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سرمقاله

درباره نظرسنجی ها 
?رضا صادقیان

 اخی��ر در برخ��ی از گروه ه��ا و کانال ه��ای 
تلگرامی کس��ب نظر  کاربران درباره رای دادن 
به یکی از کاندیدای ریاس��ت جمهوری بیش از 

گذشته رواج یافته است. 
بحثی درباره ش��مارگان رو به افزایش تعداد 
کاربران این نرم افزار در میان ایرانی ها از نیمه 
دوم س��ال 94 ت��ا کن��ون نیس��ت، براس��اس 
آمارهای ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات در ح��ال حاض��ر ابزار 
تلگرام در مقایس��ه با دیگر ابزارهای مش��ابه 
اطالع رسانی، میان کاربران ایرانی از محبوبیت 

باالتری برخوردار است. 
حضور بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی در این 
نرم اف��زار خبر از تاثیرگ��ذار بودن چنین ابزاری 
می ده��د، نرم اف��زاری که ب��ا ناچیزترین دانش 
اس��تفاده از محیط مج��ازی را ب��رای کاربران 
غیرحرفه ای فراهم می س��ازد که س��اده تر از هر 
زمانی در ش��بکه های اجتماعی حضور داش��ته 
باش��ند. با این حال نمی توان صرفا به این آمارها 

دقت و از نکاتی دیگر  غفلت کرد.
ایراد اصلی این نظرسنجی ها به ساختار حاکم 
ب��ر فضای مجازی کاربران ای��ران  بازمی گردد. 
کسب اینگونه نظرسنجی ها در فضایی »همگون« 
از منظر سیاس��ی و  مخاطب هایی نسبتا هم رای 
درباره رویدادهای اجتماعی و سیاس��ی صورت 
می گیرد، البته اگر بپذیریم که ش��یوه رای دهی 

کاربران نیز چنین است. 
در اکث��ر این گروه ها کارب��ران نه تنها با یک 
کنش سیاس��ی از زاویه نقد روبه رو نمی ش��وند 
بلک��ه برای اکث��ر کاربران هم��ان کانال خبری 
مس��ئله ب��ه نام نقد گروه های همس��و سیاس��ی 
ص��ورت نمی گیرد، کن��ش آنان قب��ل از آنکه 
تحلیلی از وقایع سیاس��ی باشد به صورت یک 
هوادار سیاسی به فعلیت می رسد، به عبارتی ما 
ش��اهد حضور مخاطبانی هس��تیم که با عالیق 
سیاس��ی خاص به س��مت گروه و کانال خبری 

جریان سیاسی خود جذب شده اند. 
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اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
شهید بهش��تی با اشاره به 
اینک��ه تمام اتفاقاتی که در 
س��ال های ۱۳۸4 تا ۱۳9۲ 
در شبکه بانکی ایران افتاد 
ناش��ی از رانت��ی ب��ود که 
توس��ط دول��ت وق��ت در 

سیاست های پولی و ...

 زندگی به خودی خود  در 
آب و هوای گرم خوزستان 
مش��کالتی دارد، از این رو 
نبای��د اجازه داد بیش از این، 
زندگی در شهرهای استان 
خسته کننده و رنج آور باشد، 
خصوصا اینکه با بهره گیری 

از ظرفیت های طبیعی ...

سياستهایپولیورانتیدولت
درسالهای84تا92

ازاینشوراهمآبیبرای
اهوازیهاگرمنشد!

الهاللعربستان-پرسپوليس؛
قهرمانایرانمقابلبچهپولدارها

ساالرعقيلی:
استادشجریانهميشهدرصدراست

 اقتصاد

 دیار کارون

 ورزش

فرهنگ و هنر
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تیم پرس��پولیس بعد از 
برگزاری جش��ن قهرمانی 
در  نف��ره  ه��زار   ۱00
ورزش��گاه آزادی اکنون 
باید در آس��یا از اعتبارش 
دفاع کند. سرخپوشان ایران 
اگر می خواهن��د در لیگ 

قهرمانان نیز ...

ساالر عقیلی گفت: استاد 
ش��جریان برای من و همه 
فع��االن عرصه موس��یقی 
ایران��ی در دوره معاص��ر، 
نقش استادی دارند. استاد 
شجریان در جایگاه استادی 
من هستند از همین رو این 
عنوان را با ارادت بسیار...

d فراخوان مناقصهc
یكشركتمعتبرعمرانيدرنظردارد

كارهايباقيماندهپروژهشاملعملياتخاكریزي،
تریمينگ،تهيهواجرايبتنالینينگومخلوطریزيجادهسرویس

رابهپيمانكارانواجدشرایطوترجيحابارتبهآبياريوزهكشيواگذارنماید.عالقهمندان
ميتوانندجهتكسباطالعاتبيشترباشماره09113432319تماسحاصلنمایند.

d آگهي مناقصه عموميc
دو مرحله اي شماره 1-1-7111-96 نوبت اول

ش�ركتكش�توصنعتنيش�كردهخ�دادرنظردارداج�رايعملياتنگه�داريوتعميراتكليه
تجهيزاتبرقيومكانيكياعمازثابتودواركارخانهش�كرخودرابهمدتیكس�البامش�خصات
مندرجدراسنادمناقصهازطریقبرگزاريمناقصهعموميدومرحلهايبهپيمانكارانواجدشرایط
واگ�ذارنمای�د.متقاضي�انميتوانندباواریزمبلغ200/000ریالبهحس�ابمهرگس�ترش�ماره
30165570بانككش�اورزيبهنامش�ركتویاواریزوجهبهصندوقامورماليش�ركتوارائه
رسيد،جهتخریداسنادمناقصهازتاریخ96/02/04لغایت96/02/18بهنشاني:اهواز،كيلومتر
23جادهدغاغله،ش�ركتكش�توصنعتنيش�كردهخدا،ادارهامورقراردادهاوفروشمدیریت

بازرگاني)باشمارهتماس5-33136094-061(مراجعهنمایند.
  ضمناهزینهچاپآگهيدرروزنامهبهعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.

شرکت کشت و صنعت نيشكر دهخدا

شركت كشت و صنعت نیشكر دهخدا

d  96/2 آگهی مزایده شمارهc
بان�كس�ينا)س�هامیعام(درنظرداردبخش�یازل�وازماداریوتجهي�زاتكامپيوتریو
حفاظتی– سرمایشی)كولرهایپنجرهایواسپيلت(مستعملومازادبرنيازخودراازطریق
مزایدهواگذارنماید.متقاضيانميتوانندبرایدریافتمشخصاتوفرمشرایطشركتدر
مزای�دهوتحوی�لپ�اكاتازتاریخانتش�اراینآگهیبهمدت15روزكاریبهنش�انیاهواز
خيابانآزادگان)24متری(جنبسينماساحلساختمانساحلطبقهدومسرپرستیبانك

سينامراجعهویاباشمارهتلفنهاي6-32237945تماسحاصلنمایند.

*كليهپيشنهاداتواصلهدرپاكاتدربستهبهمراهاصلفيشیاضمانت
نامهبانكیبمبلغ20/00/000ریالبنامبانكسينا

*بازگشاییپاكاتراسساعت96/02/23
*پيشنهاداتمبهم،مشروطوفاقدسپردهازدرجهاعتبارساقطبودهومردوداست.

*هزینهآگهیبهعهدهبرنده/برندگانمزایدهميباشد.
*بانكدرردویاقبولپيشنهاداتبدونذكردليلدرهرمرحلهمختاراست.

بانک سینامنطقه خوزستان

در روزهای آینده برخی حقایق را که تاکنون
به مردم نگفته ام، خواهم گفت

رییس جمهور در قزوین: بعضی ها فضای 
چهار سال پیش یادشان رفته!

در خواست لغو ممنوع التصویری
 و ایجاد محدودیت برای یاران انقالب
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