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با گذشت یک هفته از اجرای طرح جدید ترافیکی؛
کاهش ترافیک در محدوده زوج و فرد سابق

یک کارشناس ترافیک شهری در معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری 
ترافیک جدید در یک هفته گذشته  اجرای طرح  تاثیر  در مورد  تهران 

توضیحاتی را ارائه کرد.
مردان حیدری  در گفت وگو با ایسنا، در مورد وضعیت اجرای طرح 
ترافیک جدید طی یک هفته گذشته گفت: شهرداری تهران از اول تیرماه 
طرح زوج و فرد را که بیش از 10 سال از اجرای آن می گذشت برای همیشه 
لغو کرد؛ طرحی که به باور بسیاری از کارشناسان در تحقق اهداف خود، 

یعنی کاهش ترافیک و آلودگی هوا ناموفق بود.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح کنترل آلودگی هوا در چند روز اخیر 
شاهد کاهش ملموس ترافیک در محدوده زوج و فرد سابق هستیم، گفت: 
آمار مرتبط حاکی از آن است که در همین چند روز بین 30 تا 35 درصد از 

بار ترافیکی محدوده زوج و فرد سابق کاسته شده است.
حیدری افزود: درست است که ترافیک یک مقوله پیچیده و چند وجهی 
است و عوامل مختلفی بر رفتار ترافیکی شهروندان تأثیرگذار است، اما 
نباید از چند نکته اساسی غافل بود. اول اینکه در طرح جدید با توجه به 
شناور شدن هزینه که در نسبت با ساعات اوج و غیر اوج صورت گرفته 

است، شهروندان می توانند سفرهای خود را با هزینه  مدیریت کنند.
اینکه سهمیه تردد رایگان فصلی )20 روز برای  با بیان  وی در ادامه 
پالک های تهران و 15 روز برای سایر پالک ها( بر امکان مدیریت سفر 
شهروندان افزوده است، گفت: با اینکه کاهش ترافیک در روزهای اخیر 
را می توان ناشی از عوامل مختلف مانند شروع تعطیلی مدارس و مراکز 
آموزشی، آغاز گرما و مهم تر از همه احتیاط شهروندان نسبت به طرح 
جدید دانست، اما کاهش چشمگیر ترافیک در محدوده کنترل آلودگی هوا 
در نسبت با هفته گذشته و زمان مشابه سال های گذشته بیانگر یک امر 
مهم اجتماعی است و آن اینکه شهروندان باور کردند که می توانند بدون 

استفاده از خودروی شخصی، امور اجتماعی خود را تحقق بخشند.

سازمان هواشناسی اعالم کرد
کاهش دما در شمال کشور

سازمان هواشناسی از بارش پراکنده باران و کاهش نسبی دما در نوار 
شمالی کشور از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعالم کرد: جمعه )۷ تیر( 
در برخی مناطق استان های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال 
استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در ساعات بعد از ظهر 
بارش پراکنده پیش بینی می شود. شنبه )۸ تیر( نیز در اکثر مناطق کشور 

آسمان صاف و آرام است.
از اواسط روز یکشنبه )۹ تیر( و طی روز دوشنبه )10 تیر( بارش باران و 
کاهش نسبی دما در شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی 
و غرب سواحل دریای خزر شامل استان های اردبیل، گیالن و مازندران 
رخ خواهد داد. روز دوشنبه )10 تیر( نیز بارش در گیالن و غرب مازندران 

شدت خواهد داشت.
سه شنبه )11 تیر( بارش پراکنده در استان های مازندران، گلستان و شرق 
گیالن ادامه خواهد داشت. همچنین طی روزهای دوشنبه و سه شنبه به 
ترتیب )10 و 11 تیرماه( به ویژه در ساعات بعد از ظهر در شمال شرق، شرق 
و در جنوب استان های سمنان، تهران و شمال اصفهان وزش باد شدید و 

احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.
بر اساس این گزارش، تهران در روز یکشنبه )۹ تیر( آسمانی صاف در 
بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با بیشینه و کمینه دمای 3۹ و 2۸ درجه 
سانتی گراد، در روز دوشنبه )10 تیر( آسمانی صاف و وزش باد در بعد از 
ظهر افزایش ابر گاهی و وزش باد شدید با بیشینه و کمینه دمای 3۷ و 2۴ 
درجه سانتیگراد و در روز سه شنبه )11 تیر( نیز آسمانی صاف و وزش باد 
گاهی وزش باد شدید با بیشینه و کمینه دمای 35 و 22 درجه سانتی گراد 

پیش بینی می شود.

سرهنگ یوسف وند خبر داد:
سارقان زورگیر حرفه ای شهرری در دام پلیس

رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارقان زورگیر 
حرفه ای با 20 فقره سرقت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه "کرم یوسف وند" در توضیح این خبر 
بیان داشت: با وقوع چند فقره زورگیری تحت پوشش مسافر و راننده از 
اواخر سال گذشته کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی دستگیری سارقان را 

در دستور کار خود قرار دادند.
پایگاه نهم پلیس آگاهی برای اعالم  بانوانی که به  اکثراً  وی گفت: 
اظهارات  در  که  بودند  جوان  بانوانی  بودند  کرده  مراجعه  شکایت 
یک دستگاه  سوار  مقصدی  به  رسیدن  برای  داشتند:  عنوان  مشابهی 
خودروی سواری پراید که یک خانم نیز به عنوان مسافر جلوی خودرو 
نشسته بود، شدیم پس از طی مسافتی یک مرد جوان نیز سوار خودرو 
از طی مسافتی در محل خلوتی مرد مسافر همراه سایر  بعد  و  شد 
همدستانش ناگهان با سالح سرد به سمت ما حمله ور و با تهدید و 
ایراد ضرب و جرح اموالی مانند: طالجات، وجه نقد و گوشی موبایل را 

سرقت و متواری شده اند.
کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکیان و کسب اطالعات بدست 
آمده و با بررسی های میدانی موفق به شناسایی یکی از سارقان حرفه ای 
بنام فریدون 30 ساله شدند. فریدون دارای سوابق متعدد کیفری بود 
و با هماهنگی بازپرس شعبه چهارم شهر ری، مخفیگاه وی در یکی از 

شهرستان های جنوبی تهران مورد شناسایی قرار گرفت.
اواخر خردادماه سال جاری طی یک  انتظامی تصریح کرد:  این مقام 
عملیات پلیسی فریدون در مخفیگاهش دستگیر و در همان لحظات اولیه 
به سرقت های انجام شده معترف شد و اظهار کرد: به همراه همدستانم به 

نام های الناز و فرشاد اقدام به سرقت از زنان می کردیم.
سرهنگ یوسف وند افزود: به دنبال اظهارت فریدون بالفاصله هر دو 
همدست وی در مخفیگاهشان دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه سارقان، 
تعدادی از اموال مسروقه از قبیل: النگوی قیچی شده، طالجات، وجه 

نقد، گوشی موبایل، ساعت مچی و قمه و چاقو کشف شد.
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نتایج پژوهش "تنبلی اجتماعی، علل، پیامدها و راهکارها" 
حاکی از آن است که  تنبلی اجتماعی ریشه در خلقیات 
تاریخی جوامع دارد و میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی 
بیشتر است و تنها کشورهای عربی و آفریقایی هستند که 

بیش از ایرانیان دچار تنبلی هستند.
سفارش  به  که  پژوهش  این  هدف  ایسنا،  گزارش  به 
کمیسیون اجتماعی شورای عالی انقالب فرهنگی و توسط 
دکتر محمدرضا جوادی یگانه انجام شده است، تبیین دقیق 
مفهوم "تنبلی اجتماعی" و بررسی علل، پیامدها و ارائه راهکار 

علمی برای رفع این مشکل است.
در این پژوهش سعی شده تا با بررسی تطبیقی نظرات 
جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی و با در نظر گرفتن 
 ... و  تاریخی  فرهنگی،  اجتماعی،  مقتضیات  و  مختصات 
مؤلفه ها  همین  به  توجه  با  و سپس  تبیین شده  موضوع 

راهکارهای رفع این مشکل ارائه شود.
در چکیده این پژوهش آمده است: "تنبلی اجتماعی، بر 
اساس کنشگر عاقل مندرج در نظریه انتخاب عقالنی، کسی 
است که یا به دنبال تمدید وضعیت موجود است، یا لذت آنی 
را بر نفع آنی خود ترجیح می دهد. تنبلی در این تحقیق، هم 
در سطح فردی دیده شده و هم در سطح اجتماعی به معنای 
برآیند تنبلی افراد دیده شده است و هم تعریف جدیدی از 
تنبلی شده است که بر اساس آن، تنبلی اجتماعی محصول 
ناهماهنگی در سطح سیستم اجتماعی است و تالش افراد و 
دست اندرکاران نیز نمی تواند به بهبود آن چندان کمکی کند، 

مگر آنکه آن موانع ساختاری برطرف شود.
عوامل موثر بر تنبلی در سطح فردی و ساختاری هر دو 
موثر هستند، ولی عوامل زیر در این تحقیق سنجیده شده 
به  توجه  نوگرایی،  تقدیرگرایی،  اجتماعی،  بیگانگی  است: 
آینده، تمایل به کارهای زودبازده و یک شبه، خودمداری، 
بیگانگی  فردی،  نفع  به خاطر  از مسئولیت  فرار  فردگرایی، 

شهروندان از حکومت، احساس بی قدرتی و بی هنجاری.
در این پژوهش برای سنجش میزان تنبلی در تهران از 
پیمایش از 132۸ نفر از شهروندان تهرانی با روش نمونه گیری 
»spss« انجام شده است و نتایج تحقیق، وجود حداقل 20 
درصد تنبلی در سطح شهروندان )در سطح زیاد و خیلی زیاد( 
را تایید کرد. نتایج تحلیل چند متغیره نیز تاثیر همزمان سه 
عامل تقدیرگرایی، خودمداری و بی قدرتی را در تبیین تنبلی 

موثر دیده است.
بر اساس نتایج تحقیق، تالش شد تا یک تیپ تنبل ساخته 
شود که در میان افراد با تحصیالت پایین تر، طبقات اجتماعی 

پایین تر و با آگاهی اجتماعی کمتر بیشتر دیده می شود.
تنبلی  میزان  که  می دهد  نشان  تطبیقی  تحقیق  نتایج 
ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است و تنها کشورهای عربی 
و آفریقایی هستند که بیش از ایرانیان دچار تنبلی هستند. 
تحلیل محتوای سفرنامه هو وجود برخی نشانه های تنبلی را 
از دیرباز در ایران تایید کرد. در انتهای تحقیق نیز تالش شد 

تا راهکاری فردی و اجتماعی برای تنبلی ارائه شود. 
پیامبر اسالم )ص( ویژگی  های انسان تنبل را چنین برمی 
 شمارد: »عاَلمَةُ الْکَسالنِ اَرْبَعَةٌ: یَتَوانی حَتّی یُفرِّطَ وَ یُفَرِّطُ 

ِّعُ حَتّی یَأثمَ وَ یَْضجَرَ.«  ِّعَ وَ یَُضی حَتّی یَُضی
کار(  )در  اندازه  ای  به  است:  چهارچیز  تنبل،  شانه های 
سستی می  ورزد که به کندی و تفریط می  گراید، و چنان کندی 

می کند که )اصل کار را( فرومی  گذارد، و چندان فروگذاری 
می  کند که گنه کار می شود، و دل مرده می شود.«

سخنرانی های  در  العالی«  »مدظله  انقالب  معظم  رهبر 
متعددی که در این باره بیان کرده اند، تنبلی را با صفت های 
گوناگون همراه کرده اند، که می تواند منظور ایشان را از تنبلی 
بهتر بیان کند و فهم بیشتری از آن بیان کند. آنچه همراه با 
تنبلی است  )علل، نشانه ها یا پیامدهای تنبلی(، از نظر ایشان 
از: »گریز از مسئولیت، ظلم پذیری، فساد،  عبارت است 
رشوه، بدخواهی و بددلی، بیکارگی، سوء عمل و بدکارگی، 
تن پروری، بی اعتنایی به کار، بی شوقی نسبت به حرکت، 
ضعف و سستی، عدم همت، عدم تحرک، فساد، راحت 
طلبی، عشرت جویی، مصرف گرایی، بی برنامگی، بی قانونی، 
آسان،  زندگی،  به  دادن  تن  و  ترس  الزم،  نیروی  نداشتن 
نرسیدن به خود و غفلت، بی حالی، سهل انگاری، کار را به 
دست حوادث و قضا و قدر سپردن، بیکارگی، بی اهتمامی، 
بی نشاطی، کسالت، نبودن سازندگی و ابتکار و اصالح امور 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم، نبودن پیشرفت علم و 
دانش در کشور، نبودن تحقیقات و کالس درس، نومیدی، 
دیگر،  انسان های  به  نسبت  بهانه جویی  حوصلگی،  بی 
بی تعهدی، پشت میزنشینی، تن آسایی ، سستی و کندی، 
بدعملی، الابالیگری، بی عاری، کنار نشستن، محاسبه بد 
کردن،  کوتاهی، خودخواهی و دنیاطلبی و غفلت و ضعف 
نفس«. این مجموعه وسیع توصیفات، نشان دهنده اهمیت 
مساله تنبلی نزد ایشان است. این توجه رهبر انقالب و دیگر 
مسئوالن در کشور، نسبت به خصایص اخالقی منفی ایرانیان 
و مخصوصا »تنبلی اجتماعی« نشان از »مساله بودن« این 

امر در جامعه ما دارد.

مقوله تنبلی به عنوان یک خصیصه فردی موضوع مطالعه 
روانشناسی قرار گرفته است و از آن به »اهمال کاری« یاد 
تاکنون  تنبلی،  مسئله  زیاد  اهمیت  وجود  با  است.  شده 
تحقیق و حتی مقاله جامعی پیرامون تنبلی اجتماعی در ایران 
انجام نشده است. البته برخی متون در باب خلقیات منفی 
ایرانیان و در ذیل آن تنبلی اجتماعی موجود است، مانند 
جمالزاده )13۴5(، بازرگان )135۷(، قاضی مرادی )13۷۸(، 
نیز اشاره  این کتاب، به تحقیق باستون  چلبی )13۸1، در 
شده که شخصیت ایرانی را مورد بررسی قرار داده است، و به 

صورت تلویحی در بی من )13۸1(.
تحقیق حاضر با توجه به نداشتن پیشینه قبلی و بدیع بودن 

آن ، سه هدف کلی را مد نظر دارد: 
دچار  واقعا  ایرانیان  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  الف- 
مسئله ای اجتماعی به نام تنبلی اجتماعی هستند؟ و اگر 
هستند بیشتر با چه نوعی از تنبلی روبرو هستند؟ این میزان، 

در مقایسه با سایر کشورهای جهان، چه تفاوتی دارد؟
ایران، چه  این خصلت در جامعه  ب- در صورت وجود 
اجتماعی(  و  فردی  سطح  )در  ساختاری  و  فردی  عوامل 
زمینه ساز و سبب ایجاد تنبلی اجتماعی در ایران شده است؟

ج- هدف سوم که متفرع بر دو هدف اول است، پیدا کردن 
راهکارهایی برای تخفیف تنبلی اجتماعی است که در سطوح 
مساله،  اندرکار  دست  گوناگون  نهادهای  برای  و  گوناگون 

پیشنهاد می شود.
نیز  و  ایرانیان  تنبلی  میزان  فهم  برای  تحقیق حاضر  در 
شناخت علل موثر بر تنبلی آنها و نیز نگرش آنها به تنبلی، از 
روش پیمایش استفاده شده است و برای آن از 123۸ نمونه 
در سطح شهر تهران استفاده شده است. البته باید به این 

نکته توجه داشت که آنجا که پای خلقیات منفی در میان 
است، معموال نمی توان پاسخ های دقیقی از مردم گرفت و 
برای اطمینان بیشتر باید از روش های تکمیلی نیز استفاده 
کرد. به همین منظور در این تحقیق عالوه بر پیمایش، از 
روش های اسنادی )مطالعه سفرنامه ها( و مطالعات تطبیقی 

بین کشوری نیز استفاده شده است.
در این تحقیق، سه نوع تنبلی تعریف شده است. دو نوع 
آن تنبلی فردی و تنبلی اجتماعی ای است که برآیند تنبلی 
فردی است، یعنی آنگاه که اکثر افراد جامعه تنبل هستند. اما 
بجز این دو نوع تنبلی که بیشتر بر پایه فردی و نمود اجتماعی 
آن است، نوع دیگری از تنبلی نیز تعریف شد که از آن به 
»تنبلی اجتماعی« یاد شد و آن هنگامی است که افراد تنبل 
نیستند یا گرایش ها و نگرش های معطوف به تنبلی ندارند، 
بلکه مسائلی در سطح اجتماعی و ساختارهای آن است که 

باعث ایجاد تنبلی می شود.
برای این نوع از تنبلی منتجه از اعمال کنشگران اجتماعی 
که نیت ایجاد تنبلی هم ندارند، راه حل های دیگری باید 
داد که لزوما ارتباطی به افراد ندارد و در عوض ساختارهای 

اجتماعی را هدف می گیرد.
عواملی که در این تحقیق، بر اساس بررسی های نظری اولیه 
بر تنبلی موثر شناخته شد، در دو سطح ساختاری )ساختار 
حکومت( و فرهنگ، عالوه بر متغیرهای زمینه ای چنین بود؛ 
الف( در سطح ساختاری و حکومت: انحصارگرایی، نبودن 
قانون و قانونگرایی، ضعف نظارت بر عملکرد افراد، ضعف 
کنترل اجتماعی، ساخت سنتی، ناامنی و عدم امکان پیش 
بینی، ب( سطح فرهنگ: تقدیرگرایی،  خودمداری، تمایل به 
کارهای زودبازده و یک شبه، فرار از مسئولیت بخاطر نفع 
فردی، اعتقاد به تعالیم جبرگرایانه، تمایل به کارهای زودبازده 
و یک شبه، ضدارزش نبودن تنبلی، عدم آگاهی از مصادیق 
تنبلی از سوی افراد، بیگانگی شهروندان از حکومت، احساس 

بی قدرتی، بیگانگی اجتماعی و پایین بودن نیاز به موفقیت.
به دلیل محدویت عملی )وزمانی پرسش از پاسخگویان(، 
تنها متغیرهایی در پیمایش پرسیده شد که در سطح فردی 
باشند و نه در سطح ساختاری. اما راهکارهای مساله تنبلی 

اجتماعی در بعد اجتماعی نیز قابل پیگیری است.
درباره علل اجتماعی تنبلی  ،  می توان به صورت خاص بر 
هریک از عوامل تاکید کرد و برای رفع آن چاره ای اندیشید. 
همچنین با توجه به تاثیر همزمان سه عامل تقدیرگرایی ، 
خودمداری و بی قدرتی می توان تاکید اساسی را روی رفع یا 

تخفیف این سه عامل متمرکز کرد.
البته چنانچه در باب علت ها و نیز روند در ایران ذکر شد ، 
با توجه به طبقه بندی دو گانه تنبل و غیرتنبل، و نیز روندها 
در جامعه ایران،  مساله تنبلی در بعد فردی، به اندازه بعد 
اجتماعی آن جای نگرانی ندارد. آنچه بیش از اندازه اهمیت 
دارد و کمتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته است، مساله میزان 

و نحوه تالش حکومت است.
بر اساس اعالم روابط عمومی شورای عالی انقالب فرهنگی، 
این بحث از آن رو اهمیت دارد که تعریف اجتماعی تنبلی بر 
این پایه استوار است که موقعیت هایی وجود دارد که در آن 
افراد تنبل نیستند، اما سیستم به گونه ای است که محصول 
زحمات افراد )یا خرده نظام های اجتماعی( به هدر می رود و 

لذا جامعه به نتیجه دلخواه خود نمی رسد. 

موهایی که برای گذران زندگی کوتاه می شوند
تاراج گیسو

در سال های اخیر میزان خرید و فروش موهای زنانه افزایش یافته و برخی از 
بانوان به دلیل مشکالت مالی یا عوامل دیگر اقدام به فروش موهای خود می 

کنند.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: روزگاری نه چندان دور آخرین حد تنبیه زنان 
بریدن گیسوانشان بود و »گیس بریده« فحش محسوب می شد. هرچند در گذر 
زمان گیس بریده معنای خود را دست داده است اما به نظر می رسد که وقتی 
بریدن گیس و فروش آن برای بعضی تنها چاره باشد، حکم آخرین حد تنبیه را 
دارد. اگر سری به آرایشگاه های زنانه و یا سایت های خرید و فروش اینترنتی بزنید 
با آگهی های خرید و فروش مو مواجه می شوید. دختران و زنانی که موهایشان را 
می فروشند و پول می گیرند و زنانی که پول می دهند و مو می خرند. دخترانی که 
به خاطر پول موهایشان کوتاه می شود و زنان و دخترانی که با پول موهایشان بلند 

می شود اینها دو روی یک سکه هستند.
اما در پس خرید و فروش این موها واقعیت تلخی در جریان است واقعیتی تلخ 
که شاید قبل از این فقط در قصه ها می خواندیم. فشار اقتصادی که گاهی سبب 
می شود کسی کلیه اش را برای فروش بگذارد و گاهی در قالب کوچک تر موهایش 

را. در این گزارش به پشت پرده خرید و فروش مو سرک کشیدیم.
بی بی می گفت: گیس آبِ دل را می خورد! منظورش این بود هرقدر دل خرم 
و شادتر باشد گیسوان بلندتر و شاداب تر خواهد بود. روزگاری گیسوی بلند 
فخر زنان و دختران دم بخت بود و زنان به سختی از این مظهر زیبایی شأن 
دل می کندند. اما چه می شود که زنان راضی به بریدن گیس خود و فروشش 
می شوند؟ خریداران مو اعتراف می کنند که در ماه های اخیر تعداد فروشندگان 
زیادتر شده است و خیلی حساب شده تر عمل می کنند. مژده صاحب سالن 
زیبایی معروفی است و مراجعه کنندگان زیادی برای فروش مو دارد. این سالن 
دار با اشاره به اینکه تا 2-3 سال قبل مو را که کوتاه می کردیم کسی پیگیر فروشش 
زرنگ  قضیه  نه  می کردیم  کوتاه  را  موهایش  می آمد  »مشتری  می گوید:  نبود 
بازی بود نه چیزی دیگر، می دیدیم موهایش خوب است موهایش را که قیچی 
می کردیم برمی داشتیم او هم راضی بود اما االن شرایط فرق کرده است هرکس که 
می خواهد موهایش را کوتاه اول می پرسد: اگر می خری می فروشم. در این 3-2 
سال این قضیه رونق پیدا کرده است. کسی که موی خوب و پر داشته باشد و برای 
فروش پیش ما بیاید مو را نگاه می کنم و با توجه به جنس و سالم بودن مو قیمت 
می گذارم. اگر آدم طمع کاری نباشم و نخواهم اصطالحاً سر طرف را کاله بگذارم 

قیمتی که روی مو می گذارم حدود ۸00-۹00 هزار تومان است.«
درد پولدارها

قسمت اعظم موهای فروخته شده برای اکستنشن مو استفاده می شود. این 
سالن دار با تاکید بر اینکه اکستنشن مو از 10 سال رواج پیدا کرده و دغدغه قشر 
مرفه است ادامه می دهد: »کسانی که موهای کوتاه یا بلند اما کم پشت دارند یا 
موهایشان خراب شده و می خواهند اضافه یا بلندتر شود برای اکستنشن نزد ما 

می آیند.
اکستنش کار پر هزینه ای است و هرکسی استقبال نمی کند، اغلب قشر مرفه 
جامعه و کسانی که وضعیت مالی خوبی دارند به سراغ این قضیه می روند چون 
قیمتش باال است. هر شاخه 100 گرمی مو طبیعی االن 15 هزار تومان است اگر 

کسی بخواهد موی بلند داشته باشد 150 شاخه نیاز است که نزدیک به 2 میلیون 
تومان می شود. البته 2 برند خیلی معروف در تهران هستند که به جای موهای 
درجه یک از الیاف استفاده می کنند به همین دلیل قیمت پایین و مشتری زیاد 
دارند.« خرید و فروش مو در این سالن زیبایی گاهی خاطراتی را رقم می زند که 
هرگز از یاد این سالن دار نمی رود: یک روز یک خانم با 2 دختر 10-15 ساله به 
سالن آمدند و دخترها موهای پُر و خیلی قشنگی داشتند مادر گفت موهای اینها 
را کوتاه کنید چون وضعیت مالی ام خوب نیست می خواهم موها را بفروشم؛ 
خواهر بزرگ تر مشکل نداشت- یا شاید ظاهرش را خوب حفظ کرد- اما خواهر 
کوچک تر از اینکه می خواست موهایش را کوتاه کند خیلی ناراحت بود. یکی از 

بدترین کارهای زندگی ام بود.«
شرم پدرانه برای فروش موی دختران

بررسی ها نشان می دهد که نیاز مالی دلیل اصلی فروش مو خصوصاً موهای 
کودکان است. موهای کودکان به دلیل سالم بودن بازار فروش بهتری دارد. »مو 
دختربچه ۸ ساله، بلندی اش ۶0 سانتی متر، قیمت مقطوع 2 میلیون ۸00 هزار 
تومان. در صورت خرید با این شماره تماس بگیرید« مادر گوشی را برمی دارد: 
اگر خریدار واقعی باشید 100 هزار تومان هم تخفیف می دهم. توضیح می دهد: 
مراقبت از موهایش مشکل است یک روز در میان باید به حمام برود و وقت 
گیراست برای همین تصمیم گرفتیم کوتاه کنیم. کمی که بیشتر روی قیمت چانه 
می زنیم می گوید: حقیقتش بچه ام در سنی است که دلش تخت خواب و تبلت 
می خواهد و ما درآمدمان کفاف خریدش را نمی دهد، خوشبختانه مو که کوتاه 
شود دوباره بلند می شود اما بچه ام از تختش لذت می برد و پیش دوستانش 
از نداشتن تبلت خجالت نمی کشد! فروشنده دیگر آگهی فروش مو دختر 10 
ساله اش را در سایت زده است، این بار پدر گوشی را برمی دارد با شرمندگی ناشی 
از غرور مردانه توضیح می دهد: »خودش خسته شده، از طرفی در مدرسه شأن 
شپش شیوع پیدا کرده است و مادرش از این می ترسد که شپش بگیرد اما من 
دلم نمی آید موی دخترم را بفروشم اما اگر بفروشم پولش را به خودش می دهم 
هرچیزی را که دوست دارد بخرد.« البته گاهی اوقات هم نیاز مالی شدید باعث 

فروش مو نمی شود. فروشنده ها به این نتیجه رسیده اند که می توانند از فروش 
مویشان پولی هم به دست بیاورند. دختر جوانی که موهای بلندش را 3 میلیون 
برای فروش گذاشته و معتقد است: »من برای موهایم هزینه زیادی کردم، شامپو 
و ماسک موهای خارجی استفاده کردم. 3-۴ سال قبل که اینقدر فروش مو رواج 
نداشت در محل کارم خانمی می خواست موهایم را 3 میلیون بخرد اما آن موقع 
نمی خواستم بفروشم چون موی بلند را دوست داشتم اما االن می خواهم یک 
تغییر ایجاد کنم، با چند آرایشگاه تماس گرفتم گفتند ۹00 هزار تومان گفتم اگر 
قرار باشد به این قیمت بفروشم به خیریه می دهم که برای کودکان سرطانی کاله 
گیس درست کنند و ثواب هم می برم. اغلب آرایشگاه ها موهای 10-15 سانتی 
متر را جارو می کند و کیلویی برای براش و برس رنگ می فروشند! آرایشگر اگر 
بخواهد از موی من استفاده کند با الیاف قاطی می کند از موی من 20 میلیون 
در می آورد.« این فروشنده مو از خریدارانی می گوید که برای خرید مو تماس 
می گیرند: »واسطه ها خیلی تماس می گیرند حتی واسطه آقا؛ با آنکه قید کردم 
که فقط خانم تماس بگیرد. تلفن می کنند که به منزل می آییم و مویتان را کوتاه 
می کنیم! راسته منوچهری هم سر زدم همه آنها بُزخری می کنند من می خواهم به 

خریدار واقعی بفروشم. نیاز مالی ندارم اما می خواهم پول هم بگیرم.«
افزایش عرضه و تقاضا در بازار فروش مو

»خانم ولدخانی« مؤسسه خرید و فروش مو دارد و به گفته خودش در حال 
حاضر هر کیلو 3 میلیون تومان می خرد. به گفته ولدخانی در ماه های اخیر 
فروش مو خیلی زیاد شده است. ولدخانی در این باره می گوید: »قبال ما التماس 
می کردیم االن فرصت نمی کنیم جواب تلفن بدهیم. این قضیه نه تنها در تهران 
بلکه در شهرستان ها هم رواج پیدا کرده است خود ما بالغ بر 100 نیرو داریم که 
از شهرستانهای مختلف برای ما مو جمع می کنند. ما از خارج از ایران هم برای 
خرید مو تقاضا داریم و اگر حمایت شویم عالوه بر اشتغال زایی با صادرات مو 
می توانیم ارزآوری هم داشته باشیم.« ولدخانی درباره مشتریانی که برای فروش 
مو می آیند می گوید: »۹0 درصد کسانی که موهایشان را می فروشند نیاز مالی 
دارند. ما از مشتری که برای فروش مو می آید سوال می کنیم همگی می گویند 
از بلندی مو خسته شدیم اما بعد که سر درد دلشان باز می شود اکثریتشان 
نیاز مالی شدید دارند. این روزها پیش می آید فردی برای تهیه دارو مویش را 
می فروشد، غالباً ما از این افراد گران تر می خریم. مشتری داریم که از خرم آباد 
برای ما مو می آورد. درواقع موی اقوامش را کوتاه می کند و برای ما می آورد و با 
پولش برای بچه اش شیرخشک خاص می خرد شیرخشک معمولی به بچه اش 
نمی سازد. حتی این روزها از اهواز برای ما خیلی مو می آید، سیل به خانه هایشان 
آسیب زده و دستشان خالی است.« ولدخانی از حال و هوای کسانی که برای 
کوتاهی مو می آیند می گوید: »بعضی موهایشان را که کوتاه می کنند خوشحال اند 
مثالً دختر بچه ای است که دلش تبلت، کیف مدرسه، کالس استخر یا غیره 
می خواهد یا موردی که پدر زندان بود و برای تهیه لوازم مدرسه موهایش را کوتاه 
کرد. البته مواردی هم پیش می آید که طرف خیلی ناراحت است. یک موردی بود 
که موهایش را که کوتاه کردیم بچه گریه می کرد ساکن ده فرحزاد بودند پدر دختر 
برای ۴ میلیون تومان زندان بود و مادر به طُرق مختلف در حال پول جمع کردن 

بود. حال ما خیلی خراب شد.«

میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است

تنبلی اجتماعی ریشه در خلقیات تاریخی جوامع دارد

روزنامه صبح ایران


