
كوثر و حس�ين 14و 16 س�اله بودن�د كه با هم 
آشنا شدند و ازدواج كردند، حاال به ذهنشان 
رس�يده تا به ق�ول خودش�ان »ازدواج خوش 
موقع«  كمپين راه بيندازند؛ اي�ن كمپين را از 
تجربه خودشان شروع كرده اند. زوج جواني كه 
معقتدند، خود افراد بايد براي زمان ازدواجشان 
تصميم بگيرند و با قانون، بگير و ببند نمي شود 
حق ازدواج را از ديگران س�لب كرد. ويدئوي 
س�اده اي�ن زوج ج�وان در فض�اي مج�ازي 
س�ر و صداي زيادي راه انداخته و واكنش هاي 
متفاوتي را از سوي كاربران در پي داشته است. 
اما فارغ از هر قضاوت، انتقاد اين زوج جوان به 
اليحه افزايش سن ازدواج چندان غيرمنطقي به 
نظر نمي رسد؛ اينكه ازدواج تصميمي شخصي 
و فردي اس�ت، نمي ش�ود آن را با قانونگذاري 
محدود و ممنوع كرد و از آن مهم تر هر فرد زير 
18ساله اي نابالغ و نادان نيست، همچنان كه هر 
فردي در سنين باال، الزاماً فرد پخته اي نيست. 
به خصوص اينكه م�ا در دوران دفاع مقدس و 
انقالب تجربه اعتماد به جوانان را داش�ته ايم 
و چهره هايي همچون ش�هيد حس�ن باقري، 
شهيد محمود كاوه،  شهيد مهدي زين الدين و 
دهها چهره ديگر از جواناني كه در سنين 18تا 
21سالگي توانس�تند در جبهه هاي حق عليه 
باطل شگفتي ساز شوند و با دست خالي در برابر 
دشمن تا بن دندان مسلح كشور را اداره كنند. 
ديگر ش�هداي دوران دفاع مق�دس نيز اغلب 
كمتر از 30 سال سن داش�تند و اثبات كردند، 
سن و سال، پختگي الزم و ملزوم هم نيستند 

بلكه مي توانند مكمل هم باشند. 
تا همين چندوق��ت پيش، وقتي س��راغ تعريف 
جواني از منظر قواعد و قوانين موجود در كش��ور 
مي رفتيد متوجه مي ش��ديد، در كش��ورمان بازه 
سني جواني از 14تا 29سالگي تعريف شده است، 
اين يعني ما در ساختار اجتماعي جامعه يك فرد 
14ساله را جوان به شمار مي آوريم. سال هاي نه 
چندان دور هم س��ن قانوني براي بسياري از امور 
همچون رأي دادن 15س��الگي بود، اما با گذشت 
زمان ابتدا سن قانوني براي رأي دادن به 18سال 
رسيد و همين چندماه پيش در جلسه شوراي عالي 
جوانان كه بعد از سال ها تشكيل  شد، سن جواني 
تغيير كرد و از 14تا 29سالگي به 18تا 34سالگي 

رسيد تا تناقض ميان اظهارات برخي نمايندگان 
مجلس و كارشناس��ان درباره ك��ودك خواندن 
افرادي كه در س��نين كمتر از 18سالگي ازدواج 
مي كنند، حل شود و واژه كودك همسري به قامت 

ازدواج يك دختر 17ساله هم بنشيند. 
 گم شدن 20ميليون نفر در هياهو

همه اينها در شرايطي اتفاق مي افتد كه صرف نظر 
از حساسيت ها و برجسته سازي رسانه اي ازدواج 
در س��نين زير 18س��ال، اين ماجرا آنقدرها هم 
فراگير نيس��ت و طبق آمارهاي ارائه شده، ساالنه 
40هزار ازدواج زير 18س��ال ص��ورت مي گيرد و 

اتفاقاً ازدواج هايي در س��نين پايي��ن از پايداري 
بيش��تري هم برخوردار هس��تند. اما در مقابل با 
جمعيتي حدود 20ميليوني مواجه هستيم كه يا 
هرگز ازدواج نكرده اند يا در سنين جواني مطلقه 
ش��ده اند، اما اين 20ميليون نف��ر در هياهو براي 

40هزار ازدواج زير 18ساله ها گم شده اند. 
 افزايش بچه هاي بي شناسنامه !

ازدواج هايي در سنين بسيار پايين اغلب در مناطقي 
همچون سيستان و بلوچس��تان يا استان خراسان 
صورت مي گيرد؛  مناطقي كه فضايي قوميتي دارند 
و همين حاال هم چندان مقيد به ثبت ازدواجشان 

نيستند. بديهي اس��ت با افزايش سختگيري هاي 
قانوني، محدودي��ت و ممنوعيت در س��ن ازدواج 
نخس��تين اتفاق افزايش ازدواج هاي ثبت نشده و 
فرزندان بدون شناس��نامه خواهد بود، اما به لحاظ 
پزشكي آيا ازدواج در سنين زير 18سال با عارضه 
همراه است؟ دكتر طاهره لباف، در پاسخ به اين سؤال 
»جوان«  مي گويد: »ازدواج يك رشد جسمي و يك 
رشد اجتماعي-رواني مي خواهد و فرد بايد متوجه 
اهميت ازدواج شود كه يكي از آنها تمايالت جنسي 
است؛ تمايالت جنسي هم شش ماه تا دو سال بعد از 
قاعدگي اوج وجود دارد، كما اينكه ديده ايم پسر ها و 
دختر هايي كه با هم بدون ازدواج، دوست مي شوند 
و در دوره مث��اًل راهنمايي باردار مي ش��وند و براي 
سقط مي آيند، يعني اگر مش��كلي براي آنها از نظر 

فيزيولوژي بود اينها باردار نمي شدند.«
 آدم ها با هم فرق مي كنند

 وي در عين ح��ال با تأكيد بر ل��زوم بلوغ رواني و 
عقالني در حوزه ازدواج مي افزايد:»در همه افراد 
دليل نمي شود كه آن رس��يدگي كامل عقالني، 
اجتماعي و رواني را هم داش��ته باش��ند و ارزش 
ازدواج را بدانند و بتوانند زندگي مشترك را اداره 
كنند و هنوز طرفين مس��ئله به مرحله پذيرش 
تعهد زندگي مشترك نرس��يده اند. اسالم توصيه 
كرده اس��ت كه »ازدواج زود صورت بگيرد، ولي 
در عين ح��ال توصيه هاي ديگري ه��م نيز دارد، 
اگر ازدواج ممكن نش��د اين تمايالت جنسي به 
انحراف كشيده نشود. روزه گرفتن و قرآن خواندن 
بخش��ي از اي��ن توصيه هاس��ت.« وي همچنين 
درخصوص مادرش��دن در س��نين زير 18سال 
تصريح مي كند:»اين مسئله در انسان هاي مختلف 
فرق مي كند. گاهي اوقات شما مي بينيد يك دختر 
14ساله آنقدر باتدبير و خوب تربيت شده و تدبير 
زندگي را دارد و كامل است كه مي تواند زندگي را 
اداره كند، اما يك دختر 17، 18ساله هم ممكن 
است آمادگي الزم را نداش��ته باشد. اين موضوع 
را قطعاً يك خانواده روش��ن و فهميده مي تواند، 
تشخيص دهد.« از نظر اين پزشك متخصص زنان 
و ناباروري به طور كلي محدوديت گذاشتن براي 
سن ازدواج كار درستي نيست، چون انسان هاي 
مختلف در محيط هاي مختل��ف و با تربيت هاي 
مختلف با همديگر ف��رق مي كنن��د و نمي توان 

برايشان نسخه واحدي پيچيد. 
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طبق توضيحات دادستان تهران در موضوع حادثه سگ گرداني لواسان، با توجه به گاليه شهروندان در سطح شهر و نيز درخواست پليس
از اين پس موارد مزاحمت با ورود قضايي همراه خواهد بود

ورود قضايي به مزاحمت هاي سگ چراني 

همه زير 18 ساله ها كودك نيستند
»ازدواج خوش موقع«، از فردي به فردي ديگر متفاوت است

داستان پرحاشيه 

گندم زماني
در   گزارش  2 س�گ چراني 

لواسان، اين روزها 
به متن رسيده است. دادستان تهران مي گويد: 
آسيب رس�اندن به ديگران به هر وسيله اي كه 
باشد جرم است، حاال مي خواهد حيوان باشد يا 
هر وس�يله ديگ�ري! هرچن�د كه طب�ق گفته 
دادستان ميان س�گ گرداني و مزاحمت تفاوت 
بايد قائل شد، اما مزاحمت از طريق سگ گرداني 
در معابر و پارك ها به هرنحوي كه موجب آزار و 
اذي�ت م�ردم ش�ود، قابل رس�يدگي اس�ت و 
دادستان ها مي توانند ورود كنند. برخي در اين 
چند روز به استناد موادحقوقي معتقد هستند 
قانون در اين زمينه سكوت كرده، اما دادستان به 
اين سؤال هم پاسخ داده است كه قانون در بخش 
مسئوليت مالك حيوان در قانون مجازات اسالمي 
و در بخش ديات آن به اين موضوع اشاره كرده 
است، اما اينكه آيا آسيب عمداً  باشد يا غيرعمد، 
موضوع متفاوت است. عدم مراقبت و مزاحمت 
ديگر نكته اي است كه جعفري دولت آبادي به آن 
اشاره داشته است و اين يعني بايد ميان فردي كه 
به صورت عم�دي اقدام مي كند و ش�خصي كه 

مراقبت نمي كند، تفكيك قائل شد. 
ش��ايد اگر تا همين ديروز نگهداري سگ، خانگي 
محسوب مي شد، اما در حال حاضر پاي اين حيوان 
به پاساژ گردي و رس��توارن رفتن هم رسيده است. 
معمولي ترين مكان حضور سگ چراني هاي افراد، در 
مكان هاي عمومي است كه حتي موجبات مزاحمت 
و گاليه مندي مردم را هم فراساخته است و كمترين 
حد اين مزاحمت صداي مكرر پارس كردن هايي كه 

گاه و بيگاه شنيده مي شود. 
 پيرو همي��ن مهم ب��ود كه طي چندروزگذش��ته 
داستان حمله سگ ها در لواس��ان به دختربچه اي 
رسانه اي شد؛ ماجراي دردناكي كه بالفاصله توسط 
دس��تگاه قضايي به دور از همه حاش��يه هايي كه 
به همراه داش��ت، مورد بررسي و رس��يدگي قرار 
گرفت. شريعتي رئيس دادگستري لواسانات با اشاره 
به اينكه س��هل انگاري متهم در اين پرونده محرز 
است، خاطرنش��ان كرد: بنده به عنوان دادستان و 
مدعي العموم اين موضوع را تا انتها و در محدوه قانون 
پيگيري خواهم كرد و از حق و حقوق تضييع شده 

خانواده شاكي حمايت مي كنم. 
 تفسير از خأل قانوني 

بع��د از اين برخ��ي با اس��تناد به برخ��ي ماده ها و 
تبصره هاي قانوني، به خأل قانوني و سكوت در اين 
زمينه اشاره كردند. ماده 522قانون مجازات اسالمي 
تنها قانوني بود كه طبق آن نگهدارنده سگ را بنا به 
برخي شرايط مقصر معرفي كرده است. برخي افراد 

به قوانين تفصيلي همان كش��ورهاي غربي اشاره 
كردند كه طبق همان قوانين برخوردهاي قوي تري 
با خاطيان در آسيب هاي احتمالي صورت مي گيرد. 
كار به جايي رسيد كه حتي خاطيان هم به گفت وگو 
با رسانه ها پرداختند و با تأكيد بر اينكه سهل انگاري 
صورت گرفته است، گله مند از طوالني شدن ماجرا 
بودند، اما تأكيد بر اين ماجرا نه صرفاً برخورد صرف 
با مسببان حادثه لواسان بلكه بروز و ظهور ماجراي 
نو و روبه رو شدن با خأل قانوني است. هر چند كه با 
دستور رئيس حوزه قضايي لواسانات سگ گرداني در 
پارك ها ممنوع اعالم شد، اما بعد از عبور از حاشيه ها 
به متن در اين ماجرا رسيديم. آن هم توضيحات مقام 

قضايي درباره قوانين حاكم در كشورمان است. 
 توضيحات دادستان تهران 

دادستان تهران درباره سگ گرداني در اماكن عمومي 
مثل پارك ها و آپارتمان ها گفته است: آسيب رساندن 
به ديگران به هر وسيله اي كه باشد، جرم است. )چه 
از طريق حيوان و چه از طريق هر وس��يله ديگري(. 

جعفري دولت آبادي به اين س��ؤال كه »چرا قانون 
ساكت است« پاسخ داده است. وي مي گويد: قانون 
در بخش مسئوليت مالك حيوان در قانون مجازات 
اس��المي و در بخش ديات آن به اين موضوع اشاره 
كرده، اما اينكه آيا آس��يب عمداً  باش��د يا غيرعمد 
موضوع متفاوت اس��ت.  آنچه دادستان به آن اشاره 
كرده مبني بر اين است كه در بحث مراقبت اگر عدم 
مراقبت ناشي از تسبيب باشد مسئوليت مدني وجود 
دارد، اما اگر يك فرد عمداً حيواني را اجير كند يا حتي 
كسي را بكشد، عنوان آن ديگر تغيير پيدا مي كند.  
طبق گفته دادس��تان با توجه به درخواست پليس 
از دس��تگاه قضايي در بخش مزاحمت و همچنين 
گاليه هاي شهروند ان در س��طح شهر، قرار شده در 
موارد مزاحم��ت به خصوص مزاحمت ب��راي افراد 
متعدد مثل اماكن عمومي يا آپارتمان ها ورود قضايي 
صورت گي��رد.  به اعتقاد دادس��تان ب��راي ورود به 
موضوع بايد به صدق عنوان مزاحمت رسيده شود و و 
در جا هايي كه صدق عنوان مزاحمت است، موضوع 
قابل رسيدگي است. وي در توضيحات تكميلي خود 
با تأكيد ب��ر اين مهم كه غالب اي��ن رفتار ها عمدي 
نيست و ناشي از عدم مراقبت است، توضيح مي دهد: 
اگر يك ف��رد عمداً حيوان��ي را اجير كن��د يا حتي 
كسي را بكشد، عنوان آن ديگر تغيير پيدا مي كند.  
جعفري دولت آبادي نياز به اصالح قانون يا تصويب 
قانون جديد درباره بحث هاي موجود را اينگونه پاسخ 
مي دهد كه همه چيز را نمي شود با حربه قانون حل 
كرد. البته در بخش جزايي صراح��ت به قانون نياز 
است، اما مزاحمت براي كثيري از مردم مثل پارك ها 
و آپارتمان ها حتماً اگر صدق عنوان مزاحمت احراز 

شود ما به آن ورود خواهيم كرد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 علي عزيزي توئيت كرد: فضاي مجازي يك فضاي حقيقي است و 
شبكه هاي اجتماعي هم يك نياز روز و ضرورت، اما در برابر مسئله دارو 
و درمان، مسئله مسكن و مسئله هاي  اشتغال و گوشت 90هزار توماني، 
فانتزي به حساب مي آيد و ر ها كردن ضروريات و پرداختن به فانتزي ها، 

افيون توده هاست.

 فاميل دور توئيت كرد: جالبه كه يه ع��ده ميگن چرا محدوديت 
ايجاد مي كنيد! چرا فيلتر مي كنيد! مردم خودش��ون تشخيص ميدن 
چي خوبه چي بد! معضالت رو بايد از راهكار فرهنگي حل كرد، نه ايجاد 
محدوديت! بعد خودشون ميان طرح ميدن مجلس كه براي ازدواج تو 

سن پايين محدوديت ايجاد كنن! كهير نمي زنيد از اين همه تناقض!؟

 فاطمه سادات توئيت كرد: روزاي زندگي يكي پس از ديگري پاي 
توئيتر گذشت؛ از مسئوالن ش��كايت كرديم، پيشنهاد داديم، گفتيم، 
خنديديم، خواهش كرديم دزدي نكنن، ع��ده اي فحش داديم، دعوا 
كرديم سر اعتقاداتمون، دعوا راه انداختيم جاج كردين توهين كرديم، 
خب چي شد؟ كشورمون هنوز گل و بلبل نشده كه بدترم شده، فايده 

توئيتر چيه دقيقا؟

 عليپور توئيت كرد: دو تا دوس��ت داشتم كه يكيشون هفت سال 
درس خوند و شد پزشك عمومي؛ يكي ديگه هفت سال درس خوند و 
شد فوق ليسانس نرم افزار. حاال بعد از هشت سال با پول ماشين پزشك 
مي شه دو تا از خونه اي كه مهندسه توش مستأجره خريد. چرا پزشكا 

اينقدر پولدار شدند؟

 ابومحمد توئيت ك�رد: چرا بايد ورودي هاي 97 اس��تخدام پيماني 
شوند؟چرا اين شرايط در دفترچه كنكور ذكر نشده بود؟ كي قراره جوابگوي 
اين همه استرس وارد شده به ما باشه از كنكور و مصاحبه و... لطفاً رسيدگي 

كنيد. تعداد زياد ورودي دليلي بر استخدام رسمي نكردن نيست. 

 دختر ايروني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: يه ش��هر تمام 
ش��طرنجي كه از هر خيابوني مي شه انتهاي ش��هرو ديد! بعد از زلزله 
سال 1931 م. در زميني به مس��احت يك ميليون متر مربع زيربناي 
اين شهر جديد پايه گذاري شد. ميدونين كجاست؟ 1- سندا، ژاپن. 2- 
كانتربوري، نيوزلند. 3- نورث ريج، كاليفرنيا. 4- سلماس، آذربايجان 

غربي. 5- نيوكاسل، استراليا.

 حميد الهي توئيت كرد: در روزگار مهجورشدن موسيقي فاخر و 
بيداد فقر محتوا و زوال معنا و مسَخرشدن كنداكتور رسانه ملي براي 
امثال هيراد، مسيح و آرش، گلزار و صابري و جميع بندها، جهت عدم 
استهالك روح و روان در دراز مدت، دنبال كمانچه كلهر و تار عليزاده، 

لطفي و سنتور مشكاتيان باش. 

  امير با انتشار اين عكس توئيت كرد: استخدام پيماني دانشجو معلمان 
ورودي 97، اولين گام اصلي در جهت خصوصي سازي آموزش كشوره.

 فخاري توئيت ك�رد: همه ش��هرداري هاي مناطق تهران موظف 
ش��ده اند، هر س��ال يك خيابان را به خيابان كامل تبديل كنند. يعني 
تمام خيابان نبايد براي خودروها باشد و بايد به مسير دوچرخه سواري 

و پياده روي مجهز شود. 

 مها با انتشار اين عكس توئيت كرد: شما يادتون نمياد! پسرهاي 
دهه ۶0 زانوي شلوارش��ون كه پاره مي ش��د، ازينا ميچسبوندن بهش 

دوباره تنشون مي كردن... 
 

 سنگربان با انتشار اين عكس توئيت كرد: تو همچين روزي خدا 
پدري به ما داد كه هيچ وقت معني داش��تنش رو نفهميديم، آغوشش 
رو نچش��يديم، چهره مظلوم و مهربونش رو نديديم، حتي صداش رو 

نشنيديم... تولدت مبارك پدر قاب نشين!

 جواد محرمي توئيت كرد: نامه هشت وزير دولت به رهبر انقالب 
نشان مي دهد، در براي دولت در بر همان پاشنه سابق مي چرخد و دولت 
پس از ناكامي برجام همچنان كليد حل مشكالت را در دست سياست 
خارجي مي داند و بعيد نيست، اين نگاه براي ايجاد يك دوقطبي و آدرس 

غلط ديگر به انتخابات و فضاي عمومي كشيده شود. 

عليرضا سزاوار

 سخنگوي صندوق بازنشستگي كشوري گفت: خدمات بيمه تكميلي 
به بازنشس��تگان ايثارگر و غيرايثارگر به صورت يكسان ارائه مي شود؛ 

ايثارگران بازنشسته نگران نباشند. 
 رئيس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن وزارت بهداشت 
از اجراي مرحله دوم واكسيناس��يون تزريقي فلج اطفال در 9 اس��تان 

كشور خبر داد. 
 يك هواش��ناس برجس��ته با اعالم اين خبر كه يك س��امانه گرم و 
مرطوب از اواسط هفته آينده وارد كشور شده و تا 15بهمن ماه به طور 
متناوب بارندگي ايجاد خواهد كرد، گفت: هوا تا اواسط بهمن ماه گرم تر 

از نرمال خواهد بود. 
 مديرعامل برج ميالد در واكنش به خبر »شنيدن صداهاي عجيب از 
برج ميالد« آن را داستانسرايي خواند و افزود: برج ميالد تهران به وسيله 
سيستم هاي هوشمند پيشرفته پايش��ي مانيتور مي شود و در صورت 

مشاهده هر مشكلي در كوتاه ترين زمان برطرف مي شود. 
 رئيس كميس��يون اجتماعي و فرهنگي شوراي ش��هر تهران بيان 
كرد: براساس ايده يكي از مشاوران، طرح 3 پالزاي شهري براي ميدان 
راه آهن در جن��وب، باغ فردوس در منطق��ه يك و ب��رادران مظفر در 
منطقه ۶ مطرح ش��ده كه اميدواريم بتوانيم با سه رويكرد متفاوت آن 
را اجرايي كنيم. اين پالزاهاي شهري محل حضور مردم در ايام نوروز 

خواهند بود. 
 مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به رشد 
75 درصدي در كاهش شيوع كوتاه قدي كودكان ايراني گفت: 4درصد 

كودكان كشور گرفتار كم خوني هستند. 
 رئيس انجمن علمي تغذيه با ش��ير مادر ايران با اشاره به اينكه شير 
مادر كودك را در برابر بس��ياري از بيماري ها واكسينه مي كند، گفت: 
تجويز بي رويه آنت��ي بيوتيك به ويژه در ك��ودكان مي تواند با عوارض 

مختلفي همراه باشد. 

خالقيت جاي خودش را پيدا مي كند
80درصد دفاتر مشاغل استارت آپي
 به دستور دادستاني فك پلمب شد

اواس�ط دي  م�اه، دادس�تان كل كش�ور نس�بت ب�ه هرگون�ه 
برخ�ورد و ممانع�ت از كس�ب وكار ش�ركت هاي اس�تارت آپي 
)دانش بني�ان( در ح�وزه حمل ونق�ل مس�افري و ب�اري ب�ه 
درخواس�ت ش�هرداري ها هش�دار داد؛ اي�ن هش�دار ه�م 
مشكل گشاي شركت هاي استارت آپي ش�د. به طوري كه به گفته 
س�خنگوي اتحادي�ه كس�ب وكارهاي مج�ازي اكنون80درص�د 
دفات�ر پلم�ب و تاكس�ي هاي اينترنتي ه�م فك پلمب ش�دند. 
در حال حاضر بيش از 3هزار و 700 ش��ركت دانش بنيان در كش��ور 
فعاليت دارند كه نوآوري و خالقيت نيروي انس��اني مهم ترين سرمايه 
آنهاست. اين شركت ها سال گذش��ته ۶0هزار ميليارد تومان درآمد از 
محل فروش محصوالت خود داش��تند و بيش از 400ميليون دالر هم 

محصول دانش بنيان صادر كرده اند. 
روزگذشته رهبر معظم انقالب، حركت علمي كشور در 20سال اخير را 
خوب توصيف كردند و فرمودند: »شتاب اين حركت علمي نبايد كاهش 
يابد بلكه اين شتاب بايد براي 20 تا 30 سال آينده حفظ و تقويت شود 

تا به نقطه اوج برسيم.«
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با تأكيد بر اينكه من در جريان مش��كالت 
هستم، تأكيد كردند: »معتقدم كشوري كه همت كند، حتي مي تواند در 
بحبوحه مشكالت سياسي و اقتصادي نيز كارهاي بزرگي انجام دهد.«

همين بيانات نش��ان دهنده اين اس��ت كه رهبر عاليق��در نظام هم با 
درنظرداشتن مشكالت همچنان به خالقيت نيروي علمي كشور يقين 

داشته و خواهان گسترش اين نيروي نوآور هستند. 
 دادستاني وارد مي شود

صاحبان كسب وكارهاي سنتي تا چندي پيش از اساس معتقد بودند 
كه پلت فرم هاي آنالين بايد نيست و نابود ش��وند يا ذيل شهرداري ها 
ادامه فعاليت داشته باشند. از طرفي هم استارت آپ ها نيز اين موضوع را 
خالف روال جاري قانوني دانستند و از خألهاي قانوني براي فعاليت هاي 
مس��تقالنه خود بهره بردند به نوعي تش��كل صنفي با عنوان اتحاديه 

كسب وكارهاي فضاي مجازي ايجاد شد. 
با توجه به پايان نيافتن اين درگيري ها، دادستان كل كشور هم اخيراً 
در ابالغيه اي به دادستان هاي عمومي و انقالب مراكز استان ها نسبت 
به هرگونه برخورد و ممانعت از كسب وكار شركت هاي استارت آپي در 
حوزه حمل ونقل مسافري و باري به درخواس��ت شهرداري ها هشدار 
داده است.  دادستان كل كشور در بخش��ي از آن ابالغيه گفته بود كه 
»واگذاري تعيين تكليف اين كس��ب وكارها به نظرات متفاوت و بعضاً 
متضاد شهرداري شهرهاي مختلف اسباب بروز اختالف جدي و از بين 
رفتن اين نوع كسب وكار خواهد بود، بنابراين مقتضي است تا تصويب 
ضوابط مربوطه )توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت كشور( 
از هرگونه برخورد و ممانعت از كسب وكار اين شركت ها به درخواست 

شهرداري ها خودداري به عمل  آيد.«
 دنبال رفع مشكل تمام استارت آپ ها هستيم

در همين زمينه، سخنگوي اتحاديه كسب وكارهاي مجازي با بيان اينكه 
تاكنون ۶5مجوز فعاليت در اين حوزه صادر كرده ايم، گفت: »متأسفانه 
پلمب دفاتر اين استارت آپ ها در حال رويه شدن بود؛ بيشترين پلمب ها 
مربوط به يكي از ش��ركت هاي حمل ونقل آنالين در كشور است كه با 

سرمايه گذاري خارجي ايجاد شده است.«
رضا الفت نس��ب، خاطر نش��ان كرد: »با اين رفت��ار و برخوردهايي كه 
صورت گرفت، اين ش��ركت خارجي اعالم كرد تصميم به ترك كشور 
دارد در حالي كه اماكن، دفاتر آن را تأييد كرده و فعاليت هايش قانوني 

بوده است.«
الفت نسب مجموع پلمبي دفاتر در اين بخش را حدود 30مورد دانست 
و ابراز كرد: »متأس��فانه با توجه به رويه اي كه در حال حاكم شدن بود، 
اتحاديه به فكر راه چاره اي براي برون رف��ت از اين وضعيت بود. اكنون 
نامه اي را خدمت دادستاني ارس��ال كرديم تا تمامي دفاتر پلمب شده 

مشكل شان حل شود.«
 فرمانداري ها هم مانع تراشي مي كنند

وي در پاسخ به اينكه چرا هنوز برخي شهرداري ها شكايات خود از دفاتر 
اين تاكسي هاي اينترنتي را پس نگرفته اند، گفت: »متأسفانه تمامي اين 
شكايات مربوط به شهرداري ها نيست و بعضاً فرمانداري ها كه زيرنظر 
استانداري هاي دولت فعال هس��تند نيز خودشان پيگيري هايي براي 

پلمب شدن اين دفاتر داشتند.«
الفت نسب اذعان كرد: »در حالي برخي فرمانداري ها اقدام به انجام اين 
كار كردند كه پيش از اين كارگروه رفع موانع كس��ب وكارهاي نوپا در 
دولت تشكيل شده است تا قبل از برخورد و اقدامات سلبي عليه فعاليت 
استارت آپ ها، شكايات در آن كارگروه مطرح و تصميم گيري هاي الزم 

اتخاذ شود.«
واقعيت اين است كه كسب و كارهاي دانش بنيان و استارت آپي براساس 
يك نياز مبرم جامعه شكل مي گيرد. از آنجايي كه خدمات را به شكل 
مطلوب و باكيفيت به مردم ارائه مي كند، مورد اس��تقبال جامعه قرار 
مي گيرد.  بر همين اساس دس��ت اندازهايي كه برخي نهاد هاي دولتي 
و غيردولتي بر س��ر راه اي��ن دانش بنيان ها ايجاد مي كنن��د، فقط در 
كوتاه مدت سد راه استارت آپ ها مي شود، اما در بلند مدت اين خالقيت 

و نوآوري است كه با پيروزي ميدان را ترك مي كند. 

كبري فرشچي 
  گزارش  یک

در ش�رايطي ك�ه 

اكبر محمودي
كشور با مس�ائل و    از شهر

مشكالت اقتصادي 
به واسطه تحريم روبه رو است و امريكا و برخي 
كش�ورهاي اروپا  با بدقولي سعي در افزايش 
فش�ار بيش�تر ب�ه مل�ت اي�ران را دارن�د. 
در داخل كشور برخي مؤسس��ات آموزش زبان 
خارجي با چاپ تراكت تبليغاتي خود به ش��كل 
»دالر امري��كا« و الگوبرداري از پول اين كش��ور 
س��عي در جلب مخاطبان خود دارن��د؛ اين امر 
مي تواند روي نوجوانان و كودكان تأثير گذاشته 
و آنان را با سياس��ت دوگانه روبه رو سازد. از يك 
سو سياست كشور به دنبال حذف دالر از اقتصاد و 
تبادالت ارزي كشور است و از سوي ديگر عده اي 
ناخواس��ته با اين ش��يوه  هاي  تبليغي برخالف 
سياست كشور گام برمي دارند.  اخيراً در كوچه و 
خيابان  هاي  پايتخت برخي تراكت  هاي  تبليغاتي 

توزيع شده است و يا داخل صندوق پست انداخته 
مي شود كه ظاهر اين تراكت ها دقيقاً شبيه دالر 
امريكاست. مؤسسه تبليغ كننده زبان خارجي با 
الگوبرداري مشابه در اندازه و رنگ عيناً دالر امريكا 
را به نمايش گذاشته است. هرچند اين گونه تبليغ 

در ظاهر شايد جالب توجه باشد و بتواند در وهله 
اول مخاطبان را جذب كند، ولي توسل به هر شيوه 
تبليغي نامناسب نمي تواند تبليغ به حساب آيد.  
تبليغ زبان و جلب مشتري  براي كانون و آكادمي 
زبان آن هم با اس��تفاده از نماد اصلي يك كشور 

بيگانه در حالي كه امريكا با كشور و ملت ايران در 
جنگ اقتصادي قرار دارد به نوعي حركت در مسير 
خالف سياست  هاي  كشور به حساب مي آيد.  بر 
اين اس��اس الزم است دس��تگاه  هاي  متولي كه 
كوچك ترين نكته در يك كت��اب ويا يك فيلم و 
اثر هنري دقت مي كنن��د، در اين گونه موارد هم 
دقت عمل به خرج داده و جلو اين گونه تبليغات را 
بگيرند. چراكه تبليغ به اين شيوه مي تواند به مرور 
زمان در ساير بخش ها هم تسري يافته و به يك 
بدعت تبديل ش��ود كه آثار زيانبار آن به راحتي 
قابل جبران نخواهد بود.  فارغ از جنبه اقتصادي 
اين شيوه تبليغ جنبه فرهنگي و اجتماعي آن در 
كشور به نوعي ضدفرهنگ و ضدارزش به حساب 
مي آيد.  ترجيح دادن شكل و شمايل پول خارجي 
به پول كش��ور خود در ش��رايط كنوني به نوعي 
لطمه زدن به فرهنگ و پول رايج كشور است كه 

بايد دستگاه  هاي  فرهنگي با آن مقابله كنند. 

تبليغ دالر در شهر!


