
فروش خانه جن زده در تگزاس!

به تازگــی خانه ای در تگــزاس آمریکا به فروش 
گذاشته شده است که اگر قلب تان ضعیف است، 
برای دیدن و خرید آن خانه نروید. چراکه این خانه 
»جن زده« است. خانه ۲۰۰ مترمربعی، سه خوابه 
برای زندگی - یا مرده ها- شاید چیزی نباشد که 
از یک خانه توقع دارید. گول نمای سفیدرنگ و 
ساده این ساختمان را نخورید. این ظاهر، پوششی 
اســت بر آنچه که در انتظار بازدیدکننده از خانه 
اســت. هر اتاق از این خانه، شوک برانگیزاست. 
به گزارش خبرآنالین، تینا ایریاس، مشاور امالک، 
قرار است این خانه ترسناک را به زوجی که پیش 
از این هم چنین خانه ای داشتند، بفروشد. به نظر 
می رسد آن ها عاشق مرده های متحرک اند. ایریاس 
می گوید، »این زن و شــوهر، انسان های بسیار 
شیرین و دوست داشتنی هستند، تنها مشکل شان 
عالقه بیش از حد آن ها به هیجان های هالووینی 
است.« این خانه که با نام »ملک جن زده خالی از 
سکنه کرکس ها ۱۳« شناخته می شود با قیمت 
معادل ۱۲۵هزار دالر برای فروش گذاشته شده 
است. اما همراه با این خانه قرار است تمام متعلقات 
آن، از جملــه هرآنچه را کــه در آن وجود دارد، 
همچنین وب سایت معرفی این خانه و نام تجاری 
آن با هم فروخته شود که این موضوع قیمت خانه 
را به ۲۰۰هزار دالر افزایش می دهد. اما به نظر شما 
چه کسی دوست دارد، خانه ای را که هر اتاق آن 
پر از مانکن های اسکلت یا اتاقی که جراحی های 
شبانه ترســناک روی افراد مفلوک را به تصویر 
می کشدیا درهایی که با طرح تابوت تزیین شده اند 
بخرد. حتی یکی از اتاق های آن به تابوت و محل 

استراحت مردگان تزیین شده است.

آفتــاب یزد - گروه شــبکه: دو روز پیش 
مسیح اله صفا، رئیس جامعه هتلداران کیش 
با اشاره به تغییر سبک سفر و حضور افراد 
مختلف در کیش گفته بود: »وقتی افرادی 
با رختخواب و غذا و خودروی شخصی وارد 
جزیره کیش می شوند، برای اقتصاد و چهره 
کیش مناسب نیست، متاسفانه مدتی است 
این نوع سفرها به کیش افزایش یافته است و 
مسئوالن کیش در ایام تعطیالت نوروز برای 
کاهش این سفرها محدودیت هایی را برای 
ورود خودرو در نظر گرفته اند. در ایام نوروز 
ورود اتوبوس، کامیون، مینی بوس، تاکسی، 
خودروهای ون و وانت بــه جزیره ممنوع 
اعالم شده اســت. البته کامیون های حمل 
ارائه  با  سوخت و مواد اضطراری می توانند 
مجوزهای رســمی و از طریق بندرگاه های 
اعالم شــده خود را به کیش برســانند. 
همچنین در نــوروز ۱۴۰۲ به مدت ۲۰ روز 
ورود خودروهای مستعمل باالخص پراید و 
پیکان به کیش ممنوع خواهد بود و اجازه 
ورود نخواهند داشت؛ علت این ممانعت به 
دلیل نبود نمایندگی و تامین قطعات است، 
چرا که اگر مشکل و نقص فنی برای خودرو 
پیش بیاید نمایندگی برای این خودروها در 
کیش وجود نــدارد و مکانیک های جزیره 
واقف به این خودروها نیســتند. براساس 
قانون مناطق آزاد، خودروهایی که ۱۰ سال 
از عمر تولید آن ها می گذرد اجازه تردد در 
خودرو  قانون،  این  براساس  ندارند؛  جزیره 
۱۱ســاله در کیش دیده نمی شود. در حال 
برای  حاضر جدیدترین خودروها در کیش 
سال ۲۰۱۵ اســت و به دلیل عدم ترخیص 

و ورود خودروهای جدید خارجی شــاهد 
خودروهایی با عمر تولید جوان تر نیستیم.« 
اما روز جمعه سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش خبر محدودیت ورود برخی خودروها 
به جزیره کیش در ایام نوروز را تکذیب کرد. 
به گزارش تسنیم، سعید پورزادی با اشاره 
براســاس ظرفیت  برخی محدودیت ها  به 
تاب آوری و برد زیستی جزیره کیش، اظهار 
کرد: تمهیدات الزم دیده شده و همه تالش 
سازمان منطقه آزاد کیش، سرمایه گذاران، 
استقبال  جزیره  ساکنان  همه  و  هتل داران 
شایسته از مســافران نوروزی کیش است. 
نیز در  رئیس جامعه هتلداران کیش  البته 
گفتگویی دیگر نقل قول منتشــر شده از 
وی مبنی بــر ممنوعیت ورود خودروهایی 
مانند پراید و پیکان به کیش در ایام نوروز 
را تکذیب کرد. مسیح اهلل صفا در گفتگو با 
ایسنا، ضمن تکذیب نقل قولی از وی مبنی 
بر ممنوعیت ورود خودروهایی مانند پراید 
و پیکان به کیش در ایام نوروز، اظهار کرد: 
ما در کیش با افتخار میزبان همه اقشــار 
و مردم عزیز کشــورمان خواهیم بود. وی 
افزود: تصمیم گیری در زمینه ورود خودروها 

به کیش با ستاد نوروزی و همچنین شورای 
تامین کیش است و مصوبات ستاد نوروزی 
نیز توســط دبیر و مســئوالن این ستاد 
اعالم می شــود و در این زمینه مسئولیتی 
ندارم. رئیس جامعه هتلداران کیش درباره 
حاشــیه های ایجاد شــده توضیح داد که 
خبرنگاری با من تمــاس گرفته و در میان 
صحبت ها و سوال های خود گفت تعدادی از 
خودروهایی که در نوروز گذشته وارد کیش 
شده اند به علت نداشتن تعمیرگاه در جزیره 
کیش دچار مشــکل و معضل شده بودند و 
ناخواسته چند روز اضافه تر در کیش مانده 
بودند. نظر شخصی خود را گفتم و پیشنهاد 
دادم که بهتر است خودروهای فرسوده که 
قصد ســفر به کیش را دارند معاینه فنی 
بگیرنــد. وی ادامه داد: خبرنگار پرســید 
چه نوع خودروهایی؟ که در پاســخ گفتم 
رانندگان خودروهای قدیمی مانند پراید و 
پیکان بهتر اســت با گرفتن معاینه فنی به 
کیش تشریف بیاورند تا دچار مشکل نشوند. 
صفا افزود: با اضافه شدن و ورود یک خودرو 
به کیش، حداقل یک اتاق از هتل های کیش 
بیشتر پر خواهد شد و بنابراین من با ۳۰ سال 

تجربه در زمینه گردشگری، این شناخت را 
دارم که هر چقدر بیشتر مسافر به جزیره 
کیش بیاید، به نفع هتل ها، رســتوران ها و 
بازارهاست و دلیلی ندارد که بگویم جلوی 
ورود خودروهــا را به جزیره کیش بگیرید. 
آن هم در شــرایطی که تعداد پروازها در 
حد مطلوبی نیست که بتواند ۲۰هزار تخت 
هتل های کیش را پــر کند و هم چند هزار 
واحد خانه هــای دوم مردم و هم خانه های 
شبانه یا همان خانه مســافرها را پر کند. 
وی خاطرنشان کرد: هیچ محدودیتی برای 
ورود هیچ نــوع خودرویی به کیش وجود 
ندارد مگر با تصمیم و اعالم ستاد سفرهای 
نوروزی کیش که مصوبات این ســتاد نیز 
توسط دبیر و سخنگوی آن اعالم می شود. 
وی ضمن تکذیب مجدد نقل قول ممنوعیت 
ورود خودروهایــی مانند پراید و پیکان به 
کیش تاکید کرد کــه چنین حرفی را نزده 
است و برداشت اشتباه خبرنگار یا شیطنت 
باعث انتشــار این مطلب شده است و اگر 
سوء تفاهمی در این زمینه پیش آمده است، 
مردم کشــورم عذرخواهی  همه  از  رسما 

می کنم. 

ماجرای رفع ممنوع الورودی از پراید و پیکان به جزیره کیش!
بایکوت مراسم سالگرد یادگار امام

در صداوسیما
در حالی که مراسم بیست و هشتمین سالگرد 
رحلت یــادگار امام و چهاردهمین ســالگرد 
همســر امام در حرم مطهر امــام خمینی با 
حضور اقشار مختلف و اعضای بیت امام برگزار 
شد، این مراسم همچون اکثر سال های اخیر 

با بایکوت صداوسیما مواجه شد.
به گــزارش جمــاران، این در حالی اســت 
کــه از چنــدروز قبل، برگزاری این مراســم 
اطالع رسانی شده بود، اما صداوسیما از اعزام 

تیم خبری و پوشش مراسم خودداری کرد.
چنین رویکردی اگرچه مسبوق به سابقه است، 
اما کماکان سوال برانگیز است. با توجه به اینکه 
جلساتی خیلی معمولی تر از مراسم یاد شده، 
در اخبار سراســری بازتاب می یابد؛ مشخص 
نیست سیاست های خبری صداوسیما بر چه 
اساسی تدوین و تنظیم می شود و مالک های 
این رسانه برای تعیین ارزش خبری مراسم و 

مجالس مختلف چیست؟
گفتنی اســت، حجت االســالم و المسلمین 
محمدعلی انصاری در مراســم بزرگداشــت 
چهاردهمین ســالگرد رحلت همسر گرامی 
امام و بیست و هشتمین سالگرد ارتحال حاج 
ســید احمد خمینی، گفت: در تاریخ رهبران 
سیاســی و دینــی دنیا، من فکــر نمی کنم 
کســی مثل امام ویژگی و به تعبیری شانس 
داشتن دودمان و اهل بیت فرهیخته، فرزندان 
واالمقام، همسر همسوی او با همه صحنه های 
انقــالب و مهمتر از آن ملتی در خور شــأن 
امام را شــما پیدا کنید. به نظــر من این از 
 ویژگی های استثنایی و موهبت های بزرگ خدا 

به امام است.
سرپرست حرم مطهر امام خمینی)س( تصریح 
کرد: اولین خصوصیت درباره شخصیت یادگار 
امام این اســت که ما شخصیت یادگار امام را 
بدون نسبت و همراهی او با امام بررسی کنیم. 
به نظر من در این بررسی یک حقیقت بزرگی 
نهفته اســت و جلوی بسیاری از کج فکری ها، 
کج روی ها، برداشــت های غلــط را می گیرد. 
چون متأســفانه از شــروع نهضت تا به امروز 
دســت هایی آگاهانه و ناآگاهانه در کار بوده 
اســت که وقتی می خواهند از یادگاران امام 
سخن بگویند می گویند فقط ویژگی آنها این 

است که به امام انتساب دارند.
وی تأکید کرد: مرحوم یادگار امام تمام دوران 
49 ســال زندگی پر بار خــودش را در کنار 
امام گذراند و شــخصیت او از نگاه عقالنیت، 
تیزهوشــی، سیاســت مداری، مــردم داری و 
اجتهــاد او در حــوزه کتاب، فلســفه، تاریخ 
سیاسی و اجتماعی و هنر، سرآمد انسان های 
برجسته حوزه بود. اگر شخصیت یادگار امام را 
در این ویژگی ها و استعداد ذاتی و شخصی او 
بیابیم باید بگوییم در دوران امام، یادگار امام 
قدرت و توان اداره کردن، مدیریت، حاکمیت 
و نفوذ در تمام عرصه های سیاســی کشور را 
داشت و چه بسا می توانست بهتر از کسانی که 
ایفای نقش کرده اند ایفای نقش داشته باشد.

انصاری اظهار داشــت: گرچه مــن معتقدم 
کسی که وابســته امام باشد، تنها این نسبت 
از همه ارزش هایــی که در جامعه ما فضیلت 
محسوب می شود، باالتر است. اما کسی راجع 
به مرحوم احمد آقا تصور نکند که ایشان در 
ظل حمایــت امام به این جایــگاه و عظمت 
رسیده است. کسانی که محضر ایشان را درک 
کرده اند و مثل بنده ۱6 سال ارتباط مداوم و 
بی واسطه با ایشان داشته اند و سخنان، افکار 
و نظرات ایشان را درک کرده اند می دانند که 
در حوزه های مختلف دینی، سیاسی و تربیتی 
سرآمد بود و انسان همیشــه از رفتار ایشان 

درس می گرفت.
وی با اشــاره به اســتقالل رأی مرحوم حاج 
احمد آقا، افزود: یادگار حضرت امام مقلد و به 
عنوان یکی از پیروان امام بود و به یادگار امام 
نمی توانیم بگوییم که تنها یک مرید ساده بود 
و باید بگوییم او عاشق امام و ذوب در والیت 
امام بود. اما با وجود اینکه مرحوم حاج احمد 
آقا در برابر امام هیچ اظهار وجودی نداشــت 
و هیچ وقت جلوتــر از امام حرکت نمی کرد، 
ولی همه می دانند کــه حاج احمد آقا دارای 
یک رأی مستقل بود و نظر و انتقادات خودش 
را مطرح می کــرد و آنقدر در این خصوصیت 
برجسته بود که بعضی ها فکر می کردند یادگار 
امام از امام زاویه گرفته است. امام دردمندانه 
و به قول خودشــان از روی تکلیف در نامه ای 
می نویســند که در پیشگاه خدا باید شهادت 
بدهم کــه فرزند من هیچــگاه از من فاصله 

نگرفته و با من مخالفتی نداشته است.
سرپرست حرم مطهر امام خمینی)س( افزود: 
جامعه اسالمی باید به والیت متعبد باشد؛ اما 
در پرتــو اســتقالل رأی، آزادی بیان، آزادی 
انتقاد، بازگو کردن حقایق جامعه، نترسیدن 
از تکفیرها و برچســب ها و مسائل دیگر. همه 
شــما می دانید یکی از اشکاالتی که به یادگار 
امام می گرفتند این بود که »خط ســه« راه 
انداخته اســت. برای اینکــه وقتی انقالب به 
پیروزی رسید و آن سّدهای اختناق شکسته 
شد و انقالب بستر آزادی را برای مردم گشود، 
همه احساس کردند که از یک فضای تنگ و 
تاریک و خفقان زده بیرون جسته اند؛ و چپ 
و راست و بادین و بی دین احساس می کرد که 

آزادی عمل دارد.
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سال ۲۴ | شماره 6540< اذان ظهر ۱۲:۱۲    <  اذان مغرب ۱8:۳۲    <   اذان صبح فردا ۴:۴7    <  طلوع آفتاب فردا  6:۱۰ امام علی )ع(:  دوست هر انسانی عقل اوست و دشمنش جهل و نادانیش شنبه ۲7 اسفند ۱۴۰۱  |

نازنینــم حافظ نامه  آن  همــِت  غــالِم 
که کار خیر بــی روی و ریا کرد

تفسیر: وزیر ارتباطات گفته اند: اینترنت من هم فیلتر است. حافظ 
می گوید: من غالم این نازنین وزیری ام که آنقدر بی تکلف و ســاده 

می گوید اینترنت من هم فیلتر است!

FCC طرح جدیدی را پیشــنهاد کرده که بــه موجب آن، اتصال 
ماهواره ای به طور مستقیم در دسترس گوشی های هوشمند سراسر 
جهان قرار می گیرد. به گزارش دیجیاتو، کمیسیون ارتباطات فدرال 
)FCC( در حال تنظیم قانونی است که به شرکت ها اجازه می دهد 
خدمات اتصال ماهواره ای را مستقیماً به گوشی های موبایل ارائه کنند، 
مانند کاری که اسپیس ایکس و T-Mobile در تالش برای انجام 
آن هستند. اعالمیه ای درباره قوانین پیشنهادی این طرح تصویب شده 
که در آن به توضیحاتی مانند نحوه دریافت مجوزهای الزم توســط 
شرکت ها اشاره شــده است. تمرکز اصلی این پیشنهاد شرکت های 
ماهواره ای اســت که قصد دارند با اپراتورهای شبکه فعلی همکاری 
داشته باشند و از بخش هایی از طیف استفاده کنند که به طور سنتی 

برای استانداردهایی مانند ۵G رزرو شده است. نکته قابل توجه درباره 
این رویکرد اینکه به گوشی ها اجازه می دهد تا بدون نیاز به سخت افزار 
اضافی به ماهواره ها متصل شوند. »جســیکا روزن وورسل«، رئیس 
هیئت مدیره FCC در بیانیه ای درباره طرح جاه طلبانه آن می گوید: 
»نیازی نیست به این فکر کنیم که چه شبکه و چه خدماتی در کجا 
در دسترس است. اتصاالت در همه جا و همیشه کار خواهند کرد.« 
روزن وورسل همچنین خاطرنشان کرد که رویکرد این تنظیم کننده 
»برای آسان تر کردن روند دریافت مجوز برای اپراتورهای ماهواره ای 
که با ارائه دهندگان زمینی همکاری می کنند« طراحی شــده است. 
با این حال، هنوز ســواالت قابل بحث بســیار زیادی وجود دارد که 
FCC ســعی دارد آن ها را برطرف کنــد. در بیانیه مطبوعاتی آن 

توضیح داده شــده که این ســازمان به دنبال نظرات در مورد نحوه 
عملکرد سیستم هایی مانند 9۱۱ و هشدارهای اضطراری در هنگام 
اتصال شخصی به ماهواره و اینکه آیا این چارچوب می تواند به باندها، 
مکان ها و برنامه هایی که ممکن اســت توسط چنین همکاری هایی 
پشــتیبانی شوند گسترش پیدا کند یا خیر، است. در نهایت باید به 
این موضوع اشــاره کرد که فناوری ارتباط ماهواره ای اپل و کوالکام 
)Snapdragon Satellite( دقیقاً چیزی نیستند که FCC تالش 
دارد قوانینی را برای آن ها پیشنهاد کند. این فناوری ها از طیف دارای 
 Iridium و Globalstar مجوز بــرای اپراتورهای ماهواره ای مانند
استفاده می کنند، به جای اینکه از مجوزهای اپراتورهای شبکه سلولی 

مانند اسپیس ایکس، AST و Lynk استفاده کنند.

آفتاب یزد: رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر با هیئت 
همراه و همچنین امام جمعه اهل ســنت و در اولین روز از اجرای 
طرح ملی خدمات بشردوســتانه به مسافرین نوروزی پست شهید 
ریگی در شهرستان مرزی میرجاوه را افتتاح نمود. حجت االسالم 
حســینی المدنی در حاشــیه این حضورش در این منطقه صفر 
مرزی با اشاره به آموزش ایســتگاهی و نقش موثر آن در آموزش 
همگانــی گفت: هدف ما آمــوزش جوانان به ویــژه دانش آموزان 
جهت خدمت رســانی است و این خدمت رسانی در ایام نوروز جلوه 
دیگــری را به همراه دارد و با اجرای خدمت رســانی در راســتای 
آموزش های صورت گرفته از تلفات جانی و جسمی تا حدود زیادی 
گرفته خواهد شد. وی همچنین از نمایشگاه توانمندی ها و دست 
دوخته های محلی دختران تیم یاس که در حاشــیه پست نوروزی 

این شهرســتان ایجاد شده بود بازدید و آشــنایی با آداب و رسوم 
میهمان نوازی، پذیرایی و فرهنگ مناطق مختلف کشور را از دیگر 
مزیت های برپایی پست های نوروزی جوانان برای مسافرین برشمرد. 
حجت االسالم والمسلمین حسینی المدنی از فضای دوستدار کودک 
بازدید نموده و از ابتکار عمل اعضای جوان این شهرستان در برپایی، 
بومی سازی و استفاده از موسیقی محلی در این مکان تقدیر نمودند. 
از دیگر برنامه های ریاســت سازمان جوانان بهمراه امام جمعه اهل 
تســنن منطقه اقدام به کاشت نهال زیتون به نیت صلح و دوستی 
میــان ملت ها در منطقه مــرزی میرجاوه بود. شهرســتان مرزی 
میرجاوه در منطقه سرحد و در ۷۵ کیلومتری شهرستان زاهدان و 
در مرز پاکستان واقع شده و دارای مساحت تقریبی 6۰۰۰ کیلومتر 

مربع و9۳۵9 نفر جمعیت می باشد.

شرکت آلمانی استاتیســتا آماری منتشر کرد 
که براســاس آن، به دلیل محدودیت اینترنت و 
فیلترینگ در ایران، ۷۷۳ میلیون دالر خسارت 
وارد شــده و ۷۲ میلیون نفر تحــت تأثیر این 
محدودیت ها آسیب دیده اند. به گزارش شفقنا، از 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درخصوص این 
آمار پرسیدیم که آقای عیسی زارع پور، پاسخ داد: 
درخصوص خسارت های ناشی از محدودیت های 
اینترنت یا فیلترینگ تاکنون ده ها ارزیابی از سوی 
منابــع خارجی صورت گرفته که قابل اســتناد 

نیستند. وی بیان کرد: ممکن است که عده ای به 
دلیل این محدودیت ها، خسارت دیده باشند که 
دولت هم تدابیر الزم را دیده و آیین نامه حمایت 
از کسب و کارها و سکوهای اینترنتی را در آبان 
ماه تصویب کردیم تا بخشی از ضرر و زیانی که 
به کســب و کارها وارد شده، جبران شود. آقای 
زارع پور درخصوص آمار دقیق خسارات حاصل 
از محدودیت هــای اینترنتی گفت: در این مورد 
ارزیابی صورت نگرفت تا بتوانیم آمار دقیقی در 

این خصوص اعالم کنیم. 

انتشــار ویدئویی در شــبکه های اجتماعی از 
ازدواج یک مرد ۵۰ســاله با دختری کم سن 
و سال با واکنش کاربران همراه بود و بسیاری 
اقدام خانواده عروس را مورد انتقاد قرار دادند. 
کاربــران شــبکه های اجتماعــی ویدئویی را 
منتشر کرده اند که ازدواج یک مرد پنجاه ساله 
با یک دختربچه 9ســاله را نشان می دهد. به 
گزارش فرارو، بر اساس ویدئوی منتشر شده، 
این مراســم ازدواج با توجه به رنگ پوســت 
عروس و داماد در یکی از کشورهای آفریقایی 

رخ داده است. 
در این ویدئو عروس نســبت بــه این ازدواج 
اعتراضی از خود نشــان نــداده و برعکس با 

لبخند ظاهر شد. 
در این ویدئو نشــان داده می شــود که داماد 
عروس جــوان خود را در آغــوش می گیرد و 
نقــاب را از روی صورتش برمی دارد. انتشــار 
این ویدئو در شــبکه های اجتماعی با واکنش 
کاربــران همراه بود و بســیاری اقدام خانواده 

عروس را مورد انتقاد قرار دادند.

واکنش زارع پور به آمار خسارت های فیلترینگ؛
قابل استناد نیستند

ازدواج جنجالی مرد ۵۰ساله 
با دختربچه ۹ ساله در یک کشور آفریقایی!

در جلسه اخیر خبرچین به چند موضوع پرداختیم.
موضــوع اول طرح صیانت از فضای مجازی بود که 
توسط مجلسی ها به جد پیگیری شده. در این مورد 
یکی از دوستان گفت: کاش معیشت ما را هم صیانت 
می کردند. شما خبری از تصویب طرح »صیانت از 
معیشت« ندارید؟ جناب شعار باشی هم خطاب به 

نمایندگان مجلس گفت:
این فضا را تو صیانت می کنی دمت گرم گر معیشت 
هم صیانت تو کنی دمت گرم گر صیانت نکنی گویم 

تو را »دمت سرد«!
دیگری میان کالم او پرید و گفت: آقایان صیانت از 
حیات معیشت من کجا رفت؟ یکی از دوستان به 
طنز گفت: شاید به تاریخ پیوسته چه میدونم کجا 

رفت؟
*در کل به نظر آنچه از نحوه برخی مدیریت ها سراغ 
داریم در اینان چندان کسی سراغ نداریم که دمت 
گرم به ایشان اهدا کنیم و فقط باید به »دمت سرد« 

اکتفا کنیم.
خبر دیگر: وزیر ارتباطات گفتند: سرعت اینترنت 
را ۳۰ تــا 4۰ برابر می کنیم در مورد اختالل اخیر 
اختاللی کوچک داشــتیم که بــه زودی برطرف 

می شود.
یکی از دوســتان گفت: شما ســرعت اینترنت را 
به همان قبل برگردانید ۳۰ چهل برابرشــدن اش 
 پیشــکش. ما مدتهاســت از طالگشتن پشیمان 
گشته ایم. دیگری گفت: ای گل گفتی! واقعا سرعت 
اینترنت را به همان قبــل برگردانند ما راضی ایم. 
خصوصا که قیمت ها را به شهریور ۱4۰۰ برنگردانند 
به ما مدیونند. پس سرعت اینترنت را الاقل به قبل 

برگردانند.
یکــی از دوســتان که در کنار شــغل شــریف 
روزنامه چی گری به شــوفری گری یعنی تاکســی 
اینترنتی هم مشــغول اســت گفت: کجا اختالل 
کوچکی داشتیم؟ بنده قبول سرویس کردم. رفتم 
مبدا هر چی ایســتادم مسافر نیومد آخر زنگ زدم 
گفتم: من خیلی وقته منتظرم. طرف گفت: کجایی؟ 
گفتم خیابــون قائم مقام. گفت: من تو جنت آبادم! 
شما وسعت این اختاللو ببین؟ آقای وزیر می گوید: 

اختالل کوچک!
*خبر دیگر اینکه همین آقای وزیر ارتباطات گفتند: 
اینترنت من هم مثل همه مردم فیلتر است. در این 

مورد هم دوستان گفتند:
*شوخی قشنگی نبود. اصال خنده ام نیومد!

*یعنی وزیر فیلترشــکن ندارد؟ میخواد یه مارک 
خوب معرفی کنم دانلود کنه؟ می ترســم بگه من 

اصال گوشی اندرویدی ندارم!
*آقای وزیر! حاال اگر واقعا فیلتری، دلت برای چت 
کردن تنگ نشده؟ وقتی واتساپ پیام میده: »پیام 
واتساپی دارید« اما نمی تونی واتساپتو باز کنی و پیامو 

از دل اون بیرون بکشی تو بگو چه حالی میشی؟

خبرچین

وزیر 
فیلترشکن ندارد

 امیر حسین ذاکری 
طنزنویس 

 

 دیالوگ 

پیتر بیلیش: همه میمیرند نگران مرگ نباش 
نگران زندگیت باش و سعی کن کنترلش را به 

دست بگیری.
بازی تاج و تخت- دیوید بنیاف 

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: اظهارات رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران کیش مبنی بر ایجاد محدودیت هایی برای ورود و 
اقامت برخی خودروها به کیش در ایام نوروز، فاقد ارزش حقوقی است. به گزارش فارس، غالمعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور 
گفت: در خصوص صحبت های خالف قانون یک مرجع صنفی در کیش به مسئوالن منطقه آزاد کیش تذکر داده شد. وی افزود: اساسا اظهارات 
رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران کیش مبنی بر ایجاد محدودیت هایی برای ورود و اقامت برخی خودروها به کیش در ایام نوروز، فاقد ارزش 
حقوقی است و مرجع صنفی مذکور نیز صالحیت قانونی برای چنین اظهار یا تصمیمی را ندارد لذا به مسئوالن منطقه آزاد کیش در این مورد تذکر 

داده شد. در ادامه نیز مواضع نادرست و فاقد ارزش اعالم شده توسط صنف مذکور، از سوی سرپرست منطقه اصالح شد.

تذکر دادستانی به رئیس جامعه هتل داراِن کیش |

فیلترینگ یک گام به شکست نزدیک تر 

دنیا فقط چند گام تا اعالم رسمی فعالیت اینترنت ماهواره ای!

توسط سازمان جوانان جمعیت هالل احمر صورت گرفت

نوای خدمت و امید در نقطه صفر مرزی


