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کنسرتهای لغوشده
به احسن تبدیل میشوند

* رضا ساکی
مرادی امروز دربهدر خریدن بلیت کنسرت بود .میخواست دخترش را به مناسبت
تولدش غافلگیر کند .صابری گفت :یک سایت پیشنهاد میکنم برو از آنجا بخر ،شرایط
خوبی گذاشتهاند ،اگر کنسرت لغو بشود پولت را به صورت کارتبهکارت برمیگرداند
و نیاز نیست راه بیفتی بروی پولت را بگیری.محمدی پیشنهاد دیگری داشت .گفت:
یک سایت هست که نیم ساعت قبل از شروع کنسرت بلیتفروشی میکند .از آنجا
بخر و مطمئن باش .تیموری گفت :یک سایت بلدم که اصال پول نمیگیرد ،صبر
میکند شما بروید کنسرت را ببینید بعد وقتی کنسرت تمام شد هنگام خروج پولش
را میدهید .اگر هم رفتید و کنسرت برگزار نشد ساندویچ کالباس میدهد.مرادی گفت:
با این وضع بروم سینما بهتر نیست؟ قاسمی گفت :اینها دارند الکی شلوغش میکنند.
این همه کنسرت دارد برگزار میشود .برو با خیال راحت بلیت بخر .من گفتم :هزینه
بلیت خودت و دخترت میشود دستکم  200هزار تومان ،من جای تو بودم همان را
میدادم به خودش برود هر چه دلش میخواهد بخرد .میدانی با این پول چند آلبوم
موسیقی میتواند بخرد؟ قاسمی گفت :البته موسیقی زیاد عقل آدم را زایل میکند .به
نظرم برای بچهها همان موسیقیهای رادیو پیام کافی است .رادیو آوا هم هست البته اما
مقدار موسیقیاش زیاد است.صابری که مدتی بود سرش توی کامپیوتر بود گفت :بیا،
یک سایت پیدا کردم که بلیت کنسرتهای لغوشده را تبدیل به احسن میکند .مثال در
همان ساعت برایت تئاتری ،فیلمی ،نمایشگاه عکسی چیزی پیدا میکند .خوب نیست؟
تو اصال به دخترت نگو میخواهید کنسرت بروید ،بگو به یک مکان فرهنگی دعوت
هستید .البته توی سایت نوشته اگر چیزی به عنوان احسن پیدا نشد ،تور سهساعته
کشتارگاه میگذارد به صرف جگر .خوب نیست؟ باالخره بچه نیاز به آهن هم دارد.
همهاش هنر نیست که.
منبع:ایسنا

سواد رسانه ای و نقش آن در شبکه های اجتماعی

همراه نامحرم !!!

ممنوعیت استفاده مسئوالن از گوشیهای هوشمند توسط سازمان پدافند غیرعامل
طرح:تسنیم

انتخابات  24خردادونقش اصالح طلبان

.

محمدعلیخالقنژاد

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در 24خرداد 92نقش
اصالح طلبان را روشن کرد  .در این انتخابات باید بدرستی به
تحلیل پرداخت و باید دید چرا مردم به جریانی « یکدست » و
«هماهنگ» از یک جناح « نه » گفتند  .هر چند بعضی ها نمی
خواهند و نمی توانند بپذیرند که این انتخابات رأی به «تغییر »
بود ولی شرایط اقتصادی و بی برنامگی و آشفتگی ها در عرصه
مدیریت داخلی و خارجی و نابسامانی های گوناگون متأثر از
ناتوانی مدیران سبب شد مردم به انتخاب دوباره چند نامزد یک
جناح « نه » بگویند  .هر چند رأی به دکتر حسن روحانی رأی
به عقالنیت و اعتدال واخالق بود و نمی توان این مورد را در
یک جناح و جریان خاصی خالصه کرد ولی جو غالب جامعه
جو «اصالح طلبی » است  ،رویش رأی روحانی با کنار رفتن
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اخالقی مرد سیاست و کیاست « دکتر عارف » و حمایت آشکار
آقایان « هاشمی » و « خاتمی » بیشتر شد و آن حماسه سیاسی
مورد انتظار رهبر معظم انقالب با درایت ملت خلق شد  .چیزی
که سرمایه بزرگ این « مردم » و « میهن » است و باید آن را
به خوبی ارج نهاد و پاس داشت  .اصالح طلبان در هشت سال
دولت مهرورز مورد هجمه و جفاهای زیادی قرار گرفتند و عده
ای هر روز خبر از مرگ جریان اصالح طلبی می دادند و شگفتا
که به قول شفیعی کدکنی « از مرده شان هنوز همه پرهیز می
کنند »  .باید این واقعیت را پذیرفت که اگر نامزد حداکثری
اصالح طلبان « خاتمی » یا « هاشمی » تأیید صالحیت می شد
بی گمان رأی اصالح طلبان می توانست یک رأی خیره کننده
باشد  .ولی رد صالحیت « هاشمی رفسنجانی » و تنگ کردن
عرصه برای حضور خاتمی سبب شد که نیروهای محجوب چون
دکتر عارف تأیید صالحیت شوند که نمی توانست تمام اصالح
طلبان را با خود همراه کند  .باید اذعان کرد صدا و سیمای ما هم
زبان یک جریان شده است و در آن هشت سال شاید به تعداد

* فاطمه شيدائی
در شرایط زندگی کنونی که عصری در گیر بمباران
امواج رسانه ها می باشد جهت تشخیص سره از نا سره
رسانه ها و مصونیت از آنها با ید مسلح به دانایی و دانشی
بود که آن را سواد رسانه ای می نامند.
سواد رسانه ای چیست؟
سواد رسانه ای یک نوع درک متکی بر مهارت است
که می توان بر اساس آن انواع رسانه ها را شناسایی ،
تفکیک و از یکدیگر تمیز داد .در واقع سواد رسانه ای
مهارت رمز گشایی رسانه ها را دارد.این سواد آمیزه ای از
تکنیک های بهره وری مؤثر از رسانه ها و کسب بینش
و درک برای تشخیص آنها می باشد.می دانیم که تمامی
رسانه ها اعم از دیداری  ،شنیداری و حتی اپلیکیشن
های موبایل با اهداف خاص خود ساخته و در جذب
مخاطب کوشا می باشند ،هر محصول نهایی رسانه باید
مورد تائید عدالت اجتماعی واقع گردد و این سواد رسانه
ای است که تشخیص و تائید این عدالت اجتماعی را به
عهده دارد.در عصر کنونی که با کمرنگ شدن جنگهای
سخت و گرم و جایگزینی جنگ سرد و نرم از طریق
شبکه های اجتماعی جهانی ،طبق اعالم نظر محققین،
قدرت تخریب یک گرم سیلیسیوم بسیار مخرب تر از
چند تن اورانیوم غنی شده می باشد .لذا نیاز به تجهیز
سالح سواد رسانه ای که بینش ما را در بهره وری از

انگشتان دست از افراد اصالح طلب در برنامه های چالشی صدا
و سیما استفاده نشد و این سبب شد مردم فقط یک صدای
تکراری را بشنوند که صدای همه مردم نبود و در چنین فضایی
اصالح طلبان توانستند خود را بازسازی کنند و با مشورت دهی
به بزرگان اصالح طلب و تجربه تلخ تکثرنامزدها در سال  84تنها
با یک گزینه وارد انتخابات  92شوند و ثمره ی این تدبیر رأی به
آقای « دکتر روحانی » بود  .با رأی به روحانی نگاه جهان و مردم
ایران نگاهی امیدبخش است  .شور و شادمانی مردم و تبریک
دیگر نامزدها و بزرگان کشور و جناحهای مختلف همه حاکی از
ایجاد شور و نشاط سیاسی در کشور است که باید قدردان آن
بود ولی متأسفانه بعضی خط و نشان کشیدنها از سوی بعضی
نشریات خاص  ،نشانگر عدم پذیریش رأی مردم و بر حذر داشتن
رئیس جمهور منتخب از بهره گیری از افراد و جریانات سیاسی
گوناگون است که این فضای نفس گیر سبب می شود بذر یأس
و دلمردگی در دلها افشانده شود و این با منویات رهبر فرزانه
انقالب در تضاد است  .همه می دانند اصالح طلبان انتخابات را

رسانه ها و تجهیز و تحلیل درست اجتماعی  ،سیاسی،
اقتصادی و غیره تامین میکند و موجب تبدیل رسانه
یکسویه به رابطه ی فعال تر و انفعالی تر میشود  ،بیشتر
احساس میگردد.همانگونه که یک خودرو جهت راه
اندازی و رسیدن به مقصد نهایی نیاز به مهارت رانندگی
و تنظیمات خودرو در زمان معین خود را دارد لذا در
شرایط اشباع رسانه ای امروز و فضای پیرامون سرشار
از حضور اینترنت و اتصال به شبکه های اجتماعی و
با حضور این غذای آماده ی الکترونیکی جهانی باید به
شدت مراقب معایب آن بود.همانگونه که افراد با مصرف
افراطی شیرینی جات و چربی ها و غیره مبتال به بیماری
های خطرناک می گردند این خطر در غذای جهان
الکترونیکی در بعضی موارد به مراتب بیشتر و مؤثر تر
است .از آنجا که امروزه نسل جوان و حتی نوجوان دارای
سواد دیجیتالی و مسلح به ابزار اینترنتی می باشند و از
کاربران فعال فضاهای مجازی بشمار می روند ،محرز و
روشن است که کاربران فضاهای مجازی و الکترونیکی نیاز
بیشتری نسبت به یک بیننده و مخاطب تلویزیونی به سواد
رسانه ای دارند.با حضور این قشر در شبکه های اجتماعی
اتفاقات عجیبی برای کاربران آن رخ داده و می دهد .با عدم
وجود فیلترینگ و خالء قانون طبقه بندی کاربران و درد
سترس بودن این اطالعات برای گروههای سنی مختلف
با جنسیتهای متفاوت اتفاقات ناگواری در کمین گروه

نگاه ویژه
به این فرجام مبارک رسانده اند و هیچگاه به دنبال سهم خواهی
نبوده اند ولی اگر یک فرد توانمند صرفا به دلیل اندیشه سیاسی
اصالح طلبی از حضور درپست های کلیدی حذف شود این جفا
به مردم و نظام است و از سوی هر کسی و هر جریانی باشد این
رویه را ناپسند می دانند  .اصالح طلبان امروز با برنامه تر از قبل
عمل می کنند  ،با تدبیرتر از گذشته به پیش می روند و با آرامش
و صبر و سکوت در عرصه کشور و در بین مردم حضوری پررنگ
دارند و می توانند با عقالنیت و آسیب شناسی گذشته گامهای
بلندی برای فردای ایران بردارند  .دولت تدبیر و امید  ،دولت همه
مردم ایران است و اصالح طلبان که در کنار همه جریانات وفادار
به قانون اساسی نقش آفرین اصلی این انتخابات بوده اند حق
حضور درارکان دولت ومدیریت اجرایی استان ها و شهرستان ها
را دارند و این سهم خواهی نیست بلکه نماد عینی مردم باوری
است که امید می رود با گسترش روحیه وحدت و انسجام بین
مردم و با درایت و تدبیر بزرگان ،کشور در مسیر آبادانی  ،پیشرفت
و خدمتگزاری پیش رود .

نکته روز

یادداشت

هدف می باشد همانند پیامدهای منفی ارتباطات و وقت
گذرانی غیر هدفمند خصوصاً در اپلیکیشن های موبایل
و نیز شاهد اعتیاد افراد به آن می باشیم .بطوریکه اخیرا ً
پای صحبت و سخنرانی یکی از مدیران گوگل حاضر
بودم ایشان اینترنت را سیگار الکترونیکی عصر نامیدند
و پیرو تحقیقات نامحسوس از تعدادی از کاربران شبکه
های اجتماعی آمار استفاده و بازدید این افراد از فضاهای
نامبرده را توسط گوشی و تبلت ها بطور میانگین 150
مرتبه در روز اعالم نمودند.یکی دیگر از عوارض سوء
شبکه های اجتماعی بلوغ زود هنگام جنسی در ایران
اعالم گردیده است که عوارض مخربی بر جسم و روح
این قشر وارد نموده است .لذا بر قانونگذاران جامعه و
مسئوالن آموزشی و تربیتی و والدین واجب و الزامی
است که در تدریس و آموزش این مهم (سواد رسانه
ای) به جد کوشا باشند.تا گروه هدف مسلح به سواد
رسانه ای پیامها و ناخالصی ها را از صافیها عبور دهند
و با آگاهی از اهداف پیام رسان  ،با هوشیاری در حذف
و پاک کردن پیامهای مخرب از خطرات آن دور بوده و
می توانند از مزایای پیامها بهره مند شوند و پیام رسان
در تسخیر ذهن و روح گروه هدف ناکام می ماند و ما
می توانیم از مزایای شبکه های اجتماعی در تولید و
رشد نسلی با ارتقاء دانش و آگاهی و معلومات فرهنگی
ایرانی – اسالمی موفق باشیم.

طرح جدید در سینماهای سوئیس:

فیلم ببینید اگر خوشتان نیامد پولتان را پس بگیرید
دوازده سینمای پاریس یک ایده جدید را تست کردند .این سینماها کارتهایی
با قیمت  ۵۰یوروفروختند که با آنها میشد ده فیلم را تماشا کرد.
به گزارش دویچه وله ،در این سینماها اگر تماشاچی فیلمی را نمیپسندید میتوانست
در نیم ساعت نخست پخش فیلم ،سالن را ترک کند بدون آنکه ورود به سالن روی
کارت او حساب شود .این تست موفقیتآمیز بود چون هیچ کدام از خریداران این
کارتها ،هنگام تماشای ده فیلم خود سالنهای سینما را ترک نکردند  .حال تعدادی
از سینماهای سوئیس میخواهند این ایده فرانسوی را کپیبرداری کنند .مدیر سینهریو،
سینماهای زنجیرهای غرب سوئیس اعالم کرده که مایل است این ایده را اجرا کند .او
تصریح کرده است که پس از فراهم شدن شرایط فنی ،این ایده از اواخر تابستان در
یکی از سالنهای سینما سینهریو اجرا میشود .اجرای این ایده البته منتقدانی هم دارد
ط های آن در مقایسه
که میگویند سینما ارزانترین عرضه فرهنگی است که قیمت بیل 
با بلیط کنسرتها یا اپرا ناچیز است .منتقدان میگویند این ایده مانند این است که
نوشیدنی جدیدی سفارش دهید و اگر مزه آن را نپسندید برای باقی مانده آن در لیوان،
پولتان پس بگیرید.

