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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا
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آغ��از هفت��ه دول��ت  ش��هادت مب��ارز انقالب��ي س��يد عل��ي اندرزگ��و )1357ش(  درگذش��ت محق��ق و مترج��م معاص��ر اس��تاد محم��د پروي��ن گناب��ادی )1357 ش(  ش��هادت ميث��م تم��ار  از ي��اران مخل��ص ام��ام عل��ي)ع( امروز در تاریخ
در كوف��ه)60 ق(  درگذش��ت ع��ارف نام��دار  خواج��ه عب��داهلل انص��اري معروف به پي��ر هرات )481 ق(  مرگ فردريك نيچه فيلس��وف ش��هير آلمان��ي و واضع نظري��ه ابرم��رد )1900م(   آغاز قيام دي��وار ندبه  در بيت المق��دس )1929م(

یادداشت


رسولاكرم)ص(:

بهترين مردان امت من كسانی هستند كه نسبت به خانواده خود خشن 
نباشند و اهانت نکنند و دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نکنند.

 

ت اول
نوب

 بانک کشاورزى استان کهگیلویه وبویر احمد در نظر دارد امالك مازاد  مشروحه ذیل را در سطح استان از طریق مزایده عمومى به صورت نقدى و نقد و اقساط به فروش رساند . متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده همه روزه به نشانى : یاسوج خیابان پاسداران - بین گلستان 1 و 
2 مدیریت بانک کشاورزى ،امور حقوقى مراجعه نمایند .

نوبت انتشار آگهى نوبت اول مورخ 98/06/02 و نوبت دوم 98/06/06 مى باشد  .
آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت هاى پیشنهاد قیمت تا ساعت  مورخ  98/06/25 به آدرس فوق طبقه ششم واحد حراست مى باشد :

تاریخ بازگشایى پیشنهادات مورخ 97/06/27 مى باشد .
توضیحات و شرایط : 

1-مبلغ سپرده شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ مندرج در آگهى مى باشد که بصورت ضمانت نامه بانکى و یا طى یک فقره چک بانکى در وجه مدیریت بانک کشاورزى استان صادر گردد.
2-اولویت با فروش نقدى مى باشد.

3-در فروش اقساطى حداقل  مبلغ پیش پرداخت 20 درصد قیمت پیشنهادى باحداکثر مدت بازپرداخت  60  ماه با سود ابالغى مصوب شوراى پول و اعتبار در سال جارى در قالب عقد اجاره به شرط تملیک خواهد بود.
4-بانک در رد یک یا کلیه پیشهادها مختار است .

5-کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد ودر صورت داشتن متصرف ، تخلیه به عهده خریدار مى باشد .
6-متقاضیان مى توانند از امالك مورد تقاضا بازدید و در جلسه بازگشایى پاکت ها شرکت نماید

7-متقاضى مدارك خود رادردو پاکت دربسته  حاوى پاکت الف : ضمانت بانکى  و پاکت ب : پیشنهاد قیمت و فرم شرایط شرکت در مزایده مى باشد قرار دهند.
8-هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد . 

9-به پیشنهادات فاقدسپرده بدون امضاءمشروط ومبهم ترتیب اثرداده نخواهدشد.
10-فیش واریزى به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب امور مالى مدیریت قابل پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزى جهت اخذاسنادمزایده 

 

توييتر حس��اب كاربری بعضی رسانه های ايران را امروز و پس از گذشت تاريخ  
مصرف جنگ ستارگان كه حاال نوبت پالست فورم هاست تعليق می كند. 

طرح اين مس��ئله به سادگی نش��ان از آن دارد كه ش��بکه های اجتماعی بدون 
اس��تثنا وابسته به سياست های غرب می باش��ند. نريمان غريب يکی از كسانی 
است كه با نوشتن مقاله ای عليه فضای مجازی اقتصادی كشور توانست توييتر 
و فيس بوك را متقاعد كند تا تعدادی از حساب اپليکيشن های ايران را مسدود 

نمايد. 
ه��دف نهايی در اين ش��بکه های اجتماعی به چالش كش��يدن نظام جمهوری 
اسالمی ايران است كه اتفاقات پشت پرده سال 88 بهترين نمونه آن است. در 
آن سال توييتر نقش پررنگی در اغتشاشات داخلی داشت و امروز همين شبکه 
نگاهی به  سوی حساب های رسانه ای در ايران دارد كه شايد بتواند بار ديگر آن 
وقاي��ع را تکرار كند غافل از اينکه اين روزه��ا وضعيت در ايران كاماًل متفاوت 
اس��ت اما پيامدهايی كه اين پالست فورم ها در شبکه های مختلف می توانند بر 

حساب های كاربران داشته باشند متفاوت است. 
چهار ش��بکه كالن توييتر، فيس بوك، گوگل و يوتيوب حاال زمين بازی پالست 
ف��ورم ه��ا را به خود اختص��اص داده اند كه چون س��رورهای م��ادر در اختيار 
آن هاس��ت ب��ازی را برای ما كمی س��خت تر می كند و تنها راه��ی كه می تواند 
اي��ن نبرد را با پيروزی ايران خاتمه دهد ايجاد س��ريع پالس��ت فورم هايی در 

دامنه های سرزمينی و ملی می باشد. 
مس��ئله پالس��ت فورم معضل جديدی برای نفوذ در ايران نيس��ت كه آمريکا 
سال هاست از طريق چهار شبکه اجتماعی نامبرده و تا حدودی آمازون سعی بر 
نفوذ بر اراده ها دارد كه قباًل اين تالش را از طريق ش��بکه های ماهواره ای انجام 
می داد و امروز س��عی دارد اين هجمه امتحان ش��ده را با شبکه های اجتماعی 
ادام��ه دهد و م��ا به رغم همه توانايی ه��ای خود اما همچن��ان در زمين بيگانه 
مشغول بازی هس��تيم و به ش��دت نيازمنديم كه موردحمايت رسانه ملی قرار 
بگيريم تا درس��ت همانگونه كه در سال های نخستين انقالب اسالمی با ايجاد 
ش��بکه های اجتماعی متنوع ازجمله العالم و حمايت از همس��وها توانستند تا 
حدودی مانع نفوذ بيگانگان ش��وند امروز نيز به سوی ايجاد پالست فورم هايی 
مختص كش��ور بروند تا پشتيبانی تس��ليحاتی اپليکيشن ها دراين باره مضاعف 
ش��وند. مديرت كالن جهانی در تکنولوژی IT و ITT به همراه صهيونيست ها 
درصددند تا با تغيير س��بك زندگی در جوامع و اقوام متنوع موجوديت خود را 

در قالب برتری تداوم بخشند. 
وقتی توييتر پس از بس��تن حساب های كاربران رس��انه ای در ايران كه باشگاه 
خبرنگاران جوان از آن جمله بود با پيامی اعالم می كند: »اين حس��اب تعليق 
ش��ده اس��ت«! می خواهد تفهيم نمايد كه می تواند از طريق كاربران ديگر خود 
اهداف از بيش تعيين و تبيين ش��ده را عملی تر نمايد و اين به نوعی زنگ خطر 
به حس��اب می آيد كه رسانه ملی را از خواب عميقی كه در اسکان گرفته بيدار 
كند تا همه توان خود را به اين سو سوق دهد و بتواند از پالست فورم ها برای 
مقابله رودررو با ديگر ش��بکه های اجتماعی وابسته به صهيونيست بهره جويد. 
چالش اصلی در اين زمينه مسدود شدن حساب های توييتری نه برای كاربران 
عادی بلکه خبرگزاری های جمهوری اس��المی، مهر و باشگاه خبرنگاران جوان 
اس��ت تا اينگونه تفهيم نمايند پس از نفتکش ها نوبت گروگان گيری رسانه ای 
فرا رس��يده است اما يکی از مستدالت ذكرش��ده فاقد وجاهت پيرامون تعليق 
حس��اب كاربری خبرگزاری مهر برگرفته از تالش های فرقه بهاييت اس��ت كه 

بهانه جديد فشار بر ايران می باشد. 
آنچه از داس��تان »آزادی بيان« در اين ش��بکه های اجتماعی مطرح می ش��ود 
می تواند حاصل بعضی سياس��ت گذاری های اشتباه و موسمی در اين  باره باشد 
كه اين باعث رفتن كاربران ايرانی به س��وی اپليکيش��ن های خارجی ش��ده و 
معدودی از محدوديت های داخلی و بعضی از فيلترينگ ها به رواج فيلترش��کن 
در بين همين كاربران بينجامد و دس��ت اپليکيش��ن های برون مرزی را در اين 
ميان باز بگذارد. بس��تن حس��اب های كاربری محدود به سه خبرگزاری رسمی 
در ايران نمی شود بلکه دامن سايت ريحانه يعنی بخش زن و خانواده را هم در 
بر می گيرد كه درنهايت به س��وی سايت های جام جم، عليرضا زاكانی، علی اكبر 
رائفی پور »س��خنران مذهبی«، نفيس��ه موسوی »شاعر«، س��جاد طباطبايی 
»تحليلگر حقوق بين الملل« و چندين حس��اب ديگ��ر مربوط به اصالح طلبان 
و همچنين فراكس��يون اميد و برخی از خبرنگاران می رود و درس��ت در همان 
روز بی بی س��ی مدعی می شود ش��بکه اجتماعی توييتر حساب كاربری برخی 
رس��انه های ايران ازجمله باش��گاه خبرنگاران جوان، سيمای جمهوری اسالمی 
و خبرگ��زاری مه��ر را به اته��ام آزار و اذيت هدفمند ش��هروندان بهايی معلق 
كرده اس��ت! ش��ايد ورود غرب از دامنه نبردهای فيزيکی به خاطر ضعف بنيه 
دفاعی به واس��طه حذف نيروهای جوان و دارای انگيزه در اين كشورها به سوی 
جنگ های مجازی آخرين حربه ای باش��د كه در دس��ت دارن��د و اين دكترين 
نوظهور غرب، نسل های جديد و پرتوان ما را ناچار می سازد تا عالوه بر آمادگی 
كامل برای حضور مش��تاقانه و عاش��قانه در جبهه ها، نيم نگاهی هم به اين س��و 
داش��ته باش��ند كه به دنيای مش��تاق تحوالت و منتظر ناجی ثابت نمايند اين 

هدف الهی است. 
بنابراي��ن عوام��ل مادی و معنوی هرقدر هم قدرتمند باش��ند نمی توانند بر آن 

مستولی شوند.

محمدپارسانجفی

مس��ئوالنی كه خود را نه س��رور بلکه نوكر مردم بدانند، در برابر رسانه ها پاسخگو 
باشند و شفافيت در هر امری را سرلوحه كار خود بدانند؛ تنها دولت و مجلسی كه 
برخاسته از اين خط فکری باشد در صدد حل مشکالت ريشه ای اقتصاد و زندگی 
مردم خواهد بود. برای لحظه ای چش��مان خود را ببنديد و چنين دولتی را تصور 

كنيد. آيا اكثريت مردم آن را نمی خواهند؟ 
اگر مس��ئوالن خود را در سطح مردم ببينند و قدرت را زمانی كوتاه برای آزمايش 
بدانند آيا بازهم گفته می شود مشکالت كشور يك شبه حل نمی شود؟ چهل سال 
زمانی كافی برای حل مش��کالت اقتصادی و پيشرفت همه جانبه است اما شرايط 
كش��ور امروز چگونه اس��ت، در بحران تورم و ركود و بيکاری قرار دارد يا در رفاه و 

عدالت و زندگی سرشار از شکوفايی؟
مقامات دولتی، قضايی و مجلس در تمام اين سال ها بايد پاسخگوی كارهای انجام 
ش��ده يا نشده باشند، اما گويی احساس بدهکاری ندارند. اين روند با توجه به رشد 
فکری جامعه و تس��هيل ارتباطات موجی را پايه ريزی كرده كه خواستار عدالت و 
كارآمدی است. از ابتداي استقرار جمهوري اسالمي تاكنون مفاهيمي مانند چپ و 
راست سنتي و راديکال، فضاي سياسي كشور را فراگرفته و تقريبا پست های حساس 
دولت و مجلس ميان پيروان اين مفاهيم دست به دست شده است. خط ميانه ای 
هم بوده  كه البته در نهايت به خاستگاه چپ  يا راست خود می گراييد، بدون هيچ 
تاثيری يا تغييری. دولت ها، ش��عارهای جذابي مانند س��ازندگی، توسعه سياسی، 
هدفمندی يارانه ها و در نهايت اميد را براي مردم  كش��ورمان مطرح كرده اند. اما 
باز، همان مقامات قبلی با ظاهر و ش��عارهای متفاوت همچنان در دولت و مجلس 
ديده شده و می شوند. نيازهای مردم بی پاسخ است و طوفان تورم، بيکاری و هزينه 
های هولناك مسکن و درمان روند صعودی را  طی می كند. اين روند در نهايت به 
يك نتيجه منجر شده و آن كاهش شديد سرمايه های اجتماعی كشور است. وقتی 
سرمايه های اجتماعی به صفر ميل كند، بر حجم بی اعتمادی و نارضايتی افزوده می 
شود. شاهد مثال اينکه مردم در گرفتاری های اساسی خود مانند مسکن، درمان و 
بيکاری، تنها هستند و كمك های دولتی همانند نظام سالمت و مسکن اجتماعی 
بيشتر به شوخی شبيه اند تا حالل مشکالت. از طرف ديگر، برخی مديران اجرايي 
كه در اين ميان  بيش از حل مش��کالت، به فکر  افزايش ارقام حقوق شان و تزايد 
شركت ها و امالك خود در شمال تهران و البته تركيه و دبی هستند، مصداق بارز 

نفرت مردم هستند. ازاين رو، اكثريت مردم با هر نوع نگرش و خاستگاه فکری نياز 
به دولت و مجلسی دارند كه در خدمت حل مشکالت كشور باشند.

اكثريت ملت ايران، انقالب اسالمی و آرمان های آن را با جديت قبول دارند و می 
دانيم كه ناكارآمدی مديران را هرگز  به پای اسالم و انقالب نمی نويسند. بنابراين 
موج مردمی ياد شده ، نه تغيير ايدولوژيك بلکه، تغير اين مديريت ها و در پی آن 
رف��ع ناكارامدی ها را می خواهد. از اين رو می توان از آن به موج تغيير در مديران 
ناكارآمد تعبير كرد. اين وضعيت س��بب ش��ده مردم نا اميد از چنين مديرانی، در 
فکر يا عمل خود را محتاج مديرانی ببينند كه قلب شان برای حل مشکالت بتپد.  
تحمل شرايط سخت برای مردم غيرممکن نيست اما نبود عدالت و فاصله طبقاتی 
وحشتناك و درآمدهای بسيار بسيار دور از عدالت، موجب شده تا جامعه برای يك 
تحول آمده ش��ود. موج عدالت محوری قطعا اي��ران را در می نوردد و اين نکته ای 
است كه افکار عمومی به شدت از آن استقبال و برای آن لحظه شماری می كند. اين 
روندی نيست كه با تظاهرات و با درگيری خيابانی به پايان برسد يا تنها در فضای 
مجازی باشد و با بستن تلگرام و فيلترينگ مسدود شود. اين فرصتی فراروی نظام 
جمهوری اسالمی است تا از داشته هايش برای حل چالش ها  استفاده كند. اگر  به 
اين موج، مجال جوالن داده نشود، جريان مطالبات به سمت آناني حركت مي كند 
كه خواهان دگرديسي ايدئولوژيك نظام هستند. در آن شرايط نه تنها كشور فرصت 
را از دست داده است بلکه در گرداب ناامني و درگيري اجتماعي فرو مي رود. حال 
آنکه اگر  از فرصت تبديل اين درخواس��ت عمومي به جريان سياسی استفاده شود 
می توان به رونق اقتصادی و تقويت بنيه های حاكميتی اميد داشت. بخش خطير 
ماجرا به روند شناس��ايی و تقويت نيروهای تازه نفس برای ورود به عرصه سياست 
مربوط می شود كه باب آن نبايد مسدود شود. با ادامه روند فعلی اين خطر وجود 
دارد كه مردم به اين باور برس��ندكه  جناح های سياس��ی نمی خواهند مشکالت 

كشور حل شود.
اين بدترين حالت ممکن برای افکار عمومی اس��ت. تصور كنيد اگر موشك و بمب 
كش��ورهای متخاصم به ايران روانه شود؛ در آن صورت بزرگترين خسارت تخريب 
سازه ها و امکانات است اما باورهای يك ملت را هرگز با موشك نمی توان تخريب 
كرد. تا زماني كه باورها و اعتماد يك ملت تخريب نش��ود آن ملت شکست ناپذير 

است.
حال اگر همان باورها از درون تخريب شود چه اتفاقی می افتد؟ 

موج تغيير، فرصت بزرگی است كه اگر حمايت شود، ملت را از مسئوالن ناكارآمد 
رهايی داده و كشور را به قدرتی اقتصادی با مردمی  راضی و خشنود رهنمون مي 
س��ازد. اميدهای نس��بی كه به اصالحات قضايی ابراهيم رئيسي ايجاد شده از اين 
ظرفيت همراهی مردمي حکايت دارد. مردمی كه خواهان شکس��تن چرخه بسته 
مديران اجرايی ناكارآمد و  ورود مس��ئوالني اس��ت كه  كارآمد و خدمتگذار مردم 
باشند. موفقيت رئيسی در قوه قضاييه می تواند به افزايش سرمايه  اجتماعی منجر 

الف شود. 

ستیز میان پالست فورم ها!
حسنروانشید

روزنامهنگارپیشکسوت

موج عدالت خواهی مردم، 
ایران را متحول می کند، اگر ...


