
ویترین آخر

یک  عاشورا  قیام  خدیر-  مهرداد  ایران؛  عصر     
قهرمان اصلی و نقش های مکمل و فرعی ندارد. بلکه دو 
که حسین  مرد  یک  عاشورا  ظهر  تا  دارد:  اصلی  قهرمان 

بن علی است و از آن به بعد یک زن که زینب است.
مواردی  در  و  است  مردانه  معموال  مذهبی  روایت های 
در  که  است  مادر  تنها  مریم  مسیح،  عیسی  تولد  مانند 
دفاع از عصمت خود هم چاره ای ندارد که از فرزند یاری 

بگیرد.
می خواهد  است«  فاطمه  »فاطمه،  در  علی شریعتی     
و  علی  همسر  و  پیامبر  دختر  برای  که  بگوید  را  همین 

مادر بزرگان، شأن مستقل هم قایل شویم.
   با این حال در هم تنیده اند اما دربارۀ زینب اگرچه 
دختر او و خواهر امام حسین است اما به عنوان شخصیت 
فراموش  و  می شود  شناخته  کربال  قهرمان  و  مستقل 

نکنیم که او یک زن است.
پرستار  روز    دقت کنیم که در جمهوری اسالمی هم 
نام گذاری کرده اند که یک شغل است  او  را به مناسبت 

و پرستاری امری مدرن به حساب می آید.
ناله های خواهرانه،  و  پرستاری  از  فراتر  زینب  نقش  اما 
است  مدرن  تصویر  یک  این  و  است  بوده  پیام رسانی  که 
از چنان  بعد  باید  قاعده  به  که  روز  آن  در جامعۀ  از زن 
حسرت  و  آه  و  اشک  با  تنها  را  شبان  و  روزان  مصیبتی 

سپری می کرد نه با پیام و سخن.
که  آنها  از  بودند.  نقش آفرین  البته  هم  دیگر  زنان    
مردان خود را تشویق و تشجیع کردند یا سرزنش نکردند 
و  حسین  امام  خبر  نخست  که  آن  تا  اند  مانده  چرا  که 
را. در کربال همان گونه که  فرزند  بعد  و  را پرسید  برادر 
نام حسین و ابوالفضل را می آوریم از زینب هم می گوییم 
ودریغا که از نتایج رواج انواع مداحی در سال های اخیر 
یکی فروکاستن نقش زینب و محدود شدن به جنبه های 

است. احساسی 
باید در    در کربال مطابق تصور و تصویر سنتی زینب 
می بیند  تاریک  را  جهان  ناگاه  که  سترگ  چنین  سوگی 
تنها ضجه کند و با اشک و آه بگذراند اما او هم می شکیبد 
هم می خروشد و هم سخن می گوید  چندان که می توان 
مکمل  نقش های  و  اصلی  قهرمان  یک  عاشورا  قیام  گفت 
و فرعی ندارد. بلکه دو قهرمان اصلی دارد: تا ظهر عاشورا 
یک مرد که حسین بن علی است و از آن به بعد یک زن 
که زینب است که نمی شکند و تاب می آورد و حاکمیت 

یزید را به چالش می کشد.

       گوناگون

اگر  خدیر-  مهرداد  ایران؛  عصر 
یک گردش گر خارجی بپرسد »حسین 
و  ساده  زبان  به  کرد«  چه  و  بود  که 
روشن می توان برای او توضیح داد و نیاز 

به اشتراک مذهبی نیست...
   نخست این که شناخت و ستایش 
از درون  غالبا  و مذهبی  رهبران دینی 
به  و  فراتر نمی رود  آیین  و  همان دین 
همین خاطر در دنیای مدرن و بیرون 
یا  نمی شود  اشاره  آنها  به  متن  آن  از 
جنبۀ اسطوره ای پیدا می کند و دومی 
هم الهام بخشی برای هنر و ادبیات است.

   حال آن که دربارۀ امام حسین با 
آموزه هایی رو به رو هستیم که فراتر از 
عقاید اسالمی و شیعی هم جذاب است 
چرا که از یک عقیدۀ خاص دفاع نکرده 
نهاده که  ارزش هایی  بر سر  بلکه جان 
در جهان مدرن هم مقبول و مطبوع و 
دل نشین است. به بیان دیگر ارزش های 

مشترک بشری را پاس داشته است.
گردش گر  یک  امروز  همین  اگر 
غیر  طبعا  و  مسلمان  غیر  و  خارجی 
بپرسد  ایرانی  شمای  و  من  از  شیعه 
»حسین که بود و چه کرد که پس از 
1400 سال یاد او را گرامی می دارید« 
به زبان ساده و روشن می توان در دو سه 
پاراگراف یا دو سه دقیقه صاف و روشن 

توضیح داد:
   »پس از درگذشت پیامبرمان، طی 
30 سال 4 نفر بر جای او نشستند. نفر 
امام اول ماست قصد تغییر  چهارم که 
یکی از منصوبان خلیفۀ قبلی و حاکم 
امپراتوری روم را داشت  منطقۀ مجاور 

این  و در  نرفت  بار  زیر  )معاویه(  او  اما 
شیوه ای  اسالمی  امپراتوری  از  بخش 
گرفت  پیش  در  خالفت  مرکز  با  جدا 
و جنگ او با حکومت مرکزی به خاطر 
سود  به  نیز  بست  کار  به  که  حیله ای 
مرکز تمام نشد. پنجمین خلیفه که امام 
او کشمکش  با  نیز  است  شیعیان  دوم 
داشت اما در پی چند دهه مسلمانان از 
آرمان های نخست فاصله گرفته و امکان 
نبود و  برانداختن معاویه  نیرو و  بسیج 
هم  امپراتوری  فروپاشی  و  تجزیه  بیم 
به  را  می رفت و حسن بن علی خالفت 
او واگذار کرد مشروط به آن که موروثی 

نکند اما کرد و پیمان شکست .
   در نتیجه حسین بن علی که ناظر 
و طرف غیر مستقیم قرارداد برادر با او 
و  نداشت  را  دیگر محظور گذشته  بود 
چون دعوت مردمان به قبول حکومت 
را دریافت کرد نزد آنان شتافت اما در 
بیعت  به  وادار  و  متوقف  مسیر  میانۀ 
اجباری شد؛ امری که در دنیای مدرن 
به مثابۀ اقرار علیه خود است. پس وقتی 
مذاکره به نتیجه نرسید ترجیح داد از 
ذلت  این  بار  زیر  اما  بگذرد  خود  جان 
نرود و اعضای خانواده و یاران هم به او 
وفادار ماندند و یک یک کشته شدند.«

طرف  برای  عبارات  این  تمام     
خارجی قابل فهم است.  کل قصه را به 
زبان امروز و با ارزش های مدرن می توان 
چنین بیان کرد تا گرامی داشِت یاد او 
ندادن  تن  چون  ارزش هایی  ستایش 
به زور، به رسمیت نشناختن حکومت 
قالب  در  اینها  همۀ  باشد.   استبدادی 

و  است  ترجمه  و  برگردان  قابل  مدرن 
قبول و عالقه به آنها هم مستلزم هیچ 
نوع اطالعات مذهبی خاص نیست چون 
صحبت از آزادگی و آزادی است، سخن 
از احترام به ارزش های انسانی و تالش 
برای پرهیز از جنگ در عین تن ندادن 

به تحمیل است.
عاشورا  روایت  که  است  این  منظور   
فارغ از آنچه بعدها در »روضه الشهدا« 
متن  عنوان  به  و  نشده  یا  شده  اضافه 
ارزش  اساس  بر  انتقال  قابل  تاریخی 

های مدرن است.
شکل  ای  صحنه  علی  حسین بن     
می دهد که همه گونه شخصیت در آن 
حضور دارد. از یک نوزاد تا پیر و کهن 
برادری  و  برادر جنگاور  تا  زن  از  سال. 
که در آن روز خاص در بستر بیماری 
بر  را  رسانی  پیام  که  خواهری  و  بود 
دوش گرفت و فرماندهی که به این سو 

بازگشت.
که  است  این  عاشورا  ویژگی های  از 
هر کسی از ظن خود می تواند یار شود 
شیعه  قطعا  که  موالنایی  که  چندان 

نبوده سروده است: 
کجایید ای شهیدان خدایی

 بالجویان دشت کربالیی
   و شاید یک شعر حافظ با الهام از 
موال  بی سر  پیکر  باشد که  آن صحنه 
بازار شام  را در  اسیران  و  بردند  را می 

می گرداندند:
 در کار گالب و گل حکم ازلی این بود

نشین  پرده  وین  بازاری  شاهد  کان 
باشد...

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

اهدا خون توسط عزاداران حسینی در روز عاشورا...

وزیر ارتباطات: چیزی به نام »اینترنت ملی« نداریم
ایلنا: عیسی زارع پور درخصوص آخرین وضعیت »اینترنت ملی« گفت: چیزی به 
اسم اینترنت ملی نداریم.وی در خصوص »طرح صیانت« عنوان کرد: چیزی هنوز 
به نام طرح صیانت تصویب نشده و چیزی به این اسم نداریم. یک عده باالخره 
جوسازی می کنند، بازی می کنند، نان می خورند و ااِل چیزی تصویب نشده است 
که بخواهد اجرایی شود.وی افزود: گفت: بحث هایی را به شکل جدی در حوزه 

ارتقای امنیت زیرساخت های ارتباطی کشور پیگیری می کنیم.
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بر  است  آماده  که کشورش  آمریکا گفت  وزارت خارجه  سخنگوی  آفتاب  نیوز: 
اساس متن ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا، »به سرعت« توافقی را برای احیای 
برجام امضا کند. به گزارش رویترز، پیش از این یک مقام اروپایی که نخواست 
نامش فاش شود، با اعالم این که مذاکرات به پایان رسیده است، گفت که نماینده 
اتحادیه اروپا »متن نهایی« برای احیای برجام را به هیات های نمایندگی طرف های 

مذاکره ارائه کرده است. این متن نهایی و غیرقابل مذاکره مجدد است«.

ایلنا:  قیمت گندم و ذرت در روز دوشنبه با انتشار اخباری مبنی بر اینکه 
برای  انتظارات  و  به مقصد خود رسیدند  اوکراین  از  اولین کشتی های غالت 
کاهش محدودیت ها بر صادرات محصوالت کشاورزی روسیه، کاهش یافت. در 
همین راستا معامالت آتی گندم در CBOT با 1.4 درصد کاهش به ۷.۶4 دالر 
در هر بوشل رسید. قیمت گندم از باالترین سطح قیمت یعنی 14.۲۵ دالری 

امسال در ماه مارس تاکنون تقریباً به نصف کاهش یافته است.

قهرمان زن در کربال

وزارت خارجه آمریکا: واشنگتن آماده امضای توافق است

قیمت جهانی غالت کاهش یافت

اتحادیه اروپا : فقط آری یا خیر می توانید جواب دهید
بهارنیوز: یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: هیچ تغییر 
دیگری در متن که 1۵ ماه است بر روی آن مذاکره کرده ایم نمی تواند اعمال 
شود و انتظار داریم تصمیم نهایی طرفین ظرف مدت خیلی کوتاهی طی چند 
هفته آینده اتخاذ شود. او گفت: "این یک پیشنهاد بسته شده است... شما 
نمی توانید با صفحه ۲0 آن موافق باشید و با صفحه ۵0 آن مخالف باشید و 

فقط باید بله یا خیر بگویید."

پایان مذاکرات وین؛ جهان در انتظار پاسخ تهران
ایلنا: مذاکرات وین برای بحث پیرامون پیش نویس ارایه شده از سوی مسوول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته به پایان رسید تا بار دیگر هیات ها 
به منظور مشورت و رایزنی پایتخت اتریش را به مقصد کشورهای خود ترک 
کنند. این پایان و بازگشت اما با آنچه پیش از این شاهد بودیم، متفاوت است 
چرا که گویا این بار دیگر بازگشتی جز برای اعالم دستیابی به توافق و امضای 

آن در کار نخواهد بود.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی
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صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

آگهي فراخــوان تجدیـد شده
 شمــاره  1401/01/ف

فراخوان عمومى شناسايى و ارزيابى كيفى پيمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: 
 )NSX(تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی

 شركت معدنى و صنعتى گل گهر )سهامى عام( در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابي كيفي و انتخاب 
پيمانكاران واجد شرايط و دارای گواهينامه شورای عالى انفورماتيک با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط 
)توليد و ارايه رايانه های غير Main Frame يا شبكه داده های رايانه ای و مخابراتى( به منظور دعوت به 
 )NSX(شركت در مناقصه با موضوع تامين، نصب و راه اندازی سرور و پياده سازی شبكه و فايروال مجازی
، با شرايط مندرج در اسناد پيوست فراخوان اقدام نمايد. لذا واجدين شرايط مى توانند به وبسايت اين 
شركت به نشانى www.geg.ir  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و نسبت به دريافت، مطالعه و تكميل فرم 
های ارزيابى كيفى و مدارک و فرم های درخواستى همراه با مستندات الزم اقدام و حداكثر تا ساعت 14 
روز يكشنبه مورخ 1401/05/30 پاكات پيشنهادی خود را در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و 
يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت معدنى و صنعتى گل گهر در قبول و يا رد هريک از 
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مى باشد.                                                       

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي مناقصـــه عمومــي
 شمـاره  1401/25/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ارائه خدمات مشاوره نظارت كارگاهی بر احداث 
نیروگاه اضطراری موتور گازسوز 15 مگاواتی« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين 
مشاور دارای گواهي نامه صالحيت خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانى 
بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي    WWW.GEG.IR
تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/06/05 در 
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26 مقرر شده است و 
حضور در آن الزامى مى باشد. ضمناً فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه مى بايد عينأ مطابق با فرمت ارائه 
شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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تاریـــــخ انتشـــــار  آگهــــــی: 1401/05/12   ساعــــت  16:00

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/12 الی 1401/05/26    ساعت 14:00  

تاریـــخ بازدیــــــــــد: 1401/05/12 الــــــــی 1401/06/05  

مهلت ارسال پیشنهــــاد: 1401/05/12   الی 1401/06/06  ساعت 14:00  

تاریــــــخ بازگشایــــــی: 1401/06/07  ساعـــــــــت 13:30  

تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده:  1401/06/08  ساعــــــت 12:00

شرایط  شركت در  مزایده:

1-سپرده شركت در مزايده بايد به صورت فيش واريز به حساب 3100003361004 بانک ملى شعبه مقداد سيرجان

 و يا بصورت ارائه ضمانت نامه بانكى معتبر باشد.

2-برگزاری تجديد مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و 

دريافت اسناد مزايده )وديعه( ارسال قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد.

3-كليه اطالعات ملک شامل مشخصات، شرايط و نحوه واگذاری د راسناد مزايده موجود مى باشد.

4-عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى) توكن( با شماره های ذيل تماس 

حاصل نمايند. مركز پشتيبانى و راهبردی سامانه: 021-41934

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر موجود است.

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
یک قطعه زمیـــن به مساحت  14200 متر مربـــع

خـــارج از محدوده و فاقـد كاربــــری واقع در
انتـــهای شهرک صنعتــی شماره یک سیرجـــان

مبلغ سپرده)ریال(قیمت کل )ریال(قیمت هر متر مربع )ریال(مساحت )مترمربع(ردیف

11420014/000/000198/800/000/0009/940/000/000

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/06/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع كشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال 1401 » برون سپاری« ( 
500109872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


