
۱۰ فرمان کنکور
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اقدامات انجام شده در ستاد 
مرکزی اربعین برای سفر  زائران 

عتبات عالیات

عبدالرحمن فتح الهی: رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی همتای 
ازبکستانی خود امروز و در رأس هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی 
و اقتصــادی، بــه منظور دیدار رســمی دوجانبه و نیز شــرکت در 
بیست و دومین اجالس ســران سازمان همکاری شانگهای، به شهر 
تاریخی سمرقند سفر می کند. سیدابراهیم رئیسی در این سفر پس 

از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهور ازبکستان...

از سمرقند تا نیویورک
گفت وگو  با معاون پیشین وزیر امور خارجه

درباره سفر رئیسی به ازبکستان

از سوی وزارت کشور اعالم شد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۷۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۱۴     ۱۴۴۴ صفــر   ۱۷     ۱۴۰۱ شــهریور   ۲۳ چهارشــنبه 
صفحه  ۲همین صفحه

در «شرق» امروز  می خوانید: سنگ بنای اشتباه شورای سوم ریشه فرسودگی اتوبوس های پایتخت، جوابیه وزارت کشور به گزارش  «شرق» با عنوان مادران غایب  و یادداشت هایی از  امیر عربی، محمد علیخانی، احسان آجورلو 

باید هشت ساله بوده باشم یا ۹ساله که ما را به صف کردند؛ 
ما بچه های هشــت، ۹ ساله، در مدرسه ای در جنوبی ترین نقطه 
شهر که پشــت یک دیوارش به مزارع پنبه بود و دیوار دیگرش 
به مزارع خیار و گوجــه و دیگر پایین تر از آن هیچ خانه ای نبود 
جز ایســتگاه راه آهن که دور، خیلــی دور، در مقیاس یک خانه 
کبریتــی یا خانه ای قد یک غربیل، به چشــم می آمد و نمی آمد 
و برای ما آخر دنیا بود این مدرســه. و حاال ما بچه های هشت، 
۹ ســاله، با موهای از ته تراشیده، با شــلوارهای وصله دار، تراز 
بچه های جنوبی ترین محله یک شهر کوچک کویری، جلوی در 
مدرســه به صف شده بودیم تا سوار تنها مینی بوس مسافربری 
آبی رنگ شــهر شویم و به «کتابخانه» برویم. کتابخانه! نه، هیچ 

هیچ تصوری از آن نداشتیم.
یادم هست ساختمانش آجری بود؛ آجرهایی با بندکشی های 
مشــکی و درهایــش آبی بــود. هنوز یادم هســت ایــن اولین 
مواجهه. و یادم هست که دو، سه پله می خورد و می رفت پایین 
و هنوز یادم هست آن ذوق آشــکار ما بچه های هشت، ۹ساله 
که همدیگر را هل می دادیم تــا پا در جای عجیبی بگذاریم که 

اسمش کتابخانه بود.
آنجــا بود که در هشت ســالگی ام فهمیــدم کتابخانه یعنی 
جای خیلی خیلی تمیز و شیک و پیک که پر از رنگ های درخشان 
مهربان اســت و پر از بوهای خوش که با بوی مست کننده کاغذ 
کتاب نو قاطی شــده باشــد و وقتی بچه های هشــت، ۹ســاله 
مدرســه توکلی با شــلوارهای وصله دار، در حیرت و خلسه ای 
عمیق مسحور فضا شده اند، معلم شــان بگوید: «خب بچه ها، 
هر کــدوم می تونین یک کتاب، هر کتابی که دوســت داشــتین 
انتخــاب کنین و ببرین خونه تون بخونیــن» و خانم مهربانی که 
اســمش خانم رئوفی است یا دانایی یا هر اسم دیگری و یک دم 
خنده از لب هایش محو نمی شود، بگوید: «دو تا کتاب می تونن 
انتخاب کنن، چون بچه های خوبی هســتن...» و ما لپ هایمان 
گل بیندازد از شرم یا خوشــحالی یا ذوق یا هرچی و بمانیم که 

حاال از میان این هزار هزار کتاب، کدام دو  تا را انتخاب کنیم؟
و تــازه آنجــا فهمیدم کتابخانــه همان جایی اســت که تو 
می توانی در اولین انتخــاب آزاِد آزاِد آزاد زندگی اجتماعی ات، 
بــدون هیچ تحمیلی، کتــاب گربه چکمه پــوش و مهمان های 
ناخوانده را انتخاب کنی و از آنجا تا خانه، تا غروب، تا شــب، زیر 
نور چراغ کم ســوی خانه، یا یواشــکی زیر نور رنگ پریده مهتاب 
حیــاط، آنچنان محو تصویرها و کلمه های این کتاب شــوی که 
هنوز که هنوز است در ۶۳ سالگی رهایت نکرده باشد. کتابخانه 
یعنی این. یعنی غوطه ور شــدن در خیال و رنگ و کلمه. یعنی 
آموختن اینکه چطور بتوانی آن ننه پیرزنی باشی که در یک شب 
بارانی همه موجودات دنیا را از ســر مهــر در خانه قد غربیلت 
جا بدهــی. یعنی آموختن اینکــه چطور با «دیگــری»، نه تنها 
کنار بیایی بلکه زندگی کنی؛ که مهربان باشــی؛ که برایش حق 
زیســتن، آنچنان که هســت، نه آنچنان که تو می خواهی، قائل 
باشــی، گیرم که گربه باشد یا االغ، گنجشــک باشد یا گاو، سگ 
باشد یا پرنده... . یعنی بدون آنکه از نام و فکرش بپرسی، نانش 

دهی، کتابش دهی و در کتابخانه ات جایش دهی... .
یعنی عدالــت منتشــر در کتاب خوانی. یعنــی اینکه همه 
بچه هــا، در دورتریــن و محروم تریــن روســتاها، حس لمس 
کتاب خوب را تجربه کرده باشــند. یعنــی بچه های فقیرترین و 
حقیرترین محله ها، از لذت غیرقابــل جایگزین کتاب برخوردار 

باشند.
کتابخانــه یعنــی این. کتابخانــه حتی یعنــی اینکه بچه ها 
برای بزرگ ترهایشــان کتاب بخوانند. کتابخانه یعنی خاســتگاه 
نخســتین مروجان کوچک کتاب، نخستین سوادآموزان کوچکی 
که بــا خوانــدن کتاب هایی که بــه امانت می گرفتنــد، نه تنها 
بزرگ ترهایشــان را در لذت خواندن کتاب ســهیم می کردند که 
معلمــان کوچک پدر و مادر و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشــان 

هم بودند.
کتابخانــه یعنی این، یعنــی آنجا که کودکــی ات را با همه 
کودکی هایت، با همه حقوق کودکی ات، به رســمیت بشناسد. 
بــه احترام تو فقط به این دلیل که کودکی، برپا بایســتد، کاله از 
سر بردارد و میدانی فراهم کند از ارس تا هیرمند، از سرخس تا 
اروند برای پرواز خیال و خالقیت تو، برای آفرینش های هنری و 

ادبی تو، برای شکوفایی انسان که تو باشی. 
ادامه در صفحه ۴

کانون، کانون است
سـرمـقـالـه

فریدون عموزاده خلیلی

خبــر واگــذاری کتابخانه هــای کانون پــرورش فکری بــه نهاد 
کتابخانه های کشــور بهانه است. خبری غم انگیز که بسیاری را نگران 
کرد و به واکنش واداشــت. گمان کردم بد نباشــد بــا مرور خاطرات 
شــخصی، از اهمیت نهــادی بگویم که حــاال دارد از بین می رود. در 
همه این ســال ها بی اثر شده و به حاشــیه رفته و امروز می گویند که 

کتابخانه هایش را هم قرار است تعطیل کنند.
باید اعتراف کنم که بخشــی از بلوغ و رشــد نسلی که من به آن 
تعلق دارم، مدیون کانون پرورش فکری اســت. این اســم و مرغک 
زیبایــش حاال تبدیل بــه موضوعی کم اهمیت شــده؛ اما در زندگی 
ما، من و هم نســالنم، تأثیری عمیق و جدی داشــته. من اولین بار در 
ســال های ابتدای تحصیل، از طرف مدرســه و برای دیدن فیلم در 
«جشــنواره کانون» به ســینما رفتم. آنجا بود که با همه کودکی، در 
میان جیغ ها و بی تابی های بچه های قد و نیم قد با تاریکی سینما آشنا 
شــدم. آنجا بود که محو نور و پرده شــدم. ما، خیلی از ما آنجا بود 
که طعم عجیب ســینما را چشــیدیم و تا ابد مسحورش شدیم. در 
همــان دوران، هر دو هفته یک  بار ما را بــرای کالس فوق برنامه به 
شعبه کانون پرورش فکری می بردند و این ساعات از لذت بخش ترین 
اوقات زندگی مان بود. نشســتن در سالن آمفی تئاتر کانون و تماشای 
انیمیشن های نورالدین زرین کلک یا انیمیشن های خارجی. عضویت 
در کتابخانه کانون، که اولین رابطه ما را با کتاب و کتاب خوانی شکل 
داد و نفس کشیدن در محیطی جادویی که نمی دانستیم تا چه اندازه 
دارد با روح و روان ما بازی می کند و به آن شکل می دهد. واقعیاتی 
که بعدها به آن پی بردیم، ســال ها بعــد. در اولین گام های خواندن 
و نوشــتن، در همان کالس دوم و ســوم ابتدایی هم این محصوالت 
انتشــاراتی کانون بود کــه ما را کتاب خوان کرد. آنجــا بود که آلوده 
شــدیم و دیگر راهی برای رهایی پیدا نکردیم. جلدها و صحافی ها، 
کلمات و گرافیک و نقاشی  هایی که برایشان زحمت کشیده شده بود 
و باالترین استاندارد ممکن را داشــتند. اهمیت آن سینما رفتن و آن 
کتاب گرفتن و خریدن و خواندن، در حریم امنی بود که برای کودکان 
می ســاخت. بعدها پی بردم که چرا پــدرم آن قدر بدون دغدغه و با 
راحتی از ســینما رفتن ما در آن جشنواره ها استقبال می کرد و حاضر 
بود هر کتابی را که نام و مهری از کانون بر خود دارد، برای مان تهیه 
کند و به تماشای عشق بازی ما بنشیند. شاید پدر هم دقیق نشده بود. 
ادامه در صفحه  ۲

جناب وزیر ارشاد،  التماس می کنیم
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

سیامک رحمانی

 ۱- در ایران همیشــه تفکیــک تاجر از غیر تاجر دشــوار بوده 
اســت. علت این دشــواری غیر از دوگانگــی در تعریف تاجر در 

قانون تجارت، نابسامانی اقتصاد ایران در تمام طول دولت مدرن 
است. در دوران دولت مدرن گروه های وسیعی از اقشار متوسط و 
ضعیف مزدبگیر و حقوق بگیر مجبور بوده اند برای گذران زندگی 
روزانــه، کارهــای خصوصی هــم انجام دهند. ایــن کارها طیف 
وسیعی از مسافرکشی تا انواع داللی ها و خرید و فروش های خرد 
و کالن را در بــر می گیرد. گاهی این بخــش از فعالیت های افراد 
درآمدی بیش از مزدی دارد که به عنوان کارمند یا کارگر دریافت 

نظر به انتشار گزارش های انتقادی در برخی رسانه ها نسبت 
بــه بروز نارســایی هایی در پایانه های مرزی بــرای زوار اربعین 
حســینی(ع)، به منظور تنویر و روشــنگری افکار عمومی، اهم 

تصمیمات و اقدامات انجام شده در ستاد مرکزی اربعین جهت 
فراهم کردن شــرایط مناسب برای سفر زائران به عتبات عالیات 

در عراق به شرح زیر اعالم می شود:

یـادداشـت

بـازتـاب

درباره  مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار
نقض قانون و تبعیض 

از سوی وزارت کشور اعالم شد
اقدامات انجام شده در ستاد مرکزی اربعین برای سفر  زائران عتبات عالیات

حقوق دان
کامبیز نوروزی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

مرگ فیلم ساز و از پیشــگامان جنبش ســینمایی موج نو فرانسه، ژان لوک گدار، حتی در ۹۱ ســالگی هم باورناپذیر 
اســت؛ کارگردان و فیلم نامه نویســی که الهام بخش بسیاری از فیلم سازان در سراســر جهان شد. تسلط کامل او بر 
قواعد ســینمای کالســیک از جمله ویژگی هایی بود که او را از دیگر فیلم سازان متمایز می کرد. بی شک او از مهم ترین 

فیلم سازان مؤلف در سینمای مدرن دنیاست.

او در جایی درباره چرایی فیلم ساز شــدنش می گوید: «من در یک خانواده بورژوا بزرگ شــدم و یک روز از آنجا فرار کردم. اما به  جای رفتن به 
مســیر ماری جوانا و ال اس دی، فیلم ســازی را انتخاب کردم. آن هنگام بود که متوجه شدم دنیای ســینما بیشتر از هر خانواده ای بورژواست». در 
دهه ۱۹۵۰ گدار چندین فیلم کوتاه داســتانی ســاخت. نخستین فیلم بلند داستانی گدار، فیلم جریان ساز از نفس افتاده بود که بر پایه داستانی از 
تروفو بود که کار اصلی پرداخت داســتانی آن را کارگردان بزرگ ژان پیر ملویل بر عهده داشــت. «تحقیر»، «یک زن یک زن است»، «پی یرو خله»، 
«دو، سه چیزی که از او می دانم»، «تعطیالت آخر هفته» و «چینی» فیلم هایی هستند که هر یک جهان بینی خاص گدار را به نمایش می گذاشت.

از نفس افتاده

سرکشی در قفقاز
تحرکات مشکوک در مرزهای شمال غربی که به کشته شدن ۴۹ نظامي ارمنستان منجر شد

رئیسی: مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان بستر رفاه، هم گرایی و امنیت منطقه محسوب 
می شود و ایران هیچ گونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را نمی پذیرد

ژان لوک گدار، از پیشگامان موج نو فرانسه درگذشتژان لوک گدار، از پیشگامان موج نو فرانسه درگذشت

رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی جهان به طور رســمی از فردا، 
پنجشــنبه، شــروع می شــود تا بعد از فرنگی کاران، این بار نوبت به 
کشــتی گیران آزاد ایران برسد تا روی تشــک بروند. در این رقابت ها 
بدون کوچک ترین تردیدی همه نگاه ها معطوف به وزن ۸۶ کیلوگرم 
است؛ جایی که قرار است یک بار دیگر حسن یزدانی برابر دیوید تیلور 
آمریکایی قرار بگیرد. ناگفته پیداست که این رقابت نه تنها مهیج ترین 
مسابقه برای طرفداران کشتی در ایران است، بلکه دنیای کشتی هم 
برای سرشاخ شدن این دو نفر بی قراری می کند. درباره حسن یزدانی 
و دیوید تیلور به قدر کفایت در رسانه های داخلی و خارجی مطلب 
نوشته شــده، ولی به غیر از تیلور، یک کشتی گیر آمریکایی دیگر هم 
در این مسابقات حاضر است که شکست دادنش باید در اولویت کار 
ایرانی ها باشــد: جردن باروز.  باروز برای کشتی  دوســتان ایرانی اسم 
آشنایی است. او عالقه زیادی به ایرانی ها و کشتی گیران ایرانی دارد و 

در عوض محبوبیت بسیار زیادی هم بین مردم ایران دارد.

ناامیدی از اقدام  مسئوالن  
امید به فضای مجازی 

استاندارد دوگانه
  حامیان دولت     

قصه فقط یزدانی و تیلور نیست
 این آمریکایی را

شکست بده

۱۰

۵

نوجوان دارای اتیسم قربانی ناهماهنگی دستگاه ها شد

داده های مجازی  گزارش می دهند

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۱۲ بخوانید
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صنفی، سیاسی است
در حاشیه اتفاقات اخیر دانشکده ادبیات و 

مؤسسه لغت نامه دهخدا

۱۱

۶

می کنند. از آثار این نابســامانی این اســت که ساز و کار شناسایی 
درآمدها و در ادامه اخذ مالیات با اختالل مواجه می شود.

۲- شورای پول و اعتبار در مصوبه ای عجیب مقرر کرده است 
که اگر یک حساب بانکی در طول ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته 
باشــد و ارزش جمع تراکنش ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، 
دارنده آن حســاب تاجر محسوب می شــود و بر همین اساس از 
او مالیات اخذ می شــود. اگر کسی هم اعتراضی داشته باشد باید 
بعدا با گذراندن برخی تشــریفات ثابت کند تاجر نیست. شورای 
پول و اعتبار با این مصوبه قصد داشته مانع از فرار مالیاتی افراد 
شود و تاجر را از غیر تاجر تشخیص دهد. اما این مصوبه اشکاالت 

متعدد حقوقی دارد که در اجرا نیز اثر خواهد گذاشت.
ادامه در صفحه ۴

۱. در موضــوع اربعین با توجه به محدودیت های ناشــی از 
بیماری کرونا که امکان ســفر زمینی را بــرای عموم مردم طی 
دو ســال دشــوار ســاخته بود؛ دولت مردمی با تسریع در روند 
واکسیناســیون و مدیریت کارآمد و موفق در مهار بیماری کرونا، 
زمینه و فضای امیدبخشی برای تسهیل ترددهای زمینی فراهم 

ساخت.
ادامه در صفحه ۵


