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چرتکه 3

 تورم و آینده نامعلوم مذاکرات برجام، 
ترمز بورس را کشیده است 

 حافظ 
در موقعيت لغزان 

شهرنوشت 6

 حذف تصویر دختران از یک بنر دانشگاهی
 واکنش های بسیاری برانگیخت

 استتار شبه طالبانی زنان 
در عرصه عمومی
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کارفرمای بزرگ مرگ را می خواهد، اما برای همسایه

بطالن ادعای دولت در پایبندی 
به سه جانبه گرایی و قانون

سياست 2

دسترنج 4

همزمانی ترور فرمانده سپاه با سفر رئیسی به عمان، 
تعمدی است؟

 دیپلماسی
  تهران- مسقط

یسم ور یر سایه تر  ز
 ابراهیم رئیســی در حالی روز گذشته به 
عمان سفر کرد که عصر روز یکشنبه، سرهنگ 
پاسدار حسن صیاد خدایی )صیاد خدایاری 
اصل( از سپاهیانی که در ســوریه نیز حضور 
داشت ترور شد. همزمان با این ترور رسانه های 
اسرائیلی با پوشــش خبری آن، بارها مدعی 
شدند که او در طراحی حمالت علیه اسرائیل 

نقش داشته و به شکل غیررسمی در برنامه های 
هســته ای ایران نیز فعالیت می کرده است.

ارتباط ترور صیاد خدایی و سفر رئی جمهور به 
مسقط از این جنبه اهمیت پیدا می کند که در 
سال های اخیر عمان نقش میانجی بین ایران 
و آمریکا را داشته و بارها مقامات دو کشور در 

تهران و مسقط با هم دیدار کرده اند. 

6 کشته، 29 مصدوم و 80 گرفتار زیر آوار تا ساعت 21 شب گذشته؛

ریزش متروپل آبادان پیش بینی شده بود!
همين صفحه

 پشت پرده ممنوعیت
  واردات آیفون

 از زبان آذری جهرمی

 نگاهی به هشت مسابقه 
هفته ماقبل پایانی لیگ برتر

بازگشت یحیی، رکورد فرهاد

 منشأ این حجم از زغال در سوپر مارکت ها
 و فروشگاه ها کجاست؟

غارت درختان بلوط 
زاگرس از »لنده«

 بایدن در توکیو چینی ها را 
تهدید به حمله نظامی کرد؛

 گاف خطرناک 
یا خطابه تند علیه پکن؟

جوادی حصار:

رئیسی صریحا از تصمیم 
سخت چیزی نمی گوید

جهان 5

چرتکه 3

شهرنوشت 6

آدرنالين8

سياست 2

از ماه ها قبل هشدار داده شده 
بود که پــروژه ۱۰ طبقه نوســاز 
متروپل آبادان فرو می ریزد؛ همین 
اتفاق هم افتاد و بــه دلیل ریزش 
 ساختمان تا ســاعت 2۰ دیشب،

 6 نفر کشــته و 29 نفــر مصدوم 
شدند؛ براساس گزارش ها احتمال 
زیر آوار ماندن ۸۰ تــن نیز وجود 

دارد.
به گــزارش ایســنا، پــروژه 
متروپل آبادان که پس از ریزش، 
فاجعه آفرین شــد از ماه ها قبل با 
گزارش هایی مبنی بر نشســت 
ستون اصلی و شکم دادن سقف 
 طبقــات زیریــن مواجه شــده

 بــود. طبــق برخــی گزارش ها 
مجتمع برج های دوقلوی متروپل 
به قدری سســت بود که ســتون 
اصلی و حمال مجتمع ها نشست 
کرده و شــکم داده بود. تصاویر و 
ویدئوهای منتشر شده در فضای 
مجازی نیز چنین چیزی را نشان 
می داد. مالک، داربســت هایی در 
اطراف پروژه کشیده بود که برخی 
مدعی هستند با هدف پنهان کاری 
وضعیت وخیم پروژه ایجاد شــده 
بوده. گفته می شــود مهندسان 
سازمان نظام مهندســی آبادان 
هشدار داده بودند که این مجتمع 
به افتتاح نخواهد رسید.سال هاست 
که به موضوع نظارت های صوری، 
زد و بند و احداث ســاختمان های 
ناایمــن از ســوی رســانه ها و 
کارشناسان پرداخته می شود. بر 
اســاس اذعان جامعه مهندسی، 
طی ۵۰ ســال اخیر عمــر مفید 
ســاختمان ها در ایران از ۳2 سال 
به 26 ســال کاهش یافته است. 
ایجاد ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان در سال ۱۳۷۳ هم ظاهرا 

کمکی به بهبود این معضل نکرده 
و هر از گاهی بــا فجایعی همچون 
ریزش برج متروپل مواجهیم.سعید 
حافظی، خبرنگاری که قبال درباره 
وضعیت ساختمان متروپل هشدار 
داده بود می گوید: متروپل آبادان 
از دو ساختمان مشــابه و کنار هم 
تشکیل شــده که یکی از آنها قبال 
افتتاح شده بود و دیگری که طبقات 
باالی همکف آن در حال ســاخت 
بود، ساختمانی اســت که امروز 
فرو ریخته اســت. وی می افزاید: 
»پارسال در این مورد هشدار دادم، 
اما حجم فساد در منطقه آزاد چنان 
زیاد بود که هیچ کس نتوانست از 

رشوه های عبدالباقی بگذرد و همه 
مسئوالن سند مرگ مردم در »برج 
دوقلومتروپل« را امضا کردند.  به 
زودی نام تمام کســانی که امروز 
دستشان به خون مردم آبادان آلوده 

شد را دوباره می گویم.«
 فریاد »عزا عزاست امروز« 

از سوی آبادانی ها
درپی وقــوع حادثــه ریزش 
ساختمان متروپل در آبادان مردم 
این شهر برای همدردی با قربانیان 
و آســیب دیدگان این تراژدی تلخ 
فریاد عزا عزاست امروز، روز عزاست 
امــروز، آبــادان بیچــاره صاحب 

عزاست امروز سردادند.

 دستور رئیسی 
برای رسیدگی فوری

در پی ریــزش متروپل، رئیس 
جمهور به معاون اول دســتور داد 
کلیه امکانات اســتانی و کشوری 
را برای رسیدگی فوری به سانحه 
ریزش ساختمان در آبادان به کار 

گیرد.
ابراهیم رئیســی دســتور داد 
با توجه به اعــالم نیاز اســتاندار 
خوزســتان، نیروهــای امدادی و 
امکانات الزم بــرای آواربرداری و 
امداد، از سازمان آتش نشانی تهران 
به صورت فوری به آبادان اعزام شوند 
و همچنین برای شناسایی تخلفات 

منجر بــه این حادثــه، به صورت 
عاجل اقدام شود و برخورد شدید 
و غیرقابل اغمــاض با متخلفان در 

دستور کار قرار بگیرد.
اعزام ۵0 آتش نشان حرفه ای 

حوزه آواربرداری از تهران
سخنگوی آتش نشانی تهران 
از اعزام ۵۰ آتش نشــان حرفه ای 
حوزه آواربــرداری به محل حادثه 
ریزش ساختمان متروپل در آبادان 

خبر داد.
جالل ملکی گفــت این گروه با 
درخواست مســئوالن منطقه و به 
دستور شــهردار تهران، به همراه 
۱۱ دستگاه خودرو سبک و سنگین 

در حوزه آواربرداری به شهر آبادان 
اعزام شدند.

 بازداشت پیمانکار 
و مالک ساختمان متروپل

استاندار خوزســتان می گوید 
جســت وجو برای یافتن کسانی 
که زیــر آوار مانده انــد ادامه دارد. 
صادق خلیلیان گفت که ساختمان 
متروپل در زمان ساخت »مشکل 

فنی داشته است.«
در پــی ریزش ســاختمان در 
دســت احداث متروپل در آبادان، 
رئیس کل دادگستری خوزستان 
دستور بررسی دقیق علت و عوامل 
حادثه، امدادرسانی به مصدومان 
و برخورد ســریع و قاطــع با همه 
مرتبطان و مسببان حادثه را صادر 
کرد. خبرگزاری ایرنــا در همین 
راستا گزارش داد پیمانکار و مالک 
ساختمان متروپل با حکم دادستان 
ویژه آبادان بازداشت شدند. حکم 
بازداشت مالک ساختمان متروپل 
را حمید مرانی پور، دادستان ویژه 

آبادان صادر کرده است.
گفته می شود به دنبال ریزش 
بخش هایی از ســاختمان بزرگ 
»متروپل« در خیابان امیری آبادان 
به تعدادی خودرو هم آسیب وارد 
شده است. طبق گفته حاضران در 
محل، شــدت این حادثه به قدری 
بود که ســاختمان های اطراف به 

شدت لرزیدند.
یک مقام هــالل احمر گفت با 
توجه به اینکه ســاختمان مجاور 
هم به دلیل شرایط ناپایدار احتمال 
ریزش دارد، عملیات امدادرسانی 

به سختی در حال انجام است.
بیمارســتان های اهــواز برای 
رســیدگی به مجروحان حادثه به 

حالت آماده باش درآمده اند.

گزارش
6 کشته، 29 مصدوم و 80 گرفتار زیر آوار تا ساعت 21 شب گذشته؛

ریزش متروپل آبادان پیش بینی شده بود!

شماره مزایدهعنوانردیف

50010945500000030اجاره جایگاه CNG شهید مطهری جهت بهره برداری، نگهداشت، تعمیرات تجهیزات و تاسیسات جایگاه1
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:

آدرس: بزرگراه آیت اله سعیدی- روبروی سه راهی بوتان- خیابان شهید حاجی احمد - پالک10- ساختمان شهرداری و تلفن: 
021-55279295

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 85193467 و 88969737
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول

امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه

شهرداری در نظر دارد مزایده عمومی تحت عنوان ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است 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 1401/03/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا: ساعت 14:30 روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12 روز یکشنبه تاریخ 1401/03/22

زمان بازگشایی: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1401/03/22

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بصورت فشرده

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای) با ارزیابی کیفی(  با موضوع احداث راه ارتباطی به روستای  سرخده را 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 می گردد، لیکن الزم است مناقصه گران پاکت الف را به شرحی که در قسمت محتویات پاکتها ذکر شده بصورت فیزیکی نیز تهّیه و به این اداره کل 
تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

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 مورخ 1401/03/03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: از ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1401/03/03 لغایت ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1401/03/10        
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاساعت 14:00 ظهر روز سه شنبه تاریخ 1401/03/24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401/03/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف بصورت فیزیکی: آدرس سمنان- بلوار بسیج- کدپستی3519837631 و تلفن02333435890-1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه - مرکز تماس : 021-41934 
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