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اینچندنفر
پارلمان اصالحات از خاتمي عبور نميكند

فارس :مصطفي كواكبيان ،دبيركل حزب مردمساالري« :كميته انتخابات را تشكيل داديم و تا
اول آبان رييس ،دبير و سخنگوي ستاد انتخابات حزب هم معرفي ميشوند .اينكه برخ يگفت هاند كه
طراحان اوليه پارلمان اصالحات به دنبال عبور از رييس دولت اصالحات بودهاند ،صحيح نيست .ما
حتي پيشنهاد كرده بوديم كه رييس شوراي مركزي پارلمان اصالحات را رييس دولت اصالحات
بر عهده بگيرد .ما منتطر هستيم كه طرح پارلمان اصالحات اجرايي شود سپس اين موضوعات در آينده مشخص خواهد شد».

روايت عارف از جلسه با روحاني درباره حصر

اعتماد:محمدرضاعارفگفت«:شخصادرهمهنطقهاييكهدرمجلسانجامدادهام،بحثرفعحصررامطرح
كردهام و كارگروهي هم براي اين موضوع تشكيل شد .البته محدوديتهايي كه قبال براي محصورين بود ،كاهش
پيدا كرد .براي ديدار با رييس شوراي عالي امنيت ملي تا مدتها منتظر انجام اين ديدار بوديم كه در نهايت انجام
شد و در آن ديدار به صراحت گفته شد كه شوراي عالي امنيت ملي بايد براي رفع حصر اقداماتي را انجام دهد؛ هر
چند حسن روحانی در آن جلسه گفت از حصر پوستهاي بيشتر نمانده است ولي انتظار است كه موضوع رفع حصر را با جديت بيشتري دنبال كند».

مردم آزادند در هر نقطهای تجمع اعتراضی برگزار کنند

یادداشت

شرق :لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رییسجمهور ،با اشاره به اقدام اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در ابطال مصوبه دولت درباره تعیین محل مناسب برای برگزاری تجمعات مردمی گفت« :دولت دوازدهم
همچنان معتقد است که این مصوبه میتواند به روند برگزاری تجمعات مردمی کمک کند» .او ادامه داد:
«در حقیقت دیوان عدالت اداری با لغو مصوبه دولت اعالم کرده است که مردم آزادند در هر نقطهای که
خواستند تجمعات اعتراضی خود را برگزار کنند».

چرا امثال «سحر تبر» مهم هستند؟

استفاده از پلیس زن برای دیدار دو تیم ایران و کامبوج

ایسنا :رییسپلیس پایتخت با اشاره به دیدار دو تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج در ورزشگاه
آزادیوحضوربانوانبرایتماشایایندیدار،ازبرنامهریزیتامینامنیتکاملاینبازیخبرداد.
سردارحسینرحیمی،گفت:پلیسهمچوندیگردیدارهامسئولیتبرقراریامنیتایندیداررا
برعهدهداشتهوامنیت آنرا تامینخواهدکرد.درایندیداربا توجهبهحضوربانوان قطعاجمع
زیادیازمامورانپلیسزنبرایکنترلامنیتیوتامینامنیتدرورزشگاهحضورخواهندداشت.

خبر

مچانداز سیرجانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

 پاسارگاد :سجادشولازسیرجانبهعنوانتنهام چانداز
استان کرمان توانست مقام نایب قهرمانی راست دست و نایبقهرمانی
چپ دست را کسب و به اردوی تیم ملی دعوت شود .مسابقات
م چاندازی کارگران کشور جام شهدای کارگر با حضور  ۳۵نماینده

از  ۱۰استان روز چهارشنبه
و پنجشنبه هفته جاری در
محل تاالربسطامیپارک مادر
کرمانبرگزارشد.
در پایان این مسابقات در
بخشتیمی،تهرانبا ۶۰امتیاز
درجایگاهنخست،کرمانبا۳۸
امتیاز دوم و یزد با  ۳۲امتیاز
سومشدندوتیمهایخوزستان،فارس،هرمزگان،قزوینوچهارمحال
بختیاریبهترتیبدررتبههایبعدیقرارگرفتند.محمدرضااکبریاز
تهران،سجادشولازکرمان،واسماعیلرجایینژاددررتبههاینخست
تاسومدربخشانفرادیمسابقاتقرارگرفتند.

جناب دکتر قاسم حاج ابراهیمی

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت
میگوییم.

خانواده ستوده بحرینی

 به مناسبتهفتهنیروی انتظامی سرهنگ ایراننژاد فرمانده نیروی انتظامی به همراه سرگرد جهانشاهی معاونت اجتماعی ظهر شنبه
مهمان هفتهنامه پاسارگاد بودند و با تحریریه پاسارگاد به گفتوگو پرداختند /.عکس :امین ارجمند

 احسان محمدی
دستگیری دختر جوانی به نام فاطمه خ .مشهور به «سحر تبر» مورد توجه
رسانهها قرار گرفته است .در خبر آمده است« :او ب هواسطه عملهای متعدد
زیبایی و گریمهای مشمئزکننده و هنجارشکن ،اقدام به جذب فالوور در حساب
اینستاگرامخودمیکرد».
از بازداشت او ذوقزده نیستم ،در مورد مسایل قانونی و حقوقی این ماجرا
سوادی ندارم و نم یدانم آیا میشود کسی را به خاطر این اقدامات دستگیر کرد یا
نه ،اما از آنجایی که بازداشت یک دختر جوان همواره با خودش نوعی مظلومیت
همراه میآورد از منظری دیگر به این ماجرا ورود میکنم که «چرا سحر تبر
مهماست»؟
بیشتراز 25میلیونایرانیعضواینستاگرا ماند.رتبهششمبیشترینصفحه
در جهان .آن هم در شرایطی که ما از لحاظ جمعیتی هجدهمین کشور دنیا به
شمارمیرویم.دالیلایناستقبالمتعددند.اینستاگرامایرانیشهریشگف تانگیز
استکهدرآنداوودهزینهدلبریمیکند،اکستنشتهرانیعشوهمیریزد،بهادر
وحشی میکس هشت پا با تخممرغ گندیده میبلعد ،تتلو آواز میخواند ،وحید
خزایی فحش میدهد ،ساشا سبحانی به ریش ملت میخندد و  . .اینها شاخها
و پلنگهای اینستاگرام هستند .یعنی وقتی وسط این جنگل راه میروی باید
مواظب باشی آنها و هوادارانشان تکه پارهات نکنند .سحر تبر هم یکی از این
چهرهها به شمار می رفت .آخرین بار که صفحه اش را دیدم تقریباً 200هزار نفر
بیشتر از کل مردم کشور ایسلند او را دنبال میکردند.
با گریم عجیب و غریب ،بدنی استخوانی ،موهایی نارنجی و صدایی تودماغی
جلوی دوربین جیغ میزد و هزاران هزار نفر او را الیک میکردند!
اگر عضو اینستاگرام هستید و او را نمیشناسید شما در شهری زندگی
میکنید که رهبران اثرگذارش را نمیشناسید .مواظب باشید یک وقت پلنگی،
شاخی خفتتان نکند! این شاخها و پلنگها دارند سبک زندگی ما را عوض

میکنند .ممکن است کسی بگوید :اینها؟ اص ًال تو این حد و اندازهها نیستند!
اما همین «اینها» بازار را دستشان گرفت هاند .با تبلیغ یک کاال ،فروش آن را
تضمینیمیکنند.گاهیبرایتبلیغیکمحصولدههامیلیونتومانمیگیرند.
فکر میکنید اهل بازار مغز گنجشک خوردهاند که چنین پولی را محض رضای
خدا بدهند به «اینها»؟ همین «اینها» ،روی فروش پوشاک ،لوازم آرایش ،مواد
غذایی و حتی کاالهای فرهنگی مثل موسیقی آن قدر اثرگذارند که ذائقه را هم
تغییردادهاند.برخیازخوانندههاپولمیدهندکههمین«اینها»،رویشحرکات
موزون کنند و دابسمشاش را بسازند و هزاران نفر ببیند .اگر حال این دختر
رق تانگیزبهنظرمیرسدواگرازدستگیریاوناراحتهستید،درشکلگیریاین
اتفاقهرکدامازماکهاووامثالاورابافالوکردنبهرسمیتمیشناسیم،مقصریم.
ما تکثیرشان میکنیم و آنها ذائقه فرهنگی ایجاد میکنند و دختران و پسران
کم سن و سالتر به جای آنکه بروند هنری بیاموزند با چنین معرکهگیریهای
بیفایدهای به شهرت و ثروت میرسند.
امثالاینچهرههابهدیگرانهممیگویندالزمنیستکارخاصیبلدباشید،
زحمتیبکشید،کتاببخوانید،عمرتانراصرفآموختنیموسیقیکنید،کافی
است به هر قیمتی متفاوت باشید تا «دیده و پسندیده شوید» .این یعنی ایجاد
ذائقهفرهنگی .وقتیغرم یزنیمکهفرهنگوشعورازاینمملکترفته،مغزهافرار
کردهاندوببوهاماندهاند،یادماننرودکهخودمانهمبامیداندادنبهافرادکممایه،
بیسوادوبیهنرمقصریم.فقطتقصیرحکومتنیست.تقصیرماستکهباالیکو
فالو کردن به بقیه میگوییم این راه دیده شدن و موفقیت است.
سحر تبر جوان است و دو وسوسه «شهرت» و «ثروت» زانوی پیران دنیادیده
را هم میلرزاند ،شاید کمترین گناه را بشود به نام او نوشت ،با دستگیریاش هم
اتفاقخاصینمیافتد،سحرتبرهاوامیرتتلوهاتکثیرشدهاند،یادتانمیآیدترانه
«جنتلمن» چطور یک کشور را درگیر خودش کرد؟ جز این است که این افراد
دارایضریبنفوذباالییمیاننسلجدیدشدهاند؟/عصرایران

زنگ خطري براي روستاها

سينا قنبرپور
اتفاقي كه در روستاي چنارمحمودي از توابع لردگان در استان
چهارمحال و بختياري روي داده و اينك اعتراض مردم اين روستا
و ديگر هموطنانمان را در لردگان درپي داشته است ،بايد با تامل
از نظر گذراند .موضوعي كه اينك با آن مواجه شدهايم موضوع
سادهاي نيست .از طرفي شيوه اطالعرساني و شيوه مواجهه با آن
منجر به اعتراضاتي شده است كه ضمن توجه به آن اعتراضات
نبايد از فرآيندي كه به اين اعتراضات ختم شده غافل شد .مثل
هربيماريديگرييكويروسدرفضاييكوچكومحدودمنتقل
شده و عدهاي را مبتال كرده است .از آنجا كه اين فضاي كوچك
و محدود ،يك روستا است مسئله بيشتر برجسته شده و برخالف
اتفاقاتيكهدرشهرهايمادرحالوقوعاستودرشلوغيوهياهوي
روزمرگيهاي شهري از نظر دور ميماند به چشم آمده است .در
ماجرايروستايچنارمحمودييكمسئلهشيوعبيماريوضرورت
رسيدگي پزشكي است و هيچ بحثي در اين زمينه وجود ندارد كما
اينكه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي هم براين موضوع
تاكيد كرده است .اما آنچه در اين روستا رخ داده و پايش به رسانهها
باز شده ميتواند در بقيه روستاها هم عدهاي را گرفتار و مبتال كند
و چه بسا همين االن هم گرفتار كرده باشد .فقط بحث برسر اين
استكه چون روستاها فضايكوچكتر و محدودتري دارند ممكن
است زودتر نشانههاي آن بروز و ظهور يافته باشد .واقعيت اين است
كه مدتهاست تركيب جمعيتي شهر و روستاهاي ما به شكل
نامتجانسي تغيير يافته است .بسياري از روستاها خالي از جمعيت
شدهاندوساكنانآنبهشهرهاوحاشيهشهرهامهاجرتكردهاندتا
پيكسبوكاريباشند.ازسويديگردراشكالديگراينمهاجرت
بسياري از مردان روستا از خانواده خود جدا شده و به شهر آمدهاند تا
وضعيتبهتريبرايآنهافراهمآورند.
هر دو شكل مهاجرت آسيبهاي اجتماعي مختلفي را به
همراه داشته است .از سوي ديگر تجمع جمعيت در شهرها همه
برنامههاوسياستگذاريهارادرشهرهامتمركزكردهاست.گواهاين
موضوعراميتواندرتبيجستكهنمايندگانبسياريازحوزههاي
انتخابيه كوچك گرفتارش ميشوند تا وزارت كشور روستاها را به

بخش و بخشها را به شهر و شهرستان تبديل كند .تمركز حدود
70درصد جمعيت در شهرها نبايد برنامهريزان و سياستگذاران و
حتي قانونگذاران را از30درصد ديگر جمعيت غافل كرده باشد .در
دولت يازدهم شاهد بوديم كه زيرمجموعه معاون اول يك معاونت
تحت عنوان معاونت توسعه روستايي شكل گرفت .دولت يازدهم
تالش كرد با اعطاي وام كمبهره به ويژه در روستاهاي مرزي سمت و
سويتوليدرابهروستاهابازگرداند.اينكهاينوامهابهچهسرانجامي
رسيد و چه ميزان توليدي از دل آن بيرون آمد معاون توسعه
روستايي معاون اول رييسجمهور ميتواند گزارشي ارايه كند .اما
واقعيتايناستكهدرروستاهاكهبعضاتوليدسنتيوفعاليتهاي
معمول و مرسوم از رونق افتاده مردم ساكن وقت خود را چگونه
ميگذرانند؟آيابرنامههايتلويزيونوصداوسيمايمابهكارفراغت
روستاييانماآمدهاست؟اساسافعاليتدرروستابهويژهروستاهايي
كه توليدكشاورزي و نظاير آن مختل شده چيست و مردم چگونه
روز خود را شب و شب خود را روز ميكنند .فراغت ساكنان روستا به
چهكارهاييميگذرد؟آياتحقيقجامعهشناختيدراينبارهصورت
گرفته است؟ آيا پژوهشي در بررسي وضعيت فراغت در روستاهاي
ماتوسطدانشگاههاانجامشدهاست؟آنچهاينكازصداياعتراضات
مردم لردگان و توابع آن بايد شنيد همين موضوع است كه بايد
نسبت به وضعيت روستاهايمان حواسجمعتر و مراقبتر باشيم.
قطعا يكي از آسيبهاي سياستگذاريهاي كالن اين است كه
يكنسخهبرايكلكشوروفارغازفرهنگومقتضياتجغرافيايي
مردم هر منطقه پيچيده شده و به اجرا درآمده است .در ماجراي
روستايي از توابع لردگان آنچه خود را به رخ كشانده همين است كه
بايد براي شادي و فراغت روستاها برنامههاي بهتري درنظر بگيريم.
ذرهايغفلتبرايرخنهاعتيادوسايرآسيبهاياجتماعيوگاهي
بيبندوباري اخالقي كافي است .همه م يدانيم كه بيكاري و فراغت
بزاست .بنابراين همه مسووالن بايد به سرعت
بدون برنامه آسي 
موضوع توجه به فضاي فرهنگي و اجتماعي روستاها را در برنامه
قراردهند.دستكممعاوناولرييسجمهورميتواندباشناختيكه
از فضاي روستاها دارد وارد اين ماجرا شده و ضمن ترسيم وضعيت
موجودچش ماندازالزمبرايآيندهراترسيمكند/.اعتماد

سودوكو 576
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :575
علیرضا نورمحمد زاده

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.

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/34ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «بیمــه امــوال و
دارائیهــا و باربــري خــود در ســال  »98-99را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه
شــرکت بیمهگــر واجــد شــرايط (شــعب مرکــزی) واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد
جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه ســايت  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از
قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دریافــت نماينــد .متقاضيــان ميتواننــد روزهــای
شــنبه و يكشــنبه مــورخ  20و  98/07/21از محــل موضــوع مناقصــه بازديــد نماينــد .مهلــت تحويل
پاكتهــا ســاعت  9الــي  14روز یکشــنبه مــــورخ  98/07/28در محــــل دبیرخانــه دفتــر مرکــزی
(تهــران) و يــا دفتــر كميســيون معـــامالت (مجتمــع -ســیرجان) ميباشــد .ضمنــا شــركت معدنــي
و صنعتــي گلگهــر در قبــول و يــا رد هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/35ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر (ســهامي عــام) در نظر دارد «نوســازي ،ســرويس اساســي،
بازســازي و اخــذ اســتاندارد جهــت آسانســورهاي ســاختمان دفتــر مركــزي تهران( 1دســتگاه
خودروبــر و  2دســتگاه نفربــر) و ســاختمان مهمانســراي نمــك آبرود ( 1دســتگاه نفربــر)» خود
را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  98/07/29در
محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .بازديــد از محل
اجــراي پروژههــا روز پنجشــنبه مــورخ ( 98/07/18دفتــر مركــزي تهــران) و روز شــنبه مــورخ 1398/07/20
(مهمانســراي نمــك آبــرود) بــراي متقاضيــان الزامــي ميباشــد .ضمنــا شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر در
رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

