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ویترینآخر

گوناگون

اگر به سر خودتان بیاید...

تماس تلفنی رییس جمهور با خانواده مهسا

ایسنا :محمد مهدی رحیمی مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری
خبر داد که ریی سجمهور با خانواده مهسا امینی تماس گرفته است.
ریی سجمهور دراین تماس تلفنی ،با تأکید بر اینکه همه دخت ران ای ران را
همچون فرزندان خود م یداند ،افزود :دختر شما همچون دختر خود من است
و احساس من این است که این حادثه ب رای یکی از عزیزان خود من پیش آمده
است .اینجانب را در مصیبت خود شریک ،و همدرد غم و اندوهتان بدانید.

احمدزیدآبادی در کانال تلگرامی اش نوشت :شیخ
حسین جاللی که به عنوان نمایندۀ مردم رفسنجان و
انار وارد مجلس شده است؛ در واکنش به درگذشت مهسا
(ژینا) امینی به دفاع تمامقد از گشت ارشاد و عملکرد آن
برخاسته و مرگ ژینا پس از دستگیری را هم موضوعی
عم ً
ال بیاهمیت نشان داده است.
ً
صحبتهای آقای جاللی واقعا نیازی به نقد ندارد ،اما از
آنجا که وی عنوان نمایندگی همشهریهای کرمانی مرا با
خود دارد ،برای آنکه درد و رنج برخوردهای تحقیرآمیز و
بعضاً منجر به فاجعه را اندکی لمس کند ،داستانی خیالی
را به او گوشزد میکنم.
فرض کنیم در زمان شاه و یا رضاشاه ،شیخ حسین
جاللی به همراه اهل و عیال و صبیههای خود ،راهی تهران
میشد تا مث ً
ال هوایی تازه کند .بعد هنگامی که در خیابان
به اتفاق خانوادهاش مشغول قدم زدن بود ،پاسبانی جلو
آنها سبز میشد و به صبیۀ وی میگفت؛ برای دختری در
سن او پوشیدن چادر سیاه ،خالف پیشرفت و ترقیات عصر
تجدد است و او باید به پاسگاه برود تا در مورد آسیبهای
این نوع پوشش دست و پا گیر و خالف عرف و مغایر ترقی
زنان آموزش ببیند.
پرسشم از آقای جاللی این است که در مقابل چنین
درخواستی چه میکرد؟ با خونسردی و آرامش به
صبیهاش توصیه میکرد که برای دیدن آموزش به همراه
پاسبان به پاسگاه برود یا اینکه این درخواست را اهانت به
خود و خانوادهاش میدانست و خونش به جوش میآمد
و بر سر پاسبان فریاد میکشید که به تو چه مربوط است
که خانوادۀ من چه نوع پوششی دارند؟
مگر تو چه کارۀ مملکتی که اینطور گستاخانه مدعی
پوشش زن و بچۀ مردم میشوی؟ و اگر در این میان
پاسبان آن روی دیگرش را نشان می داد و تهدید به
استفاده از زور میکرد آیا آقای جاللی غیرتش گل
نمیکرد و خونش به جوش نمیآمد و با او درگیر نمیشد؟
اگر پاسخ آقای جاللی مورد نخست باشد؛ در آن صورت
دفاع او از عملکرد گشت ارشاد موجه است ،اما اگر مورد
دوم باشد ،پس چطور به خود حق میدهد تحمل چنین
اهانتهایی را از سوی شهروندانی با فرهنگ و سبک
زندگی متفاوت ،توصیه و توجیه کند؟
عده ای واقعاً باید به سر خودشان بیاید تا حس دیگران
را درک کنند؟

صفحه 6
پیرامون

آغاز کار کمیته حقیقت یاب مجلس درباره مرگ مهسا

عصر ایران :جالل رشیدی کوچی نماینده مجلس در گفت وگو با خب رنگار
عصر ای ران با اشاره به تشکیل کمیته کمیسیون شوراها و امور داخلی ب رای بررسی
اتفاق رخ داده ب رای مهسا امینی گفت :کمیته کمیسیون شوراها اتفاق رخ داده
ب رای خانم امینی را از چند بعد مورد بررسی ق رار می دهد و ظرف دو سه روز
آینده گزارش اولیه خود را به هیات رئیسه مجلس ب رای ق رائت در صحن مجلس
ارائه می دهد.

مردم انتظار دارند حساسیتها به حیف و میل بیتالمال باشد

ایلنا :معی نالدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس در پاسخ به سوالی که
راجع به مرگ مهسا امینی مطرح شد گفت :ریی سجمهور محترم در هنگام
انتخابات فرمودند که ما گشت ارشاد مسوولین را راهاندازی م یکنیم .مردم
انتظار دارند حساسی تها نسبت به حیف و میل بی تالمال ،وعدههای دروغین
مدی ران اج رایی و زندگی اش رافی مدی ران باشد نه اینکه مشاهده کنند حساسیت
و تمرکز روی چند تار موی خواه ران و فرزندانشان باشد ،این پذیرفتنی نیست.

فرانسه :پیشنهاد دیگری در کار نیست ،ایران تعلل نکند

ای رنا« :کاترین کولونا» وزیر امور خارجه ف رانسه در گفتوگو با خب رنگاران گفت
که پیشنهاد بهتری ب رای حصول توافق در وین روی میز نیست و «این به ای ران
بستگی دارد که تصمیمات درست را اتخاذ کند ».وی اضافه کرد که ابتکار عمل
دیگری ب رای خروج از بن بست در مذاک رات رفع تحریمها وجود ندارد .این مقام
ف رانسوی افزود :مواضع سه کشور اروپایی عضو برجام با ایاالت متحده در خصوص
مسایل پادمانی یکسان است.

روزنامه آمریکایی :ضربه جدی پهپادهای ایرانی به ارتش اوکراین
عصرایران :نیروهای ارتش اوک راین گفته اند پهپادهای ساخت ای ران ،آسیب
های زیادی به مواضع آنها وارد کرده است .به گزارش عص رای ران ،وال استریت
ژورنال در گزاش خبری که به نقل از منابع نظامی اوک راینی منتشر کرده است،
با تیتر "استفاده روسیه از پهپادهای کام یکازه ای رانی ،خط رات جدیدی علیه
نیروهای اوک راینی ایجاد می کند" ،پهپاد انتحاری ای رانی شاهد  163را با عملیات
های کام یکازه جنگنده های ژاپنی علیه ارتش امریکا در جنگ جهانی دوم
مقایسه کرده است.

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ عملیات برداشت ،بارگیری و دپو
مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه )

به شماره  2001005674000124را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/06/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/07/10
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  16:00روز دوشنبــه تاریخ 1401/07/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4232 5077 :

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر؛ انجام

ممیزی ،برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان )

به شماره  2001005674000120را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/06/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/07/10
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:40روز دوشنبــه تاریخ 1401/07/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4232 5077 :

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده (منطقه یک)
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده (منطقه یک)

به شماره  2001005674000123را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/06/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/07/10
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:30روز دوشنبه تاریخ 1401/07/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها تلفن)034( 4132 5077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

اطالعات و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

علیرضا جلیلیان -عصر ایران
مهسا امینی ،حتی اگر یک سیلی هم
نخورده باشد ،باز نمیتوان مرگ او را به
گردن چیز دیگری انداخت .مگر تنها
برخورد سخت فیزیکی است که انسان را
از پا در میآورد؟
آنچه مهسا امینی را از پا درآورد،
بیش از هرچیز ،نمایش وحشتناکی بود
که برای او و دیگر دختران این سرزمین
به راه افتاده است .حتی اگر یک سیلی
هم نخورده باشد ،باز نمیتوان مرگ او را
به گردن چیز دیگری انداخت .مگر تنها
برخورد سخت فیزیکی است که انسان را
از پا در میآورد؟
آدمی ،روانش که آشفته شود ،چون
سفالی هفت هزارساله از هم میپاشد.
دختری مسافر را به ناکجاآبا ِد شهری
غریب کشاندن ،چندان ُکشنده است که
نیازی به مشت گره کرده نباشد .این
جمله از کتاب «تأمل درباره گیوتین»
آلبرکامو را چندبار بخوانید « :اینکه
میدانی که میمیری چیزی نیست،
وحشت و دلهرۀ واقعی این است که
نمیدانی زنده میمانی یانه»
عباس معروفی در داستان «ذوب
شده» به نقل از بازجو میگوید« :خیلیها
هستند که به محض ورود وحشت
میکنند و بیآن که مشتی به پشتشان
بخورد زبانشان باز میشود».
بی قراریِ مهسا امینی در سالن
انتظار ،نشانۀ وحشت و دلهرهای است که
برجان او افتاده بود .اضطرابی ترسناک و
کشنده .و پرسشی هولناک« :چه اتفاقی

میافتد؟» و فیلسوفی گفته است« :انسان
از وحشت ،مثل مردهها میشود».
آنچه مهسا امینی را از پا درآورد،
بیش از هرچیز ،نمایش وحشتناکی بود
که برای او و دیگر دختران این سرزمین به
راه افتاده است .این تصور بسیار نادرستی
است که گفتهاند« :آن را که حساب پاک
است ،از محاسبه چه باک است».
کشیشی به نام بالژوست ،در جایی
گفته است« :احساس بیگناهی فرد را
در برابر ضربههای خشونت بار مصون
نمیکند .من تبهکاران واقعی را دیدهام که
شجاعانه مردهاند و انسانهای بیگناهی
که در حین قدم برداشتن به سوی مرگ
بندبندشان میلرزید».
مهسا امینی بیگمان میدانسته
که گناهی نکرده است و قرار نیست به
گیوتین سپرده شود .بااینهمه ،همان
ون
فضای دلهرهآوری که تنها
ارمغان آن ِ
ِ
ارشاد است ،میتواند هر دختری را به
آسانی از پا در بیاورد.
هیچ ترسی باالتر از ترس از آسیب
دیدن از چیزی ناشناخته نیست .آدم
دلش میخواهد بداند چه چیزی در
کمینش است یا چه بالیی قرار است
سرش بیاید ،آدم میخواهد آن چیز را
بشناسد یا دست کم جای آن چیز برایش
معلوم باشد.
اضطراب آدم را دستپاچه و ناتوان
میکند .حتی قدرت فرار را هم از او
میگیرد .او را زمینگیر میکند .یا
چنانکه الرس اسوندسن نوشته است:
«ترس ،غالبا موجب گریز میشود ،اما

میتواند در عین حال چنان بر فرد
مستولی شود که او را فلج کند ،طوری که
نتواند دست به هیچ عملی بزند»
در این شرایط ،فرد احساس میکند
که چیزهای مهمی در او ویران شده است.
چیزهایی چون آزادی او ،کرامت انسانی
او ،سالمت او ،مقام و منزلت اجتماعی او و
در نهایت زندگی او.
آیا رنجی ُکشندهتر از تحقیرشدگی
وجود دارد؟ آنجا که شخصیت آدمی را به
گرو بستانند ،چیز دیگری از او نمیماند.
در چنین آشوبی ،آدمی «چو چاه ریخته،
آوار میشود در خویش»
شعر هوشنگ ابتهاج را به یاد بیاورید.
آن هنگامی که نامحترمانه به زندان می
افتد و مزین میشود به شمارۀ ده:
افتاده ز بامِ ،
خاک درگه شدهام
چون سایۀ نیمروز ،کوتَه شدهام
روزی شوهر ،پدر ،برادر بودم
امروز همین شمارۀ « َده» شدهام!
آنچه آدمی را میکشد ،لزوماً گلوله
نیست .چهرۀ سپیده رشنو بیشتر از
مردگان ،به مردهها میرفت .کافی است از
کسی که زندگی کردن را دوست میدارد
و مرگ را دشمن ،شادی را بگیرید ،خواهد
ُمرد .کافی است به کسی که کلمات را
محترم میدارد ،ناسزایی بگویید ،خواهد
ُمرد .خودتان امتحان کنید:
به خاطر کندن گل سرخ ّاره آوردهاید؟
چرا ّاره؟
فقط به گل سرخ بگویید :تو ،هی تو
خودش میاُفتد و میمیرد
(بیژن نجدی)

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده (منطقه دو)
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده (منطقه دو)

به شماره  2001005674000122را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/06/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/07/10
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز دوشنبه تاریخ 1401/07/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها تلفن)034( 4132 5077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای انجام ممیزی ،برداشت

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

و دپو مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه

به خاطر کندن گل سرخ ،اره آوردهاید؟

تجدید مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای عملیات برداشت ،بارگیری

بدون شرح...

