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آغاز عصر قانع ها مبارک باد!
ادامه از صفحــه اول| با ایــن  توجیه 
کــه »ورود اســتعدادهای نــو« را خــرِج 
حذف اســتعدادهای درخشــان می کنند، 
نه فرســوده های روی زمین مانــده، این که 
برای فراموش کردن حــذف چهره ای به هر 
شــیوه و کیفیتی دســت می زنند، این که 
وقتی امثال فردوســی پورها قــدر نبینند، 
دعوتنامه برای کســانی صادر می شــود که 
هنــوز وقت رسیدن شــان نرســیده. حرف 
درباره عباس قانع )مشــهور به گرگ جوان و 
Mr.volleyball Reporter به روایت پیج 
اینستاگرامش( نیست. او یا هر کس دیگری 
می توانند مراحل رشد و َتشخص را بگذرانند 
و کم کم جای خسته کننده ترین گزارشگران 
را بگیرنــد ولی این همزمانــی خروج عادل 
و ورود قانــع، بدجــوری زخــم دارد؛ از آن 
زخم هاي عمیقی كه مثل خوره در انزوا روح 
را آهســته مي خورد و مي تراشد. این دردها 
را نمي شود به كســي اظهار كرد و البته گویا 

گوش شنوایی هم در دسترس نیست!

 

گزارش تصویری
قوانين جدید سامانه حمل و نقل اینترنتی اعتراض بسياری از کاربران را به همراه داشت

نقره داغ عمومی به شیوه اسنپ

چند روز پيش نبی هــزار جریبی نماینده مردم 
گرگان و آق قال انگشت اتهام را در مورد سيل اخير 
به سمت وزارت نيرو گرفت و  گفت که زیر مجموعه 
این وزارتخانه با باز نکردن دریچه های سد به دليل 
پرورش ماهی و همچنين الیروبی نکردن کانال ها 
و  رودخانه ها مســبب بروز سيل در استان گلستان 
بوده اســت. اما علی نظری، مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان در گفت وگو  با »شهروند« این 
ادعا را تکذیب می کند و با ارایه آمارهایی می گوید 
که حجم بارندگی به حدی بود که بروز سيل با هيچ 

تمهيدی  قابل جلوگيری نبوده است. 
  گفته می شــود که سال هاست الیروبی 
رودخانه ها در استان گلستان به تعویق افتاده 

است، چرا؟
اساســا این ادعا درست نيســت که من بخواهم 
برایش دليلی ذکر کنم. ما  ســال گذشته به طول 
۵0کيلومتر الیروبی داشته ایم و این  چيزی نيست 
که قابل اثبات نباشــد. الیروبی کاری کامال قابل 
مشاهده است و هر کس که بخواهد می تواند بياید 
و صحت ایــن ادعا  را خودش بررســی کند، اما در 
همين زمينه دو موضوع دیگر هم وجود دارد یکی 
این که استان گلستان دارای شيب زیادی است و ما 
 با مختصات شيب دو در هزار روبه رو هستيم و اگر در 
الیروبی افراط شود و کار به کف کنی برسد، ممکن 
است در هنگام بروز  ســيل نتيجه عکس بگيریم 
و به سرعت و شــدت جاری شدن آب کمک شود. 
نکته بعد این است که حجم بارندگی به حدی بود 
که هيچ  نوعی از الیروبی نمی توانســت به افزایش 
حجم رودخانه تا اندازه سه یا چهار برابر ظرفيت آن 
کمک کند. در مورد سد وشمگير  که با مشکالتی 
روبه رو بود، هم شــخصا بارها از مســئوالن تقاضا 
کردم که اعتبارات الزم را تخصيص دهند. حتی با 
نماینده مردم در  مجلس هم نامه نگاری کردم تا به 
حل مشکل کمک کند اگرچه باز هم تکرار می کنم 
جاری شدن سيل در کل استان و در ابعاد  وسيع به 

این موضوعات موردی وابسته نبود. 
  آیا پرورش ماهی پشت سدها 
عاملی برای جلوگيری از تخليه 

تدریجی آب پشت آنها شد؟
این هم ادعایی اســت که به هيچ 

وجه صحت نــدارد. در منطقه 
وشــمگير حول محور 

ســد و رودخانه های 
مراکــز  منشــعب 
و  اقتصــادی 
زیادی   کشــاورزی 
تشــکيل شــده و 
خيلی از مردم از آنها 

سود می برند و به فعاليت های مختلف می پردازند 
که ایــن فعاليت ها  کوچکترین ارتباطــی با وقوع 
سيل نداشته است. ما همزمان با تخصيص آب به 
کشاورزی و فعاليت های دیگر، معموال برای  پایداری 
سدها مقداری آب پشت آنها نگه می داریم. برخی 
از فعاالن اقتصادی در این آب نگهداری شده پشت 
سد ماهی می ریزند.  اگر ترسالی باشد و کيفيت آب 
خوب باشد، ماهی عمل می آید و اگر خوب نباشد 
جواب نمی گيرند، اما این ارتباطی با حجم آبی که ما 

 پشت سد نگه می داریم، ندارد. 
  یعنی شــما هيچ کوتاهــی را در زمينه 

مدیریت منابع آب گلستان نمی پذیرید؟
به هر حــال کار بی خطا ممکن نيســت، اما من 
برای شــما با مقایســه آماری توضيح می دهم تا 
متوجه بشوید که سيل گلستان قابل  کنترل نبود. 
هواشناسی روز ۲۵ اسفند ماه اخطاریه داد و ما پای 
کار آمدیم اما از روز ۲۶ اسفند بارش های عجيب و 
غریب شروع  شــد. ما قبل از شروع بارش هایی که 
منجر به وقوع سيل شــد، ۳۸ درصد نسبت به سال 
آبی قبل افزایش بارش داشتيم، اما در این سه  روز 
که تا ۵ روز هم ادامه پيدا کرد، ناگهان ميزان افزایش 
بارش نسبت به سال گذشته به ۹۹ درصد رسيد، آن 
هم در کل اســتان. این  یعنی بارش و سرازیر شدن 
آب های روان از غرب به شرق در تمام طول استان 
و طغيان تمام رودخانه ها به صــورت همزمان. ما 
 فقط در حوزه گرگان رود باالدست، در سه روز ۲00 
ميليمتر بارش داشــتيم که کامال بی سابقه بود. ما 
قبال هم در گلستان تجربه  سيل داشتيم مانند سال 
70، 7۱ و ۸۱ امــا حجم این بارش هــا با آنها اصال 
قابل مقایسه نبود. بارندگی در اردیبهشت سال 7۱ 
 مجموعا 70 ميليمتر و در سال ۸۱ کال ۸۵ ميليمتر 
بود، اما در سيل اخير با ۲00 ميليمتر بارش روبه رو 

بودیم آن هم ظرف ۳  تا ۵ روز. 
حجم سيالب در سال 7۱، ۶0 ميليون متر مکعب 
و در ســال ۸۱، ۳۴ ميليون متر مکعــب بود، اما در 
سيل اخير ۱۵۵ ميليون متر  مکعب حجم روان 
آبی بود که جاری شد آن هم فقط در محدوده 
سد گلستان.  یک مقایسه دیگر هم می کنم، 
حجم کل بارش ها در  استان ۲ ميليارد و ۲00 
ميليمتــر مکعب بود درحالی که پتانســيل 
آب ســطحی و زیرزمينی ما 
به طورکلــی ۲ميليــارد و 
۴00  ميليمتــر مکعــب 
اســت. اميدوارم با مرور 
این عددها به خوبی 
حجــم بــارش را 
 متوجــه شــده 

باشيد. 

 با این حجم از بارندگی
هیچ الیروبی نمی توانست کمک کند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان به انتقادات جدید پاسخ داد

  بــا شــدت گرفتن بــارش بــاران در بســیاری از خیابان هــای شــهر زابــل در شــمال 
سیستان وبلوچستان سیالب جاری شد. بر اثر این بارش ها تمام مدارس در تمام مقاطع تحصیلی 

این شهرستان تعطیل شد و دستگاه های اجرایی در حالت آماده باش قرار گرفتند. )ایرنا(

  با تداوم پیشروی روان آب های باالدست استان خوزســتان جاده اهواز به آبادان زیر آب 
رفت. )میزان(

  دوچرخه پسرک سیل زده در لرستان )مشرق(

  نانوایی که در اهواز به سیل زدگان نان رایگان می دهد. )کلمه(
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رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه روانسازی فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فساد نیازمند راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات است، خاطرنشان کرد: »در جلسه ســران قوا این بحث ضروری عنوان شد و در حال حاضر این 
پروژه تا حدی در برخی دستگاه ها و استان ها جلو رفته اما به یکدیگر متصل نیست؛ از این رو الزم است وزارت ارتباطات 
به عنوان دستگاه اصلی باشد و سایر دستگاه ها با این وزارتخانه همکاری کنند.« او با بیان اینکه درباره برخی قوانین 
بخصوص قانون برنامه توسعه بخشنامه ها و آیین نامه های الزم از سوی دولت نگارش نشده است، اظهار داشت: »دولت 
در حوزه قوانین به خوبی عمل کرده اما باید این اشــکاالت را نیز برطرف کند. مجلس تنها یک سال و چند ماه دیگر 
فرصت دارد و هنوز لوایح زیادی برای بررسی مانده است؛ لذا الزم است دولت لوایح اولویت دار را به مجلس اطالع دهد.«

علی الریجانی:

 جلوگیری از فساد
 نیازمند راه اندازی

شبکه ملی اطالعات است 
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و مير را در سرنشينان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

حواشی حذف نام تاریخی در ثبت احوال همچنان ادامه دارد

باالخره نام فرزندمان را »کورش« بگذاریم یا نه؟
صبح روز گذشــته خبری منتشــر شــد که می گفت 
سامانه ثبت احوال دیگر به پدر و مادرها اجازه نمی دهد نام 
فرزندشان را »کورش« بگذارند. در ساعات ابتدایی روز اگر 
به این سامانه مراجعه می کردید و نام کورش را به عنوان نام 
منتخب برای فرزندتان انتخاب می کردید، اخطاری می آمد 
با این عنوان »امکان این درخواست وجود ندارد«. این خبر 
در همان ساعات اولیه آمدنش سروصدای زیادی به پا کرد 
اما پس از آن ســازمان ثبت  احوال این خبر را تکذیب کرد 
»شاید شهروندان هنگام مراجعه با مشکل مواجه شده اند و 
این مشکل فنی است«. این در حالی است که چنین مشکل 
و خطایی در انتخاب سایر اسامی وجود نداشت و پس از آن 
هم سامانه این سازمان از بعدازظهر دیروز از دسترس خارج 

شد و امکان دیدن سایتش وجود نداشت. 
این اتفــاق در حالی افتاد که چندی پیش ســخنگوی 
سازمان ثبت احوال از انتخاب نام »محمد کورش« و »محمد 
داریوش« برای پســران خبر داده و گفته بود که اگر فردی 
بخواهد، اسمی خارج از لیست نام های مجاز انتخاب کند، 
می توانــد تقاضای خود را مطرح کند و اســم مورد نظر در 
کمیته ای با عنوان »کمیته نام« بررسی می شود. کمیته ای 
که در آن نام های بســیاری مورد بررسی قرار گرفته است. 
نام هایی که به گفته سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان 

ثبت احوال کشور اغلب این اسامی قبل از سال 70 انتخاب 
شده اند. او با اشاره به برخی اسامی عجیب و غریب که از سوی 
والدین انتخاب شده است، سال گذشته و در گفت وگویی 
گفته بود: در بین اسامی منتخب پســران نام هایی مانند 
»آرشیو، آســیب، اجباری، اخی، اردوخان، اشتر، اهریمن، 
باباقلی، بیابانی، ملخ، فضا، فراری، شــفتالو، شربت، قطار، 
قطاری، قسمت، قربانی،  کابوس، گشنه، گرگ آقا، بره، بشم، 
بهداشت، بوشــفر، چاه،  چراغ،  چیتر، زنگی،  سرباز، شوجر، 
عالقه، غم، غارت، فرار، فراموش، گوپال، گمان،  لذت، لشکر، 
للو، ورندل و یتیم« دیده می شــود. او همچنین گفته بود 
برای دختران اسامی نامتعارفی مانند »آشفته،  آفت، اجبار، 
افسرده، باجی، بیزار، پنبه، تعارف، حلوا، خرما، خیار، شربتی، 
شقیقه، کفتر، نیمکت، قیمتی، همیشه، نوشابه، ییالق، لوله، 
لیاقت، لبو، لباء، مشکی، مشکی جان، مغلوبه، مفتول، حاضر، 
حالتاج، حســرت، حضرت، حبصه، خارا،  خابس، پارچه، 
پاکت، پنیر، پوپول، پولی، انقــالب، اوجق، آمریکا، آلمان،  
انگلیس، انه، آقابگم، ادامه و اذان« ثبت شده است. با این حال 
مشخص نیست آیا نام کورش جزو اسامی عجیب خواهد 
بود؟ آیا امکان درخواست این نام وجود نخواهد داشت و یا 
اینکه باید به گفته های ثبت  احوال اکتفا کرد و گمان کرد که 
روز گذشته سایت ثبت  احوال با مشکل فنی روبه رو شده بود.

روز یکشنبه پيامکی برای بسياری از کاربران 
اسنپ ارســال شــد با این مضمون که »شرایط 
و قوانين اســنپ به روزرسانی شــده است. برای 
مطالعــه به بخــش »درباره اســنپ« در منوی 
اپليکيشن بروید.« بعد از ورود به بخش مربوطه 
با چندین صفحه مواد قانونی مواجه می شــدید 
که البته در نخســتين برخــورد، طبيعی به نظر 
می رســد. به هرحال تجربه اسنپ و شرکت های 
خدمــات حمل ونقل آنالین، تجربــه تازه ای در 
ایران به شــمار می آید و می شد حدس زد دیر یا 
زود نياز به قوانين مدون پيــدا کند. با این حال، 
نخســتين چيزی که در این صفحات توجه هر 
کاربری را بــه خود جلب می کرد، مــاده  قوانين 
کوتاه درباره الزامات »شرکت« )اسنپ( و چندین 
صفحه الزامات مســافر و راننده است. همين امر 
در وجه نخست نشان می داد که به نظر می رسد 
قوانين بيشــتر یک جانبه تدوین شده باشند، به 
همين دليل هم روز گذشته شبکه های اجتماعی 
پربودند از اعتراض های مختلف به انواع قوانينی 
که در این چند صفحه تدوین شــده اند. در ادامه 
نگاهی به بعضی از موارد عجيــب این صفحات 
خواهيم داشت و واکنش کاربران معترض را هم 

مرور می کنيم.
قانون مربوطــه: »کاربر مســافر می پذیرد 
هيچ وقت درخواســت اســنپ ارســال نکند، 
مگر این که قصد اســتفاده از خدمات اســنپ را 
داشــته باشــد. کاربر مســافر اگر پس از ارسال 
درخواســت ســفر و پذیرش درخواست توسط 
یک کاربر راننده، درخواســت را لغــو کند یا در 
مکان مشخص شده به عنوان مبدأ سفر در زمان 
مشــخص حضور پيدا نکند، متعهد به پرداخت 
مبلغ مورد قبول مذکور می باشد یا شرکت مجاز 
خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ از محل 
اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل 
برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.« 
بررســی »شــهروند«: بعضی از کاربران 
معتقدند کــه این قانون برای این تدوین شــده 
اســت که بعضی رانندگان درخواست را پذیرش 
می کنند و به محض ســوار کردن مســافر از او 
می خواهنــد آن را لغــو کند، تا بــه این ترتيب 
کميسيون مربوط به اســنپ را پرداخت نکنند. 
دليل دیگر هم این اســت که بعضی مســافران 
همزمــان اپليکيشــن چنــد شــرکت را فعال 
می کنند، مقصدشــان را روی هر کدام انتخاب 
می کننــد و قيمت هــر کدام کــه پایين تر بود، 
مابقی را لغو می کنند. با این حال شرکت اسنپ 
به جای حل ســاده این معضــل تصميم گرفته 
قانون پرداخت کل هزینه آن هم از جانب مسافر 
را اعمال کنــد، درحالی که به راحتــی می تواند 
از طریق لغو مکرر یک راننده یا مســافر متوجه 
تخلف شــود. درواقع راننده ای که بارها اقدام به 
لغو می کند، نشــان می دهد کــه می خواهد از 
پرداخت کميســيون به شرکت اســنپ سر باز 
بزند و مســافری هم که چنيــن کاری را مکررا 
انجام می دهد، نشــان می دهد کــه درحال باز 
کردن اپليکيشــن های متنوع است، بنابراین به 

جای اعمال نظارت بيشتر نســبت به مسافران 
و راننــدگان یا اخــذ مبلغی اندک از مســافران 
بابت لغو، تصميــم گرفته کل هزینه را جهت لغو 
سفر از مسافر بگيرد! بيشترین اعتراض کاربران 
شــبکه های اجتماعی هم به همين مورد است. 
فرض کنيد شــما به عنوان مســافر درخواست 
اسنپ می کنيد و راننده درخواست را می پذیرد. 
شما به عنوان کاربر نمی دانيد راننده چه مسافتی 
با شما فاصله دارد. تازه به محض تایيد درخواست 
اســت که فاصله خودروی مربوطه را می بينيد. 
بنابراین اگر عجله داشــته باشــيد، نمی توانيد 
آن را لغو  کنيد. فرض بعدی این اســت که سوار 
خودرویی می شوید که فضای نامناسبی دارد یا 
بوی نامطبوع و غيرقابل تحملی می دهد. شــما 
به عنوان کاربــر صرفا می توانيــد اعتراض خود 
را از طریق پيامک به شــرکت انتقال بدهيد که 
مشخص نيســت به کجا می رسد، اما حق ندارید 
آن را لغو کنيد. فرض بعدی این است که اگر یکی 
از هموطنان معلول یا سالمند که ویلچر به همراه 
دارد، درخواست اسنپ کند، راننده به مبدأ بياید 
و اعالم کند که برای حمــل ویلچر باربند ندارد، 
کاربر مربوطه ناچار به لغو است و باید تمام هزینه 
را هم پرداخت کند. درواقع شــرکت اســنپ با 
تدوین این قانون برای خود این حق را قایل شده 
است که از هر کجای شهر درخواست شما را با هر 
شرایطی که خود اعمال می کند، پذیرش کند، اما 
شما جز با پرداخت کل هزینه اجازه لغو نداشته 
باشيد! در واحدهای حمل ونقل سنتی )آژانس( 
اگر شما درخواســت را لغو می کردید، صرفا باید 
مبلغی اندک بابت لغو می پرداختيد. حتی بعضی 
از مشتریان با ســابقه بهتر به شــکل تواقفی از 
پرداخت همان مبلغ اندک هم معاف می شدند، 
اما شــرکت اســنپ در اقدامی عجيب مسافر را 

مجبور به پرداخت کل هزینه کرده است.
واکنش  هــای کاربــران شــبکه های 

اجتماعی:  
 ریشــه ایــن موضوع بــه تقلــب رانندگان 
برمی گرده.  ســال قبل خيلــی از راننده ها برای 
سفرهای چرب، بعد از ســوار کردن مسافر، از او 

می خواستند سفر رو لغو کنه تا کميسيون ندن.
  خيلی ها به اسنپ و تپسی هر دو درخواست 
می دن و بعد هم سوار یکی می شن و اون یکی رو 

به امان خدا ول می کنن.
  با راننده تمــاس مي گيرن که صندوق عقب 
خالي یا باربند براي گذاشــتن و یچلر دارن؟ بعد 

اگر نداشت و لغو کردن، باید هزینه ش رو بدن.
  چون اکثر خودروهاي اسنپ پراید با کپسول 
گاز هســتند، عمال مســافر مجبور به لغو سفر 

مي شود.
  پيش از درخواست خودرو هم گزینه اي براي 

این موضوع وجود ندارد.
  این قوانين چيه اســنپ گذاشــته؟ اگر من 
عجله داشــته باشــم و راننده از یه جــای دور 
درخواستم رو قبول کنه، نمی تونم کنسل کنم؟ 
جنگه مگه؟ و بــرای بار دوم اگر کنســل کنم، 
حساب مسدود می شه؟ قيمت هم که بردین باال.


