
 سمیرامیس  محمدی 
سپید: با پیشرفت هر چه بیشتر فناوری و ایجاد 
فضاهای مجازی عرصه برای فعالیت رسانه های 
مکتوب باریک تر و حساس تر از همیشه شده، البته 
خبرگزاری ها و رسانه های آنالین نیز در چند سال 
اخیر، با گسترش هر چه بیشتر فضای مجازی و 
فرهنگ غالب استفاده و عضویت در آن، بی نصیب 
از این فشارها نماندند. اما نقش فضای مجازی و 
تأثیر آن در ابعاد مختلف مثبت و منفی زمانی بیش 
از همیشه نمود پیدا می کند که جامعه دچار بحران 
و حادثه می شود. به عنوان نمونه در چند روز اخیر 
با بروز حادثه آتش سوزی و فروپاشی ساختمان 
پالسکو –اولین نماد تهران مدرن- ابعاد مثبت و 
منفی استفاده از فضای مجازی بیش از همیشه خود 
را نشان داد. اینکه هر شهروندی با داشتن یک تلفن 
همراه مجهز، می تواند تبدیل به یک شهروند خبرنگار 
شود و با ثبت لحظه ها در انتشار هر چه سریع تر 
اخبار کمک کند، از ویژگی های مثبت این فنّاوری 
است. اما این مهم در مقایسه با ابعاد و پیامدهای منفی 
که استفاده از فضای مجازی دارد به مراتب بیشتر و 
حساس تر  است. زیرا سبب شده یک نوع ولعی برای 
اولین بودن در انتشار اخبار بین عوام جامعه ایجاد 
شود. نمونه آن صف طویل مردم در مقابل ساختمان 
پالسکو که دچار حریق شده بود، است. که جمعیت 
باوجود خطرات احتمالی برای ثبت لحظات و یا در 
مواردی برای ثبت تصویر خود به عنوان شخصی که 
در بطن واقعه حضور دارد، بی توجه به پیامدهای 
ناگواری که حضور در آن مکان در امدادرسانی به 
دنبال دارد، تنها به دنبال پیشبرد و دست یافتن به یک 
خواست درونی بودند. جالب است که صداوسیما 
نیز با درخواست از شهروندان جهت ارسال این 
تصاویر به پیشبرد این موضوع کمک می کند! از 
طرفی دیگر پیامدهای این فضای مجازی را می توان 
انتشار اخبار ضدونقیض و تصاویری که در صورت 
صحت احتمالی برای درصد زیادی از جامعه مناسب 
نیستند و باعث وحشت عمومی   جامعه می شوند، 
دانست.  از ساعات اولیه انتشارخبرآتش سوزی و 
فروپاشی ساختمان پالسکو بسیاری از هنرمندان با 

انتشار مطلب در صفحه های خصوصی و رسمی 
خود ضمن ابراز تأسف و تسلیت از این حادثه، از 
مردم خواستند که برای امدادرسانی هر چه بهتر و 
بیشتر، مکان و فضاهای نزدیک به این حادثه را 
تخلیه کنند اما بااین وجود شاهد هجمه مردم در 
خیابان های اطراف و در مسیر امدادرسانی بودیم! البته 
خیلی زود با انتشار این تصاویر بسیاری از کاربران 
فضای مجازی ، واکنش های تند و محسوسی نسبت 
به افراد نشان دادند. اما موضوع زمانی تأمل برانگیزتر 
می شود که برخی هنرمندان چون مهران غفوریان، 
حسین سلیمانی و آزیتا حاجیان نیز در محل حادثه 
حاضر می شوند و علت ورود خود را ابراز همدردی 

با آتش نشان های آسیب دیده می دانند.  
مردم را آموزش دهیم

 شیرین احمد نیا جامعه شناس حوزه سالمت و مدیر 
انجمن حوزه ارتباطات و سالمت و محیط زیست 
دراین باره به سپید گفت:»پیش تر  نشستی در مورد 
پیامدهای احتمالی انتشار اخبار خودکشی داشتیم. 
اینکه مسئوالن رسانه چقدر در انتشار این اخبار 
مسئولیت دارند. در مورد دیگر حوادث اجتماعی  
با  نیز این موضوع وجود دارد. امروزه  و طبیعی 
پیشرفت ابزارهای فنّاوری هر شهروند تبدیل به 
یک خبرنگار شده است و قدرت ثبت اخبار تقریبًا 
در دست همه وجود دارد اما شهروندان آموزش 
الزم جهت استفاده از این ظرفیت و فضایی که 
در دست دارند را ندیده اند.« او ادامه داد:» در دفتر 
پیش گیری آسیب های اجتماعی ما سعی داریم تا با 
طرح فضای مجازی در چارچوب سواد رسانه ای، 
مهارت و سواد را در بین اقشار مختلف جامعه 

افزایش دهیم.«
او تأکید کرد:» با ایجاد این مهارت سعی داریم تا 
فاصله نسلی که بین والدین و فرزندان در میزان و 
آشنایی با فضای مجازی وجود دارد را نیز، کم تر 
کنیم. ضمن اینکه پیامدهای منفی استفاده از فضای 

مجازی را نیز کاهش دهیم.«
این جامعه شناس انتشار تصاویر و اخبار صحیح و 
ناصحیح در مواقع بحران را باعث ایجاد رعب و 
وحشت در فضای عمومی جامعه دانست و اظهار 

کرد:» با انتشار اخبار و عکس در فضای مجازی 
افراد درگیر تجاوز می شود و  به نوعی به حقوق 
عدم رعایت حقوق شهروندی است. هر کس که 
در مقام رسانه به شکل رسمی و یا غیررسمی عمل 

می کند ملزم به رعایت این حقوق است.«
احمدنیا تأکید کرد:» باید نظارت دقیق و صحیحی 
بر عملکرد صداوسیما، رسانه های مکتوب و مجازی 
باشد و آموزش صحیحی نیز به شهروندان از طریق 
رسانه های فراگیر و آموزش وپرورش و حتی پلیس 
فتا داده شود. اگر این کار انجام نشود نمی توان انتظار 
رفتار درستی از شهروندان داشت، زیرابه این می ماند 
که یک فردی را بدون داشتن گواهینامه و آموزش، 
پشت اتومبیل گذاشتیم و انتظار داریم که درست 

رانندگی کند و قوانین را نیز رعایت کند.« 
او ادامه داد:» با در اختیار گذاشتن ابراز در دست 
شاهد  الزم،  آموزش های  دادن  بدون  شهروندان 
پیامدهای منفی بی شماری هستیم. اگر آموزش انجام 
گیرد نظارت درونی ایجاد می شود و دیگر نیاز به 
نظارت های بیرونی چون سانسور و فیلتر نیست.« 
این استاد دانشگاه در مورد مراجعه به منبع خبر 
موثق گفت:» مردم در مورد انتخاب رسانه بهترین 
تشخیص را می دهند، هرچند که تنوع رسانه ها زیاد 
باشد اما تنها رسانه ای می تواند اطمینان مردم را جلب 
کند که اقدام به انتشار اخبار دقیق و صحیح کند.«

باید مجرم پیامد کارش را ببیند
فرید فدایی روان پزشک نیز در گفت وگو با سپید 
در ارتباط با تأثیرات منفی فضای مجازی در مواقع 
بحرانی گفت:» در مواقع بروز حادثه دو حق وجود 
دارد. یک حق مردم برای دانستن وقایع و دیگری 
حق دیگران برای حفظ زندگی خصوصی. پژوهشی 
در مورد میزان درج اخبار و از بین رفتن قبح ماجراها 
انجام شد و نشان داد که انتشار اخبار ناخوشایند 
در روزنامه ها موجب آموزش می شود و یک مسئله 
ناهنجار را تشدید نمی کند چون این افراد روزنامه 
نمی خوانند اما در رسانه های همگانی مثل صداوسیما 
موضوع فرق می کند.« او ادامه داد:» در مورد فضای 
مجازی به دلیل عدم کنترلی که روی آن وجود دارد. 

انتشار اخبار واقعی و غیرواقعی باعث شده تا به تدریج 
حساسیت مردم از بین برود و تفاوت بین واقعیت و 
خیال مخدوش شود. زیراکسی زحمت جست وجوی 

حقیقت را در این فضا به خود نمی دهد. «
این روان پزشک تأکید کرد:» باید در آموزش  پرورش 
و رسانه های گروهی آموزش به شهروندان داده شود 
تا ملزم به رعایت حقوق افراد در این فضا شوند.«

فدایی گفت:» زمانی که افراد جرمی انجام دهند اما 
مصون از مجازات باشند به تدریج تصور می کنند 
که باید به این شکل از فعالیت ادامه دهند و این 
اقلیت مجاز به این رفتار هستند. اما اگر در ابتدا 
امر جلوی این افراد گرفته شود این موضوع مهم 

نهادینه نمی شود.«
جمعه شب پس از پیدا شدن جسد دو آتش نشان، 
شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات راهبردی 
و امور بین الملل شهرداری با انتشار تصاویری از 
این دو به همراه خود در کانال رسمی تلگرامی اش 
این  با پیکر  اولین نفری است که  اعالم کرد که 
دو آتش نشان فداکار عکس می گیرد. این موضوع 
واکنش های شدیدی را در فضای مجازی در بین 
کاربران برانگیخت تا جایی که گیل آبادی مجبور شد 
خیلی زود اقدام به حذف این مطلب کند. پزشک 
فدایی در ارتباط با بروز این رفتار از جانب مسئوالن 
گفت:» مسئوالن فقط زمانی که توسط مردم انتخاب 
می شوند در رفتار خود احتیاط می کنند اما کسی که 
توسط مردم انتخاب نمی شود. تصور می کند مردم 
فرمان بردار او هستند نه ارباب او، به همین دلیل 
رفتارهای غلط انجام می دهد. باید با این رفتارهای 
غیراخالقی واکنش مناسبی به شکل اداری و انضباتی 
انجام گیرد.« او ادامه داد:» در مورد افراد عادی جامعه 
نیز باید از جانب پلیس واکنش های به موقع انجام 
گیرد البته این واکنش ها باید به دوراز هرگونه نمایشی 
باشد زیرا باعث ترغیب افراد دیگر برای شهرت، به 
آن کار می شود.«  این استاد دانشگاه از مردم خواست 
که استفاده از فضای مجازی را به کودکان خود 
آموزش دهند و استفاده مناسب از این فضا را نیز 
در رفتارهای روزمره خود متجلی کنند، زیرا کودکان 

از طریق دیدن آن ها آموزش می بیند.« 

 سپید:هیئت مدیره بیمارستان فوق تخصصی تریتا ضمن همدردی 
با حادثه دیدگان ساختمان پالسکو اعالم کرد آمادگی این را دارد تا 
همه مصدومان این حادثه را به صورت رایگان تحت حمایت درمانی 
قرار دهد.دکتر مسعود صابری نیا فوق تخصص مغز و اعصاب و 
مجری برنامه پزشکی اکسیر که از شبکه سوم سیما پخش می شود و 
یکی از پزشکان این بیمارستان در گفتگو با سپید درباره این تصمیم 
می گوید:»اتفاق تلخ و ناراحت کننده ای است.ما هم مثل همه مردم 
ایران تصمیم گرفتیم با این اتفاق همدردی کنیم«همدردی پزشکان این 
بیمارستان معالجه رایگان مصدومان و البته خانواده های آن هاست.او 
می گوید:»بعدازاین اتفاق تلخ در جلسه ای که با هیئت مدیره و مدیرعامل 
بیمارستان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که هر مجروحی که مرتبط 
با این حادثه باشد خودش و هر یک از اعضای خانواده اش که نیاز 

به درمان داشته باشد، به صورت رایگان تحت حمایت درمانی قرار 
بگیرند.« به گفته دکتر صابری نیا این بیمارستان در همه تخصص ها 
می تواند میزبان مجروحان این حادثه باشد:»وقتی می گوییم همه خدمات 
رایگان است یعنی از معالجه سرپایی گرفته تا بستری و جراحی و 
تخت آی سی یو وام آر آی و ...تمام خدماتی که یک مجروح به آن 
احتیاج داشته باشد رایگان و به عهده بیمارستان تریتاست. آدرس 
این بیمارستان را هم همه می دانند انتهای غربی اتوبان همت باالی 
دریاچه خلیج فارس« صابری نیا درباره ویزیت و معالجه  خانواده فرد 
مجروح هم توضیح می دهد:»در جلسه هیئت مدیره تصمیم گرفته شد 
به خانواده های مجروحین حادثه هم رسیدگی شود.یعنی اگر کسی 
از اعضای خانواده فرد حادثه دیده در ساختمان پالسکو به خدمات 
درمانی احتیاج داشته باشد او هم بدون دریافت وجهی و به صورت 

رایگان معالجه می شود.البته هنوز هیچ مصدومی نداشته ایم اما بیمارستان 
برای بستری و درمان این عزیزان آماده است.«دکتر مسعود صابری نیا 
همان پزشکی است که چند ماه پیش در پشت صحنه برنامه اکسیر جان 
کودکی را که درون حوض محوطه فیلم برداری افتاده بود،نجات داد. 

 مجروحان حادثه پالسکو را رایگان معالجه می کنیم

تصویرروز

شماره 969  3 بهمن 1395 sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 دبیر تحریریه: امیر صدری
 چاپ: شرکت رواق روشن مهر

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

پیامد های منفی انتشار اخبار و تصاویر از حوادث  

آتش نشان نبود نمی دانم چه اتفاقی برای دخترم می افتاد
مهر: مسعود آب پرور کارگردان یک فصل از سریال عملیات 1۲5 که درباره زندگی آتش نشان ها 
بود از فداکاری یک آتش نشان در پشت صحنه این سریال گفت. »زمانی که مشغول ساخت سریال 
بودیم یک تیم آتش نشانی همیشه در کنار ما بود تا اگر مسئله ای پیش می آمد همراهی مان کند.

این افراد عین سرباز همیشه خبردار و آماده باش بودند، نه خمودگی برایشان پیش می آمد و نه 
چیز دیگر. با کوچک ترین مسئله ای هم سریعاً کاله های خود را بر سر می گذاشتند و بدون اینکه 
کسی سفارشی یا توصیه ای به آن ها داشته باشد خود را آماده می کردند.«آب پرور گفت:»این 
آتش نشان ها در تمام لحظاتی که کنار ما بودند وظیفه خود می دانستند که از افرادی که کنارشان 
هستند محافظت کنند. خاطرم هست دختر من فیلم بردار پشت صحنه سریال بود و فیلم می گرفت. 

ما دریکی از صحنه ها یک انفجار داشتیم که دیدم در لحظه 
یکی از آتش نشان ها کاله ایمنی خود را برداشت و روی سر 
دخترم گذاشت و احساس کرد شاید خطری او را تهدید کند. 
اتفاقاً در همان صحنه انفجار شیشه ای خرد شد و قطعاتی 
از آن هم به کاله دخترم اصابت کرد و نمی دانم اگر آن کاله 

نبود چه اتفاقی رخ می داد.«

بنیامین برای قهرمانان پالسکواذان خواند 
 ایلنا :بنیامین بهادری خواننده پاپ  با انتشار اثری بانام اذان صبح با حادثه دیدگان ساختمان پالسکو 
همدردی کرد.بنیامین این قطعه را صبح دیروز و دقیقاً هم زمان با ساعت اذان صبح به وقت رودبار 
منتشر کرده است.او درباره این اثر   گفت: »شنبه روز عزای عمومی بود و ما در شمال کشور برای یک 
پروژه کاری حضور داشتیم و شبانه مجبور شدیم به سمت تهران برگردیم. تمام ایده پردازی انتشار 
این اثر در ماشین اتفاق افتاد. اذان را که از قبل ضبط شده داشتیم و احساس کردم این روز بهترین 
زمان برای انتشار آن است که شاید بتواند نقشی کوچک در همدردی با خانواده های قهرمانان پالسکو 
داشته باشد.«بنیامین گفت:» همه طراحی کاور و ریز جزئیات تولیدی این اثر در ماشین انجام شد و 
دقیقاً وقتی به رودبار رسیده بودیم، هم زمان با اذان صبح آن را منتشر کردیم. لحظه عجیبی بود چون 

به هرحال بزرگ ترین زلزله ایران در رودبار رخ داده بود و هم زمانی 
رسیدن ما به این شهر و انتشار این اثر در اذان صبح به وقت رودبار 
اتفاقی بود که شاید هیچ وقت نمی توانم حتی به آن فکر کنم و 
همه چیز به صورت ناخواسته و اتفاقی رخ داد. استقبال از این اثر 
هم در صفحات شخصی من به گونه ای بود که خودمان هم هنوز 

تحت تأثیر آن هستیم.

جعبه جادو

گفت و گو

سمفونی

# سلفی _ نگیر 
بستری  خبر  تکذیب 

شدن آیت اهلل جنتی

بیمارستان  در  جنتی  :»آیت اهلل  ایلنا 
نیست.  بستری  قم  ولی عصر)عج( 
دیگر  عضو  شب زنده دار  آیت اهلل 
شورای نگهبان بستری شده است«. این 
خبر را محمدرضا مظفری معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی تائید می کند و 
می گوید:»انتشار برخی اخبار در فضای 
مجازی مبنی بر بستری شدن آیت اهلل احمد 
جنتی دبیر شورای نگهبان در بیمارستان 
ولی عصر)عج( قم صحت ندارد و آیت اهلل 
جنتی در این بیمارستان بستری نیست.
البته آیت اهلل شب زنده دار در حال حاضر 
در بیمارستان ولی عصر)عج( قم بستری 
بوده و تحت مراقبت های پزشکی قرار 
دارد.«آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار، 
عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی 

است.

ماراتن دبی با احترام 
به آتش نشان ها 

سپید: عیسی براری دونده د و ماراتن ایران 
با لباسی منقش به آرم آتش نشانی در مسابقه 
ماراتن دبی  شرکت کردمسابقات  دوماراتن 
امارات  که هر ساله در ماه ژانویه با حضور 
برترین دونده های دنیا برگزار می شود، 
امسال تحت تاثیر حادثه تلخ ساختمان 
از  براری  گرفت.عیسی  قرار  پالسکو 
قهرمانان دوومیدانی ایران که به دعوت 
احمد کمالی، رئیس فدراسیون دوومیدانی 
امارات در این مسابقه شرکت کرده بود، با 
طرح ابتکاری آرم آتش نشانی و شماره 1۲5 
روی لباسش پا به این ماراتن گذاشت.این 
دونده در دوره های گذشته با نام محمد 
رسول اهلل )ص(، خلیج همیشگی فارس 
و شهید احمدی روشن در این ماراتن 
دویده بود و امسال مسیر 4۲ کیلومتری 

را با آرم آتش نشانی ایران دوید.

سکته مغزی افرندنیا

  ایسنا :کاظم افرندنیا، بازیگر پیشکسوت 
تئاتر ،سینما و تلویزیون به دلیل سکته   مغزی 
در آی سی یو بستری شد و قرار است تحت 
عمل جراحی قرار بگیرد.افرندنیا که سابقه 
5 دهه حضور در سینما و تلویزیون را دارد 
جمعه شب به دلیل آنچه پزشکان »مشکوک 
به خونریزی مغزی« اعالم کرده بودند 
راهی بیمارستان شد.پسر کاظم افرندنیا 
درباره آخرین وضعیت بیماری پدرش 
گفت:»وضعیت فعلی پدر چندان مناسب 
نیست و سطح هوشیاری پایینی دارد.پدرم 
در حال حاضر در آی سی یو بستری است 
و قرار است بعد از خارج شدن لخته خون، 
فردا یا پس فردا جراحی شود« افرندنیا در 
سریال معمای شاه که هر شب از شبکه 
یک سیما پخش می شود نقش تیمسار 

طوفانیان را ایفا کرده است.

خبر

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

عباس طحان کشتی گیر تیم ملی آزاد در جام تختی مصدوم شد و به بیمارستان 
منتقل شد.

               سایت کشتی

  

مردم سراسر کشور با حضور در ایستگاه های آتش نشانی شهرهای مختلف 
ایران با اهدای گل و روشن کردن شمع به شهدای آتش نشان در ساختمان 

پالسکو ادای دین کردند.
                ایسنا

آتش نشان های شهر دوبلین ایرلند با حضور در سفارت کشورمان و اهدای 
یک دسته گل به شکل پرچم ایران به آتش نشانان جان باخته در حادثه ساختمان 

پالسکو ادای احترام کردند.
                فارس

در حاشیه مسابقات کشتی جام تختی در مشهد سه کشتی گیر برتر فصل 
94-95 حسن یزدانی،قاسم رضایی و جابر صادق زاده هنگام دریافت جوایز 
خود به احترام آتش نشانان حادثه پالسکو بالباس و کاله آتش نشانی بر روی 

تشک حاضر شدند.
               ایرنا

تاریخی ترین حرکت استاد بزرگ شطرنج.احسان قائم مقامی پرافتخارترین 
شطرنج باز ایران به دیدار کودک معلول اصفهانی رفت و ساعاتی با او 

شطرنج بازی کرد.
                ورزش سه

صندلی خالی فریدون   تبار دانشجوی رشته پیشگیری از حریق و حوادث 
دیروز در امتحان استاتیک و مقاومت مصالح سازمان آتش نشانی  .

                کانال تلگرامی مرد عمل

 محمد جوادزاده


