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چرا «رسانه ملی» در مسیر تکصدایی پیش میرود؟

واکنشهای سینمایی
درپی توهین به هنرمندان

صدا و سیما زیر رادیکال!

در چند روز گذشته در برخی فضاهای

مجازی و در صدا و سیما در برنامهای به برخی

سینماگران توهین شد .این توهینها واکنش

دبیر جشنواره فیلم فجر و در مقطعی واکنش
رئیس سازمان سینمایی و درنهایت خانه سینما
و کانون کارگردانان سینما را به همراه داشت.

به گزارش ایسنا ،در اوایل هفته یک سینماگر

پیشکسوت به دلیل انتشار ویدئویی و اعالم

انصرافش از جشنواره فیلم فجر در فضای
مجازی که البته توسط تهیه کنندهاش تایید

نشد ،توسط یک فعال مورد توهین قرار گرفت
که این روند واکنش ابراهیم داروغ هزاده دبیر

جشنواره فیلم فجر را به همراه داشت که از او
دفاع کرد.

اما درپی توهین به یک کارگردان زن در یک

برنامه تلویزیونی ،خانه سینما ،حسین انتظامی
رئیس سازمان سینمایی و کانون کارگردانان

سینما واکنش نشان دادند.

حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی

در توئیتی نوشت« :به کسانی که هنجارهای

اخالقی جامعه را رعایت نمیکنند و بیپروا به
نوامیس کشور و هنرمندان توهین میکنند،

آنتن زنده میدهند؟! آیا مجری نباید واکنش

نشان دهد؟»

روابط عمومی خانه سینما هم در بیانیهای

به درخواست روسای صنوف و جمع کثیری

از اعضای خود ،اعتراض خود را به صدا و
سیما درباره توهین به یکی از فیلمسازان

اعالم کرد.

در این بیانیه که از لحن تندی برخوردار

است ،آمده که خانه سینما به درخواست
روسای صنوف و جمع کثیری از اعضای خود،

طی این بیانیه ضمن اعالم وظیفه اخالقی،
فرهنگی ،حرفهای و صنفی خود در حراست
از حیثیت کلیه اعضا-به ویژه یکی از فاخرترین

چهرههای فیلمسازش به نمایندگی از جامعه
اصناف سینمایی کشور به مردم ایران اعالم

داشته که چشم بر روی اینگونه توهینها و
عملکردها نخواهد بست.

کانون کارگردانان سینمای ایران هم در

بیانیهاش ،هتک حرمت بزرگان و سرمایههای

سینمای ایران را شدیدا محکوم و اعالم کرد که
در برابر توهین به سینماگران سکوت نخواهد

کرد.

فرهنگوهنر

صدا و سیما بزرگترین رسانه رسمی کشور است ،رسانهای
ه تنها باید به وظایف خود
که نام «ملی» را یدک میکشد و ن 
به عنوان یک رسانه به درستی عمل کند بلکه باید رفتاری
فراجناحی در پیش بگیرد تا در میان جامعه همچنان حکم
رسانه مرجع را داشته باشد اما در سالیان اخیر به دلیل برخی
سیاستگذاریها عملکرد این رسانه با انتقادهای بسیاری از
سوی مردم و کارشناسان روبهرو شده است .در روزهای اخیر
شدت این انتقادات بسیار باال گرفته و این انتقادات ناشی از
عملکرد این رسانه است .سه اظهارنظر جنجالی در این چند روز
باعث شده تا کاربران شبکههای اجتماعی اعم از کارشناسان و
مردم عادی به تندی بر این رسانه بتازند .در برنامه «جهانآرا»
که از شبکه افق پخش میشود ،محمد صادق کوشکی و نادر
بزاده دو فعال فرهنگی اصولگرا اظهارات عجیبی را مطرح
طال 
ش به فراخوان رخشان بنیاعتماد برای
کردند .کوشکی در واکن 
تجمعی درخصوص سقوط هواپیمای ایران -اوکراین گفت:
« ۵۰نیروی سپاه در مرزهای شرق کشور هدف ترور قرار
گرفتهاند ،خانمی که فراخوان میدهی ،اگر آن بچههای سپاه
در مرز نبودند ،دست امثال عبدالمالک ریگی به تو و دخترت
میرسید .شاید هم خوشش میآمد ،شاید دوست داشتی»...
بزاده اما به طور کلی اهمیت این سقوط و واکنشها به
طال 
آن را زیر سوال برد .او گفت« :از این اتفاقات ده تا دیگه
هم بیفته ،در مقابل اون اتفاق اصلی (حمله به پایگاههای
آمریکا) هیچه! صحنه را گم نکنیم .قاطی پاتی نکنیم ،چهار نفر
جمع شدهاند میگویند چه و چه و اینها .از این موضوع عبور
خواهیم کرد حواسمان باشد تصویر واقعه را فراموش نکنیم».
در برنامه دیگری که آن هم از شبکه افق پخش شده است،
زینب ابوطالبی مجری شبکه افق در جریان برنامه سخنانی
گفت که روز گذشته واکنشهای بسیار تندی به همراه داشت.
او گفت« :اگر کسی اعتقاد ندارد جمع کند از ایران برود ،اگر
هم اعتقاد دارد باید جدی وارد میدان شود .امروز همه ایرانیان
به نوعی زندگی سلحشورانه احتیاج دارند».
این در حالی است که هنوز اظهار نظر عجیب یک کارشناس
مذهبی درخصوص حوادث آبانماه از ذهنها فراموش نشده
است.
تکرار چندباره این اظهارنظرهای عجیب ،آن هم در شرایطی
که مردم داغدار سقوط هواپیمای مسافربری و حواشی پس
ه وجود میآورد که
از آن هستند این پرسش را در ذهنها ب 
آیا نظارتی بر این سازمان وجود ندارد که اینگونه با شتاب به
سوی تکقطبی کردن فضای رسانهای پیش میرود که قرار بو د
رسانه ملی باشد؟ چنین رفتاری چه تاثیری بر جامعه خواهد
داشت؟ داوود صفایی ،استاد ارتباطات دراینباره به «ابتکار»
میگوید :رفتاری که صدا و سیما درپیش گرفته ،بسیار مخرب

آگهی تصمیمات شرکت آریا استحکام جنوب سهامی خاص به شماره
ثبت  3719و شناسه ملی  14004410803به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/02/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-1داود حلمی سیاسی فریمان به شماره ملی  0849462479و محمد
رضا نژاد آرو به شماره ملی  4269943297و عبداله آتیه به شماره ملی
 4251121422به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند -2مریم شعبانی به شماره ملی  4269600144به سمت
بازرس اصلی و زهرا شعبانی به شماره ملی 4269782013به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه کثیر
االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()733953

فاطمهامینالرعایا

اسمش «رسانه ملی» است ،اما رفتارش هیچ شباهتی به رفتاری انسجامبخش ندارد .یک روز به شخصی توهین میشود ،روز
دیگر بخشی از جامعه را نادیده میگیرد و این رفتار ادامه مییابد تا درنهایت مجریش بگوید« :اگر کسی اعتقاد ندارد ،جمع کند
از ایران برود»! رفتاری که نهتنها دودش در چشم رسانه میرود که جامعه را نیز دچار آسیبهای فراوان میکند .به واقع آیا کسی
نظارتی بر این رسانه ندارد که اینگونه به اعتبار خود و اعتماد جامعه لطمه میزند؟

تلویزیون
بهتر است یا
برنامههایشرا
قطع کند یا فقط
تصاویرطبیعت
را نشان دهند.
این بهترین و
بترین
کمآسی 
نوع برنامه است
است و ما تخریب آن را در چندین سال اخیر دیدهایم و
هرچه پیش میرویم این آسیب بیشتر میشود .در اثر این
یکسویهنگری ،ارتباط این رسانه و مخاطب از بین رفته است
و این بدترین اتفاقی است که برای تلویزیون و جامعه میافتد.
قرار بر این بود که تلویزیون همبستگی اجتماعی را تقویت
کند ،آگاهیبخشی و شناخت را باال ببرد اما چنین رفتاری پیش
نگرفته است .یکی از مسائلی که کارشناسان و جامعهشناسان

 10861677139به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/08/12تغییرات ذیل
اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ شش میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال به مبلغ شش
میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران از طریق
صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده  5اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()733293

تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر برج دنا درتاریخ  1398/08/29به شماره ثبت

تاسیس شرکت سهامی خاص دیاکو عمران ساورز درتاریخ  1398/05/23به

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید تجهیزات

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :نمایندگی فروش لوازم یدکی

 9812به شناسه ملی  14008778550ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه

شماره ثبت  9648به شناسه ملی  14008540770ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل

پاالیشگاهی و پتروشیمی  ،ساخت قطعات  ،نقشه برداری قطعات ،مهندسی معکوس

فعالیت :خدماتی از قبیل امور حمل و نقل شامل اداره امور نقلیه و رانندگی

،نصب داربست ،خرید تجهیزات تاسیساتی ،خرید لوله و اتصاالت پاالیشگاهی و تاسیساتی
،طراحی،مهندسی،خرید،اجرا،و نصب کلیه پروژهای نفت وگاز و پتروشیمی و تاسیساتی و
خرید ،فروش ،واردات وصادرات ،ترانزیت کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  ،خدمات امور حمل
و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ،تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل

-تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از

رایانه-خدمات فنی خودرو موارد مشابه -امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ

و توزیع غذا ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه--خدمات عمومی شامل نامه

شامل طبخ و توزیع غذا،اداره رستوران و بوفه وموارد مشابه ،خدمات عمومی شامل
تنظیفات،نامه رسانی،پیشخدمتی،امور ابدارخانه،خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه

فضای سبز و موارد مشابه-امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری
تعمیر شبکه خدمات اداری -محوطه سازی و خدمات کارت پارک -خدمات تامین

الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان

 ،طبقه همکف  ،واحد  1کدپستی  7591417534سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از

مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع

میدان اریوبرزن  ،بلوار شهید محمد عزیزی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 7591341493

 350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  3005635مورخ  1398/08/18نزد

وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،دهستان سررودجنوبی  ،روستا

اداری و عمومی  ،امور چاپ و تکثیر ،امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهربرداری از

تاسیسات برودتی و حرارتی ،تامین نیروی انسانی ،فضای سبز  ،درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر مادوان ،محله
روستای بلهزار  ،خیابان فرعی  1خلیج فارس ( مرصاد )  ،خیابان فرعی 9انقالب  ،پالک 13

بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان

سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علمدار طالب خواه به شماره ملی 4250989429و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای
سپهدار طالب خواه به شماره ملی 4250989437و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به

موارد مشابه-نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری
از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه -نصب کنتور برق -نصب پایه و

برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای

نیروی انسانی ادارات دولتی و نهادهای خصوصی-شرکت در کلیه مناقصات و

کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله اکبراباد ،

ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه
موردراز علیا ،خیابان پیامبر اعظم(ص)  ،خیابان فردوسی[فرعی هفتم]  ،پالک

 ، 0طبقه همکف کدپستی  7593418283سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم 10000

ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی

شماره  3005/1213مورخ  1398/10/18نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد

 3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره
آقای علی اصغر حیدری به شماره ملی 4220108955و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت

 2سال آقای اسماعیل حیدری به شماره ملی 4231983658و به سمت نایب رئیس هیئت

آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره

مدیره به مدت  2سال آقای سیدعلی روزبه به شماره ملی 4231983836و به سمت رئیس

کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا

امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های

رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سیدعبد المطلب گوهری به شماره

معتبر است  .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدروح اهلل سیاوش نژاد

بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی

حسینی به شماره ملی 4231777306و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2

نیک نژاد به شماره ملی  4230608454به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه

نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و

بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی

مدت  2سال آقای نگهدار طالب خواه به شماره ملی 4251191188و به سمت عضو هیئت

مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از

اساسنامه بازرسان خانم معصومه درخشان به شماره ملی  4220199209به سمت بازرس

اصلی به مدت یک سال مالی خانم ناهید کامیاب به شماره ملی  4250691764به سمت
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
موسسات غیرتجاری یاسوج ()733291

 3005789مورخ  1398/05/17نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با

هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق

هیئت مدیره آقای ستار ظهرابی به شماره ملی 2391929609و به سمت نایب

عادی و اداری با امضاء سید علی روزبه (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت

ملی 4231755051و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای ضیاء

به شماره ملی  4230504616به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم آذر

سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءسیدعبد المطلب گوهری همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای

کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()733956

نوید مقیمی موردراز به شماره ملی  4220653996به سمت بازرس علی البدل به
اگهی تغییرات شرکت عمارت سپهر کارن سهامی خاص به شماره ثبت  9605و شناسه

مدت یک سال مالی آقای عنایت اله مقیمی موردراز به شماره ملی 4230531117

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :سید رضا یعقوبیان به شماره ملی  4220049983و محمد صادق

درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ

ملی  14008495084به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/06/25
ریحانی بازکیائی به شماره ملی  2580512365و کریم سعیدی به شماره ملی 0534927882

به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند  2-سید رضا یعقوبیان
به شماره ملی  4220049983به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم سعیدی به شماره ملی

شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات

اگهی تغییرات شرکت خودرو کار گچساران سهامی خاص به شماره ثبت  2249و شناسه ملی

و اوراق بهادار و نامه های اداری با امضاء سید رضا یعقوبیان (رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :خانم حدیث دشت پیما به شماره ملی  4269806631و آقای ابراهیم

بازرس اصلی و سیده پروین افتخاری یوسف آباد با شماره ملی  4230728281به عنوان بازرس

استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()733294

تجهیزات و وسایل اداری خدمات فنی خودرو و موارد مشابه  ،امور آشپزخانه و رستوران

 ،امور چاپ و تکثیر شامل صحافی،حروفچینی،غلط گیری،خطاطی،چاپ و تکثیر و سایر

به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()733955

به شماره ملی  2580512365به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب

سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک

شامل امور نقلیه و درون شهری موارد مشابه  ،تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری

امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه -7امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره

اداری ،خدمات فنی خودرو ،امور اشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ،خدمات

 0534927882به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و محمد صادق ریحانی بازکیائی

رادمنش به شماره ملی  4251014065و آقای امیرحسین رادمنش به شماره ملی  4240703204به

ماشینهای سبک .نمایندگی تولید ،صادرات و واردات کاال های مجاز ،خدمات حمل و نقل

رسانی،تنظیفات و پیشخدمتی و امور آبدارخانه و-..خدمات پاسخگویی تلفنی و

باامضاء علمدار طالب خواه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق

 10861677139به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/12

 9899به شناسه ملی  14008915801ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به

 ،نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه

قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری

اگهی تصمیمات شرکت آریا استحکام جنوب سهامی خاص
به شماره ثبت  3719و شناسه ملی  14004410803به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/02/17تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :داود حلمی سیاسی فریمان به شماره ملی  0849462479به
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا نژاد آرو به شماره
ملی  4269943297به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله آتیه به
شماره ملی 4251121422به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و
اداری با امضاء محمد رضا نژاد آرو(رئیس هئیت مدیره) و مهر شرکت
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()733954

میگویند این است که ایمنی جامعه با رشد آگاهی توام است
و اگر آگاهی کم باشد ،ایمنی و بهرهوری جامعه کاهش مییابد
و تضادها افزایش پیدا میکنند و باال رفتن تضاد یعنی هزینه
زیاد.
او میافزاید :متاسفانه مدیریت تلویزیون در  15-10سال
اخیر نتوانسته این روند را اصالح کند و حتی گاهی شرایط را
حادتر کرده است .در شبکههایی حتی شاهد این هستیم که

تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین برج دنا درتاریخ  1398/10/23به شماره ثبت

مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ

اگهی تغییرات شرکت خودرو کار گچساران سهامی خاص به شماره ثبت  2249و شناسه ملی

ft.aminoroaya@gmail.com

ک پاشیدن بر زخم
کارشان شده ایجاد تضاد ،تفرقهافکنی و نم 
برخی از قشرهای جامعه .یک ضربالمثل مهمی با قدمتی
دیرینه وجود دارد که میگوید« :عذر بدتر از گناه آوردن».
متاسفانه تلویزیون همینکار را میکند .توجیه بد از عمل بد،
بدتر است .یک اتفاقی مثل سیل میافتد ،کسی که آن را
بد توجیه و تفسیر میکند لطمه بسیار بدتری را حداقل به
گروه ناظر وارد میکند .بیشتر مردم هم در همین گروه ناظر
قرار میگیرند .متاسفانه کارشناسانی که تلویزیون از آنها بهره
میگیرند تخصصشان در این است که هر چیزی را خرابتر
از اصل موضوع میکنند .این اتفاق رخ داده و تلویزیون بهتر
است یا برنامههایش را قطع کند یا فقط تصاویر طبیعت را
نشان دهند .این بهترین و کمآسیبترین نوع برنامه است.
متاسفانه تلویزیون در مسیری اشتباه گام برداشته که صدمات
بسیاری را به دنبال دارد.
ی درباره اظهارنظرهای اخیر کارشناسان و مجریان
صفای 
صداوسیما و عکسالعمل جامعه نسبت به این رسانه
میگوید :همانطور که گفتم کار تلویزیون شده عذر بدتر از
گناه .صدا و سیما رفتارش باعث میشود که آسیب ناشی از
خطاها و اشتباهات چند برابر شود .اگر تلویزیون سکوت کند
و چیزی نگوید شاید اثر تخریب ،گناه یا اشتباهات بسیار کمتر
باشد و مردم را آزار ندهد.
او با انتقاد از عملکرد کارشناسان و مجریان در رسانه ملی
میگوید :آن کارشناس یا مجریای که در تلویزیون چنین
اظهارنظرهایی میکند ،چه جایگاهی برای خودش متصور شده
که چنین حرفایی میزند؟ این افراد جایگاهی ندارند که مردم
را تهدید کنند یا بگویند مردم کشور را ترک کنند .این حرف را
شاه  45سال پیش زد و بسیار هم تقبیح شد و حاال بعد از این
همه تجربه که جامعه به دست آورده دوباره همان حرفها را
فرد دیگری تکرار کرده است .مدیریت پخش هم که این حرف
خطا را تکثیر میکند ،در این نادانی شریک است.
اما آسیبهای این رفتار که نتیجهاش روی برگرداندن افکار
عمومی از صدا و سیما است ،چه صدماتی به جامعه وارد
خواهد کرد؟ صفایی میگوید :هزینههای سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی بسیاری با این رفتار به کشور تحمیل میشود و این
مردم هستند که اینجا آسیب میبینند .صدمهای که صدا و
سیما به فرهنگ ،اقتصاد ،همبستگی اجتماعی و سیاسی زده
بسیار بسیار قابل توجه است.
بارها و بارها درباره رویه نادرستی که صدا و سیما پیش
گرفته است ،صحبت شده اما همچنان همان روند پیشین
ادامه دارد .آیا مدیران صدا و سیما سرانجام به این نتیجه
میرسند تا رفتاری دیگر را در پیش بگیرند یا تا انتهای راه از
دست دادن کامل مرجعیت خود پیش میروند؟

شرکت دارای اعتبار است -3میثم افتخاری یوسف آباد با شماره ملی  4231914575به عنوان

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند-4 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر

آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()733296

شرکت توان نیروی ساورز سهامی خاص به شماره ثبت  1570و شناسه
ملی  10980220795به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/07/10وفق ماده 39و 40قانون تجارت نقل وانتقال سهام از موارد ثبت
اگهی نمی باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()733290

اگهی تغییرات شرکت خودرو کار گچساران سهامی خاص به شماره
ثبت  2249و شناسه ملی  10861677139به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/08/12تغییرات ذیل اتخاذ شد  :خانم حدیث دشت
پیما به شماره ملی  4269806631به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت
مدیره و آقای ابراهیم رادمنش به شماره ملی  4251014065به سمت نائب
رئیس هیئت مدیره امیرحسین رادمنش به شماره ملی  4240703204به
سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق
امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،
سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حدیث دشت پیما ( مدیرعامل
و رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دوگنبدان
()733295

