
 خلبان  ATR آسمان عامل اصلى وقوع 
سانحه تهران - یاسوج شناخته شد

 ATR اش��تباهات مکرر و متعدد خلبان هواپیماى
شرکت آس��مان، از سوى س��ازمان هواپیمایی کشورى 
عامل اصلی وقوع سانحه پرواز تهران - یاسوج اعالم شد.

 ATR72 روز 29 بهمن ماه 96 بود که هواپیماى
ش��رکت هواپیمایی آسمان به ش��ماره پرواز 3704  از 
فرودگاه مهرآباد به مقصد یاسوج پرواز کرد. این هواپیما 
در در 14 مایل��ی فرودگاه یاس��وج و  روى ارتفاعات دنا  
از رادار حذف و مکالمات خلبان و برج قطع ش��د؛ پس 
از آن بود که اعالم ش��د این هواپیما با کوه دنا برخورد 
کرده  است؛ این هواپیما حامل 60 مسافر و 6 خدمه و 

امنیت پرواز بود که همه در این سانحه جان باختند.
پس از این س��انحه در اواخر اسفند 96 و مقارن با 
جلسه اس��تیضاح آخوندى در مجلس بود که گزارش 
اولیه وقوع این س��انحه به س��رعت توس��ط س��ازمان 
هواپیمایی کش��ورى منتشر شد. در این گزارش اولیه 
تلویحاً خلبان و تا اندازه اى شرکت هواپیمایی آسمان 
مقصر وقوع این سانحه معرفی شدند اما صدور گزارش 

نهایی موکول به بررسی هاى بیشتر شد.
اما دیروز خبرى به نقل از مدیرکل بررس��ی س��وانح 
و حوادث س��ازمان هواپیمایی، درباره این س��انحه روى 
خروجی پایگاه خبرى وزارت راه  و شهرسازى قرار گرفت.

در این خبر به نفل از حسن رضایی فر آمده است: 
تقرب و اقدام به فرود در یاس��وج در هواى بد به دلیل 
س��قف پایین ابر برخالف دستورالعمل شرکت، کاهش 
ارتفاع غیرمجاز از کمترین ارتفاع ایمنی مسیر پروازى 
 ،CRM مدیریت نامناسب در کابین خلبان ،W144
عدم رعای��ت رویه جبران واماندگی و stall هواپیما و 
عدم اجراى چک لیس��ت ها در زم��ان تقرب از جمله 

دالیل این وقوع سانحه بوده است.
به گفته وى ، استفاده نابه جا از اتوپایلوت در زمان 
تقرب، عدم توجه به درخواس��ت کم��ک خلبان براى 
گرفت��ن فل��پ پس از اس��تال نیز از دیگر اش��تباهات 
خلبان هواپیماى ATR تهران - یاس��وج بوده است.

همچنین عوامل دخیل در این سانحه با عنوان عوامل 
 pilot کمکی ش��امل خطاى کمک خلب��ان به عنوان
flying براى درخواس��ت چک لیس��ت، نبود نظارت 
عملیات ش��رکت به فعالیت خلبانان، آموزش ناکارآمد 
شرکت درخصوص دستورالعمل هاى عملیاتی شرکت 
و هواپیما و AIP و ضعف سیستم شناسایی مخاطرات 

و اقدامات پیشگیرانه در شرکت هواپیمایی است.
وى با اشاره به اینکه شروع پرواز به دلیل محدودیت هاى 
پزشکی خلبانان و بدى هواى مقصد صحیح نبود، تصریح 
کرد: خلبانان به امید فرودگاه جایگزین شیراز پرواز کرده 
بودند و قبل از آغاز تقرب اطالعات هواى یاسوج را می گیرد 
و س��عی در خروج از ابر با س��قف 15 هزار پا می کنند. به 
گفت��ه رضایی فر دلیل خروج از ابر، ش��رایط توربوالنس و 
تشکیل یخ بوده و با کاهش دادن ارتفاع، متاسفانه هواپیما 
در معرض جریانات updraft و down draft کوهستان 

قرار گرفته و به کوه برخورد کرده است.
مدیرکل دفتر بررسی س��وانح سازمان هواپیمایی 
کشورى  گفته است: هنوز خلبان ارابه فرود را بازنکرده 
بوده و به دلیل خروج از ابر خلبان سیستم یخ زدایی را 
خاموش می کند و AOA هم بدین دلیل قطع می شود 

و خلبان دیرتر متوجه وخامت اوضاع می شود.
پ��س از وق��وع ای��ن س��انحه مدت��ی پروازه��اى 
هواپیماهاى ATR آسمان متوقف شد اما این پرنده ها 

مجددا به ناوگان هوایی کشور بازگشتند.

پیگیری

استعالم آخرین وضعیت خدمتى مشموالن 
با سامانه پیامکى

رئیس س��ازمان وظیفه عمومی ناج��ا گفت: بخش 
خدمات الکترونیک و سامانه پیامک سازمان وظیفه عمومی 
ناجا به ش��ماره 110206010، امکان اس��تعالم آخرین 

وضعیت خدمتی را براى مشموالن ایجاد کرده است.
سردار بهرام نوروزى اظهار داشت: سازمان وظیفه 
عموم��ی ناجا با توجه به مس��ئولیت و ماموریتی که به 
عه��ده دارد یکی از مجموعه هاى ناجاس��ت که ارتباط 
بسیار گس��ترده اى با جامعه دارد و به صورت مستقیم 
با جوانان و غیرمس��تقیم با خانواده هاى آنان در ارتباط 
است. وى بیان داشت: در سال هاى اخیر خدمات دهی 
به مش��موالن، همس��و با فناورى هاى نوین بوده و این 
اقدامات کاهش قابل توجه مراجعان حضورى را نسبت 

به سال هاى گذشته درپی داشته است.
 رئیس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا خاطرنش��ان 
کرد: با ایج��اد زیرس��اخت هاى الزم تاکنون ثبت 26 
مورد از امور وظیفه عمومی در سراس��ر کشور به دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+10( واگذار شده 
ک��ه با انجام ای��ن امر، ارائه خدمات به مش��موالن در 

کوتاه ترین زمان صورت می گیرد.
نوروزى افزود: راه اندازى سامانه ثبت اینترنتی خروج 
از کش��ور، تاثیر بسزایی در کاهش سفرهاى بین شهرى، 
صرفه جویی در وقت و هزینه داشته است. وى اشاره کرد: 
با فعال س��ازى بخش خدمات مشاوره پایگاه اطالع رسانی 
سازمان وظیفه عمومی به نشانی vazifeh.police.ir و 
همچنین سامانه تلفن گویا به شماره 096480 توانسته ایم 
مش��اوره قوانین و مقررات خدم��ت وظیفه عمومی را به 

صورت غیرحضورى ارائه دهیم.

زیر پرچم
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چند س��الی است  دي�د رس��انه ملی زاوي�ه ک��ه 
درگیر اسپانسرهاى جور و واجور شده 
است. ماحصل آن هم روى آنتن است! 
یکس��رى برنامه ها و س��ریال هایی که 

سیر نزولی را درپیش گرفته اند.
محتوایی که شاید تهیه کنندگان را 
راضی کند و جاى خالی براى کنداکتور 
رسانه ملی نگذارد اما مخاطبین از این 
وضع راضی نیس��تند. از یک سو اعتبار 
هنرمند زیر س��وال می رود و مخاطب 
ه��م برنامه ه��اى بی کیفی��ت می بیند. 
در برخ��ی از برنامه ها هم با یکس��رى 
غیرقاب��ل  ترکیب��ی ک��ه  برنامه ه��اى 
پیش بین��ی رفت��ار می کنند و مخاطب 
را با القائات ناپس��ند و آلوده اى مواجه 
می س��ازد، می کوش��ند به ه��ر نحوى 
و ه��ر قیمت��ی م��ردم را بخنداند. در 
مینی س��ریال ها و تله فیلم ها هم حرفی 
ب��راى گفتن ندارند. چ��ون تهیه کننده 
انگار براى جذب اسپانس��ر غیرعالمانه 
ورود می کن��د تا جایی ک��ه این روز ها 
در رس��انه ها مطرح ش��ده است که 2 
مجرى ب��راى برنامه هاى خ��ود درپی 

جذب اسپانس��ر و سرمایه گذار هدایاى 
نیز دریافت کرده اند!

این در حالی اس��ت که بس��یارى 
برنامه ه��ا که  اینگون��ه  از مخاطبی��ن 
این هنرمن��دان را در ق��اب تلویزیون 
می بینند و دیالوگ هایشان را به خاطر 
می س��پارند به محض رس��انه اى شدن 
چنین اخبارى، همه ذهن ش��ان دچار 

تشنج می شود.
در بررس��ی اجمالی عمده سواالت 
و کامنت هایی که مخاطبان و کاربران 
رس��انه  هادر تب��ادل نظرش��ان با خبر 
وام  ه��اى میلیاردى 2 مجرى داش��تند 
می توان به وضوح انتق��اد آنان از عدم 
روش��ن ب��ودن رواب��ط اسپانس��رها با 

تلویزیون و تهیه کنندگان پی برد.
در می��ان همین نظرات مخاطبین 
جالب اس��ت مس��ئولین ما بدانند که 
خیلی هم مخاطب نمی پس��ندد به هر 
قیمتی بخواهیم با س��لبریتی کار را در 
تلویزیون جلو ببریم. در صورتی که این 
همه هنرمند متعهد جوان و با س��ابقه 
خانه  نشین هستند که با حمایت همین 
مسئولین می توانند همچون گذشته و 

امروز در دنیاى رس��انه اى ، ستاره هایی 
پرفروغ و بی رقیب باش��ند مثل همین 
آقایان س��لبریتی که براى رسانه ملی 
خ��ط و نش��ان هم می کش��ند و حتی 
می گوین��د مخاطب به خاط��ر ما پاى 

تلویزیون می نشیند!
برخی از البه الى این ش��ائبه هاى 
هدفمند می کوش��ند تا توفیقات رسانه 
ملی را در به روز بودن و حرکت فزاینده 
و پیش برن��ده را ب��ه نوعی زیر س��وال 
ببرند؛ چراکه همه چیز ش��فاف اس��ت 
و رس��انه ملی در چارچوب مشخص و 

قانونی خودش عمل می کند.
این روزها در ه��ر محفل حقیقی 
اسپانس��رهاى  از  ح��رف  مج��ازى  و 
تلویزیونی و دفاع از سلبریتی ها مطرح 
می ش��ود؛ امیدواری��م هرچ��ه زودت��ر 
مس��ئولین مربوطه به این ش��ائبه ها و 
ش��ایعات پاس��خ بدهند تا رسانه ملی 
بتواند با ق��درت پیروز می��دان جنگ 
رسانه اى امروز باشد و از طرفی با تولید 
محتواى غنی و ارزشمند نسل جوان را 
از فضاهاى آلوده دشمنان در ماهواره  ها 

پويا و فضاى مجازى دور کند. 

ک��ه  حال��ی  در  ن�ه خ�ا و ر ا بهداش��ت د وزارت 
طی دو ماه گذشته خبر از رفع کمبود 
آمپ��ول ایمونوگلوبی��ن هپاتیت B در 
کشور داده بود ولی اکنون نه تنها این 
مشکل هنوز پا برجا است بلکه کارخانه  
تولید داروى هپاتی��ت C نیز به دلیل 

سوء مدیریت تعطیل شده است.
6 مرداد روز جهانی هپاتیت اس��ت 
و کم ک��م به این روز نزدیک می ش��ویم 
روزى که براى توجه هرچه بیشتر به این 
بیمارى و ریش��ه کنی آن در نظر گرفته 
شده اس��ت. برنامه هاى شبکه هپاتیت 
ای��ران در ای��ن زمین��ه طی س��ال هاى 
گذشته با موفقیت همراه بوده و اقدامات 

گسترده اى در کشور انجام شده است.
بیمارى جدى اس��ت و خطرناك و 
ب��ه دلیل امکان انتقال آن، تالش براى 
کنترل و ریش��ه کنی آن در کش��ور مد 
نظر بوده اس��ت اما از ابتداى سال 97 
ش��بکه هپاتیت کش��ور از کند ش��دن 
روند ریش��ه کنی و مقابله ب��ا هپاتیت 
خبر داده است که ابتدا کمبود آمپول 
ایمونوگلوبین مطرح شد، کمبودى که 
به دلیل آن س��ید موید علویان، رئیس 
شبکه هپاتیت، در اردیبهشت ماه نامه اى 
به وزیر بهداشت نوشت و خواستار رفع 

هرچه سریع تر این مشکل شد.

هپاتیت »بى« در کمین نوزادان
س��یدموید علویان رئیس ش��بکه 
هپاتیت ایران، درخصوص نایاب شدن 
آمپ��ول ایمونوگلوبولی��ن اختصاص��ی 
هپاتی��ت B، گف��ت: ما از ای��ن دریچه 
ب��ه هپاتی��ت B نگاه می کنی��م که در 
طول 25 س��ال اخی��ر، هپاتیت B در 
کش��ور کاهش پیدا ک��رده و دلیل آن 
هم فعالیت هاى خوب وزارت بهداشت 
 B در تامی��ن واکس��ن هاى هپاتی��ت
ب��راى اف��راد نیازمند به این واکس��ن 
مانند نوزادان، افراد پرخطر، پزش��کان، 

پرستاران و... است.
وى با عنوان این مطلب که تا امروز 
واکسن هپاتیت B به 35 میلیون ایرانی 
تلقیح شده است، تاکید کرد: به همین 
دلیل شیوع بیمارى طی سال هاى اخیر 
کاهش داشته است. اما نکته اینجاست 
ک��ه در حدود 2 درصد از زنان باردار در 

کشور هپاتیت B دارند.

به گفت��ه علویان، م��ادران باردارى 
که داراى هپاتیت B هس��تند، در طول 
ب��اردارى بیم��ارى ب��ه جنی��ن منتقل 
نمی ش��ود، طبق پروتکل هاى جهانی و 
پروتکل ایران و همچنین مصوب وزارت 
بهداش��ت و ش��بکه هپاتیت ایران، همه 
زنان ب��اردار باید از نظر هپاتیت B مورد 
آزمایش قرار بگیرند. اگر هپاتیت B در زن 
باردارى مثبت بود، باید در بدو تولد عالوه 
بر واکس��نی که شبکه بهداشت به تمام 
کودکان تزریق می کند، ایمونوگلوبولین 

اختصاصی نیز تلقیح شود.

 سوء مدیریت
علت کمیاب شدن دارو

حاال دو ماه از نامه علویان به وزیر 
بهداشت می گذرد ولی گویا مشکل نه 
تنها رفع نش��ده بلکه به شدت آن نیز 
افزوده شده است به طورى که علویان 
از کمبود جدى آمپ��ول ایمونوگلوبین 
هپاتیت B در کش��ور خبر داد و گفت: 
مسئوالن در خواب هستند و هنوز بیدار 
نش��ده اند. مش��کالت حوزه ما برطرف 
نشده است.آمپول ایمونوگولوبین براى 
مادران باردار بسیار ضرورى است که از 
ابتداى سال نایاب شد. اگر این آمپول 
وجود نداشته باشد، نوزادى که مادرش 
هپاتی��ت B دارد ممکن اس��ت تا 10 

درصد به بیمارى دچار شود.
رئیس شبکه هپاتیت ایران، افزود: 
 B تصور کنید م��ادِر ب��اردار، هپاتیت
دارد، اس��ترس حاملگی و زایمان دارد، 
استرس این را دارد که فرزندش مبتال 
ش��ود، و در این شرایط این آمپول نیز 

در دسترس او نباشد.
وى اف��زود: صنعت دارویی به دلیل 
مش��کل کمبود نقدینگی دچار مشکل 
شده و ش��رکت ها دریافتی خود را دیر 
از بیمه ها می گیرند. داس��تان تحریم ها 
در این زمینه مطرح نیس��ت و به نظرم 
همه چیز به سوءمدیریت باز می گردد. 
واردات م��واد اولیه بس��یارى از داروها 
دچار مش��کل ش��ده و وزارت بهداشت 
برنامه منس��جمی ندارد ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه وزیر بهداش��ت در مراس��م 
رؤس��اى دانش��گاهی اع��الم کردند که 
مسئولین بهداشت و درمان کشور باید 
به فکر باش��ند ولی متأسفانه برخی به 

اهمیت این مسأله واقف نیستند.

تعطیلى کارخانه تولید دارو
رئیس شبکه هپاتیت ایران با بیان 
اینکه کنترل هپاتیت B و ریش��ه کنی 
هپاتیت C در کشور دچار مشکل شده 
است، گفت: مواد اولیه براى این داروها 
دیر به کش��ور می آید و متأس��فانه یک 
 C کارخانه نیز که تولید داروى هپاتیت
داشت تعطیل شده و تا شش ماه آینده 
در صورتی که چاره اى اندیشیده نشود 

دچار مشکالت بیشترى خواهیم شد. 
علویان تصریح ک��رد: عدم کنترل 
هپاتیت B و عدم ریش��ه کنی هپاتیت 
C و هزینه ه��اى بیش��تر در آین��ده از 
جمله عواقب بی توجهی به این مس��أله 
اس��ت و باید هر چه سریعتر تمهیدات 

الزم در این زمینه اندیشیده شود. 
وى عن��وان کرد: ی��ک میلیون و 
400 ه��زار نف��ر در کش��ور مبت��ال به 
هپاتیت B شناس��ایی ش��ده و تا سال 
1410 بنا داریم جلوى موارد جدید را 
بگیریم در م��ورد هپاتیت C نیز 186 
هزار نفر مبتال هستند که 10 هزار نفر 
درمان ش��ده و 176 ه��زار نفر درمان 

نشده و نیاز به دارو دارند. 

وعده هایى که محقق نمى شود
این درحالی است که در اردیبهشت 
سخنگوى سازمان غذا و دارو گفت: این 
دارو در حال برچسب گذارى به میزان 
کمبودهایی که ایجادش��ده بوده و کار 
ترخیص آنها به زودى صورت می گیرد 
و اوای��ل هفت��ه آینده ای��ن آمپول در 

داروخانه ها توزیع می شود.
کیان��وش جهانپور با بی��ان اینکه 
تحوالت ارزى س��بب تأخی��ر در ثبت 
س��فارش این دارو ش��ده ب��ود، گفت: 
کمب��ود مقطع��ی بوده و م��ردم جهت 
داروخان��ه  ک��دام  اینک��ه  از  اط��الع 
ایمونوگلوبی��ن هپاتی��ت B را دارد ب��ا 

سامانه 190 تماس بگیرند.
 اما اکنون بیش از دو ماه از این گالیه 
مردمی می گذرد ولی هنوز نه تنها اقدامی 
صورت نگرفته بلکه مشکالت دو چندان 
ش��ده و عالوه بر آمپ��ول ایمونوگلوبین، 
تولی��د داروى هپاتیت c هم با مش��کل 
مواجه ش��ده است که با توجه به عواقب 
این مسئله باید هرچه سریع تر اقدامات 
و تمهیدات الزم توسط وزارت بهداشت 

فارس اندیشیده شود. 

امامعلیعلیهالسالم:
 هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد

او را با عبرت ها پند دهد.
عیونالحکموالمواعظ)لیثی(ص134،ح3026

»من یک الک پشتم« منتشر شد
»م��ن ی��ک الك پش��تم« اولین رم��ان علی 
علی بیگی از سوى انتشارات کتاب نیستان منتشر 

و روانه بازار کتاب شد.
رم��ان از زب��ان نوجوانی روایت می ش��ود که 
واش��نگتون نامی الك پش��ت می خواندش. و این 
آغاز قصه و همه قصه اس��ت. درگیرى هاى درونی 
ای��ن نوجوان که در بس��تر بع��د از جنگ روایت 
می ش��ود، فضای��ی را مهیا می کند تا با چش��می 

دیگر به جنگ نگاه کنیم.
عل��ی علی بیگ��ی در اولین اثر خود، س��راغ 
موضوعی عمیق و دردناك رفته و جنگ را جورى 

دیگر دیده و به شکلی دیگر خوانده.
اولی��ن نوب��ت چ��اپ کت��اب »م��ن ی��ک 
الك پش��تم« در 144 صفح��ه و قط��ع رقع��ی 
 ب��ا قیم��ت 14 ه��زار توم��ان وارد ب��ازار نش��ر 

شده است.

کافه کتاب

یق در سواحل  کاهش ۲۷ درصدی آمار غر
فرمانده انتظامی اس��تان مازندران از کاهش 
27 درص��دى آم��ار غری��ق از آغاز اج��راى طرح 

سالم سازى دریا در سواحل استان خبر داد.
سردار سیدمحمود میرفیضی تصریح کرد: طرح 
سالم سازى دریا در سال 97 از 25 خردادماه در طول 
487 کیلومتر از سواحل دریاى مازندران به مرحله 
اجرا درآمد. وى با اشاره به شناسایی 358 نقطه شنا 
ممنوع، اظهار داش��ت: طرح دریا در سال جارى در 
قالب 28 طرح و 43 چادر در سطح شهرستان هاى 

ساحلی استان برپا و راه اندازى شده است.
وى از امدادرسانی و نجات جان بیش از 200 
نفر از غرق شدگی در دریا طی این مدت خبر داد 
و اف��زود: حضور موثر عوامل انتظامی، یگان ویژه، 
دریابانی، ناجیان غریق و گروه هاى امداد و نجات 
در س��واحل و توجه مردم به هش��دار ها، نقش به 

سزایی در کاهش این آمار داشته است.

درحاشیه

ونمایی می شود »تماشایی« عرفان پور ر
مجموعه شعر »تماشایی« تازه ترین اثر میالد 
عرفان پور که برگزیده جش��نواره ش��عر فجر نیز 
شد، امروز در باش��گاه کتاب فرهنگسراى انقالب 

اسالمی رونمایی و نقد می شود.
 آیی��ن رونمای��ی و نق��د مجموع��ه ش��عر 
»تماش��ایی« با حضور می��الد عرفان پور، مرتضی 
امیرى اسفندقه، زهیر توکلی و حامد طونی برگزار 
می شود. سید وحید س��منانی کارشناس مجرى 

این نشست است.
نشست باش��گاه کتاب فرهنگ سراى انقالب 
اس��المی ام��روز یکش��نبه 31 تیرماه از س��اعت 
17:30 در فرهنگ س��راى انقالب اسالمی برگزار 

می شود.
جدیدتری��ن اثر می��الد عرفان پ��ور، برگزیده 
جشنواره بین المللی شعر فجر است که به تازگی از 
سوى انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است.

فرهنگسرا

جزئیات تیراندازی به یک امدادگر
یک نجاتگ��ر پایگاه ام��داد و نجات جمعیت 
هالل احمر در تیراندازى افراد ناش��ناس به سمت 

آمبوالنس هالل احمر به شهادت رسید.
ساعت 10:30 جمعه شب نجاتگر پایگاه امداد 
و نج��ات کامیاران در خ��ودرو آمبوالنس جمعیت 
هالل احمر مورد حمله دو فرد ناش��ناس با اسلحه 

جنگی قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد.
کوهس��ار فاتحی امدادگر 41 س��اله با س��ابقه 
خدمت 15 سال در جمعیت با خودروى آمبوالنس 
به س��مت پایگاه امداد و نجات در حال عزیمت بود 
که مورد این حمله قرار گرفت. از دالیل و انگیزه هاى 

این حمله خونین هنوز گزارشی واصل نشده است.
جمعیت هالل احمر جمهورى اس��المی ایران 
ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده بزرگ امدادگران 
و نجاتگران، خواستار رسیدگی فورى به این حادثه 
غم انگیز و شناسایی و مجازات عامالن جنایت است.

درشهر

فرمان��دار ثالث باباجان��ی گفت: 44  س�یاه مدرس��ه در ثالث باباجان��ی در حال تخت�ه
ساخت است که در مهرماه امسال به بهره بردارى می رسد.

صادق خدادادى اظهار داشت: 44 مدرسه در مقاطع 
ابتدایی و راهنمایی با کیفیت و معمارى و مشخصات فنی 
و به روز در حال ساخت است و در زمینه فضاهاى آموزشی 

در مهرماه امسال در این شهرستان مشکلی وجود ندارد.
وى ب��ا بی��ان اینکه اکنون بس��یارى از م��دارس در 
شهرس��تان به بهره بردارى رس��یده اس��ت و عنوان کرد: 
تع��دادى از اس��تان ها از جمل��ه هرم��زگان و ایالم براى 
س��اخت مدارس در ثالث باباجانی به عنوان استان معین 

انتخاب شده اند و در حال فعالیت هستند.
فرمان��دار ثالث باباجانی با اس��تناد ب��ه بیانات مقام 
معظ��م رهبرى مبنی بر اینکه ای��ن زلزله باید به فرصت 
تبدیل ش��ود گفت: کمتر از 44 مورد مدرس��ه در زلزله 
دچار آسیب شد اما به دلیل استقبال خیران مدارسی که 

فرسوده بودند نیز در دستور نوسازى قرار گرفتند.
خدادادى با اش��اره به اینکه در بازس��ازى واحدهاى 

زلزله زده دو س��تاد معین استان کردستان و کرمانشاه در 
ثالث باباجانی مس��تقر ش��ده اند افزود: با وجود اینکه این 
شهرستان طبیعت ناهمگون و خشنی دارد و صعب العبور 
است بازسازى واحدها پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وى با بیان اینکه این شهرس��تان نس��بت به برنامه 
زمانبندى رش��د قابل توجهی داش��ته اس��ت اظهار کرد: 
در بخش��ی از منطق��ه که از نظر راه دسترس��ی بس��یار 
صعب العبور بوده اس��ت مش��کالتی به دلیل عدم رغبت 
پیمان��کاران بخش خصوصی وجود داش��ت که با تدابیر 
اندیشیده شده و تخصیص ماسه رایگان براى هر کدام از 

واحدها مشکل رفع شد.
خدادادى درباره کشتارگاه تازه آباد گفت: با توجه به 
اینکه کشتارگاه شهردارى تازه آباد در زلزله تخریب شد و 
وجود کشتارگاه از خواسته هاى عمومی این منطقه است 
بنابرای��ن از مح��ل اعتبارات زلزله بی��ش از پنج میلیارد 
تومان به منظور بازس��ازى زیرس��اخت هاى ش��هردارى 
تازه آباد تخصیص یافت که امید داریم عملیات س��اخت 

این کشتارگاه به زودى آغاز شود.

فرماندارثالثباباجانی:
44مدرسهثالثباباجانیمهرماهبهبهرهبرداریمیرسد

جدیدترین کمپی��ن فرهنگی خانه  طراح��ان ب��ا موض��وع »از حرف تا جناحفرهنگی
عمل« در سطح شهر تهران اکران شد.

خانه طراحان انقالب اس��المی که مدت ها اس��ت به 
مناس��بت هاى مختل��ف فرهنگی و مذهب��ی به طراحی 
پوس��تر و بنر می پردازد، از آخری��ن پروژه هنرى خود با 

عنوان »از حرف تا عمل« رونمایی کرد.
این بنرها که در 6 طرح آماده شده است، به مسئوالن 
قوا و نهادهایی نظیر دولت، مجلس، قوه قضائیه، ارتش و 
سپاه اشاره دارد که باید با یک قدم براى کمک رسانی به 

سمت مردم حرکت کنند.
این پروژه از بیانات امام خمینی)ره( در 12 شهریور 

1364 الهام گرفته است که فرموده اند: 
»بای��د اف��راد متوجه این معنا باش��ند، کس��انی که 
واقع��اً دلش��ان براى اس��الم می تپد و براى کشورش��ان، 
متوجه این باشند که پس��ت، میزان نیست، مقام میزان 
نیس��ت، مقام ریاس��ت جمه��ورى، این میزان نیس��ت. 

مق��ام نخس��ت وزیرى یا رئی��س دولت ب��ودن یا رئیس 
مجلس بودن، اینها چیزى نیس��تند، ای��ن مقامات تمام 
می ش��ود؛ آنی که هس��ت خدمت اس��ت. در هر صورت، 
می��زان، خدمت کردن به کش��ور اس��ت، خدمت به این 
کش��ور اآلن ارزش دارد و خدمتگزارهای��ش ه��م ارزش 
دارن��د. همه فکر این باش��ید که خدمتگ��زار پیدا کنید. 
 خدمتگزار به کش��ور و اسالم پیدا کنید، نه خدمتگزار به 

خودتان.«
خانه طراحان انقالب اس��المی در تشریح این پروژه 
نوش��ته است: از س��خن تا به عمل یک قدم است و اگر 
خدمتگ��زاران این کش��ور همه در کنار ه��م و به دور از 
سیاس��ت زدگی کمر همت خودشان براى حل مشکالت 
مردم ببندند کش��ور با س��رعت بیش��ترى ب��ه قله هاى 

پیشرفت خواهد رسید.
بنرهاى کمپین جدید خانه طراحان انقالب اسالمی 
با موضوع #از_حرف_تا_عمل از دیروز در س��طح شهر 

تهران اکران شد.

»ازحرفتاعمل«پیشچشممردم

ماجرایاسپانسرهایتلويزيونیويکعالمتسوالبرایمخاطب!

دردبیپولیوسلبریتیسازیازبیکیفیتها

مع��اون س��یماى صداوس��یما اعالم کرد  ج��م براى تامین منابع مال��ی تولید برنامه در ج��ام
سیما مذاکراتی با مجلس شوراى اسالمی داشته اند.

مرتض��ی میرباق��رى درباره پاس��خ به انتقادها نس��بت به 
تبلیغ��ات بیش از حد در برنامه ه��اى تلویزیونی همچون ویژه 
برنامه جام جهان��ی فوتبال »2018« اظهار کرد: اسپانس��ر نه 
تنه��ا در این برنامه بلکه در دیگ��ر برنامه هاى پرمخاطب مثل 
»دورهمی« و »خندوانه« سعی می کند هزینه ها را تقبل کند 
تا ظرفیت برنامه سازى را باال ببرد. در این برنامه هاى پربیننده 
ب��ه دلیل عالقه اسپانس��ر و همچنین هزینه ب��االى برنامه ها، 

تعاملی بین ما و اسپانسرها شکل می گیرد.
وى اضافه کرد: بودجه جارى س��ازمان صداوس��یما اقتضا 
نمی کند که ما مس��تقل به سمت این برنامه ها برویم. خود ما 
درصدد این هس��تیم که تاثیر اسپانسرها به حداقل خود برسد 
البته مدیریت برنامه اصال دست اسپانسرها نیست ولی ما براى 
اینک��ه تاثی��رات را مدیریت کنیم باید ت��الش کنیم با توجیه 
حوزه هایی که بودجه ها را تصویب می کنند متقاعدشان کنیم 

دست ما را در برنامه هاى پرهزینه بازتر بگذارند.

معاون س��یماى رسانه ملی با اش��اره به ساخت سریال ها 
از طریق س��رمایه گذارى اسپانس��رها تصریح کرد: ساخت یک 
سریال پرهزینه چهل برابر سریال هاى عادى و عمومی هزینه 
می برد و اگر ما بخواهیم هر سال چنین سریالی داشته باشیم 
باید منابعی در اختیار داش��ته باش��یم و چون در حال حاضر 
این منابع مالی را نداریم اسپانس��رها این پشتیبانی ها را انجام 

می دهند.
وى همچنین از مذاکره با مجلس ش��وراى اس��المی براى 
دریاف��ت بودجه بیش��تر اظهار کرد: مذاکرات��ی هم با مجلس 
شوراى اس��المی داش��ته ایم که ش��اید بتوانیم بخشی از این 
منابع را تامین کنیم و به میزانی که این منابع فراهم ش��ود از 

اسپانسرها کمتر بهره گرفته می شود.
میرباق��رى درباره پای��ان برنام��ه »2018« و آغاز دوباره 
»نود« هم یادآور ش��د: »نود« با اجراى فردوسی پور همچنان 
ادامه دارد، مخاطب رضایت کامل از برنامه »2018« داش��ته 
اس��ت و با تعامل عالی که بین آقاى فروغی مدیر ش��بکه سه، 
گروه ورزش و آقاى فردوس��ی پور وجود دارد »نود« با ش��تاب 

مهر بیشترى ادامه پیدا می کند. 

تلويزيوندستبهدامنمجلسمیشود
میرباقری:بودجهماناجازهنمیدهدكهبدوناسپانسرعملكنیم

داروهايیكهنايابشد

وقتیمسئوالنخواباند
c خطر در کمین ۱۷۶ هزار بیمار مبتال به هپاتیت


