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اتهام مشترک روحانی و
کیروش؛ نداشتن «پلن »B

علیمطهری:تیمملیشخصیتقهرمانینداشت
علی مطهری در واکنش به باخت روز گذشته ایران مقابل ژاپن در صفحه شخصی
اینستاگرامش نوشت :هم در فوتبال و هم در اخالق باختیم .باخت ما در مقابل ژاپن نشاد
داد که تیم ملی فوتبال کشور ما هم از نظر روحی روانی آماده مسابقات بزرگ نبوده و
هم از نظر اخالقی و فرهنگی .تیمی که با خوردن یک گل از هم میپاشد و نمیتواند
داشته های خود را به نمایش بگذارد ...این تیم همه شرایط را داشت اما شخصیت
قهرمانینداشت
ارز  4200تومانی ب رای واردات گوشت صنایع و فرآوردههای گوشتی
آفتابنیوز  :یک مقام مسئول در وزارت صنعت گفت :با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ
شده تا صنایع فرآوردههای گوشتی بتوانند با ارز 4200تومانی نسبت به ثبت سفارش گوشت
اقدام کنند .مهدی صادقی نیارکی در حاشیه مراسم پنجمین جشنواره تقدیر از برترین
تولیدکنندگان صنایع غذایی در اتاق بازرگانی ایران ،گفت :با تصمیم دولت و انجام هماهنگی
با انجمن فرآوردههای گوشتی تصمیم گرفته شد تا اجازه ثبت سفارش وارد گوشت منجمد
برای صنعت صادر شود که البته تاکنون چند محموله نیز وارد کشور شده است.

بنزین در سال  ۹۸گ ران نم یشود
بهارنیوز :سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۹۸گفت که براساس مصوبه این
کمیسیون قیمت حاملهای انرژی اعم از بنزین ،نفت و گاز و … نه در قیمت و نه در نحوه
توزیع هیچ تغییری نسبت به سال  ۹۷نخواهد داشت.
محمدمهدی مفتح در نشست خبری روز دوشنبه خود گفت :در خصوص نحوه توزیع
فرآوردههای نفتی مثل بنزین ،گازوئیل و گاز مصرفی خانوار ،هیچ تغییری در قیمت و نحوه
توزیع نسبت به سال  ۹۷داده نشده است.

حقوق ها تا  ۲۵درصد افزایش پیدا می کند
تابناک-عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۸می گوید اعضای این کمیسیون برای
افزایش حقوق ها به روش پلکانی و تا  ۲۵درصد اتفاق نظر دارند .عباس پاپی زاده با بیان
اینکه اختالف زیادی بین حداقل و حداکثر حقوق ها وجود دارد ،اظهار داشت :دولت
پیشنهاد افزایش  20درصدی حقوق ها را داده و برای آن  30هزار میلیارد تومان در نظر
گرفته است ،در مجلس به دنبال آن هستیم تا با افزایش پلکانی حقوق ها را تا  25درصد
افزایشدهیم.

کلیدخوردنتحقیقوتفحص
از سازمان تامین اجتماعی حول  ۷محور

به گزارش ایلنا ،درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و موسسات تابعه
تقدیم هیات رییسه مجلس شد .درخواستکنندگان این تحقیق و تفحص اعالم کردهاند
که ظرف شش ماه گزارش را آماده و هیچ بودجهای از مجلس صرف این تحقیق و تفحص
نخواهند کرد .بر اساس این گزارش ،گفته میشود محورهای این تحقیق و تفحص در
هفته آخر دیماه نهایی و در هشتم بهمن ماه به هیات رییسه مجلس ارائه شده است.

عصر ایران؛ مصطفی داننده -حسن روحانی و کارلوس
کیروش به شدت دورانی شبیه به هم را سپری میکنند .هر دوی
آنها محبوب بودند .هر دوی آنها کاری کردند که مردم برای شادی
به خیابان بریزند .هردوی آنها مجموعهای را تحویل گرفتند که
شرایط عادی نداشت .هردوی آنها در یک نقطه به یک دیوار بتنی
بزرگ برخورد کردند که همچون تیری بود به قلب محبوبیتشان.
روحانی و کیروش هر آنچه از دستشان بر میآمد برای موفقیت
کشور و تیم ملی ایران انجام دادند .روحانی با برجام تالش کرد
اقتصاد ایران را ترمیم کند وکیروش با سیستم دفاعی به دنبال
کسب اعتبار برای تیم ملی ایران بود .هر دو استراتژی به نظر دست
میرسید .روحانی توانست با برجام درهای اقتصاد ایران را به روی
جهان باز کند و کیروش با سیستم دفاعیاش تحسین جهان را
برانگیخت به ویژه وقتی جانانه در برابر آرژانتین ،اسپانیا و پرتغال
بازی کرد .روحانی و کیروش اما به نقشه دوم خود یا همان « پلن
 » Bفکر نکرده بودند .روحانی فکر نمیکرد که در آمریکا رییسی
جمهوری به قدرت برسد که الفبای دیپلماسی را هم نداند و تصمیم
بگیرد از برجام خارج شود .او تصور میکرد هر فردی در ینگه
دنیا به قدرت برسد ،خدشهای به برجام وارد نخواهد شد؛ به خاطر
همین برنامهای برای دوران بعد از خروج آمریکا از برجام نداشت.
بعد از امضای ترامپ تقریبا ایران به شوک فرو رفت و روحانی مانده
بود که با این دیوانه چه کند؟
کیروش نیز تمام برنامههای خود را به روی گل نخوردن استوار
کرده بود .قرار نبود ایران از ژاپن گل بخورد اما خورد و این گل
خوردن باعث شد که تمام برنامههای کیروش به هم بریزد .آنقدر
ایران از تیمهای آسیایی گل نخورده بود نمیدانست بعد از گل
خوردن باید چه کند و چه استراتژی استفاده کند .گل اول ژاپن به
ایران مثل یک سیلی بیهوا بود .از آن سیلیها که قدرت فکر کردن
و تصمیم گرفتن از آدم را میگیرد .همین نداشتن «پلن  » Bباعث
شد تا روحانی و کیروش االن در یک نقطه بایستند و شاید به این
فکر کنند که کاش جایی هم برای استراتژی دوم خود باز میکردند.
شما وقتی یک شرایط بحرانی را به یک شرایط عادی تبدیل
میکنید .وقتی مردم عادت میکنند دالر سه هزار تومان باشد ،یا
تیم ملی راحت به جام جهانی برود و از سد تیمهای آسیایی عبور
کند ،دیگر نمیتوانید انتظار داشته باشید مردم به برگشت بحرانها
عادت کنند.
مردم امسال از ایران و کیروش قهرمانی میخواستند و به این
قهرمانی مطمئن بودند و حاال برایشان باورپذیر نیست که با سه
گل و با دست خالی در حال ترک امارات و برگشت به کشور
هستیم.
روحانی و کیروش تاوان عادی سازی شرایط را میدهند.

جنوب غربی میـــدان امام حسیــــن(ع) را از طریق مزایده بر اساس شرایط

ذیل و مندرج در اسناد به صورت استیجاری به بخش خصوصی واگذار نماید  .لذا

از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ انتشــار
آگهی نوبت دوم همه روزه به جز ایام تعطیل حداکثر به مدت  10روز به امور قراردادهای سازمان واقع در
بلوار شهید زندی نیا -مجتمع سازمانی شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

-1سپرده شرکت در مزایده مبلغ 63/000/000ریال که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا رسید
پرداختی به حساب  0105938186001بنام سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز نزد بانک ملی ارسال گردد.
 -2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط
خواهد شد.
-4به پیشنهادات مخدوش ،ناقص و یا پیشنهاداتی که خارج از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5سایر شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد درج گردیده است.

مدرییت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

 -7تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  97/11/28ساعت  9می باشد.

رضاصادقیان-بهارنیوز
تجربه سالهای پیشرو درباره
محدودیتهای اعمال شده از سوی
سیاستگذاران و دغدغهمداران حوزه
فرهنگ و اجتماع حکایت از وجود یک
کشمکش دنبالهدار درباره پدیدههای جدید و
تقریبا ناآشنا در میان مدیران ارشد فرهنگی
دارد .موضوعات ،ابزارها و تکنولوژیهایی که
در لحظه ورود با نهی و انکار و محدود کردن
و حتی انتظامی-امنیتی شدن روبرو و پس از
چندی رویهای دیگر از سوی سیاستگذاران
در پیش گرفته میشود .اواخر دهه شصت
و اوایل دهه هفتاد اوج فروش و استفاده از
دستگاهی به نام ویدیو بود ،البته به صورت
کامال قاچاق و پنهان .تهیه ،نگهداری و
جابجایی دستگاهی که برای خریدار و مصرف
کنندهاش سراسر هزینه در پی داشت.
حتی گرفتن فیلمهای ویدیو نیز از سوی
نهاد انتظامی آنقدر گرفتاری داشت که برخی
شهروندان حتی از داشتن آن به شدت پرهیز
میکردند .ولی همین وسیله سالها بعد و
هنگامهای که مسئوالن مربوطه متوجه
شدند میتوان با انتشار فیلمهای سینمای
روی نوارهای ویدیو از خدمات آن در راستای
فرهنگ کشور بهره برد ،پخش و فروش
انواع دستگاههای ویدیو بدون محدودیت
در فروشگاههای لوازم خانگی آغاز شد.
حرکتی که نه تنها در راستای گسترش
فرهنگ بیرونی قرار نگرفت ،بلکه با راهاندازی
فروشگاههای عرصه کاالهای صوتی-
تصویری دقیقا در مسیر بهتری نسبت به
گذشته فعال شد .تجربه ورود دستگاههای

ماهواره به کشورمان نیز چنین بود (هست؟)
 .بشقابهای زیادی روی پشتبام منازل
نصب و پس از مدتی توسط ماموران و به
حکم قانون ضبط شد ،صاحب دستگاه نیز
به جزای نقدی محکوم .طرحهای زیادی
نیز برای مقابله با همین تکنولوژی از سوی
متولیان فرهنگ به اجرا درآمد.
سازمانهای زیادی طرح تشویقی واگذاری
دستگاه دیجیتال در قبال دریافت ماهواره را
به اجرا گذاشتند ،طرحی که آماری از میزان
استقبال شهروندان ارائه نداد و آهسته و
آرام به دست فراموشی سپرده شد .حداقل
آنکه خبری از اطالعرسانی چنین طرحی
در شهرهای بزرگ و کالنشهرها دیگر
به چشم نمیخورد .سرانجام آنکه صدا و
سیما و شماری از شبکههای مذهبی سر
از کانالهای ماهوارهای درآورند و مانند سایر
شبکهها فعالیتهای خود را بهسامان کردند.
در واقع به جای آنکه برای عدم حضور خود
بهانهای بجویند سعی کرده و میکنند که با
فعالیت در چنین مسیری از تکنولوژی جدید
در مسیر سیاست خودشان بهره ببرند.
اوایل دهه هشتاد و با گسترش استفاده از
اینترنت در میان کاربران ایرانی ،شروعی بود
تا کاربران با تکنولوژی فیلتر کردن سایتها
از سوی دولت وقت آشنا شوند .هنوز چند
روز از اعمال فیلتر بر روی سایتها نگذشته
بود که صدها فیلتر شکن رایگان و پولی از
داخل و خارج کشور به کاربران ارائه شد.
فیلترشکنهایی که با فشردن یک دکمه
تمام سیاستگذاری ،برنامهها و سازوکار
فیلتر را دور میزدند و محتوای سایتهای

آگهیفراخوانثبتانمعضویتردهیات مدریه وبازرسیاتحادهیاهیصنوف
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آرایشگرانمرداهن،ع کاسانو ردار ن،خیاطوپارهچفروششهرستان رجان( و تدوم)

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیر مجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رساند در
صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی این اتحادیه ها با در دست داشتن
اصل و کپی شناسنامه ،کارت ملی ،پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی حداقل دیپلـــم
(برای افراد فاقد سابقه هیات مدیره) از تاریخ  97/11 / 13به مدت  10روز کاری به
اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیرجان واقع در ابتدای بلوار سردار جنگل
مراجعه و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف ثبت نام نمایند.

هیات اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

(نوبت اول)

-6آخرین مهلت تحویل اسناد به واحد حراست شهرداری پایان وقت اداری مورخ  97/11/27می باشد.

تجدید مزایده سازمان سیما ،منظر و فضای سبزسیرجان

 15شورای سازمان در نظر دارد بهره برداری از مجموعه آالچیـــق واقع در ضلع

ازویدیوتافیلترینگ!

فیلتر شده را در اختیار کاربران قرار میدادند.
مهمتر آنکه کاربران و افرادی که عالقهای به
دیدن سایتهای محدود شده در گذشته نه
چندان دور نداشتند ،با استفاده از فیلترشکن
و برای سیراب کردن عطش خود به سوی
همان سایتهایی رفتند که فیلتر شده بودند!
سیاست فیلتر کردن و مسدودسازی
براساس همان رویکردهای گذشته همچنان
دنبال میشود .فیلتر کردن فیسبوک ،توییتر،
تلگرام و هزاران کانال و سایتی که به آسانی و با
خرید یک فیلترشکن دسترسی به آنها میسر
میشود ،چاره کار نیست .فیلترشکنهای ۴
الی  ۷هزار تومانی که در چند ثانیه هزاران
میلیارد سرمایهگذاری در راستای استحکام
و بهبود بخشیدن به سیستم فیلترینگ را بر
باد میدهد با فیلتر کردنهای دوباره درمان
نیست ،آنچنان که رئیس مجلس از گردش
مالی بیش از  ۳۰۰میلیارد تومانی بعد از فیلتر
کردن تلگرام سخن گفته است .با توجه به
سیاست و تجربه پیشرو در حوزه مسدود
کردن کانالهای اطالعرسانی و سایتها به
نظر میرسد بهترین راهکار حضور فعاالنه
در چنین عرصهای است .فیلتر تنها ما را از
فضای طبیعی و رشد پیوسته برای دورهای
بسیار محدود دور میسازد ،در واقع به
جای آنکه به مسیر بهرهجویی از تکنولوژی
بهاندازه فهم و توان خودمان گام برداریم
سعی میکنیم همه چیز را براساس سلیقه
خودمان به جای قبل برگردانیم .تجربه فیلتر
در ماهها و سالهای نخست ،نصب فیلترینگ
هوشمند ،راهاندازی فیلترینگ استانی و...
طی سالهای گذشته و امروز موفق نبوده
است .فارغ از آنکه چنین عملی با توجه به
تغییر چهره تکنولوژی و آمدن فنآوریهای
جدیدتر عمال غیرممکن است.

کافی نت و تایپ تکثیــر

اراهئ کلیه خدمات اینترنتی با  11سال سابقه ردخشان

کپی سیاه و سفید و رنگی

فرزنی کتاب و جزوه

علی

نرم افزارهای کاربردی

ثبت نام دانشگاه آزاد( کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوستـه)
انتخاب واحـــــد و حــــــــذف و اضافــــــــــــــــــه دانشگاهها و مراکز علمی
دریافت کـــــد سوابـــــــق تحصیلــــــی برای کنکــور سراســـــری سال 98
ثبت نام فرزنــــــــــدان بازنشستگــــــــــان آمــــــــــوزش و پـــــــــرورش
ثبت نام استخــــــــــــدامی دستگـــــــــــــاه های اجرایـــــــــــــــــــــــــــــی

اطالعیـه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی سیرجان

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان به استناد بند  3مصوبه شماره

بدون شرح

ساخت gmail

آماده عقد قرا رداد با شرکت اه ،ادارات و مدا رس
رد زمینه خدمات چاپ و تکثیر

ثبت نام استخــــــــــــــدامی بانـــــــــک هـــــــــــــای ملـــــــی و ملــــــــــت
ثبت نام های استخـدامی معـــــــدن گـــــل گهــــــر و شرکت های تابعــــ،ـــه

توزیع دفترچه اولیه کنکور از تاریخ  21بهمن با قیمت بسیار مناسب

توزیع دفترچــه اولیـه کنکــور
 +ثبـــت نام اولیـــه کنکور
با تخفیف باورنکردنی

فقط ویـــــــژه مــــــــدارس

کانال خبری کافی نت علی؛
@ali6110991
شهرک رزمندگـان /ابتدای خیابان جنت  -روبـروی منازل سازمانی سپـاه 09136110991- 42304159
ثبت نام کنکــور سراســری از عصـر  23بهمن تا  2اسفند

