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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

شهروند| حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت 
موضوعات  مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار داد؛ تبليغات منفی 
بدخواهان عليه  جو عمومی کشــور، تروریسم اقتصادی آمریکا 
عليه ایران، اعتراف  جامعه جهانی به قدرتمند بودن ایران، توسل 
دولت به راه های عقلی،  منطقی و حقوقــی، اتحاد و یکپارچگی 
مردم در ماه های اخير، مطلوب  بودن شــرایط اقتصادی کشور و 
برخی مباحث دیگر ازجمله  موضوعاتی بود که رئيس جمهوری 
در آن مورد صحبت کرد. در ادامه  اهم ســخنان رئيس جمهوری 

را می خوانيد:    
روحانی با بيان این که امروز شــرایط عمومی کشور علی رغم 
آن که  بدخواهان تبليغ می کنند، بسيار خوب است، اظهار داشت: 
»ملت ایران  بدانند که فشار آمریکا عليه کشورمان به اوج رسيده 
و عمال ظرفيت آن  رو به پایان است و از این به بعد این تحریم ها و 

فشار، ظرفيت خود را  از دست داده و تخليه خواهد شد .«
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت با اشاره به 
این که  آمریکا بی سابقه ترین تحریم و فشار تاریخی را طی یک سال 
گذشته بر  ملت ایران وارد کرده، گفت: »این گونه فشارهای آمریکا 
در تاریخ  بی سابقه است و حتی با فشارهایی که از طریق سازمان 
ملل و تحت  فصل هفتم منشور این سازمان عليه کشورها اعمال 
شده، قابل مقایسه  نيست .«    روحانی تأکيد کرد: »به رغم همه این 
فشارها و آن چه بدخواهان تبليغ  می کنند، از شرایط بسيار خوبی 
برخورداریم و  البته این بدان معنا  نيست که سختی وجود ندارد 
و همه مشــکالت برطرف شده اســت.« رئيس جمهوری گفت:  
»بی تردید کاری که آمریکا عليه ملت ایران انجام  داده از نمونه های 
بارز تروریسم اقتصادی است و این در تاریخ به  عنوان جالدانی که 
عليه ملت ایران تالش می کنند، ثبت می شود، اما در  عين حال و 
به رغم همه فشــارها، ملت ایران به خوبی ایستادگی و مقاومت 
 کردند .« روحانی اظهار کرد: »این که وزیر خارجه یک کشور اروپایی 
در جریان  ســفر به تهران به صراحت اعالم می کند که آمریکا در 
مســيری که  انتخاب کرده خطا و اشتباه می کند و هرکس تاریخ 
ایران را بشناسد  می داند که فشار حداکثری هيچ تاثيری بر مردم 
این کشور نمی گذارد،  بدین معناست که دیگران به عظمت و قدرت 
ملت ایران اعتراف می کنند  و می دانند که راهی که متحدشــان 
انتخاب کرده غلط اســت و این بسيار  حائز اهميت است .« رئيس 
جمهوری افزود: »همين وزیر امور خارجه اعالم کرد که تدبير  دولت 
ایران در یک سال اخير در انتخاب راه عقلی، منطقی و حقوقی مایه 
 شگفتی همه بوده اســت و در یک سال گذشته مسئوالن و ملت 
ایران دستپاچه  نشدند و صبر و تدبير خود را در برابر فشار دشمنان 
نشان دادند .« وی با تأکيد بر این که شرایط امروز کشور نسبت به 
گذشته بهتر شده  است، اظهار کرد: »امروز مردم ایران نسبت به 
6 ماه و یک سال گذشته  آرامش بيشتری دارند و نسبت به آینده 
کشور خود اميدوارتر هستند و  امروز مسئوالن کشور نيز دیدگاه 
و نظر متحد و واحدی دارند و راه  کالم و نظرات مسئوالن رده باال 
و همه مردم و فرهيختگان جامعه  یکســان و واحد شده است .«    

 روحانی تصریح کرد: »امروز همه به خوبی  می دانند که مقصر اصلی 
همه مشکالت آمریکا اســت و هيچ کس در آن  تردیدی ندارد.« 
رئيس جمهوری تأکيد کرد: »امروز هيچ کس نمی تواند نسبت به 
راه دولت و  نظام جمهوری اسالمی ایران ایراد بگيرد. آهنگ شرایط 
اقتصادی  کشور به سمت مطلوب پيش می رود و بازار بورس و ارز 
نســبت به  ماه های اخير به مراتب شرایط بهتری پيدا کرده است 
و به فضل الهی  در بازار مســکن نيز تا پایان ســال شرایط بهتری 
خواهيم داشت، چنانچه  همه وزارتخانه های مربوطه وارد صحنه 
شوند می توان شرایط مسکن  را بهبود بخشيد .« رئيس جمهوری 
اضافه کرد: »همچنين در هفته جاری مبانی جدید بودجه  سال 98 
را که قبال در ستاد اقتصادی دولت و هيأت وزیران و شورای  عالی 
هماهنگی اقتصادی بررسی شده بود، تصویب کردیم و براساس 
 این مصوبه حقوق، عيدی و مستمری تمامی کارکنان و کارگران 

به  طور کامل و صد در صدی پرداخت خواهد شد و این گونه اقدامات 
به  معنای آن اســت که دولت قدرتمند و توانمند است .« روحانی 
تأکيد کرد:   »با وحدت و همدلی می توانيم از مشکالت عبور  کرده 
و بدخواهان خود را مجبور کنيم که پای ميز منطق، مذاکره و  عدل 
بنشينند و اشتباه خود را بپذیرند که البته اخيراً مقداری از  حرف های 
بی حسابی که می زدند را معتدل کرده اند و بی تردید باز هم از  مسير 
اشتباه خود باز می گردند و می فهمند که راهشان درست نيست.« 
روحانی با تأکيد بر این که همه آمار نشان می دهد که مسير و حرکت 
 درستی را می پيمایيم، اظهار کرد:  »مردم مطمئن باشند آنچه برای 
دولت  مهم اســت، منافع و رفاه ملت ایران است و با همه توان و در 
 مالقات هایی که دیروز و پایان هفته در سفر خارجی خواهم داشت، 
تمام  تالش خــود را به کارخواهيم گرفت که به خوبی از حق مردم 

ایران دفاع  کرده و در برابر بدخواهان ایستادگی کنيم . «

زندگیرابازیمیکنند

راضیه زرگری
روزنامهنگار

بچه ها به طور طبيعی از طریق فانتزی یاد می گيرند؛ اغلب 
با استفاده از هنر تصاویر و بازی کردن می توانند فرآیندهای 
برقراری ارتباط را فرابگيرند. همه چيز در دنيای بازی، تخيل 
و شبيه سازی زندگی واقعی، برای کودکان قابل باور می شود. 
به همين دليل در مباحث روانشناسی، هنر درمانی یک روش 
ایده آل برای بيان احساسات در کودک شناخته شده است 

که او نمی تواند در کالم آنها را ابراز کند. 
برای بســياری از ما پيش آمده که با یک کودک لجباز، 
خجالتی، پرخاشگر یا بشدت نازک نارنجی سروکار داشته ایم. 
این اختالالت رفتاری و روانی را با حرف زدن و گوشزدکردن 
صدباره و هزارباره نمی توان حل کرد، حتی در بزرگترها هم 
که به بلوغ عقلی رســيده اند، نصيحت کردن صرف کارساز 
نيست، چه برسد به بچه های سه یا پنج ساله که هنوز قدرت 
تشخيص همه موقعيت های خوب و بد را ندارند. بازی درمانی 
یا به اصطالح رســمی تر تئاتر درمانی تجربه موفقی برای 
والدین این بچه ها می تواند باشد. تظاهر به تبدیل شدن به 
انواع شخصيت های مختلف، نقش بازی کردن با عروسک ها 
و بازی هایی بــا فعاليت های بدنی در جهــت تداعی همه 
موقعيت های روزمره برای کودکی که درگير اضطراب شدید 
یا پرخاشگر است، اگر زیر نظر یک درمانگر حرفه ای باشد، 
قطعا جواب می دهد. بچه ها خيلی بهتر از بزرگترها می توانند 
در دنيای خيال و بازی غرق شــوند و مهارت های زندگی را 

به طور غيرمستقيم یاد بگيرند. 
دغدغه هــر پدر و مادری کــه در ایــن دوره و زمانه قرار 
است فرزندی تربيت کند، رســيدن به یک فرمول ساده، 
امــا کاربردی برای داشــتن یک بچه مــودب، مهربان و با 
اعتمادبه نفس است. من به شخصه با کمی تحقيق و مطالعه 
در موارد ساده تر مثل لجبازی های معمول، به بازی درمانی و 
در موارد جدی تر، به حضور در دوره های تئاتر درمانی زیر نظر 
روانکاو رسيدم. تجربه ای که در  هفته های اخير کسب کردم 
هم این بود که در فضای نمایش یا بازی، کودک می تواند در 
مورد افکار و احساساتش مربوط به زندگی واقعی حرف بزند؛ 
نيازی به بحث های عميق و پيچيده نيســت؛ عمل تجسم 
خود نوعی درمان به حســاب می آید، به ویژه برای کودکان 
کم سن و ســال تر. برای رسيدن به نتيجه بهتر و مطلوب تر، 
محيط های دیگر خارج از خانه نيز باید برای بچه ها فضای 
بازی، نمایش یا تجسم خالق داشته باشد، برای انتقال هر 
مفهومی. کاری که در مهدهای کودک انجام می شــود، در 
اغلب اوقات همســو با این فرآیندهاست، مثال قصه گویی، 
بازی های خالقيتی، کاردســتی و نقاشی به همراه داستان 
تعریف کردن بهترین زمينه برای رشــد خالقيت و از بين 

بردن گپ های رفتاری کودک می تواند باشد. 
با همه این حرف ها متاسفانه در سيستم آموزش وپرورش 
ما مســأله اهميت به فضاسازی نمایشــی و تئاتری برای 
مهارت آموزی چنــدان جایگاهی نــدارد. بچه ها از همان 
روزی که وارد مدرسه )منظور مدارس عادی یا دولتی است( 
می شوند، مدام تالش می کنند درس بخوانند، تا آینده که با 
کنکور گره خورده است را به بهترین نحو به سرانجام برسانند. 
آنها زمان چندانی ندارند تا با قرار گرفتن در فضای نمایش و 
بازی به رشد مهارتی و شخصيتی مناسبی دست پيدا کنند. 
به طور کلی در سيستم آموزشــی ما در مدارس روش های 
متنوعی برای رشد شخصيتی بچه ها وجود ندارد. همه چيز 
در حد تئوری باقی مانده و کمتر وارد فاز عملياتی می شوند، 
در صورتی که اگر به طور جــدی به این موضوعات اهميت 
داده شود، بدون شک بچه هایی خواهيم داشت که می توانند 
مسئوليت پذیر تر باشــند، اعتمادبه نفس بيشتری داشته 

باشند و ذهن خود را در جهت صحيح سازماندهی کنند.

یادداشت

سوتبزنبازرس!
ادامه از صفحه اول| آخــرش هم هیچ کس 
نفهمید خانه ها چه شــد و االن کــی چقدر حقوق 

 بیشتر می گیرد؟ و اصال لیلی زن است یا مرد؟
شما هر کاری بکنید، ســوت زنی البته همیشه 
ابهاماتی به همراه دارد. مثال آیا همه اعمال سوت زنی 
که توســط یک ســوت زن انجام  می گیرد تا عمل 
خالفی را در سطح سازمان و جامعه به گوش همگان 
برســاند در جهت حق و حقیقت است؟ و این که آیا 
معیاری  وجود دارد که ما با اســتفاده از آن بتوانیم 
سوت زنی را موجه بدانیم یا خیر؟ و در طرف مقابل 
سخن درشــت این که:  وقتی که این  رویه تبدیل به 
قانون بشود و جایزه به آن تعلق بگیرد و از سوت زن 

محافظت شود ما دیگر با نیت سوت زن چکار داریم ! 
جالب این که به ندرت یک ســوت زن توســط 
همکاران خــود به عنوان یک قهرمان شــناخته 
می شــود! افراد اکثرا به وفاداری و  خلوص نیت فرد 
سوت زن نسبت به ســازمان و مدیران آن شک و 
تردید دارند . آنها اغلب فرد ســوت زن را به عنوان 
یک خائن به  سازمان و جایی که او در آن جا شاغل 
اســت و به آن جا تعلق دارد تصور می کنند و هدف 
او را از افشــاگری، ضربه زدن به سازمان و شهرت 
 آن و تخریب مدیران سازمان می دانند . گاه ممکن 
است هدف فرد ســوت زن را جلب توجه و کسب 
مقام و منصب به حســاب آورند.  بنابراین سوت زن 
باید مواظب سرش باشــد! با آن که در شبکه های 
اجتماعی و رســانه ها قربان صدقه ســوت زن ها 

می شویم، اما در  بیخ گوشمان تشنه خون آنانیم. 
بله! وقتی که اخالق رخــت برمی بندد و چاره ای 
جز جایزه بگیران و تبدیل یک امر اخالقی به یک امر 
مادی نمی ماند، بازهم باید  دست به دامان سوت زن ها 
شد. قدرشان را دانست و از آنها محافظت کرد. امید 

که قانون در این یک مورد جامه عمل بپوشد. 

اقدامآمریکاعلیهایرانمصداقبارزتروریسماقتصادیاست
رسیدگی

بهاموالمسئوالن
محســین  غال
 ، عیلی ســما ا
سخنگوی قوه قضائیه 
»قانــون  گفــت: 
اموال  به  رســیدگی 
مســئوالن، طیــف 
گســترده ای از مقامــات در قوای ســه گانه و 
نهادهای تحت پوشــش مقام معظم رهبری، 
شوراهای اسالمی و شهردار ی ها و یک وسعت 
کامال گسترده ای را مشمول قرار داده است.« او 
در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نیازمند چه 
اقداماتی برای تقویت نظارت همگانی هستیم 
نیز توضیح داد:   »یک بخشــی را االن داریم و 
کامل به مردم اعتماد می دهیم و آن حمایت از 
افشاکنندگان اعمال خالف قانون و درآمدهای 
نامشروع است؛ به مردم اطمینان می دهیم که 
نگرانی نداشــته باشــند و مورد حمایت قرار 
خواهند گرفت. امکان ارتباط تلفنی، اینترنتی، 
مکاتبه ای و مراجعه حضوری وجــود دارد. در 
مراجع قضائی نیز دادســراها آمادگی دریافت 
گزارش هــای مردمی را در ایــن بخش دارند، 
قانون گذار هم پیش بینی کرده اســت که اگر 
منابع موثق به ما گزارشی دادند، قابل تعقیب، 

بررسی و اعتماد است.«

30نفررفتند
جایگزینشدند

جمال عرف، رئیس ستاد 
انتخابات کشور گفت: »بر 
اساس آخرین آمار، 30نفر 
از مجموعه وزارت کشــور 
برای حضــور در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی استعفا داده اند. هیچ کدام از 
اســتعفاها صوری نبوده و بالفاصله افراد دیگری 
جایگزین این نفرات می شوند.« او درباره موضوع 
برگزاری الکترونیکی انتخابات نیز گفت: »در دوره 
قبل، انتخابات در 39 حوزه به  صورت الکترونیک 
برگزار شد و در این دوره نیز درحال رایزنی هستیم 
و درصورت تأیید انتظار داریم در همین تعداد از 
حوزه ها انتخابات به  صــورت الکترونیکی برگزار 
شــود، هر چند دولت آمادگی دارد وارد انتخابات 

تمام  الکترونیک شود.«

رئيس جمهوری در جلسه هيأت دولت :
ون
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رهبر انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت آیت اهلل محقق کابلی را تسلیت گفتند. 
در متن پیام ایشان آمده است: 

»بسمه تعالی. درگذشت عالم مجاهد آیت اهلل آقای حاج  شیخ قربانعلی محقق کابلی رحمت اهلل علیه 
را به عموم برادران افغانی به ویژه به خاندان محترم و مقلدان و ارادتمندان و شــاگردان ایشان تسلیت 

می گویم و علّو درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.«

مقام معظم رهبری:  

پیامتسلیت
درپیدرگذشت
آیتاهللمحققکابلی

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و مير را در سرنشينان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

چند وقت پيش انتشــار ویدیویی از رقص و 
شادی دانش آموزان به مناســبت روز معلم آن 
هم با آهنگ یکــی از خواننده هــای آن طرف 
 آبی، چنان جنجالــی به راه انداخــت که پای 
وزیر و وکيل را بــه ماجرا باز کرد و همان طور که 
انتظار می رفت حساســيت بيشــتری بر  روی 
موسيقی هایی که در مدارس پخش می شوند، 
ایجاد شد و بخشنامه هایی هم به دست مدارس 
رســيد، بخشنامه هایی که  مســئوالن آموزش 
و پــرورش خود خبر از تدوین و ابــالغ آنها داده 
بودند. مانند دستورالعمل ســرود دانش آموزی 
و بخشــنامه  ممنوعيت ترانه های نامناسب در 
مدارس. با گذشت چند هفته این موضوع درحال 

به حاشيه رفتن بود مخصوصا که  اتفاقات دیگری تمام حواس کاربران فضای مجازی را به 
خودشان مشغول کرد تا این که دیروز روزنامه همشهری با تيتر »توبيخ  شادی در مدارس« 
خبر از ممنوعيت پخش هر گونه موسيقی در مدرســه ها داد. این روزنامه نوشت که وزیر 
سابق آموزش و  پرورش در آخرین روزهایی که سکان هدایت این وزارتخانه را برعهده داشته، 
بخشــنامه  محرنامه ای را به مدارس ارسال و  پخش هرگونه موسيقی را در مدارس ممنوع 
کرده است. در این بخشنامه تأکيد شده مدیری که از این دستور سرباز زند، متخلف  خواهد 
بود .   گویا مدیر یکی از مدارس هم به همشــهری گفته بود مدتی است به دليل پخش یک 
آهنگ مجاز از سوی وزارت ارشــاد  مجوز دارد و در کتابفروشی ها به فروش می رسد، اداره 
تخلفات آموزش و پرورش وی را احضار و توبيخ کرده، اما پيگيری های»شهروند« از مدیران 
وزارت آموزش و پرورش خبر از بی اطالعی آنها از وجود چنين بخشنامه ای می داد. نخستين 
کسی که  سراغش رفتيم رضوان حکيم زاده معاون ابتدایی آموزش و پرورش بود، او به کلی از 
این موضوع اظهار بی اطالعی کرد. نفر  دوم عليرضا کاظمی معاون پرورشی آموزش و پرورش 
بود که به »شهروند«گفت: »همين االن که شما تماس گرفتيد درحال  بررسی این بودیم 
که چنين خبری از کجا آمده است، با تمام مدیرانی که به نحوی به ماجرا مربوط بودند هم 

تماس گرفتيم و همگی  می گفتند که چنين بخشنامه ای از سمت ما صادر نشده است.« 
او ادامه داد: »اصال از نظر خود شــما چنين چيزی ممکن است؟ امکان دارد که آموزش 
و پرورش بگوید هر گونه موسيقی ممنوع  است؟ آن هم درحالی که صداوسيما و خيلی از 

نهادهای فرهنگی که خــوب هم کار می کنند 
از موســيقی برای پيشــبرد اهداف  فرهنگی و 
تربيتی استفاده می کنند. من احساس می کنم 
غرض ورزی هایی وجود دارد و عده ای می خواهند 
حاشيه درست کنند  وگرنه اصال چنين چيزی 
چرا باید در شرایط کنونی که تازه برای وزارتخانه 
سرپرست تعيين شده مطرح شود آن هم بدون 
سند  و مدرک! خواهش ما از رسانه ها مخصوصا 
رســانه ای که این خبر را منتشر کرده این است 
که اگر ســندی دارند به ما هــم بدهند تا  ما هم 
باخبر شویم.«  نفر سومی که اعالم کرد روحش 
هم از وجود چنين بخشــنامه ای خبــر ندارد، 
علی رمضانی مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و 
 فضاهای پرورشــی وزارت آموزش و پرورش بود، کسی که در زمينه صدور بخشنامه های 
مربوط به ســرود مدارس و انتخاب  موسيقی مناسب برای فضاهای آموزشی نقش زیادی 
داشت. او گفت: »هنوز هم سياست همان است یعنی تهيه و پخش موسيقی  مناسب با فضای 
آموزشی در مدرسه ها و چيزی تحت عنوان ممنوعيت پخش هر نوع موسيقی اصال سياست 

آموزش و پرورش  نبوده است که بخواهد در این زمينه بخشنامه صادر کند.« 
بعد از اظهار بی اطالعی مدیران آموزش و پرورش به ســراغ چند نفر از مدیران مدارس 
رفتيم که آنها هم از وجود این بخشنامه  اظهار بی اطالعی کردند. فقط طباطبایی مدیر یکی از 
مدارس غيرانتفاعی به »شهروند«  گفت: »بعد از غائله کليپ ها چند بار در  جلسات مختلف به 
شکل تذکر و هشدار به ما گفته شده که داشتن مجوز وزارت ارشاد برای پخش یک موسيقی 
در مدرســه چه در  جشن ها و چه در فضاهای دیگر کافی نيست، بلکه موسيقی که پخش 

می شود باید مناسب فضای آموزشی باشد و به رقص و  پایکوبی بچه ها منجر نشود.« 
او ادامه داد:   »اتفاقا یکی از مدیران برای ما از محسن یگانه مثال زد و گفت که مثال فالن 
آهنگ این آقا اگر در مدرســه ای پخش  شود درنهایت منجر به رقص خواهد شد، بنابراین 
داشتن مجوز کافی نيست، بلکه باید شرایطی که در بخشنامه های دیگر درباره  سرود مناسب 
آمده وجود داشــته باشــد. برای همين هم ما ترجيح دادیم که فعال در برنامه هایی مانند 
صبحگاه یا جشن هایی که پيش  می آید یا موسيقی بی کالم استفاده کنيم یا اصال موسيقی 

استفاده نکنيم تا تکليف ماجرا روشن شود.« 

مدیران آموزش و پرورش در گفت وگو با »شهروند« ممنوعيت پخش موسيقی در مدارس را تکذیب کردند، اما...

ممنوعنیست،ولیترجیحماموسیقیبیکالماست!
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در مجموعه سعدآباد انجام شد

مراسماستقبالرسمیروحانیازشینزوآبه
رئیس جمهوری عصر دیروز )چهارشنبه( از شینزوآبه نخست وزیر ژاپن در بدو ورود به کشور استقبال کرد. 
در این مراسم که در مجموعه سعد آباد برگزار شد، حســن روحانی از شینزوآبه نخست وزیر ژاپن پس از خیر 
مقدم وزیر امور خارجه کشــورمان محمدجواد ظریف در فرودگاه مهر آباد ، استقبال کرد. رئیس جمهور ایران 
و نخست وزیر ژاپن پس از مراسم استقبال رسمی، مذاکرات دوجانبه را آغاز کردند. پس از مذاکرات خصوصی 

روسای دولت های ایران و ژاپن، مذاکرات مشترک اعضای دو هیات برگزار می شود.


