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

آفتاب یزد -گروه شبکه :در همه اعصار تاریخ،
این مردم بودند کــه انتخاب کردند که چه
کسی در میان آنها محبوب باشد ،تاریخ گواه
میدهد که هر حکمران ،شهریار و یا پهلوانی
ماندگار و نامش جاودانه شده است به واسطه
جایگاهش در میان توده مردم بوده که اتفاقا
بسیار هشیارانه هم انتخاب میشوند.
مردم دنیا در برابر افراد بسیاری را دیدهاند اما
آنچه که در یادها مانده افرادی هستند که از
محبوبیت در میان عوام برخوردار شدند.
اختتامیه مراســم پنجمین دوره جشنواره
جامجم هم با همه حواشــی و اتفاقات ویژه
پیرامونــش برگزار و برنامههــا ،مجریان و
برنامه سازان مطرح که مردم به آنها رای داده
بودند مشخص شد .در این اختتامیه باالخره
«نود»فردوســی پور به عنوان برنده جایزه
برنامه شاخص بخش مردمی اعالم شد.
اختتامیه جشنواره جام جم ،در بطن خودش
یک چالش داشــت؛ مواجهه نه رو در رو اما
ســخت میان عادل فردوســیپور و برخی
مدیران سیمای ملی؛
از آن طرف یک واقعه دیگر به ســان قطب
منفی ماجرا بود ،آن جا کــه گلزار از همان
مدیران در تقابل با عادل را تمجید کرد ،این
رفتار گلزار با انتقادات زیادی در فضای مجازی
مواجه شد ،یعنی هر چقدر عادل را تمجید
کردند ،گلزار نقد شنید!
«عادل فردوســیپور» مجری  44ساله اما
کهنهکارومحبوبتلویزیونایران،بعدازتکیه
مدیران جدید صدا و سیما بر مسند مدیریت،
روزهای سخت و پرفشــاری را سپری کرد.
عادل و مدیران نو از همان ابتدای آمدنشان،
آبشان در یک جوی نرفت که نرفت؛
برنامه نود به خاطر پخش یک مسابقه از لیگ
ملتهای اروپا پخش نشــد .بعد از آن اعالم
کردند که برای تنبیه مجری و تهیه کننده آن
باز مدتی دیگر این برنامه پخش نخواهد شد،
به عادل اجازه مجری گری مسابقات مهم جام
ملتهای آســیا داده نشد و اینها باعث شد
که همه بفهمند ،برخی مدیران تلویزیون ،با
فردوسی پور رابطه خوبی ندارند.
اما میانه رای گیری برای انتخاب برنامه شاخص
جشنواره از نظر مردم ،در حالی که در دور اول
یگیری برنامه عادل با فاصله از دیگر رقبای
را 
خود اول شده بود و در دور دوم نیز او در صدر
برنامههای محبوب قرار داشت به ناگهان با
دستکاری رای نود به نفع برنامه «برنده باش»
به مجری گری «محمدرضاگلزار» یک میلیون
از آرای برنامه نود به حساب برنامه برنده باش
ریخته شــد؛ همه از این دستکاری مطلع

تمجید از عادل -انتقاد ا ز گلزار
اختتامیه مراسم جشنواره جام جم حواشی زیادی داشت؛ از یک سو جایزه مردمی فردوسیپور علیرغم تمامی
مخالفتها و کارشکنیها و سخنان جالب او پس از کسب این جایزه برجستهاند و از سوی دیگر مداحی عجیب
گلزار برای مدیران سیما پس از گرفتن جایزه بهترین اجرا مورد توجه قرار گرفت

شدند .وزیر ارتباطات در فضای
مجــازی از تخلفی بزرگ حرف
زد و تصویر چند آمار از دســت
کاریهای انجام شــده در این
انتخابات را در توئیتر خود منتشر
کرد.
در نهایت بــا ورود پلیس فتا و
فشار افکار عمومی رای برنامه نود
برگردانده و آرای مخدوش باطل
شد ،فردوسی پور در اختتامیه
جشــنواره پس از دریافت دو
تندیس هر چــه در این مدت از
حواشی پیش آمده برای برنامه
نود اظهارنظر نکرد ،سخن گفت.
عادل در سخنانش چندین بار در
آن تاکید کرد سختترین سال
کاریاش را سپری کرده است،
همچنین تاکید کرد که گرفتن
دو جایزه از کارشناسان رسانه و
نیز مردم ،پاسخی بوده است به
همه ســختیهایی که او و گروه
همکارانشمتحملشدهاند.
فردوسیپور پس از دریافت تندیس جایزه
مردمی بهترین برنامــه و تندیس بهترین
تهیهکننده برنامه ترکیبی از جشنواره جام
جم ،مهمترین ویژگی ماندگاری برنامه «نود»
را صداقت دانســت و گفت« :خوشحالم که
امسال در سختترین سال کاریام دو جایزه
گرفتم؛ یکی از هیــأت داوران برای بهترین
برنامه ترکیبی و دیگری از مردم».
عادل که خود را به حق فرزند رســانه ملی
دانســت ،اینگونه عنوان کرد که به رسانه
مدیون اســت .او همچنین گفت« :در این
 ۲۲سال ،در رسانه صادقانه و پاک کار کردم.
خوشحالم در سختترین سال کاریام که در
رسانهی خودم هم به من بیمهری شد ،دیده
شدم؛ هم از طرف مردم و هم از طرف اهالی

مشکلدموکراته ابافیسبوک
جدی است؟

رسانه .جایزه دوم که مردم به من دادند بسیار
برایم ارزشمند است و نمیدانم با چه زبانی از
مردم تشکر کنم».
فردوسیپور که بخشــی از سخنان خود را
با حالتی منقلب شــده و بغض ادا کرد ،در
ادامه افزود :برای ســختیهایی که امسال
کشیدم منقلب شــدم ،ولی این جایزه که
لطف مردم و ســازمان بود ،مثل یک اکسیر
است و تمام غمهایم را کنارمیگذارم .عادل
با اشــاره به اختالل در سیتم رایگیری در
جشنواره جامجم ،از وزیر ارتباطات ،پلیس
فتا و همچنین معاون سیما و ستاد برگزاری
جشنواره که از آرای مردمی صیانت کردند،
تشــکر کرد و یادآور شد که صیانت از آرای
مردمی همواره از خــط قرمزهایش بوده و

امورآگهیهایروزنامهآفتابیزد
09128197782

الکساندرا اوکازیو جوان ترین عضو کنگره ایاالت متحده به حواشی بین
حزب دموکرات و فیس بوک واکنشــی معنادار نشان داد .این حواشی
از زمانی آغاز شد که الیزابت وارن؛ سناتور دموکرات در خصوص لزوم
شکسته شدن انحصار تجاری و تبلیغاتی غولهای فناوری سخن گفت.
به گزارش انتخاب« ،الکســاندرا اوکازیو» معتقد است دموکراسی یک
مشــکل بزرگ با فیس بــوک دارد .این نماینــده دموکرات کنگره با
شبکههای اجتماعی غریبه نیست و فعالیتی قابل توجه در توییتر دارد.
اوکازیو با بیش از  3.5میلیون دنبال کننده در توییتر یکی از فعال ترین
اعضای توییتر اســت .بر این اساس شــاید بتوان حدس زد او چندان
موافقتی با شکسته شدن پایگاه غولهای فناوری و شبکههای اجتماعی
ندارد .با این وجود اوکازیو در پایســخ به این خبرها ،هوشــمندانه و
معنادار عمل کرد و گفت« :مشخص است که جامعه دموکراتها یک
مشکل بزرگ با فیس بوک دارد .فقط به این دلیل که یک کسب و کار
انحصاری به صورت آنالین اتفاق میافتد ،به این معنا نیســت که یک
اتفاق خوب است ».طی یک سال اخیر بسیاری از شرکتهای مطرح
ســیلیکون ولی مانند فیس بوک و توییتر تحت فشار قانون گذاران
قرار گرفتهاند .یکی از علل این فشارها انتشار اخبار جعلی است .درواقع
فقط فیس بوک نیست که زیر نظر تیزبین کنگره قرار دارد .غولهای
فنــاوری مانند اپل ،گوگل و آمازون نیز به خاطر قدرتهایی که دارند
زیر فشار کنگره قرار گرفتهاند .البته فیس بوک نیز برابر این همه فشار
کوتــاه نیامده و تبلیغات انتخاباتی در مورد الیزابــت وارن را موقتا از
پلتفرم خود حذف کرده است /.انتخاب
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آگهی استعالم عمومی

شرکت آب وفاضالب استان یزد در نظر دارد عملیات شناسایی نشتهای احتمالی و نامرئی درشبكه توزیع  ،انشعابات وخطوط انتقال
شهرهای مشرحه ذیل كه از محل اعتبارات غیر عمرانی تامین اعتبار شده از طریق برگزاری استعالم توام با ارزیابی کیفی به پیمانكار
واجد شرایط واگذار نماید.لذا كلیه مشاوران یا پیمانكاران كه دارای سوابق كاری در زمینه خدمات مشابه میباشند میتوانند جهت
دریافت اسناداز تاریخانتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شركت به نشانی  www.abfayazd.irنسبت به دریافت اسناد مناقصه
اقدام فرمایند  .همچنین متقاضیان میتوانند به صورت حضوری از ساعت  7:30تا 14:30به نشانی كارفرما واقع در شهر یزد  ،خیابان
آیت ا ...كاشانی  ،دفتر قراردادها مراجعه و اسناداستعالمرا دریافتنمایند .جهت كسب اطالعات شماره  035- 3164155اعالم و تصریح
میگردد مستندسازی در پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی  iets.mporg.irقابل مشاهده میباشد.
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مراحل و زمان بازگشايي پاكات:
آخرين مهلت ارايه پيشنهادات به دبيرخانه كارفرما تاساعت  14:00مورخ  98/01/25خواهد بود .
پاكتهاي مناقصه گران توســط كميسيون مناقصه اي كه در ساعت  10صبح مورخ  98/01/27در محل اتاق جلسات كارفرما ،
واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي گردد  ،بازگشايي خواهد شد.

شركت آب و فاضالب استان يزد
سهامي خاص

جایزهاش را متعلق به مردم دانست.
کارگــردان تلویزیونی مراســم اختتامیه
جشــنواره جام جم ،از میانهی صحبتهای
فردوســیپور که بهنوعی غافلگیرکننده
بود ،به طــور متمرکز و بــا ذکاوتی خاص
تصویر چهرهی مدیران سیما را چندین بار
پخش کرد .مدیران صدا و سیما دستکم به
استناد تصویری ممتد که از تلویزیون پخش
شد ،بهرغم تشــویق چندباره فردوسیپور
توسط حاضران در سالن ،بهکل از دست زدن
برای او اجتناب کردند.
ویدئو سخنان فردوسی پور بارها و بارها در
میان کاربران شبکههای اجتماعی چرخید و
بازتاب گسترده ای داشت.
کاربری با انتشار تصویر فردوسیپور در توئیتر

نوشت« :عادل به ما یاد دادی که
باید ماند و جنگید و از اصول کوتاه
نیامد .به ما ثابت کردی که میتوان
حتی در رقابتی که علیه تو تقلب
کردهاند ،برنده باشی!»
کاربری هم با اشاره به جایزه ای
که هر ماه برنامــه نود میدهد،
نوشت « :فردوســی پور جایزه
بهترین مربی ماه رو داد به کسی
کهآرزوشتعطیلینودبود(قلعهنویی)
و بیشــترین نــاروا رو به عادل
نسبت داد ! و این یعنی عملی ترین
پاســخ به منتقــدان ؛ زنده باد
مخالف .کوتاه اومدن مدیران صدا
وسیما برام لذت بخش بود در برابر
حرف حق عادل .باز هم این پرچم
عادل فردوسی پو ِر که باالست!»
مهدیشادمانیخبرنویسکهنهکار
ورزشی که این روزها با سرطان
مبارزه میکند هم در توئیترش
نوشت « :تبریک به عادل فردوسى
پور و نود بابت انتخاب برنامهاش در
جشنواره .تبریک به انتخاب پاکی و صداقت
عادل ،حقش بود که در قسمت بهترین مجری
مرد هم در میان گزینهها باشد و انتخاب شود.
گرفتن این حق از عادل ،گرفتن حق انتخاب
صداقت از مردم بود اما ببینید خوشحال است
و خوشحالم».
اما آن روی ســکه عادل ،محمدرضا گلزار
بازیگر نام آشــنا و مجری تازه وارد شبکه و
برنامه برنده باش بود .او هم در جشــنواره
جام جم جایزه برد اما واکنشها به او برخالف
عادل منفی بود.
همچنان کــه نمیتوان برنامــه برنده باش
را برنامــه ای ضعیــف یا بــی اهمیت و
کم مخاطب جلوه داد نمیتوان رفتار و واکنش
محمدرضا گلزار را در اختتامیه جشــنواره

جامجم و در گفت و گوی بعدش ،حرفه ای و
مردمی دانست.
او بعد از دریافت تندیس بهترین اجرا به روی
سن رفت و با ولعی خاص از مدیر شبکه سه
تقدیر کرد و از حضار خواست که او را به خاطر
تدابیری که برای شبکه متبوعشاندیشیده
مورد تشویق قرار دهند .که البته با پاسخ هم
همراه بود؛ او با گذاشتن دستش بر روی سینه
به نشانه احترام از گلزار تشکر کرد.
گلزار بعد از گرفتن تندیش و در مصاحبه با
خیابان جام جم بــا تفاخر خاصی گفت که
خوشحالم که من باعث شــدم که مردم و
خیلیه ا که تلویزیون نگاه نمیکردند برگردند
و به تلویزیون اقبال نشان دهند و همچنین با
اشاره به نحوه اجرایش در برنامه برنده باش،
با غرور گفت که مجری گری او در آن برنامه
بسیار شبیه به خود واقعی او است.
ســخنان گلزار بــا واکنش گســترده اما
نه چندان مثبت مردم در شبکههای اجتماعی
روبرو شد.
خسرو نقیبی با هشــتگ «تفاوت» نوشت:
«میشود فردوسیپور بود و ایستاد؛ میشود
هم محمدرضاگلزار بود (احتماال بینیاز از مال
دنیا) و همچنان روی سن از حاضران خواست
برای درایت مدیرش دســت بزنند (درایت
جوان جویای نامی که تصمیم گرفته گلزار را
جای عادل ،نماد شبکهاش کند) و طلبکار و
خودشیفته سهم بیشتر از جوایز طلب کرد».
المیراشریفیمقدممجریباسابقهصداوسیما
هم از آن دست مجریانی است که انگار زیاد از
ورود بازیگران به عرصه اجرا راضی نیست .او
پس از اهدای جایزه بهترین اجرای تلویزیونی
به محمدرضــا گلزار با کنایــه در توییتر
نوشت« :جایزه بهترین اجرای تلویزیونی رو
یک بازیگر گرفت و بعد منت گذاشــت سر
تلویزیون! اصال ما همه عالف اومدنت بودیم!!!»
کاربری هم با اشــاره به مسائلی که در سال
گذشته در شبکه سه رخ داده است ،نوشت:
«احتماال منظور گلزار از درایت مدیر شبکه ۳
اینا باشــه :مجوز دادن بــه پخش برنامه
تکراری برنده باش گلزار .ســعی در حذف
فردوسی پور و شاید احتماال .تالش در جهت
دستکاری آراء و پایین نشــان دادن آراء
برنامه نود .جلوگیری از تحریک شدن مردم
نسبت به موهای بلند پویول و راه ندادن وی
به صداو سیما».
علی هم نوشــت « :خدا "عادل" است .یکی
محبوب و آن یکی حبابی که ترکیده است و
خبر ندارد .عادل فردوسیپور مردمی است و
از بطن مردم اما به روی خود نمیآورد و بغض
میکند و عصیان نمیکند».

