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کام مردم را تلخ نکنید
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

یکی از مخاطبان مطلبی برای ما ارســال کرد
که بســیار تند بود اما خبرچین بنا به رسالت
حرفهای و رســانهای خود این مطلب را چاپ
کرد .در این یادداشت آمده:
آهــای نفس کش! (هر چنــد در هوای آلوده
تهران جای نفس کشیدن نیست) .تا کی این
حد از افراطی گری ،تنــدروی و رادیکالیزیم
ادامــه دارد؟ چــرا بــه اعصاب مــردم توجه
نمیکنید؟ چرا با تصمیمات خود مانع سرراه
مردم میگذارید ،زندگی را به کامشــان تلخ
میکنید؟ مانعسازی سر راه مردم آزاردهنده
است .به اندازه طرح صیانت از حقوق کاربران
در فضای مجازی طرح صیانت از حقوق مردم
در فضــای حقیقی و کــف خیابانها هم باید
لحاظ گردد.
رفع همه موانع ایجاد شــده سر راه این مردم
مثل رفع تحریمها برای آنها شــیرین است.
حتی معاون پارلمانی رئیــس جمهور هم بر
رفع موانع تاکید کردند .البته کمی کلی گویی
کردم اجازه دهید رک و راســت عرض کنم:
ای مسئولین شــهرداریهای مناطق مختلف
تهــران! بعضی از ســرعت گیرهایــی که در
خیابانها ساخته اید «فتنه» شده اند! بعضی
ســرعتگیرها عین صخرههای سنگیاند نه
ســرعتگیر ،برای خودروها مشکل آفرینند.
بسیاری هزینه قدرت تعمیر خودرو را ندارند.
شما با این ســرعت گیرها میخواهید جلوی
نوعــی رادیکالیزم یا تنــدروی در رانندگی را
بگیرید اما خود این مانعها یا ســرعت گیرها
خیلی افراطی و تند و تیز ســاخته شــده اند.
گاهی وقتی از روی این موانع یا سرعت گیرها
رد میشویم انگار روی تپهای مواج باال و پایین
میشــویم! آنقدر به مردم جفا نکنید .هنگام
عبور از سرعت گیرها ما را به هوا نفرستید.
حتی در مورد این ســرعت گیرها عرض کنم
چندی پیش ،شب هنگام از یکی از خیابانهای
تهران عبور میکردم .پیرمردی فداکار و مردم
دوســت که مرا یاد دهقان فــداکار انداخت با
پرچمی سفید و سرخ مثل سوزن بانان قطار و با
سوتی به دهان وسط خیابان ایستاده بود سوت
زنان خودروها را متوقف میکرد و به رانندگان
میگفت« :اینجا سرعت گیرش خیلی ناجوره
آروم حرکت نکنین میرید تو هوا».
ضمــن قدردانــی از آن پیرمــرد امیــدوارم
شــهرداری تهران .اعتراض مــرا به فال نیک
بگیــرد و به قــول یکی از تیترهــای روزنامه
آفتاب یزد« :باید از اعتراضات قدردانی کرد»
از اعتراض مــن قدردانی کند و اصالحاتی در
سرعتگیرها انجام دهد.
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قالیباف گفت نماینده به صورت سرباز سیلی نزده /عنابستانی تشکر کرد/
اما سرباز تاکید کرد اگر سیلی نبوده چرا نماینده محکوم شده؟
آفتاب یــزد -گروه شــبکه :داســتان
عنابستانی و سربازی که از او سیلی خورد
را میتوان از پرحاشــیه و جنجالیترین
پروندهها دانســت که با وجود گذشت ده
ماه از آن ،انــگار نمیتوان پایانی برای آن
متصور شــد حتی اگر صلح و سازشی بین
شاکی و متشــاکی انجام شده باشد .چرا
که هر از گاهی مســئولی با اظهار نظری
در این باره ،داغ این ماجرا را تازه میکند.
بهتازگی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس
در همایش دانشــجویی که در دانشگاه
شهید بهشــتی به مناسبت  ۱۶آذرماه روز
بزرگداشت دانشجو برگزار شد ،گفته است:
«قطعا ما در حوزه نظارت بر رفتار نمایندگان
ضعفهایــی داریم که مجلــس به دنبال
تقویت آن بوده و قصد دارد قانون آییننامه
داخلــی را در این خصوص اصالح کند؛ در
خصوص آقای عنابستانی که دانشجویان
اشاره کردند باید بگویم که اگرچه هیئت
نظارت پیگیریهای مجدانهای انجام داد،
اما معتقدم کــه پیگیریها باید محکمتر
انجام میشد اما در نهایت نظر دادگاه مالک
قرار گرفت؛ البته در برخورد مامور نیروی
انتظامی هم اشکاالتی وجود داشت؛ سرباز
نباید از قانون تخطی کند .نماینده مجلس
سیلی نزد و صرفا ســرباز را هول داد اما
حق همین هول دادن را نداشت؛ اگر چه ما
شاهد بودیم که در مجلس قبل در خصوص
موضوع گمــرک اینگونه موضوع پیگیری
نشــد ».این ســخنان قالیباف در حالی
مطرح شده اســت که پیشتر ویدئوهایی
که در این خصوص منتشــر شــده نشان
میدادعنابستانی نماینده سبزوار به عابد
اکبری ســرباز راهور سیلی زده است .این
موضوع حتی از سوی نیروهای مسلح نیز
تایید شده اســت .به هر حال این گزاره
قالیباف باعث شده که دو طرف این ماجرا
یعنی علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار
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وارونهنمایی!

خواسته مردم در مورد ماجرای سیلی است
و امیدواریم هرچه زودتر توسط مسئوالن
محترم این گره زده شده باز شود».
> ماجرا چه بود؟

در مجلس و عابد اکبری سرباز راهور به آن
واکنش نشان دهند.
> تشکر از قالیباف

عنابســتانی با توجه به گفتههای قالیباف،
فرصت را غنیمت شــمرده و دست پیش
را گرفته تا فضــا را به نفع خود تمام کند.
او در مطلبی در صفحه شــخصی خود در
اینستاگرام نوشت« :البته واضح بود که ماه
پشــت ابر نمیماند اما از شجاعت ریاست
محترم مجلس آقای دکتر قالیباف تشکر
میکنم که بعد از چندین ماه دروغ پراکنی،
ایشــان باالخره به اندازه کمی حقیقت را
روشــن کردند! بارها گفتهام که اشــتباه
عنابستانی ســیلی زدن به سرباز در حال
انجام وظیفه نبود! بلکه اشتباه عنابستانی
هل دادن سرباز توهینکننده بود! تفاوتی
که در هیاهوی رسانهای گم شد».
> سیلی تایید شده چطور میگویند هل بوده است

عابد اکبری ،ســرباز وظیفه پلیس راهور
هم در یک الیو اینستاگرامی به حرفهای
قالیباف پاسخ داده است .عابد اکبری گفت:
«اتهام ســیلی زدن عنابستانی در دادگاه
تایید شده ،چطور رئیس مجلس میگوید
او فقط مرا هل داده؟ آقای قالیباف زمانی
که آقای عنابستانی با من درگیر شد شما
در صحنه بودید کــه میگویید من را هل

داده است؟ وقتی که فیلم این اتفاق موجود
است که نشان میدهد آقای عنابستانی به
من سیلی زده است چطور بگویم فقط هل
دادن بوده است .آن چیزی که عیان است
چه حاجت به بیان است».
ُ
> سیلی یا هل مسئله این است!

در این راستا عصر ایران طی یادداشتی به
قلم مصطفی داننده مینویســد« :االن در
مرحلهای هســتیم که باید پرتقال فروش
را پیدا کنیم .ســرباز که یــک طرف این
دعواست در برابر کسانی ایستاده است که
قدرت دارند و عقل سلیم میگوید با کسی
که دارای چنین قدرتی است ،در نیفت اما
اکبری یک پا ایستاده است که عنابستانی
به من سیلی زده است .اگر واقعا سیلی در
کار نبوده ،اصرار او برای اینکه سیلی خورده
است ،کمی عجیب است .اما اگر سیلی در کار
بوده و هُل دادن یک ماجرای تخیلی است،
باید از قالیباف و عنابستانی پرسید که چرا
چنین داســتان تخیلی را روایت کردهاند؟
آنهم در برابر مردم و افکار عمومی! نکتهای
که آقای قالیبــاف باید به آن توجه کند به
این معناست که نماینده مجلس کارمند و
زیر دست رئیس مجلس نیست که خود را
ناگزیر از دفــاع بداند .رئیس مجلس مدیر
مجلس است و در پارلمانهای دموکراتیک
نمایندگان رفتارهای متفاوت دارند .دوم این

که آقای قالیباف همچنان در اذهان با عنوان
فرمانده نیروی انتظامی به خاطر میآید و
با کارنامه مثبت آن دوران .پس یک لحظه
تصور کنند این اتفاق در دوران فرماندهی
ایشان رخ میداد .از سرباز نیروی انتظامی
دفاع میکردند یا از نماینده مجلس؟ شاید
هم پاســخ دهند هر جا رئیس باشــم از
مرئوس .واکنش سریع عابد اکبری به این
یدهد که همچنان زخم کاری
ماجرا ،نشان م 
که بر غرور او نشســته است ،درمان نشده
است و جای سیلی همچنان درد میکند و
در مرحله بعدی سرباز راهنمایی و رانندگی
حاال متهم به دروغگویی شده است و این
نمکی اســت که به زخم او زدهاند .به نظر
میرسد نیروی انتظامی و دستگاه قضا باید
هرچه زودتر به میدان بیایند و در این مورد
شفافسازی کنند .اگر داستان سیلی راست
باشــد ،و پلیس و قوه قضائیه آن را تایید
کنند ،باید رئیــس مجلس در برابر مردم با
همان سینه ســتبر؛ ماجرای ماست مالی
کردن را توضیح دهد و بگوید چرا سیلی به
صورت ناگهانی تبدیل به هُل شد .اگر سرباز
هم دروغ گفته اســت باید دلیل این رفتار
او واکاوی شــود که دلیل این همه اصرار او
چیست .در عصر ارتباطات روا نیست ،یک
ماجرایی که چندین شاهد دارد و دوربینها
هم آن را ضبط کرده اند با این همه عالمت
ســوال روبرو باشد .شــفافیت مهمترین

گفتنی است بهمن ماه  ۹۹بود که کلیپی در
فضای مجازی منتشر شد که در آن گفته
میشد علی اصغر عنابستانی نماینده مردم
سبزوار در مجلس شورای اسالمی به یک
مامور راهور به دلیلعدم اجازه به خودرو
وی جهت تردد در خط بیآر تی سیلی زده
بود .انتشار این کلیپ با واکنشهای زیادی
در فضای مجازی مواجه شــد و بالفاصله
دستگاه قضائی وارد رسیدگی به این پرونده
شد .در  ۲۴فروردین ماه  ،۱۴۰۰غالمحسین
اسماعیلی ســخنگوی سابق دستگاه قضا
در نشســت خبری با خبرنگاران پیرامون
آخرین وضعیت پرونده شــکایت سرباز
راهــور از نماینده مجلس گفــت« :این
پرونده منتهی به صدور کیفرخواســت و
به دادگاه ارســال شده اســت و به زودی
جلســات دادگاه آن برگزار خواهد شد».
۱۹مهرماه  ۱۴۰۰نیز حجت االسالم موسی
غضنفرآبادی ســخنگوی هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسالمی
اظهار کرد« :پرونده آقای عنابســتانی نیز
در حال طــی کردن روند بررســی خود
در هیئت نظــارت بر رفتــار نمایندگان
میباشــد۲۶ ».آبان ماه سال جاری سردار
مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در نشست
خبری خود از پایان پرونده سیلی نماینده
مجلس به مامور پلیس خبر داد .سخنگوی
ناجا درباره سرانجام پرونده سیلی یکی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به سرباز
پلیس راهور تهران گفت« :در این پرونده
صلح و سازش بین شاکی و متشاکی انجام
شد و آقای عنابستانی از سرباز وظیفه که
شاکی بودند دلجویی کردند».

آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای

نوبت دوم

شــرکت ســهامی بیمــه ایــران در نظــر دارد نســبت بــه تامیــن (خریــداری ،حمــل ،نصــب و راه انــدازی تعــداد
چهــار دســتگاه آسانســور مســافربر  ۸نفــره ســاختمان اداری خــود واقــع در اســتان قزوین بنشــانی :شهرســتان
قزویــن ،میــدان جانبــازان ،بلــوار مطهــری ،جنــب ســاختمان شــهرداری بــر اســاس طــرح و مشــخصات فنــی
اســناد مناقصــه ،از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای و ارزیابــی فنــی بــه شــرکتها ذیصــاح
کــه دارای حداقــل شــرایط ذیــل باشــند ،واگــذار نمایــد مــدت زمــان اجــرای پــروژه  ۶۰روز شمســی و تضمیــن
شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ  ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریــال (بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد)
مــی باشــد.
دارای شــرکت ثبــت شــده مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه و حداقــل  ۱۰ســال ســابقه مفیــد از زمــان تاســیس .
دارای مجــوز حرفــه ای عضویــت ســندیکای صنایــع آسانســور و پلــه برقــی ایــران و خدمــات وابســته و عضویت
در انجمــن صنفــی اســتان قزویــن .
دارای سوابق اجرایی مشابه (حداقل  ۳فقره قرارداد فروش) در  ۱۰سال گذشته بوده باشد .
حائــز ســایر شــرایط مطابــق بــا مندرجــات اســناد مناقصــه .دارای گوهینامــه هــای معتبــر در خصــوص کیفیت
اجــرای کار و رضایتمنــدی کارفرمایــان قبــل (خریــدار) از شــرکتهایی کــه واجــد شــرایط فــوق مــی باشــند ،
دعــوت مــی گــردد در صــورت تمایــل  ،حداکثــر تــا ســاعت  ۱۳روز ســه شــنبه مــورخ  ۱4۰۰/۰۹/۲۳جهــت
دریافــت داده الکترونیکــی اســناد مناقصــه از طریــق تارنمــای ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت اقــدام
فرمائیــد .

شماره فراخوان ارزیابی کیفی ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت۲۰۰۰۰۰۱۰۳۸۰۰۰۰۲۴:

شرکت سهامی بیمه ایران

