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جهان 5

همزمان با عقب نشینی ارتش روسیه از شمال اوکراین، 
کمک های نظامی آمریکا راهی کی یف شد؛

تغيير تاکتيک مسکو 
وآماده باش مجدد غرب

آدرنالين 8

 با انگلیس و آمریکا همگروه شدیم، 
شاید اوکراین هم بیاید 

 ايران درگروه سياسي
Bو جذاب 

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1038  یکشنبه 14 فروردین   1401  /    اول رمضان 1443  /  3 آوریل   2022

پیش بینی کارشناسان از وضعیت سرمایه گذاری در بازارهای 1401 در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

دوران کسب سودهای کالن 
سپری شده است

سياست 2

چرتکه 3

تعطیالت نوروز، مذاکرات وین را به خلسه وا داشت

برجام  در تعلیق
معروف اســت که در نظام اداری ایران، 
در فاصله بین روزهای آخر اسفند تا اواسط 
فروردین، عمال اتفاقــی پیش نمی رود و هر 
کس هر کاری دارد بهتر اســت منتظر پایان 
تعطیالت باشد. شــبیه به همین وضعیت، 
با شــدتی کمتر، در بازه زمانــی کوتاه تری 
در فاصله بین اواخر دســامبر تــا چند روز 
اول ژانویه در صحنه سیاســت بین الملل یا 
مشخصا در کشورهای غربی در جریان است 
و معموال جز به اجبــار تصمیمات بزرگی در 

این محدوده گرفته نمی شود. 
این بار اما بنظر می رســد دیپلمات های 
حاضــر در مذاکــرات احیای برجــام نیز 
کم وبیش نــوروز را جدی گرفته اند. شــاید 

پشــت پرده و در تماس ها اتفاقاتی رخ داده 
باشــد اما تا جایی که به اخبار علنی و صحنه 
رسانه ای مربوط است، برجام نیز دو سه هفته 
گذشــته را در تعطیالت گذرانده است. بجز 
ادعاها و اخبار تأییدنشــده پراکنده ای که 
آن ها نیز از پیشرفت اساسی در گفت وگوها 
خبر نمی دهند، صحنه برجام صحنه نسبتا 
خلوتی بوده است. صحبت های پرسروصدای 
وزیر خارجه ایــران، انتقــادات چهره ها و 
نمایندگان اصولگرا از روند مذاکرات، تغییر 
در تیم مذاکره کننده آمریکا و جمع شــدن 
چادر خبرنگاران در نزدیکی هتل کوبورگ، 
محل مذاکرات، قابل توجه ترین اتفاقات در 

این مدت بودند.

افزایش سفرهای نوروزی با خودروهایی که یورو 2 هم نیستند!

 ۶۶۳ کشته ۸۰۰۰ زخمی 
شهرنوشت 6در کمتر از ۲۰ روز

رئیسی:

  ارزش یارانه
  4۵ هزارتومانی

 امروز ۷ هزار تومان است
سياست 2

شرط »فاصله گذاری فیزیکی« حذف شد؛

آغاز آموزش »حضوری« 
مدارس از امروز

شهرنوشت 6

بازنشستگان کارگری خواستار افزایش عادالنه 
مستمری هستند

لزوم توقف 
 پروژه»حداقل بگیرسازی«

 در کشور
دسترنج 4

سال جدید براي ورزش بانوان رویایي آغاز شده است

شروع قرن با تاریخ سازي
آدرنالين 8

دادستان کل کشور خواستار شد

 برخورد قانونی 
 باتظاهر به روزه خواری 

حتی در خودرو
شهرنوشت 6

نــوروز امســال در ســیمای 
همسایگانی و ســازمان مللی خود 
حرف های تازه ای برای گفتن داشت. 
نوروز همســایگان در جلوه تورانی 
و ترک-مسلمانی خود، و در تجلی 
تاجیکی، در فراســوی »نــوروز در 
خانه« جلــوه ای خاص در ســپهر 
عمومی دارد؛ تاب مستوری خانگی 
ندارد، شــاهد بازاری است. به یمن 
کردهای دوســوی دجله و فرات، 
اکنون ما نوروزی ترکیبی با شرکت 
کردها، عرب ها و سریانی ها داریم که 
خودشان  آن را »نوروز بین النهرین« 

می نامند.
و بــه ابتــکار نمایندگی های ما 
در ســازمان ملل نیویــورک و ژنو 
مراسم نوروزی جلوه ای 12 کشوری 
و جهانــی یافت. چیزی از ســفره 
هفت سین کم نشده بود، برعکس، آن 
سفره همیشه ایرانی امسال در قاب 
پرچم های 12 کشور نوروزی زیباتر 
از هر زمان دیگر به نمایش درآمد. هم  
دکتر تخت روانچی و هم دکتر بقایی 
در نیویورک و ژنو در بازنمایی نوروز 
به مثابه نماد صلح و همبستگی کم 
نیاورند و به این ترتیب آن چه که در 
تهران در سطح رسمی، چه در جلوه 
دیدمانی نوروز )سفره هفت سین( و 
چه نمود گفتمانی )صلح نوروزی( 
ناتمام مانده بود در سطح سازمانی 

و به یمن پرونده عموم بشری نوروز 
تکمیل شد.

بقایی گفت: »نوروز تجلی پیوند 
میان روح انســان و مادر طبیعت و 
خالق متعال آن اســت کــه تمامی 
ابنای بشــر را فــارغ از تفاوت های 
نژادی یا زبانی آنان به یکدیگر متصل 
می کند. نوروز ترویج دهنده مودت و 
همزیستی مسالمت آمیز میان مردم، 
و انعکاس دهنده ارزش ها و آرمان های 
مشترک انســانی برای دستیابی به 
صلح از طریــق رواداری، همکاری، 

احترام و درک متقابل است.«
دبیرکل سازمان ملل در نیویورک 
و دبیــر کل دفتر ســازمان ملل در 
نیویورک تشخص و وضوح بیشتری 
به مضمون پیشــگفته نوروز دادند. 
به عبارت دیگر، در سخنان آنتونیو 
گوترش و تاتیانــا والوایا، مدیرکل 
دفتر ســازمان ملل متحــد در ژنو، 
پیوند میان ارزش های عموم بشری 
نوروز و مسائل کامال مشخص لحظه 
حاضر برجستگی بیشتری داشت. 
گوترش در پیام خود فهرست واره ای 
مشخص از بحران های لحظه کنونی 

عرضه کرد و ارزش هــای نوروزی را 
با حفاظت از صلح، و از ســیاره مان 

همبسته ساخت.
والوایا صرفا بــه بیان ارزش های 
عام نوروزی بسنده نکرد بلکه نوروز 
را انعکاس دهنــده ارز های بنیادی 
ســازمان ملل دانســت و فهرست 
مشخصی از بحران هایی را برشمرد 
که به نحو توامان ارزش های نوروز و 
ارزش های بشری را به مخاطره گرفته 
است. او ضمن اشــاره به بحران ها 
منازعه مســلحانه، به خطر افتادن 
رفاه بشــری، مخاطرات زیست بوم  
شناختی و اقلیمی لحنی حماسی به 
مصاف نوروز با تاریکی های مشخص 
لحظه حاضر بخشید و افزود درست 
به دلیل همین کثرت بحران ها در ایام 
اخیر است که به پیام نوروز بیش از هر 
زمان دیگر نیاز داریم. انتظار می رفت 
کشور ما به منزله مهد تمدن نوروزی 
پیشتاز و پیام آور صلح؛ ضد جنگ و 
تجاوز علیه اوکراین باشد و همزمان 
در چارچوب یک نظــام اخالقی و 
ارزشی منســجم تله گذاری امریکا 

برای جنگ افروزی را محکوم کند.

در همین مراسم نصیر اندیشه، 
نماینــده افغانســتان در دفتــر 
ســازمان ملل  گفت: »امروز تحجر 
و رادیکالیســم عرصه را بر نوروز در 
کشــورم تنگ کرده است، اما نوروز 
پیام گشایش و روز نو؛ و در دل های 

ما زنده تر از همیشه است.« 
نصیر اندیشه  به این ترتیب باور 
عمیق خود در خصــوص پیروزی 
نهایی نوروز بر جدایی ها را به نمایش 
نهاد.  ازایــن لحاظ، کشــور ما در 
چارچوب همان راهبرد اعالم شده 
»دولت فراگیر« می توانست اعتراض 
مردم افغانستان علیه محدودیت و 
ممنوعیت نوروز باشــکوه علوی در 
بلخ وکابل و مزار را به صدا دربیاورد. 
اگر ما به درستی کشور خود را مهد 
نوروز می دانیــم می باید به الزامات 
آن در غنی سازی این گرامی میراث 
معنوی تاریخ ملتزم و پیشتاز ترویج 
نوروز باشــیم و ازجمله از نوروزی 
که خویشاوندان تمدنی و مسلمان  
افغانستان ما  در طول قرن ها به زینت  
پرچم علی آراسته و منزلت آن ارتقا 

دادند، دفاع کنیم.

یادداشت

مدرن سازی  نوروز در فراسوی سرشت باستانی آن

1- نام و نشانی مناقصه گزار: اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گیالن
2- نوع و تضمین مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 3/000/000/000 ريال مهلت 

تحويل ضمانت نامه ) فرم الف( تا ساعت 8:30 مورخ 1401/01/27 می باشد.
3- دريافت اسناد از تاريخ 1401/01/7 لغايت 8:30 مورخ 1401/01/17 و ارسال پاکات 
به صورت الکترونیکی از سامانه ستاد ) setadiran.ir( صورت پذيرد جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره سامانه تدارکات دولت 27313131 – 021 و 33251136 – 013 تماس 

حاصل نمائید.
4- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاريخ صدور

5- شرح کار: واگذاری امور تعمیر و نگهداری ساختمان تاسیسات زندانها استان گیالن
6- مهلت تسلیم پیشنهادها: تا ساعت 8:30 صبح مورخ 1401/01/27 به صورت 
الکترونیکی از طريق سامانه ارسال نمائید. ضمنا اصل پاکت الف را تا ساعت 8:30 صبح 

مورخ 1401/01/27 به صورت ممهور و الک شده به دبیرخانه اداره کل ارسال فرمائید.
7- شرکت ها بايستی تائیديه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در زمینه تعمیر و نگهداری 

ساختمان و تاسیسات را در سال جاری داشته باشد.
8- شروع کار: از تاريخ 1401/01/01 لغايت 1401/12/29

9- برآورد اولیه مبلغ قرارداد در طول مدت معادل 30/000/000/000ريال
10- گشایش پاکات: در ساعت10:30 مورخ 1401/01/27 در سالن اجتماعات اداره کل 

با حضور مناقصه گران برگزار می گردد.
11- در ضمن هزينه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

12- اين مناقصه با شرکت حداقل شرکت کننده برگزار می گردد.

 نوبت اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گیالن 

نادر صدیقی


