
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

حقوق دانشجو - معلمان وزارت 
آموزش و پرورش ترمیم می شود

معــاون برنامه ریزی و توســعه منابــع وزارت 
آموزش وپرورش گفت: با پیگیری های انجام شده 
از سوی وزیر آموزش وپرورش و نظر مساعد سازمان 
اداری و استخدامی کشور بند ۷ مصوبه افزایش حقوق 
سال جاری در خصوص دانشــجو معلمان اعمال 
می شود. به گزارش ایلنا، علی الهیار ترکمن افزود: 
پیرو اطالعیه قبلی این معاونت که از طریق پورتال 
اطالع رســانی وزارت آموزش وپرورش به دانشجو 
معلمان اطالع رسانی شد، با پیگیری های انجام شده 
از سوی وزیر آموزش وپرورش و نظر مساعد سازمان 
اداری و استخدامی کشور بند ۷ مصوبه افزایش حقوق 
سال جاری در خصوص دانشــجو معلمان اعمال 
می شــود. او اضافه کرد: به علت اینکه مبلغ افزایش 
اعمال شده حقوق این عزیزان به رقم ۴ میلیون و ۴۰۰ 
هزار ریال نرسیده اســت، بنابراین مابه التفاوت آن 
تحت عنوان »تفاوت بندی تبصره ۱۲ قانون بودجه 

سال ۹۸« به حقوق آنان اضافه خواهد شد.
    

بیهوشی غیرمعمول چند بیمار 
در بیمارستان قلب تهران

رئیس بیمارســتان قلب تهران دربــاره چهار 
بیماری که از ۲5 اردیبهشت مورد عمل جراحی قلب 
باز قرارگرفته و هنوز به  هوش نیامده اند، توضیحاتی 
بیان کــرد. به گزارش ایســنا، دکتــر حمیدرضا 
پورحسینی دراین باره گفت: در روز چهارشنبه ۲5 
اردیبهشــت ماه ۱6 بیمار را مورد جراحی قلب باز 
قراردادیم که چهار نفر از ایــن بیماران بعد از عمل 
به هوش نیامدند.  او بیان کرد: یکی از این چهار بیمار 
بعد از ۴۸ ساعت بیدار شده و در حال حاضر هوشیار 
است، اما سه بیمار همچنان بی هوش بوده و سطح 
هوشیاری شان پایین است که این موضوع برایمان 
غیرمعمول است. پورحســینی تأکید کرد: بعد از 
پیگیری های مکرر و انجام سی تی اسکن ها و ام آرای 
مغز، مشخص شــد که در برهه ای از زمان بیماران 
دچار هایپوکســی )عبارت است از میزان اکسیژن 
خون شریانی و زمانی که این کاهش در اکسیژن در 
سطح سلولی منجر به کاهش اکسیژناسیون بافتی 
شود( شده اند. او ادامه داد: بر این اساس ما تمام سیر 
بیهوشی این بیماران را بررسی کردیم و بیشتر از آن 
نگران بودیم که داروهایی که زمان بیهوشی برای 
این بیماران استفاده شده، دچار مشکل بوده باشد بر 
این اساس تمام داروها را به آزمایشگاه مرجع ارسال 
کردیم که بررســی کردند و تا به امروز اعالم کردند 

که داروها مشکلی نداشته و قابل استفاده هستند. 
    

آمادگی شهرداری  برای  اجرای 
طرح  بسیج  ملی کنترل  فشارخون 

مدیرکل سالمت شهرداری تهران گفت: اداره 
کل سالمت شهرداری تهران و شرکت شهر سالم 
می تواند ظرفیت های خود را برای اجرای هرچه بهتر 
طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در اختیار وزارت 

بهداشت قرار دهد .
 به گــزارش ایرنا، زینب نصیری در نشســت 
هماهنگی اجــرای طرح بســیج ملــی کنترل 
فشارخون در شــهر تهران گفت: این ظرفیت ها 
شامل ۱۸ درمانگاه شرکت شهر سالم و 35۲ خانه 
سالمت و سراهای محله شهر تهران است. مدیرکل 
سالمت شــهرداری تهران بیان کرد: شهرداری 
تهران در حوزه زیرساخت ها و هماهنگی های الزم 
برای ایجاد ایستگاه های سیار در معابر و محل های 
پر رفت وآمد مانند ایســتگاه های مترو، پایانه ها، 
میادین میوه و تره بار، فروشــگاه های شهروند و 
پارک ها می تواند به بسیج ملی کنترل فشارخون 
کمک کند، اما پشتیبانی نیروی انسانی موردنیاز 
باید توسط دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران 
انجام شود. مدیرکل سالمت شــهرداری تهران 
خاطرنشان کرد: شهرداری تهران 6۰هزار و شرکت 
شهر ســالم چندین هزار نفر نیروی انسانی دارد و 
بنا شد که شرکت شهر ســالم نسبت به سنجش 
فشــارخون کارکنان شــهرداری و این شرکت 
اقدام کند و اطالعات آن را در سامانه سیب وزارت 

بهداشت وارد کند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

ماجرای دعوت زوج اینستاگرامی 
به تلویزیون، حاشــیه های ایجادشده 
برای پخش برنامه نود، دســتکاری در 
آرای مردمی، ... و حاال هتاکی یک مداح 
به بزرگان اهل ســنت در صداوسیما 
خبرســاز شــده اســت. ایــن روز ها 
تلویزیون پرشده از حاشیه ها و اتفاقات 
عجیب وغریب و به عبارتی تلویزیون در 
رهاشده ترین وضعیت ممکن قرار دارد.

مروز فعالیت های اخیر صداوسیما 
نشان می دهد که برنامه ها بدون هیچ 
تحقیق و اطالعاتی ساخته می شوند و 
تنها نکته ای که بــرای مدیران اهمیت 
دارد پر شدن زمان برنامه هاست. چند 
سالی می شود که برنامه های رسانه های 
ملی مثل گذشته با اقبال عمومی مواجه 
نمی شود و مردم ترجیح می دهند کمتر 

پای تلویزیون بنشینند.
آخرین شاهکار

 پاشیدن بذر اختالف و تفرقه
صداوسیما در آخرین شاهکارش بذر 
تفرقه و نفاق را میان شیعه و اهل سنت 
پاشید. روز والدت امام حسن )ع( بود که 
یکی از مداحان به واسطه برنامه زنده ای 
که روی آنتن شبکه تهران رفت به اهل 
تسنن توهین و هتاکی کرد. پس ازآن 
شبکه های مجازی پر شــد از برشی از 
فیلم مولودی خوانی این مداح و توهینی 
که به اهل تسنن کرده بود. این مداح در 
قسمتی از برنامه نه تنها به سه خلیفه اول 
اهل سنت ناسزا گفت، بلکه با بدترین لفظ 
ممکن از عایشه، یکی از همسران پیامبر و 
از شخصیت های مورداحترام اهل سنت 

یاد کرده است. 
ساعاتی پس از پخش؛ صداوسیما 
اطالعیه ای منتشر کرد که در آن آمده 
بود: »متأســفانه یک مــداح برخالف 
سیاست های وحدت آفرین رسانه ملی 

عمل کرده که این رفتار به هیچ وجه مورد 
تأیید شبکه نبوده و ضمن محکوم کردن 
آن شــبکه پنج ســیما از همه برادران 
و خواهــران اهل ســنت عذرخواهی 
می کند. الزم به ذکر است برخورد قاطع 
با تمامی افرادی که در این اتفاق نقش 

داشته اند، حتماً صورت می گیرد.« 
رفتاری تکــراری، مثل همیشــه 
صداوسیما ماجرا را با یک عذرخواهی 
ساده جمع کرد و هیچ اتفاقی که نشانی 

از تحول واقعی باشد، نیفتاد.
در پی آن، مــوج واکنش ها به مداح 
هتاک و برنامه های صداوســیما شکل 
گرفت. اولین واکنش هــا از طرف یک 
نماینده اهل سنت مجلس به عسگری 
رئیس سازمان صداوسیما بود. شهاب 
نادری در تذکر شفاهی در جلسه علنی 
روز شــنبه مجلس خطــاب به رئیس 
سازمان صداوسیما متذکر شد: قرار بود 
صداوسیما دانشگاه باشد نه مروج ادبیاتی 

که باعث افتراق و اختالف می شود.
این نماینده اهل ســنت مجلس در 
بخش دیگری از تذکر خود گفت: اهانت 
به هرکدام از زوجات پیامبر )ص( اهانت 
به خود پیامبر بــوده و زوجات پیامبر 
محترم هستند و نباید به ایشان توهین 
شود. کشور از اقوام و مذاهب مختلفی 
تشکیل شــده و قدرت مــا در وحدت 
ماست و اختالفات خالف حقوق مذهبی 
است و هر کس دانســته یا ندانسته به 
برخــی تفاوت ها اهانت کنــد باید با او 

برخورد شود.
او خواستار برخورد با فرد خاطی 
شــد. پــس ازآن نوبت بــه علیرضا 
ســلیمی، نماینده محالت بود که 
متذکر شود صداوســیما در پخش 
زنده خود دقت الزم را داشته باشد؛ 
افرادی که دعوت می کند باید عاقل 
و دوراندیش باشند و مصالح ملی را 
رعایت کنند. گاهی ادبیات مجریان 
کوچه و بازاری است و گاهی مسائل 
اختالف برانگیز مذهبی از آنتن زنده 

پخــش می کنند که بــه مصلحت 
نیست. 

برکناری 
شیوه ای قدیمی و بی اثر

بعد از واکنش هــای نمایندگان و 
واکنش های متعدد دیگری که در فضای 
مجازی شــاهد بودیم؛ مداح هتاک به 
بزرگان اهل سنت به دادسرای فرهنگ 
و رسانه احضار و بازداشت شد. از سوی 
دیگر صداوسیما اعالم کرد: در پی قصور 
صورت گرفتــه در پخش صحبت های 
مداح هتاک در یکــی از ضیافت های 
مذهبی از شبکه پنج ســیما با دستور 
رئیس رسانه ملی، مدیر شبکه پنج سیما 
و مدیر پخش این شبکه برکنار شدند. 
جواد رمضان نژاد، کمتر از یک سال پیش 
از مدیریت شبکه افق، به مدیریت شبکه 

پنج سیما رسیده بود. 
کار تنها به برکناری مدیر شبکه پنج 
سیما ختم نشد و معاون سیما با تأکید 
بر اینکه پخش زنده ســخنان نامربوط 
مداح حاضر در هیئتی که مراسم آن از 
شبکه پنج سیما پخش می شده خارج 
از اراده مدیران شبکه بوده است، گفت: 
با عذرخواهی از بــرادران و خواهران و 
علمای بزرگوار اهل سنت اعالم می کنم، 
هم تهیه کننده و مدیر این برنامه اخراج 
شدند و هم شــخص مدیر شبکه پنج 
سیما به دلیل این کوتاهی توبیخ شده 
است. بر اساس گفته های سید مرتضی 
میرباقری بنا بر تأکید رهبر معظم انقالب 

همواره رسانه ملی در مسیر احترام به 
مقدسات اهل ســنت به ویژه احترام به 
خلفای راشــدین و ام المؤمنین عایشه 
حرکت کرده است و متأسفانه این اتفاق 
تأسف بار نیز از اراده شبکه و مدیران آن 
خارج بوده و عاملش فردی است که بدون 
هیچ گونه هماهنگی و به صورت ناگهانی 
از آنتن زنده سوءاستفاده کرده و مطالبی 
نامربوط و خالف محور وحدت اسالمی 

بیان کرده است. 
اشتباه همیشه رخ می دهد، 

اما...
واقعیت این است که اشتباه در کار 
رسانه گریزناپذیر اســت و در این مورد 
هم برنامه زنده بــود و در لحظه کاری 
نمی شد کرد، اما مشــکل اینجا است 
که این دست اشــتباهات صداوسیما 

حاصل یک اتفاق نیست، بلکه حاصل 
ساختار و سیستم غلطی است که در هر 
زمینه ای مبتذل ترین محصول ممکن را 
تولید می کند و مسئوالن برنامه ها فکر 
می کنند هر مشکلی با بخشنامه و دستور 
به سادگی حل می شود. در دنیایی که 
کوچک ترین بحثی می تواند به سرعت 
در شــبکه های مجازی بازتولید شود 
چنین اشتباهی دیگر یک اشتباه ساده 
نیست بلکه اقدامی خالف امنیت ملی، 
اتحاد و همدلی ایرانیان است و باید تغییر 

رویه ای جدی صورت پذیرد.
این اشتباهات

 مسبوق به سابقه است
حاشیه سازی و بحث برانگیز شدن 
برنامه های صداوسیما محدود به حضور 
این مداح در پخش زنده نمی شــود. در 
هفته های اخیر برنامه های مختلفی به 
روی آنتن رفته که حاشیه های بسیاری 
ایجاد کرده است. نمونه ای از این دست 
دعوت از زوج اینفلوئنسر بود که مثالً توبه 
کردند و برخالف گذشته شان آدم های 
معتقد، باحجاب و... شدند. پست های 
قدیمی و جدید اینستاگرام این دو نفر 
حداقل شباهتی به ادعاهای مطرح شده 
در ایــن برنامه نــدارد؛ و بالفاصله بعد 
از برنامــه از پارتــی مختلطشــان در 
اینستاگرام استوری و ویدئو گذاشتند 
تا نشان دهند که این برنامه تلویزیونی 
بیش نبــوده و صرفاً جنبــه تبلیغاتی 

برایشان داشته است.
پس از گذشت چند روز از این اتفاق 
نه تنها برنامه ای که ایــن زوج را دعوت 
کرده بودند هیــچ توضیحی نداد بلکه 
صداوسیما هم در رابطه با دعوت از این 
افراد سخنی به میان نیاورد، درصورتی که 
رســانه ملی باید با توجه به مقتضیات 
جامعه اقدام به دعوت از مهمانان کند. 
از گذشته تا به امروز تلویزیون فرصتی 
خوب برای کسب شــهرت برخی افراد 
بوده و این واقعیتــی غیرقابل کتمان 
است. این دختر و پسر جوان اولین هایی 
نیستند که فرصت یافتند تا روی آنتن 
زنده از خود هویتی متفــاوت از آنچه 
هستند، نشان دهند. برنامه های سوژه 
محوری که از دل سوژه های شبکه های 
اجتماعی می خواهند دست به انتخاب 
مهمان بزننــد، به شــدت در معرض 

قهرمان های غیرواقعی هستند.
ترویج کودک همسری

 روی آنتن 
احتمــاالً زوج جوانــی کــه در 
اینستاگرام تبلیغ ازدواج زودهنگام را 
می کردند یادتان نرفته است. این زوج 
که پس از انتشار کلیپی گفتند در ۱۴ و 
۱6 سالگی ازدواج کرده اند و برای ازدواج 
باید محدودیت های سنی را کنار گذاشت 
هم در صداوسیما ظاهر شدند، ولی در 
این برنامه حرف های دیگری زدند و باعث 
شدند که مخاطبان به این باور برسند 
که گفت وگوی آن ها در صداوســیما 
ساختگی است. این زن و شوهر در این 
برنامه تلویزیونــی، توضیحاتی درباره 
آشــنایی خود در فضای مجازی، فراز و 

نشــیب های زندگی  و سنشان گفتند 
که بــا آن کلیپ »کودک همســری« 

تفاوت های زیادی داشت. 
تأیید رفتار خشونت آمیز

 علیه زنان
یکی دیگر از برنامه هایی که به شدت 
در رســانه ها و فضای مجازی نقد شد 
برنامه ای بــود کــه در آن از یک زوج 
دعوت شــده بود تا در رابطه با جدایی 
و بازگشــت دوباره به زندگی مشترک 
صحبت کنند. در ایــن برنامه از مردی 
دعوت شــده بود که بارها همسرش را 
کتک زده بود و زن چندین بار تقاضای 
طالق کرده بود. برنامه با هیجان درباره 
کتک خوردن زن توسط همسر، آن هم 
روبه روی فرزندان روایت می کرد، این 
داســتان هم به کلی فضــای جامعه را 
ملتهب کرد و دایره انتقادات تا مجلس 
کشیده شــد و ته قصه این بود که هیچ 

اتفاقی رخ نداد. 
مدل عروس یا پوزر قالبی؟

هنوز هم یک جســت وجوی ساده 
در گوگل نشان می دهد که آمدن یک 
مدل به برنامه تلویزیونی، چه جنجالی 
می تواند به پا کند. وقتی موضوع بررسی 
شد و احسان علیخانی توبیخ؛ مشخص 
شد مهمان اصلی برنامه نیامده بوده و 
آن ها دنبال یک مهمان می گشــتند و 
خیلی شــتاب زده فردی را به اسم پوزر 
آوردند که در حقیقت کارش مدلینگ 
عــروس بــود. او تمــام پســت های 
اینستاگرامی اش را پاک کرد و در برنامه 
خیلی پوشیده نشســت اما کمی بعد 
عکس های این مدل عــروس معروف 
در دوبی منتشر شــد و اعالم کرد برای 
همیشه از ایران خارج شده است تا بتواند 
فعالیت هایش را جهانی کند اما مسئله 
مهم در این برنامه هم اعتباری بود که از 

رسانه ملی رفت.
گاف هــا و حاشیه ســازی های 
صداوسیما به چند مورد فوق الذکر ختم 
نمی شود. هنوز پسری که در برنامه صدا 
سیما ظاهر شد و بعد ادعای امام زمان 
بودن کرد را فراموش نکردیم. تعطیلی 
برنامه نود، دســت کاری آرای مردمی 
جشنواره جام جم به نفع برنامه »برنده 
باش« و حواشــی تعطیل شدن برنامه 
»برنده باش« ازجمله  حواشــی دیگر 
تلویزیــون در ماه های اخیر به شــمار 

می آید.

انتخاب های غیراصولی و شتاب پخش زنده کار دست صداوسیما می دهد؛ 

در رهاشده ترین وضعیت ممکن 

یادداشت

مجید ابهری، آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

تنها زیستی در بین جوانان ایرانی به یک ُمد تبدیل شده است 
و افرادی که از این نوع سبک زندگی ابراز خشنودی می کنند 

جوانانی هستند که خانواده های سخت گیر دارند.
تنها زیستی در جامعه ما ویروسی همه گیر است. امروزه در 
زندگی بشر، زیست اجتماعی یکی از قوی ترین ارکان تقویت 
روحی و عاطفی انسان است. وقتی انسان کسانی را که دوست 
دارد مالقات می کند ضمن دیدار با افراد هورمون اکسی توسین 

که به هورمون عشق معروف است در مغزش ترشح می شود.
به عقیده همه رفتارشناسان و زیست شناسان این هورمون 
باعث طول عمر، ایمنی و ســالمتی بدن می شود. متأسفانه 
امروزه مالحظه می کنیم که تنها زیستی در بین جوانان به یک 

ُمد تبدیل شده است. جوانانی که برای ادامه تحصیل از خانواده 
جداشده به تهران یا شهرهای دانشگاهی می روند؛ پس از پایان 
تحصیالت به خاطر آزادی های تنها زیستی دیگر عالقه ای به 
بازگشت نزد خانواده ندارند و متأسفانه گرایش عجیبی به ادامه 

تنها زیستی پیدا می کنند. 
آزادی های رفتاری، رفت وآمدهــا و اقداماتی که جوانان 
می توانند در تنها زیستی انجام دهند آن ها را وادار به پذیرش 
سبک زندگی تنهایی می کند. شاید بیش از 65 تا ۷۰ درصد از 
جوانانی که به قلیان و مواد مخدر اعتیاد پیداکرده اند در دوران 

تنها زیستی آن ها بوده است.
خانواده ها در صورت مالحظه تغییرات رفتاری، جسمی و 
ظاهری در فرزندانشان بالفاصله به فکر راه چاره می افتند و یا 
مانع این گونه رفتارها و عادات می شوند بنابراین خانواده ها باید 

توجه کنند وقتی فرزندانشان به سن باالتر از بلوغ و سنین پس 
از فارغ التحصیلی می رسند به آن ها مقداری آزادی های مشروع 
و منطقی بدهند چراکه فرزندانشان دیگر کودک نیستند که 

محدودیت های دوران دبستان به آن ها تحمیل شود.
بعضــی از جوانان بــه خاطــر رفتارهــای غیراصولی و 
ســخت گیری خانواده ها به جدا شــدن عالقه مند  می شوند. 
بعضی از آن ها به خاطر آزادی هــا و بی بندوباری هایی که در 
این گونه سبک زندگی موجود است به آن گرایش پیدا می کنند 
و برخی دیگر به این دلیل اینکه به دوستان خود نزدیک باشند یا 

با آن ها زندگی کنند به تنها زیستی روی می آورند. 
با توجه به اینکه در ســبک زندگی غربــی فرزندان بعد از 
۱6 ســالگی یا باید از خانواده جدا شوند و یا اگر با آن ها زندگی 
می کنند پرداخت بخشی از هزینه ها را به عهده بگیرند، فرزندان 
خانواده های اروپایی و آمریکایی ترجیح می دهند به تنها زیستی 
روی آورند. برخی جوانان ما نیز وقتی این گونه از سبک زندگی را 
در غربی ها می بینند به آن عالقه مند  می شوند، اما عاقبت و نتایج 
این گونه زندگی را نمی دانند؛ افسردگی، اعتیاد و شکست های 

عاطفی ساده ترین عوارض تنها زیستی است.
تنها زیســتی درصورتی که چاره ای برای آن نباشــد باید 
به عنوان یک ســبک زندگی پذیرفته شــود، اما وقتی دالیل 
منطقی وجود ندارد یعنی والدین سخت گیری های بی مورد 
ندارند و امکانات تحصیل و اشــتغال در نزد خانواده برایشان 
فراهم است، تنها زیستی یک رفتار مذموم و غیرقابل قبول است. 
کسانی که از تنها زیستی اظهار خشنودی می کنند فرزندانی 
هستند که خانواده های سخت گیر دارند و یا در خانواده روابط 
عاطفی بســیار کمرنگ بوده است. معموالً شــش ماه تا یک 
سال طول می کشد تا عوارض تنها زیستی بر فرزندانی که در 
خانواده های صمیمی و دارای کانون عاطفی زندگی می کردند 
آشکار شود. فقط کافی اســت که یک بار بیمار شوند و نیاز به 
پرستاری داشته باشند در این صورت متوجه می شوند که تنها 

زیستی چگونه بر زندگی آن ها اثر می گذارد.
تنها زیستی فعاًل به عنوان یک مســئله اجتماعی مطرح 
است و هنوز به آسیب هم تبدیل نشده است چه برسد به اینکه 

بخواهد معضل باشد.

نگاهی گذرا به یک مسأله اجتماعی؛

»تنها زیستی« مد شده است

پخش مداحی پرحاشیه 
از صداوسیما یک اتفاق 

نیست، بلکه حاصل ساختار 
و سیستم غلطی است که 

در هر زمینه ای مبتذل ترین 
محصول ممکن را تولید 
می کند و تصور رایج بر 

این است که هر مشکلی 
با بخشنامه و دستور و 

برکناری به سادگی حل 
می شود

بعد از اعتراض نمایندگان و 
واکنش های متعدد دیگر در 
فضای مجازی؛ صداوسیما 
اعالم کرد با دستور رئیس 

رسانه ملی، مدیر شبکه 
پنج سیما و مدیر پخش 

شبکه پنج سیما به دلیل 
پخش مداحی طی آن به 
بزرگان اهل سنت هتک 

حرمت شده است، برکنار 
شدند
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