
اینجا همه چیز رنگارنگ و خوشحال کننده به نظر می رسد

نمایشگاه اسباب بازی، در فضایی کوچک اما شاد

اتحاد ملت روزنامه اي براي آنانكه خواهان زندگي موفق هستند؛

صفحه 2

 امیرحاتمی:پزشکیان:

 اجازه ندهیم 
بیگانگان، ما را به 
جان هم بیندازند

شرایط پیچیده 
و مشکوکی در 

منطقه حاکم است

ضرب االجل 
»عبدالمهدی« 

برای تکمیل
کابینه عراق

برای هر بیت کوین 
۷۲ هزار کیلووات 

ساعت برق مصرف 
می شود
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صدای خنده کودکان در نمایشگاه اسباب بازی به گوش 
می رسد، این نمایشگاه فرصتی است که برای بچه ها تا با 
بازی های ایرانی یا دست کم بازی های ساخت ایران آشنا 

شوند.
صدای کودکان، مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش 
فکری را پر کرده است، دوباره جشنواره دیگری در این 
سالن برپاست، این بار بهانه، بازی ها و اسباب بازی ها 
هستند، بچه ها سرشار لذت این دنیای رنگی و بزرگترها به 

دنبال بهترین گزینه ممکن برای خرید بازی.
اینجا همه چیز رنگارنگ و خوشحال کننده به نظر می رسد 

اما اگر خوشحالی بچه ها را در نظر نگیریم چه می بینیم؟
تنوع؟

این نمایشگاه  از اسباب بازی را در  گونه های مختلفی 
ربات های  تا  دست ساز  عروسک های  از  دید،  می توان 
تا  آموزشی  الکترونیکی  کیت های  از  ماجراجو، 
اسباب بازی هایی که به ساختن صنایع دستی کمک و بچه ها 
را به استفاده از خالقیت هنری شان تشویق می کنند. برای 
بچه های کوچک تر هم انواع لوگو، هرم های آموزش رنگ 
از  اما برخی  اندازه موجود است  آموزش  استوانه های  یا 
اسباب بازی هایی که در این نمایشگاه عرضه شده اند گاهی 
به قدری شبیه هم هستند که انگار کپی شده اند، به ویژه 
وسایلی که برای کودکان پیش از دبستان طراحی شده اند. 
حتی شاید بتوان گفت طرح اولیه این وسیله ها هم لزوماً 
ایرانی نیست و تنها تولید داخلی است نه خالقیت داخلی.

خالقیت؟
خالق ترین وسیله ای که در این نمایشگاه وجود دارد و 
نمونه اش پیش ازاین نه در بازار و نه در بازی های خارجی 
از  است. مجموعه ای  دفتر مشق چوبی  نداشته،  وجود 
فارسی است  الفبای  آن حروف  مهره هایی که یک طرف 
و طرح دیگر آن اعداد ریاضی که همه قابل جابه جایی 
و  مدارس  در  حتی  آموزش  برای  می توانند  و  هستند 
به  یا  دفترها  این  شوند.  استفاده  هم  پیش دبستانی ها 

چوب خط،  شمارش،  ابزار  جعبه ها،  درست تر  عبارت 
ساعت و وسایلی ازاین دست را هم دارد و در کنار آن مثل 
یک بازی، پشت مهره های الفبای آن، جورچین و پشت 
مهره های اعداد آن دومینو است که یادگیری را برای بچه ها 
جذاب تر می کند. در بخش رباتیک هم چیزهای جالبی 
سر  با  که  ابزاری  مجموعه های  دارد،  وجود  دیدن  برای 
هم کردن آن بچه ها می توانند مجموعه ای دلخواه از یک 
ربات راه رونده یا نجات بخش یا حتی ابزاری برای استفاده 
بسازند اما بازهم در این بخش نمونه های رباتیک بسیار به 
هم نزدیک هستند و درنهایت، گزینه های گوناگونی را در 

اختیار خانواده نمی گذارند.
نمایشگاه  این  در  که  دست سازی  عروسک های 
عرضه شده است، خالقانه هستند اما تنوع باالیی ندارند، 
چند مدل عروسک برای بچه ها وجود دارد که بیشتر آن ها 
پارچه ای و کاموایی هستند که درنهایت جذابیت چندانی 

در برابر نمونه های خارجی نخواهند داشت.
قیمت مناسب؟

از این نظر خیال خانواده ها آسوده است، با هر بودجه ای 
نمی روید،  بیرون  نمایشگاه  از  دست خالی  به هرحال 
هم  قیمت  ازنظر  و  هستند  گوناگون  خرید،  گزینه های 
منصفانه و البته با تخفیف نمایشگاهی عرضه شده اند، 
شاید گران ترین مجموعه ای که در این نمایشگاه به چشم 
 ۲۰۰ حدود  باقیمت هایی  روباتیک  مجموعه های  بیاید، 
تا ۳۰۰ هزار تومان باشد که با توجه به قطعات و تعداد 
ابزارهایی که درمجموع آن وجود دارد، قیمت زیادی به 

نظر نمی رسد.
قطع  در  بازی دوز  ارزان ترین حالت هم صفحات  در 
جیبی که از جنس ام دی اف هستند، باقیمتی حدود ۱۰ 
هزار تومان و کتاب های کودکان با همین حدود قیمت، در 

دسترس کودکان و نوجوانان است.
اسباب بازی ایرانی؟

تولیدکننده ها در این نمایشگاه باید آثار ایرانی را معرفی 

می کردند و در معرض نمایشگاه می گذاشتند که در انجام 
این کار موفق بودند اما مسئله تولید از موضوعی به نام 
لزوماً  که  ایده هایی  بود.  گرفته شده  نظر  در  جدا  ایده، 
ایرانی نبود اما ایرانیزه شده و به اجرا درآمده بود. شاید 
یکی از ایرانی ترین غرفه های این نمایشگاه بخشی باشد 
که نمونه های دکوری شبیه سازی شده از فرهنگ شهرهای 
مختلف ایران در آن دیده می شد یا بازی خاصی که بر 
اساس یک نمونه خارجی اما با فرش های ایرانی اجرا شده 
بود اما در کل نمایشگاه، ایده مشخصی که نشان بدهد 
این نمایشگاه در ایران و برای بازی های ایرانی تولید ایران 

برگزار شده است، زیاد به چشم نمی آید.
فضای خوب غرفه ها؟

آن  با  نمایشگاه  این  که  بزرگ ترین مشکالتی  از  یکی 
گرفته شده،  نظر  در  بودن فضای  است، کوچک  مواجه 
وقتی  دیگر  سوی  از  غرفه هاست،  تعداد  به  نسبت 
نمایشگاهی به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، دو 
باید در آن رعایت شود، نخست مسیر رفت وآمد  نکته 
کالسکه های کودکان، راحت باشد و مانع عبور و مرور 
دیگران نشود، دوم فضای باز برای برقراری ارتباط میان 
مخاطب و بازی های مختلف وجود داشته باشد، در نظر 
بگیریم که بچه ها در محیط های کوچک زودتر کالفه و 
خسته می شوند و بخش های دیگر از نمایشگاه را از دست 

می دهند.
حاشیه؟

یک  برگزاری  این که  امکان  اما  باشد  بدبینانه  شاید 
نمایشگاه حاشیه نداشته باشد، بسیار اندک است!

در کنار این نمایشگاه در زیرزمین سالن نمایشگاهی، 
نمایشگاه سوغات ایرانی برپاست! نمایشگاهی که مخاطبان 
خاص خود را دارد و استقبال خوبی هم از آن شده است، 
دلیل هم زمانی این دو نمایشگاه، شاید سؤال برانگیز باشد 
اما نکته مهم تر زمانی به چشم می آید که فشردگی غرفه ها 
و پیچیدگی موقعیت طبقه باال و نمایشگاه به دقت دیده 

شود.
حاشیه دیگری که در این نمایشگاه وجود دارد، دو غرفه 
بزرگ متعلق به دو بانک که یکی دولتی است و دیگری 
نیمه خصوصی، در یکی از ورودی های سالن قرار گرفته 
است، از این منظر هم موضوع بسیار عجیب است که 
دلیل حضور پررنگ بانکی ها، تبلیغات و حمایت مالی از 
این مجموعه بوده یا صرفاً بخشی از نمایشگاه را به دلیل 
توانایی شان در گرفتن موقعیت های خوب در محیط های 
شلوغ به دست آورده اند؟ و حتی اگر حضورشان به معنی 
حمایت مالی از این پروژه باشد آیا حضوری چنین پررنگ 

در این میانه، الزام یا اجبار خاصی داشته است؟
متولی؟

برگزارکننده این نمایشگاه، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان نیست!

این نکته را حتی از ظاهر موضوع می توان فهمید، سابقه 
این مجموعه در برگزاری چنین رویدادهایی، بسیار سپید 
و روشن است اما هر همکاری به ویژه در مجموعه های 
مرکز  این  شأن  در  باید  کانون  به  متعلق  نمایشگاهی 
در  اسباب بازی  نمایشگاه  که  چند  هر  باشد،  فرهنگی 
دومین سال برگزاری خود، ایراداتی قابل چشم پوشی داشته 

و می توان آن را در نظر نگرفت.
هنوز صدای کودکان، خیابان حجاب را پر کرده است، 
وقتی از فضای رنگی نمایشگاه فاصله می گیریم و به دنیای 
درون  در  صدایی  می گذاریم،  قدم  بزرگترها  خاکستری 
می گوید، چقدر دنیاهایی که برای کودکان ساخته می شود 
درون  کودک  به  ما  بیرون  بزرگ تر  اگر  حتی  زیباست، 
نهیب بزند و کاستی ها یادآوری کند، هیچ چیز از زیبایی 

این نمایشگاه بازی و اسباب بازی کم نمی شود.
امروز آخرین روز از دومین نمایشگاه اسباب بازی است 
که از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ شب، فرصت سر زدن به آن را 
در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواهید داشت. 

  
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

اتوبان همت امسال و بزرگراه رودبار به منجیل سال 
آینده تکمیل می شود

قزوین- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با تامین اعتبار الزم 
ادامه اتوبان رودبار به منجیل سال آینده و اتصال اتوبان همت به کرج 

امسال تکمیل شده و آماده بهره برداری می شود.
اقتصاد  نوبخت در جلسه ستاد  به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر 
مقاومتی استان قزوین که پنجشنبه شب در سالن باغستان برگزار شد 
اظهار داشت: با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تسریع در فاز اول 
کوتاه  کیلومتر  چالوس ۶۰  به  دسترسی  مسیر  به شمال  تهران  اتوبان 

می شود.
وی بیان کرد: مسیر اتوبان قزوین به رشت در محور رودبار حدود ۱۱ 
کیلومتر تا منجیل باقیمانده که سه کیلومتر آن تونل بود که سه سال است 
آماده شده اما ۸ کیلومتر رودبار تا منجیل باقیمانده که دو پیمانکار تعیین 

شده تا بسرعت در سال جاری تکمیل شود.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: معاونت نظارت مجلس تأیید کرده 
و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان پیش بینی 

شده هر چند در مقابل مشکالت کم است
و در این راستا ۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی حقوق معلمان و 
۳ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب 
شد که ما ۵ هزار میلیارد تومان برای هم سان سازی حقوق بازنشستگان 

دادیم.
وی اضافه کرد: حقوق کارمندان در مدت امروز و فردا پرداخت می شود 

و اضافه حقوق هم لحاظ می شود.

واکنش کدخدایی به انهدام پهباد جاسوسی ایاالت 
متحده

سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی به انهدام پهباد جاسوسی ایاالت 
متحده توسط سپاه پاسداران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عباسعلی کدخدایی در حساب توئیتر 
خود نوشت: دفاع مشروع حقی است شناخته شده در حقوق بین الملل 
در مقابل تجاوز به حریم یک کشور. آمریکا باید پاسخگوی تجاوز به حریم 

ایران باشد.

اخبار

روزنامه صبح ایران

برق ارزان در قالب ارز دیجیتال!شمارش معکوس آغاز شد
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 رفتار شریعتی و فرزانگی چمران 
شیوه مدیریتی امروز از نگاه جهانگیری: 

بزرگترين راز بشر

دیدار ظریف و چاووش اوغلو صورت گرفت
امضای سند برنامه رایزنی های وزارت خارجه های ایران و ترکیه

وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و ترکیه در اصفهان دیدار کردند.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف و مولود چاووش اوغلو در اصفهان با 
هم دیدار کرده و سند برنامه رایزنی های وزارت خارجه های ایران و ترکیه را به 

امضا رساندند.
ظریف در این دیدار با اشاره به اینکه روابط دو جانبه در مسیر صحیح و 
رو به توسعه در حال گسترش است، افزود: این سفر برای طراحی روابط 
امور  امضا سند مشورت های سیاسی میان وزارت  و  استراتژیک دو کشور 

خارجه های ما بسیار حائز اهمیت است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با اشاره به دیدار اخیر رؤسای 
جمهور دو کشور در پایتخت تاجیکستان و توافقات به عمل آمده، از آمادگی 

ایران برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور خبر داد.
وزیر امور خارجه ترکیه نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران و شهر 
تعمیق  و  توسعه  برای  را  کشورش  اراده  اصفهان،  فرهنگی  و  تاریخی 
اعالم  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  حوزه های  همه  در  کشور  دو  روابط 

کرد.
جمله  از  گردشگری  و  بانکی  انرژی،  زمینه  در  کشور  دو  همکاری های 

محورهای گفتگو در این دیدار بود.
مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی بویژه اوضاع سوریه، یمن و آخرین 
تحوالت در خلیج فارس از دیگر محورهای گفتگو و تبادل نظر میان دکتر 

ظریف و مولود چاووش اوغلو بود.

افزایش بازگشت ارز صادراتی 
خ  بدنبال کاهش فاصله نر

های نیمایی و بازار آزاد

ارتباط مستقیم ۳۰ درصد 
مرگ های ناشی از سرطان

با دخانیات

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کردبازار متشکل ارز، جایگزین سامانه نیما نمی شود
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