
یادداشت 2

 امیر عابدزاده در لیست 
امیر قلعه نویی جایی ندارد

 بچه عقاب 
از آشیانه تیم ملی 

پرکشید

معاون وزیر دادگستری در 
گفت وگو با قدس بیان کرد

پلیس اطفال؛ ضابطی 
اختصاصی برای حفظ 
گنجینه های کشور

اسفند28

زادروز 
محمدتقی 
مدرس رضوی
در سال 1274

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر مناطق کشور 2000 تومان

67

پیرمرد اصفهانی عکس رهبر معظم انقالب را به سینه اش چسبانده و دنبال منتظران بهار، بوی شکفتن رسیدرواق2
صحن محل دیدار می گردد. می پرسد: »آقامون کوجا میان؟« می گویم: »آقاتون؟!« 

جواب می دهد: »درسته آقا همشهری شوماست، ولی تو دل همه ماست«...

jحاشیه هایی از دیدارهای نوروزی رهبر معظم انقالب در حرم مطهر امام رضا

نوروز در ارض اقدس رضوینوروز در ارض اقدس رضوی
+ جزئیات مراسم تحویل سال درحرم مطهر رضوی و میزبانی از بزرگ ترین اجتماع نوروزی ایرانیان

 j روایتی از لحظات تحویل سال در صحن و سرای حرم مطهر امام رضا +
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رئیس جمهور تأکید کرد

اعتقاد ملت ایران 
 به فرهنگ 
»ما می توانیم«
 اذعان رسانه های 
رژیم صهیونیستی
  نظریه 
 »خانه  عنکبوت«
 در حال تحقق است  
بررسی بازارهای مالی در سالی 
که گذشت و سال آینده 
سبد سرمایه گذاری 
در1402 را چگونه 
بچینیم؟

 عملکرد اقتصاد 
مقاومتی در میانه 
جنگ روانی و 
شناختی علیه ایران 
 در رزمایش مشترک ایران و 
چین و روسیه چه گذشت؟
از شلیک به اهداف 
مشترک تا نجات 
کشتی های تجاری

بحران آفرینی »زن، زندگی، 
آزادی« برای زنان

نسرین مقیمی ، تحلیلگر اجتماعی 

س
 قد

ی-
دکن

ی ک
یع

شف
ی 

طف
ص

 م

      صفحه1

ح
/۴

۰۱
۱۷

۰۳
۰

 / ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
﹝︤ا︡ه  ︻﹞﹢﹝﹩
 ٤٢/م/١٤٠١ 

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى درمانى مازندران

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

︪︐﹫︊︀﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  ︎️︣︡﹞

︣و︦ ا︀ب  ︍︀ری︨  ︣ون︨   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹥ ﹨﹞︣اه را﹡﹠︡ه و ذ﹨︀ب︋ 

﹥ ﹨﹞︣اه را﹡﹠︡ه  ︣و︦ ا︀ب و ذ﹨︀ب︋  آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد︨ 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ س) از﹢ ـ︀﹝﹏ ا︑﹢︋﹢س و ﹝﹫﹠﹩︋  ﹢د را (︫  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪︀﹨︡ه︫  ︍︀ری ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م︋  ︋︣ون︨ 
︀﹡﹩  ︋  dev.razavi.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت  ︪﹡ ﹤ ︋︡ ︣︋﹢︵﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ ️ ا︨﹠︀د ﹝ ﹁︀در
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۴٠٢/٠١/١٧ ﹡︧︊️  ︀︻️ ١٢:٣٠ روز︎  ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 
︡ه ا﹇︡ام  ︣ا︳ ا︻﹑م︫  ︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅︫  ﹫︪﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹏﹢︑ ﹤︋
﹢ا﹨︡  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋  ﹠﹝︲ ،︡﹠︀﹝﹡

︋﹢د. 
︫﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س ٣٢٠٠١۴٢٠-٠۵١ و ٣٢٠٠١٠٢۵-٠۵١
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اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس 
︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد 

خريد تجهيزات هنرستان ها (مجموعه آموزشى تجهيزات مكانيك و برق خودرو، تجهيزات كشاورزى و فرز يونيور سال )  
سطح استان را بر اساس قانون برگزارى مناقصات به مناقصه بگذارد.لذا از كليه تامين كنندگان واجد شرايط درخواست مى 
گردد جهت دريافت اسناد ارزيابى و مناقصه از مورخ 1401/12/28تا مورخ 1402/01/10 به سامانه تداركات الكترونيك دولت به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 

      روابط عمومى اداره كل نوسازى مدارس خراسان رضوى

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن
(﹤︍︀ر﹊) ﹩︋︀ارز ︀︋ 

︀ن ر︲﹢ی ︨︣ا ︡ارس︠  اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝

عنوان / شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت  

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار (ریال)

زمان تحویل پیشنهادات  
تا ساعت ۱۲ مورخ

تاریخ   بازگشایی پیشنهادات  مورخ
پاکت های ارزیابی از 

ساعت ۸
سایر پاکت ها  

از ساعت ۱۰
 خرید تجهیزات کشاورزی 

۲۰۰۱۰۰۴۵۴۲۰۰۰۱۴۷۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴۰۲/۰۱/۲۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲۱۴۰۲/۰۱/۲۲

خرید ۴ دستگاه فرز یونیورسال  
۲۰۰۱۰۰۴۵۴۲۰۰۰۱۴۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴۰۲/۰۱/۲۱۱۴۰۲/۰۱/۲۲۱۴۰۲/۰۱/۲۲

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (شركت درمناقصه)به صورت: 
1-   ضمانتنامه بانكى مورد قبول كارفرما به مدت سه ماه پس 
از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد براى سه ماه ديگر . 
(برابر فرمهاى هيئت دولت) و يا  2 - واريز نقدى به حساب 
شماره   4060030607655863   نزد بانك مركزى و  شماره 
شبا  IR  410100004060030607655863  در وجه اداره كل 
قابل  .....   چك تضمينى  نوسازى مدارس خراسان رضوى 

قبول نمى باشد. 
 اعتبار پيشنهادات : سه ماه                  

 محل بازگشايى پيشنهادها: سالن جلسات             
تلفن تماس:37681713   -051

  كليه مراحل مناقصه اعم از دريافت اسناد ، تحويل اسناد 
و بازگشايى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام مى گردد.
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(﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز)﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
     ﹡﹢︋️ دوم

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ١-﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︫ 
٢)﹝﹢︲ـ﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑﹊﹞﹫ـ﹏ ﹋︀ر﹨ـ︀ی ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه 

ا︡اث ︠︳ ︑︽︢﹥ ر︪﹞ ︫︣ ﹩︋﹢﹠︗ ﹌﹠︡ - ﹁︀ز دوم( ︫︀﹝﹏ ا︗︣ای ︫︊﹊﹥ 
︑︽︢﹥ ﹁﹢﹐دی ︋︀ ﹁︪ـ︀ر ٣۵٠ Psi   و ... در ﹝︡ت ٧٣٠ روز ︑﹆﹢﹞﹩ ︋︀ ︡ا﹇﹏ 

٣ ا﹋﹫︌ ﹋︀﹝﹏ ﹝︖︤ا و ﹝︧︐﹆﹏)
٣)︫︣ا︳ او﹜﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن:

ا﹜ـ︿- دارا︋ـ﹢دن ︡ا﹇ـ﹏ ︀︎﹥ ۴ در ر︫ـ︐﹥ ﹡﹀ـ️ و ﹎︀ز از ︨ـ︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و 
︋﹢د︗﹥

ب- دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر از ﹡︷︣ ر︀﹜﹩ و ︑︺︡اد 
ا﹝ـ﹢ر  از اداره ﹋︀رو  ا﹞﹠ـ﹩  ︑︃﹫ـ︡ ︮﹑﹫ـ️  ︋ـ﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ـ﹥  ج- دارا 

ا︗︐﹞︀︻﹩
د- ︔︊ـ️ ﹡ـ︀م در ︨ـwww.setadiran.ir ️︀ و در︀﹁ـ️ ﹎﹢ا﹨ـ﹩ ا﹝︱ـ︀ی 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩
 ٠٨:٠٠ ️︻︀ ︀️ ﹝︢﹋﹢ر از︨  ۴)در︀﹁️ ﹋︀ر︋︣﹎︀ی ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : از︨ 

﹝﹢رخ ١۴٠١/١٢/٢٨ ︑︀ ﹝﹢رخ ١۴٠٢/٠١/٢١ ا︻﹑م ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

۵)︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝︴︀︋﹅ 
﹝﹠︡ر︗︀ت آن : ︑︀﹝﹢رخ ١۴٠٢/٠٢/٠٩ ا︻﹑م ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

۶)﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ـ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ﹝︴︀︋﹅ ﹝︭﹢︋﹤ ︫ـ﹞︀ره 
︺︡ی آن              ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩﹨ــ  ﹨﹫ـ︃ت ﹝︐ـ︣م وز︣ان و ا︮﹑﹫﹥ ﹨ـ︀ی︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞
︑︊︭ـ︣ه: ﹝︴︀︋ـ﹅ آ﹫﹟ ﹡︀﹝ـ﹥ ا︗︣اـ﹩ ﹇︀﹡﹢ن ﹞︀️ از ︫ـ︣﹋︐︀ و ﹝﹢︨︧ـ︀ت 
دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن و ا︮﹑︀ت ︋︺︡ی آن، ︫ـ︣﹋︐︀ و ﹝﹢︨︧ـ︀ت دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن دارای 
︮﹑﹫ـ️ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز، ︫ـ︀﹝﹏ ︑﹀﹫ـ︿ ۵٠ در︮︡ی در ﹝︊﹙︼ ︨ـ︍︣ده ︑︱﹞﹫﹟ 

︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.
ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ٧)ـ︀دآورد ﹝﹩ ﹎ـ︣دد ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
 ️︀﹝ ر و﹢︪﹋ ﹩︑︀﹞︡ ٨)ر︻︀️ ﹇︀﹡﹢ن ︡ا﹋︓︣ ا︨︐﹀︀ده از ︑﹢ان ︑﹢﹜﹫︡ی و︠ 
از ﹋︀﹐ی ا︣ا﹡﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨ـ️ و ︮︣﹁︀ ﹝﹢︨︧︀ت و ︫︣﹋︐︀ی ا︣ا﹡﹩ ︔︊️ ︫︡ه 

در ﹁︨︣️ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑﹢ا﹡﹫︣ان ﹝︖︀ز ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
  www.nigc-khrz.ir ️︀ ﹥ ﹝︐﹟  ا﹟ آ﹎﹩، در︨  ︫ـ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨️ د︨︐︨︣﹩︋ 

 ︀  ︋︣︐︪﹫ ﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹢رت  ﹡﹫︀ز︋  ︢︣︋﹢ده و در︮  ا﹝﹊︀ن︎ 
١۴٧٠۵۵٨ :﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫               .︡︣﹫﹍ ︑﹙﹀﹟: ٣٧٠٧٢٢١٢-٠۵١ ︑﹞︀س︋ 

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠        روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

︐︀د٢٠٠١٠٩٢۴٠٩٠٠٠٢٠٧  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 

 یکشنبه28اسفند 1401      26شــعبان 1444      19مارس 2023     سال سی و ششم  
ـه ویژه خراســان         ـه رواق            4 صفـح شــماره 10052      8 صفحــه           4صفـح

عید سعید نوروز و حلول ماه مبارک رمضان را پیشاپیش تبریک می گوییم



اعتقاد ملت ایران 
 به فرهنگ 
»ما می توانیم«

رئیس جمهور روز 
گذشته گفت: امروز 
دشمن به  دنبال القای 
یأس و ناامیدی و 
ناتوانی در جامعه 
است، اما ما ملت ایران 
معتقد به فرهنگ »ما 
می توانیم« هستیم.

وی با اشاره به کارهای 
بزرگ و افتخارآفرین 
که در زمینه تولید 
دانش بنیان در 
عرصه های مختلف 
صورت گرفته، تصریح 
کرد: مردم دلداده به 
اسالم، انقالب و نظام 
اسالمی بدانند در این 
کشور کارهای زیادی 
انجام شده و کارهای 
زیادی در پیش است 
که به همت و پشتکار 
جوانان عزیز ما رقم 
می خورد.

یادداشت

خبر

رزمــایــش ســــه روزه مشترک 
ــران،  بــا حــضــور ســه کــشــور ایـ
ــه و چــیــن در شــمــال  ــیـ روسـ
اقیانوس هند و دریــای عمان 
روز گــذشــتــه بــا رژه نــاوهــای 
شرکت کننده در این رویداد از 

مقابل ناوشکن جماران به اتمام رسید.
ــه طـــرف در ایـــن رزمــایــش  بـــه گـــــزارش قـــدس،سـ
ــرده و بر  ــ ــیــات هــای مــخــتــلــف را تــمــریــن کـ عــمــل
هماهنگی های فی مابین افزودند. امیر دریادار شهرام 
ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان رزمایش 
مرکب کمربند دریایی ایران، چین و روسیه ۲۰۲۳ و در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: به لطف خداوند رزمایش 
مرکب کمربند امنیت دریایی ایران ۲۰۲۳ با تعداد 
یگان های بیشتری در حــوزه نیروی دریایی ارتش 
ــران، سپاه پــاســداران انقالب  جمهوری اسالمی ای
اسالمی و همچنین نیروی دریایی چین و روسیه از 

نظر تعداد و ترکیب و تجهیزات، برگزار شد.
ــه داد: اگــر بخواهیم جمع بندی از این  وی ادامـ
رزمایش داشته باشیم، باید بگوییم بحمدهللا نیروی 
دریایی هر سه کشور توانستند با یک زبان مشترک 
در دریا به یک بلوغ کامل برسند و از نظر ارتباطی 
هیچ گونه مشکلی در روند رزمایش وجود نداشت. 
همچنین از زبان تاکتیکی نیز که نکته بسیار مهمی 
اســت، هماهنگی بسیار خوبی میان یگان های 
شرکت کننده در ایــن رزمــایــش بــود و تمرینات و 
تاکتیک هایی که پیش بینی شده بود به نحو احسن 

و به بهترین شکل ممکن انجام شد.

امداد و نجات کشتی ها از حریق◾
عملیات اطفای حریق و رفع صدمات ایجاد شده در 
شناور تجاری یکی از عملیات های متنوعی بود که 
سه کشور در این رزمایش برگزار کردند.  امیر دریادار 
دوم مصطفی تاج الدینی، سخنگوی رزمایش مرکب 
کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ در این زمینه به تسنیم 
گفت: در ادامــه بــرگــزاری مراحل اصلی رزمایش 
مرکب کمربند امنیت دریــایــی ۲۰۲۳ بــا حضور 

نیروهای دریایی ایــران، چین و روسیه یگان های 
شناور و پروازی سه کشور براساس سناریو از پیش 

تعیین شده به عملیات پرداختند.
وی افــزود: در این مرحله از رزمایش پس از ارسال 
پیام اضــطــراری کشتی دچــار حریق شــده، ابتدا 
منطقه عملیات توسط بالگردهای نیروی دریایی 
ارتــش مــورد شناسایی و جست وجو قــرار گرفت و 
سپس ناوشکن جمهوری اسالمی ایران »سهند« 
شناورهای مستقر در منطقه را برای اجرای عملیات 
اطفای حریق اعزام کرد.سخنگوی رزمایش مرکب 
کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ اضافه کرد: نیروهای 
عملیات ویــژه ارتــش و سپاه با مشارکت نیروهای 
عملیات ویژه چین و روسیه پس از عملیات اطفای 
حریق کشتی با فرود آمدن از هوا و سطح روی عرشه 
شناور، عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان 
ــد و  و انتقال آن هــا به مراکز درمانی را انجام دادن
همچنین مداوای زخمیان و مصدومان حادثه و در 
نهایت اجرای عملیات یدک شناور تجاری به لنگرگاه 

امن با موفقیت انجام شد.

آزادسازی کشتی از چنگ دزدان دریایی◾
آزادسازی کشتی از چنگ دزدان دریایی، بخشی 

دیگر از این رزمایش بود که با حضور نیروهای 
رزمی سه کشور انجام شد. 

ــاره ایـــن عملیات هــم به  ــ امــیــر تــاج الــدیــنــی دربـ
خبرنگاران گفت: بر اساس سناریو از پیش تعیین 
شده در این بخش رزمایش، آزادسازی دو کشتی 
تجاری که در آب هــای بین المللی مــورد ربایش 

دزدان دریایی قرار گرفته بودند، انجام شد.
وی افزود: در این مرحله پس از ارسال پیام اضطراری 
کشتی های تجاری به مرکز »ام آر سی سی« چابهار، 
ابتدا منطقه عملیات توسط یک فروند بالگرد 
ــروی دریــایــی ارتـــش جمهوری  ــ ــی ــ »دی۳اس اچ«ن
اسالمی ایــران مــورد شناسایی و جست وجو قرار 
گرفت و سپس ناوشکن جمهوری اسالمی ایران 
»سهند« به عنوان نــاو سرفرماندهی رزمایش، 
شناورهای رزمی مستقر در منطقه را برای اجرای 

عملیات آزادسازی اعزام کرد.
سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 
۲۰۲۳ اضافه کرد: همچنین نیروهای عملیات ویژه 
ارتــش و سپاه با مشارکت نیروهای عملیات ویژه 
چین و روسیه با فرود آمدن از هوا با اجرای راپل و 
فرود روی عرشه شناور ربوده شده، عملیات تصرف 
را انجام داده و دزدان دریایی را دستگیر و عملیات 

آزادسازی کشتی را اجرا کردند.وی تصریح کرد: این 
سناریوها شامل دستگیری دزدان دریایی، مبارزه 
با خرابکاری های ایجاد شده در کشتی که توسط 
دزدان دریایی بــرای به تأخیر انداختن عملیات 
نجات ایجاد شده بود و همچنین مداوای زخمیان و 
مصدومان حادثه و در نهایت اجرای عملیات یدک  
شناور تجاری به لنگرگاه امن با موفقیت انجام شد.

از کدام تجهیزات در رزمایش استفاده شد؟◾
در این رژه، یگان های شناوری ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
شامل ناوشکن های سهند، جماران، بایندر و 
ناوهای بهرگان و نایبند و ناوهای موشک انداز زره، 
سیرجان و دلوار و همچنین شناور شهید ناظری، 
ناو شهید محمودی و شناورهای تندرو حضور 
داشتند. همچنین به گــزارش مشرق براساس 
تصاویر منتشر شده  از سوی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، مشخص می شود نیروی دریایی 
چین با ناوشکن نانی یینگ )با شماره بدنه ۱۶۲( و 
نیروی دریایی روسیه با ناو آدمیرال گورشکوف )با 
شماره بدنه ۴۵۴( به آب های سرزمینی کشورمان 
وارد شدند. ناگفته نماند در این رزمایش شناور 

چینی، جذابیت و اهمیت بیشتری داشت. 
چین در سال های اخیر بودجه بسیار سنگینی را 
برای مدرن سازی نیروی دریایی خود هزینه کرده و 
سرعت باالی آن در این بخش، سبب ایجاد ترس 
و وحشت در کشورهای رقیب چین به ویژه آمریکا 
شده است. می توان گفت این شناور چینی یک 
کشتی جنگی کامالً بومی و ثمره خودکفایی صنایع 
نظامی این کشور محسوب می شود. این ناوشکن 
که از طراحی پنهانکار بهره می برد، تقریباً در تمامی 
بخش ها از سامانه های ساخت چین استفاده 
می کند.ناوشکن نانینگ در سال ۲۰۱۹ میالدی به 
نیروی دریایی چین ملحق شده که نشان دهنده 
ــودن ایـــن شــنــاور نسبت بــه بــســیــاری از  ــوان بـ جـ
شناورهای این رده است. این ناوشکن همچنین 

قابلیت حمل بالگرد را به صورت بلندمدت دارد. 

 در رزمایش مشترک ایران و چین و روسیه چه گذشت؟

از شلیک به اهداف مشترک تا نجات کشتی های تجاری

خبرخبر
روزروز

در جلسه ای به ریاست معاون 
اول رئــیــس جمهور طــرح هــای 
کــوتــاه مــدت و مــیــان مــدت بــرای 
حل مسائل تأمین آب شرب در 
کشور مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای الزم 
برای تأمین مالی ۸۶ طرح اضطراری به منظور 

تأمین آب شهرهای دارای تنش اتخاذ شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه 
که روز گذشته برگزار شد، با تأکید بر ضرورت 
اجــرای دقیق طرح های اضــطــراری تأمین آب 
در سطح کشور، وزارت نیرو و سازمان برنامه 
و بودجه را مکلف کرد در اســرع وقت برنامه 
جامع و زمان بندی شــده اجــرای ایــن طرح ها 
را  به نحوی که منابع و اعتبارات مورد نیاز آن 
مشخص باشد، تدوین و تا پیش از پایان سال 
ارائــه دهند تا از ابتدای سال آینده طرح های 
مذکور هرچه زودتر به  بهره برداری برسد.معاون 
اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت سرعت 
بخشیدن بــه رونـــد ساخت آب شیرین کن 
در مسیر اجـــرای خطوط انتقال آب از دریا 
تأکید و خاطرنشان کرد: الزم است به منظور 
بهره برداری ساکنان مسیر خطوط انتقال آب، 
آب شیرین کن با سرعت احداث شده و طرح 
های خطوط انتقال نیز به صورت فازبندی شده 

مورد بهره برداری قرار گیرد.وی از وزارت نیرو 
خواست برنامه ای مشخص برای سال ۱۴۰۲ 
به منظور جلوگیری از خروج آب های سطحی 
از کشور و نیز بهره برداری از منابع آب ژرف ارائه 
دهد و از وزیر کشور نیز خواست با همکاری 
وزارت امور خارجه، تأمین حقابه های الزم در 

مرزهای کشور مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
در ایــن جلسه پس از بحث و تبادل نظر در 
خــصــوص نــحــوه تأمین اعتبار بـــرای اجــرای 
طرح های اضطراری تأمین آب، مقرر شد منابع 
مالی مورد نیاز اجــرای این طرح ها حداکثر تا 
امروز مشخص شده  و در اختیار وزارت نیرو 

قرار گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
گفت: ۱۴۰۱ سالی پــر نشاط و 
ــرژی  پرتحرک بـــرای ســازمــان ان
اتمی بــود، به طــوری که بیش از 
۱۵۰ دســتــاورد دانــشــی، پژوهشی و فناورانه 
در آن ثبت شد. محمد اسالمی روز شنبه در 
مراسم پایان سال که با حضور خبرنگاران انجام 
شد، گفت: در تولید مشتقات آب سنگین یا 
رادیوداروها اقداماتی در سازمان انجام شده 
که تنها یک یا دو کشور آن را انجام دادند و االن 

کشور ما در این حوزه ها وارد شده است.
وی افــزود: دستاوردهای ۱۴۰۲ از ژئوفیزیک 
هــــــــوابــــــــرد تــا 
اکــــتــــشــــاف 
مـــــعـــــادن یــا 

الکترومغناطیس برای نخستین بار در صنعت 
نفت انــجــام شــد و ســایــر بخش ها را شامل 
می شود. یا در فرایند چرخه سوخت هیچ وقت 
این ظرفیت یا توان باال را با حداقل ضایعات 
نداشتیم. از سویی پویایی و نشاط و تحرک 
منسجمی در ساخت نیروگاه ها را در کشور 
شاهدیم. در سالی که گذشت ساخت محفظه 
استاندارد و ایمن حمل سوخت نیروگاه بوشهر 
را داشتیم که از هشتم تا ۱۸ فروردین باید تست 
و بــارگــیــری اش انــجــام شـــود. محفظه ذخیره 
سوخت مصرف شده نیروگاه بوشهر پر شده و 
باید فکری می کردیم که توسط جوانان کشورمان 
این مهم انجام شد که برای اولین بار است که 
این محفظه در داخل تولید و ساخته می شود.
اسالمی ادامه داد: در کاربرد پرتوها توانستیم 
کل اقالم و نیازهایش را در داخل تولید کنیم. 
برنامه ما این بود که ۱۰ ساله در کاربرد پرتوها کار 
انجام دهیم، اما اکنون پنج ساله می توانیم کارها 
را پیش ببریم.وی افزود: در پالسما تراپی که برای 
سرطان سینه به کار می رود در چند ماه بیش از 
۳۰۰ بیمار از آن استفاده کردند و در زمینه های 
دیگر هم کاربرد دارد. عمر ایجاد شرکت پالسما 
دو سال است و در این مدت حجم زیــادی از 

کارها انجام شده است.

در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد

تأمین مالی 86طرح اضطراری آبرسانی
محمد اسالمی ضمن برشمردن بخشی از فعالیت های هسته ای کشور عنوان کرد

۱۴۰۱، سال پر نشاط و پر تحرک انرژی اتمی 

چهره خبرچهره خبر

در  حاشيه

 یک توییت 
هزار پیام

حساب کاربری رسمی 
سفارت روسیه در کنیا 
در نرم افزار توییتر ضمن 
به اشتراک گذاشتن 
تصویری از یک موشک 
هایپرسونیک که روی 
یک جنگنده نصب 
شده است، نوشت: 
آیا می دانید کدام 
سه کشور در جهان 
موشک مافوق صوت 
دارند؟ بله! روسیه، چین 
و ایران.به نظر می رسد 
اشاره این حساب 
توییتری به سخنان 
سردار حاجی زاده باشد 
که پیش از این گفته 
بود ایران به موشک 
هایپرسونیک با سرعت 
بیش از ۱۰ ماخ دست 
پیدا کرده است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

913۰۰۰2143     در آستانه سال جدید و نوروز 
باستانی و بهار طبیعت ، پیشاپیش حلول سال 
۱۴۰۲ خورشیدی را به شما کارکنان محترم 

این روزنامه وزین و زحمتکشان عرصه فرهنگ 
و اطالع رسانی و رسانه های همگانی و همه 

هموطنان عزیز، تبریک و تهنیت می گویم.
937۰۰۰8871     با سالم و عرض ادب چرا ثبت نام 

خودروهای فرسوده در بزرگ ترین پیش فروش 
۲6تا۲8اسفندماه ۱۴۰۱ ایران خودروو وزارت 
صمت به بهانه حذف قرعه کشی لغو شده است، 

تکلیف این همه خودرو فرسوده چیست؟ این 
بی عدالتی نیست؟ 

922۰۰۰9239     باعرض سالم و ادب، در عرصه 
نظارت و کنترل قیمت ها امثال تعزیرات حکومتی 
بازرسی های خودشان را فقط در روش حضوری 

متمرکز و بسنده نکنند، بلکه به تبلیغات فضای 
مجازی هم ورود کنند.

915۰۰۰7855     تبعیض اقتصادی در دولت قبل و 
جبرانش در این دولت به اسم مالیات خودرو از جیب 

مردم. کجای دنیا وانت، لوکس محسوب می شود؟

 بحران آفرینی 
»زن، زندگی،آزادی«برای زنان

نسرین مقیمی ، تحلیلگر اجتماعی  
برای پرداختن به بحث آزادی زنان ابتدا باید 
آزادی زنان و حقوق زنان را تعریف کرد و به این 
پرسش پاسخ داد که چطور و کدام تعریف به 
معنای حقیقی، حقوق زنان را  تأمین می کند؟  
واقعیت آن اســت که باید  بپذیریم حقوق 
زنان و به طور کل حقوق بشر متأثر از فرهنگ 
هر جامعه است و حال هر چه این فرهنگ 
غنی تر، عالمانه تر و انسانی تر باشد، حقوق 
زنان هم بهتر، قوی تر و پویاتر تعریف می شود.
از این رو در جامعه ای همانند جامعه ایرانی که 
تمدن چند هزار ساله در کنار فرهنگ اصیل 
شیعه قرار گرفته است، جایگاه زن جایگاهی 
ــان غــربــی و شــرقــی در جهان  مــتــفــاوت از زنـ
قلمداد می شود. بانویی که در عین حفظ حیا 
و نجابت خــود، عنصری سازنده، کمال گرا و 
پویا در جامعه شناخته می شود. قطعاً چنین 
الگویی معارضانی هم خواهد داشت که متأثر 
از فرهنگ برهنه گرایی زن غربی هستند. این 
افراد یا گروه ها با ترویج معانی مبهم از آزادی، 
زن را در برابری، فــارغ از فطرتش می بینند و 

تاب اعتالی زن مسلمان ایرانی را ندارند.
به همین دلیل درصدد خواهند بود با پررنگ 
کردن خألها و کاستی های موجود در مسیر 
پیشرفت بانوی مسلمان ایرانی، او را از هویت 
خود دور سازند و به وی القا کنند پیشرفت 
در گرو آزادی پوشش و پذیرش فرهنگ غربی 
است، درحالی که در تاریخ پرافتخار ما بانوانی 
چــون گوهرشادبانو جــلــوه ای فاخر از بانوی 
مسلمان ایرانی است که درعین حفظ حیا و 
عفت، مهندس و جامعه شناسی برجسته بود 

و توانست در تاریخ ماندگار شود.
ــاورد شــعــارهــایــی هــمــچــون زن، زنــدگــی،  ــ ره
ــان ایــرانــی در  آزادی چیزی جــز انداختن زن
وادی انــحــطــاط فــرهــنــگــی و تــمــدنــی غــرب 
نیست و این فرهنگ منحط غربی نه تنها 
تاکنون نتوانسته تعریف درســت از حقوق 
ــان ایــرانــی ارائـــه دهــد، بلکه  ــرای زن و آزادی ب
بــا بحرانی جلوه دادن اتــفــاقــات مشکوکی 
همچون مسمومیت های دخــتــران، زمینه 
را برای سوء استفاده از قشر زنان و بانوان و 
دختران جوان و نوجوان ایرانی و سوق دادن 
آن هـــا بــه عــرصــه مدلینگ یــا دیــگــر مظاهر 
برهنگی فراهم می کند تا از تمدن ســازی و 

دانش اندوزی دور سازد.
جامعه نخبگان باید ایــن ســؤال را از خود 
بپرسند که کدام گفتمان و کدام تفکر، آزادی 
را برای بانوان ایجاد می کند و کدام یک برای 
آنان بحران، تنش و  عقب ماندگی را به همراه 
دارد؟ ایــن وظیفه مهم و تاریخی اســت که 
بــانــوان نخبه و همه دغدغه مندان اعتالی 
جامعه و خانواده بر دوش دارند تا به درستی 
و بـــدون غــرض ورزی و بــا نگاهی مثبت به 
تــاریــخ غنی ایـــران و اســـالم بــه ایــن پرسش 
پاسخ بدهند. پاسخ بــه ایــن پرسش است 
که سبب می شود بانوی ایرانی بیش از پیش 
جایگاه واالی خود را بشناسد و با هوشیاری 
از توطئه ها عــبــور کند و فــریــب شعارهای  
پررنگ و لعاب جهان و بوقچی های آنــان را 
نخورد. قطعاً عبور از این فرهنگ و تثبیت 
الگوی زن مسلمان ایرانی نیازمند بصیرت 
ــوان جامعه  ــان  و عــمــل گــرایــی هــمــه اقــشــار ب

است.

وزیر آموزش و پرورش:

بدترین خاطره ما تعطیلی 
دانش آموزان بود

وزیر آمــوزش و پــرورش در مورد بورسی شدن 
شرکت ها و هلدینگ های مؤسسه صندوق 
ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه اهتمام الزم 
در این زمینه انجام شــود، گفت: اقــدام برای 
ورود بــه بـــورسِ حــداقــل یکی از شرکت های 
مؤسسه که در هفته معلم اعالم شده است، 
حتماً عملیاتی شود. یوسف نوری با تأکید بر 
اینکه اقدامات مثبتی در مؤسسه صندوق 
ذخیره فرهنگیان انجام شده و افق های مثبتی 
از آن بر می آید، تصریح کــرد: همان طور که 
بدترین خاطره ما تعطیلی دانش آموزان است، 
مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان هم باید 
پویایی داشته باشد و شبانه روز برای خدمت 

به فرهنگیان فعال باشند.

خبـر
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معاون امــور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: دو فروند لندینگ کرفت نوساز 
۸۰۰ تُنی ساخت صنایع داخلی کشور در یکی از 
شرکت های کشتی سازی بندرعباس به آب اندازی 
شد.اسماعیل مــکــی زاده دیـــروز در گفت وگو با 
خبرنگار ایــرنــا افـــزود: در روزهـــای پایانی ســال، 
آزمــون هــای دریــانــوردی دو فروند لندینگ کرفت 
نوساز ۸۰۰ تنی ساخت صنایع داخلی کشور با 
حضور و نظارت کارشناسان اداره مرکزی بازرسی 
و ثبت شناورها و مؤسسات رده بندی داخلی با 

موفقیت به آب اندازی شد.
بــه گفته وی؛ ایــن شناورها مشابه هــم بــه طول 
سرتاسری ۵۳ متر، ۱۴/۵۰متر عرض و دارای ۲/۲۵ 
متر آبخور بوده که تمامی مراحل طراحی، ساخت، 
تکمیل و نصب تجهیزات در یکی از شرکت های 
ــوســط مــتــخــصــصــان و  شـــنـــاورســـازی داخـــلـــی ت

کارشناسان داخلی انجام شده است.
معاون امــور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان ادامه داد: این شناورها هریک دارای دو 
دستگاه موتور اصلی ۸۳۰ اسب بخار و سرعت 

۱۰ گره دریایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
پس از صدور گواهی نامه های فنی، ایمنی و دریایی 
مجاز به تردد و بهره برداری با پرچم کشور خواهد 
بود.مکی زاده خاطرنشان کرد: چهار فروند شناور 
لندینگ کــرافــت دیگر نیز بــا ابــعــاد متفاوت در 
شناورسازی های بخش خصوصی شهرستان 

بندرعباس درحال ساخت است.
وی اضافه کرد: همچنین دو فروند کشتی خدماتی 
۴۰ متری با ۱۰ متر عرض ساخت صنایع بندرعباس 

نیز در ایام دهه فجر امسال به آب اندازی شد.

خبرخبر

 به آب اندازی 
دو شناور8۰۰ تنی 

ایرانی

j مجازات اعدام برای دو عامل حادثه حرم شاهچراغ
با اتمام رسیدگی به پرونده عامالن حادثه تروریستی 
حمله به حرم مطهر شاهچراغ )ع( و در مهلت قانونی، 
احــکــام مــجــازات متهمان ایــن پــرونــده در شعبه اول 
دادگــاه انقالب اسالمی شیراز صــادر شد. به گزارش 
ایسنا، رئیس کــل دادگــســتــری اســتــان فــارس شنبه 
۲۷ اسفند ضمن تأیید صدور احکام عامالن حادثه 

تروریستی حرم مطهر شاهچراغ)ع(، از محکومیت 
دو تن از متهمان اصلی این پرونده به اعدام در مألعام 
خبر داد و به خبرنگاران گفت: اتهام ایــن دو متهم 
معاونت در افساد فی االرض، بغی و اقدام علیه امنیت 

کشور است.
حجت االسالم و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره 

به اینکه اقدامات متهمان در شیراز و تهران و همچنین 
ارتباطات برون مرزی آنــان، مستقیم زمینه ساز حمله 
ناجوانمردانه تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ )ع( 
و شهادت ۱۳ نفر از خادمان و زائــران و مجروحیت ۳۰ 
تن دیگر شده است، گفت: شکات پرونده در نخستین 

جلسه دادگاه خواستار اشد مجازات متهمان بودند.

ــه به  ــ ــورای قــضــایــی اســتــان فـــارس در ادام رئــیــس شــ
محکومیت سه تن دیگر از متهمان به مجازات های 
سنگین حبس اشاره کرد و در تشریح آن، گفت: آرای 
صادره در خصوص پنج متهم این پرونده مطابق آیین 
دادرســی کیفری قابل فرجام خواهی در دیــوان عالی 

کشور است.



قیمت تنظیم بازار 
پرتقال 16هزار 

و 900 و سیب 
۲6هزار تومان 

رئیس اتحادیه 
بارفروشان تهران گفت: 

قیمت در ۲60 میدان 
اقماری تهران 16 هزار 
و 900 تومان برای هر 
کیلو پرتقال، ۲۲هزار 

تومان برای سیب قرمز 
و ۲6هزار تومان برای 
سیب زرد تعیین شده 

است. دارایی نژاد گفت: 
اتحادیه بارفروشان 

تا 10 فروردین 1۴0۲ 
توزیع میوه ایام نوروز 

را بر عهده خواهد 
داشت و پس از آن 

تعاون روستایی ها 
و شرکت های 

زیرمجموعه وزارت 
جهاد کشاورزی به 

عرضه میوه های 
ذخیره سازی شده در 
این حوزه می پردازند. 

اقتصاد3
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      صفحه 3

︪︐﹫︊︀﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی     ︎️︣︡﹞

︣︡ ۵٠٠ ︻︡د   ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︀﹜️ ﹁﹙︤ی   ︎︦﹋︀︋

آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ︣︠︡ « ۵٠٠ ︻︡د ︋︀﹋︦ ︎︀﹜️ 
﹢د از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  ﹁﹙︤ی » ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪︀﹨︡ه︫  ﹝︐︣م︋ 
︋ـ﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹩ ︋ dev.razavi.irـ︩ ﹝﹠︀﹇︭ـ︀ت ︀ ︋︭ـ﹢رت ︱﹢ری ︋﹥ 
 ﹤﹢﹋ ︉﹠︗ ،ـ︥اد﹡ ﹩﹝︀︫ـ﹨ ︡﹫︡ا، ︠﹫︀︋︀ن ︫ـ︡ان ︫ـ﹫﹞ ،︡آدرس ﹝︪ـ
﹡︀︸︣، ︨ـ︀︠︐﹞︀ن اداری ︔︀﹝﹟، ︵︊﹆﹥ ︨ـ﹢م، ︋︩ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد ﹨︀ ﹝︣ا︗︺﹥ 
و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ـ︀︻️ ١٣:٠٠ روز ︎﹠︕ ︫ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۴٠٢/٠١/١٧ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ 
︑﹠︪﹫︎ ﹏﹢︀دات ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ا︳ ا︻﹑م ︫︡ه ا﹇︡ام 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤ـ︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝ـ﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡ـ︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹡﹞︀﹠ـ︡، ︲﹞﹠ـ

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︫﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١۵١٩ و ٣٢٠٠١۴٢٠- ٠۵١

۴۰
۱۱
۷۰
۶۴

︪︐﹫︊︀﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  ︎️︣︡﹞

︡︣  ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 HP ︣ور  ٢ د︨︐﹍︀ه︨ 

 « HP ٢ د︨︐﹍︀ه ︨︣ور » ︡︣︠ ﹤︋ ️︊آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ـ
﹢د از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪ـ︀﹨︡ه ︫ـ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ 
﹡︪ـ︀﹡﹩ ︋ dev.razavi.irـ︩ ﹝﹠︀﹇︭ـ︀ت ـ︀ ︋︭ـ﹢رت ︱ـ﹢ری ︋ـ﹥ 
 ﹤﹢﹋ ︉﹠︗ ،ـ︥اد﹡ ﹩﹝︀︫ـ﹨ ︡﹫︡ا، ︠﹫︀︋︀ن ︫ـ︡ان ︫ـ﹫﹞ ،︡آدرس ﹝︪ـ
﹡︀︸︣، ︨ـ︀︠︐﹞︀ن اداری ︔︀﹝﹟، ︵︊﹆﹥ ︨ـ﹢م، ︋︩ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد ﹨︀ ﹝︣ا︗︺﹥ 
و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ـ︀︻️ ١٣:٠٠ روز ︎﹠︕ ︫ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۴٠٢/٠١/١٧ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ 
︑﹠︪﹫︎ ﹏﹢︀دات ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ا︳ ا︻﹑م ︫︡ه ا﹇︡ام 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤ـ︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝ـ﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡ـ︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹡﹞︀﹠ـ︡، ︲﹞﹠ـ

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︫﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١۵١٩ و ٣٢٠٠١۴٢٠ ٠۵١

۴۰
۱۱
۷۰
۶۵

︪︐﹫︊︀﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی     ︎️︣︡﹞

︣︡ ﹝︀﹨﹩ ﹇︤ل آ﹐   ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞

︡ « ﹝︀﹨﹩ ﹇︤ل آ﹐ » ﹝﹢رد  ︣  ︠﹤  ︋️ ︣ دارد ﹡︧︊ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷
﹡﹫ـ︀ز ︠﹢د از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇ـ︡ام ﹡﹞︀︡، ﹜ـ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
﹝︐︣م ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪ـ︀﹨︡ه ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹩ ︋ dev.razavi.irـ︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣:٠٠ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۴٠٢/٠١/١٧ ﹡︧︊️ 
︋﹥ ︑﹢﹏ ︎﹫︪ـ﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ا︳ ا︻﹑م 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه  ﹠﹝︲ ،︡﹠︀﹝﹡ ︫︡ه ا﹇︡ام

︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
 ︫﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١۵١٩ و ٣٢٠٠١۴٢٠ ٠۵١

۴۰
۱۱
۷۰
۶۷

︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١۴٠١،١٢،١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ︉﹢︭︑ ــ﹥ ١۴٠٠،١٢،٢٩﹝﹢رد  ︋﹩︐﹠﹞ ️﹋︣ــ ــ︡ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︫  ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٨۶٠ و︫   ︫﹤ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣﹎︀ن ︑︣ازو ﹨﹞﹊︀ران︋ 
︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︑﹑ش ار﹇︀م ︧︀︋︡اران   ︋️﹝  ︨﹤  ︋١٠٣٨٠۵٣٣٩٢٩﹩﹚﹞
︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل   ︋️﹝  ︨﹤  ︋١٠١٠٠۵۶٠٣٨٣﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔١۵١٢٨️︊ و︫   ︫﹤ ر︨ــ﹞﹩︋ 
ــ︡﹡︡. روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪ــ︣                     ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب︫   ︨﹉ ︋ــ︣ای ﹝︡ت

 .︡ ︣﹋️ ا﹡︐︀ب︫  آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن︠  اداره ﹋﹏ ︔︊

(١۴٧٠٨٠١) ︡ ︪﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀ ﹨ ️ ﹋︣  ︫️  اداره ︔︊

 ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤ ︀ص زر﹟ دره︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
١٠٣٨٠١۵٩٣۵٨ و ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩٠٣ 

۴۰
۱۱
۷۰
۶۸

۴۰
۱۱
۷۰
۷۰

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
ساليانه شركت نوشين شهريار خراسان
 سهامى خاص به شماره ثبت 11991 و 

شناسه ملى 10380276857

︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ 
  ﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗ در   ﹤﹋  ︡آ  ﹩﹞
 ﹤﹋  ١٤٠٢/٠١/١٠ ﹝﹢ر︠﹥   ﹤︊︪︖﹠︎ روز  در   ﹤﹋  ️﹋︫︣
آدرس:   ﹤︋  ️﹋︫︣  ﹏﹞ در   ︊︮  ١٠  ️︻︀︨ راس 
﹝︫ ︪︡︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︵﹢س ﹇︴︺﹥ ١٥٤ ﹁︀ز ﹈ ︋︣﹎︤ار 

﹝﹫﹍︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ :

١- ا﹡︐︀ب و ︑︺﹫﹫﹟ ︨﹞️ ﹝︡︣ان
٢- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس

٣- ︑︺﹫﹫﹟ دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ء
٤-ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

۴۰
۱۰
۷۰
۶۹

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
ساليانه شركت توليدي شير پاستوريزه و 

فراورده هاي لبني نوشين طوس سهامى خاص 
به شماره ثبت 9448 و 

شناسه ملى 10380251965
︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ 
 ﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗ در   ﹤﹋  ︡آ  ﹩﹞
︫︣﹋️ ﹋﹥ در روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٤٠٢/٠١/١٠  ﹋﹥ 
 ︪︡﹞ :آدرس ﹤  ︋️﹋︣  ︫﹏﹞ در ︊  ︮١٠ ️︻︀ راس︨ 
︑﹑ش  ︋﹙﹢ار  ︑﹢س   ﹩︐︺﹠︮ ︫︣ک  ﹇﹢︀ن   ︡︡︗ ︗︀ده 
︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد   ︋﹜︐﹀﹨ ﹤︺︴﹇ ٦/٤ ﹩﹛︀﹝ ︫﹞︀﹜﹩، ︑﹑ش︫ 

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ :

١- ا﹡︐︀ب و ︑︺﹫﹫﹟ ︨﹞️ ﹝︡︣ان 
٢- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس  ٣- ︑︺﹫﹫﹟ دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ء

٤-ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

خبرخبر
روزروز

نگرانی برای تأمین مواد اولیه در بهار و تابستان به حداقل می رسد
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اعالم اینکه روند تخصیص ارز در روزهای اخیر بهبود یافته 
و در روزهای آینده نیز گشایش هایی حاصل خواهد شد، 
تأکید کرد: نگرانی ها برای تأمین مواد اولیه، اجزا و قطعات 
وارداتی تولید برای بهار و تابستان آینده در صنایع مختلف 
به حداقل خواهد رسید و پیگیری های ما برای تسهیل 

تخصیص ارز با بانک مرکزی ادامه خواهد یافت.
برادران اظهار کرد: در سال 1401 تعداد 27 طرح توسعه ای 
لوازم خانگی در کشور اجرایی شد که شامل 10 خط تولید 
یخچال فریزر جدید، چهار خط ماشین ظرفشویی، سه 
خط ماشین لباسشویی، یک خط تولید ماژول تلویزیون، 
سه خط تولید کولر و 6 خط تولید مایکروویو و لــوازم 

خانگی کوچک بوده است.وی گفت: رضایت عمومی از 
تولیدکنندگان لوازم خانگی با بهبود کیفیت تولیدات و 
همچنین افزایش زمان ضمانت نامه های آن ها از 18 ماه 

به 24 ماه افزایش یافته است.
ــوازم خانگی و  بـــرادران از کاهش 22 درصــدی ارزبـــری ل
افزایش عمق تولید محصوالت خبر داد و گفت: در 11 

ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 1400 رشد 18 
درصدی صادرات لوازم خانگی محقق شد.

وی تصریح کرد: تالش وزارت صنعت در تأمین نیازهای 
ارزی تولیدکنندگان از تاالر دوم بانک مرکزی و همچنین 
جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت مواد اولیه در بورس 

است تا جریان تولید دچار اختالل نشود.

بازار مالی  
سواد اقتصادی

بازار مالی هر بازاری است که در آن معامله دارایی ها 
صورت می گیرد. به عنوان مثال بازار سهام که در آن 

سهام شرکت های مختلف داد و ستد می شود، یکی از 
انواع بازار مالی است. بازارهای مالی برای هر اقتصاد 

رو به رشد و کشورهای توسعه یافته، یک ابزار 

حیاتی برای عملکرد مناسب اقتصادی و تأمین مالی 
بنگاه ها محسوب می شود. اهمیت بازارهای مالی 
به قدری است که در بحران اقتصادی سال ۲008 

آمریکا همراه با رکود و سقوط سنگین بازارهای مالی، 
شاهد ایجاد مشکالت اساسی برای کشور آمریکا 

و اقتصاد جهانی بودیم.وظیفه اصلی بازارهای 
مالی، تخصیص بهینه منابع مالی برای بنگاه ها و 

کسب و کارهای اقتصادی است. در واقع این بازارها 
تجارت و کسب و کار را برای خریداران، فروشندگان، 

تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تسریع و تسهیل 

خواهند کرد. بازارهای مالی از ابزارهای متعددی 
برای خرید و فروش تشکیل شده اند که بازار سهام 

فقط یکی از آن هاست. بازارهای دیگری مثل فارکس، 
اوراق مشتقه، کاالها، بازار نقدی و... از انواع دیگر 

بازارهای مالی هستند. 

 زهــرا طوسی 
ــورم  در حــالــی کــه ت
هــر روز بــا دستبرد 
به جیب و سرمایه 
مــردم، اداره زندگی 
را بــرای سرپرستان 
خانوار سخت تر می کند، اتخاذ یک 
تصمیم صحیح و اصولی  که مبتنی 
بر آن بتوان سبد سرمایه را از گزند 
تـــورم دور نگه داشـــت از هــر اقــدامــی 

ضروری تر محسوب می شود. 
قدس در این مجال سعی دارد با مروری 
بر آنچه در سال جاری بر بازارهای مالی 
گذشت به پیش بینی بــازارهــا در سال 
ــپــردازد تــا شما بتوانید گزینه  آیــنــده ب
مناسب بــرای سرمایه گذاری در سال 

آینده را راحت تر انتخاب کنید.
طبق آنچه محمدرضا فلفالنی، تحلیلگر 
بازارهای مالی به خبرنگار قدس می گوید 
برای اینکه بتوانیم یک دورنما از آینده 
بـــازارهـــای مــالــی داشــتــه باشیم، ابتدا 
بایستی گذشته آن ها را مرور کنیم و بعد 
با تحلیل متغیرهای کالن اقتصادی مثل 
تورم بتوانیم به آنالیز درستی از بازارها 
دست پیدا کنیم. به گفته وی، تجزیه و 
تحلیل بــازارهــای مالی همیشه ممکن 
اســت یکسری خطاهایی هــم داشته 
باشد چون مبتنی بر مفروضاتی است 
کــه در فضای اقتصاد کــالن هــر لحظه 

ممکن است تغییر کند.

 بـــــــازدهـــــــی 90 درصــــــــــــدی طــا ◾
در سال جاری

ایــن تحلیلگر بــازارهــای مالی با اشــاره 
به تــورم حــدود 45 درصــدی سال 1401 
می گوید: با مفروضات فعلی در زمان 
نگارش این گــزارش، در سال آینده هم 
ــدی پیش بینی  ــا 45 درصــ تـــورم 43 ت
می شود و با این شرایط احتمال افزایش 
ــازارهــای مالی دور از  قیمت کاالها و ب
ذهن نخواهد نبود. فلفالنی با اشاره به 
اینکه در سال 1401 با همان تورم حدود 
45 درصــدی، طال در ایران یک بازدهی 
ــدی داشـــت توضیح  حـــدود 90 درصــ

می دهد: این نکته حائز اهمیت است 
که نرخ طال در ایــران متأثر از دو متغیر 
است؛ یکی نرخ ارز و دیگری هم اونس 
جهانی که هر دو این ها افزایشی بود 
و این منجر شد به اینکه طال در ایران 

حدود 90 درصد بازدهی داشته باشد.
فلفالنی با اشــاره به اینکه پس از طال، 
ــازدهــی نسبت بــه سایر  بـــازار ارز در ب
ــای مــالــی پیشتاز بـــوده اســت،  ــازارهـ بـ
می افزاید: در سالی که گذشت نرخ ارز 

حدود 70 درصد بازدهی داشت.
به گفته وی، بازار مسکن نیز با توجه 
بــه اینکه در نقاط مختلف بازدهی 
متفاوتی داشــتــه اســـت، قــابــل بیان 
نیست امــا در مجموع بــازدهــی بــازار 
مسکن نیز در ســال گذشته بسیار 

بیشتر از نرخ تورم برآورد شده است.

ــی در بــــازارهــــا ◾ ــ ــازدهـ ــ  کـــمـــتـــریـــن بـ
متعلق به بورس 

این تحلیلگر اقتصادی می افزاید: اگر ما 
مبنای بازدهی را شاخص کل بورس در 
نظر بگیریم، بازار بورس حدود 35 درصد 
بازدهی داشــت که البته نقد زیــادی به 
این موضوع وارد است. چون بسیاری 
از سهام  در این بازه کمتر و بسیاری هم 

بیشتر از 35 درصد بازدهی داشتند.
فلفالنی می افزاید: در یک مقایسه 
سطحی بین بازارها در سال 1401 با نرخ 
تورم این نکته به نظر می آید که بازار 
سهام به شدت نسبت به سایر بازارها 

دچار عقب ماندگی است.

ــا ◾ ــازارهــ ــ ــد هـــمـــه ب ــ ــیــنــی رشـ  پــیــش ب
در سال 1402 

این کارشناس اقتصادی تأکید می کند: 
به نظر می رسد این عقب ماندن از تورم 
در سال 1402 بتواند به راحتی جبران 
ــرآوردی که از تورم  شــود. البته با این ب
داریم یعنی تورم بیش از 40 درصد در 
سال 1402، سایر بازارها هم احتماالً 
افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. 
ــازار بورس  امــا ایــن عقب ماندگی در ب
چنانچه بخواهد در 1402 جبران بشود 
قاعدتاً رشد بــازار بــورس از رشد سایر 

بازارها بیشتر خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه بـــرآورد ما از نرخ 
کامودیتی ها در 1402 این است که روند 
رو بــه رشـــدی خواهند داشـــت یـــادآور 
می شود: یکی از متغیرهای مؤثر در بازار 
سهام نرخ کامودیتی ها در بازار جهانی 
ــال، فــلــزات  ــت کــه شــامــل نــفــت، طـ اسـ
اساسی مثل ســرب، روی، آلومینیوم و 
غیره می شود. با مفروضات اقتصادی 
فعلی در شرایط اقتصاد کالن و با توجه به 
تورمی که در اقتصاد جهانی وجود دارد 
و شرایط ویــژه ای که در اقتصاد آمریکا 
ایجاد شده است، نرخ کامودیتی ها نیز 

افزایشی برآورد می شود.

 ســـــــودآوری شــرکــت هــا و افـــزایـــش ◾
قیمت سهام

ــا تأکید بر  ایـــن تحلیلگر اقــتــصــادی ب
افزایشی بودن انتظارات تورمی در داخل 
کشور می افزاید: تمامی این عوامل در 

کنار افزایش نرخ ارز این نتیجه را به ما 
ــودآوری شرکت ها  می دهد که رونــد سـ
احتماالً رو به رشد خواهد بود و احتمال 

افزایش قیمت سهام هم باالست.
وی با اشاره به اینکه هر چه ناامنی ها 
در اقتصاد جهان افــزایــش پیدا کند 
ســرمــایــه گــذاری در حــوزه طــال بیشتر 
می شود می افزاید: با توجه به شرایط 
اقتصاد جهانی، باید گفت اونس در 
ــازار جهانی همچنان رو به افزایش  ب
خواهد بود؛ چرا که ناامنی در اقتصاد 
جــهــان افــزایــش پــیــدا کـــرده اســـت، از 
جمله اینکه مــا در همین چند روز 
گــذشــتــه شــاهــد ســقــوط چــنــد بانک 
معتبر در اقتصاد آمریکا و اروپا بودیم. 
اگر این رویه ادامه دار باشد که به نوعی 
خبر افزایش ناامنی در اقتصاد کالن 
دنیا را مخابره می کند ما باز هم شاهد 
افزایش بیشتر قیمت اونس در بازار 
جهانی خواهیم بود و این موضوع روی 

نرخ طال در کشور هم مؤثر است.

سهام ارزنده در سال 1402◾
وی دربــاره اینکه چه سهامی در سال 
آینده ارزنـــده اســت یـــادآور می شود: 
یــک ســبــد ســهــام مستعد رشـــد در 
سال آینده شامل سهام شرکت های 
بزرگ صادرات محور و کامودیتی محور 
است از جمله صنعت فلزات اساسی، 
صــنــعــت پـــاالیـــشـــی، پــتــروشــیــمــی و 
معدنی، عالوه بر آن سبد سهام ما باید 
شامل شرکت های با فــروش داخلی 
مثل صنعت زراعــت، غذایی و سایر 

صنایع کوچک هم باشد.
وی با تأکید بر اینکه سبدی برای 1402 
مناسب است که شامل هر دو بخش 
فـــروش داخــلــی و بخش شرکت های 
صــادرات مــحــور باشد مــی افــزایــد: در 
هــر یــک از ایــن صنایع سرمایه گذار 
می تواند تجزیه و تحلیل کند که چه 
شــرکــت هــایــی پیشرو هستند و چه 
شرکت هایی مزیت رقابتی دارنــد و از 
نظر تکنیکالی چه شرکت هایی شرایط 
مساعدتری برای سرمایه گذاری دارند.

بررسی بازارهای مالی در سالی که گذشت و سال آینده 

سبد سرمایه گذاری در1402 را چگونه بچینیم؟
مــدیــر طـــرح واردات خـــودرو 
وزارت صــنــعــت، مـــعـــدن و 
ــا پــاالیــش  تـــجـــارت گــفــت: بـ
ــان دریـــــافـــــت  ــ ــی ــاضــ ــقــ ــ ــت ــ م
ــویــت تخصیص  ــی، اول ــ خـــودروهـــای وارداتـ
خودرو به حدود 34 هزار نفر مشخص و به 

آنان اعالم شد. 
به گــزارش قدس آنالین، مهدی ضیغمی با 
اشاره به نام نویسی بیش از 120 هزار نفر در 
طرح واردات خودرو، گفت: در عمل با توجه 
به اشتباهات افــراد و همچنین اشتباهات 
بانک ها در وکالتی کـــردن حــســاب هــا، در 
مجموع برای حدود 34 هزار نفر اولویت ها 

مشخص و به آنان اعالم شده است. 
وی افــزود: حــدود 15 درصــد متقاضیان در 
بحث وکالتی کردن شماره حساب هایشان 
دچـــار اشتباه شــدنــد، امــا بـــرای افـــرادی که 
اعتراض دارنــد امکان مکاتبه و نامه نگاری 
و تحویل آن به دبیرخانه وزارت صمت یا 
تماس با سامانه 124 با درج کد ملی، شماره 
تلفن همراه و مشکل پیش  آمده وجود دارد. 
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت ادامه 
داد: در موضوع انصرافی ها، با بانک ها در 
تماس بودیم و فهرست انصرافی ها نیز به 
بانک ها اعالم شد. با این حال برخی بانک ها 
همکاری الزم را در زمینه رفــع مسدودی 
حساب افراد نداشتند اما تعهد دادند که از 

امشب کار را به انجام برسانند. 
وی گفت: یک هزار و  108 دستگاه خودرو از 
برند چانگان )شامل 240 دستگاه چانگان 
تیپ 2 و 868 دستگاه چانگان تیپ 3( که 
در کشور مــوجــود بـــوده یــا بــه سمت بنادر 
کشورمان بارگیری شده اند، عرضه خواهد 
شــد و در تالشیم از امشب عرضه آن هــا 

آغاز شود. 
ضیغمی ادامه داد: همچنین 300 دستگاه 
خودرو النترا مجوز سازمان ملی استاندارد 
و مجوز گمرک را دریــافــت کــرده انــد، امــا به 
دلیل فاصله اندک باقی مانده تا عید، پس از 
تعطیالت نوروز و از پنجمین روز سال جدید 

عرضه آن ها انجام خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: تا امروز از 11 شرکت از 
جمله شرکت های چانگان، دانگ فنگ، کیا، 
هیوندایی، سانگ یانگ، نیسان، جتا، فیات، 

سئات، تویوتا، میتسوبیشی، اپل و داچیا 
اقــدام به ثبت سفارش خــودرو شــده است 
و باید گفت به جز خــودروهــای آمریکایی 
و فرانسوی، در سایر خــودروســازان جهانی 
امکان صادرات خودرو به کشور وجود دارد و 
ثبت سفارشات آن ها انجام شده یا در مرحله 
ثبت سفارش هستند و یا نمونه های خودرو 

آن ها وارد کشور شده است. 
ایــن مقام مسئول وزارت صمت تصریح 
کـــرد: بخشی از ایـــن خـــودروهـــا اکــنــون در 
کشورمان موجود است، اما انبوه واردات را 
در اردیبهشت و خرداد 1402 شاهد خواهیم 
بود. به گفته مدیر طرح واردات خودرو وزارت 
صمت، هــر نفر در آن واحـــد مــی تــوانــد دو 

اولویت خودرو انتخاب کند. 
وی با اشــاره به قیمت ها خاطرنشان کرد: 
به طور مثال قیمت علی الحسابی که برای 
چانگان تیپ2، 850 میلیون تومان و برای 
چانگان تیپ3 حــدود 900 میلیون تومان 
اعالم شده، قیمت درب خروج گمرک است و 
قیمت قطعی در زمان ارسال دعوت نامه برای 

افراد مشخص می شود. 
وی اظهار کرد: قیمت علی الحساب، عمده 
هزینه های ارزش خودرو شامل علی الحساب 
هزینه های ترخیص، حمل و بیمه را شامل 

خواهد شد. 
ضیغمی تأکید کرد: وزارت صنعت فهرست 
مربوط را به شرکت های واردکننده می فرستد، 
پس از آن افراد باید با آن شرکت ها قرارداد 
بسته، رنگ خودرو را مشخص کرده و مابه 
التفاوت قیمت را پــرداخــت کنند که پس 
ــودرو حــداکــثــر تــا ســه ماه  از آن تحویل خــ
انجام مــی شــود.  ایــن مقام مسئول وزارت 
صمت همچنین تصریح کرد: افراد نگرانی 
بابت تحویل خــودرو نداشته باشند، زیرا 

قراردادهای مربوط منعقد شده است. 
 به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
متعهد بود تا نیمه نخست سال 1402 حدود 
100هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند و این 

روند ادامه دار خواهد بود. 
 ضیغمی همچنین بیان کرد: پس از تحویل 
خــودروهــای وارداتـــی به متقاضیان، امکان 
نام نویسی مجدد برای خودروهای وارداتی 

جدید وجود خواهد داشت. 

 نام نویسی بیش از 120 هزار نفر در طرح واردات خودرو

اولویت تخصیص به 34 هزار نفر مشخص شد

خبر



   مژده لواسانی 
به جمع مجریان 
تحویل سال 
 تلویزیون 
اضافه شد  
پیش از این اعالم 
شده بود مصطفی 
امامی، اجرای برنامه 
»۵ستاره« شبکه ۵ سیما 
را برعهده دارد. با این 
حال، اما قرار شد مژده 
لواسانی در کنار او این 
ویژه برنامه را اجرا کند.

مژده لواسانی از 
شب گذشته در کنار 
مصطفی امامی قرار 
گرفت تا ویژه برنامه 
 تحویل سال شبکه

 ۵ سیما را اجرا کنند. 
این برنامه هر شب از 
ساعت 20 تا 24 و روز 
دوشنبه از ساعت 16 
تا 2 بامداد روی آنتن 
می رود. 

یاد او؛ عاشقانه ای گیرا ◾
»کالین هــور« نویسنده ای اســت که هر چه 
تاکنون نوشته پرفروش بــوده اســت. او جزو 
نویسنده هایی است که طی سال های اخیر 
اســم و رسمی بــرای خــودش دســت و پا کرده 
اســــت.در کــشــورهــای مختلف کلونی هایی 
ــه کــالــیــن هــورخــوانــی مــعــروف  انــد درســـت مثل  هستند کــه ب

تالکین خوان ها یا هری پاتر خوان ها. 
فقط فرق هور با نویسندگان نام برده در ژانر نوشتاری اوست؛ 
او نــه علمی تخیلی می نویسد و نــه فانتزی نویس اســـت. او 

عاشقانه هایی معمایی می نویسد.
کتاب هایش هم خواندنی اند و هم ارزش های ادبی را دارا هستند 
از این رو مخاطب وقتی آثارش را می خواند دریچه های تازه ای از 
تجربه های نزیسته مقابل چشمانش گشوده می شود و مگر 

ادبیات کاری جز این دارد؟
»کِنا روآن« مــادری دلشکسته اســت که به دلیل اشتباهی 
مرگبار، پنج سال از عمرش را در زندان سپری کرده است. پس 
از آزادی، به امید دیدار دختر 4ساله اش به شهر بازمی گردد. 
امــا هیچ  کس پــذیــرای او نیست؛ همه پل های پشت  سرش 
خراب شده اند. کنا به سختی تالش می کند تا حُسن نیت خود 
را اثبات کند، اما همه می خواهند او را از زندگی دخترش بیرون 
ــه ای از امید به رویــش می گشاید،  برانند. تنها کسی که روزن
»لجر وارد« است. اما اگر کسی به رابطه  آن ها پی ببرد، همان 
کورسوی امید هم از دست می رود. حال کنا باید راهی بیابد تا 
با جبران اشتباه های گذشته، آینده ای پر از شادی و امید را برای 

خود و عزیزانش رقم بزند.
این کتاب همین امسال با ترجمه عباس زارعــی از سوی نشر 

آموت به بازار کتاب آمد. 

پشت خط؛ رمانی اجتماعی◾
مهدی افروزمنش، روزنامه نگار و نویسنده ای است که سال 
ــژه ای را پشت ســر گــذاشــت چــون خیلی ها او را بــه  واسطه  ویـ
ســریــال »یــاغــی« شناختند. ایــن ســریــال بــا اقتباس از کتاب 
»سالتو«ی افروزمنش ساخته شد و همین موجب شد تا کتاب 
»پشت  خط« که نشر چشمه در سال 1401 از او منتشر کرد، 
به همراه سالتو جزو کتاب های پرفروش نشر چشمه باشد و از 
کتاب هایش استقبال شود. داستان پشت  خط مانند سه رمان 
قبلی افروزمنش در بستر محله ای واقــع در پایین شهر تهران 

شکل می گیرد. 
در ایــن کتاب راوی و قهرمان داستان فرهاد نــام دارد و عاشقِ 
دختری به نام »اشــرف فــالح« است که پــدرش بانی و مؤسس 
محله  فالح بوده. پدر خودش نیز روزگاری پا به این محله گذاشت 
تا آرزوها و رؤیاهایش را در آن بنا کند؛ او درخت های چنار این 
محله را کاشت و باغ های آن را آباد کرد اما پدر اشرف محله را 

غصب کرد و نام خودش را روی آنجا گذاشت.
فرهاد در کل فضای رمان با کشمکش های دوگانه ای روبه روست 
که زندگی او را تحت  تأثیر قــرار می دهد و در نهایت، پای این 
دوگانگی به رابطه اش با اشرف نیز می کشد؛ چرا که بر اساس 
سنتی که پدران آن ها در محله شکل داده اند، سرنوشت این دو 
نفر همواره با عشق از یک سو و جدال از سوی دیگر رقم می خورد.
کتاب پشت خط در برهه  زمانی جنگ روایت می شود؛ نویسنده 
تالش کرده تأثیراتی که این رویداد بر حال  و هوای محله می گذارد 
را نیز از نظر دور نگه ندارد. این کتاب توسط نشر چشمه به بازار 

کتاب آمده است. 

عزرائیل؛ تریلر داستانی ◾
نیما اکبرخانی بــا نوشتن مجموعه »عــزرائــیــل« پــا بــه عرصه 
تریلرنویسی گذاشته است. عزرائیل یک مجموعه داستانی 
است که جلد اول آن توسط نشر کتابستان معرفت به بازار 

کتاب آمد. 
جلد اول با عنوان »کهنه سرباز« از ماجرای قتل یک گروه مواد 
مخدر در تهران و چند سرباز نیروی قدس سپاه در دوحه شروع 
می شود و با یک مــاجــرای هیجانی به ترکیه و شمال سوریه 

می رود.  
نویسنده در این رمان با دقتی مثال زدنی از جزئیات یک ماجرا 
پرده می بردارد و با قلمی روان، دو داستان موازی را پیش می برد. 
»کهنه سرباز« در پانزدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد هم 

توانست در بخش رمان تقدیر شود. 

گورگم؛ 20 داستان کوتاه◾
اگــر اهــل خواندن داستان کوتاه هستید می توانید داستان 
کــوتــاه »گــورگــم و داســتــان هــای ديــگــر« نوشته عــمــاد عبادی 
ــتــشــارات نــظــام الــمــلــک منتشر شـــده اســـت را   کــه تــوســط ان

بخوانید. 
این مجموعه شامل 20 داستان کوتاه خواندنی با موضوعات 
متنوع و بــا سبک های نوشتاری گوناگون اســت. نویسنده 
بــا خلق شخصیت های آشنا امــا کمتر دیــده شــده، نگاهی 
 تحلیلی و دقیق به روابط انسان ها در موقعیت های ایجاد شده 

دارد.
زبــان داستان ها ســاده امــا تأثیرگذار و احساس برانگیز است 
و توصیف ها و فضاپردازی ها به گونه ای پیش می روند که آنِ 

داستان به ثمر می نشیند. 

 مارادونا؛ اشک ها و لبخندها
اگر به خواندن سرگذشت نامه ها عالقه مند هستید، کتابخوان 
خوش شانسی هستید چون زندگی نامه ها و سرگذشت نامه های 
زیــادی به بــازار کتاب آمده اند و این بــازار را تسخیر کرده اند و 
گاهی جزو پرفروش های دنیا می شوند. امسال سرگذشت نامه 
»مارادونا« نوشته گیم باالگه با ترجمه عادل فردوسی پور و علی 
شهروز توسط نشر چشمه به بازار کتاب آمد و اتفاقاً به چاپ های 
متعدد هم رسید. مخاطب وقتی نام عادل فردوسی پور را بر جلد 
یک کتاب ببیند با اعتمادی که به او دارد دست به جیب می شود 

و کتاب را می خرد. 
از طرفی مارادونا هم داستان عجیبی دارد؛ یکی از عجیب ترین 
داستان هایی که درباره ورزشکاران قرن وجود دارد، داستانی مملو 

از اشک ها و لبخند ها. 
مارادونا در کنار چهره فوتبالی، یک چهره سیاسی هم دارد؛ او 
منتقد بی چون و چرای رفتارهای استعمارگرایانه آمریکا بود و 
به راحتی همه نقدهایش را بیان می کرد و همین مسئله از او 
چهره ای جذاب ساخته بود که همه این جذابیت توسط گیم 

باالگه در کتاب »مارادونا« خلق شده است. 
مخاطب با خواندن کتاب »مارادونا«، دیه گو آرماندو مارادونا؛ 

پسر عصیانگر آرژانتینی را بیش از پیش می شناسد. 

وجود؛ معشوقی ناسازگار ◾
وقتی فاضل نظری با کتاب جدیدش به نمایشگاه کتاب امسال 
آمد، صفی طوالنی برای امضای کتاب تشکیل شد. باید کتاب 
»وجــود« را یکی از کتاب های تأثیرگذار در حوزه شعر در سال 
1401 دانست. »وجود« شامل ۵2 غزل از فاضل نظری است که 
عشق، آفرینش و مرگ از موضوعات محوری آن است. عشق در 

غزل فاضل نظری به شهادت خود شاعر در شعرهایش مفهومی 
است کامالً زمینی؛ معشوق غزل های او معشوقی است که دائم 
سر ناسازگاری با عاشق دارد و عاشق بنا را بر مدارا و تحمل جفا 

گذاشته است. 
این کتاب توسط نشر سوره مهر به بازار کتاب آمد و در اندک زمان 

به چاپ های متعدد رسید. 

»چمدان های باز«؛ روایت های مهاجرت ◾
این روزها روایت خوانی مخاطبان پروپا قرصی پیدا کرده است. 
قلم نویسندگانی کــه تجربه های زیسته خــود را بــه نگارش 
درمی آورند و منتشر می کنند. روایت های منتشر شده نشان 
می دهد جسارت نوشتن در بین ایرانی ها ایجاد شده و چه بسا 

به ژانر پرطرفداری هم تبدیل شده است. 
روایت معتادی که تصمیم به ترک اعتیاد گرفته، روایت مادری 
از 9 ماه بــارداری، روایت یک معلم خصوصی از سروکله زدن با 
دانش آموزان بی عالقه به درس و کتاب، روایت مستأجر از خانه 

به دوشی و... . 
روایت خوانی حُسن های زیادی دارد؛ هم می تواند به ما کمک کند 
تا تجربه های زیسته بقیه را بخوانیم و در زندگی به کار ببریم و 
هم به ما به عنوان خواننده جرئت و جسارت نوشتن می دهد که 

چطور همین تجربه های روزمره را بنویسیم. 
این روزهــا مهاجرت رنگ و بوی دیگری به خود گرفته آدم های 
زیادی را می بینیم در اطرافمان که تصمیم به مهاجرت گرفته اند و 
بعضاً مهاجرت هم کرده اند. همه این دیده ها و شنیده ها ممکن 
است ما را بر آن دارد تا خیلی واقعی به این مسئله فکر کنیم که 

چرا من، نه؟ 
خواندن کتاب »چمدان های باز« در این شرایط خالی از لطف 
نیست. سیدمحسن روحانی در »چمدان های باز« دیده های 
خود را به  عنوان یک دانشجو و وکیل ایرانی از زندگی مهاجران در 
آمریکای شمالی  به خصوص شهر نیویورک به تصویر کشیده 
است. فراز و نشیب های مهاجرت و زندگی در کنار تفاوت های 
فرهنگی، اقتصادی و مذهبی از جمله مواردی است که در کتاب 
به آن اشاره شده است. روحانی مقطع پسادکترای رشته  حقوق را 
در شهر نیویورک گذرانده است. نشر جام جم این کتاب را همین 

امسال منتشر کرده است. 
 
جریده فریده؛ تاریخی خوشخوان◾

نشر اطــراف با کتاب های خاصی که منتشر کــرده، بین اهالی 
کتاب معروف است. این ناشر در سال 1401، کتابی را منتشر 
کرد که با توجه به اتفاقاتی که در این سال افتاد، جزو کتاب هایی 
شد که طــرفــداران زیــادی پیدا کــرد. »جریده فریده« منتخب 
مطالب روزنامه شکوفه دریچه ای بی نظیر است به دنیای زنان 
ترقی خواه دوره  مشروطه که تالش می کردند نقش اجتماعی 
تازه ای برای خود تعریف کنند. مریم عمید، زنی روشنفکر بود که 
در عمر کوتاهش هم روزنامه  شکوفه را منتشر کرد، هم مدرسه  
»دارالعلم و صنایع مزینیه« را تأسیس کرد و هم در »انجمن 
همت خواتین« به  عنوان یکی از نخستین انجمن های زنان ایران 

نقش مهمی داشت. 
جریده فریده مخاطب را با یکی از مهم ترین نشریات زنان آشنا 
می کند اما مخاطب این کتاب تنها روزنامه نگاران و عالقه مندان 
به مطبوعات نیستند. زبــان ســاده و نثر شیرین مریم عمید و 
سایر نویسندگان این کتاب سبب شده تا جریده فریده برای 
مخاطبان عمومی که به دنبال کتابی خــوش خــوان و تاریخی 

هستند، خواندنی باشد.

پیشنهادهایی برای مطالعه در تعطیالت بهاری 

نوروز 1402 چه کتاب هایی بخوانیم؟ 

خبرخبر
روزروز

»شماره 10« نوروز پخش می شود ◾
پخش تیزرهایی از تلویزیون نــشــان مــی دهــد مــذاکــرات 
صداوسیما برای پخش فیلم های سیمرغ گرفته به سه فیلم 
برگزیده از جمله فیلم »شماره 10« مجید صالحی رسیده تا 
پیش از اکران عمومی در تلویزیون به نمایش درآید.فیلم های 
دیگری که قرار است پیش از رفتن روی پرده نقره ای سینماهای 
کشور در تلویزیون به نمایش درآید، »هوک« حسین ریگی و 

»های پاور« به کارگردانی هادی محمدپور است.

آل پاچینو دوباره در »مخمصه«◾
آل پاچینو در حال مذاکره نهایی است تا با مایکل مان برای 

بازی در »مخصمه2« همکاری کند.
وینسنت هانا، کارآگاه زبده فیلم یکی از نقش های مهم در 
کارنامه طوالنی و درخشان پاچینو است که به لطف این 

فیلم رقم خورد.
پاچینوی ۸2 ساله آخرین بار با فیلم »خانه گوچی« ساخته 

ریدلی اسکات در سال 2021 روی پرده بزرگ دیده شد.

انتشار آلبوم »پروین« محمدرضا علیقلی  ◾
آلبوم »پروین« به آهنگ سازی محمدرضا علیقلی از تولیدات 
جدید مرکز موسیقی حــوزه هنری طی روزهــای گذشته در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت. این مجموعه که توسط مرکز 
موسیقی حوزه هنری تولید شده است، با نگاهی نو در عرصه 
آهنگ سازی سعی در پرداختن به زاویــه هــای جدیدی از 
زیبایی شناسی حاصل از ترکیب شعر کالسیک اما معاصر 
ایرانی با جهان آهنگ سازی محمدرضا علیقلی داشته است. 

همراهی دنزل واشینگتن با »گالدیاتور2« ◾
دنزل واشینگتن در حال مذاکره نهایی برای بازی در فیلم 
بعدی ریدلی اسکات است. با تأیید شدن قطعی این حضور، 
دنزل واشینگتن برای دومین بار با ریدلی اسکات همکاری 
خواهد کرد. آن ها در »گانگستر آمریکایی« در سال 200۷ با 
هم کار کرده بودند. به این ترتیب او در کنار پل مسکال و بری 
کیوگان جلو دوربین اسکات می رود. پارامونت تاریخ اکران این 

فیلم را 22 نوامبر 2024 تعیین کرده است.

   خدیجه زمانیان برای کسانی که در طول 
سال گرفتار دغدغه ها و روزمرگی های زندگی 

هستند و فرصت کتاب خوانی پیدا نمی کنند، 
تعطیالت نوروز بهترین زمان برای مطالعه 

است. 

تعطیالت نوروز و هوای بهاری فرصت خوبی 
است تا در کنار دید و بازدید عید سری به کلمات 

بزنیم و میهمان آرامشی شویم که آن ها به ما هدیه 
می کنند. 

در صفحه امروز به معرفی کتاب هایی می پردازیم 

که هر کدامشان می تواند اوقات خوشی را برای 
شما رقم بزند. این کتاب ها انتخاب هایی در 

ژانر های مختلف هستند.
 اگر مخاطبی هستید که طی سال ها مطالعه 

متوجه سلیقه مطالعاتی خود شده اید، می توانید 

از این فهرست به سراغ ژانر دلخواهتان بروید 
اما اگر جزو آن دسته کتابخوان هایی هستید که 

هنوز نمی دانید برای خواندن باید سراغ کدام 
کتاب بروید، می توانید از فهرست زیر دو معرفی 

اول را با خیال راحت بخوانید و لذت ببرید. 
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و هنر فرهنگ 

پیشنهاد مطالعه

آگهى تاريخ 27/ 12  / 1401      صفحه 4

برگ ســـبز موتور ســـیکلت پیشـــتاز CG۱۲۵ مدل 
۱۳۸۷ به رنگ مشـــک� به پـــالک ۷۶۲_۶۲۵۷۴ به 
شـــماره موتـــور PT157FMI*0836686* و شـــماره 
شاســـ� NEG***125A8709142 مفقود گردیده و 

از درجه ی اعتبار ساقط م� باشد 
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کارت خـــودرو رانـــا مدل ۹۴ رنـــگ بنفش متالیک 
به شـــماره انتظامـــ� ۵۱۲ و ۲۶ ایران ۷۴ شـــماره 
شاســـ�  شـــماره  و   ۱۶۳B۰۱۲۸۶۴۳ موتـــور  
ســـمیرا  مالکیـــت  بـــه   NAAU۰۱FE۶FT۱۰۰۳۵۵
دانایـــی مفقـــود گردیـــده و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد. 
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مـــدرک دانشـــنامه اینجانب زهره شمســـیه فرزند 
زینـــل به شـــماره ملـــ� ۰۹۳۴۲۶۳۶۹۸ و شـــماره 
شناســـنامه ۲۰۳۳۳صادره از حوزه ۲۳ مشهد در 
رشـــته کارشناس� زبان و ادبیات فارس� صادره از 
دانشگاه آزاد اسالم� واحد تربت حیدریه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالم� واحد تربت حیدریه به نشان� :
اســـتان خراســـان رضوی ،تربت حیدریه ،شهرک 
ولی�صر ،مجتمع دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید .
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برگ ســـبز خودرو وانت پراید مـــدل ۱۳۹۹ به رنگ 
سفید روغن�  شماره موتور M13/6499178 شماره 
شاس�  NAS 451100L 4918971 شماره انتظام� 
۳۶-۸۳۵ی ۵۴ بـــه مالکیـــت زریفـــه اعظم� زور 

آبادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط م� باشد.
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برگ ســـبز خودروی ســـواری پراید ج� ال ایکس آی 
مـــدل ۱۳۸۹ رنـــگ نقره ای متالیک به شـــماره موتور 
۳۶۳۶۴۱۷ و شـــماره شاســـ� S۱۴۱۲۲۸۹۵۴۶۵۲۸ و 
شـــماره پـــالک ۸۹۶ ن ۹۲ ایـــران ۳۲ بنـــام آقای رضا 
حق پناه فیض آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط م� باشد.
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برگ ســـبز ســـواری پـــژو پـــارس PARSXU۷P  مدل 
۱۴۰۱رنگ ســـفید شـــماره پـــالک ۲۴ق۹۵۵ایـــران ۳۲ 
شاســـ� شـــماره   125K0111225 موتـــور  شـــماره 

NAANA15E3NK198560 بنام زینب حســـین زاده 
شـــماره مل� ۰۹۱۰۲۰۴۷۸۰ مفقود گردیـــده واز درجه 

اعتبار ساقط میباشد.

ح
,۴
۰۱
۱۷
۰۴
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ سبز خودرو سواری  ریسپکت پرایم تیپ AB۱ مدل 
۱۴۰۱ رنــــگ ســــفید به شــــماره پــــالک ایــــران ۲۶ - ۲۷۸ ط 
 *BMCE۴T۱۵C*BMNE۰۰۰۲۳*  ۴۶ به شــــماره موتور
مت�لــــق   NAGK۱A۳۴DN۱۰۰۰۴۴۰ بدنــــه  شــــماره  و 
بــــه فرزانــــه صدق� کردکنــــدی فرزنــــد رب�ل� بــــه کدمل� 
۱۷۱۰۳۷۱۰۱ متولــــد ۱۳۷۱،۱۰،۳۰  مفقــــود و اعتبــــار ندارد.

۴۰
۱۱
۷۰
۳۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز و ســـند کمپانـــ� پژو پارس به شـــماره 
شاســـ�  شـــماره  و   ۳۱ ق   ۴۲۶  -  ۲۶ انتظامـــ� 
موتـــور  شـــماره   NAAN۲۱VE۰LK۰۰۰۹۳۳
آبـــادی  حســـین  علـــ�  بنـــام   ۱۲۴K۱۴۵۷۵۶۶
مفقـــود و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط مـــ� باشـــد.

۴۰
۱۱
۷۰
۳۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ســـندکمپان� وبرگ ســـبز موتور ســـیکلت احسان 
۱۲۵ccآبـــی مـــدل ۱۳۹۰ ش پـــالک ایـــران ۷۶۵-
تنـــه ش   ۱۵۶FMI۰۱۹۶۴۹۱ موتـــور  ش   ۵۶۹۵۹
N2N***125E 9018563 بـــه نام حســـین فرزانه 

فرزند اکبر مفقود وفاقداعتباراست.

۴۰
۱۱
۷۰
۳۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز خودرو ســـواری کوئیک مدل ۱۴۰۱ رنگ 
سفید روغن� به شماره موتور M۱۵/۹۶۳۲۴۷۶ و 
شماره شاس� NAS۸۴۱۱۰۰N۳۴۱۶۴۵۰ و شماره 
انتظام� ۲۶۵ ص ۲۹ ایران ۱۲ به مالکیت محمد 
غالم� مفقود و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

۴۰
۱۱
۷۰
۶۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ سبز و کارت ماشین پژو سواری roa۱۷۰۰cc مدل 
۱۳۸۹ رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور ۱۱۸۸۹۰۰۶۵۱۸ 
به شماره شاس� NAAB۴۱PM۰AH۲۷۱۲۹۳ به شماره 
پـــالک ایـــران ۵۲-۵۹۹ط۶۴ به نام زهرا تنها مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط م� باشد.

۴۰
۱۱
۷۰
۲۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز ســـواری پـــژو اردی ای ۱۶۰۰ رنگ یشـــم� 
_روغنـــ� مدل ۱۳۸۲ شـــماره پـــالک ۵۵ق۲۳۴ ایران 
۳۲ شـــماره موتور ۲۲۳۶۸۲۲۲۱۵۹ شـــماره شاســـ� 
۸۲۱۲۱۴۹۰ بنـــام رضـــا ســـلمان� مقـــدم شـــماره مل� 
۰۹۱۹۹۱۲۳۰۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســـاقط 

میباشد.

ح
,۴
۰۱
۱۷
۰۴
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

سند کمپان� خودرو سواری   پژو ۴۰۵  به رنگ مشک� 
متالیک مـــدل ۱۳۸۱ شـــماره موتـــور ۲۲۵۲۸۱۰۱۷۷۹ 
شـــماره شاســـ� ۸۱۳۰۲۳۹۸ شـــماره انتظامـــ� ۳۲-

۲۹۳ص ۸۸ به مالکیت سلیمه پور قربان�  مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط م� باشد.

ح
,۴
۰۱
۱۷
۰۵
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز خـــودروی ســـواری ســـایپا  مـــدل ۱۳۹۰ 
رنـــگ ســـفید شـــماره انتظامـــ� ۷۳۶ ج ۵۹ ایران ۹۵ 
شاســـ�  شـــماره  و   ۴۱۰۵۵۳۲ موتـــور  شـــماره 
S۳۴۸۲۲۹۰۳۴۵۸۶۴ مت�لق به آقای فردین کریم� 
اسکل آبادی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.

ح
,۴
۰۱
۱۷
۰۴
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

دانشـــنامه پایـــان تحصیـــالت دوره کاردانـــ� اینجانب 
امید کمال زائ� دارنده شماره مل� ۶۴۵۰۱۵۶۱۰۴ دوره 
تحصیالت کاردان� پیوسته رشته نقشه کش� معماری-

معماری طرح معلمان از دانشگاه آزاد اسالم� ایرانشهر 
مفقـــود گردیـــده و از درجه اعتبار ســـاقط م� باشـــد .

۴۰
۱۱
۶۷
۰۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز ســـواری ســـایپا ۱۳۲SE مدل ۱۳۹۷ به رنگ 
ســـفید _ روغن�  به شـــماره موتـــور M13/6090998 و 
شماره شاس� NAS۴۲۱۱۰۰J۱۲۳۸۶۸۵ به شماره پالک 
ایران ۴۲_۷۷۸د۴۸ به مالکیت رسول اکرم� مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط گردیده است.   ۴۰
۱۱
۷۰
۵۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ سبز سواری پراید سایپا ۱۴۱ ای مدل ۱۳۸۵ رنگ 
سفید _روغن� شماره پالک ۱۸ق۱۷۳ایران ۳۲ شماره 
 S۱۴۸۲۲۸۵۱۴۵۵۸۳ �موتور ۱۴۶۴۲۶۹ شماره شاس
بنام منصور شفائ� شماره مل� ۰۹۱۹۴۳۴۵۳۳مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

ح
,۴
۰۱
۱۷
۰۴
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ســـواری  کارت  و  کمپانـــ�  ســـند  و  ســـبز  بـــرگ 
رنـــو PK مـــدل ۱۳۸۴ شـــماره پـــالک ایـــران ۳۲-

۲۴۱ ج۳۷ شـــماره موتـــور M۱۳۱۲۲۴۰۱۱ شـــماره 
شاســـ� ۰۵۵۱۲۰ بـــه نام عـــذرا گودچاه�  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد .

ح
,۴
۰۱
۱۷
۰۱
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

۴۰
۱۱
۶۵
۰۳

دانشـــنامه پایـــان تحصیـــالت اینجانـــب زینب 
مقدم فرزند شـــیخعل� با شـــماره شناســـنامه 
۲۳۷۵ و شـــماره ملـــ� ۴۲۸۵۰۳۵۱۱۱ صادره از 
زنجان در مقطع کارشناســـ� ناپیوســـته رشته 
حســـابداری صـــادره از دانشـــگاه آزاد اســـالم�  
واحد مشهد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

م� باشد.
از یابنـــده تقاضـــا م� شـــود اصل مـــدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالم� مشهد به نشان�:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه ۴۲ 
ســـازمان مرکزی دانشـــگاه آزاد اسالم� مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید.  

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

۴۰
۱۱
۷۰
۲۱

آگهى تجديد مناقصه عمومى شماره فراخوان سامانه ستاد : 2001094941000011
موضوع مناقصه : مديريت، نظارت و بهره بردارى از خطوط تاكسيرانى گردشى

مبلغ برآورد اوليه : سيزده ميليارد و نهصد و هشتاد و سه ميليون و يكصد و نود و هشت هزار و نهصد و 
شصت و سه ريال ( 13,983,198,963 ريال)

 https://setadiran.ir جهت كسب اطالعات و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانى
و همچنين روزنامه رسمى به آدرس  www.rrk.ir مراجعه نمائيد.                                                                                                                                 

﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ان، ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ و ︑︣ا﹁﹫﹈ ︫︣داری ﹝︪︡ – ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ﹡︷︀رت ︋︣ ︑︀﹋︧﹫︣ا﹡﹩

 ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ 
﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡  ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹  د︻ــ﹢ت︋ 
︊ ﹝﹢رخ   ــ︀︻️ ١٠︮  ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در︨ 
١۴٠٢/٠١/١۵ در آدرس :﹝︪︡-︋﹙﹢ار ︠﹫︀م 
ــ﹫︡ آ️ ا﹜﹥ د︨ــ︐︽﹫︉  ︗﹠﹢︋ــ﹩ -︋﹙ــ﹢ار︫ 
 ︡﹋ ﹤ ــ﹑ک  ٠- ︵︊﹆﹥ ︀رم - واــ︡ ١١۶︋   ︎-

﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ︎︧︐﹩ ٩١٨۵٧٣٧٩٩٩ ︱﹢ر︋ 
 ️﹋︣  ︫﹤︀﹞︣  ︨︩د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ا﹁︤ا

 ️﹋︣ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤ آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در ︫︣﹋️ ︨﹢زن دره 

︀ص)  ︠﹩﹞︀︨) ︪︡﹞
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨۴٧٢

ف
/۴
۰۱
۱۷
۰۳
۴

︣﹋️ د︻﹢ت  ︀﹝︡اران︫  ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡  ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ︊ ــ︀︻️ ١٠︮  ︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده در︨  ︻ــ︀دی︋ 
﹝﹢رخ  ١۴٠٢/٠١/١۴ در آدرس :﹝︪︡-︋﹙﹢ار 
﹫︡ آ️ ا﹜﹥ د︨︐︽﹫︉  ︠﹫︀م ︗﹠﹢︋﹩ -︋﹙﹢ار︫ 
 ︡﹋ ﹤ -︎ــ﹑ک ٠-︵︊﹆ــ﹥ ــ︀رم -واــ︡ ١١۶︋ 
﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡. ︎︧ــ︐﹩ ٩١٨۵٧٣٧٩٩٩ ︱﹢ر︋ 

︀زرس د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ا﹡︐︀ب︋ 
 ️﹋︣ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤ آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در ︫︣﹋️ 
︀ص)   ︠﹩﹞︀︨) ︪︡﹞ زن دره﹢︨

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨۴٧٢

ف
/۴
۰۱
۱۷
۰۳
۵

۴۰
۱۱
۶۵
۰۷

گواهینامـــه موقت پایان تحصیـــالت اینجانب 
خدیجـــه بیگـــم عبـــدزاده کرمان� فرزنـــد جواد 
با شـــماره شناســـنامه ۳۰۰۵ صادره از مشـــهد 
در مقطع کارشناســـ� پیوســـته رشته شیم�-
کاربردی صادره از دانشـــگاه آزاد اسالم�  واحد 
مشـــهد مفقـــود گردیده اســـت و فاقـــد اعتبار 

م� باشد.
از یابنـــده تقاضـــا م� شـــود اصل مـــدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالم� مشهد به نشان�:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه ۴۲ 
ســـازمان مرکزی دانشـــگاه آزاد اسالم� مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید.  

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎



اجرای 
»جلوگیری از 
 خام فروشی«

 در کشور 
علی سعیدی، تحلیلگر 

مسائل اقتصادی: 
در واقعیت، اقتصاد 
ما وابستگی به یک 

محصول ندارد. اکنون 
ما تقریبًا 3 میلیون 
و500 هزار بشکه 

نفت تولید می کنیم، 
از این رقم 2میلیون و 
500  بشکه در داخل 

کشور به فراورده 
تبدیل می شود. یعنی 

آن تئوری اقتصاد 
مقاومتی که مخالف 

خام فروشی است، 
دارد در عمل اجرا 

می شود. 

زهرا طوسی  ریچارد نفیو، 
یکی از معروف ترین افــرادی که 
مسئول تیم طــراحــی تحریم 
ــوده در کــتــاب  ــ عــلــیــه ایــــــران بـ
»هنر تحریم ها« می گوید: در 
سال۲۰۱۲ با اقداماتی که انجام 
دادیم پول ملی ایران در چند هفته تا سه برابر با 
کاهش ارزش روبه رو شد. او می گوید: به هرحال ما 
دنبال این هستیم که نقاط حساس اقتصاد ایران 
را پیدا کرده و آن را طوری تحریم کنیم که بیشترین 
ضربه و شدت ضربه را بر کشور وارد کنیم. جیمز 
ریکاردز، تحلیلگر ارشد سیا نیز در کتاب »جنگ 
ارزی« می نویسد جنگ با ایــران آغاز شده بدون 

اینکه تیری شلیک شده باشد.
شروع یک جنگ تمام عیار بدون شلیک حتی یک 
گلوله را رهبر معظم انقالب اسالمی زمانی پیش بینی 
کردند که کشور هنوز درگیر هنرنمایی دشمن در 
طــراحــی تحریم ها بــا شیوه ها، روش هـــا، ابــزارهــا و 

سیستم های متنوع مالی و غیرمالی نشده بود.

تولید نظریه برای جنگ تمام عیار اقتصادی◾
ــور کــه دکتر علی سعیدی، تحلیلگر مسائل  آن طـ
اقتصادی می گوید ســال86 که رهبر معظم انقالب 
بحث جنگ تمام عیار اقتصادی را مطرح کردند، ما 
نه تحریم نفتی داشتیم نه تحریم بانکی، نه تحریم 
تجارت خارجی، مثل سابق نفت می فروختیم و با 
کشورهای مختلف تجارت داشتیم، ذخایر ارزی و طالی 
خوبی داشتیم و وضعیت همه متغیرهای اقتصادی 
کشور خوب بــود، با این حــال، رهبری فرمودند یک 
جنگ تمام عیار اقتصادی در راه است. استادیار گروه 
اقتصاد اسالمی دانشگاه قم می گوید: پس از این پیام، 
حضرت آقا در ســال87 بحث الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت را مطرح کردند. ایشان تأکید کردند نگویید 
الگوی توسعه، چون الگوی توسعه، ما را به پیشرفت 
نمی رساند، ما پیشرفتی می خواهیم که بومی خودمان 
باشد. سال89 ایشان بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح 
کردند، از سال88 به این طرف هم شعارهای سال جز 
سال94، همه اقتصادی است. یعنی حضرت آقا یک 
تهدید یعنی جنگ اقتصادی را شناسایی و متناسب 

با آن، شروع به تولید نظریه کردند. 

نهادسازی برای بومی سازی الگوی پیشرفت◾
این استاد دانشگاه با اشــاره به اینکه بخش مهم 
نظریه الــگــوی اســالمــی ایــرانــی پیشرفت، مسئله 
معیشت مردم، اقتصاد و تجارت بود، می گوید: در 
راستای تحقق این شعار، مرکز الگوی اسالمی ایرانی 

پیشرفت تأسیس شد تا آنجا برنامه های توسعه ما 
تبدیل به برنامه های پیشرفت شود. حتی در ماده 
یک قانون برنامه پنجم توسعه آمد باید قانون برنامه 
ششم بر اســاس الگوی اسالمی ایــرانــی پیشرفت 
تنظیم و تدوین شود. پس از اینکه ماجرای بومی سازی 
الگوی پیشرفت کلید می خورد و برای آن نهادسازی 

هم می کنند، اقتصاد مقاومتی را مطرح می کنند.
وی ادامــه می دهد: رهبر معظم انقالب از اصالح 
الگوی مصرف شروع می کنند، سپس همت و کار 
مضاعف و جهاد اقتصادی را مطرح می کنند. سپس 
کم کم می خواهند فضای مدیریت اقتصادی را به 
سمت حمایت از تولید، اقتصاد مقاومتی و اقدام و 
عمل سوق دهند و سال 95 دیگر می گویند بس است 
این قدر درباره اقتصاد مقاومتی حرف زدید، بیایید 
یک اقدام عملیاتی انجام دهید. حضرت آقا دستور 
دادند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت 
شکل گیرد. همه نهادها را مأمور می کنند تحت یک 
فرماندهی واحــد، اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی 
کنند. سپس مفصل توضیح می دهند اقتصاد 
مقاومتی یعنی چه، یعنی اینکه اقتصاد در برابر 
تکانه های بین المللی مقاوم و پایدار باشد و رشد کند 
و این دستورالعمل نه فقط برای دورانی که در تحریم 

هستیم بلکه باید برای همه زمان ها باشد.

بازطراحی اقتصاد برای مقابله با دشمن◾
این پژوهشگر اقتصادی توضیح می دهد: نگاه رهبری 
از بیاناتی که منتشر شده هم نشان می دهد یک 
طرحی در ذهن ایشان است، در مورد اینکه چطور 
باید اقتصادمان را بازطراحی کنیم تا بتواند در مقابل 
توطئه های دشمن، مستحکم باشد و ضمن آن، 
اهداف و آرمان هایی که جمهوری اسالمی دارد و در 
قانون اساسی آمده هم محقق شود، از جمله اینکه 
دولت موظف است اشتغال ایجاد کند، برای مردم 

مسکن تأمین و رفاه و معیشت آن ها را فراهم کند. 
سعیدی تأکید می کند: رهبر معظم انقالب معتقدند 
این آرمان ها باید محقق شود منتها نه با آن ریل گذاری 
اقتصادی که از دوره پهلوی شکل گرفته، چرا که با آن 

ریل ها هیچ وقت به این اهداف نخواهیم رسید.

4 دهه معطلی برای جهش تولید در کشور◾
دکتر سعیدی تصریح می کند: پس از بحث الگوی 
پیشرفت و اقتصاد مقاومتی و پیگیری آن، ایشان 
فرمودند شما باید سراغ تولید و اشتغال بروید و 
سال96 هم بحث تولید و اشتغال، سال97 را هم 
سال حمایت از کاالی ایرانی و سال98 باز ایشان 
رونــق تولید را مطرح می کنند، از همه جالب تر 
ــال99 کــه همه در بحبوحه و هـــراس از کرونا  سـ
هستند، حضرت آقــا صحبت جهش تولید را 
مطرح می کنند. جهش تولید وقتی مطرح می شود 
یعنی شما باید یکباره اقتصاد را رشــد دهید و 
مسئله  اقتصاد را یک بار برای همیشه حل کنید.
سعیدی با بیان اینکه جهش تولید یعنی یک افزایش 
بسیار زیاد در میزان تولید و به تبع آن درآمد و اشتغال 
در یک کشور در بــازه زمانی بسیارکوتاه، می گوید: 
مطالعات مختلفی دربــاره تجربه  کشورها در زمینه  
جهش تولید انجام دادیم که نشان می داد اقتصادها 
توانستند در یک بازه  زمانی ماکزیمم ۱۰ساله به جهش 
برسند، منتها ما چهار دهــه اســت بــرای اینکه این 

جهش تولید اتفاق بیفتد معطل نگه داشته شدیم.

خروجی 15 سال مطالبه و نهادسازی رهبری◾
این کارشناس اقتصادی می گوید: حضرت آیت هللا 
خامنه ای دوباره سال ۱4۰۰ بر بحث تولید و پشتیبانی 
و مانع زدایی تأکید و سال ۱4۰۱ بحث تولید اشتغال زا 
و دانش بنیان را مطرح می کنند، یعنی آن جهت  گیری 
که حضرت آقا دارند و مدام مطالبه می کنند همچنان 

به این سمت است که اقتصاد کشور مقاوم شود 
و مقاومت اقتصادی از درون  بجوشد و این ها نیز 
در گرو جهش تولید و اشتغال اســت. این طرحی 
است که حضرت آقا شاید نزدیک به ۱5سال است 
دارنـــد مــدام تبیین، تــرویــج، مطالبه، نهادسازی و 
قاعده گذاری می کنند.سعیدی می افزاید: خروجی 
کار دولت یعنی مجموعه  جمهوری اسالمی با همه  
کرختی مسئوالن که وجود داشته و با همه  ناکارآمدی 
موجود در نظام اداری این شده که اکنون پس از این 
۱5سال، اقتصادمان بتواند در مقابل انواع تحریم ها و 

فشارهای اقتصادی دشمن مقاومت کند.

عملکرد قابل دفاع کشور در جنگ اقتصادی◾
سعیدی می گوید: الزم است توضیحی بدهم درباره 
اینکه مثالً نرخ ارز باال می رود و مردم از وضعیت 
اقتصادی ناراحت هستند. این مقوله جداگانه ای 
است که می شود توضیح داد علت افزایش نرخ ارز 
چه بوده  است.منتها انصاف است آن روی سکه 
را هم ببینیم که کشور ما در برابر همه  فشارهای 
اقتصادی که در طول تاریخ بی سابقه است تاب 
آورده است. هر کشور دیگری که این ها خواستند 
بــا ابـــزار اقتصادی آن را ساقط کنند در کمتر از 
۱۰ســال آن را زمین زدنــد ولــی اقتصاد ما نه تنها 
فرونپاشیده بلکه حتی درگیر انگاره  ها و تجربه های 
اقتصادی مثل ابرتورم یا بحران هم نشدیم. شبیه 
آنچه آمریکا در ۲۰۰8 تجربه کرد یا اروپا در ۲۰۰9 یا 
ابرتورم آلمان در جنگ جهانی دوم یا ابرتورم ونزوئال 
یا فروپاشی اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی 
دوم، ما با این فضا خیلی فاصله داریم. به عبارتی 
اگر مردم بدانند فشار دشمن چقدر بوده و عملکرد 
اقتصادیمان را با آن بسنجیم، می بینم عملکرد 

کشور به شدت قابل دفاع است.

ــی و ◾ ــ ــواع جــنــگ هــای روان ــ ــر ان ــراب مــقــاومــت در ب
شناختی

ــرانــی هــا اغــلــب پیشرفت ها و  وی مــی گــویــد: مــا ای
دستاوردهای اقتصادی خود را کم بــرآورد می کنیم، 
در عــوض، تــصــورات رؤیــایــی از اقتصادهای غربی 
داریم که فکر می کنیم آن ها خیلی اقتصادهای ویژه و 
پیشرفته ای دارند. اما همین ماجرای جنگ روسیه و 
اوکراین و افزایش قیمت نفت و گاز و این ها نشان داد 
اروپایی ها چقدر در مدیریت همین تورمی که ادعایش 
را دارند ناتوان هستند. تحریم هایی که علیه ما شد 
صدها برابر سخت  تر و سنگین تر و حساب شده تر 
از تحریم هایی بود که در جنگ اوکراین اتفاق افتاد.
وی می افزاید: کل درآمدهای ارزی که از طریق نفت و 

گاز بدست می آوردیم تحریم شد، حتی دولت آمریکا 
سال97 اعالم کرد می خواهیم فروش نفت ایران را به 
صفر برسانیم. رایزنی های گسترده با خریداران نفت 
ما کردند که کسی از ما نفت نخرد؛ تالش کردند همه 
منابع درآمدی ما در خارج از کشور را بلوکه کنند. قصد 
داشتند مبادالت تجاری ما را کور کنند و اجازه ندهند 
تجارت بین المللی داشته باشیم. در فضای داخلی با 
انواع جنگ روانی و جنگ های شناختی سعی کردند 
نارضایتی ایجاد کنند؛ تالش کردند دولت را ناکارآمد 
نشان دهند با همه  این ها می بینید هیچ کشوری 

این قدر اقتصاد مقاومی ندارد که ما داریم.

حرکت دشمن از جنگ اقتصادی به شناختی◾
وی می افزاید: اگر هم نرخ ارز افزایش پیدا می کند و باال 
می رود دلیلش ضعف اقتصاد ما نیست بلکه دلیلش 
این است که دشمن برای این ماجرا طراحی کرده و 
همزمان با فشارهای مستمری که می آورد یک جنگ 

شناختی تمام عیار را هم آغاز کرده است.
ایــن اقتصاددان می گوید: حضرت آقــا از ســال 98 
گفتند ایــن هــا در جنگ اقــتــصــادی نــاکــام بــودنــد و 
االن وارد جنگ رسانه ای و شناختی شدند. یعنی 
از ســال هــای 98 و 99 بــه بعد به خصوص پــس از 
تـــرور شهید سلیمانی جنگ مــا بــا آمریکا دیگر 
به طورمستقیم در حوزه  اقتصاد نیست. حاال اقتصاد 
ابزاری شده برای اینکه دشمن بتواند اهداف دیگرش 
را دنبال کند که این هم اثر ضعف دشمن است. مثالً 
ماجرای نرخ ارز و نارضایتی های چند ماه گذشته در 
واقع یک واکنشی بود به اقداماتی که دولت در یک 
سال گذشته انجام داد و مهم ترینش عضویت ایران 

در پیمان شانگهای بود.

اقتصاد با نگاه سرمایه داری، زمین بازی ما نیست ◾
این پژوهشگر اقتصادی تأکید می کند: به عنوان 
جمع بندی بحث عــرض کنم اســاســاً میدان بازی 
اقتصاد، با آن نگاه سرمایه داری میدان بازی جمهوری 
ــازی جمهوری اسالمی  اسالمی نیست. میدان ب
میدان فرهنگی است. اگر در اقتصاد ضعفی داریم 
بــه خاطر ایــن اســت کــه یــک ســری مبانی فرهنگی 
ضعیفی داریم. اگر بخواهیم مسائل را ریشه ای حل 
کنیم راهکار اصلی ما در حوزه  فرهنگی است چرا که 
اساساً اقتصاد ما اقتصاد فرهنگی است. شعارهایی 
که حضرت آقا به عنوان شعارهای اقتصادی مطرح 
کردند همه را می توان شعارهای فرهنگی اقتصادی 
دانست. اصالً نظریه اقتصاد مقاومتی یک نظریه  
فرهنگی اقتصادی است و توجه به این نکته است که 

می تواند مشکالت ما را حل کند.

 عملکرد اقتصاد مقاومتی در میانه جنگ روانی و شناختی علیه ایران 
WWW.QUDSONLINE.IR10052 یکشنبه 28 اسفند 1401  26 شعبان 1444  19 مارس 2023   سال سی و ششم    شماره

گفتوگو5

آگهى تاريخ 12/18 / 1401      صفحه 5

۴۰
۱۱

۶۹
۶۹

ح
,۴

۰۱
۱۷

۰۵
۰

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه  ﹁︣وش ﹉  ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ︑︖︀ری (﹇︴︺﹥ ︾︣︋﹩ )
 ١۴٠١/١٢/٢٨  ︡ه  ︑︀ر︤ا﹞  ︡︡︖︑

ــ︣ ︗︽︐︀ی و ﹝︴︀︋﹅ ﹝︀ده ۵  ــ﹢رای ا︨ــ﹑﹝﹩︫  ــ﹞︀ره ١٠٠ ﹝﹢رخ ١۴٠١/١١/١︫  ︣ ا︨ــ︀س ﹝︭﹢︋﹥︫  شـهردارى جغتاى︋ 
﹑ک  ــ﹠︡ دار ︑﹀﹊﹫﹊﹩ از︎  ــ︣دار︀ در ﹡︷ــ︣ دارد ﹉  ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ( ︾︣︋ــ﹩ )︋︀ ﹋︀ر︋︣ی ︑︖︀ری  ،︨  آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩︫ 
﹥ آدرس ــ︐︀د︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ ︨︣ــ︀﹡︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  از ﹥ ﹁︣وش︋  ۴۶١٩ ﹁︣︻﹩  را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
 ︣داری ︑︀ ︑︀رــ ﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩︫  ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ــ︣﹋️ در آن ︋  ﹥ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و︫   www.setadiran.ir﹡︧ــ︊️︋ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ١۴٠٢/٠١/١۵ ا﹇︡ام
︫︣ا︳ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه :

 ︀ و ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︮﹤ ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه︋  ــ︍︣ده︫  ︺﹠﹢ان︨  ︀﹥ را︋  ︀︧ــ️  ۵ ٪  ﹇﹫﹞️︎  ١- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩︋ 
و︗﹥ ﹡﹆︡ ︀ ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ︋﹥ وا ︧︡︀︋︡اری ︫︣داری ︑﹢﹏ و ر︨﹫︡ در﹠︪﹫︎ ﹤︋ .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀︀دات ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده 

︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹞﹩ ︫﹢د.  
︣داری   ︫︹﹀﹡ ﹤  ︋︉﹫︑︣︑ ﹤  ︋︀﹡︍︣ده آ ﹥ ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹡︪ــ﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︡ه︡ه ﹝︤ا﹡︣ ــ﹢م︋  ٢-﹨︣ ﹎︀ه ﹡﹀︣ات اول ︑︀︨ 

︺︡ از ︗﹙︧﹥ ﹝︤ا︡ه ︻﹢دت ﹝﹫﹍︣دد.  ︋﹤︐﹀﹨ ﹈ ︀︑ ︀ن﹎︡﹠﹠﹋ ️﹋︣  ︫﹤﹫﹆ ︍︣ده︋   ︨.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲
٣-︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ 

﹡-۴﹢ه ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ز﹝﹫﹟ ︋﹥ ︮﹢رت ۶٠ در︮︡ ﹡﹆︡ و ۴٠ در︮︡ ا﹇︧︀ط ۵ ﹝︀﹨﹥ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل و  ︣︀︨﹆﹢ق 
دو﹜︐﹩  و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣︻︡ه ︣︠︡ار ا︨️.

︀︨-۵︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︤ا︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝﹠︡رج ا︨️.
ــ﹞︀ره ﹨︀ی ٠٩١۵١٧١٢٣٩٩ و ٠۵١۴۵۶٢٢٨٠۵ دا︠﹙﹩   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ۶-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ١٠٧ ︑﹞︀س
︫︣داری  ︗︽︐︀ی

︫ــ︣داری ﹋︀︠﹉ ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥ ﹝﹢رخ 
 ︫︣ ﹩﹞﹑︨︣م ا︐﹞ ١۴٠١/١١/٠١ ︫ــ﹢رای
﹋︀︠ــ﹉ در ﹡︷ــ︣ دارد ︀ر ﹇︴︺ــ﹥ ز﹝﹫﹟ ︋︀ 
 ١۴٠٢/٠١/١۵  ︀ر︋︣ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ را در ︑︀ر﹋
از ︵︣ــ﹅ ﹝︤اــ︡ه در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ︋ــ﹥ 
︋︨︣ــ︀﹡︡ ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠ــ︡  ﹁ــ︣وش 
︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی  
در   ٠٩٣٩٩٧٠٩٧٧٩  -  ٠۵١-۵٧٣٧٢۶٢۴
︨ــ︀︻︀ت اداری ︑﹞ــ︀س ︀︮ــ﹏ ﹁︣﹝︀﹠ــ︡. 

︣دار ﹋︀︠﹉  ︫- ︉  ︻﹙﹩ ا﹁︐︀ری ﹡︧

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩

ح
، ۴

۰۱
۱۶

۸۸
۳

ح
,۴

۰۱
۱۷

۰۴
۹

( ﹩﹇︣ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه  ﹁︣وش ﹉  ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ︑︖︀ری(﹇︴︺﹥︫ 
١۴٠١/١٢/٢٨  ︡ه  ︑︀ر︤ا﹞  ︡︡︖︑

ــ︣ ︗︽︐︀ی و ﹝︴︀︋﹅ ﹝︀ده ۵  ــ﹢رای ا︨ــ﹑﹝﹩︫  ــ﹞︀ره ١٠٠ ﹝﹢رخ ١۴٠١/١١/١︫  ︣ ا︨ــ︀س ﹝︭﹢︋﹥︫  شـهردارى جغتاى︋ 
آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣دار︀ در ﹡︷︣ دارد ﹉  ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ( ︫ــ︣﹇﹩ )︋︀ ﹋︀ر︋︣ی ︑︖︀ری  ، ︨ــ﹠︡ دار ︑﹀﹊﹫﹊﹩ از ︎﹑ک 
﹥ آدرس     ــ︐︀د︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ ︨︣ــ︀﹡︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  از ﹥ ﹁︣وش︋  ۴۶١٩ ﹁︣︻﹩  را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
 ︣داری ︑︀ ︑︀ر︫ ﹩﹛︀﹞ ︡ه و ︫ــ︣﹋️ در آن  ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ا﹝﹢را︨ــ﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀︧ــ︊️ ︋﹥ در﹡ www. setadiran.ir

. ︡﹠︀﹝﹡ ١۴٠٢/٠١/١۵ ا﹇︡ام
︫︣ا︳ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه :

 ︀ و ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︮﹤ ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه︋  ــ︍︣ده︫  ︺﹠﹢ان︨  ︀﹥ را︋  ︀︧ــ️  ۵ ٪  ﹇﹫﹞️︎  ١- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩︋ 
و︗﹥ ﹡﹆︡ ︀ ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ︋﹥ وا ︧︡︀︋︡اری ︫︣داری ︑﹢﹏ و ر︨﹫︡ در﹠︪﹫︎ ﹤︋ .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀︀دات ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده 

︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹞﹩ ︫﹢د.  
︣داری   ︫︹﹀﹡ ﹤  ︋︉﹫︑︣︑ ﹤  ︋︀﹡︍︣ده آ ﹥ ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹡︪ــ﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︡ه︡ه ﹝︤ا﹡︣ ــ﹢م︋  ٢-﹨︣ ﹎︀ه ﹡﹀︣ات اول ︑︀︨ 

︺︡ از ︗﹙︧﹥ ﹝︤ا︡ه ︻﹢دت ﹝﹫﹍︣دد.  ︋﹤︐﹀﹨ ﹈ ︀︑ ︀ن﹎︡﹠﹠﹋ ️﹋︣  ︫﹤﹫﹆ ︍︣ده︋   ︨.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲
٣-︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ 

﹡-۴﹢ه ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ز﹝﹫﹟ ︋﹥ ︮﹢رت ۶٠ در︮︡ ﹡﹆︡ و ۴٠ در︮︡ ا﹇︧︀ط ۵ ﹝︀﹨﹥ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل و  ︣︀︨﹆﹢ق 
دو﹜︐﹩  و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣︻︡ه ︣︠︡ار ا︨️.

︀︨-۵︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︤ا︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝﹠︡رج ا︨️.
ــ﹞︀ره ﹨︀ی  ٠٩١۵١٧١٢٣٩٩ و ٠۵١۴۵۶٢٢٨٠۵ دا︠﹙﹩   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ۶-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ١٠٧ ︑﹞︀س
︫︣داری  ︗︽︐︀ی

۴۰
۱۱

۷۰
۰۵

︀ن ر︲﹢ی ︨︣ا ︡اری︠  ﹡︀ ︐ ︀﹜﹩ ︨ا ︡︣﹋﹏ ا﹝﹢ر اداری و ﹝ ﹞︀︻﹫﹏ ﹡﹢ر﹝﹞︡ی-﹝        ︨ا

استاندارى خراسان رضوى 
در نظر دارد 

تعداد 15 دستگاه خودرو مستعمل و فرسوده خود را از طريق مزايده عمومى به 
شماره 1001000215000003 به مراكز مجاز اسقاط كه داراى كد و مجوز از ستاد سوخت 
كشور مى باشند واگذار نمايد، ضمنا يك دستگاه خودرو پژو 405  مدل 1386،خود 

را از طريق مزايده عمومى به شماره 1001000215000004 به فروش برساند. 
لذا اشخاص واجد شرايط مى توانند از تاريخ 1401/12/28 لغايت 1402/01/15 بر 
اساس جدول زمانبندى اعالم شده از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به 

آدرس setadiran.ir نسبت به ارسال پيشنهادات قيمت اقدام نمايند.

﹢درو آ﹎ـ﹩ ﹝ـ︤ا︡ه︠ 

۴۰
۱۱

۷۰
۲۶

آگهى دعوت جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونى توليدى توزيعى 
كاركنان پيشگام الكتريك خودرو شرق شماره ثبت :57322

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢﹜﹫︡ی ︑﹢ز︺﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︎﹫︪﹍︀م ا﹜﹊︐︣﹉ ︠﹢درو ︫︣ق

︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ در ︨︀︻️ ١۵ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ 
 ︀︲︀﹆︑ ﹝︐︣م  ا︻︱︀ء   ﹤﹫﹚﹋ از  ﹎︣دد.   ﹩﹞ ︋︣﹎︤ار  ا︨﹊﹠︡ری   ︡︖︧﹞  ،  ٢۴  ﹩﹡︣﹇  ︩︊﹡  ،﹩﹡︣﹇ ︋﹙﹢ار  در   ١۴٠٢/٠١/١۶
﹝﹩ ︫﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ا﹟ ︗﹙︧﹥ رأس ︨︀︻️ ﹝﹆︣ر ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ا︻︱︀ء 
﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رأی ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹩ ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ︻︱﹢ 
﹢د. ا︻︱︀ء ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی  ﹢ا﹨︡︋  ﹢رت ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ٣ رأی︠   ︮﹟در ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ل﹢﹞ ︣ی﹍د
﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د ︀︋︡ از ︨︀︻️ ٨ ا﹜﹩ ١۴ روز﹨︀ی ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١۴٠٢/٠١/٠۶  و دو︫﹠︊﹥ 
﹝﹢ر︠﹥ ١۴٠٢/٠١/٠٧ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز، ور﹇﹥ 

(.﹜ا﹁︣اد ︾﹫︣ ︻︱﹢ ︗ً︡ا ﹝︺︢ور ﹟︐﹁︣︢︎ از) .︡ه ︮︀در ﹎︣دد﹠︀﹝﹡ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩
٢- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩٩ و ١۴٠٠

٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩
۴- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ﹢︭︑  -۵︉ ︋﹢د︗﹥ ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١۴٠١
۶- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در﹝﹢رد ﹡﹢ه ︎︣دا︠️ ︨﹢د ︨︀م ︨︀﹜︀ی ١٣٩٩ و ١۴٠٠

۴۰
۱۱

۷۰
۱۹

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
︐︀د : ٢٠٠١٠٩٤٩٤١٠٠٠٠٠٩  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان︨ 

خطوط  از  بردارى  بهره  و  نظارت  مديريت،   : مناقصه   موضوع 
تاكسيرانى مبادى ورودى (فرودگاه و راه آهن)

مبلغ برآورد اوليه : سى و چهار ميليارد و دويست و پنجاه ميليون و 
شش هزار و ششصد و هفتاد و پنج ريال (34,250,006,675 ريال)

تداركات  سامانه  به  مناقصه  در  و شركت  اطالعات  جهت كسب 
همچنين  و   https://setadiran.ir نشانى  به  دولت  الكترونيك 

روزنامه رسمى به آدرس  www.rrk.ir مراجعه نمائيد.
معاونت عمران، حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد

 ️︣︡﹞ ︨︀ز﹝︀ن
و ﹡︷︀رت 

︋︣ ︑︀﹋︧﹫︣ا﹡﹩

۴۰
۱۱

۷۰
۲۰

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
︐︀د : ٢٠٠١٠٩٤٩٤١٠٠٠٠١٠  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان︨ 

موضوع مناقصه: مديريت، نظارت و بهره بردارى از خطوط تاكسيرانى 
حرم مطهر رضوى (ع)

مبلغ برآورد اوليه : هفتاد و هشت ميليارد و نهصد و هشتاد و نه 
ميليون و يكصد و بيست و پنج هزار و هشتصد و نود و نه ريال 

(78,989,125,899 ريال) 
تداركات  سامانه  به  مناقصه  در  و شركت  اطالعات  جهت كسب 
همچنين  و   https://setadiran.ir نشانى  به  دولت  الكترونيك 

روزنامه رسمى به آدرس  www.rrk.ir مراجعه نمائيد.
معاونت عمران، حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد

 ️︣︡﹞ ︨︀ز﹝︀ن
و ﹡︷︀رت 

︋︣ ︑︀﹋︧﹫︣ا﹡﹩

۴۰
۱۱

۶۹
۴۰

 ﹩﹎︡﹠︧ر ️﹋︣ ــ︀﹝︡اران︫  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
ــ﹞︀ره ︔︊️   ︫﹤ ــ︀ص)︋   ︠﹩﹞︀︣ان (︨ــ︎︪ــ﹛ ︑ــ︀ب ا
۶١٨۴ د︻ــ﹢ت ﹝﹫﹍ــ︣دد ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︊ ﹝﹢رخ ١۴٠٢/١/١٢   ︮١٠ ️︻︀ ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹋﹥ در︨  ︻︀دی︨ 
 ︊ و ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹋﹥ در︨ــ︀︻️ ١١︮ 
﹨﹞︀﹡︣وز در ﹝﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد 

﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ︱﹢ر︋ 
:﹤﹡︀﹫﹛︀ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 

١-ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
︀زر︨﹫﹟  ٢-ا﹡︐︀ب︋ 

﹢د و ز︀ن ٣-︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧︀ب︨ 
۴-ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر

۵-﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︭﹞﹫ــ﹛ د﹍︣ی ﹋﹥ در ︮﹑﹫️ ︗﹙︧ــ﹥ 
.︫︡︀  ︋﹤﹡︀﹫﹛︀ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 

د︨︐﹢ر ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
١-ا︮﹑ح ﹝︀ده ا︨︀︨﹠︀﹝﹥

﹤︀﹞︣  ︨︩٢-ا﹁︤ا
﹢ر︫︺︊︀ن ️ ﹝︡︣ه-︎  ﹫﹨ ︀م د︻﹢ت ﹋﹠﹠︡ه﹆﹞ 

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︨︀﹜﹫︀﹡﹥ و ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
︪﹛ ︑︀ب ا︣ان   ︎﹩﹎︡﹠︧ر ️﹋︣  ︫

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶١٨۴ ︀ص)︋   ︠﹩﹞︀︨)

ح
، ۴

۰۱
۱۷

۰۶
۶



واکنش

محدودیتی 
برای ورود 
پیکان و پراید 
به کیش وجود 
ندارد

سرپرست سازمان 
منطقه آزاد کیش با 
تکذیب خبر محدودیت 
ورود برخی خودروها به 
جزیره کیش در نوروز 
گفت: شعار ما کیش 
برای همه ملت عزیز 
ایران است.به گزارش 
آنا، سعید پورزادی، 
سرپرست سازمان 
منطقه آزاد کیش 
گفت: هیچ محدودیتی 
برای ورود خودرو های 
مسافران نوروزی وجود 
ندارد و خبر منتشر 
شده در فضای مجازی و 
برخی رسانه ها از سوی 
یکی از مجموعه های 
بخش خصوصی بوده 
است.شعار دولت 
سیزدهم این است 
بتوانیم عدالت را 
ایجاد کنیم و ظرفیت 
گردشگری خوبی برای 
استقبال از مردم 
شریف ایران عزیز آماده 
شده تا زمینه برقراری 
این عدالت فراهم شود.

51هزار تخت 
به بیمارستان ها 
افزوده می شود

به گزارش فارس 
بهروز رحیمی 
معاون توسعه 
وزارت بهداشت 
و درمان با بیان 
اینکه برنامه ریزی 
برای ایمن سازی و 
نوسازی 51هزار 
تخت بیمارستانی 
در وزارت بهداشت 
در حال انجام است، 
گفت: از ابتدای دولت 
سیزدهم نزدیک 
به 1۳هزار تخت 
به بیمارستان ها 
اضافه شده است. به 
طور مثال در استان 
تهران 9هزارو۳62 
تخت بیمارستانی در 
دست ساخت داریم 
و ۳هزارو100 تخت 
نیز افتتاح شده است.

ددستچينستچين

سیدعلی کاظمی
معاون وزیر دادگستری

در حالی که جمعیت برخی کشورها از جمله 
نیوزیلند از جمعیت کودک و نوجوان ایران 

کمتر است، تشکیل پلیس ویژه دارند و بر 
اساس مطالعات ما این کشورها قوانین بسیار 
گسترده ای  برای برخورد تخصصی پلیس با 

کودکان و نوجوانان وضع کرده اند. ضمن آنکه 
کشورهایی با جمعیت باال مثل هند نیز پلیس 

ویژه اطفال و نوجوانان دارند و حتی افغانستان 
نیز تا چند سال پیش پلیس ویژه اطفال داشت. 

بنابراین ایجاد پلیس متخصص توانمند که 

بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند 
در کشور ما یک ضرورت است و امید می رود با 
تصویب الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان 

در آینده نزدیک شاهد ایجاد این پلیس در 
کالنتری ها باشیم.
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 قانون21سالهکنترلدخانیاتاجرانمیشود◾
به گـــزارش وب دا، محمدرضا مسجدی، 
ــا استعمال  دبــیــرکــل جمعیت مـــبـــارزه ب
دخــانــیــات گفت: تصویب قــانــون کنترل 
دخانیات به سال ۸۵ بازمی گردد. کشورهای توسعه یافته 
باالترین آمار مبارزه با دخانیات را دارند که بیشتر بدون 
قانون هستند، ولی ما در ایران با وجود داشتن قانونی در 

این زمینه آن را اجرا نمی کنیم. 

کودکآزاریدرصدرتماسهایاورژانساجتماعی◾
محمد رضا حیدرهایی، سرپرست دفتر 
امــور آســیــب دیــدگــان اجتماعی سازمان 
ــا گـــفـــت: غــفــلــت و  ــن ــل ــه ای بــهــزیــســتــی بـ
مسامحه یکی از موارد تماس های ما با خط ۱۲۳ در مورد 
کودک آزاری است. کار پدر و مادری که کودک خردسال 
را ساعات طوالنی در خانه تنها رها می کنند مصداق 

کودک آزاری است.

پرهیزازصدوربخشنامههایفراواندرحوزهپرورشی◾
اصغر بــاقــرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش به ایسنا گفت: به ویژه 
در حوزه پرورشی نباید آیین نامه، ابالغیه و 
دستورالعمل اجرایی زیادی صادر کنیم، باید سرخط ها 
را مشخص و اعالم کنیم. سرخط فعالیت های فرهنگی و 
پرورشی، مشارکت و فعالیت دانش آموزان، مشارکت اولیای 

دانش آموزان و مشارکت معلمان در امور تربیتی است.

برایمهار»فرونشست«1۰سالزمانداریم◾
بـــه گـــــزارش تــســنــیــم، عــلــی بــیــت الــهــی، 
عــضــو هــیــئــت عــلــمــی مــرکــز تحقیقات 
ــی  ــ ــت ــادداشــ ــ راه و شــــهــــرســــازی در ی
نوشت:فرونشست، مثل پیشرفت سلول های سرطانی 
است که وقتی به سطحی از گستردگی رسید، دیگر 
نمی توان اقدامی برای کنترل آن انجام داد. برای مهار 

آن در بهترین حالت بین ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز است.

جامعه

خبر مشروح

اعظم طیرانی کــودکــان و 
نوجوانان به لحاظ رشد روحی 
و جسمی شرایط ویژه ای دارند 
کــه موجب مــی شــود هنگامی 
که در برابر نظام دادرســی قرار 
می گیرند از رویکرد افتراقی یا 
پیشگیری برای آن ها استفاده شود. به این معنا 
که باید بین اطفال و نوجوانان و یا به تعبیری بین 
خردساالن با بزرگساالن تفاوت قائل شویم. رویکرد 
پیشگیری، اصول و مؤلفه های متعددی دارد. از 
جمله این مؤلفه ها وجود ساختارهای جداگانه برای 
کودکان و نوجوانان است، ضمن آنکه ضرورت دارد 
کنشگران و دست اندرکاران حوزه اطفال و نوجوانان 
متخصص این حوزه باشند و در فرایندهای مربوط 
به رسیدگی پرونده اطفال و نوجوانان مالحظه 

شخصیت آن ها مورد توجه قرار گیرد. 
ــر همین اســـاس الیــحــه پلیس ویـــژه اطــفــال و  ب
نوجوانان در دستور کار مجلس قرار گرفته و مرحله 
نخست آن در کمیسیون فرعی تصویب شده و 
اکنون در کمیسیون اصلی قضایی در دست بررسی 
است. البته با آنکه نمایندگان وعده تصویب آن را 
در کمیسیون قضایی مجلس و ارائه به صحن علنی 
تا پیش از پایان امسال داده بودند، هنوز خبری در 

این خصوص اعالم نشده است.

نظامدادرسی،تکصدایینیست◾
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر 
مرجع ملی حقوق کــودک که از طــراحــان الیحه 
حمایت از کودکان و نوجوانان است در خصوص 
ضرورت تصویب الیحه پلیس اطفال و نوجوانان 
بــه قــدس مــی گــویــد: از ســال ۱۳۳۸ ایــن موضوع 
عنوان شده بود که قضات برای مواجهه با اطفال و 
نوجوانان باید آموزش های تخصصی دیده باشند، 
اما با توجه به اینکه نظام دادرســی ویــژه اطفال و 
نوجوانان، نظام تک صدایی نیست که فقط قضات 
در آن مشارکت داشته باشند و دیگر کنشگران 
از جمله پلیس، مــددکــاران، کارکنان دادگستری 
و کارکنان کانون های اصــالح و تربیت نیز در این 
نظام فعالیت دارنــد ضــرورت دارد این نیروها نیز 
متخصص اطفال و نوجوانان باشند. از این رو بر 
اساس ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
سال ۱۳9۲، قانون گذار پیش بینی کرده پلیس ویژه 
اطفال و نوجوانان برای انجام اقدامات مربوط به 
ضابطیت نسبت به اطفال و نوجوانان تشکیل 
شود و به کارگیری نیروی متخصص برای این حوزه 
پیش بینی شده که بر این اساس در چند مرجع 
الیحه های متعددی تهیه و پیشنهادهایی مطرح 
شد و در نهایت این لوایح در کارگروه تدوین پلیس 
اطفال و نوجوانان بررسی و سپس نهایی شد و 
اکنون در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار 

گرفته است.
این قاضی دادگستری با اشاره به مطالعات انجام 
شده از سوی اعضای کارگروه تدوین پلیس اطفال 
و نوجوانان می افزاید: حاصل مطالعات تطبیق در 
خصوص کشورهایی که پلیس اطفال و نوجوانان 

داشتند، با کشورهایی که پلیس اطفال نداشتند 
نشان داد در کشورهای مختلف چند نوع پلیس 
اطفال فعالیت دارنــد به طوری که برخی کشورها 
ــد، به این معنا که مانند  پلیس اختصاصی دارن
پلیس راهنمایی و رانندگی یک ساختار ویژه برای 
ــد  پلیس ویــژه اطفال و نوجوانان تشکیل داده ان
و کــاری جز این موضوع انجام  نمی دهند. اما در 
بعضی دیگر، پلیس متخصص اطفال و نوجوانان 
در بدنه پلیس عمومی کشور است و اگر مأموریت 
دیگری هم به آن ها داده شود، انجام می دهند. اما 
کشورهایی مثل آلمان با اینکه پلیس ویژه اطفال 
و نوجوانان نــدارنــد، برنامه های ویــژه ای دارنــد که 
پلیس ها با گذراندن دوره های آموزشی، مهارت های 
الزم را در مــورد آشنایی با حقوق اطفال کسب 
می کنند. همچنین کشورهایی بودند که از الگوهای 
ترکیبی استفاده می کردند. بنابراین الزم بود یک 
نوع ساختار بــرای پلیس ویــژه اطفال و نوجوانان 
کشور خودمان انتخاب کنیم. ضمن آنکه باید 
حیطه اختیارات پلیس اطفال و نوجوانان مشخص 
می شد که آیا این پلیس صرفاً ویژه اطفال ناقض 
قانون و به اصطالح اطفال بزهکار باشد یا شامل 
اطفال در معرض خطر و بزه دیده هم شود؛ یعنی 
فقط در حوزه پیشگیری تعریف شود یا در حوزه 
رسیدگی هم قابل تعریف باشد. در نهایت با توجه 
به اهمیت پیشگیری تصمیم گرفته شد پلیس 
اطفال در مورد همه پرونده های مرتبط با عدالت 
کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض 
خطر، اطفال بزه دیده و نوجوانان معارض با قانون 
فعالیت داشته باشد و این مــوارد در مواد الیحه 

به صراحت آمده است. 

تفاوتپلیسمجریباپلیسقضازدا◾
به گفته کاظمی، یکی دیگر از موارد چالش برانگیز 
در حیطه اختیارات پلیس اطفال و نوجوانان این 
بود که این پلیس تنها باید یک پلیس مجری باشد 
یا الزم است پلیس قضازدا باشد. در مطالعات 
تطبیقی به این جمع بندی رسیدیم که در بسیاری 
از کشورها پلیس اطفال، پلیس قضازداست، به 
این معنا که در ماده۱۱ اصول دادرسی ویژه اطفال 
و نوجوانان که ســال ۱9۸۵ در پکن تصویب شد 
آمده تا حد امکان باید اطفال و نوجوانان را از مسیر 

دادرسی دور نگه داشت و با دیگر روش ها پرونده را 
حل کرد. این قضازدایی در مراحل مختلف پلیسی، 
ــاه و اجـــرای حکم انجام می شود.  دادســـرا، دادگـ
امــا با توجه به اینکه سال هاست پلیس کشور 
ما حق قضازدایی نداشته، ایــن موضوع یکی از 
چالش های الیحه پلیس اطفال و نوجوانان بود چرا 
که سنت قانون نویسی در ایران آن است که پلیس 
اختیار قضازدایی نداشته باشد. حــال در مورد 
پلیس اطفال آیا باید این اختیار داده شود یا خیر 
و اگر براساس قانون، اختیارات قضازدایی به پلیس 
ویژه اطفال و نوجوان داده نشود، این پلیس قرار 
است چه تأثیری داشته باشد؟ از این رو، در الیحه 
پلیس اطفال و نوجوانان اختیارات پلیس از حیث 
قضازدایی تعریف شد، سپس از نظر رسیدگی به 
پرونده نیز اختیارات پلیس متخصص اطفال و 
نوجوانان افزایش پیدا کرد. بنابراین الیحه قانون 
پلیس اطفال و نوجوانان با این ویژگی که شامل همه 
کودکان و نوجوانان می شود، تدوین شد و بر اساس 
آن، دایــره اختیارات و صالحیت پلیس در حوزه 
کودکان و نوجوانان نیز افزایش یافت. ضمن آنکه 
برخی از نکاتی که در مقررات دیگر، دقیق نبود در 
این الیحه مورد توجه قرار گرفت به طوری که اکنون 
می توان این الیحه را به عنوان مکمل قانون الیحه 

آیین دادرسی در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه در خصوص ساختار پلیس 
ویژه اطفال و نوجوانان نیز می گوید: تصمیم گرفته 
شده پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از حیث ستادی 
مستقل امــا از نظر عملیاتی، اشتراکی و درون 
پلیس های پیشگیری باشد و در کالنتری ها بخشی 
به پلیس اطفال اختصاص پیدا کند تا موجب 
تحمیل هزینه به بیت المال نشود و این امکان 
وجود داشته باشد که در همه کالنتری های کشور 

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مستقر باشد.
به گفته کاظمی 9سال از آیین دادرســی کیفری و 
حکم آن قانون می گذرد؛ سال ۱۳9۲ قانون حمایت 
از اطفال و نوجوانان تصویب و در ماده های 6، ۸، 
۳۲ و ۳4 این قانون تکالیفی بــرای پلیس اطفال 
ــاه از  و نوجوانان دیــده شــده، اکنون بیش از ۳۰م
تصویب ایــن قانون مــی گــذرد، بنابراین ضــرورت 
دارد پلیس اطفال و نوجوانان زودتــر ایجاد شود 
تا تکالیف آن روی زمین نماند. بنابراین چه به 

لحاظ کارشناسی و چه به لحاظ قانونی باید گفت 
ــزام آور بــرای  ــ تصویب ایــن الیحه یــک ضـــرورت ال

برقراری عدالت در حوزه اطفال و نوجوانان است.
دبیر مرجع ملی حقوق کــودک در پاسخ به این 
پرسش که چرا با وجود گذشت 9سال از تصویب 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هنوز الیحه 
ــژه اطفال و نوجوانان تصویب نشده،  پلیس وی
می گوید: به هر حال قانون گذاری، فرایندی کُند 
است و با توجه به اینکه باید افراد و پژوهشکده های 
مختلف در مورد الیحه اظهارنظر کنند، رسیدن به 
اجماع در مورد آن زمانبر است. اما در مورد الیحه 
پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به دلیل نگاه نوآورانه 
و تحولی که در آن بــود، بررسی های کارشناسی 
طوالنی تر شد. به عنوان نمونه نگاه قضازدایی و 
توسعه اختیارات پلیس اطفال و نوجوانان به دلیل 
اینکه با رویکرد سنتی قانون گذاری ما منطبق نبود، 
بحث های کارشناسی را طوالنی کرد و موجب به 
تأخیر افتادن تصویب این الیحه شد. با این حال 
امید می رود الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در 
مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد 
ساختار مناسب پلیسی برای اطفال و نوجوانان 
فراهم شــود، زیــرا اطفال و نوجوانان سرمایه ها و 
گنجینه کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون نفر 
از جمعیت ما را به خــود اختصاص می دهند و 
جمعیت آن ها در ایران از جمعیت 7۰کشور بیشتر 
است، بنابراین ضرورت دارد این جمعیت، ضابطان 
اختصاصی و قانون تخصصی داشته باشند تا 

آسیبی به آن ها نرسد.

پیشگیریازپایداریبزهکاریویابزهدیدگی◾
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که 
آیا تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان می تواند 
تأثیری در کاهش آسیب پذیری، بزهکاری و یا 
بزه دیدگی اطفال و نوجوانان داشته باشد، می گوید: 
بله. به طور حتم تأثیر قابل مالحظه ای در کاهش 
آسیب پذیری و آسیب دیدگی این رده سنی خواهد 
داشت زیرا کودکان و نوجوانان در برخی مواقع از 
سوی افراد و در مواقعی دیگر توسط خشونت های 
ساختاری آسیب می بینند. از ایــن رو، با توجه 
به اینکه خشونت ساختاری، از طریق سیستم 
به اطفال وارد می شود؛ مطالعات جهانی نشان 
داده وقتی نیروی متخصص در بدنه پلیس وجود 
نداشته باشد، احتمال افــزایــش خشونت های 
ســاخــتــاری درقــبــال کــودکــان و نــوجــوانــان بیشتر 
می شود یا پایداری بزهکاری در وجود آن ها افزایش 
می یابد. بنابراین، اگر نیروی های متخصص کودک 
و نوجوان در حوزه پلیس حضور نداشته باشند 
و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان حرفه ای و 
تخصصی نباشد به جای کاهش آسیب ها، موجب 
افزایش آن ها خواهد شد. در حالی که اگر پلیس 
ویــژه اطفال و نوجوانان متخصص روان شناسی 
کـــودک بــاشــد، مــی تــوانــد بــا اســتــفــاده از رویــکــرد 
پیشگیرانه و تخصصی خود، از تکرار آسیب در 
کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزهکاری 

و یا بزه دیدگی برای آن ها اتفاق نیفتد. 

معاون وزیر دادگستری در گفت وگو با قدس بیان کرد

پلیس اطفال؛ ضابطی اختصاصی برای حفظ گنجینه های کشور
کمتر از یک درصد محصوالت 

غذایی ایران ارگانیک است

الهام بحرینی  ســال هــاســت بــســیــاری از 
محصوالت کشاورزی، سبزیجات، صیفی جات 
و میوه ها طعم و بوی قدیم را ندارند؛ توت فرنگی، 
پرتقال، طالبی، خیار و سیب گل شاهی دیگر 

عطر و بوی خود را از دست داده اند.
ــرده آن سال ها  حتی برنج کــالت کــه عطر دم کـ
پیش در محله تان می پیچید، حاال از محدوده 
آشپزخانه فــراتــر نــمــی رود و انــگــار طعم و بوی 
مواد خوراکی هم مثل تجربه های شیرین دوران 

کودکی به خاطره تبدیل شده اند.
البته آن طور که کارشناسان می گویند این مسئله 
فقط به طعم و بــوی صیفی جات، محصوالت 
کــشــاورزی و بــاغــی ختم نــمــی شــود، بلکه یک 
ایراد جدی دیگر هم دارد و آن خطری است که 

سالمتی مردم را تهدید می کند.
پروفسور علی کرمی، رئیس بنیاد ملی سبک 
زنــدگــی ســالــم ضمن تأیید ایــن مطلب بــه ما 
می گوید: اهالی روستا این مسئله را بیشتر درک 
می کنند که عطر و بوی میوه ها در مقایسه با 
گذشته بسیار تغییر کرده و متأسفانه بیشتر 
محصوالت اصالح شده است، به این معنا که 
بذرها و محصوالت قدیمی در حــال انقراض 
هستند. به عنوان مثال در قدیم نهال گردو 
۱۰ســال پس از کاشت میوه مــی داد، اما اکنون 
با تغییراتی که در این محصول ایجاد شده در 
کمتر از دو سال محصول می دهد، با این تفاوت 
که گردوهای آن در مقایسه با قدیم هیچ عطر و 

طعمی ندارند.
به گفته وی یکی دیگر از عواملی که موجب 
کاهش کیفیت محصوالت باغی، کشاورزی و 
صیفی جات شده، ورود کودهای شیمیایی به 
عرصه کشاورزی و باغداری است. استفاده  زیاد 
و طوالنی مدت از کودهای شیمیایی، آفت کش ها 
و علف کش هایی مثل رانــداپ یا گالیفوسایت 
که درحد میلیون ها تن در حال مصرف است، 
موجب شده عناصر کمیابی  مثل روی ، آهن ، 
مس  و منگنز در میوه ها به حداقل برسند و عالوه 
بر آنکه موجب تغییر ترکیبات میوه ها می شوند، 
تعادل هورمونی بدن مصرف کنندگان را به هم 
می زنند. به همین دلیل، در دو دهه اخیر شاهد 
افزایش بیماری های هورمونی و آمار باالی ابتال 

به سرطان شده ایم. 
کرمی می افزاید: ورود فاضالب های صنعتی به 
خاک ها و آب های دنیا یک فاجعه بزرگ زیست 
محیطی را رقم زده و موجب تغییر خاک و در پی 
آن، تغییر بذرها شده است. به همین دلیل در 
بیشتر مناطق، محصول ارگانیک با آن عطر، 

طعم و بوی قدیم وجود ندارد. 
کرمی در پاسخ به این پرسش که آیا آمــاری از 
محصوالت ارگانیک در کشور داریــم و امیدی 
بـــرای تولید محصوالت شیرین، خوشمزه و 
خــوش عطر قدیمی هست یا خیر، می گوید: 
متأسفانه درحــال حاضر کمتر از یک درصد 
محصوالت غذایی ایران ارگانیک است. درحالی 
ــا از چند ســال پیش تصمیم  کــه جامعه اروپـ
ــال۲۰۳۰ یعنی هفت ســال دیگر  گرفته تــا ســ
دست کم ۲۵درصد محصوالت کشاورزی خود 
را به صورت ارگانیک در اختیار مردم قرار دهد. 
انجمن ارگانیک ایران در تالش است تا ۵درصد 
محصوالت کــشــاورزی را بــه صــورت ارگانیک 
تولید کند اما به نظر می رسد وزارت کشاورزی 
ــز مـــا بـــه ایـــن مــوضــوع  ــامــه ری ــرن  و مــســئــوالن ب

کم توجه اند.
ــر مــحــصــوالت  ــا جـــدیـــت بـ اگــــر مـــســـئـــوالن بـ
کشاورزی، باغی و صیفی جات نظارت داشته 
باشند، بــا مــحــدودیــت اســتــفــاده از کــودهــای 
شیمیایی و ممنوعیت استفاده از علف کش 
رانـــداپ یا گالیفوسایت و ممنوعیت تخلیه 
فاضالب های صنعتی در اراضــی کشاورزی و 
آبیاری محصوالت با این فاضالب ها می توان 
امــیــدوار بــود در آیــنــده بــا اســتــفــاده از تغذیه 
سالم، سالمت مــردم افــزایــش و آمــار ابتال به 
ســرطــان هــا کــاهــش یــابــد و فـــرزنـــدان مــا طعم 
شیرین، خوشمزه و خوش عطر محصوالت 

کشاورزی و باغی اصیل ایرانی را تجربه کنند.

مدرسهمدرسهفضای مجازیفضای مجازی حوادثحوادث

معاون مرکز ملی فضای مجازی:

الیحه قضایی مقابله با اخبار 
جعلی به دولت ارسال شد

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه الیحه قضایی مقابله 
با اخبار جعلی به دولت خبر داد.

ــال 99  قــاســم خــالــدی بــه مــهــر گــفــت: مــا در انــتــهــای سـ
سند مقابله با اخبار جعلی را به تصویب شــورای عالی 
فضای مجازی رساندیم و در ابتدای ســال ۱4۰۰ کارگروه 
عملیاتی سازی این سند را تشکیل دادیم، اما با مشکالت 

جدی در اجرای این سند مواجه ایم.
وی همچنین تأکید کــرد: در سند مقابله با اخبار جعلی 
مسئولیتی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده که الیحه 
قضایی مقابله با اخبار جعلی را آماده کند و برای دولت و 
تصویب در مجلس ارسال کند. این الیحه اکنون به دولت 
ارسال شده و با تأیید نهایی آن، پشتوانه قضایی خوبی برای 
مقابله با افرادی که امنیت روانی جامعه را تهدید می کنند، 

ایجاد می شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داد

 وجود 2هزارو215 
مدرسه سنگی در کشور

ــدارس کشور  رئیس ســازمــان نــوســازی، توسعه و تجهیز مـ
ــزارو۳۸۰  ــ ــم کــه هـ ــ ــزارو۲۱۵ مــدرســه سنگی داری ــ ــ گــفــت: ۲هـ
مدرسه ساماندهی می شوند.به گــزارش تسنیم، حمیدرضا 
خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور گفت: تعداد کل مدارس سنگی کشور ۲هزارو۲۱۵ مدرسه 
است که هزارو۵76 مدرسه دارای بیش از ۱۰دانش آموز است و از 
این تعداد، هزارو۳۸۰ مدرسه در مناطق روستایی و عشایری واقع 
شده اند.برای ساماندهی هزارو۳۸۰ مدرسه در قالب ۳هزارو9۵6 
کالس درس و دارای ۱۱دانش آموز و بیشتر با مشارکت قرارگاه 
امــام حسن مجتبی)ع( هــدف گــذاری شــده اســت. در سال 
ــرای ۲۵۳ مدرسه ۳ تا 6 کالسه که دارای  اول اجـــرای طــرح ب
۱۵دانش آموز در هر کالس و بیشتر در قالب هــزارو۱46 کالس 
درس است، برنامه ریزی شده و بقیه مدرسه ها حسب تأمین 

منابع اعتباری در سال های آینده ساماندهی خواهند شد.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور:

تعداد جان باختگان تصادفات 
نوروزی به 125 نفر رسید

سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطــالعــات و کنترل 
ترافیک راهــور به تسنیم گفت: در سه روز ابتدایی طرح 
نوروزی ۱۱۱ فقره تصادف فوتی ثبت شده که ۱۲۵هموطن در 
این تصادفات جان خود را از دست داده اند.شیرانی با بیان 
اینکه ۲هزار و ۱7۱ تصادف جرحی ثبت شده که ۲هزار و ۸9۵ نفر 
در این تصادفات مجروح شده اند، گفت: آمار تصادفات بسیار 
نگران کننده است و باید به عنوان هشدار و زنگ خطری برای 
رانندگان در سفرهای نوروزی باشد.وی با بیان اینکه بیشترین 
وقوع تصادفات فوتی در جاده های استان های خراسان رضوی، 
تهران، فارس، کرمان و اصفهان بوده است، گفت: کمترین وقوع 
تصادفات در جاده های استان های چهارمحال و بختیاری، 

ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان بوده است.
وی گفت: بیشترین ساعات وقوع حوادث ساعت ۱۲ تا ۱6 

بوده است.



اوالدقباد غایب 
مقابل بارسا

اوالدقباد در 
تورنمنت تایلند 

همراه با تیم ملی 
فوتسال حضور 

داشت و آسیب دید. 
این مصدومیت 

انتقاد باشگاه پالما 
را از فدراسیون به 

دنبال داشت. این در 
حالی است که پالما 

پس از انجام سه 
بازی فشرده ، کمتر 
از دو هفته دیگر در 
مرحله نیمه نهایی 
کوپا دل ری باید با 

بارسلونا دیدار کند و 
اوالدقباد به آن دیدار 

نمی رسد.

در  حاشيه

صعود فوتبال 
ساحلی ایران 

به مرحله 
یک چهارم 

قهرمانی آسیا

تیم ملی فوتبال ساحلی 
ایران در دومین دیدار 

خود در مسابقات 
قهرمانی آسیا به 

مصاف ازبکستان رفت 
و با نتیجه ۱۱ بر ۲ به 

پیروزی رسید.تیم ایران 
که در بازی نخست برابر 

مالزی پیروز شده بود، 
صعودش به مرحله یک 

چهارم نهایی را قطعی 
کرد.

ملی پوشان کشورمان 
آخرین دیدار مرحله 
گروهی را بعدازظهر 

دوشنبه مقابل امارات 
برگزار می کنند تا 

صدرنشین این گروه 
مشخص بشود.

خبرخبر
روزروز

  جان پیرو گاسپرینی 
 سرمربی 65 ساله آتاالنتا به چهارمین 

سرمربی تاریخ سری آ تبدیل شد که 
مجموع امتیازات کسب شده اش از 800 عبور 

می کند. فقط الگری، آنچلوتی و اسپالتی از 
گاسپرینی بیشتر امتیاز گرفته اند. 

  رومن کوستوماروف 
قهرمان پاتیناژ المپیک زمستانی 
در سال ۲006 و قهرمان جهان در 
سال های ۲00۴ و ۲005 به دلیل 

بیماری دست و پای خود را از دست 
داد. او دو ماه است در بیمارستان است.

  پاتریک ویرا 
بنا به اعالم رسمی باشگاه کریستال 

پاالس، سرمربی ۴6 ساله این تیم دیگر بر 
صندلی مربیگری عقاب ها نمی نشیند. 
فاصله 3 امتیازی با سقوط  سبب شد تا 

مدیران به فکر تغییر ویرا بیفتند.

ــزی  ــ ــ ــه ری ــ ــ ــام ــ ــ ــرن ــ ــ ب
فــدراســیــون فوتبال 
امیرقلعه نویی  بــا 
نیست  بلندمدت 
و کسب نتیجه در 
جام ملت های آسیا 
در مقایسه با جوان گرایی و تغییر نسل 

در اولویت است.
میانگین سنی تیم ملی ایران با هدایت 
کارلوس کی روش در جام جهانی ۲8/9 
سال بود که از این حیث باالتر از هر ۳۱ 
تیم دیگر حاضر در این رقابت ها قرار 
گرفت. بعد از ایران تیم های مکزیک با 
۲8/5 سال، آرژانتین با ۲7/9 سال و 
برزیل با ۲7/6 سال در رده های دوم تا 

چهارم قرار گرفتند.
ــران با میانگین  همچنین تیم ملی ای
سنی بیش از ۲8/9 سال لقب پیرترین 
تیم تاریخ ایــران در جــام جهانی را به 
ــران  خــود اختصاص داد. یــوزهــای ای
در هر پنج دوره گذشته حضورشان 
در جام جهانی دارای میانگین سنی 
کمتری نسبت بــه جــام جهانی قطر 
بودند. این اعداد و ارقام آینده تیم ملی 

را می تواند تحت تأثیر خود قراردهد.
برخی از کارشناسان و پیشکسوتان 
فوتبال در ایـــران بعد از جــام جهانی 
معتقد بودند تیم ملی نیاز به تغییرات 
و جوان گرایی دارد. با این حال برخی ها 
نیز عنوان کردند ایــران برای قهرمانی 
در جام ملت های آسیا نیاز به حضور 

بازیکنان باتجربه دارد و جوان گرایی 
می تواند بعد از جــام ملت ها شروع 

شود.

ــال: نــتــیــجــه ◾ ــ ــب ــ ــوت ــ فــــدراســــیــــون ف
می خواهیم

حاال سرمربی جدید تیم ملی پس از 
گمانه زنی ها و مذاکرات با گزینه های 
مختلف انــتــخــاب شــده اســـت. امیر 
قلعه نویی برای دومین بار هدایت تیم 
ملی را به عهده گرفت و کار خود را در 
مسیر جام ملت های آسیا آغاز کرد. 
اما نکته ای در قــرارداد امیر قلعه نویی 
با فدراسیون فوتبال وجود دارد. مدت 
زمان قرارداد سرمربی تیم ملی تا پایان 

جام ملت های آسیاست.

تیم ملی پوست اندازی می کند؟◾
فدراسیون فوتبال از امیر قلعه نویی 
پروژه بلندمدت نخواسته است و این 
مسئله نشان می دهد از سرمربی تیم 
ملی خواسته شــده در جــام ملت ها 
نتیجه بگیرد. برنامه جــوان گــرایــی و 
ــروژه چــنــد ساله  ــ تغییر نــســل یــک پ
است و انتظار کسب نتیجه، فرصت 
جــوان گــرایــی در تیم ملی را می گیرد. 
قطعاً در یک زمان کوتاه مدت نمی توان 
بازیکنان جدید زیــادی را به تیم ملی 

تزریق کرد.
کـــارلـــوس کــــی روش نــیــز پــس از جــام 
جهانی ۲۰۱۴ به سرعت جوان گرایی 

ــی از جمله  نــکــرد و بــازیــکــنــان جــوان
عزت اللهی، تــرابــی، بیرانوند و ... به 
تدریج در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند. 
با ادامه این رویکرد فدراسیون به نظر 
نمی رسد چهره های جوان زیادی را در 
دیدارهای پیش رو در تیم ملی ببینیم.

باتجربه ها و جوان ها کنار هم◾
کــمــا ایــنــکــه از فــهــرســت اخــیــر امیر 
قلعه نویی هم بر می آید که او قصد 
کنار گذاشتن هیچ باتجربه ای را ندارد. 
حضور امثال حاج صفی، خلیل زاده 
و امیری با بیش از ۳۲، ۳۳ ســال در 
تیم ملی حاکی از ایــن اســت کــه این 
بازیکنان تقریباً مهره های کلیدی تیم 

قلعه نویی هستند.
البته ژنــرال یک راه دیگر را در پیش 
گرفته اســت. او بــرای اردوی پیش رو، 
بــازیــکــنــان جــوانــی مــانــنــد حــزبــاوی و 
اسالمی را به تیمش دعوت کرده و اگر 
آن ها تا 9 ماه آینده بتوانند با بازیکنان 
باتجربه رقابت کنند و عملکرد بهتری 
داشته باشند، قطعاً می توانند نظر 

قلعه نویی را جلب کنند.
اگر همچنان دست برتر از آن بازیکنان 
باتجربه باشد، بــاز هم قلعه نویی راه 
معقولی را در پیش گرفته و می تواند 
پس از جام ملت ها باز هم به بازیکنانی 
که نام برده شد ،میدان دهد و از حضور 
آن ها تا جام جهانی در تیم ملی بهره 

ببرد.

تیم ملی به دنبال قهرمانی در آسیاست

یوز جوان یا پیر؟ مسئله این است
یادداشت شفاهی

خبر

سخت ترین قرعه تاریخ والیبال
مــراســم  کارخانه  مصطفی 
قــرعــه کــشــی مــســابــقــات والــیــبــال 
انتخابی المپیک ۲۰۲۴ برگزار شد 
و ۲۴ تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود 
را شناختند. تیم ملی ایـــران در گــروه بسیار 
سختی قــرار گرفته و با بــرزیــل، ایتالیا، کوبا، 
اوکراین، آلمان، جمهوری چک و قطر هم گروه 
است. با توجه به اینکه از هر گروه تنها دو تیم 
سهمیه المپیک کسب می کنند، تیم ملی کار 
سختی برای رسیدن به المپیک پاریس از این 
راه دارد. در واقع این سخت ترین گروهی است 
که ایران تا به حال در انتخابی المپیک داشته 
است. نمی توانیم معترض باشیم که گروهمان 
سخت است، پس باید ذهن و نگرش خود را 
 تغییر بدهیم و با سختکوشی بیشتر تالش 

کنیم. 
ــران در انتخابی المپیک کم  شاید شانس ای
ــا وقــتــی شــانــس صــعــود خــود را باال  بــاشــد، ام
بدانیم، بیشتر هم تالش می کنیم. بنابراین باید 
این شانس را باال بدانیم. المپیک دو سال دیگر 
است و شانس دیگری هم در لیگ ملت های 
۲۰۲۴ داریم پس باید روی لیگ ملت ها تمرکز 
کنیم. شاید در این انتخابی المپیک سهمیه 
نگیریم، اما می تواند دیدارهای تدارکاتی خوبی 
برایمان باشد. بازی کردن در کنار تیم های بزرگ 
دنیا تجربه خوبی برای بازیکنان ماست. این 
مسابقات می تواند محک تیم ملی باشد و 
اصــل کــار را بــرای لیگ ملت های ۲۰۲۴ قــرار 

بدهیم.
پس اگر قــرار است در عرصه های بین المللی 
موفق تر باشیم باید از تمام ظرفیت هایمان 
استفاده کنیم. امیر غفور و محمد موسوی 
سرمایه های ما هستند واگر قرار است در حد 
المپیک باشیم باید از این بازیکنان استفاده 
کنیم. کادر فنی ما تصمیم درستی گرفته است. 
البته نباید در تمام مسابقات این بازیکنان را 

فرسوده کنیم.

امیر عابدزاده در لیست امیر قلعه نویی 
جایی ندارد

بچه عقاب از آشیانه تیم ملی 
پرکشید

با حضور امیر قلعه نویی در رأس کادر فنی تیم 
ملی حضور یک ستاره در اردوی تیم ملی هم 
به خط پایان رسید و از این پس او برای دعوت 
به اردوی تیم ملی کار سختی پیش رو خواهد 
داشت.امیر عابدزاده در سال های اخیر همواره 
یکی از دروازه بانانی بود که به اردوی تیم ملی 
دعوت می شد. او چه زمان اسکوچیچ و چه زمان 
کی روش به اردوی تیم ملی دعوت می شد. امیر 
حتی در زمان اسکوچیچ به مرد شماره یک تیم 

ملی تبدیل شده بود.
با حضور امیر قلعه نویی، امیر عابدزاده جای 
خود را به حسین پورحمیدی دروازه بـــان تیم 
آلومینیوم اراک داد کــه در ســال هــای اخیر 
ــان خــوب فوتبال باشگاهی  ــان یکی از دروازه ب

بوده است. 
پورحمیدی در سال ۱۴۰۱، سال بسیار خوبی 
داشــت و یکی از بهترین دروازه بـــانـــان ایــران 
بود که حاال مزد درخشش در لیگ برتر را با 
دعوت به اردوی تیم ملی گرفت. استقاللی ها 
ــد  ــ هــمــچــنــان از ایــنــکــه او را از دســـت داده ان
افسوس می خورند. هر چند که شنیده شده 
پورحمیدی، فصل آینده به استقالل بازخواهد 
گشت! دعوت از او به این معنی است که امیر 
عابدزاده به پایان حضور خود در اردوی تیم 
ملی نزدیک شده است، چرا که چهار دروازه بان 
دعــوت شــده به اردوی تیم ملی در لیگ برتر 
بــازی می کنند و جلوی چشم امیر قلعه نویی 
هستند و بــدون شک عــابــدزاده بــرای دعوت 
به اردوی تیم ملی کار سختی پیش رو خواهد 

داشت.
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تساوی استقالل مقابل نساجی◾
تیم های فوتبال استقالل و نساجی در دیداری تدارکاتی 
دیروز در ورزشگاه کارگران به مصاف هم رفتند که تالش 

دو تیم با نتیجه تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت. 
شاگردان حمید مطهری که ابتدا با دو گل مهدی قایدی 
و سجاد شهباززاده از میزبان خود عقب افتاده بودند 
توسط علی داوران و آدامــا نیان گل های تساوی را به 

ثمر رسانند.

ایران - روسیه با تماشاگر◾
با وجــود اینکه رسانه های روس اعــالم کــرده بودند دیدار 
ــواداران برگزار  ــدون حضور هــ دوستانه ایـــران و روســیــه ب
می شود، با جلسه شورای تأمین استان تهران تصمیم بر 
این شد این دیــدار با حضور هــواداران برگزار شود. دیدار 
دوستانه تیم های ملی ایران و روسیه، پنجشنبه، ۳ فروردین 
۱۴۰۲ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و این نخستین 

تجربه امیر قلعه نویی روی نیمکت تیم ملی است.

پایان اعتصاب عارف غالمی در استقالل◾
عارف غالمی مدافع باتجربه استقالل از ابتدای هفته 
نسبت به مشکالت مالی باشگاه و پرداخت نشدن 
مطالباتش بسیار گالیه مند بود. مدافع استقالل دو سه 
روز شخصاً تصمیم گرفت در اعتراض به عدم دریافت 
مطالبات خود در تمرین شرکت نکند. او روز جمعه نیز 
در تمرین استقالل حضور داشت و دیروز با بازی مقابل 

نساجی نشان داد اعتصاب خود را شکسته است.

اردوی تیم ملی کنیا برای دیدار با ایران ◾
تیم های ملی فوتبال ایران و کنیا روز هشتم فروردین ماه 
در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف 
هم خواهند رفت. کنیا نزدیک به 5۰۰ روز از مسابقات 

بین المللی دور بوده است. 
هدایت کنیا بر عهده »انگین فیرات« است که سابقه 
کار با تیم ملی ایران در زمان سرمربیگری علی دایی را 

دارد.

امشب در نوکمپ رئال مادرید به مصاف بارسلونا خواهد 
رفــت تــا آخــریــن ال کالسیکوی ســال شمسی را برگزار 
کنند. این بازی با توجه به شکست رئال در جام حذفی 
مقابل بارسا و حذف از این رقابت ها جنبه انتقامی دارد 
و پیش بینی می شود بازی پر برخوردی از آب درآیــد. بازی برای رئال 
بسیار حساس است و حتی تساوی نیز آن ها را از قهرمانی اللیگا دور 
خواهد کرد. بارسا پس از ۲5 بازی با 9 امتیاز اختالف نسبت به رئال 
صدرنشین است و می داند که نباختن در این بــازی یعنی به دوش 

انداختن شنل قهرمانی.
برای رئال مادرید و آنچلوتی اما بزرگ ترین نگرانی مصدومیت کریم 
بنزما بود.  ستاره فرانسوی که در جریان بازی با لیورپول و هنگام شادی 
گل مصدوم شده بود و دیگر نتوانست به بازی ادامه دهد، در تمرین 
رئال غایب بود تا نگرانی ها را افزایش دهد اما او دیروز بدون مشکل 

تمرین کرد تا خیال کادر فنی و هواداران راحت شود.
کریم پس از بازی با لیورپول گفته بود کمی درد دارد ولی به ال کالسیکو 

خواهد رسید. او با حضور در تمرین به وعده اش عمل کرد. 
با این حال برای آنچلوتی در این بازی مهار لواندوفسکی اهمیت 
فوق العاده ای دارد.از کار انداختن ماشین لهستانی گلزنی کاتاالن 
می تواند مقدمه مهار میزبان در خانه باشد. کارلو آنچلوتی یک سال 
و نیم مربی بایرن مونیخ بود و در آن مقطع روبرت لواندوفسکی را 
به عنوان بهترین مهاجم خود در اختیار داشت. ستاره لهستانی 
از دوران بازی اش زیر نظر کارلتو خاطرات خوبی دارد؛ »از آنچلوتی 
چیزهای زیادی یاد گرفتم. او به من اعتماد به نفس داد؛ چیزی که 
قبالً نداشتم. او انسان و مربی ای تحسین برانگیز است و بسیار 

مراقبم بود.«
لوا در مــورد ال کالسیکوی امشب نیز گفت: »ایــن بزرگ ترین بازی 
باشگاهی در دنیاست و میلیاردها نفر آن را تماشا می کنند. زمانی من 
از تلویزیون این بازی را تماشا می کردم و حاال خودم در آن حضور دارم 

که باورنکردنی است.«
در جبهه رئال هم وینیسیوس از شرایط ویژه ای برخوردار است و اگر 
آبی اناری ها بتوانند همانند بازی در جام حذفی او را از کار بیندازند به 
طور حتم می توانند از گزند دیگر مهاجمان میهمان در امان باشند. 
رونالد آخورئرا امشب یک بار دیگر به سمت راست می رود تا مأمور 
مهار مستقیم ستاره برزیلی باشد. او در بازی رفت نیمه نهایی کوپا دل 
ری در برنابئو به وینی اجازه هنرنمایی نداد و امیدوار است امشب  نیز 

همان نمایش خوب را تکرار کند.

ساعت 23:30 امشب در بارسلونا

آخرین ال کالسیکوی شمسی 

گزارش روز

ستارگان ورزش

وسلین وویوویچ سرمربی پر آوازه هندبال جهان که با حضور روی نیمکت تیم ملی ایران نمایش 
چشم نوازی در رقابت های قهرمانی جهان برابر قدرت های بالمنازع هندبال دنیا ارائه کرد و 
برای نخستین بار تیم ملی ایران را به مرحله اصلی این مسابقات برد، قرارداد خود با فدراسیون 

هندبال ایران را تمدید کرد.
علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال در جریان مسابقات قهرمانی جهان مذاکرات با 
وسلین وویوویچ را دنبال کرد و ماحصل این پیگیری ها و مذاکرات فشرده تمدید قرارداد این 

مربی شناخته شده برای دومین سال پیاپی با ایران بود.
تیم ملی هندبال ایران در مدت زمان حضور وسلین وویوویچ موفق شد مدال برنز بازی های 
همبستگی کشورهای اســالمــی را کسب کند و در رقــابــت هــای قهرمانی جهان باوجود 
مصدومیت بازیکنان کلیدی و جوان گرایی و پوست اندازی در تیم ملی، توانست با شکست 

شیلی برای اولین بار به دور دوم مسابقات برسد.
همچنین نمایش قابل قبول تیم ملی ایران برابر قدرت های هندبال 

جهان از جمله فرانسه، اسپانیا و مونته نگرو تحسین کارشناسان 
هندبال جهان را دربر داشت.

تیم ملی هندبال ایران در یک سال پیش رو رویدادهای مهمی 
از جمله بازی های آسیایی را در پیش دارد. رئیس فدراسیون 
هندبال یادآوری کرد: وسلین توجه زیادی به جوان گرایی دارد. 
او در قهرمانی جهان صابر حیدری از تیم جوانان را همراه تیم 

اعزام کرد و این بازیکن برابر فرانسه ستاره ما بود.
وی افــزود: وسلین اواســط فروردین وارد ایــران خواهد شد. 
وی یک مربی سخت گیر در کار است و مسابقات لیگ را 

دنبال می کند.
پاکدل تصریح کرد: ما یک تیم ملی نوجوانان داریم که 

بحرین، ژاپــن و عربستان را شکست داد و فقط به 
کره جنوبی باختیم. شک  نکنید این پشتوانه ها 

با حضور یک مربی بزرگ مثل وسلین ما را به 
صدر آسیا می رساند.

پیش به سوی جوان گرایی در هندبال

تمدید قرارداد »وویوویچ« با تیم ملی 
لیست تیم ملی اعالم شد و چند ابهام مهم داشت که یکی از ابهامات در خط دفاعی بود؛ 
جایی که در بین مدافعان راســت تیم ملی، خبری از حضور دانیال اسماعیلی فر نبود تا 
مدافع راست پرسپولیس پس از آنکه جایگاهش در تیم پرسپولیس را تقریباً از دست داده، 
 در تیم ملی هم نتواند فرصت حضور در میان بازیکنان منتخب امیر قلعه نویی را داشته 

باشد.
اسماعیلی فر که سابقه همکاری با قلعه نویی را در سپاهان و ذوب آهن دارد، 
انتظار داشت بتواند خود را در جمع بازیکنان منتخب ژنرال برای فیفادی 
ماه مارچ ببیند، اما عملکرد پرنوسان او در پرسپولیس سبب شد شرایط 
برخالف انتظار رقم بخورد. قلعه نویی برای چینش سمت راست خط 
دفاعی تیم ملی از دومدافع راست دعوت به عمل آورده است؛ رامین 

رضاییان و صادق محرمی. 
اسماعیلی فر در نخستین روزهــای ســال ۱۴۰۱ بــرای نخستین بار 
تجربه حضور در ترکیب تیم ملی را بدست آورد؛ آن هــم در 
جریان تقابل با لبنان که در دقایق پایانی مسابقه با تصمیم 
اسکوچیچ، به ترکیب تیم ملی اضافه شد و توانست اولین 
بازی ملی خود را به ثبت برساند و تصور می شد رفته رفته 
بتواند جایگاه ثابتی را برای خود بدست آورد اما شرایط 

برخالف انتظار پیش رفت.
اسماعیلی فر پس از برکناری اسکوچیچ، سعی داشت 
بتواند خود را به کارلوس کی روش اثبات کند اما نتوانست 

و ناکام در سفر به قطرهمراه تیم ملی بود. 
مدافع راســت سرخپوشان پایتخت که از ابتدای فصل 
مهره ثابت ترکیب پرسپولیس بود، با عملکردی پرنوسان در 
هفته های گذشته جایگاه ثابت خود را در ترکیب پرسپولیس 
از دست داده و به نظر می رسد همین مسئله سبب شده امیر 
قلعه نویی چشم روی دفاع راست سرخ ها ببندد و از او برای 

حضور در اردوی تیم ملی دعوت نکند.

ورزش7

پایان تلخ سال پرماجرای ستاره پرسپولیس

 خداحافظ تیم ملی



     نظریه 
 »خانه عنکبوت«

 در حال تحقق است  
رسانه های رژیم 
صهیونیستی اذعان 
کرده اند دبیرکل حزب اهلل 
لبنان از وقایعی که در 
سرزمین های اشغالی 
رخ می دهد راضی و 
خشنود است. بر اساس 
گزارش این رسانه ها، 
نظریه »خانه عنکبوت« 
سید حسن نصراهلل در 
قبال رژیم صهیونیستی 
که بیانگر سست و رو به 
نابودی بودن این رژیم 
است، در برابر چشمان 
وی در حال تحقق 
است. تشدید بحران ها 
در اسرائیل سبب شده 
صهیونیست ها نیز بیش 
از پیش به این نظریه 
ایمان بیاورند که پایان 
اسرائیل نزدیک است.

اخبار
 حمله جدید سعودی 

به شمال یمن
منابع یمنی از جدیدترین حمله توپخانه ارتش 
عربستان بــه منطقه ای در اســتــان صعده در 
شمال یمن و شهادت سه تن در ایــن تهاجم 
خبر دادنـــد. درگــیــری در اســتــان مـــأرب یمن و 
ــر مــنــاطــق تــحــت کنترل  ســیــطــره انـــصـــارهللا ب
نیروهای العمالقه )وابسته به امــارات(، کشته 
شدن چند فرمانده نظامی وابسته به امارات و 
تحرکات سعودی برای افزایش نفوذ این کشور 
در استان های جنوبی از جمله تحوالت دیگر در 

یمن است.

فراخوان شورش ترامپ
ــیــس جــمــهــور پیشین آمــریــکــا در پیامی  رئ
ــار دیــگــر حامیان خــود را به  جنجال برانگیز ب
شــورش ترغیب کــرد. دونالد ترامپ که پرونده 
جنجال انتخابات۲۰۲۰ وی هنوز باز است، روز 
گذشته در پیامی مدعی شد سه شنبه آینده 
بازداشت می شود. وی با این مقدمه از حامیان 
خود خواست به این موضوع اعتراض کنند. این 
در حالی است که منابع آمریکایی خبر داده اند 
سازمان های مجری قانون ایــن کشور در حال 
انجام اقداماتی هستند که مقدمه آمادگی برای 
متهم شدن احتمالی ترامپ در ماجرای یاد شده 

در هفته آینده است.

پنهانکاری خطرناک
نیویورک پست در گزارشی مدعی شد در حالی 
که در ماه نوامبر گذشته بیش از 1.5میلیون لیتر 
آب رادیواکتیو از یکی از نیروگاه های هسته ای 
مینه  سوتا نشت کــرد، با ایــن حــال مقام های 
مسئول در اقدامی عجیب با چند ماه تأخیر 
این حادثه را علنی کردند. به نوشته این روزنامه 
نزدیک به محافظه کاران آمریکایی، تأخیر چهار 
ماهه در اعـــام نشت، زنــگ خطر را در مــورد 
تهدید ایمنی مردم و شفافیت در اطاع رسانی 

به صدا درآورده است. 

عمران خان به دادگاه می رود
»عمران خان« نخست وزیر پیشین پاکستان 
که در دو پرونده قضایی مورد تعقیب قرار گرفته، 
ــاه اســام آبــاد  در سخنانی تأکید کــرد بــه دادگـ
می رود، چرا که به حاکمیت قانون ایمان دارد. او 
با اتهام زنی به مخالفان خود تأکید کرد محاصره 
مــنــزل وی در الهـــور بــا هــدف تضمین حضور 
ــاه صــورت نمی گیرد بلکه هدف از آن،  در دادگ
زندانی کردن شخص او است تا نتواند کمپین 
انتخاباتی خود را رهبری کند. به تازگی پلیس 
پاکستان اقامتگاه نخست وزیر سابق این کشور 
را محاصره و تــاش کــرد او را بــازداشــت کند. 
طــرفــدارانــش از خانه او حفاظت کــرده و مانع 

تاش های پلیس شده اند.

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه 28 اسفند 1401  26 شعبان 1444  19 مارس 2023  سال سی و ششم    شماره 10052

جهان

ــوان کیفری بین المللی در صدور  اقــدام دی
ــرای رئیس جمهور روسیه  حکم جلب بـ
واکنش های بسیاری به دنبال داشته؛ از 
ــودن اقـــدام و  تأکید مسکو بر بی اهمیت ب
دست نشانده خطاب کـــردن ایــن نهاد تا 
استقبال غرب از تصمیم و تأکید بر اجرای 
عدالت. دیوان کیفری بین المللی شامگاه جمعه برای والدیمیر 
پوتین، به اتهام جنایت جنگی در اوکراین، قرار بازداشت صادر 
کرد. این نهاد نخستین دادگاه دائمی بین المللی برای رسیدگی 
به جرایم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و 
جنایت تجاوز است و مقر آن در الهه هلند قرار دارد. اینکه دادگاه 
کیفری بین المللی حکم بازداشت یک رئیس دولت را صادر 
می کند، امری بسیار نادر است. از جمله این اتفاق در مورد عمر 

البشیر، رئیس جمهور سرنگون شده سودان روی داد.
دیوان کیفری بین المللی می گوید رئیس دولت روسیه شخصاً 
مسئول خارج کردن غیرقانونی کودکان اوکراینی از مناطق اشغالی 
و انتقال آن ها به فدراسیون روسیه است. حکم بازداشت ماریا 
لووابلووا، کمیسر حقوق کودکان در اداره ریاست جمهوری پوتین 
نیز صادر شده است. بر اساس پژوهش دانشگاه ییل آمریکا، 
روسیه دست کم 6هزار کودک اوکراینی را به اردوگاه های »تجدید 
تربیت« فرستاده و با این کار خود به احتمال مرتکب جنایت 
جنگی شده است. گفته می شود هدف از این اقــدام، آموزش 
 »میهن پرستی روسی« همراه با تربیت نظامی است. مسکو 
همواره اتهامات علیه نیروهای روسیه مبنی بر ارتکاب جنایت در 

جریان جنگ یک ساله با اوکراین را رد کرده است.

اسکیزوفرنی آمریکایی◾
رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش به این رأی دادگاه 
بین المللی علیه پوتین، مدعی شد حکم بــازداشــت صادر 
شده موجه است. جو بایدن همچنین ادعا کرد دادگاه کیفری 
بین المللی در اقدام و تصمیم گیری خود مشروعیت دارد و پوتین 
به وضوح مرتکب جنایت جنگی شده است. همسو با بایدن، 
اتحادیه اروپا با استقبال از اقدام دیوان، آن را در راستای اجرای 
عدالت مهم ارزیابی کرد. اتحادیه اروپا همچنین رأی یاد شده 
را سرآغازی برای پاسخگو کردن روسیه توصیف کرده است! 
مقامات ارشد اوکراین هم از تصمیم دیوان کیفری بین المللی 
ــدری کوستین، دادســتــان ارشــد جنایات  استقبال کردند. آن
جنگی این کشور گفت این لحظه ای تاریخی برای اوکراین و نظام 

قضایی بین المللی است. افراد نزدیک به رئیس جمهور ولودیمیر 
زلنسکی گفته اند این تازه آغاز کار است.

ایــن در حالی اســت که سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
تصمیم دیوان کیفری بین المللی را تحریک آمیز و غیرقابل قبول 
خوانده است. دیمیتری پسکوف با بیان اینکه روسیه دیوان 
کیفری بین المللی را به رسمیت نمی شناسد، گفت: احکام 
این نهاد برای روسیه از نظر حقوقی بی اعتبار است. دیمیتری 
مدودف، معاون شورای امنیت روسیه نیز که سخنان جنجالی 
علیه غرب وی هر از چند گاهی سر و صدای زیادی به پا می کند با 
بیان اینکه دشمنان روسیه با کمک سازمان های پوششی علیه 
مسکو اقدام می کنند، اعام کرد روش مورد عاقه دشمنان ما 
این است که از سازمان های غیرانتفاعی در جنگ های ترکیبی 
بهره بگیرند. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل هم 
دادگاه کیفری بین المللی را دست نشانده غرب توصیف کرد که 
با صدور رأی علیه رئیس جمهور روسیه حقارت خود را ثابت 
کرد. وی تأکید کرد: »این دادگاه بین المللی مغرض، سیاسی و 
بی صاحیت بار دیگر حقارت خود را ثابت کرد. دیوان کیفری 
بین المللی دست نشانده ای در دستان کشورهای غربی است 

که همیشه آماده اجرای شبه عدالت به دستور آن هاست«. 
سفارت روسیه در آمریکا نیز اعام کرد حمایت آمریکا از تصمیم 
دیوان کیفری بین المللی در صدور حکم دستگیری برای پوتین 
یــادآور بیمار شیزوفرنی )روان پریش( است. این نهاد افزود: 
مقامات ایاالت متحده با اظهارات غیرقابل قبول در مورد رهبر 
روسیه، عمداً در مورد جنایات خود در عراق، یوگساوی، لیبی و 
ویتنام سکوت می کنند. عاوه بر این، ایاالت متحده در تاش 
برای محافظت از شهروندان خود در برابر تعقیب بین المللی 
از تمام ابزارهای موجود و اقدامات نفرت انگیز بهره می برد. به 
عنوان نمونه، تحریم های اقتصادی بی سابقه ای که علیه رهبری 
دادگاه، از جمله فاتو بنسودا، دادستان پیشین که تحقیقات در 
مورد جنایات ایاالت متحده در افغانستان را آغاز کرد، اعمال 
شد. در این صورت از چه استقال و بی طرفی می توان صحبت 
کرد؟ سفارت روسیه تأکید کرد: واشنگتن از »امتیازات حقوقی 
بی سابقه« که توسط دیوان بین المللی کیفری به منظور حفاظت 
از منافع ژئوپلتیک خود به راه انداخته، حمایت می کند، باوجود 
این واقعیت که نه ایاالت متحده و نه روسیه صاحیت دادگاه را 
به رسمیت نمی شناسند. سفارت روسیه در ادامه آورده است: 
چنین موضعی یادآور اسکیزوفرنی است؛ منافع راهبردی برای 

آزار روسیه تا حد ممکن مورد استفاده قرار می گیرد.

مهدی خالدی »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه 
روز گذشته در چارچوب سفر رسمی وارد قاهره شده و با 
»سامح شکری« همتای مصری خود دیدار و در خصوص 
مسائل مهم دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل 
نظر کردند. این نخستین سفر یک مقام رسمی ترکیه در این سطح به مصر 
در 1۰سال اخیر محسوب می شود. مناسبات طرفین از زمان سرنگونی 
دولت محمد مرسی در کودتای سال ۲۰1۳ با تنش روبه رو شد و مسئوالن 
ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان بارها عبدالفتاح السیسی را مورد حمله 
قرار دادند. اما تنش ها میان دو کشور رفته رفته از سال گذشته کاهش پیدا 
کرد تا جایی که وزیر امور خارجه ترکیه اعام کرد کشورش ممکن است در 
ماه های آینده، سفیر خود را در مصر منصوب کند. در این مسیر ابتدا 
سامح شکری در سفری که 6 اسفند و پس از زلزله ویرانگر اخیر به ترکیه 
داشــت، با چــاووش اوغلو دیــدار کرد. السیسی نیز در تماسی تلفنی با 
اردوغــان، همبستگی قاهره با زلزله زدگان در ترکیه را اعام کرد. سران دو 
کشور نوامبر گذشته در حاشیه افتتاحیه مسابقات جام جهانی فوتبال در 

قطر هم با یکدیگر مصافحه ای کوتاه داشتند. 

تالش سیاسی بی نتیجه ◾
سید رضــا میرابیان، سفیر پیشین کشورمان در کویت در 
گفت وگو با قدس در باب اهمیت سفر مقام بلندپایه ترکیه ای 
به سرزمین فراعنه گفت: در باب ارزیابی اقدام انجام شده، به 
اعتقاد من اینکه این سفر بتواند پایانی بر اختاف دو کشور باشد دور از 
انتظار است. دلیل روشن هم این است در حوزه اسامی و عربی طرفین 
رقابتی غیرآشکار و تاریخی دارند. میرابیان در این باره تصریح کرد: در کنار این 
موضوع، حمایت سنتی حزب عدالت و توسعه از اخوان المسلمین مصر که 
خطری بزرگ برای دولت السیسی محسوب می شود موارد سوءظن را تقویت 
کرده و با وجود نزدیکی ظاهری طرفین در چند ماه اخیر، نتوانسته از تنش 
ریشه دار آنکارا و قاهره بکاهد. اما دیپلمات پیشین کشورمان هدف سفر 
چاووش اوغلو به مصر را به موضوع سوریه مرتبط دانست و ادامه داد: آنکارا 
تاش دارد به هر شکل ممکن از این بحران مزمن خارج شود. این درحالی است 
که بشاراسد در آخرین اظهارات خود به صراحت اعام کرد حاضر است با 
اردوغان دیدار کند، به شرط اینکه ترکیه پیش از آن تمام نظامیان خود را از 
سوریه خارج کرده و حق حاکمیت دمشق را به رسمیت بشناسد. میرابیان با 
بیان اینکه ترکیه تاکنون حاضر به پذیرش این پیش شرط نشده و به همین دلیل 
مذاکرات چهارجانبه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه هم به تعویق افتاده و نوعی 
بن بست ایجاد شده، تصریح کرد: به نظر می رسد این سفر بی سابقه بیشتر 
برای جلب حمایت مصری ها از موضع ترکیه در باب گفت وگو با سوریه است. 
اما این تاش سیاسی هم نتیجه بخش نخواهد بود چرا که قاهره از مواضع 
دمشق حمایت کرد و خواهد کرد. اکنون هم روابط مصر با سوریه قابل قبول 
است و قاهره حتی تاش دارد این کشور را به جامعه عربی بازگرداند و به همین 

دلیل در برابر آنکارا عقب نشینی نخواهد داشت.

ارزیابی سفر کم سابقه وزیر خارجه ترکیه به قاهره پس از ۱۱ سال

 مصر؛ اسب تروای اردوغان 
برای نفوذ در سوریه 

گفتوگو

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 زادروز محمدتقی مدرس رضوی
محمدتقی مدرس رضوی )تولد 28 اسفند 1274 

ش- وفات 28 آبان 1365 ش(، محقق، نویسنده، مصحح 
و استاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی بود. نسبت 

»مدّرس« به مناسبت منصب تدریس آستان قدس رضوی 
بوده که از زمان نادرشاه افشار در این خاندان به ارث رسیده 
بود. پدرش میرزا محمدباقر یکی از علمای بزرگ خراسان 
و صاحب تألیفات زیادی بود. وی پس از پدرش، سال ها به 

منصب تدریس آستان قدس رضوی اشتغال داشت. 

اوقاتشرعیبهافقتهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/12

4/45

اذان مغرب

18/33

غروب خورشيد

18/15
 نیمه شب شرعی

23/30
طلوع فردا

6/09

اوقاتشرعیبهافقمشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/39

4/12

اذان مغرب

18/00

غروب خورشيد

17/42
 نیمه شب شرعی

22/57
طلوع فردا

5/36
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واکنش های گسترده به حکم جلب پوتینواکنش های گسترده به حکم جلب پوتین

بازی غرب با بازی غرب با 
کلیدواژه عدالتکلیدواژه عدالت

      صفحه 8

مقدارنوع کاالردیف

آهن آالت قابل استفاده و ضای�ات شامل -انواع آهن آالت و تیر آهن ، قوط� ، ۱
لوله ؛ لوله داربست ؛نبش�،پروفیل ،ناودان� ، ورق گالوانیزه وكامپوزیت و...

حدود ۶۰۰ تن

ساندویچ پنل دیواری و سقف� سالم و ضای�ات برش خورده ،  شیشه ۲
سكوریت ، ایرانت و كف پوش پالستیك� ، گاری زباله ، و ضای�ات چوب

حدود ۱۵ تن

۱۲ دستگاهانواع كانكس  نگهبان�،  كانكس  سرویس بهداشت� آریا باران و دكه های فلزی  ۳
۱۷ دستگاهتانكر آب مست�مل ۸ هزار لیتری و ۱۰ هزار لیتری و ت�دادی  آب سردكن۴
حدود ۱ تنانواع لوازم  برق� و كامپیوتری ،پرینتر ،فاكس ، پرژكتورو .....مست�مل۵
۲ دستگاهپله برق� به طول ١٨ متر  با موتور هیوندای كره –  كاركرده  ۶
۲ دستگاهیخچال ویترین� و فروشگاه� الكترواستیل- كاركرده۷

۴۰
۱۱
۷۰
۶۰

دارد  نظر  در   مقدس  مشهد  شهردارى  كشاورزى  هاى  فراورده  و  شهرى  مشاغل  ساماندهى  سازمان 
متقاضيان  نمايد   اقدام  عمومى  مزايده  طريق  از  ذيل  جدول  طبق  ضايعات  و  كاال  اقالم  فروش  به  نسبت 
جهت كسب اطالعات بيشتر و شركت در مزايده ميتوانند به سايت ارجاع كار شهردارى مشهد به آدرس
 http://ets.mashhad.ir و همچنين جهت اطالع در روزنامه رسمى به آدرس www.rrk.ir مراجعه نمايند.            

مبلغ برآورد اوليه: حدود مبلغ 160,000,000,000ريال                 

 ﹩︑︀︺︀︲ وا﹎︢اری ا﹇﹑م و ا︔︀︔﹫﹥  ﹝︧︐︺﹞﹏ و ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ﹩﹎آ               
    ︨︀ز﹝︀ن ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝︪︀︾﹏ ︫︣ی و ﹁︣اورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی ︫︣داری ﹝︪︡ ﹝﹆︡س

 ﹩﹨︡﹡︀﹞︀ ︨︀ز﹝︀ن︨ 
︣ی و   ︫﹏︾︀︪﹞
﹁︣آورده ﹨︀ی 

﹋︪︀ورزی

معاونت خدمات  و محيط زيست شهرى

۴۰
۱۱
۷۰
۲۲

آگهى تجديد مناقصه عمومى شماره فراخوان سامانه ستاد : 2001094941000012
موضوع مناقصه : مديريت، نظارت و بهره بردارى از خطوط تاكسيرانى سطح شهر و پايانه مسافربرى

مبلغ برآورد اوليه : شصت و شش ميليارد و شصت و يك ميليون و سيصد و بيست و هفت هزار و سيصد و 
هفده ريال (66,061,327,317 ريال)

   https://setadiran.ir جهت كسب اطالعات و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانى
و همچنين روزنامه رسمى به آدرسwww.rrk.ir مراجعه نمائيد.

   ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ان، ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ و ︑︣ا﹁﹫﹈ ︫︣داری ﹝︪︡ – ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ﹡︷︀رت ︋︣ ︑︀﹋︧﹫︣ا﹡﹩

ح
/۴
۰۱
۱۷
۰۳
۳

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥/﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ٤٢/م/١٤٠١                    
︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩  ︡﹝︀ت︋  ︫︤﹊﹩ و︠               دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 

︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ﹝︀ز﹡︡ران در ﹡︷︣ دارد ︡﹝︀ت︋  ︫︤﹊﹩ و︠          دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 

رختشويخانه  به  مربوط  امور  واگذارى  به  نسبت  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از 

بيمارستان امام على(ع) آمل،  حمل و بى خطر سازى  زباله هاي عفونى بيمارستان آموزشى تحقيقاتى 

قلب حضرت فاطمه زهرا(س) سارى، فعاليتهاى امور مربوط به خدمات فناورى اطالعات و ارتباطات شامل                  

سخت افزار، نرم افزار و سامانه هاى معاونت ها و واحد هاى تابعه و مزايده فروش دو دستگاه خودروى سوارى 

زائد از طريق بخش غير دولتى اقدام نمايد. از متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد و تحويل پيشنهاد 

طبق برنامه زمان بندي ذيل دعوت بعمل  مى آيد. 

*مهلت دريافت اسناد : از تاريخ 1402/01/07 لغايت 1402/01/15.

*مهلت تحويل پيشنهاد: 1402/01/27 .

*زمان گشايش پيشنهادها: 1402/01/28 .

* مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: به شرح مندرج در اسناد مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكى 

معتبر كه مدت اعتبار سررسيد ضمانتنامه بانكى بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ يشنهاد قيمت باشد.

آدرس به  دولت(ستاد)  الكترونيكى  تداركات  سامانه  پيشنهادات:  تحويل  و  اسناد  دريافت  محل   *  

 WWW.SETADIRAN.IR. در ضمن به پيشنهاد هاى واصله خارج از درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت ترتيب اثرداده نخواهد شد.

* اداره مناقصات و قراردادهاى دانشگاه با شماره تلفن  33044109-011  آماده پاسخگويى به سؤاالت مى باشد. 


