
ویترین آخر

ـ متروپل در مقابل برج های  عصر ایران؛ حسن ظهوریـ 
بزرگ تهران حتی به چشم نمی آید. یک ساختمان ۱۰ طبقه 
که هنوز افتتاح نشده بود. اما برج های تهران که عمدتا در 
گسل های  روی  ساکن  هزار  صد ها  با  هستند  تهران  شمال 
خطرناکی ساخته  شده  اند که هیچ کس نمی داند چه زمانی 
موجبات ترسناک ترین زلزله جهان را فراهم می کنند. زلزله ای 

که حتی زنده ها هم از آن جان سالم به در نمی برند.
توان  عالی ترین  تا  کردند  سعی  فروریخت  پالسکو  وقتی 
که  بگیرند  کار  به  آن  کردن  جمع  برای  را  کشور  امدادی 
نتوانستند.  می فهمید  گزارش  این  در  که  دالیلی  به  البته 
برج ۹ روز طول کشید. درست مثل  آوار یک  جمع کردن 
متروپل که آواربرداری آن هم به درازا کشید. این ها فقط یک 
برج بودند و شما تصور کنید در زلزله تهران ۱۰۰ ها برج و 
ساختمان بلند مرتبه فرومی ریزد. سوال اینجاست که آن روز 
مردم کی از زیر آوار بیرون آورده می شوند. ژاپنی ها چند سال 

قبل جواب این سئوال را داده اند.
داد.  ایرانیان  به  روشن  پیام  یک  فروریخت  وقتی  پالسکو 
رویارویی  آماده  کشور،  کل  در  نه  و  تهران  در  نه  هیچ کس 
ثابت  تا دوباره  با چنین بحرانی نیست. مترو پل فروریخت 
برای جمع  بحران  مدیریت  قدرت  ایران  در  هیچ کس  کند، 
کردن یک برج فرو ریخته را ندارد. شواهد در متروپل نشان 
می دهد که هیچ آمادگی قبلی برای مواجه با چنین بحرانی 
روز  برای  آمادگی  به  برسد  بود. چه  نشده  پیش بینی  حتی 

مبادا در تهران.
نه کسی آماده است و نه تجهیزاتی. وقتی پالسکو در آتش 
می سوخت، ماشین های سنگین از معدن آوردند تا آواربرداری 
وقتی  بود.  نشده  پیش بینی  هیچ  قبل  از  یعنی  این  کند. 
بزرگ  تا جرثقیل هایی  برد  زیادی  زمان  فروریخت،  متروپل 
از کشتیرانی و بنادر به محل حادثه آورده شوند. این یعنی 
اصال تصور چنین بحرانی هم نشده بود. حتی هنوز که جنازه 
چه  که  نیست  معلوم  مانده،  مسووالن  دست  روی  متروپل 
کسی فرمانده و متولی مدیریت بحران همین یک برج است. 

چه برسد به برج های تهران.
آن هایی که ادعای مدیریت بحران در تهران را دارند آماده 
نیستند. از شهرداری گرفته تا استانداری و مدیران بخش های 
امدادی. حتی انقدر آماده نبودند که نقشه ساختمانی مثل 
به  بتوانند  افتاد  اتفاقی  وقتی  تا  باشند  داشته  را  پالسکو 

بخش های مختلف ساختمان دسترسی داشته باشند.
اغلب مدیران در ایران سیاسی انتخاب می شوند و کمتر دیده 
شده که مدیری در حوزه تخصصی خودش مدیریت کند. اما 
متولی مدیریت بحران سیاسی و غیرسیاسی نمی فهمد. این 

موضوع شوخی بردار نیست و مدیر باید کاربلد باشد.

       گوناگون

احمد زیدآبادی*
محمود  سید  وفات  غیرمترقبۀ  خبر 
دعایی مرا بسیار متأثر و غمگین کرد. 
مدت  به  مرحوم  آن  مدیریت  تحت 
هشت سال در روزنامۀ اطالعات مشغول 
نیز هیچگاه  از آن  بودم و پس  به کار 

رابطه ام با آن مرحوم قطع نشد.
استثنایی  شخصیتی  دعایی  زنده یاد 
داشت. او در مقام همکار و مدیر، اقتدار 
خاص خود را اعمال می کرد و در مقام 
و  خاکسار  بی نهایت  رفیق،  و  دوست 

فروتن و دلسوز و دستگیر بود.
روزنامۀ  از  تلخی  با   ۱373 سال 
برای  تلخی  این  و  اطالعات جدا شدم 
اما  یافت،  دوام  هم  آن  از  پس  چندی 
سید محمود دعایی که بغضش دیری 
باد  به  را  تلخی ها  آن  همۀ  نمی پایید، 
از درِ دوستی و آشتی  نسیان سپرد و 

و صمیمیت در آمد.
مرحوم دعایی از کرماِن ما برخاسته 
را  او  رخت شویی  رنِج  با  مادرش  بود. 
پرورش داده و برای تحصیل راهی قم 

کرده بود.
در قم او در سلِک شیفتگاِن مخصوِص 
تبعید  با  و  آمده  در  خمینی  آیت اهلل 
وی  به  برای خدمت  نجف،  به  آیت اهلل 

رهسپار عراق شده بود.
ارادت مرحوم دعایی به آقای خمینی و 
فرزندان و خاندان او نهایت نداشت و در 
کنار آن، به روحانیون نوگراتر بخصوص 
غیر  عالقمندی  کرمان  و  یزد  از خطۀ 
قابل وصفی نشان می داد. نیاز به گفتن 
نیست که سید محمد خاتمی و مرحوم 

هاشمی رفسنجانی در رأس افراد مورد 
احترام و بلکه شیفتگی او قرار داشتند.

نقش  دلیل  به  دعایی  مرحوم 
خمینی  آیت اهلل  بین  واسطگی 
پهلوی،  دوران  مبارز  گروه های  و 
شناخت گسترده و همراه با جزئیاتی 
نیروهای مبارز آن زمان  از تک تک 

نوبۀ خودش  به  این جهت  از  داشت و 
دایرهٌ المعارف محسوب می شد.

داخلی  سیاسی  گروه های  بین  در 
و  قهر  سر  هیچکدام  با  دعایی  مرحوم 
به  بود.  دلسوز همگان  و  نداشت  غیظ 
مهری  فرهنگ  با  و  ایران دوست  افراد 
عمیق داشت. برای سالیان دراز، روزنامۀ 
منعکس  رسانۀ  تنها  مدیریتش  تحت 
دانشگاهی  چهره های  مقاالِت  کنندۀ 
استاد  و  پاریزی  باستانی  استاد  مانند 
انتقادِی  نظرات  برخی  یا  و  ندوشن 
 - ملی  و  ملی  شاخِص  شخصیت های 

مذهبی و یا اخبار مربوط به آنها بود.
من مجموعۀ خاطراتم در بارۀ مرحوم 
دعایی را در دو کتاب "بهار زندگی در 
زمستان تهران" و "گرگ و میش هوای 
حال،  این  با  کرده ام  نقل  ماه"  خرداد 
خاطرات بسیار زیادی از او بخصوص از 
دوران زندانم پس از سال 88 همچنان 

باقی مانده است.
از  بسیاری  که  است  این  واقعیت 
مقیم  کرمانی  فرهیختۀ  همشهریان 
باستانی  فقید  استاد  بخصوص  تهران 
پاریزی تنها مرجعی را که برای کمک به 
امور افراد گرفتار و زندانی در جمهوری 
دعایی  مرحوم  می شناختند،  اسالمی 

به آن  بارۀ من هم فقط  در  بود. طبعاً 
مرحوم مراجعه می کردند.

موارد  گونه  این  در  دعایی  مرحوم 
به  کمکی  هر  از  افراد  همۀ  به  نسبت 
برمی آمد،  دستش  از  که  میزان  هر 
مرخصی  برای  او  گویا  نمی کرد.  دریغ 
استعالجی من از زندان، زحمت بسیار 
کشیده و پیش بسیاری از افراد کوچک 
به  حتی  او  بود.  انداخته  رو  بزرگ  و 
درخواست دادستان وقت تهران، شخصاً 
ضامن من شده بود که در صورت اعزام 

به مرخصی از ایران فرار نکنم!
روزهای  واپسین  در  دعایی  مرحوم 
عمر خود به دلیل بوسیدن دست سید 
هجوم  و  حمله  مورد  رئیسی  ابراهیم 
آنکه  حال  گرفت؛  قرار  گسترده ای 
داشت  آشنایی  مختصر  او  با  کس  هر 
می دانست که این حرکت نه از سِر تملق 
و چاپلوسی که از روی خوی و سرشتی 

بی اندازه خاکسارانه بوده است.
خداوند روحش را شاد و غرق آمرزش 
محترمش،  خانوادۀ  برای  و  کند  خود 
همکاران گرامی در روزنامۀ اطالعات و 
تمام دوستان و دوستدارانش صبر و اجر 

عنایت فرماید.
*برگرفته از کانال تلگرامی نگاه متفاوت

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان
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تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

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

نخلی به زیر سایه ترانس آرمیده !

»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس باقی ماند
با حمایت ۲۱۱ نماینده محافظه کار از بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، وی از 
رای عدم اعتماد در پارلمان نجات پیدا کرده است. به گزارش رویترز، در جلسه رأی 
عدم اعتماد به جانسون، روز دوشنبه ۱6 خرداد کمیته اعضای حزب محافظه کار در 
پارلمان انگلیس اعالم کرد که رأی عدم اعتماد به »بوریس جانسون« نخست وزیر 
انگلیس با شکست مواجه شد. رویترز گزارش داد که عدم اعتماد به جانسون با ۲۱۱ 

رأی مخالف و ۱48 رأی موافق، رأی نیاورده است.

زوم

سید محمود دعایی؛ نمونۀ اعالی چهره ای خاکسار و دلسوز
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دولت  کار  به  آغاز  از  سال  یک  حدود  گذشت  از  پس  آنالین:  همشهری 
سیزدهم، این روزها اخباری از جابه جایی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
در فضای رسانه ای منتشر شده است. تا پیش از این سورنا ستاری این معاونت 
را عهده دار بود اما این روزها برخی گمانه زنی ها حکایت از جانشینی احتمالی 
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر، استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر و متخصص 

حوزه هوش مصنوعی به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دارد.

 گروه بین الملل خبرگزاری فارس: »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین، بامداد سه شنبه تاکید کرد که مسکو هرگز 
با قطعنامه ضد ایرانی در نشست شورای حکام آژانس اتمی، همراهی نمی کند. 
اولیانوف در صفحه توئیتر خود نوشت: »بیش از پیش مشخص است که قصد 
شرکت کنندگان غربی در مذاکرات وین برای تصویب قطعنامه ای علیه ایران در اجالس 

فعلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای برجام بسیار مخرب است.«

درس هایی از متروپل و پالسکو

معاون جدید رئیس جمهور از سپاه می آید؟ 

مخالفت روسیه با قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام

چشم پوشی آمریکا از تحریم های نفتی ایران و ونزوئال
منابع مطلع به رویترز گفتند شرکت های نفتی همچون " انی" ایتالیا و نیز 
شرکت "رپسول" اسپانیا می توانند از ماه آینده به صورت محدود از ونزوئال نفت 
خریداری کنند. شبکه خبری "بلومبرگ" آمریکا در گزارشی به نقل از یک مقام 
ارشد بزرگ ترین شرکت خصوصی بازار نفت جهان، گفت احتماال دولت بایدن 
برای کاهش قیمت نفت و کنترل بیشتر بر بازار جهانی نفت، اجازه دهد نفت 

ایران طی ماه های آتی به بازار وارد شود.

گروسی: ایران پاسخ قانع کننده  نداده است
سخنرانی  از  بخشی  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  بهارنیوز: 
آغازینش در جلسه  شورای حکام، گفت تا زمانی که ایران توضیحات معتبر 
فنی درباره یافته های آژانس در سه محل اعالم نشده در ایران ارائه ندهد، آژانس 
نمی تواند صحت و کامل بودن اظهارات ایران ذیل معاهده پادمانی را تایید کند. 
او افزود: ایران عالوه بر این آژانس را از تجهیزات آلوده به مواد هسته ای که در 

سال ۲۰۱8 از تورقوز آباد منتقل شده بودند، مطلع نکرده است.
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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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/04/09 
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(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات 
تنظیف سالن ) کف و  دیوارهای داخلی - خطوط دام سنگین 

و سبک( و محوطه - نظافت کشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد
و  سالن)کف  تنظیف  عملیات  ؛  مختصر  خدمات)شرح  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

دیوارهای داخلی - خطوط دام سنگین و سبک( و محوطه - نظافت کشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد(
به شماره 2000090872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات
 آالیش و پاکسازی سر - جگر - پاچه و بسته بندی سال1401

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
           )شرح مختصر ؛ انجام عملیات آالیش و پاکسازی سر - جگر - پاچه و بسته بندی سال1401(

به شماره 200109872000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن:   5800  4233 )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 مزایده عمومی 
اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)شرح مختصر ؛ اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت( 
5001091287000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/05

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/04/06 
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 مناقصـه عمومـی یک مرحله ای واگذاری انجام

 امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا )ع( 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ واگذاری انجام امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا »ع« ( 
2001096398000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


