
در حال�ي ك�ه رئي�س دول�ت پ�ز ارزان ترين 
آموزش و پ�رورش دنيا را در مجل�س و در برابر 
نمايندگان م�ردم به افكار عموم�ي مي دهد و 
در ميان نمايندگاني كه سرگرم چانه زني براي 
آوردن رأي اعتماد وزير مورد نظر خود هستند 
و در ش�رايطي كه والدين ه�ر روز هزينه هاي 
مادي و معنوي بيشتري براي آموزش فرزندان 
خود در مدارس مي پردازند، فرسودگي مدارس 
و سيستم هاي گرمايشي در سايه كمبود بودجه 
ش�ش س�اله از ميان ك�ودكان و دانش آموزان 
آينده س�از كش�ور قرباني مي گي�رد. چنانكه 
روزگذشته 59كودك در آتش سوزي يك واحد 
آموزشي پيش دبس�تاني و دبستان در خيابان 
»مصطفي خميني« شهر زاهدان دچار حادثه 
ش�دند. از اين تعداد چهار نفر دچار سوختگي 
شديد شدند  كه دو نفر آنها فوت كردند. علت 
اين حادثه از سوي آتش نش�اني، آتش گرفتن 
بخاري نفتي اعالم ش�ده اس�ت. همچنين بنا 
به گفته دادس�تان سيستان و بلوچس�تان »با 
بررس�ي هاي صورت گرفت�ه قص�ور مدي�ر 
و مربي آموزش�ي محرز ش�ده اس�ت و در اين 
رابطه دس�تور بازداش�ت آنه�ا صادر ش�د.«

در پي آتش س��وزي در پيش دبستاني غيردولتي 
در زاهدان، چهار كودك مص��دوم و دو نفر از اين 

كودكان بر اثر شدت سوختگي فوت كردند. 
مدير مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه 
علوم پزش��كي زاهدان با اعالم اين خبر گفت:۵۹ 
كودك در اين مركز پيش دبستاني بودند كه چهار 

نفر از آنها دچار سوختگي شديد شدند. 
همچنين به دستور وزيرآموزش وپرورش مجتبي 
زيني وند، معاون وزير و رئيس س��ازمان مدارس 
غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده 
اين وزارتخانه، جهت بررس��ي حادثه آتش سوزي 

مدرسه در زاهدان  عازم استان شد.
اين در حالي است كه زيني وند به عنوان مسئول 
مس��تقيم مدارس غيردولتي بايد قبل از بروز اين 
دس��ت اتفاقات بازديد از مدارس غيردولتي را در 
دستور كار قرار مي داد. گفتني است، صدور مجوز 
تأسيس مدارس غيردولتي در پنج سال گذشته كه 
وي معاون و رئيس سازمان مدارس غيردولتي بوده، 

به طرز بي سابقه اي شدت گرفته است. 
در عين حال، گزارش شده كه مدير آموزش و پرورش 
ناحيه دو زاهدان نيز اس��تعفا داده است.  از سوي 
ديگر دادس��تان عمومي و انقالب مركز سيستان 
و بلوچس��تان ني��ز در واكن��ش به آتش س��وزي 

پيش دبستاني در زاهدان گفت: »متأسفانه در اثر 
آتش س��وزي دو نفر از دانش آموزان فوت شدند و 
عده اي ديگر در بيمارستان بستري هستند، تيم 
پزشكي از تهران اعزام شده و براي انجام اقدامات 
درماني در محل مستقر هستند. گفته وي، در حال 
حاضر معاون و بازپ��رس ويژه قتل در محل حاضر 
هستند. اين مقام مس��ئول افزود: با بررسي هاي 
صورت گرفته قصور مدير و مربي آموزش��ي محرز 
شده و در اين رابطه دس��تور بازداشت آنها صادر 

شده است. 
 توقف ش�ش س�اله نوس�ازي سيس�تم 

گرمايشي مدارس كشور!
اگرچه برخي مديران آموزش و پرورش معتقدند، 
حوادث رخ داده در مدارس زياد نش��ده و هميشه 
بوده و فقط امروز به دليل باالرفتن سرعت انتقال 

اخبار بيشتر از قبل ديده و شنيده مي شود. 
موضوع نوسازي سيس��تم گرمايشي مدارس و 
حذف بخاري نفتي از ابت��داي دولت يازدهم در 
دس��تور كار قرار گرف��ت. در آن زمان علي اصغر 
فاني، سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش به 
رسانه ها گفت: تعداد 4۵هزار بخاري تابشي براي 
استانداردسازي سيستم هاي گرمايشي مدارس 
تهيه ش��ده كه حدود 1۵هزار بخاري در سطح 
مدارس روستايي توزيع ش��ده است و مابقي نيز 

توزيع خواهد شد. 
با وجود اين، از آن سال تاكنون مدارس كشور در 

زمستان همچنان با بخاري نفتي گرم مي شوند. 
در عين حال بخاري تابشي مدارسي را گرم مي كند 
كه حداكثر تا سه كالس درس دارند، مدارسي كه 
بيشتر از سه كالس درس دارند به سامانه حرارتي 

مركزي ني��از دارند كه نصب آن هزين��ه زيادي را 
به  همراه خواهد داش��ت. عالوه بر اين تعدادي از 
مدارس كشور با بخاري نفتي و گازي گرم مي شوند 
كه بخ��اري گازي مي تواند بس��يار خطرناك تر از 
بخاري نفتي باشد و استفاده مس��تقيم از گاز در 
مدارس ممنوع است، چراكه اين نوع از بخاري عالوه 
بر خطر آتش سوزي خطر گازگرفتگي را به همراه 
دارد كه براي جم��ع آوري تمام اي��ن بخاري ها از 
سطح مدارس كشور و تجهيز آنها به سامانه حرارتي 
استاندارد در س��ال، ۹2هزار ميليارد تومان اعتبار 

برآورد شده است. 
 اين هم مدرسه غيردولتي

اما آتش سوزي ديروز مدرسه غيردولتي اسوه حسنه 
زاهدان بعد ديگري هم به جز تأمين بودجه دولتي 
داشت. اين مدرسه يكي از صدها مدرسه غيردولتي 
است كه در سال هاي اخير مجوز گرفته اند تا با ارائه 
خدمات و امكانات آموزشي نزديک تر به استاندارد 
و در ازاي پول بيشتري كه دريافت مي كنند، دوران 
تحصيل موفق تر و كم آسيب تري را براي فرزندان 
خانواده ها رقم بزنند. آموزش و پرورش دست كم 
پنج سال است كه هشدارهاي كارشناسي در زمينه 
اعمال نظارت بيشتر بر روند تأمين كادر آموزشي و 
تربيتي مدارس غيردولتي و تأمين استانداردهاي 
ايمني و سالمت سخت افزاري مدارس غيردولتي 
را نشنيده مي گيرد و تنها با توجيه كسري بودجه 
و بدون در نظر گرفتن الزامات ايمني س��اختمان 
و لوازم گرمايش��ي مج��وز راه اندازي مدرس��ه به 
بخش خصوصي مي دهد. در اين راه با ارائه مجوز 
تأسيس مدرسه به برخي افراد حاضر در نهادهاي 
نظارتي آنها را نيز با خود هم��راه مي كند. به بيان 
ديگر غيردولتي بودن مدرسه اسوه حسنه ممكن 
اس��ت بار مالي از دوش دولت برداش��ته باشد، اما 
غم جبران ناپذيري را به خانواده آموزش و پرورش 

تحميل كرده است. 
در حال حاضر نيز وزير آموزش و پرورش كه به دليل 
روند خصوصي سازي و  تاخت و تاز مافياي كنكور در 
مدارس زير فشار افكار عمومي است، از اين به بعد 
بايد به طور جدي تر دنبال تأمين بودجه عمراني 
باشد و براي تأمين جان دانش آموزان و آينده سازان 
كشور مالحظات سياسي و جناحي خود با سازمان 
برنامه را كنار بگذارد، زيرا خانواده ها با هزاران اميد 
و آرزو فرزندان خود را به مدرسه مي فرستند و هيچ 
پدر و مادري نمي خواهد صبح فرزندش را با لبخند 
راهي مدرسه كند و ظهر جسد او را تحويل بگيرد. 

معلوم نيست تا چه زماني مردم بايد شاهد چنين 
حوادثي در خانه دوم دانش آموزان باشند؟! 

س��ال هاس��ت 

عليرضا سزاوار
و   محيط زيست كارش�ناس�ان 

فع�االن حوزه هاي 
محيط زيس�ت و آب، از ناكافي ب�ودن تع�داد 
تصفيه خانه هاي كشور خبر مي دهند. فروردين 
امسال معاون برنامه ريزي و توسعه شركت آب 
و فاض�الب خب�ر داده ب�ود ك�ه براس�اس 
برنامه ريزي ه�اي ص�ورت گرفته قرار ش�ده 
است، امسال ۴۰ تصفيه خانه آب و فاضالب در 

كل كشور ايجاد شود. 
اكن��ون ك��ه در ماه ه��اي پاياني س��ال به س��ر 
مي بريم، هيچ خبري از اين وعده ش��گفت انگيز 
و وسوس��ه كننده نيس��ت و حتي هيچ گزارشي 
هم از روند توس��عه اين تصفيه خانه ها منتش��ر 
نشده اس��ت.  بنا به وعده علي  اصغر قانع، اعتبار 

اجراي اي��ن طرح ه��زار و 766ميلي��ارد تومان 
تخمين زده شده است كه قرار بود 26تصفيه خانه 
فاضالب، 12تصفيه خانه آب و دو آب  شيرين كن 
نمک زدايي احداث شود كه بي شک اين مسئله 
مي توانست در تأمين آب بسيار كمک رسان باشد. 
اما آيا براي دادن چنين وعده اي تمام جوانب آن 

سنجيده شده بود؟
كمبود تصفيه خانه ها چه در حوزه فاضالب و چه 
در حوزه تصفيه آب در تمام اس��تان هاي كشور 
چش��م گير اس��ت. تهران كه بيش از ۸ميليون و 
6۰۰هزار نف��ر جمعي��ت دارد و روزها جمعيت 
آن بنا در برخ��ي گزارش ها از م��رز 1۳ميليون 

نفر هم مي گذرد، بيش از هر كالنشهر ديگري از 
ناكارآمدي شبكه فاضالب رنج مي برد. 

پايتخت تنها هش��ت تصفيه خانه فاضالب دارد 
كه به نوشته وب سايت ش��ركت تأمين  و تصفيه 
آب وفاضالب تهران، يكي از آنها از مدار خارج شده 
است و ششمين تصفيه خانه آب تهران هم طبق 
وعده ها بايد تاكنون راه اندازي مي ش��د كه از آن 
فعاًل خبري نيست.  از اهداف كلي و جزيي احداث 
تصفيه خانه هاي فاضالب شهري مي توان به تأمين 
شرايط بهداشتي براي زندگي مردم، حفاظت از 
محيط زيست، بازيابي فاضالب، توليد كودطبيعي 
و بعضاً توليد انرژي اشاره كرد. همچنين اهميت 

اثرات آالينده هاي زيس��ت محيطي باعث شده 
كه در تمامي جوامع از جمله كشور ما، قوانين و 
مقررات سختگيرانه اي براي دفع پساب ها اعمال 
شود.  در احداث تصفيه خانه ها، نوع فرآيندهاي 
تصفيه مورد استفاده و مكان تصفيه خانه ها نسبت 
به شهر مسئله اي بسيار حائز اهميت بوده و عدم 
مطالعه كافي ممكن اس��ت به ترتي��ب در بازده 
تصفيه خانه ها و مسائل محيط زيستي مربوط به 

آنها اثر داشته باشد. 
با توجه ب��ه داده ه��اي طراحي موج��ود، تعداد 
1۸۳تصفيه خان��ه فاضالب ش��هري در كش��ور 
احداث شده كه فقط مي توانند حدود 1۹ميليون 
نفر جمعيت را تحت پوشش قرار دهند. بنابراين 
توسعه تصفيه خانه ها بسيار ضروري است، اما اين 

كار نياز به برنامه ريزي هاي دقيق دارد. 
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از ابتداي دي ماه تأييد نهايي اسناد رسمي تنظيم  شده در سيستم الكترونيك اسناد با اثر انگشت صورت مي گيرد

يک گام مهم براي پيشگيري از جعل 

بچههايمدرسههمچنانميسوزند
در آتش سوزي منجر به فوت 2 كودك دبستاني در مدرسه اي در شهر زاهدان

قصور مدير و مربي آموزشي محرز و دستور بازداشت آنها از سوي دادستاني صادر شد

تدوين برنامه هاي 

نيره ساري
پيشگيرانه از جمله   گزارش  2

موارد مهمي است 
كه نهاد قضايي با تكيه بر آن مي تواند گامي روبه 
جلو بردارد، اين بار نيز با در نظرگرفتن تأييد نهايي 
اسناد رسمي تنظيم شده در سيستم الكترونيك 
اس�ناد با اثرانگش�ت، گام�ي مهم در راس�تاي 
جلوگيري از جعل مادي و معنوي اسناد برداشته 
شد. به گفته احمد تويس�ركاني، رئيس سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور از ابتداي دي ماه، تأييد 
نهايي اسناد رس�مي تنظيم ش�ده در سيستم 
الكترونيك اسناد با اثر انگشت صورت مي گيرد. 

جعل اس��ناد و مدارك، يكي از جرائم مهمي است 
كه سلب اعتماد عمومى و اخالل در نظام اقتصادي 
كشور را به دنبال دارد. جعل از جمله جرائمي است 
كه از قديم االيام و از زمان پيدايش خط و اسناد در 
بسياري از جوامع وجود داشته و اخيراً هم به دليل 
روش هاي جديد ارتكاب جرم، گسترش چشم گيري 
داشته است. مطابق با آمارها ۹۰درصد پرونده هاي 
كالهبرداري در سطح كشور به جعل مربوط مي شود 
و در همين دادگاه هاي اخير مفس��دان اقتصادي، 
ش��اهد بوديم كه برخي از اين مفسدان بخش هاي 
بزرگ اقدامات خود را با تكيه بر جعل اس��ناد انجام 
داده اند و كم نبودند افرادي كه خواسته يا ناخواسته به 
عنوان جاعل، جزو متهمان همين پرونده ها محسوب 
مي شدند.  نظر به توسعه شبكه ارتباطات و مبادالت 

داخلي و بين المللي و نيز ضرورت سرعت و سهولت 
در انجام قراردادها و معامالت و همچنين حفظ اعتبار 
اس��ناد و نقش حياتي آنها در زندگي روزمره افراد، 
مصلحت حكم مي كند تا مسئوالن ذي ربط با تدوين 
ضوابط و مقررات خاص، اطمين��ان و امنيت خاطر 
اشخاص، شركت ها و سازمان ها را در اين راستا فراهم 

سازند و روزنه اين جرم را تا حد امكان ببندند. 
يكي از مهم ترين و شايع ترين مصاديق جرم جعل، 
جعل مهر و امضاس��ت. امضا و مهر افراد روي اسناد 
و نوشته ها، نشان دهنده اعتبار آن نوشته و همچنين 

انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است. وقتي 
امضا يا مهر ش��خصي جع��ل مي ش��ود، از اعتبار او 
در مقابل اش��خاص ديگر سوءاس��تفاده مي شود و 
مي توان هر ام��ر دروغي را به وي نس��بت داد و او را 
در مقابل ديگر افراد متعهد ك��رد. جعل امضا روي 
چک، جعل مهر شركت ها، مؤسسات و ادارات دولتي 
نمونه هايي از اين جرم هس��تند.  همچنين امضاي 
چک به  جاي صاحب دسته  چک و بردن آن به بانک، 
دستكاري شناسنامه و گذرنامه، ساخت اسكناس و 
ارز هاي خارجي تقلبي، تغيير در اس��ناد و نوشته ها 

از ديگر نمونه هايي اس��ت كه به جرم جعل مربوط 
مي ش��ود.  با در نظرگرفتن اهميت اي��ن موضوع و 
دايره كالهبرداري از ط��رق مختلف جعل، حاال به 
گفته رئيس سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور از 
ابتداي دي 1۳۹7 تأييد نهايي اسناد رسمي تنظيم 
شده در دفاتر اسناد رسمي با اثر انگشت سردفتران 
در سيستم الكترونيک اسناد صورت خواهد گرفت. 
اقدامي كه باعث پيش��گيري از خدشه احتمالي به 
اعتبار اسناد رسمي خواهد شد.  احمد تويسركاني 
با اشاره به اينكه اين پروژه چندين ماه تحت بررسي 
كارشناس��ي بوده و نرم افزار الزم تهيه ش��ده است، 
افزود: حدود يک ماه اس��ت كه پ��روژه مذكور ابتدا 
در 4۰دفترخانه و در حال حاضر در 76۰دفترخانه 
سراسر كش��ور به صورت پايلوت در حال اجراست 
و تاكنون بيش از ۸۰ هزار س��ند در همين سيستم 

صادر شده است. 
تويس��ركاني در تش��ريح دقيق طرح ف��وق اظهار 
داشته است: متعاقب تكاليف قانوني جهت استقرار 
سيس��تم هاي الكتروني��ک، اج��راي پ��روژه ثبت 
الكترونيک اسناد و اتخاذ شيوه مناسب جهت احراز 
صحت و تماميت اعتبار اسناد رسمي و در ادامه تكامل 
اين پروژه، به لحاظ پيشگيري از آسيب هاي احتمالي 
موجود در استفاده از توكن و امضاي الكترونيک كه با 
سپردن آن به غير، اعتبار سند تنظيمي را مخدوش 
مي نمايد، بنابراين از اول دي ۹7 تأييد نهايي اسناد 
رسمي تنظيم ش��ده در دفاتر اسناد رس��مي با اثر 

انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 فراهاني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: وضعيت سن ازدواج 
در سال 14۹7.

  سيدمحمد حسيني توئيت زد: دوس��تداران فرهنگ، ارزش و 
سبک زندگي امريكايي به آماري كه يک رسانه امريكايي منتشر كرده 
توجه و در آن تأمل نمايند؛ س��ي ان ان: طي يک سال گذشته در امريكا 

4۰هزار نفر بر اثر درگيري هاي مسلحانه به قتل رسيده اند. 

  نويد كمالي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: بچه ها توي اين 
هواي باروني دل شما هم هواي گلزار شهدا كرده؟... 

  م. م. فارس�ي با انتش�ار اي�ن عك�س توئيت ك�رد: پنج نفر 
از 14دانش آم��وز كالس اول در اس��تان چهارمح��ال و بختي��اري با 
دماي هوايي تا منفي 4۰درجه، انگار داش��تن كفش در اينجا آرزويي 

دست نيافتني است.  

 احمدامير  آبادي فراهاني توئيت كرد: طرف در قم ش��رط كرده 
بيمارس��تان را فقط در شهرك قدس مي سازه مس��ئوالن هم موافقت 
كردند. پ. ن: در نزديكي اين زمين بيمارستاني در حال ساخت و اين 
منطقه از گرانقيمت ترين مناطق قم هس��تش. نميدونم چرا برخي ها 

عالقه مندند تو اين منطقه بيمارستان و حوزه علميه بسازند. 

  ناصر كاره با انتشار اين عكس توئيت كرد: رد تركش هاي پشت 
پيراهنش و صورتي كه زمين خورده حرف ه��ا دارد براي خودش... تو 
خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل... چه زيبا آرميده اي برادرم.  اي 

نفرين بر غارتگران داعش وطني نجومي بگيران شكم پرور.

  رحيم زيادعلي توئيت كرد: آن روز كه نماينده مجلس در فرودگاه 
مهرآباد به  مأمور  قانون  س��يلي  زد و با كدخدا منش��ي غيرمس��ئوالنه 
برخي تحت پيگرد قرار نگرفت، بايد منتظر چنين روزي مي بوديم كه 
نماينده هتاك امروز، به جاي عذرخواهي وزير صمت را به اس��تيضاح 

تهديد كند.

زهرا چيذري 

آموزش و پرورش:
برايتعيينناممدرسهدرحالگفتوگوهستيم!

پس از انتشار گزارش »جوان« با عنوان »پيش كش يک مدرسه دولتي به 
پدر خوانده مافيا« روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران جوابيه اي 

را ارسال داشته است. 
متن اين جوابيه به اين شرح است: 

پروژه ساخت مدارس در سطح كش��ور به طور معمول مستلزم صرف 
هزينه  هاي  بسيار باال مي باشد و به سبب قليل بودن منابع مالي همواره 
مساعدت و ياري افراد خير مورد استقبال مسئولين امر واقع شده است 
و يكي از فلسفه  هاي  تشكيل نهادهاي مردمي از جمله »خيرين مدرسه 
س��از« به منظور جلب مش��اركت خيرين نيک انديش براي ساخت و 

تكميل بناي مدارس در همين راستاست. 
در خصوص مدرسه ساخته ش��ده به رغم تالش خداپسندانه همكاران 
و دانش آموزان سازمان نوس��ازي مدارس و برخي افراد و نهادها، مبلغ 
جمع آوري شده ياراي تخريب مدرسه اي فرسوده و احداث مدرسه اي 
نوساز را نداشت، از همين رو ادامه ساخت و تكميل بناي مدرسه به سبب 
اتمام منابع مالي متوقف گرديد. ليكن مشكالت ناشي از توقف پروژه از 
يک سو و نياز آموزش و پرورش به فضاي مدرسه از سويي ديگر موجب 
شد تا به منظور برون رفت از مش��كل، موضوع از طريق مجمع خيرين 
مدرسه ساز پيگيري گردد كه خير معرفي شده از سوي مجمع، هزينه 
ساخت و تكميل بناي مدرسه را تحت نظارت سازمان نوسازي مدارس 

كشور و مجمع خيرين مدرسه ساز عهده دار گرديد. 
گفتني است بنياد مذكور نسبت به ساخت مدارس متعدد از جمله در 
مناطقي از ش��هر تهران اقدام نموده اند و همانگون��ه كه نگارنده نيز در 
گزارش بر آن اذعان نموده است، اختيار انتخاب و تعيين نام مدرسه به 
نام خير منطبق با قوانين مي باشد لكن در اين خصوص در حال گفت وگو 

با خير محترم هستيم. 
متأس��فانه برخالف رفتار حرفه اي، نگارنده گزارش هم در صدر و تيتر 
ادعاي باطلي را مطرح س��اخته و هم در سطور انتهايي با خلط مبحث 
واگذاري مدرس��ه به يک مؤسس��ه كنكوري را ادعا نم��وده كه گويي 
مديريت و اداره مدرسه به فرد خير واگذار شده است. اين در حالي است 
كه خيرين محترم صرفاً به احداث و تكميل بنا و ارائه برخي تجهيزات 
همت مي گمارند و انجام امور آموزش��ي و پرورش��ي مدرسه بر عهده 

آموزش و پرورش مي باشد.  

كوچآسيبهابهشبكههايداخلي
بيش از 5۰گروه موضوعي محتواي مجرمانه در آپارات 

قابل رصد است از داعش گرفته تا سازمان منافقين
پايان آذر تنها پايان راه فصل پاييز نيست، بلكه طبق وعده دبير شوراي 
عالي مجازي بنا بود اين تاري��خ پايان راه تلگرام نيز باش��د، اما فارغ از 
بسته ش��دن يا نش��دن تلگرام اين بار يک نگراني جدي حتي در كمين 
شبكه هاي پيام رسان داخلي نشس��ته است؛ اين نگراني چيزي نيست 
جز كوچ محتواهاي فاسد و مجرمانه از شبكه هاي پيام رسان خارجي به 
شبكه هاي ويدئويي و پيام رسان هاي داخلي!  دليل اين ماجرا هم روشن 
است،  ش��بكه هاي پيام رس��ان داخلي تنها كپي برداري از پلتفرم هاي 
شبكه هاي خارجي همچون تلگرام هستند و فقدان پيوست فرهنگي 
همراه اين ش��بكه ها موجب ش��ده تا آنها هم درست ش��بيه همتايان 

غيرايراني شان بي هيچ نظارتي رها شوند. 
ش��بكه تي وي پالس ش��ايد به واس��طه س��ؤاالت نامتع��ارف مجري 
برنامه هايش از مهمانان معروف شد!  ماجراي سؤال مجري آقاي برنامه 
از مهمان درباره نظرش درخصوص زيبايي همسرش يا اينكه از خانمي 
در حضور همسرش بپرس��د كه به كدام بازيگر آقا عالقه داري و اگر او 
به خواس��تگاري ات مي آمد او را انتخاب مي كردي يا همسر فعليت؟ و 
پاسخ مي گيرد او را! حواشي اين شبكه اينترنتي كم و بيش ادامه دارد. 
حاال اين سؤال پيش مي آيد كه بين چنين برنامه اي با برنامه شبكه يک 

ماهواره اي چه تفاوتي وجود دارد؟
 پخش تبليغات داعش و منافقين روي آپارات 

ابوذر منتظر القائم كارش��ناس فضاي مجازي معتقد است آسيب هاي 
شبكه هاي غيرايراني در حال كوچ به شبكه هاي داخلي است. وي تأكيد 
مي كند: با توجه به عدم تبعيت دولت از ماده يكم برنامه پنجم توسعه و 
عدم پياده سازي بخش هاي مهمي از سياست هاي كالن و قطعي نظام 
در برنامه ششم يعني مسئله پيوست فرهنگي، ما با اين مواجه هستيم 
تهديداتي كه تا روزگذشته در بس��تر پيام رسان هاي معارض مشاهده 
مي شد، در حال انتقال به پيام رسان ها و ش��بكه هاي اينترنتي داخلي 
اس��ت. به عنوان نمونه ش��بكه اينترنتي آپارات كه توسط محمدجواد 
شكوري از دوستان قديمي وزير ر ارتباطات اداره مي شود و بيش از ۵۰ 
گروه موضوعي محتواي مجرمانه در اين شبكه ويدئويي قابل رصد است 
و بنده خودم حتي محتواي تبليغاتي س��ازمان داعش را در اين شبكه 
مشاهده و ثبت كرده ام و اخيراً س��ازمان منافقين هم موفق به پخش 
ويدئويي در اين شبكه شده اند. وي معتقد است، به خاطر عدم كنترل 
محتوايي و نداش��تن هيچ گونه برنامه اي براي نظارت محتوايي به اسم 
حمايت از توليد و فناوري داخلي شبكه اي آرام آرام زمينه بازتوليد همان 
تهديدهاي ديگر مي ش��وند. منتظر القائم مي گويد: در روبيكا و  فيليمو 
فيلم هايي با استانداردهاي نظارتي و محتوايي بسيار متفاوت با سازمان 
صدا و سيما در حال پخش است و اينجاس��ت كه بايد پرسيد، سازمان 
تنظيم مقررات صداو سيما كجاست و چرا اس��تانداردهاي سياسي و 
فرهنگي محصوالتي كه در اين ش��بكه ها پخش مي شود با صدا و سيما 

بسيار متفاوت است؟ 
 كپي برداري از پلتفرم ها

منتظر القائم با اش��اره به محتواهاي مبتذلي كه در ش��بكه اينترنتي 
آپارات به اشتراك گذاشته مي ش��ود، مي افزايد آپارات ادعا مي كند با 
توجه به حجم زياد مخاطب و كاربر، محوربودن رس��انه مس��ئوليتش 
در كنترل محتوا منتفي اس��ت.  وقتي ما پيوس��ت فرهنگ��ي را براي 
توسعه زيرس��اخت ها لحاظ نمي كنيم، افراد اين امكان را مي يابند كه 
يک زيرساخت را باال بياورند و تهديد را ايجاد كنند و در رابطه با پاسخ 
به اين تهديد از خود س��لب مس��ئوليت مي كنند. روبيكا و فيليمو هم 
همين طور است، به باور وي حتي محتواي كانال هاي افراد هم در حال 
آلوده شدن است. اين كارشناس فضاي مجازي تصريح مي كند: اگر به 
سراغ ش��بكه هاي پيام رس��ان داخلي همچون بله،  گپ،  ايتا و سروش 
برويد، مشاهده مي كنيد كه محتواهاي فاسد در حال رشدكردن است 
حتي گاهي مطالب خطرناكي كه در حوزه س��المت مطرح مي شد، از 
طريق اينستاگرام و تلگرام به اين شبكه ها مي آمد و در اينجا نشر داده 
مي شود. منتظر القائم در پاسخ به چرايي چنين روندي توضيح مي دهد: 
 هيچ يک از اين پيام رسان ها پيوست فرهنگي ندارند و تنها پلتفرم هايي 
شبيه تلگرام را طراحي كرده ايم بدون آنكه به پيوست فرهنگي توجه 
شود. مديران اين شبكه ها هم در رابطه با محتواي فاسد اين شبكه ها 
به سياست هاي وزارت ارتباطات و فضاي مجازي در مسئوليت زدايي 
از مديران شبكه هاي پيام رسان ايراني استناد مي كنند. در عمل مركز 
ملي فضاي مجازي مسئوليت مديران اين ش��بكه ها را برخالف قانون 
مجازات اس��المي كاهش داده و آنه��ا صرفاً در م��وارد محدودي مثل 
تروريسم و پورنوگرافي محض مسئوليت دارند، هر چند كه متأسفانه 

اين موارد هم وجود دارد.  

 رئي��س كميس��يون شهرس��ازي و معماري ش��وراي ش��هر گفت: 
طوالني ش��دن تهيه شناس��نامه باغات موجب از بين رفتن بسياري از 

باغات شد. شهرداري شناسنامه باغات را تهيه و به شورا ارسال كرد. 
 رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور گفت: از اول دي 1۳۹7 
تأييد نهايي اسناد رسمي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي با اثر انگشت 
سردفتران در سيستم الكترونيک اسناد صورت خواهد گرفت و اين اقدام 
باعث پيشگيري از خدشه احتمالي به اعتبار اسناد رسمي خواهد شد. 

 فوق تخص��ص روماتولوژي كودكان با اش��اره به اينكه روماتيس��م 
شايع ترين علت معلوليت، اختالل بينايي، قلبي و عروقي در كودكان 
است، گفت: هر عالمتي مانند تب كه طوالني و با عود همراه باشد بايد 

در كودك جدي گرفته شود. 
 هاشمي رئيس شوراي ش��هر تهران درخصوص تعديل نيرو گفت: 
موافق تعديل نيرو از باال هستم و با كاهش معاونان شهرداري موافقم. 

 مديركل دفتر توانمند سازي و بهبود سرمايه هاي انساني پرستاري 
از آغاز مرحله جديد صدور پروانه صالحيت حرفه اي خبر داد و گفت: 
تاكنون براي بيش از 17هزار نفر پروانه صالحيت حرفه اي صادر شده 

است. 
 معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي با بيان اين 
مطلب كه مخالف افزايش ضابطه مند قيمت خودرو نيستيم، تأكيد كرد: 

با افزايش هيجاني قيمت خودرو برخورد قانوني صورت مي گيرد. 
 همزمان با طوالني ترين شب سال، جش��نواره يلدايي برج ميالد با 
برنامه هاي شاد و متنوع در سه ش��ب پاياني آخرين هفته پاييز برگزار 

مي شود. 
 مديرعامل صندوق بازنشستگي كش��ور از راه اندازي بانک اطالعات 
تخصصي فرزندان غيرش��اغل بازنشس��تگان خبر داد و گفت: به 2۰۰ 
شركت وابس��ته به صندوق ابالغ ش��ده فرزندان بازنشسته در اولويت 

استخدام قرار گيرند. 
 نايب رئيس اول ش��وراي عالي س��ازمان نظام پزش��كي با اشاره به 
تمهيدات الزم در حوزه پزشكي براي بودجه سال آينده گفت: جامعه 

پزشكي سال هاست منتظر واقعي سازي تعرفه خدمات است.

تصفيه خانه هاي خيالي !

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  يک


