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انتهای ابتذال

اجتماعی

خیز دوباره کرونا در جهان

با چند جامعه شناس و روانشناس در مورد پیامدهای اجتماعی و روانی کلیپ مبتذل یک خواننده خارج نشین گفتگو کردیم.
برای در امان ماندن نوجوانان از آثار وحشتناک چنین محتواهایی چه باید کرد؟

آفتاب یزد_ یگانه شوقالش�عرا :بازار فروش ابتذال در جامعه ما
چنان گرم اس��ت که بخش کوچکی از موزیک ویدئوی یک خواننده
معلومالحال با مشارکت و بازی یک بازیگر مشهور فیلمهای غیراخالقی
تنها در کمتر از  24س��اعت حدود  6میلیون بار در صفحه مجازی او
بازدید داشته است و بسیاری از افراد با این موزیک ،دابسمش ساخته
و در فضای مجازی منتشر کردهاند .دیری نخواهد پایید که والدین از
فرزندان خود بخواهند با استفاده از این موزیک دابسمش گرفته و در
فضای مجازی به اشتراک بگذارند .همچنین این خواننده در موزیک
قبلی خود از مخاطبان خواس��ته بود درس و کتاب را رها کرده و به
فضای مجازی روی آورند تا اینگونه ابتذالها خریدار داش��ته باشد .از
دیدن این ویدئو به راحتی میتوان متوجه ش��د سازنده آن شناخت
دقیقی از مخاطبان خود دارد و طبق س��لیقه آنه��ا این ویدئو را بر
اس��اس سکانسی شناخته شده از فیلم ایرانی «ابد و یک روز»ساخته
اس��ت .روزی احساس��ات عدهای از ما ایرانیان تحت تاثیر این فیلم و
بخشهای��ی از آن قرار گرفت و امروز با بهرهبرداری از این پیش��ینه،
تجسم ابتذال در عدهای دیگر را شاهد هستیم .مخاطب اصلی فضای
مجازی و این نوع خوانندهها متاس��فانه قش��ر نوجوان و جوانی است
که نه میدانند بایستههای هنر و هنرمند چیست و نه از امر مبتذل
آگاهی دارند .جدای از تبعات روانی این نوع کلیپها بر قشر نوجوان،
امر مبتذل میتواند در جامعه تبعات اجتماعی زیادی داش��ته باش��د
که مخاطبان بهتر اس��ت از آن به نحوی درست ،آگاه شوند .ما درباره
تبعات روانی انتش��ار چنین محتوایی به سراغ روانشناسان رفتیم و از
جامعه شناسان تبعات اجتماعی و راه حل مقابله با ابتذال را جویا شدیم.
>مبنایمبتذلخواندن

وقتی مقوله داوری و قضاوت و ارزشگذاری به میان میآید ،مس��ئله
بعدی معیار و سنجه و مالک قضاوت و داوری است .یعنی زمانی که
فرد الف ،فرد ب ،یا رفتار و گفتار فرد او ،یا عقاید و افکار و احساسات
ی��ا خواس��تههای او یا س��لیقهاش را مبتذل یعنی پیش پ��ا افتاده و
دم دس��تی میخوان��د ،البد س��نج ه و معیاری دارد و بر اس��اس آن
چنین قضاوت میکند .این معیار هم میتواند خصوصی یعنی فردی
و شخصی یا عمومی یعنی دس��ترسپذیر برای همگان و مورد وفاق
و عینی یا ذهنی(یا بیناالذهانی) باش��د .همچنین متناسب با معیار
ارزشگ��ذاری و قضاوت ،میتوان انواعی برای آن بر ش��مرد از جمله
قضاوت اخالقی بر مبنای اصول اخالقی خواه ذهنی باش��ند یا عینی
یا عمومی یا خصوصی ،قضاوت حقوقی بر مبنای قانون ،ارزشگذاری
زیباش��ناختی بر مبنای تعریفی که از زش��ت و زیب��ا داریم ،قضاوت
علمی بر مبنای معیارهای سنجشپذیر عینی ،ارزشگذاری دینی بر
مبن��ای هنجارها و اصول موضوعه دین ،ارزشگذاری بر مبنای آداب
و رس��وم و عرف و عادات فردی و اجتماعی و ارزشگذاری بر مبنای
مصلحتاندیشی.از سوی دیگر انسان با دو عنصر آگاهی و اراده از سایر
موجودات متمایز میشود و بر اساس این دو خصیصه موجودی مختار
و گزینشگر است ،یعنی در دایره محدودی میتواند دست به انتخاب
بزن��د و برگزیند .نفس انتخاب و گزینشگری میان ولو دو گزینه ،به
معنای ترجیح (رجحان بخش��یدن و برتر دانستن) یکی بر دیگری و
بنابراین ارزشگذاری است .بنابراین ارزشگذاری فینفسه امری ناگزیر
است و به طور کلی نمیتوان از آن تبری جست .اما این که کنشها و
رفتارها و کردارها و گفتارها و عادات و اندیشهها و باورها و احساسات
و خواس��تههای دیگران را مبتذل و بیارزش بخوانیم ،سخن دیگری
است .ضمن آن که «مبتذل» خواندن یک کنش یا گفتار ،عمدتا نوعی
قضاوت اخالقی یا زیباییشناختی یا دینی تلقی میشود و از این حیث
همواره محل مناقشه اس��ت .به عبارت دیگر وقتی کسی یا گروهی،
چیزی مربوط به دیگری را مبتذل و بیارزش میخواند ،به سرعت این
پرسش مطرح میشود که بر چه مبنایی و با کدام متر و معیار؟ آیا این
سنجه و مالک امری عینی و دسترسپذیر برای همگان است یا خیر؟
ِ
عقالنیت رشدنکرده و ذهنیت عقبمانده در برابر خودانتقادی مقاومت
میکند .اساساً یکی از نشانههای بارز عقل و ذهن توسعهنیافته همین
است که فاقد اراده و توان خودانتقادی است .این پدیده مانند بسیاری
دیگر از پدیدههای زندگی انسانی ،وقتی در سطحی جمعی و اجتماعی
مدنظر قرار گیرد ،ممکن اس��ت خود را به عنوان اش��کالی ناهنجار از
فرافکنیه��ای مرتبط با قدرت و مصلحت ،توجیههای محافظهکارانه
سیاس��ی برای حفظ و بازتولید فرایندهای معیوب اما منفعتطلبانه
و حتی رویکردهای فاشیستی برای اشکال نرم سلطه ،تعین ببخشد.
از سوی دیگر این موقعیت توسعهنیافته که مجبوریم آن را در همان
س��طح جمعی و فراگیر اجتماعی و سیاس��ی خوان��ش و فهم کنیم،
در عرصههای مختلف ،عامل بروز انواع و اقس��ام ابتذالها هم اس��ت.
عرصههایی چون اخالق ،ادبیات ،رسانه ،هنر ،اقتصاد ،سیاست و ...که
ش��کل خاصی از انتقاد را به ش��کلی کامال مبتذل تبدیل به خوراک
جمعی میکنند از همین رویکردها ریشه میگیرند .به همین دلیل
در ای��ن موقعیت «عقبماندگی ذهنی» که س��وژه عمدا ً یا س��هوا ً از
خودانتقادی تن میزن��د ،ما همواره در خطر غلتیدن به رویکردهای
فاشیستی از یک سو و ابتذال از سوی دیگر هستیم .دلیلش هم این
اس��ت که در این موقعیت مهمترین دستاویز «سوژه» یک فرافکنی
تمامعیار است تا به دلیل تن زدن از خودانتقادی ،همه کاسهکوزهها را
بر سر چیزها یا کسان دیگر بشکند و خود را به مبتذلترین وجه تبرئه
کند .در این موقعیت که از پیش قرار است همواره حقیقت یا بخشی
از آن «پنهان» یا «قلب» شود ،نوعی از منش فاشیستی و مبتذل که
از قضا قرابت و پیوندهای بس��یاری با هم دارند ،همواره بیخ گوش ما
هس��تند ،حتی نزدیک رگ گردن! اکثر ما معموال در پاسخ به دلیل
پذیرش این ش��کل از رفتارها و کنشها بر اساس آنچه گفته شد ،به
دلیل مناقش��ه در همان معیارهایی که مالک قضاوت و ارزشگذاری
ابتذال بیش��تر دچار میشویم و از طرفی
قرار میگیرند ناخودآگاه به
ِ
هم برای توجیه و فرار از خودانتقادی ،دیگران را مسئول اعمال و رفتار

باید از سنین کودکی در فضای فرهنگی مناسبی قرار گیرند و پدر و
مادرها الگوی مناس��بی برای بچههای خود باشند .فرهنگسازی در
خانواده بسیار برای تربیت فرزندان حائز اهمیت است .اگر پدر و مادر
مراقب رفتارهای خود نباشند به الگوی نامناسبی برای فرزندان خود
تبدیل میشوند».
> نتیجه برخورد سلبی مسئولین

= فاطمه رس��ولی :دی��دن این فیلمها
میتوان��د فرزن��دان م��ا را ب��ه راحتی در
معرض خطر قرار ده��د .زیرا وقتی برای
آنها با این دست کلیپها این نوع روابط
عادی س��ازی میشود در نتیجه به راحتی
فریب دیگران را میخورند
=سیدجواد میری :آدمها و ذائقهها در
یک سطح نیستند و وضعیت جهان معاصر
مملو از تکثر و تنوع اس��ت و اگر در برابر
آن ،عنص��ر اختیار و ح��ق انتخاب وجود
داشته باشد خود افراد میتوانند به سمت
امر مبتذل نروند
=سعید معدنی :به نظر من این پدیده
زودگذر اس��ت ولی در نهایت تاثیرگذار
اس��ت زیرا این فضا دنیای جدیدی برای
نوجوان است که قابل کنترل هم نیست
و سالیق خود میدانیم.
>تبعات مخرب روحی و روانی

درباه تبعات روانی قرار گرفتن چنین محتوایی در دسترس نوجوانان،
فاطمه رسولی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به آفتاب یزد گفت:
« باتوج��ه به این که مخاطبان چنین دس��ت محتواهایی در فضای
مجازی نوجوانان و کودکان هس��تند تاثیراتی ک��ه در این گروهها به
وجود میآورد این است که باعث افزایش حس کنجکاوی این گروهها
نس��بت به افراد به نمایش گذاشته ش��ده در این کلیپها میشود و
نوجوانان س��عی میکنند با جس��ت و جو بفهمند این بازیگران چه
کس��انی هستند .با جستجو کردن و دس��تیابی به کلیپهایی که به
نوعی در آنها ه��رزه انگاری وجود دارد این افراد محتمل خطرات و
آسیبهای زیادی میشوند .اولین آسیبی که میتواند دیدن فیلمها
و کلیپهای این چنینی در نوجوانان به وجود آورد بروز بلوغ جنسی
زودرس است .زمانی که بلوغ جنسی زودرس اتفاق میافتد نوجوانی که
هنوز به بلوغ فکری متناسب نرسیده است دچار تغییرات هورمونیای
میش��ود که اصال متناسب با سن او نیست .در نتیجه وقتی هنوز به
سن عقلی مناسب نرسیده است دست به رفتاری میزند که باعث به
وجود آمدن هیجانات منفی ،افس��ردگی ،اضطراب و ....در او میشود.
همچنین ممکن است دس��ت به کارهایی بزند که آمار بیماریهای
مراقبتی را در جامعه افزایش دهد .همچنین افکار غلط و نگرشهای
غلط در باره امر جنسی یکی دیگر از آسیبهای دسترسی به این نوع
محتواها اس��ت .زمانی که بچهها با چنین چیزهایی مواجه میشوند
دچار احس��اس نفرت و احساس گناه نسبت به والدین خود میشوند
و نمیتوانند درک درستی از این قضیه پیدا کنند .دیدن این فیلمها
میتواند فرزندان ما را به راحتی در معرض خطر قرار دهد .زیرا وقتی
برای آنها با این دست کلیپها این نوع روابط عادیسازی میشود در
نتیجه به راحتی فریب دیگران را میخورند و ناخواسته در تله تجاوز
میافتند .بچهها در س��نین پایین وقتی با چیزهایی مواجه میشوند
که متناس��ب با سنشان نیست دچار س��ردرگمی و ترس میشوند،
چون نمیتوانند به درس��تی تجزیه و تحلیل کنند .بعضی از کودکان
وقتی این محتواها را میبینند حتی ممکن است دچار ناخن جویدن
و ش��ب ادراری شوند و بعدا ممکن است در روابط عاطفی خود دچار
مشکل شوند».
>به فرزندانتان آموزش دهید

وی در ادامه افزود « :اما کاری که بهتر اس��ت پدر و مادرها در رابطه
با این موضوع برای فرزندان خود انجام دهند این است که با فرزندان
خود ارتباط برقرار کنند ،درباره سود و زیان این محتواها و غیرواقعی
بودن آنها با فرزندان خود صحبت کنند .پدر و مادرها باید سعی کنند
حتما علمش��ان را نسبت به اینترنت و فضای مجازی به روز کنند تا
بتوانند به وسائل الکترونیکی بچهها نظارت داشته باشند .والدین باید
بدانند که نباید از روشهای خش��ن و تنبیهی در این موارد استفاده
کنند و حس کنجکاوی فرزند خودش��ان را به رس��میت بشناسند و
اجازه ندهند محتواهای این چنینی تا حد امکان در دس��ترس آنها
قرار بگیرد .فرزندان باید مطابق س��ن خود یک س��ری آموزشهای
جنسی را دریافت کنند که این آموزشها باید توسط والدین به آنها
منتقل شود .درباره کلیپ این خواننده که در مدت زمان بسیار کمی
بازدیدکننده زیادی داشته است باید حتما به بچهها این هشدار داده
ش��ود که این ادبیات معنا و مفهوم مناس��بی ن��دارد و جایگزینهای
بهتری را برای فرزندان خود فراهم کنند تا آنها بتوانند هیجانات خود
را از طریق گوش دادن به موس��یقیهای بهتر تخلیه کنند .خوراکی
که والدین به فکر فرزندان خود میدهند بس��یار اهمیت دارد .بچهها

افزایش نرخ کرایه مترو ،اتوبوس و تاکسی و خدمات بهشت زهرا (س) در سال  ۱۴۰۰تصویب شد

چراغ سبز شورای شهر تهران به گرانی

اعضای ش��ورای ش��هر تهران به افزایش نرخ کرایه مترو ،اتوبوس و
تاکس��ی در س��ال  ۱۴۰۰رای مثبت دادند .به گزارش ایلنا ،اعضای
ش��ورای شهر تهران در جلس��ه دیروز افزایش نرخ کرایه نرخ حمل
و نقل عمومی را بررس��ی کردند.محمد علیخان��ی با قرائت گزارش
کمیس��یون عمران و حمل و نقل درباره قیم��ت بلیت مترو گفت:
ب��ا توجه به کاهش مس��افر و افزایش هزینه ها ،قیمت تمام ش��ده
بلیت در س��ال  ،۱۴۰۰مع��ادل  ۱۹هزار و  ۸۵۹تومان در ش��رایط
کرونایی برآورد ش��ده اس��ت .با توجه به اینکه  ۹درصد از آن سهم
ش��هروندان در نظر گرفته ش��ده است ،متوس��ط افزایش نرخ بلیت
مترو در س��ال  ۱۴۰۰نسبت به س��ال  ۱۳۹۹برابر با  ۲۴.۷۵درصد
میباش��د .او درباره قیمت بلیت اتوبوس گفت :متوسط افزایش نرخ
بلیت اتوبوس در س��ال  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۱۳۹۹برابر  ۳۵درصد
میباشد .به شهرداری تهران اجازه داده میشود از ابتدای اردیبهشت
س��ال  ۱۴۰۰نرخ کرایه اتوبوس��رانی را تا س��قف  ۳۵درصد نسبت
به س��ال  ۱۳۹۹افزایش داده به نحوی که متوس��ط افزایش نرخ از

 ۲۵درص��د فراتر ن��رود .علیخان��ی درباره نرخ بلیت تاکس��ی گفت:
نرخگذاری تاکسی متفاوت با مترو و اتوبوس است چرا که وسیله نقلیه
ش��خصی است و یارانه مترو و اتوبوس را ندارد .لذا به شهرداری تهران
اجازه داده میشود براساس نرخ خطوط تاکسی به طور متوسط تا سقف
 ۳۵درصد کرایه تاکس��ی را افزایش دهد.همچنین رئیس کمیسیون
سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر خبر داد :تعرفه
بهای خدمات بهشت زهرا(س) به میزان ۲۵درصد افزایش یافت.

>بودجه  1400یکی از غیر فرهنگی ترین
بودجه های ده سال گذشته است

محمد جواد حق شناس در جریان دویست و هفتاد و هفتمین جلسه
ش��ورا گفت  :همانگونه که در جلسات عدیده تلفیق و بررسی حوزه
درآمدی و بررسی تبصره ها گفته شده است  ،متاسفانه بودجه امسال
به شدت با استانداردهای بودجه نویسی فاصله جدی دارد و رعایت
نش��ده است.وی ادامه داد :ما شاهد افزایش سقف بودجه به چهل و
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همچنین دکتر س��یدجواد میری جامعه شناس در این باره به آفتاب
یزد گفت « :اواسط دهه  60رئیس صدا و سیما در گفتگویی با علما
متهم شده بود که به امور فرهنگی توجه ندارد و ولنگاری در جامعه
به وس��یله صدا و سیما در حال اشاعه است .در پاسخ محمد هاشمی
رئی��س صدا و س��یما در رادی��و این را گفت که ب��ه زودی در جامعه
جهانی ابزار تکنولوژی چنان گس��ترده و وسیع خواهد شد که دیگر
نمیت��وان در برابر این س��یل عظیم و بنیان افک��ن مقاومت کرد .به
عبارتی با امر س��لبی نمیتوان افکار عمومی کش��ور را مدیریت کرد
و نیاز به یک برنامهریزی بلند مدت در س��طح جهانی برای مقابله با
چنین اموری میباشد .این حرفها در آن زمان به صورت جدی مورد
توجه سیاس��ت گذاران و مدیران فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی قرار
نگرفت .تا امروز هم اولین کاری که در مواجهه با اپلیکیش��نی مانند
تلگرام اتفاق افتاد ،فیلتر کردن آن بود .ثقل کار بر یک حرکت واکنشی
و عکسالعملی وس��لبی گذاشته شده است که جلوی تکنولوژی را با
ی��ک ابزار تکنولوژیک گرفتهاند .آن چیزی ک��ه ما امروز با آن مواجه
هس��تیم این است که تکنولوژی به مثابه یک ابزار نیست .به عبارتی
دیگر نمیتوان گفت تکنولوژی یک ابزری است که میشود جلوی آن
را با یک ابزار قویتر گرفت ،مثال در برابر تلگرام فیلترینگ مطرح شود.
بسیاری از فیلسوفان بزرگ جهان در این فضا نظریه پردازی میکنند
که تکنولوژی ش��یوه زندگی انسان فراصنعتی است و دیگر ابزاری در
کنار دیگر ابزارها نیس��ت .زمانی که ما این تمای��ز را درک کنیم آن
موق��ع نوع مواجهه ما با تکنول��وژی به اینگونه که ما امروز گرفتار آن
شدهایم نخواهد بود بلکه میفهمیم اساسا در جهان تکنولوژی مدیریت
افکار عمومی چگونه باید باش��د؟ آیا ما بای��د صرفا تالش کنیم دانه
ب��ه دان��ه فیلترش��کنها را محدود کنی��م یا برویم به س��مت اینکه
سوژه وارگی انسان معاصر را بفهمیم و با درک آن در برابر این موضوعات
جایگزینهایی را خلق کنیم .مادامی که ما در چنبره تفکر سلبی قرار
گرفتهایم و میخواهیم تکنولوژی را به مثابه ابزار ببینیم صورت مسئله
برای ما حل نشده است و نمیدانیم با چه مسئلهای مواجه هستیم .به
همین دلیل است که نوع مواجه سیاستگذاران و مدیران فرهنگی در
جامعه ایران بیشتر از نوع مواجهه عکسالعملی است».
> انتخاب ابتذال در واکنش به سرکوب فرهنگی

این جامعه ش��ناس در ادامه افزود « :صورتبندی مس��ائل اجتماعی
در ایران با صورتبندی مس��ائل در جوامع دیگر متفاوت است و این
تمایز باعث ش��ده اس��ت خوانندهای در خارج از فض��ای ایران از این
تمایز اس��تفاده کند و با تصاوی��ر و مفاهیمی هنر خود را مطرح کند
که در ایران به دلیل فشارهای فرهنگی این بحثها قابل مطرح شدن
نیس��ت ،چون تابو است .در حاشیه قرار گرفتن امر تابو این نتیجه را
به دنبال دارد که بسیاری از گفتمان رسمی به سمت صحبت کردن
درباره امر متعالی اس��ت و همه باید به صورت یک ش��کل در عرصه
عمومی درباره امر متعالی بس��یار غیرمبتذل صحبت کنند .آدمها و
ذائقهها در یک س��طح نیستند و وضعیت جهان معاصر مملو از تکثر
و تن��وع اس��ت و اگر در برابر آن ،عنصر اختی��ار و حق انتخاب وجود
داشته باشد خود افراد میتوانند به سمت امر مبتذل نروند ،اما چون
در مدیریت و سیاس��تگذاریهای فرهنگی مفهوم انس��ان ایرانی به
مثابه یک س��وژه مستقل که خودش بتواند خالقیت و قدرت انتخاب
داشته باشد ،وجود ندارد و دائم امر سوژه واره در سطح کالن فرهنگی
س��رکوب میشود و به این ش��کل اس��ت که انگار مدیران میدانند
چه چیزی در عرصه زندگی ش��خصی افراد برایش��ان بهتر اس��ت و
در عرص��ه خصوصی هم کنترل وج��ود دارد ،این در ایرانیها یک رد
فعل ایجاد کرده اس��ت و آنها دائما به س��مت حرکتهای واکنشی
میروند و کمتر دیده میش��ود ایرانیها در عرصه اجتماعی خالقانه
و کنشگرایان��ه وارد ش��وند .ای��ن حالت ،واکنش��ی از ن��وع فرهنگ
رد فعلی را در ایرانیها ایجاد کرده است که امر مبتذل هم برای آنها
جذابیت زیاد دارد».
> پدیدههایی زودگذر ولی تاثیرگذار

همچنین سعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این خصوص
ب��ه آفتاب یزد گفت « :این پدیده یک امر جهانی اس��ت .نکتهای که
وجود دارد این است که در جوامع دیگر از این نوع خوانندهها استقبال
زیادی میش��ود .این به یک فرهنگ در بین جوانان و نوجوان تبدیل
ش��ده است که از این نوع محتواها استقبال زیادی میکنند .من فکر
میکنم این تفاوت نسلی را نشان میدهد .نسل جوان در همه جای
شهایی در فضای مجازی هس��تند و این
جهان به دنبال چنین نمای 
افراد پیروان زیادی دارند .به نظر من این پدیده زودگذر است ولی در
نهایت تاثیرگذار است زیرا این فضا دنیای جدیدی برای نوجوان است
که قابل کنترل هم نیس��ت .به همین خاطر دیده میشود که از این
محتواها در مدت زمان کوتاهی استقبال زیادی میشود .هرکسی هم
نمیتواند چنین استقبالی را برای خود داشته باشد ،این افراد کسانی
هستند که در بین نوجوانان و جوانان سابقه ذهنی دارند و به محض
مطرح ش��دن ،بار دیگر مشهور میشوند .این پدیده نمیتواند به یک
جریان تاثیرگذار در جامعه تبدیل ش��ود .جوان��ان امروز چیزهایی را
تجربه میکنند که والدین آنها تا به حال آنها را تجربه نکردهاند و
به فعالیت در فضاهایی وارد هستند که والدین توانایی فعالیت در آن
فضاها را ندارند».
هشت هزار و هشتصد و هشتاد میلیارد تومان بودیم .این عدد افزایش
چهل درصدی افزایش بودجه نس��بت به سال  ۹۹است در حالیکه
در ماه اس��فند هستیم و بودجه سال  ۹۹کمتر از ۷۰درصد محقق
شده است و این رقم چهل درصد افزایش عمال یک بودجه غیر واقعی
و یک خودفریبی اس��ت و ما یک رویکرد نادرست و غیر متعارف را
در بودجه می پذیریم .رئیس کمیس��یون فرهنگی اجتماعی افزود:
افزایش نامتعارف سهم درآمد های ناپایدار و تطهیر شهر فروشی در
غالب نامهای عوارض و مازاد تراکم و عوارض طرحهای توسعه شهری
که به منزله فروش سرمایه های شهر است .
حق ش��ناس گفت :در حوزه مصارف کاهش شدید حوزه ماموریتی،
فرهنگ��ی و اجتماع��ی از ۸۲درصد در س��ال ۹۶ب��ه 6.8درصد که
متاس��فانه دو و نیم درصد آن حقوق اس��ت به 4.3دهم درصد و با
توجه به اینکه عملک��رد بودجه فرهنگی  ۱۸درصد بوده عمال یکی
از غیر فرهنگی ترین بودجه های ده سال گذشته را امسال تصویب
می کنیم ،در س��الی که ادعا می ش��ود یک بودجه فرهنگی بس��ته
می ش��ود عمال یک رویکرد نادرس��ت و یک پشت کردن به حوزه
فرهنگ است .خواهشی که دارم این است به نگرانی های کمیسیون
فرهنگی اجتماعی توجه کنید .

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاعالم کرد :موارد ابتال به کروناویروس در جهان برای
اولین بار پس از هفت هفته دوباره افزایش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا" ،تدروس آدهانوم"
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت :موارد جدید ابتال به کروناویروس در جهان برای
نخستین بار پس از گذشت هفت هفته دوباره سیر صعودی پیدا کرده است.وی به کشورها
تاکید کرد که از تسهیل محدودیتهای کرونایی به منظور مقابله با شیوع بیماری خودداری کنند.

کرونا خبر
جهان
=تعداد مبتالیان ۱۱۴ :میلیون و  ۹۹۵هزار
و  ۴۱۸نفر
=تع�داد فوتی ها :دو میلیون و  ۵۵۰هزار
و  ۲۹۶نفر
=تعداد بهبود یافتگان ۹۰ :میلیون و ۷۲۱
هزار و  ۲۴۵نفر
ایران
=تع�داد مبتالیان :یک میلی�ون و ۶۴۸
هزار و  ۱۷۴نفر
=تعداد فوتی ها ۶۰ :هزار و  ۲۶۷نفر
=تعداد مبتالیان دیروز۸ :هزار و  495نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 86 :نفر
آمریکا
=تعداد مبتالیان ۲۹ :میلیون و  ۳۱۴هزار
و  ۲۵۴نفر
=تعداد فوتی ها ۵۲۷ :هزار و  ۲۲۶نفر

پلیس فتا

«فروش ویژه نوروزی»
ترفندکالهبردارانسایبری

رئیس مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرایم
س��ایبری پلیس فتاناج��ا گفت« :ف��روش ویژه
ن��وروزی» ترفن��د کالهبرداران مجازی اس��ت؛
گول تبلیغات و تخفیفات صفحات و شبکههای
اجتماع��ی فاق��د هوی��ت را نخورید.س��رهنگ
علیمحم��د رجب��ی رئیس مرکز تش��خیص و
پیش��گیری از جرایم س��ایبری پلی��س فتاناجا
در گفتوگ��و با ف��ارس به ش��گردهای مختلف
کالهب��رداران و س��ودجویان مجازی اش��اره و
اظهار داشت :یکی از چالشهایی که معموال در
پایان س��ال با آن مواجه میشویم بحث افزایش
کالهب��رداری در قالب فروش تجهی��زات ،لوازم،
پوش��اک و وس��ایل مختلف در فض��ای مجازی
اس��ت که عمدتاً از طریق شبکههای اجتماعی
رخ میدهد.رئیس مرکز تش��خیص و پیشگیری
از جرایم س��ایبری پلیس فتاناج��ا تصریح کرد:
نکته مهم این اس��ت که هی��چ کدام از صفحات
اینس��تاگرام و کانالهایی ک��ه در تلگرام تحت
عنوان م��زون و فروش��گاههای لب��اس فعالیت
میکنن��د هیچ کدام رس��ماً از هیچ مؤسس��ه و
نهادی مجوز فعالیت نداشته و هیچ احراز هویتی
روی آنه��ا وجود ندارد که این امر خودش زمینه
کالهبرداری ،سوءاستفاده و سودجویی را فراهم
میکند.س��رهنگ رجبی با بیان این که توصیه
مه��م پلیس فتا برای کارب��ران فضای مجازی و
افرادی که تمایل دارند خریدهایشان را به صورت
مجازی انجام دهند ،این است که حتماً از طریق
فروشگاههای معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیک
خریدها را انجام دهند ،تصریح کرد :اگر افراد برای
خرید از روشهای دیگر استفاده میکنند حتماً
پرداخ��ت مبلغ را منوط ب��ه دریافت کاال کنند.
کالهبرداران با استفاده از شیوههای تبلیغی تحت
عنوان «ف��روش ویژه نوروز» و با ارائه عنوانهای
تخفیفدار سعی دارند مخاطب را به سمت خود
جذب کنن��د و در خیلی از مواقع درواقع قیمت
و تخفیفی را که اعالم میکنند وجود نداش��ته و
مشکالت بعدی را برای خریدار به وجود میآورند.

آموزش

هشدار؛خطراتیکه
دانشآموزانتهرانیرا
تهدیدمیکند

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش
و پرورش شهرس��تانهای استان تهران گفت :بر
اس��اس پیشبینیهای انجام شده در سال آتی
با توجه به مجازی ش��دن شرایط آسیب فضای
مجازی افزایش مییاب��د .در صورت مهار کرونا
و طی شدن روال عادی آموزش در حوزه اعتیاد
مش��کالتی وج��ود دارد و باید مراق��ب افزایش
مصرف مواد مخدرهای به ظاهر کم خطر در بین
نوجوانان باش��یم.به گزارش برنا؛ محمد رحیم،
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش
و پرورش شهرس��تانهای اس��تان تهران به برنا
گفت :در سال  99از ابتدای سال کرونا به عنوان
مهمان ناخوانده وارد زندگی ما شد .شروع سال
تحصیلی جاری باعث شد تا کارها را به صورت
رعایت پروتکلهای بهداش��تی دنب��ال کنیم.او
اف��زود :وجود کرونا تعطیلی مدارس را به دنبال
داشته است .این مقوله باعث تقلیل استراتژیها
برای مباحث آموزشی شده است .رحیم تصریح
کرد :در حوزه آس��یبهای اجتماعی فعالیتها
را به س��مت فضای مجازی س��وق دادیم که در
کن��ار درس آموزی دانشآموزان محتواهایی در
راس��تای توانمندی اولیا و کارکنان تولید شده
اس��ت.بر اس��اس پیشبینیهای انجام شده در
سال آتی با توجه به مجازی شدن شرایط آسیب
فض��ای مجازی افزایش مییابد .در صورت مهار
کرونا و طی ش��دن روال عادی آموزش در حوزه
اعتیاد مشکالتی وجود دارد و باید مراقب افزایش
مصرف مواد مخدرهای به ظاهر کم خطر در بین
نوجوانان باشیم.

گزارش کوتاه

تعیینتکلیفسفرهاینوروزی
براساسشرایطکرونا
درشهرها

رئیس کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا در جلس��ه کمیته
گفت :در خصوص سفرهای نوروزی پروتکلها
باید بهگونهای باشد که قابلیت اجرا داشته باشند
و همچنین باید به نحوی باشند که مردم مجاب
به اجرای آن ش��وند.به گزارش ایس��نا ،حسین
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور
ورئیسکمیتهامنیتی،اجتماعیوانتظامیستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا در پنجاه و نهمین
نشس��ت کمیته که با حضور دبیر و سخنگوی
س��تاد انتخابات کشور و س��ایر اعضای کمیته
برگزار شد؛ دستورالعملهای سفرهای نوروزی و
همچنین انتخابات در شرایط کرونا را مورد بحث
و بررسی قرار دادند.ذوالفقاری با اشاره به کاهش
رعایت پروتکلها از سوی مردم ،گفت :پروتکلها
تا جایی موثر هستند که رعایت شوند و قدرت
اعمال قانون را داش��ته باش��یم .در این نشست
پیشنهاد ش��د که اگر با رش��د بیماری مواجه
نشویم محدودیتها کم شود که مردم بتوانند
سفر نوروزی داشته باشند ،از دیگر مواردی که
به آن اشاره شد کنترل افراد دارای تست مثبت
در ای��ام نوروز ب��ود و درصورت جابجایی ضمن
جلوگی��ری از تردد به جهت اینک��ه برای آحاد
جامعه خط��ر دارند مش��مول جریمه خواهند
شد.همچنین ذوالفقاری با اشاره به این نکته که
در شرایط عادی تصمیمگیری انجام نمیشود
و طوری باید پیش برویم که بیماری پیشرفت
نکند و جامعه دچار تنش نشود ،تاکید کرد :موارد
و پروتکلهایی که باید رعایت شود در ایام نوروز
مشخصتر باشد و وضعیت شهرها معلوم شود
تا محدودیتها برای س��فرهای نوروزی اعمال
ش��ود.وی ادامه داد :به امید خدا قبل از نوروز با
تعیین یک بازه زمانی  ۲۰روزه ،یک بس��تهای
که ش��امل رعایت پروتکله��ا و محدودیتها
خواهد بود ،برای اینکه مردم بتوانند برای نوروز
برنامهریزیکنند،اعالمخواهدشدوبراساسشرایط
بیماری در ش��هرهای مختلف تکلیف س��فرها
تعیین خواهد ش��د.در این نشس��ت همچنین
سیداسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد
انتخابات کش��ور ب��ه برگزاری انتخابات س��ال
گذش��ته اش��اره کرد و افزود :در  ۲۸خرداد ماه
سال  ،۱۴۰۰چهار انتخابات ،ریاست جمهوری،
خبرگان رهبری ،مجلس ش��ورای اس�لامی و
شوراهای شهر و روستا را خواهیم داشت.موسوی
به آسیب شناسی تاثیر کرونا بر انتخابات و تاثیر
انتخابات بر کرونا اشاره کرد و افزود :این آسیب
شناسی سه بازه زمانی قبل ،بعد و روز رایگیری
را شامل میشود.وی ادامه داد :قبل از رایگیری
که مرحله ثبت نام اس��ت ،اپلیکیشنی طراحی
شده است که هم از طریق موبایل ،هم کامپیوتر
و هم دفاتر پیش��خوان قابل استفاده و ثبت نام
اس��ت .با این حال اگر کسی نتوانست ثبت نام
انجام دهد میتواند به فرمانداری و بخشداری و
برای نامزدهای ریاست جمهوری به وزارت کشور
مراجعه کند.موس��وی گفت :نکت��ه دوم مکان
شعبه اس��ت که این تعداد را از  ۶۲هزار به ۷۰
هزار افزایش دادیم یعنی  ۸هزار ش��عبه اضافه
کردیم که فضای باز و تهویه داش��ته باشند.وی
به تعداد افراد عوامل ش��عبه اشاره کرد و افزود:
بیش از  ۲میلیون نف��ر در ایام انتخابات به کار
گرفته میش��وند که برای این تعداد ،ماس��ک،
دستکش و رعایت فاصله پیشبینی شده است.
دبیر و سخنگوی س��تاد انتخابات کشور بحث
تبلیغات انتخابات را فصل شور و نشاط انتخابات
دانس��ت و افزود :به دلیل اهمیت سالمت مردم
هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع است اما نامزدها
میتوانند از پتانس��یل رس��انه ملی و فضاهای
مجازی اس��تفاده کنند.بر اساس گزارش پایگاه
اطالعرس��انی وزارت کش��ور ،وی در ادام��ه
آس��یب شناسی ،به روز رایگیری اشاره کرد و
گفت :به دلیل اینکه ممکن است عوامل تا ۷۲
ساعت بعد در مکان رایگیری باشند ،آموزش
داده شده تا با رعایت موارد بهداشتی نظیر اینکه
از خودکار شخصی استفاده کنند ،فاصله  ۲متر
رعایتشود،واینکهاستامپحذفشدهودستگاه
احراز هویت ساخته شد ،کمترین آسیب را داشته
باشیم.

واکنش
وزیر بهداشت:

نارفیقیها،مرگهایناشی
از کرونا را سه رقمی کرد

وزیر بهداشت با اشاره به تالش شبانه روزی کادر
درمان در خوزستان و نگرانی از خیز دوباره کرونا
با ویروس جهش یافته در استانهای دیگر ،گفت:
ب��از هم برخی بیتوجهیها و نارفیقیها ما را به
سمت مرگهای سه رقمی برد.به گزارش ایسنا،
سعید نمکی افزود :با موج جدیدی که ایجاد شد،
متاسفانه علی رغم توصیههای مکرری که کردیم،
ب��از هم برخی بیتوجهیها و نارفیقیها ما را به
س��مت مرگهای سه رقمی برد .ما وقتی از یک
پیک رد میشویم ،تمام عضالت جسم و روحمان
دچار فرسودگی است ،به خصوص همکارانمان
در اس��تانها و خدا میداند که در این روزها بر
همکاران سختکوش��م در استان خوزستان چه
میگذرد و چه شبانه روزهای سخت و غیرقابل
تصور و تحملی را سپری میکنند.

