دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

فقر؛ عامل اصلی ازدواجهای اجباری

مقوله ازدواجهای اجباری همیشه در کشور ما وجود داشته اما مسئلهای
که این روزها به آن اشاره میشود انجام اینگونه ازدواجها برای دریافت
وام ازدواج است که مبلغ آن به  100میلیون تومان رسیده است .به
گزارش برنا؛ حسن موسوی چلک ،رئیس انجمن مددکاران اجتماعی
ایران با اشاره به ازدواجهای اجباری در کشور گفت :یکی از دغدغههای
دو دهه اخیر کشور ،ازدواج افراد در سنین پایین بود و متاسفانه هنوز
هم وجود دارد .آماری که هر ســاله به دست میآید ،نشان میدهد
حدود  50هزار نفر از دختران زیر  15سال ازدواج میکنند .به دلیل

تاثیرات منفی ازدواج در ســنین پایین ،قانون یک بار
اصالح شد و طبق آن سن قانونی ازدواج دختران به 13
سال رسید که مجمع تشخیص مصلحت نظام سه شرط
را هم به عنوان استثنا قرار داد .نمایندگان مجلس قبل
هم تالش کردند سن ازدواج را افزایش دهند اما درنهایت
موفق نشدند و به همان شکل قبلی ماند .او با اشاره به ازدواجهایی که
به دلیل دریافت وام ازدواج انجام میشد ،گفت :دلیل اکثر ازدواجهای
اجباری در سنین پایین فقر اقتصادی خانوادههاست در واقع میتوان
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اجتماعی

گفت خانوادهها برای کاهش خرج و مخارج زندگی ،دختر
خود را شوهر میدهند .بانک مرکزی و نهادهای مربوطه
باید آمار دقیقی از ازدواجهایی که بــه دلیل وام ازدواج
انجام شده ارائه دهند تا بتوان درمورد آن بحث و تحلیل
مســتند انجام داد و به نتیجه واحدی رسید .از آنجایی
که ســن ازدواج باال رفته و رغبت ازدواج در مردان کاهش پیدا کرده
خانوادههایی هستند که به دلیل وضعیت مالی ضعیف ،دختران زیر
 15سال خود را به عقد مردان سن باال در میآورند.

گزارش آفتاب یزد در پی خیز برخی مجلسیها برای فیلتر اینستاگرام

جوانان را برای استفاده از فیلتر شکن تشویق میکنید

آفتاب یزد -گروه اجتماعی« :مجلس یازدهم به جد
دنبال فیلتر کردن اینستاگرام است» اینها سخنان حسن
نوروزی ،نماینده رباطکریم در خصوص فیلتر اینستاگرام
اســت که این روزها مجلس خیز بلنــدی برای فیلتر آن
برداشته است؛ بحث بر سر فیلتر این اپلیکیشن در حالی
بر سر زبانها است که دولتمردان به تازگی شکست برای
فیلتر تلگرام را متحمل شــده اند چرا که شاهد بودیم این
کار نه تنها از کابران تلگرام کم نکرد بلکه ســبب شــد تا
جوانان به فیلتر شــکنها رو بیاورند و بد افزارها در سایه
آن پدیدار شوند! توئیتر هم که خیلی وقت است زیر سایه
سنگین فیلتر پنهان شده اما دولتمردان و مسئولین فیلتر
را دور زده و از آن بــه عنوان تریبونی جهانی اســتفاده
میکنند! در نهایت آن چه که تا کنون شــاهد بودیم این
است که فیلتر و سانسور نه تنها کاری از پیش نبرده بلکه
به آســیبهای پیرامون فضای مجازی دامن زده است .با
این حال باید دید با فیلتر اینســتاگرام چه آســیبهایی
جامعه به ویژه جامعه جوان را تهدید میکند؟
> سقوط آزاد نوجوانان

امیــر محمــود حریرچی در ایــن خصوص به آفتــاب یزد گفت:
« سالهاست که در حال تجربه فیلتر و سانسور هستیم اما در پی
آن آسیبهای اجتماعی بزرگتر و عمیق تر شده که برطرف نشده
اســت! یک زمانی ماهوارهها را جمــع میکردند چون آن را دلیل
انحراف جامعه و ترویج بی بند و باری میدانستند در حالی که اگر
در همــان زمانها به جای آن همــه وقت و انرژی که صرف جمع
کردن ماهوارهها شــد صرف فرهنگســازی و آموزش عمومیبرای
تحکیــم خانوادههــا میکردند امروز این همه قبح شــکنی اتفاق
نیفتاده بود و دیگر مواردی مثل اینســتاگرام و تلگرام نمیتوانست
بنیــان خانوادهها را بــه لرزه در بیاورد! بعــد از آن نوبت به فیلتر
تلگرام و توئیتر رسید ،چه نتیجه موفقی از این فیلترها کسب شد
که امروز به فکر فیلتر اینستا گرام افتاده اند؟ آیا استفاده از تلگرام
کاهــش یافت؟ همین چند وقت پیش که کرونا شــیوع پیدا کرد
خیلی از معلمان در بستر تلگرام به آموزش مجازی میپرداختند،
نمیتوان از آنها خرده گرفت چون مســئوالنی که توئیتر را فیلتر
کردند امروز جزو کاربران فعال توئیتر هســتند! تنها نتیجهای که
از فیلتــر تلگــرام حاصل شــد این اســت کــه نوجوانــان را در
بحرانی ترین سنشــان با فیلتر شــکن و دنیای نــا محدود فضای
مجازی آشــنا کردیم و آنها را ترغیب کردیم که از دنیای بی در
و پیکر فیلتر شــکنها و بد افزارها استفاده کنند ،در واقع ما با این
کار نوجوانانمان را به سمت آسیبها هول دادیم و حاال میخواهیم
با فیلتر اینستاگرام شاهد سقوط آزاد آنها باشیم!»
> بی اعتمادی اجتماعی با ایجاد فیلتر

او در ادامه تاکید کرد «:نکته جالب برای من این اســت که همین

تلگرامیشــدند باز فیلتر کردیم تبدیل به اپلیکیشــن
شــدند! دیدیم آســیب از بین نرفت ،تنها رنگ و شکل
عوض کرد! فیلتر تلگرامییک بدنامیبزرگ برای کشور
ما در جوامع بیــن المللی و یک بی اعتمادی اجتماعی
بــرای جامعه ما به همراه داشــت .از طرف دیگر وقتی
ما یک اپلیکیشــن کاربردی که طرفدار زیادی دارد را
فیلتر میکنیم به مردم یاد میدهیم که از فیلتر شــکن
استفاده کنند» .
> مسئوالن فیلتر را دور میزنند

اگر توئیتر چیز بدی است چرا مسئولین از آن استفاده
میکنند و اگر آنقدر خوب است که مرجع خبر محسوب
میشود و مسئولین خبرهایشان را در آن منتشر میکنند
چرا اجازه نمیدهند مردم در آن بســتر فعالیت کنند!
ایــن تناقضات اعتماد اجتماعــی را هر روز کم رنگ تر
میکند! چرا مســئوالن به این امر توجــه ندارند که با
فیلتر یک بستر تنها صورت مسئله را پاک میکنند و به
آسیبهای دیگر دامن میزنند و در نهایت هم نتیجه ای
که میخواهند حاصل نمیشودو انقدری که هزینه صرف
میکنند تا فیلتر کنند اگر تولید محتوای درســت انجام
میدادند تا االن خیلی از آسیبهای اجتماعی در کشور
ما ریشه کن شده بود
آقایان که امروز بر فیلتر اینستاگرام تاکید دارند چند ماه پیش کل
تبلیغاتشان برای رای آوردن در انتخابات مجلس را در همین فضاها
انجام میدادند و گروه رقیب را میزدند حاال که بر کرسی نشستند
چیزی را بد میدانند که دلیل موفقیت خودشــان بود! چیزی که
این روزهــا تحت عنوان بی بند و باری از آن یاد میشــود نیاز به
آموزش دارد نه فیلتر کردن! جامعه باید آموزش ببیند که به سمت
چنین مســائلی نرود و هیچ چیز به اندازه تهیه محتوای آموزنده و
درســت نمیتواند در این زمینه اثر گذار باشــد ،پیش از این دیده
بودیم وقتی بدون آموزش برخورد قهریه انجام میدهیم نتیجه اش
این میشــود که آســیب در بســتر دیگری ظهور پیــدا میکند؛
مثل ســایتهای صیغه یابی که فیلتــر کردیم بعد تبدیل به کانال

او تاکید کرد «:اســتفاده از بد افزارها و فیلتر شکنها
آســیبهای جبران نــا پذیری را به جامعــه ما اعمال
میکند ،همین که نوجوان اقدام به استفاده از فیلتر شکن
میکنــد ســایتهای نــا متعــارف بــرای تبلــغ باز
میشــوند و این نوجوان که در بدترین سن قرار دارد
اگــر از روی کنجــکاوی هــم ســری هــم بــه این
ســایتها بزند یک آســیب بزرگ اجتماعی به همراه
خواهد داشــت .مســئوالن از بی بندو باری و افســار
گســیختگی فضای مجازی و اینستاگرام میگویند سوال من این
اســت که مگر سانسور مشکلی را حل کرد که امروز فیلتر مشکلی
را حل کند؟ یکــی از دالیلی که امروز مردم ما به فیک نیوزها رو
آورده اند سانسور در منابع اصلی خبر است!
بــد ترین جای ماجرا این جا اســت که فیلتر فقــط برای مردم
اتفــاق میافتد و مســئولین از این فیلتر بی بهره هســتند ،برای
مثــال همین حاال که توئیتر فیلتر اســت خیلی از مســئولین از
اینترنــت بدون فیلتر بهره مند هســتند و از فضــای توئیتر برای
اطالع رســانی اســتفاده میکنند .اگر توئیتر چیز بدی است چرا
مسئولین از آن استفاده میکنند و اگر آنقدر خوب است که مرجع
خبر محسوب میشود و مســئولین خبرهایشان را در آن منتشر
میکننــد چرا اجازه نمیدهند مردم در آن بســتر فعالیت کنند!
ایــن تناقضات اعتماد اجتماعی را هر روز کم رنگ تر میکند! چرا
مسئوالن به این امر توجه ندارند که با فیلتر یک بستر تنها صورت
مســئله را پاک میکنند و به آسیبهای دیگر دامن میزنند و در
نهایت هم نتیجه ای که میخواهند حاصل نمیشودو آنقدری که
هزینه صــرف میکنند تا فیلتر کنند اگر تولید محتوای درســت
انجام میدادند تا االن خیلی از آســیبهای اجتماعی در کشور ما
ریشه کن شده بود».
فیلتــر و سانســور و برخوردهــای قهریــه را ســالها تجربــه
کــرده ایم اما در همه این ســالها هیچوقت آموزش درســتی به
مردم به ویژه نوجوانان و جوانان داده نشده که بتوانند از خودشان
در برابر آســیبهای اجتماعی دفاع کنند؛ درحالی که آسیبهای
فضای مجازی تنها یک نما از چیزی اســت که زیر پوست جامعه
در جریان است .آیا وقت آن نرسیده که به جای فیلتر سانسور به
فکر آموزش و تولید محتوای درست باشیم؟

ازپسگردنیتالمسفیزیکی

فرقی نمیکند زن باشــی یا مرد؛ چراکه پرخاش و خشــونت علیه
دوچرخه سواران حرفه ای در جادههای کشور زن و مرد نمیشناسد.
فقط کافی است سوار دوچرخه باشی آن وقت خواهی فهمید هر دو
جنس به یک میزان ،اما به عناوین و شیوههای گوناگون مورد آزار و
اذیت قرار میگیرند.
به گزارش ایســنا ،کافی است چشــم برخی از رانندگان خودروها،
موتورســواران یا عابران به یک دوچرخهســوار بیفتد آن وقت است
که با ویراژ دادنُ ،کند کردن ســرعت ،متلک یا ناســزاگویی و حتی
پیچیدن در مسیر حرکت دوچرخه کاری میکنند تا تمرکز یا تعادل
دوچرخه ســوار از دست برود .با این تفاسیر ،اگرچه دوچرخهسواری
میتواند برای اغلب زنان و مردان جنبهی ورزشی یا تفریحی داشته
باشــد اما چند وقتی است که خشونت و شــوخیهای پر خطر در
گوشــه و کنار کشورمان عامل اصلی آسیب رسیدن به جسم و جان
ورزشکاران دوچرخه سوار در جادههای کشور شده است .کم نبودهاند
دوچرخهسوارانی که بیدقتی رانندگان یا شوخی و خشونت سایرین
آنها را به کام مرگ کشــانده اســت .محمد تیرانداز سال  ۱۳۸۶در
کرمان ،جســیم ایرانمش سال  ۱۳۸۶در کرمان ،علی نوروزیان سال
 ۱۳۹۴در لرســتان ،علی طالبیان سال  ۱۳۹۰در آذربایجان شرقی،
حامد ژاله ســال  ۱۳۹۶در قزوین ،علی حیــدری در اصفهان ،رضا
احمدی در تهران و اخیرا مهیار فرزانه ســال  ۱۳۹۹در یزد از جمله
دوچرخه سواران حرفهای کشورمان بودهاند که جان خود را در جادهها
از دســت دادهاند .این اواخر نیز «ونوس زرین خاک» که یک زندگی
ورزشیداشتبهابدیتپیوست.تازهترینموردآزارواذیتدوچرخهسواران
به چند روز گذشــته بــاز میگردد کــه ممکن بود بــه حادثهای
جانگداز تبدیل شود .برای همین اکنون پای صحبت و تجارب ناگوار
برخی از دوچرخه سواران در نقاط مختلف ایران نشستهایم تا به روایت
تجربههای خود بپردازند بلکه مخاطبانی که تا چند وقت پیش تصور
میکردند این کارشــان فقط یک شوخی است ،آگاه شوند که گاهی
همین شوخی به ظاهر کوچکشان ممکن است چه آسیبهای روانی
و جسمیغیر قابل جبرانی به بار بیاورد.
«پیمان مجدد» و «حمید ســلیمانی» از جمله دوچرخه ســواران
بازمانده هستند که مورد خشــونت قرار گرفتهاند .همرکاب پیمان
مجدد ماجرای خشــونتی و ســوءقصدی که به جان پیمان شد را
اینگونه روایت میکند« :بعد از تمرین حین بازگشــت از استادیوم
آزادی به ســمت شهریار بودیم که دو نفر از داخل ماشین شروع به
فحاشی کردند .بعد از رد شدن از کنار ما و اعتراض دوچرخه سواران
که چرا فحاشی میکنید آنها با کاتر (چاقو) از ماشین پیاده و به سمت
پیمان حملهور شدند .کاله کاسکت پیمان بیشتر ضربهها رو گرفت
ولی برخورد کاتر با دست پیمان باعث شد تا شاه رگش آسیب ببیند
و عملش کنند».
ویدا هم از جمله بانوان دوچرخه ســوار اســت که به طور حرفهای
دوچرخه ســواری میکند .این بانوی دوچرخه ســوار کلکسیونی از
تجربههای تلخ خود را این گونه ارائه کرده است« :من خاطرات زیادی
از اذیتهای دیگران نسبت به خودم در حین دوچرخه سواری دارم از
کدومش بگم؟ از ضربههایی که سرنشین ماشینها از پشت به کمرم
میزدند،از پرتاب میوه و زباله از داخل خودرو؟ از پاشیدن آب از داخل
خودرو؟ از تعقیبهای موتور ســوارانی که قصد سوء استفاده و آزار

آزار دوچرخهسواران در جادهها
فیزیکی داشــتند؟ از مواردی که خودرو به قدری خودش رو به من
نزدیک کرده و باعث انحراف من از جاده و زمین خوردن من شده؟ از
مواردی که خودرو به قدری به من نزدیک شده که سرنشین خودرو،
دست درازی کرده؟ بارها مورد فحاشی قرار گرفتهام با جمالتی زشت
و کلماتی رکیک چندین بار منو تعقیب و تهدید کردند ،تاکنون دوبار
تصادف عمدی دو بار تصادف غیر عمدی رو تجربه کردم .آخرین بار
تصادفی که با سهلانگاری و بیتفاوت بودن به حضور دوچرخه سوار
و نادیده گرفتن دوچرخه ســوار منجر به آسیب جدی برای من شد.
تصادف آخر باعث شد که من برای همیشه از رفتن به خیابان و جاده
ترس بزرگی داشته باشم و هرگز به تنهایی رکاب نزنم یا دوچرخه رو
با ماشــین به مکانهای امن و محدود ببرم و رکاب بزنم .ولی با همه
این مشکالت عالقه من به دوچرخه سواری به قدری بوده و هست که
هنوز هم رکاب میزنم».
همچنین محمد جواد رنگینی از دیگر دوچرخه سواران است که در
یکی از استانهای کشــورمان رکاب میزند .او در توضیح حادثهای
که برایش پیش آمده است ،میگوید« :داستان از آنجا شروع شد که
دو نفری داشــتیم آخر تختی رکاب میزدیم .ناگهان دو نفر سوار بر
موتور از کنارمون گاز دادن و در حین رد شــدن یکیشون با مشت
محکم کوبید تو سرم خالصه که بعد از کلی تعقیب و گریز تو خیابون
فاطمیوایستادند و درگیر شــدیم (قصد درگیر شدن نداشتم فقط
خواستم پالکشــون رو بردارم) و بعد چند دقیقه جدامون کردن اونا
هم فرار کردن ،پالکشون رو برداشتم پلیس اومد گزارش نوشت فردا
میرم پزشکی قانونی بعدشم دادسرا و شکایت میکنم».
محمدرضا هم از دیگر دوچرخه ســوارانی اســت کــه مورد اذیت
رانندگان قرار گرفته است ،او در خاطرهای تلخ میگوید « :در جاده
در حــال رکاب زدن بودم .یک خودرو پراید آرام از کنارم رد شــد
اما سرنشــینانش پوست موز خود را به طرفم پرت کردند که یکی
از آنها به صورتم خورد .در طول این ســالها چندین مرتبه توسط
موتورسوارها هم پس گردنی خوردهام یا متلک شنیدهام .نکته قابل
توجه این حوادث بیشتر در زمانهایی برام اتفاق افتاده است که به
طور انفرادی رکاب زدهام».
سمیرا هم که دوچرخه سواری در شمال ایران است میگوید« :یه روز
داشتم از یه مسیر خلوت بین شهری رکاب میزدم .وقتی تو مسیر بودم
دیدم حدود  ١٠تا موتور سوار با حرکات آکروباتیک روی موتوراشون
مانور میدن .برام جالب بود همینطوری از قســمت خیلی کنار جاده
آسفالته رکاب میزدم چون حدود  ٤٠کیلومتر رکاب زده بودم تقریبا
خسته بودم و نمیتونستم تند برم .به قول خودمون ملو رکاب میزدم.
یکــم جلوتر یه کاله افتــاده بود روی زمین ،فکر کــردم مال موتور
سوارهاست وایستادم کاله رو برداشتم تا مسیری با خودم بردم که اگه
اونا رو دیدم بهشون کاله رو بدم .تا اینکه بعد دو سه کیلومتر دیدم یه
جا وایستادن منم ایستادم کاله رو بهشون دادم .همشون جوان بودن
گفتم که حرکاتتون خیلی جالبه اما خیلی مراقب خودتون باشــید.
مجدد رکاب زنی رو شروع کردم .متاسفانه چند تا از اونا خیلی آروم
پشت سرم میومدن .من چند جا وایسادم .اونا رد میشدن من دوباره
رکاب میزدم .کمیجلوتر دیدم که وایستادن .چند باری این ایستادن
من ادامه داشت که جلوتر که رفتیم متوجه شدم میخوان اذیتم کنند.
ســعی کردم که تندتر برم و تا از اون مسیر بین شهری که جلو بود

رد شوم ،چون دو سه کیلومتر جلوتر شهر کوچیکی با کلی مغازه بود.
خواستم تندتر بروم مجبور شدم خیلی مسیر رو ایستاده رکاب بزنم
اونا هم جوری به من نزدیک میشــدن که دستشونو بهم میزدن! یه
عدهای هم جلوتر با موتور مسیرم رو میبستن من مجبور میشدم برم
ط خیابون .آزارشون اونقدر شد که مجبور شدم برم جهت مخالف
وس 
خیابون رکاب بزنم تا اونا شرشونو کم کنند .بعد اونا رفتن و از مسیر
مخالفم دوباره برگشتن .دقیقا رو در رو مجبور شدم رکاب بزنم منم
برای اینکه نظمشونو بهم بزنم همونجوری مخالف به حالت مارپیچی
که خودشــون باهام انجام داده بودن رکاب زدم که خدا رو شکر دور
شــدن ولی تا خود اون آبادی کال تو مسیر مخالف رکاب زدم که از
دست موتور سوارها راحت شم .ولی کال رکاب تو جهت مخالف خیلی
خیلی خطرناکه اما این خطر رو پذیرفتم بخاطر آزار و اذیت روحی و
روانی و چه بسا جسمیاون موجودات پست».
> نکات روشن دوچرخه سواری

ی اســت که روزانه
ایــن چند روایت تنها بخش کوچکی از مســائل 
دوچرخه ســواران با آن دست و پنجه نر م میکنند و بخش کوچکی
از جامعه که به تصور خود شــوخی میکنند اما در عمل به دوچرخه
سوار آزار و اذیت میرسانند باید تغییر جدی در رفتار و فرهنگ خود
داشته باشند و مقامات قضایی نیز باید برخورد جدی و شدیدی با این
گونه مزاحمان داشته باشند چرا که این آزار و اذیت میتواند منجر به
خطرات جانی دوچرخهسواران شود.
یکــی از موضوعــات مشــترک در روایتهــا این بوده کــه اغلب
دوچرخه سواران طعمه آزار و اذیت میشوند که به طور تک نفره یا در
گروههای بسیار محدود رکاب میزنند .نکته دیگر که میتوان در این
روایتها در نظر داشت پرهیز از مشاجره است .چراکه در صورت باال
گرفتن بحث ،امکان گالویز شدن باال میرود و دراین بین میزان آسیب
رسیدن به دوچرخه سوار ممکن است بیشتر باشد چراکه وقتی انسانی
با قصد قبلی انجام به کاری مانند آزار رســاندن میکند خود را برای
عواقب بعدی آن آماده کرده است.
عالوه بر این ضرورت دارد که پیش از انجام هرگونه اقدامینسبت به
یادداشــت کردن شــماره پالک خودرو یا موتور سریعا اقدام شود تا
با طرح شــکایت از طریق مجراهای قانونی به پرونده رسیدگی شود.
اگر چه این کار ممکن است زمانبر باشد اما جنبه تنبیهی و تربیتی
عمومیهم خواهد داشت .به این شرط که نهادهای قانونی همکاری
الزم را با دوچرخه سواران داشته باشند .همچنین این ضرورت احساس
میشود که ورزشکاران و ماجراجویانی که با خطر بیشتری سر و کار
دارند نسبت به بیمه کردن خود اقداماتی انجام دهند تا چنانچه آسیبی
به آنها رســید هزینههای درمــان را تأمین کنند؛ چراکه بیمه یک
سرمایه گذاری مطمئن در تضمین سالمتی و جبران خسارت است.
در پایان باید گفت چنانچه بستری در کشور فراهم شود که دوچرخه
به عنوان یک وســیله نقلیه عمومیشــناخته شود مردم نیز نسبت
به دوچرخه ســواران تغییر نگرش پیــدا خواهند کرد و این تصور را
نخواهند داشت که دوچرخه ســواران عمدتا افراد ثروتمند و پولدار
جامعه هستند که برای خوشگذرانی این ورزش را انتخاب کردهاند .اگر
این نگرش تغییر یابد عمدتا از عقدههای درونی افراد یا تربیت نادرست
آنها کاسته خواهد شد و با احترام بیشتری میتوان در کنار یکدیگر
به همزیستی پرداخت.
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علت بازداشت مؤسس جمعیت امام علی(ع)

با تأیید خبر بازداشــت شارمین میمندی نژاد مؤســس جمعیت امام علی(ع) جزئیات
تازه ای از علت بازداشت این فرد تشریح شد .مشخص شده است که این فرد در پوشش
اقدامات عامالمنفعه با مراکز ضد ایرانی همکاری داشته است.براساس اطالعات به دست
آمده عناصر اصلی این موسســه عالوه بر توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی
ضد دینی با رسانههای معاند و بیگانه همکاری داشته اند /.فارس
جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان9 :میلیون و 51هزار و 889
نفر
تعداد فوتیها470 :هزار و  821نفر
تعداد بهبود یافتگان4 :میلیون و 842هزار
و  25نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۲۰۷ :هزار و  ۵۲۵نفر
تعداد فوتیها ۹ :هزار و  ۷۴۲نفر
تعداد مبتالیان امروز :دو هزار و  ۵۷۳نفر
تعداد فوتیها امروز  ۱۱۹ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان2 :میلیــون و 356هزار و
 657نفر
تعداد فوتیها122 :هزار و  247نفر
برزیل

تعداد مبتالیان :یــک میلیون و 86هزار و
 990نفر
تعداد فوتیها 50 :هزار و  659نفر

ستون سبز

آالیندگیتابستانهدوباره
گریبان تهران را گرفت

آمارها نشان میدهد پس از گذشت سه
ماه از شروع ســال ،کیفیت هوای تهران
 ۶روز در وضعیت ناسالم برای گروههای
حســاس قــرار گرفت کــه از این حیث
کمترین تعداد روزهای ناســالم در ســه
ماهه اول در مقایســه با سالهای  ۹۰تا
 ۹۸اســت و بررسیها حاکیست که این
تعداد روزهای ناسالم به علت آالینده ازن
رقم خورده است.
به گزارش ایرنــا ،پدیده «اینــورژن» یا
«وارونگی دما» یکی از دالیل آلوده شدن
هوا در کالنشــهرها به ویژه تهران است
اما با شروع فصل گرما این دلیل خود به
خود از بین میرود و معموال آلودگی هوا
ناشی از توفانهای گرد و غباری جایگزین
میشود که به علت خشک شدن تاالبها
و کویری شدن دشتها ایجاد میشود اما
چند سالی است که آالینده دیگری وارد
عرصه شده که به نام آالینده ازن شناخته
میشــود ،طی چند ســال اخیر ،ازن به
یکی از آالیندههای شاخص هوا در فصل
تابستان و روزهای گرم و آفتابی سال در
شهر تهران تبدیل شده است.
آالیندههایی که در کنار تابش خورشــید
آالینده ازن تولید میکننــد دو آالینده
اکســیدهای نیتــروژن و گازهــای آلی
فــرار هســتند ،یکــی از منابع بســیار
مهم اکســیدهای نیتــروژن خودروهای
دیزلــی و آالینــده ترکیبات آلــی فرار
هم از موتورســیکلتهای کاربراتوری و
جایگاههای عرضه سوخت منتشر میشوند
و زمانی که خورشــید بــه این آالیندهها
میتابد به ازن تبدیل میشــوند بنابراین
اســتاندارد بودن این منابع در راســتای
کاهش آلودگی هوا از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است .افزایش غلظت ازن عوامل
مختلفی دارد اما چیزی که مشخص است
این که خورشید به تنهایی نمیتواند عامل
آالینده ازن باشد و انسان هم در ایجاد آن
نقش دارد ،سازمان محیطزیست آمریکا
در این بــاره گفته که آلودگی ازن زمانی
اتفاق میافتد که آالینده ناشی از خودرو،
نیروگاهها و صنعت کارخانههای شیمیایی
با حضور نور خورشید واکنش نشان دهند
و ازن به وجود آید ،واکنشهای شیمیایی
اکثرا در هوای گرم با سرعت بیشتری رخ
میدهــد پس ازن در هوای گرم به وجود
میآید و به همین دلیل این یک مشکل
تابستانی اســت .نکته مهم در این زمینه
آثار مواجهه با این آالینده خطرناک در هوا
است ،البته این مساله فقط مختص ایران
و یا تهران نیست بلکه امروزه گاز ازن یکی
از آالیندههای هواست که در کشورهای
اروپایی و توســعه یافته بیشترین نگرانی
را از منظر تهدیدات بهداشــتی به خود
اختصاص داده اســت .ازن یک اکسیدان
بسیار قوی اســت و میتواند سبب بروز
مشکالت تنفســی متعدد مانند حمالت
آسمی ،کاهش عملکرد ریه و بیماریهای
جدی تنفســی شــود ،بنابراین افزایش
روزهای ناسالم به دلیل این آالینده طی
چهار ســال اخیر در کالنشهر تهران در
فصول گرم سال ،میتواند تلنگری باشد
برای ما تــا با تمرکز بیشــتر بر کاهش
آالیندههای انســان ساخت ایجاد کننده
آن از جمله ارتقای کیفیت سوخت برای
خودروهای دیزلــی ،از رده خارج کردن
خودروها و موتورســیکلتهای فرسوده،
از افزایش ایــن آالینده پرخطر در هوای
شهرهای بزرگ جلوگیری کنیم.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2330فســاد و رشوهگیری در دین و
اخالق ما محکوم و سرزنش شده است.
جای رشوهگیران در آتش است)4/1( .
 -1607در شــرایط اقتصادی فعلی که
نیاز مبرمیبه پول ارز حاصل از صادرات
داریم چرا عدهای پول حاصل از صادرات
را به کشور بازنمیگردانند؟ سودجویی تا
چه حد؟ ()4/2
 -1548واقعا این ســوال برای ما مردم
مطرح است که وضعیت قیمتها تا کی
به این منــوال خواهد بود؟ مردم چقدر
باید این گرانیها و افزایش نرخ را تحمل
کنند؟ قدرت خرید مردم خیلی پایین
آمده)4/2( .
 -1521اگر برخی از مسئوالن کاری از
دستشان برنمیآید الاقل آمار غیرواقعی
به مــردم در مورد قیمتها یا نرخ تورم
ندهند .مردم خودشان همه چیز را درک
میکنند)4/2( .
 -1507آنهایــی که با قاطی کردن آب
و گالب آن را به اســم مواد ضدعفونی
کننده به مردم میفروشند کالهبردارند.
مردم مراقب اینها باشــند و فقط مواد
ضدعفونیکننده استاندارد بخرند)4/2( .
 -1448مردم شدیدا خواستار بازگشت
آرامش به بازار و کاهش قیمتها هستند.
این وظیفه مسئوالن است که هرکاری
الزم است برای سروسامان دادن به بازار
انجام بدهند)4/2( .
 -1431اعتبارنامــه آقــای تاجگردون
نماینده مجلس چرا آنقدر مسئلهســاز
و حاشیهســاز شده است؟ چرا قبال این
موضوع مطرح نشده بود؟ ()4/2
 -1417آقای جهانگیــری معاون اول
رئیسجمهور گفتنــد از توان مدیریتی
باالیی در کشــور برخوردار هســتیم.
امیدوارم ایشــان با این حــرف خود را
چشــم نزنند .آقای ذاکری هم در مورد
این سخن ایشان یک مطلبی بنویسند!
()4/2
 -1314بــا اینکــه اســتاندار تهــران
و مســئوالن بهداشــت از بازگشــت
محدودیتهــا بــه علت عــدم رعایت
فاصلهگذاری خبر میدهند اما متاسفانه
کمتر کسی توجه میکند)4/2( .
 -1302ایــن خانم رویــا نونهالی داور
برنامه عصر جدید چرا آنقدر تند با یک
شرکتکننده برخورد کرد؟ مراقب باشند
تو ذوق بچه مردم نزنند)4/2( .
 -1241میگویند کرونا رکورد شکسته
هــر ثانیــه  2بیمــار کرونایــی .واقعا
حیرت زدهایم این چه ویروس مرموزی
بود به جان ملتهای دنیا افتاد؟ ()4/2
 -1210اولین جلسه ســتاد انتخاباتی
ترامپ رئیسجمهور آمریکا تقریبا خالی
بوده که همین باعث عصبانیت ترامپ
شــده است .اما او باید این پیام را از این
ستاد خالی متوجه شود که محبوبیتش
رو به افول اســت .ظلم پایدار نمیماند.
()4/2
 -1201پرونده آقــای طبری هم مثل
پرونده بابک زنجانی پیچیده و طوالنی
خواهد بود؟ ()4/2
 -1141آقای قوامیگفتهاند اصالح طلبان
فعــا فــردی در قد و قواره ریاســت
جمهوری ندارند .خواســتم به ایشــان
بگویــم در اصولگرایان چــه؟ در کجا
آدمــیدر قد و قــواره رئیسجمهوری
داریم؟ ()4/2
 -1127وقتی از دولت خواســته شــد
برای بهبود معیشــتی افراد کم درآمد
ارزاق عمومــیرا از طریــق کوپــن و
سهمیهبندی تامین کند .آقایان فرمودند
نمیخواهیم به گذشــته برگردیم .اما
در مورد ســهمیهبندی بنزین و فروش
و قرعهکشی خودرو اشــکالی ندارد به
گذشته برگردیم! ()4/2
 -1122در تمــام دنیــا قیمت خودرو
به شدت ســقوط کرد .آن هم به علت
فضای رقابتی و نبود انحصار .آنها که به
خودروهای خارجی خودروی الکچری
میگویند به آنها باید گفت چه عواملی
باعث شــد این خودروها لوکس شوند؟
یکی از علل آن ممنوعیت واردات خودرو
بود)4/2( .
 -0314حکایت این گورهای اشرافی در
لواسان هم واقعا عجیب است این همه
تجملگرایی برای چه؟ ()4/2
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