
ویترین آخر

عصرایران؛ مصطفی داننده - »پالسکو« که سوخت 
تاب  و  بود  نمانده  برایش  جانی  که  گفتیم  ریخت،  و 
مقاومت در برابر ٌهرم آتش را نداشت اما »متروپل« آبادان 
چی؟ او که تازه قد علم کرده بود؟ او که می خواست سری 

در سرها دربیاورد؛ چرا ناکام فروریخت؟
صف  به  منتظر  می دانیم  را  سوال  این  پاسخ   چون 
حاال  هستیم.  عدالت  دستگاه  برابر  در  مقصرین  شدن 
باشد.  فردی  یا  سازمان  نهاد،  هر  مقصر  این  می خواهد 
نظام  یا  باشد  شهر  شورای  شهرداری،  یا  باشد  عبدالباقی 
برابر  در  باید  در یک خط  همه  نمی کند،  مهندسی؛فرقی 

این فاجعه دردناک پاسخ دهند.
مگر می شود سازه عظیمی با 10 طبقه،  باال برود و این 
کار  پایان  ساختمان  این  به  که  آنهایی  فروبریزد؟  چنین 
دادند کجایند؟ آن ناظر شهرداری که این پروژه را تایید 
کرده کجاست؟ چرا همانطور که مثل بالی آسمانی بر سر 
شهروندی که دو آجر از آجرهای حیاط خانه اش را جابجا 

کرده، نازل می شوید، سر این پروژه خراب نشدید؟
تا  دیوار  این  رفتن  بودند که کج  نظارتی کجا  نهادهای 
این  نزدند؟ چقدر کارشناسان گفتند  را دیدند و دم  ثریا 
زیبا که به آسمان رفته است، فرشته نیست و دیوی است 
که به زودی روی سر همه ما خراب خواهد شد؛ اما گوش 
شنوایی نبود تا دوم خرداد 1401 که متروپل آبادان مثل 
تمام غم هایی که این سال ها دیده ایم روی سرمان خراب 

شد.
هیچ  بدون  مورد  یک  این  در  حداقل  که  امیدوارم 
یا  نماینده ای  نشود  برقرار شود.  عدالت  اضافه ای،  توضیح 
و  استثناست  و  بوده  اتفاق  یک  این  که  بگوید  مسؤولی 
همه ساختمان های تازه ساخته شده کشور ایمن هستند. 
نماینده ای گفته است:  این را می گویم چون دیده ایم که 
»بازنشدن ایربگ 100 خودرو بین ۹00 هزار آمار ناچیزی 

است!«
القصه که دل مان برای مردمان آبادان خون است. برای 
آنهایی که همه مشکالت از آلودگی هوا تا گرانی را تحمل 
باشند  آنهایی  داغدار  و  نگران  باید  هم  امروز  و  می کنند 
اینگونه  الیق  ما  شده اند.  دفن  متروپل  آوارهای  زیر  که 
راحت مردن نیستیم. ما نباید قربانی مدیران بی کفایت و 
برایمان خودرو  نمی کند، چه  فرقی هم  بی لیاقت شویم، 
بسازند، چه بر تولیدات غذایی نظارت کنند، چه مسؤول 
حاکم  چه  و  دارو  تامید  متولی  چه  باشند،  پاک  هوای 
مرگ  به  هایمان...  مغازه  و  ها  خانه  سازهای  و  ساخت 
به  سرزمین  این  در  است  قرار  گویا  هم  مردن  طبیعی 

"حسرت" تبدیل شود.

       گوناگون

پژوهشگر  حسینی،  دیاکو  بهارنیوز: 
ارشد مسائل استراتژیک در تحلیل خود 
موضوع  در  جدید  تحرکات  به  نسبت 
مذاکرات هسته ای در پی سفر انریکه مورا 
و همچنین گفت وگوی اخیر وزیر خارجه 
کشورمان با جوزپ بورل مسئول سیاست 
با  داشت:  اظهار  اروپا  اتحادیه  خارجی 
دقیقی  جزئیات  هنوز  که  این  به  توجه 
پیشرفت  میزان  و  اختالفات  حدود  از 
نداریم امکان ارزیابی دقیق وجود ندارد 
به ویژه این که بخش هایی رسانه ای نشده 
است، اما به نظر می رسد همچنان موضوع 
مربوط به خروج سپاه از لیست تروریستی 

وزارت خارجه آمریکا از اختالفات باشد.
وی افزود: با توجه به این که دو طرف 
مواضع سرسختانه ای داشته اند، اما اکنون 
زمان برای آمریکا سخت تر می شود، زیرا 
خواهان  جمهوری  و  دموکرات ها  فشار 
دو  این  و همسویی  است  یافته  افزایش 
حزب برای باقی ماندن سپاه در لیست 
همین  است،  شده  بیشتر  تروریستی 
مساله بایدن را با مشکالت بیشتری برای 
تحلیل گر  می کند.این  مواجه  کار  انجام 
کرد:  بیان  همچنین  بین الملل  مسائل 
انتظار می رفت راه میانه ای به وجود آید، 
ولی به نظر می رسد بایدن در مقابل هم 
حزبی های خود قرار گرفته است و این که 
راه میانه چطور ارایه شده است آیا مورد 
مشخص  خیر؟  یا  هست  ایران  پذیرش 

نیست.
حسینی معتقد است: با توجه به جلسه 
ماه ژوئن شورای حکام و سیگنال هایی که 
گروسی برای استفاده از لحنی که می تواند 

دردسر هایی را ایجاد کند، مطرح کرده، 
ارائه گزارش شورای حکام  ممکن است 
به این که گزارشی نامطلوب برای ایران 
ارشد  پژوهشگر  یابد.این  افزایش  باشد، 
مسائل استراتژیک ادامه داد: بنابراین با 
توجه به این بازه زمانی دو طرف به این 
نتیجه رسیده اند این همپوشانی را تقویت 
کنند برای این که به نتیجه برسند، البته 
در صورتی که به نتیجه نرسند آمریکا و 

اروپا با مشکل مواجه می شوند.
وی با بیان این که در حال حاضر فضای 
سیاسی به این سمت است که این اتفاق 
رخ دهد، گفت: باید به این نتیجه برسیم 
که برجام به رغم همه نواقصی که وجود 
دارد یک راهکار و همچنان بهترین گزینه 

است.
حسینی در ادامه با اعتقاد به این که 
با  قیاس  در  احیا شود  برجام  امروز  اگر 
یک یا دو سال گذشته می تواند سودمند 
است  این  واقعیت  داشت:  اظهار  باشد، 
رابطه  برجام  کارآمدی  با  زمان  گذشت 
معکوس دارد و از آن جایی که احتمال 
پیروز  نوامبر  در  زیاد جمهوری خواهان 
می شوند و عمر دولت بایدن رو به اتمام 
است، با در نظر گرفتن این که اگر برجام 
استقرار  با  احیانا  نشود،  اجرا  خوبی  به 
جمهوری خواهان در کاخ سفید شرایط 

به گونه ای دیگر رقم می خورد.
این پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک 
مانند  میانجی  کشور های  نقش  درباره 
قطر در حل و فصل مذاکرات هسته ای 
گفت: اهمیت میانجی گران در این مرحله 
برای  اشتیاق  داشتن  و  رسمی  غیر  ولو 

احیای برجام مانند کشور قطر بیش تر از 
این که جنبه فنی داشته باشد، سیاسی 
است، جنبه سیاسی مساله از این جهت 
حائز اهمیت است که به دلیل اتفاقاتی 
مانند اوکراین که در جهان رخ داده نقش 
انرژی  بحران  در  قطر  مانند  کشور هایی 

اروپا افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: وزن سیاسی قطر 
در چشم انداز انرژی برای اروپا و آمریکا 
افزایش یافته و این استنباط وجود دارد 
با  را مجددا  ما  منطقه  بیشتر  تنش  که 
مواجه  بحران  و  جنگ  باالی  پتانسیل 
کند. در واقع از یک طرف بحران اوکراین 
و روسیه، اروپا را درگیر کرده و از سوی 
دیگر تقابل چین و آمریکا ادامه دارد و 
می تواند منجر به ایجاد بحران شود، در 
نتیجه این تحوالت به نفع کسی نیست، 
آنچه ایجاد شده بحران انرژی است که 

باید حل و فصل شود.
این تحلیل گر مسائل بین الملل با بیان 
تسهیل  برای  میانجی ها  نقش  که  این 
مهم  خیلی  مذاکرات  در  سیاسی  گری 
است، گفت: می دانیم یکی از اختالفات 
و  بود  منطقه  مسائل  آمریکا  و  ایران 
عربستان  و  ایران  گفتگو های  همچنان 
ادامه دارد، در نتیجه نظر همسایگان عرب 
می تواند در هم پوشانی سایر موضوعات و 
جایگزین کردن انرژی خیلی موثر باشد.

مجموع  در  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
نیروی محرکه خوبی در حال انجام است 
امید می رود مذاکرات به سرانجام برسد 
و معتقدم برجام با نواقصی که دارد بهتر 

است که به نتیجه برسد.

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

آشپرخانه و بیرون بر!

وزارت صمت : واردات موبایل هیچ محدودیتی ندارد
ایسنا: مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در واکنش به اخبار 
روزهای اخیر مبنی بر ممنوعیت واردات موبایل های برند آیفون، گفت: ثبت سفارش 
موبایل برای کلیه نشان های تجاری )برندها( هیچ محدودیتی ندارد. طبق اطالعیه 
وزارت صمت سعید عباسپور گفته وی همچنین تاکید کرده که سازمان توسعه 
تجارت هیچ ابالغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با 

برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابالغ نکرده است.
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گذشت زمان با کارآمدی برجام رابطه معکوس دارد
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ایرنا- روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: عصر روز یکشنبه در یکی از 
کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین اسالم در شرق تهران، مدافع حرم "سرهنگ 
پاسدار صیاد خدایی" هدف جنایت تروریستی عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار 
گرفت. این اطالعیه با تبریک و تسلیت شهادت  "سرهنگ پاسدار صیاد خدایی" به 
خانواده وی، تاکید کرده است: اقدام الزم برای شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربین 

پیش بینی و در حال انجام است.

 ایرنا: علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه دوشنبه شب )دوم خرداد( با 
حضور در منزل شهید حسن صیادی خدایی و دیدار با همسر، فرزندان و خانواده 
این شهید، اظهار داشت: »همان اندازه که تروریسم محکوم است، سکوت در برابر 
ترور هم محکوم است«. باقری افزود: »سکوت برخی دولت ها در برابر ترور، پاداش به 
تروریست ها است و تا زمانی که تروریست ها امید به دریافت پاداش داشته باشند، 

تروریسم ریشه کن نخواهد شد«. 

از »پالسکو« تا »متروپل« 

پاسدار مدافع حرم »صیاد خدایی« در تهران ترور شد

علی باقری: سکوت در برابر ترور، پاداش به تروریست ها است

پنجشنبه ۵ خرداد تعطیل رسمی نیست
 ایرنا: پیش از این پنجشنبه 5 خرداد ماه به دلیل سالروز شهادت حضرت امام 
جعفر صادق )ع( تعطیل اعالم شده بود اما با توجه به تغییر روز عید فطر و حلول 
ماه شوال در روز سه شنبه 1۳ اردیبهشت، روز شهادت رییس مذهب شیعه، در 
حال حاضر با جابه جایی در تقویم قمری به 6 خرداد ماه یعنی روز جمعه تغییر 
کرده است. بر این اساس، پنجشنبه 5 خرداد تعطیل رسمی نبوده و روز عادی 

محسوب می شود.

 فرمانده کل سپاه وعده انتقام داد
ایرنا: فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به شهادت مدافع حرم، 
انتقام عزیزان  اینکه همه می دانند  بر  با تاکید  سرهنگ پاسدار »صیاد خدایی« 
خود را خواهیم گرفت، گفت: واکنش های سپاه سخت و پشیمان کننده است.  
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، روز دوشنبه در سومین اجالسیه "مجمع 
جهادگران کشور" در اردوگاه شهید باکری خرمشهر افزود: هیچ عمل شرورانه دشمن 

بدون پاسخ نخواهد بود و دشمن را در آرزوهایش منجمد می کنیم.

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/03/04 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه تاریخ 1401/03/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/03/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز شنبه  تاریخ 1401/03/28 
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:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و  ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و  ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا( 
2001005674000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


