جامعه و شهروند

رطوبت باالی  90درصدی در بیشتر شهرهای خوزستان
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت :به علت جنوبی شدن جریانات از سمت خلیج فارس ،رطوبت باالی  90درصدی بیشتر شهرهای استان را فراگرفت و دید افقی را تا  100متر کاهش داد .به گزارش ایرنا ،کوروش
بهادری اظهار کرد:به دلیل وجود جریانات جنوبی و انتقال رطوبت از خلیج فارس به خوزستان ،دیروز رطوبت باال و وقوع پدیده شرجی را در بیشتر نقاط استان شاهد بودیم .وی با بیان فرا رسیدن فصل پاییز،
افزود :شدت پدیده شرجی در تمامی سال ،بی سابقه و در سالهای گذشته نیز کم سابقه بود ،به طوری که در بعضی نقاط استان دید به  100متر کاهش یافت .بهادری با بیان اینکه در بیشتر نقاط استان پدیده
شرجی به بیش از  90درصد رسیده است ،اظهار کرد:شرجی در اهواز به  90درصد ،آبادان  95درصد ،ماهشهر  95درصد ،شوش  96درصد ،هندیجان  95درصد ،دزفول  95درصد و امیدیه  85درصد رسید .وی
اضافه کرد:پدیده شرجی در شوش باعث شد میدان دید به  100متر برسد که تاکنون این پدیده کم سابقه بوده است همچنین دید افقی در دزفول به  500متر و در اهواز نیز به یک هزار و  400متر رسید.

«ابتکار» از انتشار بیمالحظه مطالب ناموثق در فضای مجازی گزارش میدهد؛

گروه جامعه و شهروند – پویان خوشحال :دنیا ،دنیای
ارتباطات و تکنولوژی است .خبرها شبانه تایید و روزانه
تکذیب میشوند .نه! ظاهرا خبر مورد نظر تایید شده
است .فالن بازیگر یا هنرپیشه ساعاتی پیش فوت کرد.
خبرها حاکی از آن است که نزدیکان وی خبر فوت وی را
تایید کرده اند .در حالی که جسد فرد مورد نظر بر دوش
خانوادهاش قرار دارد ،ناگهان خبرگزاریهای معتبر کشور
خبر را تکذیب میکنند .آنقدر تکذیب و تایید میشود
که خود فوتی باید زنده شود و خبر مرگش را تایید کند.
بازار ،بازار داغی است .برای خبرگزاری فالن دولتی ،یا
فالن باشگاه یا فالن خبرگزاری خصوصی ،هدف باال بردن
تعداد بازدیدها است .هنرپیشه ،بازیکن فوتبال ،مجری
تلویزیون و حتی مقامات کشور در امان نیستند ،همه را در
سایتهای خود میکشند و زنده میکنند .مجری توانمند
کشور دیشب در فالن مهمانی دستگیر شد .حال دیشب
نه مهمانی بوده و نه فالن مجری در آن محل حضور داشته
است .همین خبر در  24ساعت حدود  6بار تکذیب و تایید
میشود .شاید در دنیای اینستاگرام و تلگرام و  ...تولید
و پخش این خبرها از عام برآید .اشکالی ندارد ،چرا که
خبرها موثق نیست و یک انسان عاقل و بالغ درصدد آن
است تا منبعی موثق نیافته خبر را باور نکند یا حداقل به
انتشار آن دست نزند .حال که این ناهنجاری کپی و بازنشر
خبر(کپی و الحاق) نه تنها در شبکههای اجتماعی بلکه
در خود خبرگزاریهای معتبر کشور صورت میگیرد و
تا تولید خبرهای غیر واقع در این سایتها رسیده ،چه
واحد نظارتی مسئول اخبار نوشته شده در سایتهای
خبرگزاری خواهد بود؟ شاید همین گزارش نیز پس از
چاپ ،بارها تکذیب و تایید شود ولی «تو باور نکن«!
کذب یا واقعیت؟
ایران در سال  1370اولین کشور در خاورمیانه بود که به شبکه
اینترنت متصل شد 24.سال پیش یک ایرانی از دانشگاه برکلی
کالیفرنیا ،اولین کامپیوتر را با نام «تهران» به شبکه اینترنت وصل
کرد .در سال  71با تالش مرکز تحقیقات فیزیک نظری ،شبکه
اینترنت در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیالن راه اندازی شد
تا در دنیا به تبادل اطالعات بپردازد .به گزارش مهر در اردیبهشت
ماه سال  ،94ایران در رتبهبندی سرعت دانلود پهنباند در جهان،
در رتبه  ۱۴۷از میان  ۲۰۰کشور قرار دارد؛ ایران در این رتبهبندی
پایینتر از عراق ،بوتان ،مراکش ،جزایر ویرجینیا و باالتر از ساحلعاج،
نیجریه ،کاستاریکا و لیبی قرارگرفته است .البته این حق به خواننده
داده میشود که نداند کشور بوتان در کجای کره زمین قرار دارد و
ذکر این موضوع حائز اهمیت است که خبر ارائه شده تاکنون تکذیب
نشده است .با افزایش شبکههای اجتماعی سایتهای خبرگزاری تا
حدودی خطر را احساس کرده و در سالهای اخیر دیده شده،

شایعهگرام

خبرگزاریهای معتبر کشور دست به تولید خبر زده اند .آیا با
افزایش شبکههای اجتماعی عمر خود را کوتاه دیدهاند؟
CTRL + C
16سال پیش یعنی تیرماه سال  1372بود که ثبت نام تلفن
همراه در کشور آغاز شد .در ابتدا خرید سیمکارتها با استقبال
مردم مواجه نشد تا جایی که ماهها طول کشید خرید و فروش
اولیه سیم کارت در کشور آغاز شود .از سال  74که مردم ورود
تلفن همراه را به کشور باور کردند قیمت یک سیم کارت ارائه شده
حتی به قیمت  3میلیون تومان رسید .در حال حاضر سیمکارت
یکی از اپراتورهای کشور ،یکی بخر دوتا ببر است ،با قیمت حدود
 5000تومان .در ارتباط با سرعت اینترنت تلفنهای همراه یا
همان گوشی موبایل در کشور نیز آماری ارائه شده است که به
گزارش مهر ،در رتبه بندی سرعت دانلود اینترنت موبایل ،ایران
در جایگاه  ۹۸از میان  ۱۱۴کشور جهان و همچنین در رتبهبندی
سرعت آپلود اینترنت موبایل در جهان ،ایران در جایگاه  ۹۶از
بین  ۱۱۴کشور جهان قرار دارد .سال هاست اپراتورهای موبایل
خدمت ارائه اینترنتشان به نسل دوم اینترنت یا همانGPRS
محدود میشده تا این که تابستان سال گذشته به تدریج ارائه
خدمات 3Gدر شهرهای مختلف کشور آغاز شد و در ماههای
بعد به راه اندازی نسل  4اینترنت همراه انجامید .علی ربیعی،
وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در آخرین روز شهریور امسال در

اعتراض کتبی ایران در خصوص دفن  ۲۹ایرانی در مکه
رئیس سازمان حج و زیارت از تشکیل کمیته مشترک ایران و عربستان برای
پیگیری وضعیت مفقودین فاجعه منا خبر داد و اعالم کرد :با اعزام تیم  ۵نفره
پزشکی قانونی کشورمان به عربستان روند پیگیری وضعیت مفقودان حادثه با
جدیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
سعید اوحدی در خصوص آخرین وضعیت مفقودین حادثه منا گفت :جلسهای
طوالنی با مسئوالن سعودی در خصوص پیگیری وضعیت  ۳۶مفقود ایرانی فاجعه منا
برگزار شد که ما در ابتدای این جلسه اعتراض کتبی خود را در خصوص دفن آن ۲۹
نفر از جان باختگان حادثه منا مطرح و تأکید کردیم که خانوادههای محترم این عزیزان
همچنان پیگیر بازگشت پیکر عزیزانشان هستند.

عکسنوشت

همایش شیرخوارگان حسینی در کشور برگزار شد
همایش شیرخوارگان حسینی صبح دیروز ،در بیش از  3500نقطه در جهان برگزار شد .همایش بینالمللی شیرخوارگان حسینی دیروز جمعه  24مهرماه
ساعت  9صبح همزمان با تهران در سراسر کشور برگزار شد .این همایش با حضور باشکوه مردم به ویژه مادرانی برگزار شد که همراه با کودکان شیرخوار خود
در این مراسم شرکت کرده و به یاد مظلومیت طفل شش ماهه امام حسین(ع) حضرت علیاصغر(ع) به عزاداری و نوحه خوانی پرداختند .این مراسم هرساله
در اولین جمعه ماه محرم که ب ه عنوان روز جهانی حضرت علیاصغر(ع) نام گرفته در اکثر نقاط دنیا و در همه استانها و شهرهای ایران نیز برگزار میشود.
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اخبار
اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت

اظهارنظری گفت :هماکنون از کودک  4ساله تا کهنسال با فضای
مجازی مرتبط هستند و ساعات زیادی را در آن سیر میکنند.
استفاده از اینترنت در گوشی همراه و استفاده از اپلیکیشنهای
صفحات اجتماعی در سالهای اخیر از جهتی به سرعت بخشیدن
به انتشار اخبار کمک شایانی کرده ،در جنوب کشور اگر اتفاقی
رخ دهد به دقیقه نخواهد کشید که در شمال کشور از آن خبر
آگاه میشوند .در کنار این موضوع وقتی یک چیز خوب به دست
نااهلش بیافتد چه اینترنت باشد چه چاقو ،فرد خاطی کار خود
را خواهد کرد؛ افزایش استفاده از صفحات اجتماعی مثل وایبر،
تلگرام ،فیسبوک ،توییتر و اینستاگرام در کشور ،به افزایش و انتقال
اخبار ناموثق و دامن زدن به تمام امور خبری انجامیده است.
کوچ به دنیای دیگر!
اصغر مهاجری ،استاد دانشگاه و جامعه شناس درباره ورود
سبک جدیدی از زندگی با وجود فضای مجازی در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی روزنامه ابتکار میگوید :اختراع فضای مجازی
اتفاق بزرگی بود که در جهان رخ داده ،اختراع بزرگی که تمام
دنیا از جمله کشورهای جهان سوم را بسیار با خود درگیر کرده
است و در یک زندگی تفاوت ایجاد کرد .مهاجری به بیان اینکه
شبکه اجتماعی یک وسیله ارتباطی و رسانه نبوده و بخشی از
زندگی شده است میگوید :این پدیده را به عنوان یک سبک
زندگی باید درنظر گرفت ،هرچند تحلیلگران میگویند این یک

وی از موافقت سعودیها برای صدور ویزا برای تیم  ۵نفره پزشکی قانونی ایران خبر
داد و افزود :طرف سعودی نیز در این نشست تأکید کرد که به محض دریافت DNA
بستگان درجه یک و اثر انگشت آنان بر اساس خواسته و تصمیم خانوادهها عمل میکند
و متعهد شدند که این اتفاق حتماً خواهد افتاد .وی در این باره بیان کرد :طرف سعودی
در جلسه امروز اعالم کرد که استانداردهای  DNAمورد نظرشان را حداکثر تا روز
شنبه بصورت مکتوب اعالم خواهند کرد تا پزشکی قانونی ایران بر اساس آن استانداردها
آزمایش  DNAرا تهیه کند.
رئیس سازمان حج بیان کرد :در خصوص وضعیت  ۳۶تن از عزیزانی که اطالعی از
آنها در دست نیست در جلسه امروز تأکید شد که باید یک مسیر روشن و مشخصی
و مرجعی برای پیگیری وضعیت این عزیزان مشخص شود تا کار متمرکز باشد که
توافق شد یک کمیته مشترکی تشکیل شود که از طرف ایران سرکنسولگری جمهوری
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وسیله اجتماعی است ،مردم همیشه به آنجا سر میزنند و همیشه
در آنجا زندگی میکنند .این استاد دانشگاه ادامه میدهد :سوالی
که مطرح میشود این است که آیا مردم ما در استفاده از این
تکنولوژی آگاهی الزم را دارند؟ پاسخ منفی است؛ با توجه به این
که مردم ما آموزش استفاده از اینترنت را ندیدند ،متاسفانه در حال
تجربه پیامدهای منفی آن بوده و یکی از این موارد همین کپی و
پیست کردن مطالب از شبکهای اجتماعی به صفحهای دیگر است.
وی میافزاید :این سبک زندگی بر اساس نیازهای مردم ما خلق
نشده و بر اساس شرایط و زندگی جامعه دیگران است و به جامعه
آنها و برآورده کردن نیازهای آنها وفادارتر است .میتوان افزود با
توجه به این که ما تولید نکردیم جامعه دچار انحراف شده است.
مهاجری میگوید :شاهد کج رفتاریهایی با حضور این تکنولوژی
در زندگی هستیم ،مثال مردم کشورمان اهل تولید و باز تولید
نبوده و صرفا مصرف گرا هستند و همان شیوه زندگی و انحرافات
مرسوم زندگی واقعی خود را به دنیای مجازی کشانده اند .مردم
ما در زندگی آسیبهای زیادی دیدهاند و با ورود شبکههای
مجازی ،همراه با همان آسیبها به دنیای مجازی کوچ کردند.
همان شایعههای سنتی را وارد دنیای جدید کرده به طور مثال
جوانانی که به استادیوم میروند همان رفتاری که در اجتماع دارند
را تخلیه میکند ،همین اتفاق در فضای مجازی نیز تکرار شده
است .مهاجری در پاسخ به این سئوال که تولید خبر و فرآیند کپی
و پیست کردن مطالب در خبرگزاریهای کشور چطور است؟
میگوید :اگر شبکههای مجازی بر اساس نیازهای ما مطابقت داده
شود ،وقت بیشتری در آن گذرانده و حتی میتواند حفرههای
خالی زندگی امروز را پر کند .با توجه به این که خبرگزاریها و
خبرنگاران آنها از بطن جامعه میآیند ،همان کمبودهای مجازی
و واقعی موجود را که در ذات فرهنگی کشور وجود دارد با خود
دارند .مهاجری در پایان با اشاره به این که شیوه زندگی مجازی
میتواند خوب باشد افزود :شیوهی زندگی مجازی خوب است به
شرطی که فرهنگ پذیری زندگی مجازی را داشته باشیم و اخالق
و رفتارهای انحرافی موجود در آن را اصالح کنیم.
مثل بمب صدا میکند
شاید مروری بر گذشتهای نه چندان دور در همین وادی ،خالی
از لطف نباشد .خبری که مثل بمب منفجر شد :بنیامین بهادری
به همراه همسر جدیدش در برنامه خندوانه حضور مییابد! خبری
که سر و صدای بسیاری را به پا کرد تا جایی که بهادری ،ناچار به
تکذیب آن در هر مصاحبه و هر فضای مجازی شد و بهاره افشاری
هم که به عنوان همسر نوظهور این خواننده معرفی شده بود ،با
کلی قسم و آیه عکسی از صفحه دوم شناسنامه خود را نشان داد.
جالب است که سر و صدای این شایعه ها ،جای خود را به خوبی
در زندگی شخصی افراد باز میکند .خبرهایی که دامنگیر بسیاری
از افراد شناس و ناشناس میشود .تب این شایعه ها ،هرگز نیفتاده
و نخواهد افتاد.

اسالمی ایران در جده و از طرف سعودیها قائم مقام وزیر بهداشت عربستان مسئولیت
را در این کمیته عهده دار شدند تا جلسات مشترک و مستمری در خصوص پیگیری
وضعیت مفقودین ایرانی حادثه منا تشکیل شود .اوحدی اعالم کرد :اولین جلسه این
کمیته ساعت  ۱۱روز دوشنبه هفته آینده در مکه مکرمه برگزار خواهد شد و قرار است
گذرنامهها و اطالعات آن  ۳۶نفر در اختیار کمیته قرار گیرد و بحمداهلل با موافقتی
که برای صدور ویزای  ۵نفر از نمایندگان پزشکی قانونی کشورمان هم صورت گرفته
امیدواریم با حضور این نمایندگان روند پیگیری کار با جدیت بیشتری دنبال شود .رئیس
سازمان حج در پایان گفت :در حال حاضر حدود  ۴۵۰۰زائر ایرانی در مدینه منوره
حضور دارند که بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته آخرین گروه از زائران ایرانی
حج امسال ساعت  17:30روز شنبه  ۲۵مهرماه فرودگاه مدینه را به مقصد اصفهان ترک
خواهند کرد و بعد از آن پرواز هیچ زائر ایرانی در عربستان نخواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش گفت :پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
بازنشسته نیازمند  10هزار و  500میلیارد ریال اعتبار است.
علی اصغر فانی اظهار کرد :برخی از بازنشستگان سال گذشته بخشی از پاداش پایان
خدمت خود را دریافت کردهاند و مابقی پرداختها نیز در حال پیگیری است ،این در
حالیست که براساس تصمیم مجلس شورای اسالمی ،این موضوع در کمیتهای متشکل از
مجلس و سازمان مدیریت و برنامهریزی رسیدگی میشود .وی با اشاره به ارائه تسهیالتی
همانند کارت چند منظوره خرید به فرهنگیان افزود :با همکاری بانک سرمایه که بخش
عمدهای از سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است ،به زودی کارتهای چند
منظوره خرید برای معلمان و کارکنان صادر خواهد شد .وی در خصوص بیمه بازنشستگان
و شاغالن در آموزش و پرورش گفت :با بازنشسته شدن فرهنگیان پروندههای آنان در
سازمان بازنشستگی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی سازماندهی میشود که به رغم عدم
دسترسی به پرونده بازنشستگان ،از یک سال گذشته تاکنون با همکاری سازمان مدیریت
مسئله همسان سازی بیمه بازنشستگان با شاغالن در حال پیگیری است .فانی با اشاره به
پرداخت حق کوچ به معلمان کوچ رو عشایر ،افزود :پیگیریهای الزم به منظور پرداخت
حق کوچ به معلمان کوچ روی عشایر به دلیل اینکه بار مالی زیادی برای آموزش و پرورش
ندارد ،در دستور کار قرار میگیرد .وی با بیان اینکه استخدام فرزندان فرهنگیان در اولویت
آموزش و پرورش است،خاطر نشان کرد :فرزندان فرهنگیان در استخدام  27شهریور و
پذیرش دانشگاه فرهنگیان در اولویت قرار دارند.

تاکید بر نظارت پزشکی روی سربازان در طول دوره خدمت
نماینده مردم رشت در مجلس گفت :نهادهای انتظامی موظفند قبل از ارائه
ح به سربازان ،آنها را تحت مشاورههای روانشناسی قرار دهند تا از بروز
سال 
اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی ،نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه افراد به محض خروج از کانون خانواده و با حضور در دوره خدمت سربازی
تحت فشار و عارضههای روحی قرار میگیرند ،اظهار کرد :سربازان باید در طول دوره
خدمتشان مورد نظارتهای پزشکی قرار بگیرند .وی با اشاره به برخی اتفاقات تلخی
که از سوی سربازان رقم میخورد ،گفت :با توجه به برخی خبرها مبنی بر تیراندازی
سربازان به خود و یا دیگران یک نوع ترس از سربازان اسلحه به دست به وجود آمده
است .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد :نهادهای نظامی و
انتظامی موظفند قبل از ارائه سال ح به سربازان ،آنها را تحت مشاورههای روانشناسی
قرار دهند تا از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیری شود .جعفرزاده تصریح کرد :صرف ورود
سربازان در شرایط سالمت ،نمیتوان بیاعتنا آنها را رها کرد چرا که  24ماه دوری از
خانواده برای افراد با توجه به جمعیت کم ،توجه خاص خانواده و رفاهیات ،بسیار سخت
است و این دوری آستانه تحمل آنها را پایین میآورد .نماینده رشت در مجلس با
تاکید بر اینکه کار یگانهای نظامی و انتظامی سختتر از گذشته شده است ،تصریح
کرد :فرزندان امروز به دلیل تنهایی و نوع بازیهای رایانهای زندگی اجتماعی را نیز به
درستی نیاموختهاند و باید به آنها آموزش زندگی اجتماعی داده شود.

تهران  5تا  8درجه سردتر میشود
بر اساس اعالم سازمان هواشناسی ،از شنبه تا یکشنبه در نیمه شمالی کشور
از جمله تهران به تدریج دمای هوا بین  ۵تا  ۸درجه کاهش خواهد یافت.
بررسی وضعیت جوی و الگوهای پیش یابی مدلهای هواشناسی برای دو روز آینده
گذر موج تراز میانی از عرضهای شمالی کشور را نشان میدهد که به دنبال گذر ناوه این
سامانه کم ارتفاع ،فشار در سطح زمین بطور قابل توجهی افزایش مییابد و موجب تقویت
جریانهای شمالی از روز جمعه تا صبح یکشنبه در نوار شمالی کشور خواهد شد .بروز این
شرایط سبب تشدید ابرناکی و افزایش بارش و مه آلودگی دامنههای شمالی البرز و سواحل
دریای خزر خواهد شد .از امروز تا یکشنبه در نیمه شمالی کشور از جمله تهران به تدریج
دمای هوا بطور محسوسی (بین  ۵تا  ۸درجه) کاهش خواهد یافت که در شمال شرق
کشور در روز یکشنبه تا صبح دوشنبه کاهش دما بین  ۷تا  ۱۴درجه سانتی گراد پیش
بینی میشود .عالوه بر این دریای خزر طی تا صبح یکشنبه مواج پیش بینی میشود که
الزم است شناورهای کوچک و قایقهای صیادی با احتیاط الزم تردد کنند.

