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افزایش چندبرابری آبونمان تلفنهای فعال و غیرفعال چرا؟

آش نخورده و دهان سوخته!
فاطمه ایراننژاد

 افزودن آیتم« خدمات مکالمه صوتی» حتی بهروی قبض
تلفنهای قطع نیز از تصمیمهای جالب مخابرات است

خواسـته یـا ناخواسـته پـای تکنولـوژی به
زندگیهایمـان بـاز شـده اسـت و بالطبـع
هزینههایـی را هـم ،دنبـال خـود بـه یدک
میکشـد .امـروزه تقریبـاً تمـام ارتباطـات
در بسـتر فضای مجـازی ،مکالمـات تلفنی
و یـا ارسـال پیامـک میسـر میشـود .در
ایـن کـه شـاهرگ حیاتـی ارتباطـات ،در
دسـتان شـرکت مخابـرات اسـت هیـچ
شـکی نیسـت ولـی ایـن کـه مهم باشـی و
کار بـه دسـتت باشـد و خـودت هـم بدانی
کـه مهمـی ،در واقـع بسـیاری از مواقـع به
جـای خدمترسـانی عادالنـه ،اسـبابی را
فراهـم میکنـد که بسـاط سوءاسـتفاده به
راه میافتـد .اسـبابی که دسـت مشـترکین
را در حنـا میگـذارد و چـارهای ندارنـد جز
آنکـه بـه سـاز و نـاز مخابـرات برقصنـد .با
سـیار و همراه،
افزایـش تعداد خطوط تلفن ّ
گرچـه اسـتفاده از همتـای خانهنشـین و
ثابتـش قـدری کاهـش پیـدا کـرد ،ولـی
بـا اتصـال بـه مودمهـا و ایفـای نقـش در
زمینـه تأمیـن وای فـای و مسـیر اسـتفاده
از اینترنـت ،ماهانـه بـه یکـی از مهمتریـن
و ضروریتریـن هزینههـای سـبد خانـوار
تبدیـل شـد .ولـی اخیـرا ً قبضهـای جدید
تلفـن ثابت ،مهمـان ناخواندهای هـم دارند.
مهمانـی که معلوم نیسـت در کدام جلسـه
تصویب شـد ،تأییدیه گرفت ،محاسـبه شد

و چگونـه خـودش را در جمـع هزینههـای
تلفـن جا کـرد و ۲۰هزار تومـان به مجموع
مبلـغ قبوض افـزود.
هزینـه جدیـدی کـه حتـی بـه تلفنهـای
بالاسـتفاده کـه قطـع بودهانـد نیـز رحـم
«آش نخـورده
نکـرده و مصـداق جملـه
ِ
و دهـن سـوخته» اسـت .حـاال فرقـی
نمیکنـد تحـت عنـوان آبونمان یـا همان
هزینه اشـتراک و یا با نـام خدمات مکالمه
صوتـی! ..البتـه کدام مکالمـه صوتی معلوم
نیسـت! گرچـه شـاید خیلیهـا ایـن
مبلـغ ۲۰هـزار تومـان را در مقابـل سـایر
هزینههـای زندگیهـای پُرخـرج امـروزی،
ناچیـز قلمـداد کنند ولی وقتـی این قطره،
قطرههـای ۲۰هـزاری جمع میشـوند قرار
اسـت درآمـ ِد وانگهـی دریا شـدنش دقیقاً

هنوز برخی شهروندان در مسیر اتصال
خیابانهای بدرجنوبی و شمالی زندگی میکنند

| یکی از واحدهای مسکونی در مسیر اجرای
طرح /عکس :دانیال خلیفه ای ،نگارستان |

بازگشایی نیمهکاره

گروه شــهر :در خبرهــای این
هفته آمده بود با حضور شــهردار و
مسووالن عمرانی شورا و شهرداری
عملیات بازگشــایی آن قسمت از
خیابان بَدر که مانع از اتصال شمال
و جنوب این خیابان است آغاز شد.
خیابان بَدر در حد فاصل بلوار دکتر
صادقی و بلــوار ولیعصر(عج) قرار
دارد .کاری که ضرورت اجرای آن
بارها در رسانهها از جمله نگارستان
بیان شــده بود اما خبری از انجام
آن به دلیل مشکالت تملک مسیر
و یا کســری بودجه نبــود .اکنون
امــا حرکت اولیه در بازگشــایی و
اتصال بدرجنوبی و شــمالی که از
طرحهای بایگانی شــده شهرداری

است یک اقدام خوب و قابل تقدیر
به حساب میآید چرا که اگر تمام
و کامل اجرا شــود دسترسیها به
خیابانهای شمالی ابنسینا و بلوار
ولیعصر(عــج) را بــرای جنوبیها
تسهیل میکند.
اما نقدی که البته در شــروع این
بازگشایی وجود دارد داستان ناتمام
تملک کامل این محور است و طبق
گــزارش خبرنگار مــا که در محل
حضور پیدا کرده بود هنوز یکی دو
خانه مسکونی در مسیر وجود دارد
که در آن زندگــی میکنند .حال
ســوال این است چگونه خبر اقدام
به بازگشــایی این خیابان منتشر
میشود در حالی که همین دو خانه

صـرف کدام بخـش از مخابـرات و خدمات
بـه مشـترکین شـود .شـاید پرداخـت یک
آبونمـان بـرای فـردی کـه یک خـط تلفن
ثابت دارد سـخت نباشـد ولـی تصور کنید
کسـانی را کـه بـه اقتضـای شغلشـان
مجبورهسـتند از چنـد خـط تلفـن ثابـت
برای شـرکت یا ادارهشـان اسـتفاده کنند.
اینهـا چقـدر بایـد آبونمـان پرداخـت
کننـد؟ حـاال بمانـد کـه برخـی از ایـن
خطـوط ممکـن اسـت قطـع باشـند .ولـی
ایـن کـه بـه تلفنهای قطـع و بالاسـتفاده
و یـا حتـی به خطوطـی که فقط بـه مودم
وصل هسـتند و مکالمهای بـا آنها صورت
نمیگیـرد هم ،ایـن هزینهها تعلـق بگیرد
جـای تأمـل دارد!.
حـاال برویـم سـراغ ضـرب و تقسـیم و

مســکونی کام ً
ال در مســیر اجرای
طرح قرار دارند و مانعی بر اجرای
طرح میباشند .آیا بهتر نبود برای
اجرای کامل تملک باقیمانده مسیر
انجام میشــد آنگاه ماشینآالت
شهرداری به محل میرفتند؟ .تنها
پاسخ برای این سوال میتواند این
باشد که شــهرداری خواسته است
جدیت خود را در اجرای طرح برای
ّ
صاحبان خانههای مسکونی موجود
در محل نشــان دهد وگرنه اصوالً
اجرای یک پروژه زمانی میسر است
که مقدمات اجرای آن کام ً
ال مهیا و
اِن ُقلتی پیرامونش نباشد.
یادآور میشود این طرح شهرداری
از مهمترین طرحهای درخواســتی
مردم بوده و اکنون قریب  8ســال
اســت که از تصویب آن در شــورا
و شــهرداری میگــذرد ولی هیچ
اقدامــی در اجرای ایــن مصوبه به
دالیلی نشــده اســت .دلیل اجرا
نشدن این طرح شهری طی  8سال
گذشته همانطور که قب ً
ال نوشتیم
موضــوع عــدم تخلیــه و رضایت
ســاکنین محــل در قیمتگذاری
خانههای مسکونی ،کمبود بودجه
و احیانــاً نبود مدیریــت الزم در
گذشــته عنوان شده که امیدواریم
اکنون که  5خانه مســکونی به دو
خانه تقلیل پیدا کرده است مابقی
نیز با رضایتمندی خانههایشان را
تخلیه و دست شــهرداری را برای
اجرای این پروژه باز بگذارند.

صفرهـای جلـوی منابـع جدیـد درآمـدی
شـرکت مخابـرات را بشـمریم .در یـک
حسـاب سرانگشـتی اگـر بـه ازای ۸۰
میلیـون جمعیـت ،تعـداد خطـوط تلفـن
ثابـت در بخـش خانگـی را  ۲۰میلیـون
و تعـداد خطـوط اداری و سـازمانی را ۱۰
میلیـون در نظـر بگیریـم ایـن افزایش ۲۰
هـزار تومانـی ،ماهانـه  ۶۰۰میلیـارد تومان
را روانـه جیـب مخابرات خواهد کـرد .حاال
میخواهیـم بدانیـم محل هزینه کـرد این
درآمـد ناقابـل دقیقـاً کجاسـت؟!
اگـر قـرار اسـت تغییـر جدیـدی در
خدمترسـانی بـه مشـترکین صـورت
گیـرد و احتمـاالً بـا مبلـغ هنگفتـی که به
جیبشـان واریـز میشـود مـا هـم مثـل
بسـیاری از جاهـا از خدمـات آن چنانـی
بهرهمنـد شـویم بـه مـا هـم بگوینـد ،تـا
بدانیـم و بـا بیانصافی قضاوتشـان نکنیم.
ولـی اگـر به هر دلیلـی نظیر سـو مدیریت،
بحـران مالی و یـا احتمـاالً برنامهریزیهای
غیراصولـی کـه چشـمانداز خوبـی داشـته
ولـی غلـط از آب درآمدهانـد ،سـازمانی بـا
کمبـود بودجـه مواجـه شـود قرار نیسـت
بهایـش را به ایـن صورت تأمیـن کنند .آن
هـم در قالـب چارچوبهایـی کـه بـه نظـر
میرسـد زیربنای قانونی مناسـبی نـدارد و
اگـر هـم دارد ،نیازمنـد تجدیـد نظر اسـت.
باید بگوییـم جبران کمبود بودجه مخابرات
بـا آیتمهایـی نظیر خدمـات مکالمه صوتی
و یـا آبونمان به مخابرات ،بیشـتر شـبیه به
یک گلریزان اجباری اسـت ،تـا پرداخت در
قبـال دریافت خدمـات! البتـه ناگفته نماند
کـه ایـن هزینههـای تحمیلـی از جانـب
مخابـرات در زمینـه خدمـات تلفـن ثابـت
و یـا ارتباطـات سـیار ،تنهـا بـه همیـن جا
ختـم نمیشـود .بسـیاری از پلتفرمهـای
پُرمصرف اینترنت نیز فیلترشـد ،بسـتههای
خریـداری شـده و بلا اسـتفاده سـوخت
شـد و یـا بسـتههای بـا حجـم کمتـر و

یـا ارزانتـر هـم ارائـه نشـد کـه نشـد و در
واقـع کاربـران بسـته خریدنـد و اسـتفاده
نکردنـد و آب هـم از آب تکان نخورد.گرچه
وعدههایـی هـم دادنـد و برخـی مسـؤولین
بـا بزرگنمایـی زیـاد چندیـن بـار مدعـی
شـدند کـه بسـتههای اینترنـت سـوخت
شـده ،ذخیـره و بـه مشـترکین بازگردانده
میشـود ،ولـی انـگار ایـن وعدههـا فقـط
نپُرکنـی بود تا قـدری روحیه
جملات دها 
مشـترکین را حفـظ کنـد و مشـوق آنهـا
باشـد بـرای خریـد بسـتههای اینترنـت
بعـدی! ..کـه مبـادا خریدشـان کم شـود و
منابـع مالـی ایـن سـازمان از دسـت بـرود.
بـه هـر حـال روزهـای خوشـی بـرای
مخابـرات و یـا اپراتورهای تلفـن همراه در
حـال رقـم خـوردن اسـت .تمـام کمیهـا
و کاسـتیهای کار ،پشـت مصلحـت در
قطعـی شـبکهها پنهـان شـده اسـت،
سـرعت پاییـن اینترنت حتی در اسـتفاده
از پلتفرمهـای داخلـی و مـورد تأییـد هم،
توسـط هیچکـس پیگیـری نمیشـود
و بـا تمـام ایـن مشـکالت و نقایـص
خدمترسـانی ،آنچـه سـهم مشـترکین
اسـت افزایـش هزینههاسـت در مقابـل
خدمـات دسـت و پـا شکسـته بـا حداقـل
کیفیـت ممکـن! بـه نظـر میرسـد کـه
هزینـه اسـتفاده از اینترنـت بنـا بـه عادت
و حتـی لـزوم زندگیهای امـروزی بعضاً از
نـان شـب هـم واجبتـر شـده اسـت.
بایـد بگوییـم کـه پرداخـت ایـن هزینهها
از پـول خرید بسـتههای اینترنت سـوخت
شـده و بالاسـتفاده ،افزایـش تعرفههـای
مکالمـه صوتـی و هزینـه ارسـال پیامک و
اخیـرا ً نیـز افزایـش چنـد برابـری آبونمان
و محاسـبه نـرخ خدمات مکالمـه صوتی و
لحـاظ کردن آن حتـی در فیش تلفنهای
ثابـت قطـع شـده ،در واقـع بیشـتر شـبیه
«آش کشـک خالهای اسـت که بخوری
بـه ِ
پاتـه نخـوری هـم پاته».

در نشست مدیران گل گهر و شرکتهای
حاضر در منطقه صورت گرفت؛

رونمایی از سند
چشمانداز ۱۴۱۰

نشستی با عنوان «آینده گلگهر از دیدگاه استراتژیک»
با حضــور مدیرعامــل ،معاونین و مدیــران گلگهر و
شــرکتهای منطقه و نیز مدیران ارشد شهرستان در
سالن پردیس آن شرکت برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی و امور بینالملل گلگهردر
این گردهمایی از ســند چشــمانداز  ۱۴۱۰گلگهر
رونمایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گرفت .در این
نشست ابتدا مدیرعامل شرکت گلگهر طی سخنانی
با تأکید بر اینکه پروژهها ،اقدامات و طرحهای توسعه
گلگهر همواره بر اســاس برنامههای استراتژیک این
شــرکت مســیر خود را پیموده ،گفت :پس از تنظیم
و اجرای ســند چشــمانداز  ۹۸گلگهر ،در دورههای
متفاوت برای توسعه فراز و نشیبهای زیادی بهوجود
آمد اما همواره ســعی شده بر ســندهای چشمانداز
پایبند باشیم تا مسیر خود را به خوبی طی کند.
مهندس عتیقی افزود :پس از این شما جوانان به عنوان
مدیــران و نقشآفرینان حال و آینده منطقه باید برای
تحقق این چشــمانداز ،تالش کنید و نگذارید توســعه
تغییر کند چــرا که گلگهر میتواند در تحقق ســند
چشــمانداز الگویی برای کشور باشد .در این مراسم که
با ســخنان رئیس حوزه قضایی شهرستان و تقدیر وی
از تالشهای گلگهــر در عرصه تولید و اقتصاد همراه
بود ،حجتاالسالم والمسلمین محمدی ،مدیران گلگهر

یک نکته از این معنا...

راحتی به دلی برسان

شهســوار صادقی :یکی از عرفا گفته بود راههای رسیدن به خدا متعدد
اســت ،ولی بهترینش این اســت که راحتی به دلی برســانی .از منظر
روانشناسی نیز ما زمانی حالمان خوب میشود که بکوشیم حال دیگران
خوشبختی فردی وجود ندارد .انسان عبارت
و اطرافیانمان را خوب کنیم.
ِ
است از ارتباطات انسانی .به میزانی که حال دیگران را خوش کنیم ،حال
خودمان هم خوش میشود( .محمد امین مروتی)
آلفرد آدلر (روانشــناس مشهور اتريشى) در کتاب «طبیعت انسان» ،به
بيمــاران اندوهگين خود مىگفت :اگر از اين نســخه پيروى كنيد ظرف
١٤روز معالجه خواهيد شد .هر روز فكر كنيد چطور مىتوانيد يك نفر را
خوشحال كنيد .زيرا انديشه خوشحال كردن ديگران ،ما را از تفكر درباره
خودمــان باز مىدارد و بزرگترين عامل نگرانى ترس و اندوه انديشــيدن
درباره خود اســت .شادمانى انسان و شادمانى ديگران به يكديگر بستگى
دارد .ارســطو به اين نوع برخورد «خودخواهى روشنگرانه» مىگويد .تنها
چيزى كه مىشــود از يك انســان توقع داشــت و بهترين تحسينى كه
مىشود از يك انسان كرد اين است كه او همنوعى خيرخواه باشد ،بتواند
با ديگران دوســتى برقرار كند و در عشق و ازدواج شريك حقيقى باشد.
الزم نيست ُمصلح اجتماعى باشيد كه بتوانيد دنياى بهترى بسازيد ،بلكه
همينكه دنياى خصوصى خودتان را بهتر كنيد ،خدمت بزرگى كردهايد.

نگاه

فردا؛ آغاز ماراتن رقابتهای
جذاب قهرمانی جهان در قطر

بیست و دومین دوره جام جهانی این هفته در قطر آغاز میشود و این کشور
کوچک که اقدام به تأسیس ورزشگاههای متعدد و مدرنی برای برگزاری
جام جهانی کرده ،طی این مدت باید از  32تیم حاضر و صدها هزار تماشگر
فوتبال پذیرایی کند .با وجود همه انتقادها در انتخاب این کشور برای این
جام ،این رویداد برای قطر یک دستاورد بسیار بزرگ محسوب میشود و
جایگاه این کشور را در منطقه و جهان تثبیت میکند .تجارت فردا با درج
این مطلب اضافه کرد 47 :سال قبل که در تهران کلنگ احداث یکی از
بزرگترین ورزشگاههای آسیا بر زمین زده شد ،اهالی قطر که شمال تا
جنوباش را میشد دو ساعته با یک خودرو پیکان طی کرد تازه جشن
استقالل گرفته بودند .آنروزها این همسایه جنوبی از چند روستا در یک
خط ساحلی تشکیل شده بود و مردمانش با ماهیگیری ،صید مروارید و
دامپروری روزگار میگذراندند .سرمایهگذاری صحیح در منابع عظیم نفت و
گاز ،مسیر این کشور را تغییر داد و باعث شد قطر به کشوری در حال توسعه
با درآمد سرانه شگفتانگیز تبدیل شود تا جاییکه اکنون میتواند میزبان
بزرگترین و پُرهزینهترین تورنمنت جهانی فوتبال شود.

نوشتههایی از َسرِ دلتنگی
محمدعلی آزادیخواه
را فرماندهان جبهه تولید و اقتصادی دانســت و افزود:
ما معتقدیم مدیران معدنی و صنعتی هر چه در جبهه
اقتصادی و تولید فعال باشــند و پشــتیبانی شوند ،در
جبهههای دیگر کشور ،اثرات مثبتاش دیده میشود.
در ادامه دکتــر فوالدگر رئیس هیأت مدیره شــرکت
گلگهر نیز در این مراسم راه برون رفت از شرایط موجود
را تولید دانست و گفت :از بعد اقتصادی ،حمایت از تولید
بهترین راه توسعه و بهبود شرایط است و از بعد اجتماعی
نیز تولید با اشتغالزایی میتواند بیکاری را بهبود بخشد
و جامعهای که در حال تولید باشد ،جامع ه پویایی است و
بهترین راه امیدوارکردن جوانان و جامعه نیز تولید است.
معــاون امور اقتصادی اســتانداری کرمان نیز در این
گردهمایی طی ســخنانی اظهار داشــت :کسانی در
اقتصاد موفقتــر خواهند بود که پیشبینی بهتری از
آینده داشته باشند و بتوانند با برنامههای بلندمدت و
کوتاهمدت آینده را بسازند.
دکتر حسین مهرابی با تقدیر از توجه مدیران منطقه
گلگهر به آینده و چشــمانداز ،افزود :گلگهر روند و
مسیر حال به ســوی آینده را به خوبی در حال طی
کردن اســت و بایســتی با برگزاری بیشــتر اینطور
نشستهایی مدیران منطقه را با سندها و برنامههای
این چنینی که در چشمانداز تأثیر دارند ،بیشتر درگیر
کنند تا به دیدگاه بلند مدیران در اجرای بهتر پروژهها
کمک کند.

 آدم حسابی ،تفاوت را اختالف نمیداند.
 دنیا ،مانند اسبی است که ما بیخیال و بیتفاوت
بر آن سواریم و از اینکه کجا میبردمان ،خبر نداریم.
 وعدهی رادمردان ،اگر نســیه هــم به نظر آید،
همیشهی خدا نقد است.
 عزیز با تمیزم! عالم باش و عاقل که علم گنجی است نابود نشدنی و
عقل لباسی است نفرسودنی.
 عزیز ارجمندم! عقل و منطق داشته باش که از عقلت همیشه بهرهها
میبری و با منطق و بیانت به همنوعانت سودها میرسانی.
شیطانی َرشک بُردن و حسادت کردن و َح َسد َورزیدن بپرهیز
 از کار
ِ
یت ََرکاند.
که باروتِ حسادت ،قلبت را م 
 بهترین و با ارزشترین دارایی انسان ،داشتن عقل سلیم است.
عقل َســلیم انســانها ،وجود ُصلح و سِ لْم و
 آشــکارترین نشــانهی ِ
نوعدوستی است.
روشنضمیری از نیکنفسی و پاکنهادی انسان است.
 پاکدلی و
ْ
« غول ْ َدنگ»ها چون نمیخواهند امروزی باشند ،قرنهاست که کتاب
صلحشــان ناخوانده مانده اســت( .غول ْ َدنگ [صفت فارسی مرکب] :غول
تَشَ ْنگُ ،قلْتَشَ ن ،آدم قد بلند بد ترکیب ،شریر و فتنهجو و فتنهانگیز).
 تنها از آب روان و پوینده میتوان نشانی سرچشمهاش را پرسید.
 صف ِر تنهایِ تُهیدست ،همه آبرو و ارزشش به همنشینی با دیگر اعداد است.
 عزیزم! خزندهی ْ
خاک خفت مباش ،پرنده باش و بگذار حتی سایهات
هم مثل برق و باد روی زمین پرواز کند.
 در با خدا بودنها ،بســیاری از ما دعا و نیایش نمیکنیم ،بلکه فقط
التماس میکنیم.
 تیر شهاب ،نور را در گوش نامتناهی شب فریاد میکشد.

