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گزارش

در مقاله ش��هرام فرهنگي (اعتماد،
 23فروردين  )97در مورد وضعيت
نش��ريات مكتوب در ايران نااميدي
م��وج ميزن��د .او باخت نش��ريات
مكتوب به فضاي مجازي را به نوعي
محتومميشماردو«خبر»را«نقطه
كوروشاحمدي ضعفبزرگمطبوعاتايراندربازي
مقابل رسانههاي مجازي!» ميداند و توضيح ميدهد« :هنوز
بازي شروع نشده  -مثال حوالي ساعت  ١٢ظهر – رسانههاي
مجازي تمام خبره��اي مهم روز را در اختي��ار مخاطب قرار
دادهاند .تا صبح فردا هم آنقدر خبرهاي جذاب روز گذش��ته
گوشيبهگوشي،نگاهبهنگاهميگذرندكهوقترفتنسركار،
ديگر كسي به كيوس��ك حتي نگاه هم نمياندازد ».سپس
ميپرس��د« :با اين درد چه بايد كرد؟!» پاسخي كه او خود به
اين سوال ميدهد اين است كه روزنامهها از خير خبر بگذرند
چون در اين حوزه قادر به رقابت با فضاي مجازي نيس��تند.
اما از آنجا كه عنصر اصلي در روزنامه بايد خبر و تحليل خبر
باشد ،اين راهحل يعني منتفي كردن علت وجودي روزنامه
و تسليم ش��دن در برابر فضاي مجازي بيدر و پيكر و اغلب
بيقاعده و بيضابطه .راهحل پيش��نهادي من اين است كه
نگاهي به تجرب��ه غولهاي مكتوب مانن��د نيويورك تايمز،
لوموند ،گاردين و ...بيندازيد .من تخصص��ي در فن و حرفه
روزنامهنگاري ن��دارم ،اما به اقتضاي ش��غل چند ده س��ال
غولهاي مكتوب مانند چند مورد فوق را تقريبا همهروزه يا
ورق زده يا آنها را در نسخههاي ديجيتالي دنبال كردهام .آنها
به راحتي خود را با عصر ديجيتال تطبي��ق داده و حتي از آن
بهره بردهاند .از تجرييات آنها درس بگيريد .آدمهاي جدي در
امور جدي ،فضاي مجازي را ،ش��ايد جز براي بازنشر ،خيلي
جدي نميگيرند .اين آدمها كه در ايران پرشمار هم هستند،
آمادهاند كه براي دريافت خبر و تحليل آن و نيز طرح نظرات
خود اولويت را به روزنامهها بدهند ،اما به شرطي كه روزنامهها
نيز حركتي در جهت تطبيق خود با شرايط دنياي ديجيتال
انجام دهند .بي شك ،طي سالهاي اخير فنآوريها در حوزه
رسانه به نحو بارزي در حال تغيير بوده و روش رساندن خبر و
تحليل به مصرفكنندگان متحول و متعدد شده و متناسب
با آن ،سليقه و خواست «مصرفكننده خبر» نيز تغيير كرده
است.روزنامههاييكهبهاينامرتوجهداشتهوكوشيدهاندكه
خود را با شرايط جديد تطبيق دهند نه تنها لطمه نخوردهاند
بلكه رش��د نيز داش��تهاند .در اين رابطه نمونههاي بسياري
را ميتوان مثال زد .طي س��الهاي اخير ،تيراژ نسخه چاپي
نيويوركتايمز از حدود يك ميليون و دويست هزار به حدود
 570هزار نس��خه در روزهاي هفته كاهش يافته اس��ت .در
مقابل ،اين روزنامه به قول خودش «با جهتگيري راهبردي
در جهت تقويت بازوهاي ديجيتالي» مجموع مش��تركين
خود اعم از چاپ��ي ،وب و موباي��ل را به  3ميليون رس��انده
است .از س��ال  2011كه نيويوركتايمز استفاده مستمر از
نس��خه ديجيتالي را موكول به پرداخت مبلغي كرد ،تعداد

مشتركين وبسايتش به حدود يك و نيم ميليون در،2016
يعني حدود نيم ميليون بيش��تر از  ،2015رسيد و اين رشد
همچنان ادامه دارد .اين نسخههاي ديجيتالي در  2016در
هر ماه 122ميليون بازديدكننده داشتهاند .طبعا متناسب با
رشدنسخههايديجيتالي،درآمدهايروزنامهنيزرشديافته
و در  2016به بيش از  600ميليون دالر از تبليغات و بيش از
 ۸00ميليون دالر از اشتراك رسيد .اين استراتژي درست از
جمله به نيويورك تايمز امكان داده كه در حدود  150كشور
خبرنگار داشته باش��د؛ در حالي كه سياس��ت خارجي تنها
يكي از اولويتهاي آن اس��ت .البته الزم به ذكر است كه اين
روزنامه در تمام روزهاي س��ال بدون حتي يك روز تعطيلي
منتشرميشود.تقريباهمهروزنامههادرهمهكشورهاراهبرد
مشابهيرااتخاذكردهاند.ازجملهدركشورهايمنطقهمانند
پاكس��تان ،تركيه و ...هر چند در روشها تفاوتهايي ديده
ميشود .مثال وبس��ايت گاردين در انگليس مجاني است
و در همه صفح��ات از خوانندگان دع��وت ميكند كه بطور
داوطلبانهكمكماليكنند.ايندرحالياستكهروزنامههاي
ايران ،جز يك مورد ،وبسايت ندارند و حضور آنها در دنيايي
ديجيتالي تنها منحصر به آپلود ك��ردن  PDFروزنامه در
نيمههاي شب و قطع ارتباط با خواننده براي 24ساعت است.
طبعا در اين فاصله ميدان به شبكههاي اجتماعي واگذاشته
ميشود و خواننده كه در اين مدت طوالني با سايتها با هر
سطحيازكيفيتخوگرفته،ديگرشايدعالقهوانگيزهاينيز
براي بازگشت نسخه چاپي يا  PDFهم نداشته باشد .چنين
وضعيتي عوارض جانبي مهمي نيز داشته است .مثال موجب
شده تا روزنامههاي ايران به علت عقب بود از فضاي مجازي
در بخش خبر و تحليل خبر دچار ضعف شديد شوند ،يعني
بخش��ي كه قاعدتا بايد مهمترين بخش يك روزنامه باشد.
در مقابل ،مقالههاي وارده به روزنامه كه حاوي نقطه نظرات
مختلف است و در دنياي انگليس��ي زبان  Op-Edخوانده
ميشود ،بخش عمدهاي از صفحات روزنامه ،ازجمله صفحه
اول ،را اشغال ميكند و روزنامههاي ما به نوعي رقيب مجلهها
شدهاند .بي شك ،اگر روزنامههاي ما درصدد تطبيق خود با
تحوالت جدي��د برنيايند موضوعيت خ��ود را بيش از پيش
از دس��ت خواهند داد .بر عكس ،اگر راهبرد درس��تي اتخاذ
كنند ،بيترديد صدها هزار ايراني آمادهان��د كه روزنامهها را
به فضاي مجازي بيدر و پيكر ترجي��ح داده و از جمله از نظر
مالينيزكمككنند.ضمناينكهدرآمدحاصلازتبليغاتدر
سايتها ميتواند منبع مالي قابل توجهي نيز براي روزنامهها
باشد و گشايشي در كار آنها ايجاد كند .وضعيت كنوني از نظر
مالي به معني خسران مضاعف است .يعني روزنامهها نه تنها
از درآمدهاي حاصل از وبس��ايتها محروم ميمانند ،بلكه
بسيارينيزبهمروربهنسخههاي PDFرايگاناكتفاميكنند
و اين يعني خسران مالي مضاعف براي روزنامهها .بيشك،
ظرفي��ت و تواناييهاي خ��وب موج��ود در روزنامههاي ما
ميتواندوبايدمبناييمحكمبراياتخاذراهبرددرستتوسط
اينروزنامههاباشد.

زلزلهنگاري

اين آب از آسياب نميافتد

حادثه ،زمان و مكان نميشناسد؛
درياي آزاد يا باالي كوه ندارد .سال
گذشته هنوز سانچي را از دلها و
درياها بيرون نكش��يده بوديم كه
قله سفيد دنا سياه شد و اندوه پرواز
فاروق مظلومي ياسوج غرقمان كرد .دو حادثه در
دو نقطه كه نزديك چهارهزار متر
اختالف ارتفاع دارند .جغرافي��ا را كه مرور ميكنيم كمتر
كشوري را ميبينيم كه كنار كوههاي بلند با قلههاي باالي
چهارهزار متر ،دشتهايي وسيع با ارتفاع كمتر از دويست
متر داشته باشد .ايران زيباس��ت و زيبايي هزينه دارد و از
هزينههايش همين گسلهاي طويل هستند كه مرموز و
آرام خوابيدهاند و بيوقت بيدار ميشوند يا همين كوههاي
زيبا اما سخت و مصعب براي عبور كه به وقت حادثه ُعسر
و حرج ه��ر بيابانگ��رد و كوهنوردي هس��تند .خاورميانه
حادثهخيز اس��ت و دنيا هم خيز بزرگي برداش��ته است
براي حادثهس��ازي در خاورميانه .خزيدن دنيا به س��مت
خاورميانه حس مالوف ما شده است و باكي نيست .اما براي
اتفاقات طبيعت يا اشتباهات طبيعي چقدر آمادهايم .يكي
از كارهاي خوب سازمان مديريت بحران شهرداري تهران
تشكيل گروههاي «دوام» است .دوام خالصه «داوطلبان
واكنش اضطراري محالت تهران» اس��ت .من دواميها را
ديدهام .آدمهاي خوبي هس��تند كه وقت و نيرويشان را
بيدريغ در اختيار انس��انهاي ديگر گذاشتهاند تا به وقت
حادثه كمكشان كنند .آنها آموزشهاي تقريبا مكفي را
براي اين امر مهم ديدهاند .منظ��ور از واكنش اضطراري را
نميفهمم چون مثل باقي امور جه��ان در مورد مديريت
بحران هم چيزي نميدانم ولي به ذهن كوچكم ميرسد
حتما واكنش اضطراري قرار گرفتن در جريان احساسات
عمومي نيست .همهمان شنيدهايم كه حفظ خونسردي
اولي��ن گام در مديريت حادثه اس��ت .بيدلي��ل نبود كه
شبكههاي تلويزيوني خارجي از نوع زرنگ ،ويديوي گروه
محليهاي دناكوه را كه با چوبه دستي و سربند پارچهاي
قصد صعود به قله چهار هزارمتري را داشتند بارها پخش

كرد .فارغ از ني��ت بزرگ و احترامبرانگي��ز اين هموطنان
عزيز ،آيا صعودي با مشخصات ذكر شده ،شروع حادثهاي
جديد نبود؟ قطعا از بنده و بسياري ديگر از هموطنان جانم
انتظاري نيس��ت كه در مواقع بحراني ،دچار احساس��ات
نشويم و كارهاي عجيب نكنيم و حتما بايد براي رويارويي
با چنين لحظات ،آموزشهاي الزم را ببينيم .اما اين انتظار
طلب يك ملت
از وزير محترم راه و شهرس��ازي حداق��ل ِ
مطالبهگر است .سئوال اول اين است وزير محترم در كدام
قسمت تش��كيالت مديريت بحران قرار ميگيرد؟ شايد
بهتر بود ايشان در استانداري يا حداكثر در پايگاه مديريت
بحران منطقهاي حضور ميداشتند تا در اخذ تصميمات
كالن موثر باش��ند .مثال رييس محت��رم مديريت بحران
كشور بايد بعد از زلزله در آواربرداري منازل شركت كند؟
و حتما با س��ر و صورت خاكآلود جل��وي دوربين برود؟
ويديوي نظارت دقيق ،جدي و احساس��اتي جناب وزير از
داخل هليكوپتر براي كشف محل سقوط هواپيما بارها و
بارها از شبكههاي داخلي و خارجي پخش شد .شبكههاي
داخلي نميدانس��تند كه پخش اين ويديو تحسين آقاي
وزير نيست اگر هم ميدانستند شايد چارهاي نداشتند ولي
شبكههاي خارجي خوب ميدانستند چه ميكردند .اين
نظارت هوايي براي بخشي از بازديد يك مقام عاليرتبه از
مناطق زلزله زده ،پذيرفتني و احترامبرانگيز بود ولي براي
جستوجوي ش��يار به شيار محل س��قوط يك هواپيما
كمي مش��كوك ،مقداري عجي��ب و اندك��ي دور از ذهن
جهان به نظر ميرسيد .مصاحبه ايش��ان در محل حادثه
با كت و شلوار مناسب جلسه هيات دولت و لباس رسمي
خبرنگار صدا و سيما از ديگر نكات ظريف اين ويديوها بود.
در س��ال  97اگر در زمستان س��رد در منطقه كوهستاني
براي همراهي حضور پيدا كرديد لطفا وضعيت همراهي
و آمادگي داشته باش��يد باور بفرماييد شلوار ششجيب
جنگي ،اصال لباس مذمومي نيس��ت و آمادهتر نشانتان
ميدهد .هميش��ه آماده واكن��ش اضطراري باش��يم نه
اضطرابي .كه آب حادثه هرگز از آس��ياب نميافتد حتي
سال 1397هجريشمسي.

ادامه از صفحه اول

فيلم ،قديمي است ولي مرتكبان دوباره دستگير شدند

گاليه غيربوميها از نبود خدمات درماني مناسب در جزيره هرمز

نادر ناصري  /ايرنا

گروه اجتماعي
سال  ،1393رسانههاي محلي استان هرمزگان نوشتند
كه از  10سال قبل به اين سو ،مشكالت درماني ساكنان
جزيره هرمز كه فقط در ظاهر به «الماس» خليجفارس
ش��هرت دارد ،به وضعيت نگرانكنندهاي رسيده است.
سال  ،1394رس��انههاي محلي استان هرمزگان هشدار
دادند كه با وجود حاد ش��دن وضعي��ت خدمات درماني
ضعيف و ناكافي در جزي��ره هرمز ،س��المتي مردم اين
جزيرهگرانبهابه طورجديدرمعرضخطراست.
شنبه 25 ،فروردين سال  1397امام جمعه جزيره هرمز
با مسووالن استاني و كش��وري اتمام حجت كرد كه اگر
براي حل مش��كالت بهداشت و درمان س��اكنان جزيره
هرمز چارهانديشي سريع نش��ود ،برخورد جديتري در
انتظار متوليان س��المت خواهد بود .اما باز هم هفتهاي
خواهدگذشتومقاماتاستانيباوعدههايموقت،شعله
خشم ساكنان هرمز را فرو مينشانند و اميد ميبندند كه
دغدغه مشكالت اقتصادي كه از در و ديوار زندگي مردم
باال م��يرود ،دوباره مردم را دچار فراموش��ي كرده و پيدا
كردن راهحل براي پر كردن چالههاي زندگيشان ،باعث
شود جاي خالي خدمات درماني مكفي و استاندارد را از
ياد ببرند تا چند وقتي بگذرد و معتمد محل يا گردشگر
يا يك فرد دلسوز ناآش��نا با الفباي سياست ،دوباره به ياد
جاي خالي آمبوالنس درياي��ي و اورژانس هوايي بيفتد و
يك اعتراض رس��انهاي دوباره ،خواب و آرام مس��ووالن
استانيرامتزلزلكند.
اينبار ،ساكنان غيربومي جزيره هرمز و نمايندگان مردم
در مركز استان از آنچه ش��اهد هستند ،از فراموش شدن
مردم جزيره و از ناديده گرفتهشدن دردهاي هرمزيها،
دلشان سوخت و معترض شدند نسبت به تمام اخباري
كه تا امروز درباره توس��عه و تجهيز خدمات بهداش��ت
و درمان در الماس خليجفارس منتش��ر ش��ده اما كمتر
از نيمي از اين اخبار ،واقعيت دارد .آبان ماه س��ال 1390
رييس وقت دانش��گاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني هرمزگان از نصب تجهي��زات آمبوالنس دريايي
هرمز خبر داد و اعالم كرد كه «اين ش��ناور مجهز به سه
تخت حم��ل بيم��ار و داراي كليه تجهيزات پزش��كي و
اورژانس��ي موردنياز اس��ت كه طي قراردادي به شركت
تعاوني مد كندالو قشم براي ساخت واگذار شده بود كه در
موعد مقرر آماده شده است .تجهيزات آمبوالنس دريايي
هرمز بر اساس استانداردهاي الزم براي حمل بيمار نظير

شوك ،تنفس تركيبي ،نوار قلب تعبيه شده و در سامانه
ناوبري آن نيز تجهيزات راهبري دريايي در ش��ب بهكار
گرفته شده و اين سامانه همزمان با عيد سعيد قربان وارد
ناوگان فوريتهاي پزشكي استان ميشود و ميتواند به
مردمشهيدپرورجزيرههرمزخدماتدرمانيارايهدهد».
خرداد  1393هم مدير وقت مركز توسعه سالمت هرمز
از راهاندازي اورژانس هوايي  115جزيره هرمز با همكاري
نيروي دريايي س��پاه خبر داد و اعالم كرد« :بس��ياري از
مناطق دورافتاده ،محروم از خدمات درماني هستند و با
روندي كه دولت تدبير و اميد اتخاذ كرده در چند س��ال
آينده مناطق دورافتاده كش��ور نيز شاهد حضور پزشك
و پرستار ميش��وند كه اين اوج درايت و توانمندي دولت
اميد است .براي افزايش رفاه بيماران و همراه آنها اقدامات
ويژهاي در حال انجام است و واحد دياليز اين مركز براي
سهولت در رفت و آمد بيماران دياليزي راهاندازي شده و
احمد نادعليان ،هنرمندي كه ظرف  ۱۲س�ال
گذشته ۷ ،سال به طور مس�تمر ساكن جزيره
هرمز ب�وده ه�م در تاييد ش�دت مش�كالت
بهداش�ت و درمان جزيره ،به «اعتماد» گفت:
«آنچه من در اين س�الها شاهدم اين است كه
جزيره هرم�ز ،فاقد آمبوالنس دريايي اس�ت.
يك آمبوالنس دريايي داش�ته و خراب شده و
هزينه تعمير ،پرداخت نشده و به همين دليل
هم ام�روز ،آمبوالنس دريايي ن�دارد .خدمات
پزش�كي در تنها درمانگاه جزي�ره هم در حد
حضورچندپزشكعمومياست.

همچنين راهاندازي آزمايشگاه مجهز ،واحد دندانپزشكي
و اعزام پزش��كان متخصص به اين جزيره از اقدامات اين
مركزاستوپيگيراينهستيمكهمركزبهداشتيدرماني
هرمزرابهيكمركزشبانهروزيتبديلكنيم».
دو روز قبل اما خبر رسيد كه «جوان هرمزي به دليل نبود
آمبوالنسدريايي فوتكرد».
در متن خبر و به نق��ل از خبرنگار اس��تاني خبرگزاري
مهر آمده بود كه «جوان 1۸س��اله هرمزي كه در سانحه
رانندگي دچار حادثه ش��ده بود به دليل تاخير در اعزام
آمبوالنس دريايي از قشم به هرمز ،جان سپرد .مصطفي
جاشونيا كه ظهر پنجشنبه بر اثر سانحه تصادف مجروح
ش��ده بود ،به درمانگاه هرمز منتقل شد ،اما به دليل عدم
ارايه خدمات مناسب و نبود امكانات كافي ،دستور اعزام
او به مركز استان صادر ش��د كه به دليل نبود آمبوالنس

دريايي در جزيره هرمز و انتظار براي اعزام اين آمبوالنس
از قشم و بندرعباس عصر پنجشنبه جان خود را از دست
داد».
اين خبر ،راز پنهانكاري مس��ووالن استاني درباره ضعف
شديد خدمات درماني در جزيره هرمز را فاش كرد چرا كه
پس از انتشار اين خبر بود كه معلوم شد نه تنها آمبوالنس
دريايي هرمز ،مدتهاست كه ديگر در اختيار اين جزيره
نبوده و به جزيره قشم منتقل شده بلكه از اورژانس هوايي
هم خبري نيس��ت و مركز درماني «مجه��ز» هم در اين
جزيره ،صرفا يك درمانگاه فاقد آزمايشگاه و راديولوژي و
دياليز و ساير امكانات تخصصي است كه پزشكان عمومي
ب��راي گذراندن طرح به اي��ن درمانگاه اعزام ميش��وند؛
پزش��كاني كه در دوران گذراندن طرح حتي تس��لط به
درمانهاي تخصصي ندارن��د و براي هر ارج��اع ،بايد از
اينترنت و اطالعات محفوظ در گوشي تلفن همراه خود
كمكبگيرند.
به دنبال انتشار اين خبر ،مدير اورژانس استان هرمزگان
هم در گفتوگ��و با مهر اعت��راف كرد ك��ه «تخصيص
نيافتن اعتبار براي خريد آمبوالنس دريايي هرمز يكي از
مشكالتپيشرويجزيرهنشينانهرمزاست».
به دنبال انتشار اخباري از واقعيت تلخ وضعيت نامناسب
خدمات درمان��ي در اين جزي��ره كه ح��دود  7هزار نفر
جمعيت در خود ج��ا داده ،كيان��وش جهانبخش؛ عضو
ش��وراي ش��هر بندرعباس هم در گفتوگو با «اعتماد»
گفت« :طبق قانون ،جمعيت هاللاحم��ر صرفا بايد در
زمان بحران خدمترس��اني كند اما ش��رايط نامناسب
خدمات درماني در جزيره هرمز در حدي بحراني اس��ت
كه بايد يك پايگاه امداد هواي��ي و دريايي در اين جزيره
مستقر شود.البتهخدماتدرمانيدركلاستانهرمزگان
قابل قبول نيس��ت و حتي س��رانه تخت بيمارستاني در
كل استان در مقايسه با سرانه اس��تاندارد ،در حد فاجعه
اس��ت ،چنانكه بندرعباس به عنوان مركز استان ،فقط
يك بيمارستان عمومي دارد اما بايد هر روز پذيراي تعداد
قابلتوجهي از س��اكنان جنوب كرمان باشد .اما شرايط
جزيره هرمز به اين دليل قابل هشدار است كه اين جزيره
با وجود زيبايي طبيعت بكر اما از حداقل امكانات درماني
آن هم با وجود  ۸هزار نفر جمعيت محروم است .جزيره
هرمز آمبوالنس دريايي و پاي��گاه هوايي اورژانس ندارد و
امكانات پزش��كي جزيره هم جوابگوي مراجعات روزانه
مردم نيست و به همين س��بب ،هر روز شاهد آمد و رفت
س��اكنان جزيره به بندرعباس ،آن هم براي درمانهاي

بسيارسادههستيم».
احمد نادعليان ،هنرمندي كه ظرف  12سال گذشته7 ،
سال به طور مستمر ساكن جزيره هرمز بوده هم در تاييد
شدت مشكالت بهداش��ت و درمان جزيره ،به «اعتماد»
گفت« :آنچه من در اين س��الها ش��اهدم اين است كه
جزيره هرمز ،فاقد آمبوالنس دريايي است .يك آمبوالنس
دريايي داش��ته و خراب ش��ده و هزينه تعمير ،پرداخت
نشده و به همين دليل هم امروز ،آمبوالنس دريايي ندارد.
خدمات پزشكي در تنها درمانگاه جزيره هم در حد حضور
چندپزشكعمومياستكهبرايگذراندنطرحميآيند
و حتي قادر به خدماترس��اني به زنان باردار در آس��تانه
زايمان هم نيستند .بارها گزارشي داشتيم كه همراهان
يك بيمار اورژانس��ي ،درخواس��ت خدمات ام��دادي از
بندرعباس داشتهاند اما مسوول اين خدمات به ماموريت
ديگري اعزام شده و همراهان ناچار شدهاند بيمار بدحال
عبدالحميد گلزاري ،روحاني مس�جد حضرت
ابوالفض�ل(ع) جزي�ره هرم�ز ۸ :م�اه قب�ل،
آمبوالنس خراب ش�د و براي تعمير فرستادند
به جزيره قشم و مس�ووالن شركت ،گفتند كه
خرابي اين آمبوالنس ،كار ناخداها بوده و اهالي
جزيره هرمز ،لياقت آمبوالنس دريايي ندارند.
هزينه تعمير آمبوالنس هم حدود  ۱5۰ميليون
تومان برآورد شد و مسووالن منطقه آزاد قشم
هم آمبوالنس را ضبط كردند و گفتند ساكنان
هرمز هر وقت ني�از به آمبوالنس داش�تند ،از
قشماعزامميكنيم.

را با تندروهاي مسافري به بندر برسانند آن هم در حالي
كه فاصله جزيره هرمز تا بندرعب��اس با قايقهاي تندرو،
حدود  45دقيقه است و سپري شدن چنين فاصله زماني
با فوريتهاي پزشكي ناسازگار است .من چند سال قبل
كه بر اثر س��كته قلبي ،دو س��وم كارآيي قلبم را از دست
دادم ،امروز در حالي در جزي��ره هرمز اقامت فصلي دارم
كه بارها از خودم پرسيدهام ،اگر در اين جزيره ،براي من
مشكلي ايجاد ش��ود ،چه كس��ي و چگونه من را به كدام
متخصص خواهد رساند چون در اين جزيره هيچ پزشك
متخصصيحضورووجودندارد».
عبدالحمي��د گل��زاري ،روحان��ي مس��جد حض��رت
ابوالفضل(ع) جزيره هرمز ه��م در گفتوگو با «اعتماد»
از ش��رايط نامناس��ب خدمات درماني در جزيره هرمز
گاليه ميكند و ميگويد« :س��اكنان اي��ن جزيره ،واقعا

از نظر دريافت حداقل امكان��ات درماني هم در مضيقه
هستند .روز گذش��ته ،در جمع اعضاي ش��وراي شهر،
نام  9نفر از س��اكنان جزي��ره را روي كاغذ نوش��تم كه
طي سه سال گذش��ته ،به دليل نبود امكانات درماني و
آمبوالنس فوت كرده بودند .البته براي جزيره آمبوالنس
دريايي فرس��تادند اما همان ابتدا هم ناخداهاي جزيره
كه وضعيت ش��ناور را ديدند گفتند كه اين آمبوالنس،
استانداردهاي الزم را ندارد و عنقريب ،از كار ميافتد كه
همين طور هم شد .طي مدتي كه آمبوالنس كار ميكرد،
قيمت باالي س��وخت در اين جزيره باعث شده بود كه
وقتي همراهان ،بيمار خ��ود را براي اعزام نزد پزش��ك
ميبردند ،پزش��ك ميگف��ت اول برويد س��وخت تهيه
كنيد تا من برگه اعزام بنويس��م ۸ .ماه قبل ،آمبوالنس
خراب ش��د و براي تعمير فرس��تادند به جزيره قش��م و
مسووالن شركت ،گفتند كه خرابي اين آمبوالنس ،كار
ناخداها ب��وده و اهالي جزيره هرم��ز ،لياقت آمبوالنس
دريايي ندارند .هزينه تعمير آمبوالنس هم حدود 150
ميليون تومان برآورد ش��د و مسووالن منطقه آزاد قشم
هم آمبوالنس را ضبط كردند و گفتند ساكنان هرمز هر
وقت نياز به آمبوالنس داش��تند ،از قشم اعزام ميكنيم
آن ه��م در حالي كه فاصله قش��م تا هرم��ز ،حدود يك
ساعت راه است .متاس��فانه فرماندار هرمز هم به گاليه
مردم اهميت��ي نميدهد در حالي كه ش��نيدهام برخي
روس��تاهاي بندرعباس با هزار و  500نفر جمعيت ،هم
بالگرد امداد دارند و هم به دو دستگاه آمبوالنس مجهزند
اما جزيره هرمز كه  ۸هزار نفر جمعي��ت دارد و به دليل
جذر و مد دريا ،عمال از س��اعت  6عصر ت��ا  ۸صبح فردا،
هيچ ترددي امكانپذير نيس��ت و مردم جزي��ره ،با آب
محصور ميش��وند ،از آمبوالنس دريايي و امداد هوايي
محروم هستند .تنها درمانگاه جزيره هم خدمات در حد
ساكنان جزيره ندارد چرا كه پزشك متخصص نداريم و
فقط پزش��كان عمومي در اين درمانگاه حضور دارند كه
حتي تحصيالتشان هم تكميل نشده .چندي قبل هم
تمام تجهيزات آزمايشگاهي و دياليز مستقر در درمانگاه
را از جزيره خارج كردند و حاال اين مردم فقير ،بايد براي
سادهترين خدمات آزمايشگاهي 14 ،هزار تومان هزينه
رفت و برگش��ت به بندرعباس بدهند در حالي كه بارها
در دفتر امام جمعه جزيره ،شاهد حضور مردمي بودهام
كه ميآيند و از درد قلب رنج ميبرند اما قادر به پرداخت
كرايه رفت و آمد به بندرعباس براي مراجعه به پزش��ك
متخصصنيستند».

احد وظيفه ،مديركل پيشبيني سازمان هواشناسي بارشهاي اخير را تحليل كرد

سفيدپوش شديم ولي مشكل كمآبي پابرجاست

حميدرضا خالدي
ديروز بسياري از شهرها و استانهاي كشور هوايي
باراني و حتي برفي را تجربه كردند .برفي كه ارتفاع
آن در محور هراز به بيش از  40سانتيمتر رسيد و به
نوعي ركوردي بيس��ابقه را در مورد بارش برفهاي
بهاري برجا گذاش��ت؛ بارشهايي كه گره ترافيكي
تهران را كورتر كرد و باعث شد تا محور هراز مسدود
شود .با اين وجود «احد وظيفه» مديركل پيشبيني
و هشدار سريع سازمان هواشناسي كشور بارشهاي
اخير را فرآين��دي ع��ادي در فصل بهار دانس��ته و
گفت :براس��اس اطالعات ثبتشده در ايستگاههاي
هواشناس��ي بارشه��اي تجمعي نس��بتا خوبي در
يكي – دو روز اخير داش��تهايم ك��ه ميتواند نويدي

باش��د براي كاهش خشكس��الي و عواق��ب آن .وي
افزود :اما واقعيت اين اس��ت كه بارشهاي زمستان
گذش��ته چنان كم بودند كه بارشهايي اينچنيني
نميتوان��د دردي از مش��كل كش��ورمان را كاهش
دهد ...در بررسي اين آمار همين بس كه در بسياري
از استانهاي كشور مثل چهارمحال و بختياري كه
همواره منشا رودها و رودخانههاي مختلف در اقصي
نقاط ايران بودند ،بارشها در زمستان گذشته تا 50
درصد كاهش داشته ،در استانهايي مانند سيستان
و بلوچس��تان ،اين كاهش به  70درصد هم رسيده
اس��ت .بنابراين طبيعي اس��ت كه بارشهاي نسبتا
خوب چند روز اخير نميتواند جب��ران اين حجم از
خشكسالي باشد.
وي در م��ورد پيشبين��ي س��ازمان هواشناس��ي

براي اس��تمرار اين بارشها و تاثي��ر آن در كاهش
خشكس��الي در كش��ور ني��ز گف��ت :براس��اس
بررسيهاي انجام شده روي الگوهاي هواشناسي،
به نظر ميرسد بارشها در فصل بهار امسال درحد
نرم��ال و در برخي م��وارد زير نرمال باش��د و بعيد
اس��ت كه بتواند جبران كاهش بارش در زمس��تان
را بكند.
وظيفه در ادامه با اش��اره به وضعيت مناطق مختلف
در چن��د روز آين��ده ني��ز گفت :ب��ا توجه ب��ه ورود
سامانهاي جدي از سمت غرب به كشور پيش بيني
ميش��ود كه امروز بخشهاي مركزي و استانهاي
مانند قزوين و ته��ران نيز تحتتاثير اين سيس��تم
قوي ق��رار گيرند و امروز ش��اهد بارشهاي نس��بتا
شديدي در تهران باشيم.

مديركل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي
كش��ور در مورد احتم��ال بارش ب��رف در ته��ران نيز
گفت :برعكس تصور عامه ،برفي ك��ه ديروز باريد چيز
اس��تثنايي و جديدي نب��ود ،بلكه در س��الهاي قبل
هم چني��ن بارشهايي را داش��تهايم .ول��ي نكته حايز
اهميت اين اس��ت كه ام��روز هم ش��هروندان تهراني
ميتوانند ش��اهد بارش برف در ارتفاعات تهران باشند
كه در عين زيبايي ممكن است براي شهروندان و شهر
مشكالتي را به همراه داشته باشد.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود به كاهش دما
در يكي – دو روز آينده اشاره كرده و گفت :با حضور
سامانه جديد انتظار داريم امروز شاهد كاهش 5-6
درجهاي دما در تهران و بس��ياري ديگر از شهرهاي
كشور باشيم كه نتيجه بارشها در اين مناطق است.

اما اين بارشه��ا تا چه زماني ادامه خواهد داش��ت؟
س��والي كه وظيفه در پاس��خ به آن گفت :برمبناي
تجزيه و تحليل نقش��هها ،سامانه پرفش��ار ياد شده
روز سهشنبه به تدريج از شرق و شمال شرق تهران
خارج ش��ده و همزمان ش��اهد افزايش دما در نقاط
مختلف كشور خواهيم بود .گرچه اميدواريم در بهار
امسال شاهد ورود سامانههاي بارشزاي ديگري هم
باشيم تا هم حجم خشكسالي و كمبود آب در كشور
كاهش پيدا كند و هم هموطنان از زيبايي و طراوت
اين بارشها لذت ببرند.
بارشه��اي اخير در حال��ي چهره تهران و اس��تانهاي
كش��ور را بهاري ك��رد كه در همي��ن فاصله دو ش��هر
«زاهدان» و «يزد» با قطع آب مواجه بودند .قطع آب يزد
موجب شد استاندار اين استان در تهران حاضر شود و در
جلسه مسووالن امنيتي حضور يابد .خبرها از سيستان و
بلوچستان نيز حكايت از آن دارد كه در حالي كه آبرساني
با تانكر جريان دارد تالش براي حل معضل پيش آمده در
انتقال آب از زابل به زاهدان در جريان است.

روز گذش��ته ويديويي يك دقيقهاي در ش��بكههاي
اجتماعي دس��ت به دس��ت ش��د ك��ه تيران��دازي
چند م��رد در خيابان را نش��ان م��يداد .صحنه اول
فيلم ب��ا تيراندازي ب��ه چ��راغ روش��نايي خيابان و
تركاندن آن ش��روع ميش��د .تيراندازي ب��ه چراغها
ادام��ه دارد .فيلمبردار ي��ا ش��خصي در اطرافش نام
اف��رادي را كه مش��غول تيران��دازي هس��تند ،صدا
ميكن��د و آنها ميخندن��د و ب��ه تيران��دازي ادامه
ميدهند .المپ ديگري بعد از چند ش��ليك معدوم
ميش��ود .بعد از آن صداي مداوم ش��ليك تيرهوايي
اج��ازه نميده��د هي��چ ص��داي ديگري ب��ه گوش
برس��د .مردهاي جوان وس��ط خيابان قدم ميزنند
و با كالش��ينكف تي��ر هواي��ي ميزنند .فيل��م با باال
بردن دس��تان يكي از مرده��ا و قط��ع تيراندازيها
تمامميشود.
از همان لحظه اولي كه فيلم منتشر شد ،گفتند كه
اين اتفاق در خرمآباد استان لرس��تان افتاده است.
بعد از مدت��ي اما برخي مس��ووالن ش��هر خرمآباد
تكذيب كردند و گفتند فيلم براي خرمآباد نيس��ت
اما فيلم ب��ا اش��اره به اينكه ش��هر مح��ل وقوعش
كجاست ،به س��رعت در شبكههاي اجتماعي دست
به دست ش��د« .اردش��ير دريكوند» رييس شوراي
ش��هر خرمآباد در گفتوگو با «اعتماد» درباره اين
ويديو گف��ت« :من در جريان نيس��تم .اي��ن ويديو
واقعيتي اس��ت كه پخش ش��ده اما اينكه خرمآباد
است يا اس��تان ديگري را نميدانم ».او در پاسخ به
اين سوال كه شما در خرمآباد حضور داريد ،چگونه
از بروز چنين حادثهاي بيخبر هس��تيد؛ پاسخ داد:
«خرمآباد نيست .من هرچقدر نگاه كردم آن خيابان
در خرمآباد نيست ش��ايد هم من خيابان را به ذهن
نياورده باش��م .پليس امنيت مش��غول بررسي اين
موضوع اس��ت و اصل خبر را باي��د از پليس امنيت
سوال كرد».
صالحي ،عضو ش��وراي عالي اس��تانها ه��م درباره
جزييات اين حادثه به «اعتماد» گفت« :در بررسي كه
من انجام دادم ،متوجه شدم كه اين حادثه در حاشيه
شهر خرمآباد در منطقهاي به نام ماسور اتفاق افتاده
است .ماسور ،چند سالي اس��ت كه به شهر خرمآباد
الحاق شده است .بچهها هم تقريبا افراد را شناختهاند.
بهمقاماتميگوييمكهمسالهراپيگيريكنند».
او درباره علت اي��ن رفتار توضي��ح داد« :طرف گفته
ميخواهيم به مسووالن بگوييم كه آنقدر نگويند كه
امنيت اس��ت ،ديديد ما چه كارهايي ميتوانيم انجام
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گزارشي نوشته بوديد كه گويا در شوراي عالي
انقالب فرهنگي موضوع حذف آزمون ورودي
دانشآموزان در پايه هفتم به مدارس تيزهوشان مطرح
بوده است .چرا گزارشي تهيه نميكنيد و نشان نميدهيد
كه تاكنون بابت برگزاري هر آزمون چقدر هزينه ش��ده
اس��ت .به جز اين ،خانوادهها بطور متوسط براي آمادگي
فرزند يا فرزندانشان چقدر هزينه ميكردند و بعد از اين
هزينهها چه اثري در زندگيشان نمود مييافت؟ دستكم
منازروزنامهاعتمادانتظاردارموقتيازحذفآزموندفاع
ميكندونظرات موافقانرامرتبمنعكسميكندباتهيه
اين عدد و رقمها نشان دهد حذف آزمون چقدر ميتواند
اثر مالي داشته باشد و خيليها اينك از بابت آنكه پولي به
دستنميآورندنسبتبهايناقداماعتراضدارند.
شهرامرفيعي۰۹۱۶۰۰۰۷۸۶۲/

گروه اجتماعي

«الماس»خليجفارسحتييك
پزشكمتخصصندارد

اميد به رسيدگي دادستاني

از همين رو برخالف برخي از اعضاي ش��وراي شهرتهران و
ش��هروندان تهراني براين باورم كه عدم انتش��ار سرفصلها
يا جزييات پروندههاي تخلفي كه نجفي از آنها ياد ميكند،
كاردرست و منطقي بوده است چرا كه اشاره كوتاه و مختصر
و تيت��روار در اينگونه م��وارد ميتواند فق��ط واكنشهاي
احساسي از س��وي جامعه را به دنبال داش��ته باشد و حتي
مسير پرونده را تحتالشعاع قراردهد .ولي در عين حال نكته
اينجاستكهاصوالدرتماميسيستمهايقضاييكشورهاي
مختلف رگههايي از سياس��ي كاري به چشم ميخورد كه
اين آفت در كشورما بيشتر است و بس��ياري از پروندههاي
قضايي در گيرودار مصلحتانديشي و ديدگاههاي سياسي
قراردارند.بهشخصهمعتقدمكهدرموردپروندههاييادشده
نيز همين اتفاق افتاده است .در مورد پروندههاي ارسالي از
سوي شهردار قبلي تهران نيز قطعا دادستاني پرونده را رويت
و مطالعه كرده است ولي اينكه اين پرونده قرار است «كي»
و در چه «زماني» براي ضربشست نش��ان دادن به كسي،
بحث ديگري اس��ت .مثال وقتي كه قرار باشد دكتر قاليباف

الواعتماد

واكنش مسووالن استان لرستان به فيلم تيراندازي در خيابان:

آب و هوا
«برود» ممكن است اين پرونده با سرعت بيشتري پيگيري
ش��ود كه اينها از قبل و براس��اس همان س��اليق سياسي
پيشبيني و طراحي ميش��ود .البته ش��ايد ه��م هيچگاه
بنابرمصالح ،اين پروندهها به جريان نيفتند كمااينكه عميقا
معتقدمكهاينپروندههابهنوعيمستقيمانهتنهابااستعفاي
نجفي ارتباطي تنگاتنگ دارد كه حتي يكي از چالشهاي
شوراي شهر جديد براي انتخاب شهردار بعدي تهران است.
مسلما اعضاي ش��ورا تالش خواهند كرد تا فردي را به جاي
نجفي به عنوان ش��هردار انتخاب كنند كه بتواند مانند وي
عزمي راسخ براي مبارزه با فساد داشته باش��د و راه او را ادامه
دهد .كوتاه سخن آنكه ،درست است كه در بسياري از موارد،
عكسالعملهاوتصميماتقضاييدررسيدگيبهپروندهها،
چندان برمبناي حقوقي گرفته نميش��ود ولي با اين حال
اميدواريم دادستاني به دور از هيجان زدگي و با رعايت اصول
ومواردحقوقيچنانعملكندكهافكارعموميبهاينيقين
برسندكهحقيقتا،پروندههاييكهنجفيبهآنهاسپردهباطي
مراحلطبيعيوقانونيبهسرانجامبرسد.

ejtemaee@etemadnewspaper.ir
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روزنامههاي ما و تقابل با فضاي مجازي
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دهيم؟» اما حبيباهلل خجستهپور ،معاون سياسي-
امنيتي استاندار لرستان فيلم منتشر شده در فضاي
مجازي مبني بر تيراندازي در خيابانهاي خرمآباد را
مربوط به آذر ماه سال گذشته دانست.
او در اين باره به تسنيم گفت« :در همان زمان عوامل
اين تيراندازي شناس��ايي و برخورد الزم با آنها انجام
گرفت اما اكنون با توجه به پخش فيلم و اينكه چهره
خوبي را از شهر و استان ما معرفي نكردهاند ،مجدد اين
افراد دستگير شدهاند تا علت ضبط و پخش اين فيلم
معلومشود».
مع��اون سياس��ي -امنيت��ي اس��تاندار لرس��تان به
دستگيري عامالن اين ماجرا اش��اره كرد و گفت« :با
منتشركنندگاناينفيلمبرخوردميشود».
همچني��ن س��عيد رازان��ي ،دادس��تان عموم��ي و
انقالب مركز استان لرس��تان هم در واكنش به فيلم
منتشرشده مبني بر حضور آزادانه اوباش در خياباني
در خرمآباد و تيراندازي با س��الحهاي جنگي گفت:
«فيلم منتشره در فضاي مجازي كه عنوان شده بود در
درگيري در خرمآباد ضبط شده است ،صحت ندارد و
فيلم مربوط به تيراندازي در يك عروسي به عنوان يك
شادي محلي است .البته پس از اطالع از اين موضوع
بالفاصله دستور قضايي جهت جلب متهمان صادر و
نهايتا چهار نفر در اين رابطه دستگير شدند».
دادس��تان عمومي و انقالب مركز اس��تان لرس��تان
ادام��ه داد« :اتهام دستگيرش��دگان اخ��الل در نظم
عمومي از طريق تيران��دازي ،تخريب اموال عمومي،
حمل غيرمجاز اسلحه و ايجاد رعب و وحشت بوده و

پرونده اين افراد در يكي از ش��عبات بازپرسي در حال
رس��يدگي اس��ت .بنابراين عنوان درگيري خياباني
در خرمآباد اصال صحت ندارد و دس��تگاه قضايي در
مقابل هرگونه مزاحمت و سلب آسايش مردم با اقتدار
خواهدايستاد».
در همين حال و بر اساس گزارش پايگاه اطالعرساني
فرمانداري خرمآباد ،اسد عبداللهي ،فرماندار خرمآباد
با اشاره به فيلم منتشرش��ده از تيراندازي در خرمآباد
گفت« :با توجه ب��ه بازتاب منفي اين فيل��م در افكار
عمومي ،دستور دستگيري مجدد عامالن تيراندازي
داده شد».
او در اين باره توضيح داد« :نه��م آذرماه  96در محله
ماسور در جنوب خرمآباد سرنش��ينان خودرو پژوي
 405در مراسم عروسي با استفاده از اسلحه جنگي و
شكاري مبادرت به تيراندازي هوايي و تخريب اموال
عمومي كردند .پس از اين عمل خ��الف قانون ،آنان
سريعا شناسايي 3 ،نفر دستگير و به مدت يك هفته
بازداشتشدند».
فرماندار خرمآب��اد ادام��ه داد« :با توجه ب��ه جرايم و
داليل جديد به دست آمده از متخلفين مانند تخريب
اموال عمومي ،اخالل در نظم عموم��ي و ايجاد رعب
و وحشت ،جريحهدار ش��دن افكار عمومي و ...مجددا
مساله در شوراي تامين شهرس��تان مطرح و دستور
دستگيري و پيگرد قانوني داده شد».
به گفته عبداللهي ،قطعا با توجه به نوع جرم و بازتاب
منفي آن در اف��كار عمومي و دالي��ل جديد برخورد
قانونيقاطعيدرانتظارهنجارشكناناست.

هرقدر هم مدير و معاون حرفهاي
باش��ي كمتر ميتوان��ي در ميان
لباسهاي فرم و يكدست بچهها
آمدن ي��ا نيام��دن دانشآموزي
را حدس بزني .ب��ه خصوص اگر
دانشآموز غايب از خوبان مدرسه
علي بهشتينيا باشد .اما غيبت و نيامدن محمد
را از شلوغي كتابخانه فهميدم .محمد ،مسوول كتابخانه
بود .غيبت چند روزه محمد حساس��يت ما را بيش��تر و
بيشتر كرد .تلفنها يا خاموش بودند يا پاسخ نميدادند،
تا زماني كه پدر محمد خبر به كما رفتنش را با چشماني
اش��كبار ،به ما داد و از معلمان و دانشآموزان خواست تا
براي محمد دعا كنند .بعد از آن خبر ،چند باري هم كه
پدر محمد به مدرسه آمد از احوال بد و نامساعدتر شدن
وضعيت او سخن ميگفت و اينكه محمد قدرت تكلمش
را از دس��ت داده و پزش��كان هم در ش��ناخت و درمان
بيمارياش ناتوان ش��دهاند .پاس��خ نمونههاي ارسالي
به خارج از كش��ور هم نيام��ده بود .محم��د دانشآموز
كمحرفي بود و كس��ي با او خردهحسابي نداشت؛ هرگاه
از دانشآموزان ميخواس��تيم برايش دعا كنند ،با تمام
وجود اين كار را ميكردند .امتحان��ات ترم اول هم تمام
شد و جاي خالي محمد همچنان در كالس و كتابخانه،
سخت احس��اس ميش��د .از ريخت كتابخانه و بچهها،
نبودن محمد را خوب ميش��د فهميد .از غيبت محمد
چند ماهي گذش��ته بود كه تلفن همراهم زنگ خورد.
پدر محمد بود .اما اينبار متفاوتتر از هميش��ه؛ خبر به
هوش آمدن و بازگشت محمد به خانه .محمد بهتر شده
بود و اينبار پدرش به جاي دعا از ما خواس��ت ،محمد را

خودروهاي شخصيشان هستند و اين يعني افزايش
خودروهاي تكسرنش��ين .اگ��ر خانمه��ا بتوانند به
جاي ماش��ين از موتوسيكلت اس��تفاده كنند ،ميزان
آلودگ��ي بيش از ميزان��ي كه بر اث��ر تعطيلي مدارس
كاس��ته ميش��ود ،كاهش خواهد يافت .به عالوه بايد
ميزان كاه��ش ترافيك و مص��رف بنزي��ن را از ديگر
مزاياي آن به حساب آورد .مش��كل اساسي اين است
كه با اينكه مشكل ش��رعي در اين زمينه وجود ندارد
ولي ب��ه دليل برخي القائ��ات نادرس��ت در اين زمينه
هيچ خانم��ي به فكر اس��تفاده از موتوس��يكلت براي
حمل و نقل درونش��هري نيس��ت .اگر به كشورهاي
آسيايي به ويژه كشورهايي مانند هند ،تايلند ،ويتنام
برويد ميزان استفاده از موتوسيكلت توسط خانمها را
متوجه ميش��ويد .براي مثال فكر كنيد اگر خانمهاي
ويتنامي در كش��وري با مس��احت يك پنجم ايران و
جمعيتي در حدود  100ميليون نفر ،قصد داش��تند از
اتومبيل براي كارهاي روزان��ه خود كه اغلب در اطراف
خانههايشان است اس��تفاده بكنند ،چه اتفاقي براي
شهرهايش��ان ميافتاد .در بس��ياري از كش��ورهاي
جهان موتوسيكلتهاي اسكوتر و برقي براي استفاده
خانمها طراحي ش��ده اس��ت نه براي آقايان .در انتها
بايد ياد آور شود كه انقالب اس��المي ايران بسياري از
تابوهايي را شكست كه تنها در ذهنهاي مردم وجود
داش��ت .تابوهايي كه نه ضد ارزش و ن��ه ارزش بودند.
امروزه نيز موتورسواري خانمها كه از نظر شرعي داراي
اش��كال نيس��ت بايد مورد تبليغ قرار گيرد تا بتوان از
طريق آن يكي از بزرگترين مشكالت كشور كه همان
آلودگي هوا و ترافيك اس��ت را تا ح��دودي حل كرد.
مسائلي مانند شطرنج يا تغيير جنسي افراد دو جنسه
كه تابو بودند و حتي برخي از نظر ش��رعي آنها را حرام
ميدانستند با بلند نظري امام خميني(ره) حل شد و
با حل آنها زمينههاي زيادي براي بهبود و ارتقاي وضع
جامعه و كش��ور به وجود آمد .يادمان باش��د نيازهاي
امروز با نيازها و مشكالت گذشته فرق دارند و براي حل
آنها بايد از تمامي ظرفيتهاي موجود استفاده كرد.

خبر

عضو كانون صنفي معلمان آزاد شد

بود .پس از پيگيريهاي خانواده و ساير فعاالن صنفي،
سرانجام در آخرين روزهاي اس��فندماه قرار بازداشت
اين معلم به وثيقه تبديل و روز گذشته آزاد شد.

ضربوشتمفعاالنميراثفرهنگيدربافتتاريخيشيراز

گروه اجتماعي | يكي از فعاالن ميراث فرهنگي شيراز
در حالي كه براي ممانعت از تخري��ب خانههاي تاريخي
شيراز به محدوده شرقي حرم شاهچراغ رفته بود ،توسط
مس��ووالن طرح توس��عه حرم مورد ضرب و ش��تم قرار
گرفت .اين فعال حوزه ميراث فرهنگي به «اعتماد» گفت:
«از ناحيه سر و گردن و دستم آس��يب ديدم ».اين فعال
فرهنگي ميگويد از كساني كه او را مورد ضرب و شتم قرار

دادهاند شكايت كرده اما هنوز به نتيجهاي نرسيد ه است.
بافت تاريخي ش��يراز از ارزشمندترين بافتهاي تاريخي
كشور است كه با وجود مخالفتهاي شوراي شهر و فعاالن
ميراث فرهنگي اين ش��هر سالهاست تخريب ميشود.
به گفته فعاالن ميراث فرهنگي از س��ال  74تاكنون بالغ
بر  900پالك تاريخي در جريان توس��عه حرم شاهچراغ
تخريبشدهاستواينتخريبهاهمچنانادامه دارد.

افقی

به مدرسه بياورد ،شايد با ديدن معلمان و دانشآموزان
فراموشياش بهتر ش��ود .پذيرفتيم و محمد و پدرش به
مدرسه آمدند .محمد بس��يار وزن كم كرده بود ،توانايي
صحبت كردن نداش��ت؛ من و يكي از همكاران با محمد
دس��ت داديم؛ محم��د به س��ختي لبخن��د زد .پدرش
متعجب ،لبخندي از ش��وق و رضاي��ت زد و گفت :فكر
كنم محمد شما را ش��ناخت .منتظر تاييد ما بود .تاييد
كرديم .خوشحالتر ش��د و گفت براي امروز بس است؛
شلوغي و س��ر و صدا براي محمد خطرناك است .موقع
رفتن هم گفت :جواب آزمايشها از آلمان آمده ،بيماري
محمد «ويلسون» است؛ ناشناخته و خطرناك ،پزشكان
هم گفتهاند :بيماران ويلسون سه س��ال زمان نياز دارند
تا به حال طبيعي برگردند .چند روزي هم از اين ماجرا
گذش��ت و محمد آرامآرام به مدرسه بازگشت .معلمان
و دانشآموزان به گرمي با محمد برخورد كردند .محمد
را در آغوش گرفتند ،لبخند زدند .راس��تش را بخواهيد
فكر نميك��ردم دانشآموزان اينق��در صميمي بتوانند
با محمد ارتباط برقرار كنند .اين رفتارها را بيش��تر در
فيلمها و داستانها ،ديده و خوانده بودم .يك هفته پس
از بازگش��ت محمد ،پدرش با چهرهاي ش��اد به مدرسه
آمد و گفت :محمد حرف ميزند ،ما را هم ميشناس��د،
ميخندد و ب��ه ش��كل باورنكردني رو به بهبود اس��ت.
گويا معجزهاي رخ داده اس��ت .دم مسيحايي معلمان و
دانشآموزان ،محمد را به زندگي دوباره بازگرداند .با قرار
پزشكان بايد محمد سه س��ال بعد به وضعيت امروزش
بازميگشت .ويلس��ون ،نهنگ آبي ،اعتياد ،آسيبهاي
اجتماعي ،واژگان كوچكي هستند اگر معلمان ،مدارس
معلم
و محمدهاي ديگر را دريابيم.

سودوكو

موتورسواري خانمها ،راهكار كاهش آلودگي هوا

گروه اجتماعي | روز گذشته محمد حبيبي ،معلم و
فعال صنفي آزاد شد .حبيبي دوازدهم اسفند ماه سال
 96در مقابل هنرستان محل تدريسش بازداشت شده

يك فروشگاه در خيابان شريعتي باز شده است
كه سوسيس و كالباس را در محل توليد ميكند
و ميفروش��د .اما محصوالتش نه تاريخ مصرف دارند و نه
مشخص است كه اين محصول طي چه فرآيندي توليد
شدهاست.چگونهميتوانيمموضوعراپيگيريكنيم؟
ميالد۰۹۳۶۰۰۰۱۲۸۹/

ويلسون و غيبتي كه براي يك دانشآموز رقم زد

نگاهمردم

آلودگي هواي تهران به حدي افزايش يافته كه چندين
منطقه از ش��هر تهران در مرحله بحراني و هشداربراي
تخليه قرار گرفتهاند .بنابر اعالم وزارت بهداشت ساالنه
نزديك به پن��ج هزار نف��ر در تهران جانش��ان را بر اثر
آلودگي هوا از دس��ت ميدهن��د .ميزان س��رطان نيز
متاسفانه بر اثر همين آلودگي هوا ،طي چند سال اخير
روند صعودي به خود گرفته اس��ت .معضل ترافيك نيز
به يكي از بحرانهاي ش��هر تهران تبديل ش��ده .جاي
پ��ارك در ته��ران نيز به ق��دري كمياب اس��ت كه اگر
فردي بتواند در برخي از مناطق ش��هر جاي پارك پيدا
كند ،آن فرد را بايد در زمره افراد بس��يار خوشش��انس
به حس��اب آورد .اينها بخش��ي از معضالت شهر تهران
است كه امروزه در بسياري از ش��هرهاي بزرگ و حتي
متوسط ايران نيز ديده ميشود .تهران كه همواره آينه
 10سال آينده ديگر شهرهاي ايران به حساب ميآيد،
امروزه به حدي دچار مشكالت شده كه بسياري بر اين
باورند كه باي��د پايتخت را به جاي ديگ��ري انتقال داد؛
حال بايد اين مشكالت را كه همين امروز در بسياري از
شهرهاي بزرگ ايران ديده ميشود ،طي  10يا  20سال
آينده درتمامي شهرهاي كوچك و بزرگ ايران به نظاره
بنشينيم .موضوع آلودگي هوا از تمامي معضالت ديگر
در تهران بغرنجتر است.
راهكاري كه ام��روز دولت ب��راي مقابله ب��ا آن بهكار
ميبندد ،تعطيلي مدارس و دانشگاههاست تا كمي از
مشكالت آلودگي هواي شهر بكاهد موضوعي كه باعث
تمسخر بسياري از مردم شده و عدهاي را بر آن داشته
كه به دولت پيش��نهاد بدهند ش��هر تهران را يكسره
تعطيل اعالم كند .با اين حال به گفته كارشناس��ان به
غير از تعطيلي مدارس و همچنين پيشنهاد استفاده
از وسائل حمل و نقل عمومي ناكارآمد ،بايد با يكسري
از تمهي��دات از مي��زان خودروه��اي تكسرنش��ين
تهران كاست .امروز بخش��ي از ترافيك تهران مربوط
به خانمهاس��ت كه براي خريد مجبور به اس��تفاده از

اعضاي ش��وراي ش��هر تهران كه مدعي بودند
شهرداري بايد به اتاق شيشهاي تبديل شود االن
چرا شورا را به اتاق شيش��هاي تبديل نميكنند و با مردم
شفاف س��خن نميگويند .واقعا قرار اس��ت چه كسي به
عنوان شهردار انتخاب شود و اگر فردا روز شخصي گفت
استعفابدهدآنوقتشهردارراياعضاراچهميكند؟
حسن۰۹۱۲۰۰۰۲۳۲۰/
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