
ه ا سرم

وام بزرگ
براى پیام رسان ایرانى

ر کنیم؟ گرام را بی ا گونه ت
همیشه برخ افراد و دســتگاه ها هستند که 
موتور خود را برا توجیه جامعه به کار م اندازند 
و با قلب واقعیت م کوشــند که تصویر دلخواه 
خود را به دیگــران قالب کننــد. البته درنهایت 
خودشــان را از درک واقعیت محروم می کنند و 
ل  مردم هم بــه راه خود می روند. یک از مســا
که این روزها موضوع بحث و گفت وگو در عرصه 
له فیلترشدن یا نشدن تلگرام  عموم است، مس
اســت. مشــکل این نیســت که عده ا موافق 
فیلترین تلگرام هستند، مشکل منطق آنان در 
موافقت است که بســیار عجیب م نماید که در 

زیر به چند مورد آن اشاره م شود.
1 برخ از نهادها، افــراد و گروه ها که موافق 
جد فیلترین هســتند، تمام استدالل ها و 
گزاره ها خود را در دفاع از ایــن کار، در کانال 
یا گــروه تلگرام خود منتشــر م کنند و یک 
لحظه هم فکر نم کنند که اگر فیلترین تلگرام 
خوب اســت، پس چــرا محیط تلگــرام را ترک 
نم کنند یا چرا از فیلترشکن استفاده م کنند؟ 
این نخستین و ســاده ترین پرسش است که از 
آنها م شود. ول پاسخ روشــن است، زیرا آنان 
م دانند که با ترک تلگــرام، این برنامه خال از 
مردم نم شــود، لذا آنان به خوب م دانند که 
باید در آن جا بماننــد. همین االن هم که عده ا 
ولو اندک آن را ترک کرده اند یا به آن دسترســ 
ثیر کــه مطابق میل آنان  ندارند، هیچ گونه ت
باشــد بر تلگرام نگذاشــته اند، فقط جا را خال 
کرده انــد، بنابراین این افــراد و گروه ها مصداق 
»رطب خورده ک منع رطب کند« شــده اند که 

حرفشان نه تنها اثر ندارد که بدتر است.
2 یک از مسئوالن محترم اخیرا اعالم کرده 
است: »استفاده از تلگرام 90درصد کاهش پیدا 
کرده و میلیون ها نفر به پیام رســان های ایرانی 
مهاجــرت کرده انــد.« ول اطالعــات دیگر که 
مســتندتر اســت اعالم کرده که اصوال کمتر از 
 درصد مردم از تمــام اپلیکیشــن ها ایران 
اســتفاده م کنند. براســاس آمار، فقط حدود 
2میلیون نفــر  اپلیکیشــن ایرانــ را دانلود 
کرده انــد، البته دانلود کردن دلیل بر اســتفاده 
از آن نم شــود. به عالوه از 10 اپلیکیشــن که 
ایرانیان در »فروشــگاه گوگل« بیشترین دانلود 
را کرده اند،  مورد فیلترشکن و 2 مورد دیگر نیز 

تلگرام و واتس آ است.
حال چگونه ممکن اســت چنین گرایش در 
جایگزین به وجود آمده باشــد؟ کسان که این 
آمار را اعالم م کنند، آیا احتمال نم دهند که 
دیگر هیــچ گاه و در هیچ مــورد به حرف ها 
درســت آنان نیز اعتماد نشــود؟ آمار دانلود 
16 درصد  فیلترشــکن از طــرف ایرانیــان، 0
افزایــش یافته و از حدود  هزار بــار دانلود در 

روز به 00 هزار بار رســیده است و بخش مهم 
از مردم نیز از گذشته داشته اند.

 یکــ دیگــر از کانال هــا اصولگرایان! 
به مقایســه قوانین فیلترین در چند کشــور 
پرداخته اســت و به گمان خود خواســته بگوید 
له را  همه جــا همین طور اســت، ول یک مســ
به ســادگ فراموش کرده و این کــه هیچ ایران 
منصف دوست ندارد که انتشار موضوعات خالف 
امنیت مل و عفت عموم و فحشا آزاد باشد ول 
در عین حال نسبت به فیلترین رسم در ایران 
حساس و مخالف هستند، به این علت که گمان 
ل را هدف  م کنند فیلترین درنهایت این مسا
اصل خود قرار نم دهد، بلکه دسترس آزاد به 
اطالعات را محدود م کند. چرا چنین برداشت 
در جوامع پیشرفته نیســت؟ چون اساسا آن جا 
دسترس به اخبار منع چندان ندارد. کاف است 
یک برنامــه خبر تلویزیون مــا را با یک برنامه 
خبر یک کشور توســعه یافته مقایسه کنید تا 
این تفاوت به وضو دیده شود. راه حل مشکالت، 
فیلترین نیست، حداقل در این مرحله نباید بر 
کید کرد، بلکه باید صداوسیما را به  این راه حل ت
جایگاه شایســته خود آورد، در این صورت مردم 
بیکار و نابخرد نیستند که تلویزیون، رادیو و سایر 
رسانه ها رسم کشــور خود را رها کنند و به 

دامن تلگرام پناه ببرند.
مطلقــا هــم خوش خیالــ نکنیــد کــه با 
فیلترشــدن تلگرام اســتفاده از آن کمتر شده 
اســت. کاف اســت به میزان بازدیــد مطالب 
کانال ها و مقایســه آن با پیش از ایــن اتفاقات 
ییر معنادار  نگاه کنید تا متوجه شــوید که ت
در این امر ر نــداده و اگر هم اندک از بازدیدها 
کاسته شده باشــد، به مرور زمان ترمیم و جبران

خواهد شد.
تنها نتیجه حاصل از فیلترین تلگرام، هجوم 
مردم برا داشــتن فیلترشکن اســت، ول این 
له چه اثر دارد؟ بســیار از افراد پیش  مســ
از این، از فیلترشــکن اســتفاده نم کردند، لذا 
به آدرس ها فیلترشــده دسترســ نداشتند، 
اصــرار هم نداشــتند کــه خــالف مقررات 
عمل کنند و نیــاز هم به آنها نداشــتند، ول 
فیلترشــدن تلگرام، آنان را مجبور کــرد که از 
فیلترشــکن اســتفاده کننــد. در نتیجه اکنون 
به آن آدرس ها و ســایت ها نیز دسترســ پیدا 
کرده انــد. درواقع فیلترکردن تلگــرام نتیجه ا 
کامال معکوس داشته است. تلگرام رفع فیلتر شد 
و این خبر خــوب و عاقالنه ا بود. پس همین جا 
به یادداشــت نیز پایان داده م شود. امیدواریم 
که اشتباهات گذشته پس از این تکرار نشود. در 
یک جمله، اگر می خواهید تلگرام بی اثر شــود، 

صداوسیما را بااثر کنید.
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شهر فرنگ

تماشاخانه

 شعار  وزار تخانه: 
 یک دست

 صفا ندارد!  
پیش بینی شهرونگ از سال آینده همین موقع:

    استیضاح وزیر به دلیل دخالت در نحوه  تنهایی انجام دادن برخی امور!

    درگیری لفظی وزیر امور ارتباطات با وزیر امور تنهایی در جلسه تنظیم بودجه!

    به دلیل تخصیص وام به افراد تنها، آمار طالق در انگلیس هشتاددرصد باال رفت!

#دال_خونکن_به_تنهایی_که_از_تنها_بال_خیزد #هیچ کس_همراه_نیست #شهرونگ

ت |  ی و ار احمد عربانی|   

دولت انگلیس وزیر جدیدی را با عنوان »وزیر امور تنهایی« منصوب کرد
سيفون

یعنی من روانی ام؟

یاسر نوروزی
و

پدرم موقع خوشــحالی همیشــه راه 

می رفــت. جنب وجوش زیــادی پیدا 

می کــرد و آن روز می دیــدم کــه دایم 

درحال حرکت اســت. از روی مبل بلند 

می شــد، داخل پذیرایــی می چرخید، 

بعد به آشــپزخانه می آمد، سری به اتاق 

می زد و ناگهان می دیدی رفته ســمت 

یخچال و مرا صدا می زند که: »نشستی به 

چی زل زدی؟ بدو سرشو بگیر!« در واقع 

شــادی اش را در حمال کردن ما پخش و 

پال می کرد. البته این ســرور و شادمانی 

فوری ته می کشید و می دیدی نشسته 

یک گوشه و عرق می ریزد. شبیه بادکنکی 

که آن را باد کنند، بــاد کنند، باد کنند و 

قارت! مــادرم می گفت : »بــاز این ِجّنی 

شد!« حق هم داشت، چون صبح روزی 

که از آن حــرف می زنم، مادرم و دوقلوها 

رفته بودند مسافرت و جهنم من شروع 

شده بود. جهنمی که ناگهان پدرم را روی 

مود شادی دیدم و با خودم گفتم بدبخت 

شدی بیچاره! چون پدرم بلند شد، لباس 

ورزشی پوشید، چندبار دور اتاق چرخید و 

مرا هم مجبور کرد صبح تعطیل تابستان، 

کله سحر، دنبالش بدوم. بعد با هم دمبل 

زدیم، شــنا رفتیم و از روی طناب های 

فرضی پریدیم. بعد هــم طبق معمول 

ایســتاد و عرق ریزان نگاهی به پذیرایی 

انداخت و گفت: »نه، نه. هیچ خوب نیست! 

سرشــو بگیر!« این بار مقصودش تابلوی 

بچه  گریان بود که تا یک ساعت بعدی من 

آن را جابه جا می کردم و پدرم همان طور 

که لم داده بود، روی مبل می گفت: »یه 

مقدار اون ورتر!« تابلویی باسمه و بدریخت 

که به او گفته بودند اثری مشهور از نقاشی 

گمنام است که بعدها قیمت پیدا می کند 

و کل فک و فامیل مــان را به مال و منالی 

هنگفت می رساند؛ آن قدر که می توانیم 

تا آخر عمر بنشینیم و از آن بخوریم. یک 

مقداری هم اگر تند می رفتم، داد می زد: 

»مراقب باش! تو کــه می دونی اون چه 

عتیقه ایه؟« با خودم فکــر می کردم اگر 

ارزش دارد، چرا خودش بلند نمی شود آن 

را جابه جا کند اما پدرم در اواخر سوخت 

خوشحالی به ســر می برد و می دانستم 

همین حاالســت که بیفتد روی مبل. با 

دست اشاره می کرد و من که روبه رویش 

ایســتاده بــودم، تابلو را راســت و چپ 

می کردم تا دقیقا باب میلش باشــد. بعد 

هم بلند شد، روی دیوار میخ کوبید و تابلو 

را مستقر کرد، جایی که به نظرم با جای 

قبلی تفاوت چندانی نداشت. پایان کار که 

ولو شده بود، روی مبل گفتم: »پدر! امکان 

داره این یه مشکل درونی باشه؟«  از گوشه 

چشم نگاهم می کرد. گفت: »چی مشکل 

باشه؟« گفتم: »باالخره این وسواس شما 

برای جابه جایی وســایل...« چشــم ازم 

برنمی داشت. گفت: »یعنی من روانی ام؟ 

دیوونه م؟ مشکل روحی دارم؟ عقب مونده 

ذهنی ام؟« کم کم جلو می آمد و دستش 

را توی صورتم تکان مــی داد. گفتم: »نه 

بابا. من کی اینهــا رو گفتم... فقط گفتم 

به  هرحال...« عقب که می کشید، گفت: 

»ببند دهن تو!« و ماجرا به این منوال تمام 

شد اما نصفه شــب دیدم ایستاده باالی 

سرم. از جایم بلند شدم و گفتم: »چیزی 

شده پدر؟« آرام، طوری که اعضای خانه 

نشنوند، گفت: »تو آخرش منو می بری 

ســالمندان!«  همان طور که چشم هایم 

را می مالیــدم، گفتم: »ایــن چه حرفیه 

پدر؟!« بلندتر گفــت: »می بری! می بری 

تا از شرم خالص بشی!« با تعجب گفتم: 

»آخه نصفه شبی اینو اومدید بگید. خب 

نمی برم. زور که نیست!« خم شد و یقه ام 

را گرفت. همزمان تکانم می داد و گفت: 

»می بری، من اشتباه نمی کنم، یاهلل بگو 

که می بری!« ناچار گفتم: »باشه، می برم!« 

انگار خیالش از بابت پیش بینی اش راحت 

 شــده باشــد، گفت: »مطمئن بودم.« 
و رفت بیرون.

حسام حیدری
و

ضمن تبریک پایان امتحانات دانشگاهی و با 

آرزوی روی نموداررفتن همه نمرات و با یادآوری 

این نکته مهم که مشــروطی و افتادن حق همه 

دانشجویان اســت؛ آموزش این هفته را شروع 
می کنیم. 

در این هفته به »مراقبت های پزشکی در زمان 

تعطیلی دانشگاه« خواهیم پرداخت. تحقیقات 

علمی نشــان می دهد که تعطیالت دانشگاه در 

فاصله بین دوترم، عامل شکل گیری بسیاری از 

بیماری ها در دانشجویان است. پژوهشگران ثابت 

کرده اند مسخره نکردن نحوه حرف زدن و راه رفتن 

اســاتید در زمان تعطیلی دانشــگاه باعث بروز 

افسردگی حاد و مشکالت روانی می شود.

همچنیــن تحقیقات انجام شــده روی 120 

دانشجوی کارشناسی که به صورت غیرمستقیم 

و از نوع دوسو بی خبر انجام گرفته، نشان می دهد 

این دانشــجویان که در طول تــرم به خوابیدن 

زیاد در کالس درس و روی صندلی های سخت 

عادت کرده ا نــد؛ کم کم تــوان خوابیدن عادی 

و روی تخــت را از دســت داده و بعد از تعطیلی 

دانشگاه نمی توانند به صورت صاف بخوابند. بر 

اثر این بیماری که به »سندروم کالس ساعت 2 

بعدازظهر« معروف است؛ بیمار بعد از هر یک ربع 

خوابیدن، از جا پریده و از اطرافیانش می پرسد: 
»حضور و غیاب کرد؟« 

بی اشتهایی، مشکل شایع دیگری است که در 

این دوره زمانی بشدت فراگیر می شود. تحقیقات 

نشان می دهد دانشجویانی که به دلیل استفاده 

مداوم از غذاهای سلف دانشگاه دارای دندان های 

قوی و قوای  هاضمه توانمندی شــده اند؛ بعد از 

تعطیلی دانشــگاه، دیگر نمی توانند از غذاهای 

معمولی و خانگی استفاده کرده و توانایی هضم 

غذا را به مرور زمان از دســت داده و الغر و مردنی 
می  شوند. 

در یک نمونــه نادر، محققان به دانشــجویی 

برخوردند که پــس از اتمام تحصیــل خود در 

دانشــگاه، از خوردن غذاهــای خانگی اجتناب 

کرده و عالقه شدیدی به چمن باغچه داشت. این 

دانشجو که به مشکالت پرخاشگری و عدم تعادل 

ذهنی دچار بود؛ در چند نوبت به گربه های محل 

خود حمله کرده و می خواســت از آنها  هات داگ 
درست کند.

در یــک پژوهــش دیگــر، 90 درصــد از 

مصاحبه شوندگان که از افسردگی رنج می برده اند، 

اعالم کرده اند که بازی های موبایلی و اســتعمال 

قلیان را صرفا به خاطر حضور در کالس و هیجان 

پنهان ماندن از استاد انجام می داده اند و در فضای 

آزادانه عالقه ای به این کارها ندارند. آنها همچنین 

دلیل بی حالی خود را دوربودن از مخاطب خاصی 

که در طول  ســال تحصیلی در ردیف اول کالس 

نشسته و به آنها آمار می داده  است؛ اعالم کرده اند. 

آنها که به دیدزدن فرد موردنظر از ته کالس و آمار 

بازی و تیکی و تاکا عادت داشــته اند؛ بعد از پایان 

امتحانات، بر اثر فکر و خیال توانایی بینایی خود را 

از دست داده و به مرور کور شده اند. 

درپایان این تحقیقات تقریبا تمام دانشجویان 

مورد بررسی با مرگ فجیعی از دنیا رفتند و تعداد 

کمی که توانستند به سالمت این دوره خطرناک را 

سپری کنند، در امتحانات ترم بعد مشروط شدند.

موارد باال تنها چند نمونه ســاده از مشکالت 

مهمی است که ممکن است در دوران تعطیلی 

دانشــگاه گریبانگیر دانشجویان شود. به همین 

خاطر رعایت موارد بهداشتی زیر در هنگام پایان 

ترم بسیار ضروری است: با حفظ رکورد 16ساعت 

خواب درطــول روز و تمرین چــرت زدن روی 

صندلی، توانایی خود برای حضور در کالس های 
ترم بعد را حفظ کنید.

در هنــگام تعطیلی دانشــگاه بــا حضور در 

گروه های تلگرامی به درآوردن ادای اساتید ادامه 

داده و خاطرات دانشگاه را مرور کنید.

درصورتی که امکان رفتن به دانشــگاه و آمار 

بازی با مخاطب خاص را ندارید؛ کالس را به خانه 
آورده و به تحصیل ادامه دهید.

حتی االمکان از فارغ التحصیل شدن خودداری 
کرده و به درس خواندن ادامه دهید.

موفق باشید.

دلم می خواد به دانشگاه برگردم...

ت | ی و ار |    احسان گنجي  |   
ehsanganji58@gmail.com

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

|  شهاب نبوی |   جدیدا مد شده یک سری از افراد وقتی خودشان 

یا همسرشان باردار می شوند، برای به دنیا آوردن بچه شان می روند 

به یکی از کشورهای خارجی. حاال نه همین دوروبر، گرجستان و 

ارمنستان و جمهوری آذربایجان و حتی روسیه، کشورهای خیلی 

خارجی مثل آمریکا و کانادا. البته این قضیه مخصوص کسانی است که دستشان به 

دهن و باقی جاهایشان می رسد؛ وگرنه ما که اگر حرف در و همسایه و فک و فامیل 

نبود، مثل بابابزرگ مان قابله را می آوردیم خانه و وسط حال و پذیرایی تحفه جدیدمان 

را به دنیا عرضه می کردیم. حاال من قسمتی از مکالمه احتمالی زن و شوهری پولدار 

که قصد زایمان در خارج از کشور را دارند، برایتان می آورم. زن: »عزیزم ما داریم بچه دار 

می شــیم.« مرد: »چطوری؟ از کجا؟« خانم: »واال چطوری و از کجا رو تو باید بگی 

دیگه. حاال به هرحال، من نمی ذارم بچه ام این جا به دنیا بیاد. باید بریم خارج از کشور.« 

مرد: »خب، عزیزم ما که تازه از خارج اومدیم داخل. اگه می خواستی حامله بشی تا 

اون جا بودیم می شدی که این همه راه دوباره نخوایم برگردیم دیگه.« زن: »عشقم، 

کف دستم رو بو نکرده بودم که یهویی شد. حاال می گی چه  کارش کنم؟« مرد: »آره 

حیفه که بچه یه ملیتی باشه. پس فردا پیش هم سن و ساالش کلی خجالت می کشه. 

من اصال می گم بیا جای یه کشور، توی چندتا کشــور زایمان کن که بچه فردا حق 

انتخاب بیشتری داشته باشه.« زن: »وا، مگه می شه. یعنی چی؟ یعنی هر قسمتش 

رو یه جا دربیاریم؟ حاال باز بذار یه مشورت با وکیل مون بکنیم، شایدم شد. اسمش رو 

هم باید بین المللی انتخاب کنیما. هرچی هم سخت تر و غیرقابل تلفظتر بهتر. اصال یه 

چیزی باید بذاریم که غریبه ها نتونن صداش کنند. این جوری امنیت بچه هم بیشتره. 

فقط باید این رو به بچه یاد بدیم که اون هرکجای دنیا باشــه، یه وطن پرست ایرانیه. 

راستی قبل رفتن مون یادت باشه عکس پروفایل مون رو بکنیم پرچم ایران. یه سرچ 

هم تو گوگل بکنیم و یه متن میهن پرستانه که هیچ جای دنیا وطن آدم نمی شه و اینا 

کپی کنیم بذاریم تو پیج مون. مرد: »آره دو تا پرچم هم بخریم و ببریم، وقتی بچه به 

دنیا اومد، بپیچیمش الی پرچم و عکس بگیریم، بذاریم اینستاگراندمون...« زن: »آره، 

عالیه. قربون اون هوش و خالقیت بابای بچه ام برم من...«

فلكه اول
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دولت انگلیس وزیر جدیدی را با عنوان »

 سازندگان پیام  رسان های داخلی
تا س  میلیارد تومان وام بی قید و شر و با شرای آسان می گیرند 

 کاربران ایرانی در صورت استفاده از پیام رسان های داخلی
رفه اینترنت دریافت می کنند 0 درصد تخفی ت

یادداش

ه یت در بود له شفا م

ا امیدی ر
پژوهشگر حوزه
 سیاست گذارى اجتماعى

له شــفافیت در بودجه در  ســال  جاری  مســ
به طور جدی تری بــه حوزه عمومی و رســانه ها 
راه یافته اســت. عدم  شــفافیت بودجه عالوه بر 
ســند بودجه، در اجرای بودجه نیز بسیار جدی و 
چشمگیر اســت. به این معنا که حتی بخش هایی 
از ارقام بودجه که به طور شــفاف در سند بودجه 
ثبت می شود، در زمان اجرا ممکن است با انحراف 
جدی مواجه و اساسا در فعالیت ها یا عملیات های 
دیگــری غیر از آنچه در متن قانــون بودجه آمده 
است، هزینه شــود. اما جدای از بحث شفافیت در 
اجرای بودجه، در متن بودجه می توان چهار الیه 
له شــفافیت دسته بندی کرد.  متفاوت را در مس
شــفافیت یکی از اصول اساســی تدوین بودجه 
اســت، اما به لحا حجم ریالــی هرچند که طی 
ســال های اخیر و به ویژه در  ســال  جاری بخش 
فرهنگی برجسته شده است، اما الیه چهارم که به 
وزارت نفت و شرکت های دولتی مربوط می شود، 
ثیرگذارتر اســت. این چهار  به مراتب جدی تر و ت

الیه عبارتند از: 
1. بودجه مربوط بــه نهادهای خاص که عموما 
نهادهای فرهنگی غیردولتی یا خارج از مجموعه 
قوه مجریه و وزارت فرهن و ارشــاد هستند. اگر 
صداوسیما و امور فرهنگی بسیج را کنار بگذاریم، 
حــدود  هــزار و 00 میلیارد تومــان از بودجه 
به نهادهایــی اختصاص دارد کــه اغلب در حوزه 

فرهنگی و مذهبی فعال انــد؛ نظیر مرکز خدمات 
ات اســالمی،  حوزه های علمیه، ســازمان تبلی
شــورایعالی حوزه های علمیه، جامعه المصطفی 
و.... اتفاقا بودجه این نهادها به لحا شــفافیت در 
قانون بودجه، روشن اســت و حساسیت هایی که 
نســبت به آن وجود دارد بیشــتر مربوط به اجرا 
و اثربخشــی اســت. بخشــی نیز که به نهادهای 
غیردولتی مثل بنیــاد موالنا، بنیاد ســعدی و... 
اختصاص می یابــد، از آن جا که مســئولیت این 
نهادها برعهده افرادی خاص است، جامعه نسبت 
به آن حساســیت یافته و آن را نوعی ویژه خواری 

می داند. 
2. آن بخشــی از بودجه در اختیار روسای قوای 
ســه گانه که در قالب کمک های بالعو هزینه 
می شــود و قابل نظارت و حسابرســی نیســت و 
حجــم آن حدود  هــزار  میلیارد تومان اســت. 
هرچند مواردی چون کمک های بالعو هنگام 
حــواد غیرطبیعی نیز ذیل ایــن اعتبارات قرار 
دارد، اما سازوکارهای شفافی در زمینه تخصی 

و هزینه کرد آن در دسترس نیست.
. بخشــی از ردیف های اعتباری در پیوســت 
شــماره چهار بودجــه که ذیــل امــور متفرقه 
طبقه بندی و بخش عمده ای از یارانه ها را شــامل 
می شــود و نحــوه توزیع و تخصی آن شــفاف 
نیســت. عالوه  بر این، ردیف هایی وجود دارد که 
نحوه توزیع اســتانی و عملیاتی آن روشن نیست 
و اســتان ها باید از طریق چانه زنی و البی کردن با 
وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی، سهمی از آن 

را دریافت کنند.
. اما بخش مهمتــر و کالن تــری از این عدم  

شــفافیت مربوط بــه منابع درآمدی اســت که 
اساســا در بودجه وارد نمی شود. این منابع به ویژه 
در وزارت نفــت و وزارت نیرو ارقــام چندده هزار 
میلیاردی را شــامل می شــود. نمونــه ای از این 
عدم  شــفافیت بحثــی بود که چنــدی پیش در 
رســانه های عمومی نیز از ســوی برخی مدیران 
عالی دولت مطر شــد؛ برای مثــال در جریان 
 1 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از  ســال 9
عمدتا نفت و نیرو  تاکنون، وزارتخانه های متولی 
بخشی از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت ها 
را به حســاب خزانــه واریز نکرده اند کــه برآورد 
می شــود این رقم ســاالنه بیش از  هزار میلیارد

تومان باشد. 
جیمز گانین در کتاب »درک دموکراســی« 
که موضــوع آن اهمیــت کارایی بودجه اســت، 
نشــان می دهد که چگونه انواعی از تعار های 
پارادایمــی و منفعتــی موجــب ناکارآمدی در 
تخصیــ منابع عمومــی می شــود و از طریق 
اختالل در اقتصاد سیاســی، روند بهبود ســپهر 
خیرهای جدی  سیاسی و اجتماعی جامعه را با ت
مواجه می کند.  از این رو، دولت باید ورود رسانه ها 
له شفافیت بودجه و  و نخبگان اجتماعی به مســ
گفت وگو درباره بودجه را از منظر سیاستی تفسیر 
له را به مثابه امتیاز و فرصتی مهم  کند و این مســ
برای سیاســت گذاری موثر در زمینه توزیع منابع 
عمومی در نظر بگیرد. رسانه ها نیز به عنوان یکی 
از ابزارهای مهم سیاســتی بایــد نه تنها در فصل 
تدوین و تصویب بودجه، بلکــه در دوره اجرا نیز 
له بودجــه به عنوان  به طــور جدی تری به مســ

مهمترین سند سیاسی کشور توجه کنند.

بت ملی: ر از  ر نو در تهران، دو ماه و نیم  پس از رای خرو ا خریدار خانه پدر ش

خانه »نیما« را سفره خانه می کنم

ورز

  گفت وگوی »شهروند« با صمد نیکخواه 
د از 2 سال در آستانه  بهرامی که ب
بازگشت به تیم ملی بسکتبال است

فدراسیون 
بسکتبال شبیه 
مرداب شده بود

1    صفحه 

شهروند| مدیران ایرانی برای جایگزینی تلگرام عزم خود 
را جزم کرده اند تا آن جا که قرار شــده است به سازندگان 
پیام رســان های داخلی وام   میلیــارد تومانی بی قید و 
شرط بپردازند. این خبر را ابوالحســن فیروزآبادی، دبیر 
شورای عالی فضای مجازی در حالی اعالم کرده است که 
سیاست فیلتر، این بار درباره تلگرام جواب نداد و کاربران 
ایرانی ترجیــح دادند به جای کوچ دوباره به پیام رســان 
جدید، پیام رسان محبوب شان را با فیلترشکن رصد کنند؛ 
به  طوری که در زمان فیلتر موقت تلگرام بازار فروشندگان 
فیلترشــکن و وی پــی ان داغ شــد و حــاال عبدالصمد 
خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
اعالم کرده اســت آمار هایی که برخی از مسئوالن درباره 

کاهش 0 درصدی تراکنش هــای بانکی در زمان فیلتر 
تلگرام ارایه دادند، صحیح نیســت و به نظر می رسد این 
آمارســازی ها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و 
اینستاگرام است. او توضیح داده است بر اساس استعالم 
شــبکه الکترونیکی پرداخت  به عمل آمده از شــاپرک 
بانک مرکزی تعداد تراکنش های بانکی اینترنتی بعد از 
فیلتر شدن تلگرام و اینســتاگرام فقط 6 درصد کاهش 
داشته، اما برعکس مبل تراکنش های بانکی اینترنتی در 
این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه 20  میلیارد تومان 
نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته 
اســت!  با وجود این گویا مدیران فضای مجازی تصمیم 

گرفته اند به جای سن اندازی...

2 هــزار نفــر بر اثر  | ســاالنه 22 تا  فار
حواد ترافیکی در کشــور جانشــان را از دست 
یس هشــتمین سمینار  می دهند که به گفته ر
بین المللــی کاهش ســوانح و حــواد ترافیکی
20 درصد حــواد ترافیکی به دلیل مصرف مواد 
روانگردان اتفاق می افتــد. کامران باقری لنکرانی 
که در نشســت خبری صحبت می کرد، گزارشی 
از آمار مرگ و میر حواد ترافیکی ارایه داد:»در 
1 آمــار مرگ ومیر ناشــی از حواد  9 ســال 
ترافیکی 16 هزار و 2 نفــر بوده که این میزان 
9 به 16 هزار و  نفر رسیده است  در ســال 
ییرات از لحا آماری از اهمیت زیادی  که این ت
برخوردار نیست به دلیل اینکه تحقیقات میدانی 
نشــان می دهد معموال آمار واقعــی مرگ ومیر و 
جراحات ناشی از تصادفات 0 درصد وآمار ارایه 
شده از ســوی نهادهای رســمی تفاوت دارد.« او 
 1 9 1 تا  9 افزود:» آمار مجروحان از ســال 

روند افزایشــی پیدا کرده اســت و ایــن عدد از
0 هزار و  به  هزار و 1 نفر رســیده 
که این رقــم نشــان دهنده رشــد 10 درصدی 
جراحات ناشــی از تصادفات رانندگی اســت.« 
1 نیز به دلیل افزایش  به گفته او،  در ســال 90
 1 جریمه ها و اعمال قانون نســبت به سال قبل 
درصد آمــار مرگ ومیر کاهش یافته اســت که از 
آن سال به بعد نیز تفاوت زیادی در آمار مشاهده 
نشده اســت:»این آمارها در کشــور ما نسبت به 
سایر کشورهای دنیا نگران کننده است و شاخ 
مرگ ومیر نیز نسبت به سایر کشورها باید در خور 

توجه قرار گیرد.«
باقــری لنکرانی بــا بیــان اینکه، بیشــترین 
مرگ ومیر ناشــی از حواد رانندگی در ســنین 
20 تا 0 سال ر می دهد،ادامه داد:» مجروحان 
 درصد از حــواد ترافیکی مــردان و حدود 
2 درصد دیگر را زنان تشــکیل می دهند.« وزیر 

اسبق بهداشت با اشــاره به نقش مصرف الکل در 
بروز حواد رانندگی توضیح داد: »الکل به عنوان 
یکی از عوامل خطرساز در بروز حواد رانندگی 
شناخته می شود. در کشورهای غربی اصوال الکل 
نقش بسزایی در بروز بیماری هایی نظیر نارسایی 
کبدی، ســرطان و بیماری های قلبــی و عروقی 
دارد اما در کشور ما به عنوان عاملی برای تشدید 
حواد ترافیکی تبدیل شده است و 20 درصد از 
حواد رانندگی به دلیل مصرف مواد روانگردان 
اتفاق می افتد.« او ادامــه داد:»0 درصد حواد 
ترافیکی عامل انســانی دارد و بیشــترین تمرکز 
مرگ ومیرهــا در ورودی شــهرها و فاصلــه 0 
کیلومتری از شهرها است که علت آن ناهماهنگی 
دســتگاه ها و نبود نهاد راهبر در حواد جاده ای 
اســت. ســاالنه 22 تا 2 هزار نفر بر اثر حواد 
ترافیکــی فوت می کننــد که این آمــار به طول 

رسمی 16 هزار نفر اعالم می شود.«

یکی   واد ترا ت  درصد  مصر مواد روانگردان 


