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هر روز در ایران ۵۰ نفر 
در اثر جنگ های خیابانی 
کشته می شوند! آمارهای 
تاسف برانگیز از تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 
در ایران حیرت انگیز است. تنها در سال ۱۳۹۷ حدود 
۱۷هزار کشته، بیش از ۳۶۰ هزار مجروح و بیش 
از ۳۰هزار معلول ناشی از تصادف داشته ایم. گویی 
جنگی است که هر روز از ما تلفات می گیرد. بله 
هر روز در این جنگ پنهان حدود ۴۶ نفر کشته 
و حدود ۱۰۰۰ زخمی از دست می دهیم. این آمار 
وحشتناک نه تنها هزینه های سنگین اجتماعی دارد 
بلکه هزینه های اقتصادی سرسام آوری نیز دارد. 
یک لحظه تصور کنید چقدر هزینه شده تا فردی 
از کودکی واکسن بزند، مدرسه برود، سالم بماند، 
تحصیل کند، مهارت یاد بگیرد، سر کار برود اما 

یکدفعه بر اثر تصادف از دست برود؟ 
 به طور طبیعی این سوال به ذهن می رسد که 
مقصر کیست؟ اولین پاسخی که به ذهن می رسد 
پراید و سازنده پراید یعنی خودروسازان داخلی 
هستند. شاید از معدود اموری که بر آن »اتفاق نظر 
ملی و همگانی« داریم همین است که خودروسازان 
داخلی را مقصر این وضعیت می دانیم. البته شاید 
اولین پاسخی که به ذهن می رسد درست ترین پاسخ 
نباشد و بتوان در پاسخی که ذهن های آسان پسند 
ما به آن راضی می شوند تشکیک کرد! مثال یکی 
گفته بود شاید فرهنگ تخمه شکنی حین رانندگی 
سهمش در  تصادفات بیشتر از پراید باشد! واقعا 

چه کسی می داند؟
 لحظه ای در مفروضات خودمان شک کنیم. از 
خودمان بپرسیم آیا لزومی دارد که خودرو ناایمنی 
مثل پراید که برای تردد در درون شهرها مناسب 
هستند در سفرهای بین شهری استفاده شوند؟ آیا 
بهتر نیست کاری کنیم خودروهای ناایمن امکان 
تردد کمتری در جاده ها داشته باشند تا آمار تلفات 
و تصادفات کم شود؟ اصال آیا بهتر نیست کاری 
کنیم که تعداد سفرهای بین شهری کاهش یابد تا 
تصادفات کمتر شود؟ احتماال بالفاصله این پاسخ 
با نیشخند به ذهن می رسد که این راه حل نیست 
بلکه پاک کردن صورت مساله است! اما عجله 
نکنیم در تصمیم گیری، منحل کردن مساله بر 

حل کردن مساله تقدم دارد. 
 مساله را می توان به دو سوال تبدیل کرد: نخست 
آنکه شاید منفعت اقتصادی در این باشد که تعداد 
سفرها کم شود تا تبعات ناگوار سفرها کمتر شود. 
برای این امر چه باید کرد؟ دوم آنکه حتی اگر قرار 
است تعداد سفرها خیلی کاهش نیابد چه باید کرد 
تا )غیر از بهبود کیفیت خودروها و ایمن ترشدن 
راه ها( حمل و نقل ایمن تر شود؟ باید به خاطر 
داشت که برای هر مساله بزرگ اقتصادی دو نوع 
راه حل متصور است: نظام دستوری و نظام انگیزشی.
-پاسخ نظام دستوری به سوال اول این است که 
کوپن سفر برای هر خودرو تعریف می شود و 
بیش از تعداد مشخصی سفر، هر خودرو نمی 
تواند جابجا شود وگرنه توسط دوربین هایی که 
در مبادی شهرها نصب است متوقف و جریمه 
می شود. راه حل این رویکرد برای سوال دوم نیز 
این است که باید تردد خودروهای ناایمن نظیر 

پراید را در جاده های بین شهری متوقف کرد. 
 پاسخ رویکرد انگیزشی به سوال دوم این است که 
باید حمل و نقل ریلی، هوایی و عمومی )اتوبوسی( 
جذاب تر از مسافرت با خودروی شخصی شود 
یعنی شرایط طوری شود که هر کس که با خود 
هزینه فایده می کند به این جمع بندی برسد که 
اگرچه استفاده از خودرو شخصی به دالیلی امتیاز 
خود را دارد اما در مجموع می صرفد تا از شیوه های 
جایگزین حمل و نقل استفاده کرد. چگونه می توان 
به چنین هدفی رسید؟ گران کردن شدید عوارض 
خودروی شخصی و افزایش قابل توجه قیمت 
بنزین! احتماال چنین نقدی به اذهان می رسد که اوال 
خطوط راه آهن یا حتی پرواز به بسیاری از شهرها 
وجود ندارد و ثانیا شبکه حمل و نقل عمومی بین 
شهری هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است. اما 
نباید گرفتار معمای مرغ و تخم مرغ شد. می توان با 
یک شیب مناسب عوارض و قیمت بنزین را باال 
برد و منابع آن را به توسعه خطوط راه آهن، ایجاد 
واگن های جدید و توسعه زیرساخت های حمل 
و نقل بین شهری اختصاص داد. روشن است که 
در چند دهه گذشته هیچ وقت جامعه ما نتوانسته 
روی این مساله به تصمیم برسد اما اگر امروز که 
شاهد هزینه باالی جنگ های خیایابی هستیم به 
تصمیم جدید برسیم می توانیم با یک برنامه منطقی 
تا ده سال بعد وضعیتی کامال متفاوت داشته باشیم.
گام اول: مفروضات اولیه مان را زیر سوال ببریم؟ 

آیا واقعا ایراد از خودروهای داخلی است؟ 
گام دوم: مساله را دوباره تعریف کنیم مبتنی بر 
واقعیات و نه مفروضات و نه حرف هایی که همه 
می زنیم و چون همه با هم تکرار می کنیم فکر 

می کنیم درست است. 
گام سوم: طراحی راه حل با تمرکز بر نظام انگیزشی 
)و نه تظام دستوری( برای آنکه مطلوبیت برخی 
گزینه ها را نزد مردم باال ببریم و برخی را پایین. 
گام چهارم: اجماع سازی هم بر روی تعریف مساله 
و هم بر روی راه حل.)گام چهارم همزمان با گام 

دوم و سوم انجام می شود(.

 علی سرزعیم
تحلیل گر اقتصادی
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 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

کتابخانه امام رضا)ع( در سال 1372  در فضایی به مســاحت 877 مترمربع در شهرستان مهران 
افتتاح گردید. این کتابخانه در سال 97 به عنوان کتابخانه برتر کشوری از سوی نهاد کتابخانه های 

عمومی برگزیده شد.
کتابخانه امــام رضا)ع(  دارای 22196 عنوان و28526 نســخه کتاب  بــوده و بخش های مرجع، 
نشریات ادواری، کافی نت، بخش مســتقل کودک و نوجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش ها 

و امکانات آن می باشد.
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چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: .....................................................ماه هشتم
انتشارات: ................................................ دارالحدیث
پدیدآورنده: ....................................... مهدی غالمعلی 
......................................... 140 صفحه  تعداد صفحات:

نهمین جشنواره بین المللی کتابخوانی رضوی که با مشارکت 
یک میلیون و 36۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردید، با 
تقدیر از 10۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 

صالحی به کار خود پایان داد.
در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: جشنواره های 
مروج کتابخوانی، فرصتی ارزشمند برای پیوند عموم مردم با 

»یار مهربان« اندیشه های بشری است و زمانی که با آموزه های 
اصیل مذهبی آمیخته شوند، شکوه صدچندان می یابند. نهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی، تجلی امید به آینده روشن و 

کتابخوان ایران بصیر و والیت مدار است.
همچنین علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد برگزاری این جشنواره 
را در راستای معرفت افزایی و رسیدن به حیات طیبه عنوان کرد.

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

براي مشــاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هــاي عمومي 
كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگيریــد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

»ماه هشتم« زندگینامة کوتاه و مستند امام رضا علیه السالم را 
به مخاطبان عالقه مند و دوستداران آن امام همام ارائه می دهد. 
نویسنده تالش دارد با در نظر داشتن لزوم »بهره گیری از منابع 
معتبر«، »گزیده گویی«، »بهره مندی از صنایع هنری«، »قابل 
استفاده بودن برای سلیقه های گوناگون«، اثری متفاوت و 

کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد.
انتخاب حکایات نقل شده در کتاب به گونه ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 

رضا علیه السالم معرفی نماید.
این کتاب 55 بخشی با وقایع زندگی امام علیه السالم از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه خاتون به مدینه آغاز می شود 

و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی  ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان )حضرت امام موسی کاظم علیه السالم( 
ادامه می یابد. شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی  
تفاقات در  بن  موسی الرضا علیه السالم، نقل جالب ترین ا
دوران والیت عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 

علیه السالم از دیگر موضوعاتی است که در کتاب آمده است.
بهره گیری هنرمندانة مؤلف از احادیث اخالقی و اعتقادی، 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جّذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویژگی برجسته ای است که بر غنای محتوایی کتاب 
نسبت به اکثر کتاب های موجود با موضوع سیره و زندگی 

رضوی افزوده است.
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گرچه از زمان شهادت امام حسین )ع(، هر ساله عاشقان امام شیعیان و آزادی خواهان دنیا به 
زیارت ایشان مشرف می شدند، جوش و خروش قیام حسینی چند سال است که به اوج خود رسیده 
و میلیون ها نفر از گوشه و کنار دنیا را به سرزمین عراق می کشاند. سال گذشته برآورد می شود 
حدود بیست میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند... صفحه  های 4-5

 تعبیر شیرين 
رويای زنانه
)2(

درباره بدنتان 
هوشیار باشید 

)6(


