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درکارگروه تخصصی امور فرهنگی واجتماعی استان اعالم شد

تمام سایت های همسریابی غیرقانونی است

نادینلویی -آمده بودند که عشــق و محبــت را به فرزندان
غدیر هدیه کنند ،آمده بودند تا بچه هایــی را که از نعمت
پدر محروم هســتند  ،تنها نگذارند وبا برگزاری جشــنی،
شبی به یاد ماندنی را برای آن ها رقم بزنند.
به گزارش خراسان رضوی ،شب دوشنبه سالن همایش
های ســاپکو میزبان خیران ،هنرمندان و مســئوالن بود
که برای حمایت از موسســه فرزندان غدیــر دور هم جمع
شده بودند.
«عباس تقوی » مدیر عامل موسسه خیریه فرزندان غدیر
در این مراسم با بیان این که این موسسه بیش از  57سال
اســت درزمینه ارائه خدمات به کودکان یتیم در سراســر
کشور فعالیت می کند،گفت :موسســه به اندازه توانایی
خود هزینه هــای زندگــی و تحصیلی کــودکان یتیم را از
مرحله دبستان تا مرحله دانشگاه تامین می کند.
وی افزود :هدف موسســه تنها حمایت از کــودکان یتیم
برای تامین معاش نیست بلکه انواع صنایع دستی را به آن
ها آموزش می دهیم تا آینده شغلی خوبی داشته باشند.
تقوی با بیان ایــن که هم اکنون بیــش از  14هزار کودک
یتیم تحت پوشش موسســه فرزندان غدیر هستند ،ادامه
داد :کــودکان یتیمــی کــه زمانــی از طرف این موسســه
حمایت می شدند اکنون خودشان حامی و از خیران این
مجموعه هستند.
مدیر عامل موسســه خیریه فرزندان غدیر مشهد تصریح
کــرد :در میــان فرزندان موسســه غدیــر کــه االن بزرگ
شــده و ازدواج کرده اند حتی یک مورد طــاق هم دیده
نشده است.

•حمایت موسسه از انتقال خون استان
تقوی حضور خیــران در حمایت از فرزنــدان غدیر را مایه
مباهات دانست و افزود :موسسه فرزندان غدیر مشهد در
نظر دارد برای اولین بار حامی سازمان انتقال خون استان
باشــد که آن ها هم بتوانند نقش موثری در زمینه اهدای
خون که مسئله حیاتی برای بیماران است ایفا کنند.
در ادامه مراســم نیــز دکتر«علی حســنی» معــاون فنی و
فناوری های نوین انتقال خون اســتان با بیان این که این
ســازمان نیازمند حمایت خیران اســت گفــت :حمایت
خیران از ســازمان انتقال خون مانند دیگر عرصه ها می
تواند بسیاری از مشکالت این سازمان را برطرف کند.
درخــور ذکــر اســت در ایــن مراســم معــاون اســتاندار،
سرپرســت روابط عمومی شــهرداری مشــهد ،جمعی از
اعضای شورای شــهر مشــهد ،اعضای تیم ملی دوچرخه
سواری ایران و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.

کار رادولــت باید بــا کمک ســمن ها ونظــارت کامل
پیش ببرد.

گزارش جلسه
خبیری

•فعالیت سایت های همسر یابی با رویکرد
ارتباطات نا متعارف

فعالیت 120سایت غیر مجاز همســریابی  ،تصویب
برخــورد قانونی وتعطیل کردن ســایت های همســر
یابی توســط نیروی انتظامی وپلیس فتا ،غیر قانونی
بودنتمامیسایتهایهمسریابیدرکشورواستان،
برگزاری هفته های فرهنگی در28شهر استان وتهیه
شناســنامه فرهنگی اجتماعی برای شهرستان های
اســتان از موضوعــات مهم مطــرح شــده درکارگروه
تخصصی امور فرهنگی واجتماعی استان بود.
به گــزارش خراســان رضوی "ســید جواد حســینی"
معاون اجتماعی ،سیاســی  ،امنیتی استاندار در این
جلسه ،با اشاره به فعالیت سایت های همسر یابی در
فضای وب و فضاهای مجازی گفت :متاسفانه ازدواج
وهمســر گزینی ورفتارهای نا متعارف مــردان وزنان
در این ســایت ها بســیار رواج پیــدا کرده اســت واین
درحالی اســت که این ســایت ها با نام مقدس همسر
گزینــی وازدواج فعالیــت می کننــد .وی بــا بیان این
که تمام سایت های همســر یابی وحتی سایت تبیان
غیر مجاز اســت اضافه کرد :هر سایتی که بخواهد در
زمینه همســر یابی اقدام کند باید ازاداره کل ورزش
وجوانان مجوز داشته باشد که در این زمینه در کشور
تنها ســایتی که برای تســهیل ازدواج آن هم از طریق
خانواده ها وبه عنوان واسطه مجوز دارد سامانه ملی
همســر گزینی اســت .معــاون اجتماعی  ،سیاســی،
امنیتی استاندار اظهارکرد :با توجه به غیر مجاز بودن
سایت های همسر یابی ،از نیروی انتظامی وپلیس فتا
می خواهیم که از طریق قوه قضاییه وبه صورت قانونی
بــرای تعطیلی این ســایت هــا مانند زمــان انتخابات
که با ســایت هــا وکانال های غیــر مجاز برخورد شــد
اقدام کنند .حسینی گفت :متاسفانه اکنون فعالیت
سایتهای همســر گزینی به تلگرام واینستا گرام نیز
کشیده شده اســت که آســیب های آن به خانواده ها
بیشــتر میشــود و یکی از جــدی ترین این آســیب ها
طالق اســت .وی با اشــاره به این که مــردان وزنان ما
تصور غلطــی از زندگی ومــرد مطلــوب وزن مطلوب
دارنــد ،تصریح کــرد :این تصــوری که مــردان وزنان
ما دارنــد در ازدواج محقق نمی شــود کــه همین امر
خانواده ها را به سمت آسیب وطالق سوق می دهد.
وی افزود :ما باید مقیاســی را برای همسر یابی ایجاد
کنیم تا افــراد با شــناخت کافی ازدواج کننــد که این

حســینی با بیان این که مــی توان گفت ســایت های
همسریابیبیشتربارویکردارتباطاتنامتعارفشکل
می گیرند اضافه کرد :این موضوع یکی از دالیل اصلی
آسیب دیدن خانواده هاست که روز به روز نیز گسترش
پیدا می کنــد .معــاون اجتماعی ،سیاســی ،امنیتی
استاندارخراســان رضوی گفــت :کارکــرد وفعالیت
واقعی سایت های همســر یابی همسر گزینی موقت
اســت وگرنه اگر فردی قصد ازدواج داشته باشد فضا
آن قدر باز اســت که میتواند در محیط کار ،تحصیل
وزندگی همسر مناســب خود را پیدا کند بنابراین آن
هایی که به سایت های همسر یابی مراجعه می کنند
نگاهشان ازدواج نیست .

•همه سایت های همسریابی غیرمجازند،
تعطیل شوند

وی تصریح کرد :برداشــت ما این اســت کــه اگر نیت
واقعیسایتهاهمسرگزینیباشدمنظورهمسریابی
موقت اســت وبرای ازدواج دایم نیست زیرا فردی که
دنبال ازدواج دایم باشد با نگاه جامعه ما ،به این سایت
ها مراجعه نمی کند؛ بنابراین این ســایت ها که همه
غیر مجاز هستند باید توسط نیروی انتظامی تعطیل
شوند .حسینی در ادامه به تدوین شناسنامه فرهنگی
اجتماعی برای 28شهرستان خراسان رضوی اشاره
واظهارکــرد :در زمینــه موضوعات فرهنگــی واقدام
مناســب وبرنامه ریزی در این مسیر به شناخت کافی
از مسائل فرهنگی شــهر های اســتان نیاز داریم ،اما
شــناخت مــا از مقوله فرهنگی شهرســتان هــا کامل
نیســت .به همین دلیل تصمیم گرفته شد شناسنامه
فرهنگــی اجتماعی شهرســتان های اســتان تدوین
شود.
وی افــزود :در برنامــه ششــم توســعه کشــور هفــت
هزارو500میلیاردتومان اعتبــارات تملک ودارایی
پیش بینی شده اســت که از این مبلغ بیش از دو هزار
میلیــارد تومــان به حــوزه هــای فرهنگــی اجتماعی
اختصــاص داده خواهــد شــد؛ بنابرایــن شــناخت
موضوعات فرهنگی اجتماعی برای اســتفاده از این
ظرفیت از اهمیت به سزایی برخوردار است.
معاون اجتماعی  ،سیاسی  ،امنیتی استاندار با اشاره
به برگزاری هفتــه های فرهنگی درشهرســتان های

با همت دانشجویان کانون حس هفتم دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت

جهادعلم در حاشیه شهر مشهد
خبیری -دانشجوهستند و آمده اند تا زکات علم خود را
با آموزش به کودکان محروم حاشیه شهر پرداخت کنند
آن هم در فصل گرم تابستان ،فصلی که دانشگاه تعطیل
است و آن ها می توانند به جای حضور در مناطق حاشیه
شهر از اوقات فراغت خود برای تفریح وگردش استفاده
کنند اما جهاد در آموزش کودکان محروم حاشیه شهر و
کمک به همنوع را بر تفریح ترجیح داده اند.
70دانشجو که در رشته های مختلف مشغول تحصیل
در دانشگاه فردوسی مشهد هستند 45روز است که در
فصل تابســتان ،در اردویی جهادی کــه به همت کانون
"حس هفتم" این دانشــگاه تشــکیل شده اســت هر روز
از ساعت 8:30تا  12:30با حضور در مهدی آباد یکی
از مناطق محروم حاشیه شهر مشــهداقدام به برگزاری
کالس های مختلف آموزشــی واوقات فراغت می کنند
تا بخشی ازکمبودهای آموزشی کودکان ودانش آموزان
حاشیه شهر را برطرف کنند.
اما در کنار برگزاری کالس های آموزش قرآن  ،ریاضی،
علــوم و زبان بــه برگــزاری کالس هــای حرفــه آموزی،
نقاشی ،داســتان نویسی ،صنایع دســتی و ...نیز برای
دانش آموزان توجه شده اســت تا در کنار علم ،مهارتی
همبیاموزند.حسینخازنییکیازدانشجویاندانشگاه
فردوسی مشهد که در این اردوی جهادی فعالیت دارد
می گوید :هدف از حضــور در این اردو کمــک به دانش
آموزان محروم در راستای غنی سازی اوقات فراغتشان
در فصل تابستان وبرطرف کردن کمبودهای آموزشی
در حد توان وبضاعت دانشجویی مان بوده است.

•آموزش 250دانش آموز در حاشیه شهر

"ســمانه رثایــی" دبیــر کانــون حــس هفتــم دانشــگاه
فردوســی که خود نیز در این اردو فعالیت داشته است
درباره برگزاری اردوی جهادی در حاشــیه شهر مشهد
به خراســان رضوی می گویــد :طرح تدریس تابســتانه
کانون حس هفتم طبق ســال های گذشــته تابســتان
امســال نیز به مدت پنــج هفتــه در منطقه مهــدی آباد
مشهد برگزار شد .
وی می افزاید :این طرح با حضور حدود70دانشجوی
دانشگاه فردوسی مشــهد و برگزاری جشــن افتتاحیه
در ســالن همایش پردیس دانشگاه فردوســی آغاز شد
و طــی آن  250دانــش آمــوز تحــت پوشــش کارگاه ها
وکالسهای آموزشی قرار گرفتند.
وی با بیان این که کالس های آموزشــی از یک شنبه تا

چهار شنبه هر هفته با حضور دانشــجویان برگزار شده
اســت ،اظهارمی کنــد :ایــن کالس ها شــامل آموزش
ریاضی ،علوم ،قرآن ،زبان وکارگاه های شعرو داستان،
بــازی  ،ورزش ،صنایع دســتی و فنی و حرفــه ای بوده
اســت .رثایی می افزایــد  :در طول طــرح ،کارگاه های
مختلفی ازجمله ارتبــاط با کودک برای دانشــجویان،
دوخت چادر ومقنعه بــرای دانش آمــوزان و والدین نیز
برگزار شده است.

•اهدای بسته تحصیلی به  250دانش آموز
حاشیه شهر

همچنیــن "ایمــان محمدیــان" مدیــر اجرایــی نهــاد
نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه فردوســی
مشــهدنیز در این باره می گویــد :در ایــن اردو که در دو
مدرسه دخترانه وپسرانه منطقه مهدی آباد برگزار شد
140دانش آموز دختر و70دانش آموزپســر به صورت
ثابت و حدود40دانش آموز دیگر به صورت پراکنده در
دوره های آموزشــی که توسط دانشــجویان برگزار شد
شرکت داشته اند.
وی می افزاید :عالوه بر کالس های آموزشــی درطول
طرح پنج شــنبه هر هفته به صــورت ثابت بــرای دانش
آموزان شرکت کننده اردوهای مختلف از جمله حضور
در حرم مطهر حضرت رضا(ع) ،استخر ،سینما وبازدید
از باغ وحش در نظرگرفته واجرا شد.

جوانمرگمغزیبه 2بیمارزندگیدوبارهبخشید
اهدای اعضــای جــوان مرگ مغــزی در دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد موجب نجــات و ادامه حیــات دو بیمار
نیازمند به عضو شــد .بــه گزارش وب دا ،مســئول واحد
فراهــم آوری اعضــای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد اظهار کــرد :در عمل اهــدای عضو اهــدا کننده
مرگ مغزی آقای ابوالفضل مشکینی نیا  ۱۸ساله که از
بیمارستان رضوی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی

دانشگاه مشــهد معرفی شــده بود ،پس از انجام مراحل
تأیید مــرگ مغــزی و رضایــت خانــواده وی ،کبدش در
بیمارستان منتصریه به فرد  ۱۶ســاله ای ساکن فیض
آباد به صــورت رایــگان اهدا و پیوند شــد و بــه او زندگی
دوباره بخشــید  .وی افزود:همچنین قسمتی از پوست
مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) برای
پیوند ارسال شد.

محمدیان اضافه می کند :همچنین پنج شــنبه گذشته
همزمان با عید غدیرجشن اختتامیه این اردوی جهادی
با حضور دانــش آموزان شــرکت کننده در ایــن اردو در
آمفی تئاتر دانشگاه فردوسی برگزار وبه هر یک از دانش
آموزان یک بســته تحصیلی شــامل کیف ،دفتــرو دیگر
ملزومات تحصیلی اهداشد.

اســتان اضافه کرد :در نظــر داریم با هدف شــناخت
فرهنگ وعناصر ومدل های فرهنگی 28شهرستان
اســتان،تقویت هویت بومی محلی همراستا با هویت
دینــی وملی،جریــان ســازی فرهنگی  ،غنی ســازی
اوقات فراغت وتقویت تعامــات فرهنگی هفته های
فرهنگی را در شهرستان های استان برگزار کنیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن هفتــه هــای فرهنگــی
موســیقی ،ســرودها  ،صنایــع دســتی وســنت های
شهرســتان های مختلف به مردم شناســانده خواهد
شــد اظهارکرد :با توجــه به درپیــش بودن مــاه های
محرم وصفر این موضــوع به فرمانداران ابالغ شــد تا
بعد از محــرم وصفراولیــن هفته فرهنگی دراســتان
برگزار شود.

•فعالیت 300سایت همسر یابی

در ادامه این جلســه دکتر"محســن نوغانی" دانشیار
جامعه شناســی دانشگاه فردوســی با ارائه تحقیقی
دربــاره عوامــل فرهنگــی واجتماعی موثر بر همســر
یابی اینترنتی اظهارکرد :طبق آخرین اخبار گزارش
شــده توســط معاون وزیر ورزش و جوانان ،هم اکنون
300ســایت همســریابی شناســایی شــده است که
نه نیروی انتظامی آن هــا را قبــول دارد و نه در دولت
پذیرفته شده اند .وی افزود :اولین سامانه همسریابی
اینترنتی (مچ دات کام )در سال 1995به وجود آمد .
در آغاز این سامانه بسیار ساده بود و افراد را براساس
پروفایل های شخصیشــان که در آن دوست داشتن و
دوست نداشتن هایشان را بیان می کردند با هم آشنا
می کرد ،اما امروزه این سامانه ها توسعه زیادی یافته
است و خدمات ویژه ای به اعضای خود ارائه می کند
به صورتی که این سایت اکنون12میلیون عضو فعال
از 240کشور در سراسر جهان دارد .

•مراجعه به سایت همسریابی برای لذت
جویی

وی گفت :کارکرد ســایت های همســریابی در دیگر
کشــورها آشــنایی افراد با یکدیگر وتبــادل اطالعات
برای شــناخت کافــی از دو طرف اســت امــا در ایران
تعداد زیادی از افراد ،با قصد لذت جویی به سایت های
همســر یابی مراجعه می کنند زیرا مــرز بندی وجود
ندارد وسایت ها از کارکرداصلی همسر یابی به سمت
تقاضاهای فرعی می روند .نوغانی افزود:تمام سایت
های همسر یابی در کشورغیر مجازبوده وفیلتر شده
اند با وجود این ،تعداد زیادی از طریق فیلتر شــکن از
این سایت ها بازدید می کنند که برخی از این سایت ها

به صورت آنالین بیش از10هزار بازدید کننده دارند.
وی با اشاره به این که درآمد این سایت ها هم از طریق
گرفتن هزینه  ،هم از محل تبلیغات بســیار زیاد است
اضافه کــرد :این ســایت ها کــه برخی روزانــه حدود
12میلیون تومان درآمددارند مانند یک بازی افراد را
مرحله به مرحله جلو می برند وبرای هر مرحله هزینه
دریافت می کنند .دانشــیارجامعه شناسی دانشگاه
فردوسی تصریح کرد :این ســایت ها از اصطالحاتی
چون ازدواج موقت اســتفاده وحتی تعرفه ها ی یک
ماهه  ،سه ماهه وشش ماهه ویک ساله را نیز اعالم می
کنند ومتاسفانه هیچ نظارتی بر آن ها نیست در حالی
که در هیچ کجای دنیا این گونه نیســت وسایت های
همسریابی چنین کارکردی ندارند .وی با بیان این که
در کنار سایت های همسریابی کانال های همسریابی
تلگرامی مختلفی نیــزدر فضای مجازی ایجاد شــده
اســت اضافه کرد :حضور این نوع کانال ها در تلگرام
تاثیر بســیار گســترده تری دارد ،برای تحقیق در این
زمینــه ،یکی از محققــان خانم بــه مدت شــش ماه به
عضویت این سایت های همسر یابی وتلگرامی درآمد
و وقتی از وی سوال شد از زمان ثبت نام تا آماده شدن
شرایط برای ارتباط چقدر طول کشید وی اعالم کرد
36ساعت که این موضوع باید مورد توجه قرارگیرد.
وی با بیان این که پنج عامل بر همســر یابی اینترنتی

موثر است اظهار کرد :فرد گرایی ،عقالنیت ،نیازهای
انسانی ،حمایت اجتماعی ومناســبات اجتماعی ،از
جمله عوامل مراجعه به سایت های همسر یابی است .
نوغانی گفت  :از جمله بهترین راهکارها برای برخورد
با ایــن پدیده می تــوان به تقویت شــیوه های ســنتی
همســرگزینی در فضای واقعی و مجازی  ،مشــارکت
والدین و واســطه ها در فضای مجــازی ،ایجاد امنیت
اخالقی در سایت های همسرگزینی ،همسان گزینی
و ازدواج اینترنتــی توســط نهادهای مربــوط ،ایجاد
تعامل بین ســتاد های ازدواج داخل کشور ،دانشگاه
ها و سازمان های مردم نهاد و این نوع سایت ها وآگاه
ساختن مردم درباره معایب خاص این نوع ازدواج ها
اشاره کرد .وی افزود :شــاید اگر استانداری بخواهد
ســمنی را برای ازدواج وهمســر یابی ایجــاد کند این
کار ســروصدای زیادی راه بیندازد امــا با این اوصاف
ناچاریم به ســوی این موضــوع حرکت ودرکنــار آن،
مشاوره های تخصصی آنالین نیز ایجاد کنیم.
در خور ذکر است بسیاری از مدیران کل که عضو این
کارگروه هســتنددر این جلســه حضور نداشــتند که
حسینی معاون اجتماعی ،سیاسی  ،امنیتی استاندار
با انتقاد شدید از این موضوع ،اخطار داد که اگر جلسه
بعدی ایــن غیبت ها تکرار شــود بــه گونــه ای دیگر با
مدیران کل برخورد خواهد شد.

