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یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای مسائل اجتماعی

یادداشت

نداشـــتن پـــول خـــرد و
منازعهای که برای آن همواره
بیـــن مســـافران و رانندگان
تاکســـیها جریان داشت،
تعدادی از اســـتارتاپها را
ابوالقاسم رحمانی
بر آن داشـــت تا بعد از تجربه
روزنامهنگار
موفق راهاندازی تاکسیهای
اینترنتـــی ،نرمافزار پرداخـــت الکترونیک
کرایههاراراهاندازیکنند«.رسید»«،فونپی»
و«ایزیپی»سهنرمافزاریهستندکهبهترتیب
قدم در تحول این شیوه پرداخت گذاشتند
و سازمان تاکسیرانی نیز از آنها در حد توان
حمایت کرد .اما در راستای اجراییسازی این
سیاست ،نرمافزار رسید با مشکالتی مواجه
شد و همین مشکالت باعث شد این نرمافزار
در دور رقابت با سایرین عقب بیفتد.
ایمان محمـــدی ،مدیرعامل اپلیکیشـــن
پرداخت«رسید»درگفتوگوبا«فرهیختگان»
به مشکالت ایجاد شـــده برای این نرمافزار در مرحله
بهرهبرداری و اجرا پرداخت و گفت« :بیش از یک سال و
نیماستکهبهشرکتتاکسیرانیبرایمجوزدرخواست
دادهایـــم اما آنها هیچ توجهـــی نکرده و مجوزی برای
ما صادر نمیکنند .مســـئوالن تاکسیرانی وعدههای
بلندمدتی جهت همکاری میدهند در حالی که تا به
امروز و با گذشـــت زمان زیادی از اولین درخواست ما
هنوز گشایشی صورت نگرفته است».
وی با اشـــاره به گســـتردگی فعالیت نرمافزار رســـید
خاطرنشـــان کرد« :در حال حاضر اپلیکیشـــن رسید
بیش از هشت هزار تاکسی را تجهیز به QRcodeخوان
کرده اما اجازه فعالیت از آنها گرفته شده است .با این
حال گویا تاکسیرانی در حال طراحی سازوکاری جهت
فعالیت این نرمافزارهاست و تا زمانی که به نتیجه نرسد
مجوزی را صادر نمیکند اما واقعیت اینطور نیست و
فونپی که وابستگی به نهادهای خاص دارد در حال
فعالیت است».
محمدی با اشاره به رســـم متداول فعالیت این نوع
کسبوکارها افزود« :برای اینکه فونپی بتواند فعالیت
کند باید مناقصهای برگزار میشـــد و ما هم حضور
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نرمافزارهای پرداخت الکترونیکی و تاکسیرانی
پس از یک طرح مشترک کوتاه ،حاال با چالش روبهرو شدهاند

«رسید»،بهجایینرسید

یادداشت

در سراســـر دنیـــا رســـانه و
خبرنـــگاران را رکـــن چهارم
دموکراســـی میداننـــد و
سیاســـتمداران ایرانی هم
در کنار قوه مجریه ،قضائیه
مهسا شمسکالئی
و مقننه از رســـانه بهعنوان
روزنامهنگار
چهارمین رکن دموکراســـی
یاد میکنند ،اما آنچه قابل توجه است تفاوت شگرف
برخورد با اهالی رسانه در ایران و سایر کشورهای جهان
است!
تاریخ توهین به قشـــر خبرنگاران در کشـــور ،در خود
صحنههای بســـیاری دیده و در تمام این توهینها،
جرم خبرنگار ،مطالبهگری ،پرسشگری یا اصرار کردن
بر سوالی بهمنظور روشن شدن ماجرا برای مردم بوده
است!
ماخبرنگارهایایرانیعادتبهشنیدنسواالتیازقبیل
اینکه مگر خبرنگار با سایر مردم چه تفاوتی دارد ،چرا
باید خبرنگاران فالن امتیاز را داشته باشند و ...داریم
و بـــه دلیل اینکه تعبیر صحیحی از این حرفه در افکار
عمومی نشـــده اســـت ،در زمانی که با این سواالت از
جانب مردم مواجه میشویم خیلی ناراحت نمیشویم
و از کنارش عبور میکنیم.
اما اگر مســـئولی که خود از نزدیک شاهد تالشهای
بیوقفهخبرنگاراناستاینسواالترابپرسدیابخواهد
برخی رفتار خبرنگارنماها را به سایر خبرنگاران تعمیم
دهد ،نه من و نه سایر همکاران نمیتوانیم ندید بگیریم
یا اینکه به سادگی از کنار آن عبور کنیم.
هنوز برخورد زشـــت عباس آخوندی با خانم خبرنگار

میداشـــتیم .باید قراردادی نوشته میشد و ما هم
مطلع میشـــدیم ،االن فونپی تحت چه سازوکاری
در حال فعالیت اســـت؟ تاکســـیرانی در حال وقت
تلف کردن اســـت و این وقتکشی به نفع فونپی و
سایر نرمافزارهاست که تحت عنایت این سازمان در
حال فعالیتند».
مدیرعامل اپلیکیشن پرداخت «رسید» ادامه داد« :یک
موضوع قابل توجه و محل سوال ماست که تاکسیرانی
چه چیزی از نرمافزارهـــای پرداخت میخواهد؟ این
سازمان هنوز هیچ ســـازوکار مشخصی ندارد ،با این
حال فونپی مدعی است که توانسته به خواستههای
تاکســـیرانی عمل کند ،حاال این خواسته چه چیزی
بوده که ما نتوانســـتیم و فونپی توانسته ،هنوز به آن
پی نبردهایم».
محمدی در پایان به برخورد شـــدید سازمان نظارت بر
تاکسیرانی اشاره کرد و گفت« :این سازمان در برههای

باشـــگاه خبرنگاران جوان ،توهین حسن قاضیزاده
هاشـــمی به خبرنگاران و مزدور خواندن آنها و توهین
بهناز جعفری به یک خبرنگار فراموش نشده است که
در خالل تصویب شدن جزئیات طرح ترافیک امسال،
اعضای شـــورای شهر اظهارنظرهایی در مورد سهمیه
طرح ترافیک خبرنگاران کردند و چه مســـتقیم و چه
غیرمستقیم به خبرنگاران توهین کردند؛ این موضوع
به قدری اهمیت داشت که عدهای از خبرنگاران حاضر
در صحن شـــورا در همـــان روزی که به جامعه خبری
بیاحترامی میشود ،صحن شورا را به نشانه اعتراض
ترک میکنند.
عدهایازخبرنگاراناعتراضاتخودرادرفضایمجازی
باهشتگ#نه_به_رانتدرراستایافشاگریرانتبازی
اعضای شهرداری و شورای شـــهر دنبال کردند تا به
مسئوالن مربوطه بفهمانند که اعطای طرح ترافیک با
نرخ پایینتر به خبرنگاران رانتبازی نیست و ساخت
فالن ســـونا و جکوزی یا خرید فالن زمین و امثالهم از
سوی شما رانتبازی است.
اینبیاحترامیونادیدهگرفتهشدنجایگاهخبرنگاران
موضوعـــی قدیمی یا جدید نیســـت ،بلکه موضوعی
لحظهایاستکههرلحظهامکانداردازسویمسئولی
که با آن مصاحبه میشـــود یا در جلســـه حاضر است
به خبرنگار توهین شـــود و در این بین هستند عدهای
خبرنگارنما که توانســـتهاند در این حرفه نفوذ کنند و
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با تاکسیهایی که برچسب نرمافزار رسید را داشتند و
از آن اســـتفاده میکردند ،برخورد میکرد و حتی در
مواردی پروانه هوشمند شهری آنها را نیز باطل میکرد.
بااینوضعماعالقهمندبهفعالیتهستیموتاکسیرانی
شـــفاف بگوید چه چیزی میخواهد تا ما اجرا کنیم و
بیش از این مانع فعالیت ما نشود».

برخیبیقانونیکردند

علیرضا قنادان ،مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی تهران در همین ارتباط به «فرهیختگان»
گفت« :تا به حال به هیچ نرمافزاری در زمینه پرداخت
الکترونیک کرایه تاکسیها مجوز داده نشده است.
اینکـــه بگوییم به فالن نرمافـــزار مجوز فعالیت داده
شده است و به آن یکی نه ،ادعای کذبی است .یک
طرح پایلوت توســـط سازمان تاکسیرانی اجرا شد به
این صورت که یک خط تاکسیرانی به «رسید» و یک

«خبرنگار»اهلرانتنیست

  افقی
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گزارش

اتفاقات ناخوشایند برای هر کسی خواهد
الهه سلیمانی
افتاد و ما در حد توان خود سعی میکنیم
استاد دانشگاه
و مشاور خانواده
به آنها کمک کنیم ،بهعنوان مثال میتوان
از این اتفاقات ناخوشایند به زلزله کرمانشاه
اشاره کرد که هم روح ما را آزرد و هم جسم ما را ،چراکه تقریبا میشود
گفتتمامایرانیهابهاینبیتسعدیکهمیگوید«:چوعضویبهدرد
آورد روزگار ،دگر عضوها را نماند قرار» معتقد هستیم.
هنگامی که در شـــهری حادثهای مانند زلزله رخ میدهد ،در ابتدا به
فکر امدادرسانی به مصدومان هستیم و بعد از آن به خدمترسانی به
بازماندگان میپردازیم و ســـعی میکنیم بنایی برایشان بسازیم و آنها
را اســـکان دهیم تا این افراد به جز درد و ناراحتی از حادثه دیگر غمی
نداشتهباشند.
مـــا در این حادثه کمکهای نقدی یا مایحتاجهایی که یک خانواده
در این شـــرایط احتیاج دارد را برای زلزلهزدگان ارســـال کردیم ولی در
این بین ســـوالی که میتوان گفت تقریبا بیجواب مانده است ،ما به
آنها لباس دادیم ،پوشاک دادیم ولی آیا عاطفه هم دادیم؟ آیا به فکر
کودکانی که پدر و مادر خود را از دســـت دادهاند و در بحران «کمبود
عاطفه» هستند ،بودیم؟
در ایـــن زلزله بودند کودکانـــی که والدین خود را از دســـت دادند و
بیسرپرســـت شدند و در بین تمام آالمی که دارند تشنه یک بار دیگر
صداکردنواژهایبهاسم«مادر»هستند،شایدبتوانیمباارائهطرحهای
سرپرســـتی برای این کودکان ،کاری کنیم که این اتفاقات تلخ برای
همیشهازذهناینکودکانپاکشودودرخانوادهایجدیدقراربگیرند.
کودکانی که با تمام وجود اضطراب جدایی و تنهایی را لمس کردهاند،
کودکی که هنوز در مرحله تفکر انتزاعی به سر میبرد و تازه میتواند
تجسم کند و برای خود آینده روشنی را رقم بزند ،چرا باید در آن شرایط
بماند و خاطراتی که دیگر راهگشایی برای آیندهاش ندارد را در ذهن
خود مرور کند؟
بسیاری از این کودکان دچار سندروم پس از سانحه خواهند شد و در
بزرگسالی اعتمادبهنفس کافی ندارند تا بتوانند در شرایط مختلف یا
با هر هیجان ،دچار عدم کنترل تکانههای هیجانی نشوند و به سمت
رفتارهای پرخطر نروند و این یعنی هشداری برای این دسته از کودکان
که مسئوالن باید در کنار سایر خدماترسانی به این افراد به این مورد
هم اهمیت دهند.
همانگونه که ما اعتقاد داریم ساختن شرایط فیزیکی احتیاج به زمان
دارد ،از نظر روانشناســـان هم بازگشت شرایط روانی فردی که دچار
حادثه شده است به شرایط روانی قبل از حادثه بسیار بیشتر از شرایط
فیزیکی زمان میبرد .در اینجا ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است
که صرفا کمکهای مقطعی روانی ،حتی دور کردن کوتاهمدت افراد
از محل ،مشکل آنها را حل نمیکند.
درخصوص این کودکان که هم پدر و هم مادر خود را از دست دادهاند
باید کاری اساسی انجام داد و از روانشناسان کودک و افراد صاحبنظر
در این خصوص مشورت گرفت.
یکـــی از اقداماتی که میتوان برای این کـــودکان انجام داد آموزش
مهارتهایالزمدرخصوصخودشناسیوپذیرششرایطموجوداست
تاکودکانبافراگرفتناینمهارتکمکمحادثهتلخزلزلهرافراموشکنند
و بتوانند برای خود آیندهای روشن بسازند.
چقدر خوب است به فکر سپردن کودکان بیسرپرست به خانوادههای
سالمباشیمتاکمککنیمطرحوارههایتحقیر،ناکامیوسردیکهدر
این کودکان شکل گرفته را بشکنیم و آنها به همان ذات کودکی یعنی
بازی و شادابی بازگردند.
پس بهتر است دغدغه «روان» را در اولویت قرار دهیم و کمک کنیم به
مرور زمان کودکان ،کودکی کنند و در این دوران بپذیرند اتفاقی پیش
آمـــده که فقط باید به خود بگویند« :خدایی دارم به بزرگی دنیا و او به
من گفت تو میتوانی چون من را داری پس بلند شو و شروع کن».
درنتیجهبایدبارگذاریکالسهایآموزشیازجملهمهارتهایزندگی
به صورت بلندمدت باشد؛ مانند طراحی کتابهای آموزشی ویژه این
کودکان،اعزامتیمروانشناسیبهمناطقآسیبدیده،برگزاریدورههای
آموزشی حتی به صورت اردوهای کوتاهمدت به مناطق آسیبدیده و
ن روانشناسان به مناطق متعدد.
حتی آورد 
امید اســـت با این کار در بلندمدت بزههـــای اجتماعی و نوجوانی،
خودکشی ،اعتیاد و طالق را در این مناطق نبینیم.
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همیشه پای لنگ اعتراضات جامعه خبری باشند.
در کشورهای پیشرفته و توسعهیافته ،حرفه خبرنگاری
جزء  ۱۰شـــغل برتر جامعه و همرده با مشاغلی مانند
اســـتادی دانشـــگاه و پزشـــکی و معلمی و وکالت،
دستهبندی میشود ،اما متاسفانه در ایران شاهد این
هستیم که توهین به خبرنگاران هر روز ابعاد جدیتری
بـــه خود میگیرد؛ تا جایی که معاون شـــهردار تهران
در دفتر یک خبرگزاری شـــرکت میکند و کماطالعی
خـــود از ادعای خبرنـــگاران برای حق داشـــتن در
ســـهمیهبندیهای طرح ترافیک را به زیادهخواهی
خبرنگاران تعبیر میکنـــد و میگوید« :زمانی که به
خبرنگاران این طرح ترافیک داده میشود چه کنترلی
انجـــام میگیرد که این افـــراد صرفا برای تهیه خبر از
آن اســـتفاده کنند .آیا تضمینی وجود دارد؟ وضعیت
خبرنگاران با خودروی اورژانس و آتشنشانی متفاوت
است،افرادیکهازخودرویشخصیاستفادهمیکنند
به نظر من خودخواهی میکنند و فرقی نمیکند که
داراباشند،مدیرباشندیاوکیل.البتهبگویمکهبخشش
از جیب من نیســـت از جیب مردم است .میتوانستم
بگویم طرح ترافیک مانند قبل باشد و همه خوشحال
شوند اما چه ترجیحی وجود دارد که از جیب مردم برای
یک اقلیت خرج کنیم تا صد هزار خودرو به راحتی در
محدوده مرکزی شهر تردد کنند».
در پاســـخ به این مســـئول باید بگویم که شما از کجا

خط دیگر به «فونپی» داده شد تا پرداخت کرایهها
در این خطوط توســـط این نرمافزارها صورت گیرد.
متاسفانه در مرحله اجرا «رسید» بیقانونی کرد و پا از
خط اهدا شده به این نرمافزار فراتر گذاشت و همین
عمل باعث بروز مشکالت فراوانی در سایر خطوط شد
و مجموعه تاکســـیرانی را با مشکالت فراوانی روبهرو
کرد .برای جلوگیری از این موضوع سازمان نظارت بر
تاکسیرانی مانع فعالیت این نرمافزار شد».
وی با اشاره به تشکیل یک کمیته برای بررسی موضوع
پرداخت کرایهها خاطرنشان کرد« :از یک ماه گذشته
کمیتهایباحضورسازمانفناوریاطالعاتشهرداری،
مترو،اتوبوسرانیوتاکسیرانیتشکیلشدهاستتاتمام
جوانباجرایاینسیاستموردبررسیقراربگیرد.بنده
این موضوع را بارها به آقای محمدی مدیرعامل «رسید»
گفتموتکرارکردمکهدرحالزمینهسازیوتهیهبستری
هســـتیم که همه نرمافزارها حتی نرمافزارهای بانکی
هم به این حوزه وارد شـــوند و این مصرفکننده باشد
که نرمافزار را جهـــت پرداخت انتخاب میکند .بنده
شـــخصا با هر نوع انحصاری مخالفم و باید فضا برای
فعالیت همه باز باشد».
قنادان در پایان به رویه ناصحیح مدیران نرمافزار رسید
انتقاد کرد و افزود« :برای اجرای هر سیاستی آن هم
در این حجم و ارتباطی که با زندگی روزمره مردم دارد
باید دقت و کارشناســـی الزم صورت بگیرد .مدیران
«رسید» به واسطه ارتباطاتی که با کافهبازار و رسانهها
دارند در حال جوسازی رسانهای هستند تا رویه غلط
خود را ادامه دهند و قائل به خواستههای تاکسیرانی
نیستند .باید ابتدا به طرح پایلوت و محدودیتهای
موجود در آن احترام میگذاشـــتند و بعد در فضایی
مهیا و آرام به رقابت با سایرین میپرداختند نه اینکه
پایلوت را دور بزنند و حاال هم شاکی باشند».
در انتها باید گفت اســـتفاده از تکنولوژی در هر زمینه
بهمنظـــور افزایش رفاه عمومی و تســـهیل ارتباطات
گوناگون روزانه انسان صورت میگیرد و اجرای آن در
یکبسترنو،مثلکشورماکهبهتازگیبهرهبرداریازآن
راتجربهکردهاست،نیازمندتعامل،تجربهوکارشناسی
بسیاریاستتادرابتدایمسیرتکاملشکستنخورد
و همه مردم از مزایای آن بهرهمند شوند.

تضمین میکنید که  63هزار سهمیهای که به دولت
و ادارات میدهید ،در راســـتای انجام کارهای اداری
انجام میشود؟ چراکه همه ما بارها و بارها عبور و مرور
ماشـــینهایی با پالک اداری را در ساعات غیراداری و
بهمنظور انجام کارهای متفرقه دیدهایم!
آقایمسئولاگربخواهیماصلرابرموشکافیبگذاریم
که نوک پیکان به سمت ادارات و قشر دولتی میرود!
خبرنگار اگر ادعا میکند که باید سهمیهای در طرح
ترافیک داشته باشد که برای خودش نیست ،چراکه
هیچ خبرنگاری برای خـــودش خبرنگاری نمیکند
و هرچه هســـت برای مردم است ،زیرا او زبان گویای
مردم است و باید بتواند در هر زمانی و در هر مکانی
که الزم اســـت و منع قانونی ندارد ،حاضر باشـــد و
گزارش تهیه کند؛ خبرنگاری که هر لحظه زندگیاش
میتواند سوژهای برای آغاز یک گزارش باشد چگونه
میتواند از طرح ترافیک در راستای غیرکاری استفاده
کند! خبرنگار که پشت میز نشین نیست ،او باید در
جامعه باشد.
البته منظور بنده از خبرنگار ،افرادی نیستند که دنبال
سوءاستفاده از عنوان خبرنگار برای داشتن مصونیت
حقوقی و رســـانهای در جهت زد و بند و منفعتهای
شخصیهستند!بلکهمنظورمازخبرنگار،خبرنگارانی
هستندکهازمعضالتجامعهدررنجهستندورنجمردم،
آنهـــا را رنج میدهد و تالش خود را در اطالعرســـانی
صحیح بـــه افکارعمومی و آگاهســـازی جامعه بهکار
میبرند ،اینها براساس تعهد عمل کرده و گاه به خاطر
اصرار و سماجت بر تعهدات خود جریمههای سنگینی
میپردازند و محرومیتهایی را متحمل میشوند!

پایان اطفای حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو

ساختمانامناست؟

ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو واقع در خیابان ولیعصر(عج) روز دوشنبه
دچار حریق و با تالش آتشنشانان این حریق خاموش شد.
جالل ملکی ،سخنگوی سازمان آتشنشانی با اشاره به پایان مرحله اطفای
حریق ساختمان وزارت نیرو و آغاز مرحله لکهگیری و ایمنسازی ساختمان،
از تحویل این ســـاختمان به مسئوالن و کارشناسان تا ساعاتی دیگر برای
بررسیعللحادثهخبردادوبه«ایسنا»گفت«:نیروهایسازمانآتشنشانی
در ساعات میانی شب سهشنبه موفق شدند به طبقه منفی چهار که کانون
اصلی آتشســـوزی بود ،نفوذ کنند ».وی در ادامه افزود« :در حال حاضر
نیروها وارد مرحله لکهگیری و در ادامه ایمنسازی ساختمان شدهاند تا اگر
در حین جستوجو آتش پنهانی وجود داشته باشد ،آن را خاموش کنند .در
حال حاضر آتش هویدا و آشکاری در محل حادثه وجود ندارد».
سخنگویسازمانآتشنشانیاظهارکرد«:باتوجهبهباالبودنریسکخطر،
مدت زمان طوالنی آتشســـوزی و حرارت باال ،مأموران آتشنشانی بعد از
تحویل ساختمان هم در محل مستقر خواهند بود .سپس ساختمان وزارت
نیرو تحویل مســـئوالن ،متخصصان و مهندسان خواهد شد تا آنها محل را
بررسیکنند.همچنیندرحالحاضرباتوجهبهنوعفعالیتباقیماندهتعداد
نیروهای آتشنشانی در محل کاهش یافته است .با توجه به اینکه آتش در
ساختمانحدود 48ساعتشعلهوربوده،خطرهمچنانبرایاینساختمان
ش ساختمان وجود
وجود دارد و نمیتوان بهطور مطلق گفت که احتمال ریز 
ندارد.همچنینبعدازپایانکارآتشنشانان،نظاممهندسیبایدبهموضوع
ایمنسازی این ساختمان ورود کند».

تغییر ستونهای ساختمان

حمزه شکیب ،عضو هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تهران ،میگوید« :اسکلت این ساختمان فلزی و از نوع خورجینی و در سال
 56توسط سازنده پالسکو ساخته شده است؛ سازه این ساختمان با سازه
ســـاختمان پالسکو متفاوت است و سازه پالسکو لولهای بوده ضمن اینکه
فاصله ستونهای ساختمان وزارت نیرو در این سازه کمتر است».
وی درخصوص احتمال ریزش ساختمان وزارت نیرو گفت« :حرارت آتش در

طبقهمنفی4اینساختمانشدیدبودوحتیدیوارهایساختمانترکهایی
هم برداشته بود و ستونها تغییر حالت داده است و اگر نتوانند وزن را تحمل
کنند ،احتمال ریزش وجود دارد».

امکان بازگشت ساکنان فعال وجود ندارد

سرهنگ علی کارخانه ،سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت به «میزان»
گفت« :ساکنان تا زمانی که عملیات آتشنشانان پایان نیابد و ایمنسازی
صورت نگیرد ،نمیتوانند به منازلشـــان بازگردند .از همان ساعات اولیه
حریق ،عوامل ما با آمادگی مســـتقر شدند همچنین در بخش انتظامی از
تمام یگان برای پوشـــش استفاده شده است ».وی در ادامه افزود« :سرقت
اموال عمومی در نزدیکی ساختمان وزارت نیرو گزارش نشده و ساکنان اگر
شکایتی داشتند میتوانند با پلیس ١١٠تماس بگیرند».
سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه معاون دانشجویی در
محل حضور دارد ،ادامه داد« :چنانچه دانشجویان میخواهند از خوابگاه
دانشجویی وسایلشان را بردارند باید با معاون دانشجویی هماهنگ کنند
و با حضور پلیس وارد خوابگاه شوند».
ســـرهنگ کارخانه اظهار کرد« :ساکنان تا زمانی که عملیات آتشنشانان
پایان نیابد و ایمنسازی صورت نگیرد نمیتوانند به منازلشان بازگردند».

