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چهره

رویداد

در هـر اتاقی ،محلهـای امن
ً
مثلا زیر
د(
را مشـخص کنیـ 
یـک میـز محکـم یـا کنـار
سـتونها یا دیوارهـای مجاور
آنها).

جهانگیری:

مهارتهای اخالقی
در کنار مهارتهای
شغلی و حرفهای
آموزش داده شود
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یادداشت

زیرساختها را شخم بزنیم!
سعید اصغرزاده
روزنامهنگار

حاشیه

کارهای بسیاری هست که میتوان انجام داد تا شرایط
مناســبتر و امنتری برای مردم بهوجود بیاید .میتوان
جلوی خیلــی از غارتها و اشــتباهات و سســتیها و
کاهلیها را گرفت .میتوان با برنامهریزی مناســب کاری
کرد که هم ماشین ارزان شود هم شکر و هم کاهو! میشود
نظام مالیاتی و ارزی و بانکی و ...را ســر و سامان داد .اصال
خانههای خالی را پر کرد .مردم را صاحب خانه کرد .کاری
که همه دولتها و حکومتها در همه کشورها میکنند.
میشود در خیلی جاها اعمال قانون کرد .میشود جلوی
بسیاری از نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی که ماحصل
رانــت و رابطه و ژن خــوب و آقازادگی اســت را گرفت.
میشــود انبوه پروندههای جدید را به پروندههای فساد
اضافه کرد و خالفــکاران را تنبیه کرد .میشــود کاری
کرد که امیــد و اعتماد به مردم بازگــردد ،اما چرا چنین
نمیشــود؟ چرا یک کار زیربنایی درســت در این کشور
نمیشــود؟ چرا تا میخواهیم از یک کار گنده برای ملت
نام ببریم ،یکهو همه حواسها میرود به زمان رضا قلدر؟ و
بعد میگوییم تنها کار درست و درمان که کردهایم ساخت
برج میالد بوده ،آنهم اصال نیاز به ساختش نبوده و فقط
میخواستهایم که دیگر آزادی سمبل تهران نباشد و حاال
برج میالد شده سمبل!
چرا بــه جای اصالح ســاختار سیاســی و اقتصادی و
فرهنگی و به جای ایجاد رفاه برای مردم ،همیشه بهدنبال
حاشــیهها هســتیم .مثال از قانون حمایت از کودکان و
نوجوانان خبری نیست ،از پالرمو و شفافیت و جوانگرایی
و شایستهساالری و  ...خبری نیست ،اما تا دلتان بخواهد
در مورد دور دور و فالن میهمانی مختلط و بدحجابی در
تابســتان و  ...خبر است .نمیشــود که در سیاستهای
اصولی که زیرساختهای یک دولت و ملت بر آن بنا شده،
ســکوت اختیار کنیم و بعد برویم ســراغ سوژههایی که
تعدادی از هممیهنان بهعنوان هنجارشکن وارد آن بحث
شــدهاند و حاال تبدیلش کنیم به یک اصل! و بعد بزنیم
توی ســرمان که وا اخالقا! وا مصیبتا! تمام آنچه در این
سالها کشته بودیم سوخت و رفت به هوا و حاال از نو باید
شروع کنیم!
راســتی چرا با اینکه درد را میشناسیم و راه درمانش
را هم بلدیم ،کارمان پیش نمیرود .میدانیم علت گرانی
میوه چیست و در دست کیســت ،اما جنب نمیخوریم.
میدانیم گوشــت را که گران کرده و ســاکت میمانیم.
میدانیم که حق مردممان ایــن خودروهای بیکیفیت
اما گران نیست و دستهایمان را توی جیبمان میکنیم
و ســوت میزنیم .میدانیم که معلمها و بازنشســتهها
و پرســتاران و کارگران چــه میخواهند و نیازشــان را
میدانیم ،اما بیخیالشان میشویم تا بعد اعتراض کنند
و گرفتار شوند و پروندهدار و....
انگار یک جای کار میلنگد .قانون داریم و اجرا نداریم.
اجرا داریم و قانون نداریم .سلیقه داریم و کارکرد نداریم.
کارکرد داریم و سلیقه نداریم .هیچ چیز هم روشن نیست.
یعنی هیچ چیز را برای مردم شــرح نمیدهیم .انگار همه
در خفا بایــد کار کنند .از آزادی یک جاســوس گرفته تا
اســتعفای یک وزیر تا باز بودن مغازهها در شــب تا قصه
فالن پول کثیف و حتی ماجرای قتل همسر دوم!
شــاید این ســاختارها نیازمند بازنگریانــد؛ نیازمند
عملگرایی؛ نیازمنــد تزریق نیروی جــوان و خوشفکر.
میدانم که نمیشــود .میدانم که در ،بر همان پاشنهاش
میچرخد کــه تابهحال چرخیده .اما بــاز هم دلم راضی
نمیشود و مینویسم .بهقول احمدرضا احمدی« :کبریت
زدم ،تو برای این روشنایی محدود گریستی» ...

«بر اســاس توافقات بین ســازمان برنامه و
بودجه شــرکت ســاخت و بنیاد مستضعفان
قطعه یک آزادراه تهران -شمال جزو اولویتها
قرار گرفته اســت ».این گفتههای روز گذشته
محمدباقرنوبخت،رئیسسازمانبرنامهوبودجه
و در حاشــیه بازدید از این آزادراه بود .آزادراهی
که سالهاست جزو پرحاشیهترین آزادراههای
کشور است و بیش از چهاردهه از آغاز مطالعات
اولیه برای احداث آن میگذرد .حاال قرار اســت
قطعه یک این آزادراه تا پایانسالجاری افتتاح
شود و نوبخت با اعالم اینکه 600میلیارد تومان
(300میلیارد تومان توسط دولت و300میلیارد
تومان توسط بنیاد مســتضعفان) طی ماههای
آینده تأمین خواهد شــد ،گفتــه« :قطعه یک
آزادراه تهران -شــمال با این اعتبار در ماههای
آینده به اتمام میرسد .با بهرهبرداری از این قطعه
60کیلومترمسیرتهران-چالوسکاهشیافتهو
این مسیر تقریبا یکساعت و 40دقیقهای طی
میشود ».این درحالی است که در قانون بودجه
کامل احداث
ســال  ۱۳۹۷موعد زمانی اتمــام ِ
آزادراه تهران -شمالسال  ۱۳۹۹تعیین شده،
که در الیحه بودجهســال  ۱۳۹۸ایران،ســال
پایان احداث پروژه درنظر
 ۱۴۰۰بهعنوانسال ِ
گرفتهشدهاست.
درنهایت اما بــا اتمام پــروژه آزادراه تهران-
شمال شاهد کوتاهشدن ۶۴کیلومتری مسیر،
کاهش ۳ساعته مدت زمان سفر و صرفهجویی
۶۰۰میلیارد تومانی ساالنه مصرف سوخت در
قیاس بــا راه تهران-کرج -چالوس خواهیم بود.
سرعت طرح آزادراه تهران -شمال ۱۰۰کیلومتر
برساعت اســت ،درحالیکه ســرعت طرح راه

تهران-کرج-چالوس۵۰کیلومتربرساعتاست.
عالوه بر این ،زمان سفر در آزادراه تهران -شمال
یکســاعت و ۳۰دقیقه پیشبینی شده است،
ی که زمان ســفر در جاده تهران -کرج-
درحال 
چالوسمعادل4ساعتو۳۰دقیقهاست.
حال باید منتظر ماند و دید ادامه ساخت این
آزادراه چگونه پیش خواهد آمــد و آیا میتواند
طبق زمان تعیینشــده یعنیســال  1400به
صورت کامل رونمایی شــود یا خیر .نکته دیگر
که در مراحل بعدی باید مورد توجه قرار گیرد،
اســتانداردهای جاده و کاســتیهای آن است.
مواردی که تنها با بازگشــایی قطعه یک و عبور
مسافران از آن میتوان به دست آورد.

غائله اسنپ و دختر مسافر خیال تمامشدن ندارد

یک توییت آتش را از اول روشن کرد
احتماال تا االن دیگر کمتر کسی اســت که در جریان درگیری
یکی از مسافران اســنپ و راننده این ســامانه حملونقل بر سر
موضوع حجاب قرار نگرفته باشــد؛ موضوعی که ابتدا از ســوی
مســافر در شبکههای مجازی مطرح شــد و بعد یک جبههبندی
تمامعیار بین کسانی که حق را به دختر مسافر میدادند با کسانی
که فکر میکردند راننده کار درســتی کرده درگرفت .تا اینجای
کار موضوع چنــدان متفاوت از بقیه چالشهایی که اســنپ هر
چند وقت یکبار با مســافران و فضای مجازی پیدا میکند ،نبود
مخصوصا که کمی بعد از شــایعه اخراج راننده و موجی که علیه
اسنپ راه افتاد ،این ســامانه حملونقل با انتشار بیانیهای سعی
کرد یک راه میانه انتخاب کند و اعالم کــرد نهتنها راننده اخراج
نشده بلکه برای مشــکلی که طی سفر برای طرفین پیش آمده از
هر دو طرف دلجویی شده است ،البته ناگفته نماند که طرفداران
رفتار راننده -که از رســاندن مســافر به علت آنچه بیحجابی
دانســته بود ،خودداری کرده بود -از این بیانیــه چندان راضی
نبودند و دلجویی از مسافر را درست نمیدانستند .ماجرا در حال
فروکش کردن بود ،اما وقتــی راننده به تلویزیون آمد و اعالم کرد
که امر به معروف و نهی از منکر هدف اصلی کارش بوده و انتشــار
اطالعات شخصیاش از سوی مسافر برایش هزینه داشته و باز هم
موج جدیدی علیه اســنپ به راه افتاد ،اسنپ بیانیه دیگری صادر
کرد و در آن کال دلجویی از دختر را منکر شــد و اعالم کرد کامال
تابع قوانین و مقررات است و همه مســافران هم باید به قوانین و
ارزشها مقید باشند .این بیانیه ،فعاالن همیشه در صحنه توییتر
را که مشغول گرمشــدن برای پرداختن به موضوع دیگری بودند
دوباره به ماجرا برگرداند و اینبار نوبت به طرفداران مسافر بود که
اسنپ را متهم به جانبداری بین مسافر و راننده میکردند .ماجرا
وقتی بیشــتر بیخ پیدا کرد که دختر مسافر در توییتی نوشت که
بابت اتفاقات پیش آمده از مردم ،راننده و اســنپ معذرتخواهی
میکند و تعهد کرد که نسبت به قوانین و ارزشهای جامعه التزام
نشان دهد .از آن طرف هم اسنپ توییت این دختر را بازنشر کرد
و نوشت که چون مسافر از رفتارش ابراز پشیمانی کرده از شکایت
علیه او صــرف نظر میکند .ایــن توییت که کمی بعــد از بیانیه
جنجالی منتشر شد ،با فضای توییتر کاری کرد که برای ساعتها
کمتر کاربر پرمخاطبی جرأت داشت درباره چیز دیگری بنویسد.
بخش کامنتهای این توییت اسنپ سرشــار از انواع حملهها به
این ســامانه اینترنتی بود و اینبار منتقدان اســنپ که آن را به
زیادهروی در برخورد علیه مســافر دختر متهم میکردند ،اعالم
کردند که این ســامانه را تحریم میکنند .حاال باید دید که ماجرا
به همین جا ختم میشــود یا یکی از طرفین با رفتاری تازه ابعاد
دیگری به آن میدهد.

بیشاز90درصد
جادهبتنریزیشدهاست
جادههنوزبرایگذرآمادهنشدهوتنهاکارکنان
آمادهسازیجادهمیتوانندازآنبگذرند.متیناما
ازجمله افراد عادی اســت که توانســته از جاده
عبور کند و چندباری وضع جاده را دیده اســت.
او تجربهاش را با ما درمیان گذاشته و میگوید،
اگر کار با سرعت خوبی پیش رود ،حتما جاده به
همینزودیهاافتتاحخواهدشد«درحالحاضر
بخش خاکی وجود ندارد یا اگر هســت ،خیلی
کم است و میتوان گفت باالی 90درصد جاده
بتنریزیشدهوآمادهآسفالتشدناست».
به گفته او و آنچه او در این رفتوآمدهایش

دیده ،فاصله32کیلومتری تهران تا شهرستانک
تقریبا آماده اســت« :هواکش و چــراغ داخل
تونلها نصب شده و حتی یک جاهایی از مسیر
در جاده هم تیرچراغ برق گذاشتهاند ».او درباره
گذر محلیها از این جاده هم میگوید که تاکنون
محلی ندیده؛ چراکه آنها همگی از جاده چالوس
عبور میکنند و نیازی به عبور از این جاده ندارند
«ساختجادهتاشهرستانکچندینوچندسال
استکهطولکشیدهوبرایهمینهمیشهبرایم
این سوال مطرح اســت که ادامه جاده که البته
بخش بزرگی از آن هنوز باقی مانده ،چقدر زمان
خواهد برد ».او امیدوار است ادامه جاده با سرعت
باالییادامهیابدوبهسرعتهمتمامشود.

تریبون

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ،قطعه یک آزادراه تهران -شمال تا چندماه آینده افتتاح میشود

ثبت شرکت به نام یک خانم کشاورز!
غالمحسین اسماعیلی،

ســخنگوی قــوه قضائیه در
نشســت خبری روز گذشته
دربــاره آییننامــه قانــون
رسیدگی به دارایی مقامات و
مسئوالن گفت« :این قانون
برایمچگیرینیستومیخواهدازمسئوالنجمهوری
اسالمی صیانت و ثابت کند مســئوالن ما آلودگی به
مسائل مادی ندارند ،اما چنانچه مسئولی تخلف کند،
سازوکار برخورد نیز پیشبینی شده است .همچنین
شرط شده هر کس باید قبل از انتصاب تعهد دهد که با
انتصاب ،در آغاز و پایان دوره ،اموال خود را اعالم کند که
اگرتعهدندهد،نمیتواندحکمبگیردوداوطلبعضویت
در مجلس شــورای اســامی و شــوراهای اسالمی
کالنشهرها شود ».ســخنگوی قوه قضائیه همچنین
درباره تکذیب ارایه شماره تلفن از سوی رئیس پلیس
پایتخت بــرای گزارش بدحجابی گفــت« :ظابطان و
مســئوالن اجرایی و افراد موثق میتوانند وقوع جرم را
گزارشدهندواگرکسیاعالمکندشاهدجرمیبودهدر
صورتی کــه قراین مبنی بر نادرســتی صحبت وجود
نداشــته باشــد ،برای شــروع تحقیق کافی است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به رسیدگی به تخلفات
ویژه خودروســازان و کاالهای اساسی مردم گفت« :ما
شاهد بودیم به نام یک خانم کشــاورز ،شرکت را ثبت
کردندیابهنامیکراننده تاکسی شرکتوارداتیخودرو
ثبت کردند که این شــرکتها شناسایی شد و تحت
تعقیبقرارگرفت».سخنگویقوهقضائیهدربارهفردی
که در سد سوادکوه امر به معروف کرده و خود این فرد
بازداشت شده ،گفت« :انتشار این تصاویر را در فضای
مجازی هیچکس تأیید نمیکنــد .اگر فیلم ،عکس یا
تصویری دارند ،میتواننــد افراد مورد وثوق و اعتماد به
مراجع ذیربط تحویل دهند .قطعا انتشار این تصاویر در
فضایمجازیانطباقیباموازینقانونیندارد.اگرایشان
هم مانند راننده تاکســی اقدامی را انجام میداد ،قطعا
مورد حمایت ما بود کما اینکه آن بخش از اقدام او مورد
حمایتماست».

