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رئیسی خبر داد:
ماجرای فروش ماسک های 

بازیافتی صحت ندارد
معاون بهداشــت 
شــت  بهدا رت  ا ز و
در مــورد ماجــرای 
ماسک های بازیافتی 
در داخل کشور گفت: 

این موضوع صحت ندارد و هر چیــزی که در زباله 
پیدا شود قطعا قابل استفاده نیست. به گزارش ایلنا، 
علیرضا رئیسی با اشاره به اخبار منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر فروش ماسک های بازیافتی گفت: 
اصال چنین چیزی درست نیست و کشور ما نیاز به 
بازیافت زباله ی ماسک ندارد، شاید توصیه اصلی که 
بتوان آن را انجام داد این است که افراد خودشان در 
خانه ماسک ساده ی پارچه ای تولید کنند. وی ادامه 
داد: نکته ی دوم این است که اگر می خواهند ماسکی 
هم بخرند باید از جاهایی خریداری کنند که نسبت 
به خرید آن اطمینان وجود داشته باشند، نباید از 
جاهای غیر مطمئن مثل دســت فروشان ماسک 

تهیه کرد.
    

در سال جاری؛ 
 میانگین افزایش قیمت دارو 

زیر ۱۵ درصد است
رئیــس ســازمان 
غذا و دارو با بیان اینکه 
برنامه ما این است که 
افزایش قیمت دارو با 
کمترین میزان اتفاق 

افتد؛ به گونه ای که فقط تأمین مخدوش نشود، گفت: 
میانگین افزایش قیمت دارو در سال جاری قطعاً زیر 
۱۵ درصد برای همه داروها است. به گزارش ایسنا، 
دکتر محمدرضا شانه ساز درباره حذف ارز دولتی 
برای برخی داروها ماننــد داروهای OTC )بدون 
نسخه(، گفت: این داروها از گذشته هم تحت پوشش 
بیمه نبودند که قرار باشــد نگرانی از بابت افزایش 
هزینه ها ایجاد کند.  شانه ساز تأکید کرد: این اتفاق 
برای داروهــای بیماران مزمن و خــاص نیفتاده و 
داروی ایــن بیماران همچنــان ارز ۴۲۰۰ تومانی 

دریافت می کنند.
    

توضیحات سخنگوی دانشگاه 
آزاد درباره افزایش شهریه ها  

سخنگوی دانشگاه 
آزاد اســالمی با اشاره 
بــه تأثیــر کرونــا بر 
درآمدهای دانشگاه آزاد 
گفت: کرونا درآمدهای 

غیرشهریه ای دانشگاه آزاد را تحت الشعاع قرار داده و 
تعطیل کرده است. به گزارش ایلنا، احمد حیدری 
در واکنش به گالیه برخی دانشــجویان دانشگاه 
آزاد اســالمی در خصوص افزایش شــهریه  برای 
ترم تحصیلی ســال آینده و با توجه به اینکه اغلب 
کالس های درس به صورت مجازی خواهد بود، بیان 
کرد: در حال حاضر افزایش شهریه ها اعالم نشده که 
تا چه درصدی افزایش خواهد داشت. ضمن اینکه 
هیأت  امنا باید مصوب کند که ارقام و افزایش شهریه 

تا چه میزان باید باشد.
    

مفقود شدن سه نفر در مناطق 
کوهستانی کشور

معــاون عملیات 
سازمان امداد و نجات 
گفت: تاکنون سه نفر 
از طبیعت گــردان و 
کوهنوردان در مناطق 

کوهستانی کشور مفقودشده اند و عملیات جستجو 
برای یافتــن آن ها ادامــه دارد. به گــزارش مهر، 
محمدباقر محمدی توضیح داد: یکی از مفقودین 
یک خانم است که در اســتان کرمان در تاریخ ۲۰ 
خرداد سال جاری مفقود شده است. مورد دیگر یک 
خانم ۲7  ســاله کوه نورد است که در منطقه جهان 
نمای کردکوه استان گلستان در تاریخ ۲۰ تیرماه 
مفقود شــده و آخرین مورد نیز یک آقای 7۰ ساله 
است که در منطقه سفیدکوه لرستان در تاریخ ۲۰ 

تیرماه مفقود شده است. 
    

اعالم زمان کنکور 
کارشناسی ارشد و دکتری

باالخره زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 
و دکتری هم مشــخص شــد.  بنابر اعالم سازمان 
سنجش آموزش کشور و بر اساس ابالغیه روز ۲۳ 
تیر وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۹ روز پنج شنبه 
۹ مرداد و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز در 
روزهای پنج شــنبه و جمعه ۱6 و ۱7 مردادماه ۹۹ 

برگزار خواهد شد. 

از گوشه و کنار

دیروز اساتید ارتباطات در نشست 
تخصصی »وضعیت رسانه های چاپی 
در دوران کرونا« به طرح مسائلی چون 
تندتر شدن روند بحران روزنامه نگاری، 
مشکالت مطبوعات از جمله وابستگی 
به بودجه دولتی، لزوم آزادی بیان برای 
رسانه و مصونیت خبرنگار، اهمیت پدیده 
»درزمانی« به هنــگام مواجهه با قفل 
ارتباطی چون کرونا و دیگر بایسته های 

این عرصه پرداختند.
این نشســت با ســخنرانی مجید 
رضاییان، استاد دانشــگاه و پژوهشگر 
حوزه روزنامه نگاری؛ علی اکبرقاضی زاده، 
اســتاد دانشــگاه و روزنامه نگار؛ و داود 
نعمتی انارکی، عضو هیات علمی دانشگاه 

صدا و سیما( برگزار شد.
 ایــن نشســت کــه از سلســله 
پیش نشســت های همایــش ملــی 
پیامدهای فرهنگــی و اجتماعی کرونا 
اســت )در همین راســتا و پیش از این 
نشســتی با محوریت اخبــار جعلی و 
شــایعات در دوران کرونا برگزار شده 
بود(، دیروز ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ به صورت 
وبینار و با دبیری دکتر حسین حسنی 
در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حسنی دکترای 
ارتباطات اجتماعی و دبیر این نشست با 
اشاره به این موضوع که هستی رسانه ها 
در دنیای پلتفرم ها به چالش کشــیده 
شده و آنان را ملزم به یک انطباق پذیری 
با شرایط جدی ساخته است، به دوره ای 
اشاره کرد که در فروردین ماه امسال و به 
دلیل مالحظات سالمت، تولید و توزیع 

روزنامه های چاپی متوقف شد.
وی در ادامه از استادان حاضر در این 
وبینار پرســید که »مطبوعات به ویژه 

روزنامه ها چه سمت و سویی را خواهند 
داشت؟ و آیا روزنامه ها و مطبوعات چاپی 
همانند رادیو و اتفاقی که در ســال های 
قبل بــرای آن افتاد، به مــرگ نزدیک 
خواهند شــد یا با روزآمد شدن و بهبود 
وضعیت خود، به مسیر حیات خویش 

ادامه خواهند داد؟«
خرد، پیروز جدال با تکنولوژی

مجیــد رضاییان اولین ســخنران 
این وبینار بود. وی بــا تاکید بر اهمیت 
کنشــگری رســانه ها گفــت: نظریه 
هابرماس تحت عنوان »فضای عمومی« 
نقطۀ عطفــی در تحلیــل نظریه های 
ارتباطی بود و زمانی بر اساس این نظریه 
و حرف های هابرمــاس معتقد بودیم 
که رسانه ها کنشگری خاصی داشتند 
و این فرض ایجاد شده بود که رسانه ها 
می توانند افکار عمومی را تغییر دهند 
و اثرگذار باشــند؛ در اینجا باید دو چیز 
را از هــم تفکیک کرد یکــی مطالعات 
روزنامه نــگاری و کال تولیــد محتوا و 
دیگری مطالعات رســانه که در ایران 
کمتر بین این دو مورد تفاوت و فرق قائل 

می شویم.
اگرچه امروز روزنامه نگاری جایگاهی 

بسیار محدود پیدا کرده است اما این بدان 
معنا نیســت که روزنامه نگاری جایگاه 
خودش را از دســت می دهد؛ اتفاقا به 
این معنا است که روزنامه نگاری جایگاه 
خودش را پیدا خواهد کــرد. در جدال 
خرد و تکنولوژی، خرد سرانجام جایگاه 
خود را پیدا خواهد کرد، چراکه روز به روز 
و نسل به نسل این خال برجسته می شود 
و جستجو برای کاستی ها رخ می دهد 
موردی کــه در دنیا این اتفــاق افتاده 
اســت .وی افزود: حرف هابرماس برای 
رســانه هایی بود که خودشان کنشگر 
بودند و علت کنشــگری هم مطالعات 
روزنامه نگاری بود، یعنی روزنامه نگارانی 
که می توانستند تولید محتوا کنند. امروز 
وقتی می گوییم فرد خودش رسانه است 
و هر کسی هرچیزی را تولید می کند به 
اشتباه تولید محتوا می نامیم، این فرق 
قائل  شــدن را نادیده می گیریم. نتیجه 
این است که تکنولوژی ارتباطی باعث 
شد که بر هر چیز اســم رسانه ارتباطی 
گذاشتیم، درحالی که فرق هست بین 

وسیله ارتباطی و رسانه ارتباطی.
ســوای کرونــا وضعیتی کــه در 
روزنامه نگاری داشتیم جالب نبود و هرچه 
جلو می رفت مطالعات روزنامه نگاری را 
به حاشیه می راند. به عبارتی جدالی بین 

خرد و تکنولوژی ایجاد شده است.
 مدیران مطبوعاتی باید 

اهلیت داشته باشند
پس از رضاییان، علی اکبرقاضی زاده 
ســخنان خود را چنین آغــاز کرد که 
»پیش از کرونا هم بحران روزنامه نگاری 
داشــتیم، حتی خیلی پیش از کرونا؛ 
اما کرونا این رونــد را تند کرد نه این که 

ایجاد کند.«
وی عمدۀ مشــکل در بحران انتشار 

روزنامه ها را کاستی های قانونی عنوان 
کرد و گفت: مطابق بــا قوانین ناظر بر 
فعالیت های مطبوعاتی، کســانی می 
توانند مطبوعات را ارائه کنند که ایرانی 
بوده، باالی ۲۵ تا ۳۰ ســال سن، تمکن 
مالی و مقدوریت اجتماعی و شــروط 
دیگر را داشته باشــند؛ اما در هیچ جای 
این قانون از این بحث نمی شود که مدیر 
یک روزنامه و رسانه باید اهلیت این کار 
را هم داشته باشــد و این اولین مشکلی 
بود که در چند دهه اخیر روزنامه ها با آن 

مواجهه شدند.
اکثر مطبوعات وابســته به بودجه 
دولتی بوده و مدیــران آنان چهره های 
سیاسی و اجرایی بوده اند و نه چهره های 
مطبوعاتی که ایــن کار را بلدند؛ بر این 
اساس این  مدیران اولویت های خودشان 
را در روزنامه هایشان خط می دادند. در 
نتیجه بعد از مدتی در دهــه 6۰ و 7۰ با 
مشکلی عمده مواجهه شدیم که بخش 
اجرایی دولت و کشور ما انتظار خاص از 
مطبوعات داشت که باید مرتب سخنگو 
بوده و به نوعی بولتن بخش اجرایی کشور 
باشند و این انتظار باعث رسیدن به این 

بحران امروز ما شد.
قاضی زاده افزود: بــه دلیل اهلیت 
نداشتن مدیران روزنامه، کادر حرفه ای 
تربیت نکردیم تا کار اثرگذار کنند. امروز 

فضای مجــازی مولفه های رســانه ای 
را دارد یعنی ارزان بودن و در دســترس 
بودن و انتشار سریع و ... و از سوی دیگر 
مشکالتی چون درآمدزا بودن را دارد ولی 
در حوادث مصر یا حوادث اخیر آمریکا 
هیچ روزنامه ای از باب اطالع رســانی 
نمی توانست به پای فضای مجازی برسد.
روزنامه نــگاران مــا ایــن حرفه را 
نمی شناســند و یاد نگرفته انــد و این 
باعث بحران امروز ما اســت. همکارانی 
در دهه هــای اخیــر در تحریریه هــا 
با کمترین اطالعات جمع شــدند، در 
حالی که دانشجویان ما که چیزکی یاد 
گرفته بودند، به نــدرت در تحریریه ها 
دیــده می شــدند و روزنامه نگارانی از 
رشته های نامرتبط وارد تحریریه های 
ما شدند؛ و متاســفانه چون صاحبان 
رسانه حقوق اندک و دستمزد ناچیزی 
می دادنــد، همین ها هــم هرچند ماه 
یکبار از نیروی تاحدی کار کرده خالی 
شده و از نوآمدگانی که روزنامه نگاری را 
نمی شناسند و مدیران و سردبیرانی که 
متخصص و به قول ما این کاره نیستند، 

استفاده می کنند.
 روزنامه نگاری تحقیقی 

نباید کمرنگ شود
ســخنران بعــدی نعمتی انارکی 
بود که به برآمــدن فرهنگ تصویری یا 
فرهنگ دیداری اشــاره کرد که به تبع 
آن بحران هایی مانند خالی شدن سبد 
خانوارهای ایرانی از روزنامه ها رخ داده 

است.
نعمتی انارکی عدم توجه به ژانرهای 
خاص روزنامه نگاری مانند روزنامه نگاری 
تحقیقی و ســلطۀ فرهنگ شفاهی و 
فرهنگ مکتــوب را عاملی برشــمرد 
که موجب شده اســت تا مطبوعات و 

رسانه های چاپی ما دچار بحران شوند.
وی همچنین به ژانر برجســته ای 
چون روزنامه نگاری تحقیقی اشاره کرد 

که باید ادامه پیدا کند.
 رسانه چیزی جر 
آزادی بیان نیست

پــس از آن رضاییــان در تاکید بر 
اهمیت تولید محتوا در مطبوعات، بیان 
کرد: اهمیت و جایگاه روزنامه نگاری در 
مطالعات و کار تولید محتوایی است که 
انجام می دهند و سایر رسانه ها می توانند 
از آن استفاده کنند؛ باید بپرسیم ما در 
ایــران و در رســانه و مطبوعات، چقدر 
حرفه ای عمل کرده ایم؟ مگر رســانه 
چیزی جر آزادی بیان است که بخواهیم 
برای آزادی بیان شرط و شروط بگذاریم. 
وقتی به رسانه آزادی نداده ایم، چطور از 

آن انتظار عملکرد با کیفیت داریم؟
اگر رسانه را پذیرفته ایم باید تبعات 
آن را هم بپذیریم؛ و این که آزادی بیان 
ذات آن رسانه است؛ همانطور که قاضی 
و دیپلمــات مصونیــت دارد، خبرنگار 

هم باید مصونیت داشــته باشد؛ اینها 
بدیهیات است و اتفاقا رسانه های مجازی 
در این مدت نشان دادند که حقیقت قابل 

انکار نیست. 
رضاییان گفت: کووید ۱۹ پدیده ای 
ضدارتباطی بود که بســیاری چیزها 
همچون زنجیره اقتصــاد و بازرگانی را 
قطع کرد و به نظــرم معادالت جهانی و 
تحلیل های سیاسی پشت این رخداد 

بود چرا که ارتباطات را از بین برد.
وی افــزود: تنها پناه امــروز مردم، 
روزنامه نگاران هســتند و آن ها باید به 
مردم بگویند چه کنید، چــرا که باقی 

مراجع قفل شده اند.
نکته مغفول جریان کرونا این بود که 
ارزش کار ما فعاالن مطبوعاتی صد برابر 
شد و کسی به این موضوع توجه نکرد؛ 
کرونا به ما نشــان داد که نباید وقتی با 
یک پدیده قفل کننده ارتباطی مواجه 
می شویم، قفل شویم. هوشمند شدن 
ارتباطات و پدیده درزمانی )یعنی با هم 
در مکان های مختلف اما در یک زمان در 
ارتباط هستیم( اگر جلوتر از همزمانی و 
ارتباط آنالین برای ما فایده نداشته باشد، 

پس چه فایده ای دارد؟
رسانه یک بنگاه اقتصادی است

قاضــی زاده در ادامــه و در تاکید بر 
پتانســیل ها و قــدرت روزنامه نگاری، 
خاطرنشان کرد: یک سوال را باید خیلی 
سال پیش از خودمان می پرسیدیم و آن 
این که آیا اصال روزنامه نگاری یا رسانه را 
می خواهیم یا نه و این که آیا چیزی به نام 

رسانه جزو احتیاجات ما هست یا نه؟
کمک دولت باعث می شود که رسانه 
از تولید محتوا دور شــده و برای بودجه 
عمومی دســت دراز کنند. این راه حل 
نبوده و نیست و یکی از دالیل بزرگ عقب 
افتادگی رســانه ما همین کمک های 
بی حســاب و کتاب و اساســا سالیق و 
وابستگی هایی است که بر بودجه ها اثر 

می گذارند.
در ادامه نعمتی انارکی در خصوص 
وضعیت رســانه های مکتوب در دوره 
شــیوع بحران کرونا گفت: این بحران 
فعالیت رســانه های مختلف را در این 
چند ماه تحت تاثیر خود قرار داده و شاید 
بیشترین تاثیر بر مطبوعات بوده که از 

ابعاد مختلف قابل بررسی است.

در نشست تخصصی »وضعیت رسانه های چاپی در دوران کرونا« مطرح شد

 بحران روزنامه نگاری؛ روندی که کرونا تندش کرد

خبر

روز گذشته معاون کل وزارت بهداشت ضمن 
هشدار نسبت به برگزاری دورهمی ها و سفرهای 
خانوادگی، گفت: حدود ۹۲ درصد موارد ابتالهای 
اخیر یا از طریق دورهمی ها و مراســم ها بوده و یا 
داخل خانواده ها منتشر شده است و تنها هشت 
درصد موارد ابتال در برخی اســتان ها ناشــی از 

مواجهه های شغلی بوده است.
ایرج حریرچی با تأکید بر لزوم اســتفاده از 
ماســک، گفت: باید توجه کرد کــه اصل مهم 
اســتفاده از ماسک است. بر اســاس اطالعات 
علمی موجود امروز، نشــان می دهد که حتی 
در صورت کشــف واکســن، تأثیر ماسک در 
پیشگیری از بیماری کرونا به شرط اینکه حدود 
۹۵ درصد مردم از آن استفاده کنند، می تواند 
از تأثیر واکسن مؤثرتر باشــد. درعین حال در 
این جنگ فرسایشــی که حداقل یک ســال 
دیگر باید آن را تا زمان کشــف واکســن ادامه 
دهیم، تأکیدمان این است که حتماً از ماسک 

استفاده شود.

 88درصد فوتی های کرونا
 بیماری غیرواگیردار داشتند

همچنیــن ســخنگوی وزارت بهداشــت 
آمار تــازه ای از مرگ هــای کرونایــی بیماران 
بیماری های غیرواگیر داد. به گفته او ۸۸ درصد 
از مرگ ومیرهای ناشــی از بیماری کووید- ۱۹ 
در افرادی اتفاق افتاده که به یکی از بیماری های 
غیرواگیر ازجمله بیماری هــای قلبی و عروقی، 

تنفسی، سرطان ها و دیابت مبتال بودند. 
سیماسادات الری، افزود: درعین حال مسئله 
چاقی هم در این زمینه مطرح است و حتی چالش 
چاقی کودکان و نوجوانــان یکی از مباحث مهم 
در زمینه مقابله با بیماری کووید-۱۹ محسوب 
می شود. باید توجه کرد که بیماری های غیرواگیر 
یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده سالمت در 
همه جهان محسوب می شوند و حتی در بحران 

کرونا نیز این موضوع ثابت  شده است.
بازگشت دوباره محدودیت ها

با شیوع کرونا محدودیت ها دوباره برگشته اند. 

دیروز معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
تهران بزرگ از ممنوعیت دوباره فعالیت یکسری 

صنوف درپی شیوع کرونا خبر داد. 
بنابر اعالم سرهنگ نادر مرادی از دیروز به مدت 
یک هفته فعالیت تمامی سینماها و تئاترها، کافه ها، 
قهوه خانه ها و سفره خانه ها، چایخانه ها، تاالرهای 
پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی 
ممنوع است. همچنین باشگاه های بدن سازی، 
مراکزی ورزشی آبی نیز تعطیل هستند و عالوه بر 
آن برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی و فرهنگی، 
همایش، ســمینار و ... به مدت یک هفته ممنوع 
است. به گفته او ممنوعیتی در مورد فعالیت پاساژها 
وجود ندارد، اما تمامی اماکن ملزم به رعایت تمامی 

پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی هستند.
مرادی دربــاره اینکه آیا ایــن محدودیت ها 
صرفاً به مدت یــک هفته خواهد بــود یا خیر؟ 
اظهارکرد: فعالً تصمیم بر اجرای یک هفته ای این 
محدودیت هاست و پس ازآن دوباره در خصوص 

تداوم آن تصمیم گیری خواهد شد.

شمار فوتی ها از ۱3هزار نفر عبور کرد
در آخر اما نگاهی به مبتالیان جدید بیماری 

کووید-۱۹ داشته باشیم.
به نقل از ســخنگوی وزارت بهداشت از روز 
دوشنبه تا ظهر سه شــنبه دو هزار و ۵۲۱ بیمار 
جدید مبتالبه کووید-۱۹ در کشــور شناسایی 
شد که هزار و ۸۲۰ نفر از آن ها بستری شدند. با این 
حساب، مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 

۲6۲ هزار و ۱7۳ نفر رسید.
همچنین در بازه زمانی ذکرشده ۱7۹ بیمار 
کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به ۱۳ هزار و ۲۱۱ نفر 
رسید.

در آخــر الزم بــه ذکر اســت، اســتان های 
آذربایجان های شــرقی و غربی، ایالم، بوشــهر، 
خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کردستان، 
کرمانشــاه، گلســتان، مازندران و هرمزگان در 
وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین اســتان های 
تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراســان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و 
بویر احمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی 

نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد:

جنگ فرسایشی با کرونا تا یک سال آینده

مجید رضاییان: مگر رسانه 
چیزی جر آزادی بیان 

است که بخواهیم برای 
آزادی بیان شرط و شروط 

بگذاریم. وقتی به رسانه 
آزادی نداده ایم، چطور از 

آن انتظار عملکرد با کیفیت 
داریم؟

علی اکبرقاضی زاده: 
پیش از کرونا هم بحران 
روزنامه نگاری داشتیم، 

حتی خیلی پیش از کرونا؛ 
اما کرونا این روند را تند کرد 

نه این که ایجاد کند

داوودنعمتی انارکی: 
بی توجهی به ژانرهای 

خاص روزنامه نگاری مانند 
روزنامه نگاری تحقیقی 

و سلطۀ فرهنگ شفاهی 
و فرهنگ مکتوب عاملی 

است که موجب شده تا 
مطبوعات و رسانه های 

چاپی ما دچار بحران شوند
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