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اینچندنفر
واکنش «الریجانی» به رد صالحیت تعدادی از نمایندگان

ایسنا:رییسمجلسگفت :سخنگویشوراینگهبانعلتبرخیردصالحیتهاراسوءاستفادهاقتصادی
بیانکردکهاینمطلبدرستنیست.علیالریجانیگفت:تردیدینیستکهاگرمحکمهایدرموردفساددر
پروندهکسیباشد،همگانتابعآنخواهندبود،امااگرصرفگزارشازمرجعیباشدبایداتقانآنرابررسیکرد
تاباآبرویافرادبازینشود.ازطرفدیگراگرسیستمهایاطالعاتیدرموردنمایندگانمجلسمطلبیداشتند
بهترآنبودکهدرطولاینچهار سالاطالعاترادرمیان میگذاشتند تااصالح شودنهاینکهنزدیکانتخاباتآنرایکجامطرحکنند.

پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است

عصرایران :علی جنتی (وزیر اسبق فرهنگ و فرزند آیت اهلل جنتی) در انتقاد به رد صالحیتهای صورت
گرفته توسط شورای نگهبان گفت :پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است .او در حساب توییتری خود نوشت:
صدها نفر از نامزدهای انتخابات مجلس به دلیل عدم التزام عملی به اسالم یاعدم اعتقادبه نظام ردصالحیت
شدهاند در بین آنان بسیاری از شخصیتهای متدین ،کارآمد و معتقد به نظام دیده میشوندکه از حضور در این
رقابتبازماندهاند.وقتیداورانمسابقههمگیازطرفدارانتیمرقیبباشندپیشاپیشنتیجهمسابقهروشناست.

احتمال قويتر بودن مجلس يازدهم از مجلس دهم ضعيف است

اعتماد :حشمتاهلل فالحتپيشه ،عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس« :تركيب
مجلس آينده بستگي به استقالل نخبگان سياسي و فضاي نظارتي دارد .به نظر ميرسد اگر استقبال
نخبگان در انتخابات مجلس يازدهم كمتر و در عي ن حال با تشديد سختگيريها و فيلترها احتمال اينكه
مجلس آينده از مجلس كنوني قويتر باشد ،ضعيف است .اما اگر شرايطي ايجاد شود كه نخبگان جريانات
مختلف حضور پيدا كنند و امكان رقابتشان بيشتر مهيا شود ،ميتوانيم مجلس قويتري را در آينده ببينيم.

اصالحطلبان در انتخابات شركت ميكنند

خانه ملت :محمد كاظمي ،نايبرييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس« :كنشگرهاي فعال
سياسي اصالحطلب صحبت از تحريم انتخابات نكردهاند و اصالحطلبان از صدر تا ذيل بنا دارند كه در
انتخاباتشركتكنند.شايددريكحوزهايكانديداياصالحطلبوجودنداشتهباشدواصالحطلبان
بگويند ما در اين حوزه كانديداي اصالحطلب نداريم كه آن را وارد ليست كنيم ،اما اين به معناي آن
نيست كه مردم را از شركت در انتخابات و از انتخاب افراد تاييد صالحت شده در آن منطقه منع كنند.

خبر

شیر را به بهانه آفالتوکسین از سبد غذایی حذف نکنید

 ایسنا :معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه
مردم مصرف شیر را از سبد غذایی خود حذف نکنند ،گفت:
اینکه لبنیات حاوی آفالتوکسین باشد ،اجتنابناپذیر است و
همیشه و همه جا موجود بوده و هست و قاعدتا آفالتوکسین
در شیر غیر پاستوریزه به دلیل عدم کنترل بیشتر است .دکتر
ایرج حریرچی با بیان این که حتی در کشورهای اروپایی
که سختگیرانهترین کدکسها را دارند هم آفالتوکسین در
لبنیات وجود دارد .باید توجه داشت میانگین این سم حدود
 ۵۰تا ۶۰نانوگرم در لیتر در تمام شیرهای کشور است .معاون
کل وزارت در تشریح این موضوع گفت :اگر مقیاس ،کدکس
اروپا باشد ،خود عدد تقریبا باالست چون عدد کدکس اروپا
 ۵۰نانوگرم در لیتر است .اگر کدکس ایران باشد حدود ۱۰۰

است که قابل قبول و اگر کدکس آمریکا باشد که میزان آن
 ۵۰۰نانوگرم است ،با این معیار ،تقریبا تمام نمونهها قابل قبول
هستند .حریرچی تاکید کرد :بررسی  ۵۰مطالعه در ایران در
چند سال اخیر نشان میدهد در طی  ۱۰سال گذشته میزان
این سم در شیر رو به کاهش است .اگرچه هنوز با میزانی که
با محصوالت کشورهای اروپایی است قابل مقایسه نیست و
حداقل  ۳۰تا  ۴۰نانو گرم در لیتر بیشتر است .وی با بیان این
که با توجه به ارزیابی خطر باید به قضاوت این موضوع نشست،
گفت :همین امروز هم میزان مصرف شیر در جامعه ما پایین
است و مصرف شیر در مقایسه با کشورهای اروپایی شاید یک
چهارم باشد و به مردم توصیه میکنیم که مصرف شیر را از
سبد غذایی خود حذف نکنند.

 این روزها اکثر استانهای کشور هفتهای پر از برف و باران را آغاز کردهاند .پیشبینی شده است استان کرمان هم در روزهای آینده باز
هم از این نعمت خدادادی برخوردار میشود / .عکس :امین ارجمند| آرشیو پاسارگاد

مجبورید؟

 الف.میم.الف :چند روز پیش سیروان خسروی خواننده
پاپ در صفحه اینستاگرامش متنی را منتشر کرد که به سرعت جنجالی
شد .بخش ابتدای متن بدین شرح بود« :نه سبز بودم  ،نه بنفش شدم  ،نه
تَكرار كردم و نه سياه ميشوم.ولى افسوس كه هنوز هم بسيارند كسانيكه
دنبالهروسلبريتيهاىآفتابپرستىهستندكهيكروزسبزند،يكروز
بنفش  ،يك روز عزادارند  ،يك روز به فالن كانديدا "اعتقاد راسخ" دارند،
روز ديگر تظاهر به فريبخوردگى ميكنند  ،يك روز تاريخ سازند و روز
ديگر تاريخ باز.اينها همانهايى هستند كه از ماهيگيرى از آب گل آلو ِد
هيچحادثهاىنميگ ذرندوشهوتديدهشدنشانتمامناشدنىاست»
پس از این موضعگیری غیرمنتظره از سیروان خسروی؛ مهراب
قاسمخانی نویسنده سریالهای تلویزیونی با نوشتن متنی به حرفهای
سیروان پاسخ داد و پس از آن دوئل میان این دو چهره ادامه پیدا کرد.
در حوادث سیاسی ،هنرمندان یک کشور نیز به بنا بر طبع و
نظر خود موضعگیری دارند و این مورد مختص به ایران هم نیست .در
اعتراضات ایاالت متحده،لبنان ،عراق ،ترکیه ،ونزوئال و شیلی هم این
موضعگیریها را دیدهایم .در حوادث اخیر چندماه گذشته هنرمندان
بسیاری واکنشهای خاص خودشان را داشتند .عدهای علیه عده دیگر
جبههگرفتند.درچندروزاخیرهمشهابحسینیعلیهتحریمجشنواره
فجر از سوی برخی از هنرمندان واکنش نشان داد و این جدلها تاکنون
ادامهیافتهاست.ازیکزاویهکهبهاینماجراهانگاهکنیممتوجهمیشویم
کهبسیاریازاینواکنشهابرایدیدهشدناست.موردغریبیهمنیست.
شبکه افق در چند روز اخیر با اظهارنظر مهمانان برنامهها و مجریهایش
دقیقاًهمینراه«دیدهشدن»راپیمودهاست.رسانهبرایتاثیرگذاریابتدا
نیازبهدیدهشدنداردوحتیمهمنیستاینموضوعمنفییامثبتباشد.

مهمانتبهفرددیگریاتهامجنسیبزند؛مجریاتمردمراازکشوراخراج
کندوکارشناسبرنامهاتبگویدسقوطهواپیمااصالچیزخاصینبوده!
اما نکته مهمتر این است که بسیاری از این هنرمندان نیازی به
دیده شدن به این شکل ندارند .این مورد را دقیقاً درباره سیروان خسروی
میگویمکهاغلبکنسرتهایویسولدآوت(فروشکلبلیتهادرمدت
زمان بسیار کم) میشود و استاندارد کاریاش را حفظ کرده و حرفهای
محسوب میشود .اینکه چرا چنین اشخاصی موضعگیری آن هم نه در
احواالت اتفاق افتاده؛ بلکه برای طعنه زدن به دیگران انجاممیدهند،
هیچگاه برایم قابل درک نبوده است .بهتر است چنین هنرمندانی سکوت
کنند و چیزی نگویند .چون عمیقاً اعتقاد دارم درد آنها هرچه هست؛ درد
مردم نیست .ممکن است ناراحت باشند اما خروجی رفتار آنها ارتباطی به
مردم ندارد .در همین مورد خاص باید بگویم اینکه سیروان مینویسد من
نهسبزبودمنهبنفشوسیاهوبعدطعنههایشرام یزند؛چهچیزیبهوی
اضافه کرده یا چه چیزی را ثابت کرده است؟ هنرمند هستید؛ کارشناس
مسائل اجتماعی یا دغدغهمند که نیستید! در این وادی هیچگاه حضور
نداشتید که بخواهید ثابت کنید من هم بودهام! از این بدتر واکنشهای
گ پونگی ادامه مییابد و یک سوژه زرد ،داغ
سایرین است که به حالت پین 
میشود.بایدگفتآقایانوخانمهایهنرمندوسلبریتی!هیچکسازشما
انتظار ندارد از چیزی که نم یدانید و یا دغدغهاش را ندارید؛ سخن بگوید.
دعواهای شما در این حجم از مشکالت جامعه و وضعیت کنونی به اندازه
بال زدن یه حشره اهمیت ندارد .هرکس سبز و بنفش و سیاه بوده ،پای
کاندازی ندارد .آن کسی
آن ایستاده؛ چوبش را هم خورده و نیازی به متل 
هم که این مسائل برایش اهمیتی نداشته ،ساکت بماند و کارش را بکند.
مجبورتکهنکردندآقا!

بازنده اعتماد عمومی
 امیدمحمودزاده ابراهیمی
مرد تنهایی به ده رفت و گفت
گوسفندانم را گرگ خورده است؛
مردم به من کمک کنید! مردم
به کمک وی شتافتند و دیدند
گرگیدرکارنیست.هیچنگفتندو
برگشتند.چندروزبعدمرددوبارهبه
ده رفت و کمک خواست .دیگر هیچکس در خانه را به روی
او باز نکرد و خواستهاش را جدی نگرفت .این بار گرگ به گله
زد و گوسفندانش را دریده بود.
درچندشمارهقبلپاسارگادیادداشتهاییدرخصوص
حوادثآبانمنتشرشد.بُنمایهتمامییادداشتهابراینبود
کهچرامردمبرایحاکمانغریبهشدند؟چرامشکالتکشور
با آنان در میان گذاشته نمیشود و یک گفتگوی صادقانه
شکل نمیگیرد؟ تمامی روسای جمهور پس از رسیدن
به قدرت از روبهرو شدن و گفتگوی رودررو با مردم فاصله
گرفت هاند .بسیاری بر این اعتقاد هستند که نمیتوان تمام
حقیقترابامردمدرمیانگذاشتچوندرآنصورتسنگ
روی سنگ نمیماند .اما چرا عملکرد باید اینچنین باشد که
کاربهاینجابکشد؟
چند روز پیش خبری خواندم که متعجب شدم.
رییسجمهوربهعلیعسگری،رییسصداوسیماتذکرداده
بود که سخنانش را کامل پخش کنند و از سانسور و تقطیع
حرفهایش در رسانه ملی شکایت داشت .از رییسجمهور
روحانیبعیدبودچنینموضوعیراتذکردهندچونبارهادر
سالیان گذشته این مورد درباره تمامی روسای جمهور اتفاق
افتاده ورییسسازمانصداوسیماهمنشاندادهعم ًالکاری
از دست وی برنمیآید و گویی قدرت در دست سایهنشینان
است .چندی قبل هم وزیر جوان ارتباطات از سوی همین
رسانه ملی ممنوع التصویر شده بود اما دولت بجای اعتراض،
سکوت کرد و حاال کار به نفر اول کابینه رسیده است.
اما با نفوذ هرچه بیشتر سایر رسانهها آیا دیگر نیاز است

برای رساندن صدای رییسجمهور یا دولت منتظر صدا و
سیماماند؟
ضبط یک ویدیو و گفتگوی مستقیم با مردم نه
دوربینهای چندمیلیونی صدا و سیما را میطلبد نه گریم
و نورپردازی خاص .خیلی راحت میتوان با یک تلفن همراه
این کار را انجام داد و در شبکههای مجازی قرار داد .کسی
هم نمیتواند سانسوری بر آن اعمال کند .اما با وجود این
انتخابها؛ چنین اتفاقی نمیافتد .گرانی بنزین با مردم در
میان گذاشته نمیشود بدین سبب که در خانهها بنزین
ذخیره نشود! مشکالت ناشی از تحریم با مردم در میان
گذاشته نمیشود تا مبادا به شعارها خدشهای وارد شود.
هواپیمای مسافربری ساقط میشود و تا سه روز در خصوص
علت سقوط آن دروغپردازی میشود تا مبادا اعتماد مردم به
کارگزارانکمرنگشود.اماهمهاینتوجیههاراهبهجاییجز
«باختبهاعتمادعمومی»نم یانجامد.
ن
سرانجام هم ه اعتماد نکردنها و صادقانه سخن نگفت 
به اینجا ختم میشود که مردم تمامیت همه چیز را دروغ
میشمارند.صداوسیماودیگررسانههایداخلیدرخصوص
حادثه ساقط شدن هواپیمای مسافربری آنقدر حرفهای و
دقیق به دروغپردازی پرداختند که باید همین مقدار توجه
به رسانههای داخلی از طرف مردم را لطف خدا دانست! آن
روزی که اجازه نمیدهیم صدای مخالف در همین داخل
مرزها جایی برای بیان پیدا کند و آنها را به سمت رسانههای
خارجی ُهل میدهیم؛ آن روز باید محاسبه میکردیم که
روزی میرسد که گرگ به گله ما م یزند اما کسی رویمان
ک ما نمیآید.
دری باز نمیکند و به کم 
وقتیخوراکبدبهجامعهوافکارعمومیمیدهیمنباید
انتظارداشتهباشیممحصولیمتفاوتازآنچهدادهایمبرداشت
شود.همیشهنوشتهامکهمردمازحاکمانالگومیگیرند.حاال
بشماریم؛ در همین حادثه و روزهای بعد از آن؛ این مردم چه
چیزی از حاکمان خود یاد گرفتند؟ کتمان حقیقت؛ دروغ؛
تهمتوفراربهجلو.عهدبامردماینچنینبود؟

سودوكو 591
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :590
فاطمه حیدری

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

جناب آقای دکتر علی عباسلو

مدیرعامل محترم مجتمع جهانفوالد سیرجان

انتخـاب شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان در ارزیابـی
سـازمان مدیریـت صنعتـی ایـران ( )IMI-100بـه عنـوان یکی
از صـد شـرکت برتـر ایـران را بـه جنابعالـی و کلیـه کارکنـان ایـن
مجموعـه عظیـم فوالدسـازی تبریـک عـرض میکنیـم .امیـد اسـت
در سـایه تالشهـای جنابعالـی شـاهد پیشـرفت روزافـزون ایـن
مجموعـه باشـیم.
مدیریت و کارکنان کارخانه نورد بردسیر(مجتمع جهانفوالد سیرجان)

جناب آقای دکتر علی عباسلو

مدیرعامل محترم مجتمع جهانفوالد سیرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/57ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « طراحــی ،نصــب،
پیادهســازی و آمــوزش ســامانه مدیریــت اطالعــات و رخدادهــای امنیتــی Splunk
شــبكه» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا
كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي
تامينكننــدگان از قســمت– مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي
14روز شــنبه مــــورخ  98/11/12در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمع و يــا دبیرخانه دفتر
مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز شــنبه مــورخ  98/11/05بــراي
متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول
پيشــنهادات مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /98/11ع

انتخاب شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ایران
( )IMI -100به عنوان یکی از صد شرکت برتر ایران را به جنابعالی و کلیه کارکنان این
مجموعه بزرگ فوالدسازی تبریک عرض مینماییم .قطعا کسب این افتخار نشان از
توانمندیهای بسیار خوب حضرتعالی در عرصه مدیریت کشوری دارد .از درگاه ایزد
منان مزید توفیق روزافزون برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی
آرزومندیم.
مجید نجفپور ،فرماندار شهرستان بردسیر
حجتاالسالم کرمانی ،امامجمعه شهرستان بردسیر

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «انجــام خدمــات مشــاوره و
اجــراي ســامانه  GISحقوقــي و امــاك و مســتحدثات شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر»
خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت مشــاور واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه
متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســنادمناقصه بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IRمراجعــه و
اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان
از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14روز شــنبه مــــورخ
 98/11/12در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد.
ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز شــنبه مــورخ  98/11/05بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم
بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

