
پیگیری »شهروند« از 
وضع پرونده و متهم 
حادثه حمله به مامور 
راهور در جاده شیراز  

پرداخت وام خرید 
دوچرخه به خانواده ها

ماجرایی عجیب در اردوی 
ترکیه که تکذیب شد اما...

گزارشی در مورد 
عالقه مندی و گرایش های 

 فرهنگی نوجوانان
که عمدتا از خواندن 
کتاب ها دور شده و 

به استفاده بی انتها از 
اینترنت نزدیک

پای دریاچه 
ایستاده ایم

با بهبود وضع دریاچه ارومیه، فشارها برای برداشت 
آب  بیشتر شده اما دولت مقاومت می کند 

مسئول فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفت وگو با »شهروند«:   تراز 
دریاچه به 1271 متر و 75 سانتی متر رسیده که این میزان به نسبت  سال 
93 که شروع عملیات احیا بود، 93 سانتی متر بیشتر است. تراز دریاچه در 
مقایسه با مدت مشابه در  سال 97 هم 105 سانتی متر افزایش داشته است
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تبلیــغ کاالهــای مختلف 
اجتماعی  درشــبکه های 
اینســتاگرام که  مخصوصا 
فعالیت در آن براساس انتشار 

درگیری تصویر است... خبــر  انتشــار 
بازیکنان استقالل در اردوی 
این تیــم در ترکیه به یکی 
اتفاقات  جنجالی تریــن  از 
اردوگاه آبی پوشــان تبدیل 

شده است...

با اصول امنیتی تفریح در آب   
چقدر آشنایی دارید؟
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پنج سال از 
 محکومیت

 صاحب لندکروز 
معروف بخشیده 

شد

 سه میلیون بده
  تا بپرسم

 # دفترچه _داری؟! 

مردم: کمک 
هزینه خرید 
سیب زمینی 

نمیدید؟

 ما را رها کنید 
در این »عیش« 

بی حساب!

درگیری کاپیتان 
با ستاره جدید 

استقالل صحت 
دارد؟

غرق شدن 
ممنوع! 

قصه پر غصه کچل 
کردن سربازان تمام شد 
و ما به این بهانه برخی 

فعالیت های جالب موسی 
کمالی را یادآور شدیم
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سردار تحول خواه 

در جشن سینمایی 
پرستاره چه گذشته؟
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 عادل و باز هم
یک جایزه مردمی 

دیگر
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استمرار همراهی 
 مردم با هالل 

در امداد رسانی 
به استان های 

سیل زده 
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خداحافظی 
ابدی با 

دندان های 
خراب 

درد امانشان را بریده، بیمه ها 
پوشش نمی دهند و کلینیک ها 
پیشنهاد وام معالجه می دهند 
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سوغاتی را   آنالین 
بخرید و در خانه 
تحویل بگیرید!

توصیه جالب سازمان حج به حجاج  

در بورلی هیلز ایرانی چه خبر است؟
گیت ها که برداشته شد مردم به تماشای شهرک فوق لوکس لواسان آمدند

حاشیه  نوییس1

حاشیه  نوییس3حاشیه  نوییس2

»ساماندهی« کلیدواژه ای با معناهای جدید!

راه نجات، شفافیت و جدیت است فیکس 80 درصد! 

در خبرها آمده بود که رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی 
کیش گفته: »ساماندهی خانه های شبانه کیش در دستور کار 
قرار گرفت.« این حرف یعنی: »خانه های شبانه غیرمجاز فاقد 
هرگونه ضمانتی در جهت ارایه خدمات بهینه و تأمین آسایش 
و امنیت افراد متقاضی است و متاسفانه این خانه ها محلی برای 
تخطی افراد از قانون و انجام ناهنجاری های اجتماعی است.« به 
امید خدا این طرح هم همانند نمونه های موفق قبلی به سرانجام 

می رسد و مردم از شر ناهنجاری ها خالص می شوند و...
اما جــدای از این خبر، تا به حال چقــدر این کلمه پرمعنا 
و نغز »ســاماندهی« به گوشــتان خورده و در پس معنایش 
اتفاقاتــی رخ داده و هربار به عظمت و معناهای جدیدش پی 
برده اید؟ ساماندهی خودروهای فرســوده، ساماندهی بازار 
مسکن، ساماندهی مسافران ساکن پارک ها در شمال کشور، 
ساماندهی حریم دریا و جنگل ها، ساماندهی مشاغل خانگی 
و بی نهایت عبارت های مرکب از این دست. تا وقتی برای این 

ساماندهی حدود و ثغور تعیین نشود، تا وقتی هر مسئولی که 
این کلمه را به کار می برد، از قصد و هدف نهایی اش و البته شکل 
اجرای آن سخنی نگوید، باید از کلمه »ساماندهی« هراسید. 
واژه هایی که بتوان معناهای متفــاوت و گاه متناقضی از آن 
برداشت کرد، به همین دلیل ترسناک است. ظاهر خوبی دارد، 
هدف های درجه یک و متعالی ای برایش مشــخص می شود 
ولی هیچ کس نمی داند چگونه اجرا می شود و چه سرانجامی 
خواهد داشــت. مثال های دیگر نمی زنیــم -خودتان بهتر و 
جهانشــمول ترش را به خوبی می دانید- تا همین نوشته هم 
مشمول طرح ساماندهی نشود! کاش برای واژه ها و معناهایش 
هم حرمت نگاه می داشتیم تا از کلمه های شیک و معناهای 
خوب، برداشت های ترسناک به دست نیاید. کاش مسئوالن 
کمی در قربانی کردن واژه ها و معناهایــش خوددارتر بودند. 
زبان فارسی هنوز به تک تک واژه هایش نیازمند است؛ به زبان 

فارسی رحمی کنید!

رئیس سازمان صدا و ســیما  در روزهای گذشته  در 
آیین اختتامیه جشــنواره ملی پویانمایی و برنامه های 
عروسکی تلویزیون که در کرمانشاه برگزار شد، نکاتی را 
مطرح کرد که مطمئنا از نظر افکار عمومی دور نخواهد 
ماند. شاید مهمترین نکته این صحبت ها جایی بود که 
رئیس صداوســیما به شــیوه معمول به فضای مجازی 
حمله کرد و گفــت: »۸۰ درصد محتوای فضای مجازی 
مستهجن اســت. باید بتوانیم در این شرایط با تولیدات 
پاک و ســالم فرزندانمان را نجات داده و نســلی پاک را 
بپرورانیم.« اجازه بدهیــد در مورد این ادعا به چند ابهام 

اشاره کنیم. 
یک این کــه آقای علی عســگری این آمــار را از کجا 
آورده انــد. ایشــان قبــال هم اعــداد و ارقامــی مطرح 
کــرده  بودنــد کــه انتقاداتــی را برانگیخته بــود. اگر 
آقــای علی عســگری جایی بــه پژوهــش و تحقیقی 
برخورده انــد که نشــان داده ۰۸ درصد فضــای مجازی 
مســتهجن اســت، چرا به منبع خود اشــاره نکرده اند. 
این که صداوســیما و بخشــی از مدیــران در جامعه از 
فضای مجازی می ترســند و نســبت به آن گارد دارند که 
مسأله تازه ای نیســت. اگر آقای علی عســگری به عنوان 
رئیس مهمترین و فراگیرترین رســانه مملکت اســنادی 
دارند که ایــن حجم مســتهجن بودن فضــای مجازی 
را ثابت می کنــد، بایــد آن را ارایه کنند. اگرنــه چاره ای 
 نداریم جز این که حرف هایشــان را یک ادعــای دیگر برای 
محدود کردن اینترنت به حساب آوریم.            ادامه در صفحه3 

پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به پیگیری های خود درباره توقف برخی 
زمین خواری ها در کشور می گوید:   »زمین خواری در مناطق 
خوش آب و هوای کشــور همچنان ادامــه دارد.« گفته آقای 
پورمختار احتماال برای هیچ کس جدید و عجیب نیســت. هر 
روزی که به اینترنت و رسانه ها سر بزنید با انبوهی از پرونده ها 
و تخلفات تــازه در زمینه کوه خــواری و زمین خواری مواجه 
می شوید. ما همین دیروز ســری به خبرها زدیم و اوضاع مثل 
همیشــه بود؛ اخباری از زمین خــواری در الهیجان و گیالن، 
خبرهایی درباره کوه خواری در اوشان و فشم، زمین خواری 2۰۰ 
میلیاردی در کنگان و زمین خوارانی که در دشتستان هکتارها 
زمیــن را بلعیده اند. خبرهایی از کوه خواری در تنگه ســریز و 
23 هکتار زمین خواری در پاوه و لوله کشــی 2.5 کیلومتری 
زمین خواران جاجــرود و زمین خوارانی در بندر حســینیه و 
هفت سنگ قزوین و بگیر و برو تا آخر. این خبرها تمامی ندارد 
و خورندگان هم سیری ناپذیرند. این هم گفتن ندارد که وقتی 
از چند خبر درباره تخلفات میلیاردی و هکتاری حرف می زنیم 
یعنی صدها برابر آن دارد اتفاق می افتد که یا هنوز کسی سراغش 
نرفته و در آینده خواهد رفت یا اساســا قرار نیست برمال شود و 
تخلفی اســت که از هضم رابع زمین خــواران و کوه خواران و 
ساحل خواران خواهد گذشت و فربه ترشــان خواهد کرد.  در 
این باره بعضی معتقدند که ما نیاز بــه قوانین تازه و جدی تری 
داریم و بعضی می گویند که باید اطالع رســانی بیشتری انجام 
شود و شفافیت در کار باشد و اجازه داده شود گزارش ها رسانه ای 
ادامه در صفحه2 شود تا بتوان با متخلفان برخورد کرد.  

   صفحه 2

یادداشت

رشد جمعیت و مشکالت منطقه اي
به نظر مي رســد که مسائل جاري 
و فوري ما چنان زیاد و مهم اســت که 
کمتر به آینده بلندمدت فکر مي کنیم. 
آینده هایــی که وقوع آن به نســبت 
حتمي تر از احتمــاالت موجود براي 
کوتاه مدت ماست. یکي از این مسائل 
مهم، تحوالت جمعیتــي در منطقه 
است که مي تواند فرصت و درعین حال 
تهدید جدي براي ایران باشــد. رشد 
جمعیت در سه کشــور مهم همسایه 
ایران یعني پاکستان، افغانستان و عراق 
بسیار باالست. اگر رشد جمعیت را در 
هندوستان نیز مورد توجه قرار دهیم، 
متوجه فشــارهاي جمعیتي ناشي از 
افزایش آن از پاکستان و افغانستان به 
سوي ایران خواهیم شد. سناریوهاي 
جمعیتي سازمان ملل نشان مي دهد 
که توازن جمعیتي در دودهه آینده در 
این منطقه به کلي تغییر خواهد کرد. ما 
به هیچ وجه نمي توانیم رشد جمیعت 
خود را افزایش دهیم. شاید بتوانیم تا 
حدي روند کاهشي آن را مانع شویم، 
ولي به علل گوناگــون قادر به افزایش 
رشد جمعیت یا حتي حفظ رشد فعلي 
نیز نیستیم. درحالي که هر سه کشور 
همسایه ما با جمعیتي نزدیک به 3۰۰ 
میلیون نفر رشــد جمعیتي ســاالنه 
حــدود 2.5 درصد دارنــد که خیلي 
باالســت؛ یعني طي 1۰ سال آینده به 
اندازه جمعیت فعلي ایران بر جمعیت 
این سه کشور افزوده خواهد شد. عراق 
به دلیل منابع نفتي ظرفیت جذب این 
جمعیت را دارد و بــه دالیل فرهنگي 
نیز ســرریز جمعیــت آن مي تواند به 
ســوي مناطق غرب و جنــوب عراق 
باشد؛ هرچند بحران سوریه و تنش با 
کشورهاي دیگر عربي مانع از این است، 
ولي مهم تر از همه اینکه اگر وضعیت 

امنیتي عراق دچار بحران جدي شود، 
حتي توان جــذب این حد از رشــد 

جمعیت را نخواهد داشت.
افغانستان نیز با وجود شرایط کنوني 
بعید است که بتواند افزایش جمعیت 
خــود را در درون مرزهایــش جذب 
کند، بنابراین دیر یا زود با امواج جدید 
مهاجرتي آنان مواجــه خواهیم بود. 
پاکستان نیز این حد از رشد جمعیت 
را نمي تواند تحمل کند، ضمن آنکه در 
شرق آن هندوستان است که خودش 
با مشکل مشابهي درگیر خواهد بود. 
لذا امواج مهاجرت پاکســتاني ها نیز 
شکل خواهد گرفت، گو اینکه طلیعه 

آن آغاز شده است.
این وضعیت براي ایــران مي تواند 
فرصت تلقي شود، چون در اطراف خود 
هرچه با بازاري بزرگتر مواجه باشیم ، 
از نظر اقتصادي به ســود ایران است؛ 
حتي مهاجــرت نیــروي کار عادي و 
متخصص به این کشورها  نیز مي تواند 
فرصــت خوبي براي رشــد اقتصادي 
ایران تلقي شود. ولي وجه تهدیدآمیز 
ماجرا آنجاست که بحران هاي سیاسي 
و امنیتــي در این کشــورها و به طور 
مشخص افغانستان و عراق حل نشود. 
پاکستان هم که همیشه آبستن چنین 
بحران هایي هســت. در این صورت با 
ســیل مهاجران و پناهندگان مواجه 
خواهیم شــد که عوارض بدي دارند. 
این به شرطي است که ایران همچنان 
به عنوان منطقه امــن عمل کند. این 
مسأله نشان مي دهد که نه فقط براي 
امنیت ایــران، بلکه بایــد امنیت کل 
منطقه را به عنوان یــک راهبرد کلي 
درنظر گرفت؛ بدون حل مشــکالت 
منطقه اي، مشــکالت ملي و کشوري 

نیز حل نخواهد شد.
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   حق شناس، عضو شورای شهر تهران
به »شهروند«  از حواشی نامگذاری  خیابان ها 

به نام هنرمندان می گوید 

 برای فروغ و شجریان
 باید دوباره تصمیم بگیریم 

 در تبریز
 غریبه نیستم

 گفت وگوی »شهروند« 
 با مصطفی دنیزلی،

 سرمربی تراکتور:  


