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کشف ساختاری جدید
در «عصر جدید»
فصل اول «عصر جدید» با موجی از احساسات،
امیدهاوواکنشهاییکهبرانگیختبهپایانرسید.
«عصر جدید» گرچه خــود آمــده تا استعدادهای
جوانان ایــران را کشف و به جامعه عرضه کند اما
خود این برنامه و این سبک از برنامه سازی مبتنی
بر جذابیت ،مردمی بودن ،محتوا محوری و توجه
به مفاهیم انسانی ،بدون پا گذاشتن روی ارزش ها
را باید دورهای جدید در برنامه سازی صداوسیما
دانست .دوره ای که نوید چسبندگی مخاطبان به
«رسانهملی»رامیدهد؛آنهمپسازبرههایکهبه
هردلیلبهاینجنبهکمتوجهیشدهبود.
در دوره ای کــه برنامه هــای پرمخاطبی چون
«خندوانه»« ،دورهــمــی»« ،برنده بــاش» و امثالهم
مبتنی بر «ستاره ســازی» صرف رشد کرده بودند
و بــدون شک آسیب هــای رفتاری و گفتاری این
ستارهها که خواسته یا ناخواسته به الگوهایی برای
جامعه تبدیل شده اند ،دامن جامعه را می گیرد،
«عصرجدید»دریککارتیمیوگروهی،نهباتکیهبر
«ستارهسازی» ِصرف،بلکهباتکیهبرکشفورونمایی
ازاستعدادهایبالقوهجوانانایرانی،سبکیجدید
را به نمایش گذاشت که می تواند موفقیتی بزرگ
برایصداوسیمادردورهایجدیدباشد.اینالبتهبه
معنای نفی مطلق آن دست از برنامه های ذکر شده
نیستبلکهبهاینمعناستکه«عصرجدید»،ظرفیتی
جدیدرارونماییکردکهمیتواندازاینپس،بیشاز
گذشتهدررسانهملیمورداستفادهقرارگیرد.
«عصر جدید» همچنین با میدان دادن یکسان به
استعدادهایمختلففارغازنژادوقومیتوجنسیت،
برایهمهکسانیکهخودرابهنوعیدارایاستعداد
می دانستند زمینه ای بــرای دیــده شدن و محک
خوردن فراهم و همه کودکان ،نوجوانان و جوانان
ایرانیاعماززنومردراامیدوارکردکهبستریبرای
دیدهشدنایدهواستعدادآنهابهوجودآمدهاست.
حتیکسانیکهازمسیردرسوآموزشهایروتین
نتوانستهاندبهاهدافخودبرسندنیزبرایشناخت
و بروز ظرفیت های فردی و گروهی شان امیدوار
شدهاندتااگرواقعاداشتهایقابلدفاعدارند،روزی
مقابلمردمایرانخودرامحکبزنند.
ایننگاهیکسانبههمهجایسرزمینپهناورایرانو
به همه قومیت ها و نژادها و استعدادها در هر زمینه
ای و کنار زدن برخی خط قرمز هــای سلیقه ای
ظرفیتی جدید برای صداوسیما در جذب مخاطب
و اعتمادزایی نزد مخاطبان ایجاد کرده است که
در مشارکت چند میلیونی مخاطبان برای انتخاب
قهرمانبرنامهخودرانشاندادوصداوسیمابایدقدر
ایناعتمادومخاطبرابهخوبیبداند.
برگزیده شدن و طالیی شدن یک زن ایرانی در
پایان فصل اول «عصر جدید» آن هم یک زن که هم
«همسر» است ،هم «مادر» است و هم «هنرمند»،
باطل السحر سیاه نمایی های غربی درباره جایگاه
زنان در جامعه ایرانی دارد .از منظر غربی ها و رسانه
های معاند که در قالب جنگ نرم هر روز در حال
تهاجم به ملت بزرگ ایران هستند ،هیچ کدام از
ویژگی هایی که فاطمه عبادی پور دارد ،نباید کنار
هم جمع شود! از منظر آن ها زنان در جامعه ایران
جایگاهی ندارند ،چه برسد به یک زن هنرمند که
همسر و مــادر هم باشد! عصر جدید اما با قالبی
جذاب نشان داد که زن ایرانی چه جایگاهی نزد
ملت ایران دارد.
حتما برای این برنامه هم می توان نقدهایی نوشت
که درجــای خود نوشته شده و خواهد شد اما در
نگاه کالن ،عصر جدید برنامه ای بود برای همه
ایرانی ها در هر جایی که زندگی می کنند و با هر
نژاد و استعدادی که دارند ،برنامه ای که امیدهای
فراوانی را در حوزه رسانه و تسلط بر ساختارهای
جذاب برنامه سازی متناسب زنده کرده است و باید
امیدوار بود با رفع نقدها و اشکاالت ،تبدیل به یک
فرمول جذاب برای جذب مخاطب و ارائه محتوا در
عصر جدید تلویزیون ایران شود.
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تولیتآستانقدسرضویدرمراسمروزپزشکاعالمکرد

توسعه مراکز درمانیحاشیه مشهد
از محل درآمدهای بیمارستان رضوی

تولیت آستان قدس رضــوی از تالش برای
محرومیت زدایی پزشکی در حاشیه مشهد
گفت و تاکیدکرد :اگر محرومان نمی توانند
به بیمارستان رضــوی بیایند و هزینه های
این جا را بپردازند ،بیمارستان باید از درآمد
هایش برای محرومان درمانگاه بسازد و هزینه
های بیمارستان را به گونه ای مدیریت کنیم
که از درآمــد آن به محرومان کمک کنیم،
ما نمیتوانیم درب ــاره محرومان بیتفاوت
باشیم ،در همین زمینه تالش داریم از محل
درآمدهای بیمارستان رضوی برای توسعه
مراکز درمانی در حاشیه شهر مشهد استفاده

کنیم و در آن مناطق درمانگاه و دارالشفا
با امکانات الزم پزشکی احــداث کنیم .به
گزارش «خراسان» ،حجت االسالم مروی در
مراسم روز پزشک با بیان این که ما در آستان
قدس رضوی تالش می کنیم بیمار جز رنج
بیماری درد دیگری نداشته باشد ،تاکید کرد:
باید تالش کنیم به میزان امکانات ،شرایطی
فراهم کنیم که بیماران جز رنج بیماری با
دردهــای دیگری مانند هزینه های درمان و
مشکالت تهیه دارو مواجه نشوند .مشروح این
خبر را در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت
 khorasannews.comمطالعه کنید.

ضرب و جرح زائر عراقی در فرودگاه مشهد؛ از ادعا تا واقعیت
فضای مجازی طی چند روز اخیر بهویژه در
ایــران و عــراق متاثر از حادثه ای اســت که به
نظر می رســد بیش از آن که بهره دقیقی از
واقعیت داشته باشد ،مشمول بزرگنمایی
رســانــه ای بــا اهــدافــی خ ــاص ش ــده اســت.
بهگزارشالعالم،دراینماجرایرمانگونهادعا
شدهاستکهیکبانویزائرهعراقیدرفرودگاه
مشهد مورد تعرض قرار گرفته و از سوی یکی از
مامورانپلیسایرانیسیلیخوردهاست!
رسانه های عمدتا معاند و معارض با ایران نیز با
سوءاستفادهازابهاماتپرشماردراینخبرسعی
کردهاندتاباتحریفواقعیتوبزرگنماییوحجم
دادن به آن از یک سو روابط فی مابین دو کشور
و از دیگر سو ،عالقه مندی و حسن رابطه میان
دوملتبزرگایرانوعراقرابهچالشبکشند.
از جمله این رسانه ها ،رسانه های وابسته به
سعودی هستند که با غنیمت تصور کردن این
فرصت،سعیکردهاندتاناکامیهایعربستان
در جلب و جــذب قلوب ملت عــراق را با قلب
واقعیت در این حادثه جبران کنند.در تعقیب
واقعیت ماجرا ،خبرنگار العالم ضمن تماس با
معاوناجتماعینیرویانتظامیایرانخواستار
توضیححقیقتماجراشدکهاینمقامانتظامی
ضمنتشریحمسئلهوبیانمقاصدبرخیرسانه
ها در بزرگنمایی آن اعالم کرد :در فرودگاه
مشهد و در حالی که زائران و مسافران مشغول
انجام امور مربوط به سفر بوده اند یکی از چهار
زائر زن بحرینی مسافر نجف بیهوش میشود
واورژانسفرودگاهبهسرعتبرایامدادرسانی
به وی حاضر میشود.سردار نوریان افــزود:

متعاقب این مسئله پلیس فرودگاه برای نظم
بخشی به امور مردم تجمع کننده در اطراف
زائر بحرینی را دعوت به متفرق شدن می کند
که در این میان یک بانوی عراقی بدون اطالع
ازموضوعوبدونهیچدلیلیبهیکیازماموران
پلیسحملهوسعیمیکندتابهصورتاوسیلی
بزندکهازواکنشپلیسبهاینمسئلهوتالشاو
برایجلوگیریازسیلیخوردنچنینتلقیمی
شودکهپلیس،زائرهعراقیراضربوجرحکرده
است.وی با اشاره به واکنشی بودن این رفتار
مامورپلیسفرودگاهدرمقابلرفتارغیرمنتظره
زائرهعراقیاضافهکرد:بعدازاینماجرامراتب
دلجویی از این بانوی عراقی و همسرش در
مشهد و همچنین اعزام مقامات کنسولگری
ایران در نجف به منزل وی انجام گرفت.وی با
بیاناینکهبهدستورفرماندهینیرویانتظامی
اینپروندههمچناندرداخل،دردستبررسی
استاطمیناندادچنانکهکوچکترینسهوی
دراینماجرامتوجهپلیسباشدبامامورخاطی
برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.وی با
اشارهبهاینکهفیلماینحادثهنزدپلیسموجود
است ،اعالم کرد :در صورت اصرار رسانه های
معاندومغرضبرسوءاستفادهازحادثهفرودگاه
مشهد،نیرویانتظامیآمادگیانتشاراینفیلم
را دارد.شایان ذکر است ،درحالی که ماجرا از
سوی زائره عراقی و خانواده ایشان پایانیافته
اعالم شده است ،همچنان برخی رسانه ها با
هدف تخریب روابط فی مابین دو دولت و ملت
عراقوایران،درصددزندهنگهداشتنواستفاده
سوءازآنهستند.

گوشتبازهماز 100هزارتومانفراتررفت
قیمت گوشت گوسفندی دوباره گران تر شده
است و هرکیلوگرم از این محصول  ۱۰۲تا
 ۱۳۰هزار تومان در شهر تهران به فروش می
رسد.به گــزارش تسنیم ،با وجود وعده های
مسئوالن بــرای کاهش قیمت گوشت قرمز
امــا قیمت گوشت گوسفندی نه تنها ارزان
نشده بلکه گران تر هم شده است؛ به طوری
که هرکیلوگرم از این محصول  102تا 130
هزار تومان به فروش می رسد در حالی که این
محصول تا  85هزار تومان نیز طی ماه های
گذشته کاهش یافته بود .قیمت هر کیلوگرم
گوشت قرمز سردست گوسفندی در میادین
میوه و تــره بـــار  102ه ــزار تومان ،گوشت
گ ــوس ــال ــه س ــردس ــت(ب ــدون اس ــت ــخ ــوان )
 82هـــزار تــومــان و گــوشــت گــوســالــه ران
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 85هزار تومان است .این در حالی است که
چندی پیش رئیس جمهور به نقل از وزیر جهاد
کشاورزی اعــام کــرده بود که قیمت واقعی
گوشت قرمز  30هزار تومان کمتر از قیمت آن
زمانگوشت( 90هزارتومان)است.درهمین
حال منصور پویان ،رئیس شورای تامین دام
کشور ازآغازطرحعرضهمستقیمگوشتقرمز
توسطتولیدکنندگانازامروزشنبهخبرداد.بر
اساس این طرح ،دامداران با تشکیل زنجیره،
کشتار دام و بسته بندی را انجام میدهند و
گوشتقرمزراباحذفدالالنباقیمتمناسب
به بــازار عرضه میکنند.وی قیمت تعیین
شده برای عرضه هر کیلوگرم گوشت گوساله
را  ۷۰هــزار تومان و گوشت گوسفندی را
 85تا 90هزارتومان اعالمکرد.
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تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دراداراتدولتیآب،برق،گازومخابراتصدها
ولخرجیمیکنند،امابعدازدوماهکهتکهایکاغذ
میخواهندبدهند،یادصرفهجوییمیافتند!
••واقعا رئیس جمهور ما از ده ها برابر شدن قیمت
ها خبر ندارد؟ احتماال همسرش مسئول خرید
خانه است و برای همین نمی داند که قیمت
گوشت ۳۰هزارتومانیبه 117هزارتومان،پودر
لباس شویی هزار تومانی به  6هزار تومان و مرغ
 3500تومانی به  16هزار تومان رسیده است.
•• آخه چهار تا صفر بردارید یا هشت تا صفر
اضافه کنید به چه درد مردم می خوره؟ مشکل
را ریشهای حل و فکری به حال گرانی بکنید که
کمر مردم زیر بار گرانی شکسته است.
•• این بار ویروس گرانی وتورم به اجاره بهای
منازل مسکونی و آپارتمان ها سرایت کرده
است و مستاجران سر درگم و نگران از آینده
وتامین معیشت شان هستند .گویا دولت هیچ
راهکاری در این زمینه ندارد.
••جنا ب احدیان مطلب شما درباره مراقبت ویژه
بزرگان به حق بیان شده بود.بنده برای خودم
خیلیمتاثرودرمحضرهمرزمانشهیدمشرمنده
شدم و نکته شما در خصوص نفوذی و پیگیری
اطالعاتی و منبع مطالب ضروری است .از طرفی
هم معلوم می شه که من خودم اگر برای خدا کار
می کنم دیگر نباید نگران گفتن این گونه مطالب
باشم .باید صبر می کردم تا حقیقت روشن شود
پس معلوم می شود که درجه ایمان پایین است
که قدرت تحمل نداریم ومردم خودشان خوب
تشخیص می دهند کی چه کاره است.
••دولت به فکر معیشت مردم نیست و تمام
دغدغهاش حضور زنان در ورزشگاه است!
••حق بیمه خویش فرمای بیمه شدگان تامین
اجتماعی امسال 40درصدافزایش یافته ،آن چه
ماازدولت دیدیم تدبیر در چگونگی خالی کردن
جیب مردم وامید نداشتن برای ادامه حیات
بسیاری از قشرهای محروم جامعه است.
•• سه ماه پیش به علت خرابی کمک جلوی
خودروی سمند که کارت گارانتی دارد ،به
نمایندگی شعبه فریمان مراجعه کردم .پس
از تایید خرابی ،گفتند کمک نداریم وهر موقع

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کمک رسید خبر می دهیم .پس از چند مرتبه
مراجعه حضوری به نمایندگی دو ماه پیش نامه
امدادخودروبرایتعویضکمکراارسالکردندو
گفتندخبرمیدهیمولیهنوزهمخبرینیست!
••ساعت کاری معلمان محترم به این دلیل
کمتر از کارمندان است که وقت کافی برای
مطالعه وتحقیق مستمر داشته باشند نه این که
شغل دوم و کالس خصوصی و. ...
•• من خواننده دایمی حرف مردم هستم،
انتقادی دارم و این است که شما مردم را به جان
هم میاندازید .کارگر برای فرهنگی می زنه،
فرهنگی برای کارمند می زنه ،کارمند برای
کاسب می زنه و به تازگی هم این جا شده محلی
برای کری خوانی استقاللی ها و پرسپولیسی
ها .از شما خواهش می کنم مطالبی را که باعث
ایجاد تفرقه بین مردم می شه چاپ نکنید .به
شهروندان محترم هم میگم بیایید فرهنگمون
رو کمی باال ببریم ،به جای این که برای همدیگه
بزنیممشکالتمونروبگیموبههمکمککنیمتا
این مشکالت حل بشه.
•• در روزنامه خواندم یکی از بازیگران گفته چرا
خانم ها در عصر جدید نخوانند و نرقصند!؟ ما چه
بازیگران خودخواهی داریم که رای صادر می
کنند .ما این همه شهید دادیم برای چه؟
•• میگین بانکداری الکترونیک ؟ رمز کارت
بانک کشاورزی ام را سه بار اشتباه وارد کردم
که غیر فعال شد .برای فعال کردن مجدد آن به
بانک کشاورزی مراجعه کردم ،متصدی مربوط
گفت که باید درخواست رمز جدید بدهید و یک
روز کاری زمان خواهد برد .پس این همه شعار
میدهند خدمات بانکی پیشرفته ،نتیجه اش
این است!؟
•• هر کسی هر چی گفت که نباید چاپ کنید
دربارهکسبمالیاتازپزشکان.چرانمیآییدباما
پزشکانمصاحبهکنیدتاجوابتانرابدهیم؟هیچ
کس مثل یک پزشک مالیات پرداخت نمی کند.
ما همه باید تا آخر تیر اظهارنامه پر و مالیاتمان را
پرداختکنیم.شماحقنداریدبهپزشکانتوهین
کنید.پزشکانآبرومندراگیرآوردهایدوهرچهدل
تانمیخواهدبهآنهامیگویید.
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•• فکر می کنم مدیران سرخابی به طور عمدی
برای دادن قرض های باشگاه تالش نمی کنند
تادریکی دوروز آخربه همین بهانه از وزارتخانه
پول بگیرند و با پول بیت المال حال کنند!
••متاسفانه کشیدن قلیان در پارک ها به معضل
بزرگیتبدیلشدهاست.باتوجهبهفصلتابستان
و حضور بیشتر خانواده ها در مکان های تفریحی
مشاهده کشیدن سیگار یا قلیان توسط افراد،
قبح آن را از بین می برد و با عادی شدن مصرف
دخانیات ،نوجوانان به راحتی به آن گرایش می
یابند .با نصب تابلوی قلیان ممنوع درباره این
منکر اجتماعی به افراد هشدار داده شود.
••آیا مسئوالن واقعیت نفوذ فرهنگی و خسارت
جبران ناپذیر فضای مجازی را باور ندارند؟
سلبریتی ها می گویند ما مردمی هستیم و
مردم را دوست داریم اما از مردم به عنوان
ابزاری برای رسیدن به شهرت استفاده می
کنند .حرف هایشان دروغ یا شعار است و با
کشف حجاب و پوشش های بدشان به ارزش
های مردم دهن کجی می کنند.
جوابیه شرکت توزیع نیروی برق
شهرستان مشهد
پیرو مطلب درج شده در ستون حرف مردم 28
مردادماه در خصوص گران شدن قبض های
برق به استحضار شهروندان محترم می رساند:
بنا به تصمیمات اتخاذ شده در وزارت نیرو و در
جهتارتقایسطحخدماتوحفظمحیطزیست،
شرکت نیروی برق مشهد قبض های کاغذی را
حذف کرده است و به جای آن برای مشترکین
خودقبضالکترونیکییاپیامکیارسالمینماید.
پیامک ارسالی به گونه ای تنظیم شده که لینک
مشاهدهقبضدرانتهایپیامکآوردهشدهاست.
در صورتی که مشترکین محترم نیاز به مشاهده
قبضداشتهباشند،میتوانندقبضمصرفیخود
رامشاهدهوپرداختنمایند.الزمبهتوضیحاست
که هیچ گونه افزایش نرخ انرژی مصرفی برق در
پیامک های فوق الذکر صورت نپذیرفته و مبالغ
قیدشدهبرمبنایمصرفمشترکینمیباشد.
علیرضاکاشی-مدیردفترروابطعمومی

