
یکی به نعل یکی به میخ
راستش قرار ش�د تا افتادن آب از آسیاب های 
اس�تکبار جهانی یکی به نعل بزنیم و دوتا به میخ و 
اص�ا چه معنی دارد که مواض�ع خودمان را به طور 
شفاف نش�ان بدهیم و دوفردای دیگر برویم جایی 
که ع�رب نی انداخت. اصا ب�ه "ننجون" چه ربطی 
دارد ک�ه در دفت�ر رئیس جمه�ور چه خبر اس�ت و 
رئی�س دفتر و معاون اول دارند همدیگر را تکه پاره 
می کنند یا فان عضو دفت�ر فان چند میلیون ارز 

دولتی گرفته و با آن هیچی هم وارد نکرده است.
ما فعا س�رمان توی کار خودمان اس�ت و نهایت 
فعالی�ت م�ا در حوزه سیاس�ت این اس�ت که وس�ط 
فرمایشات برادر "قدرت علیخانی" نماینده مردم قزوین 
"تک مضراب" بزنیم. تک مضراب وسط صحبت نماینده 
قزوین غیر از برخی تبعات قطعا نمی تواند تبعات بدتری 
داشته باشد. البته بهتر است شما خودتان تجربه کنید 

چون "اعتماد" هیچ فایده ای ندارد.
علیخانی: فکر می کنم رئیس جمهور از بخش�ی 

از کابینه خود ناامید شده بود.
ننج�ون: مثل مردم ک��ه البته از الباق��ی کابینه 

ناامید شده اند.
نمایندگان مجلس به یکباره چند استیضاح مطرح 

می کنند و در میانه کار به هر دلیلی کنار می کشند.
ننجون: حاال "به هر دلیلی" که نمی ش��ود گفت. 
وقتی می شود آدم ها را قانع کرد چرا استیضاح؟ زشت 

است. خوبیت ندارد.
مجلس در رابطه با برخی وزرا با رفاقت کنار می آید.

ننجون: عرض نکردم؟
مس�ئولی به یکی از دوستان گفته ۴ بار استعفا 

داده ام و آقای روحانی قبول نمی کند.
ننجون: حاال از آن طرف هم بعضی ها را چهاربار اخراج 

می کنند ولی دودستی میز را چسبیده اند و نمی روند.
اصولگرا ها هم در حال گل به خودی زدن هستند.

ننجون: تقصیر دروازه بان تیمش��ان اس��ت که برای 
رونالدو هم کری می خواند و کی گوید "چطوری کریس؟"

به مواض�ع خیلی از بزرگان اصاح�ات در باره 
آقای عارف واقفم.

ننج�ون: ما هم به مواضع آق��ای عارف و خیلی از 
رفقا واقفیم اما جایی بازگو نمی کنیم. ش��ما هم حرفی 

نزنید. درست نیست آدم به مواضع دیگران گیر بدهد.

ننجون

»تحوالت اساسی« 
نگاه درست می خواهد که...

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

معاون محترم سیما در آیین معارفه مدیران جدید 
ش��بکه های تلویزیونی از مدیران ش��بکه ها خواسته تا 
تح��والت و تغییرات اساس��ی در برنامه ها را حداکثر تا 

۳ ماه آینده اجرایی کنند.
چنین نگاهی یعنی می ش��ود به آین��ده تلویزیون 
امیدوار بود. یعن��ی باالخره آقایان به این فکر افتاده اند 
که دس��ت کم یک ت��کان نصفه و نیمه ای به س��ازمان 

عریض و طویل و حجیم صدا و سیما بدهند.
اما راس��تش هرچقدر فک��ر می کنی��م نمی توانیم 
خوش بین باشیم که اتفاقی »اساسی« در صداوسیمایی 
که س��عی می کند خودش را رس��انه ی »ملی« جا بزند 
ببینیم. صداوس��یمایی ک��ه مدام ی��ا در لبه ی جلویی 
پش��ت بام ایس��تاده اس��ت و یا آنقدر عقب می رود که 

نگران افتادنش از »پس« می شویم.
در همین مراس��م س��ام و خداحافظ��ی مدیران 
ش��بکه ها، یکی از مدیران جمله درس��تی را نقل کرده 
اس��ت »کار در تلویزی��ون جهاد اس��ت«. جمله کاما 
درست است، اما نقص جدی دارد. اگر کار در تلویزیون 
به معنای »جهاد« اس��ت که هس��ت، پس الزمه ی آن 
فرمانده��ان و مدیرانی هس��تند که »جه��ادی« عمل 

کنن��د. مدیران��ی ک��ه جز با خ��دا، وجدان و م��ردم با 
هیچ کس دیگری رودربایس��تی نداش��ته باشند. آنهایی 
که به این باور رس��یده باش��ند که صداوسیمای ما در 
ش��رایط کنونی کارکرد گذش��ته خود را از دست داده 
و نمی ت��وان در زمانه بمباران 24 س��اعته ی ماهواره ها 
و ش��بکه های مجازی، باز هم برای ندیدن و نش��نیدن 

مردم، دست به قیچی »سانسور« برد. 
منظور از سانس��ور، لوگ��وی فان تیم باش��گاهی، 
تماش��اگران احیانا با ظاهر نامناس��ب و مکشوفه و از این 
دس��ت موضوعات نیس��ت. منظور بریدن و قیچی کردن 
مردمی است که قرار است هم ولی نعمت مدیران باشند و 
هم مخاطب آنها. آیا در یک ارتباط دوسویه، مخاطب حق 
اظهارنظر ندارد؟ نمی تواند از دردهایش بگوید؟ نمی تواند 
منتق��د مدیران و مس��ئوالن و تصمیم گیرانش باش��د؟ 

نمی تواند حتی نظر مخالفش را اعام و اعان کند؟ 
اگ��ر می توان��د پ��س صداوس��یمای م��ا ج��ز آن 
تریبون های آزاد دِم انتخابات، جز پخش صدای مخاطب 
و درخواست پخش فان سریال و تشکر از عوامل بهمان 
ش��بکه، جز در زمان��ی که به نش��ان دادن مردم )با هر 
پوشش و قومیتی( نیاز داریم، چه زمانی دقیقا »رسانه ی 

مردم« بوده است.
آقای میرباقری عزیز. اگر قرار است تغییر و تحوالت 
اساس��ی ش��بکه ها به تغییر رنگ دکور و لوگو و ادبیات 
مجریان و گویندگان ختم ش��ود، همان بهتر که چنین 
نش��ود که تجربه کپی کاری دست چندم شبکه خبر از 
شبکه های خبری آن طرف آبی را هنوز از ذهن نبرده ایم. 
ولی اگر قرار اس��ت صداوس��یما خودش را به آنچه تراز 
جمهوری اس��امی اس��ت نزدیک کند، باید از خودتان 
ش��روع کنید. از مدیران و اتاق فکرها و برنامه سازانی که 

مدت هاست به این شیوه ی کار خو کرده اند.

زاویه دید
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تخلف  ب��ه  چ��را  شهر مجریان رهاسازی زیس�ت 
"برن��ج تراریخته" و آلوده س��ازی چند 
هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور 
رسیدگی نمی شود و مجرمان به مراج 

قضایی و قانونی سپرده نمی شوند؟!
چند سالی است که موضوع کشت 
محصوالت دس��تکاری ش��ده ژنتیکی 
)تراریخته( دنیا را با چالش های جدی 

مواجه ساخته است.
تجربه دو دهه کش��ت محصوالت 
تراریخته در حدود 28 کش��ور جهان، 
نتای��ج ناامید کنن��ده ای را ب��ه هم��راه 
داشته اس��ت و همین امر، دروغ بودن 
بسیاری از ادعاهای مبلغین محصوالت 
تراریخته را به اثبات رس��انده اس��ت؛ 
مواردی همچون افزایش مصرف سموم 
شیمیایی، افزایش آفات مقاوم، افزایش 
علف ه��ای هرز مق��اوم، افزایش قیمت 
بذرها و افزایش وابس��تگی کش��اورزان 
به بذرهای تراریخته و سموم شیمیایی 
وابس��ته آنها، موجب ش��ده اس��ت که 
بس��یاری از کش��ورها از کش��ت ای��ن 
محصوالت پا پس بکشند و عطایش را 

به لقایش را ببخشند.
چنانچه تعداد کش��ورهای اروپایی 
تولید کنن��ده محص��والت تراریخته در 
فاصله س��ال های 2014 تا 2017 از 6 
کش��ور به 2 کش��ور کاهش یافته و در 
آفریقا نیز کش��وری مانند بورکینافاسو 
هم از س��ال 2016 به بعد تولید پنبه 
تراریخت��ه را ب��ه طور کام��ل متوقف 

ساخته است.
چنانچه امروزه بیش از 90 درصد 
محص��والت تراریخته فقط در آمریکا و 
۳ کشور حیات خلوت آن )کانادا، برزیل 
و آرژانتین( تولید می ش��ود و سهم 20 

کشور دیگر بسیار اندك است.
متاسفانه در سال های اخیر شاهدیم 
گروه��ی ذینف��غ ب��ا ظاه��ر متخصص 
بیوتکنولوژی و اعضای انجمن های علمی 
بر طبل تولی��د محصوالت تراریخته در 
ای��ران می کوبن��د و برای رس��یدن به 
هدفش��ان از تم��ام ابزاره��ای علم��ی، 
تبلیغی و رس��انه ای ب��رای مردم فریبی، 
مسئول فریبی و تصمیم سازی کان در 

این حوزه استفاده می کنند.
یکی از برنامه های این گروه "ارائه 
آمار دروغ" درخصوص کشت محصوالت 
تراریخته در کشور اس��ت؛ چنانچه در 

پایگاه اطاع رس��انی کای��و جیمز ادعا 
ش��ده بود ک��ه در س��ال های 2004 و 
2005 ب��ه ترتیب س��طوح 0.5 و 1.۳ 
هکتار به کشت محصوالت تراریخته در 

ایران اختصاص یافته است.
پس از کش��ف آمار فوق در منابع 
س��وی  از  آن  انتش��ار  و  بین الملل��ی 
خبرگزاری ه��ا، ابتدا مس��ئوالن وزارت 
کشاورزی این آمار بین المللی را تکذیب 
کردند اما در نهای��ت فارغ از اینکه چه 
کس��ی این خ��وراك اطاعات��ی را در 
اختیار مس��ئوالن و مراجع بین المللی 

قرار داده است، این آمار حذف شد.
در  مج��دد  کن��کاش  ط��ی  در 
معتبرترین مرجع آماری بیوتکنولوژی 
به نام آیس��ا )ISAAA( حقایق تلخی 
کشف ش��ده است که بس��یار تاسفبار 
اس��ت؛ طبق گزارش آیس��ا در س��ال 
2006، در صفحه 46 این گزارش آمده 
اس��ت که "در س��ال 2004 )1۳8۳( 
مع��ادل 2000 هکتار از ش��الیزارهای 
کش��ور به کش��ت برنج تراریخته طارم 
موالیی اختصاص یافت؛ در سال 2005 
)1۳84( نیز حداقل 500 کش��اورز در 
س��طحی معادل 4000 هکتار اقدام به 

کشت برنج تراریخته کرده اند."
در ادام��ه این گزارش آمده اس��ت 
"علی رغ��م اینک��ه آم��اری درخصوص 
سطح زیر کشت برنج تراریخته در سال 
2006 )1۳85( در ای��ران وجود ندارد 
اما کشاورزان با ذخیره سازی بذر اقدام 
به کش��ت 4000 هکتار برنج تراریخته 

طارم موالیی در این سال کرده اند."
بررسی این آمار حقایق تلخی را از 
ماهیت "قانون گریز" مدافعان و مبلغان 
تراریخته در کشورمان را فاش می کند.

اینکه چگونه ممکن است علی رغم 
عضویت ای��ران در پروتوکل بین المللی 
کارتاهن��ا از س��ال 1۳82و لزوم ایجاد 
قانون و س��از و کار ایمنی زیس��تی در 
این کش��ور، ع��ده ای ب��دون توجه به 
قانون و خودس��رانه، تنها با یک مجوز 
مشکوك درون سازمانی اقدام به کشت 

برنج تراریخته در این س��طح وس��یع 
نموده اند؟!

چگونه ممکن اس��ت ک��ه که طی 
س��ه س��ال متوال��ی، برن��ج تراریخته 
توس��ط صدها کشاورز کش��ت شود و 
امروزه مدیران س��ازمان محیط زیست 
و وزارت کشاورزی بگویند "یک وجب 
برنج تراریخته" نداری��م!! اگر این آمار 
آیس��ا 2016 صحیح باشد، تمام مزارع 
برنج کش��ور در معرض مخاطرات برنج 
تراریخت��ه و مق��اوم ش��دن آفت کرم 

ساقه خوار به این برنج است.
اگ��ر واقع��ا مبلغ��ان تراریخته در 
داخل کش��ورمان معتقدند که کش��ت 
محصوالت تراریخته به نفع کشاورزان و 
مصرف کنندگان است، چرا یک بررسی 
دقیق از نتایج کش��ت برنج تراریخته از 
500 شالیکاری که طی سه سال اقدام 
به کش��ت تراریخته کرده ان��د به عمل 
نمی آید؟! مطمئن��ا اگر نتایج مثبتی به 
دست می آمد، آنها این نتایج را در بوق 

و کرنا می کردند!!
چرا خس��ارت صدها کشاورزی که 
با اعتماد ب��ه وعده های مدیران دولتی 
در س��ال های 8۳، 84 و 85 اق��دام به 
کش��ت برنج تراریخته کرده اند جبران 

نمی شود؟
چرا وزارت کش��اورزی و س��ازمان 
محیط زیس��ت محل دقیق کشت برنج 
تراریخت��ه در اراضی ش��مال کش��ور را 
از افراد و موسس��ات ذیربط درخواست 
نمی کنند؟ چرا آزمایش و ارزیابی دقیقی 
از میزان آلودگی ش��الیزارهای کشور به 

برنج تراریخته صورت نمی گیرد؟
و خاصه اینکه چرا به تخلف مجریان 
رهاس��ازی برنج تراریخته و آلوده سازی 
ش��الیزارهای ش��مال کش��ور رسیدگی 
نمی ش��ود و مجرمان به م��راج قضایی و 
قانونی س��پرده نمی شوند؟ بدیهی است 
ک��ه عدم برخورد قانون��ی و قاطع با این 
متخلفان زمین��ه را برای تخلفات بعدی 
در کش��ت غیرقانونی س��ایر محصوالت 
تراریخته فراهم خواهد آورد.  تسنیم

امام صادق علیه السام:
فرزند... را در هفت سال سوم )از چهارده سالگی به بعد( 

حال و حرام یاد دهید.
کافی)ط-االسامیه( ج6، ص۴7، ح3

فرمانده مرزبانی ناجا از کشف مقادیر  قابل توجهی تله انفجاری، س��اح و پلی�����س
مهمات توسط مرزبانان در حوزه مرزی سراوان خبر داد.

سردار قاسم رضایی اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی 
سراوان با اشراف اطاعاتی از قصد معاندین نظام مقدس 
جمهوری اسامی ایران برای برنامه ریزی و انتقال محموله 
عظیم مواد منفجره برای اجرای عملیات های انتحاری در 
فرصتی مناسب به عمق کشور آگاه شدند که بافاصله با 

هوشیاری کامل به تشدید پوشش منطقه پرداختند.
وی افزود: غیورمردان مرزبانی پس از کنترل و پوشش 
کام��ل منطقه، معاندین را مش��اهده کرده و ب��ا اقتدار و 

صابت با آن ها درگیر شدند که در این درگیری مسلحانه، 
با توجه به آتش س��نگین مأموران، معاندین نظام مقدس 
جمهوری اس��امی ایران در دستیابی به اهداف شومشان 
ن��اکام ماندند. همچنین مقادیر قابل توجهی مواد منفجره 
ش��امل تله انفجاری، انواع ساح آرپی جی و کاش، خرج 

ساح آرپی جی و انواع نارنجک دستی کشف کنند.
س��ردار رضایی در خاتمه با تقدیر و تشکر از رشادت 
مرزبان��ان جان برکف نیروی انتظامی، خاطرنش��ان کرد: 
معاندین، تروریست ها و سوداگران مرگ بدانند مرزداران 
همچون گذش��ته ب��ا صابت و غیرت وصف ناش��دنی به 

پاسداری از سراسر مرز های ایران ادامه خواهند داد.

فرمانده مرزبانی ناجا خبر داد
کشف محموله عظیم تله انفجاری، ساح و مهمات

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول )
مركز تحقيقات وآموزش كشاورزى ومنابع طبيعى استان كهكيلويه وبوير احمددر نظر دارد به استناد مجوز شماره 383326/ت27506هـ مورخ 1381/9/5 

هيات  دولت نسبت به واگذاري امور خدماتي و پشتيباني در اجراي طرح تحقيقاتي و آموزشي خود باانعقاد قرارداد يكساله اقدام نمايد
 كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و رويت محل و حجم كار حداكثر تا پايان وقت ادارى  مورخ 1397/04/25به آدرس 
بلوار كشاورز مركز تحقيقات وآموزش كشاورزى ومنابع طبيعى استان مراجعه يا با شماره تلفن 33341703  تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهادات حداكثر 

تاپايان وقت ادارى  روز پنچشنبه  مورخ 1397/05/04 ( حداقل ده روز  پس از مهلت دربافت اسناد) خواهد بود.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه   400/000/000  ريال (بحروف چهارصد  ميليون ريال ) به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا چك تضمين شده بانكي يا 

واريز وجه نقد به حساب شماره 770266780 نزد بانك كشاورزي بنام سپرده سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي مي باشد.
صرفاً شركت در مناقصه يا مزايده و ارائه پيشنهادات ايجاد حق براي  شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي سازمان نمي باشد و سازمان مجاز 

است در چارچوب آيين نامه مالي و معامالتي خود و با عنايت به صرفه و صالح سازمان هريك از پيشنهاد ها را قبول يا رد نمايد. 
هزينه آگهي برعهد فرد برنده مي باشد.

آگهى مزايده
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 0449-96-99 كميسيون ماده 2 

وزارت امور اقتصادى و دارايى يك دستگاه خودرو با مشخصات زير كه قابليت تبديل پالك را دارد به باالترين قيمت پيشنهادى به فروش برساند. 

متقاضيان مى بايست پس از بازديد از خودرو ، پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 97/4/27 به آدرس: ياسوج ، ميدان 
جهاد ، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى استان تحويل نمايند. 

زمان بازديد: از تاريخ 97/4/21 لغايت 97/4/27 در روزهاى ادارى از ساعت 8 صبح لغايت 14/30

واحد نقليه مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى

شماره پالك انتظامىمدلنوع خودرورديف

1GLX405 633الف23 ايران 138233پژو

ت دوم
نوب

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

(سهامى خاص)

  روابط عمومي و آموزش همگاني-  شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
 نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت

 ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : عمليات تهيه , حفر , تجهيز و اجراي خط انتقال چاه شهرك زلزله زدگان و تكميل مخزن 1000 متر مكعبي  گوهران 
مبلغ برآورد اوليه4/216/082/332ريال ( چهار ميليارد و دويست و شانزده ميليون و هشتاد و دو  هزار و سيصد و سي و دو ريال ).

( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  211/000/000 ريال ( دويست و يازده  ميليون ريال ) .

رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 00/000 0 /2ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12 تاريخ 97/4/20 تا ساعت 15 تاريخ 97/4/31
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 97/5/14

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 97/5/17
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها 

آزاد است .
امتياز كيفي الزم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضالب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب استان 
هرمزگان به نشاني:WWW.Abfa Hormozgan.com  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام:  

88969737 و 85193768  .                                                                                        
شناسه آگهى 202540

زندگى آب در دست ما و زندگى ما در دست آب است.

تودی��ع  ج��م مراس��م  علیرض��ا ب��رازش ج��ام 
مدیر س��ابق شبکه یک و معارفه مجید 
زین العابدی��ن ب��ه عن��وان مدیر جدید 
ش��بکه یک و جواد رمضان ن��ژاد مدیر 
جدید شبکه 5 روز گذشته برگزار شد. 
در این مراس��م مرتضی میرباقری 
معاون س��یما، علی اصغر پورمحمدی و 
رضا پورحس��ین، قائم مقام  های معاون 
س��یما، محمدرضا جعفری جلوه، مدیر 
ش��بکه 2، مس��عود معینی پ��ور مدیر 
ش��بکه 4، محمد احسانی، مدیر شبکه 
نسیم، مجید زین العابدین مدیر شبکه 
یک، جواد رمضان نژاد مدیر ش��بکه 5، 
محمدحسین رنجبران، مدیرکل روابط 
عمومی صداوسیما و جمعی از مدیران 

و کارکنان رسانه ملی حضور داشتند.
در این مراس��م میرباقری بر ایجاد 
تغییر در محتوا و ساختار برنامه سازی 
تاکی��د ک��رد و از مدی��ران ش��بکه ها 
خواست تا تحوالت و تغییرات اساسی 
در برنامه ه��ا را حداکثر تا ۳ ماه آینده 

اجرایی کنند. 
با قدردانی  معاون سیما همچنین 
از تاش های مهن��دس علیرضا برازش 

تاکید کرد: در آرایش رس��انه ای جدید 
مدیران ب��ا تجربه در ص��ف و مدیران 
ج��وان در س��تاد ق��رار می گیرن��د. به 
این ترتی��ب حوزه عملیات��ی چابک تر 
و س��ریع تر خواهیم داشت، بخشی که 
امروز نیازمند تحول و تغییرات اساسی 

است.
میرباقری مرکز طرح و برنامه سیما 
در بهتری��ن دوران خود توصیف کرد و 
گفت: خوش��بختانه ام��روزه هیچگونه 
کاس��تی در ح��وزه سیاس��ت گذاری، 
راهبری و هماهنگی ش��بکه های سیما 
به چش��م نمی خ��ورد و نقش��ه راهی 
منجس��م براس��اس اف��ق رس��انه ملی 
تدوین ش��ده و در اختیار شبکه ها قرار 

گرفته است.
وی با ارائه آماری از نظرسنجی های 
اخی��ر مرکز پژوهش و س��نجش افکار 
در  مرک��ز  ای��ن  گف��ت:  صداوس��یما 
پژوهشی میدانی ده قالب برنامه سازی 
را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت و از 
شرکت کنندگان خواسته تا بیان کنند 
چه میزان محصوالت داخلی یا خارجی 

دی این سبد جای گرفته اند.
معاون س��یما با اش��اره به حضور 

296 شبکه فارسی زبان در عرصه رقابت 
رسانه ای اضافه کرد: براساس آمار این 
پژوه��ش 72 درص��د از مخاطبان در 
چهار قالب »فیلم و س��ریال«، »خبر«، 
»ورزش« و »طنز، تفریح و سرگرمی« 
محص��والت داخلی را به نمونه خارجی 

آن ترجیح می دهند.
میرباق��ری از هجمه ه��ای متعدد 
دش��منان انقاب در ط��ول چهار دهه 
مقاومت مردم س��خن گف��ت و افزود: 
تاکنون تنها درص��دی از ظرفیت های 
فرهنگی، هنری و مدیریتی اس��تفاده 
شده است و رسانه ملی برای دستیابی 
ب��ه حداکث��ر موفقی��ت نیازمند جذب 
ظرفیت ه��ای جدی��د در ای��ن عرصه 

است.
معاون سیما  در خاتمه صحبت های 
خود با قدردان��ی از تاش های علیرضا 
برازش بر اس��تفاده از تجربیات مدیران 
با سابقه در عرصه تلویزیون تاکید کرد 
و از مدیران جدید ش��بکه ها خواس��ت 
تا با ارتقای س��طح کیفی برنامه سازی 
زمینه های گسترش و تعمیق دین باوری 
و ارزش های اخاقی و انقابی را فراهم 

نمایند.

میرباقری در مراسم تودیع و معارفه مدیران سیما مطرح کرد:

حداکثر تا 3 ماه دیگر 
تغییر و تحول اساسی ایجاد کنید

 توزیع آرم طرح ترافیک سیار 
بین اعضای شورای شهر

عضو شورای شهر تهران از توزیع آرم طرح ترافیک 
سیار بین اعضای شورای شهر خبر داد.

ناهید خداکرمی گفت: این کارت های طرح ترافیک 
سیار برای استفاده روی ماشین های شخصی اعضای شورا 
اس��ت. وی در پاسخ به این پرس��ش که گفته شده این 
طرح های س��یار یک میلیون تومان شارژ دارد گفت: من 
به طور دقیق نمی دانم زیرا هنوز از این کارت ها استفاده 

نکرده ام و از کم و کیف آن خبر ندارم.  فارس

پایتخت

 چرا با مسئوالن کشت غیرقانونی چند هزار هکتار
برنج تراریخته برخورد قضایی نمی شود

دانه بلندهای مضر


