سرشبکه قاچاق کتاب دستگیر شد

«کانادا» به مأمن اختالسگران تبدیل شده است!

ایرنا :متهم اصلی شبکه نشر و توزیع کتاب به صورت قاچاق ،توسط ماموران امنیتی دستگیر شد .رئیس کارگروه صیانت از حقوق
ناشران  اظهارکرد :این فرد مدتها تحت تعقیب و متواری بود« .محمود آموزگار» کتاب قاچاق را کتابهایی عنوان کرد که فاقد
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند و افزود :متهم کتابهای پرفروش ناشران را بدون مجوز چاپ کرده و به فروش میرساند
و این اقدام در زمینه کتابهایی که خارج از کشور منتشر میشدند نیز صورت میگرفت .رئیس کارگروه صیانت از حقوق ناشران
گفت :این فرد به همراه خانواده فعالیت میکرد و در بسیاری از انبارهای کتابهای قاچاق کشف شده اخیر نیز آثار تخلفات وی
مشهود بود .آموزگار ضمن انتقاد از برخی رسانهها در مورد اشاره به نام متهم ،گفت :این ادعا و اتهام در حال حاضر مطرح است و
براساس آیین دادرسی کیفری ،تا مظنونی حکمش قطعی نباشد نمیتوان نام او را فاش کرد.
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مدیریت شهری
 معاون میراث فرهنگی اداره کل
میراثفرهنگی استان تهران خبرداد:

ندودی درشهر ری
کشف ریلماشی 

ایسنا :دادستان کل کشور با اشاره به آخرین اقدامات و تالشها برای بازگرداندن «مرجان شیخ االسالمی»(متهم فساد اقتصادی)
گفت :کانادا به مامن اختالسگران تبدیل شده است و انتظار داریم دستگاه قضا و نیروی پلیس این کشور ،در این زمینه همکاری
کنند .حجت االسالم«محمدجعفریمنتظری» در حاشیه همایش فرماندهان انتظامی تهران بزرگ به خبرنگاران افزود :بخش
اینترپل داخل کشورمان ،همکاریهای خوبی با دستگاه قضا دارد؛ اما با پلیس بینالملل خارج از کشور بهویژه در کشورهایی که
با ما عناد دارند ،مشکالتی داریم .وی بیان کرد :انتظار داریم مسئوالن قضائی و پلیس کانادا اجازه ندهند کشورشان مرکزی برای
تجمع اختالسگران باشد .به گزارش ایرنا ،نام «مرجان شیخ االسالمی» در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت
بازرگانی پتروشیمی اعالم و قاضی پرونده اختالس در پتروشیمی نیز اعالم کرد که این خانم از کشور متواری شده است.
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سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت خبرداد:

کمپین« »60،30راه مقابله با هیوالی جادهها
دریاوفایی  /گروه پارلمانی
samar_raz@yahoo.com

«کیانوش جهانپور» سرپرست مرکز روابط
عمومی و اطالعرســانی وزارت بهداشت
کشــور درگفتوگوی اختصاصی با ما ،از
اجرای طرح « »60،30ایــن وزارتخانه
در ایام نــوروز خبــرداد و گفــت :بیش
از  60تــا  65درصد حــوادث ترافیکی در
30کیلومترانتهایی و منتهی به شــهرها
رخ میدهد .با توجه به این موضوع ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی امسال
کمپیــن« »60،30را درسراسرکشــور با
همکاری نهادهای مختلف ازجمله پلیس
راهوربه اجرا درآورده است.
وی با اعــام اینکه کمپیــن «   »30 ،60
از هفته گذشــته درغالب «رادیو ســفر»
درسازمان صداوســیما آغاز به کار کرده
است ،افزود :در  30کیلومترمانده به ورودی
شهرها نیزپایگاههای این کمپین با همکاری
ســایرارگان ها درجهت اطالعرســانی و
هشیاری مسافران فعالیت خودشان را آغاز
کردهاند .معتقدیــم این کمپین راه مقابله

هشــدارهای مســافرتی و آییــن
چهارشنبهســوری از دیگر مــواردی بود
که سرپرســت روابــط عمومــی و مرکز
اطالعرسانی وزارت بهداشــت درباره آن
خاطرنشــان کرد :همواره شروع سفرهای
نوروزی و آخرین چهارشــنبه ســال ،از
زمانهــای پرخطربوده و ضروری اســت
تا نســبت به مدیریت هیجانــات ،اهتمام
بیشتری داده شــود .جهانپور ،درپاسخ به
این پرسش که کدام استانها در سالهای
گذشته کمترین و بیشترین میزان مواجه
با خطــرات و حــوادث ناشــی از جاده و
چهارشنبهسوری را داشتهاند ،اظهار داشت:
قطعاً در این زمینه آمارهایی وجود دارد؛ اما
اورژانس پیش بیمارســتانی  115و امور اکنون بنده حضور ذهنی برای این پرسش
درمان را به صورت شبانهروزی اعالم کنند ندارم .با این حال شهرها و استانهایی که
تا بالفاصله مورد رسیدگی قرارگیرد .وی   پذیرای میهمانان نوروزی بیشتری هستند،
اضافه کرد :از طریق ســامانه تلفنی  190متاســفانه حوادث و با تعداد فوت شدگان
درسراسرکشور ،دسترســی به اطالعات ناشی از حوادث ترافیکی بیشتری مواجهند.
دارویــی و ســموم ،اطالعــات مربوط به وی دراین باره یادآور شــد :البته درسال
نزدیکترین داروخانهها و داروخانههایی های اخیر آمــار قربانیان حوادث ترافیکی
که داروهــای کمیاب احتمالــی را توزیع سیرنزولی داشته است و امیدواریم این روند
میکنند ،به سهولت امکانپذیراست.
امسال نیز تداوم یابد.
عکس  :فارس

عملیات عمرانی شــهرداری شهر ری ،اینبار
به کشف «ریل ماشین دودی» دوره قاجارها
در خیابان فداییان اسالم و در مقابل امامزاده
عبداله تهران منجر شد.
«محسنشیخاالســامی»،معاون میــراث
فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی اســتان
تهران ،با اعالم این خبر به ایســنا توضیح داد:
به دنبال انجام عملیات عمرانــی در پیادهرو
خیابان فداییان اســام در شــهری ری و در
مقابل امامزاده ،پایههای ریل ماشــین دودی
دوره قاجار به مساحت حدود  ۴۰متر نمایان
شد؛ بنابراین در نخســتینقدم ،این مسیر و
ریلهای مشخص شــده باید مرمت شوند و با
کمک دستگاههایی مانند شهرداری ،ماشین
دودی به صورت نمادین در کنار همان پایه قرار
گیرد ،چون ریل به دســت آمده با آن ماشین
هویت پیدا میکند.
او با بیان اینکه اثر به دســت آمــده ،هویت
صنعتی و مدرنیته شــدن تهران است ،تاکید
کرد :این نقطه میتواند بخشی از هویت حمل
و نقل درونشهری منطقه نیز باشد.
شیخاالســامی ،با بیان اینکه دستگاههایی
مانند مترو میتوانند در هویــت دادن به این
منطقه دخیل باشند ،افزود :این سازه قدمت
صنعت حملونقل ریلی و درونشهری تهران
را نشــان میدهد که خود بخشــی از هویت
منطقه اســت؛ بنابراین آن باید حفظ شــود.
نخستین قدم این است که آن پایهها حفظ و
ریل مرمت شود.
«امیر مســیبرحیمزاده» ،مدیر اداره میراث
فرهنگــی شــهر ری ،در گفتوگو با ایســنا
میگوید :در بحث کفســازی شهرداری ری،
کارگران به ایــن ریلها برخــورد کردند که
براساس صحبتهای انجام شده با شهردار ری
و مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران ،باید
نسبت به احیا و حفظ محدودهای که ریل در آن
به دست آمده است ،اقدامات الزم انجام شود.
او با اشــاره به اینکه صحبتهای انجام شده
برای طراحی این مســیر و بازسازی آن و قرار
دادن ماشــین دودی در کنار ریل به دســت
آمده در مراحل اولیه است ،میافزاید :ماشین
دودی متعلــق بــه همــان دوره ،اکنون در
حیاط مترو شــهرری قرار دارد؛ بنابراین باید
رایزنیها در این زمینه نیز انجام شود ،هر چند
رضایت
شهرداری منطقه نیز نسبت به این کار

داشت.
وی همچنین درباره رایزنی با مالکان مغازههای
قرار گرفته در این مسیر برای تعبیه یک مسیر
گردشــگری ،از رضایت مالکان و لزوم رایزنی
بیشــتر با آنها بعد از پایــان مرمتها خبر
میدهد.
نام ماشین دودی را در تهران قدیم به نخستین
خط آهن ایران کــه بین تهران و شــهر ری
کشیده شد ،تعلق گرفت و علت این نامگذاری
بخاری بود کــه از دودکش قطــار آن خارج
میشد.
این راه آهن در ســال  ۱۲۶۱خورشیدی در
دوره ناصرالدین شاه ساخته شد که امتیاز آن
را یک مهندس فرانسوی به نام «مسیوبواتال»
بــه نمایندگــی یــک شــرکت بلژیکــی از
«ناصرالدینشاه» گرفت .شــاید بتوان گفت
ماشین دود نخستین خط تراموای تهران است.
این ماشین دودی دو ایســتگاه داشت؛ نقطه
آغاز آن خط نزدیک خیابان دروازه خراســان
(میدان قیام و پارک کوثر فعلی) و نقطه پایانی
جلوی در شاه عبدالعظیم در شهر ری بود .در
آغاز ،هر بار به هنــگام راه افتادن قطار ،بچهها
سنگ زیادی به ماشــین دودی میزدند .این
وسیله جدید مورد پذیرش مردم تهران واقع
نشــد و در مدت کوتاهی با ورشکست شدن
این شرکت بلژیکی ،تراموا در تهران به بایگانی
تاریخ سپرده شد.
در شروع کار ماشــین دودی ،مردم کنجکاو
تهران برای آشــنایی با پدیده جدیدی که به
شهرشان آمده بود به محل «گارماشین» که
ایســتگاه ماشــین دودی بود میرفتند ،ولی
هیچکس جرئت و تمایل ســوار شدن به آن را
نداشت؛ تا اینکه ناصرالدین شاه برای نخستین
بار با گروه زیادی از مقامات مملکتی با ماشین
دودی به شهرری مسافرت کرد و همین مسئله
باعث تشویق مردم به استفاده از ماشین دودی
شد.
این راهآهن در ســالهای دهه  ۱۳۴۱تعطیل
شــد و اکنون باقی مانده آن ماشین در حیاط
متروی شهر ری و بخش دیگر آن در بخشی از
فضای پارک ملت است.

گزارش ویژه

با هیوالی جادهها یعنــی خوابآلودگی و
عدمتمرکز ناشی از خستگی خواهد بود.
جهانپورگفت :اگر بتوانیــم این موضوع را
به عنوان یک اصل و قاعــده تبدیل کنیم
تا هموطنانمان در  30کیلومترمسیرهای
منتهی به مقصد ،نســبت به هشــیاری و
رعایت نکات ایمنی دقت بیشتری داشته
باشند ،شاید بتوان ادعا کرد که  60درصد
حوادث جــادهای بــا این کمپیــن قابل

پیشگیری خواهد بود.
سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و
اطالعرســانی وزارت بهداشت همچنین
یادآور شد :از موضوعات بسیار مهم دیگر
که خصوصاً درایام پایانی سال و نوروز باید
مورد توجه عموم شــهروندان قرارگیرد،
قابلیتهای ســامانه تلفنی  190است که
از این طریق میتوانند شکایات احتمالی
درمورد واحدهای صنفی ،بهداشت محیط،

مخابرات

عقبماندگی جدی در حوزه پهنباند ثابت

ایرنا :دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای ،با اشــاره به عقبماندگی جدی در حوزه پهنباند ثابت و
لزوم ایجاد شرایط برای سرمایهگذاری گفت :اگر دولت بخواهد شرایط را برای سرمایهگذار فراهم کند،
طبیعی است که در آن باید تضمینها و مشوقهای الزم فراهم باشد که سرمایهگذار حاضر شود پولش
را سرمایهگذاری کند« .رسول سراییان» با بیان اینکه کشور در حوزه پهنباند ثابت ،عقبماندگی جدی
دارد ،گفت :ما در موبایل توســعه خوبی پیدا کردیم؛ اما در حوزه ثابت که بازیگرانش مخابرات و FCها
هستند ،توسعه پیدا نکردیم .باید یک برنامه مشخصتر شامل ســرمایهگذاری ،تعرفه و تعهد توسعه
تدوین شود ،یعنی یک بسته توســعه پهنای باند ثابت برای کشور الزم است .وی در ادامه با بیان اینکه
ضمن لزوم سرمایهگذاری ،بازگشت سرمایه نیز اهمیت دارد ،افزود :طبیعتاً هر سرمایهگذاری باید به
بازگشت سرمایهاش اطمینان داشته باشد .این بازگشت سرمایه میتواند از محل بسته باشد یا تعرفه یا
هزینه اشتراک ماهیانه که باید در نظر گرفته شود .دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با تاکید
بر لزوم فراهم کردن شرایط برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ،اظهار کرد :اگر دولت بخواهد شرایط
را برای سرمایهگذار فراهم کند ،طبیعی است که در آن باید تضامین و مشوقهای الزم فراهم باشد که
سرمایهگذار حاضر شود پولش را سرمایهگذاری کند .طبیعتاً اگر این شرایط فراهم نباشد ،سرمایهگذاری
اتفاق نخواهد افتاد .سراییان ،با اشاره به مشکالت شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی بیان کرد:
یکی از مهمترین موانع موجود ،پراکندگی آنهاست .اگر آنها مانند بازیگران موبایل سه تا بودند ،قطعاً
قدرتشان خیلی متفاوتتر بود .این شرکتها همهشان هزینه جاری دارند ،از جمله هزینه ساختمان،
نیروی انسانی ،قبض آب ،برق و گاز و چه درآمد داشته باشند یا نداشته باشند ،باید این هزینه جاری را
بپردازند .وی با تاکید بر لزوم ادغام شرکتهای اینترنتی بیان کرد :اگر هفده هزینه جاری موجود را به دو
تا تبدیل کنیم ،خیلی تفاوت ایجاد میکند .در حال حاضر با توجه به شرایط و فضا ،کل پهنای باند ما که
روی  ADSLقرار دارد ،هشت میلیون است ،درحالیکه حداقل  ۲۴میلیون و به تعداد خانوادههای کشور
جای رشد دارد .دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه این رشد و توسعه نیاز به بازار و نیروی
انسانی دارد ،گفت :یکی از مشکالت عدم یکپارچگی و همسویی شرکتهاست .این شرکتها هم چون
هموزن نیستند ،حاضر نمیشوند با هم همکاری کنند و این یکی از مشکالت است که باید در سازمان
تنظیم مقررات درباره آن تصمیمگیری شود.
در نشست خبری «روز جهانی کلیه» مطرح شد:

نیاز به تختهای دیالیز هر روز درحال افزایش است

آزاده سلیمان نژاد  /گروه استانها
 14آوریــل هر ســال «همایش جهانــی کلیه» در
کشورهای دنیا برگزار میشود .اصفهان نیزدر آخرین
پنجشــنبه ســال اقدام به برگزاریهایشی با همین
موضوع خواهد کرد .به همین مناسبت انجمن خیریه
بهداشــتی ودر مانی حضرت ابوالفضــل اصفهان ،با
همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی ومرکز تحقیقات
بیماریهای کلیه نشستی در این باره با اصحاب رسانه
برگزار کرد .دکتر «شــهرام طاهری» فوق تخصص
بیماریهای کلیه ،هــدف از برگزاری این همایش را
اطالعرســانی به عموم مردم وافراد درمعرض خطر
دانست واذعان داشت :شعار امسال همایش ،سالمت
کلیه برای همه در همه جاست.

با انجام یک آزمایش ساده میتوان از ابتال به
بیماریهای کلیوی پیشگیری کرد
مدیرعامل خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل
اصفهان ،برگــزاری این همایش را اعالم هشــداری
دانست که در سراسر دنیا درمورد کلیه اعالن میشود.
به گفته «احمد فامیلدردشتی» طبق آمار معاونت
درمان دانشگاه علوم پزشکی ،حدود  10تا 11درصد
جمعیت کشور ما مبتالبه دیابت هستند واین خطر
بزرگی اســت که اگر راه چارهای برایش اندیشــیده
نشود هر روز نیازبه تختهای دیالیز افزایش مییابد.
به گفته فامیلدردشتی ،در شرایطی که تنها با انجام
ســالیانه یکبار آزمایش ومعاینه میتــوان از بروز
مشکالت کلیوی پیشگیری کرد ،بخشهای دیالیز

مسکن

جزئیات ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی برای خانه اولیها با وام ارزان

باشگاه خبرنگاران جوان :معاون مسکن شهری بنیاد مسکن درباره جزئیات ساخت  ۱۰۰هزار واحد
مسکونی از سوی بنیاد مسکن گفت :واحدها صرفاً به متقاضیان خانه اولی همراه با وام یارانهای واگذار
میشود« .محمدجوادحقشناس» درباره نقش بنیاد مسکن در طرح ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی
تا سال  ۱۴۰۰اظهار داشت :بنیاد مسکن طرحی در این خصوص تهیه کرده و وزارت راه و شهرسازی نیز
آن را پسندیده است .در این طرح قرار است  ۱۰۰هزار واحد را بنیاد مسکن ۱۰۰ ،هزار واحد در بافتهای
فرسوده و  ۲۰۰هزار واحد در شهرهای جدید احداث شود .وی با بیان اینکه برای اجرای تعهداتی که از
سوی بنیاد مسکن در راستای اجرای طرح ساخت  ۴۰۰هزار واحد پذیرفته شده ،درخواست تسهیالت
را به بانک عامل بخش مسکن و درخواست ارائه زمین را به سازمان ملی زمین و مسکن دادهایم ،گفت:
در حال برنامه ریزی برای تسریع در اجرای طرحها هستیم .معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تأکید
کرد :بخشی از طرح که بر عهده بنیاد است ،شامل همه شهرهای کشور میشود؛ ضمن اینکه این طرح
تقاضامحور بوده و قرار است سامانهای که تدارک دیدهایم ،راهاندازی شود تا تقاضاهای مردمی را دریافت
و ثبت کنیم .به گفته حقشناس ،اطالعات مندرج در سامانه کنترل میشود تا متقاضیان قب ً
ال تسهیالت
مشابه اعم از وام مسکن ،زمین یا واحد مســکونی دریافت نکرده باشند .افرادی که اطالعات ثبت شده
آنها راستیآزمایی و تایید شود ،مشمول دریافت این واحدها خواهند شد .وی یادآور شد :ساخت و ساز
 ۱۰۰هزار واحد مسکونی که بر عهده بنیاد است ،در مناطقی انجام میشود که دارای زیرساختهای
زندگی شهری باشند و امکانات زیربنایی و روبنایی را داشته و امکان اعطای تسهیالت به متقاضیان در
آن اراضی وجود داشته باشد .این مقام مسئول در بنیاد مسکن تصریح کرد :قرار است در بخش زمین
به متقاضیان کمک کنیم تا هزینه تمام شــده آن از متقاضی اخذ شود .مابه التفاوت قیمت تمام شده
ساخت با تسهیالت هم به عنوان آورده از متقاضی گرفته میشود .وی افزود :قرار است بانک عامل بخش
مسکن پرداخت تسهیالت به متقاضیان را بر عهده بگیرد که به صورت یارانهای این وام اعطا خواهد شد
اما هنوز نرخ سود این تسهیالت تعیین نشده است .حقشناس ،اظهارداشت :عالوه بر ساخت و سازهایی
که خود بنیاد مسکن انجام میدهد ،خود مردم هم اقدام به ساخت در این اراضی خواهند کرد .کسانی
هم که عالقهمند باشند ،میتوانند ساخت واحدهای خود را به انبوهسازان واگذار کنند .معاون مسکن
شهری بنیاد مسکن ادامه داد :قرار است هزینه زمین بر اساس قیمت کارشناسی از متقاضی اخذ شود.
اســتان در حال عبور از مرز  28بخش است وتنها در
مجتمع تخصصی حضرت ابوالفضل وابســته به این
خیریه  86بیمار در سه شیفت دیالیز میشوند واین
خطری است که انجام غربالگری را ضروری میکند.
به گفته وی مرکز تخصصی حضرت ابوالفضل نوزاد
خیریه ابوالفضل است واین خیریه مرز نمیشناسد؛
چنانچه عالوه بر شهرهای استان از قشم ،کیش ،چهار
محال ،اهواز وغیره افراد تحت پوشش دارد .دردرشتی
تصریح کرد 93 :درصد از بیمان تحت پوشش ،امکانات
اقتصادی ندارند وهیئت مدیره این مرکز در راستای
حفظ کرامت انســانی ضمن عقد قرارداد با شرکت
تعاونی فرهنگیان  75دستگاه خودروی بدون آرم در
اختیار بیماران این مرکز قرار داده تا ایاب وذهاب آنان
به بخش دیا لیز از شهرستانها به سهولت انجام شود.
به گفته این مدیر عامل در حال حاضر  18هزار پرونده
در این خیریه موجود است.
بیماری کلیه تبدیل به بیماری خاموش شده
است
در ادامه دکتر «مرتضوی» نفرولوژیست ورئیس مرکز
تحقیقات بیماریهای کلیوی اســتان ،تصریح کرد:
بیماری کلیه امروزه یک بیماری بی ســروصدا است
وبر خالف گذشــته که همراه با عالیمی بود از آن به
بیماری خاموش تعبیر میشود که حتی در مراحلی از
پییشرفت ،هیچگونه عالئمی ممکن است برای بیمار
در پی نداشته باشد وچه بسا مواردی وجود دارد که
بیمار زمانــی مراجعه کرده که نیاز بــه انجام دیالیز
وجود داشته اســت« .مژگانمرتضوی» در این باره
افزود :درحالحاضر  2000بیمار دیالیزی در استان
داریم وهدف از همه این اقدامات وتالشها این است
که با اطالعرسانی وآگاه کردن مردم نگذاریم بیماری

به مرحله دیالیز برسد.
بیشترین علت نارسایی کلیه دیابت وفشارخون
است
«فیروزه معین» نفرولوژیست ومجری طرح بررسی
شیوع بیماری مزمن کلیه ،اذعان داشت :با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی وخیریه حضرت ابوالفضل ،از
یک ماه ونیم پیش طرحی را آغاز کردهایم که در آن
با انجام پرسشگری درمورد وضعیت زندگی وسبک
زندگی افراد بتوانیم افراد به ظاهر سالم را در مراحل
اولیه بیماری شناسایی ودر مان کنیم .وی بیشترین
علت نارسایی کلیه را ابتدا دیابت وسپس فشار خون
دانست وافزود :در مراحل اولیه شاید تنها عارضه ضعف
وبیحالی باشد اما در مراحل پیشرفت بیماری عالئم
دیگر نیز نمود پیدا خواهد کرد .درمورد عالئم ابتدایی
این بیماری ،وی به ضعف بدن ،تکرر ادرار بهخصوص
در شب ،ورم بعد از خواب صبحگاهی ،کاهش اشتها،
تنگی نفس وورم پاها اشــاره کرد .دکتر «سوداوی»
مدیر مرکز تخصصی حضرت ابوالفضل نیز شعار این
مرکز را پیشــگیری مقدم بر درمان دانست وخاطر
نشــان کرد :این مرکز میکوشد این شعار را به عمل
تبدیل کند .به گفته سوداوی ،این مرکز دارای هفت
طبقه اســت که در طبقه همکف آن کلینیک مجهز
پیشــگیری از بیماریهای کلیه با بخشهای قلب
وعروق ،تغذیه ،چشم ،تخصص داخلی وغیره است.
این مرکز دارای چهارســالن مجزا با استانداردهای
روز دنیاست که هشت تخت دیالیز با همه تجهیزات
در هر کدام از این سالنها موجود است.به گفته وی:
کارشناسان وزارت بهداشت ضمن دوبار بازدید از این
مرکز اعالم کردند این مجتمع در زمینه ساخت مراکز
دیالیز در کشور نمونه است.

شرکت «توسکا» :پول ساخت
 79برنامه پربیننده را ما میدهیم

واکنش به پیگیری وزیر ارتباطات
برای شفافیت

نسلفردا  /گروه ایران :ماجرای دستکاری
در آرای صدا و ســیما این روزها مدام چاقتر
میشــود .دعوای کودکانه یک رئیس توجیه
نشده  30ساله (فروغی شبکه سه) با چهره برتر
این سالهای رسانه ملی (عادلفردوسیپور)
انگار هر روز دســت و پاهای بیشتری میبابد.
حتی شــوت کردن توپ اخالل در آرا به زمین
وزیر هم افاقه نکرد و نتوانست کمکی به متهم
ردیف اول بکند .بهخصوص که وزیر جوان ثابت
کرده در برخی موارد با کسی شوخی ندارد و با
ابزار تحت اختیارش (توئیتر) پردههایی را کنار
می زند تا کسی چیزی گردنش نیندازد.
رابطه ســرد این دو ادامه داشــت تا تلویزیون
تصمیم گرفت بهترین برنامههــای خود را با
نظر مردم انتخابات کند .برنامه عادل هم جزو
گزینههای بهترین برنامه سال بود؛ درحالیکه
خودش در تصمیمی عجیب جزو مجریهای
برتر نبود.
ِ
نخســت رأیگیــری ،برنامه «عادل»
در دور
با فاصله ،اول شــد .در دور دوم هم او در صدر
برنامههای محبوب قرار داشــت تا اینکه خبر
رســید یک میلیون از آرای برنامــه «نود» به
حساب برنامه «برنده باش» با اجرای «گلزار»
ریخته شده است .همه از این دستکاری مطلع
شدند .وزیر ارتباطات در فضای مجازی از تقلبی
بزرگ حرف زد.
به نظر میرسید دستهایی میخواستند نشان
دهند عادل محبوب نیست و مردم ،گلزار خوش
چهره را بیشتر دوست دارند.
با کمک وزیر ارتباطات ،آرای عادل برگشت و
برنامه او بهترین شــد .فردوسی پور در هنگام
دریافت جایــزه خود گفت« :خوشــحالم در
سختترین ســال کاریام که در رسانه خودم
هم به من بیمهری شد ،دیده شدم؛ هم از طرف
مردم و هم از طرف اهالی رسانه .جایزه دوم که
مردم به من دادند بسیار برایم ارزشمند است و
نمیدانم با چه زبانی از مردم تشکر کنم».
کارگردان تیزهوش مراسم جامجم هم در هنگام
صحبتهای تند و تیز عادل ،چهره «فروغی»
مدیر شبکه سه را نشان میداد .چهره ،عصبانی
و بدون لبخند او حکایت از تمام ماجرا داشت.
نظر وزیر ارتباطــات درباره قرارداد شــرکت
«توسکا» با صداوسیما با پاسخی روبهرو شده
است که در آن شرکت «توسکا» مدعی است
هزینه کامل ســاخت  ۷۹برنامه تلویزیونی را
میپردازد؛ هر چند هنوز پاسخ شفافی درباره
جزئیات قراردادش با صداوســیما نداده است.
به گــزارش خبرگــزاری خبرآنالین ،موضوع
مطالبه شفافسازی قرارداد شرکت «توسکا»
با تلویزیون در چند وقت اخیر ،این شــرکت را
به صادر کردن بیانیههایی سوق داده است که
آخرین آن به نظر میرسد پاسخی به این توئیت
«محمدجواد آذریجهرمــی» وزیر ارتباطات
باشد که نوشت« :از ابتدای دولت دوازدهم به
دو نماینده دولت از پنج عضو در هیئت مدیره
همراه اول اعالم کردهایم کــه قرارداد تجاری
شرکت توسکا با صداوسیما با مدل فعلی برای
کسب و کارهای نوپا مضر و به لحاظ اقتصادی
تماماً به ضرر همراه اول است و باید خاتمه یابد.
در مورد حقالناس کوتاه نمیآیم».
در توضیحات روابط عمومی شــرکت
«توسکا» آمده است:
 -۱هیئت مدیره شرکت توسکا در دو ماه اخیر
و با هدف اطالع از نظــرات وزیر محترم ،طی
دو جلسه ،گزارش تمام فعالیتهای خود را به
وزیر ارتباطات ارائه کرده و ضمن اخذ تاکیدات
ایشــان در قبال برنامهها و سیاستهای آتی
خود ،در حال ارتقای مدل کسب و کار و تحقق
برخی اولویتهاست.
 -۲سند مرکز نوآوری و شتابدهی رسانهای
کسب و کارهای دیجیتال توسکا ،آذرماه امسال
به امضای نمایندگان هفت دســتگاه مختلف
رسیده که یکی از ایشان معاون آقای جهرمی و
رئیس سازمان فناوری اطالعات آن وزارتخانه
بودهاند.
 -۳شرکت توسکا ،به عنوان کارگزار صدا و سیما
در حوزه تبلیغات ارزش افزوده و دقیقاً بر اساس
ضوابط و تعرفههای آن سازمان عمل میکند
که جزئیات و دستورالعملهای آن در اختیار
تمام فعاالن حوزه کسب و کار قرار گرفته است.
 -۴در شرایطی که مردم نیازمند توجه بیشتر
هستند ،شرکت توســکا با همکاری سازمان
صداوسیما و با تالش متعهدانه هنرمندان عزیز،
تمام هزینههای تولید برنامههای پربینندهای
چــون خندوانــه ،برندهبــاش ،کودکشــو،
فرمولیــک ،نــود ،حاالخورشــید ،بهخانه
برمیگردیم ،عصرجدید ،تبتاب ،جامجهانی،
ماهعســل ،ستارهســاز ،فوتبالهای داخلی و
خارجی و  ...درمجموع  ۷۹برنامه تلویزیونی را
میپردازد تا ضمن پاسخگویی به نیاز مخاطبان
برای دسترســی به محتوای جدیــد ،ارزنده و
پخش این برنامههای فاخر ،رضایت ایشان را با
ساخت برنامههای جذاب و شاخص جلب نماید.
 -۵شرکت توسکا ضمن پرهیز از ورود به مسائل
حاشیهای صرفاً خود را مکلف و متعهد به اجرای
ضوابط و دستورالعملهای ابالغی میداند که
این مهم از جانب شرکت ارتباطات سیار ایران
در جریان است.

