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ایجاد مزاحمت برای مردم

مدتی اس��ت صاحبان فروش��گاهها و بنگاههای اقتص��ادی برای تبلیغ
کاالهای خود از طریق یک شماره تلفن  5تا  8رقمی صدای ضبط شده
ای را به گوشی های تلفن همراه شهروندان می فرستند تا تبلیغ اجناس
و کاالی فروشگاه خود را بکنند .این صدای ضبط شده گاه و بیگاه زنگ
تلفن را به صدا درآورده و بدون توجه به زمان کار و یا اس��تراحت مردم
موجب ایجاد مزاحمت می شوند .در این رابطه شهروندان بسیاری تماس
گرفته و با طرح این سوال خواستار انعکاس این موضوع شدند که ورود
به حریم خصوصی افراد که تلفن ش��خصی هم جزو این حریم است آیا
نیاز به مج��وز ندارد و آیا صاحبان فروش��گاهها راضی اند برای تبلیغ و
سود بیشتر خود در وقت و بی وقت آسایش شهروندان را هدف بگیرند.

درخواست وزیر کشور از شورای نگهبان

وزیر کشور در نامه ای به سخنگوی شورای نگهبان از این شورا خواست
به منظور تحقق بیش��تر مشارکت مردم در انتخابات این زمینه را فراهم
کنید .در این نامه آمده اس��ت « :برگزاری انتخابات در اس��فند ماه سال
جاری فرصت بزرگی است ،آنچه اهمیت دارد تحقق مشارکت حداکثری
اس��ت ،که در بیانات مقام معظم رهبری بدان تاکید ش��ده و مجریان و
ناظران همگی بایس��تی زمینه های تحقق آن را فراهم کنند ،قطعاً یکی
از عوامل تحقق مشارکت باال حضور همه سالئق سیاسی درون خانواده
انقالب اسالمی میباشد .انتظار می رود شورای محترم نگهبان و شخص
جنابعالی به عنوان فرد موثر و فعال در خصوص انتخابات ،صحبت های
دلسوزانه و مش��فقانه و قانونی رئیس جمهور را با نظر ُحسن و ُوسع در
چارچوب قانون و تحقق ارکان چهارگانه (مش��ارکت ،سالمت ،امنیت و
رقابت) در انتخابات پیش رو ،تلقی نموده و در فرصت باقی مانده قانونی
بررسی شکایات ،امکان حضور و رقابت و مشارکت بیشتر را فراهم آورید.

واکنش ها به یک مجری زن

ح��رف نابج��ای یک مجری زن تلویزیون که گفت « :اگر کس��ی اعتقاد
ن��دارد ،جم��ع کند و از ایران برود ».حاش��یه ها و واکن��ش های زیادی
در ایران برانگیخت و کلیپ آن به فوریت در سراس��ر کش��ور پخش شد.
اظهاراتی که به گفته ی منتقدین آنقدر ناپس��ند بود که می توان آن را
یکی از بدترین لحظات تاریخ تلویزیون در ایران دانست .در یکی از همین
واکنش ها آمده است« :مگر ایران ملک طلق این مجری زن است که این
گونه برای مردمانش تکلیف معین میکند؟» .آنها نوشتند :البته مقصراو
نیست ،کس��انی هستند که تریبون دس��ت او دادهاند تا این گونه نفرت
بپراکند ».منتقدین این کلیپ بالفاصله در مقابل آن  ،به بازنشر کلیپی از
سردار سلیمانی پرداختند که پیشتر با اشاره به همین محدودیت آفرینی
ها گفته بود « :همان دختر کم حجاب دختر من و شما هم هست .این
چه برخوردی است که می کنیم .آن با حجاب است این بی حجاب است.
این چپ است آن راست است .خب پس چه کسی را می خواهید حفظ
کنید .این جامعه برای همه ی ماست ».

این نمایش را با بلیط اینترنتی ببینید
کمدی اجتماعی «دپوتات به دنبال دروغگو» نمایشی کمدی اجتماعی است
که موضوع آن در فضای آتن یونان در حال شکلگیری است .این کمدی
داستان یک نماینده مجلس سنا آتن را بازگو می کند که بعد از رسیدن
به پست نمایندگی مجلس دچار مشکالتی با مراجعهکنندهها میشود .او
نمیتواند این مسئولیت را بهدرستی انجام دهد و از شخصی میخواهد که به
او مشاوره بدهد که درنهایت  ...این کمدی اجتماعی را دیمیتری پساتهاس
نوشته و کریم عظیمی ترجمه کرده است .دراماتورژ این تئاتر محمد نادری
است و طراح و کارگردان آن صابر سلطان احمدی می باشد .در این نمایش،
فرشته گلستانه ،ابراهیم اسدی زیدآبادی ،سید محمدرضا موسوی ،میثم
شهابالدینی ،فرشید مظفر پور ،آیدا دولتآبادی ،محمود موذنی ،فرهاد
ستوده ،امیر احمد کریمی نسب و صابر سلطان احمدی نقشآفرینی میکنند
این تئاتر از  ۲۹دیماه تا  ۱۷بهمن ساعت  ۱۹درصحنه تئاتر شهر (تاالر
فردوسی) به اجرا درمیآید.
از مزیتهای این برنامه عدم ارائه بلیط کاغذی و ارائهی اینترنتی است
که از طریق سایت  www.zardbanafsh.irصورت خواهد گرفت.

بیزنس اینسایدر :

محکومیت آمریکا در دادگاه الهه
در پرونده ترور سردار سلیمانی ،قطعی است

 یک مقام رسمی ناتو در منطقه :این پرونده علیه آمریکاییها به طرز تکان دهندهای قوی است و ایران در صورت
طرح شکایت به دادگاه الهه ،قطع ًا خواهد توانست حکم محکومیت آمریکا را بگیرد.

وب س��ایت «بیزنس اینسایدر» آمریکا نوشت:
اگر دولت ایران پرونده ترور س��ردار س��لیمانی
را به دیوان بی��ن المللی الهه ببرد ،به احتمال
قریب به یقین حک��م محکومیت دولت ایاالت
متحده آمریکا را خواهد گرفت.
به گزارش عصرایران ،این س��ایت با اش��اره به
اینکه مسئولیت این ترور را آشکارا دولت آمریکا
بر عهده گرفته ،نوش��ت :،بعید به نظر میرسد
استدالل حقوقی آمریکاییها مبنی بر ضرورت
و فوریت انج��ام ترور با توجه به تهدیدهای در
پیش رو برای این کش��ور ،از سوی قضات این

دیوان مورد پذیرش قرار بگیرد.
یک کارش��ناس حقوقی در این باره به بیزنس
اینس��ایدرگفت :در ص��ورت ش��کایت ایران از
دول��ت ایاالت متح��ده آمریکا به ای��ن دیوان،
وکالی ای��االت متحده آمریکا در دادگاه حاضر
نخواهن��د بود و ایران مدارک و ش��واهد کافی
دارد ت��ا با ارایه آنها ب��ه دادگاه محکومیت این
اق��دام دولت آمریکا در ترور یک مقام رس��می
نظامی خود در یک کشور ثالث را بگیرد.
یک مقام رس��می ناتو نیز در منطقه با اش��اره
ب��ه این موض��وع به بیزن��س اینس��ایدر گفته

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

به یک نفر کارشناس پرستاری
با تجربه کار ترجیحا در بخش کودکان
جهت کار در مطب نیازمندیم.
لطفا نام و نام خانوادگی ،محل ،مدت س�ابقه کار
قبلی و شماره تماس خود را به شماره

به یک نفر خانم با تجربه کاری در فروش آرایشی
و بهداش�تی ب�ا روابط عمومی ب�اال جهت کار در
داروخانه نیازمندیم.
لطفا نام و نام خانوادگی ،مدت سابقه کار قبلی و
شماره تماس خود را به شماره

 09391455339پیامک نمائید.
لطف ًا فقط اطالعات خود را از
طریق پیامک ارسال نمایید .

 09131799964پیامک نمائید.
لطف ًا فقط اطالعات خود را از
طریق پیامک ارسال نمایید.

دعوت به همکاری
یک شرکت معتبر معدنی به یک نفر آقا با مدرک کارشناسی کامپیوتر و باالتر با حداقل  3سال سابقه کار
در زمینه شناخت و نصب نرم افزارها و سخت افزار ،نصب و راه اندازی شبکه های متوسط و نسبت ًا بزرگ  ،آشنایی

ب�ا کانفین�گ و راه اندازی مودم و  ، Access pointآش�نایی با کابل و کابل کش�ی و تجهیزات ش�بکه ،
آشنایی با کانفینگ روترهای میکروتیک و نصب ویندوز و درایور و نرم افزارهای تخصصی ،جهت همکاری
در یکی از معادن استان کرمان نیاز دارد.

متقاضیان میتوانند رزومه خود را از طریق شماره فکس 021-26800142

و یا به آدرس  jazbederakhshan13@yahoo.comارسال نمایند.

اس��ت «:این پرونده علی��ه آمریکاییها به طرز
ت��کان دهندهای قوی اس��ت و ایران در صورت
طرح ش��کایت ب��ه دادگاه الهه ،قطع��اً خواهد
توانس��ت حکم محکومیت آمریکا را بگیرد .این
مق��ام ناتو تأکید کرده ب��ا توجه به عدم حضور
آمریکاییها در دادگاه الهه ،امکان دفاع و ارایه
مدارک محرمانه احتمالی برای توجیه ضرورت
ترور س��ردار سلیمانی به این دادگاه نیز منتفی
خواه��د بود و به همین خاطر دادگاه بر مبنای
ش��واهد ارایه شده از س��وی ایران و مدارک و
شواهد آشکار این حادثه قضاوت خواهد کرد.

نگاه آخر

سریال نمایش خانگی بد،
اما تو هم پسر پیغمبر نیستی
آقای تلویزیون!
این روزها هرچقدر میخواهیم از تلویزیون ننویسیم ،نمیشود  ..آنقدر
صداوس��یما روی اعصاب بخش��ی از مردم راه م��یرود که حد ندارد،
نمونهاش برنامه عصرانه شبکه افق.مجری این برنامه شمشیر به کمر،
کالهخود بر س��ر و سپر در دست به جنگ سریالهای پخش شده از
نمایش خانگی رفته بود میگفت سریالهای پخش شده و یا در حال
پخش این شبکه درد مردم نیست و به مشکالت آنها اشاره نمیکند.
نگارن��ده این متن هم اتفاقا با جناب مجری ،نویس��ندگان و مقامات
شبکه افق ،تلویزیون و صداوس��یما موافق هستم .سریالهای شبکه
نمایش خانگی بد و بدون محتوا است و میخواهند ادای سریالهای
ترک��ی را در بیاورند .اما اینجانب یک س��وال ج��دی از تلویزیون هم
دارم و آنه��م این اس��ت که آیا س��ریالهای تلویزی��ون از درد مردم
میگویند؟کدام یک از سریالهای این سالهای تلویزیون به مشکالت
زندگی مردم اش��اره کرده اس��ت؟ کدام دغدغه مردم در سریالهای
ش��بانه مورد اش��اره قرار گرفت؟ کدام یک از بحرانهای سیستان و
بلوچستان در سریالی به نمایش درآمد؟ مشکالت اقتصادی جامعه در
کدام س��ریال گفته شد؟کدام یک از تبلیغات پخش شده از تلویزیون
ش��بیه زندگی مردم اس��ت؟ یخچالهایی که هر وق��ت در آن را باز
میکنید ،پر از خوراکیهای خوشمزه است حتی همیشه کیک تولد
دارند!.سریالهای نمایش خانگی درد و مشکالت جامعه را نمیگوید،
تو هم نمیگویی آقای تلویزیون!
آقای مجری به گونهای انتقاد میکند که انگار این سریالها از شبکه
جم یا من و تو پخش ش��ده اس��ت .نه همانطور که ش��ما صداوسیما
جمهوری اسالمی هس��تید این فیلمها هم از وزارت ارشاد جمهوری
اسالمی مجوز گرفتهاند .نکته بعدی که به آن باید اشاره کرد این است
که بخش خصوصی در شبکه نمایش خانگی در حال ساختن سریال
است .سریالهای ساخته شده هم به هیچ دردی نمیخورد .درست؟
مردم در این مورد تصمیم گیر هس��تند نه من و شما .مردم تصمیم
میگیرند این سریالها را بخرند و یا نخرند .اگر نخریدند ،تهیه کننده
این فیلمها میفهمد که راه را اش��تباه رفته است و استراتژی خود را
تغییر میدهد .این یک اصل اساسی در بخش خصوصی است.
مش��کل ما با صداوس��یما است که اشتباه و بد میس��ازد و از بودجه
دولت اس��تفاده میکند و هیچ اهمیتی هم به نظرات مخاطبان خود
نمیدهد .اینکه ش��بکه آی فیلم محبوب ترین شبکه تلویزیون است
باعث افتخار نیست .این نشان میدهد که دیگر حرف جدیدی برای
زدن نیست و مردم به سراغ خاطرات خود میروند.
وقتی درهای صداوس��یما بر روی آدمهای با استعداد بسته میشود و
همه خودی و غیر خودی میشوند ،باید تهیه کنندگان و کارگردانها
به س��راغ ش��بکه نمایش خانگی بروند .آیا هیوال در تلویزیون ساخته
میشد؟ آیا شهرزاد در تلویزیون ساخته میشد؟مسئله مهم این است
که صداوسیما از شکسته شدن انحصارش ناراحت است .امروز فضای
مجازی ،انحصار مطلق صداوس��یما را شکسته اس��ت .زمانی بود که
مردم چارهای جز دیدن تلویزیون و ش��نیدن رادیو نداشتند اما حاال
دیگر داس��تان فرق کرده است و مردم حق انتخاب دارند و برای این
انتخاب خود هم هزینه میکنند / .عصر ایران

