
  سیدعلی موسوی:
پس از انتش��ار خب��ر انفج��ار در اصفهان 
در کوتاه ترین زمان ش��اهد انتش��ار بیانیه 
وزارت دف��اع در رابطه با حمله ریزپرنده ها 
با جزییات بودیم و پ��س از آن توضیحات 
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان. 
همین اطالع رسانی به موقع سدی در برابر 

تولید اخبار جعلی شد.
  غفوری:

اس��رائیل با دوتا ریز پرنده ب��ه یه کارخانه 
مهمات س��ازی وزارت دفاع ت��و اصفهان 
حمله کرد که یکی از ریز پرنده ها توس��ط 
پدافند زده شده اون یکی هم صرفاً به سقف 
کارگاهی تو کارخانه آسیب زده! یعنی اگه 
چهارشنبه سوری جلو کارخانه ترقه بازی 
می کردن کارخانه بیشتر آسیب می دید تا 

این حمله مسخره .
  داود ورمزیار:

رسانه های صهونیست تصاویر آتش سوزی 
آذرش��هر رو با عنوان حمله به تأسیس��ات 

نظامی اصفهان منتشر می کنند. در حالی  
که با توجه به تصاویر کوادکوپتری که قصد 
نفوذ داشته در منطقه بی اهمیتی منهدم 
یا هک ش��ده و نتونسته به داخل مجموعه 

نفوذ پیدا کنه!
  رضا نیلی:

ترقه بازی صهیونیس��ت ها در سوله  خالی 
نظامی در اصفهان فقط یک پیام داش��ت، 
اینکه بیشتر از قبل مثل سگ از جمهوری 
اسالمی می ترسند! همه توان شان را به کار 
گرفتند تا آس��یب جانی به کس��ی نرسد 
که بع��داً بخواهند ت��اوان بدهند، هر چند 

کورخوانده اند...
  هادی کهن دل:

ش��ب گذش��ته حمله ناموفق ریزپرنده ها 
به کارگاه وزارت دفاع در اصفهان توس��ط 
پدافن��د هوایی مجتمع خنثی ش��د... این 
سطح از بازدارندگی افتخاری بزرگ برای 
کش��ور و شکس��تی بزرگ برای دشمنان 

است...

  حاج کمیل:
امروز صبح خیلی از م��ردم از خواب بیدار 
ش��دن و بیانی��ه وزارت دف��اع و مصاحبه  
معاون سیاسی استاندار اصفهان را همراه 
با خبر خرابکاری دیدن. می بینید که تغییر 
رویکرد رس��انه ای و اطالع رسانی، ضامن 
امنی��ت روان��ی مردمه و ای��ن هیچ ربطی 
به تغیی��ر پلتفرم  ش��بکه های اجتماعی و 

فیلترینگ نداره.
  محسن مهدیان:

اگر پرسیدند جنگ روایت ها چیست... یک 
ریزپرنده تروریستی را پدافند زده منهدم 
کرده، دو تای دیگه هم در تله پدافند گرفتار 
شدند،....هیچ ضرر و زیانی هم وارد نشده. 
آنوقت بی بی سی تیتر زده: مجتمع وزارت 
دفاع با پهپاد مورد حمله قرار گرفت ... یک 

مشت هم حقیرانه ذوق مرگ شدند.
  مریم صبری:

صهیونیس��ت ها بعد از این که چند ضربه 
پشت سر هم بهش��ون وارد شد، دیشب به 

یه سوله مهمات توی اصفهان با کوادکوپتر 
حمله ک��ردن که الحمدهلل ت��وی تله های 
انفجاری گیر افتادن و منفجر شدن. پ ن: 
عکس آتیش سوزی کارخونه توی تبریز رو 
به عنوان عکس حمله به اصفهان منتش��ر 

کردن. #اصفهان #إسرائیل
  امید نریمانی:

عکس حادثه آتش سوزی کارخونه تصفیه 
روغن تو تبریز رو به جای ترقه بازیش��ون 
توی اصفهان جا میزنن که بگن دس��تاورد 
مهمی داشتن؛ هیچی ندارن الکی دستاورد 

سازی می کنن!
  یاسی رازقیان:

ببینید و خودتون قض��اوت کنید ایران ما! 
چقدر قدرتمند ش��ده به برک��ت انقالب ، 
بهترین رادارهای شناسایی رو داریم، اگر 
زمان پهلوی بود همی��ن پهپاد هایی که به 
اصفهان از طرف دشمن فرستاده شده بود 
تهران ما رو یک دقیقه بمباران کرده بودن؛ 

سالمتی مدافعان وطن صلوات، رد نشی.

دستاوردسازیبرایترقهبازی!
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به حمله ناموفق به سوله ای در اصفهان

حمله صهیونیست ها به یکی از سوله های وزارت دفاع در اصفهان با سه فروند ریزپرنده 
از نوع کوادکوپتر با شکست مواجه ش�د. اما رسانه های فارسی زبان سعودی – لندنی با 
استفاده از خبر انفجار یکی از کوادکوپترها که در تله های پدافندی افتاده بود، تصویری 
از حادثه آتش س�وزی کارخون�ه تصفیه روغن را برجس�ته کرده و جنگ رس�انه ای را 

دامن زدند. این عملیات روانی – رسانه ای نیز با اطالع رسانی به هنگام نیروهای نظامی 
بی اثر شد. کاربران شبکه های اجتماعی ضمن تمسخر این عملیات، چهارشنبه سوری 
در ایران را موفق ت�ر خواندند. کاربران همچنی�ن از عمل به هن�گام نیروهای نظام در 
اطالع رسانی تشکر کردند. در ادامه بخش هایی از واکنش های کاربران را مرور کرده ایم.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

    تصویر منتخب

      کانال تلگرامی »تبیان« با انتشار تصویر فوق نوشت: در تشویق کردن بچه ها، 
بیشتر تالش او را مورد ستایش قرار دهید و به جای تاکید کردن بر نتیجه کار، 

تالشش را ببینید و تحسین کنید. 

توصیه های آیت اهلل تحریری
 برای ماه رجب

کانال تلگرامی »صراط مستقیم«  توصیه های از آیت اهلل محمدباقر 
تحریری را ب��ه مناس��بت ورود در ماه مبارک رجب به اش��تراک 

گذاشت:
۱( استغفار که صبح و بعد از ظهر دارد )استغفراهلل و اتوب الیه، در 

) پایان دست ها را بلند کرده و بگوید: اللهم اغفر لی و تُب علیَّ
۲( دو گونه استغفار در طول ماه دارد.

۳( هر روز  دع��ای پر مغز و پ��ر محتوا دارد مخصوص��اً دعایی که 
از ناحیه مقدس��ه آمده. )با مرحوم ابوی در مش��هد محضر عالمه 
طباطبایی )رضوان اهلل علیه( بودیم. ایش��ان در مورد دعایی که از 
ناحیه مقدسه آمده س��وال کردند »بسم اهلل الرحمن الرحیم اللهم 
انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به واله امرک...« مرحوم عالمه 
فرمود: خودتان می دانید که این دعا یک ماه حرف دارد. ایش��ان 
عظمت این دعا را بیان کردند که دارای معارف توحیدی و مسائل 

عمیق والیی و تربیتی است.(
4( زیارت رجبیه که در مشاهد مشرفه خوانده می شود.

۵( کسانی هم که بتوانند در ایام البیض معتکف بشوند مطلوب و 
مورد سفارش است.

۶( سعی کنیم در این ایام حرام از ما سر نزند.

   آیينه نفس

دغدغه های کارمندی

عبداهلل گنجی در توئیتی نوشت: به اظهارات جناب عبدالحمید مدتی دقت کردم؛ دارد به روش 
دکتر زیباکالم نزدیک می شود. یعنی شاخص و جهت گیری صرفاً برخالف روند و جهت گیری 
اس��ت که فکر می کند جهت گیری نظام است والغیر. مبنای مس��تقلی ندارد هر برداشتی از 

جهت گیری نظام کند خالفش را می گوید تا دیده شود. #إسرائیل #بهایی #آزادی

صفحه توئیتری »راوی« نوش��ت: در این تصوی��ر آقای هانس النگس��ت، رو می بینید  
که رکورددار ریش ش��ش متری بودند. ایشون ریش��ش رو مثل کمربند دور کمرشون 
میپیچیدن تا اینکه در سال ۱۸۶۷ ریش��ش زیر پاش گیر می کنه و بعد از سقوط از پله 

فوت می کنه. 

مهدی یاراحمدی نوشت: تحقق بس��یاری از وعده های دولت 
منوط به ایجاد زیرساخت ها و رعایت پیش نیازهای اساسی در 
نظام اداری کشور است. یکی از این پیش نیازها تیم اجرایی دولت 
یعنی کارمندان هس��تند. باید نظام اداری به گونه ای بازسازی 
شود که بازوان اجرایی دولت بیشترین میزان رضایت را داشته 
و به مشکالت قابل حلش��ان توجه گردد. مهم ترین مشکالت و 

دغدغه های کارمندی عبارتند از:
۱( افزایش تورم و کاهش قدرت خرید: مش��کالت اقتصادی و 
افزایش هزینه های عادی زندگی عرصه را بر حقوق بگیران تنگ 
نموده و این امر برنحوه خدمت رسانی تأثیر منفی گذاشته است. 
کارمندان و برخی دیگر از اقشار مثل کارگران حقوق و مزایای 
ثابتی دریافت می کنند. لذا زمانی که درصدی اندک به حقوق شان 
افزوده می شود تأثیر چندانی روی قدرت خرید آنها نمی گذارد. 

۲( عدم توانایی در پس انداز: شاید یکی از مهم ترین دغدغه های 
کارمندان حقوق بگیر حس��اب و کتاب ماهان��ه و تنظیم دخل 
و خرج باش��د. در برخی موارد با وجود افزایش قیمت ها و عدم 
تناسب آن با حقوق چیزی به نام پس انداز کردن برای کارمندان 

خنده دار جلوه می کند!
۳( عدم عدالت مالیاتی: انتظار نظام اداری و اقتصادی کشور این 
است که در توزیع بار توسعه و تحمل تنگناهای اقتصادی کشور 
عدالت لحاظ شود؛ این گونه نباش��د که قبل از همه کارمندان 
باش��ند که مالیات بپردازند و اقش��ار دیگر زحم��ات کمتری را 
متحمل شوند و خیلی از مرفهین با شیوه های خاص از پرداخت 

مالیات فرار کنند. 

4( پایین بودن فرصت خالقیت و پیش��رفت: یک کاسب برای 
پیشرفت و افزایش مشتریان می تواند دکوراس��یون مغازه و یا 
قیمت اجناس خ��ود را تغییر دهد تا با جلب رضایت مش��تری 
بتواند سود بیشتری به جیب بزند اما یک کارمند حتی در تغییر 
دکوراس��یون اتاقش با محدودیت مواجه می شود. قدرت ابتکار 
و خالقیت در مورد یک کارمند اندک و جای پیش��رفت وی نیز 

محدود است. 
۵( عدم استقالل کاری: کارمندها استقالل کاری پایینی دارند 
و نمی توانند ساعت های کاری را برای خودشان مشخص کنند 
و اگر یک روز بیمار شوند نمی توانند کار را رها و اندکی استراحت 
کنند. ساعت های کاری کارمندان مشخص است و نمی توانند 
برای بودن درکنار خان��واده از آن عدول کنن��د. لذا پیش بینی 
مسائل رفاهی با اقتضای شرایط کارمندان به صورت عادالنه و با 

حداقل هزینه ضروری است. 
۶( فقدان سیس��تم های ارزیابی دقیق: در بسیاری از سازمان ها 

سیستم ارزیابی مناسب و یا شاخصی برای سنجش شایستگی ها 
وجود ندارد. به رغم تالش های بس��یاری که در عرصه مدیریت 
کش��ور صورت گرفته اس��ت اما هنوز غاطبه کارمندان از شیوه 
س��نجش دقیق عملکرد و به تبع آن عدم شایس��ته س��االری 

گالیه مندند. 
۷( حساسیت و فشار کاری باال: کارمندان چون همواره باید به 
مقامات مافوق پاسخگو باشند و بر این اساس مورد مواخذه قرار 
می گیرند فشار کاری بیشتری را تحمل می کنند. ضمن اینکه 
نگرانی درباره تضییع حقوق بیت المال حساسیت کار آنها را نیز 

افزایش می دهد. 
۸( عدم ثبات و امنیت ش��غلی: چون بیشتر س��ازمان ها جذب 
رسمی و قراردادهای اس��تخدامی محکمی ندارند کارمندان از 
نظر ثبات و امنیت_شغلی همواره با مش��کل مواجه اند چرا که 
تضمینی وجود ندارد که سازمان قرارداد سال بعدشان را تمدید 
کند. این در حالی است که امنیت شغلی درصدر خواسته های 
کارمندان از دولت قرار دارد.  کارمندان عموماً انسان های شریفی 
هستند که با وجود بسیاری از مشکالت اقتصادی و اداری کماکان 
با عزت نفس جریان زندگی را مدیریت می نمایند. هدف از طرح 
مشکالت کارمندان توجه به این نکته است که اگر به مطالبات و 
نیازهای صنفی و منزلتی آنها توجه شود به همان نسبت بهره وری 
نظام اداری کشور افزایش می یابد. دولت باید به گونه ای عمل کند 
که اوالً کارمندان احساس احترام و توجه نمایند و ثانیاً برای نیل 
به حداکثر بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها مشکالت آنها 

رسیدگی و حتی المقدور مرتفع گردد. 

منطق عبدالحمید به زیباکالم نزدیک می شود ریش رکوردداری که ناقوس مرگ شد!

گوگلخودرانجاتمیدهد؟
کانال تلگرامی »مارکتینگ آز« نوشت: 
نیک��و گران��ت، از مش��اوران مطرح 
بازاریابی در آمریکا، اخیراً در مقاله ای 
در نیویورک تایمز درباره آینده گوگل 
این گونه نوش��ته اس��ت: اوایل سال 
جدید می��الدی )۲0۲۳( لَری پیج و 
ِس��رجی بِرین، دو بنیانگذار گوگل، 
جلسات متعددی را با مدیران ارشد 
شرکت برگزار کردند تا درباره رقیب 
تازه وارد گوگل که یک ربات هوشمند به نام ChatGPT است، گفت وگو کنند زیرا معتقدند 

این ربات می تواند تجارت ۱49 میلیارد دالری گوگل از موتور جست وجو را به خطر بیاندازد.
این در حالی است که پیچ و بِرین بعد از کنار رفتن از مسئولیت های اجرایی شان در گوگل، اصاًل 
در کارهای اجرایی دخالت نمی کردند ولی ظاهراً این بار خطر خیلی جدی است به گونه ای که 

پیج و بِرین مجبور به دخالت شده اند تا فکری به حال آینده گوگل بکنند.
 OpenAI حدوداً دو ماه پیش توسط یک شرکت کوچک به نام ChatGPT ربات هوشمند
در سانفرانسیسکو معرفی شده است ولی در همین دو ماه آن قدر خوب کار کرده که بنیانگذاران 
گوگل را به وحشت انداخته است به گونه ای که مدیرعامل گوگل اخیراً مجبور شده »آژیر قرمز« 
را در شرکت به صدا درآورد و از واحد تحقیق و توسعه بخواهد که هر چه سریع تر ربات هوشمند 

گوگل را معرفی کند. داستان امروز گوگل، دو نکته مهم را به همه بازاریاب ها گوشزد می کند:
۱( شرکت های موفق معموالً از ناحیه رقبای شناخته شده کنونی شان تهدید نمی شوند. برای 
مثال، موقعیت گوگل به هیچ وجه از جانب موتورهای جست وجوی دیگر مثل بینگ و غیره 
تهدید نمی شود بلکه از جانب یک رقیب تازه وارد که با تکنولوژی متفاوتی وارد بازار شده، تهدید 

می شود. پس هیچ وقت رقبای تازه واردتان را دست کم نگیرید.
۲( رمز ماندگاری در بازارهای رقابتی امروزی، تنها یک چیز است: وقتی رقیبی با محصول یا 
خدمت متمایز وارد بازار شد، خیلی سریع به او واکنش نشان بدهید قبل از آن که خیلی دیر شود. 
هیچ وقت فکر نکنید مشتریان عاشق محصول یا خدمت شما هستند و به شما وقت می دهند.

حرفنوونامیرایانقالباسالمیچیست؟!
محس��ن قنبریان طی یادداشتی در 
کان��ال تلگرامی خود نوش��ت: نانو، 
سلول بنیادین، موشک نقطه زن و... 
نوآوری هستند اما حرف نوی انقالب 
اسالمی نیس��تند؛ اینها را به خاطر 
عق��ب نمان��دن از دنی��ا به دس��ت 
می آوری��م اما با حرف ن��وی انقالب 

آمده ایم دنیای جدیدی بسازیم!
رهبر انقالب تاکنون ۳۵بار از این حرف نو اساس��ی و بنیادین سخن گفته اند: تعابیر ازحرف 
نو انقالب: جمع بین مردم و ارزش های الهی و معارف اسالمی/ جمع توحید و کرامت انسان/ 
جمع بین پیشرفت های مادی و رضای الهی و حفظ ارزش های الهی/ جمع بین مردم و خدا در 

حکمرانی/ تلفیق آراء مردمی با افکار اسالمی/ مردم ساالری دینی/ جمهوری اسالمی/ و...
توجه ۱: این حرف نو، نه فقط در پیدایش حکومت، بلکه در حل همه مسائل حکمرانی مطرح 
است. مردم ساالری یعنی براس��اس دین و اسالم، س��االر زندگِی جامعه خود مردمند.« راه 

حل های بسیاری از محافل انقالبی برای معضالت حکمرانی این استاندارد را ندارد!
توجه ۲: این حرف نو، دو رقیب و دیگری دارد که از محافل تصمیم سازی نظام دور نیستند 
بلکه هریک در ادواری سهمی از دستگاه تصمیم سازی یا بدنه حزب اللهی و جناح های سیاسی 
را تحت تأثیر قرار داده اند: الف( اسالم لیبرال، غربگرا و... که جانب دنیا، مردم و... می ایستد و 
ارزش های اسالمی را کم اهمیت می شمارد؛ ب( اسالم تحجر، واپسگرا و... که جانب ارزش های 
اسالمی می ایستد و مردم و همراهی آنها را کم اهمیت می شمارد! در حل هر مساله، این دو 

رقیب را هم باید توجه کرد!

وضعیتفراغتدرخانوادهایرانی
کانال تلگرامی »دنیای اقتصاد« نوش��ت: مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی به ارزیابی 
وضعیت فراغت در خانواده ایرانی پرداخت. بررسی الگوی فراغت در جامعه ایرانی نشان می دهد 
خانواده همچنان در محوریت گذران اوقات فراغت است، اما روند تغییرات نسلی نشان از پررنگ 
شدن فراغت با دوستان و فراغت های مدرن اس��ت که کمتر با خانواده اتفاق می افتد. از سوی 
دیگر فراغت در فضای واقعی در نسل جوان جای خود را به فراغت در دنیای مجازی داده است. 
الگوی دیگر رواج فراغت منفعل در خانه است که نشان دهنده سبک زندگی منفعالنه در جامعه 
است که نمی تواند فرصتی برای بازسازی خانواده مولد در جامعه باشد. در خصوص چرایی رواج 
این الگوی فراغت باید به موانع شکل گیری الگوهای دیگر در جامعه توجه داشت. یکی از موانع، 
الگوی اشتغال رایج در جامعه است که زمان فراغت بهینه را به حداقل می رساند. مورد دیگر 
هزینه های فراغت و پایین بودن سهم هزینه خانوار در گروه مصارف فراغتی است. نکته بسیار 

مهم و کلیدی در این عرصه عدم برنامه ریزی و نبود تعریف بومی از فراغت است.

6اصلتفکرانتقادیدرمواجههبارسانه
جواد حیدری نوش��ت: اخیراً انتشارات آکسفورد کتابی منتش��ر کرده به اسم کاربست تفکر 
 .)Media Modern to Thinking Critical Applying(انتقادی بر رسانه های مدرن
به نظرم داشتن تفکر انتقادی در حوزه  رسانه بسیار مهم هست. در این کتاب شش اصل تفکر 

انتقادی در مواجهه با رسانه رو بیان کرده:
۱( ش��کاکیت معقول )skepticism Reasonable( این عادت را در خودمان بپروارنیم 
که هر ادعایی رو قبول نکنیم مگر این که ادله  موجهی برای قبول آن در اختیار داشته باشیم 
و در برابر این وسوسه مقاومت کنیم که به صورت خود به خود و اتوماتیک به هر خبری باور 

آوریم. 
۲( فراشناخت )Metacognition(: این توانایی را در خود ایجاد کنیم که به صورت نقادانه 

در باب باورها و ارزش های خودمان بیندیشیم. 
۳( نظر کلی )perspective Overview(: ادعاها و عقاید را دربافت و زمینه ای ارزش گذاری 

کنیم که تمام اطالعات مربوط را تا حد ممکن در اختیار داشته باشیم. 
4( گشودگی )Openness(: آمادگی داشته باشیم که عقایدی متفاوت از عقاید خودمان را 
بررسی کنیم و سعی کنیم دیدگاه های مخالف را تا حد ممکن فهم کنیم. فهم دیدگاه مخالف 

با قبول آن فرق دارد. 
۵( تواضع فکری )humility Intellectual(: قبول کنیم که محدودیت داریم و بپذیریم 
که همیشه احتمال دارد که دچار خطا شویم و داوری را به حالت تعلیق در آوریم مگر این که 

تمام اطالعات مربوطه را هم در اختیار داشته باشیم و هم فهم کرده باشیم. 
۶( مسئولیت )Responsibility(: قبول کنیم که باورها و اعمال ما در حوزه  آنالین و آفالین 

پیامدهای زیادی دارد و نسبت به این پیامدها مسئولیت داریم.

همیشههمنبایدموراازماستکشید
آیت اهلل فاطمی نیا)ره( در توئیتی نوش��ت: بعضی خیال می کنند انسان 
باید در همه موارد، زیرک باش��د و به اصطالح »مو را از ماست بکشد« در 
حالی که چنین نیست؛ الزمه رشد انس��ان است که در موارد کم اهمیت 
با تغافل و تس��اهل بگذرد. امام باقر)ع( فرمودند: »ص��الح زندگی دنیا و 
معاشرت با دیگران در پیمانه ای است که دوس��وم آن زیرکی و یک سوم 

آن تغافل است.«   

3توصیهجدیبهبچههایجبههانقالب
تقی دژاکام در توئیتی نوشت: اگر بچه های انقالبی و حزب اللهی این سه 
توصیه را جدی بگیرند، خیلی بیش از انتظار باید امیدوار باشیم و باشند: 
۱- تقویت زیرسازی فکری و ایدئولوژیک؛ ۲- اخالص و کار برای خدا و 
نه با هدف پیروزی جناح سیاسی و دوستان خود؛ ۳- نظم در کارها، روابط 

و ارتباطات ) از جمله جدی  گرفتن کار تشکیالتی(. 

دستوررهبرانقالبرا
درمصوبهمولدسازیلحاظنمایید

سیده زهرا حسینی در توئیتی نوشت: توی همین نامه ای که در تأیید 
مولدسازی منتشر شده، رهبری صراحتاً نوشتند: »مراقبت الزم نسبت 
به عملکرد هیأت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتماً انجام 
گیرد« این یعنی باید یه س��ازوکار نظارتی قوی و جدی برای عملکرد 
این هیأت در نظر گرفته بشه. این دس��تور حضرت آقا کجای مصوبه 

لحاظ شده؟

کاشفرهنگرانندگیراهمیادمیدادند
کاربری با نام »سید محمد« در توئیتی نوشت: کاش تو آموزشگاه های رانندگی 

به جای گیر دادن به پارک دوبل یکم فرهنگ رانندگی رو یاد می دادن.
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