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جزئيات طرح ساماندهي پيام رسان ها تشريح شد

الزام پيام رسان ها به طراحي نسخه اي براي كودكان و نوجوانان
در آس�تانه مهل�ت پايان�ي آذرم�اه به 
پيام رس�ان هاي هاتگ�رام و طالگ�رام 
ب�راي مستقل ش�دن از تلگ�رام، طرح 
ساماندهي پيام رس�ان ها رونمايي شد؛ 
طرحي متشكل از 28بند كه سعي كرده 
خواس�ته هاي دس�تگاه هاي مختلف از 
جمله وزارت ارش�اد، وزارت ارتباطات و 
مركز ملي فضاي مج�ازي را حفظ كند. 
همچني�ن بانك مرك�زي را ني�ز مكلف 
مي كند، امكانات پيام رسان هاي برخط 
را در دوم�اه ب�راي م�ردم فراه�م كند 
كه براس�اس آن خدمات راي�گان تنها 
ب�ه پيام رس�ان هاي داخلي ارائه ش�ود. 
فعاليت دو اپليكيش��ن »تلگرام طاليي« و 
»هاتگرام« كه به عنوان پوسته هاي قانوني 

تلگرام در ايران ش��ناخته مي شوند، براي 
مستقل ش��دن از تلگرام و تبديل شدن به 
يك پيام رس��ان كاماًل بومي ت��ا 30آذرماه 
فرصت دارند. اكنون در حالي كه تنها چند 
روز تا اتمام اي��ن مهلت باقيمانده اس��ت، 
همزمان طرح س��اماندهي پيام رسان هاي 
داخلي رونمايي شد. طرحي كه نمايندگان 
معتقدند بسيار جامع بوده و مي تواند حالل 
بسياري از مش��كالت ش��ود، اما در مقابل 
برخي معتقد هس��تند، اين طرح قوانيني 
براي پيام رس��ان ها تصويب كرده كه دايره 

جرايم را افزايش مي دهد. 
به گفته حجت االس��الم نصراهلل پژمان فر، 
دبير كميته فضاي مجازي مجلس شوراي 
اس��المي در اين طرح بخش��ي ب��ه عنوان 

ضمانت اجرايي در نظر گرفته ش��ده و اگر 
مسئولي آنها را رعايت نكند به قوه قضائيه 

ارجاع خواهد شد. 
همچنين در تبصره اين طرح بيان شده كه 
چند دستگي وجود نداشته باشد. اگر قانوني 
در اين طرح اضافه شود به صورت مصوبه در 

شورا خواهد بود. 
پژمان فر به بخش هاي��ي از مفاد اين طرح 
اشاره كرد و بيان داش��ت: ما براي افراد زير 
18سال ممنوعيت اس��تفاده گذاشته ايم و 
مسئوليت استفاده هاي آن بر عهده والدين 
و قيم اس��ت؛ بنابراين پيام رس��ان ها بايد 
نس��خه اي را براي كودكان و نوجوانان در 
نظر بگيرند. فضاي مجازي مورد اس��تفاده 
دانش آموزان و معلمان قرار گرفته است و 

آس��يب هاي زيادي دارد كه بايد تدابيري 
براي افراد كم سن انجام داد. 

وي تصريح كرد: ما براي گذاشتن محتوا در 
اينترنت هزينه مي دهيم، اما نبايد اينگونه 
باشد. درصدي از درآمد پهناي باند كشور 
بايد به توليدكننده هاي محتوا در س��طح 
مجازي تعلق گيرد. در اين طرح براس��اس 
توليد محتوا و دانلود س��ودي به ش��خص 

داده شود. 
دبير كميته فضاي مجازي مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرد: در اين طرح بانك مركزي 
مكلف شده امكانات پيام رسان هاي برخط 
را طي دو ماه براي مردم فراهم كند. بر اين 
اساس خدمات رايگان تنها به پيام رسان هاي 

داخلي ارائه مي شود. 

معضل مديريت، جم�ع آوري و بازيافت 
زباله ها مش�كلي اس�ت كه چند س�الي 
ب�ه حاش�يه پايتخ�ت كش�يده ش�ده 
و س�اكنان اط�راف ش�هر را درگي�ر 
كرده اس�ت. اين موضوع اگر در س�اير 
كالنشهرها هم با معضل حاشيه نشيني 
تركي�ب ش�ود، مي توان�د آس�يب هاي 
بيش�تري را ب�ه م�ردم تحمي�ل كن�د. 
از سال هاي گذش��ته فعاليت هاي گسترده 
تفكي��ك و بازيافت پس��ماندها به صورت 
غيراصولي در جنوب شرق پايتخت انجام 
 ش��د و در واقع افرادي با سازه ها و ضايعات 
جمع آوري شده ش��ان، ديواركش��ي كرده 
و در اراضي تقي آباد مش��غول به بازيافت و 
تفكيك پسماندها بودند.  اين افراد بخشي 
از پسماندهايي را كه به آن احتياج داشتند، 
جدا مي كردند و بخش��ي ديگ��ر را يا آتش 
مي زدند ي��ا بدون هيچ اقدام��ي در منطقه 
تقي آباد ره��ا مي كردند. اي��ن فعاليت آنها 
سبب ايجاد آلودگي هاي زيادي در خاك، 
ه��وا و آب مي ش��د و به تبع آن س��المتي 

شهروندان تهران را تهديد مي كرد. 
اكنون رئي��س اداره محيط زيس��ت تهران 
از تخري��ب كارگاه هاي غيرمجاز پس��ماند 
در منطق��ه تقي آباد خب��ر داد و گفت: اين 

پايان كار نيس��ت و ش��هرداري تهران بايد 
هر چه س��ريع تر نس��بت به جم��ع آوري 
زباله ها و نخاله هاي به جا مانده اقدام كند.  
اداره محيط زيس��ت پايتخت در جلس��ات 
كارگروه مديريت پس��ماند ش��هرتهران بر 
موضوع جمع آوري كارگاهي پس��ماند در 
محله تقي آباد تأكيد داش��ت. خوشبختانه 
در ماه هاي اخير با همكاري  دستگاه قضايي، 
نيروي انتظامي و شهرداري هم اين كارگاه ها 
جمع آوري ش��د و البته نباي��د كار در اين 
مرحله متوقف ش��ود.  در ح��ال حاضر بايد 

زباله ها و نخاله هاي برجا مان��ده حاصل از 
تخريب اين واحدها هم جمع آوري  ش��ود. 
شهرداري تهران قول داده است كه با سرعت 
هرچه بيشتر اين كار را انجام دهد.  در مرحله 
بعدي هم اراض��ي رها ش��ده تقي آباد بايد 
تعيين تكليف شوند و كاربري هاي مناسبي 
براي آنها تعريف شود و همچنين بايد نظارت 
دقيقي وجود داشته باش��د تا افرادي كه در 
اين منطقه مشغول تفكيك پسماندها بودند 
به نقطه ديگ��ري از تهران نرون��د. بنابراين 
شهرداري و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

بايد اقدامي براي ساماندهي اين افراد انجام 
دهند و شهرك هاي مناسبي براي بازيافت 
در يك مكان مناسب ديگر در نظر بگيرند.  
تعداد محله هايي ك��ه در پايتخت، بازيافت 
غير قانوني زباله انج��ام مي دهند يكي دو تا 
نيست؛ هاشم آباد، تقي آباد، خالزير، روستاي 
محمود آباد در شهرس��تان ري و چندين و 
چند محله ديگر كه زمين هاي كش��اورزي 
را تبديل به مرك��ز تفكيك غير قانوني زباله 
كرده اند و س��رمايه داراني كه مافياي زباله 
پايتخت هستند، آنها را اداره مي كنند.  اما 
در اين بي��ن تقي آباد و خالزي��ر در منطقه 
1۹ تهران در اولويت  هس��تند. خالزير بايد 
به زودي سروسامان پيدا كند و محيط زيست 
هم بر اين مسئله تأكيد دارد. قرار است كه 
طرح جامع مديريت پس��ماند پايتخت، به 
زودي تدوين ش��ود و يكي از اش��كاالت در 
مديريت پس��ماندهاي عادي شهر تهران، 
نبود برنامه است.  براساس آخرين گزارش ها، 
شهرداري تهران و سازمان مديريت پسماند 
اخيراً اقدام به انتخاب پيمانكار و اخذ قرارداد 
براي تدوين برنامه جامع مديريت پسماند 
شهر تهران كرده است. اگر اين طرح تهيه 
شود بسياري از مشكالت پايتخت در حوزه 

مديريت پسماند حل خواهد شد. 

با دوچرخه مترو سواري كنيد 
واگن هايی در مترو به جابه جايی مسافران دوچرخه سوار  اختصاص داده شده است

ترافي�ك، ترافي�ك، ترافي�ك و باز هم 
تش�ديد ترافيك! اينبار در بيشتر معابر 
پايتخ�ت خودرو ها پشت س�رهم صف 
كش�يده اند تا ميليمتري به جل�و رانده 
شوند! همه مسئوالن ش�هري وقتي در 
ترافيك بمانن�د وعده ح�ل ترافيك را 
مي دهند، البته در زمان  آلودگي هوا هم 
قول استفاده از وسايل نقليه عمومي داده 
مي شود؛ ولي مگر وسايل نقليه عمومي 
به حد كافي وجود دارد؟! ب�ه تازگي هم 
دوچرخه س�واران ش�هري مي خواهند 
از مت�رو اس�تفاده كنن�د ت�ا بتوانند با 
طرح جديد مت�رو، دوچرخه خ�ود را به 
داخل تون�ل و قطار مترو ببرن�د و پس از 
رس�يدن به مقصد باز هم ادامه مسير را 
با دو چرخه خودشان طي كنند؛ طرحي 
كه قرار اس�ت براي ش�روع، در روز هاي 
خاص و س�اعت هاي كم ازدح�ام عملي 
شود تا دوچرخه س�واران هم بتوانند از 
حمل ونقل عمومي و پاك بهره مند شوند. 
ام��ا تاكن��ون مدي��ران متول��ي ترافي��ك 
نتوانسته اند با طرح هاي خود از تشديد بار 
ترافيك ش��هري بكاهند و افزايش مصرف 
سوخت و آلودگي هوا و همچنين تلف شدن 
ميليون ها ساعت زمان در ترافيك هاي معابر 
شهري آفتي اس��ت كه هم به شهر و هم به 

اقتصاد شهري و شهروندان لطمه مي زند. 
پليس حضور پررنگ��ي در خيابان ها دارد، 
مسئوالن و متوليان هم هر از گاهي طرحي 
را اجرا مي كنند تا شهر را از ترافيك خودرو ها 
برهانند. يك روز طرح زوج و فرد، روز ديگر 
طرح كاهش و روز بعد هم طرح ترافيك ولي 
همگي در بحث تكميل شبكه حمل و نقل در 
آخر صف باقي مانده اند تا شهروندان هم در 
صف هاي طوالني در خيابان ها پشت سر هم 

متوقف بمانند. 
 دوچرخه سواران مس�افران جديد 

شهر زيرزميني
نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي ته��ران و حومه در اين 
رابطه گفت: دوچرخه س��واران با دوچرخه 
تاشو در تمام روزهاي هفته  و دوچرخه هاي 
عادي فقط در روزهاي تعطيل امكان تردد 

با مترو را دارند. 
فرن��وش نوبخت افزود: براي نخس��تين بار 
در كش��ور، طرح تركيبي مترو و دوچرخه 
از ايستگاه متروي ش��هرري به اجرا درآمد 

و بعد از گذش��ت چندماه از اج��راي طرح 
»دوچرخه سواران در مترو« شاهد استقبال 
خوبي از سوي شهروندان و دوچرخه سواران 

در مترو بوديم. 
 ورود دوچرخه به مترو مجاز شد 

نوبخت با اش��اره به اينكه اي��ن طرح براي 
تشويق شهروندان به استفاده از دوچرخه، به 
اجرا درآمده است، تصريح كرد: از اين پس 
دوچرخه سواران در تمام روزهاي هفته به 
غير از ساعات 6:30 تا ۹:30 صبح ها و عصر ها 
از ساعت16تا 1۹كه پيك مسافري محسوب 
مي ش��ود مي توانند با دوچرخه هاي تاشو با 

ابعاد30×60×۹0 وارد مترو شوند. 
وي افزود: ورود ب��ا دوچرخه هاي معمولي 
نيز در روزهاي جمعه و ايام تعطيل و 13روز 
اول فروردين مجاز مي باش��د و تنها دليل 
محدودكردن ورود دوچرخه هاي معمولي در 
روزهاي تعطيل، خلوتي ايستگاه ها و قطارها 
است چراكه با توجه به حجم باالي مسافر 
كه در طول هفته از مترو استفاده مي كنند، 

امكان ورود دوچرخه به واگن ها وجود ندارد 
و اگر اين طرح در تمام روزهاي هفته اجرا 
ش��ود، باعث نارضايتي در بين شهروندان و 

مسافران مترو مي شود. 
وي گفت: با اجرايی شدن اين طرح فرصت 
استفاده كردن از مترو براي دوچرخه سواران 
محيا شده اس��ت و دوچرخه سواراني كه از 
دوچرخه هاي عادي استفاده مي كنند، فقط 
مجاز به ورود به واگن هايي هس��تند كه با 
برچسب هايي روي بدنه قطار مشخص شده، 
ولي دوچرخه سواراني كه از دوچرخه هاي 
تاش��و اس��تفاده مي كنند مجاز به ورود به 

تمامي واگن ها هستند. 
مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري متروي 
تهران و حومه در ادام��ه درخصوص ديگر 
الزامات حمل دوچرخه توس��ط مسافران 
در اماك��ن مترو اف��زود: سوارش��دن روي 
دوچرخه در تمامي ايستگاه ها و قطارهاي 
مترو ممنوع مي باش��د و مس��افران داراي 
دوچرخه تنها مجاز به حمل در اماكن مترو 

مي باش��ند، همچنين حمل دوچرخه هاي 
برق�ي به صورت روش���ن در اماك�ن مت�رو 
و استف�اده از پ�له هاي برقي و آسانس�ور در 
ايستگاه هاي مت�رو جهت حمل دوچ�رخه 

ممن�وع مي باشد. 
نايب رئيس هيئت مديره شركت بهره  برداري 
متروي ته��ران و حومه با تأكي��د بر اينكه 
مسافران داراي دوچرخه بايد توان جسمي 
و مهارت حمل دوچرخ��ه از پله هاي ثابت 
ايس��تگاه را داش��ته باش��ند، تصريح كرد: 
مس��ئوليت جبران خس��ارت واردشده به 
تجهيزات ايستگاه و قطارها در مواقع حمل 
دوچرخ��ه بر عه��ده مس��افر حمل كننده 
دوچرخه مي باش��د و مس��ئوليت ناشي از 
عدم رعايت م��وارد ايمني در محيط درباره 
ورودي هاي ايس��تگاه هايي كه در تملك و 
حيطه مترو نيز بر عهده مسافر دوچرخه سوار 
است و همچنين مسافراني كه اقدام به حمل 
دوچرخه توسط مترو مي كنند، بايد مراقب 
برخورد دوچرخه با ديگر مسافران باشند و 

باعث اذيت و آزار مسافران ديگر نشوند. 
 رعايت قوانين و عرف الزم است 

نوبخت ب��ا تأكيد بر اينكه لباس مس��افران 
حمل كننده دوچرخه بايد متعارف باش��د، 
گفت: هر مس��افر مجاز به حم��ل تنها يك 
دستگاه دوچرخه مي باش��د و دوچرخه ها 
بايد تميز و ملحقات اضافي نداش��ته باشد 
و اس��تقرار دوچرخه در كنار در هاي قطار 
و پل��كان واگن هاي قطاره��اي دو طبقه و 
رهاك��ردن دوچ�رخ��ه در ايس��تگاه ها و 
واگ�ن هاي قطار ممنوع است و بايد جهت 
ايمني بيش��تر دوچرخه توسط صاحب آن 

مهار شود. 
محدوديت هايي كه نايب رئيس ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران از آن سخن گفته 
است، شايد كمي بيش از حد به نظر برسد، 
اما از الزامات گريزناپذير اين طرح كه بايستي 
الاقل در شروع طرح به آنها احترام گذاشت، 
مخصوصاً در س��اعات شلوغ مترو موجبات 

نارضايتي كسي را فراهم نكند. 
گفتني است اگر خطوط باقيمانده و تكميل 
نشده مترو و همچنين واگن هاي دپوشده 
در گمرك تعيين تكليف ش��وند، اين طرح 
خ��وب نارضايت��ي متروس��واران را در پي 
نخواهد داشت. حمل و نقل عمومي با چنين 
طرح هايي مي تواند بيش از پيش در كانون 

توجه شهروندان قرار بگيرد. 

گره زدن موضوعات به مسائل سياسي يكي 88498440سرويس اجتماعي
از شگردهايي است كه زمان مي خرد و كارها 
را پيش مي برد حتي درباره موضوعاتي كاماًل 
علمي همچ��ون » محص��والت تراريخته«. 
دان��ش دس��تكاري ژنتيك��ي محصوالت 
كش��اورزي و موج��ودات  زيس��تي، بومي 
كشور ما نيست. شبيه س��ازي هاي ژنتيكي 
يكي از مصاديق دس��تكاري ژنتيكي است 
كه اتفاقاً كش��ور ما هم در اين حوزه موفق 
بوده و پژوهشگران مؤسس��ه رؤيان سال ها 
پيش توانستند شنگول و منگول را با روش 
شبيه س��ازي ژنتيكي توليد كنند. در حوزه 
محصوالت كشاورزي هم بحث دستكاري 
ژنتيكي و توليد گونه هاي پرمحصول تر يا با 
مقاومت بيشتر در برابر آفات سابقه اي چند 
10 ساله دارد، اما طرفداران تراريخته ها هنوز 
در هيچ يك از محافل علمي دنيا نتوانسته اند 
اثبات كنند، محصوالت دس��تكاري ش��ده 
ژنتي��ك بي خطر اس��ت. به همي��ن خاطر 
بسياري از كشورهاي اروپايي واردات و كشت 
اين قبي��ل محصوالت را ممن��وع كرده اند. 
كش��ورهايي هم كه محص��والت تراريخته 
 GMO را عرضه مي كنند با برچس��ب هايي
روي اين محصوالت تراريخته بودن آنها را 
مشخص مي كنند. نكته قابل تأمل اينجاست 
موادغذايي تراريخته با قيمت هايي به مراتب 
ارزان تر از محصوالت ع��ادي و ارگانيك به 

فروش مي رسد. 
اما در ايران سال هاست روغن هاي استحصال 
ش��ده از ذرت و س��وياي تراريخته به بازار 
عرضه مي شود و س��هم تراريخته ها در اين 
ح��وزه ح��دود 100درصد اس��ت. تاكنون 

عرض��ه روغن هاي تراريخته به ب��ازار بدون 
هيچ برچسب يا اطالع رساني خاصي صورت 
مي گرفت و حاال هم ك��ه روي برخي از اين 
محص��والت تراريخته بودن درج ش��ده در 
عمل انتخاب ديگري براي مردم وجود ندارد! 
 اين در حالي است كه واردكنندگان دانه هاي 
روغني ب��ه كش��ور مي توانن��د محصوالت 
ارگانيك يا عادي را وارد كنن��د، اما تفاوت 
قيم��ت تراريخته با محص��والت عادي آنها 
را به س��مت س��وي واردات اين محصوالت 
س��وق مي دهد به خصوص اينكه دانه هاي 
روغني تراريخته به قيمت محصوالت عادي 
در كش��ور به فروش مي رسد، اما حاال بحث 
واردات نيست و برخي طرفداران تراريخته 
براي كشت اين محصوالت برنامه دارند و از 
سوي ديگر با گره زدن ماجراي تراريخته با 
سياست و تضعيف دولت مي كوشند تا دهان 
مخالفان اين محصوالت را ببندند. نمونه اش 
اظهارات اخير بهزاد قره ياضي، رئيس انجمن 
ايمني زيس��تي ايران كه گفت: برخي قصد 
دارند ب��راي توجيه مخالفت خ��ود با توليد 
ملي و داخلي محصوالت تراريخته، تعرفه يا 
ممنوعيتي روي اين محصوالت گذاشته شود 
تا دولت نتواند اين محصوالت را تأمين كند 
و تضعيف ش��ود. اين ادعا در حالي است كه 
مخالفت با محصوالت تراريخته تنها به ايران 
اخصاص ندارد و مخالف��ان آن از چهره هاي 
علمي هس��تند و بر مبناي مدارك مستدل 
مخالفت شان را اعالم مي كنند و گره زدن اين 
ماجرا به سياست پشت پرده هاي اقتصادي و 
منافعي كه در اين ميان رد و بدل مي شود را 

پوشش نمي دهد. 

در پي انتش��ار مطلب��ي با عنوان »ش��هيد 
حججي ش��ما را رئيس صدا و سيما كرد!« 
در صفحه سه مورخ 26 آذرماه آن روزنامه، 
توضيحات زير به عن��وان جوابيه اداره كل 
روابط عمومي رسانه ملي ارسال مي شود؛ لذا 
ضروري است نسبت به انتشار آن در همان 

صفحه اقدام فرماييد. 
1-  نشست مسئوالن تشكل  هاي  دانشجويي 
با رئيس رس��انه ملي در قالب گفت وگويي 
صريح و صميمانه برگزار ش��د؛ فضايي  كه 
ماهيت همه نشست  هاي  دانشجويي است  
و بي ترديد، اين ويژگي از روحيه پرسشگرانه 
و باانگيزه  جوانان نش��ئت مي گيرد. در اين 
زمينه نيز هر ذهن و حافظه منصف و عاري 
از پيش��داوري، اذعان خواهد كرد كه تمام 
نشست  هاي  برگزار شده از سوي مسئوالن 
مختلف كش��ور ب��ا دانش��جويان داراي دو 
ويژگي صميمت و صراحت بوده و مباحث و 
انتقادات گوناگون و چالش برانگيزي در آنها 
بيان شده است. در اين نشست نيز همچنان 
كه حاضران در جلس��ه تأييد خواهند كرد، 
پيش از شروع نشس��ت، رئيس رسانه ملي 
ب��راي نتيجه گي��ري بهتر، از دانش��جويان 
خواست تا انتقادات خود را صريح و بي پرده 
بيان كنند كه ايشان نيز به تك تك پرسش ها 
و انتقادات با دقت و صبر پاسخ دادند كه در 
رسانه  هاي  مختلف نيز متن كامل آن منتشر 
شد. لذا اينكه در آن روزنامه از اين صراحت 
و صميمت و فض��اي باز ايجاد ش��ده براي 
گفت وگوي صميمانه سوءاس��تفاده شود، 

جاي تأسف و البته تأمل دارد. 
2- علي رغم اينكه متن كامل اين نشست در 
روزنامه صبح نو و ديگر رسانه ها منتشر شد، 
روزنامه »جوان« در مطلب مذكور، كه گويا 
با هدف تخريب رسانه ملي تنظيم و منتشر 
ش��ده، با دس��تاويز قراردادن يك جمله از 
دكتر علي عسگري و حذف ادامه توضيحات 
ايش��ان،  به سناريوس��ازي عليه س��ازمان 
صدا و سيما دست زده كه متأسفانه نمونه آن 
تاكنون فقط در رسانه  هاي  مخرب و معاند 
ديده شده اس��ت. اينكه رسانه ملي با انجام 
وظايف رس��انه اي و خبري خود در مقابل 
رس��انه  هاي  بيگانه باعث ش��ناخت هر چه 
بيش تر مردم و نسل جوان كشور با جايگاه و 
عظمت شهيد حججي شده و به گفته رئيس 
سازمان صدا و سيما »نقشي زينب وار براي 
شهيد حججي ايفا كرده است« بر هيچ كس 
پوشيده نيست، ليكن اينكه روزنامه »جوان« 

با حذف اين توضيح��ات مطلبي تخريبي 
براي ش��خص رئيس رس��انه ملي در قالب 
يك صفحه با تيتر مذكور منتش��ر مي كند، 
نشان از اهدافي متناقض با رسالت فرهنگي 
و رسانه اي اين روزنامه دارد كه مطمئناً قابل 

بررسي و پيگيري است. 
3- از آنجا ك��ه همواره در كارنامه و س��وابق 
روزنامه »جوان«، شاهد تهيه و انتشار مطالب 
بي طرفان��ه و مبتني ب��ر اخ��الق حرفه اي و 
رسانه اي بوده ايم و درج و انتشار چنين مطالب 
تخريبي و پرسش برانگيزي آن هم در سرويس 
غيرمرتبط )اجتماعي(! جاي تأمل و بررسي 
دارد، از مس��ئوالن آن روزنام��ه انتظار داريم 
براي تنوير افكار عمومي نسبت به پگيري اين 
موضوع و ارائه و انتشار پاسخ دقيق در اسرع 
وقت اقدام نمايند. بي تردي، رسانه ملي حق 
پيگيري درخصوص انتشار هدفمند و تخريبي 

اين مطلب را براي خود محفوظ مي داند. 
  اص�الح و توضي�ح درب�اره گزارش 
»ش�هيد حجج�ی ش�ما را رئي�س 

صداوسيما كرد«
در صفحه 3 روزنامه »جوان« 26 آذرماه در 
واكنش به جمله رئيس صداوسيما خطاب 
به يك دانشجو كه »حججی را من حججی 
كردم« نقدی را مبتنی ب��ر مبانی اعتقادی 
نسبت به ارزش و جايگاه شهادت در هويت 
بخش��ی به مديران نظام اسالمی آورده كه 
پس از بررسی مجدد مشخص شد اين جمله 
در يك ديالوگ تند و پاس��خ به دانشجويی 
كه صدا و س��يما را در واقعه شهيد حججی 
كم كارتر از CNN معرف��ی كرده بود، بيان 
شده بود. اگرچه رئيس محترم صداوسيما 
در اس��تخدام واژه   ها دق��ت الزم را صورت 
نداده اند، اما لغزندگی كالم در يك مشاجره 
را نبايد به باور دكتر عسگری ارجاع داد و وی 
را متهم به بی توجهی به ش��هيد و شهادت 
نمود. لذا ضمن يادآوری سخن مقام معظم 
رهبری كه »همه ش��هدا عزيزند، اما شهيد 
حججی را خداوند)به طور( ويژه عزيز كرد.« 
بدين وس��يله اصالح می نماييم كه رئيس 
محترم صداوس��يما از ي��اران و بازماندگان 
ش��هدا هس��تند و هرگونه القاي تقابل وی 
با ش��هادت و ش��هيدان بی انصافی است و 
روزنامه »جوان« نسبت به مديران متعهد 
كش��ور چنين نگاهی ن��دارد. اگرچه خوب 
است روابط عمومی سازمان ضمن تشريح 
فضايي كه اين موضوع طرح شده به تبيين 

مسئله بپردازد.

جوابيه صداوسيما به گزارش »جوان« 
صداوسيما  براي شهيد حججي زينب وار عمل كرد

قباي سياست بر تن محصوالت تراريخته !

زهرا چيذري 

بيژن يانچشمه
   گزارش   يک

    ويژه

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  هادي اميدي فر با انتشار اين عكس توئيت كرد: روزي كه صدام با 
تكبر مي ايستاد و به سمت ايران تير شليك مي كرد و روزي كه بازجوهاي 
بعثي رزمندگان اسير را مجبور به سب خميني مي كردند، نمي توانستند 
حتي لحظه اي تصور كنند كه روزي در قلب عراق و در استان ديالي تصاوير 

رهبران انقالب اسالمي به عنوان نماد مقاومت نصب شود. 

 نادر فتوره چي توئيت كرد: وقتي جامعه رسانه اي ما معتقدند پول 
مردم در بانك ها »پول شخصيه«، چرا خود خاوري ها نبايد فكر كنند 
پول مردم در بانك ها »پول شخصيه«؟ بگذريم از تناقض عجيب همان 
خط اول كه ابتدا حكم صادر مي كنند »پول خاوري ش��خصيه« و بعد 

مي گويند »دادگاه بايد تصميم بگيره«!

 س�يدمحمد بطحاي�ي توئيت ك�رد: برخ��ي از مؤسس��ات از راه 
اضطراب آفريني و فش��ار بر دانش آموزان ارتزاق مي كنند و مي خواهند 
سياست هاي وزارت آموزش و پرورش را مطابق با خواسته هايشان تغيير 
دهند، پول و قدرت زيادي هم دارند تا زماني كه من مسئوليت خدمتگزاري 

در اين وزارتخانه را دارم اجازه نمي دهم چنين اتفاقي بيفتد. 

 مهران ابراهيميان توئيت كرد: بازدهي منفي بازارهاي منفي با 
نبود چشم انداز مثبت در اقتصاد و افزايش روزي هزار ميليارد تومان، 
يعني فنر تورم دوباره در حال جمع شدن اس��ت تا بار ديگر، ناگهان و 
با بهانه اي از زير بار در برود. فقط كندكردن سرعت گردش پول كافي 

نيست. هر چند اين هم از بركات استانداردهاي خارجي هاست.

 چنلي توئيت كرد: وقتي سيب زميني رسيد به ۴هزار تومن سريع 
جلوي صادراتش رو گرفتن تا قيمتش بي��اد پايين، اصاًل هم مهم نبود 
كشاورز ضرر كنه يا نه! االن كه قيمت پسته س��ر به فلك كشيده چرا 
جلوي صادراتش گرفته نمي شه؟ چرا منبع درآمد كشاورز ساده واستون 

مهم نيست، اما همه جوره امنيت باغدار هاي پسته رو تأمين مي كنيد؟

 مرجان حاج رحيمي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: هر دم 
از اين باغ بري مي رسد! ش��ركت آب منطقه اي ابركوه قنات نبادان را 
مرده اعالم كرد و به اين ترتيب حفر چاه در آن آزاد مي شود و اليروبي 
فراموش. قنات نبادان آخرين قناتي است كه سرو ابركوه از آن مي تواند 
آب بنوشد و به اين ترتيب بايد به زودي شاهد مرگ اين سرو ۴ هزار و 

500 ساله باشيم. 

 يوس�في توئيت كرد: اينكه براي جوانان كار نيست يك واقعيت 
انكارناپذيره ولي اگر هم كار باش��ه خوش��تيپ ها و كس��اني كه روابط 
عمومي بااليي دارند تو اولويت هس��تند. با چند تا از مراكز كاريابي در 
اين ارتباط صحبت كردم و مش��خص ش��د چقدر داشتن ژن خوب تو 

خوشتيپي.

با استناد راي چهارمین جلسه کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
گلستان در تاریخ 1397/6/5مجوز بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی قائم پرواز 
گلستان به مدیر عاملی داوود قائمی واقع در شهر گرگان لغو اعالم می گردد.

با استناد راي چهارمین جلسه کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
گلستان در تاریخ 1397/6/5مجوز بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی محبان 

والیت به مدیر عاملی مهدي عیدي واقع در شهر کالله لغو اعالم می گردد.

با استناد راي چهارمین جلسه کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
گلستان در تاریخ 1397/6/5مجوز بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی میقات 
بهشت به مدیر عاملی محمدرضا باي واقع در شهر آزادشهر لغو اعالم می گردد.

اطـال عیـه

روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
 صنایع دستی و گردشگري استان گلستان

اطـال عیـه

اطـال عیـه

بازيافت غيرقانوني بالي جان پايين شهري ها عليرضا سزاوار
   محيط زيست

هر يتيم در ايران 5 حامي مالي دارد 

 حمايت از ۶۲۰هزار خانوار جديد
 در سال جاري

رئيس كميته ام�داد از وجود پن�ج حامي براي هر يتي�م در ايران 
خب�ر داد و گف�ت: نمره ب�ه م�ردم در كار خي�ر 20اس�ت چراكه 
شاهديم هرچه خوبي در كشور است توسط مردم انجام مي شود. 
سيدپرويز فتاح در جلسه مجمع كارآفرينان خير اشتغال استان كه در 
سالن شهداي دولت استانداري برگزار ش��د، اظهار داشت: طي هشت 
ماه نخست سال كمك هاي مردمي در كش��ور با وجود تمام مشكالت 
اقتصادي نسبت به سال گذش��ته 35درصد افزايش يافته است.  وي با 
بيان اينكه اين كمك ها در البرز 65درصد افزايش داش��ته است، افزود: 
خوش��بختانه مردم اين اس��تان در تمامي امور خير پيش قدم بوده اند.  
رئيس كميته امداد بيان كرد: 172هزار يتي��م در ايران وجود دارد كه 
هر يتيم متوس��ط 220هزار تومان در ماه مي گيرد و اين آمار در استان 
البرز به ۴15هزار تومان در ماه مي رسد.  فتاح از وجود پنج حامي براي 
هر يتيم در ايران خبر داد و گفت: نمره به مردم در كار خير 20 اس��ت 
چراكه شاهديم هرچه خوبي در كشور است توسط مردم انجام مي شود 
و خرابكاري ها توسط برخي مسئوالن اتفاق مي افتد.   فتاح با بيان اينكه 
البرزي ها در زلزله كرمانشاه سنگ تمام گذاشته اند و مساكن بسياري 
ساختند، بيان كرد: 620 هزارخانواده در سال جديد تحت پوشش كميته 
امداد درآمدند و اين نشانگر شرايط بد اقتصادي مردم در جامعه است.  
رئيس كميته امداد با بيان اينكه 72 هزار دانش��جو داريم، خاطرنشان 
كرد: مي توانيم با بهره گيري از نخبگان علمي و پژوهشگران به بهترين 
شرايط در دنيا دس��ت پيدا كنيم.  فتاح با بيان اينكه 62 درصد از افراد 
تحت پوشش كميته امداد زنان سرپرست خانوار هستند، اضافه كرد: در 
سال گذشته 135 هزار وام به افراد تحت پوشش، تعلق گرفته است كه در 
نظر داريم در سال آتي اين تعداد وام را به 200هزار فقره برسانيم.  وي در 
پايان خاطرنشان كرد: ارائه وام قرض الحسنه توسط كميته امداد انجام 

خواهد شد به شرطي كه در اشتغال پايدار مصرف شود. 


