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رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان:
۳ هکتار از جنگل های»ِگل اِسپید« 

بویر احمد در آتش سوخت
رئیس اداره منابع 
ن  ستا شهر طبیعی 
ز مهار و  بویراحمد ا
خاموش شدن آتش 
سوزی جنگل ها و مراتع 

منطقه »دمچنار«این شهرستان خبر داد  و گفت: 
در پی این آتش سوزی ۳ هکتار از جنگل ها و مراتع 
منطقه طعمه حریق شد. عباس حسن زاده در گفت 
و گو با خبرنگار ایسنا افزود: این آتش سوزی که از 
ساعت ۱۱ دیروز در جنگل ها و مراتع منطقه »سه 
برد دمچنار« بویراحمد در محدوده منطقه حفاظت 
شده محیط زیست شروع شده بود با تالش نیروهای 
منابع طبیعی، محیط زیست و نیروهای مردمی 
ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه مهار و خاموش شد. رئیس 
اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد خاطرنشان 
کرد: همچنین یک مورد آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع منطقه» ِگل اِسپید« مارگون آغاز شده و 
دو تیم منابع طبیعی جهت مهار آتش سوزی به 
منطقه اعزام شدند. حسن زاده با بیان اینکه علت 
آتش سوزی ها اکثرا عامل انسانی است اما عمدی 
یا سهوی بودن آن ها مشخص نیست، بیان کرد: از 
اتدای سالجاری تاکنون ۳۳ مورد آتش سوزی در 
جنگل ها و مراتع شهرستان بویراحمد رخ داده است.

    
رئیس شورای شهر تهران خبر داد

شناسایی ۳۴ هزار ساختمان 
ناایمن در تهران

رئیس شورای شهر 
تهران اعالم کرد که ۳۴ 
هزار ساختمان ناایمن در 
تهران وجود دارد که تنها 
۲۲۰ ســاختمان ایمن 

شدند. به گزارش ایسنا، محسن هاشمی گفت: بعد از 
پالسکو پایش زیادی از ساختمان ها در تهران انجام 
شد و حدود ۳۴ هزار ملک ناایمن تشخیص داده شد 
که تاکنون تنها ۲۲۰ ملک ایمن شده و ۳۲۰۰ ملک در 
حال ایمن سازی هستند و در مورد نزدیک به ۳۰۰۰ 
ملک اقدام خاصی نکردند. هاشمی با بیان اینکه ما در 
شورای شهر ضابط قضایی نداریم و زمانی می توانیم 
اقدام کنیم که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم گیری 
شود، تصریح کرد: ضوابط قضایی در این موارد با وزارت 
بهداشت و وزارت کار است و ما گزارش ناایمنی را هم به 

وزارت بهداشت و وزارت کار می دهیم.
    

سخنگوی شورای شهر:
قانون درخصوص حادثه 

کلینیک سینااطهر نقصی ندارد  
سخنگوی شورای 
اسالمی شــهر تهران با 
اشاره به وظایف قانونی 
محوله به دستگاه ها در 
خصوص کلینیک سینا 

گفت: قانون در این خصوص نقصی ندارد و استناد به 
خأل قانونی در این خصوص بی معنا است. به گزارش 
ایلنا، علی اعطا در خصوص حادثه کلینیک ســینا 
اظهار کرد: ســاختمان کلینیک سینا ساختمانی 
مسکونی بوده است و بارها اخطار ناایمنی دریافت 
کرده و رای قطعی ماده صد را داشــته است. دادگاه 
تجدیدنظر و دیــوان نیز ایــن رأی را ابطال نکرده 
است. اعطا گفت: اینکه برخی می گویند مطب ها 
استثنا هستند که موضوع درستی است اما مطب ها 
از کلینیک هــای جراحی متفاوت اســت چراکه 
کلینیک ها دارای بخش های بیمارســتان و اداری 
هستند و اگر چنین نبود، شهرداری به کمیسیون 
ماده صد شــکایت نمی کرد و کمیسیون ماده صد 

رأی نمی داد. 
    

صدور بیش از ۶۴۱ هزار کارت 
هوشمند ملی تولید داخل

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۶۴۱ 
هزار و ۹۶۱ قطعه کارت ملی هوشمند تولید داخل 
صادر و به مردم تحویل داده شــده است. به گزارش 
ایرنا، سیف اهلل ابوترابی افزود: ۵۷ میلیون و ۵۱۸ هزار 
و ۷۱۴ نفر مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند 
ملی را انجام داده اند و برای ۴۶ میلیون و ۹۳۳ هزار و 
۳۸۵ نفر کارت ملی صادر شده است. او در مورد علت 
تأخیر و طوالنی شدن زمان صدور کارت هوشمند 
ملی نیز بیان کرد: تأخیر در صدور کارت هوشمند 
ملی به دلیل مشکل تأمین بدنه کارت است و از آغاز 
سال ۹۷ با شرکت های متولی که چاپخانه دولتی 
متولی تأمین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و 
تالش ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه 
خارجی باشد، آزمایشــات طوالنی انجام شد و این 
کارت مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی 

و فنی در تولید آن رعایت شده است. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

هشتم خردادماه طرح »هر ایرانی، 
یک تلویزیون اینترنتی« که از ســوی 
سازمان فناوری اطالعات راه اندازی شده 
بود توسط حسن روحانی، رئیس جمهور 
افتتاح شــد. طرحی که از همان ابتدا 
طرفداران خــود را پیدا کــرد چراکه 
بســیاری معتقد بودند هر ایرانی، یک 
تلویزیون اینترنتــی می تواند پایانی بر 

انحصار صداوسیما باشد.
 اما داستان تلویزیون های اینترنتی از 

کجا آغاز شد؟
کرونا تلویزیون های اینترنتی را 

مطرح کرد
از اوایل اسفندماه بود که خبرهایی 
مبنی بر شــیوع ویروس کرونا در ایران 
نخست در شهر قم و سپس در سراسر 
کشور منتشر شد و به دنبال این اخبار 
کشــور در آخرین روزهای سال ۹۸ در 

شرایط متفاوت و ویژه ای قرار گرفت.
اعالم آمار هرروزه مبتالیان و قربانیان 
این ویــروس و لزوم رعایت بهداشــت 
موجب شد تا هم وطنان برای مراقبت 
بیشتر از خود و حفظ سالمت جامعه در 
خانه های خود بمانند و ترددها به ویژه 
برای سرگرمی و تفریح به حداقل برسد. 
تعطیلی بخش فرهنگی کشور ازجمله 
سینما، موسیقی و تئاتر کاهش تجمع در 
اماکن عمومی و شرکت در فعالیت های 
جمعی را بــه همراه داشــت که البته 
تعطیلی برخی صنوف از سوی وزارت 
بهداشت نیز بر این روند بسیار تأثیرگذار 

بود.

این در خانه ماندن ضرر و آسیب های 
فراوانی را برای بخش های اقتصادی به 
همراه داشــت و موجب شد در آستانه 
نوروز بسیاری از بخش ها تعطیل شوند 
و حال و هوای کشــور را تغییر دهند. با 
توجه به اینکه ذائقــه ایرانیان از دیرباز 
به قصه گویی و داســتان عالقه نشان 
داده است و برنامه های تلویزیونی مورد 
اقبال آن ها قرار داشت در آن روزها که 
شیوع ویروس کرونا موجبات در خانه 
ماندن مردم را فراهم کرده بود بیش از 
گذشته برنامه های تلویزیونی و اینترنتی 

موردتوجه قرار گرفت.
ویــروس کرونا پیش از ایــام نوروز 
۹۹ توانسته با خانه نشین کردن مردم 
مخاطبان بســیاری را برای تلویزیون 
به همراه بیــاورد اما این تماشــاگران 
تلویزیونی تنها مختص به صداوسیما 
نبودند بلکــه تلویزیون های اینترنتی 
به عنــوان رقیبــی سرســخت وارد 
میدان جــذب مخاطب شــدند و در 
نبود برنامه های جذاب در صداوسیما 
به سرعت آمار تماشاگران را به نفع خود 
تغییر دادند و ازاینجا داستان اقبال مردم 

به تلویزیون های اینترنتی آغاز شد. 
تلویزیون های اینترنتی رقیب 

جدی صداوسیما
در همان ابتدا کارشناســان حوزه 
فناوری معتقد بودند وزارت ارتباطات در 
بهترین زمان ممکن، اقدام به راه اندازی 
تلویزیون اینترنتی کرده، چراکه تمام 
بسترها )مانند وجود اینترنت پرسرعت 
در شــهرها و حتی روستاها و پرداخت 
حق اشتراک( از ســوی کاربران آماده 

است.
از سوی دیگر آن ها به این مورداشاره 

می کردند که رســانه های ویدئویی با 
ســرعت عجیبی در حال رشد هستند 
و تماشــای محتواها در هر بار نمایش 
یک فیلم و ویدئو بــه میلیون ها دقیقه 
می رسد. شــرکت های بزرگ اشتراک 
ویدئویی مانند آپارات یا تلویزیون های 
VOD اینترنتی مانند تلوبیون، آیو یا

هایی مانند نماوا و فیلم نت، تماشاخانه 
و... شکل گرفته اند و مسیر فوق العاده ای 
در این حوزه شکل گرفته و ورود به این 

صحنه شکستی در بر نخواهد داشت.
به گفته بســیاری از کارشناســان 
این طرح موجب می شود تا انحصار در 
صداوسیما شکسته شود و شکسته شدن 
انحصار باعث رشد، افزایش درآمدزایی و 
کیفیت محصوالت فیلــم و ویدئو و باال 
رفتن رقابت می شود چراکه وقتی رقابت 
در اکوسیستم شکل بگیرد آن هایی که 
قوی هستند می مانند و رشد می کنند 
و آن هایی هم که ضعیف هستند یا از رده 
خارج شده یا ادغام می شوند و این در کل 
به نفع مخاطب است که می تواند از بین 
محتواهای زیاد حق انتخاب داشته باشد. 
از سوی دیگر تمام اجزای اکوسیستم از 
تولیدکننده محتوا تا ارائه کننده پلتفرم 
و حتی مخاطبان می توانند از این طرح 
ســود ببرند. حتی این طرح برای خود 
سازمان صداوسیما نیز مفیداست چون 
رســانه های اینترنتی موجب می شود 
که کیفیــت برنامه های این ســازمان 
نیز افزایش یابــد و محتوایی که عرضه 

می کند کیفیت خوبی داشته باشد. 
یکی دیگر از موضوعاتی که آن ها به 
آن اشاره کردند دقت در عدم انحصاری 
شــدن همین تلویزیون های اینترنتی 
بود تا تلویزیون های اینترنتی منحصر 

نشود و سعی کنیم فضایی ایجاد شود که 
همه در این فضا رشد کنند و آن هایی که 
محتوای خوبی ارائه می دهند، ماندگار 

شوند.
ریزش مخاطبان صداوسیما به 

25 درصد
دوران کرونا و خانه نشینی مردم اما 
برای هرکه بد شد برای تلویزیون های 
اینترنتی دوره شــکوفایی بود تا جایی 
که برخی ادعا کردند تلویزیون اینترنتی 
گوی سبقت را از صداوسیما ربوده است. 
آمارهای رســمی و غیررســمی 
منتشرشــده از ســوی صداوسیما و 
تلویزیون های اینترنتی نشان می دهد 
که این رســانه بافاصله چشمگیری از 
تلویزیون های اینترنتــی عقب مانده 

است.
بررســی رفتار تماشــای کاربران 
در بخــش انیمیشــن تنهــا یکی از 
تلویزیون هــای اینترنتــی از تاریــخ 
۷ تــا ۱۶ اســفند نشــان می دهد که 
میانگین بازدید انیمیشــن ها رشدی 
در حدود ۷۴ درصدی داشــته و افراد 
زیادی با کمــک دسترســی رایگان 

 ایــن محتواهــا را تماشــا کرده انــد. 
سریال ها و فیلم های سینمایی موجود 
در این بخش نیز رونق بسیاری را برای 
تلویزیون های اینترنتی به همراه داشته 
است از یک ســو منطبق بودن پوشش 
بازیگران و روابط مجموعه های شبکه 
نمایش خانگی موجب توجه بیشــتر 
می شــود از ســوی دیگر موضوعات 
طرح شــده در داســتان می تواند نظر 

بینندگان بسیاری را به خود جلب کند.
درحالی کــه آمــار تماشــاگران 
تلویزیون های اینترنتی پیش ازاین نیز 
شامل میلیون ها دقیقه تماشا بود این 
روزها به ســه برابر افزایش یافته است 
اما صداوســیما تنها از آمار ۲۵ درصد 
تماشاگر برای سریال های پخش شده 
در روزهای ویژه کرونــا خبر می دهد و 
این درصد باالترین عددی بود که برای 
پنج مجموعه تلویزیونی داشت و باقی 
مجموعه ها هرکدام کمتر از ۲۰ درصد 
مخاطب را به خود اختصاص داده اند که 
حتی این آمار در مقایسه با برنامه های 

صداوسیما ناچیز محسوب می شود.
تلویزیون های اینترنتی ناقض 

قانون اساسی!
همیــن عالقــه و روی آوردن بــه 
تلویزیون های اینترنتی کار را ســخت 
کرد. روز شنبه حسن درویشیان، رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور در نشستی 
با این پروژه »هر ایرانی، یک تلویزیون 
اینترنتی« مخالفت کرده و گفته است 
که این کار، نقض قانون اساســی است 
و هر نوع تلویزیون باید تحت پوشــش 
صداوسیما باشــد. بر اساس گفته های 
درویشــیان این کار برابر با نقض اصل 
۱۵۷ قانون اساســی اســت و خواهان 

بازرسی ویژه شد.
درویشیان بیان کرده است که رسانه 
ملی می تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری 
از فســاد و وقوع جرم، فرهنگ سازی و 
اصالح جامعه داشته باشــد و از سوی 
دیگر اگر به جایگاه خطیر و مؤثر آن توجه 
نشــود می تواند باعث تخریب و تغییر 
فرهنگ اصلی کشور شود، بنابراین همه 
ارکان نظام باید به صداوسیما به عنوان 
جایگاهی که می توانــد چنین اثرات 
شگرفی داشته باشــد، توجه و کمک 
کنند و بر همین اساس هر کمکی از ما 
در جهت رفع مشکالت بربیاید، دریغ 

نمی کنیم.
درویشــیان تصریح کرد: سازمان 
بازرسی ظرفیت خوبی برای دستگاه های 
اجرایی در زمینه پیگیری مطالبات و رفع 
موانع است و در این راستا آمادگی داریم 

به سازمان صداوسیما نیز کمک کنیم.
او همچنین گفته اســت اینکه ۶۰ 
درصد بودجه صداوســیما از تبلیغات 

تأمین می شود فاجعه است و بی کیفیتی 
و نامطلوب بــودن محتوای برنامه های 
تلویزیونی به این دلیل است و با آن رابطه 

مستقیم دارد. 
درویشــیان با تأکید بر اســتفاده 
بیشتر از ظرفیت حوزه های تخصصی 
در برنامه ســازی ها، تصریح کرد: طی 
سال های اخیر نسبت به تربیت نیرو و 
متخصصان و همچنین شیوه  جایگزینی 
نیروهای جدید با نســل قدیم به طور 
درست و اصولی اقدام نشده است و اگر 
نیروی جایگزین برخی چهره ها تربیت 
شده بودند، با مشکالتی که امروز مواجه 
هستیم، روبرو نبودیم و مشکلی در این 

زمینه نداشتیم.
تجربه شیرین انتخاب

در آخر اینکه سال هاست صداوسیما 
مخاطبان خود را ازدســت داده است و 
جز گروهی محدود کســی دیگر پای 
تلویزیون و برنامه هایش نمی نشیند. این 
اواخر تلویزیون های اینترنتی فرصت 
خوبی بود تا مردم بــا تولیدات داخلی 
آشتی کنند و خودشان انتخاب کنند 
که چه چیز را می خواهند ببینند. »طرح 
هر ایرانی، یک تلویزیــون اینترنتی« 
تجربه شیرین حق انتخاب محتوا برای 

شهروندان ایرانی خواهد بود. 
از سوی دیگر تشــویق مردم به 
اســتفاده از تلویزیون های اینترنتی 
بجز دادن حق انتخاب به آن ها باعث 
رشد زیرساخت های ارتباطاتی نیز 
می شود به این صورت که مردم برای 
استفاده از تلویزیون های اینترنتی از 
اینترنت های ثابت خانگی استفاده 
می کنند و این موضوع به نوعی یک 
تیر و دو نشان است، درحالی که اگر 
ایــن تلویزیون ها بخواهنــد دوباره 
زیر نظر صداوســیما باشند احتمال 
شکست خوردن آن ها زیاد می شود 
چراکه اگر صداوسیما از ابتدا سلیقه 
مــردم را در تولید محتوا و ســاخت 
برنامه مدنظر قرار می داد مثل امروز 
با بی عالقگــی و قهر عمــوم مردم 

مواجه نمی شد. 

طرح »هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی« ناقض قانون اساسی شناخته شد

پایانی بر انحصار صداوسیما متصور است؟

خبر

دوباره تعداد کشته ها و مبتالیان به کووید-۱۹ 
در ایران باال رفته و صحبت هایی مبنی بر اعمال 
محدودیت های جدید به گوش می رسد.اما ظاهراً 
عده ای هنوز کرونا را جدی نگرفته اند. در روزهای 
اخیر شاهد برگزاری مراسم ازجمله جشن های 
عروســی بوده ایم. بر همین اساس سرهنگ نادر 
مرادی، معاون نظارت بــر اماکن عمومی پلیس 
امنیت پایتخت از مردم خواســت اگر موردی از 
برگزاری عروســی در تاالرها را مشاهده کردند، 
حتماً به سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش 

دهند. 
مرادی همچنین گفت: با قهوه خانه هایی که 
قلیان ســرو می کنند و پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نکرده اند نیز برخوردهای قانونی صورت 

گرفته است. 
اگر کارمندی ماسک نداشت، غیبت بخورد

روز گذشــته ایرج حریرچی، معاون کل وزیر 
بهداشــت از رفتارهای متفاوت ویــروس کرونا 
ســخن به میان آورده بود. او گفتــه بود ویروس 
کرونا در حال تغییر است و رفتارهای متفاوتی را از 

خودش نشان می دهد که در کشورهای مختلف و 
کشور ما هم دیده شده است. او ادامه داد: برخالف 
پیش بینی های روز دنیا که قرار بود تابستان آرامی 
داشته باشیم، تابستان بد و داغی ازنظر کرونا داریم 
و اگر ویروس N۱H۱با کرونا مخلوط شود، ممکن 

است عواقب بسیار بدی داشته باشد.
حریرچی با اشاره به اجباری شدن استفاده از 
ماسک در اماکن عمومی از دیروز، گفت: وظیفه 
اجرای این موضــوع را ارائه دهندگان خدمت بر 
عهده خواهند داشت. به این صورت که در ادارات 
مسئوالن و روسای ادارات، در مترو مسئوالن مترو 
و... و. مســئولیت اجرای این موضوع را بر عهده 
خواهند داشــت و درعین حال نکته مهم تر این 
است که به کسانی که ماسک ندارند، ارائه خدمت 
انجام نمی شود. از طرفی هم اگر کارمندی ماسک 
نداشته باشد، برایشان غیبت زده شده و برگردانده 

می شوند.
 بازگشت محدودیت ها 
به 9 استان ازجمله تهران

همان طور که گفته شد اعمال محدودیت ها با 

وخیم شدن شرایط استان ها بازمی گردد. تهران 
که مدتی بود در وضعیت آرامی به سر می برد حاال 

دوباره در شرایط هشدار قرارگرفته است. 
به گفته حریرچی در حال حاضر به  ۹ استان 
مجوز داده ایم تا شهرستان هایی که وضعیتشان 
قرمز تشخیص داده شده، مشــاغل سطح سه و 
چهار را تعطیل کنند. مشاغلی مانند رستوران ها، 
قهوه خانه ها، سالن های سینما، تئاتر، مصالها و 
مساجد نیز در این استان ها تعطیل شدند. بنابراین  
ممکن است تعطیلی ها بازگردد. همان طوری که 
در ۹ استان تعطیلی ها برگشته است، اما بسته به 
وضعیت استان ها و به صورت هفتگی تصمیم گیری 
می شود. شهر تهران هنوز در وضعیت قرمز قرار 
نگرفته، اما در مرحله هشدار است. باید توجه کرد 
که رقم تهران در مرحله هشدار هم می تواند از چند 
استان قرمز هم بیشتر باشد، به دلیل مخرج باالتری 
که نسبت به استان های دیگر دارد. ضمن اینکه به 
دلیل تراکم فوق العاده باالیی که در شهر، استان 
و حاشیه تهران داریم و اســتان البرز هم متصل 
به تهران طبقه بندی می شــود، رقم های جزئی 

افزایش می تواند به صــورت تصاعدی و انفجاری 
افزایش یابد. بر همین اســاس اگر الزم باشــد، 
احتمال تعطیلی برخی رده های شغلی در سطح 

سه و چهار در تهران هم وجود دارد.
آخرین آمار از شیوع کرونا در ایران

در آخر اما نگاهی به آمار مبتالیان و کشته ها 
بی اندازیم. روز گذشــته ســخنگوی وزارت 
بهداشت از مثبت شدن تست کرونای دو هزار 
و ۵۶۰ نفر دیگر در کشور طی روز شنبه تا ظهر 
یکشنبه خبر داد. به گفته ســیما الری با افراد 
جدید مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 

۲۴۰ هزار و ۴۳۸ نفر رسید.
همچنین در بازه زمانی ذکرشده ۱۶۳ بیمار 

کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند که مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و ۵۷۱ نفر 

رسید. 
به گفته الری، ۳۱۶۸ نفــر از بیماران مبتالبه 
کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
الزم به ذکر اســت، اســتان های خوزستان، 
آذربایجان هــای غربی و شــرقی، کردســتان، 
کرمانشــاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و 
ایالم در وضعیت قرمز و استان های تهران، فارس، 
اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیســتان و 
بلوچستان، البرز و لرســتان در وضعیت هشدار 

قرار دارند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت:

برگزاری مراسم در تاالرهای عروسی را به 110 اطالع دهید

کارشناسان حوزه 
فناوری معتقدند وزارت 

ارتباطات در بهترین زمان 
ممکن، اقدام به راه اندازی 
تلویزیون اینترنتی کرده، 

چراکه تمام بسترها )مانند 
وجود اینترنت پرسرعت 

در شهرها و حتی روستاها 
و پرداخت حق اشتراک( از 

سوی کاربران آماده است

حسن درویشیان، رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور 

در نشستی با پروژه »هر 
ایرانی، یک تلویزیون 

اینترنتی« مخالفت کرده و 
گفته است که این کار، نقض 

قانون اساسی است و هر 
نوع تلویزیون باید تحت 
پوشش صداوسیما باشد
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