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اجتماعی

بازدید کارشناسان سازمان ملل از ندامتگاه قزلحصار

کارشناسانسازمانمللضمنبازدیدازندامتگاهقزلحصار،درجریاننحوهاجرایبرنامههای
کاهشآسیباینندامتگاهقرارگرفتند.بهگزارشادارهکلزندانهایاستانتهران،پروین
پاکزادمنش کارشناس دفتر ( )UNDPدر بخش اچ آیوی از مرکز سالمت به دو بخش ،کلینیک
مثلثی و مرکز MMTندامتگاه بازدید و از خدمات ارائه شده در این بخش قدردانی کرد .ندامتگاه
قزلحصاریکیازپایگاههایاصلیسازمانمللدرپیشگیریودرمانبیماریهایرفتاریاست.

سالمت
وزیر بهداشت:

آمار ابتال به ایدز
رو به افزایش است

وزیــر بهداشــت با اشــاره به اینکــه کارنامه
آسیبهای اجتماعی ایران بسیار زشت است،
گفت :ایدز ،فحشا و اعتیاد زیبنده تمدن چند
هزار ساله و انقالب اسالمی نیست .به گزارش
ایلنا ،حسن قاضیزاده هاشمی ،افزود :علیرغم
همه تالشها هنوز مشکل این بیماری جدی
اســت .بیش از ۱۰هزار نفر در حــال درمان
هســتند۱۰ .میلیون نفر زیر پوشش خدمات
مراقبت سالمت قرار گرفتند ،شناسایی بیشتر
شد و افراد بیشــتر مراجعه کردند .به ما اجازه
دادند بیشتر ســراغ کانونهای آسیب برویم و
حضورمان جدیتر شد .هاشمی افزود :حدود
۳۱۶هزار زن باردار را مورد مشاوره قرار دادیم
و ۲۴۸هزار آزمایش انجام شد۷۴ ،خانم باردار
مبتال شناسایی شدند و ۹۷درصد نوزادان سالم
به دنیا آمدند .محققین برای گام چهارم برای
کنترل و نظارت و درمان ایدز در تالش هستند.
هیچگاه فکر نمیکردم کشور ما به علت دالیل
بروز این بیماری ،شــاهد حتی یک مورد ابتال
باشد .اما علیرغم تمام تالشها آمار ابتال به آن
رو به افزایش است .او تاکید کرد :اگر این تالشها
نبود معلوم نبود در چه شرایطی قرار داشتیم .البته
نیازی به مقایسه نیست .فکرمیکنم در بحث
آسیبهای اجتماعی برای نســل ،اگر انسان از
غصه دق کند و بمیرد ،در کشــور جا دارد .ایدز،
فحشا و اعتیاد نه زیبنده تمدن چند هزار ساله
است نه زیبنده انقالب اســامی .بخشی از آن
به سیاستمداران برمیگردد و بخشی به مردم.
مردم هم بیتوجه شدند و همه چیز را از دولت
میخواهنــد .من صرف نظــر از باورهای مردم
میگویم ،به خاطر سالمت خودشان ،باید مراقب
فرزندان خود و روابطشان باشند .وزیر بهداشت
تصریح کرد :این کارنامه ،کارنامه زشــتی است.
اعتیاد ،طالق از هر ســه ،چهار نفر و ایدز اتفاق
خوبی نیست .باید حرف بزنیم ،البته من هم با
بیعفتی مخالفم و باید برای صحبت کردن ،هنر
به خرج دهیم .ایدز با ســیگار و قلیان و تریاک
متفاوتاستوفراگیریاشمصیبتبزرگیاست.
فکر نکنید عدهای الابالی به ایدز مبتال میشوند،
همه مردم در معرض هستند .اینکه سال دیگر در
این مراسم از افزایش آمار نگوییم ،دست وزارت
بهداشت نیست .ما آخر خط هستیم و خانوادهها
در اول خط هستند .اگر خدمات وزارت بهداشت،
بهورزان و مراقبین ســامت نبود ،وضعیت ما
از برخی کشــورهای آفریقایی هم بدتر بود .کار
دســت جوانان و پدر مادرهاست .این درد فقط
برای همسایه نیست .مسئوالن موضوع اشتغال،
رفاه اجتماعــی ،فقر و اقتصــاد را باید در صدر
برنامههای خود قرار دهد .هیچ وقت مدیران از من
درخواست پول برای کنترل ایدز نکردند ،هر چه
بوده همکاری و حمایت بوده است.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت :در این
جلسه ساماندهی معتادان متجاهر به خصوص در شهر
تهران توسط استانداری استان تهران تاکید و همچنین
مقرر شــد در خصوص صیانت و اشــتغال معتادان
بهبودیافته کارهای جدیتری صورت پذیرد .به گزارش
ایسنا ،حمید صرامی افزود :در این جلسه که با حضور وزیر کشور
و دبیرکل ستاد و 18نفر از متخصصان برگزار شد؛ ضمن بررسی
روند اقدامات پیشگیری

ساماندهیمعتادانمتجاهرتوسطاستانداریتهران

اولیه از اعتیاد در کان ونهای هدف خانواده ،مدرسه،
دانشگاهها ،محلهها ،محیطهای کاری اداری ،نظامی
و کارگری ،بر توسعه و تقویت برنامههای پیشگیری
به عنوان اولویت در برنامههای ستاد به منظور کاهش
میزان بروز اعتیاد در سطح کشور تاکید شد .صرامی
گفت :در این جلســه به اختصاص 50درصد امکانات و اعتبارات
امر مبارزه به برنامههای پیشــگیری اولیــه از اعتیاد برای تحقق
مفاد سند جامع پیشــگیری اولیه از اعتیاد تاکید و مقرر شد که

تمامی برنامههای همگانی -انتخابی و موردی در عرصه پیشگیری
میبایست مبتنی بر شواهد علمی و طبق شاخصهای استاندارد،
مورد اقدام واقع و میزان اثربخشــی برنامهها به صورت مســتمر
مــورد توجه قرار گیرد .به گزارش روابط عمومی ســتاد مبارزه با
مواد مخدر؛ صرامی گفت :در این جلســه به ساماندهی معتادان
متجاهر به خصوص در شهر تهران توسط استانداری استان تهران
تاکید و همچنین مقرر شد در خصوص صیانت و اشتغال معتادان
بهبودیافته کارهای جدیتر صورت پذیرد.

مکث

سارق از ترس کودک را
کنار خیابان رها کرد

آفتاب یزد  -گروه اجتماعی :باز هم خبر از
سرقت یک خودرو با کودکی که درون آن بود
منتشر شد.چهارمین سرقت خودرو در حالی
که کودکی در درون آن بود ،این بار در شــهر
پرند رخ داد و ســارق با دیدن کودک درون
خودرو ،دختر سه ساله را در کنار خیابان رها
کرد.
به گزارش میزان ،روز جمعه زنی هراسان در
تماس با پلیس شهر پرند در جنوب غربی
تهران از ربایش خــودرواش در حالی
که کودک ســه ســالهاش داخل آن
بود ،خبر داد.با توجه به حساسیت
موضوع بالفاصله تیمهای پلیس
تحقیقات خود را آغاز کردند اما
دقایقی بعد زن جوان در تماس
با پلیس مدعی شــد که سارق
کودک را در کنــار خیابان رها
کرده و با خودرو متواری شــده
است.
با حضور اکیپ پلیس آگاهی در
محل رها کردن کودک ،این زن
به ماموران گفــت :دقایقی قبل
به همراه پســر 6ســاله و دختر
سه ســاله ام برای خرید از خانه
با خودرو پژو 405خارج شــدیم.
نزدیک محل سکونت قصد داشتم
از دکه روزنامه فروشی مجله بخرم،
پســرم از خودرو پیاده شد و همراه
من آمد اما دختر ســه ســاله ام در
خــودرو خواب بود.به همین دلیل او را
داخل ماشین گذاشتم.
این زن ادامه داد:یــک لحظه به خودم آمدم
مردی را پشت فرمان خودرو دیدم.شوکه شده
بــودم که این دزد ،خودرو را به همراه دخترم
که داخل آن بود به سرقت برد .با کمک یک
تاکســی به تعقیب دزد پرداختم که پس از
چند دقیقه او دختر ســه ساله ام را از خودرو
پیاده کرده و متواری شد.تا ابتدای جاده ساوه
دزد را تعقیب کردم اما او توانســت فرار کند.
با ثبت این شکایت تحقیقات برای دستگیری
سارق کودکربا آغاز شد.
اما این خبر توسط پلیس تکذیب شد .فرمانده
انتظامی شهرستان رباط کریم گفت :خودرویی
همراه با کودک در پرند سرقت نشده است.
به گزارش مهر ،سرهنگ عبداهلل زاده پاشاکی
در خصوص خبر «سرقت یک کودک در شهر
پرنــد» گفت :اصل ماجرا ایــن بوده که یک
زن در شــهر پرند برای خرید بادکنک برای
فرزندش از خودرو خارج شده بوده و خودرو را
به صورت روشن رها کرده است .در این حال
یک سارق اقدام به سرقت خودرو مذکور کرده
و کودکربایی صورت نگرفته است.

شهری

اعالم اسامیافرادوموسساتیکهبدونمجوزبهآنهاملکواگذارشده

معاون نظارت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه
سازمان امالک و مستغالت شــهرداری در دوره
مدیریت پیشــین بدون مجوز شورا امالکی را به
افراد و موسسات مختلف واگذار کرده است ،گفت:
منتظر هستیم؛ اســامی و مشخصات افرادی که
این امالک را دریافت کردند به شورا ارسال شود.
همچنین مهلتی را مشخص کردهایم که پس از
آنکه شورا این اطالعات را دریافت کرد ،این لیست
در اختیار رسانهها قرار گیرد.
افشــین حبیبزاده ،در گفتگو با ایلنا ،با اشاره به
مصوب ه شــورای چهارم که ماهیت نظارتی شورا
را زیر ســوال برد ،افزود :بر اساس قانون شوراها،
وظایف نظارتی شــورای اســامی شــهر بسیار
مشخص اســت .ماده 71قانون شوراها ،وظایف
این شورا را مشخص کرده است ،این ماده 34بند
دارد و برخی به صورت مشخص به عنوان نظارت
اختصاص دارد.
این عضو شورای شهر تهران درباره مصوبه شورای
چهــارم در خصــوص تفویض اختیار شــورا به
شهرداری در رابطه با تنظیم اساسنامه موسسات
و شرکتهای تابعه گفت :براساس بند 15ماده71
قانون «تشــکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشــور» تصویب اساسنامه مؤسسات و
شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت
وزارت کشور به عهده شورای شهر است .این یکی
از اختیاراتی اســت که در دورههای گذشــته به
شهردار تفویض شده و از نظر شورای پنجم نباید
صورت میگرفت.
وی تاکید کرد :براســاس این مصوبه ،موسسات
و شــرکتهای وابسته به شــهرداری خودشان
اساسنامهشان را تنظیم کرده و به اجرا میگذارند.
یکــی از مهمتریــن ســازمانهایی که خودش
اساســنامهاش را تنظیم کرده اســت ،سازمان
امالک و مستغالت شــهرداری است که یکی از
بااهمیتترین ســازمانهای وابسته به شهرداری
است و مســئولیت واگذاری امالک شهرداری را
بر عهده دارد.
حبیبزاده با تشریح این نکته که تصویب اساسنامه
و بدون نظارت شورا چه تبعات منفی دارد ،افزود:
سازمان امالک و مستغالت شهرداری بندی را در
آییننامه گنجانده است که به این سازمان اجازه
میدهد امالک را بدون مصوبه شورا به افراد واگذار

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

کنــد ،در صورتی که طبق قانون هر ملکی که به
اشخاص و موسسات مختلف واگذار میشود؛ باید
مجوز خود را از شــورای شهر بگیرد ،اما سازمان
امالک و مستغالت بدون مجوز شورا امالک را به
موسسات مختلف واگذار کرده است ،که تعداد این
واگذاریها هم قابل توجه است.
او به اقدامات پیشــگیرانه شورای پنجم در این
زمینه اشاره کرد و گفت :اسامی امالک واگذار
شــده موجود است و به بخشی از این اطالعات
در شورا دسترسی داریم .منتظر هستیم اسامی
و مشــخصات افرادی که این امالک را دریافت
کردند به شورا ارسال شود و مهلتی را مشخص
کردهایم که پس از آنکه شــورا این اطالعات را
دریافت کرد ،این لیســت را در اختیار رسانهها
قرار دهیم.
معاون نظارت شورای شهر در پاسخ به این سوال
که آیا شــورای پنجم قصد ندارد برای نظارت بر
فعالیت خود اعضای شورای شهر هم اقدامی انجام
دهد ،تصریح کرد :مجلس کمیتهای را برای نظارت
رویفعالیتهاینمایندگانمجلسمشخصکرده
است و اعضای این کمیته از بین خود نمایندهها
انتخاب میشوند و پیشنهادی تحت همین عنوان
در شورای شهر هم مطرح شد .البته در این مورد
مصوبهای در شورای اول داشتیم و اعضای شورا در
این زمینه کمیتهای را پیشنهاد داده بودند که در
همان زمان تصویب شد.
او ادامه داد :مصوبه شــورای اول در این مورد در
حال بررســی و بازنگری است و از شورای اول به
این طرف این مصوبه اجرایی نشده ،که شامل همه
چیز از جمله تخلفات مالی میشود .این موضوع
در شورای پنجم به عنوان یک بحث جدید طرح
شده است و روی آن کار میکنیم .مشابه همان
اقدامی که مجلس انجام داده است و موضوعاتی
کــه به اعضا برمیگردد را کمیت ه مورد بررســی
قرار میدهد.
حبیبزاده در پاســخ به این سوال که با توجه به
شعار شفافیت ،چرا لیســت امالک و داراییهای
اعضای شورا اعالم نمیشود ،گفت :این که اعضای
شــورا اموال خود را اعالم کنند ،مطرح شــد ،اما
هنوز هیچ تکلیف قانونــی در این زمینه ندارند،
مگر آنکه خودشان در این زمینه مصوبهای را به
تصویببرسانند.

گفتگوی تفصیلی آفتاب یزد با شاهین صمدپور ،مجری سابق صدا و سیما

ازتلویزیونرفتم
آفتاب یزد – پریســا هاشمی :با برنامه «شــوک» جلو دوربین
درخشید ،اما در سازمان صدا و سیما نماند و این جای سوال بود
برای بســیاری از افرادی که برنامه مستند – حوادث «شوک» را
میدیدند .او یکی از مستندســازان خوب کشورمان است که در
گذار صدا و سیما به شــبکههای اجتماعی ،راه سختی را سپری
کرد اما حاال دوباره مســتندهایش مورد استقبال است و مستند
حوادثی که خواهان زیادی دارد را میســازد .شاهین صمدپور با
حمایت موسسه مهرآفرین در مورد کودکآزاری و مشکالت زنان
مستند میسازد و مستندهای دیگر را با حمایت و برای دل خود.
او حاال بیش از حضور در برنامههای تلویزیون معروف شده است،
اما حضور نداشتنش در جعبه جادویی هنوز هم جای سوال است.
برای پاسخ به این سوال مهمان دفتر آفتاب یزد شد .با خوشرویی
و مهربانی وارد دفتر روزنامه شد و از دغدغههای خود برای ساخت
مستندهایی گفت که حاال مســئوالن هم به آنها واکنش نشان
میدهند .گفتگوی مفصل صمدپور را از نظرتان میگذرانیم.
چرا از صدا و سیما جدا شدید؟
من ممنوعالکاری هســتم که واقعــا دلیل آن را
نمیدانم .در مجموع ،از یک جایی احساس کردم
کارهای من در صدا و ســیما واقعــا برد و به قول
معروف بازخوردی ندارد و دیده نمیشود.
یعنی صدا و ســیما تاثیرگذاریاش را از
دست داده؟
صدا و سیما برخی از بینندههایش را از دست داده
است و برنامههایی که روتین نیستند تقریبا دیده
نمیشوند.
شوک هم کنداکتور نداشت؟
نه .ساعت به خصوصی نداشت .تا 7-6سال پیش
صدا و سیما پرمخاطب بود و مردم در خانههایشان
صدا و سیما را میدیدند .ولی االن فرق کرده است
و تک برنامههایی مثل  ،90خندوانه ،دورهمی و ماه
عسل را تماشا میکنند .سال آخر شوک 14مستند
در یکسال ساختم .وقتی در خیابان مردم من را
میدیدند میگفتند« :آقای صمدپور چرا شــوک
پخش نمیشود؟» میگفتم« :دیشب پخش شد یا
هفته پیش ».جواب میدادند« :ما خیلی وقت است
نمیبینیم ».به همین دلیل حس کردم در صدا و
سیما جای کاری وجود ندارد با این حال به ندرت با
صدا و سیما کار میکردم .تهیهکننده برنامه شوک
خواست که دوباره با آنها کار کنم ولی اجازه پخش
برنامههــا را ندادند و گفتند صمدپور باید کامل از
آن حذف شود.
دلیل ممنوع الکاریتان چه بود؟
هیچ وقت به من نگفتند.
شاید حرف سیاســی زد ه یا در مراسم
خاصی بودهاید.
یکی دو نفر به من گفتند رئیس شــبکه لج کرده
است .مشکل شما این اســت که رئیس شبکه از
تو خوشش نمیآید و حتی کسی گفت که ایشان
در جایی اعالم کرده صمدپور «شَ ــر» اســت یک
کاری میکند که به اسم شبکه من تمام شود .من
نمیگذارم او کار کند .من فکر میکردم موضوع این
است تا حدود چند ماه پیش علی ضیا برای برنامه
«فرمول یک» زنگ زد و گفــت فردا میخواهیم
در مورد برنامههای مســتند صحبت کنیم و شما
و یک نفر دیگر مهمان برنامه هســتید .ســاعت6
برنامه پخش میشد و قرار شد ساعت 5آنجا باشم.
ســاعت 3داشتم آماده میشدم که علی ضیا زنگ
زد و گفت« :ممنوعالکاری؟!» گفتم« :نه چطور؟»
گفت« :گفتند از صمدپور استفاده نکنید ».آنجا بود
که فهمیدم موضوع قطعی است .رفتم حراست و
سوجــو کردم گفتند« :ما هیچ نامهای در مورد
پر 
شما نداریم ».ولی اجازه پخش مستندهای من را
ندادند .خدا را هم شکر میکنم از این بابت.
چرا خدا را شکر میکنی؟
واقعــا برکت به زندگیام آمــد .در فضای مجازی
شــرایط کار بهتر اســت .زیرا قرائت خــودم را از
ماجــرا میگویم .در فضای مجــازی من با صالح،
کاری نــدارم .بــه نظرم هیچ مصلحتــی باالتر از
واقعیت نیست .به همین خاطر در فضای مجازی
هم راحتترم ،هم احساس میکنم اگر در فضای
مجازی خوب کار کنم و خریدار داشته باشد بهتر
دیده میشود.
گاهی مصلحتاندیشــی باعث شــده
که متاســفانه مردم اخبــار را از کانالهای

غیررســمی دریافت کنند که صحت و سقم
آن مشخص نیست .در روزنامهها هم گاهی
این مصلحت اندیشــیها از سوی مدیران
روزنامهها وجود دارد .به نظرتان این روند به
کجا خواهد انجامید؟
مردم روز به روز از رسانهها بریده میشوند و اخبار
 :2030راه به راه میگوید شایعات فضای مجازی.
شایعات فضای مجازی چرا به وجود میآید؟ من
یک مثــال در حوزهای کــه کار میکنم برایتان
میزنم .مــن دو تا گزارش در چند ماه گذشــته
گرفتم .اهورا در رشــت و صادق برمکی در مهاباد.
در مورد اهورا که پدرخوانده به بچه تعرض کرده و
او را کشته بود بالفاصله صدا و سیما وارد عمل شد
و چند گزارش از پدر اهورا ،مادرش و قاتل پخش
کردنــد و چند خبر از آن تهیه شــد .اما در مورد
قتل صادق برمکی که در مهاباد اتفاق افتاد ،هیچ
گزارشی از آن تهیه و هیچ چیزی راجع به آن گفته
نشد .ما هزار بار دیدیم که مالباختگان صندوقهای
مالــی و اعتباری یک جا تجمــع کردهاند و مدام
ویدیوهایشــان در فضای مجازی آپلود میشود،
امــا در اخبار چنــد نفر جلو کاخ ســفید تجمع
کردند و گزارشــگر هم آنجا رفته و اعالم میکند
که تجمع گسترده علیه سخنرانی دونالد ترامپ.
این خبر واقعا خواســت روز مردم است؟ یا مردم
میخواهند بدانند باالخره مالباختگان به پولشان
در صندوقهای مالی و اعتباری رسیدند یا نه .این
تناقضها خوب نیست.
چطور وارد فضای مجازی شدید؟
قبــل از آنکه وارد فضای مجازی شــوم چند ماه
خیلی سخت را پشت ســر گذاشتم .چند ماهی
کــه در خانه باغچــه آب مــیدادم و مقداری از
ســفیدی ریشها و موهایــم بــه آن دوران باز
میگردد7-6 .ماهی بود که صدا و ســیما به من
کار نمیداد و هنوز نمیدانستم در فضای مجازی
چه کار کنم .در خانه راه میرفتم و فکر میکردم
و به جز باغچه آب دادن کاری نداشتم و میگفتم
خدایا مگر من کجا اشتباه کردم؟ من که در صدا و
سیما کاندیدای بهترین گزارشگر سال شده بودم،
یا ســالی که کارگردان بــودم برنامهام کاندیدای
10برنامه برتر 20ســاله اخیر صدا و سیما شده
بود ،من که به گفته روابط عمومی مســتندهایم
پربینندهترینها بود ،چرا ســرانجام باید به اینجا
برسم که به جز خانهنشــینی و باغچه آب دادن
کاری نداشــته باشــم؟ واقعــا در دوراهی بودم
که ایــن کار را رها کرده و بــروم مثل بقیه اهل
خانواده کار اقتصادی بکنم .خانواده من همه کار
بیزینس میکنند و وقتی از درآمد من میپرسند
و جوابشــان را میدهم میخندنــد و میگویند:
«چرا این کار سخت و وقتگیر هیچ چیزی برایت
ندارد؟» واقعا تصمیم گرفته بودم به بیزینس روی
بیاورم اما دیدم شَ ــم اقتصــادی هم ندارم .من از
11ســالگی در کانون ُحر در کار هنر بودم .در آن
ســالها سیدجواد هاشمی مربی کانون حر بود و
من ،هادی کاظمی ،عباس غزالی ،حسین مهری،
محمدرضا علیمردانی و علی لهراسبی همه آنجا
بودیــم .خالصه با قصه گفتن وارد فضای مجازی
شدم .شبها قصه میگفتم و به یکسری کانالها
مــیدادم و در کانال خودم هم میگذاشــتم که
خیلی مورد اســتقبال قرار گرفت .به طوری که
8-7هزار نفر طرفدار قصهها شــدند و هر شــب
پیام میدادند که آقای صمدپور قصه یادت نرود.
کارم در فضــای مجازی را اینطور شــروع کردم.
بعد مستندهای شوک را کوتاه کرده و در فضای
مجازی پخش کردم.

چطور شــد که طرفداران مســتندهای
شاهین صمدپور به طرز عجیبی افزایش پیدا
کرد؟
یکــی از این ویدیوهــا خیلی دیده شــد .در این
ویدیو من با مدیران ایرانخودرو و سایپا مصاحبه
میکردم .این ویدیــو 3دقیقه بود اما زمان پخش
آن بــا راهاندازی کمپین تحریم خودرو بیکیفیت
داخلی تالقی پیدا کــرد .این ویدیو اینقدر بازتاب
داشــت که حدود یک هفته10 ،روزی که بیرون
میرفتم همه از آن تعریف میکردند .آن موقع بود
که متوجه شدم چقدر فضای مجازی بازتاب خوبی
دارد .چون این ویدیو در شبکه سه که پخش شد
اینقدر بازتاب نداشت .البته زمان درستی هم پخش
شده بود .من یکی دو گزارش کوتاه دیگر هم پخش
کردم بعد یاد گرفتم که ویدیوها را کجا و چه زمان
پخش کنم .مثال دوربین مخفیهایی که در شوک
کار کرده بودم را پخش کردم و متوجه شدم فضای
خوبی وجود دارد .اما چند ماه پیش دســتفروش
قمی که در درگیری با ماموران شــهرداری ایست
قلبی کرده و کشــته شد را کار کردم و هیچ جایی
آن را نخواست .خودم آن را پخش کردم.
امــا گزارشهای بعدی آرشــیوی نبود.
هزینههای آن را از کجا تأمین میکنید؟
شغل و کار من مستندســازی و گزارشگری بود.
کمی کــه کارهایــم را پخش کــردم محمدرضا
حســینیان من را به TVپالس وصل کرد .از آنجا
مواردی که به نظرم جالب بود را خودم میگرفتم.
از یک جایی به بعد که ویدیوها شناخته شد چند
جایی صحبت کردند و بــه من کارهای تبلیغاتی
پیشنهاد شــد .از کارهای تبلیغاتی پول درآورم و
در کارهای اجتماعی هزینه کردم .البته در زمینه
کودکان خانم فاطمه دانشور و موسسه مهرآفرین
اعــام کردند که من را کامل ســاپورت میکنند
و قرار شــد هر جا کودکان و زنان دچار مشکل و
آسیب بودند ،گزارش تهیه کنم و آنها هزینههای
کار را بپردازند .اگر گزارش داخلی باشــد و نیاز به
بلیت و سفر نداشته باشد شاید آخرش مقدار کمی
هم برای خودم بماند ،ولی کارهای تبلیغاتی را برای
پول درآوردن گذاشتم و با کارهای اجتماعی لذت
میبرم .چون کاری اســت که دوســت دارم انجام
بدهم.
چرا بازیگر نشدید؟
مــن چند تئاتر بازی کردم و در  19-18ســالگی
خواســتم وارد تلویزیون شــوم امــا جایی به من
پیشنهاد نمیشد به همین دلیل با کار دستیار سوم
کارگردان وارد صدا و سیما شدم و بعد از آن مدیر
تولید و برنامهریز شدم .بعضی وقتها هم نقشهای
چند سکانسی کوتاهی را بازی میکردم اما عشق و
عالقهام واقعا مستندسازی ،گزارشگری و اجرا بود
که راه خودم را پیدا کردم.
راجع به قتل صادق برمکی گفتید ،میشود
ماجرای این قتل را کامل شرح دهید؟ به قول
خودتان صالحش را مردم بیندیشند.
ابعــاد این پرونــده خیلی ویژه بود .من 15ســال
است که با برنامههای نَفَس عمیق ،درنگ ،شوک
و فضــای مجازی بــا اینطور پروندهها ســر و کار
داشتم ،اما ماجرای صادق برمکی (که خانوادهاش
مظلوم واقع شــدند و هیچ پوشــش خبری وجود
نداشــت) متفاوت بود .چند جوان به خاطر عقاید
شیطان پرســتی دوستشــان را به قتل رساندند.
جالب اســت هر اتفاقی در مملکت ما رخ میداد
میگفتند به خاطر شیطان پرستی بوده ،حتی اگر

در فضای مجازی
شرایط کار بهتر
است .زیرا قرائت
خودم را از ماجرا
میگویم .در فضای
مجازی مــن با
صالح ،کاری ندارم.
به نظــرم هیچ
مصلحتی باالتر از
واقعیت نیســت.
به همیــن خاطر
در فضای مجازی
هم راحتترم ،هم
احساس میکنم
اگــر در فضای
مجازی خوب کار
کنــم و خریدار
داشته باشد بهتر
دیده میشود
به شیطانپرســتی ربطی نداشت .یکسال قبل از
آنکه من وارد برنامه شــوک شوم ،دقیقا زمانی که
رپ تازه داشت باب میشد ،مستندی پخش شده
بود که نشان میداد «رپرها» شیطان پرست بودند.
(البته هنوز سر آن برنامه به من انتقاد میکنند و
من هم میگویم که آن را نســاختم و آن زمان در
برنامه شوک نبودم ).همه چیز را به شیطانپرستی
ربط دادند اما حاال که واقعا جریان شیطانپرستی
اســت راجع به آن حرف نمیزننــد .جوانی به نام
دانیال تیمی درســت میکنــد و تعدادی هرچند
اندک عضو آن میشــوند .یکی از دوستان صادق
به من گفت صادق نگران بود و میگفت« :دانیال
کارهای خطرناکی میکند .دو سه ماه بود که دانیال
عکسهای ترســناک از خودش میگرفت و گروه
راه انداخته است ».صادق با آنها همکاری نمیکند.
آنها هم به طرز بسیار فجیعی او را میکشند .یعنی
روز قبل از مرگ او را با ســاطور و چاقو نیمه جان
کرده و در بیابان رهایش میکنند .روز قتل او را ذره
ذره آتش میزنند و از کارشان فیلم میگیرند .این
فیلم فاجعه است .صادق خودش را از آتش بیرون
میکشــد و آتش کم میشود ولی آنها دوباره روی
او بنزین میپاشند.
در برنامه شــوک ،همکاری تنگاتنگی با
آگاهی و پلیس داشتید .آیا در فضای مجازی
و خصوصی هم این همکاری را داشتهاید یا
خیر؟
نــه .کال رشــتههای هنری در کشــور ما مظلوم
هســتند .یکی از مظلومترینها هم مستندسازی
است .شما از مردم بپرســید چند مستندساز را
میشناسند؟ شاید اسم دو نفر مستندساز را هم
نشناســند در حالی که ما مستندسازهای درجه
یک بســیاری داریم که مــن در مقابل آنها هیچ
هســتم و وقتی اثر آنها را میبینم کیف میکنم.
مستندسازی در کشور ما دیده نمیشود .ولی در
شــبکههای خارجی میبینید در همه جای دنیا
و همه شبکهها برنامههای مستند از جذابترین
برنامههای تلویزیونی است .مستندهایی راجع به
غذا ،پوشاک ،شهرهای مختلف و ...چرا تلویزیون
ما اینقدر کم مستند نشان میدهد؟ اسم 4برنامه
مستند تلویزیون را بپرسید اکثرا نمیدانند .چون
همکاری ارگانها هنوز با شــیوه قدیمی اســت.
یعنی اتفاقی در یک شهر رخ داده من میخواهم
در آن شهر گزارش بگیرم ،باید مجوز فیلمبرداری
شهری داشته باشم و اگر بخواهم تقاضای مجوز
کنم 3ماه طول میکشــد و 3ماه بعد کســی آن
مســتند را نگاه نمیکند .آن زمان که در صدا و
ســیما با ارگانهای مختلف همکاری داشــتیم
شرایط متفاوت بود و فضای مجازی اینقدر رشد
نکــرده بود .االن فضای مجــازی وقت این کاغذ
بازیها را به آدم نمیدهد .امروز قتلی اتفاق افتاده
و تا دو روز دیگــر آن را کار نکنید خبرش کهنه
میشــود .دو روز وقت داری کار کنی دو روز هم
تدوین تا یک هفته آن را پخش نکنی دیگر کسی
آن را نمیبیند.

