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چینستیزی
600میلیارددالری
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همزمان با تشدید بحران اقتصادی و بازگشت 
اروپا به عصر زغال سنگ صورت گرفت 

 نگاهی بر درخواست فرانسه 
برای بازگشت نفت ایران به بازار 

صفحه 8

تحلیلگر ارشد سیاسی:

آمریکا جدیت خود را 
در مذاکرات هسته ای ثابت کند
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شرایط اقتصادی بر وضعیت اجتماعی و فرهنگی 
جامعه تأثیر مســتقیم دارد اگر اوضاع مناســب 
باشــد ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی کاهش 
می یابد و بالعکس. ناســامانی اقتصادی کشور که 
ارمغانی از سلسله اشتباهاتی است که دولت ها در 
طول مسئولیت خود به بار آورده اند اکنون تبدیل 

به یک معضل بزرگ شده است.
بخــش زیادی از بزه هــا و ناهنجاری های رفتاری 
جامعه به دلیل مشــکالت اقتصادی اســت. این 
مشکالت اقتصادی نه به آن معنا که مردم گرسنه 
مانده انــد و چیزی برای خــوردن ندارند بلکه به 
این معنا اســت که از یک سو به واسطه بی ثباتی 
اقتصادی در شــرایط خوف و رجا قرار دارند و از 
ســوی دیگر برای همین امرار معاش باید در چند 
شیفت کار کنند تا بتوانند ارتزاق و زندگی کنند.

معاون اجتماعی و پیشــگیری قوه قضاییه آماری 
از تنهــا یک جــرم ارائه داده بود کــه باید گفت 
وحشتناک است. نیازی به سیاه نمایی هم ندارد و 
ما نیز چنین قصدی نداریم، اعالم همان آمار خود 

گویای شرایط است.
اصغــر جهانگیر معــاون اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم قــوه قضاییه در برنامــه تلویزیونی 
به مناســبت هفته قوه قضاییه گفت؛» در ســال 
گذشته ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت 
و ســیصد و خرده ای هزار نفــر هم در این رابطه 
توســط نیروی انتظامی دستگیر شده اند اما همه 

پرونده ها منجر به نتیجه نشده است.«
این آمار تنها در یک بخش از جرایم اتفاق افتاده 
است که نشــان می دهد افزایش سرقت به دلیل 

مشکالت اقتصادی است.
اکنون هر ســه قوه در یک هماهنگی کامل به سر 
می برند که در طــول تاریخ انقالب چنین چیزی 

سابقه نداشته است.
این در حالی است که برخی این اتفاق را خوشایند 
می دانند و اعتقاد دارند این هماهنگی باعث بهبود 
اوضاع خواهد شد اما برخی دیگر چنین اعتقادی 
ندارند و می گویند مجلس خاصیت انتقادی خود 

را نسبت به دیگر قوا از دست داده است.
در سنوات گذشــته که همسویی میان قوا وجود 
نداشــت و اختالفاتی میان آنها دیده می شد، باز 
هم کارهــا پیش نمی رفت و وقت کشــور صرف 
اختالفات قوا در مقاطعی می گشــت و حتی رهبر 

معظم انقالب در چند مسئله ورود کردند.
گرچه فلســفه وجودی هیئت عالی حل اختالف 
و تنظیم روابط قوای ســه گانه برای همین منظور 
اســت. پس از روی کار آمدن دولت ســیزدهم، 
همسویی ســه قوا کامل شد. این تکامل می تواند 
فرصتی برای کار بیشتر در راستای حل مشکالتی 
باشــد که وجود دارد و همگان از حمله سران سه 

قوه هم به آن اذعان دارند.
بــا وجودی که دولت ســیزدهم در طول فعالیت 
خــود اقداماتی را برای بهبود اوضــاع انجام داده 

است، اما نمود آن در جامعه احساس نمی شد.
این وضعیت را شاید بتوان به دو گونه تعبیر کرد، 
یا شــرایط اقتصادی وخیم تر از آن است که توقع 
داشــت با اقدامات انجام شده اندکی بهبود یابد یا 

این که راه های رفته اشتباه بوده است.
هر چه هســت، زمان آزمون و خطا کردن سال ها 
است گذشته و فرصت چنین کارهایی وجود ندارد 
و حتی قوا خود نباید این فرصت را به خود بدهند 
چرا که در طول سال های گذشته تاکنون آزمون و 
خطا زیان های زیادی را به کشور وارد کرده است.
یــک نمونه آن باز آفرینی وزارت بازرگانی اســت 
که دولت با آن موافقت کرده و مجلس ســیزدهم 
نیــز طرح آن را ریخته اســت در حالی که دولت 
دوازدهــم هم خواهان تشــکیل دوبــاره وزارت 
بازرگانــی بود که مجلس وقت با آن مخالفت کرد 

و مسکوت ماند.
وزارت بازرگانی در دولــت احمدی نژاد با وزارت 
صنعــت ادغام شــد و این تصمیــم مجلس آن 
زمان بود چرا که قرار بر چابک ســازی و کوچک 
کــردن دولت بود. اما اکنون بار دیگر قرار اســت 
این وزارتخانه کار خود را آغاز کند. از این دســت 
مسائل در کشور باعث صرف وقت و هزینه زیادی 
برای رســیدگی به آن است که با توجه به شرایط 
موجود که قطعاً ســه قوه به ویژه مجلس و دولت 
نیز به آن واقف هستند،  صالح را بهتر می دانند و 

در واقع انتخاب شده اند که بهتر بدانند!
قدر مســلم در نیت مسئولین تردیدی نیست، اما 
کارکردها اســت که نتیجه را نشان می دهد و این 
نتیجه را مردم احســاس می کنند و رضایتمندی 
آنها را باید شــاخص دانســت. همانگونه که آقای 
رئیس جمهــور در ســخنرانی روز گذشــته در 
همایش قــوه قضاییه گفت، ســه قــوه تصمیم 
گرفته اند گرفتار حاشیه نشوند، امورات همینگونه 

پیش برود و حاشیه متن اصلی را نابود نکند.

حاشیه متن اصلی را نابود نکند

وزیر کشور:

 زائران اربعین حسینی باید 
در سامانه حج و زیارت ثبت نام کنند
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ــر ــبـ خـ

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: سرمقاله

صفحه 2

با کسب ۵۰۰ امتیاز؛

قهرمانی تاریخی بانوان ایران در مهد تکواندو جهان
پرونده بیســت و پنجمین دوره رقابت های تکواندو آسیا با قهرمانی تاریخی بانوان ایران در 

کره جنوبی، مهد تکواندو جهان بسته شد.
به گزارش مهر، بیســت و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آســیا به مدت ۴ روز 
و با حضور ۲۹۹ تکواندوکار از ۳۴ کشــور به میزبانی کره جنوبی در شهر چانچئون برگزار 
شد. در پایان این رقابت ها، تیم ملی بانوان با کسب ۳ مدال طال، ۲ نقره، یک برنز و ۵۰۰ 
امتیاز باالتر از همه تیم های شــرکت کننده عنوان نخست را کسب کرد و جام قهرمانی را 

باالی سر ببرد. 
چیــن با ۲ طــال، ۲ نقره و یک برنز و ۳۷۹ امتیاز نایب قهرمان شــد وکره جنوبی میزبان 
مسابقات با ۲ طال، یک نقره و ۲ برنز با ۳۴۷ امتیاز در جای سوم ایستاد و اردن هم با یک 

طال و ۱۲۷ امتیاز در مکان چهارم قرار گرفت.
اما در بخش مردان ازبکســتان با ۴ مدال طال و ۵۰۱ امتیاز قهرمان شــد. کره جنوبی با ۳ 
طــال و ۲ برنزو ۴۲۱ امتیاز در جای دوم ایســتاد. اردن با ۴ نقره و یک برنز و ۲۳۹ امتیاز 
ســوم و چین با یک طال، یک نقره و یک برنز مجموع ۲۰۷ امتیاز، تیم ملی ایران با ســه 

نقره، یک برنز و ۱۸۷ امتیاز پنجم شدند.
در مجمــوع رده بندی نهایی مردان و زنان تیم ملی کشــورمان با ۳ مدال طال، ۵ نقره و 
۲ برنز عنوان ســوم را کســب کرد. کره جنوبی با ۵ طال، یک نقره و ۴ برنز قهرمان شد و 
ازبکستان با ۴ طال، یک نقره و ۲ برنز در جای سوم ایستاد. تیم های چین با ۳ طال، ۳ نقره، 
۲ برنز و اردن با یک طال و ۴ نقره و یک برنز چهارم و پنجم شدند. برای تیم ملی کشورمان 
ناهید کیانی، زهرا پوراســماعیل و اکرم خدابنده ۳ طال، میرهاشم حسینی، مهدی حاجی 
موسایی، مبینا نعمت زاده، نسترن ولی زاده و علی نادعلیان پنج مدال نقره، زهرا شیدایی 

و دانیال بزرگی نیز ۲ مدال برنز کسب کرده اند.
 نتایج اوزان مختلف در گروه مردان:

وزن ۵۴- کیلوگــرم: ۱- پارک تائه جوون - کــره جنوبی ۲- لوی اهمدان اردن ۳- فرهاد 
السامیه - عربستان و شاهذب خان- پاکستان / وزن ۵۸- کیلوگرم: ۱- سئو بائه جان - کره 
جنوبی ۲- مهدی حاجی موســایی - ایران ۳- محســن رضایی - افغانستان و اسرائلیف- 
قزاقســتان / وزن ۶۳- کیلوگــرم: ۱- کیم تائــه یونگ - کره جنوبــی ۲- لیانگ - چین 
۳- زید الهلوانی اردن و بازربایف- قزاقســتان / وزن ۶۸- کیلوگرم: ۱- اولوگ بک رشیدوف 

- ازبکستان ۲- زاهد مصطفی - اردن ۳- دانیال بزرگی - ایران و ژائو چن مینگ- چین
وزن ۷۴- کیلوگرم: ۱- جســوربک جایســانوف - ازبکستان ۲- میرهاشم حسینی - ایران 
۳- لوکاچی - تایلند و احمد بهلول - فلسطین / وزن ۸۰- کیلوگرم: ۱- سوخرات سالیف- 
ازبکستان ۲- صالح الشرباتی - اردن ۳- سئو گیونگ وو - کره جنوبی - نورالن میرزابایف 
- قزاقستان / وزن ۸۷- کیلوگرم: ۱- نیکیتا رافائلوویچ - ازبکستان ۲- فرهاد آمر - اردن ۳- 
دیسبایف- قزاقستان و لی مینگ - چین تایپه / وزن ۸۷+ کیلوگرم: ۱- سونگ ژائو - چین 
۳- علیرضا نادعلیان - ایران ۳- کانگ یو هو - کره جنوبی و علی اکبر امیری - افغانستان

نتایج اوزان مختلف در گروه زنان:
وزن ۴۶- کیلوگــرم: ۱- کانگ می رو- کره جنوبــی ۲- خانتی خلونان - تایلند ۳- کارن 
اوشیما- ژاپن وزیتا بکیشوا- قزاقستان / وزن ۴۹- کیلوگرم: ۱- گو گینگ - چین ۲- مبینا 
نعمت زاده - ایران ۳- کاپانووا- قزاقستان و کانگ بو را- کره جنوبی / وزن ۵۳- کیلوگرم: 
۱- ناهید کیانی - ایران ۲- چاروس کایوموا - ازبکســتان ۳- دنیا ابوطالب- عربســتان و 
وانگ - چین / وزن ۵۷- کیلوگرم: ۱- لو ژونگ شــی - چین ۲- لی روم- کره جنوبی ۳- 
زهرا شیدایی - ایران - هارونسوجین - تایلند / وزن ۶۲- کیلوگرم: ۱- نام مین سئو - کره 

جنوبی ۲- نسترن ولی زاده - ایران ۳- فروزا سادیکووا - ازبکستان و تانگ چان- تایلند
وزن ۶۷- کیلوگرم: ۱- جولیانا الصادق - اردن ۲- لیو ژان هونگ - چین ۳- کایوســاینووا- 
قزاقستان و کالیموا - تاجیکســتان / وزن ۷۳- کیلوگرم: ۱- زهرا پوراسماعیل- ایران ۲- 
کانسل دنیز - قزاقستان ۳- وارد سلمان - لبنان و میونگ می نا - کره جنوبی / وزن ۷۳+ 
کیلوگرم: ۱- اکرم خدابنده - ایران ۲- ژائو زگی - چین ۳- اســوتالنا اوسی پوا - ازبکستان 

و علیسار - سوریه

ایران به تهدیدات منطقه  ای رژیم 
صهیونیستی واکنش نشان می دهد

 ثبت ۸۵۰ هزار
 پرونده سرقت 

دستگیری ۳۰۰ هزار نفر 
در یک سال

معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه 
گزارش داد 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهی مناقصه

علی سلطانی -  دهیار آئینه ورزان

ت دوم
نوب

دهیاری روستای آئینه ورزان از توابع شهرستان دماوند در نظر دارد پروژه سنگ فرش معابر فرعی روستای آئینه ورزان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار 
نماید ، لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت میشود در تاریخ تعیین شده جهت دریافت اسناد به نشانی دماوند روستای آئینه ورزان ، دفتر دهیاری و شماره تماس 

02176354075 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند :
1- مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/08 لغایت 1401/04/15

2- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد از تاریخ 1401/04/16 تاپایان وقت اداری مورخ 1401/04/23 
3- زمان گشایش پیشنهادات و برگزاری کمیسیون عالی معامالت روز شنبه مورخ 1401/04/25 رأس ساعت 15 می باشد  

4- دهیار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
5- هزینه درج آگهی در هر نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30- نوبت دوم : 1401/04/07                    

محل تأمین اعتباررتبه میزان سپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد به )ریال(موضوع مورد مناقصه 

منابع داخلی دهیاری5 راه و ابنیه1/350/000/000 ریال26/987/266/868سنگ فرش معابر فرعی روستای آئینه ورزان 

آگهی مزایده  

شرکت سیمان اصفهان

شرکت سیمان اصفهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ضایعاتی  نسوز  آجرهای 

فلزی بشکه 
جهت دریافت اسناد مزایده، بازدید از تاریخ 1401/4/7 به مدت یک هفته تا تاریخ 1401/4/14 
شهر   ، آهن  ذوب  اتوبان   ، اصفهان  آدرس:  به   1401/4/20 تاریخ  تا  قیمت  پیشنهاد  ارائه  و 

نمایند.  ، کارخانه سیمان اصفهان واحد خرید مراجعه  ابریشم 
تلفن تماس 37885100  داخلی 564

آگهی مناقصه  

شرکت سیمان اصفهان

از طریق  را  پیمانکاری طبخ غذای خود  دارد  نظر  در  اصفهان  شرکت سیمان 
نماید. به پیمانکار واجد شرایط واگذار  مناقصه 

تاریخ  تا  هفته  به مدت یک   1401/4/7 تاریخ  از  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت 
1401/4/14 و ارائه پیشنهاد تا تاریخ 1401/4/20 به آدرس: اصفهان ، اتوبان 
ذوب آهن ، شهر ابریشم ، کارخانه سیمان اصفهان واحد خرید مراجعه نمایند. 

تلفن تماس 37885100  داخلی 564

رییسی در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضاییه: 

سهقوهتصمیمگرفتهاند
گرفتارحاشیهنشوند
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