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رویداد

رونمایی از طرح ات ســاین ایرانی یا فارسی آن قدر پرسر وصدا 
بوده که مخالفان و موافقانش از زمان رونمایی به صف شده اند و از 
آن می گویند. این نشان را گروهی با عنوان »جمعیت توسعه گران 
فضای مجازی پاک )فمپ(« طراحی کرده اند و هدفشان از ارایه 
چنین طرحی، آن طور که در وب سایت شــان آمده این اســت: 
»در این میان خیل عظیمی از کلمات و نشــانه ها وجود دارد که 
می توانیم به فکر معادل فارسی برای آنها باشیم و این مهم به عهده 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، اما آن چه باعث شد توجه 
ما به ســاخت نمادی معادل نماد @ جلب شود، فراگیری آن در 
فضای مجازی و نبود معادل خاصی برای آن اســت. پیشنهاد ما 

برای جایگزینی و بومی ســازی  نماد @، نماد »درنشان« است؛ نمادی که به دلیل 
شباهت با نماد ات ساین ارتباط خود را با نماد اصلی حفظ و در عین حال مفهوم at را با 

کلمه »در« معادل سازی  می کند و همچنین نمادی راست به چپ است.«
 طراحان این نمــاد که عضو ســازمان مردم نهاد »فمپ«  هســتند، می گویند

 نامفهوم بودن @ برای کاربران فارسی زبان باعث شده دست به چنین ایده ای  بزنند. 
این نشــان که به ادعای طراحانش قرار است در یونیکد جهانی به عنوان یک نشان 
ایرانی و جایگزین نشان @ برای فارسی زبانان مورد استفاده قرار گیرد، در پنجمین 
همایش ملی فضای مجازی پاک با حضور دبیر و عضو شورای  عالی فضای مجازی 
و همراهی معاون دادستانی در حوزه فضای مجازی رونمایی شد و انتقادهای جدی 
کارشناسان را در پی داشت. بسیاری از آنان معتقدند درحالی که کشور در زمینه های 

زیرساخت اینترنتی و خدمات ارتباطی، مسائل مربوط به سرعت و 
کیفیت اینترنت و... چالش های جدی دارد، پرداختن به یک نشانه 
که یک مسأله غیر زیرساختی و فرعی محسوب می شود، مشکالت 
بخش عمده کاربران را برطرف نمی کند. از سوی دیگر، تک ُبعدی 
بودن و ارایه یک محصول در بازار، بدون این که بستر کاربردی برای 
آن ارایه شده باشــد، می تواند به ضرر حضور یک طرح یا ایده در 
بازار باشد. برای اجتناب از این شکست، کمپانی هایی مثل گوگل 
به جز ایمیل، سرویس های دیگری نیز ارایه می کنند تا کاربر را کنار 
خودشان نگه دارند. در نهایت، زمانی یک پروژه، اقتصادی تعریف 
می شود که تعداد کاربرانش از حد معینی بیشتر باشد. با همین 
نگاه، بومی سازی در بســیاری از موارد نه تنها کاربردی ندارد، که می تواند هزینه به 
کشور تحمیل کند. با وجود این، رسول جلیلی، از اعضای شورای  عالی فضای مجازی 
از مزایای این طرح به همشهری گفته و آن را پروژه ای داوطلبانه دانسته: »این پروژه 
در یک سازمان مردم نهاد طراحی شده و هزینه ساخت تندیس آن  که در رونمایی 
پرداخت شد، یک میلیون تومان بوده اســت. نه قراردادی برای این موضوع بوده، نه 
بحث مالی مطرح بوده است.« او در ادامه گفته: »قاعدتا اگر بخواهید به دوستی در یک 
کشور خارجی ایمیل بزنید، باید از نمادهای بین المللی استفاده کنید و این نماد تنها 
کاربرد داخلی دارد و جایگزینی @ به جای »در نشان«  هم پروسه ای زمانبر است.« 

با وجود آن که این طرح هنوز عملیاتی نشده، اما واکنش ها نسبت به آن همچنان 
گسترده است و کارشناسان عملیاتی شدن آن را همراه با اما و اگرهای بسیار می دانند. 

ذوالفقار برای سردار
سرلشکر قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران دوشنبه شب مفتخر به دریافت نشان 
»ذوالفقار« از سوی فرماندهی کل قوا شد؛ نشانی که 
به عنوان عالی ترین نشــان نظامی کشور محسوب و 
برای نخســتین بار بعد از پیروزی انقالب اسالمی به 
یکی از فرماندهان نظامی اعطا می شود. اعطای نشان 
ذوالفقار به سرلشکر قاسم سلیمانی نه تنها با واکنش 
بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی مواجه شد بلکه 
چهره های سیاسی و اجتماعی بسیاری هم دریافت این 
نشان را به فرمانده نیروی قدس سپاه تبریک گفتند؛ 
مثال محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با 
انتشار پیامی ضمن تبریک دریافت نشان، برای سردار و 

همرزمانش آرزوی درخشش بیشتر کرد.

 

گزارش تصویری
سه دهکی که حذف می شوند، کدام اند؟

سرنوشت يارانه شما چه می شود؟
از همان ســال اولی که محمود احمدی نژاد بنای پرداخت یارانه نقــدی را در ایران 
گذاشت، صحبت از حذف یارانه گروهی از طبقات درآمدی باال مطرح بود؛ اما هیچ دولتی 
نتوانست عده ای را از فهرست یارانه بگیرها حذف کند حتی در یک برهه ای کار به جایی 
رسید که از مردم خواسته شد خودشــان در صورتی که به دریافت یارانه نیاز ندارند، از 
گرفتن آن انصراف بدهند اما طبیعتا به چنین درخواستی روی خوش نشان داده نشد. 
حاال خبر می رسد که مجلس تکلیف ماجرا را روشن کرده و حذف یارانه سه دهک باال 
را عمال به قانون تبدیل کرده اســت و جالب اینکه مرده هایی که هنوز یارانه می گیرند 
هم در همین دسته بندی قرار گرفته اند. این خبر را رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه مجلس، داده و گفته: »افرادی که حقوق باالی ۵ میلیونی می گیرند و هنوز یارانه 
 دریافت می کنند، افرادی که فوت شده اند و هنوز یارانه دریافت می کنند جزو سه دهک 

خواهند بود.«
او ادامه داد: »بودجه امســال نسبت به ســال قبل تفاوت هایی داشت. هدفمندی، 
بهزیستی، افزایش وام های ازدواج، بیمه سالمت، یارانه کاالهای اساسی، سقف افزایش 
حقوق کارمندان تا 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد، افزایش اشتغال، اولویت افزایش 
حقوق بازنشستگان کمتر از 2.5 میلیون تومان، سقف مالیاتی حقوق کارمندان دولت، 
افزایش یارانه خرید گندم، آب و برق مدارس، تسهیالت مددجویان و معافیت از پرداخت 
آب  و برق و گاز برای یک بار، افزایش اشتغال برای کمیته امداد و بهزیستی، اصالح ایرادات 
شورای نگهبان از بودجه، حق بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری و هزینه بیمه 
تکمیلی جانبازان، میزان افزایش شــرکت های دولتی، بانک ها و موسســات دولتی و 

مواردی از این قبیل از جمله مواردی بود که در بودجه امسال لحاظ شده است.«
زارع درباره اینکه چطور قرار است این سه دهک شناسایی شوند، گفت: »سه دهک 
باالی جامعه با توجه به حساب بانکی و اموالی که به نامشان ثبت شده است، شناسایی 
می شوند.« طبق گفته زارع قرار است صرفه جویی حاصل از حذف سه دهک باالی جامعه 
در حمایت از اشــتغال، تولید، خرید تضمینی گندم، بهداشت و سالمت هزینه شود؛ 
 البته هنوز نماینده ها روشن نکرده اند که دقیقا سهم هر حوزه از محل این صرفه جویی

 چقدر است.
مرخصی بیشتر برای زنان

یکی دیگر از خبرهایی که دیروز از مجلس بیرون آمد و سروصدای زیادی هم به پا 
کرد، مربوط به افزایش سه ماهه مرخصی زایمان بود. خبر این تصمیم را نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس داد و گفت: »در جلســه امروز )دوشنبه( مواد ۲۰ تا ۲۵ 
طرح جمعیت و تعالی خانواده بررسی شــد و به جز مواد ۲۱ و ۲۲ طرح سایر مواد به 
تصویب رسید. بر اساس ماده ۲۴ طرح زنان بارداری که بیمه درمانی ندارند، طی مدت 
بارداری و سه سال بعد از آن تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند. کودکان زیر سه 
سال آنان توسط دولت تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند. طبق ماده ۲۵ طرح 
مذکور، دولت مکلف است ســبد تغذیه رایگان ماهانه را به تشخیص وزارت بهداشت 
برای مادران باردار و فرزندان زیر سه سال برای چهار دهک پایین درآمدی اختصاص 
دهد. اعضای کمیسیون در مصوبه ای دیگر تصویب کردند مادران باردار مشمول قانون 
مدیریت خدمات کشــوری مصوب ســال ۱۳۸۶ بخش های غیردولتی و مشموالن 
قانون کار ۹ ماه تمام از مرخصی زایمان برخوردار شوند. همچنین این مادران از حقوق 
و فوق العاده های ثابت برخوردار می شــوند و در صورت درخواست مادر، دو ماه از این 
مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده است.« گویا تصمیم دیگری که در 
مورد اشتغال زنان گرفته شــده این است که مادران مشغول به تحصیل دارای فرزند 
بتوانند از دو سال مرخصی اســتفاده کنند که باید دید مجلس با تصویب این قوانین 
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آنها را تامین می کند یا مانند بعضی طرح ها با مقاومت 
نهاد اجراکننده مواجه می شود؛ آن هم در شــرایطی که صندوق های بیمه  با انواع و 

اقسام مشکالت اقتصادی درونی مواجه هستند.
چهارچوبی برای صداوسیما

یک روز بعد از اینکه تعدادی از نماینده های مجلس خواهان انجام تحقیق و تفحص 
درباره بعضی از فعالیت های صدا و سیما شدند، عده دیگری از نمایندگان تصمیم گرفتند 
چهارچوبی برای فعالیت انتخاباتی رسانه ملی تدوین کنند. البته خود صداوسیما هم 
قبال پروتکل هایی برای نحوه پخش تبلیغات نامزدها داشت اما به نظر می رسد نماینده ها 

خواسته اند با قانونی کردن ماجرا جلوی اجرای سلیقه ای پروتکل را بگیرند. 

یک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس از اعالم وصول طرح 
تشکيل استان اصفهان شمالی خبر داد

تقسیم اصفهان، راه حل يا    مسأله؟ 

  جشنواره تخم مرغ رنگی در قزوین/ ایلنا

معصومه ابتکار با انتشار این تصویر در صفحه توییتر خودش نوشت: »صدایی که حین 
پرواز از کابین خلبان در هواپیما پیچید، مثل همیشه نبود. کاپیتان فهیمه احمدی دستجردی 
خلبان پرواز تهران-مشهد صحبت می کرد؛ مسلط و متواضع و.... جای شما خالی، پرواز بسیار 

خوبی بود برای آغاز سفر استانی این هفته که گزارشش را در پست های بعدی می دهم.«

  رونق قالیشویی ها در آستانه نوروز )باشگاه خبرنگاران جوان(

  بار ش برف در آستانه نوروز ، بعضی از شهرها از جمله همدان را سفیدپوش کرد.)مهر(
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معاون اول رئیس جمهوری، روز گذشــته در آخرین جلســه شورای اقتصاد در ســال ۱۳۹۷ گفت: 
»آمریکایی ها فشار سنگینی را در سال جاری به منظور فروپاشی اقتصاد کشور بر بخش های اصلی اقتصاد 
نظیر بخش نفت و حمل ونقل وارد کردند اما به فضل الهی این اتفاق رخ نداد و ما توانستیم با برنامه ریزی 
و تالش و ایستادگی مردم فشارها را پشت ســر بگذاریم و همچنین امیدواریم  دولت بتواند در سال ۹۸ 
وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.« در این جلسه همچنین خرید ۲۰ فروند هواپیمای ای تی آر، سه 

فروند ایرباس جدید و پنج فروند هواپیمای ایرباس دست دوم مطرح و با آن موافقت شد.

اسحاق جهانگيری:

 برای فروپاشی
 اقتصاد  ايران خیلی 

تالش کردند
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اشيای بزرگ یا سنگين و 
همچنين ظروف شيشه ای ، چينی 
و سایر اشيای شکستنی و ظروف 

حاوی مواد خوراکی و شيميایی  
را در قفسه های پایين کابينت و 

کمد قرار دهيد.

انتقادات به طرح »ات ساین ایرانی یا فارسی« همچنان ادامه دارد

ماجرای نشاِن پرحاشیه يک میلیون تومانی!

را پیگیری می کنند. »استان اصفهان شــمالی« طرحی بود که 
برای نخستین بار سیدجواد ساداتی نژاد در جمع حامیانش از آن 
سخن گفت. او  گفته بود »بر اساس بررسی های انجام شده توسط 
نخبگان« باید الگوی انجام شده در استان خراسان را در اصفهان 
هم اجرا کرد، تا  با تبدیل شدن استان بزرگ اصفهان به دو قسمت 
شمالی و جنوبی، استان اصفهان شمالی به مرکزیت کاشان شکل 
بگیرد. در شرایطی که دو سال اســت مردم کاشان از طرح استان 
اصفهان شمالی می شنوند، نماینده اردستان همه چیز را منتفی 
می داند. »ســیدصادق طباطبایی نژاد« در گفت وگو با مشکات 
آنالین گفت:   »در خبرگزاری این گونه نوشــته اند؛ اما بعید است 
که آقای ساداتی نژاد از تشکیل استان اصفهان شمالی به مرکزیت 

کاشان سخن گفته باشد؛ چون اصال چنین توافقی نشده است.«
 ساختار بودجه بندی

 مشوق تفکیک استان های کشور است
یک اســتاد دانشــگاه در مورد پدیده تقســیمات کشوری به 
»شهروند« گفت: »این مسأله پیشتر در مناطق دیگری نیز دیده 
شده است. در خراسان و آذربایجان و برخی مناطق دیگر نیز ما با 
این مسأله یا مشکل مواجه بودیم.« محمد میرسندسی در مورد 
این که چرا چنین اتفاقاتی رخ می دهد، اظهار کرد: »این مسأله را 
باید به ساختار بودجه ریزی در کشور مرتبط دانست. گویی این که 
هر چه شهرها به مرکز نزدیکتر باشــند، سهم و سود بیشتری از 
بودجه می برند. همین مسأله می تواند شهرهای بزرگ یک استان 
را به این طمع بیندازد که برای مرکز استان شدن خیز بردارند.« این 
کارشناس حوزه امنیت در مورد این که تبعات چنین فرآیندی چه 
خواهد بود، گفت: »تجربه تمرکــز از باال به پایین در وضع کنونی 
کشور را باید جدی گرفت. در آینده ای نزدیک می توان شاهد این 
باشیم که استان هایی چون خوزستان و فارس و دیگر نقاط هم به 
این مســأله روی آورند. ما در گذشته دچار فرهنگ خاص گرایانه 
شــده ایم؛ به این معنی که فرهنگ قبیله گرایانه خطری جدی 
محسوب می شود که می تواند مناسبات سیاسی و فرهنگی کشور 
را با خطر مواجه کند. مورد استان اصفهان را با توجه به این که مسأله 
کم آبی در آن جریان دارد، یک خطر بالقوه محســوب می شود. 
به این مسأله باید توجه داشت که نظام برنامه ریزی که به سمت 
تمرکزگرایی پیش رفته است، باید بداند که مسأله بودجه و ساختار 

آن مشوقی برای تفکیک استان ها و شهرهای ایران شده است.« 

آیت وکیلیان| یک عضو کمیسیون 
امنیــت ملی مجلــس از اعالم وصــول طرح 

تشکیل استان اصفهان شمالی خبر داد. »علیرضا 
رحیمی« در جلسه علنی دیروز مجلس اعالم 
کرد که »طرح اصالح قانون تقسیمات کشور و 
وظایف فرمانداران و بخشداران، طرح مشارکت 

تعارض مستقیم شــهروندان در امور مقننه و طرح مدیریت 
منافع اعالم وصول شد.« الزم به توضیح است که پیشتر »حسین 
میرزائیان«، نماینــده اصفهان گفته بود که »یکــی از آرزو های 
مردمان کاشان، نطنز و اردستان ایجاد یک استان مستقل به عنوان 
استان »اصفهان شمالی« یا »کاشان« اســت.« او گفته بود این 
منطقه نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت و ظرفیت های الزم برای 
استان شدن را دارد. همزمان یکی از نمایندگان استان اصفهان نیز با 
تاکید بر این که مشکالت اصلي این استان فراموش شده، گفته که 
»طرح تقسیم استان اصفهان در حد یک شایعه است.« »حیدرعلي 
عابدي« درباره برخي اخبار موجــود در فضاي مجازي، مبني بر 
تقسیم استان اصفهان اظهار کرد که »اقدام قانوني براي انجام این 

کار، تاکنون صورت نگرفته است.«
پاک کردن صورت مسأله

براساس قانونی که مربوط به تحقق مسائلي در حوزه تقسیمات 
کشوري اســت یا باید طرحي با امضاي 15 نماینده ارایه شده یا 
دولت به صورت مستقل الیحه اي را تقدیم مجلس کند که بنابر 
گفته یکی از نمایندگان اصفهان درخصوص تشــکیل »استان 
اصفهان شمالي« با مرکزیت کاشــان و تقسیم استان اصفهان، 
تاکنون چنین فرآیندي طي نشــده اســت. در همین راســتا، 
حیدرعلي عابدي، نماینده اصفهان در مجلس اظهار کرده که »تنها 
ساداتي نژاد، نماینده کاشان در یکي از نطق هاي میان دستور خود 
به این موضوع اشــاره و از نمایندگان درخواست کرد تا در صورت 
ارایه طرح تشکیل »استان کاشان« یا »استان اصفهان شمالي«، 
دیگر نماینــدگان از این طرح حمایت کنند.« عابــدي در ادامه 
و در پاسخ به این که چرا این شــایعات مطرح شده، گفت که »به 
نظر مي رسد مشکالت اصلي استان اصفهان فراموش شده است 
و به عبارتي، ما ریشه اصلي مشکالت را فراموش کرده و به دنبال 
پاک کردن صورت مسأله هستیم.« نماینده اصفهان در مجلس 
اظهار کرده که »یکي از مشکالت اصلي استان اصفهان، مربوط به 
تامین آب شــرب و آب کشاورزي استان است؛ متاسفانه به دلیل 
بي توجهي مدیریت گذشــته، سرشــاخه هاي اصلي تامین آب 
زاینده رود از بین رفته یا به دیگر استان ها منتقل شده، به همین 

دلیل امروز ما با گرفتاري بزرگي به نام تامین آب روبه رو هستیم.«
دو نماینده استان اصفهان موضوع را منتفی دانستند

دو نماینده استان اصفهان طرح استان اصفهان شمالی را منتفی 
دانســتند. نماینده اردســتان می گوید موضوع استان اصفهان 
شمالی منتفی است و اگر قرار باشد اســتانی به این نام تشکیل 
شود، باید با مرکزیت اردستان باشــد، نه کاشان. بیش از دو دهه 
اســت که نمایندگان کاشان طرح استان شــدن این شهرستان 

7 میلیارد جمعیت جهان چکار می کنند
صندوق بین المللی پول آماری از وضعیت اشــتغال مردم جهان 
منتشر کرده است. آماری که نشان می دهد نزدیک به 2 میلیارد نفر 
هنوز برای کار کردن جوان هستند و 340 میلیون نفر هم شغل ثابتی 

ندارند.


