
سرمقاله

پاسخ وزیر ارتباطات به منتقدان کسب و کار اینترنتى

   آیا استارتاپ هاى اینترنتى و دیجیتال مشاغل سنتى را به خطر انداخته اند؟
باگفتارهایى از دکتر محمد سلطانى فر استاد علوم ارتباطات، مصطفى قلى خسروى از 
اتحادیه صنف مشاوران امالك و میثم مظفر رئیس سازمان تاکسیرانى شهردارى تهران

نمى توانیم مردم را مجبور کنیم 
قدیمى زندگى کنند

یکى از ریشه هاى مشکالت در ورزش حرفه اي
رشد و توسعه نامتوازن کلید فهم بسیاري از مشکالت و 
معضالت جامعه ایران است. پیشرفت مادي کرده ایم، ولی 
درك ما از مفهوم سود و هزینه رفتارها همچنان سنتی است. 
علت اصلی نیز این است که پیشرفت مادي ما بیش از آنکه 
محصول رشد نیروي انسانی و تولید و خالقیت او باشد، ناشی 
از درآمدهاي نفتی بوده است. چند سال پیش کسی تعریف 
می کرد که به دلیل توسعه شهر تهران و قرار گرفتن اراضی 
ارزان کشاورزي در داخل محدوده شهر، قیمت زمین هاي 
کشاورزي که واحد خرید و فروش آن هکتار بود، به یک باره 
ده ها برابر و واحد خرید و فروش آن متر شد. افرادي که چند 
هکتار زمین داشتند یا حتی با داشتن یک هکتار زمین، در 
چشم به هم زدنی ثروتشان ده ها برابر می شد. یکی از آنان پول 
زیادي داشت و نمی دانست آن را چگونه هزینه کند و چون در 
ص و ثروتمندى، داشتن پشتی هاي اتاق با  روستا معیار تَشخُّ
رویه فرش بود، دستور داده بود که یک کامیون پشتی برایش 
بخرند و دور تا دور تمام اتاق ها را پشتی قرار داده بود! اگر خوب 
بنگریم، در همه حوزه ها کمابیش همین طور رفتار می کنیم. 
حدود 20 میلیون خودرو در کشور است؛ یعنی به ازاي هر 
چهار نفر، یک خودرو، ولی رانندگی ما چندان فرقی با رفتار 
عبور و مرورمان در دوران پیش از خودرو ندارد. یکی دیگر از 
این زمینه ها ورزش است. از هنگامی که مسأله پول و درآمد 
وارد ورزش و این فعالیت حرفه اي شد، کل ماجراي ورزش 
تغییر کرد. اول از همه باید توجه داشت که ورزش حرفه اي 
در دسته بندي کاالهایی قرار می گیرد که مبادله پذیري آنها 
باالست. به عبارت دیگر، نمی توانیم قیمت هایى منحصر به 
داخل کشور داشته باشیم. براى نمونه آب و برق را می توان 
در داخل کشور قیمت گذاري کرد، چون کسی که به آن نیاز 
دارد یا آن را عرضه می کنــد، قادر به صادرات یا واردات آن 
نیست و قیمت در اختیار دولت است، حتی قیمت خودرو را 
می توان کنترل کرد، زیرا با تعیین تعرفه گمرکی می توان 
بر قیمت خودرو تأثیر گذاشــت، ولی با ارز و طال نمی توان 
این طور رفتار کرد، حتی اگر بتوان ورود و خروج آنها را محدود 
کرد، براي ورزشکار حرفه اي حتی نمی توان این محدودیت 
را قرار داد؛ لذا چاره اي نیست جز اینکه ورزش حرفه اي ایران 
از نظر اقتصادي خود را با باالترین سطح اقتصاد ورزشى در 
هر جامعه دیگر هماهنگ کند. اگر به فالن بازیکن در بهمان 
رشته ورزشی در یک جامعه دیگر مقدار معینی دستمزد 
می دهند، چاره اي نیست جز اینکه در ایران هم کمابیش 
به این میزان پرداخت کنند. به  همین دلیل است که برخی 
از ورزش ها مثل فوتبال و والیبال حتی می توانند بازیکن 
خارجی را از کشورهاى پیشــرفته با دستمزد بهتري از 
کشورشان به عضویت تیم خود درآورند. در نتیجه سطح 
فوتبال یا والیبال ایران از لحاظ اقتصادي هیچ تناسبی با 
سطح سایر سطوح جامعه ندارد و همین امر موجب ایجاد 
بحران و مشکالت بیشتري براي این ورزش ها شده است. 
همه کسانی که به ورزش عالقه مند هستند، می دانند که در 
میان ورزش هاي مرسوم در ایران، دو ورزش که به نسبت 
داراي طرفدار نیز هستند از کالس و سطح فرهنگی باالتري 
برخوردار بودند. والیبال و بسکتبال تا حدودي دو ورزش 
دانشگاهی محسوب می شدند و این برخالف فوتبال و کشتی 
بود و تعداد بانوانی که مسابقات این دو ورزش را از نزدیک 

تماشا می کردند، خیلی بیشتر از دو ورزش دیگر بود، زیرا 
محیط استادیوم آنها قابل تحمل و فرهنگی تر بود.

ولــی االن وضعیتــی پیش آمده که فضــاي عمومی 
مسابقات والیبال شاید از فضاي عمومی مسابقات فوتبال 
و کشتی هم غیرقابل تحمل تر شده است. توجه کنیم که 
والیبال ازجمله رشته هاي ورزشی است که تماس فیزیکی 
مستقیمی میان دو تیم وجود ندارد و به طور معمول زمینه 
براي بروز تنش کمتر از ورزشــی مثل کشــتی یا فوتبال 
است. با این حال پرتنش ترین فضاي ورزشی فعلی را باید 
در زمین والیبال دید. ریشه این بحران در چیست؟ به نظر 
می رسد که بخش مهمی از این وضع متاثر از حرفه اي شدن 
و درآمدهاي کالن است. ورزش والیبال که زمانی در گذشته 
نه چندان دور، فضاي فرهنگی مناسبی داشت، امروز محل 
درگیري بازیکنان با یکدیگر و حتی با داور و از همه بدتر میان 
بازیکن و تماشاگر! شده و تصاویر ناخوشایند اتفاقات آن در 
رسانه هاي کشورهاي اروپایی نیز بازتاب دارد. حرفه اي و در 
نتیجه پولی شدن این ورزش در حدي که ورزشکاران درجه 
یک آن قراردادهاي میلیاردي می بندند و طبعا درآمدهاي 
حاشیه اي هم دارند به چند دلیل موجب بروز این بحران 
می شود. بیش از هر چیز عقب ماندگی نرم افزاري قوانین و 
مقررات و نهاد نظارت کننده موجب می شود که برخالف 
کشورهاي توسعه یافته بازیکنان ایرانی نظارت ناپذیر شوند 
و بازیکن ساالري نه فقط در زمین و جلوي مربی، بلکه جلوي 
مدیریت، داور و فدراسیون حرف اول و آخر را بزند. انعکاس 
این وضع را در رفتار بازیکنان و حامی پروري آنان در میان 
تماشاگران نیز می توان به وضوح دید. از سوي دیگر ظرفیت 
تیم ها و بازیکنان ایرانی در وضع موجود براي باخت کمتر از 
تیم ها و ورزشکاران کشورهاي توسعه یافته است. به همین 
دلیل مربیان و سرپرســتان تیم ها تحت فشارهاي روانی 
شدیدي قرار دارند و آن را به تیم و بازیکنان و حتی تماشاگران 
منتقل و میدان بازي و استادیوم را تبدیل به شیئی خطرناك 
و آماده انفجار می کنند. باال بودن هزینه تیم داري و دستمزد 
باشگاه ها براي حامیان تیم ها وقتی مقرون به صرفه است که 
موفقیت به دست آورند، لذا بسیاري از تیم ها در موقعیت هاي 
حساس با خطر انحالل و قطع حمایت حامی مالی مواجه 
می شوند و همین امر براي سرپرست، مربی و بازیکن ایجاد 
تنش و دلهره کرده و به بازي منتقل می کند. از سوي دیگر
باال رفتن دستمزدها به ویژه دستمزدهاي مربیان و اعضاي 
غیر از بازیکن تیم ها، موجب شکل گیري یک بازار شغلی 
غیرشفاف می شود. برخالف کشورهاي توسعه یافته که 
دستمزد هر فردي به نسبت شناخته شده است، در اینجا 
روابط، باندبازي و مسائلی از این قبیل نیز در توزیع پست هاي 
ورزشی در تیم موثر است، تیم هایى که بیشتر منابع مالى 
آنها نیز دولتى است. لذا بسیاري از دعواها و تنش هاي داخل 
زمین انعکاسی از اختالفاتی است که در بیرون زمین ورزش 

وجود دارد و خود را قالب مسائل مسابقه نشان می دهد.
تداوم این وضع موجب نهادینه تر شدن آن و افزایش فساد 
و بداخالقی در زمین ورزش و نیز ورزش حرفه اي خواهد 
شد و هرچه دیرتر اقدام به اصالح آن شود، اصالح ناپذیر نیز 
خواهد شد و در بلندمدت همه مردم، ورزشکاران و تیم ها از 

آن زیان خواهند دید.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

یکشنبه 19 دى 1395 |  9 ربیع الثانى 1438
Jan 2017 8 |  سال چهارم  |  شماره 1034

هالل

 صفحه 6

تالش براى جذب 
مشارکت هاى مردمى

 در هالل احمر

درنشست  خبرى نماینده ولى فقیه
درجمعیت هالل احمر  مطرح شد

   صفحه هاى 5 و 12

تاجران میوه براى برخوردارى از مزایاى صادراتى شیوه تازه اى ابداع کردند
ند
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صادرات نمایشى
    صفحه5

سیاست

  قالیباف دیروز  درحاشیه یک مراسم 
شهرى، قصد   نامزدى در انتخابات پیش رو 

را رد نکرد

آنها که به وسوسه پاستور
«نه» نمى گویند!

   صفحه 2

20صفحه  |  500 تومان

   واردکنندگان بدون صادرات واقعى، جوایز صادراتى، ارز دولتى، تخفیف تعرفه اى و تسهیالت بانکى مى گیرند
   محموله هاى صادراتى سیب ایران در دریا و بیابان هاى اطراف مرز رها مى شود                      پلیس هرمزگان: باند صادرات صورى سیب متالشى شد

محمدمهدى تندگویان، عضو شوراى شهر تهران، در گفت و گو با «شهروند» از تخلفات گسترده در زمین هاى عباس آباد مى گوید

تپه هاى فاجعه ساز
   از تپه هاى عباس آباد حتی 10 متر هم خالی باقی نمانده است                   

   با افتتاح بزرگ  مقیاس ها در تپه هاى عباس آباد، بزرگراه هاى اطراف پاسخگو نیست و یک فاجعه شهري رخ می دهد

نیره خادمى|  تپه هاي عباس آباد را تمام شده حساب 
کنید. بررسی نقشــه هاي هوایی تهران نشان می  دهد 
که حتی 10متر خالی هم دراین محدوده باقی نمانده 
است و شورایعالی شهرسازي و شوراي شهر تهران هم 
درجلوگیري از تخلفات موفق عمل نکرده اند. درشرایطی 
که به فرمان مقام معظم رهبرى این اراضى باید پهنه سبز 

و با محیط طبیعى می ماند.
محمدمهدي تندگویان، ســخنگوي فراکســیون 
اصالح طلبان شــوراي شــهر تهران امــا در گفت وگو 

بــا «شــهروند» فراتــر از ایــن انتقادات نســبت به 
ساخت وسازهاي بزرگ مقیاس این منطقه را از تهران 
دارد: «همه مدیران شهري و آقاي قالیباف مانور می دهند 
که بزرگترین هــا را درتپه هاي عباس آباد ســاخته اند، 
درحالی که اینها همه به ضرر شهر است. کدام آدم عاقلی 
در یک محوطه و در یک مکان، بزرگترین سازه هاى شهر 
را احداث کند؟ وقتی این پروژه ها به بهره برداري برسند، 
هیچ کدام از بزرگراه هاى اطراف ازجمله مدرس و حقانی 
دیگر پاسخگوي تردد منطقه نیست و یک فاجعه شهري 

رخ می دهد.» حاال تنها مشکل شــهر تهران تپه هاي 
عباس آباد نیست، تخلفات ساخت وســاز که درطول 
یک ســال،  75 هزار نفر به جمعیت تهــران افزوده اند، 
نابــودي باغات و آلودگــی هوا، ترافیک سرســام آور و 
جوابگونبودن گسترش فضاي بزرگراهی پایتخت دربرابر 
ترافیک تنها بخشی از مسائلی است که بارها، بعد و قبل از 
ماجراي تخلف هاي مدیریت شهري در واگذاري امالك 

شهرداري درشورا مطرح شده است. 
معروف اســت که محمدمهــدي تندگویان فردي 

اجرایی است تا سیاسی و درحوزه بهبود زندگی شهري 
مهارت دارد، بنابراین گفت وگو با او درباره مسائل شهري 
از منطقی غیرسیاسی پیروي می کند: «وظیفه من در 
شورا این نیست که مفاسد اعضاي دیگر شورا را کنکاش 
کنم. ما اعتقــاد داریم که نهادهاي فرادســتی نظارت 
می کنند. اگرچه واضح است که اصالح طلبان به لحاظ 
دسترسی به اطالعات ازسوي شهرداري تهران محدود 

هستند اما ما هم فرهنگ آن را نداریم.»
صفحه 17

ورزش

کى روش
استعفا کرد

   صفحه 18

   گفته مى شود در جلسه 5 ساعته 
کى روش با تاج در امارات، رئیس 

فدراسیون با جدایى او مخالفت کرده است

شــهروند| وزیر ارتباطــات و فنــاورى اطالعات به 
جبهه گیرى اصناف ســنتى در مقابل کســب و کارهاى 
نوپا واکنش نشان داد. محمود واعظى با اشاره به اعتراض 
رانندگان تاکســى به تاکســى هاى آنالین اعالم کرد که 
نمى توانیم مردم را مجبور به بازگشــت به 20 سال پیش 
کنیم. حاال کســب و کارهاى مجازى با همــه جذابیت  و 
مزایایشان تبدیل به دردسر بزرگى براى اصناف سنتى شد؛ 
از رئیس اتحادیه مشــاوران امالك که وعده داده «دیوار را 
خراب مى کنم» بگیر تا نایب رئیس اتحادیه موسســات 
اتومبیل کرایه که دل پرى از اوضاع تاکســى هاى آنالین 
دارد. در حالى کــه مدیر ســاماندهى آژانس هاى تهران 
فعالیت اسنپ و تاپسى را غیرقانونى خوانده، از طرح شکایت 
علیه آنها در قوه قضائیه سخن مى گوید. به گفته محمود 

واعظى، وزیر ارتباطات، کسب و کارهاى سنتى نمى توانند 
جلوى تکنولوژى را گرفته و براى کســب و کارهاى جدید 
ایجاد مشکل کنند.اما اصناف ســنتى قافیه را باخته اند. 
شهرام شاهکار مدیر عامل اسنپ به «شهروند» مى گوید: 
«براى بررسى رضایت مردم 2 ماه پیش کنفرانس خبرى 
برگزار و نظر ســنجى هاى مردم را بررسى کردیم. مردم به 
اســنپ 84 امتیاز در بازه مثبت 100 تا منفى 100 داده 
بودند. که بر این اســاس مى توان گفت 84 درصد جامعه 
آمارى ما تمایل دارند که اسنپ را به عنوان یک راهکار به 
اطرافیان خود معرفى کنند. براى آنکه اهمیت امتیاز کسب 
شده را متوجه شــوید باید آن را با میانگین جهانى آن در 
صنایع مشابه مقایسه کنید. میانگین این امتیاز در صنعت 

حمل ونقل، گردشگرى و جابجایى 51.45 است.»

فریبا محمدیان، معاونت امور 
بانوان وزارت ورزش و جوانان

ورزش

   صفحه 13

حضور بانوان
در ورزشگاه ها

در دستور کار است

یادداشت
فرزندان شیطان (قسمت چهل ونهم)

این جا وسط دنیاست!
محمد مهدى پورمحمدى

نوشتار دیروز را با این جمله به پایان بردم: شاید براى 
معتاد آخر خطى غذاى گرم، استحمام، لباس تمیز، 
بالش و پتوى نرم و هر چیــز دیگرى که در گرم خانه 
قابل دسترسى است، نه تنها موضوع اصلى نیست، بلکه 
قبل از دسترسى به مواد برایش هیچ جذابیتى ندارد. 
بسیارى از آنان همه اینها را داشته و به خاطر اعتیاد رها 
کرده اند. حاال بیایید از زبان خودشــان بشنویم. تاالر 
تلگرامى روزنامه شــهروند مصاحبه اى با یک معتاد 

کارتن خواب دارد:  
من شب تو همین بیابون مى خوابم. یه پالستیک 
گیر میارم، مى کشــم رو خودم که باد و بارون رو سرم 
نخوره. تا حاال پنج تا آلونک درست کردم، اومدن خراب 

کردن، آتیش زدن...
کى این کارو کرده؟

پاسگاه مى کنه، شورا مى کنه، چه مى دونم آدم هاى 
عادى مى کنن. یه همدرد مــن که نمیاد آلونک منو 

آتیش بزنه.
شما تا حاال گرم خونه نرفتین؟ گرم خونه؟

من االن مى خوام برم چاردانگــه گرم خونه، برم و 
برگردم «این جا»، 25 هزار تومن باید کرایه بدم. از کجا 
بیارم؟ (دوباره همین جمله را تکرار  و تأکید مى کند که 

از کجا 25 هزار تومان بیاورد و به این جا برگردد.)

این جا اگر دولت بخواد یه گرم خونه بزنه، براش چه 
کار داره؟ این جا براى خودش 300،400 تا معتاد داره!

این جا، جایى نیست شب بمونید؟
نه! نه! هیچ جایى نداره... -یک زن معتاد و چند نفر 
دیگر هم جلو دوربین ظاهر مى شوند و دسته جمعى 

جواب مى دهند: نه، نه، نداره...
مثال خانه هایى باشه که شب ها توش بمانید؟

نه جایى که دولتى باشه که من برم اون جا 7 غروب 
خودمو معرفى کنم و 7 صبح بیام بیرون نداره این جا... 
براى فرماندار و شهردار ساختن یه همچین جایى مثل 
آب خوردنه... فرماندار و شهردار بخوان دست به دست 
هم بدن و یه همچین جایى را بسازن چه کار داره مگر 
واسشــون؟ چه یه لیوان آب بخورن، چه این حرکتو 
بکنن! مگه ما انسان نیستیم؟ مگه ما از خارج اومدیم؟ 

ما هم ایرونى هستیم دیگه!
در این گفت وگــو مصاحبه شــونده خیلى راحت 
تکلیف خود، دولت، شهردارى و کل جامعه را یک تنه 
و به تنهایى معلوم و وظیفه هر کس را مشخص کرده 
است. درخصوص خودش: اوال هیچ بحث، ایما، اشاره، 
تمایل و خواســتى براى ترك اعتیاد و بیرون آمدن از 
این وضع وجود ندارد. گرم خانــه چاردانگه نمى رود 
چون از این جا دور اســت. نه این که فرد معتاد این جا 
امالك، مســتغالت، دارایى، محل کسب وکار و پیشه 
و... داشته باشــد. خاصیت این جا که آن را خیلى مهم 
و حیاتى و دورى از آن را مصیبت بار کرده آن اســت 
که محل تجمــع 300،400 معتاد و از آن گذشــته 

وسط دنیاست، زیرا محل تردد و تجمع خرده فروشان 
مواد مخدر و ســاقیان بوده و مواد مخدر به آسانى در 
دسترس است، به نحوى که اگر به گرمخانه چاردانگه 
هم برود باید حتما کرایه 25 هزارتومانى بپردازد و به 
این جا برگردد. تکلیف فرماندار و شهردار هم این است 
که جانمایى ساخت گرم خانه ها را به معتادها سپرده و 
این گونه مکان ها را نزدیک محل توزیع و خرده فروشى 
مواد مخدر بســازند. بعد هم بدهکار کــردن دولت و 
شهردارى که چرا این کار آسان تر از آب خوردن را انجام 
نداده اند و در انتها تحریک حس نوعدوستى و تکیه بر 
ایرانى بودن و خارجى نبودن... نمایش، سناریونویسى 
و داستان سرایى نیست. جوهر اعتیاد این است و تا این 
جوهر شناخته نشود، هر مبارزه اى با آن بى نتیجه است! 
این اصل جنس، با نمایش هاى فریب دهنده صداوسیما 
که با نیت خیر و بــه خاطر امید دادن به معتادها براى 
ترك و عاقبت به خیرى نشــان مى دهنــد، زمین تا 
آسمان تفاوت دارد. عیب قضیه این است، کسانى که 
باید از این گونه نمایش هاى تلویزیونى عبرت بگیرند و 
به ترك و عاقبت به خیرى امیدوار شوند در خرابه ها، 
بیغوله هــا، حلبى آبادهــا و گورآبادهــا مى خوابند و 
تلویزیون تماشا نمى کنند و آنها که این دروغ ها را تماشا 
مى کنند، جوانانى هستند که هیچ شناخت درستى از 
عواقب اعتیاد ندارند و وقتى مى بینند که تلویزیون با 
اعتیاد شوخى مى کند، قضیه را راستى راستى شوخى 
مى گیرند، با آتــش بازى مى کننــد و زندگى خود و 

خانواده شان را به آتش مى کشند...

      شهروند| مشاور رئیس جمهورى و دبیر شورایعالى 
مناطق آزاد پدیده گورخوابى را معلول اعتیاد دانســته 
و معتقد اســت؛ علت مســأله گورخوابى که به موضوع 
جنجالى روزهاى اخیر تبدیل شده، اعتیاد است.  «اکبر 
ترکان» در یادداشــتى با موضوع «پدیده گورخوابى» 
نوشــت:   «مشــکل اعتیاد خیلى بزرگ و مبارزه با آن 
پیچیده اســت اما دراین کار مهم به همه ظرفیت هاى 
کشور نیاز داریم. مبارزه با اعتیاد تاکنون به نتیجه مطلوب 
نرسیده است، پس ادامه روش فعلى نتیجه نمى دهد.  باید 

استراتژى را عوض کرد.» 
به نوشته او: «تاکنون با عرضه موادمخدر مبارزه شده 
است اما باید با رشــد تقاضا مبارزه کرد. مبارزه با عرضه، 

قیمت را در بازار باال مى برد و سودها را میلیاردى مى کند 
و با این وصف حتى با اعدام نیز نمى توان جریان را متوقف 
کرد. به عنــوان نمونه مواردى داریم که دریک روســتا 
تعدادى مجازات هاى سخت داشته اند اما همچنان قاچاق 
مواد را ادامه مى دهند، بنابراین باید تقاضا را کاهش داد و 

کسب وکار میلیاردى موادمخدر را راکد کرد.» 
به گزارش ایرنا، در ادامه یادداشــت ترکان آمده است: 
«باید براى معتادان فعلى برنامه روزانه تحت نظر پزشک 
داشته باشیم که داروى جایگزین تحت کنترل مصرف 

کنند و از بازار تقاضا خارج شــوند. دربعضى کشــورها 
معتاداِن تحت مداوا، هرنوبت درمحل هاى مشــخص با 
اثر انگشت از دســتگاه به میزان معین داروى جایگزین 
دریافت مى کنند و درجلــوى دوربین همان موقع باید 

مصرف کنند.» 
او نوشته است: «جوانان باید به آینده خود و ایران دل 
ببندند و بدانند کشورشان داراى ظرفیت بسیارى است 
و خیلى فرصت هســت، «همه جهان ســیاه نیست»، 
انقالبشــان هنوز خیلى افتخارآفرین حرکت مى کند؛ 
کشورشان با وجود دشمنى ها و مدیریت هاى پرانتقاد، 
خوب اســت. همه مقام هاى کشور بد و فاسد نیستند و 

اسالم همچنان پرفروغ راه آینده را روشن مى کند.» 

مشاور رئیس جمهورى:  
پدیده گورخوابى زاییده اعتیاد است


