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ظهر روز دوشنبه دوم خرداد ۱۴۰۱ 
متروپل، یکی از برج های دوقلوی شهر 
آبادان فروریخت. ابعاد حادثه هر چند در 
ساعت های اولیه مشخص نبود، اما گویا 
جز خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که 
بر روی تلی از ویرانه های متروپل ایستاده 
و صدای ضجه های زنی در پس زمینه 
گزارشــش به گوش می خورد، ســایر 
حاضران اوضاع را خوب ارزیابی نمی کرد. 
در حالی که تنها یک نظر بر آوار متروپل 
نشان می داد که ابعاد حادثه چه میزان 
فاجعه بار است، گزارشــگر از جراحت 

بسیار خفیف چند نفر سخن  می راند!
هر چند به قولی »خدا را شکر با وجود 
اینترنت و محصوالت رسانه ای از جمله 
شــبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، 
جای صداوســیما خالی نیست«، اما 
این رویه اطالع رســانی مدتهاســت 
که صدای انتقادها را بلند کرده اســت 
و بســیاری می گویند این ســازمان از 
بودجه عمومی خــود را در قبال مردم 
متعهد نمی دانــد. در ماجرای متروپل 
هم این شــیوه تنها به گــزارش مورد 
اشــاره که واکنش های منفی فراوانی 
در پی داشــت، ختم نشد؛ بازتاب آنچه 
در آبادان رخ داد، با سلســله ای از اخبار 
ضد و نقیض و گزارش هایی غیرمستند، 
زنجیره ای از بی اعتمادی عمومی نسبت 
به این شیوه اطالع رسانی را به وجود آورد. 
بی اعتمادی که بــا واکنش دیرهنگام 

مسئوالن کشوری هم گره خورد و موج 
نارضایتی و خشم را افزون تر کرد.
مرگ 24 نفر در متروپل

دیــروز در پنجمیــن روز حادثــه 
منابع رسمی از جان باختن حداقل 2۴ 
شهروند در ریزش متروپل خبر دادند. در 
حالی که نزدیک به ۴۰ نفر از مصدومان 
در بیمارســتان ها هستند، پیش بینی 
می شود شــماری که به نظر امیدی به 
زنده بودنشان نیســت، هنوز زیر تلی از 

خاک و آهن اسیرند.
بسیاری از مردم آبادان در اعتراض 
به آنچه بر ســر بســتگان و دوستان و 
همشهریان  شــان رخ داده در اطراف 
این منطقه بــه عــزاداری و اعتراض 
مشغولند. حتی صدای این اعتراضات 
در دیگر شــهرهای خوزســتان هم به 
گوش می رسید. خشــمی که به نظر 
می رسد، بیش از همه به فسادی اداری و 
سیستماتیکی باز می گردد که به ساخت 

این ســاختمان و در نهایت ریزش آن 
منجر شد. 

موضوعی که شاید یک رسانه ملی 
می توانست با ارائه گزارش های بی طرفانه 
و شــفاف و دقیق و بازتاب خشم مردم، 
ســبب جلب اعتماد عمومی شود و نه 
تنها در پیگیری و مجــازات متهمان و 
مسسببان این حادثه کمک کند که از 
بروز فجایع این چنین جلوگیری و در 
نهایت به آرامش و التیام درد و خشــم 

عمیق مردم کمک کند.
اما آنچــه رخ داد در کنــار حضور و 
واکنــش دیرهنــگام مســئوالن امر  
بی اعتمادی را صد چندان و خشم مردم 

را افزون تر کرد.
عملکرد صدا و سیما در ماجرای اخیر 
چنان ضعیف بود که حتی رئیس سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی برخالف 
رویه گذشته که نیازی به توضیح در مورد 
عملکرد دیده نمی شــده این بار گفت 
که به او دســتور داده اند که به ماجرای 
فروریختن ساختمان متروپل بیش از 

این پرداخته نشود.
پیمان جبلی روز سه شــنبه سوم 
خرداد یک روز پــس از حادثه متروپل 
اظهار داشــت: »در حالی که شــبکه 
خبر برای پوشــش حادثه فروریختن 
ساختمان متروپل در آبادان به خط شده 
بود، از همه جا خواهش و از برخی جاها 

نیز دستور رسید که کار متوقف شود«.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس 
صداوســیما که در جمع دانشجویان 
دانشــگاه شریف ســخنرانی می کرد، 
بدون اشــاره به نام نهاد یا فردی خاص 

گفت که از او خواسته اند پوشش خبری 
ساختمان متروپل را به یکی، دو ساعت 

محدود کند.
 هر چند پیمان جبلی، رئیس سازمان 
صدا و سیما از فشار برای توقف انتشار 
پخش زنده آواربرداری از شــبکه خبر 
گفت اما به نظر می رسد حتی در صورت 
اجازه بــرای اطالع رســانی، محتوای 
گزارش هــای این ســازمان پرهزینه 
منتشر می کند بیشــتر موجب آزردن 

بیشتر مردم است. 
 چند گزارش پر ابهام 
در ماجرای متروپل

گذشته از گزارش پر حاشیه خبرنگار 
خبرگــزاری صدا و ســیما در لحظات 
اولیه فروریختن برج که پیشتر در این 
گزارش به آن اشاره شد، خبر سرنوشت 
»حسین عبدالباقی« سازنده ساختمان 
متروپل و مالک برج هم به پرونده پر ابهام 

گزارش های صدا و سیما افزوده شد.
انتشار فیلمی که در آن ادعا می شد 
جسد او در پزشکی قانونی به خانواده اش 
نشان داده شده در شبکه های اجتماعی 
در حالی بحث برانگیز شد که بسیاری 
مدعــی بودند کــه ایــن گزارش ها 
اصاًل برایشــان باورپذیر نبوده و آن را 
سناریویی ساختگی برای ایجاد پوشش 
در حفاظت از »حســین عبدالباقی« 
توصیف کردند. در ایــن فیلم که صدا 
و ســیما آن را تهیه کرده چند مرد در 
مقابل یخچال سردخانه ایستاده اند و 
وقتی کشوی آن را می کشند جسدی 
پوشیده در کاور مشکی نمایان می شود 
و آن ها گریه  می کنند. ســپس هر یک 

از آن هــا که معلوم نیســت کدام عضو 
خانواده عبدالباقی هستند در حال گریه 
اظهاراتی می کنند. این در حالی است که 
پیشتر در خبرها اعالم شده بود »حسین 
عبدالباقی« بازداشت شــده است. اما 
خیلی زود اعالم شد خبر منتشره تیتر 
اشتباهی داشته و »حسین عبدالباقی« 
نه تنها در ســاختمان بوده و فوت شده 
که جســدش در بین همان هفت نفر 

نخستینی بود که از زیر آوار پیدا شد اند.
 این خبر در حالی منتشر شد که هنوز 
پزشکی قانونی مشغول شناسایی اجساد 
بود. اما دادستان مرکز استان خوزستان 
اعالم کرد جسد در جریان آواربرداری 

شناسایی شده است. 
به گزارش پیام ما کاربران شبکه های 
اجتماعــی بــا انتقــاد از اســتدالل 
تأیید کنندگان هویت این فرد، عکسی از 
مدارک شناسایی »حسین عبدالباقی« 
را مورد بحث قرار دادند که چطور فردی 
زیر آوار مانده و فوت شده و حتی اعالم 
شده که جسدش به شدت  آسیب دیده، 
اما مدارک شناسایی اش تا این حد سالم 

 باقی مانده اند.
صدا و سیما هم در گزارش پر ابهامش 
تصویری از چهره جنــازه عبدالباقی 
پخش نکرد و تنها به نشــان دادن کاور 
جسد و خانواده گریان عبدالباقی بسنده 
کرد. هر چند که گفته شــد که آسیب 
جدی به جسد دلیل عدم نمایش بوده 
است اما به نظر می رســد حتی نشان 
دادن او هم سبب باور مرگ عبدالباقی 
نمی شد. بی اعتمادی که به نظر بیشتر 
در اطالع رســانی در خصوص ماجرای 
شــلیک به هواپیمای اوکراینی ریشه 

داشته باشد.
رضا غبیشــاوی در عصر ایران، در 
خصوص این ماجرا این طور نوشــت: 
»فارغ از اینکه واقعــا عبدالباقی زنده 
است یا مرده، موضوع مهم این است که 
چرا مردم و افکار عمومی گفته مقامات 
درباره اعالم مــرگ عبدالباقی را قبول 
نمی کنند؟ پاسخ این موضوع را باید در 
عملکرد پرتناقض و پر اشتباه مقامات 
مسئول درباره سرنوشــت عبدالباقی 
دانست. پاسخ این سوال را باید در ناراست 
گویی ها، غیردقیق گویی های و ... سابق 
مسئوالن جســتجو کرد. پاسخ را باید 
در زیرسوال بردن استقالل رسانه ها و 
تضعیف فعالیت حرفه ای و اخالقی آنها 

جستجو کرد«. 
به اعتقــاد او؛ بدون وجود رســانه 
آزاد، مســتقل و معتبر، مردم می مانند 
و مسئوالنی که هر چه بگویند درست 
و نادرست، کســی از آنها باور نمی کند. 
بدون وجود روزنامه نگاران و خبرنگاران 

قدرتمند، معتبر و آزاد برای راســتی 
آزمایی خبرها و تفکیک اخبار درست 
از نادرست و دقیق از غیردقیق و افشای 
تخلفات و اتفاقات ضدمنافع عمومی، 
مردم می مانند و مسئوالنی که با اطالع 
رسانی نادرست و ضدونقیض گویی و 
راست و ناراست گویی های متعدد، هم 
اعتبار و وجهه خود را آسیب می زنند و 

هم اعتماد مردم را به نابودی می کشند.
سومین ماجرایی که بیشتر مردم را 
درگیر خود کرده اســت انتشار فیلمی 
از یک فرد روی تخت بیمارســتان بود. 
این فرد به خبرنگار صدا و سیما داستان 
زنده بیرون آمدنش پس از 3۰ ســاعت 
از زیــر آوار را می گوید. امــا خیلی زود 
کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار 
عکســی از همین فرد که لباس فرم به 
تن دارد می گویند ایــن گزارش صدا و 
سیما نیز ساختگی است و فرد مذکور 
از امدادگــران مردمی بــوده که چند 
دقیقه ای در حفره ای در ویرانه ها افتاده و 

درخواست کمک کرده است!
در حالــی کــه در روزهــای اخیر 
خبر هایی در خصوص کندی اینترنت 
در کل کشور و به خصوص در آبادان به 
گوش می رسد که مردم بیش از پیش 
خبرها را به جای پیگیری از رسانه ملی از 

منابع دیگر پیگیری می کنند.
این بی اعتمادی گسترده به روایت 
رسانه های رسمی زنگ خطر جدی برای 
رسانه ها، مســئولین و سیاستگذاران 
رسانه ای کشور است. مردم فراموشکار 
نیستند و عملکرد مسئوالن و رسانه ها 
را به خاطر می سپارند. وقتی رسانه های 
رسمی به نقل از مقامات خبر بازداشت 
فــردی را می دهــد و روز بعدش اعالم 
می کنند که آن فرد زیر آوار مرده است، 
طبیعی است که مردم نه این خبر، که 
سایر اخبار مرتبط با این موضوع را نیز باور 
نکنند. نباید فراموش کرد که بازسازی 
این ضرباتی که به اعتماد عمومی وارد 
می شود بسیار دشوار است و حتی گاهی 

قابل جبران نیست.

 بررسی نحوه اطالع رسانی صدا و سیما از ماجرای متروپل آبادان

گزارش هایی که مردم را آرام نکرد

گزارش

هفته گذشــته ویدیویی در فضای مجازی 
منتشر شــد که حاکی از کشــف یک نوزاد تازه 
متولد شــده از ســطل زباله بود. در این ویدیو 
نوزادی که بند نافش هنوز جدا نشده بود، داخل 
دو کیسه پالستیکی ســفید و مشکی در سطل 
زباله قرار گرفته و یکی از شهروندان آن را از داخل 
سطل خارج می کند. انتشار این ویدیو بازخورد 

زیادی در فضای مجازی داشت.
دیروز اما معاون فرهنگی بهزیستی با اشاره به 
تماس های مکرر مردم و تقاضای فرزندخواندگی 
نوزاد رهاشــده در ســطل زباله، گفت: نوزاد در 
شرایط خوبی به سر می برد و با حکم قضایی نوزاد 

رها شده به شیرخوارگاه منتقل می شود.
محمد نصیری افزود: در پی تماس های مردم 
با اورژانــس در روز یکشــنبه اول خرداد حدود 
ساعت ۱۹ مبنی بر مشاهده یک نوزاد در سطل 
زباله ای واقع در خیابان محمدی تهران، عوامل 
اورژانس در محل حاضر شدند. اورژانس اقدامات 
اولیه درمانی را به روی این نوزاد تازه متولد شده 
انجام دادند. در ادامه نیز این نوزاد پسر به داخل 
آمبوالنس منتقل شــده و پس تمیز کردن بدن 

به بیمارســتان امیر المومنین نازی آباد تحویل 
داده شد. با این حال روز پنج شنبه اعالم شد که 
به دلیل اینکه نوزاد رها شده در محله نازی آباد 
مدت زیادی در زباله های شهری )سطل زباله( 

بوده است، دچار عفونت های داخلی شده است.
بر اســاس این خبر، کادر درمان بیمارستان 
امیرالمومنین اقدامات الزم را برای درمان نوزاد 
انجام دادند و ضعیت او رو به بهبود رفت و حتی 
دیروز اعالم شــد از بیمارســتان مرخص و به 

شیرخوارگاه منتقل شده است.
 در این میان اما بازنشــر تصاویر این نوزاد با 
واکنش های بسیاری از ســوی کاربران فضای 
مجازی و مردم روبرو شــد و بسیاری پیشنهاد 

کمک و سرپرستی کودک را مطرح کردند.
اما محمد نصیری، معاون فرهنگی بهزیستی 
درباه آخرین وضعیت این نوزاد اظهارداشت: این 
نوزاد اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با 
هماهنگی دستگاه قضایی حکم انتقال کودک 

برای یکی از شیرخوارگاه ها صادر شده است.
وی ادامــه داد: موضوع جالب ایــن بود که 
این اتفاق ناشایســت روی دیگری هم داشــت 

و تقریبا همه تلفن های ســازمان بهزیســتی 
کشــور و پایگاه هــای ارتباطی این ســازمان، 
درخواســت هایی مبنی بــر فرزندخواندگی و 
کمک به این کودک را تقاضــا کردند و از مردم 

عزیز کمال قدردانی را داریم.
معاون سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان 
کرد: فراینــد حوزه حضانــت فرزندخواندگی، 
قانونی و با حکم قضایی انجام می شود و کسانی 

که تقاضــای فرزندخواندگی دارنــد می توانند 
با مراجعه به ســامانه فرزندخواندگی سازمان 

بهزیستی کشور، درخواست خود را ثبت کنند.
وی ادامه داد: بــرای این قبیــل بچه ها که 
خانواده ای وجود ندارد، پرونده تشکیل و از مسیر 
دستگاه قضائی به سازمان بهزیستی به منظور 
فرزندخواندگی تحویل داده می شــود. معاون 
فرهنگی و اجتماعی ســازمان بهزیستی افزود: 

پس از بررســی های الزم اگر تحت هر شرایطی 
اولیایی برای این کودک یا کودک های مشــابه 
مشخص نشود، آنها را به عنوان فرزندخوانده به 
خانواده هایی که اعالم آمادگی کردند، تحویل 

می دهیم.
وی اضافــه کرد: اکنــون ۱۷ هــزار پرونده 
متقاضی فرزندخواندگی که فرایند های قانونی 
را طی کرده اند، وجود دارد و ســاالنه حدود یک 
هزار و 3۰۰ مورد فرزندخواندگی داریم و به دلیل 
نبود و کمبود فرزنــد، متقاضیان زمان زیادی را 

معطل می شوند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی 
در پایان گفت: ساالنه تنها ۱۵۰۰ نوزاد به عنوان 
فرزندخوانده بــه خانواده هــای متقاضی داده 
می شود و تعداد زیادی از خانواده ها بعد از ثبت نام 
برای تحویل فرزندخواندگی باید در صف نوبت 

بمانند.
معاون سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: 
به مردم عزیز اطمینان می دهیم که همکاران ما 
در سازمان بهزیستی کشور به خوبی فرایند های 

مراقبتی را انجام می دهند.
نصیری ابراز امیدواری کرد در چارچوب قانون 
و طبق موازین، فرایند فرزندخواندگی برای این 
نوزاد هم انجام شــود و در مورد این اقدام، خبر 

خوش را اعالم خواهند کرد.

بهزیستی شرایط فرزندخواندگی را اعالم کرد

تماس های مکرر مردم برای سرپرستی نوزاد رهاشده در سطل زباله

عملکرد صدا و سیما در 
ماجرای فروریختن برج 

متروپل آبادان چنان ضعیف 
بود که حتی رئیس سازمان 

صداوسیمای جمهوری 
اسالمی برخالف رویه 

گذشته گفت که به او دستور 
داده اند که به ماجرای 

فروریختن ساختمان بیش 
از این پرداخته نشود

گذشته از گزارش پر حاشیه 
خبرنگار خبرگزاری صدا 

و سیما در لحظات اولیه 
فروریختن برج متروپل، 
خبر سرنوشت »حسین 

عبدالباقی« سازنده 
ساختمان متروپل و مالک 
برج هم به پرونده پر ابهام 
گزارش های صدا و سیما 

افزوده شد و بسیاری آن را 
باور نکردند
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سعیده علیپور

 دسترسی سخت 
به لیست روانشناسان مجاز

پس از آنکه سازمان نظام روانشناسی کشور، اسامی 
۱۴۴ روانشناس نما یا روانشــناس زرد که فاقد مجوز 
از سازمان نظام روانشناسی هســتند را منتشر کرد. 
لیستی که در آن نام افراد شناخته شده ای چون فرهنگ 
هالکویی، محمود انوشه، ایمان سرورپور، علیرضا شیری 
و ... به چشم می خورند، دبیر اجرایی انجمن مشاوره ایران 
گفت: سازمان نظام روانشناسی باید لیست روانشناسان 
مجاز را طوری منتشر کند که مردم دسترسی راحتی 
داشته باشند یا اپلیکیشن هایی برای آن راه اندازی کند.به 
گزارش ایسنا، سمیه فکریان افزود: ما سال ها این دغدغه 
را مطرح کردیم که عده ای از این حوزه سوءاستفاده کرده 
و بهره می برند و آسیب های جدی به سالمت خانواده ها 
و جامعه می زنند و تأخیر مسئوالن در رسیدگی به این 
موضوع باعث شد عده ای بدون هیچ تخصصی با ردیف 
کردن کلمات موزون و التین و با مهارت سخنوری خود، 

افرادی را دور خود جمع کنند.
    

 فروش سیگار حتی تک فروشی
 به زیر ۱۸ ساله ها ممنوع

دبیرکل جمعیت مبــارزه با دخانیات با اشــاره به 
ممنوعیت فروش ســیگار به افراد زیر ۱۸ سال تاکید 
کرد: حتی تک فروشــی نیز به این افراد ممنوع است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مســجدی افزود: دکه و 
کیوسک و سوپرمارکت و... براساس قانون تعریف شده 
هستند و لذا طبق قانون فقط مکان هایی قادر به فروش 
دخانیات هستند که از شهرداری و اداره بهداشت مجوز 

داشته باشند.
    

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور: 
 جلوی مانتوها

 باید دکمه داشته باشد!
دبیر شــورای فرهنگ 
عمومی کشور گفت: اکنون 
یک قانون مشخص و واحد 
وجــود دارد کــه طبق آن 
مانتوهایی که قد آنها تا باالی زانو باشد ممنوع است 
و جلوی مانتوها باید روی هم بیاید و دکمه داشــته 
باشد.به گزارش »انتخاب«؛ سید مجید امامی افزود: 
دستورالعمل پوشاک بانوان از طراحی گرفته تا تولید، 

توزیع و ویترین چینی ابالغ شده است.
    

 جدیدترین شیوه کالهبرداری
 از مردم

معــاون اجتماعی فرهنگی پلیــس فتا انتظامی 
کشــور گفت: درحال حاضر با پیامک هایی با عنوان 
حذف یارانه اقدام به کالهبرداری خود می کنند، روند 
این کالهبرداری نیز مانند سایر کالهبرداری بوده و 
با ارسال لینک های آلوده به همراه پیامک های نگران 
کنند کاربران را ترغیب می کننــد که بر روی لینک 
کلیک کنند.به گزارش برنا، رامین پاشایی اظهار کرد: 
بعد از اجرای رمــز دوم یکبار مصرف، ترفند مجرمان 
سایبری بیشتر به سمت سوء استفاده از سامانه های 

دولتی حرکت کرد.
    

 تزریق دوز چهارم واکسن کرونا
 در ایران الزامی می شود

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش و 
پزشکی گفت: یکی از راه های ارتقای سالمت جامعه 
مخصوصا کودکان بحث پوشش دهی واکسیناسیون 
اســت ما باید بتوانیم ایمنی جامعه را به باالی ۹۰ تا 
۹۵ درصد برســانیم.کمال حیدری افزود: براساس 
بررســی های کمیته علمی عالوه بــر دریافت دوز ۴ 
واکســن کرونا برای گروه های اعالم شده سایر افراد 
جامعه نیز احتماال باید یک نوبت واکسیناسیون در 
آینده نزدیک را دریافت کنند تا بتوانیم شرایط کشور 

را حفظ کنیم.
    

 انتشار جدیدترین تصویر
 از تنها توله یوز »ایران«

مسئول نگهداری از تنها 
توله  یوز »ایران« در صفحه 
اینســتاگرام خود با انتشار 
آخرین عکس ها از تنها توله 
یوز »ایران« که زنده مانده اســت نوشــت: کار تیمی 
درست و اصولی همیشــه بهترین راهکار است، افراد 
درست می توانند نقص های همدیگر را پوشش بدهند 
و نتیجه به نفع همه ما تمام بشود، حیف است که زمین از 
وجود چنین گونه های ارزشمندی محروم بشود.علیرضا 
شهرداری ادامه داد: به امید بقای یوزپلنگ آسیایی در 
تنها زیستگاه باقیمانده زمین یعنی ایران. با جان و دل 
از این موجود شگفت انگیز مراقبت می کنم اما یادمان 
باشد ما خواهان حفاظت سرسخت از طبیعت هستیم 
تا چند یوزپلنگ باقیمانده در طبیعت مان حفظ شوند و 
زیر سایه این موجود شگفت انگیز زیستگاه حفظ شود و 

دیگر جانوران در این زیستگاه خوش بدرخشند.

از گوشه و کنار


