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سرمقاله

سربرهنگي
و «جنبش به اصطالح دانشجويي»

حامد حاجيحيدري
صرفنظرازشرايطاقتصاديدشوارمردم،و
درگرماگرمماهمبارکرمضان،بوي«جنبش
به اصطالح دانشجويي» ميآيد؛ آن هم به
چه بهانهاي؟! «سربرهنگي»!!
نزديک انتخابات است ،و اصالحطلبان و
اعتدالگرايان پر حرف ،در مقام دولت و
وکيلالدولهها،بدترينعملکردممکنراازخودبهجايگذاشتهاند،
و اين جماعت ،عادت دارند که «به وقت کارنامه» شلوغکاري راه
بيندازند؛ و در اين مسير شلوغکاري ،همواره «جنبش به اصطالح
دانشجويي» ،ابزار طفيلي اين جماعت شده است.
بله؛ در شرايط اقتصادي و امنيتي دشوار منطقه که تمام
حواس ملت به جاي ديگري است ،باز هم «جنبش به
اصطالح دانشجويي» ،آنچنان در آفسايد عمل کرد که
مردم ،کوچکترين توجهي به آن نکردند و شايد وقتي از
«پيادهروهاي خيابان دانشگاه» عبور ميکردند ،با افسوس
به اين «جنبش به اصطالح دانشجويي» نظاره کردند و
گفتند :ما در چه حالي هستيم و اينها در چه حالي! نان و برنج
و رب گوجه فرنگي و روغن نباتي و حتي رشتههاي ماکاروني
يک طرف ،و رشتههاي گيسوان سربرهنگان يک طرف!
علياالصول ،دانشجويي که عمدتاً از قشر متوسط و پايين به
دانشگاه ميآيد ،متوجه است که اولويت امروز اين جامعه،
مطلقاً سربرهنگي دخترکان نيست ،هر چند که اين جامعه به
هتک اين موضوع حساس است .اين جامعه همچنان غيرتي
تند و تيز دارد ،ولي در شرايطي که عدم کفايت مفرط دولت
و وکيلالدولهها ،کار را به کمبود گسترده مواد غذايي يکي
پس از ديگري رسانده ،وقتي در غوغاي سيل در تعطيالت
قشم و کانادا به سر ميبرند ،وقتي واکنش دولت به رويدادهاي
بينالمللي که نقطه قوت خودش تصور ميکرد بههنگام و
برازنده نيست؛ در اين شرايط ،سربرهنگي اين «طفلکها»
چگونه ميتواند مطالبه يک جنبش دانشجويي واقعي باشد؟
پس ،کاسهاي زير نيمکاسه است .باز هم پاي همان «انجمن
غيراسالمي» و «تحکيم وحشت» در ميان است.
اين ،يک خسران است که فعاالن دانشجويي ،اسير موضوعات
مبتذلي مانند «سربرهنگي» شوند ،و در مورد موضوعات مهمي
مانند «گرانيهاي مهارگسيخته» و «سيل» و «کودکان کار» و
«امواجاعتيادکهآشکاراازخارجازمرزهاخطميگيرند»و«برجام»
و «ارتباط باآمريکا همان قاتالن  28مرداد و هواپيما و ويتنام» و ...
هيچ نظر مبتني بر طرح اصولي بهبود جامعه ندارند.

ادامه در صفحه آخر

رسالت بازخوردهاي اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ايراني با مردان خارجي را بررسي ميکند؛

هويت ايراني
هديه مادرانه
نجادعلي الماسي ،حقوقدان:
بايد زودتر از اين ها تابعيت مادر را به فرزند ميدادند
فاطمه ذوالقدر ،عضو کميسيون فرهنگي مجلس:
اعطاي حق تابعيت از طريق مادر ،مخالفتي با شرع و فقه ندارد
علي ساري ،عضو کميسيون اجتماعي مجلس:
افراد بيهويت توسط سيستمهاي امنيتي قابل شناسايي نبودند
مونيکا نادي ،حقوقدان:
کشورهاي اندکي هستند که در آن ،تابعيت از طريق پدر منتقل ميشود
مسئول يک موسسه آموزشي براي کودکان افغانستاني:
 20تا  30ميليون بابت شناسنامه جعلي پول ميدهند!
صفحه10

رسالت بررسي م يکند؛

سريال استيضاحهاي
مجلس به کجا رسيد؟

صفحه3

يادداشت

روي ديوار دموکراتها
يادگاري ننويسيم!

حنيف غفاري
حزب دموکرات آمريکا خود را براي رقابت با دونالد
ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال 2020
آمريکاآمادهميکند.اکثرنامزدهايحزبدموکرات
مدعي شده اند که اگر در انتخابات پيروز شوند و به
کاخ سفيد راه پيدا کنند ،بار ديگر به توافق هسته
اي با ايران باز مي گردند .واقعيت امر اين است که
دولت بعدي آمريکا ،حتي اگر دولتي دموکرات
باشد ،قصد احياي توافق هسته اي را نخواهد داشت و در عمل نيز به
برجام باز نخواهد گشت! نبايد فراموش کرد که نخستين کارشکني هاي
علني آمريکا در مغايرت با برجام ،در دوران رياست جمهوري اوباما و
حضور دموکراتها در کاخ سفيد صورت گرفت .همگان به ياد دارند که
وزارت خزانه داري آمريکا در دوران اوباما و پس از انعقاد توافق هستهاي،
مانع عادي سازي روابط بانکي و اعتباري با ايران و لغو تحريمها شد.
پس از آن نيز ترامپ با استفاده از ظرفيتهايي که دموکراتها در برجام و
خارج آن تعريف کرده بودند( خصوصا مکانيسم ماشه و لزوم تاييد تعليق
تحريمهاي ايران در بازه زماني  120روزه از سوي رئيس جمهور آمريکا )
از اين توافق خارج شد.
سرانحزبدموکراتمعتقدندکهاگرآنهابخواهندبهبرجامبازگردند،
بايدازجمهورياسالميايرانامتيازاتجديدوبيشتريبگيرند!منظور
دموکراتها از امتيازات جديد ،دائمي کردن محدوديتهاي مشخص
شده زماني در برجام و متعاقبا ،خلع سالح موشکي ايران است.
چندي پيش "فارين پاليسي" در گزارشي به قلم «ايالن گلدنبرگ» ،مشاور
سابق «جان کري» ،وزير خارجه اسبق آمريکا و «اريک بروئر» ،کارشناس
انديشکده«مرکزامنيتجديدآمريکا»پيشنهادکردهرئيسجمهوربعدي
آمريکا پس از اخذ امتياز از ايران به برجام برگردد .گلدنبرگ و بروئر در
اين خصوص مي نويسند :
"رئيسجمهور بعدي بايستي از اهرم فشاري که پس از خروج ترامپ از
برجام ايجاد شده براي رسيدن به تفاهم اوليه بر سر بسياري از مسائل محل
اختالف با ايران و آينده برنامه هستهاي اين کشور استفاده کنند .پيامي که
بايد به ايران و دنيا بدهيم اين است :ما انتظار داريم که بار ديگر به توافق
برگرديم ،اما قبل از آن الزم است صحبت کنيم! ما بايد براي بازگشت به
برجام امتيازات بيشتري از ايران بگيريم".
اين مواضع به خوبي نشان مي دهد که دموکراتها بازي پيچيده اي را
در خصوص بازگشت به برجام ( در صورت پيروزي در انتخابات رياست
جمهوري سال  ) 2020طراحي کرده اند .مغر متفکر دموکراتها در
طراحي اين بازي چنداليه ،کسي جز جان کري و مشاورانش نيستند.
گلدنبرگ معتقد است توجه به اينکه ايران تصميم گرفته که پايبند به
توافق هستهاي باشد عليرغم خروج آمريکا از آن در راستاي منافعش
است ،بازگشت آمريکا و رفع متعاقب تحريمها ،در حکم واگذاري يکجانبه
امتياز به ايران خواهد بود .واشنگتن ميتواند در ازاي اين بازگشت ،چيزي
از ايران مطالبه کند!
نکته مهم تر اينکه دموکراتها پاي تروئيکاي اروپايي را نيز به اين
معادله پيچيده باز خواهند کرد .سه کشور آلمان ،انگليس و فرانسه
در سال  2017ميالدي مذاکرات مستمري را با دولت ترامپ بر سر
تغيير برجام آغاز کردند .کليت حضور اروپائيان در اين مذاکرات نشان
مي دهد که اتحاديه اروپا حتي حداقليترين پايبندي ممکن را نسبت به
سند برجام و قطعنامه  2231شوراي امنيت سازمان ملل متحد ندارد .در
چنين شرايطي ،اميدواري حضور دموکراتها در کاخ سفيد صرفا نوعي
خطاي محاسباتي و راهبردي محسوب مي شود .بديهي است که جهت
مقابله قاطعانه با تهديدات آمريکا ( که طي  4دهه اخير همواره ادامه داشته
است )،بايد تفکيک و تمايز ميان سياستمداران آمريکايي ( دموکرات و
جمهوريخواه) را به فراموشي سپرد.

علل کاهش سن اعتياد در گفتوگوي رسالت با سي فالهي،جامعه شناس؛

سفير سابق ايران در اسپانيا در گفتوگو با رسالت

اعتياد
در نوجواني

اروپا از کدخدا
ميترسد
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رسالتامکان تحقق وعده سهماهه وزير صمت را بررسي م يکند

بازار خودرو
در کنترل دولت نيست
يادداشت

وزير دفاع:

طعم تلخ شکست را به جبه ه آمريکايي صهيونيستي خواهيم چشاند
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تاکيد کرد :طعم تلخ شکست را
به جبه ه آمريکايي صهيونيستي خواهيم چشاند.به گزارش ايسنا ،امير
سرتيپ امير حاتمي در گردهمايي پيشکسوتان اطالعات و عمليات
لشکر محمد رسولاهلل (ص) در تهران که با حضور جمع کثيري از
رزمندگان دوران دفاع مقدس ،جانبازان و خانواده معظم شهدا ،برگزار
شدازيادگاراندورانپرحماسهدفاعمقدسبهعنواننمادهايمقاومت،
از خود گذشتگي ،صبوري و ايثارگري ملت بزرگ ايران اسالمي ياد
کرد و گفت :حضور در جمع پربرکت ايثارگران ،رزمندگان ،بسيجيان
و مدافعان ايران اسالمي را براي خود توفيقي بزرگ مي دانم و معتقدم
کشور عزيزمان ايران ،امروز بيش از هر چيز ديگري همچون دوران
دفاع مقدس نيازمند روحيه مقاومت ،ايستادگي و پايمردي در برابر
زيادهخواهيهاي نظام سلطه است.
وي با بيان اينکه «امروز نيز همچون دوران جنگ تحميلي ،درگير
جنگي تمام عيار و همه جانبه هستيم» ،اظهار کرد :تفاوت جنگ امروز

اميدواري کرد :ملت سرافراز ايران اسالمي اين بار نيز همچون همه
آزمونهاي گذشته با تکيه بر عزم و اراده ملي ،نيروهاي مسلح مقتدر
و تالش و حمايتهاي دولت خدمتگزار از اين بره ه حساس نيز با
سربلندي عبور خواهد کرد و طعم تلخ شکست را به جبه ه آمريکايي
صهيونيستي خواهد چشاند.
وي با اشاره به ديدارها ،جلسات و گفتوگوهاي بينالمللي خود با ساير
کشورها گفت :امروز جمهوري اسالمي ايران در پيشگاه افکار عمومي
ملتها و دولتهاي آزاديخواه ،به عنوان نظام و دولتي حقيقتخواه،
خواهان استقالل واقعي ،صلحطلب و حامي مظلوم شناخته شده و
بارها از زبان مسئوالن عاليرتبه کشورها مورد تمجيد و تکريم قرار
گرفته است و اين در حالي است که آمريکاييها با رفتارهاي غير قانوني
و روحيه تجاوزگريشأن به عنوان دولتي متجاوز ،بدعهد ،زيادهخواه،
غير قابل اطمينان و عهدشکن در عرصه جهاني و افکار عمومي ملتها
شناخته ميشود.

با دوران هشت سال دفاع مقدس در آن است که امروز فقط به ظاهر
شاهد عمليات نظامي از سوي دشمن غدار نيستيم ،وليکن معتقديم
دشمنان با به کارگيري تمام ظرفيت ،توان و ابزار و توطئهها به صحنه
مقابله با ملت ايران اسالمي آمدهاند تا با ايجاد رعب و وحشت در منطقه
و کشور ،ايستادگي و مقاومت مردم عزيزمان را هدف قرار دهند.وزير
دفاع هدف اصلي دشمن را تضعيف و تخريب روحيه خودباوري ،اعتماد
به نفس و آرمانخواهي ملت بزرگ ايران اسالمي برشمرد و افزود:
آمريکاييها در طول  ۴۰سال عمر پر برکت نظام اسالمي از عملياتي
کردن هيچ دسيسه ،توطئه و فتنهاي عليه اين کشور دريغ نکرده اند و
شعارحمايتازمردمدربرابرحاکميت،دروغ،نيرنگيبزرگوتوطئهاي
جديد است.حاتمي رمز پيروزي و موفقيت در دوران دفاع مقدس و
هجمههاي سنگين دشمن در شرايط فعلي را اطاعت و پيروي از واليت
فقيهوتدابيرورهنمودهايحکيمانهمقاممعظمرهبري(مدظلهالعالي)
به عنوان سکان دار کشتي انقالب در برابر مخاطرهها دانست و اظهار

برنامه مراسم نماز جمعه  27ارديبهشت  98در دانشگاه تهران

مدير محترم مخابرات منطقه كردستان

جناب آقاي دكتر آزاد حكمت

باآرزويقبوليطاعاتوعباداتدرماهمباركرمضان؛نمازعبادي-سياسيجمعه27ارديبهشتماه
به امامت حجتاالسالم والمسلمين ابوترابيفرد در دانشگاه تهران برگزار ميشود.
پيش از خطبهها ،حجتاالسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعي ،با موضوع "ويژگيهاي جامعه
مهدوي" سخنراني مينمايند.
برنامه جزء خواني قرآن(جزء)11از ساعت  10/30در زمين مسقف با حضور قاريان ممتاز و نمازگزاران
عالقمند برگزار ميشود.
* دربهاي دانشگاه تهران از ساعت  10:30صبح باز ميشود و مراسم نماز جمعه از ساعت 11:30
آغاز ميگردد.
تاريخ انتشار98/2/26 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر98/2/26 :

 27ارديبهشت روز جهاني ارتباطات و مخابرات كه سرفصلي از تعهد ،تخصص،
علم و هنر است خدمت شما مدير اليق و توانمند و دلسوز و همچنين ساير
همكارانمحترمتبريكعرضنمودهوازخداوندمتعالآرزويتوفيقروزافزون
براي حضرتعالي و همكاران محترمتان را خواستارم.
شهرام حياتي  -سرپرست روزنامه رسالت استان كردستان

آگهي مناقصه عمومي

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري حسنآباد فشافويه

نوبت دوم

شهرداري حسنآباد در نظر دارد به استناد آئيننامه مالي شهرداريها مصوب  1346و اصالحات بعدي و بودجه مصوب سال  1398از محل اعتبارات شهرداري
نسبت به اجراي پروژههاي ذيل از طريق مناقصه عمومي به صورت جداگانه اقدام نمايد و لذا بدينوسيله از كليه پيمانكاران و شركتهاي واجدالشرايط حقيقي و
حقوقي داراي رتبهبندي از سازمان مديريت كشور و داراي گواهينامه ثبتنام ماليات بر ارزش افزوده و شناسه ملي ،كد اقتصادي دعوت ميگردد جهت شركت
در مناقصه و دريافت اسناد مربوط به هر رديف به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به تحويل مدارك به دبيرخانه شهرداري حسنآباد مراجعه نمايند.
ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا  10روز پس از چاپ آگهي دوم خواهد بود.
رديف

موضوع مناقصه

شماره مجوز مرحله اول

شماره مجوز مرحله
دوم

اعتبار به ريال

مبلغ سپرده شركت
در مناقصه

رتبه مورد قبول

مدت اجرا براساس
مبلغ اعتبار

1

زيرسازي و جدولگذاري معابر سطح شهر

104/23

104/41

11/000/000/000

550/000/000

 5راه و باند

 6ماه

2

احداث سالن وزشي كنارگرد

104/23

104/41

17/000/000/000

800/000/000

 5ابنيه

 7ماه

3

تكميل و تجهيز خانه فرهنگ

104/23

104/41

15/000/000/000

750/000/000

 5ابنيه

 6ماه

4

لولهگذاري بتني كانال هدايت آبهاي سطحي

104/23

104/41

18/000/000/000

900/000/000

 5راه و باند

 6ماه

5

تكميل پارك فرهنگ

104/23

104/41

14/000/000/000

700/000/000

 5ابنيه

 6ماه

6

پيادهروسازي بلوار امام خميني(شيخ كليني)

104/23

104/41

10/000/000/000

500/000/000

 5راه و باند

 6ماه

 )1هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )2شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )3برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب انصراف ضبط خواهد شد.
 )4دارا بودن شرايط احراز و صالحيت فني الزامي است.
 )5ساير اسناد و اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/26 :
خ ش98/2/19 :

صفحه4

تاجيك  -شهردار حسنآباد فشافويه

چالشهاي تلفن همراه براي آينده نسل جوان

احمدرضا هدايتي

امروزه استفاده از ابزار ،امکانات و تجهيزات نوين مانند؛ رايانه ،تبلت،
تلفن همراه و يا اينترنت و حتي در پارهاي از موارد ،استفاده از برنامههاي
راديو تلويزيوني شبکههاي ماهوارهاي ،اجتناب ناپذير و بلکه ضروري
است ،اما گاهي زيان اين ابزار و امکانات به مراتب بيش از سود و
منفعت آنهاست.
شايد به همين دليل است که برعکس برخي از خانوادههاي ايراني که
در سالهاي اخير بالفاصله پس از تولد ،براي فرزنشان پيج اينستاگرام
ميسازند و حتي قبل از رفتن به مدرسه برايش تلفن همراه يا تبلت ميخرند ،حتي فردي مانند
«بيل گيتس» (مالک مايکروسافت و دومين مرد ثروتمند جهان) ،تا سن  ۱۴سالگي به هيچ يک
از بچههايش اجازه استفاده از تلفن همراه را نداده است.
در بين اين ابزار و وسايل ،همه آنها کم يا زياد مشمول اين نکته ميشوند ،اما بهنظر ميرسد خسارات
و تأثير نامطلوب «تلفن همراه ايراني» يا همان «موبايل فرنگي» به داليل مختلف از جمله؛ حجم کم
و سهولت حمل و نقل ،امکان دسترسي آسان به فضاي مجازي ،امکان استفاده در شرايط ،اوقات
و محيطهاي مختلف و به شکل کام ً
ال انفرادي و خصوصي و نيز فراگير بودن استفاده از آن توسط
اکثر افراد جامعه (از زن و مرد تا کوچک و بزرگ) ،بيش از ساير ابزار است.
البته نبايد از نقش مخرب شبکههاي تلويزيوني ماهوارهاي و ساير ابزار ورود به فضاي مجازي غافل
شد ،اما همانگونه که اشاره گرديد ،ويژگيهاي تلفن همراه ،اين وسيله را از ساير موارد متمايز
ساخته و آن را به تهديدي بزرگ و جدي بهخصوص براي «نسل جوان» که «اميدهاي آينده
کشور» محسوب ميشوند ،تبديل نموده است..
شايد برخي از افراد جامعه بهخصوص کساني که فرهنگ ايراني را به فراموشي سپرده و يا از مباني
اعتقادي و اخالقي مستحکمي برخوردار نيستند ،با اين مطلب و آنچه در ذيل آمده موافق نباشند
و بگويند ،بهرهمند شدن از هر را ه و روش و يا ابزار و امکانات نويني ،هزينههاي خاص خودش را
دارد و براي برخورداري از مزاياي آن بايد ،به اين هزينهها با ديده اغماض نگريست و به آنها تن داد،
اما در آن سوي سکه واقعيات تلخ ديگري نيز نهفته است.
حتماً شما هم ميپرسيد کدام هزينهها ،چرا و چگونه؟ در پاسخ به اين سوال بايد يادآوري شود،
که اکثر اين امکانات و به تعبير ديگر ،اين مهمانان ناخوانده هنگامي وارد منازل ما شدند ،که هنوز
فرهنگ استفاده درست از آنها ايجاد نشده بود و بسياري از ما حتي با چگونگي استفاده از امکانات
و ظرفيتهاي خدماتي اين وسايل آشنا نبوديم و متأسفانه هماينک نيز اطالعات بسياري از ما
نسبت به فرزندانمان بسيار اندک است.
به همين دليل؛ بسياري از اين ابزار از همان ابتدا و در گام نخست صرفاً به عاملي براي فخرفروشي و
به رخ کشيدن ثروت و داراييهاي عمدتاً بادآورده برخي از افراد جامعه تبديل شد ،آفتي که سبب
شد تا برخي از اين افراد با حرص و ولع تمام ،دائماً در انتظار ورود ابزار و حتي مدلهاي جديدتر از
يک وسيله و مترصد تعويض آنها باشند و افراد عادي جامعه را نيز متأثر رفتار خود نمايند.
البته اين موضوع فقط محدود به رايانه و تبلت يا گوشي تلفن نميشود و انواع خودرو و ساير وسايل
زندگي را نيز شامل ميشود ،اما باز در اين آوردگاه نيز ،گوشي تلفن همراه يا موبايل ،گوي سبقت
را از آن خود ساخته و برخي از جوانان را به نوعي معتاد ويژگيها و شرايط خود ساخته است.
اما معايب و تهديدهاي اين وسايل بهخصوص موبايل ،کدامند؟
بررسي آمار و اطالعات نشان ميدهد ،از حدود سال  1372که آنتنهاي ماهوارهاي و اينترنت و
پس از آن و بهتدريج ،انواع رايانه و تبلت و همچنين اولين تلفنهاي همراه هوشمند وارد زندگي ما
شدند ،ناهنجاريهاي اجتماعي مانند؛ طالق ،فساد اخالقي ،پديده ازدواج سفيد ،اختالط محرم و
نامحرم و حتي اختالس ،رانتخواري و پارتيبازي ،با رشد جهشي مواجه شده است.
تغيير سبک زندگي يکي ديگر از پيامدهاي منفي استفاده نامطلوب از اين ابزار به شمار ميرود،
بهگونهاي که با ورود اين امکانات و اطالعات غلط و درستي که از طريق آنها به جامعه تزريق
ميشود ،تغييرات محسوسي در نحوه رفتار ،آرايش ،پوشش و حتي تغذيه و خوراک بسياري از
افراد جامعه ايجاد شد و بر خالف ارزشهاي اسالمي و ايراني ،همنشيني با سگ و گربه در خانه و
همچنين اشرافيگري و زندگي به اصطالح الکچري به يک فرهنگ فراگير براي صاحبان قدرت
و ثروت تبديل شد.
غيرفاميلي نامتعارف و ناهمگون با فرهنگ ايراني و اسالمي نيز پس
رفتوآمدهاي فاميلي و حتي
ِ
از ورود اين ابزار به زندگي مردم ،شکل عادي به خود گرفت و در نهايت ،قبح روابط نامشروع بين
پسر و دختر و حتي تبادل مسائل جنسي در برخي از خانوادهها و بين بسياري از جوانان ،به بحثي
نسبتاً فراگير و عادي مبدل گشت.
بروز مشکالت جانبي ديگري مانند؛ اُفت شديد تحصيلي دانشآموزان و حتي دانشجويان و
همچنين کاهش راندمانکاري کارمندان دولت و حتي بخش خصوصي و عمومي که ناشي از
افراط و تفريط در بهکارگيري و استفاده ناسالم از اين امکانات است ،از ديگر عوارض نامطلوب
ورود بيبرنامه اين ابزار به پيکره جامعه محسوب ميشود و تاکنون خسارتهاي فراواني را به
کشور وارد نموده است.
براي اثبات اين ادعا ،کافي است ميزان و مدت استفاده شبانه روز کاربران ،بهويژه دانشآموزان
از اين وسيله و بازخورد نتايج حضور تقريباً مستمر آنها در فضاي مجازي براي کسب علم و
دانش يا پيشرفت امورکاري و تحصيلي آنها را به طور واقعي مورد بررسي قرار دهيم ،تا واقعيات
را بيشتر لمس کنيم.

ادامه در صفحه3

