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 مرگ ساالنه ۴۰۰۰ نفر 
براثر آلودگی هوا در تهران

رئیس کمیســیون 
محیط زیســت شورای 
شــهر تهــران از مرگ 
ساالنه ۴۰۰۰ نفر بر اثر 
آلودگی هوا خبر داد. به 

گزارش ایســنا، زهرا صدراعظم نــوری گفت: چه 
فرقی بین مرگ با کرونا یــا آلودگی هوا وجود دارد 
و مرگ، مرگ است و باید حساســیت ها افزایش 
یابد. او بابیان این که هوای تهران به گونه ایست که 
با افزایش آلودگی هوا نسبت به پاالیش خود اقدام 
می کند اما  این مهم ظرفیــت دارد و وقتی آلودگی 
هوا زیاد می شود هوای تهران قدرت پاالیش ندارد 
افزود: به خصوص در روزهای اخیر که شاهد افزایش 
اکسید گوگرد و ذرات ۱۰ میکرونی در هوای تهران 

هم هستیم که حجم آالیندگی را افزایش می دهد.
    

عضو شورای شهر تهران:
دستگیری شهرداران مناطق ۸ و ۲ 

باید شفاف سازی شود
عضو شــورای شهر 
تهران گفت: با توجه به 
حساســیت جامعه از 
شــهردار تهران انتظار 
مــی رود، نســبت به 

دستگیری شــهرداران منطقه ۸ و ۲ شفاف سازی 
کند. به گــزارش ایلنا، محمدجواد حق شــناس 
بیان کرد: متأســفانه ابعاد ماجرا برای شهروندان و 
پیگیری کنندگان مسائل شهر هنوز روشن نیست. 
با توجه به حساسیت جامعه و شهروندان از شهردار 
تهران که تنها در یک توییت نســبت به این اتفاق 
اظهارنظر کرده اند و شــخص رئیس شورای شهر 
انتظار می رود این اطالعات تا جایــی که به نحوه 
رسیدگی ها آســیبی نمی زند در اختیار رسانه ها و 
شهروندان قرار گیرد. حق شناس ادامه داد: از سوی 
دیگر انتظار می رود قوه قضاییه و ریاست آن به این 
مهم نیز توجه کنند و افکار عمومی را در جریان روند 

رسیدگی ها قرار دهند. 
    

کاهش محدودیت ها روزهای 
سخت کرونا را برمی گرداند

عضــو ســتاد ملی 
مقابله با کرونا هشدار داد: 
با کاهش محدودیت ها 
و کاهــش رعایــت 
پروتکل های بهداشتی 

شــیوع ابتال به کرونا افزایش پیــدا می کند و اگر 
محدودیت ها یک باره برداشته شود دوباره به روزهای 
سخت، ابتال و مرگ ومیر باالی کرونا بازمی گردیم. 
به گزارش ایرنا، مسعود مردانی افزود: شیوع کرونا 
اکنون در استان های شــمالی رو به افزایش است و 
حدود ۱۰ شهر در استان های مازندران و گلستان 
در وضعیت قرمز هســتند درحالی که چند هفته 
پیش در این استان ها شهر قرمز نداشتیم بنابراین 
اگر بازگشایی ها و رفع محدودیت ها و سختگیری در 
رعایت پروتکل ها کاهش یابد دوباره با روند افزایشی 

کرونا مواجه می شویم.
    

اگر قانون هوای پاک اجرایی شود 
۷۰ درصد اقتصاد تعطیل می شود

رئیــس ســازمان 
محیط زیســت گفت: 
در شــرایط حاضر اگر 
قانــون هــوای پاک 
اجرایی شود۷۰ درصد 

اقتصاد تعطیل می شود. به گزارش مهر، عیسی 
کالنتری افزود: در مســئله آلودگــی هوا هم 
دانشگاه ها می توانند برنامه ریزی درستی داشته 
باشند. ما باید شرایط کشــور را در نظر بگیریم 
واقعیت این اســت که اگر قانــون هوای پاک 
اجرایی شود ۷۰درصد اقتصاد تعطیل می شود. 
کالنتری علت آالیندگی ۹۹درصد کالن شهرها 

را انسان محور دانست.
    

جان شهروندان در ۱۲۰ ساختمان 
در خطر است

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران گفت: بر طبق آخرین 
آمارهای ما ساختمان  هایی که آسیب زا هستند 
و ممکن اســت، جان شــهروندان را به مخاطره 
بیندازند، حدود ۱۲۰ ســاختمان هســتند که 
باید اقدامــات فوری در خصــوص آن ها صورت 
گیرد. به گزارش ایلنــا، مهدی داوری اعالم کرد: 
سازمان  آتش نشــانی حدود ۳۳ هزار ساختمان 
را در تهران موردبررسی قرار داده است که از این 
 تعداد ۳۵۰۰ ساختمان نیاز به مداخله و اصالح 

سیستم ایمنی دارند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»ســایت همســریابی به شما 
این امکان را می دهــد تا با ابزارهای 
پیشــرفته دنیای امروز بتوانید در 
گستره وســیع تری شریک زندگی 
متناســب بــا معیارهای خــود را 
برگزینیــد.« این توضیــح یکی از 
سایت های همسریابی است که این 
روزها طرفــداران زیادی برای خود 
پیدا کرده است. به گفته گردانندگان 
افراد زیادی در هر رده سنی در این 
سایت ها عضویت دارند و آماده اند تا 
با فرد دلخواه خــود ازدواج موقت یا 

دائم داشته باشند.
در ســال های اخیــر همه وجوه 
زندگی با تغییرات زیــادی مواجه 
شــده و ازدواج هم از این تغییرات 
در امان نمانده اســت. واسطه های 
ازدواج جوانان، شــکل جدیدی به 
خود گرفته و در قالب ســایت های 
همســریابی خودنمایی می کنند 
که این موضوع خالی از آسیب های 

اجتماعی نیست.
سایت های همسریابی یا 
برداشتن کاله افراد ناآگاه؟

کافی اســت نامش را در گوگل 
جســت وجو کنید تا ســایت های 
مختلفی با محوریــت این موضوع 

خودنمایی کنند. 
روش کار به این صورت است که 
دختران و پســران جوان، با نگاهی 
به مانیتور و نه چهــره به چهره، باید 

از پشــت قاب مجازی این سایت ها 
به توصیف ظاهر و خصوصیت های 
اخالقی خود بپردازنــد و اطالعاتی 
را ثبــت کنند تا شــاید ایــن کار، 
گره گشــای بزرگ تریــن انتخاب 

زندگی شان باشد.
سایت های همسریابی، موضوع 
جدی ســال های اخیر است که به 
دلیل کاهش نرخ ازدواج در کشــور 
باید جدی هم گرفته شــود چرا که 
برخی از افراد سودجو، ازدواج جوانان 
که مهم ترین انتخاب زندگی شــان 
است را دستمایه ای کرده اند تا جیب 
خود را پر پول و با زندگی بسیاری از 

این جوانان بازی کنند.
اغلب کارشناســان حوزه ازدواج 
و خانــواده بر این باور هســتند که 
صرفاً پاســخ به چنــد گزینه و ثبت 
ویژگی هایی که فرد سعی می کند از 
رنگ و لعاب هایش بگوید نمی تواند 
تضمینی برای ازدواج موفق جوانان 
باشد. زیرا مجازی، فضایی است که 

ناگفته و ناخوانده اش پیداست.
ازدواج های چندساعته در 

سایت های همسریابی
 بحث ســایت های همســریابی 
چه دائــم و چه موقت، بــا باال رفتن 
اعضای آن بارها توســط مسئوالن 
و روانشناســان مطرح شده است. 
آبان ماه بــود که احســان چگنی، 
قاضی دادگستری با اشاره به این که 
سایت های همسریابی دارای ابعاد 
مختلف، اجتماعی، حقوقی و حتی 
کیفری هستند، گفت: قبل از بررسی 
حقوقی و کیفری ایــن موضوع باید 

بســتر های اجتماعی آن را بررسی 
کرد و نیاز هــای اجتماعی، عاطفی 
و روانی را مورد توجــه قرار داد. زیرا 
در جامعه امروز، بســیاری از افراد، 
خألهــای عاطفی دارنــد و همین 
موضوع باعث سوق پیدا کردن آن ها 

به این امر می شود.
به گفتــه او مســئوالن امر باید 
مقدمــات ازدواج آســان جوانان را 
فراهم کنند و آموزش های همگانی 
و اجتماعی در ایــن زمینه صورت 
بگیــرد و در مرحله بعــد، وظیفه 
دستگاه قضایی و پلیس است که به 
این موضوع ورود کند؛ بنابراین آنچه 
در وهله اول اهمیت دارد، ریشه یابی 
این مسئله در حوزه اجتماعی است 
و ســپس ورود به مواضــع حقوقی 

آن هاست.
اما موضوعی که در این میان باید 
به آن توجه کرد این است که بسیاری 
از ســایت های مذکور تنها در نام به 
سایت همسریابی شناخته می شوند 
اما حقیقت این است که این سایت ها 
اصاًل به دنبــال ازدواج دائم و کمک 
به جوانان نبوده و عمدتــاً به دنبال 
ازدواج موقت هستند و از این بنگاه 

اقتصادی کسب درآمد می کنند.
بســیاری از فعــاالن اجتماعی، 
روانشناسان و مسئوالن از اساس با 
شکل گیری سایت های همسریابی 
که تبدیل به بنگاه هــای اقتصادی 
شده اند مخالفت کردند با این حال 
چنین سایت هایی جایشان را در دل 
گروهی از جوانــان و حتی افرادی با 

سن باال باز کرده اند. 

برخــی از افــرادی کــه اقدام 
به راه انــدازی چنین ســایت هایی 
می کنند، برای دسترســی بیشتر و 
راحت تر در فضای مجازی هم کسب 
و کار خود را راه انداخته اند. در تلگرام 
چندین مورد از کانال های صیغه یابی 
وجود دارد که با جست وجوی ساده 
می توان بــه آن ها رســید. در این 
کانال ها مشخصاتی چون سن، وزن، 
وضعیت سالمت فرد و مبلغ مهریه ها 
با توجه به مدت زمان ساعت، هفته، 
ماه یا حتی یک ســال بــرای صیغه 
شدن ذکر شده است. همچنین در 
این ســایت ها مطلقه بودن خانم ها 
یکی از شروط اصلی و ارائه طالق نامه 
الزامی است. بیشتر خانم هایی که در 
این کانال ها فعالیت می کنند نیز کم 

سن و سال هستند. 
ناهماهنگی دستگاه های اجرایی 

و سوءاستفاده متخلفان
با تمام تفاسیر یکی از مشکالت 

مهم و بزرگی که در رابطه با این نوع 
ازدواج ها به چشم می آید این است 
که چرا هیچ نظارت دقیقی بر آن ها 
و سازوکارشان صورت نمی گیرد. در 
این مورد قانون بــا خألهای زیادی 
مواجه اســت به همین دلیل با رشد 
بیش از حــد این ســایت ها روبه رو 
هستیم. متأســفانه نظارت کافی بر 
عملکرد ســایت های همســریابی 
وجود نــدارد و گرداننــدگان آنها 
با رفتار هــای مجرمانــه از این فضا 

سوءاستفاده می کنند.
شاید اشــکال کار اینجاست که 
بین دستگاه های اجرایی کشور در 
این حــوزه ناهماهنگی وجود دارد. 
این در حالی اســت که هماهنگی 
کامل بین ســایت های همسریابی 
وجود دارد و در حقیقت، گردانندگان 
ایــن ســایت ها از ناهماهنگی های 
موجود نهایت اســتفاده را می برند 
و  همیــن موضوع، امنیــت فضای 
مجــازی و کاربــران را تهدیــد 
می کند. در این ســایت ها شــاهد 
انواع کاله برداری های مالی هستیم 
و نظارت هــای صــورت گرفته نیز، 
پاســخگوی جامعه نیست تا جایی 
که افرادی مبادرت بــه دایر کردن 
سایت هایی تحت عنوان همسریابی 
کرده اند و اپلیکیشن هایی را نیز در 
این زمینه ســاخته اند و متأسفانه 
تقاضا هایی که در این زمینه وجود 

دارد کاذب است.
بــر اســاس گزارش هایــی که 
نیــروی انتظامی ارائه داده اســت 
گردانندگان ســایت یا کانال های 
همسریابی پس از دریافت پول دیگر 
پاســخگو نبوده اند یا در مواردی از 
افراد تقاضای فیلم یــا عکس های 
خصوصی  و ســپس همین موضوع 
را دســتمایه ای بــرای اخاذی های 

بعدی کرده اند. 
مجوزی برای سایت های 
همسریابی صادر نشده

در همیــن رابطه، روز گذشــته 
، معــاون اجتماعــی پلیــس فتا 
ناجا هشــدار داد که هیــچ کدام از 
سایت های همسریابی مجوز ندارند 

و معتبر نیستند. 
ســرهنگ رامین پاشایی گفت: 
بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده ها 
و شکوائیه های قضایی به پلیس فتا 
همه روزه شاهد دریافت پرونده های 
متعــدد کاله برداری های مالی بالغ 
بر یک میلیــارد تومان و یا ســایر 
تهدیــدات در حــوزه مراجعــه به 
سایت های همسریابی و صیغه یابی 
کــه عمدتــاً در پیام رســان های 

غیربومــی فعالیــت می کننــد، از 
شهروندان هستیم.

پاشایی با اشــاره به اینکه در بند 
»ث« ماده یک آیین نامه ساماندهی 
و اعتباربخشــی مراکز مشاوره در 
راســتای مــاده ۴۳ قانــون برنامه 
پنجم با موضــوع »دریافت خدمات 
مشــاوره ای« صرفاً مبحث ازدواج و 
تحکیم خانواده به صورت حضوری 
و غیرحضوری مــورد تصریح قرار 
گرفته اســت، اظهار کــرد: تاکنون 
هیچ گونــه مجوز قانونــی مبنی بر 
فعالیت ایــن ســایت ها و کانال ها 
از ســوی مراجــع ذی صــالح در 
»وزارت ورزش و جوانان« به عنوان 
 متولــی قانونی ایــن فرآیند صادر

 نشده است .
بــر اســاس گفته هــای معاون 
اجتماعی پلیس فتا ناجــا، با توجه 
به فعالیت غیرقانونی ســایت های 
بــی در  بی و صیغه یا همســریا
فضای مجــازی کــه در اکثر مواقع 
باعــث تحمیــل خســارت های 
مالــی، کاله بــرداری و اخــاذی از 
مراجعه کننــدگان می شــود، این 
ســایت ها به صورت دائمی در رصد 
کارشناســان پلیس فتا قرار دارد و 
در صورت مشاهده موارد مجرمانه 
مراتب به منظور اقــدام قضایی برابر 
قوانین و مقررات در دستور کار این 

پلیس قرار می گیرد.
در آخر اما بسیاری بر این باورند 
سایت های همسریابی هیچ کارآیی 
جز اشاعه فحشــا در جامعه ندارند 
و در واقع بنیان خانواده را سســت 
می کنند. جامعه شناسان و منتقدان 
بارها با زبــان تند یــا در پس پرده 
از این معضل گفته اند بــا این حال 
هیچ  مرجع مسئولی فکری به حال 
رفع این معضل که زیر پوست شهر 
جریــان دارد؛ نمی کند. معضلی که 
جامعه با آن روبه روست؛ اما نادیده 

گرفته می شود.

سایت های همسریابی مجوز ندارند، معتبر نیستند؛ اما فعالیت می کنند 

اخاذی از خألهای عاطفی در روز روشن!

بررسی

درس های کتاب های فارســی اول و دوم 
دبســتان هیچ شــعری ندارنــد، در این دو 
ســال دانش آمــوزان ایرانــی در مهم ترین 
بخش آموزشــی کتاب فارسی به طور جدی 
با شعر روبرو نمی شــوند. کتاب های درسی 
دانش آموزان، عموماً در درس زبان و ادبیات 
فارسی، در یکی دو سال گذشته گاه موضوع 
ســوژه های داغ در شــبکه های اجتماعی و 
رسانه ها بوده است؛ از انتساب برخی جعلیات 
به بزرگان شعر و ادب فارسی گرفته تا حذف 

و اضافه برخی مطالب در کتاب ها.
وضعیت فاجعه بار زبان فارسی 

دانش آموزان
در کنــار این مــوارد، انجــام تحقیقاتی 
در زمینه میزان تســلط دانش آمــوزان به 
مهارت های چهارگانه زبانی اعم از نوشــتن، 
خواندن، شــنیدن و صحبت کردن، نشــان 
داده که فارغ التحصیالن مــدارس چندان 
اشراف کافی بر برخی از این مهارت ها ندارد و 
با این شرایط، وارد دانشگاه می شوند. از سوی 
دیگر، بررسی سازمان ســنجش با ارزیابی 

آزمون های سراســری در سال های مختلف 
نیز حکایت از نقصی بزرگ در یادگیری زبان 
و ادبیات فارسی در میان دانش آموزان دارد. 
بررســی جداول آماری منتشر شده توسط 
هفته نامه پیک سنجش در چهار سال اخیر 
نشــان می دهد عملکرد داوطلبــان کنکور 
سراسری در زبان فارسی وضعیت فاجعه باری 
داشته است. در سال های ۹۵ تا ۹۸ عملکرد 
داوطلبان در زبان فارســی نــه تنها بهبود 
نداشته بلکه تعداد افراد دارای عملکرد صفر 

یا منفی در این درس افزایش یافته است.
حقیقت این است که آموزش زبان و ادب 
فارســی در مدارس ایران هم ســهل است 
و هم ممتنــع؛ هم می دانیم چیســت و هم 
درک درستی از آن نداریم. سال ها است که 
پژوهشــگران یکی از اصلی تریــن علت  این 
ضعف را نــوع تدوین کتاب های درســی در 

مقاطع مختلف تحصیلی عنوان کرده اند.
 »شعر« ابزاری کاربردی 

برای یادگیری زبان فارسی
 مریــم دانشــگر، عضــو هیئت علمــی 

فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، در 
شــماره اخیر خبرنامه گــروه آموزش زبان 
فرهنگستان، به بخشی از این ضعف پرداخته 
است. او از »شعر« به عنوان یکی از ابزارهای 
کاربردی بــرای یادگیری زبان فارســی یاد 
می کند که توانســته در دوره های مختلف 
تأثیر مثبت و ماندگاری بر ذهن دانش آموزان 
بگــذارد. با این حــال او در این یادداشــت، 
از ضعــف کتاب هــای درســی در توجه به 
این مقوله می گویــد و می نویســد: گرچه 
شعر فارســی از گذشــته های دور تاکنون 
در آموزش همه علوم نقش داشــته اســت، 
برجســته ترین نقش آموزشــی آن را باید 
آموزش زبان و ســوادآموزی دانست؛ شعر 
یکی از کارآمدتریــن ابزارهای آموزش زبان 
فارســی از گذشــته تاکنون بوده است. این 
کارآمدی به ویــژه در دوره تحصیل ابتدایی، 
کــه دوره طالیی آموزش رســمی اســت، 
خود را نشــان می دهد. شعر فارســی ابزار 
سحرآمیزی است که تخیل رنگین کودکان 
را شــاداب و سرزنده می ســازد و آموزش را 

 برای آنان جــذاب و لذت بخــش می کند. 
برای اینکه بدانیم کتاب های درسی ابتدایی 
چگونه از این ابزار آموزشــی کــه به وفور در 
اختیار فارسی زبانان است، استفاده می کنند 
آن هــا را ورق می زنیــم و درس های کتاب 
فارسی را، که تنه اصلی آموزش در هر کتاب 

به شمار می روند، بررسی می کنیم.
در این میان مســئله ای کــه جلب نظر 
می کند این اســت که درس های کتاب های 
فارســی اول و دوم دبســتان هیچ شــعری 
ندارند. یعنی در این دو ســال دانش آموزان 

ایرانی در مهم ترین بخش آموزشــی کتاب 
فارسی به طور جدی با شعر روبرو نمی شوند؛ 
در حالی که نگاهی گذرا به پشــت ویترین 
کتاب فروشــی ها نشــان می دهد قصه های 
موزون و آهنگین بســیار مورد اســتقبال 

کودکان و خانواده ها بوده و هستند. 
نبودن شعر در درس های اصلی کتاب اول 
و دوم دبستان هیچ توجیهی ندارد و هرقدر 
در بخش های دیگر کتاب اشعاری از شاعران 
کودک گنجانده شــود، نمی تواند این خأل را 

جبران کند.

اقدام  عجیب و بی سابقه آموزش وپرورش؛

حذف تمام شعرها از کتاب درسی پایه اول و دوم

معاون اجتماعی پلیس فتا 
ناجا: فعالیت غیرقانونی 
سایت های همسریابی و 

صیغه یابی در فضای مجازی 
که در اکثر مواقع باعث 

تحمیل خسارت های مالی، 
کاله برداری و اخاذی از 

مراجعه کنندگان می شود، 
به صورت دائمی در رصد 

 کارشناسان پلیس فتا 
قرار دارد

بسیاری از سایت های 
همسریابی فقط در ظاهر 

به این عنوان شناخته 
می شوند اما در عمل به 

دنبال ازدواج دائم و کمک 
به افراد در همسریابی نبوده 

و عمدتاً به دنبال ازدواج 
موقت هستند و از این 

سایت ها به عنوان بنگاه 
اقتصادی کسب درآمد 

می کنند
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