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تهران و البرز 2000 :تومان
سایر شهرستانها 1000 :تومان

چگونهلبنیات
طالی سفید
ایران شد؟!

در فرودگاه تبریز ؛

صنعت مدلینگ کودکان
آسیبهای جبران ناپذیری را
به آینده آنها تحمیل میکند

همسرمتهم
سکه ثامن هم
بازداشت شد

6

کودک
کاال نیست!
ب�اور عامیانه مردم این اس�ت که
«بچه اس�ت چی�زی نمیفهمد!»
در حالی که یافتههای روانشناسی
ثاب�ت ک�رده ک�ه اصال ای�ن طور
نیست .کودکان از همان بدو تولد
مث�ل ی�ک دوربین فیلمب�رداری
در ح�ال ضب�ط هس�تند و هم�ه
رخدادهای اطرافشان را در حافظه
ثبت و ضبط میکنند

2

پیروزی منطق بر بلوا
 CFTبا تمام مخالفتها و حواشی ایجاد شده از سوی دلواپسان به تصویب مجلس رسید

4

تایید تکه تکه شدن
«جمالخاشقچی»

سرنوشت
روزنامهنگار
وابستهای که
منتقد شد
3

کاهش  ۲۵درصدی
تمسکن
قیم 
در بهمن ۹۷

گزارش بازتابها | دالر بیش از  1000تومان کاهش یافت؛ شکست تئوری «لنگ و نان خشک»
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مهدی حاجتی
آزاد شد
2

سوئیفتاروپایی
تا  13آبان
فعال میشود
6

 200تن
میزان ذخایر
خانگی طال
6

یادداشت1

ایمان اسالمی بین

گزینهجنجالی
وزارت کار

شجاعترین روزنامه ایران شهامت ندارد؟
به قلم سردبیر

فعالسیاسی

وزارت کار ،رف��اه و تامین اجتماع��ی از اواخر عمر دولت دهم به یک وزارتخانه
عریض و طویل چالش برانگیز و پر س��ر و صدا تبدیل ش��د که با اس��تیضاح
شیخاالس�لامی و معرفی س��عید مرتضوی به اوج خود رسید .با روی کارآمدن
دولت یازدهم و دوازدهم اما باز هم این وزارتخانه جزو پرچالش ترین وزارتخانهها
بود که وزیر آن پنج بار تا آستانه استیضاح و سه بار روانه مجلس شد که نتیجه
آن یک کارت زرد و یک کارت قرمز بود .پس از رای عدم اعتماد مجلس به دکتر
ربیعی ،این وزارتخانه با سرپرس��تی دکتر انوشیروان محسنی اداره میشود با
مدیریت و تفکری که چند سال است از بیمه سالمت تا سازمان بهزیستی که
جزو بدنه این وزارتخانه بوده و کارنامه درخشان ،موفق و بی حاشیهای را از خود
به یادگار گذاشته است .بیمه سالمت که قبل از دکتر محسنی از جمله بیمههای
بینام و نشانی بود که حتی بسیاری از کارکنان ستادی آن جزو بیمه شدگانش
نبودند ،در مدت دوسال بیش از هشت میلیون نفر به عضویت آن درآمده و از
خدم��ات آن رضایتمند بودند بطوریکه به یکی از نقاط قوت دولت در روزهای
انتخابات تبدیل ش��ده بود .محس��نی بندپی ،در سازمان بهزیستی هم از خود
کارنامه موفقی ثبت کرد .از ایجاد اورژانس اجتماعی ،چند برابر کردن مستمری
مددجویان تحت پوشش و همچنین افزایش کمی و کیفی خدمات توانبخشی و
مشاورهای ،موج رضایتمندی خوبی را در بین جامعه بهزیستی کشور ایجاد کرد
و با معدلگیری در دو س��ازمان و جامعه آماری چندصد هزار خانوار در کشور،
عملکرد بیسابقهای بود که در دولت تدبیر و امید به مردم ارائه شد.

یادداشت2

زهرا جنت

ازنگاهسردبیر

سالمندانیشاد
اجتماعیپویا

کارشناس ارشد حقوق بشر ،مؤلف

سالمندی دورهای از زندگی طبیعی افراداست که با وجود اینکه اغلب همراه با
بیماری و کمتوانی است ،میتواند یکی از بهترین دورههای زندگی افراد باشد.
در این دوره ،افراد ،صاحب تجربه و آگاه به اخالقیات خود و قواعد جامعه و زمانه
هستند .سختیهای بسیاری پشت سر گذاشتهاندو دوستیها و آشناییهای
پایدار و مبتنی بر محبت و احترام برای آنها شکل گرفته است .اغلب از کاری
بازنشسته شدهاند و درآمد ثابتی برای گذران زندگی دارند .سالمندان ،با کمی
برنامهری��زی ،مدیریت زمان و ام��ور مالی و رعایت اصول مربوط به مراقبت از
س�لامتی خویش میتوانند از این دوران ،بهترین اس��تفاده را داشته باشند.
فرد س��المند زمان زیادی برای گذراندن با دیگر س��المندان و مرور خاطرات
و تجربیات و تبادل حسهای مش��ترک دارد و از س��ویی هم این دوره ،زمان
مناسبی برای تعامل باجوانترها و آگاهی نسبت به شرایط آنها و اولویتهای
کاری و زندگی ایشان و انتقال تجربه به آنان است .همچنین با در نظر گرفتن
ش��رایط فرد از لحاظ سالمت جس��مانی و مالی و امکانات اجتماع ،سفرهای
تفریحی کوتاه مدت ی��ک روزه تا چند روزه هم میتواند برنامهای کوتاه ولی
بسیار موثر در کیفیت زندگی افراد سالمند باشد.
افزایش شمار سالمندان در دهههای آینده به جای نگرانی از داشتن جامعهای
س��المند با مدیریت صحیح امکان��ات و برنامهریزیهای هدفمند میتواند به
فرصتی برای مشارکت سالمندان در اجتماع و استفاده بهینه از حضور فیزیکی
و معنوی این افراد تبدیل شود.

خیلی از فعاالن رسانهای اصالحطلب از روزنامه کیهان انتقاد کرده بودند که چرا
به رأی دادگاه الهه نپرداختید .این روزنامه دیروز به این انتقادات پاسخ داده است.
اگر فحشهای سیاسی را کنار بگذاریم ،پاسخ کیهان یک جمله بیشتر نیست؛
رأی دادگاه الهه ضمانت اجرایی ندارد بنابراین ضعیف پوش��ش دادیم .در نگاه
نخست شاید این استدالل صحیح باشد اما وقتی عمیقتر به ماجرا بنگریم اینگونه
نیست .الجرم بایستی برگردیم به گذشته .یعنی همان زمانهایی که احمدینژاد
هنوز معجزه هزاره سوم بود و حسین شریعتمداری «جایزه بگیر» نشستهای
وزارت ارشاد به عنوان روزنامه برتر .آری؛ آن دوره بازار شعارهای پوچ و توخالی به
شدت داغ بود .ایضا وعدههای سرخرمن! فیالمثل تیتر نخست روزنامه کیهان در
دهم آذرماه سال  1389به احمدینژاد اختصاص دارد که گفته« :یارانههای واریز
شده حداقل دو برابر میشود ».خب آیا این ادعای باطل ضمانت اجرایی داشت
که کیهان با آب و تاب فراوان آن را پوشش داده است؟ چند روز بعدتر هم این
روزنامه باز هم تصویر بزرگی از آقایهاله نور (!) منتشر کرده و درشت تیتر زده:
« 20درصد درآمد نفت صرف تولید و اشتغال میشود ».عالقه تمامنشدنی کیهان
به احمدینژاد آن ایام به حدی بود که باز هم این روزنامه در همان روزها از قول
رئیس دولت وقت تیتر زد« :به شایعات توجه نکنید .هدفمندی یارانهها مشکلی
ایجاد نمیکند ».خب آقای حس��ین ش��ریعتمداری که اینقدر در مورد بازتاب
مسائل روز درگیر و دار ضمانت اجرایی آن هستند این پیشبینیها ،وعدهها و
برخی شعارهای پوچ احمدینژاد را با چه ضمانتی بر روی جلد میآورد؟ ضمن
آنکه این رویکرد به شکل معکوساش این روزها نیز تکرار میشود .برای نمونه
چند روز پیش همزمان با اوج گرفتن التهابات ارزی این روزنامه مدعی شد دالر
به زودی  20هزار تومان میشود!
به هر حال درس��ت یا غلط برخی ،روزنامه کیهان را شجاعترین روزنامه کشور
میدانند .اگر این فرض را بپذیریم ،به نظر میرسد بهتر بود کیهانیها به جای
آنکه رأی دادگاه الهه را با ادعای عدم ضمانت اجرایی زیر س��وال ببرند ،صاف و
پوست کنده و البته با شجاعتی که از آن دم میزنند اعالم میکردند که «خبر
رأی دادگاه را پوشش ندادیم چرا که یک پیروزی به نفع دولت روحانی بود و باعث
میشد سریال هجمهها به این دولت تنها یکی دو روزی قطع شود ».این نکته
اگر اذعان میشد خیلی بهتر بود تا اینکه امروز بسیاری از کارشناسان رسانه این
پرسش را مطرح نمایند در حالی که خبر دیوان الهه تمام وجوبات و شاخصهای
الزم «خبر مهم» را دارد کیهان چگونه این اصل بدیهی را به پای منافع جناحی و
سیاسی و ایضا فردی ذبح کرده است .از سوی دیگر پرسشی که مطرح است این
نکته میباشد که اگر این خبر به درد «تیتر یک» نمیخورد چرا در آمریکا ولوله
به پا کرده است؟ تا جایی که مقامات این کشور از روی غیظ اعالم کردند به پیمان
مودت دو کشور پایان میدهند .ضمن آنکه کم مانده بود قضات دیوان را احمق
و دیوانه خطاب نمایند .هر چند که الهه قطعا طی روزهای آینده بابت این رأی
خود با واکنشهای عجیب و غریبتر واشنگتن روبه رو میشود.
جدا از این موضوع در رسانههای غربی نیز که بعضا کیهان با استناد به تیترهای
آنها دولت حس��ن روحان��ی را تخریب و برجام را غیر مفی��د میداند ،بازتاب
فوقالعادهای داشت .خبرگزاری فرانسه ،AP ،رویترز ،سیبیسی نیوز ،بیبیسی
و ...این خبر را در س��رتیتر رس��انههای خود قرار دادند و در خصوص آن دهها
یادداش��ت و تحلیل نوشتند .شاید این تفسیرها بعضا ضد ایرانی بود اما حسب
مهم بودن خبر به آن پرداختند.
البته از یک نکته نباید غافل شد و آن هم اینکه میتوانیم اصال کیهان را جزو
رسانهها ندانیم بلکه نهادی است که ظاهری مثل تمام رسانههای مکتوب دارد اما
کارکرد آن چیز دیگری است! به عبارت دیگر ما با نهاد خاصی به نام کیهان مواجه
هستیم نه «روزنامه کیهان»؛ نهادی که در آن منافع معدودی دنبال و پیگیری
میشود و در غالب موارد این منافع با منافع ملت و اکثریت جامعه همخوانی ندارد.
البته بنده با این موضوع چندان مشکلی ندارم که این به اصطالح روزنامه صرفا
برای عدهای خاص منتشر شود اماایکاش تدبیری و ترتیبی اتخاذ میگردید که
خرج این به اصطالح روزنامه را همان عده خاص پرداخت میکردند نه مردم.

عکسها :تسنیم

خوشنودی نمایندگان موافق پس از تصویب CFT
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