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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

آیت وکيليان| رســانه ها از کليد خــوردن تحقيق و 
تفحص از قراردادهای ارزش افزوده صداوسيما در مجلس 
نوشــته اند؛ گویا آن چه بهانه ای برای پرداختن نماینده ها 
به گوشه ای از مناسبات مالی صداوسيما شده، حمایت از 
استارت آپ ها بوده است. در نامه ای که 12 نفر از نمایندگان 
مجلس به هيأت رئيسه نوشــته اند، آمده: »استارت آپ ها 
در سال های اخير در کشور رشــد قابل توجهی داشته اند 
و الزم اســت که در ایران نيز نســبت به بهبــود و ارتقای 
فضای کسب وکار آنها اقدام مقتضی صورت پذیرد. اخيرا 
سازمان صداوســيما با قراردادی تبليغات استارت آپ ها 
و کســب وکارهای نو را به مجموعه ای واگذار کرده که این 
امر ضمن افزایش هزینه تبليغات اســتارت آپ ها و ایجاد 
خلل در فضای رقابتی، فضای جــاری نه چندان مطلوب 
کسب وکارهای نوین را با چالش های جدی مواجه ساخته 

اســت.« در ادامه نامــه این 
درخواســت صــورت گرفته 
که بــا توجه به مفــاد تبصره 
یک بند 7 ماده 45 آیين نامه 
داخلی، دســتور داده شــود 
تا کميســيون های بررســی 
نسبت به بررســی موضوع و 
اصــاح رویه، اقدامــات الزم 
را در این راســتا انجام دهند. 
امضاکننــدگان ایــن نامــه 
سيدفرید موسوی، سيداحسان 
 ، شــمی ه ها د ا ضی ز قا
سيده حميده زرآبادی، سميه 
محمودی، سيد هادی بهادری، 
شــهروز برزگر، ســيدصادق 
طباطبایی نژاد، محمد دامادی، 

عبدالکریم حســين زاده، احمد بيگدلی، ســيده فاطمه 
حسينی و زهرا ساعی هستند. 

صداوسيما باید پاسخگوی اعتبارات خود باشد
یک عضو اصاح طلب مجلس در مــورد کليد خوردن 
تحقيق و تفحص از قراردادهای ارزش افزوده صداوسيما 
در مجلــس به »شــهروند« گفت: »یک زمانــی بود که 
مردم ســاعت های خود را با تلویزیون تنظيم می کردند، 
حتی رفتار، گفتار و بســياری از اصول اخاقی دیگر را با 
رویکردهای صداوســيما در برنامه های مختلفی که این 
ســازمان تدارک می دید، هماهنگ می کردند و به جرأت 
باالی 80 درصد مردم صداوســيما را الگویی برای زندگی 
خود انتخاب کرده بودند. اما االن صداوسيما کاری کرده 
که به جرأت می توان گفت یک پایه اصلی آســيب های 
اجتماعی، فرهنگی و اخاقی و مسائل دیگر را صداوسيما 
به آن دامن زده یا به نوعی در ترویج آن سهيم بوده است.« 
احمد بيگدلی که خــود از امضاکنندگان طرح تحقيق و 
تفحص از صداوســيما بوده، گفت:   »این حق نمایندگان 
است که بدانند اعتبارات صداوسيما از کجا تامين شده و 
کجا هزینه می شود. همه اینها باید مشخص شود و ما باید 
بتوانيم به صورتی شفاف محل آمد و رفت این اعتبارات را 

مشخص کنيم.«
 نماینده مردم زنجان در ادامه گفت: »صداوســيما به 

جــای این کــه در هزینه کرد 
این اعتبارات به مردم و دولت 
پاسخگو باشد، عملکرد خود را 
جناحی پيش می برد که این 
مسأله با ماموریت صداوسيما 
که رســانه ای ملی اســت، در 

تضاد است.«
گفــت:  ادامــه  در  او   
»صدا و ســيما بارها هویت و 
ارزش های دینی و اســامی و 
توليد داخلی را مورد بی حرمتی 
قــرار داده و ســعی اش بر این 
است که به هر شــکل ممکن با تفسيرها و اخبار متفاوت 
حقيقت آرا را زیر سوال ببرد، حتی دیده شده که صداوسيما 
گاه مغایر با منافع نظام و ملــی حرکت می کند، بنابراین 
انتظار می رود رســانه ملی در رفتار خود تجدیدنظر کند. 
فکر می کنــم تحقيق درباره نحوه هزینــه  کرد اعتبارات 
و البته نحوه تامين این اعتبارات بتواند به پاسخگو کردن 

صداوسيما به مردم کمک کند.« 
سابقه تالشی نافرجام

این نخستين بار نيست که نماینده های مجلس سعی 
می کنند روی عملکرد صداوسيما نورافکن بيندازند. سابقه 
ماجرا به مجلس ششــم برمی گردد، وقتی که گروهي از 
نماینده ها براي رسيدگي به تخلفات مالی صورت گرفته 
توسط صداوسيما ماموریت پيدا کرده بودند و قرار بود به 
ميلياردها تومان پولی که گفته می شد هدر رفته، رسيدگي 
کنند. البته در آن نوبت، با توجه به این که اواخر دوره مجلس 
بود، قرار شد مسئوليت به قوه قضائيه محول شود و این قوه 
به موضوع رسيدگي کند. وقتی خبری نشد، کار رسيدگی 
به این پرونده به مجلس هفتم کشــيده شــد، مجلس 
تحقيقاتش را انجام داد و گــزارش به قوه قضائيه رفت، اما 
مدتی بعد دستگاه قضائي اعام کرد که گزارش تحقيق و 
تفحص مجلس ششم از صداوسيما مبنی بر تخلف مالي 
این ســازمان به مبلغ 525 ميليارد تومان درست نبوده و 

مدیریت پيشين صداوســيما تبرئه شد. دستگاه قضائي 
براي بررسي درستي یا نادرستي گزارش مجلس ششم 63 

ميليون تومان هزینه کرد. 
تحقيق وتفحص های سر کاری یا نتيجه بخش

قانون تحقيق وتفحــص از نهادهاي کشــور را در زمره 
وظایف نظارتي مجلــس تعریف کرده اســت. در ميان 
وظایفي کــه قانونگذار براي مرجــع قانونگذاري تعریف 
کرده است، تحقيق وتفحص جایگاه ویژه اي دارد. یکي از 
پر سروصداترین تحقيق وتفحص ها در مجلس هشتم اتفاق 
افتاد که به نظر مي رســد طوالني ترین تحقيق وتفحصي 
هم باشــد که ســرانجامش مشــخص نشــد، تقاضاي 
تحقيق  وتفحص از شــوراي  عالي ایرانيان خارج از کشور 
بود. تحقيق وتفحص از بانک ها، طرح تحقيق وتفحص از 
خودرو سازان، تربيت بدني، سهام عدالت، سازمان محيط 
 زیســت، علل واردات دام زنده به کشــور، عملکرد ستاد 
مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز، عملکرد صندوق بيمه 
کشاورزي و غيره ازجمله دیگر طرح هاي تحقيق وتفحص 
مجلس هشتم است که در دستور کار نمایندگان بوده اما 
نتيجه اي از آنها در دســت نيست. بي شک مي توان گفت 
که جنجالي ترین پرونده تحقيق وتفحص در مجلس نهم 
هم مربوط به تأمين اجتماعي بود که حواشــي بسياري 
به وجود آورد و درنهایــت پاي برخي نمایندگان مجلس 
هم به این پرونده باز شد؛ هر چند که کميسيون اصل 90 
ليست ارایه شده سعيد مرتضوي مدیرعامل وقت سازمان 
تأمين اجتماعي را به  عنوان ســند ادعــاي وي مبني بر 
دریافت کارت هدیه نمایندگان از سازمان تأمين اجتماعي 
مخدوش و غير قابل استناد خواند. هر تحقيق وتفحصي به  
طور متوسط حدود 250ميليون تومان پول الزم دارد تا به 
نتيجه برسد؛ اما نکته  این است که هيچ  کدام از تفحص هاي 
مجلس ضمانت اجرایي ندارند؛ یعني نمایندگان مجلس 
پس از 6 تا 12  ماه تاش، گزارش خود را به قوه قضائيه و یا 
دیوان محاسبات مي دهند و اگر این مراجع موضوع را قابل 
پيگيري دانستند، روند تحقيق دوباره از سر گرفته مي شود 

و اگر هم ندانستند پرونده مختومه مي شود!

 موافقید سینما و فوتبال را هم
تعطیل کنیم؟

ادامه از صفحه اول| ســوال دیگر این است 
که نظارت و کنترل بر رفتار  مردم و مثال استفاده 
و خرید ارز دیجیتال زمانی که پیام رســان فیلتر 
نبود آســان تر بود یا حاال که همــه با  وی پی ان و 
فیلترشــکن به آن وارد می شوند؟ ارزی که هنوز 
عرضه نشده و پیشــاپیش میلیاردها تومان  خرج 
فیلترینگ کرده ایــم که نتیجه اش از همین حاال 

معلوم است.
ادامه صحبت های معاون محترم فضای  مجازی 
دادستان کشــور هم قابل توجه است. ایشان در 
پاسخ به این پرســش که اگر در  توییتر فعالیت 
کنیم، رســانه های خارجی گزیــده حرف ها را 
منتشــر نمی کنند و نمی توان صدای خود را به 
 جهان رساند؛ اذعان داشت که »به جای استفاده 
از توییتر می توان از فضای داخلی استفاده کرد تا 
 همان برد را داشته باشد.« واقعا مشخص نیست 
که جناب جاویدنیا جدی می گویند یا در شوخی 

با  حضار چنین توضیحی را داده اند.
یعنی چطور ممکن اســت وقتی در بســتری 
بین المللی کــه صدها میلیون  نفــر از تمام دنیا 
درحال مبادله اطالعات و دیالوگ هستند حاضر 
نشــویم و با صحبت کردن در شبکه های  داخلی 
انتظار داشته باشــیم دنیا و مخاطبان شبکه های 
اجتماعی تحت تأثیر قرار بگیرند. یعنی درحالی 
 که حمــالت در توییتر صورت می گیــرد، ما در 
سروش و بله به دنیا پاسخ بدهیم و انتظار داشته 
باشــیم  که همه دنیا بیایند پیام رســان های ما 
را دانلود کنند و عضو شــوند تــا ببینند ما چی 
گفته ایــم! جل الخالــق!  جاویدنیــا در ادامه در 
مورد حضور مســئوالن در توییتــر هم گفته اند:  
»مســئول نباید دنبال مردم در هر  بستری برود، 
بلکه باید بســتری مناســب را برای این مردم به 
وجود آورد و در پلتفرمــی فعالیت کند که  مردم 
به تبع او در آن جا فعالیت کنند. این مســأله به 
صالح مملکت است و حمایت از تولید داخلی را 
به  همراه دارد. االن منی کــه در توییتر و تلگرام 

اکانت و کانال ندارم، آیا دچار مشکل شدم؟«
اوال که چرا  مســئول نباید جایی برود که مردم 
حضور دارند. این که مسئول خودش را از حضور 
مردم محروم کند  ظلم نیســت؟ االن مسئوالنی 
که در شبکه های داخلی صحبت می کنند چقدر 
برد دارند؟ شما یک خبر سراغ دارید که مسئولی 
در یک پیام رســان داخلی منتشــر کرده باشد 
و رسانه ای  شــده باشــد؟ فقط یک خبر را مثال 

بزنید.
بعد هم آقای جاویدنیا شاید دلشان نخواهد از 
بســیاری از  امکانات استفاده کنند و مشکلی هم 
پیدا نکنند، آیا این معیار خوبی است برای این که 
مردم را هم از آن  امکانات محروم کنیم؟ شــاید 
شما سینما هم دوست نداشــته باشید بروید. یا 
فوتبال ببینید. مشــکلی هم  برایتان پیش نیاید. 
با این اســتدالل موافقید که می شــود فوتبال و 
ســینما را هم تعطیل کرد؟ یا به مــردم  بگوییم 

همین فوتبال های داخلی را ببینید.
به نظر می رسد چنین اســتدالل هایی امکان 
امتناع مردم را نداشته باشد و مخاطبان به دنبال 
رفع نیاز های خود باشــند نه نسخه های تجویز 

شده از سوی مسئوالن.

یادداشت

»ایران ایرتور« چطور واگذار شد؟
طی روزهای گذشــته نحوه واگذاری شرکت 
هواپیمایــی ایران ایرتــور مورد توجــه کاربران 
شــبکه های اجتماعی قرار گرفتــه و بعضی ها 
سندهایی درباره مشکالت واگذاری این شرکت 
ارایه می کنند. ماجرایــی که باعث موضع گیری 
نصراهلل پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی شده 
اســت. او گفته: »نماینــدگان درحال پیگیری 
پرونــده ای دربــاره تخلفات واگذاری شــرکت 
هواپیمایی »ایران ایرتور« هستند و این موضوع را 
از طریق دستگاه قضائی دنبال می کنند. از طرفی 
از وزیر اقتصاد هم انتظار داریم ریشــه فساد های 
صورت گرفته که به ســازمان خصوصی ســازی 

برمی گردد را خشک کنند.«

تحقيق و تفحص از قراردادهای ارزش افزوده صداوسيما در مجلس کليد خورد

پالرموی ایرانی برای صدا و سیما

 

حاال دیگر برای خیلی از مردم عادی شــده که 
درباره موضوعــی مرتبط بــا وزارت ارتباطات در 
شــبکه های اجتماعی شــکایت کنند و به فاصله 
کمی از ایــن ماجرا وزیــر جوان وارد گود شــود 
با هشــتگ »گزارش بــه مردم« و خبــر از نتیجه 
پیگیری هایــش بدهد. این بار هم بعد از گذشــت 
مدت کمــی از پیگیری دســتکاری رأی مردم در 
جشنواره جام جم و در حالی که هنوز حاشیه های 
آن اتفاق ادامه دارد، محمدجواد آذری جهرمی به 
شــکایت های کاربران اپراتورهــای تلفن همراه از 
حذف بسته های اینترنتی شــان و جایگزین شدن 
آنها با بسته های گران تر رســیدگی کرد. داستان 
از جایی شــروع شــد که چند نفر از این کاربران 
در شــبکه های اجتماعی خبر از دریافت پیامکی 
دادند کــه در آن اپراتورها اعالم کــرده بودند که 
چون ارایه بســته های بلندمدت اینترنت از سال 

آینده متوقف می شــود، بســته خریداری شده از 
جانب آنها با یک بســته کوتاه مدت جایگزین شده 
است. حســاب کتاب این کاربران نشان می داد که 
استفاده از این بســته کوتاه مدت برای آنها گران تر 
تمام می شــود. همان طور که پیش بینی می شــد 
وزیر ارتباطات نســبت به این شکایت ها بی تفاوت 
نماند و شنبه شب در حساب توییتری اش نوشت: 
»گزارشی مبنی بر حذف بســته های بلندمدت از 
ســبد خدمات اپراتورهای تلفن همــراه دریافت 
کردم. بررســی ها حاکی از صحت گــزارش بود. 
امشب دستور داده شــد که ظرف 48 ساعت این 
بسته ها بازگردانده شــوند. اپراتورها بهتر است به 
جای افزایش تعرفه همچنان سیاســت مدیریت 
هزینه های مازاد را پیگیــری کنند.« در پایان این 
توییت هم از هشــتگ »گزارش به مردم« استفاده 

شده بود.

یکی دیگر از خبرهایی که باعث شــد اسم وزیر 
ارتباطــات در گفت وگوهــای خیلــی از کاربران 
شــبکه های اجتماعی و حتی خبرهای رسانه های 
رسمی آورده شــود، انتشــار تصویری از یک فرم 
شــکایت نامه بود که گفته می شــد در بین اهالی 

شیراز در حال انتشار است.
 در این فرم که مردم فقط باید اسم و مشخصات 
خودشان را در آن وارد می کردند و بعد امضایی هم 
ضمیمه اش می شد،  عناوین مختلفی برای شکایت 
از وزیر ارتباطات آمده بود. انتشار این عکس باعث 
شــد که بیننده ها بفهمند ماجرای شکایت 2000 
نفر از مــردم اهواز از وزیر ارتباطات به چه شــکل 
اتفاق افتاد. هنوز خبری نیســت درباره اینکه چه 
کســانی یا گروهی پشــت چنین کاری هســتند 
اما گمانه زنی هایی از ســوی کاربران شــبکه های 

اجتماعی دیده می شود.

دو ماجرا دیروز وزارت ارتباطات را باز هم سر زبان ها انداخت

ضرب االجل وزیر و پشت پرده  شکایت مردم
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علی الریجانی، رئيس مجلس با اشاره به ادغام بانک های نيروهای مسلح گفت: »رهبر معظم انقاب 
گفتند من اصا رضایتی از  اینکه بخش های نظامی وارد حوزه های اقتصادی شــود، ندارم. این بانک ها 
اجازه ای هم نگرفته بودند و مشکاتی هم داشتند. این دو  مقوله با هم تصميم گيری شد و البته حل آن 
سخت بود، اما نهایتا این بخش حل شــد . بانک ها درحال حاضر دچار بيماری هایی شده اند.  قصد من 
بزرگنمایی در این بيماری ها نيست، اما باید قبول کنيم که ابتدا باید بيماری را بفهميم تا بتوانيم آن را 
درمان کنيم. در  بررسی بانک ها، متوجه خواهيد شد که اینها در ابعاد مختلف مشکاتی پيدا کرده اند و لذا 

سرمایه کافی برای این که به بخش  خصوصی تسهيات کافی بدهند، ندارند .  « 

رئيس مجلس شورای اسالمی :

رهبری گفتند از 
ورود بخش های 
نظامی به اقتصاد 
رضایت ندارند
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در هر بار تمرین پناه گيری، در 
محل های امن پناه گيری کنيد 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نياز به صرف وقت 

نداشته باشد.

گاه
ن

رونمایی از دلیل جدید 
فیلترینگ 

معاون  جاویدنیا،  جواد 
دادستانی  مجازی  فضای 
کشور:  »تلگرام قرار بود ارز 
دیجيتــال خــود بــا نام 
»گــرام« را عرضه کند. در 
 صورتی که این موضوع اتفاق می افتاد شاهد یک 
غارت 50 ميليارد دالری در اقتصاد کشور بودیم. به 
همين دليل به این جمع  بندی رسيدیم که فيلتر 

تلگرام اتفاق بيفتد.« )مهر( 

به کشور برنگردید! 
مرتضوی،  ابومحمــد 
مســئول نهاد نمایندگی 
امــور  در  ولی فقيــه 
دانشجویان ایرانی خارج از 
کشور:  »دانش آموختگان 
 ایرانی تحصيلکرده در خارج از کشور در داخل به 
سادگی جذب بازار کار نمی شوند، از این رو برای 
جلوگيری از ســرخوردگی  آنها بهتر است که به 
کشور بازنگردند.     به نظر من فارغ التحصيان ایرانی 
در کشور مقصد راه های کمک به وطن خود را پيدا 
 کنند، از این رو مخالفتی با ماندن آنها در خارج از 

کشور نيست.« )ایرنا( 

کم حجابی و بدحجابی جرم نیست
حریــزاوی،  روح اهلل 
معاون آموزش و پژوهش 
سازمان تبليغات اسامی: 
»دستگاه انتظامی و امنيتی 
کشــور  مجری قانون یک 
کشور است. در این کشور قانونی تصویب شده که 
معنی آن لزوم داشتن حجاب  است. قانون آن چه 
االن دستگاه انتظامی موظف است  پيگيری کند، 
برخورد با بی حجابی مطلق است و چون صراحت 
قانونی درباره برخــورد با کم حجابی و  بدحجابی 

وجود ندارد.« )ایلنا( 

  تالش وزیر نفت برای افشای فساد
یوسفیان  مال،  عزت اهلل 
ســخنگوی کميســيون 
تدویــن آیين نامه داخلی 
مجلس: »کشــف پرونده 
فساد در پتروشيمی حاصل 
تاش های وزیر نفت است. بارها آقای زنگنه در این 
زمينه تاش کردند و این  بار به ســرانجام رسيد. 
خانم متهم پرونده در کانادا زندگی می کند. درست 
است که ما بحث استرداد مجرمين را با این کشورها 
نداریم اما از وزارت خارجه انتظار داریم که ستادی 
بــرای بازگرداندن متهمين این گونــه پرونده ها 

تشکيل دهد.« )ایسنا(
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