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باالی ۳۰ هزار واحد شبیه پالسکو 
در تهران داریم

احمد خرم، رئیس 
سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشــور در 
چهارمیــن ســالگرد 
حادثه آتش ســوزی و 

ریزش ساختمان پالســکوی تهران گفت: باالی 
۳۰هزار واحد شبیه پالســکو در تهران داریم، اما 
به مردم حقایق را نمی گوییم که نگران نشــوند. به 
گفته او اگر مردم وضعیت را بدانند، به مســئولین 
فشار می آورند.  خرم گفت که بیش از ۳۰۰تا ۴۰۰ 
هزار واحد با یک زلزله ۶-۷ ریشتری نابود می شوند.

    
ادامه روند غربالگری جنین

کــز  مر ئیــس  ر
اطالع  رســانی وزارت 
 : گفــت شــت  ا بهد
غربالگــری با همکاری 
پزشــکان متخصص و 

همکاری داوطلبانه والدین برای پیشگیری از تولد 
کودکان معلول سیاســت وزارتخانه است و ادامه 
می یابد.  به گفته کیانوش جهانپور، هر دو سیاست 
غربالگری بیماری های ژنتیک و افزایش فرزندآوری 
در وزارت بهداشــت دنبال می شود. هیچ ضدیتی 
بین این دو سیاست نیست. جهانپور معتقد است 
که حذف این حمایت بــه معنای محرومیت از این 
خدمات برای افرادی است که توانایی مالی کمتری 
دارند و این برای نظام بهداشت و درمان جمهوری 

اسالمی پسندیده نیست.
    

چیزی به نام »معاینه فنی 
موتورسیکلت«  نداریم

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
گفت: معاینه فنی موتورسیکلت ها موضوع مهمی 
است و باید انجام شود، اما متاسفانه در حال حاضر 
چیزی به نام معاینه فنی موتورسیکلت نداریم و هیچ 

اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
    

سه برابر کل جمعیت هند گاز 
مصرف می کنیم 

رئیس کمیته محیط 
زیست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: سه 
برابر کل کشور هند گاز 
مصرف می کنیم. این در 

حالی است که در صورت مصرف بی رویه انرژی مجبور 
به واردات گاز می شویم. سید محمد مجابی، با بیان 
اینکه الزم است که ما از دو جنبه آلودگی هوا و افزایش 
تولید گازهای گلخانه ای که منجر به تغییرات اقلیم 
می شود، به مسئله هوا در کشور توجه کنیم، گفت: 

مصرف گاز در ایران تقریبا برابر با چین است. 
    

ادامه آتش سوزی جنگل های 
پارک ملی گلستان

پــس از دو روز از 
شــروع آتش سوزی در 
جنگل های پارک ملی 
گلســتان، مدیــرکل 
حفاظت محیط زیست 

استان گلســتان از تداوم این آتش سوزی خبر داد. 
محمدرضا کنعانی، دیروز به ایرنا گفت: آتش سوزی 
در منطقه سخت گذر دره شمالی این پارک، به دلیل 
وزش باد گرم همچنان ادامه دارد و بخش عمده آتش 
در کف جنگل و روی برگ های خشک و ریخته شده 
پاییزی است و در این میان برخی درختان خشک و 
پوسیده نیز دچار آتش سوزی شده اند. او گفت: اکنون 
۲ فروند بالگرد هالل احمر و هوافضا سپاه آماده حضور 
در عملیات مهار و خاموش کردن آتش پارک ملی 
گلستان هستند که در صورت مساعد بودن شرایط 
جوی از بالگرد هالل احمر برای انتقال نیروها و بالگرد 
هوافضا برای ریختن آب استفاده خواهد شد. پارک 
ملی گلستان قدیمی ترین پارک ملی ثبت شده در 
ایران و هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی و ۳۰۲ گونه جانوری 
از جمله نیمی از گونه های پستاندار ایران را در حدود 

۹۰۰ کیلومتر مربع گستره خود جای داده است.
    

استان هایی که بیشترین تعداد 
خودکشی را دارند

معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور گفت: پنج استان ایالم، کرمانشاه، 
همدان، خوزستان و لرستان دارای بیشترین آمار 
خودکشی در کشور هستند.  به گفته رضوان مدنی، 
متولی پیشگیری از خودکشــی وزارت بهداشت 
است و سازمان بهزیســتی وظیفه انجام اقدامات 
پیشگیرانه برای حفظ ســالمت اجتماعی از این 

آسیب را برعهده دارد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

کمتر از دو ماه پیش بود که افزایش 
۳۵ درصدی سهم سازمان صداوسیما  
از بودجه پیشنهادی ســال آینده کل 
کشور، انتقادات زیادی به دنبال داشت 
که  خبر دیگری از تخصیص اعتبار  ۲ هزار 
میلیارد تومانی به صداوسیما  برای تولید 
محتوا و نظارت بر فضای مجازی، موج 
دیگری از واکنش های منفی را شــکل 
داد. بسیاری بر این عقیده هستند؛ در 
حالی که صداوسیما  با بحران مخاطب 
روبروست و حتی توان مدیریت وضعیت 
خود را ندارد، سپردن افسار غول جدید 
رسانه  ای به دســتان ناتوان آن خطایی 
بزرگ بوده و ســبب ایجاد انحصار در 

کنترل پلتفرم های آنالین خواهد شد.
هر چند در پــی افزایش واکنش ها 
دیروز سخنگوی کمیســیون تلفیق 
بودجه مجلــس توضیــح داد که این 
بودجه برای تولید محتوای فرهنگی به 
۲۷ دستگاه اختصاص می یابد نه فقط 
صداوسیما؛ اما صاحبنظران معتقدند، 
با توجه به وظایف تعیین شده برای این 
دستگاه ها، عمال بازیگر اصلی صداوسیما  
خواهد بود و ۷۰ درصد این بودجه را به 

خود اختصاص می دهد.
 ماجرا از کجا آغاز شد؟

نگاهی بــه ردیف هــای بودجه در 
سالیان پیش نشان می دهد که بودجه 
برای تولید محتوا و نظارت بر تولیدات 
فضای مجازی، زاده ســال ۹۹ نیست و 
چندین سال است که برای این امر بودجه 
اختصاص داده می شود، هرچند در همه 
این ســال ها نیز دعاوی حقوقی برای 

نظارت و تولید محتوا در فضای مجازی به 
سرانجام دقیقی نرسیده و همواره وزارت 
ارشاد و صداوســیما  بر سر این موضوع 
با هم سرشــاخ بوده انــد. از آنجایی که 
براساس قانون اساسی پخش تلویزیونی 
)برادکســت( به صورت انحصاری در 
اختیار این سازمان، قرار داشت، مدیران 
این ســازمان مدعی بودند که باید در 
فضای مجازی )برادبند( هم این ظرفیت 

برای آنها فراهم باشد.
در حالی بســیاری گمان می برند 
که مرکز ملــی فضای مجــازی باید 
مســئولیت این امر را به عهده داشته 
باشد اما اوایل بهمن ماه سال گذشته، 
رئیس قوه قضائیه پس از کشمکش های 
فراوان با صدور بخشــنامه ای خطاب 
به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید 
کرده است که مسئولیت صدور مجوز و 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر 
عهده صدا وسیماست و هرگونه استعالم 
درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات 
و موضوعــات مرتبط باید از ســازمان 
صداوسیما  به عمل  آید و هرگونه فعالیت 
در این زمینه بدون مجوز این سازمان 

غیرمجاز است.
در همان زمــان؛ محمدجواد آذری 
جهرمی، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات نسبت به این موضوع واکنش 
نشان داد و با آن مخالفت کرد. او پس از 
مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس 
نیز بار دیگر بــا انتقــاد از این تصمیم 
در اینســتاگرام خود نوشت: »مصوبه 
جدید کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی، برای حمایت از تولید محتوا در 
فضای مجازی راهگشا نیست. در فضای 
مجازی، تولید محتوا باید مردمی باشد و 

نه سازمانی. از تولیدات مردمی حمایت 
کنیم. نه از تولیدات صداوسیمایی برای 

مردم. آزموده را آزمودن خطاست«.
رقابت صداوسیما  و وزارت ارشاد

اگر بخواهیم بیشــتر از مسئولیت 
جدید صداوسیما  که مبلغ قابل توجهی 
از بودجه کشور را نیز به خود اختصاص 
داده اســت ســردرآوریم، باید کمی 
به بحث بر ســر صدور مجوز ســاخت 
تولیدات خانگی از سریال سازی گرفته تا 
برنامه های ترکیبی ورود کنیم. طی چند 
وقت اخیر احتماال حرف و حدیث هایی 
درباره توقف تولید برنامه های ترکیبی 
چهره هایی همچون رامبد جوان، مجید 
صالحی و عادل فردوسی پور در محافل 
رسانه ای را شنیده باشید. تولیداتی که 
برخی آن ها را قربانی رقابت میان ارشاد 
و صداوسیما بر ســر نظارت بر فضای 

مجازی می دانند.
جدیدترین مصداق این چالش میان 
ارشاد و ساترا )سازمان تنظیم مقررات 
رسانه های صوت و تصویر فراگیر( که 
زیرمجموعه سازمان صداوسیماست، 
برنامه ترکیبی »همرفیــق« با اجرای 
شهاب حسینی اســت که حواشی آن 
عیان تر از نمونه هــای قبلی در فضای 
رســانه ای منعکس شده اســت. ابتدا 
مجوز ساخت این برنامه ترکیبی توسط 
سازمان سینمایی زیر نظر وزارت ارشاد 
صادر شــد و بعد از آن سازمان صوت و 

تصویر فراگیر 
یــا ســاترا 
نســبت به 
ایــن مجوز 
کنــش  ا و
نشان داد و 
تأکید کرد 
صدور مجوز 

برای این برنامه در حیطــه اختیارات 
ساترا است. 

درآمدزایی از شبکه مجازی
این در حالی اســت که تخصیص 
این بودجــه به صداوســیما منتقدان 
جدی زیادی هم داشته است. محمود 
صادقی، نماینده پیشــین مجلس به 
سایت انتخاب می گوید: »صداوسیما 
اگر توان مدیریت رسانه و فضای مجازی 
را داشت که وضعیت خودش امروز به 
اینجا کشیده نمی شــد. امروز مردم به 
جای آنکه در پیگیری موضوعات مختلف 
و اخبار صداوسیما را مرجع خودشان 
قرار بدهند به رســانه های خارجی و یا 
حداقل به رسانه هایی غیر از صداوسیما 
مراجعه می کنند. 
این نشان می دهد 
که صداوسیما 
ناموفــق بوده 
و ایــن ناکامی 
صداوسیما به 
دلیل آن است 
کــه نگاهش 
همواره متکی 
بــر سانســور 

و محدودسازی بوده اســت«. او ادامه 
می دهد: »متاسفانه دوستان و آقایان 
برداشــت غلطی از قانــون دارند. آنان 
حتی فراتر از این مســائل پیش رفتند 
و علیرغم آنکه تاکنــون اجازه فعالیت 
به تلویزیون خصوصــی را ندادند، حاال 
دنبال انحصارگرایی در موضوعات دیگر 

هستند«.
صادقــی می گوید: »صداوســیما 
برخالف اصــل 1۷۵ قانون اساســی 
که اشــاره دارد باید اصل آزادی بیان و 
نشــر افکار با رعایت موازین اسالمی و 
ملی تامین شــود را رعایت نمی کند. 
صداوســیما در اکثر دوران به ویژه در 
دوران اخیر مشغول محدودسازی آزادی 
بیان است و همین باعث شده که مردم به 
رسانه های بیگانه روی بیاورند. حاال اگر 
بخواهند این رویه نیز به فضای مجازی 
هم ســرایت کند، مشخص نیست چه 
نتایجی را به همــراه دارد. البته این هم 
سوال است که آنان چطور می خواهند 
این مســاله را به فضای مجازی تعمیم 
بدهند؟ شــاید دنبال آن باشــند که 
هرکسی برای فعالیت در فضای مجازی 
باید مجوز از صداوسیما بگیرد که تقریبا 
غیرممکن اســت و اگر قرار بر تنظیم 
قوانین جدید باشد که قانون تمام این 
ظرفیت هــا را در موضوعات مختلف 
مثل جرایــم رایانــه ای و... پیش بینی 

کرده است«.
صداوسیما سازمانی ورشکسته و 

بدون مخاطب
حمیــد ضیایی پرور، کارشــناس 
ارتباطات و فعال فضای مجازی درباره 
دعوای حقوقی ایــن موضوع می گوید: 
»شورای نگهبان در سال ۷۹ یک بار کلمه 
صوت و تصویر فراگیر را اســتفاده کرد 
 ،VOD، IPTVولی در آن زمان اصال
اپلیکیشن و... وجود نداشت. منظور آنها 
از صوت و تصویر فراگیر در آن زمان، این 
بود که یک شبکه تلویزیونی حق ندارد 
مثاًل به صورت خصوصــی راه بیافتد یا 
به عنوان مثال یک سازمان یا شرکت حق 
ندارد تلویزیون ماهواره ای راه بیندازد«.

او می گوید: »صداوسیما سازمانی 
ورشکســته اســت و مخاطبانش را از 
دست داده است. یک سازمان ورشکسته 
مخاطب پــران می خواهــد در فضای 
مجازی سوار بر بخش خصوصی شود 
چون می بیند بازار خوب و ســودآوری 
است پس می خواهد از آن درآمدزایی 
کند. این خالف قاعــده تعارض منافع 
اســت و در کل، ما اجازه نداریم بخش 

خصوصی را دولتی کنیم.
همچنین محمد نوری، روزنامه نگار 
و ســردبیر پیشــین روزنامه ایران در 
صفحه توییترش در این باره نوشــت: 
»نمایندگان اصولگرا تصویب کرده اند 
ســال آینده ۲ هزار میلیارد تومان در 

اختیار صداوســیما و سازمان های هم 
قطار آن قرار گیرد تــا برای آنچه تولید 
محتوا در فضای مجازی خوانده شده، 
صرف شــود. این اولین بار نیســت که 
متولیان رســانه ملی عــالوه بودجه 
هنگفت ساالنه، از سایر منابع عمومی 
ســهم می گیرند. طی دو سال گذشته 
از صندوق توســعه ملی، صندوقی که 
برای عمران و امور اضطراری تشــکیل 
شــده اعتبار 1۰۰میلیــون یورویی 
و1۵۰میلیون دالری به صداوســیما 
اختصــاص یافت یــا آنکــه در قضیه 
راه اندازی پیام رسان های بومی به یمن 
فیلترینگ تلگرام و توئیتر، صداوسیما  
چند میلیارد برای پیام رســان سروش 

دریافت کرد«.
او می نویسد: »اتفاق غریب در سال 
جدید، تدبیــر! نماینــدگان جوان در 
کانالیزه کردن بودجه حوزه اینترنت به 
سمت صداوسیما است. در سال 1۴۰۰ 
بودجه صداوسیما با ۷۰۰ میلیارد تومان 
افزایش به بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان 
رسیده اما مرکز پژوهش های مجلس 
گفته که دولت باید بودجه صداوسیما 
را تا ۶۵۰۸ میلیارد تومان افزایش دهد«.
او ادامه می دهد: »برای پی بردن به 
افکار و مقاصد بودجه نویسان مجلس 
کافی اســت بــه طرح چنــدی پیش 
نمایندگان جوان اصولگرا نگاه شود که 
پیشنهاد رسمی انســداد شبکه های 
اجتماعی نظیر اینســتاگرام را دادند یا 
آنکه حق مالکیت معنوی بر امور صوتی 
و تصویری اینترنت را به این ســازمان 

تقدیم کردند«.
اکنون فعاالن رســانه از ساکنان 
بهارستان می پرسند براستی سازمانی 
که بیشــترین تالش را برای سانسور 
و فیلترینــگ شــبکه های اجتماعی 
انجام داده و با راندن افراد متخصص 
و کاربلد با فقر محتوا دست به گریبان 
است چگونه از ســوی مجلس عهده 
 دار ماموریــت تامین محتــوا برای 

فضای مجازی می شود؟

میلیاردها تومان برای نظارت و تولید محتوای فضای مجازی به صداوسیما تخصیص یافت؛

شیرجه زدن به استخر خالی! 

خبر

در حالی آمار شــیوع کرونا و مرگ و میر 
ناشی از آن در کشــور در یکی دو هفته اخیر 
کاهش چشــمگیری پیدا کرده، که بسیاری 
از فعاالن حوزه سالمت نگران کاهش توجه 
مردم بــه این بیمــاری و شــیوع دوباره آن 
هستند. این در حالی است که در هفته جاری 
به دلیل ایام فاطمیه و برگزاری عزاداری ها و 
گسترش سفر در کشور، این نگرانی ها تشدید 
شــده و پیش بینی می شــود که موج جدید 
کرونــا در هفته های آتی بــار دیگر گریبان 

کشور را بگیرد.
دیروز براساس آخرین آمار اعالم شده از سوی 
سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت ۸۳ 
بیمار دیگر کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت جانشان 
را از دست دادند. این در حالی است که به گفته او 
1۰ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳ شهر در وضعیت 
نارنجی، 1۶۳ شهر در وضعیت زرد و ۲۵۲ شهر 

در وضعیت آبی قرار دارند.

عقده گشایی علیه قم
در حالی که وضعیت شیوع کرونا در کشور به 
عقیده عده زیادی شکننده است و کوچکترین 
بی توجهی به رعایت پروتکل ها می تواند دوباره 
آمار مرگ و میر را سه رقمی کند، برخی گروه ها، 
سخنان مسئوالن بهداشــتی را سیاسی تلقی 
می کنند. به نحــوی که دیــروز صحبت های 
اخیر سخنگوی ســتاد ملی کرونا درباره نقش 
مراســم مذهبی در افزایش مرگ  ومیر کرونا به 

»عقده گشایی علیه قم« تعبیر شد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه 
شنبه این ستاد درباره وضعیت قم گفته بود که در 
قم هیچ  گونه پروتکل بهداشتی رعایت نمی شود 
و تنها ۳۰ درصد مردم از ماسک برای پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا استفاده می کنند. علیرضا 
رئیسی، با نشــان دادن تصاویری از شلوغی در 
فضای باز یک هیات عــزاداری در قم خطاب به 
حســن روحانی گفت: »در نمــاز جمعه ای که 

برگزار کردند، هیچ پروتکل بهداشــتی رعایت 
نشده است«. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
همچنین گفت: »کســانی که با بی مباالتی این 
برنامه ریزی ها را می کنند، بدون تعارف مسئول 
مرگ مردم مــا در پیک بعدی هســتند و باید 
مجازات شوند. این ثواب کردن نیست اینها دارند 

آدم می کشند«. 
البته او خیلی زود در پی بروز انتقادات شدید 
ســخنانش را اصــالح کــرد و در صحبت های 
دیروزش از افزایش سفرهای اخیر ابراز نگرانی 
کرد و گفت: »ســفرهایی که هفته گذشــته به 
جزیره قشــم اتفاق افتاد، جای نگرانی دارد«. او 
گفت: »تنها در یک روز ۶ هزار خودرو و ۸ هزار نفر 
وارد قشم شدند و فقط ۳۰ درصد افراد هم ماسک 

زده بودند«.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که 
سابقه نداشت که اماکن متبرکه و زیارتگاه ها با 
محدودیت حضور مردم مواجه شود، اما به علت 
شــیوع ویروس کرونا در جامعه، این همکاری 
انجام شــد. او همچنین ادامه داد که مراســم 
مذهبی و نماز جمعه ها در طول این ماه ها با نهایت 
همکاری برگزار شده و کمترین مشکل را در این 

زمینه داشتیم. 

شرایط مشابه اردیبهشت ماه
در روزهای اخیر همچنین وزیر بهداشــت و 
رئیس ســتاد کروناي تهران هم نسبت به بروز 
موج بعدی کرونا در پی کاهش شــیب شــیوع 
در روزهای اخیر هشــدار دادند. در همین حال 
دیروز مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س( در 
این باره گفت: »شرایط آمار فوت کرونا در تهران 
دقیقاً شبیه اردیبهشت ماه اســت و در صورت 
کوچکترین غفلت و بی توجهــی به توصیه ها و 
دستورالعمل های بهداشتی به شرایط سخت و 

بحراني آبانماه ۹۹ باز خواهیم گشت«.

سعید خال افزود: »بخشي از رعایت پروتکل ها 
به شــهروندان عزیزمان باز مي گردد و بخشی 
نیز به نهادها و مســئوالن ذیربط و جلوگیري از 

آزادسازي هاي بي رویه باز مي گردد«. 
مدیر عامل ســازمان بهشــت زهــرا)س( 
شرایط و اوضاع فعلی را شکننده خواند و گفت: 
»نباید از یک ســوراخ دوبار گزیده شــویم و بر 
تمامی مسئوالن و دســت اندرکاران و نهادهای 
مختلف اســت که تا شــرایط اطمینان بخش، 
رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی گرفته و 

محدودیت ها را رعایت کنند«.

شرایط کرونا شکننده است

مسافران متهم اند یا عزاداران؟!

اوایل بهمن ماه سال پیش 
رئیس قوه قضائیه پس 

از کشمکش های فراوان 
با صدور بخشنامه ای 

خطاب به مراجع قضایی 
سراسر کشور تأکید 

کرد که مسئولیت صدور 
مجوز و تنظیم مقررات 

صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی و نظارت 
بر آن منحصراً بر عهده 

صدا وسیماست

نماینده پیشین مجلس: 
»صداوسیما در اکثر دوران 

به ویژه در دوران اخیر 
مشغول محدودسازی 

آزادی بیان است و همین 
باعث شده که مردم به 
رسانه های بیگانه روی 

بیاورند. حاال قصد دارند این 
رویه را به فضای مجازی هم 

سرایت دهند«.
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