
تک مضراب )بخش دوم(
نمکیها

انگار همین دیروز بود که مدیرمسئول روزنامه 
دس�ت راس�تش را برد باال و با حالت تدبیرگونه ای 
فرود آورد به ناحیه چپ گونه ننجون و ایش�ان هم 
به شکل مذبوحانه ای خود را کف آبدارخانه به مردن 

زد تا بلکه از مجازات های بعدی مصون بود.
جان؟ چی؟ آدم روی زن دست بلند نمی کند؟ اوال 
این ننجون ما خیلی هم زن نیس�ت و در ثانی سزای 
آدم متمرد و گستاخ همین کتک خوردن است و بس! 
چه معنی دارد صد بار به آدم بگویند وسط فرمایشات 

بزرگان نظام "تک مضراب" نزن و باز هم بزنند؟ 
ح�اال هم افتاده ک�ف آبدارخان�ه و ناله می کند 
و می گوید من از کجا می دانس�تم وس�ط حرف های 
وزیر بهداش�ت هم نباید تک مضراب بزنم. واهلل باهلل 

اسمش نمکی بود. فکر کردم با هم شوخی داریم.
انس�ان های پولدار غمگین یا بی پول ش�اد، کم 

نیستند.
ننجون: البته انس��ان های پولدار و ش��اد و غمگین 

بی پول رکورد باالی نود و نه درصد را در اختیار دارند.
گوش�ی همراه و تلفن که زمانی ابزار ش�ادمانی 
و گفتم�ان بودند، امروز به ابزار گسس�ت جامعه ما 

تبدیل شده اند.
ننجون: الو... الو... الو... انگار خط رو خط ش��ده... 
ای��ن مصاحبه وزی��ر مخابرات نیس��ت که وس��طش 

تک مضراب می زنیم؟ ... الو...
به طوری که در میان جمع هستیم، اما حواسمان 

جای دیگر است.
ننجون: به قول شاعر معاصر "آدم میون جمعه / ولی 

حال دیگه داره/ می خواد آروم بگیره/ ولی دل نمیذاره
چرا آمار مسمومیت با الکل دست ساز در کشور 

رو به افزایش است؟
ننجون: آقای وزیر گوش��ی دستتان باشد االن از 
زکریای رازی می پرس��یم... آهان می گویند س��اقی ها 

بی معرفت و بی وجدان شده اند.
اینک�ه آخر یک س�ریال از س�ازمان پزش�کی 
قانونی، سازمان بهشت زهرا، مبارزه با موادمخدر و 

فالن بیمارستان تشکر کنیم، اشتباه است.
ننجون: از خانواده محترم رجبی تشکر کنیم که 

اشکالی ندارد؟
اینکه از اخبار جهان، فستیوال های شادی را که 
در جهان برگزار می شود را کمتر به مردم نشان دهیم 
و در عوض تمام غم ها، غصه ها، انفجار و خونریزی را 

به ذهن خسته مردم منتقل کنیم، اشتباه است.
ننجون: به نظرم برای آن کشورها خندوانه و دورهمی 
و ستاره ساز پخش کنیم که هم تهاجم فرهنگی کرده باشیم 

و هم مشت محکمی به دهان استکبار جهانی بزنیم.

ننجون
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امیر حمزه نژاد

از  تصاویری  اخیرا  س�یاه جشن های عجیب تخت�ه 
در م��دارس ایران منتش��ر ش��ده که با 
دی جی خانم در مدارس پسرانه و پخش 
ترانه های لس آنجلسی همراه است. نکته 
قاب��ل توج��ه اغل��ب این جش��ن های 
مدرسه ای که در آن رقص و پایکوبی به 
چش��م می خ��ورد، پخش همی��ن ترانه 
لس آنجلسی است با الفاظ کامال زننده و 
اروتیک. جالب اینجاست که دانش آموزان 
به طور کامال هماهنگی همین ترانه را با 
خوانند همخوان��ی می کنند و هیچ نوع 

نظارتی در این زمینه دیده نمی شود. 
ای��ن موض��وع تعجب بس��یاری از 
کاربران فضای مج��ازی را بوجود آورده 
است. آنهایی که کمی در زمان دورتر در 
مدارس درس خواندند و شاید امروز پدر و 
مادران همین دانش آموزان هستند وقتی 
از محیط مدرس��ه خود صحبت و از آن 
روزگار یاد می کنند، محیط نسبتا بسته 
آموزشی را در ذهن خود تداعی می کنند 
که خبری از موس��یقی در مدارس نبود 
چه برسد به پخش ترانه لس آنجلسی و 

رقص دسته جمعی دیسکویی در آن.
در واق��ع به نوعی دیس��کوپارتی را 
در برخ��ی مدارس با تماش��ای این نوع 
فیلم ها که کم هم نیس��تند و چندین و 
چند مدرسه را شامل می شوند، به ذهن 

متبادر می شود. 
متاسفانه سیس��تم نظارتی مدارس 
از چند س��ال گذشته دچار آسیب جدی 
ش��ده اس��ت و این نوع م��وارد مختص 
امروز نیس��ت. پس از تغییر سیستم های 
آموزشی فوتبالی و چهار سه سه و امثالهم 
که دردی از کمبودهای آموزشی را جبران 
نکرد و بیشتر رسیدگی به ظواهر بود حاال 
یک نوع سبک زندگی خاص در برخی از 
مدارس دیده می شود که نیازمند رویکرد 
اصالحی و نظارت جدی اس��ت. کودکان 
قطعا به ش��ادی نیاز دارن��د اما اینکه در 
محیط های آموزش��ی و با تاییده معلمان 
و مس��ئوالن آموزش و پ��رورش این نوع 
حرکات ترویج می ش��ود قطعا در زندگی 

آینده کودکان تاثیر بسزایی دارد. 

در واقع کار دس��ته جمعی خود این 
موض��وع را ب��ه کودك الق��ا می کند که 
مشکلی در این حوزه نیست و می تواند 
با این نوع سبک زندگی به جامعه بیاید. 
حس��اب کنی��د پس��ران و دخترانی که 
با رق��ص و پایکوبی های دیس��کویی در 
مدرسه جامعه پذیر می شوند، در جامعه 
چ��ه مدل و الگویی برای زندگی دارند و 
ورودشان به عرصه اجتماع واقعی به چه 
صورت خواهد ش��د. نگاهی به مدارس 
کشورهای پیش��رفته از جمله ژاپن که 
سرآمد کش��ورهای آموزش محور است، 
به خوبی نش��ان می دهد ک��ه آموزش و 
پرورش در این کشورها برنامه ریزی شده 
و مطابق فرهنگ و براس��اس یک رشته 

تحقیقات روانشناسی است. 
به عن��وان مث��ال در ژاپ��ن برای 
آموزش »عدال��ت« به کودکان از بازی 
تقس��یم کیک استفاده می کنند. کیک 
صبحان��ه ای را ب��ه دو دانش آموزان با 
این قانون می دهند که کس��ی کیک را 
می برد و دیگری وظیفه تقس��یم آن را 
برعهده می گیرد. قطعا کسی که کیک 
را می ب��رد بای��د مس��اوات را به حدی 
رعایت کند که سرش کاله نرود و این 
قانون را یاد می گی��رد که منفعت وی 
به طور کامال مس��تقیمی ب��ه منفعت 
دیگران گره خورده اس��ت. اما در ایران 

ش��اهد آن هس��تیم که برای یاد دادن 
شاد بودن کودکان را در محیطی مانند 

دیسکو قرار می دهند!
با این حال به نظر می رس��د که وزیر 
آموزش و پرورش بایستی به موضوع نظارت 
و رویکرد اصالحی آموزش و پرورش اهتمام 
بیش��تری بورزد. »سیدمحمد بطحایی« 
اخیرا بی��ان کرده که طرح تحول آموزش 
و پ��رورش را مورد تاکید ق��رار می دهد و 
اجازه نمی دهد که سند 2030 در کشور 
اجرا شود. اخیرا رهبر معظم انقالب نسبت 
به سربازسازی برای انگلیس و آمریکا ذیل 
سند 2030 تذکر داده اند. جالب اینجاست 
ک��ه بعد از اینکه وزیر آم��وزش و پرورش 
ب��ه توصیه رهبری لبی��ک گفتند چنین 
فیلم هایی از برخی مدارس منتش��ر شد. 
هرچند انتشار چنین فیلم هایی از مدارس 
در فضای مجازی واقعا صورت خوبی برای 
آموزش پ��رورش و اعتبار آن ن��دارد. این 
موارد هر چه که باشد لزوم بهسازی فضای 

آموزش کشور را نشان می دهد. 
فضای آموزشی بایستی با برنامه های 
مدون ذیل طرح تحول آموزش و نکاتی 
ک��ه رهبر معظم انقالب ب��ه آنها تاکید 
دارن��د، حرک��ت کند. حرکت��ی که در 
آن تربی��ت و رفتار و منش انس��انی و 
س��وادآموزی به جای بی بندباری لحاظ 
شود. متاس��فانه با طرح شادی و حتی 
تحت پوش��ش ورزش همگان��ی دیده 
می ش��ود که این م��وارد پیاده س��ازی 
می ش��ود که باید اصالح و دانش آموزان 
بایستی خود را در یک فضای آموزشی 
سالم ببیند تا فردا روز هم همین مسئله 
را برای آینده سازان اجرا کنند. انداختن 
قب��ح از قباحت کارک��رد دیگر چنین 
فضاس��ازی های غیرآموزشی آن هم در 

کانون مراکز آموزشی کشور است.
ن��ه به خاط��ر ای��ن دو فیلمی که 
پخش آنها به این وجه قابل تامل است 
بلک��ه اگر دورنمایی از مراکز آموزش��ی 
کشور داشته باشیم قطعا لزوم بهسازی 
و اص��الح روش م��دارس و فضاه��ای 
آموزش��ی به شدت احس��اس می شود. 
وزیر آموزش و پرورش با سخنان اخیر 
خود قول داده رویکرد را اصالح کند و 
بای��د دید در این عرص��ه چه اقدامی از 

بطحایی خواهیم دید.  جهان نیوز

محمد صابری

همانطور  باالخره  ج��م هم ج��ام  انتظ��ار  ک��ه 
می رف��ت، همزمان با نخس��تین روز از 
ماه مبارك رمضان، متن ویژه برنامه های 
متنوع ش��بکه های مختلف، زیر س��ایه 
یک حاش��یه نسبتاً تکراری قرار گرفت 
تا باز هم ش��اهد خودزنی سیما در یک 

تایم طالیی دیگر باشیم.
با خداحافظ��ی احس��ان علیخانی 
در آیی��ن اختتامیه پنجمین جش��نواره 
تلویزیونی »جام ج��م« و قطعیت یافتن 
پای��ان یک دهه اس��تمرار پخش برنامه 
رمضانی »ماه عسل« به عنوان مهمترین 
برند شناسنامه دار تلویزیون در فهرست 
تولیدات مناسبتی در یک دهه گذشته، 
بس��یاری کنجکاوانه به دنبال جانشین 
خوشبختی بودند که شانس بهره مندی 
از مخاط��ب بالقوه یک��ی از طالیی ترین 
باکس های پخش تلویزیون یعنی دقایق 
منتهی به افطار در شب های ماه مبارك 
رمض��ان، را از آن خود می کرد. گزینه ها 
و گمانه ه��ای متعددی هم مطرح ش��د 
اما س��رانجام این تایم طالیی پخش در 
کنداکتور شبکه سه در نخستین شب ماه 
رمضان به بازپخش یک برنامه قدیمی با 

سوژه »تسهیل ازدواج جوانان« رسید!
برنامه »ماه ماه« که بنابر اطالع رسانی 
روابط عمومی رسانه ملی قرار بود با اجرای 
بنیامین بهادری جایگزین ماه عسل شود، 
تنها ساعتی مانده به پخش اولین قسمت، 
از کنداکتور حذف شد تا موج گمانه زنی ها 
و حاشیه سازی ها در فضای رسانه ای کلید 
بخ��ورد؛ موجی که اتفاقاً این بار به فضای 
مجازی و ش��بکه های اجتماعی محدود 
نماند و رسانه ها و خبرگزاری های رسمی 
را هم در برگرفت؛ برخی از انصراف خود 
بنیامین و تن ندادنش به حساسیت های 
حض��ور در ی��ک برنامه زنده نوش��تند و 
دیگران��ی در مقابل خبر از مخالفت های 
پشت پرده مدیران ارشد شبکه و معاونت 
س��یما نس��بت به این حضور آن هم در 
دقیقه 90 خبر دادند؛ گمانه زنی هایی که 
البته هیچیک تا امروز به صورت رس��می 

تأیید نشده است.
فارغ از اصل ماجرا و اینکه دلیل واقعی 
منتفی ش��دن ناگهانی حض��ور بنیامین 
بهادری در قاب رمضانی سیما برای اجرای 
برنامه تلویزیونی »ماه ماه« چه بوده است، 
توجه به یک وجه اشتراك اساسی میان این 
حاشیه تازه با حواشی جنجالی صداوسیما 
در چندماه اخیر که اتفاقاً لطمه هایی را نیز 
به اعتبار رس��انه ملی تحمیل کرده است، 

قطعاً خالی از لطف نیست.
گمانه زنی درباره احتمال پیوس��تن 
بنیامی��ن بهادری خواننده پاپ به جرگه 
»استارهای مجری شده« در قاب تلویزیون 
به حدود یک س��ال پیش تر و زمانی که 
نخس��تین خبرها درباره تولی��د برنامه 
تلویزیونی »تب تاب« مطرح می شد، در 

فضای رسانه ای کلید خورده بود. بهادری 
گزینه اصلی عوامل این برنامه برای اجرا 
بود اما سرانجام کرسی اجرای این برنامه 
به باربد بابایی رسید. نام بهادری اما یک 
گام به فهرست مجریان احتمالی برنامه ها 

نزدیک تر شده بود.
ب��ا وجود این س��ابقه اما حضور این 
خوانن��ده جوان به عن��وان مجری برنامه 
رمضانی شبکه سوم سیما زمانی قطعی 
ش��د که روزنامه »جام جم« ب��ه  عنوان 
ارگان رس��می رسانه ملی این خبر را در 
صفحه نخست خود با این تیتر منعکس 
کرد؛ »بنیامین در ماه عسل«. نکته جالب 
درباره این تیتر استمرار پخش برنامه »ماه 
عس��ل« با تغییر مجری بود و این یعنی 
گمانه زنی رسانه ها درباره تکیه بهادری بر 

صندلی علیخانی تأیید شده بود.
روز بعد اما خبر دیگری از س��وی 
»روابط عمومی رسانه ملی« با محوریت 
معرفی برنامه های دم افطار شبکه های 
مختلف سیما برای رسانه ها ارسال شد 
که برمبنای آن اجرای بنیامین بهادری 
به صورت رس��می تأیید ش��د البته در 
برنام��ه ای با نام »ماه م��اه«. بعدتر هم 
راهروه��ای  از  غیررس��می  به ص��ورت 
صداوسیما خبر رسید که قرار است در 
شب اول احسان علیخانی میهمان ویژه 

بنیامین در این برنامه تازه باشد.
آنچه مرور ش��د فرآیند انتشار یک 
خبر س��اده درباره جزئی��ات تولید یک 
برنامه است که اتفاقاً افکار عمومی نسبت 
به آن کنجکاوی داشتند و بالطبع رسانه ها 
در تالش برای پاس��خ به این کنجکاوی 
در رقاب��ت بودن��د؛ در چنی��ن فضای��ی 
اطالع رس��انی چند پ��اره و قطره چکانی 
از مجراهای رس��می سازمان صداوسیما 
اصلی ترین زمینه ساز برای حاشیه سازی 

در شب اول ماه رمضان شد.
همان طور که اشاره شد این حاشیه 
وجه اشتراکی با مهمترین حاشیه های 
ماه های اخیر سیما از تخلف در جشنواره 
جام ج��م گرفته تا تعطیلی برنامه نود و 
جنج��ال بخت آزمایی و... داش��ت و آن 
ضعف عجیب س��ازوکار اطالع رس��انی 
رس��می صداوسیما است. در مرور تمام 
این حاش��یه ها آنچه بیش از هر چیز به 
چش��م می آید جای خالی موضع گیری 
قاطع متولیان روابط عمومی رسانه ملی 
اس��ت که عرصه را برای گمانه زنی ها و 

دامنه زدن به حواشی تنگ کند.
جال��ب اینکه در چند س��ال اخیر 
سازوکار اطالع رسانی رسمی رسانه ملی 
به چند شاخه تقس��یم شده و در حال 
حاضر خبررسانی و شفاف سازی درباره 
تحوالت مرتبط با هر یک از برنامه های 
تلویزیون چهار متولی دارد که حتی در 
مواردی اجازه اظهارنظر درباره برنامه را 
به تهیه کننده ه��م نمی دهند؛ »روابط 

عموم��ی برنام��ه«، »رواب��ط عموم��ی 
شبکه«، »روابط عمومی معاونت سیما« 

و »روابط عمومی رسانه ملی«!
موازی کاری و گاه تداخل وظایف و 
اقدام��ات این زیرمجموعه ها که طبیعتاً 
اصلی ترین ش��رح وظیفه شان مدیریت 
فضای رس��انه ای پیرام��ون تولیدات و 
تح��والت س��ازمان صداوس��یما جهت 
پیش��گیری از حاشیه س��ازی ها اس��ت، 
خود تبدیل به یکی از اصلی ترین عوامل 
حاشیه س��ازی تلویزی��ون در ماه ه��ای 
اخیر شده است. در همین نمونه اخیر، 
همان طور که اشاره شد، خبر مربوط به 
برنام��ه »ماه ماه« با اج��رای بهادری که 
پیش تر در نشست رسمی حجت االسالم 
محس��ن عرفاتی دبیر ش��ورای معارف 
ب��رای معرف��ی برنامه ه��ای رمضان��ی 
تلویزیون هیچ اش��اره ای به آن نش��ده 
بود، اولین بار از س��وی »روابط عمومی 
رس��انه ملی« برای رسانه ها مخابره شد 
و این در حالی بود که در خبر ارس��الی 
از سوی »روابط عمومی معاونت سیما« 
برای معرفی برنامه های رمضان 98 هم 

نام و نشانی از این برنامه نبود!
ای��ن م��دل اطالع رس��انی آن ه��م 
درباره س��اده ترین مقوله یعنی »معرفی 
ویژه برنامه های مناسبتی«، طبیعتاً فضا را 
به رسانه های رسمی و حتی گاه غیررسمی 
دیگر داد تا میدان دار خبررس��انی درباره 
رونمایی از یک ستاره موسیقی در قامت 

مجری تلویزیون شوند.
جالب ت��ر اینکه بعد از حذف ناگهانی 
ای��ن برنام��ه از کنداکت��ور و همزمان با 
اوج گیری گمانه زنی و انتشار تحلیل های 
رس��انه ای درباره این اتفاق همه بازوهای 
اطالع رس��انی رسمی س��ازمان که به آن 
اشاره شد سیاست سکوت در پیش گرفتند 

تا شاید مزاحم حاشیه سازی ها نشوند!
با فرض صحت هریک از فرضیاتی که 
درباره لغو پخش »ماه ماه« در نخستین 
شب ماه رمضان مطرح شده، بازهم بعید 
بود اطالع رسانی شفاف، آسیب بیشتری 
نس��بت به آنچه حاشیه سازی های چند 
س��اعت اخیر ب��رای تلویزی��ون رقم زده 
می توانست به همراه داشته باشد. چه پای 
انصراف بنیامین در میان بود، چه مشکل 
فنی و چه حتی تغییرنظر مدیران درباره 
پخش زنده و یا ضبطی این برنامه، طبیعتاً 
اطالع رس��انی شفاف ضمن ترمیم اعتبار 
آس��یب دیده تلویزیون در ماه های اخیر 
می توانست راه را بر هرگونه سوءتفاهم و 

مهمتر از آن سوءاستفاده بعدی ببندد.
این بار هم اما مسئوالن تلویزیون و در 
صدر آن ها متولیان اطالع رسانی در مقام 
»مدیران رواب��ط عمومی« ترجیح دادند 
س��کوت در پیش بگیرند تا ش��اهد یک 
خودزنی دیگر از سوی رسانه ملی آن هم 

در یک تایم طالیی باشیم!  مهر

امام علی علیه السالم:
 هّمت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری

و آنچه را به کار تو نمی آید پیگیری مکن.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص477، ح10936

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره امور حقوقى و قراردادهاى شرکت آب و فاضالب روستایى
 استان چهار محال و بختیارى

ل)
ت او
(نوب
 

شرکت آب و فاضالب روستایى استان چهار محال و بختیارى در نظر دارد مناقصات زیر را 
بصورت عمومى و را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت  ، برگزار نماید.

1- خرید 4008 متر لوله فوالدى 16 اینچ ، به ضخامت 6 میلیمتر ، با پوشش خارجى عایق گرم و 
پوشش داخلى رنگ اپوکسى بهداشتى ، به شماره مناقصه 2098001128000001

2- تامین آب آشامیدنى روستاى لشتر ، شهرستان اردل ، به شماره مناقصه 2098001128000002
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 

پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و نیازى به مهر و امضاى فیزیکى اسناد مناقصه وجود 
ندارد. همچنین الزم است تضمین شرکت در مناقصه به صورت فیزیکى نیز تحویل دبیرخانه 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان چهارمحال و بختیارى گردد. بدیهى است که پس از 

بازگشایى، برنده مناقصه مى بایست کلیه اسناد و مدارك مربوطه را نیز به صورت فیزیکى تحویل  
دهد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 11 تاریخ 1398/2/18 لغایت ساعت 19/00 تاریخ 
1398/2/22

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 19/00 تاریخ 1398/3/1
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8/30 تاریخ 1398/3/2

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت هاى الف: آدرس: شهرکرد، بلوار طالقانى ، مجتمع ادارات طالقانى ، شرکت آب و 

فاضالب روستایى استان چهارمحال و بختیارى و تلفن 038-32245186
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 27313131-021 و یا 03833352958
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت 

نام/ پروفایل تامین کننده/ مناصه گر موجود است.
شناسه آگهى:461509

ورزش همگانی در مدارس با طعم موسیقی لس آنجلسی!

دیسکو سازی از فضای آموزشی چه معنایی دارد؟ 

ناجا در واکنش  فرمانده 
آموزش  وزیر  صحبت های  به 
و پرورش مبنی بر درخواست 
از  وزارتخانه  این  کمک 
پلیس جهت شناسایی عامالن 
نامتعارف  کلیپ های  انتشار 
ما  کرد:  اظهار  مدارس،  در 
به  کمک  هرگونه  آمادگی 
داریم،  را  مختلف  نهاد های 
اما وزارت آموزش و پرورش 
بازرسی  و  حراست  نهاد  خود 
ظرفیت های  از  باید  و  دارد 

خود استفاده کند.
اشتری  حسین   سردار 
درخواست  صورت  در  افزود: 
با  برخورد  و  شناسایی  برای 
کمکی  هیچ  از  انتشار دهند، 

کوتاهی نخواهیم کرد.

نمای نزدیک

خودزنی تلویزیون در ضیافت حاشیه ها

»بنیامین« را چه کسی سوژه کرد؟

 کمک های مردمی به سیل زدگان 
به ۲۴۰ میلیارد تومان رسید

رئی��س س��ازمان داوطلب��ان هالل احمر از  ل�ي جمع آوری رقم 240 میلیارد تومان کمک های هم���د
نقدی و غیرنقدی مردم به هموطنان سیل زده تاکنون خبر داد.

محمد نصیری گفت: خوش��بختانه در حادثه س��یل اخیر 
مردم همکاری و تعامل بسیار خوبی با دستگاه های امدادرسان 

داشتند و از ابتدا با ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی خود، 
از هموطنان آس��یب دیده در س��یل حمایت کردن��د. تا دیروز 
صبح، مجموع کمک های نقدی هموطنان به مردم س��یل زده 

کشور برابر 158 میلیارد تومان شده است.
وی درخصوص میزان کمک های غیرنقدی نیز اظهار داشت: 
ارزش مالی کمک های غیرنقدی مردم نیز محاس��به شده و این 
رقم تاکنون به میزان 83 میلیارد تومان اس��ت. در واقع مجموع 
کمک های مالی و غیرمالی مردم کش��ور به هموطنان سیل زده 

برابر 240 میلیارد تومان محاسبه شده است.
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