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هوا برای همه گروه ها ناسالم است
اخطاریه هواشناسی درباره 

تشدید آلودگی هوا
ســازمان هواشناســی با صدور اخطاریه ای از 
کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای همه گروه ها تا 
چهارشنبه )۴ دی ماه( در شهرهای صنعتی خبرداد. 
به گزارش ایسنا با تداوم پایداری جو روز سه شنبه 
)۳ دی ماه( افزایش غلظت آالینده ها در شهرهای 
صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شــود و این 
وضعیت تا چهارشنبه )۴ دی ماه( ادامه می یابد که در 
پی آن کیفیت هوا تا حد ناسالم برای کلیه گروه های 
سنی کاهش می یابد. در این شــرایط خودداری از 
تردد غیرضروری در سطح شهر بویژه برای کودکان، 
افراد مسن و بیماران تنفسی و قلبی، اتخاذ تمهیدات 
الزم برای کاهش تردد شهری، مدیریت نوع سوخت 
واحدهای صنعتی در ســطح و حومه کالنشهرها 

توصیه می شود.
    

 داروی آنفلوآنزای داخلی 
با تاخیر وارد بازار شد

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت اظهارات اخیر رییس انجمن علمی اقتصاد 
سالمت مبنی بر واردات داروی آنفلوآنزا با قیمت هر 
عدد ۱۷۰ هزار تومان را تکذیب کرد. به گزارش ایلنا، 
کیانوش جهانپور اظهار کــرد: داروی تولید داخل 
آنفلوآنزا در حالی هر عدد ۳۰۰۰ تومان قیمت فروش 
به پخش گرفته است که داروی آنفلوآنزای خارجی با 
قیمت ۲۴۰۰ تومان)قیمت فروش به پخش( یعنی 
۲۰درصد زیر قیمت تولید داخل به صورت فوریتی از 
هند وارد شد. او افزود: این موضوع نشان می دهد که با 
وجود اینکه داروی تولید داخل آنفلوآنزا با تاخیر وارد 
بازار شد اما کماکان با سیاست حمایت از تولید داخل، 
قیمت باالتری نســبت به داروی وارداتی گرفته؛ 
بنابراین نباید با ارائه اطالعات غلط به افکار عمومی 

تحلیل های وارونه ارائه کرد.
    

افتتاح مرکز جامع کاهش 
آسیب برای زنان معتاد تهرانی

معاون توســعه پیشــگیری و درمان سازمان 
بهزیستی کشور از افتتاح یک »مرکز جامع کاهش 
آســیب برای زنان معتاد تهرانی« با ظرفیت ۱۰۰ 
نفر خبر داد. فرید براتی سده در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه مرکز جامع کاهش آســیب زنان در 
تهران روز سه شنبه ۳ دی ماه افتتاح می شود، گفت: 
این مرکز جامع برای ارائه خدمات کاهش آســیب 
به زنان مصرف کننده مواد مخدر و توانمندسازی 
آنان است. در این مرکز خدمات گذری، سرپناهی 
)شلتر(، توانمند ســازی، خدمات سیار، مدیریت 
مورد و همچنین خدمات پیگیری ارائه می شود. او با 
بیان اینکه این مرکز با همکاری چند دستگاه آماده 
بهره برداری شده اســت، اظهار کرد: مرکز یاد شده 
در پارک شوش واقع شده است. محل این مرکز نیز 
متعلق به شهرداری منطقه بوده که طی همکاری 
شهرداری با یکی از موسسات دارای مجوز از سازمان 
بهزیســتی برای این منظور اختصاص یافته است. 
همچنین نیروی انتظامی نیز در راه اندازی این مرکز 

همکاری داشته است.
    

۳ میلیون جریمه معاینه فنی 
برای ۸۸ هزار خودرو در تهران

ســردار هادیانفر،رئیس پلیــس راهنمایی و 
رانندگی ناجا از ثبت سه میلیون و ۲۰۰ هزار جریمه 
مربوط به معاینه فنی در پایتخت از ابتدای امسال تا 
پایان آبان ماه خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار سید 
کمال هادیانفر در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین 
جشنواره فرهنگ رانندگی و انضباط ترافیکی که 
پیش از ظهر امروز در شهرک آزمایش برگزار شد با 
حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در 
مورد وضعیت آلودگی هوا اظهار کرد: پلیس راهور 
در خصوص آلودگی هوا گزارش کاملی را به رئیس 
قوه قضائیه، وزیر کشــور، رئیس سازمان بازرسی و 
هر مسئول دیگری که الزم است در مورد آلودگی 
 هوا اطالعات داشته باشد موضوع را نوشته و ارسال 

کرده است.

از گوشه و کنار

رویا کاکاوند

کولبر کسی است که کاالها را به شکل 
غیررسمی از بین مرزها رد می کند. این 
افراد برای این که بتوانند این کار را انجام 
دهنــد مجبورند از معابر غیررســمی 
اســتفاده کنند. معابری که معموال از 
میان مسیرهای صعب العبور و خطرناک 
می گــذرد. این معابر بــرای خودروها 
غیرقابل تردد است. بنابراین کولبران 
کاالها را بر پشــت یا کول خود بسته و 
با عبور از این معابــر پرخطر کاالها را به 
داخل مرزهای کشــور وارد می کنند. 
به همین دلیل به این افراد کولبر گفته 
می شود. کولبری در استان های مرزی 
کشور مرسوم است. آذربایجان غربی، 
کردستان، کرمانشاه، ایالم و سیستان 
و بلوچســتان اســتان هایی هستند 
که کولبری یکی از مشــاغل متداول 
مردمانشان شــناخته می شود. کولبر 
بارهای بسیار سنگینی از جمله چندین 
جعبه سیگار، بسته های بزرگ لباس یا 
حتی وسایل برقی بزرگی مانند یخچال 
و ماشین لباسشــویی را بر دوش خود 
حمل می کنــد. بارهایی کــه بین ۳۰ 
کیلوگرم تا حتی ۲۰۰ یا ۲5۰ کیلوگرم 
وزن دارند. کولبران در حالی باید تعادل 
خود را با وجود بارهای چندده کیلویی 
بر پشت خود حفظ کنند که همزمان 
بایــد مراقب چالــه و چوله هــای راه، 
مین های به جا مانده از جنگ، دره ها و 
پرتگاه های خوف انگیز و مرزبانانی که هر 
لحظه ممکن است به آنها به جرم حمل 
قاچاق و عبور غیرقانونی از مرز شلیک 
کنند، هم باشــند. مصایب این مردم 
همیشه در پاییز و زمستان و شروع فصل 

سرما دو چندان می شود چرا که خطر 
ســرمازدگی، لغزندگی معابر و سقوط 
بهمن هم به خطرات همیشگی افزوده 
می شود. به همین دلیل ساالنه کولبران 
بســیاری برای عبور کاالها و به دست 
آوردن لقمه ای نان جان خود را از دست 
می دهند یا دچار آســیب های جدی 
و معلولیت های همیشــگی می شوند. 
هر کولبر بابت باری که بــر کول خود 
در مســیری چندین کیلومتری از مرز 
عبور می دهد بسته به ارزش و وزن کاال 
بین ۱۰۰ تا ۲5۰ هزار تومان دستمزد 
دریافت می کند. به این ترتیب از هر یک 
میلیارد تومان کاالیی که به این شکل 
وارد کشور می شود تنها 9 میلیون تومان 

نصیب کولبران می شود.
بسیاری کولبران این کار پرخطر و 
پرمشقت را از نوجوانی در حالی که شاید 
تنها ۱۳ یا ۱۴ سال دارند، آغاز می کنند. 
نبود شغل و هزینه های سنگین زندگی 
گاهی مردان باالی 5۰ سال را هم مجبور 
می کند بار بر دوش از مرز عبور کنند. در 
میان آنها به وفور می توانید افرادی را پیدا 
کنید که از بهترین دانشگاه های کشور 
مدارک فوق لیسانس و دکتری دارند؛ 
اما بیکاری چاره ای برایشان نگذاشته جز 
این که پا در راه پرخطر کولبری بگذارند.

اگر بدانیــد که درآمد ســرانه این 
اســتان ها معموال کمتر از 5۰ درصد 
درآمد سرانه کشوری است و نرخ بیکاری 
آنها بیش از ۳8 درصد است و نرخ تورم 
هم در این اســتان ها عموما بیش از۴۴ 
درصد است، شاید بتوانید درک کنید 
چرا این افراد برای این درآمد اندک جان 

خود را به بازی می گیرند. 
هیچ آمار رســمی و دقیقی از تعداد 

کسانی که در کشور کولبری می کنند 
در دست نیست؛ اما تخمین زده می شود 
صدها هزار نفر از مردم شهرهای مرزی از 
این طریق کسب درآمد کرده و روزگار 

خود را می گذرانند.
کولبران در نگاه قانون

بر اساس قانون ورود و خروج مخفیانه 
کاال از مرزهای کشور قاچاق محسوب 
می شــود و با توجه عوارض ســنگین 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دارد، 
دولت ها برای آن قوانین و مجازات های 

سنگینی را در نظر می گیرند.
اما سختی معیشــت و نبود امکان 
فراهــم کردن اشــتغال بــرای مردم 
مرزنشــین موجب شــد تا شــورای 
عالی امنیت ملی در سال ۱۳89طرح 
ساماندهی کولبری را پذیرفته و تصویب 
کند. این طرح عبارت بود از هزینه کردن 
۱۰ درصد از درآمد مرزها برای کولبرها 
و ایجاد اشــتغال برای آنها تا ساالنه ۱۰ 
درصد از تعــداد کولبران کاهش یابد تا 
به مرور شاهد حذف این شیوه اشتغال 
در منطقه باشیم. اتفاقی که اگر رخ داده 
بود باید اکنون تعداد کولبران به کمتر از 
۱۰ می رسید و 9۰ درصد باقی باید در 
کارخانه ها و مشاغلی که از این محل به 
وجود آمده بود، مشغول به کار می بودند. 
اما این اتفاق رخ نداد و طرح عقیم ماند. 
در نتیجه کولبران همچنان مسیرهای 
صعب العبور و خطرناک را برمی گزیدند 
و کشته و مجروح می شدند. تا بهمن ماه 
سال ۱۳95 که پس از مرگ چند کولبر 
دوباره نگاه ها به سمت این افراد کشیده 
شد و توقع می رفت طرحی قابل اجرا و 
مقرون به صرفه بــرای کولبران در نظر 

گرفته شود.

در این زمان بر اساس مصوبه هیات 
وزیران قرار شــد دفترچــه کوله بری 
مرزنشــینان حذف و به جای آن برای 
سرپرســت خانوارهای روســتایی در 
شعاع ۲۰ کیلومتری کارت الکترونیکی 
پیله وری صادر شود. در کارت پیله وری، 
هر خانوار مرزنشین ماهانه 5۰۰ هزار 
تومان امکان واردات کاال از معابر مرزی را 
داشت و تاجران کاال در این سوی مرز، به 
ازای هر کارت بازرگانی، مبلغی را از محل 
تخفیف سود بازرگانی به پیله ور )همان 
کولبر قدیم( می دهد. هر یک از ساکنان 
مناطق مرزنشــین در مناطق غربی 

کشور می توانند با کارت کولبری ۷5 
قلم کاال از جمله انواع لوازم خانگی 
را وارد کنند و بــا حمایت قانون در 
ده ها بازارچه رسمی کشور اقدام به 
صادرات و واردات کنند. دولت هم 
برای هر مرزنشین یک »حساب 
بانکی« باز کرده تا حق کولبری از 

طریق آن دریافت شود.
اما این طرح چنــدان مورد 
اســتقبال کولبران قرار نگرفت 
چراکــه معتقد بودنــد درآمد 
حاصــل از آن بســیار کمتر از 

کولبری است و پاسخگوی نیازهای 
آنها نیست. افزون بر این که با توجه به 
شــرایطی که در نظر گرفته شده بود 

بســیاری از کولبران از شمار آن خارج 
بودند. به عالوه تعرفه های سنگین در 
نظر گرفته شده نیز به مذاق کاسبکاران 
خوش نیامد چراکه قیمت کاالها را برابر 
با دیگر نقاط کشور می کرد و عمال دیگر 
انگیزه ای برای مشتریان باقی نمی ماند 
که به این بازارها مراجعه کنند. در نتیجه 
این طرح هم مورد استقبال چندانی قرار 

نگرفت. 
افزون بر این که به گفته محســن 
بیگلری، نماینده مردم ســقز همین 
طرح پیله وری هم درست و کامل اجرا 
نشــد تا جایی که مبلغ تخفیف تعرفه 
گمرکی که باید به ازای هر نفر در هر ماه 
واریز می شد، برای بسیاری واریز نشد. 
بخشی از کارت های الکترونیکی به مردم 
داده نشــد. بخش زیادی از کارت های 
مرزنشینان غیر فعال بود و پولی برای 
آنها واریز نمی شد. از طرفی برخالف قرار 
اولیه بود بخشی از روستا ها از فهرست 
دریافــت کننــدگان کارت پیله وری 

حذف شدند. 
چندی بعد، در اردیبهشت ۱۳9۷ 
هم پس از خروج آمریکا از برجام دولت 
در بخشنامه ای به سرعت فهرستی از 
کاالهایی را که واردات و صادرات شان 
ممنوع بود را صادر کرد. شــرایطی که 
با وجود تقاضای بــازار آتش قاچاق را 
تیزتر کرد و به استفاده از کولبران رونقی 
جدید بخشــید. این در حالی بود که 
سید حسن علوی، عضو هیات رئیسه 
کمیســیون عمران مجلس  شــورای 
 اســالمی، معتقد بود فعالیت کولبران 
ظرفیتی است که می تواند به کشور در 
دور زدن تحریم هــا کمک کند. اما این 
ظرفیت بزرگ همچنان نادیده گرفته 

شده و کولبران میان قانون و حق زندگی 
سردرگم هستند.

در آخرین اقــدام دولت برای یافتن 
راهی برای ساماندهی شرایط کولبران 
گمرک کشور هم 6 آذرماه سال جاری 
اعالم کرد امکان ثبت سفارش تعرفه های 
مجاز برای کوله بران در ســامانه جامع 
تجارت فراهم شده است. بر این اساس، 
کوله بران می توانند با ثبت نام در سامانه 
جامع تجارت و احراز صالحیت از سامانه 
مرزنشــینان، با نقش »کوله بر« اقدام 
به ثبت سفارش تعرفه های مجاز خود 

کنند.
کولبران قربانیان نان

اما همچنان که بحث ها و اما و اگرهای 
طرح ســاماندهی کولبــران یا همان 
پیلــه وران ادامــه دارد و قانونگذاران و 
مجریان قانون در پی یافتن راه حلی میانه 
برای حل مشکل قاچاق کاال، حمایت 
از تولید داخلی و حمایت از شهروندانی 
اســت که با توجه به محرومیت محل 
زندگی خود چاره ای جز کولبری ندارند، 
کولبران همچنان مجبورند برای زنده 
ماندن و امرار معاش جــان خود را کف 
دســت گرفته و با کوله باری سنگین و 

راهی غیرقابل عبور از مرزها بگذرند. 
این بار هم در هفته ای که گذشــته 
مرگ دردناک آزاد و فرهاد خســروی 
دو برادر ۱۷ و ۱۴ ســاله مریوانی دوباره 
نگاه ها را به ســمت زندگی مشقت بار 
کولبران کشاند. باز هم مسئوالن ابراز 
همدردی کردند و گفتند دنبال راه حل 
مناســب می گردند و حمایت خواهند 
کرد. اسحاق جهانگیری، معاون رییس 
جمهور دستور داد تا به وضعیت معیشت 

خانواده آن ها رسیدگی کنند. 
اما مردم مریوان که می دانســتند 
این تراژدی برای اولین بار و آخرین بار 
رخ نداده  اســت پیکرهای یخ زده آزاد و 
فرهاد را با تکه هایی نان بدرقه کردند تا 
یادآوری کنند که آنهــا هم مانند باقی 
کولبران قربانی به دســت آوردن تنها 

چند تکه نان شدند.

قوانین موجود پاسخگوی نیازهای معیشتی کولبران نیست

کولبران؛  سردرگم میان قانون و حق زندگی 

خبر

یک پژوهشــگر حوزه آمــوزش و پــرورش گفت: با 
پدیده های پیچیــده ای در جامعه رو به رو هســتیم. نوع 
نگرش مردم به آموزش عمومی، نگرش سازنده ای نیست 
و آموزش عمومی را مرحله گذر برای رســیدن به کنکور 

می دانند.
به گزارش خبرنگار مهر، امیرشهاب شاهمیری استاد 
دانشگاه و محقق زبان فارســی در این برنامه با بیان اینکه 
در حوزه دانشگاهی فعالیت می کنم و ســال ها بود که از 
غلط های نگارشی دانشــجویان در پایان نامه ها و متون 
دیگر تعجب می کردم تا آنکه دخترم به کالس اول رفت و 
متوجه شدم که بیش از ۲۰۰ غلط و سهل انگاری نگارشی 

در کتاب فارسی اول دبستان وجود دارد.
او مصادیقی از این سهل انگاری ها و غلط های نگارشی 
در کتاب فارســی اول بیان کرد و گفت: در زبان فارســی 
نیم فاصله یا فاصلــه کوتاه برای جدا کــردن بخش های 
یک واژه اعمال می شــود. مثاًل »می شود« یک واژه است 
ولی از فاصله به جــای نیم فاصله بیــن دو بخش »می« 
و »شود« استفاده شــده اســت. واژه های دیگری چون 
یارانه ای، رفته ام، بی نیاز از این جمله اند. این محقق زبان 
فارسی با اشاره به عالئم سجاوندی چون عالمت تعجب، 
نقطه، ویرگول و عالمت ســوال گفت: اینها به واژه قبلی 
می چســبند و از جمله یا واژه بعدی فاصلــه می گیرند. 

عالیم نگه دارنــده چون پرانتز نیــز همین گونه اند که به 
عبارت داخلی می چسبند و از عبارت بیرونی بعدی فاصله 
می گیرند. اما ما مثال هایی از کتاب فارسی داریم که در آن 
عالئم سجاوندی رعایت نشده است و کودک عادت می کند 

که اینها مهم نیستند.
او همچنین به مشکالت فونت نستعلیق فارسی اشاره 
کرد و گفت: این فونت برای کالس اول مناســب نیست. 
حروف این فونت تراز نیســت. یا بهتر اســتفاده شود یا 

خوشنویسی آن را بنویسد.
این محقق زبان فارســی با تاکید بر اینکه ضعف ما در 
زبان فارســی ما فقط کتاب درسی نیســت بلکه عوامل 
دیگری در آن دخیل است گفت: اما توجه کنیم که کتاب 
فارسی دست به نقد است یکبار آن را کامل اصالح کنیم. 
نظام ارزشــیابی توصیفی جدید نیست و از قدیم اینگونه 
بوده، نظام کمی و ترمیک دستاورد آمریکایی هاست. حاال 
آنها معلم های کارآمدتری دارند و دارند دوباره به ســمت 
ارزشیابی توصیفی می روند. برای ما هم خوب است اما آیا 
ما زیرساخت ها را داریم؟ حقوق آنها ۲۰ برابر ماست و معلم 

ما باید به فکر شغل دوم باشد؟
محمد حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش نیز با اشــاره به اینکه خط نســتعلیق 
وجــه فرهنگــی دارد و از زیباترین خط های نگارشــی 

فارسی است گفت: سوال این اســت که آیا باید آن را کنار 
بگذاریم؟ آموزش فارسی به نستعلیق دشوار است و ما را 

در دوراهی قرار داده که در کتاب فارســی ابتدایی از نسخ 
استفاده کنیم یا نســتعلیق؟ اخیراً تحقیقی در این باره 
 در دســت تدوین برای رســیدن به قلمی برای آموزش 

زبان فارسی است.
حسنی درباره ارزشــیابی کیفی توصیفی گفت: یک 
بدفهمی نگران کننده ای از ارزشــیابی توصیفی و نقش و 
جایگاه آن وجود دارد. ناکارآمــدی و کم کارآمدی نظام 
آموزشی به دلیل نارسایی های زبان شناختی نیست بلکه 

عوامل اجتماعی پیچیده ای دست به دست هم می دهد.
وی افزود: با پدیده های پیچیده ای در جامعه روبروییم. 
مثاًل نوع نگاه و نگرش مردم بــه آموزش عمومی، نگرش 
متعالی و سازنده ای نیســت و آموزش عمومی را مرحله 
گذر برای رسیدن به کنکور می دانند، در حالی که این دوره 
اصالت، هویت و ارزشمندی ذاتی دارد و باید در این دوره 

دانش آموزان را برای ورود به زندگی آماده کنیم.
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه مطالعــات آموزش 
و پــرورش ادامــه داد: مدارســی را می توانم نــام ببرم 
که برای دانــش آمــوزان کالس های آمادگــی آزمون 
ورودی تیزهوشــان ترتیــب می دهند. کدام مدرســه 
افتخار کــرده که بهتریــن رویکرد را در آمــوزش زبان 
 فارســی دنبال می کند؟ مدارس دولتــی هم که آنچنان 

حمایت نمی شوند.

چالش های تدریس زبان فارسی در مدارس بررسی شد

وجود ۲۰۰ غلط و سهل انگاری نگارشی در کتاب فارسی اول دبستان

اگر بدانید که درآمد سرانه 
استان های کولبران معموال 

کمتر از 50 درصد درآمد 
سرانه کشوری است و نرخ 

بیکاری آنها بیش از 38 
درصد است، شاید بتوانید 

درک کنید چرا این افراد 
برای این درآمد اندک جان 

خود را به بازی می گیرند

از هر یک میلیارد تومان 
کاالیی که به شکل کولبری 

وارد کشور می شود تنها 
9 میلیون تومان نصیب 

کولبران می شود
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