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نرخ ارزاندعوا وتوصیه ایمنی آقایدزد!




کنرست
ابتذال!

تصاویروصحنه هایمنتشرشدهازکنسرتتتلو

درترکیهعالوهبرنگرانیهای کرونایی ،صحنههای
فجیعاخالقیراهم بهوجودآورد

3.9 M views

پول بده ،دعوا کنم!
«همکاری برای دعوا»! تصویر یک آگهی با این عنوان
در فضای مجازی حسابی خبرساز شده است .در این
آگهی آمده است« :کسی که زورش به طرف نمی رسه
ما هستیم!» در ادامه این آگهی هم نرخ هایی برای
همکاری در دعوا نوشته شده که تخفیف هم دارد:
«عربده پنج هزارتومان ،سیلی  10هزارتومان ،هول
دادن  20هزار تومان ،مشت زدن  25هزار تومان،
چاقو به باال  30هزارتومان و »!...هرچند که این آگهی
احتماال به خاطر شوخی در فضای مجازی منتشر شده
اما بعضی کاربران درباره نرخ های دعواکردن نوشته
اند که این قیمت ها خیلی پایین است و صاحب آگهی
یا خیلی منصف و اهل دعواست یا از قیمت ها خبر
ندارد! مثال کاربری نوشته« :کاش شماره شو بدید
تا بهش بگم حاضری برای  25هزار تومان که پول یک
کیلو برنج هم نمیشه مشت بخوری؟»کاربر دیگری
هم نوشته« :این تبلیغ احتماال مال یکی دو سال پیشه
وگرنه اگر این رقم ها وجود داشته باشه خدا وکیلی
قیمتاش نسبت به دیه اش منصفانه هست!»



3.1 M views

کالس درس در پیاده رو
انسانیت هنوز نمرده است! از یکی دو روز پیش
ویدئویی از یک معلم فداکار و بازنشسته خوزستانی
به نــام آقــای گلچین دســت به دســت می شــود که
واکنش هــای زیــادی داشته اســت .در ایــن فیلم،
معلم بازنشسته در میدان امام دزفول در پیاده رو
کنار یک کودک کار نشسته و به صورت خودجوش
به کودکان ،خواندن و نوشتن می آموزد .کودک کار
که چند اسباب بــازی را جلوی خــودش بساط کرده
در کنار پیاده رو کتاب درسش را به دست گرفته و
معلم بازنشسته به او درس فارسی می دهد .کاربری
نوشته« :چقدر حس آن معلم را دوست داشتم که
آغوشش را برای کودک کار باز کرده بود .کاش برای
این عزیزان فکری بشود ».کاربر دیگری هم نوشته:
«درس دادن این معلم در پیاده رو یک کالس درس
بزرگ بود برای همه ما که باید در همه حال و در این
شرایط اقتصادی ،حواس مان به اطرافیانمان باشد».
تصاویری که قبال هم منتشر شده حکایت از این دارد
که این معلم فداکار به این کار عالقه دارد .او چندین
بار و در محالت مختلف دزفول اقدام به تدریس به
کودکان کار کرده است.



2.8 M views

خبر تکراری  30میلیون زیر خط فقر!
خبر تلخ است اما عجیب نیست! آن طور که وزارت
کار اعالم کرده تا سال  ۹۹حدود  ۲۶میلیون نفر از
جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی میکردند اما
این عدد ،اکنون به  30میلیون نفر رسیده است!
زندگی زیر خط فقر از آن مطالب تلخی است که آمار
آن هرازگاهی خبرساز می شود .مثال خرداد امسال
هم خبری منتشر شد که جمعیت زیر خط فقر در ایران
به  25میلیون نفر رسیده است ،اما در گزارش جدید
وزارت کار آمده :با توجه به این که خط فقر در سال ۹۹
با افزایش  ۳۸درصدی به یک میلیون و  ۲۵۴هزار
تومان رسیده بود ،انتظار میرفت تا پایان این سال و با
توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور و خروج حدود
دو میلیون نفر از بازار کار ،تعداد افرادی که در فقر
مطلق زندگی میکردند از  ۲۶میلیون نفر به حدود
 ۳۰میلیون نفر برسد .این البته آمار خط فقر در سال
 ۹۹است .سالی که میانگین نرخ تورم در آن ۳۶.۴
درصد گزارش شده است .اما نکته قابل توجه این
است که احتماال این آمار در سال  ۱۴۰۰رشد قابل
توجهی داشته باشد .چراکه نرخ تورم تیرماه از مرز
 ۴۴درصد گذشته است.

3.4 M views

توصیه های ایمنی یک دزد!
«توصیه های پلیس رو که درباره سرقت از منازل
جدی نمی گیریم حداقل توصیه های سارقان رو جدی
بگیریم .»...کلیپی با این عنوان منتشر شده که یک
سارق به خبرنگار برنامه «در شهر» شبکه  5تلویزیون
توصیه های ایمنی می کند که جالب است .این سارق
در حالی که دستگیر شده خطاب به مردم می گوید:
«توصیه می کنم خانه هایشان دزدگیر و دوربین
داشته باشد ».او ادامه می دهد« :ما چند نفر بودیم
و با همدیگر از جلوی خانه ها رد می شدیم .وقتی می
دیدیم چراغ های خانه ای خاموش است ،آیفون را می
زدیم و اگر کسی پاسخ نمی داد از روی نرده ها وارد
خانه می شدیم .برایمان فرقی نمی کرد چه طبقه ای
باشد .خانه اگر خاموش بود و کسی جواب مان را نمی
داد ،سرقت می کردیم .کاربری نوشته است :توی
بیشتر سرقت ها و ناامنی ها پای سارقانی در میان
است که قبال سابقه داشتند .این نشان می ده زندان
های ما آدم رو اصالح نمی کنه».




بعد از مدت ها تبلیغ و در شرایط بحرانی کرونا که تجمع
و ازدح ــام بر خــاف اصــول بهداشتی اســت ،کنسرت
امیرحسین مقصودلو یا همان تتلو حاشیه های اخالقی
بسیاری داشت و کاربران عالمت سوال های جدی را در
مقابل کسانی قرار دادند که حاضرند در این کنسرت ها
شرکت کنند .هنوز یک ماه از کنسرت ابراهیم حامدی،
معروف به ابــی نمی گــذرد که حضور و جمعیت زیاد
ایرانی ها در شرایط کرونایی بدون رعایت پروتکل های
بهداشتی انتقادات زیــادی را بر انگیخته بود .این بار
اما امیرحسین مقصودلو حاشیه ساز شد .در هفته ای
که ترکیه در هر روز حدود  30هزار مبتال و  200فوتی
داشت آن طور که برخی منابع اعالم کرد هاند ،برگزار
کنندگان کنسرت بیش از ظرفیت سالن بلیت فروشی
کرده بودند که همین مسئله ،حواشی در بیرون سالن
برگزاری کنسرت و ازدحام بسیار زیاد شرکت کنندگان
را به دنبال داشت .قبل از کنسرت ،صف چندصد متری
برای ورود به کنسرت بسته شد و شکست گیت ورودی
هم از حاشیه های دیگر بود.
▪ پای کالهبرداری در کنسرت خواننده قمارباز!

سایت فــرارو با یک محاسبه ســاده نوشته :طرفداران
این خواننده نفری از  ۱۰۰تا  ۲۵۰دالر یعنی حدود
سه تا هفت میلیون هزینه بلیت کنسرت دادنــد .با در
نظرگرفتن تعداد بیشتر صندلی های ارزان ،میانگین
هر نفر را می شود چهار میلیون تومان در نظر گرفت.
با توجه به فروش کامل بلیت ها و ظرفیت  ۶۳۰۰نفری
سالن ،مجموع فــروش این بلیت ها مبلغ  ۲۵میلیارد
تومان پول را به جیب تتلو ریخته است! یکی از نکات
جالب توجه دیگری که در رسانهها گفته شده ،تتلو هزار
بلیت خارج از ظرفیت سالن فروخته است که افراد دارای
بلیت نتوانستند وارد سالن بشوند و به عبارت دیگر اولین
کالهبرداری آشکار در این کنسرت صورت گرفته است.
این خواننده قبل از کنسرت هم قول یک جشن شبانه را
داده بود که بلیت هایش فروخته شده بود اما خیلی از
کسانی که بلیت خریده بودند ،اجاره ورود به این جشن
را نداشتند!
▪وقتی اخالق زیر پا گذاشته می شود!

2.4 M views

پاداش  200میلیون دالری برای سوت زنی
سوت زنی یا گزارشگری و افشای اقدامات غیرقانونی
یا غیراخالقی مدیران در همه جای دنیا با تشویق
دیگر مسئوالن مواجه می شود .در کشور ما هم از
یکی دوسال پیش برای این موضوع ،پاداش در نظر
گرفته شده و سایتی برای افشای فسادهای احتمالی
در دستگاه ها یا ادارات به وجود آمده است ،اما دیروز
خبری دست به دست شد که یک شهروند آمریکایی
بیشترین پاداش افشاگری در این کشور را گرفته
است .طبق آن چیزی که سایت های خبری نوشته اند،
یکی از کارمندان سابق دویچه بانک که نگرانی خود را
در خصوص دست کاری نرخ بهره الیبور(میانگین نرخ
بهره بین بانکی وام هایی که بانک ها برای دوره های
کوتاه مدت یک ماهه ،سه ماهه ،شش ماهه و یک ساله
به یکدیگر میدهند) ابراز کرده بود 200 ،میلیون
دالر پاداش گرفت.

2.1 M views

نام گذاری عجیب دخترانه!
«هر کلمه بیمعنایی که به «الف» ختم شود اسم دختر
میشود ».اظهارات حداد عادل درباره بعضی اسامی
دخترانه از دیروز با واکنش های زیادی همراه شده
است .رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،در
جلسه شورای پاسداشت زبان فارسی درباره نامهایی
که در سالهای اخیر متداول شدهاند ،گفت« :هر کلمه
نامفهوم و بیمعنایی که به حرف الف و از نظر آوایی به
«آ» ختم شود ،اسم دختر میشود .مثل دیوارا ،درا
و .»...کاربری نوشته« :پس چرا ثبت احوال اجازه می
ده که اسامی بی معنا را انتخاب کنند؟ یعنی نمی توان
جلوی این موضوع را گرفت؟»

کنسرت روز پنج شنبه این خواننده مبتذل فارغ از
کالهبرداری و رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی،
همه موازین اخالقی را هم زیر پا گذاشت و استفاده از
مواد مخدر و به کار بردن الفاظ رکیک توسط تتلو در طول
مدت کنسرت ،از این موارد بود .ابتذال در این کنسرت
به قدری باال بود که در یک بخش از آن تتلو شلوار خود را
در می آورد! و بخشی از کنسرت را بدون شلوار و برهنه به
آواز خواندن می پردازد! بسیاری از کاربران عالوه بر این
که این رفتار تتلو را تقبیح کرده اند از کسانی که حاضرند
در چنین فضای مبتذلی حاضر شوند هم انتقاد کرده
اند .کاربری نوشت« :نگاهی به کنسرت تتلو بیندازید.
در اوج کرونا و مشکالت اقتصادی به ترکیه رفته اند تا
برای تماشای ابتذال سرو دست بشکنند ».کاربر دیگری
با اشاره به این که گویا  11تور مخصوص این کنسرت در
ایران تشکیل و حتی گویا بلیت هواپیما در آن برهه گران
شده بود ،نوشت« :چهار میلیون پول بدی بری کنسرت
که فحشت بده و شلوارشو جلوت بکشه پایین! بعد ذوقم
می کنی؟»

رضورت تغییر نظام
تقسیم بندی علوم در ایران
بهبهانهاعطایجایزهنوبلفیزیکسال 2021به 2تنازمدلسازاناقلیمی
نگاهیانداختهایمبه یک موضوعمفغولدرسیاستگذاریعلمیکشور

دکتر عباس مفیدی ،اقلیم شناس ،عضو هیئت علمی
گروهجغرافیایدانشگاهفردوسیمشهد
حــدود بیش از دو هفته قبل ،یعنی روز پنجم اکتبر
 ،2021آکادمی سلطنتی علوم سوئد ،جایزه نوبل
فیزیک سال  2021را بنا به نظر کمیته فیزیک این
آکادمیبهسهتنازدانشمندانبرجستهبافعالیتهای
علمی متفاوت در حوزه سامانه های فیزیکی پیچیده
اعطا کرد .نکته بسیار جالب برای این جانب به عنوان
یک اقلیم شناس ،اعطای نیمی از جایزه نوبل به دو
دانشمندآمریکاییوآلمانیدرچارچوبجدیدیازعلم
بهنام«اقلیمشناسی»است«.شوکورو ِمنابه»ازدانشگاهپرینستونو«کالوسهَ ِسلمان»ازانستیتوماکسپالنکبهطورمشترک،
نیمیازجایزهنوبلرابهخاطرپایهگذاریوتوسعهمدلهایاقلیمیوبهطورمشخصتربهدلیلفعالیتدریکحوزهعلمیجدید
موسوم به «تغییر اقلیم و مدل سازی اقلیمی» دریافت کردند .در واقع ،آکادمی سلطنتی علوم سوئد به پاس زحمات و تالش های
اولیه،بنیادینودرعینحالمستمرایندودانشمنددربهکارگیریروابطریاضیومعادالتفیزیکیبرایتوسعهیکمدلفیزیکی
ازسامانهاقلیمزمیناینجایزهرابهآنهااعطاکردهاست.مدلهاییکهباپیشرفتبسیارسریعوحیرتآورعلماقلیمشناسی،هم
دقیقتغییراقلیمرافراهمآوردهاستودرعینحال،نحوهوقوعگرمایشجهانیبهعنوانیکیاز
کمیونسبت ًا
ِ
اکنونامکانمطالعه ّ
مهمترینچالشهایپیشرویبشرتاپایانقرنبیستویکمرابهتصویرمیکشند.قابلذکراستکهپیشتردرسالهای2007
و،2018بهترتیبجوایزصلحواقتصادنوبلنیزبهدانشمندانیبامجموعهفعالیتهایبرجستهدرعرصهعلماقلیمشناسیوبه
طورمشخصترتغییراقلیماختصاصیافتهبود.بدونتردیدبرایبخشغالبهموطنانماوحتیبرخیازهمکاراندانشگاهی،
جایگاهرسمیحوزهعلمیمعرفیشدهدرجایزهنوبل،یعنیعلماقلیمشناسیومدلسازیاقلیمی،چندانروشنوآشکارنیست.
به احتمال زیاد برای تعداد قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه ،این سؤال ایجاد شده که اگر در نظام آموزشی ما ،فردی بخواهد
مسیرایندانشمندانبرجستهجهانیراادامهدهدبایدقدمدرچهراهیبگذاردودرکدامرشتهعلمیتحصیلکند؟
▪قالبساکنوسنتیغیرقابلانعطاف

در پاسخ به این عزیزان می توان اظهار کرد که با توجه به ساختار
آموزشی موجود در کشور و با در نظر گرفتن تقسیمات علمی
و بلوک بندی سنتی موجود در نظام آموزش و پرورش و ارتباط
نامیموننظامآموزشعالیباساختاریادشده،اساس ًادستیابی
به این درجه از پیشرفت و رشد علمی در بسیاری از علوم که جزو
علوم مدرن محسوب می شوند ،برای دانشمندان ایران زمین
امکان پذیر نیست .در واقع ،به دلیل استیالی یک قالب ساکن
و سنتی و نبود انعطاف پذیری الزم در دسته بندی علوم ،انجام
مطالعات بنیادی و پیشرفته در بسیاری از حوزه های علمی
جدید برای دانشگاه های کشور فراهم نیست یا در بسیاری از
موارد می توان گفت ،آن چه ما به عنوان علوم جدید در دانشگاه
های کشور صاحب آن هستیم ،بیشتر پوسته و فرم ظاهری
عاریت گرفته از علوم نوین جهانی هستند که به دلیل فراهم
نبودنبسترهایاولیهوبرخینیازهایبدیهیوبنیادین،بههیچ
عنوان نمی توانند کارایی الزم را در سرآمدی محققان این مرز و
بوم به ارمغان آورند .بدین ترتیب ،از یک سو ،با توجه به پیدایش
و توسعه علوم جدید و تحوالت شگرف علمی اخیر در مقیاس
جهانی و از سوی دیگر ،با در نظرگرفتن ناکارآمدی نظام تقسیم
بندیعلوموکارکردنامطلوبدانشگاههادرعرصههایعلمی
نوین برای رفع نیازهای کنونی کشور ،تغییر نظاممند ساختار
آموزشیودگرگونیواصالحتقسیمبندیعلومدرمقیاسملی
بسیارضروریبهنظرمیرسد.بایدپذیرفتکهدیگرتقسیمبندی
علومدرقالببلوکهای«علومانسانی»«،علومتجربی»و«علوم
ریاضی»درنظامآموزشمتوسطهنهتنهاکاراییوبهرهوریالزم
را برای دانش آموختگان ،جامعه و دانشگاه ها فراهم نمی آورد
بلکهبرعکس،پافشاریواصراربرحفظوتداومچنینبلوکبندی
هایعلمیدرنظامآموزشوپرورشودرآموزشمتوسطه،بسیار
آسیب زا و خسارت آفرین خواهد بود .سیاست گذاران علمی
بهتر است این واقعیت مهم را بپذیرند که برای کارآمدی و بهره
وری حوزه های علمی نوین ،تغییر و اصالح تقسیم بندی های
موجودوبرداشتنبلوکبندیهایعلمیسنتیوافزایشمیزان
انعطافپذیریدربرنامههایآموزشیدرنظامآموزشمتوسطهو
دانشگاهها،کاریالزموکام ً
الضروریاست.
▪رابطههایناقصوناتمامعلمی

نتیجه بدیهی و در عین حال ،خسارت زای سیاست گذاری
علمی موجود ،پیدایش تدریجی یک ضعف علمی بنیادی و
کاهش محسوس توانمندی های علمی دانشگاه های کشور
در حوزه های علمی جدید و علوم نوین در قیاس با شرایط
متعارف در مقیاس جهانی است .برای نمونه ،در حالی که
اقلیم شناسی ،ژئومورفولوژی و سامانه اطالعات جغرافیایی
( )GISبه عنوان زیرشاخه های دیسیپلین علمی جغرافیای
طبیعیبهدلیلنیازبنیادیبهذهنمحاسباتیولزومشناخت
بنیادهای فیزیکی زمین ،در تقسیمات جهانی در زیر لوای
علوم طبیعی جای می گیرند ،در کشور ما با توجه به یک
تقسیم بندی بسیار سنتی ،در چارچوب علوم انسانی دسته
بندی می شوند .آخر چگونه می توان در نبود شناخت کافی
از بنیان های فیزیکی جو زمین و بدون بهره گیری از معادالت

و روابط ریاضی و آماری ،به یافته های علمی شگرف در علم
اقلیم شناسی دست یافت؟! نمونه های مشابه متعددی را
می توان در علومی چون روان شناسی ،اقتصاد ،مدیریت و
علوم اجتماعی مشاهده کرد .برای مثال ،در روان شناسی
بالینی ،در نبود شناخت مطلوب از فیزیولوژی بدن ،کارکرد
برخی اندام ها و ساز و کار حاکم بر فعالیت سیستم عصبی
انسانکهمشخص ًافهمیعمیقازمفاهیمعلمزیستشناسی
را طلب می کند ،چگونه انجام پژوهش های مترقی در تراز
جهانی برای پژوهشگران این سرزمین میسر خواهد بود .به
همین ترتیب ،علوم مدیریت و اقتصاد در برخی از حوزه های
تخصصی نوین خود ،به شدت ،نیازمند محاسبات ریاضی
و آماری بسیار پیشرفته است که در بلوک بندی موجود از
آموزش متوسطه ،به هیچ عنوان در رشته علوم انسانی نمی
گنجد.سخنکوتاهآنکهچهدرمطالعاتاقلیمشناسیمدرن
و چه در انجام مطالعات برای طیف گسترده ای از علوم که در
کشور ما برچسب علوم انسانی بر پیشانی آن ها نقش بسته
است ،از جمله روان شناسی،علومتربیتی ،مدیریت ،اقتصاد،
علوم اجتماعی ،علوم جغرافیایی و ،...دیگر نمی توان با قالب
بندی های سنتی در علم و محدود کردن صرف این علوم در
حصاری با عنوان کلی علوم انسانی به جایگاه علمی رفیع،
همراه با نتایجی قابل طرح در مقیاس جهانی نائل آمد.
▪اصالحبایدازنظامآموزشمتوسطهآغازشود

این امیدواری وجود دارد که اعطای جایزه نوبل فیزیک2021
به دانشمندانی با حوزه فعالیت اقلیم شناسی ،این تلنگر را
به جامعه دانشگاهی و از آن مهم تر به سیاست گذاران علمی
کشور بزند که برای همراه شدن با قافله پرشتاب علم در سطح
جهانی و نیز برآوردن نیازهای متعدد جامعه در دهه های پیش
رو ،تجدیدنظر در ساختار علمی کشور و بازتعریف نظام تقسیم
بندی علوم در تمام سطوح ،الزم و ضروری است .چه بسا اقدام
دیرهنگام سیاست گذاران و تأخیر در این مقوله ،خسارت های
جبرانناپذیریرابرکلجامعهواردکند.
درمقامنتیجهگیری،بایستهاستدستگاههایمتولیسیاست
گذاریعلمیدرکشورکهخواهانرشدوبالندگیعلمیدانشگاه
هادرتمامشئونوعرصههاهستند،درنخستینگاموبهعنوان
یک اقدام جدی ،برنامه ریزی شده و هماهنگ ،تقسیم بندی
علمی موجود در نظام آموزش متوسطه کشور را که خود مشکل
بزرگی برای توسعه و رشد علوم ،به ویژه علوم نوین ،محسوب
می شود ،با یک برنامه علمی منسجم و یک نظام انعطاف پذیر
جایگزینکنند.برداشتنبلوکهاواصالحتقسیمبندیعلمی
درنظامآموزشمتوسطه،عالوهبرآنکهکاستیهایعلمیایجاد
شده بین رشته های مختلف در سال های اخیر را از بین خواهد
برد،درعینحالسببحذفتفاوتهایایجادشدهدراستعداد
وتوانمندیدانشآموزاندرسطحآموزشمتوسطهوبهتبعآن،
دانشجویاندررشتههایمختلفدانشگاهیمیشود.بیشک
انجامچنیناصالحاتیدرتقسیمبندیعلوم،توسعههرچهبیشتر
علم و بالندگی تمامی علوم را در پی داشته که در ادامه ،زمینه
پیدایشوگسترشمطالعاتبنیادیدرعرصههایعلمیجدید
رابهشکلمطلوبیفراهمخواهدکرد.

