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کمپین شــهروند ســالم، اطالع رســانی برای 
پیشــگیری از بیماری هــای غیرواگیر به خصوص 
پیشگیری از بیماری هایی که بر اثر مصرف بیش از حد 
نمک، شکر و چربی ایجاد می شوند و آگاهی رسانی 
درباره بیماری های اعتیاد، سرطان و ایدز را در اولویت 
قرار داده است. در فاز نخست این کمپین به مصرف 
نمک، روغن، موادقندی، ایدز و سرطان توجه شده و 
قرار است در فازهای بعدی، بیماری های دیگری مورد 

توجه قرار گیرند.
شــهر تهران از اواســط دی ماه تفاوت مهمی با 
روزهای قبل کرده اســت. این تفــاوت به تبلیغات 
محیطی برمی گردد که با موضوع »کمپین شهروند 
سالم در سطح شهر تهران« از 15 دی ماه به مدت دو 
هفته روی بیلبوردها، عرشه پل ها و پرتابل هاي شهري 
به منظور فرهنگ سازي  در حوزه سالمت در معرض 
دید عموم قرار گرفته اســت. محتوای این پیام های 
آموزش محــور در 5 موضــوع نمک، قنــد، چربی، 
سرطان و ایدز اســت که روی بیش از 400بیلبورد 

سطح شهر تهران خودنمایی می کنند. 
کمپینیکهبهبیماری»نه«میگوید

این کمپین اطالع رســانی برای پیشــگیری از 
بیماری هــای غیرواگیر به خصوص پیشــگیری از 
بیماری هایی که بر اثر مصرف بیــش از حد نمک، 
شکر و چربی ایجاد می شوند و آگاهی رسانی درباره 
بیماری های اعتیاد، سرطان و ایدز را در اولویت قرار 
داده است. در فاز نخست این کمپین به مصرف نمک، 
روغن، موادقندی، ایدز و ســرطان توجه شده و قرار 
اســت در فازهای بعدی، بیماری های دیگری مورد 
توجه قرار گیرند.  به گــزارش مهرخانه، طرح هایی 
که در این کمپین مورد اســتفاده قرار گرفتند طي 
کارگاهي سه روزه توسط 80 گرافیست و با موضوع 
»شهروند ســالم« به وجود آمدند که در نهایت آثار 
برگزیده این کارگاه در ســطح شــهر اکران شــد ه 
است. جمالت ارایه شــده در این طرح ها با همکاري 
کارشناسان و مســئوالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي بررســي و تأیید شده و هدف از آن، 
ایجاد حساسیت در شــهروندان نسبت به توجه به 
سالمت فردي و خانوادگي، مضرات استفاده بي رویه 
از نمک، چربي هاي اشباع شــده، ترویج تغذیه سالم 
و دیگر پیام هاي ســالمت عمومي اســت.  برخی از 
این پیام ها عبارت اند از: »نــه به نمک«، »تحرک کم 
موجب افزایش وزن و چاقی می شود«، »مصرف زیاد 
نمک مقصر فشار خون شماست«، »برای پیشگیری 
از ســرطان، وزن خود را کنترل کنیم«، »بهتر است 
دوسوم موادغذایی در هر وعده گیاهی باشد«، »خطر 
ابتال به ایدز با مصرف موادمخدر بیشــتر  می شود« و 
»حتی یک بار رابطه جنسی محافظت نشده می تواند 

ویروس HIV را منتقل کند...«
۷۰درصدتهرانیهای

باالی۲۰سال،اضافهوزندارند
اما چرا وزارت بهداشت و شهرداری تهران تصمیم 
گرفتند این بار در کنار تبلیغات محیطی برای کاالهای 
تجاری، پای سالمت و ســبک زندگی مردم را روی 
بیلبوردهای شهر به میان بکشند؟ پاسخ این سوال 
را می توان در آمارهای نگران کننده ای که از سالمت 
شهروندان منتشر می شود، جســت وجو کرد. برای 
نمونه، فریدون عزیزی؛ رئیس پژوهشــکده غدد با 
هشــدار درباره روند رو به رشد چاقی در مردم تهران 
و به ویژه در میــان کودکان و نوجوانــان اعالم کرد: 

حدود ۷0 درصد تهرانی های باالی ۲0 ســال دارای 
اضافه  وزن یا چاقی هستند. 5 درصد کودکان تهرانی 
تا 5 ســالگی اضافه وزن دارند، ولی بعد از 10 ســال 
یعنی در 15سالگی شیوع چاقی در آنها به 15 درصد 
می رسد. ازجمله پیامدهای اضافه  وزن افزایش موارد 
بیماری های قلبی -عروقی، ابتــال به دیابت، چربی 
باالی خون و فشــارخون اســت که این بیماری ها 

ازجمله عوامل شایع مرگ ومیر در کشور ما هستند.
عواملموثردرشیوعسرطان

همچنین علی مطلق؛ رئیس مبارزه با ســرطان 
وزارت بهداشت با بیان این که افزایش وزن با افزایش 
بیماری های غیرواگیر مانند سرطان ارتباط مستقیم 

دارد، خاطرنشــان کرد: در کنار 
شیوه های زندگی ناسالم، عوامل 
محیطی نیز نقــش مؤثری در 
بروز ســرطان دارند که یکی از 
ایــن عوامل، میزان بــاالی گاز 
دی اکسیدکربن در شهرهاست؛ 
به طوری کــه میــزان ســرانه 
تولید گاز دی اکســیدکربن در 
شهر های بزرگ، هم اکنون بیش 
از ۷ تن به ازای هر نفر جمعیت 
در یک  سال اســت. یکی دیگر 
از شاخص های زندگی ناسالم، 

 استفاده نکردن از میوه و سبزیجات در خانواده های 
ایرانی به مقدار الزم است. آنچنان که مصرف میوه و 
سبزیجات باید در طول روز 5وعده یا 400 گرم باشد 
که متاسفانه فقط 10 درصد از خانواده ها این میزان 

مصرف را دارند. 
HIV41درصدافرادازطریقروابطجنسیبه

مبتالمیشوند
مینو محرز؛ رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان 
امام خمینی)ره( نیز درخصوص بیماری ایدز گفت: 
ایدز در همه  جا وجود دارد، اما در شهرهای پرجمعیت 
بالطبع این مسائل بیشتر است؛ یعنی هیچ شهری 
مصون از این مسأله اجتماعی نیست. تاکنون 30 هزار 
و 183 مورد مبتال به HIV /ایدز در کشور شناسایی، 
ثبت و گزارش شده است. 85 درصد از این مبتالیان 
را مردان و 15 درصــد را زنان تشــکیل  می دهند، 
همچنین 5۲ درصد موارد ثبت شده نیز در گروه سنی 

۲1 تا 35  سال قرار دارند. 
به گفته علی اکبر ســیاری؛ معاون وزیر بهداشت، 
راه احتمالی انتقال HIV  در 39 درصد موارد اعتیاد 
تزریقی، 41 درصد روابط جنســی، 3درصد مادر به 
کودک و 1۷ درصد نامشخص بیان شده، البته ابتالی 
جدیدی از طریق خــون و فرآورده های خونی ثبت 
نشده است. این درحالی است که همه کارشناسان به 
اتفاق می گویند مردم در کالنشهرها بیش از شهرهای 

کوچک در معرض ابتال هستند.  
اقداماتشهرداریتهرانبرایاصالحالگوی

تغذیهشهروندان
سمانه زمانی؛ مدیرکل سالمت شهرداری تهران 
ضمن اشــاره به ضرورت ارایه پیام های آموزشــی 
به مردم در زمینه ســالمت و ســبک زندگی اظهار 
داشــت: به  منظور فرهنگ ســازی و اصالح الگوی 
تغذیه  شهروندان که نقشی اساســی در کاهش بار 
بیماری های غیرواگیــر دارد، اجــرای برنامه های 
آموزش تغذیه با هدف افزایش آگاهی های عمومی 
در شــهرداری تهران در دستورکار قرار گرفته است. 

درج پیام های آموزشی در مانیتورها، بدنه اتوبوس ها 
و مانیتورهای ایســتگاه های مترو و نمایش تیزرها 
و پیام های بهداشــتی در مانیتورهای مترو ازجمله 
راهکارهای افزایش اطالع رسانی در سطح پایتخت 
اســت. همچنین، برگزاری کارگاه های تغذیه سالم 
در خانه های ســالمت و درج پیام های آموزشی در 
بوردهای میادین میوه وتره بار و نایلکس های خرید 
شــهروندان، از دیگر اقدامات تبلیغی برای افزایش 

آگاهی شهروندان است. 
آگاهی،کلیدتوانمندسازیاست

اقدام وزارت بهداشــت و شــهرداری تهــران در 
زمینه راه اندازی کمپین شهروند سالم واکنش های 
زیادی را از ســوی مســئوالن و 
شخصیت های حقیقی و حقوقی 
به دنبال داشــت که غالب این 
واکنش ها مثبت بود. برای نمونه، 
شــهیندخت موالوردی؛ معاون 
رئیس جمهــوری در امور زنان و 
خانواده در صفحه شخصی خود 
از این طرح حمایت کرد و گفت: 
»اطالع رسانی برای پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر، با هدف 
تبلیغ تغذیه سالم و آگاهی رسانی 
در زمینه اعتیاد، ایدز و سرطان؛ 
حرکتی انســانی، ارزشمند و کم ســابقه است که 
حدود 400بیلبورد فضای تبلیغی شهر تهران به آن 
اختصاص یافته است. امید اســت این کمپین آغاز 
اقدامات بعدی در فرهنگ ســازی و ارتقای فرهنگ 
عمومی و سالمت و بهداشــت مردم باشد و به ویژه با 
واقعیات، پدیده ها و آســیب های اجتماعی برخورد 
و رفتاری معقول و واقع بینانه در پیش گرفته شــود. 
آگاهی و دانســتن، حــق مردم اســت و در فرآیند 
توانمندســازی یکی از مراحل و مهم ترین مرحله، 
آگاهی است تا جایی که آگاهی را کلید توانمندسازی 
دانسته اند. نگفتن و پنهان کاری و سرپوش گذاشتن، 
راه حل اعتیاد و ایدز و دیگر آســیب های اجتماعی 
نیست. باید اجازه دهیم مردم بدانند و خود تصمیم 

بگیرند.«
ایدز؛یکبیمارییایکآسیباجتماعی؟!

فاطمه رهبر؛ نماینده مجلس شورای اسالمی نیز 
ضمن اعالم موافقت با کمپین شــهروند سالم بیان 
داشت: »تمامی تابلوهایی که درحال حاضر در سطح 
شهر، درخصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
یا تذکرات و هشــدارها ارایه شده، به سفارش وزارت 
بهداشت است و شــهرداری در این خصوص وظیفه 
اجرایی داشته اســت، ولی روی هم رفته وظیفه هر 
دســتگاهی بوده، به  نظر من بسیار پسندیده است؛ 
چراکه فرهنگ سازی در هر امری، گام نخست برای 
پیشگیری اســت و در مراحل بعدی درمان را باید 
مدنظر قرار داد. این کار جای تقدیر و تشکر دارد و در 
اصل آن شکی نیست و باید مشوق آن بود. منتها نکته 
مهم آن اســت که باالخره در هر کاری ممکن است 
ایراداتی وجود داشته باشد و این کار چون در مراحل 
اولیه است، ممکن است با ایراداتی روبه رو باشد که با 
ارایه پیشنهادات مختلف می شود جلوی این اشکاالت 
را گرفت. درباره این مســأله در چند روز اخیر من با 
موردی برخورد کردم و برایم سوالی پیش آمد که از 
معاونت اجتماعی شهرداری حاج آقا امرودی پرسیدم. 
یکی از این اشــکاالت که به  نظر من آمد و در یکی از 

بیلبوردها دیدم، آن بود که نوشته بود: ایدز بیماری 
نیست، یک آسیب اجتماعی است. مسأله این جاست 
که نمی شود کتمان کرد ایدز یک بیماری است که 
در اثر مسائلی ازجمله آســیب های اجتماعی، افراد 
به آن مبتال می شوند. راه ها و شیوه های دیگری هم 
برای ابتالی آن وجود دارد. فکر می کنم برای حل این 
مسأله نباید این موضوع را آن قدر سطحی ببینیم و از 
واقعیات دور شویم. HIV یک بیماری بسیار خطرناک 
اســت و یکی از دالیل ابتال به آن هم آســیب های 
اجتماعی اســت و درخصوص آن باید هشدار داده 
شــود.« همچنین، جمعی از نماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی ازجمله رئیس و اعضای کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس نیز از اقدام شهرداری تهران 
در نصب پیام های آموزش محور در حوزه ســالمت 
روی سازه های شــهر تهران تقدیر و تشکر کردند. 

انتقادبهکمپینشهروندسالم
در این میان انتقاداتی نیز از سوی برخی سایت ها 
و نشــریات به این کمپین صورت گرفت که عمده 
مخالفت آنها با تبلیغات پیرامون آموزش پیشگیری 
از ایــدز بــود و معتقد بودنــد این گونــه تبلیغات 
به رسمیت شناختن روابط ناسالم در جامعه است و 
خواستار جمع آوری این بیلبوردها از سطح شهر بودند. 

مشکلایدزباپنهانکاریحلنمیشود
سیدحسن قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشت، 
درمان وآموزش پزشکی در واکنش به این انتقادات 
گفت: »مخالفت هایی که با تبلیغات شهری کمپین 
شهروند سالم  می شود، به اغراض شخصی، اقتصادی 
و سیاسی آلوده است. تا کی باید با غفلت از فرهنگ 
عمومی، تبلیغات شهری را در اختیار ثروت اندوزان 
قرار دهیم؟ مســأله بیماری ایدز با پنهان کاری حل  
نمی شود. عفت عمومی در این است که این پدیده ها 
را نداشته باشیم. مگر  می شود درحالی که ایدز را داریم، 
آن را نبینیم یا آسیب های اجتماعی را نبینیم. برای 
همه سخت است که این مســائل را به زبان بیاوریم، 
ولی با پنهان کاری و نگفتن، مشکلی حل  نمی شود. 
واقعیت این است که هر سال  درصدی از رشد بیماری 
ایدز را در کشــور داریم، این مســأله را باید چه کار 
کنیم؟ باید به مردم بگوییم یا نباید بگوییم؟ آیا نگفتن 
این مسائل موضوعی را حل  می کند؟ آیا نگفتن این 
مسائل خیانت به مردم و ســالمت مردم نیست؟«

احمد مسجدجامعی، عضو شــورای شهر تهران 
نیز در این باره اظهار داشت: »اگر سازمان زیباسازي 
شــهر تهران با همکاری وزارت بهداشت به مسأله 
ایدز مي پردازد، به اســتناد گزارش هاي رســمي از 
افزایش ابتال به ایدز اســت یا مسأله استفاده از نمک 
و آســیب هاي ناشــي از آن مبتني بر گزارش هاي 
پیشینه اي است که دستگاه هاي مرتبط به سالمت 

و سالمت عموم ارایه کرده اند.«
طرح مشــترک شــهرداری تهــران و وزارت 
بهداشــت جهت آگاهی بخشــی و اطالع رسانی 
درخصوص بیماری های غیرواگیر و تغییر سبک 
زندگی مردم، طرحــی مفید بوده کــه می تواند 
ثمرات بســیاری در پی داشــته باشــد. هرچند 
مــواردی ازجملــه بحث های مربوط به مســائل 
جنسی، نحوه آموزش دهی و آگاهی رسانی درباره 
آن و... می توانــد محل چالش و بررســی بوده و 
نیازمند توجه و تأمل بیشــتر و جدی تر و احصای 
دیدگاه های کارشناسان حوزه سالمت جنسی از 

منظرهای نگاه و اندیشه متفاوت باشد.

 نقاشي كودكان براي آسمان آبي 
در برج ميالد

 کودکان کار، هنرمندان و ورزشــکاران در 
یکي از آلوده ترین روزهاي آسمان تهران که 
با ۲9دي روز هواي پاک مصادف شــده بود، 
براي هواي پاک در برج میالد تهران نقاشــي 

کشیدند و آرزو کردند.
 نمایشگاه نقاشي کودکان کار به مناسبت 
روز هواي پاک و با شــعار »آســمان شهرم را 
آبي کشــیدم« در گالري شــرقي برج میالد 
افتتاح شد. در ابتداي این مراسم که جمعي 
از مدیران و مســئوالن شــهرداري تهران و 
هنرمندان کشــورمان نیز حضور داشتند و 
از ساعت 1۶ آغاز شــد، مردم از نقاشي هاي 
نصب شــده روي دیــوار دیدن کردنــد و با 

کودکان کار به گفت وگو پرداختند.
در ایــن مراســم خیرخواهانــه علیرضا 
شریفي مدیرعامل برج میالد تهران، شهرام 
گیل آبادي رئیس مرکــز ارتباطات راهبردي 
و امور بین الملل شــهرداري تهران به همراه 
هنرمنــدان در کنــار کــودکان کار حضور 
داشــتند و از نمایشگاه نقاشــي آنها بازدید 

کردند.
از جمله هنرمندان حاضر در این مراســم، 
مریم نشــیبا مجري و گوینده محبوب رادیو 
بود. او با شــکالت هایي که همــراه خود به 
مراســم آورده بــود از کــودکان و نوجوانان 
حاضــر در نمایشــگاه پذیرایي کــرد. این 
هنرمند حتي تعــدادي جوراب بــا خود به 
نمایشــگاه آورده بــود که با فــروش آنها به 
مردم و هنرمنــدان هزینه اش را به آموزش و 
تحصیل کودکان کار اختصاص دهد که این 
موضوع بسیار مورد استقبال بازدیدکنندگان 
و مدیران قرار گرفت و مــردم نیز در این امر 

خیرخواهانه شرکت کردند.
در ادامه مراسم حامد جواد زاده تهیه کننده 
تلویزیــون و مجــري مراســم از شــهرام 
گیل آبادي مدیر ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداري تهران درخواســت کرد تا درباره 
اهداف برگــزاري ایــن نمایشــگاه خیریه 

صحبت کند.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداري 
تهران نیز گفت: این کــودکان دو نیاز دارند، 
یکي نیاز بــه زندگي بهتر و دیگــري نیاز به 
تنفــس. همه بایــد در راســتاي تحقق این 
دو نیاز تالش کنیم. وي ســپس با دعوت از 
کودکان کار و هنرمندان حاضر در مراســم 

تریبون را در اختیار آنها قرار داد. مریم نشیبا 
گوینده و مجري پیشکسوت رادیو بیان کرد: 
این که مردم از خانه گرم و کارشــان در این 
عصر زمســتاني زدند و به اینجا آمدند، نه به 
کودکان کار که به خودشــان لطف کرده اند، 
چراکه حس خــوب حضور در این مراســم 
بسیار ارزشــمند اســت. براي من هم مایه 
افتخار اســت که در جمع این بچه ها حضور 
دارم و مادرم را که بیمار اســت، ساعاتي تنها 

گذاشته ام.
مژده لواســاني، مجري رادیــو و تلویزیون 
نیز عنوان کرد: من هم خوشحالم که در این 
جمع حضور داشتم و توانستم سهمي از این 
اقدام خیرخواهانه ببرم و فرصتي فراهم شد 
تا در کنار این کودکان عزیز و دوست داشتني 

باشم.
سارا روســتاپور، مجري برنامه هاي کودک 
و نوجــوان تلویزیون ضمن تقدیــر از اقدام 
خیرخواهانــه برگزاري نمایشــگاه نقاشــي 
کــودکان کار گفت: موضــوع خوبي )هواي 
پاک( براي این نمایشگاه انتخاب شده است. 
من آرزوم مي کنم که همــه کودکان بتوانند 
کودکي شان را با بازي و شادي کردن سپري 
کنند، درس بخواننــد و چنین حرکت هاي 
خیرخواهانــه اي نیــز ادامه دار باشــد تا دل 

کودکان این سرزمین شاد شود.
گرفتــن عکــس دســته جمعي مــردم و 
مسئوالن شهرداري با کودکان کار نیز پایان 
بخش مراســم افتتاحیه نمایشــگاه نقاشي 
کودکان کار بــود. در این نمایشــگاه تعداد 
10۲نقاشي از دو مدرسه ایلیا و صبح رویش 
که امور آمــوزش، تربیــت و مهارت افزایي 
و حمایــت از کودکان کار را در دســتور کار 
خود دارند، به نمایش درآمد. این نقاشــي ها 
همچنین با قیمــت پایه 100 هــزار تومان 
به فــروش گذاشــته شــدند و عواید فروش 
آنها صرف هزینه آموزش و ســاخت مدرسه 
براي کودکان کار خواهد شد. در این مراسم 
همچنین شــراره رخام بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون، الهام اصغري  قهرمان شناي کشور 
ملقب به »بانــوي دریا«، کیومــرث صفایي 
قهرمــان کیک بوکس و اشــکان درویشــي 

کارگردان تئاتر نیز حضور داشتند. 

 
نگاه

جشنوارهملیعکسبنیاداموربیماریهای
خاصکشورواستانداریگلستان

من زندگی را دوست دارم
بنیاد بیماری های خاص با هــدف ایجاد عزم 
ملی در توجه به مسائل بیماران خاص در 3محور 
پیشگیری، درمان و آموزش برای بیماران خاص، با 
همکاری استانداری گلستان و با نگاهی نو و فارغ از 
کلیشه های مرسوم به موضوع بیماری های خاص 
)دیالیز، تاالسمی، هموفیلی و بیماران صعب العالج 
سرطان، ام اس، پیوند کلیه، دیابت و  ای بی( اقدام 
به برپایی جشنواره عکس »من زندگی را دوست 
دارم« کرده است. در این راستا می کوشیم با ایجاد 
روحیه نشاط و سرزندگی با توجه به زمینه های 
آثار نمایشــگاهی، ظرفیت های ناب تصویری و 
ادراک شاعرانه، شرایط توجه به بیماران خاص را 

فراهم آوریم.
مراحلشرکتدرجشنواره:

مطالعه دقیق و کامل فراخوان
انتخاب   عکس ها

تغییر اندازه عکس ها با توجه به راهنمای تغییر 
عکس در سایت جشنواره

ثبت نام در سایت جشنواره
آپلود )ارسال( عکس در سایت

شرایطوقوانینعمومي:
شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد است.

عکس های ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، 
پاسپارتو، قاب، واتر مارک و لوگو باشند.

محدودیتي در تاریخ ثبت آثار شرکت کنندگان 
در تمامی بخش هاي جشنواره وجود ندارد.

ثبت نام و ارسال عکس ها تنها از طریق سایت 
جشنواره انجام پذیر خواهد بود. اگر فرآیند ثبت نام 
و عکس های ارســالی مطابق شــرایط فراخوان 
نباشد، امکان شــرکت عکس ها در داوری وجود 
ندارد. آثار ارســالی به دبیرخانه جشنواره در دو 

مرحله انتخاب و داوری خواهند شد.
شرکت کننده در جشنواره به عنوان عکاس 
و مالک اثر شــناخته می شــود و مسئولیت 
هرگونه دعوی در باب مالکیــت اثر برعهده 
شخص ارســال کننده خواهد بود و چنانچه 
مشــخص شــود مالک اثر شــخص دیگری 
است، عکس در هر مرحله از جشنواره باشد، 

حذف خواهد شد.
درصورت راهیابی اثر به بخش مســابقه، فایل 
اصلی عکس جهت چاپ کتاب و نمایشــگاه از 
عکاس مطالبه می شود و بدیهی است عدم تحویل 
ســایز مناســب در مهلت مقرر، منجر به حذف 
عکس از مرحله داوری، کتاب، نمایشــگاه و عدم 
تعلق حق التالیف خواهد شد. یکصد اثر راه یافته 
به مرحله نهایــی، در قالب کتابی نفیس به چاپ 
خواهند رســید. منتخبی از آثار پذیرفته شــده 
در نگارخانــه تاالر فخرالدین اســعدگرگانی در 
اردیبهشت ماه 95 همزمان با مراسم اختتامیه به 

نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایشگاه آثار برگزیده، پس از مراسم اختتامیه 
به صورت دوره ای در بــرج میالد تهران، مجلس 
شورای اسالمی و شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، 
شیراز، بوشــهر و... با حمایت بنیاد بیماری های 

خاص به نمایش گذاشته می شود.
شرایطاختصاصيآثارارسالی:

هر عکاس می تواند در هر بخش حداکثر پنج 
تک عکس ارسال کند.

 در ایــن جشــنواره رقابــت فقــط به صورت 
تک عکس اســت. چیدمان چند عکس در یک 
قاب، از نگاه دبیرخانــه مجموعه عکس قلمداد 

می شود،  نه تک عکس.
تنها آثار ارســال شده به ســایت جشنواره تا 
ساعت۲4 ، 15اسفندماه 94 به بخش داوری راه 

خواهند یافت.
بخشهایجشنواره:

جشنواره در دو بخش حرفه ای و بیماران خاص 
به شرح ذیل برگزار خواهد شد:  

بخش حرفه ای:   
موضوع: بیماران خاص

موضوع: من زندگی را دوست دارم
بخش ویژه بیماران خاص:   

موضوع: آزاد
نکته: در این بخش بیماران خاص با ارایه مدرک 
معتبر پزشکی در مرحله ثبت نام، می توانند آثار 
عکاسی شده خود با دوربین عکاسی و تلفن همراه 

را در سایت جشنواره آپلود کنند.
تقویمجشنواره:

آغاز ثبت نام و دریافت عکس ها از طریق سایت 
جشنواره: ۲4آذرماه 1394

جوایز:
در بخش حرفه ای:   

موضوع: بیماران خاص
نفر اول: تندیس جشــنواره، لوح یادبود و مبلغ 
50میلیون ریال/ نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح 
یادبود و مبلغ 40میلیون ریال/ نفر سوم: تندیس 

جشنواره، لوح یادبود و مبلغ 30میلیون ریال
موضوع: من زندگی را دوست دارم

نفر اول: تندیس جشــنواره، لوح یادبود و مبلغ 
50میلیون ریال/ نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح 
یادبود و مبلغ 40میلیون ریال/ نفر سوم: تندیس 

جشنواره، لوح یادبود و مبلغ 30میلیون ریال
بخش ویژه بیماران خاص:   

موضوع: آزاد
نفر اول: تندیس جشنواره، لوح یادبود، سفر به 

کربالی معلی و مبلغ 30میلیون ریال
نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح یادبود، سفر به 

مشهد مقدس و مبلغ ۲0میلیون ریال
نفر سوم: تندیس جشنواره، لوح یادبود، سفر به 

مشهد مقدس و مبلغ 10میلیون ریال

كمپينی كه به بيماری ها »نه« می گویدفراخوان

HIVراهاحتمالیانتقال
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ثبتنشدهاست

 پيام مردمي به دولتمردان در كمپين »سه شنبه هاي بدون خودرو«
مدیــر دفتر آمــوزش و مشــارکت هاي مردمي ســازمان حفاظت 
محیط زیســت از اســتقبال اســتان هاي مختلف کشــور از کمپین 

»سه شنبه هاي بدون خودرو« خبر داد. 
محمد درویش با اشــاره به این که طرح »سه شنبه هاي بدون خودرو« 
را گروهي از فعاالن محیط زیست اراک به عنوان یکي از شهرهاي آلوده 
کشور طي چند  سال گذشته پیشنهاد کردند، گفت:   سازمان حفاظت 
محیط زیست از این کمپین حمایت کرد و بسیاري از تشکل هاي مردم 
نهاد در نقاط مختلف کشور شامل کرمانشــاه، چهارمحال وبختیاري، 
مهاباد، آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، همدان، شیراز، اصفهان، مشهد 

و... به این کمپین پیوسته اند.
وي با بیان این که هدف ســازمان حفاظت محیط زیست از حمایت 
از چنین طرح هایي این اســت که مردم را از نقش و سهم خطیر آنها در 
بهبود وضعیت آلودگي هوا آگاه کند، اظهار کرد: مردم باید بدانند با وجود 
این که به نظر مي رسد فرد هستند و رفتار آنها در کاهش و افزایش آلودگي 

هوا نمي تواند موثر باشد، اگر با هم باشند و متحد عمل کنند، مي توانند 
تاثیرات شگرفي روي بحث آلودگي بگذارند.

به  گفته درویش، حاصل دیگر این کمپین آن است که مردم مي توانند 
این پیام را به دولتمــردان و حاکمیت بدهند که وقتي با چنین مردمي 
روبه رو هســتید که حاضرند از بخشــي از رفاه خود به نفــع پایداري 
محیط زیست بگذرند، شما هم باید به محیط زیست بیشتر توجه کرده 
و وظایف خود را ســزاوارانه  و پرشتاب تر اجرا کنید. مدیر دفتر آموزش و 
مشــارکت هاي مردمي اظهار کرد:   مردمي که حاضر مي شوند یک روز 
از خودروي شخصي استفاده نکنند و دل را به دریا بزنند و از وسایل نقلیه 
عمومي استفاده کنند، در این شرایط دیگر حاضر نخواهند بود آلودگي هوا 
را تحمل کنند و حتما مطالبه محورانه تر از حاکمیت خواهند خواست که 
تکلیف خودروهاي فرسوده، موتورسیکلت هاي بنزیني،  سوخت مازوت 
نیروگاه ها و... را روشن کنند تا بدین طریق ما شاهد شهري با آسمان آبي 

باشیم.


