
 نامه افشاگرانه سرگشاده ننجون 
به رئیس قوه قضاییه

آسمان که به زمین نمی آید. زمین هم به آسمان 
نمی رود اگر "ننجون" مردم این س��رزمین چهار کلمه 

با رئیس قوه قضاییه حرف بزند.
حاج آقا رئیسی گفته اند هرکس از فسادی خبر بدهد 

به او جایزه می دهیم.
ما جایزه نمی خواهیم آقای رئیس قوه قضاییه فقط 
قول بدهید وقتی فس��اد را نشان شما دادیم آنقدر نگاه 

نکنید که فاسدها بار و بندیل ببندند و به کانادا بروند.
فس��اد در وزارتخان��ه ای اس��ت ک��ه در دفاترش 
دس��تگاه کارتخوان گذاش��ته و ملت را تلکه می کند و 
نهادهای نظارتی مس��تقر در آن وزارتخانه هم با چند 
کارت هدی��ه و هدایای تبلیغاتی ای��ن کارتخوان ها را 

می بینند و فقط نگاه می کنند.
فساد در س��ازمان هایی اس��ت که هر سال الاقل 
ده دوازده س��اختمان جدی��د خری��داری می کنند تا 
پس��ردایی ها، دخترخاله ه��ا و نورچش��می های آقای 
رئیس، س��قفی برای نشستن و کاغذبازی و حرف های 

خاله زنکی و رشوه خواری باالی سرشان باشد.
فس��اد در نهادهای نظارتی دولت اس��ت. جایی که 
شرکت های بخش خصوصی را غارت می کنند و به بهانه 
نظارت هر روز جیب این شرکت ها را می زنند و خجالت 
هم نمی کشند. همان ها که فیش های نجومی شان افشا 
شده و هنوز که هنوز است نشسته اند پشت میز کار خود 

و به ریش ملت بی نوا و هیکل دستگاه قضا می خندند.
فساد در شرکتی است که روی زونکن های متعدد 
آن نوش��ته "نامه ه��ای توصیه نماین��دگان مجلس" و 
"سفارش��ی های هیات دول��ت" و آدم ه��ای بی خرد و 
میان مای��ه ای که به خاط��ر پاپاجون و مامان جون یک 

شبه از ریاست هیات مدیره اش سر در می آورند.
فساد در نهاد انتظامی است که وظیفه تامین آرامش 
مردم را برعهده دارد اما آنقدر به کارکنان خود رسیدگی 
نمی کند تا شعله های جهنم در کشوهای میزشان زبانه 

بکشد.
فس��اد در همانجاست که شما اداره اش را برعهده 
داری��د. همانجا ک��ه "ننجون ها" را احض��ار می کنند و 
آق��ای فالنی و آقای بهمانی با یک تلفن به دادس��تان 

روند پرونده را عوض می کنند.
آقای رئیس��ی! لطف��ا یکبار هم "ننج��ون" و امثال 
ننجون را احضار کنید تا حرف مردم را به گوش ش��ما 
برسانند و جای فساد و آدم های فاسد را نشان تان بدهند. 

شما که برای این کارها وقت ندارید آقای رئیس!

ننجون

ارائه تسهیالت به مشموالن متقاضی 
تمدید و تعجیل تاریخ اعزام به خدمت

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی 
انتظامی از ارائه تسهیالت به مشموالن متقاضی تمدید و 

تعجیل تاریخ اعزام به خدمت خبر داد.
س��رهنگ نجف حمیدزاده در تش��ریح تسهیالت 
تمدی��د و تعجیل تاری��خ اعزام به خدم��ت اظهار کرد: 
مشموالنی که تمایل دارند زودتر از تاریخ درج شده در 
ب��رگ آماده به خدمت، وضعیت خدمتی خود را تعیین 
تکلی��ف کنند، می توانند تا بیس��ت روز قب��ل از موعد 
اع��زام به خدم��ت از طریق دفاتر خدم��ات الکترونیک 
انتظامی )پلی��س+۱۰( اقدام کنند. وی ب��ا بیان اینکه 
ارائه درخواست تمدید، تنها برای یکبار امکان پذیراست، 
افزود: مشموالنی که دارای معاذیر موجه از قبیل بیماری 
مشمول، فوت بستگان درجه یک مشمول، وقوع سیل و 
بالیای طبیعی، استخدام قطعی در نیروهای مسلح و... 
بوده و به همین سبب توان حضور در موعد تعیین شده 
برای اعزام به خدمت را ندارند می توانند با ارائه مدارک 
مربوطه به دفاتر )پلیس+۱۰( یا مراجعه از تسهیالت در 

نظر گرفته بهره مند شوند.
مع��اون احض��ار و اعزام س��ازمان وظیف��ه عمومی 
گف��ت: متقاضیان در ص��ورت نیاز به اطالعات بیش��تر 
 می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
www.vazifeh.police.ir سامانه تلفن گویا به شماره 

۰۹۶۴۸۰ از قوانین و مقررات مربوطه مطلع شوند.
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معاون مشارکت های  رسانه مردمی در سازمان گزارش
بهزیستی از جمع آوری 2۱ میلیارد تومان 
برای کمک به س��یل زدگان خب��ر داد و 
گفت: قرار است طی ۶ ماه عملیات ساخت 

واحدهای تخریب شده انجام شود.
ذوالفق��ار یزدان مه��ر در نشس��ت 
خبری، اظهار داش��ت: براس��اس آمار 
به دس��ت آمده تاکنون به جز اس��تان 
خوزس��تان ی��ک ه��زار و ۹۰۸ واحد 
مسکونی س��یل زدگان به صورت کامل 
تخریب شده و در مجموع 27۴۱ واحد 
به تأیید بنیاد مسکن رسیده که نیاز به 

بازسازی و نوسازی دارند.
وی افزود: در قال��ب تفاهم نامه ای 
که اخیراً با بس��یج س��ازندگی به امضا 
رس��ید س��اخت و س��از و بازس��ازی 
آس��یب دیده مددجویان در  واحدهای 
مناطق سیل زده زیر نظر بنیاد مسکن 
انجام می ش��ود و قرار است طی ۶ ماه 

عملیات ساخت صورت گیرد.
یزدان مهر گفت: برای خانواده های 
دارای دو عضو معلول طبق تفاهم نامه 
بنیاد مستضعفان و مسکن در شهرها، 
3۰ میلی��ون توم��ان کم��ک بالعوض 
و در روس��تاها نی��ز 2۰ میلیون کمک 

بالعوض انجام می شود.

مردم��ی  مش��ارکت های  مع��اون 
سازمان بهزیستی در ادامه این نشست 
خاطرنش��ان ک��رد: همچنی��ن ب��رای 
مددجویان سرپرست خانوار ۱۰ میلیون 
تومان از سوی سازمان بهزیستی کمک 

بالعوض صورت می گیرد.
یزدان مه��ر ب��ه تس��هیالتی که به 
س��یل زدگان مناطق روستایی و شهری 
تعل��ق می گی��رد اش��اره ک��رد و افزود: 
براساس مصوبه هیئت وزیران در شهرها 
5۰ میلیون تس��هیالت قرض الحس��نه 
بلندم��دت و ۱2 میلی��ون نی��ز کمک 
بالعوض تعلق می گیرد و در روس��تاها 
نیز ۴۰ میلیون تسهیالت قرض الحسنه 
بلندمدت و ۱۰ میلیون کمک بالعوض 
پرداخ��ت می ش��ود و در مجموع برای 
خانواده ه��ای دارای دو عضو معلول ۴2 
میلی��ون کمک بالع��وض، 5۰ میلیون 
تسهیالت قرض الحسنه انجام می شود و 
برای خانواده های روستایی 3۸ میلیون 
کمک بالعوض و ۴۰ میلیون تسهیالت 

قرض الحسنه ارائه می شود.
وی اظهار داشت: کمیته ای متشکل 
از سازمان بهزیستی، مرکز امور مساجد، 
بنیاد مسکن و مستضعفان شکل گرفته 
که بتوانند به محض آماده شدن عملیات 
ساخت، زیر نظر بنیاد مسکن در جهت 

تحویل این واحدها به آس��یب دیدگان 
سیل زده، گام های جدی بردارند.

معاون مشارکت های مردمی سازمان 
بهزیستی به کمک هایی که توسط خیرین 
به سیل زدگان آماده ش��ده، تأکید کرد: 
تاکنون 2۱ میلیارد تومان کمک هایی که 
شامل بسته های غذایی، بهداشتی، لوازم 
خانگی، توان بخش��ی و سرمایشی بوده 
جمع آوری ش��ده که در حال حاضر نیز 
تمرکز ما بر روی جمع آوری کمک های 
توانبخش��ی و خانگی است که مورد نیاز 

مددجویان است.
خراس��ان  داد:  ادام��ه  یزدان مه��ر 
رضوی، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی 
و تهران بیش��ترین کمک های نقدی و 
غیرنقدی به س��یل زدگان را داشتند. به 
گفته وی خسارت هایی که به خانه های 
مددجوی��ان در مناطق س��یل زده وارد 
شده در س��امانه ثبت خسارت در حال 
جمع آوری است و به محض جمع آوری 

نهایی اعالم می شود.
مردم��ی  مش��ارکت های  مع��اون 
س��ازمان بهزیس��تی در پای��ان تصریح 
کرد: اعتباراتی نی��ز برای پرداخت حق 
بیمه سهم مددجویان و کارفرمایان در 
مناطق سیل زده در نظر گرفته شده که 

به زودی پرداخت می شود.

آن تن فروشی 
یا تن فروشی؟

علی ابراهیم پور

یت راهبردی فرهنگ کارشناس ارشد مدیر

چند هفته ای است  منتق�د یک می�ز کلی��پ  ک��ه 
ناکارآمدی »س��ردوش  درباره  هموطن 
سوبان« همراه با لبخند در گوشی افراد 
ردوب��دل می ش��ود؛ ش��اید آن هموطن 
به درس��تی از محصول استفاده نکرده و 
نت��وان به آن ب��رای داوری درب��اره این 
محصول اس��تناد کرد. ام��ا چند روزی 
اس��ت که وزارت بهداش��ت رسما اعالم 
ک��رده »لوس��یون م��وی به��اره« که با 
تبلیغ��ات بس��یار عری��ض و طویل��ی، 
ش��بکه های رس��انه ملی را قبضه کرده، 
فاقد مجوز از س��ازمان غذا و داروست و 
هیچ گونه مجوز درمانی ندارد و اساسا در 
علم پزش��کی،  هیچ درمان قطعی برای 

جلوگیری از ریزش مو وجود ندارد!
هنوز خاطره برنج محس��ن و کرم 
حل��زون از یاد های ما نرفت��ه که موارد 
جدیدی روز به روز به این لیس��ت اضافه 
می ش��وند. س��وال اینجاس��ت که اداره 
بازرگان��ی صداوس��یما که مس��ئولیت 
آنتن فروش��ی را برعهده دارد، براساس 
چ��ه روال و س��اختاری کار می کند که 
این ق��در بی دروپیکر هر چیز و ناچیزی 
ب��ه خورد مردم داده می ش��ود؟ نظارت 
کجاست؟ این سوالی بود که سیدمحمود 
رضوی )تهیه کننده سینما و تلویزیون( 
هم در توییتی به آن اش��اره کرد. پاسخ 
حسام الدین آش��نا )نماینده قوه مجریه 
در ش��ورای نظارت بر صداوس��یما( اما 
بسیار شگفت انگیز و عذری بدتر از گناه 
بود؛ او مدعی شد هم گزارش داده اند و 
هم مکاتبه کرده اند؛ اما چون صداوسیما 
پول ندارد، پس حق دارند پخش کنند!

اداره بازرگان��ی، آنتن صداوس��یما 
را در براب��ر چ��ه چیزی می فروش��د؟ 
علی الظاه��ر پول. طبیعی نیز هس��ت؛ 
بودجه صداوس��یما عموما در گروگان 
دولت اس��ت تا بتواند اعمال فشارهای 
خود را داشته باشد. اما این ابدا معامله 
با مصلحتی نیس��ت. صداوسیما غیر از 
آن که با س��المتی و ج��ان مردم بازی 
می کند، لگد به اعتماد عمومی مردم به 

یگانه تریبون حاکمیت نیز می زند.
هرچند فضای مج��ازی درصدی از 
زمان مخاطبی��ن را از آن خود کرده، اما 
با این ح��ال، هنوز صداوس��یما نفر اول 
رس��انه مورد مراجعه بدنه مردم اس��ت. 
مخاطب وس��یعش، او را ب��ه گزینه اول 
تبلیغات صنایع کش��ور تبدی��ل کرده و 
هیچ رس��انه دیگری نمی تواند از لحاظ 
ب��رد اثرگ��ذاری و همچنی��ن، قیمت با 
او رقاب��ت کند. صداوس��یما اصلی ترین 
رس��انه رس��می حاکمی��ت اس��ت و در 
همی��ن تریبون، صحبت مقام��ات را به 
عموم مردم می رس��اند. بنابراین اعتماد 
به آن، مس��اوی اس��ت با اعتماد به زبان 
حاکمیت. مردم هنگامی که کارشناسی 
در تلویزی��ون می بینند، ب��اور دارند و یا 
حداقل در مقام باور داش��تن هستند که 
کس��ی با نظارت او را قرار داده و او واقعا 
کارشناس است. آشپز را آشپز می پندارد 
و پزش��ک را پزش��ک. همچنین است، 
تبلیغات! مخاطب پیام بازرگانی، تبلیغات 
محصول��ی را که در صداوس��یما پخش 
می شود، محصولی مورد تایید حاکمیت 
می داند. مردم، تبلیغات تلویزیون را باور 
می کنند، چون »تلویزیون« آن را پخش 
می کند. حال اگر این محصول، بی پشتوانه 

و نادرست باشد، بیش 
از هر چیز، حیثیت و 

هویت صداوس��یما که 
تریبون حاکمیت است، 

ضربه می خورد.
ضوابط  مجموعه 

آگهی های  تولی��د 
و  رادیوی��ی 
را  تلویزیون��ی 
حت��ی  ا نه به ر

س��ایت  در 
بازرگان��ی  اداره 

صداوس��یما، بلکه در کت��اب مجموعه 
»قوانی��ن و مقررات تبلیغاتی کش��ور« 
)چاپ وزارت ارش��اد اسالمی( می توان 
پیدا کرد. این ضوابط که به وسیله اداره 
کل بازرگانی صداوسیما تهیه شده، در 
۸۱ اصل قوانین پیام ه��ای بازرگانی را 
بیان کرده اس��ت. هرچند برخی قوانین 
تبلیغات محیطی )نظیر سیاس��ت ها و 
ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب 
جلس��ه ۱۹۸، مورخ ۸۸/۱۱/27 شورای 
معین شورای عالی انقالب فرهنگی(، از 
قوانین صداوسیما منضبط تر و دقیق تر 
بوده و رویکرد فرهنگی غنی تری دارند، 
ام��ا همین قوانی��ن و ضوابط موجود به 

درستی اجرا نمی شود.

اما چه می توان و باید کرد؟
۱- »مطالبه عمومی و رس��انه ای«: 
ایال��ت  صداوس��یما،  بازرگان��ی  اداره 
خودمختار پول س��از صداوسیماست که 
از سیاس��ت های داخلی هیچ شبکه ای 
تبعیت نمی کند. این مضمون را سرشار، 
مدیر ش��بکه کودک در جواب پرسش 
چندین باره مردم که چرا تبلیغات شبکه 
فرهنگی  سیاس��ت های  مطابق  کودک 
تربیتی نیست، گفت. او توانست با ایجاد 
موج مطالبه عمومی در اینستاگرامش، 
م��ردم را به تم��اس ب��ا روابط عمومی 
صداوس��یما و بیان دغدغه شان دعوت 
کن��د و نتیج��ه ای��ن ش��د ک��ه اواخر 
فروردین ماه س��ال جاری، اداره بازرگانی 
کوت��اه آم��د و ضوابط خاص��ی را برای 

شبکه های کودک و نوجوان وضع کرد.
بنابرای��ن اولی��ن راه��کار در برابر 
این وضعی��ت نابس��امان و فعالیت های 
غیرقانون��ی اداره بازرگانی، اطالع عموم 
م��ردم ب��ه ص��ورت کل��ی و همچنین 
رس��انه ها به خصوص، از ۸۱ اصل قانون 
پیام های بازرگانی است. با اندک بررسی 
روشن می شود، نه فقط محصوالت فاقد 
مجوز، بلکه بس��یاری از تبلیغات عادی 
نیز، غیرقانونی هستند؛ مواردی همچون 
اس��تفاده از کودکان، استفاده از پزشکان 
بازیگر، اس��تفاده از الفاظ مطلق س��از و 
اغراق آمیز، رواج  تجمل گرایی،  تشویق به 
اسراف، نشان دادن تاثیرآنی محصوالت،  
اس��تفاده از الفاظ عامیانه، تولید آگهی 
موزیکال، القای رقص و بسیاری از اصول 
دیگر، رعایت نمی ش��ود! در واقع به نظر 
می رس��د غیر از قانون پوشش اسالمی 
موی بانوان، هیچ کدام از اصول و قوانین، 
عمال اهمیتی برای اداره بازرگانی ندارند. 
آگاهی و س��پس مطالبه مردمی نسبت 
به اجرای قوانین، می تواند در این زمینه 

بسیار تاثیرگذار باشد.
ش��ورای  نظ��ارت  »اعم��ال   -2
نظارت«: قانون اساسی، در اصل۱75، 
تعیین و عزل رئیس صداوس��یما را به 
رهبری س��پرده و نظارت ب��ر آن را بر 
عهده ش��ورای نظارتی که متش��کل از 
دوعضو از هرسه قواست. طبق مصوب 
مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام در 
نحوه اجرای اص��ل ۱75 )7۰/7/۱۱(، 
از وظایف و اختیارات ش��ورای نظارت، 
»نظ��ارت بر حس��ن انجام کلی��ه امور 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران و تذکرات الزم در مورد تخلفات 
و انحرافات جهت اصالح امور مذکور« و 
»نظارت بر حسن اجراء قوانین مربوطه 
در س��ازمان صداوس��یما« است. پاسخ 
فوق الذکر حس��ام الدین آش��نا، قبل از 
ه��ر چیز، ب��ر ناکارآمدی و ی��ا حداقل 
اهم��ال کاری غیرقابل انکار این ش��ورا 
داللت دارد. اگر نمایندگان قوه مجریه، 
منفع��ل و بی خی��ال از بی قانونی های 
آش��کار اداره بازرگانی صداوس��یما سر 
آقایان  فروکرده اند،  در گریب��ان 
اژه ای و الریجان��ی، نمایندگان 
قوه قضاییه، چه توجیهی برای 

این ولنگاری دارند!؟
3- »س��ازمان بازرس��ی کشور«: 
طب��ق اصل۱7۴ یک اصل قبل از اصلی 
ش��ورای  ب��ه  که 
ب��ر  نظ��ارت 
س��یما  و ا صد
دارد  اش��اره 
ن  ما ز س��ا «
بازرسی کشور« 
قانونی  وجاهت 

دارد نس��بت به این مس��ئله ورود کرده، 
اداره بازرگان��ی صداوس��یما را به اجرای 
صحیح قانون ملزم کند. در واقع از وظایف 
قطعی این س��ازمان )طبق قانون مصوب 
۹3/7/۱5( بازرس��ی و نظارت مستمر بر 
سازمان هایی اس��ت که صداوسیما یکی 
از آنهاس��ت. بر این اساس عالوه بر آنکه 
قانون فعلی به درستی در مسیر اجرا قرار 
می گیرد، حقوق تضییع شده عمومی نیز، 

مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
مدعی العموم  »مدعی العموم«:   -۴
به نمایندگی از سوی جامعه، می تواند 
امر تعقی��ب دعاوی عموم��ی را انجام 
داده و به دفاع از حقوق جامعه بپردازد. 
از جمله این حقوق، تبلیغات نادرس��ت 
از صداوسیماس��ت. اگر تبلیغی کاغذی 
در ش��هر پخش می شد و به سالمت و 
اقتصاد جامعه ضرر می زد، مدعی العموم 
می توانس��ت و باید اقام��ه دعوی کند؛ 

به طریق اولی در صداوسیما.
5- »مجلس شورای اسالمی«: طبق 
اصل7۶ قانون اساس��ی، مجلس شورای 
اس��المی حق تحقیق و تفحص در تمام 
امور کش��ور را دارد. خط مشی و اعتماد 
عمومی به صداوسیما یکی از امور مهم 
اس��ت که مجلس می تواند برای بررسی 
آن ورود کند. مهم تر از این، تاثیری است 
که مجلس می تواند در اثرگذاری شورای 
نظارت و وضعیت اداره صداوسیما داشته 
باش��د. اصل۱75 قانون اساس��ی، بعد از 
تعریف ش��ورای نظارت، بی��ان می کند 
که »خط مشی و ترتیب اداره سازمان و 
نظارت ب��ر آن را قانون معین می کند«. 
متاس��فانه و در کمال تعجب، هنوز که 
هنوز است، مجلس در این زمینه، قانون 
مشخصی تصویب نکرده! در واقع اساسا 

سازمان صداوسیما، قانون اداره ندارد!
یک شنبه هفته گذشته نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی با بررسی با 
اولویت طرح خط و مشی اداره و نظارت 
بر س��ازمان صداوسیما مخالفت کردند. 
علی مطه��ری به عن��وان مداف��ع این 
اولویت طرح گفت که »از مجلس ششم 
تا مجلس نهم، تالش شده تا قانون الزم 
در این زمینه تدوی��ن و تصویب گردد. 
در صورت تصویب این طرح صداوسیما 
قان��ون اداره پیدا خواهد ک��رد. بر روی 
این طرح چندین س��ال کار شده است 
و درخصوص آن حتی برخی از روسای 
سابق صداوس��یما نیز نظر داده اند.« اما 
نمایندگان با این اس��تدالل که اولویت 
کش��ور در حال حاضر مسائل اقتصادی 
و مبارزه با فساد اس��ت، به اولویت این 
طرح، رای ندادند. ب��ا این حال، »طرح 
اداره و نظارت بر صداوسیما« در دستور 

کار هفته اخیر مجلس خواهد بود.
از ه��ر  بی��ش  بای��د  صداوس��یما 
چی��ز، از جایگاه اعتماد خ��ود در افکار 
عمومی صیانت کن��د. تبلیغات یکی از 
نزدیک ترین و وسیع ترین و پرتکرارترین 
بس��ترهای ارتباطی با مخاطب اس��ت. 
فروش »آن تن« برای تبلیغ محصوالت 
مخ��رب و فاقد مجوز به بهانه پول، غیر 
از آنکه بهانه درس��تی نیس��ت؛ در واقع 
»تن فروشی« شرافت و هویت صداوسیما 

و کله دارکردن اعتماد عمومی است.
اوال نیازی به بس��یاری از شبکه های 
عریض و طویلی نیست؛ زمانی که کشور 
در فش��ار اقتصادی اس��ت و سازمان نیز 
س��رمایه الزم برای تولید محتوای مفید 
را ندارد و به پخش برنامه های قارچ گونه 
قمارخان��ه ای رو م��ی آورد. ثانی��ا، آنتن 
صداوس��یما هیچ گاه خالی از مش��تری 
نیس��ت و نمی ماند. با سیاس��ت گذاری 
دقیق قیمت گ��ذاری و تاکید بر قطعیت 
محصول با گرفت��ن مجوزهای قطعی از 
وزارت خانه های مرتبط، هم می توان قانون 
را اجرا کرد و در عین حال، به تولید ملی 

و تحقق شعار سال خدمت کرد.
به راس��تی، هیچ برنامه ای به اندازه 
تبلیغ��ات تلویزیون��ی و هی��چ اداره ای 
ب��ه ان��دازه اداره بازرگانی صداوس��یما 
نمی تواند در تحقق عملی ش��عار س��ال 
در بدن��ه م��ردم مثمرثمر باش��د. تمام 
این ها، غیر از قابلیت بالقوه تعریف شدن 
تبلیغات تلویزیونی، به عنوان برنامه هایی 
ذات��ا فرهنگ��ی اس��ت. قابلیت��ی که با 
نمی توان  فعل��ی،  نابه س��امان  وضعیت 

فارس حتی به آن فکر کرد! 

رسولاكرمصلیاهللعلیهوآله:
 غیبت کردن در )نابودی( دین مسلمان

مؤثرتر از خوره در درون اوست.
كافی)ط-االسالمیه(،ج2،ص357

وس ایدز   چرخش نحوه انتقال ویر
در کشور

ی��ک متخص��ص بیماری های  باشید ب��ه چرخش سالمت نس��بت  عفونی، 
نحوه انتقال ویروس اچ.آی.وی، در کش��ور هش��دار 
داد و گف��ت: ش��یوع انتقال این وی��روس از طریق 

روابط جنسی محافظت نشده، رو به افزایش است.
محمدرض��ا صالحی افزود: متأس��فانه وضعیت 
خوبی نیس��ت و در مرحله »هشدار« قرار داریم. در 
گذشته بیشترین نحوه انتقال این ویروس از طریق 
معت��ادان تزریقی بود، اما این نحوه انتقال چرخش 
یافته و ابتالء به این ویروس از طریق روابط جنسی 

محافظت نشده، افزایش یافته است.
صالحی با اش��اره ب��ه مراجعات زی��اد جوانانی 
که از طریق روابط جنس��ی محافظت نشده به این 
ویروس مبتال شده اند، افزود: در حال حاضر، مراکز 
مش��اوره بیماری های رفتاری، مرکز تحقیقات ایدز 
و اداره ایدز وزارت بهداش��ت، با همکاری یکدیگر، 
راهکاره��ای پیش��گیری و درمانی اف��راد مبتال به 

ویروس اچ آی وی را دنبال می کنند.
وی با عنوان ای��ن مطلب که درمان افراد مبتال 
به ویروس اچ.آی.وی در کشور تقریباً نزدیک به روز 
اس��ت، تاکید کرد: تمامی مراحل تشخیص و درمان 

این افراد در کشور به صورت رایگان انجام می شود.

تولیدات نوشت افزار ایرانی - اسالمی 
افزایش می یابد

مدیرعامل مجمع نوش��ت افزار  س�یاه ورود تخت�ه از  اس��المی   - ایران��ی 
تولیدکنن��دگان این حوزه به تولید برخی از کاالهای 

جدید خبر داد.
سعید حسینی گفت: از جمله موضوعاتی که در 
این مدت با آن مواجه بودیم، ش��یوه توزیع کاالهای 
تولی��د ش��ده بود. قرار اس��ت برای س��ال تحصیلی 
جدید ضمن مذاکره با آموزش و پرورش، روش های 
جدی��دی برای توزیع بهتر آثار ب��ه کار گرفته و این 

مشکل را تا حد امکان برطرف کنیم.
وی به تنوع محصوالت نوش��ت افزار بومی اشاره 
کرد و افزود: در سال ۹7، تعداد پنج هزار محصول در 
زمینه نوش��ت افزار ایرانی - اسالمی تولید شد، افزود: 
همچنین تعداد تولیدکنندگان در این زمینه نیز از 7۰ 
تولیدکنن��ده به ۱۰۰ تولیدکننده افزایش یافت. قباًل 
بس��یاری از کاراکترهای بومی در انحصار بود، اما در 
سال ۹7 این انحصار برای برخی از کاراکترها شکسته 
ش��د. همین موضوع س��بب ش��د تا تولیدکنندگان 

بیشتری راغب شوند تا در این زمینه فعالیت کنند.
مدیرعامل مجمع نوش��ت افزار ایرانی - اسالمی 
افزود: در نظر داریم تا با سرمایه گذاری، به تولید برخی 

از محصوالتی بپردازیم که تاکنون تولید نشده است.

معاونمشاركتهایمردمیبهزيستیخبرداد

ساخت واحدهای مسکونی 
مددجویان سیل زده طی ۶ ماه

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

استاندارى زنجان 

استاندارى زنجان در نظر دارد از محل اعتبارات جارى سال 1398 ، نسبت به واگذارى خدمات پشتیبانى و نگهدارى شبکه کامپیوترى و تجهیزات 
رایانه اى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ، به شرح اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه 
،  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و  بازگشایى پاکتها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد )  به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز یکشنبه مورخ 1398/02/29 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از زمان انتشار تا روز یکشنبه مورخ 1398/03/05

تاریخ برگزارى جلسه توجیهى اسناد مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/03/06 سالن جلسات والیت(ساختمان شماره 1 استاندارى- 
طبقه اول - بال غربى)

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1398/03/18
زمان بازگشایى پاکتها : ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/03/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارسال پاکتهاى الف آدرس : زنجان – میدان قائم – بلوار 
شهید چمران – استاندارى زنجان – کد پستى 4513713137 – تلفن 024-33143353 

شناسه آگهى : 470362

وز ۹۹ احتمال پخش »پایتخت ۶« در نور
تهیه کننده سریال »پایتخت« از آخرین تصمیم گیری ها  ج�ادو برای ساخت سری جدید این مجموعه گفت.جعب�ه
الهام غفوری اظهار کرد: تمام تالش ما س��اخت »پایتخت« اس��ت و این 
روزها درحال بس��تن قرارداد این مجموعه با مدیران س��یما هستیم تا سری 
جدید آن را نوروز ۹۹ روی آنتن ببریم. وی درباره انتخاب نویسنده ای جدید 
ب��رای مجموعه »پایتخ��ت« تصریح کرد: هنوز تصمی��م قطعی برای انتخاب 
نویس��نده جدید گرفته نشده اس��ت؛ واقعاً جایگزین کردن یک نفر به جای 
مرحوم خش��ایار الوند کار آس��انی نیس��ت. یکی از بخش های سخت کار ما 

فیلمنامه است و نبود الوند در گروه، کار را برای ما دشوار کرده است. 
غفوری افزود: س��اخت س��ینمایی »پایتخت« هنوز به قطعیت نرس��یده 

است اما تمام تالشم را می کنم که سینمایی این کار را به آنتن برسانم. 
وی همچنی��ن اظه��ار ک��رد: مجموعه »خ��واب زده« روزه��ای پایانی 
آماده سازی خود را س��پری می کند؛ فیلمبرداری آن به اتمام رسیده است و 
در حال حاضر مراحل تدوین، صداگذاری و فنی را پشت سر می گذاریم و با 
توجه به اتمام کار، به دنبال پروانه نمایش آن هس��تیم تا به زودی وارد بازار 

شود. البته زمان دقیقی برای پخش آن مشخص نشده است. 

۲۲۹ نفر در ۲ ماه گذشته غرق شده اند
رئیس اورژانس کش��ور با بیان اینکه از ابتدای فروردین تا  ث�����ه د 27 اردیبهش��ت ۹۸ در سطح کش��ور 22۹ نفر در محیط حا
آبی کشور دچار غرق شدگی شده اند، گفت: 72 نفر پس از نجات از غرق شدگی 

توسط اورژانس پیش بیمارستانی تحت مداوای اولیه قرار گرفتند.
پیرحس��ین کولیوند با اش��اره به اینکه طی 5۸ روز گذشته ۱7۸ نفر مرد 
مع��ادل 7۸ درصد از کل غریق ها را به خود اختص��اص داده اند، اظهار کرد: در 
این بازه زمانی، ۸۰ درصد از فوتی های ناشی از غرق شدگی یعنی ۱25 نفر مرد 

هستند و ۱۸ درصد از افراد غرق شده در گروه سنی ۴ تا ۱۰ سال قرار دارند.
کولیوند، تعداد مصدومان و فوتی های ناشی از غرق شدگی از اول فروردین تا 
2۰ اردیبهشت را 22۹ نفر اعالم کرد و گفت: 2۰ درصد مربوط به میانگین سنی 
۱۱ تا 2۱ سال، ۱۸ درصد مربوط به ۴ تا ۱۰ سال، ۱5 درصد مربوط به 3۱ تا ۴۰ 
سال، ۱5 درصد مربوط به گروه سنی 2۱ تا 3۰ سال، ۱۰ درصد مربوط به گروه 
سنی ۴۱ تا 5۰ سال، ۹ درصد مربوط به کودکان زیر 3 سال، 7 درصد مربوط به 

5۱ تا ۶۰ سال و ۶ درصد مربوط به گروه سنی ۶۱ سال و بیشتر است.
وی بیان کرد: طی این مدت کوچکترین فرد غرق ش��ده پسربچه ۶ ماهه در 

روستای تازه کند اردبیل بود که پس از انتقال به بیمارستان و درمان ترخیص شد.

س��ازمان  رئی��س  س��نجش آموزش نیمک����ت
کشور تاکید کرد: با توجه به زمان بندی 
آغ��از س��ال تحصیل��ی دانش��گاه ها و 
موسس��ات آموزش عالی، زمان کنکور 
سراس��ری ۹۸ تغیی��ر نمی کن��د و در 

روزهای ۱3 و ۱۴ تیر برگزار می شود.
ابراهی��م خدایی اف��زود: تعویق در 
آزم��ون سراس��ری موجب مش��کالتی 
در ش��روع س��ال تحصیلی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور می شود و 
زمان بندی تمامی امور دانشگاه ها تغییر 
می کند. وی افزود: با توجه به اینکه زمان 
زیادی تا برگزاری کنکور سراس��ری ۹۸ 
باقی نمانده است ما اگر بخواهیم آزمون 
را به تعویق بیندازیم س��ال تحصیلی را 

نمی توانیم در مهرماه ۹۸ آغاز کنیم.
رئیس س��ازمان س��نجش آموزش 
کشور تاکید کرد: با توجه به زمان بندی 
آغ��از س��ال تحصیل��ی دانش��گاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالی، زمان کنکور 
سراس��ری ۹۸ تغیی��ر نمی کن��د و در 

روزهای ۱3 و ۱۴ تیر برگزار می شود.
وی درباره صحبت های��ی که درباره 
اختصاص س��همیه به داوطلبان مناطق 
سیل زده مطرح شده اس��ت، یادآور شد: 
اختصاص هر نوع سهمیه در آزمون های 
ورودی آم��وزش عالی کش��ور در اختیار 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس 
است و در صورت تصویب سازمان سنجش 

به عنوان مجری آن را اجرا خواهد کرد.
پی��ش از این س��یدمحمد بطحائی 
وزی��ر آموزش و پ��رورش درباره تعویق 
زم��ان آزم��ون سراس��ری گفت��ه بود: 
درخصوص تعویق زمان آزمون سراسری 
اگرچه نظر آم��وزش و پرورش به دلیل 
رعای��ت ش��رایط خ��اص دانش آموزان 
مناط��ق س��یل زده مثبت اس��ت، ولی 
کارشناس��ان وزارت علوم اج��رای این 
پیش��نهاد را موجب اختالل در ش��روع 
سال تحصیلی دانشگاه ها می دانند اما با 
وزیر علوم برای اختصاص سهمیه خاص 
بدون آنکه ظرفیت پذیرش برای سایرین 

کاهش یابد، مجدداً صحبت کردم.

همچنین هدایت اهلل خادمی نماینده 
مردم ایذه و باغملک در مجلس از تدوین 
طرحی دوفوریتی برای تعویق کنکور در 
س��ال جاری خبر داده است و یادآور شد: 
طرح مذکور با بی��ش از 2۰ امضا تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شده است و در نوبت 
بررسی جلسه علنی قرار دارد. وی گفت: 
حدود دو ماه است که سیل زندگی مردم 
را در برخی از مناطق کشور مختل کرده 
و آنها هنوز نتوانسته اند به جریان عادی 
زندگ��ی برگردند؛ طبیعت��اً دانش آموزان 
داوطلب کنکور نیز این فرصت دوماهه را 
از دست داده اند و با مشکل برای آمادگی 

آزمون کنکور مواجه شدند.
رئیس جمهور  از  اف��زود:  خادم��ی 
تقاضا داریم دس��تور ده��د تمهیداتی 
اندیش��یده ش��ود ت��ا زمان کنک��ور به 
تعوی��ق بیفتد و ش��رایط ب��رای رقابت 
عادالنه می��ان متقاضیان کنکور فراهم 
شود. دانش آموزان این مناطق سهمیه 
نمی خواهند بلکه به دنبال آن هس��تند 
ک��ه با تعوی��ق کنکور، فرصت دو س��ه 
ماهه ای به آنها داده ش��ود ت��ا بتوانند 
همچون دیگر دانش آم��وزان و در یک 

مهر فضای عادالنه رقابت کنند. 

رئیسسازمانسنجشخبرداد
زمانبرگزاریكنکورسراسریتغییرنمیكند


