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فاصله هولناک درآمد و قیمت مسکن 

  یک متر خانه در تهران، 
هفت برابر حداقل دستمزد
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 اصرار بر ادامه رویه های جاری در حکمرانی،
وضعیت را به کجا خواهد کشاند؟

انشقاق  حاکمیت 
به جای وفاق

کار به جایی رسیده که وقتی خبر کشته ای 
می آید، شنونده می پرسد از این وری ها بوده یا 
آن وری ها؟! آنها کــه دل در گرو تمامیت ارضی 
ایران و آحــاد مردم آن دارند امــا این روزها هم 
سوگوار آن جوان بسیجی هستند که ویدئوی 
ضرب و شتمش دســت به دست می شود و هم 
غمخوار دختر معصومی که مادر معترضش در 
مهاباد کشته شده است؛ چراکه هر دو قربانی یک 

سیاست هستند.
کار به جایی رســیده که دانشــگاه صحنه 
صف آرایی خشونت بار دو رأی و عقیده متفاوت 
شده و عریان ترین این صف آرایی، آنچه دو روز 

پیش در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال رخ داد. 
این اگر جنگ داخلی نیست پس چیست؟ آنچه 
این روزها رخ می دهد، اگر آغازی بر سوریه سازی 
ایران نیست، پس چیست؟ سوریه سازی؛ همان 
تعبیری که مقامات ارشد کشور مدام درباره آن 
تکرار می کنند که اجازه نخواهند داد دشمنان، 
ایران را تبدیل به سوریه کنند. اما به نظر می رسد 
رفتارها و تصمیم گیری های لجوجانه به کمک 
دشمن شتافته تا به سرعت کشــور را به سوی 
جنگ داخلی ســوق  دهد. مگر جنگ داخلی 
چیزی غیر از رودررویی دو یا چند گروه در درون 

یک واحد سیاسی مستقل است؟ 

تأیید تصاویر ناسا از ابر خطرناک متان بر فراز تهران 

چرا شهرداران فکری برای استحصال 
پسماند آرادکوه نکردند؟

شهرنوشت 6

شجاع و کنعانی در آستانه خط خوردن از تیم ملی

روی خشن کارلوس!
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سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تکلیف آمریکا 
معلوم است توصیه ما به اتحادیه اروپا این است که 
منافع خود را به آمریکا گره نزند و راجع به موضوعات 
ایران احساســی عمل نکند و روی تحوالت داخلی 
ایران شرط بندی غلط نکند و مسیر تعامل و همکاری 

سازنده را در پیش بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر کنعانی در نشست 
صبح دیروز ضمن تسلیت جنایت تروریستی تلخ رخ 
داده در حرم احمد بن موسی)ع( در شیراز، در پاسخ 
به سوالی در رابطه با مداخالت کشورهای غربی در 
اوضاع داخلی ایران و بیانیه ۱۲ وزیر خارجه غربی و 
کانادا، گفت: متاسفانه در طول تحوالت اخیر در ایران 
شاهد اظهارات مداخله جویانه و اقدامات غیرسازنده 
و غیرمســئوالنه بودیم که عمال درخواست های 
مسالمت جویانه بخشی از اقشار جامعه فهیم ایرانی را 
با اقدامات نسنجیده و تحریک آمیز خود به اغتشاش 
و آشوب کشاندند و شرایط نامناسبی را ایجاد کردند 
که حتی زمینه برای شنیدن صدای افرادی که دارای 
دیدگا ه های مســالمت آمیز بودند، تغییر دادند و 
زمینه را برای نقش آفرینی خشونت طلبان فراهم 

کردند.
وی ادامه داد: مسئله حقوق زن و مسئله اقلیت 
را مطرح کردند. جمهوری اســالمی مسئله اقلیت 
برایش موضوعیت نــدارد بلکه همه اقــوام ایرانی 
هســتند. آن هایی که درباره حقــوق زن صحبت 
می کنند چرا درباره تحریم های یکجانبه آمریکا و 
اروپا صحبت نکردند که شامل زنان و دختران ایرانی 
هم شده است. در کجای این تحریم ها در کجا اشاره 
کردند در این تحریم های بدون تبعیض و تفکیک 
زنان و کودکان در معرض تحریم هستند.  ادعاهای 

امروزشان با نفاق است و منطبق با حقایق نیست.
وی افزود: جایگاه زنان و دختران ایرانی در ایران 
لزوما برخواسته از قوانین نیست بلکه برخواسته از 
تاریخ و فرهنگ ایرانی است . اتفاقات اظهارات مداخله 
آمیزشان باعث شده است مطالبات به اغتشاشات 
کشــیده شــود و حتی در مطالبه حقوق زنان را به 
تشویش کشید. کشــورهای غربی نه تنها موجب 
احقاق حقوق زنان که مدعی آن هستند، نشد حتی 
حق حیات از شهروندان ایرانی سلب کرد که با ایجاد 
زمینه شاهد حادثه شاهچراغ بودید که یک عنصر 

داعشــی جان ده ها زن و مرد ایران را در خطر قرار 
داد. اقدامات کشورهای غربی نه سازنده و نه کمک 

کننده بود.
کنعانی در پاسخ به این سوال که درباره اظهارات 
مقامات آلمان در ارتباط برای تحریم سپاه گفت: در 
صورت مبادرت، چنین اقدامی در  دســته اقدامات 
غیر سازنده با دولت و ملت ایران قرار خواهد گرفت. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهاد نظامی رسمی 
جمهوری اسالمی ایران است و این اقدام غیرقانونی 
است و امیدواریم آلمان و کشورهای دیگر که قصد 
چنین کارهای را دارند فکر کنند و منافع خودشان را 

قربانی تصمیمات زودگذر و احساسی نکنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره نشست روز 
چهارشنبه شورای حقوق بشر به درخواست آمریکا و 
آلبانی گفت: آن چیزی که درباره این نشست مطرح 
است، این است که یک نشست غیر رسمی خواهد 

بود و این نشست به درخواست آمریکا و آلبانی برگزار 
می شود آن هم در سالنی غیر از سالن اصلی و تالش 
می کنند رویکرد های سیاسی را همراه ایران کنند. 
می خواهند یک ســری افراد معلوم الحال را در این 
نشست دعوت کنند. تحریم های یکجانبه شامل همه 
ایرانیان بود، این افراد معلوم الحال که هیچ صدایی 
در هیچ تریبونی نداشتند قرار است توسط آمریکا 
دعوت شده و صحبت کنند،  متاسفانه اقدامات جاوید 
رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در این دست 

اقدامات بی اثر نیست.
کنعانی همچنین کنعانی در پاســخ به سوالی 
درباره ادعای صادرات تجهیزات نظامی به روســیه 
برای استفاده در جنگ اوکراین، گفت: در این ارتباط 
بارها و بارها مواضع جمهوری اسالمی ایران گفته شده 
است. جمهوری اسالمی ایران صادر کننده سالح به 
هیچ طرفی حتی روسیه نیست. جمهوری اسالمی 

مخالف جنگ در اوکراین، سوریه، افعانستان و ... است 
و راه حل را سیاسی می داند. جمهوری اسالمی ایران 
تالشش برای پایان دادن به جنگ با رویکرد سیاسی 
است، آن هم بر خالف برخی از کشــورهایی که از 
ابتدای این جنگ میلیاردها دالر سالح به یک طرف 

جنگ فرستاده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در پاســخ به 
این ســوال که با توجه به حمایتی که رسانه ایران 
اینترنشنال از اغتشاشات ایران دارد آیا این موضوع 
در گفت وگو با مقامات سعودی صورت گرفته است، 
گفت: در حال حاضر گفت وگویی میان دو کشور در 
جریان نیســت اما به طور قطع دستگاه دیپلماسی 
از مجاری دیپلماتیک نظر و دیدگاه خود را به طرف 
عربستانی مطرح کرده است. عملکرد این شبه رسانه 
عملکرد یک اتاق جنگ و عملیات علیه ملت ایران 
است و فعالیت های آن شبیه فعالیت های یک رسانه 
تروریستی اســت و ایران تا االن اقداماتی را از طرق 
مختلف انجام داده و اقدامات تکمیلی را برای برخورد 
حقوقی این شبکه در دست پیگیری دارد و نتایج آن 

را در زمان مقتضی اعالم خواهد کرد.
کنعانی در پاسخ به ســوال خبرنگار ایلنا مبنی 
بر اینکه معاون وزیر خارجه قطر در امور منطقه ای 
چهارشنبه هفته گذشته با وزیر امور خارجه کشورمان 
دیدار داشتند و پیامی از وزیر خارجه قطر را به آقای 
امیرعبداللهیان تقدیم کردند، پیام وزیر خارجه قطر 
چه بود، گفت: با قطر روابط دوستانه و خوبی داریم و 
همواره جزو کشورهایی بود که در قضایای مرتبط با 
جمهوری اسالمی ایران و طرف های مذاکره کننده 
غربی کشور شریف و همکار ما بوده است. هم سفر 
گذشته و هم تماس های منظم بین وزارت خارجه 
ایران و قطر و در سطوح عالی بین دو کشور برقرار است 
هم موضوعات دوجانبه مطرح است و هم موضوعات 
مورد اهتمام دو کشور در دستورکار است. سفر اخیر 

هم مستثنی از این قاعده نبوده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات 
رابرت مالی و تاثیر آن بر مذاکرات برجامی و روند این 
مذاکرات گفت: اظهارات رابرت مالی فرافکنانه است و 
جمهوری اسالمی یک طرف جنگ اوکراین نیست. 
جمهوری اسالمی پایبند به میز مذاکره است دولت 

آمریکا هم مسئوالنه تصمیم بگیرد و فرافکنی نکند.

وزارت خارجه کانادا در بیانیه ای از قرار دادن نام ۴ 
فرد و ۲ نهاد ایرانی در فهرست تحریم ها خبر داد. فارس: 
وزارت خارجه کانادا در ادامه رویکرد خود برای حمایت 
از اعتراضات اسامی ۴ دفرد و ۲ نهاد ایرانی دیگر را در 
فهرست تحریم ها قرار داد. نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران و مرکز آموزشــی جامعة المصطفی 
العالمیه دو نهادی هستند که تحریم شده اند. حسین 

رحیمی، احمد فاضلیان، اســداهلل جعفری و سید 
مرتضی موسوی اســامی افراد تحریم شده هستند. 
دولت کانادا ماه گذشــته هم ۶ فرد و چهار نهاد را به 
بهانه نقض حقوق بشــر در ایران در فهرست تحریم 
قرار داده بود. قبل تر از آن هم کانادا ۳ نهاد و ۱۷ فرد  از 
جمله محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق ایران را 
در فهرست تحریم قرار داده بود. دولت کانادا یک هفته 

قبل تر از آن در اقدامی اعالم کرده بود ۱۰ هزار نفر از 
اعضای سپاه پاسداران برای همیشه از ورود به کانادا 
منع خواهند شد. این تحریم ها در ادامه حمایت های 
کانادا از اعتراضات اخیر در ایران صورت گرفته است.  
اتاوا  از جمله روز چهارم مهرماه اعالم کرد ده ها فرد و 
نهاد ایرانی از جمله پلیس امنیت اخالقی را در فهرست 
تحریم ها قرار داده است. تحریم پلیس امنیت اخالقی 
ایران، چند روز بعد از آن صورت گرفت که واشنگتن 

هم همین نهاد را در فهرست تحریم ها قرار داد.

خبرنشست
کنعانی در نشست خبری:

اتحادیه اروپا، منافع خود را به آمریکا گره نزند
تحریم های جدید کانادا علیه ایران

القاصی:   

هزار کیفرخواست برای 
آشوبگران در تهران صادر شد

رئیس دانشگاه یاسوج:

دانشجویان معترض، 
خانواده خود را بیاورند!

عکس های خصوصی 
آقای وزیر حاشیه ساز شد

 اتهام زنی دولت به بانک های خصوصی
 برای فرار از قبول مسئولیت 

کسی مشکالت تولید و اشتغال 
را به عهده نمی گیرد 

تحریم های جدید کانادا 
علیه ایران

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزاندان خود بیاموزیم.

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد فراخوان های بشرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 - کلیه مراحل برگزاری مناقصه از  طریق سامانه ستاد ایران www.setadiran.ir انجام  می گردد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدامی الزم را به عمل آورند.
ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/08/28 الزامی می باشد.

مبلغ تضمین)ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف

20010015740000661،244،794،176توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی بردسیر11401-11-40

20010015740000671،702،842،000توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی سیرجان21401-11-41

20010015740000681،733،827،145توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی بافت و رابر31401-11-42

20010015740000691،897،414،184توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی بم و نرماشیر41401-11-43

20010015740000701،577،328،000توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی ریگان51401-11-44

20010015740000711،971،785،910توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی فهرج61401-11-451

20010015740000721،332،130،772توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی فهرج 71401-11-462

20010015740000731،523،964،951توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی ارزوئیه81401-11-47

20010015740000742،435،737،802توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی جیرفت91401-11-48

20010015740000751،950،882،228توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی عنبر آباد101401-11-49

20010015740000761،383،993،878توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی رودبار111401-11-50

20010015740000771،765،120،652توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی فاریاب121401-11-51

20010015740000781،540،119،590توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی قلعه گنج131401-11-52

20010015740000791،615،189،088توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی کهنوج141401-11-53

20010015740000801،562،437،535توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی منوجان151401-11-54

20010015740000651،760،562،523برقرسانی به روستاهای شهرستان ریگان در حوزه عملیاتی عنبرآباد161401-11-23

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان از سایت:روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد از سایت : حداکثر تا ساعت19:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 خواهد بود.
مهلت ارسال پیشنهاد ها: حداکثر تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/08/26 خواهد 

بود.

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز شنبه  مورخ 1401/08/28 خواهد بود.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 

ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان بلوار جمهوری اسالمی رو به روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 

کد پستی: 7618815676 تلفن تماس: 5-32110403 داخلی: 1128


