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غیرانتفاعی واجب تر از نان شب!

 سازمان تعزیرات حکومتی کشور ادعای
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  را رد کرد

 با وجود گزارش های مختلف نشریات و سایت ها درباره مدارس غیردولتی و الکچری
چرا همچنان اقبال عمومی به این مدارس زیاد است؟

 سخنگوی سازمان تعزیرات به »شهروند« می گوید: به ما هیچ جزییاتی
مبنی بر گرانفروشی خودروسازان از سوی وزارت صنعت اعالم نشده است
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 »شهروند« دالیل کاهش میزان
 زباله تولیدی و تأثیر آن بر کاهش
درآمد زباله گردها را بررسی می کند

 شکست مافیای زباله
یا بی پولی مردم

یادداشت

حاشیه نوییس

چرا حضور سحرگاهی ساعد باقری غنیمت است؟

کاش می شد از همه جرایم فیلم و گزارش بفرستیم 

عطااهلل اسماعیلی 
سردبیر مجله خیمه

سعید بیابانکی، شــاعر و طنزپرداز شیرین بیان روزگارمان در صفحه 
اینستاگرامش نوشته: »چند شب پیش، وقتی داشتم از استودیوی راه 
شب رادیو ایران برمی گشتم، ساعد باقری را دیدم که داشت برای اجرای 
برنامه »سحوری« به استودیوی شبکه 4 می رفت. به استاد گفتم: دیو چو 

بیرون رود فرشته درآید.
ساعد گفت: استغفراهلل.

جایی نوشته بودم برخی از مجریان بی ســواد و حراف رسانه  اجرای 
ساعد باقری را ببینند و با دوربین خداحافظی کنند.«

خوب شد که شاهد از غیب رسید تا از خود و سرخود چیزی ننوشته 
باشم. سعید بیابانکی هم اهل شعر و ادب است و هم دستی در اجرا دارد. 
گوهرشناس است. »ســحوری« برنامه سحرگاهان شبکه 4 تلویزیون 
است که بعد از سال ها با اجرای ساعد باقری روی آنتن می رود و علیرغم 
مهجور بودن این شــبکه، مخاطب خودش را پیدا کرده و بر سر سفره 
سحرهای خیلی از خانواده ها میهمان است. عموم مردم ساعد باقری را 
با مناجات ها و برنامه های افطار و سحرش در سال های دور می شناسند 
و اهل ادب هم به ســواد و تبحر او در عرصه ادبیــات آگاهند و اگر نبود 
کج سلیقگی های فرهنگی و سیاسی در این سال ها، هیچ وقت گنجشک 

جای بلبل را نمی گرفت. بگذریم...
برنامه دکور عجیب وغریبی ندارد. روی برج میالد و وسط استخر پارک 
و البه الی علف های محوطه صداوسیما اجرا نمی شود. برنامه فقط یک 

مجری باسواد و مخاطب شناس دارد که می داند نباید حرافی کند. نباید 
چاپلوسی این و آن را بکند. حاشیه نرود. سر سوییچ دوربین با کارگردان 
بحث نکند. پای احساسات و عواطف مردم گرفتار را وسط نکشد و یکسره 
قربان صدقه بیننده نرود. استاد در این برنامه، متون فاخر ادبیات فارسی 
را بازخوانی می کند. کاری ســهل و ممتنع. سهل در ظاهر که بازخوانی 
متنی از روی کتاب، کم زحمت به نظر می رسد، اما ممتنع چون خواندن 
یک خط از این متون، بی غلــط و روان و توضیح مختصر و بداهه برخی 
عبارات و کلمات، کار هر کســی نیســت و سواد درســت و درمانی را 
می طلبد که حداقل در اکثر مجریان فعلی تلویزیون سراغ نداریم. از آن 
طرف ساعد آن قدر مخاطبش را خوب می شناسد که هم متن مرتبط با 
حال وهوای رمضان را انتخاب می کند و هم به سمت متن های خاص و 
سخت فهم نمی رود. نه برای جذب مخاطب شعرهای دم دستی و صدمن 
یه غاز شــاعرک های تلگرامی را می خواند و نه روبه روی خودش استاد 

شفیعی کدکنی و استاد کزازی را می بیند.
اوج برنامه هم فراز پایانی آن قبل از اذان صبح است که بخش »سالم« 
نام دارد و عرض ارادتی اســت به ساحت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
اما خبری از آقای مداح یا آقای شــاعر نیســت. جناب ساعد متنی را از 
تاریخ بلعمی درباره وقایع عاشورا می خواند و پشت بندش شعری قوی 
و دلنشــین را با حس وحال خوب خودش جرعه جرعه به کام تشنگان 
می ریزد و السالم و علیک یا اباعبداهلل... یک وقت هایی هم منقلب می شود، 
ولی معلوم است که خودش را کنترل می کند و اشک هایش را خرج چند 
شب اجرای بیشتر نمی کند و اینجاست که باید حسرت خورد بابت همه 
سال هایی که تلویزیون خودش و مردم را از مرد فرزانه ای به نام »ساعد 

باقری« محروم کرده بود. 

ســیاوش باقی| روز گذشــته معاون اول قوه قضائیه در آیین 
تکریم و معارفه روســای ســابق و جدید دادگســتری کل استان 
هرمزگان ســخنانی گفتند که در فضای مجــازی بازتاب زیادی 
پیدا کرد. حجت االســالم اژه ای که از سال های دور و دوران مشهور 
به اصالحات چهره شناخته  شــده ای در جامعه و میان سیاسیون 
محسوب می شوند، در صحبت های روز گذشته خود چنین گفتند: 
»چرا از انجام امر به  معروف و نهی از منکر می ترسیم؛ چرا از پخش 
این موضوع در شبکه های بیگانه و معاند می هراسیم؛ چرا ما از کسانی 
که به دنبال قانون گریزی و بی عفتی هســتند، فیلم نمی گیریم و 
برای مقامات قضائی نمی فرســتیم؟« درباره این سخنان نکته ای 
که در شــبکه های مجازی مطرح بود، تأکید دوباره جناب اژه ای بر 
موضوعات اخالقی و کنار هم گذاشتن قانون گریزی و رفتاری بود که 
ایشان از آن با عنوان بی عفتی یاد می کنند. شاید در این باره قبال زیاد 
گفته و نوشته شده باشد، اما آن چه اخیرا در جامعه روی داده، باز هم 
برای بخشی از مردم این شائبه را ایجاد کرده که توجه مسئوالن به 
مسائل رفتاری و شخصی مردم نسبتی با ابعاد و آسیب های آن ندارد. 

منتقدان می گویند در حالی که کشور با قانون گریزی های بزرگی 
مواجه است و عده ای با اســتفاده از روابط و رانت به ثروت های 
بادآورده می رســند و درحالی که افسار قیمت ها تقریبا در همه 
زمینه ها از دست مان در رفته و دالل ها خون مردم را در شیشه 
می کنند، ایــن همه صرف وقــت و انرژی بــرای فیلترینگ و 
رفتارهای شــخصی افراد در فضای مجازی، سطح و اقتدار قوه 

قضائیه را باالتر نمی برد. 
اما شــاید فارغ از این انتظارات باید به رویکرد جدید این قوه 
روی خوش نشــان داد و از آن اســتقبال کرد. این که مردم از 
قانون گریزی ها فیلم بگیرند و برای رسیدگی به مراجع ذیصالح 
بفرستند، گامی رو به جلو برای برمال کردن تخلفات و برخورد 
با آنهاست که در کشــورهای کامال قانونمدار هم کامال رعایت 
می شــود. شــاید بهتر بود همه این نگرانی و نظارتی که آقای 
اژه ای می گوینــد فقــط به بخــش کوچکــی از قانون گریزی 

معطوف نمی شد. 
ادامه در صفحه 3
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از اَپ های ترجمه بپرسید هر چیزی چه معنی می دهد

7 دستیار مترجم محبوب

شهادت امیر المومنین امام علی)ع( 
را تسلیت می گوییم

 گزارش »شهروند« پس از
گذشت 29 روز از  مرگ  عجیب 

مجتبی در استادیوم آزادی 
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پرسپولیسی ها 
سراغی از ما نگرفتند


