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در اين تصوير اينفوگرافيک که توســط 
ايرنا تهيه شده بخشی از داليل اهميت سفر 

استراتژيک دکتر روحانی، رئيس جمهوری، به 
عراق را می بينيد.

چرا عراق براى ایران مهم است؟

آمادگى هالل براى ارایه خدمات امدادى، فرهنگى و اجتماعى در نوروز 98

آماده باش هالل احمر براى خدمات همه جانبه
پايــگاه  گــزارش  بــه 
اطالع رســانی جمعيــت 
رزمايــش  هالل احمــر، 
بــزرگ ترافيکی و خدمات 
ســفر نــوروز ۹۸ صبــح 
روز گذشــته بــا حضــور 
مسئوالن هالل احمر، ناجا 
و راهنمايی ورانندگــی در 
ضلع جنوبی حــرم مطهر 

امام خمينی (ره) برگزار شد. دکتر علی اصغر پيوندی در اين مراسم گفت: «جمعيت هالل احمر 
نهادی است که اغلب فعاليت داوطلبانه است و اين ويژگی است که باعث ايجاد تفاوت جمعيت 
هالل احمر در مقابل ساير دستگاه های مسئول می شود.» رئيس جمعيت هالل احمر با اشاره به 
اين که فعاليت های اين نهاد تنها مربوط به امدادونجات نيست، افزود: «فعاليت های فرهنگی و 
اجتماعی ازجمله رويکردهای ما است که فعاليت ها در اين زمينه با استفاده از ظرفيت سازمان 
جوانان دنبال می شود.» او با اشــاره به افزايش روزهای تعطيل در ايام نوروز  سال جاری ادامه داد: 
«به اين دليل طرح امدادونجات نوروزی از ۲۵ اســفند تا ۱۷ فروردين به مدت ۲۲ روز در سراسر 
کشور اجرا می شود که به واسطه اين افزايش مدت تعطيالت، ميزان حضور جمعيت هالل احمر 
نيز افزايش پيدا کرده است.»  پيوندی با اشاره به اقدامات جمعيت هالل احمر برای حضور موثر 
در طرح نوروزی گفت: «برای حضور موثر در اين تعطيالت از اواخر دی امســال ستاد طرح ملی 
امدادونجات نوروزی تشکيل شــد و برنامه ريزی های مناســبی برای برگزاری دوره بازآموزی 
و بازتوانی برای نيروهای عملياتی در ۳۱ استان کشور انجام شد، همچنين در طرح ساماندهی 
انبارها تجهيزات عملياتی شعب و پايگاه های سراسر کشور مورد بازبينی قرار گرفت.» او با بيان 
اين که برای ارايه خدمات مناسب تر هماهنگی های الزم با دستگاه های همکاری شامل پليس، 
اورژانس، راهداری و ستاد هماهنگی خدمات سفر صورت گرفته است، ادامه داد: «همچنين برای 
بکارگيری توان امداد هوايی برای پوشش هوايی کل کشور نشست های تخصصی با سازمان ها و 
اعضای کارگروه امدادونجات صورت گرفت.» دکتر پيوندی با اشاره به تيم های واکنش سريع و 
توانا گفت: «۳۱ تيم واکنش سريع در مراکز استان ها شامل ۴۶۵ نفر و همين طور ۳۱تيم توانای 
خواهران که هر تيم متشکل از ۵ نفر است، در ايام برگزاری طرح نوروزی آماده باش هستند و به 
عبارتی روزانه ۱۵۵نفر خدمت رسانی خواهند کرد.»  رئيس جمعيت هالل احمر در مورد تجهيزات 
به کار گرفته شده نيز گفت: «۳۴۷۸ دســتگاه خودرو ازجمله ۱۲۸۲ خودروی امدادی، ۱۰۲۶ 
دستگاه آمبوالنس، ۴۳۸ خودروی نجات، ۵۰ خودروی ويژه عملياتی، ۱۱ خودروی ارتباطات، 
۴۷۵ موتورسيکلت امدادی، ۱۲۲موتورآمبوالنس و ۲۴ بالگرد امدادی به کار گرفته خواهد شد.» 
پيوندی به افزايش ۷۵ دستگاه خودروی نجات تيپ ۲ و توزيع آن در ۳۱ استان کشور اشاره کرد 
و گفت: «عالوه بر چنين اقداماتی برای تقويت تجهيزات استان ها، برای تمام نيروهای عملياتی 
پرونده سالمت تشکيل شده اســت، همچنين انبارهای امدادی سراسر کشور نيز با بسته های 
غذايی ۷۲ ساعته و يک ماهه شارژ شده اند.» دکتر پيوندی همچنين تاکيد کرد: «استقرار مرکز 
فرماندهی عمليات طرح نوروزی در محل EOC سازمان امدادونجات، برنامه ريزی برای اعزام 
امداگران و نجاتگران حاضر در طرح به اردوهای زيارتی و ســياحتی بعد از پايان طرح، راه اندازی 
تجهيزات ارتباطات راديويی و مخابراتی، اجرای پروژه زون بندی شــبکه VHf کشوری برای 
يکسان سازی شبکه راديويی درخصوص پاسخگويی به سوانح و حوادث و تجهيز ۱۶ استان کشور 
به سيستم های بی سيم های ديجيتال از ويژگی های طرح نوروزی  سال۹۸ جمعيت هالل احمر 
است.» رئيس جمعيت هالل احمر با اشــاره به اين که طرح ايمنی و سالمت مسافران نوروزی 
نيز فعاليتی است که در حوزه جوانان انجام می شود، گفت: «ســازمان جوانان نيز امسال برای 
نوزدهمين  سال است که طرح ويژه ای برای نوروز اجرا می کند و جوانان ما در ۱۲۲۶ پست ثابت 
و سيار خدمات ايمنی و سالمت را به مسافران ارايه می کنند.» او در ادامه افزود: «اين جوانان در 
۳۸۶ پايگاه نيز خدمات فرهنگی ارايه می کنند و فضای دوستدار کودک و خيمه های نماز يکی 
از اين نمونه هاست. فضاهايی که خانواده ها در طول سفر می توانند چند دقيقه در آن جا توقف و 
استراحت کنند.» پيوندی با اشاره به فعاليت تيم های سحاب نيز گفت: «۱۶۶ تيم سحاب (سامانه 
حرکت های امدادی و بشردوستانه) در نقاط پرتردد و گردشگرپذير شهرها حضور پيدا می کنند و 
به انجام فعاليت های آموزشی می پردازند.» رئيس جمعيت هالل احمر در مورد پويش ملی بهرفت 
نيز گفت: «اين پويش با هدف بهبود رفتارهای ترافيکی و با مشارکت جوانان در فضای مجازی 

پيگيری می شود و اميدواريم در کاهش سوانح جاده ای تأثير داشته باشد.»

اتفاق

چند روز پيــش تعــدادی از نماينده هــای مجلس 
خواهان کليد خوردن تحقيــق و تفحص از قراردادهای 
ارزش افــزوده صداوســيما شــدند؛ حاال اگــر طرح 
نماينده هــا را کنــار توييت ديروز محمدجــواد آذری 
جهرمی، وزير ارتباطات بگذاريــم، می فهميم که آش 
رابطه مالی «ســتاره مربعی ها» با صدا و ســيما آنقدر 
شور شده که بين بخش های مختلف مديريت کشور در 

مورد آن احساس مسئوليت به وجود آمده است. 
وزير جــوان ارتباطات که به نظر می رســد هفته اش 
بدون آب ريختن در النه زنبورها سر نمی آيد، ديروز در 
صفحه توييترش نوشــت: «از ابتدای دولت دوازدهم به 
دو نماينده دولت -از پنج عضو- در هيأت مديره همراه 
اول اعالم کرده ايم که قرارداد تجاری شــرکت توسکا با 
صداوسيما با مدل فعلی برای کسب وکارهای نوپا مضر 
و به لحــاظ اقتصادی تماما به ضرر همراه اول اســت و 

خاتمه يابد. در مورد حق الناس کوتاه نمی آيم.» 
شرکت توســکا يا همان شرکت توســعه کسب وکار 
توســکا  که در ادامه بيشــتر درباره اش حرف خواهيم 
زد، در واکنش به توييت بيانيه ای منتشر کرد و طوری 
که کامال مشخص شــود صداوسيما و بقيه ارکان کشور 
بايد منت دار توسکا هم باشند، نوشت: «در شرايطی که 
مردم عزيز نيازمند توجه بيشتر هستند، شرکت توسکا 
با همکاری ســازمان صداوســيما و با تالش متعهدانه 
هنرمنــدان عزيز تمامی هزينه هــای توليد برنامه های 
پربيننده ای چــون خندوانه ، برنده باش، کودک شــو، 
فرمول يک، نود، حاال خورشــيد، به خانه بر می گرديم، 
عصر جديد، تب تاب، جام جهانی، ماه عسل، ستاره ساز، 
فوتبال های داخلــی و خارجی و... درمجموع ۷۹ برنامه 
تلويزيونی را می پــردازد تا ضمن پاســخگويی به نياز 
مخاطبان برای دسترســی به محتوای جديد، ارزنده و 
پخش اين برنامه های فاخر،  رضايت ايشان را با ساخت 

برنامه های جذاب و شاخص جلب نمايد.»
بيانيه توســکا نه تنها شــوری را که در شــبکه های 
اجتماعی عليه اين شــرکت به وجود آمــده بود، آرام 
نکرد بلکه بر آتــش آن دميد. برای خيلــی از کاربران 
ديدن بيانيه توســکا و فهرســت برنامه هايــی که اين 
شــرکت مدعی پرداخت هزينه های ساخت آنها است، 
ســوال های زيادی را به وجــود آورد؛ مثــال اينکه اگر 
سهم ســرمايه گذار و اسپانسر در ســاخت برنامه های 
صداوســيما تا اين حد زياد اســت پــس بودجه کالن 
سازمان صرف چه کاری می شــود اما سوال مهمتر که 
باب گفت وگوهای زيادی را در شبکه های اجتماعی باز 
کرد، اين بود که چطور هزينه ســاخت و البته تبليغات 
اين همه برنامه تلويزيونی به اين شرکت رسيده است؟ 
سازوکار واگذاری چنين ســهمی به توسکا چه بوده و 
بقيه شرکت ها کجا هستند؟ اين دقيقا همان موضوعی 
اســت که وزير ارتباطات هم روی آن دســت گذاشته 

است؛ يعنی انحصار! 
توسکا از کجا آمد؟

اگر چــه توييــت آذری جهرمی و بعد هــم بيانيه 
توسکا باعث شد که کاربران کمترآشنا به فضای 

برنامه سازی در صدا و ســيما درباره اين ماجرا 
حســاس شــوند اما قبل از همه اينها عده ای 

به صورت جســته و گريخته بــه وضعيت 
همکاری اين شــرکت و صداوســيما اشاره 

کرده بودند؛ مثال چند وقت پيش خبر رسيد 
که اين شــرکت طی يک قرارداد پنج ســاله 

به مبلغ ٥ هزار ميليــارد تومان انحصار 
تمام تبليغــات ارزش افزوده 

صداوســيما را مــال خود 
کرده است، البته يک خبر 
ديگر هم شــنيده شد که 
زمــان قرارداد ٣ ســال 
است و مبلغش هم سه 
هــزار ميليــارد تومان 
که چندان تغييری در 
ايجاد  موضــوع  اصل 
نمی کند. جالب اينکه 
اين شــرکت از جای 
خيلی دوری هم نيامده 

و يکــی از زيرمجموعه 
هــای همــراه اول اســت. 

اگر توســکا را به شــماره ثبت 
٥١٦٥٨٤ در ســايت روزنامه 
رســمی جســت وجو کنيــد 

خواهيد ديد ســهامداران آن ســه شــرکت هســتند. 
بزرگترين شان «شرکت ارتباطات سيار» است و دو تای 
ديگر زيرمجموعه های «شرکت ارتباطات سيار» يا همان 
همراه اول هســتند! خود توســکا هم زيرمجموعه هايی 
دارد که مخاطبان تلويزيون ملی نامشــان را بارها و بارها 
در طول شبانه روز از رسانه ملی شنيده اند؛ يعنی روبيکا 
و#٣٭ . انحصاری که قرارداد توسکا با صداوسيما ايجاد 
کرده، کاری می کند که هر «ســتاره مربعی» ديگری که 
خواســت وارد برنامه های تلويزيون شــود، از فيلتر اين 
شــرکت بگذرد و حق و حســاب آن را پرداخت کند اما 
از آنجا که خود توســکا به اندازه کافی زيرمجموعه برای 
تبليغ در صداوســيما دارد، نوبت چندانی به غريبه ترها 
نمی رســد. از آن طرف توسکا در مورد ســاير تبليغاتی 
که در رســانه ملــی انجام می شــود هــم صاحب حق 
تصميم گيری است و متقاضيان برای ارايه تبليغ شان اول 

بايد سراغ اين شرکت بروند.  
توسکا مال ما نيست

اين طور که به نظر می رســد، حاال که وزير ارتباطات 
باب بحث درباره قرارداد عجيب وغريب اين شــرکت با 
صداوســيما را باز کرده، همه ســعی می کنند از زير بار 
مسئوليت شرکتی با گردش مالی هزاران ميلياردی فرار 
کنند ماجرا حتی رنگ و بوی سياســی هــم پيدا کرده 
است؛ مثال منتقدان دولت از همان ساعت های اولی که 
توييت آذری جهرمی منتشر شد، شــروع کردند به راه 
انداختن موجی در شــبکه  های اجتماعی با هدف اينکه 
توپ را به زمين دولــت و وزارت ارتباطــات برگردانند 
مثال پای پســت خود وزير، توييت های يک شکلی ديده 
می شد با اين مضمون که دولت مالک مخابرات و همراه 
اول اســت پس چطور می تواند درباره قــرارداد يکی از 
شــرکت های متعلق به همراه اول با صداوسيما شاکی 
باشد. آذری جهرمی هم با صبر و حوصله جواب خيلی ها 
را داد و نوشت: «دولت سهامدار اصلی و غالب مخابرات و 
همراه اول نيست؛ ٥٠درصد بعالوه يک سهم در اختيار 

يک سهامدار است و در اختيار دولت نيست.»
بعد از دولت انگشــت خيلی ها به سمت ستاد اجرايی 
فرمان امام(ره) رفت. ســتاد بالفاصله با انتشار بيانيه ای 
مسئوليت اين شــرکت را از سر خودش باز کرد و نوشت: 
«شرکت توسکا با توجه به سهام حداقلی ستاد در شرکت 
مخابرات ايــران و بالتبع همراه اول بــه هيچ وجه جزو 
شرکت های تحت مديريت و کنترل ستاد نمی باشد.» اما 
بد نيست نگاهی به سهم «حداقلی» ستاد اجرايی فرمان 
امام(ره) در مالکيت اين شــرکت داشــته باشيم. طبق 
آخرين نشســت مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات 
در بهمن ۹۷ شرکت«توســعه اعتماد مبين» وابسته به 
ســتاد اجرايی فرمان امام(ره) صاحــب ۵۰.۰۱درصد 
سهام مخابرات است ضمن اينکه از ۵ عضو هيأت مديره 
مخابرات ايران ۳ عضو (اعتمادمبين، مهراقتصادمبين و 
گسترش الکترونيک مبين) از طرف ستاد اجرايی فرمان 
امام(ره)  هستند. در مورد خود همراه اول بايد گفت که 
طبق آخرين جلسه مجمع هيأت مديره، ۸۴درصد 
سهام اين شرکت برای مخابرات است و همان 
۳عضوی که از طرف شــرکت های وابسته 
به ســتاد اجرايی در هيأت مديره مخابرات 
هســتند در هيأت مديره همــراه اول هم 

ديده می شوند. 
شفاف کنيد

بعد از گذشت چند ســاعت از توييت آذری 
جهرمــی و بيانيه هايی که از همــه طرف به 
سمت رسانه ها و شبکه های مجازی 
وارد شد به نظر می رسد که کم 
کم کاربران اين شــبکه ها در 
مورد يک مطالبــه به توافق 
رسيده اند و آن شفاف شدن 
تمــام جزييات قــرارداد 
صداوســيما با توســکا 
مشــابه  قراردادهای  و 
که  مطالبه ای  اســت. 
بعيد اســت از ســوی 
جــدی  صداوســيما 
گرفته شود اما ممکن 
اســت بــا پافشــاری 
نماينده هــای مجلــس 
بر تحقيــق و تفحص اين 
شــفافيت از کانــال ديگری 

محقق شود.

چه کسى توسکا را
گردن مى گیرد؟

گزارش تصویرىجنجال تازه وزیر جوان با هشتگ حق الناس و شفافیت 

  مانور آمادگى مقابله با مخاطرات حریق و پیشگیرى از حوادث چهارشنبه آخر سال، در دبستان 
دخترانه شهید بهشتى منطقه یک شهر تهران با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد. (ایسنا)

  تراز آب دریاى خزر از  ســال 1374 تا 1394 حدود 130 سانتیمتر کاهش داشته است. 
تبخیر آب به علت گرماى زمین و احداث ســد هاى فــراوان روى رودخانه هــا از عوامل دخیل 
در این پدیده اســت. در این شــرایط، برخى کارشناســان معتقدند اجراى طرح انتقال آب از 
دریاى خزر به استان سمنان موجب تشــدید این وضعیت، بر هم خوردن اکوسیستم طبیعى، 
افزایش شــورى آب و به خطر افتادن زیســتگاه ماهیان و ســایر موجودات زنــده دریاى خزر 

مى شود و تجربه دردناك دریاچه ارومیه در شمال کشور تکرار خواهد شد. (ایسنا)

  تــردد خودروى لوکــس و گران قیمــت آئــودى اى. هفــت 2017 با پالك گــذر موقت در 
جاده هاى ایران. (مشرق)

  محاکمه 4 متهــم پرونده تعاونى هــاى اعتبار البــرز ایرانیان و ولیعصر به ریاســت قاضى 
صلواتى صبح روز گذشته در دادگاه انقالب برگزار شد. (تسنیم) 

به چه کسى جایزه مى دهیم، 
چه کسى را تنبیه مى کنیم؟

ادامه از صفحه اول| شــايد يکی از راه ها برای 
ايمن کــردن جاده ها در خطرخيزتريــن روزهای 
سال، ممانعت از تردد خالفکاران باشد. به اين معنا 
اگر پليس راهور فهرســتی از رانندگان بی مباالت و 
بدسابقه می داشت، می توانست با محدودکردن آنها 
و ممنوعيت ترددشان در اين روزها هم متنبه شان 
کند و هم به رانندگان قانونمند جايزه بدهد و نوروزی 
کم حادثه تر راه به همه نويد بدهد، اما با شيوه ای که 
در پيش گرفته شــده، ظاهرا قرار است عکس اين 
مسير پيموده شود. يعنی تنبيه رانندگانی که تخلف 

نمی کنند، با انباشتن شهرها و جاده ها از متخلفان!
معلوم اســت که نيت پليس راهور و راهنمايی و 
رانندگی خير است و می خواهند به جامعه خبری 
خوش بدهند، امــا اين خبر اگر بــرای عده اندکی 
قانون گريز و ماجراجو مثبت و خوشحال کننده باشد 
و برای اکثريت جامعه نگرانی به همراه بياورد، جای 
سوال دارد. آيا به اندازه کافی به چنين تصميماتی و 

آثار آن فکر شده است؟
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دادستان کل کشور گفت: «در چند ماه آينده تحوالتی در دادسراها خواهيم داشت و برای ضابطان نيز 
برنامه هايی داريم.» او تاکيد کرد: «امسال بخش عمده ای از کارت های ضابطين ناجا را صادر کرده ايم و 
امضای دادستان ها در ذيل اين کارت هاست. من به عنوان کسی که جايگاه مدعی العمومی را دارم، از تالش 
نيروی انتظامی برای ايجاد امنيت برای شهروندان قدردانی می کنم.» منتظری نيروی انتظامی را به موجب 
قانون، ضابط عام خواند و افزود: «ضابط عام بايد تحت نظارت مستقيم قاضی عمل کند و به موجب قانون 
فرماندهان و روسای نيروی انتظامی حتما بايد آموزش ببينند و کارت ضابطين برای آنها صادر شود که اگر 

اين کارت را نداشته باشند، همه اقدامات آنها خالف قانون است.»

محمدجعفر منتظرى
 تاکید کرد:  

لزوم آموزش 
ضابطان قضائى

 عام

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اشـیاى بـزرگ یا سـنگین و 
همچنیـن ظروف شیشـه اى ، 
اشـیاى  سـایر  و  چینـى 
شکسـتنى و ظـروف حـاوى 
مـواد خوراکى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت 

و کمـد قـرار دهیـد.

لزوم آموزش 
ضابطان قضائى


