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 رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه شورای  عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه:  

مشکل نداشتنِ راهکار نیست؛ همّت الزم داریم

مدیر فرهنگی حرم مطهر رضوی 
از طرح زیارت نیابتی خادمان 

بارگاه منور رضوی می گوید

هر که دارد 
به سرش 
شوق حرم 
بسم اهلل...

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار رؤسای 
ســه قوه و دیگر اعضای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور الزم برای 
اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت 
از قشرهای ضعیف، خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تالش پیگیر مسئوالن، تأثیر اجرای 
راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای، اقتصاد را موضوع 
اصلی کشــور خواندند و افزودند: اینکه در سال های اخیر شعار هر سال، موضوعی اقتصادی 
انتخاب شده، به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه های 

 ............ صفحه 2اخیر نیز کرونا، مشکالت را بیشتر کرده است...

 آستان    این روزها حال همه زائران را شاید 
در این بیت شعر بتوان خالصه کرد: »هرگز نمیرد 
آنکه دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و 

پرش را جدا کنند«؛ امسال...

همدلی هنرمندان خراسانی 
با جهادگران عرصه سالمت  

»ساحل نجات« 
برای 

کادر درمان

وعده سخنگوی دولت 
در نشست خبری:

قیمت مرغ به 
20هزارو400 تومان 

برمی گردد
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2 قدس خراسان

نگاهی به عملکرد کشورهای 
موفق در مقابله با کووید19

تجربه دنیا
درمهار کرونا 

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر سید امیر سیاح

ســخنان روز گذشته رهبر معظم انقالب اســالمی در جلسه شورای هماهنگی 
اقتصادی که با حضور ســران قوا برگزار شد، ضرورت توجه و اهتمام هرچه بیشتر 
دستگاه های تصمیم گیر و اجرایی در حل هرچه سریع تر مشکالت اقتصادی مردم 
را بار دیگر گوشزد کرد. در این میان یادآوری چند باره حضرت آیت اهلل خامنه ای 

بر اینکه به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به امید...

 چرا اتکا به خارج 
مشکالت را برطرف نمی کند؟

 ............ صفحه 2

 

مربی طالب انقالبی؛ ازحجره تاجبهه
 معارف   در یک روایت خودگو، خودش را این گونه معرفی می کند:»من روایتی از زندگی و زمانه مرحوم حجت االسالم دیانی، مؤسس مدرسه علمیه امام محمدباقر)ع( به مناسبت چهلمین روز درگذشتش

عبدالمجید دیانی تیلکی فرزند محمد هستم، جدم-مال تقی تیلکی- از 
علمای نجف بود؛ عمویم نیز همین طور. پدرم معروف به مالمحمدتیلکی 

 ............ صفحه های 4و5هرچند تحصیالت زیادی نداشت...
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گفت وگو با علی خانجانی  برای مرحوم » کامبوزیا پرتوی« نامه انتقادی همتی به روحانی درباره ترخیص کاالها
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... و »شهرزاد« 
به خواب رفت

باید روز، زنگ و رشته قصه گویی 
داشته باشیم 

مشکالت ارزی و تجاری
پیچیده تر  می شود
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شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در نظر دارد به استناد مصوبه مورخه 1399/8/28 هیئت مدیره شرکت، 
نس��بت به فروش 500 تن کائوچو طبیعی گرید SMR20    کش��ور مالزی  از طریق مزایده عمومی و با ش��رایط ذیل اقدام 
نمای��د. ل��ذا از کلیه متقاضیان دعوت می ش��ود جهت اخذ اس�ناد مزایده و فایل راهنما به س��ایت ش��رکت به 
آدرس  www.scmrazavi.ir  مراجعه فرمایند. مهلت و محل تس��لیم پیش��نهادات تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه 
مورخ��ه 1399/09/16 ب��ه آدرس تهران، ش��هرک غ��رب ، بلوار خوردین ، پالک 5 ، س��ازمان اقتصادی رضوی ، ش��رکت 
مدیریت زنجیره تامین رضوی می باش��د و بازگش��ایی پاکات پیشنهادات روز دوش��نبه مورخه 1399/09/17 ساعت 11 

صبح در آدرس فوق الذکر می باشد .
 قیمت پایه هر کیلو گرم کائوچو مذکور 52 هزار تومان بدون احتس��اب مالیات بر ارزش افزوده می باش��د. 5% مبلغ 
پیش��نهادی به عنوان مبلغ تضمین بایس��تی به صورت نقدی به ش��ماره ش��با IR950540100220100515988605 نزد 
بانک پارس��یان به نام ش��رکت مدیریت زنجیره تامین رضوی واریز گردد. کلیه هزینه های متعلقه اعم از درج آگهی 
به عهده برنده مزایده خواهد بود . در صورت انصراف برنده مزایده، س��پرده به نفع ش��رکت ضبط خواهد ش��د و هیچ 
ادعایی در خصوص مبلغ ضبط ش��ده از جانب ش��رکت منصرف مس��موع نیس��ت. اطالعات مربوط به کاال مورد مزایده به 
اطالع ش��رکت کنندگان رس��یده و بعد از اعالم برنده هیچگونه اعتراضی در این خصوص مس��موع نخواهد بود. جهت 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 09126089872-02188088858  )جناب آقای مهندس کشفی( تماس 

حاصل فرمایید . شرکت در رد کردن و یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد .
توجه : ش��رکت کنندگان باید دارای پروانه تولید و بهره برداری در زمینه های مرتبط با کاالی موضوع مزایده باش��ند؛ 

در غیراینصورت پیشنهادات ارسالی ابطال می گردد . 

مزایده عمومی
1- نام دستگاه مناقصه گذار : شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 

2- موضوع مناقصه : انجام تعمیراساسی توربو کمپرسورو RI روتور وتامین لوازم یدکی موردنیاز  RI روتور)ازنوع GEF5آلستوم (
3- مهل��ت و مح��ل در یاف��ت دعوت نام��ه مناقصه : متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند در س��اعت اداری از تاری��خ 1399/9/5 لغایت 
1399/9/12 با معرفی نامه معتبر به نیروگاه ش��هیدکاوه قاین به نش��انی : قاین � کیلومتر5جاده مش��هد � روبروی پلیس راه قدیم � نیروگاه 
ش��هیدکاوه- امورمالی - بازرگانی )تلفن : 32531656 - 056 ( مراجعه و یا ازطریق س��ایتهای معرفی ش��ده ذیل ،نس��بت به دریافت اسناد 

اقدام نمایند. 
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین 1.100.000.000ریال )یک میلیاردوصد میلیون ریال( به یکی از صورتهای مشروحه ذیل: 
ضمانتنامه بانکی، چك تضمین ش��ده بانکی و یا واریز نقدی به حس��اب س��یبای  ش��ماره 0107763020007 بانك ملی شعبه مرکزی قاین بنام 
نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه قاین باشد به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های  مخدوش یا سپرده 
های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
5- آخرین مهلت و محل تحویل پیشنهادها : آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 12 روزپنج شنبه مورخ 1399/9/13به امورمالی- 

بازرگانی این نیروگاه به نشانی مذکور می باشد.
6- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روزیکشنبه  مورخ 1399/9/16 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه قاین

7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- س��ایر اطالع��ات و جزئی��ات مربوطه در دع��وت نامه مناقصه مندرج اس��ت و مدارك این مناقصه در س��ایتهای اینترنتی به نش��انی : 

http://tender.tavanir.org.ir وhttp://tender.tpp.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد.
9- نحوه دریافت اس��ناد مناقصه : جهت دریافت اس��ناد مناقصه واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب سیبای  شماره 0107763020007 بانك 
مل��ی ش��عبه مرک��زی قاین به نام نیروگاه ش��هیدکاوه قاین اق��دام و با ارائه اصل فیش واری��زی، بصورت حضوری و یا از طریق س��ایت های                        

فوق الذکر اقدام فرمایند.
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 99/151)نوبت دوم (

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

صالحیتمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف

90%  تهاتر
1

خرید ادوات ، ابزار آالت و تجهیزات عملیاتی آتش نشانی شامل کاله، 
11/200/000/000560/000/000دستکش حریق و شیلنگ آتش نشانی 

ارائه اساسنامه مرتبط با موضوع و با 
داشتن سوابق کاری مرتبط

2
خرید البسه انفرادی عملیاتی آتش نشانی) شلوار -اورکت – چکمه- 

28/000/000/0001/400/000/000فلش هود - فیس دستگاه تنفسی( به تعداد 60
ارائه اساسنامه مرتبط با موضوع و با 

36% تهاترداشتن سوابق کاری مرتبط

1- س��پرده ش��رکت در مناقصه به یکی از روش��های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داش��ته و قابل تمدید باش��د و یا واریز فیش نقدی به مبلغ 
فوق به حس��اب 700786948623 بانك ش��هر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا 
قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان 
می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت خرید اس��ناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل ش��هرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت 
مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانکاران شرکت 
در مناقصه نزد ش��هرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر اس��ت هنگام خرید اس��ناد معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی 
الزامی میباش��د.9- ش��رکت کنندگان در مناقصه می بایس��ت کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست ش��هرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر 
اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.11- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شرکت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان 
وقت اداری روز  سه شنبه  مورخ 99/9/18 به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 12-پیشنهادات رسیده در مورخ 99/9/19  در کمیسیون عالی 

معامالت شهرداری کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .   در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

آگهی مناقصه عمومی  )تجدید(
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

 دهیاری قلعه س��ین درنظردارددراجرای مجوزشماره 1207 / 5 / ش مورخ 99.7.30شورای 
اس��المی روس��تا کلیه امورمربوط به س��اخت ی��ک واحدس��اختمان اداری خودراازطریق یکی 
ازشرکت های واجد ش��رایط وصالحیت دار،واگذارنمایدلذاش��رکت هایی که دارای صالحیت 
انجام این کارمیباش��ند ازتاری��خ 99.8.27 حداکثربه مدت 10 روز جه��ت دریافت مدارک به 

دهیاری مراجعه نمایند.
نشانی:پیشوا-روستای قلعه سین روبروی پایگاه مقاومت بسیج

شماره تماس021-36223293 - 09124921250
سعید صابری راد- دهیارروستای قلعه سین  ,ع

99
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 آگهی مناقصه محدود)نوبت دوم(

پارس پارس 3333 ، نماد خودباوری درصنعت ریلی ، نماد خودباوری درصنعت ریلی
خط تولید لکوموتیو داخلی دوباره راه اندازی شدخط تولید لکوموتیو داخلی دوباره راه اندازی شد
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سالروز صدور فرمان تاریخی تشکیل بسیج مستضعفین گرامی باد
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سلیمانی: بسیج هزار زندانی غیرعمد را آزاد می کند  فارس: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه نباید اجازه داد هموطنی که به  دلیل جرم غیرعمد وارد زندان  شده به سبب نداشتن تمکن 
مالی در زندان بماند، گفت: بسیج در سال  جاری درمجموع ۲هزارو493 نفر از زندانیان غیرعمد را آزاد کرده است. غالمرضا سلیمانی که در مراسم هفته بسیج و اجرای مرحله سوم نهضت کمک مؤمنانه و امضای 

تفاهم نامه آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد با محّمدمهدی حاج محّمدی، رئیس سازمان زندان ها سخن می گفت، افزود: در هفته بسیج امسال نیز بیش از هزار زندانی غیرعمد آزاد خواهند شد.

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار 
رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با اشــاره به چهار محور 
الزم برای اقتصاد کشــور یعنی حل مشکل 
افزایش ســرمایه گذاری،  بودجه،  کســری 
جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف، 
خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تالش 
پیگیر مســئوالن، تأثیر اجرای راهکارهای 

عملی در زندگی مردم مشخص شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اقتصاد را موضوع 
اصلی کشــور خواندنــد و افزودند: اینکه در 
ســال های اخیر شعار هر ســال، موضوعی 
به  شــده،  انتخاب  اقتصادی 
همیــن دلیل اســت. ضمن 
آنکه معیشت مردم حقاً دچار 
تنگی شده و در ماه های اخیر 
نیز کرونا، مشکالت را بیشتر 

کرده است.
ایشــان افزودنــد: هــدف از 
برگــزاری این جلســه، بیان 
راهکارهای عملی اســت که 
در کوتاه مــدت نتیجــه دهد 
و تأثیــر آن در زندگی مردم 
مشخص شود که البته الزمه 
اجرای این راهکارهای عملی و 
تأثیرگذاری آن ها، همت جدی و تالش پیگیر 
رؤســای قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه در 

تشکیالت و سازمان های آن هاست.
رهبر انقالب اسالمی پیش از بیان راهکارها، 
دو نکتــه مهم را بیــان کردنــد و افزودند: 
کارشناسان برای مشکالت اقتصادی کشور 
راهکارهای مشترکی دارند؛ بنابراین مشکل، 
نداشــتن یا ندانســتن راهکار نیست، بلکه 
نیازمند همت، شــجاعت و اهتمام جدی و 

پیگیری هستیم.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای نکته دوم خود را 
به موضوع تحریم هــا به عنوان یک واقعیت 
تلخ و جنایت آمریکا و شــرکای اروپایی بر 
ضد ملت ایران اختصــاص دادند و افزودند: 
این جنایت سال هاست که بر ضد ملت ایران 

انجام می شــود اما در سه سال اخیر شدت 
یافته است.

ایشــان با تأکید بــر اینکه بــرای عالج 
تحریم ها دو مسیر »خنثی سازی تحریم ها 
و غلبه بر آن ها« و »رفع تحریم« وجود دارد، 
افزودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک 
بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم، اما 

به نتیجه ای نرسید.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مسیر غلبه 
بر تحریم ها و بی اثر کردن آن ها گفتند: این 
مسیر ممکن است در ابتدای کار، سختی ها و 
مشکالتی داشته باشد اما خوش عاقبت است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
اگر با تالش و ابتکار و با سینه سپر کردن در 
مقابل مشکالت بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم 
و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، 

به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت.
ایشــان دو نکته مقدماتی خــود را این گونه 
جمع بندی کردند: ما ظرفیت ها و توانایی های 
فراوانی برای بی اثر کردن تحریم ها داریم، به 
شــرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل 

مشکالت برویم.
رهبرمعظم انقالب ســپس بــا بیان بعضی 
از راه حل های پیشنهادشــده کارشناســان 
و متخصصان در چهار ســرفصل »کســری 
بودجه«، »افزایش ســرمایه گذاری دولتی و 
نهادهای عمومی«، »جهش تولید« و »حمایت 

از قشرهای ضعیف«، ابراز امیدواری کردند با 
اجــرای این راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد 

کشور و زندگی مردم پدید آید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه با 
وجود برخی کارها، شعار سال در حد انتظار 
تحقق نیافته، افزودند: کارشناساِن بخش های 
دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی 
مشــخص را برای جهش تولید پیشــنهاد 
کرده اند از جملــه: »افزایش تولید خودرو با 
اتکا به ظرفیت قطعه سازان داخلی«، »افزایش 
تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان 
کردن صنایع نفتی« و »افزایش تولید خوراک 

دام و دانه های روغنی«.
ایشــان همچنین بر »ضــرورت حمایت از 
قشــرهای ضعیف« تأکید کردند و افزودند: 
اقتصاد خانواده ها به علت رکود تورمی در چند 
سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون 
نیز کرونا بر مشکالت افزوده و دشواری های 
جدی معیشتی برای گروه های زیادی از مردم 
به وجود آورده اســت که باید در این زمینه 

اقدامی جدی انجام داد.
رهبرمعظم انقالب »ایجاد نظام متمرکز تأمین 
اجتماعی برای آحــاد مردم« و »ایجاد پایگاه 
ملی ایرانیان با اتصــاِل پایگاه های مختلف 
اطالعاتی به یکدیگر« را از جمله پیشنهادهای 
کارشناســان برای کاهش مشــکالت مردم 

برشمردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با تأکید بر 
اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از 
خارج انجام نخواهد شد، افزودند: کسانی که 
برخی چشم امید به آن ها دارند با ما دشمنی 
می کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی آن ها به 
هیچ وجه روشن نیست و گرفتاری های اخیر، 
امــکان صحبت و موضع گیری در مســائل 
بین المللی را بــه آن ها نمی دهد و نمی توان 

روی حرف آن ها حساب و برنامه ریزی کرد.
ایشان همچنین به یاوه گویی های اخیر سه 
کشــور اروپایی نیز اشــاره کردند و گفتند: 
وضع آمریکا که مشخص نیست و اروپایی ها 
هــم دائماً در حال موضع گیری بر ضد ایران 
هستند. آن ها در حالی که خودشان بیشترین 
دخالت های نادرســت را در مسائل منطقه 
دارنــد، به ما می گوینــد در منطقه دخالت 
نکنید و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای 
موشــک های مخرب اتمی هستند و آلمان 
نیز در این مســیر قرار دارد، به ما می گویند 

موشک نداشته باشید.
رهبر انقالب اسالمی خطاب به این دولت ها 
گفتند: به شــما چه ربطی دارد؟ شــما اول 
خودتــان را اصالح کنید و بعــد اظهار نظر 
کنید. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به امید 

گشایش آن ها بود.
ایشــان در پایان خاطرنشــان کردند: اگر 
حرکت و عمل در دســتور کار قرار گیرد و 
کارهایی که می تواند به نفع مردم باشــد، 
انجام شود، یقیناً دولت دوازدهم پایان خوبی 

خواهد داشت.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
برگــزاری ۵۰ جلســه شــورای عالی  به 
هماهنگی اقتصادی از زمان تشــکیل این 
شورا اشــاره کرد و گفت: در این جلسات 
۲۲۶ طــرح در بخش هــای مختلــف از 
جمله مسائل ناظر به اشتغال، اصالح امور 
بانکی و بودجه، شــفافیت، نظام پرداخت، 
سرمایه گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت 

ارز و کاالهای اساسی مصوب شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه شورای  عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه:  

مشکل نداشتِن راهکار نیست؛ هّمت الزم داریم

لطفاً باتعویق فراگیرهشتم به خاطرشــرایط فوق بحرانی کرونا و درگیرشدن س
بیش از نیم میلیون داوطلب و خانواده هاشــون بــرای رضای خدا موافقت کنید. 

9330000175
باید مردم تردد را کمتر کنند. اگر قرار باشــد یک میلیون تردد مثالً به جای 1۲ س

ســاعت در 8 ســاعت خالصه شــود که تراکم باال می رود وافزایش آلودگی کرونا!  
9150000278

آقای روحانی! شــما با وعده های پی درپی ما ملت ایران را برای فروختن ســهام س
عدالــت تحریک کردیــد ولی حاال چرا پول فروش این ســهام رابه ما نمی دهید؟ 

9300000361
دالر باال، مردم  را به روز ســیاه  نشانده  و قشــر ضعیف  و متوسط  از خرید اقالم  س

حیاتی  ناتوانند. اما با وجود  نظر کارشناســان  و آمدن  بایدن  که  ریزش  دالر زیر۲۰ 
تومان  را در پی داشــت، دولــت  و بانک  مرکزی ، نــرخ  دالر در صرافی  ملی  را کم 
 نمی کنند تا البی  تاجران  دولتی  ضرر  نکنند، همان هــا که  ارز4 هزارو۲۰۰تومانی 
گرفتند و حــاال می خواهند جنس  وارداتی  را با دالر آزاد به  محرومان  بفروشــند. 

 9150000986
امــروز خبری چاپ کردید مبنی بر مبارزه قاطعانه با جرایم خاص و خشــن! س

برای شــروع کار بهتر اســت اول جلو فروش انواع ســالح ســرد از چاقوهای 
کوچک تا قمه و شمشــیر را که به صورت آزادانه در ســطح شهر مشهد صورت 
می گیــرد را بگیرید. طبق قانون حمل و فروش ۶ ماه تا یک ســال زندانی دارد.  

 9120000046
از سال 14۰۰ سالی دو بار کنکور برگزار گردد: خرداد و آذر. 9150000660س
وزارت بهداشت، محیط زیست، شــهرداری و... چگونه در این وضعیت کرونا س

به محل فوق العاده آلوده از گازهای ســمی وکرونا در چهارطبقه زیرزمین مجوز 
فعالیت می دهند و با جان مردم بازی می کنند؟ هایپرمی هاشــمیه آلوده ترین  
فروشــگاه شهری مشهد است که بر خالف قانون کار می کند. لطفاً دستگاه های 

نظارتی اقدام کنند. 9150000533 
من یک بازنشسته فرهنگی هستم با 4۵ سال سن که هنوز فرزندان کوچک س

دارم. با حقوق 3/۵ میلیونی و مشــکالت اقتصادی و گرانی و هزینه زندگی و 
مســکن و فرزندان. آیا من چون بازنشسته شدم باید با خانواده بمیریم؟ چطور 
دولت برای شــاغالن بودجه دارد، ولی برای بازنشســته ها ندارد. آیا این است 
مزد عمری زحمت و گچ و خاک خوردن در روســتاها و شــهرها برای خدمت 
بــه فرزندان ســرزمینم؟؟ با کدام وجدان من و امثال مــرا فراموش می کنید. 

09210003219

وعده سخنگوی دولت در نشست خبری:

قیمت مرغ به 20هزارو400 تومان برمی گردد©
سیاست: ســخنگوی دولت با اشاره به 
اینکه تا چند روز آینــده قیمت مرغ به 
قیمــت مصوب خواهد رســید، گفت: از 
امروز توزیع مــرغ افزایش خواهد یافت 
و قیمت هــا پایین خواهــد آمد. قیمت 
مصوب ستاد تنظیم بازار، ۲۰هزارو4۰۰ 

تومان است. 
علی ربیعی در ابتدای سخنانش در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران 
گفت: جلســات هیئت دولت صبح و عصــر درباره تنظیم و نهایی کردن بودجه 
برگزار می شــود. تاکنون مــا 1۲ تبصره همراه با اهــداف بودجه را به تصویب 
رساندیم. مهم ترین اهداف بودجه 14۰۰، کاستن از بودجه جاری و هزینه های 

دولت و کاستن از رابطه بودجه جاری با نفت است. 
ســخنگوی دولت در مورد وضعیت بی ســامان قیمت  مرغ هم گفت: در جلسه 
ویژه هیئت دولت برای بودجه ریزی عنوان شد برای تنظیم بازار عمده فروشی ها 
وزارت جهاد کشــاورزی ورود پیدا کرده اســت و در روز یکشنبه 3۲۰ تن مرغ 
)1۶۰ تــن مرغ گرم به قیمت 18هــزارو۵۰۰ تومان و 1۶۰ تن مرغ منجمد به 

قیمت 1۵ هزار تومان( وارد بازار کرده است تا قیمت را پایین بیاورد. 
ربیعی با بیان اینکه در ســطح خرده فروش ها هنوز بعضی از فروشــگاه ها مرغ 
روزهای گذشــته را دارند و در مقابل کاهش قیمت مقاومت می کنند، افزود: از 
امــروز این توزیع افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت ها پایین خواهد آمد. قیمت 

مصوب ستاد تنظیم بازار، ۲۰هزارو4۰۰ تومان است.

افزایش تماس ها برای حضور شرکت های خارجی در ایران»
وی ادامــه داد: همچنیــن در این هفته تصمیمات مهمــی در مرحله جدیدی 
از شــیوع بیماری کرونا گرفته شد. ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در 
خصوص بســته حمایتی جدید دولت گفت: برای کاســتن از فشــار بر آسیب 
دیدگان معیشــتی ناشــی از کرونا حدود 1۲ هزار میلیارد تومان مساعدت در 
قالــب پرداخت به گروه هدف صورت خواهد گرفت. برای یک خانوار چهار نفره 
ماهیانه 4۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده است. وی عنوان کرد: پیش بینی 
می شــود واریز این مبالغ از پایان آذرماه آغاز شود. همچنین 11 میلیون خانوار 
از تســهیالت وام یک میلیون تومانی بهره مند می شوند. دولت تالش می کند با 
انجام کار کارشناســی از هفته آینده پرداخت وام را نیز آغاز کند. ســخنگوی 
دولت در پاســخ به پرسشی در خصوص آیا نشانه ای از عالقه مندی شرکت های 
خارجی به بازگشــت به بازار ایران پس از انتخاب بایدن می بینید؟ اظهار کرد: 
ایــران به منظور ســرمایه گذاری دارای ظرفیت های مهمی برای شــرکت های 
خارجی اســت. قطعاً با کاهش فشار حداکثری و رفع تحریم های ظالمانه و عدم 
حضور ترامپ حضور شــرکت های خارجی و تمایل به ســرمایه گذاری در ایران 

بیشتر خواهد شد. 

شبیه سازی اقدام دولت با طرح مجلس، اشتباه است»
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرســش دیگری مبنی بر اینکه رئیس مجلس 
شورای اسالمی قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی را به رئیس 
جمهور ابالغ کرده است با توجه به اینکه دولت قباًل مخالف این طرح بوده است 
چــرا کابینه باردیگر طرحی موازی با طرح مجلس آماده کرد، گفت: دولت هیچ 
اهمالی در خصوص ســالمت و معیشت مردم ندارد. گاهی اظهاراتی می شنویم 
گویی برخی منجی هســتند. نمی شود عده ای بیرون گود نشسته باشند و طرح 

یا حرف هایی بزنند که اجرای آن، مشکالت عدیده ای پدید آورد. 
وی اظهار کرد: شبیه سازی آنچه در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد با طرح 
مجلس، از بنیان اشــتباه است و این برنامه در تعطیالت اول کرونا هم اجرا شد 
و در هر تعطیالت بلندمدت احتمالی دیگری اجرا خواهد شد. مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا معطوف به افرادی اســت که حقوق بگیر نیســتند و درآمد ثابت 
ندارند و از طرفی این یک یارانه جدید نیست، بلکه کمکی برای جبران کاهش 
درآمد مشاغل ناشی از تعطیالت است. وی تصریح کرد: از طرفی هر طرحی که 
به تصویب برســد، قابل احترام اســت، اما درخصوص طرح مجلس این موضوع 
مهم است که بنابر نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه فقط برای سال ۹۹ 

یعنی همین امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بارمالی دارد.

 بیانیه دفتر تحکیم وحدت ©
درباره اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری

فارس: دفتر تحکیم وحدت در بیانیه ای درباره طرح اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری با اشاره به ایرادهای طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت 

خود را با تصویب این طرح اعالم کرد.
در این بیانیه با اشــاره به تبصره ســوم ماده یک این طرح آمده است: سؤال اصلی 
اینجاست که اساساً فلسفه  انتخابات مگر جز این است که تشخیص کارآمدی افراد 
با مردم باشــد؟ اگر عنصر کارآمدی را به عنوان یک مســئله  از پیش تعیین شده در 

انتخابات در نظر بگیریم، اساساً مردم باید بر چه مبنایی رأی دهند.
این بیانیه می افزاید: اساساً شورای نگهبان به عنوان شورایی متشکل از حقوقدانان و 
فقها چطور می خواهد و می تواند کارآمدی افراد در حوزه هایی مثل »امنیتی-دفاعی« 
یا »اقتصادی« را تشخیص دهد؟ معیار تشخیص برنامه ها چه خواهد بود و متولی رفع 

این ابهامات کدام نهاد است؟
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت:  بر فرض ارائه  برنامه های هر شــخص و 
مورد تأیید قرار گرفتن توسط شورای نگهبان، تضمین اجرایی شدن این طرح توسط 
کاندیدا در طول دوره  ریاست جمهوری چیست؟ آیا بهتر نیست نامزدها به جای ارائه  
برنامه ها به شورای نگهبان، برنامه هایشان را به مردم ارائه دهند تا در صورت اجرایی 

نشدن، فشار افکار عمومی خود محرکی برای اصالح باشد؟

 چرا اتکا به خارج ©
مشکالت را برطرف نمی کند؟

ســخنان روز گذشــته رهبر معظم انقالب 
اسالمی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی 
که با حضور ســران قوا برگزار شد، ضرورت 
توجه و اهتمام هرچه بیشــتر دستگاه های 
تصمیم گیر و اجرایی در حل هرچه سریع تر 
مشکالت اقتصادی مردم را بار دیگر گوشزد 
کرد. در این میان یادآوری چند باره حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای بر اینکه بــه بیگانگان 
نمی توان اطمینان کرد و به امید گشــایش 
آن ها بود، توجه بــه ظرفیت های داخلی در 

عبور از مشکالت را مورد تأکید قرار دادند. 
حقیقــت آن اســت که انتخابات ریاســت 
جمهــوری ســال 13۹۲ دارای یک ویژگی 
خاص بود و آن هم وعده یکی از طیف های 
حاضــر در این رقابت برای حل مشــکالت 
اقتصــادی از طریق مذاکره با کشــورهای 
بیگانه. اگرچــه در آن مقطع این رویکرد با 
اســتقبال مردمی روبه رو شــد، اما گذشت 
زمان، نادرستی این ایده که با اتکا به عوامل 
خارجی می توان مشــکالت داخلی را سر و 
سامان داد به اثبات رساند. این رویه آمریکا و 
اروپا را به این نتیجه رساند که در هماهنگی 
پشت پرده می توانند با نشاندن تهران پای 
میز مذاکره شــرایط خــود را بر جمهوری 
اســالمی تحمیل کرده و اقتصــاد ما را به 
گروگان بگیرند. در پی همین زیاده خواهی 
بود که پس از پذیرش توافق نامه هسته ای 
برجام از ســوی ایران، طــرف غربی نه تنها 
هیچ اقدامی در جهت تأمین منافع جمهوری 
اســالمی به عمل نیاورد، بلکه روز به روز بر 
خواسته های خود افزود، طوری که امروز جو 
بایدن، رئیس جمهور تازه به قدرت رســیده 
آمریکا بــه صراحت دربــاره تحمیل برجام 
های موشکی و منطقه ای به کشورمان یاوه 
سرایی می کند. اما رهبر انقالب اسالمی که 
افق هــای دورتر را مدنظر دارند، همان گونه 
که بارها تأکید و در سخنان اخیر خود هم به 
آن اشاره کرده اند، راه برون رفت از مشکالت 
و عبور از تحریم ها قوی شــدن اســت و نه 
دلبستگی به غرب. این دلیلی منطقی است 
که اقتصاد مــا را از گرو آمریکا و اروپا خارج 
می کند. تا وقتی اقتصاد به عنوان یک عامل 
قدرت ملی در قید و بند بیگانگان باشد، آن ها 
هر وقت که بخواهند می توانند با فشار از این 
طریق اهداف خود را بــه ما تحمیل کنند. 
امروز جمهوری اسالمی از ظرفیت های بسیار 
خوبی در حوزه اقتصادی برخوردار بوده و در 
صورت مدیریت صحیح می توان به سرعت 
راه ترقــی را طی کرد. وجود جمعیت بزرگ 
جوان و تحصیل کرده، داشتن مرز مشترک 
با 1۵ کشــور، دســتیابی به آب های آزاد، 
برخــورداری از منابع طبیعی و معدنی همه 
می تواند موتور محرکه ای برای اقتصاد آن 
هم بدون اتکا به بودجه نفت باشد و استقالل 
اقتصادی که عامل مهمی در قدرت ملی هر 

کشور است را محقق و تضمین کند.
اما در سخنان روز گذشته رهبری یک نکته 
دیگر هم مــورد توجه بــود. اینکه حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بــه طور صریح فرمودند 
ما ظرفیت  و توانایی های فراوانی برای بی اثر 
کردن تحریم ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم 
و همت کنیم و به دل مشکالت برویم، نوعی 
تلنگر به تصمیم گیران اجرایی است. از سال 
13۹۶ که زمزمــه خروج آمریکا از برجام به 
گوش رسید، اتاق های فکر اقتصادی در کشور 
که حداقل شامل پنج اتاق فکر فعال می شد، 
در بحث خنثی سازی تحریم ها و همچنین 
اســتقالل اقتصادی و قوی شدن به تدوین 
راهکارهایی و ارائــه آن به دولت پرداختند. 
متأســفانه در تمــام این مدت مســئوالن 
قوای مجریه و مقننه که چشــم امیدشــان 
به گفــت و گو و گرفتن هبــه طرف غربی 
بود، به این رهنمودها هیچ توجهی نکردند. 
این خودتحریمی فشار ســنگینی بر مردم 
تحمیل کرد و این گونه اقتصاد به سمت بن 
بست کشیده شد. این در حالی است که اگر 
راهکارهای مد نظر رهبری در زمینه اقتصاد 
مقاومتی و تکیه بر توان و متخصصان داخلی 
مورد توجه قرار می گرفت، شــاهد این رویه 
نبودیم. با وجود این، هنوز هم دیر نشــده به 
شرط اینکه امید و دل بستن به غرب را کنار 
بگذاریم و به امید آینده روشــن روی توان و 

منابع داخل تمرکز و سرمایه گذاری کنیم.

 اصالحیه اظهارات ©
رئیس قوه قضائیه

سیاست: در شــماره دیروز در خبر اظهارات 
حجت االســالم والمسلمین رئیسی در شورای 
عالی قضایی، تیتر و بخشــی از خبر با عنوان 
»آغاز بررســی ادعای آزمایــش برخی داروها 
روی مبتالیــان کرونــا« مربوط بــه اظهارات 
حجت االسالم حسن درویشیان رئیس سازمان 
بازرســی کل کشور بود که به اشتباه به نقل از 
رئیس قوه قضائیه آمده بود. بدین وسیله ضمن 
اصــالح، از خوانندگان گرامی و رئیس محترم  

قوه قضائیه پوزش می  خواهیم.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 اگر حرکت و عمل 
در دستور کار قرار 
گیرد و کارهایی 
که می تواند به 
نفع مردم باشد، 
انجام شود، یقینًا 
دولت دوازدهم 
پایان خوبی خواهد 
داشت

بــــــــرش

 سیاســت/ مینا افرازه   در حالی که مجلس چندی پیش طرح 
یک فوریتی »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« را با هدف الزام سازی 
طرف هــای برجامی برای عمل به تعهداتشــان به تصویب رســاند، 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی به عنوان کمیســیون 
بررسی کننده طرح، بی درنگ بررسی و تصویب کلیات و مواد آن را کلید 
زد. دوشنبه هفته جاری، این کمیسیون با برگزاری جلسه ای با حضور 
نمایندگانی از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و مرکز پژوهش ها به 

بررسی برخی مواد طرح پرداخت و آن را به تصویب رساند.

بهره گیری از نسل جدید سانتریفیوژها»
بر همین اساس، ماده اول طرح، مرتبط با الزام دولت به غنی سازی 
اورانیوم تا ۲۰ درصد اســت. همچنین مــاده دوم طرح مذکور به 
افزایش ذخایر اورانیوم غنی شــده ســطوح پایین و ماده سوم آن 
نیز به بهره گیری دولت ایران و سازمان انرژی اتمی از نسل جدید 

سانتریفیوژهای IR۲M و IR۶ می پردازد.
کمیســیون امنیت ملی در حالی این روزهــا تمرکز خود را روی 
بررسی و نهایی کردن طرح معطوف کرده و تالش دارد با تصویب 
و عملیاتی شــدن آن، پاسخی متناســب با اقدام دیگر طرف های 
برجامی در نقض تعهدات و یکجانبه گرایی آنان بدهد که از سوی 
دیگر شاهدیم برخی اهالی داخلی سیاست و غرب گرایان در حال 
ارسال ســیگنال مذاکره به طرف غربی و بازگشت به برجام بدون 

دستیابی به دستاورد خاص هستند.
ضرورت اتخاذ اقدام های متناسب در این مسیر، وقتی اهمیت خود 
را نشان می دهد که شاهدیم تحرکات اروپایی ها و حتی دولت بعدی 
آمریکا از همین حاال درباره برجام آغاز شده است. با اینکه اروپایی ها 
به عنوان طرف باقیمانده در برجام، در مسیر عمل به تعهدات خود 
کارشــکنی کردند و همسویی سیاست های خود را با واشنگتن به 
اثبات رساندند، با این حال این روزها تالش دارند تا با جو بایدن برای 
طراحی توافقی فراگیر و دربرگیرنده خواسته های آنان همراه شوند. 

حربه ای به نام بازگشت آمریکا به برجام»
در واقع، اروپایی ها کلید دستیابی به دیگر توافقات تکمیلی با ایران را 
در بازگشت دوباره آمریکا به برجام می بینند. موضوعی که با نگاهی 
به یادداشت اخیر کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در رســانه آمریکایی تایم، به خوبی می توان به اهداف 
آنــان در تالش برای احیای پیکر بی جان برجام پی برد و ضرورت 
اتخاذ راهکارهایی متناسب از سوی دولت و مجلس را در این زمینه 

درک کرد. اشتون در این یادداشت به صراحت نوشته است: »هرگز 
بنا نبود که توافق سال ۲۰1۵ نقطه پایانی مذاکرات باشد. این توافق 
فقــط به یک موضوع بزرگ و مورد نگرانی خاص که همان برنامه 
غنی ســازی اورانیوم ایران بــود، پرداخت و موفق هم عمل کرد تا 
زمانی که رئیس جمهور ترامپ، ایاالت متحده را از این توافق خارج 
کرد، ایران همچنان تعهداتش را حفــظ کرده بود. همه ما درباره 
همه دیگر موضوعاتی که باید به آن ها پرداخته می شــد، از قبیل 
سامانه های موشکی بالستیک گرفته تا جاه طلبی هایش در منطقه، 
اطالع داشتیم،  اما )موضوع برنامه هسته ای ایران( مثل تخته سنگی 
بود که باید از راهروی در برداشته می شد، پیش از اینکه ما بتوانیم به 
پیش برویم و بقیه موضوعات را حل کنیم. بایدن و تیمش باید این 
تصویر را که چطور چنین کاری می تواند با راهبرد بزرگ تر منطقه ای 

متناسب باشد، ترسیم کنند«.
با تمام این تفاسیر، طرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« گرچه 
برنامه ای گام به گام را برای کاهش تعهدات برجامی در دستور کار 
دارد و با اجرای آن میزان تعهدات کشــور به همان ســطح ماقبل 
توافق برمی گردد، با این حال طرح به گونه ای درنظر گرفته شده که 
کشورمان بتواند هماهنگ و متناسب با اقدام های غربی ها پیش برود.

طرحی برای وادارسازی غرب به تغییر سیاست ها»
در همین باره، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس در گفت وگو با قدس درباره جزئیات بررســی طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها اظهار داشت: پس از تصویب یک فوریت 
طرح در صحن مجلس و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی، این کمیسیون بررسی دقیق و همه جانبه آن را در دستور کار 
قرار داد. کلیات طرح در جلسات قبلی تصویب شد و تاکنون نیز پنج 
ماده از طرح مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است. البته در زمان 

بررسی طرح در کمیسیون، نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان 
انرژی اتمی، مرکز پژوهش های مجلس و حتی نماینده بانک مرکزی 

به فراخور موضوعات در جلسات شرکت می کنند.
ابوالفضل عمویی تصریح کرد: هدف طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، درواقع وادارسازی کشورهای غربی برای تغییر سیاست 
اعمال فشار بر ایران است. در چند سال اخیر آمریکایی ها تحریم های 
ظالمانه ای را علیه ایران اعمال کردند و عالوه بر آن، اروپایی ها نیز 
باوجود ماندن در برجام به تعهدات خود عمل نکردند، در حالی که 
ایران براســاس توافق برجام، محدودیت هایی را در پیگیری برنامه 
هســته ای خود پذیرفته بود تا طرف مقابــل به تجارت و تبادالت 
اقتصادی با ایران بپردازد و این ارتباطات را در مســیر طبیعی قرار 
بدهــد، اما عمالً چنین اقدامی رخ نداد. بنابراین ما در مجلس این 
رویکرد را درنظر گرفتیم که جمهوری اســالمی ایران باید برنامه 
هسته ای را مطابق اهداف و نیازهای خودش دنبال کند تا در نهایت 

طرف مقابل به تجدید نظر در سیاست هایش وادار شود.

الزام سازمان انرژی اتمی به غنی سازی 20 درصد»
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین افزود: در روزهای گذشته، 
ابعاد مختلف طرح و مواد دیگری از آن در جلسات متعدد کمیسیون 
مورد بررسی قرار گرفت. ماده 4 طرح که در جلسه دیروز به تصویب 
رسید، ســازمان انرژی اتمی را به احداث و راه اندازی یک کارخانه 
برای اورانیوم فلزی ملزم می کند. همچنین ماده پنجم نیز طراحی 
رآکتور آب ســنگین اراک را تدارک دیده است. برپایه روند توافق، 
رآکتور آب سنگین اراک تا حد زیادی در مسیر نوسازی قرار گرفته 
است، با این حال معتقدیم رآکتور باید باردیگر همانند مدل قبلی 
طراحی شود و ســازمان انرژی اتمی برنامه ای برای بهره برداری از 
آن ارائــه کند. عالوه بر آن، این طرح چهار ماده دیگر دارد که روند 

بررسی ها درباره آن ادامه خواهد داشت.
عمویی ادامه داد: به هر حال ما معتقدیم از آنجا که گام های کاهش 
تعهدات آنچنان که باید در مرحله اجرا کامل نبوده و مطابق آنچه 
اعالم شــده بود جلو نرفته است، ضروری است دولت برای تقویت 
کاهش تعهدات کشور ملزم شود. بنابر این طرح، سازمان انرژی اتمی 
ملزم می شود برای تأمین نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران، غنی سازی 
۲۰ درصد را عملی کند. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به 
منظور تقویت برنامه هسته ای کشور و تغییر محاسبات طرف های 
غربی است، به همین علت مهم ترین مطالبه و هدف گذاری طرح، 

لغو تحریم هاست. 

 فارس   نخستین اجالسیه مجمع جهانی مستضعفین با عنوان 
»مسئله فلسطین و تطبیع« دیروز با سخنرانی رئیس دانشگاه تقریب 
مذاهب اســالمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی، نماینده جنبش جهاد اسالمی در ایران، 
نماینده کلیمیان در مجلس، خالد القدومی؛ نماینده جنبش حماس 
در ایران، دکتر فؤاد ایزدی؛ عضو هیئت علمی دانشــکده مطالعات 
جهان دانشــگاه تهران و پاک؛ رئیس کمیته دانشجویی اجالسیه 

مجمع جهانی مستضعفین در تهران برگزار شد.

سیدمحمد حسینی، رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در این نشست 
اظهار کرد: عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی 
اصالً قابل قبول نیست، زیرا آن ها اصالً درگیری و جنگی با اسرائیل 
نداشته اند که حاال بخواهند با این رژیم صلح کنند. ناصر ابوشریف، 
نماینده جنبش جهاد اســالمی در ایران هم در این نشست گفت: 
موضع ملت ها نسبت به عادی سازی روابط برخی  کشورهای عربی با 
اسرائیل از سوی ائتالفی خاص ایجاد شده است که در آن ائتالف ها 
رژیم های دیکتاتوری وجود دارند که نگران صندلی خود هستند و 

تالش می                                   کنند این صندلی را به هر قیمتی نگه دارند، در حالی که 
اگر این رژیم ها می خواستند با ملت های یکدیگر روابط داشته باشند، 

برقراری با رژیم صهیونیستی امکان پذیر نبود.
همایون سامه یح نجف آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس شورای 
اسالمی هم تصریح کرد: امام خمینی)ره( در همان ابتدا مسئله یهود 
و صهیونیســم را جدا کردند؛ زیرا معتقد بودند صهیونیست جزو 
دین ابراهیمی یهود نیست و باید این مورد در جهان جا بیفتد که 

صهیونیسم نماینده یهودیان نیست.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

خبر

گزارش

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر سید امیر سیاح 
تحلیلگر سیاسی 
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اصالحیه

گزارشی از آخرین بررسی ها درباره طرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها«

با سخنرانی شخصیت های سیاسی داخلی و خارجی

پاتک هسته ای مجلس 

نخستین اجالسیه »مجمع جهانی مستضعفین« برگزار شد



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

 برافراشته شدن پرچم سبز رضوی بر بام خراسان جنوبی   آستان:  به مناسبت هفته بسیج و به منظور پاسداشت بیانیه گام دوم انقالب، چهار تن از خدام و بسیجیان آستان قدس رضوی در بیستمین 
صعود به قله های مرتفع ایران توانستند طی صعودی ۱۰ ساعته پرچم سبز حرم مطهر حضرت رضا)ع( را بر فراز قله نایبند طبس به ارتفاع ۳ هزار و 5 متر به اهتزاز درآورند.

در این فتح آقایان هاشمی، فوالدی و ناصری با مدیریت سیدمحمد موسوی از ورزشکاران و اعضای بسیج آستان قدس رضوی مشارکت داشتند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r

این  مروج     محمدحسین  قدس/   
روزها حال همه زائران را شاید در این بیت 
شعر بتوان خالصه کرد: »هرگز نمیرد آنکه 
دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و 
پرش را جدا کنند«؛ امسال حضور زائران در 
حرم به حضور در صحن های این آستان 
منظور  به  و  است  شده  محدود  مقدس 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، امکان 
حضور در همه رواق ها و در روضه منوره 
برای زائران میسر نیست هر چند که آنان تا 
نزدیکی ورودی به برخی از ایوان های حرم 
مطهر رضوی می توانند ضریح مقدس امام 
رئوف)ع( را از دور نظاره کنند و چشم و 
دل خود را به صفای این قطعه از بهشت، 

صفا بخشند.
امســال خیلی از مشــهدی ها به نیابت از 
اقوام و دوستان خود به حرم مطهر رضوی 
مشرف می شوند. هر گوشه حرم را که نگاه 
می کنی خیلی ها با تلفن هــای همراه در 
حال مکالمه تلفنی هستند و با نگه داشتن 
تلفن روبه روی گنبد طــال، پنجره فوالد، 
رواق های حرم و... امــکان زیارت مجازی 
را برای عاشقان حضرتش فراهم می کنند. 
زائرانی کــه فرصت حضور در حریم ملک 
پاســبان رضوی را دارند نیز باید شــرایط 
خاصی را رعایت کنند. رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، استفاده از ماسک هنگام حضور 
در حرم مطهر رضوی، همراه داشتن ادعیه 
و جانماز شــخصی از جمله مواردی است 
که زائران باید رعایت کنند. البته خادمان 
سالمت در ابتدای ورود زائر به حرم مطهر، 
محلول ضدعفونی کننده را در اختیار زائر 
قرار می دهند، همچنین توســط خادمان 
سالمت اگر کسی ماسک نداشته باشد، به 

آن ها ماسک داده می شود.
آســتان قدس رضوی نیز همه همت خود 
را به کار بســته اســت تا در این شرایط، 
زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( از 
طریق رســانه ملی و شبکه های اجتماعی 
در خانه های مردم میسر شود. به ویژه در 
این روزها، محدودیت های کرونایی در حرم 

مطهر رضوی تشدید هم شده است، همه 
مراسم مذهبی و سایر مراسم روزانه حرم 
مطهر رضوی از طریق شبکه های اجتماعی 
و برخی شــبکه های ســیمای جمهوری 
اسالمی پخش می شود تا زائران و مجاوران 
بتوانند از بــرکات ارتباط معنوی با بارگاه 

مقدس امام هشتم)ع( بهره مند شوند.
هر چند زیارت مجازی، شــاید اثرگذاری 
زیارت مســتقیم را نداشته باشــد، اما در 
شــرایط کنونی و ضــرورت رعایت اصول 
بهداشتی و پیشــگیری از شیوع ویروس 
کرونا، آســتان قدس رضوی تالش کرده 
اســت حس و حال زیارت را به خانه های 
مردم ببرد.این نهاد مقدس برای تســهیل 
زیارت از راه دور، ســامانه زیارت نیابتی را 
راه اندازی کرده است که افراد با نام نویسی 
در این طــرح، بــه خادمان ایــن بارگاه 
ملکوتی نیابــت می دهند تا از جانب خود 
یا بستگانشان )چه آنان که در قید حیات 
هســتند و چه آنان که به رحمت ایزدی 
پیوسته اند( به زیارت مضجع شریف رضوی 
پرداخته و دو رکعت نماز زیارت بجا آورند.

همچنین مشــتاقان زیارت بــارگاه منور 
رضوی می توانند در هر لحظه از شبانه روز 
با شــماره ۰۵۱۴۸۸۸۸ تماس گرفته و به 
روضه منوره حضرت امام هشتم)ع( وصل 
شــوند و از راه دور بــه زیارت آن حضرت 

بپردازند.خیلی ها نیز از طریق امواج، دل را 
به پنجره فوالد گره می زنند و حضرتش را 
از راه دور زیارت می کنند. برنامه های حرم 
رضوی نیز همزمان از طریق نمایشگرهای 
پهن پیکر تعبیه شــده در صحن ها، رسانه 
ملی و درگاه اینترنتــی رضوی تی وی به 
صورت زنده پوشــش داده شــده تا همه 

زائران از این برنامه ها بهره مند شوند.

زائران نام نویسی کنند»
مدیر فرهنگی حرم مطهر رضوی همچنین 
از اجرای طرح زیارت نیابتی برای زائران و 
دلدادگان امام رئوف)ع( در بارگاه منور امام 

هشتم)ع( خبر می دهد.
جواد هاشمی به خبرنگار قدس می گوید: 
طرح زیارت نیابتی از سال ۱39۵ در بارگاه 
مطهر امام هشــتم)ع( توســط خادمان، 
خادمیاران رضوی و همکاران این آســتان 
مبارک و به نیابت از عاشــقان و دلدادگان 
امام رضا)ع( از سراسر کشور و جهان انجام 
می شــده اســت اما در طرح جدید قرار 
است که هر خادم یا خادمیار یا هر یک از 
همکاران حرم مطهر رضوی به نیابت از یک 
نفر مشخص و به اسم او در حرم مطهر امام 

رضا)ع( زیارت نیابتی را به انجام رسانند.
وی ادامه می دهد: بدیــن منظور زائران و 
دلدادگان بــارگاه مقدس حضرت رضا)ع( 

که در روزهای شــیوع بیمــاری کرونا و 
به دلیل محدودیت ناشــی از آن از ســفر 
به مشــهد مقدس و زیارت حرم ملکوتی 
 حضرت ثامن الحجــج)ع( محروم مانده اند

می توانند با مراجعه به نشانی رضوی تی وی 
TV.RAZAVi.ir/FA/Ziyaratنام نویســی 

کنند.
با  می کند:  عنوان  هاشمی 
اعالم فراخوان عمومی برای 
زیارت نیابتــی، این زیارت 
توسط خادمان، خادمیاران 
رضوی و همکاران آســتان 
قدس رضوی انجام می شود 
و در ایــن روش بنا بر این 
است که اسم و مشخصات 
زائر یــا فردی که زیارت به 
نیابت از او توســط خدمه 
حرم مطهر انجام می شود در 
فرم مخصوصی به نام »به تو 
از دور سالم« ثبت و تصویر 
این فرم توسط آن خادمه یا 
خادمیاری که زیارت نیابتی 
را انجام می دهد تهیه شده 
و در فضای مجازی منتشر 
می دارد:  اظهار  وی  شــود. 
هدف از اجــرای این طرح 
عــالوه بــر اینکــه زائران 
می تواننــد از برکات زیارت 
از راه دور بهره مند شــوند، 

ارتباط قلبی و روحی بیشتر از این طریق 
با بارگاه منور رضوی و بهره مندی از توسل 
به ذات مقدس امام هشتم)ع( به خصوص 
در حال حاضر که بسیاری از زائران از سفر 
مستقیم به مشهد و زیارت امام هشتم)ع( 
به دالیل خاص محــروم مانده اند، خواهد 
بود. ضمن اینکه تجربه نشــان داده است 
انســان وقتی نایب الزیاره کســی می شود 
سعی می کند بهترین زیارت را از طرف آن 
شــخص انجام دهد تا ضمن رعایت اصول 
مذهبی در این کار خیر، گزینه مناسبی هم 
برای حسن اعتماد و اطمینان دیگران باشد.

در طرح جدید قرار 
است که هر خادم یا 
خادمیار یا هر یک از 
همکاران حرم مطهر 

رضوی به نیابت از 
یک نفر مشخص و 
به اسم او در حرم 

مطهر امام رضا)ع( 
زیارت نیابتی را به 

انجام رسانند

بــــــــرش

مدیر فرهنگی حرم مطهر رضوی از طرح زیارت نیابتی خادمان بارگاه منور رضوی می گوید  

توزیع بسته های معیشتی ©هر که دارد به سرش شوق حرم ، بسم اهلل... 
 بین خانواده های 
کم بضاعت آمل 

آستان: همزمان با شب میالد امام حسن 
عســکری)ع(، 6۴ بســته معیشــتی بین 

خانواده های کم برخوردار آملی توزیع شد.
بــه همت کانــون محلی خدمــت رضوی 
شهرســتان آمل و با مشــارکت خیران و 
هیئت امنای مسجد امام حسن عسکری)ع( 
شهرستان آمل بیش از 6۴ سبد حمایتی و 
معیشتی به ارزش هر سبد 32۰ هزار تومان 
تهیه و بین خانواده های محروم و نیازمند این 

شهرستان توزیع شد.
در این بسته حمایتی و معیشتی اقالم مورد 
نیاز از قیبل برنج، روغــن، ماکارونی، مرغ، 
حلواشــکری، قند، چای، رب گوجه، مایع 

ظرفشویی و... در نظر گرفته شده است.

مشارکت خادمیاران ©
اصفهانی در پویش ملی 

»شکوه مادری« 
آستان: مســئول کانون بانــوان و خانواده 
رضوی استان اصفهان از مشارکت این کانون 

در پویش ملی »شکوه مادری« خبر داد.
حوریــه رجالی افــزود: در قالب این پویش 
مادران جوانی که بیش از سه فرزند داشته 
باشند می توانند با ارسال مشخصات مادر و 
فرزندان و شاخص های آن ها در این پویش 

نام نویسی کنند.
رجالی با بیان اینکــه از بین افراد ثبت نام 
شــده، مادران شــاخص انتخاب و به رسم 
یادبود هدایای نفیسی به آن ها اهدا می شود، 
تصریح کرد: کانون بانوان اســتان اصفهان 
عالوه بر این از سبک زندگی مادران شاخص 
اصفهانی کلیپ و مســتند تهیه کرده و در 
راســتای نشر ســبک زندگی رضوی پیرو 
سخنان مقام معظم رهبری در معرض دید 
عالقه مندان در کانال خورشید هشتم و سایر 

رسانه ها قرار خواهد داد.
مسئول کانون بانوان و خانواده رضوی استان 
اصفهان افزود: کانون بانوان اصفهان از بانوان 
شاخص به طور ویژه تجلیل به عمل می آورد.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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واگذاری  توزیع امانت پستی درسطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکاربخش خصوصی
اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان  رضوی در نظر دارد ،توزیع مرسوالت پستی  در سطح شهر مش��هد و حومه  رابه پیمانکار بخش خصوصی 
ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای درس��امانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 46/800/000/000 ریال )چهل و ش��ش  
میلیاردو هش��تصد  میلیون ریال( به  اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته و دارای گواهینامه تائید صالحیت 
ورتب��ه بندی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر در رش��ته خدم��ات عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره تعاون ، 
کار و رفاه امور اجتماعی میباش��ند ، واگذارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از 
طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ 99/09/05 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 صبح  روزپنج شنبه  تاریخ 99/09/06لغایت ساعت 14 روز  شنبه تاریخ 99/09/08 .
3- مهلت زمان ارائه پیش��نهاد ازطریق س��ایت : ازساعت 8 تاریخ 99/09/08 لغایت ساعت 14 تاریخ 99/09/18 میباشددرضمن پیشنهاد دهندگان میبایست 
عالوه بر بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درسامانه الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 99/09/18 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط 

مندرج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند .
4-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از دوروش ذیل : 

ال��ف (ارائ��ه ضمانت نامه بانکی ب��ه مبلغ 2/340/000/000ریال )دو میلیاردو س��یصدو چهل  میلیون ری��ال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار س��ه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پس��ت خراس��ان رضوی بابت ش��رکت در مناقصه عمومی شماره 

2099001492000007 واگذاری توزیع امانت   پستی درسطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ب (اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 2/340/000/000ریال )دو میلیاردو س��یصدو چهل  میلیون ریال( به حس��اب ش��ماره 4001047706372416 نزد بانک 
مرکزی بنام حساب سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( بابت شرکت در مناقصه عمومی شماره 

2099001492000007 واگذاری توزیع مرسوالت پستی درسطح شهر مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند .

د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .

ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .
5- زمان بازگش��ائی پاکات الف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز پنج ش��نبه  99/09/20 ، نماینده تام االختیار موسسات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات )ج(حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان ش��هید توالئی , اداره کل پس��ت خراس��ان 

رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.                                                                                                           م الف6169               

 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000007

 اداره کل پست استان خراسان رضوی 

اول ت 
وب��

ن

 شرکتی معتبر قصد دارد ساخت، 
حم��ل و نصب اس��کلت فلزی دو 
بلوک مجزا از پ��روژه خود را در 
ش��هر مقدس مشهد هر بلوک به 
می��زان 185000 کیلوگ��رم را به 
واگذار  پیمانکاران واجد شرایط 

نماید.
ل��ذا متقاضی��ان جه��ت آگاهی و 
کس��ب اطالعات بیش��ترتا تاریخ 
تلف��ن  ش��ماره  ب��ا   99/09/09
 1451 داخل��ی   051-31010000

تماس حاصل فرمایند. ,ع
99
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 آگهــی
 تمـدید منـاقصه

حجت االسالم والمسلمین مروی:  

 آستان قدس رضوی باید الگویی در پاسخگویی©
 و تعامل با مردم باشد

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
گفت: یکی از مهم ترین مصادیق تعامل 
دینی، پاسخگویی به مردم است که باید 
در آســتان قدس رضوی تبلور ویژه ای 

داشته باشد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار دســت اندرکاران مرکز جامع 
ارتباطات مردمي آستان قدس رضوی 

که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شــد، اظهار کرد: دریافت پیام های 
مردمی و پاسخگویی به تماس های تلفنی صرفاً یک کار تشریفاتی نیست بلکه 
اعتقاد داریم این کار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برای انجام آن باید 

اهتمام ورزید.
وی الزمه موفقیت در انجام هر کاری را توجه به اهمیت و اهتمام داشــتن در 
انجام آن دانست و افزود: به فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی، انسان ها در هر 
جایگاهی که قرار می گیرند، باید تمام توان و تمرکز خود را برای انجام آن وظیفه 
به کار گیرند؛ در حقیقت جدی گرفتن کار، مشوق روحی برای انجام آن کار با 

کیفیت هر چه بیشتر است.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه مردم به آستان قدس نسبت به دیگر 
مجموعه ها، نگاه و احســاس متفاوتی دارند که باید قدر آن را دانست، ادامه داد: 
شــاید اگر اشــکال یا ضعفی در یک مجموعه دولتی یا خصوصی باشد، مردم 
خودشــان را ملزم به تذکر دادن ندانند اما اگر کوچک ترین اشــکالی در آستان 
قدس وجود داشته باشد، تذکر می دهند که برای ما به عنوان خادمان این آستان 

مالئک پاسبان بسیار باارزش است.
وی بیان کرد: با اینکه ممکن است برخی از نقدها و اشکال هایی که در پیام های 
مردمی مطرح می شــود، حتی وارد هم نباشد اما نفس این کار که مردم نسبت 
به آستان قدس احساس مسئولیت دارند و نکات مدنظر خود را مطرح می کنند، 

اتفاقی بسیار مبارک است.
حجت االســالم والمســلمین مروی با تأکید بر ضرورت تحقق عینی مدیریت 
اســالمی در مجموعه آستان قدس خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین مصادیق 
تعامل دینی، پاســخگویی به مردم است که باید در آستان قدس رضوی تبلور 

ویژه ای داشته باشد.
وی تأکید کرد: ممکن اســت در بین پیشــنهادهایی که از سوی مردم مطرح 
می شــود، برخی پیشنهادها قابل اجرا نباشــد، در این صورت باید این موضوع 
را به اطالع مردم رســاند و در مقابل از نقطه نظــرات کاربردی و قابل اجرا هم 

استقبال کرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه هیچ تماس و انتقاد مردمی نسبت 
به عملکرد سیستمی آســتان قدس رضوی نباید بدون پاسخ بماند، ادامه داد: 
به درخواســت های مردمی باید به درستی پاســخ داده شود و اعتقاد داریم که 
ما به عنوان خادمان آســتان قدس باید در پاسخگویی به انتقادها، پیشنهادها و 

مطالبه ها برای دیگر مجموعه ها الگو باشیم.
وی خطاب به مرکز جامع ارتباطات مردمی آستان قدس رضوی گفت: گزارشی 
از وضعیت پاســخگویی مجموعه های مختلف آستان قدس به درخواست های 
مردمــی تهیه کنید تا به بخش هایی که در پاســخگویی تعلل می کنند، تذکر 
داده و از بخش هایی که اولویت رسیدگی به درخواست های مردم را مدنظر قرار 

می دهند، قدردانی شود.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه سامانه تلفنی ۱3۸ مرکز جامع ارتباطات 
مردمي حلقه واسط بین مردم و بخش های مختلف آستان قدس است، تصریح 
کرد: مسائلی که توسط مردم در ارتباط با حرم مطهر رضوی مطرح می شود، در 

کوتاه ترین زمان ممکن باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
حجت االســالم والمسلمین مروی گفت: اعتقاد ما بر این است که آستان قدس 
رضوی متعلق به مردم اســت، پس به هیچ عنوان نباید نســبت به احســاس 

مسئولیت مردم بی تفاوت بود.
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تبلیغ دین با چاشنی انس و ©
تواضع با مردم 

مهر: ایشــان در محیط خانوادگی به تمام 
معنا پدری دلســوز و مهربان برای فرزندان 
و نوه های خــود بودند. در برخورد با بچه ها 
با عشــق و محبت برخورد و این عشــق و 
عالقه خود را ابــراز می کردند و به فرزندان 
و شاگردان خود تأکید می کردند که عشق 
و عالقه خود را ابراز کنید. ایشان این ویژگی 
اخالقی را برای اســتحکام پایه های خانواده 
الزم و ضروری می دانستند. پدر من همواره 
توصیه می کردند که همسران خود را گرامی 
بدارید و با آن ها با احترام رفتار کنید و خود 

نیز عامل به این توصیه بوده اند.
من شخصیت پدر را در حوزه اجتماعی در 
دو بعد تأسیس مدرســه و ارتباط با مردم 
می بینم. ایشــان با تأسیس مدرسه علمیه 
امام محمدباقر)ع( در ســال ۵۲ به تربیت 
طلبه های زیادی پرداختند و با کمک خیران 
توانستند این مدرسه را گسترش دهند. تمام 
دغدغه ایشان تربیت طالب علوم دینی برای 
تبلیغ دین اسالم بود. ایشان عالوه بر اینکه 
اســتاد حوزه بودنــد و فعالیت های زیادی 
در زمینه تبلیغ دیــن انجام می دادند، یک 
روحانــی برای عامه مردم و با آن ها بســیار 

مأنوس بودند.
پدر بسیار ساده زیست بودند و با وجود اینکه 
می توانستند محل ســکونت خود را تغییر 
دهند، اما این کار را انجام ندادند و در طول 
عمر ســبک زندگی خــود را تغییر نداده و 
همیشه تأکید بر دوری از تجمالت داشتند. 
پدر در ارتباط با عامه مردم نیز بسیار فروتن 
و متواضع بودند و احترامی که برای یک فرد 
روســتایی قائل بودند، با افراد دیگر تفاوتی 
نداشت. صداقت در گفتار و رفتار پدر سبب 
جذب بسیاری از مردم شــده بود و ایشان 
را در انواع کارهای خیر همراهی می کردند 
و مشــارکت داشــتند. پدر بدین وسیله در 
تأســیس ۱۷ مسجد مشــارکت داشتند. 
همچنین فعالیت هــای گوناگونی در زمینه 
ســاخت مدرســه علمیه، خیریه، صندوق 

قرض الحسنه و غیره انجام دادند.
پدر به شــاگردان خود تأکید بسیار بر نماز 
شــب داشــتند و بر این عقیده بودند که 
خواندن نماز شــب آثار و برکات فراوانی در 
زندگی به دنبــال دارد. همچنین در بحث 
معنــوی، تمامــی کارهای خــود را با ذکر 
صلــوات پیش می بردند و بــه دیگران هم 
توصیه بر فرستادن صلوات داشتند. بارها با 
نذر صلوات اموری که بر زمین مانده بود را 
حل می کردند. ایشان از هر فرصتی برای امر 
تبلیغ دین استفاده می کردند. همیشه همسو 
با نظــام حرکت کرده و برای نظام و انقالب 
قدم برمی داشتند و شاگردان و طالب خود 
را نیز در همین جهت تربیت می کردند. پدر 
پیشــنهادهای کاری زیادی داشتند که به 
لحاظ مالی و اجرایی هم بســیار خوب بود، 
اما این ها را نپذیرفتند؛ چرا که عالقه بسیاری 
به تربیت طلبه  و انجام کارهای تبلیغی در 

بین مردم داشتند.

یاور باوفای انقالب ©
معارف: حجت االسالم عبدالمجید دیانی از 
برجسته ترین استادان حوزه و یاور باوفای 
انقالب بود. او نخستین فردی بود که رسماً 
ادبیات را در مســجد گوهرشــاد تدریس 

می کرد.
مرحوم دیانی در نخســتین سال های پس 
از انقــالب اســالمی در زمینــی اجاره ای 
اقدام به ساخت مدرسه امام محمدباقر)ع( 
کرد و ســپس بــا کمک علما، بــزرگان و 
خیران تعــدادی از زمین هــای اطراف را 
نیز خریــداری و به مدرســه اضافه کرد. 
فضایی که اکنون بیــش از 300 طلبه در 
آن مشغول به تحصیل و کسب علوم دینی 
هســتند. این مدرسه توانســت نیروهای 
بســیار خوبی نیز تربیت کند. تقدیم بیش 
از 3۷ شــهید در دوران جنگ تحمیلی و 
وجود تعداد زیــادی از دانش آموخته های 
این مدرسه در قامت قضات و ائمه جماعات 

گواه این سخن است. 
عهده دار  نیز  مدتی  دیانی  حجت االســالم 
مسئولیت دانشــگاه علوم اسالمی رضوی 
بــود. او در پناه حضرت رضــا)ع( و برای 
نشر معارف اهل بیت)ع( تمام تالش خود 
را انجام داد و کنــار همان حضرت نیز به 

خاک سپرده شد و آرمید.
همه ما باید این راه را طی کنیم؛ همچنان که 
در غررالحکم، حضرت امیر)ع( فرموده است: 
»نََفُس الَمرءِ ُخطاُه اِلی اََجلِِه« یعنی هر نفس، 
گامی به سوی مرگ اســت؛ یعنی فرد باید 

برای آن عالم خود کاری انجام دهد. 
امــام  از  روایتــی  بــه  تحف العقــول  در 
حسن مجتبی)ع( اشاره شده که حضرت)ع( 
فرمود: ای آدمیزاد! از آن زمان که از شکم 
مادر بیرون شــدی مرتب در حال انهدام و 
ویرانی عمر خود بــودی، امروز را غنیمت 
بدار و آنچه در ُوســع و اختیار داری برای 
پس از مرگ خود توشه بردار. حضرت برای 
این توشه معیاری نیز فرمود و افزود: »َفاِّن 
الموِمَن یََتَزَوّد و الکافَِر یََتَمَتّع« یعنی بکوش 
از آنچه داری برای آن جهان بیندوزی که 
مؤمــن می اندوزد و کافــر در دم می خورد 
و لذت می جوید. اهــل ایمان لحظه لحظه 
بــرای آن دنیای خــود کار کرده و در این 
دنیا اسیر هســتند. بهترین توشه برای آن 
عالم، تقواســت همچنان که حضرت آقای 
دیانی در پی جستن آن بود و برای آن عالم 

خود بسیار کار می کرد.
مدرســه بقیه اهلل)عج( که ایشان از واقفان 
آن بودند، مدرســه امــام محمدباقر)ع( و 
سایر مســاجد و... همه از مصادیق متعدد 
کارهای ایشــان هســتند. ایــن مراکز تا 
مادامی که باقی هســتند هر چه در آن ها 
عبادت می شــود، بانیان هم ثواب می برند 
بدون اینکه از ثواب طلبه و نمازگزار چیزی 

کم شود.
باید گفت خوشــا بــه حال آنــان که در 
ایــن عالم، برای آن عالــم کار کردند و از 
نهایت  ائمه)ع(  و  پیغمبــر)ص(  راهنمایی 

بهره و استفاده را بردند.

 معارف/ محسن فاطمی نژاد   در یک روایت خودگو، خودش 
را این گونه معرفی می کند:»من عبدالمجید دیانی تیلکی فرزند 
محمد هســتم، جدم-مال تقی تیلکــی- از علمای نجف بود؛ 
عمویم نیز همین طور. پدرم معروف به مالمحمدتیلکی هرچند 
تحصیالت زیادی نداشت اما عالقه مند بود خداوند به او پسری 
بدهــد تا او را به حوزه بفرســتد. مادرم نقل می کرد وقتی من 
به دنیا آمدم تا یک ســاعت پدرم مشغول دعا شد -حدود یک 
ساعت در گوش من اذان و اقامه گفت و به دعا مشغول شد- و 
همه خواســته اش این بود که فرزندش خدمتگزار دین و قرآن 
شود؛ برود حوزه و به تعبیر همان روزها طلبه و عالِم بار بیاید«.

عبدالمجید، زاده روستای تیلک چهاردانگه ساری، کودکی  و عشقش 
به مذهب را از لطف دعای پدر می داند که 
فهم این مسئله نیز بعداً به او الهام شده 
اســت:»تمام فکر من در عبادت و نماز 
و مســجد و خواندن اشعار مذهبی بود. 
خداوند به مــا الهام کرد این ها به لطف 
دعای پدر بوده که عشق حوزه به سرمان 
زده است. حاال -که این عشق رفتن به 
حوزه را پیدا کرده بودیم- پدری نداریم و 
مادرمان نیز هیچ قدرت و امکاناتی ندارد. 
گاو و گوسفند و به اصطالح مال داشتیم 

ولی پولی در بساط نبود«.

تابستانهاچوپانیمیکردم»
زمستانهادرسمیخواندم

پــس از مدتــی وارد حــوزه علمیه 
کوهســتان در بهشــهر شــد تــا از 
استفاده  کوهســتانی  آیت اهلل  محضر 
کند. خود مشــقت های این مسیر را 
این گونه روایت می کند: »در مازندران 
کار و یــک مقدار برای مردم چوپانی 
می کردیم و بعــد پولش را گرفتیم و 
خدمــت آیت اهلل کوهســتانی رفتیم. 
اولیــن گام های علمــی ما در محضر 
عالــم  -آن  کوهســتانی  آیــت اهلل 
فقیــه عارف مورد عنایت- بود. از آنجا به ســاری آمدیم و دو 
ســالی زمســتان ها درس خواندیم و تابســتان ها کار کردیم. 
 بعد از کار کردن آن ســال در تابســتان -و دو سال حضور در 

حوزه علمیه ساری- به سوی امام رضا)ع( حرکت کردیم«.

بهمنگفتندباطلبهداری،کاریکمرجعراانجاممیدهی»
سال ۱339 و در ۲0 سالگی راهی مشهدالرضا می شود: »اول 
در همین مشــهد به مدرســه پریزاد رفتیم و ســه ماه آنجا 
بودیم و بعد مدرســه خیرات خان رفتیم. در مدرسه خیرات 
خان و مسجد گوهرشاد شــروع به درس گفتن کردم. درس 

آیــت اهلل میالنی می رفتم و مدتی نیز مدرســه آقای تبریزی 
بودیم. بعد نیز امتحان دادیم و مدرســه امام صادق)ع( قبول 
شدیم. دو سال نیز کمک کار مرحوم موسوی نژاد بودیم. من 
بیشــتر مدرســه داری را آنجا یاد گرفتم. یک روز به ایشــان 
عــرض کردم من غرق در طلبه داری هســتم و فرصت اینکه 
درس بروم کمتر دارم. ایشان گفتند حاال فرض کن که درس 
خوانــدی، خیلی نیز نمره خوب و بــاال گرفتی اما این کاری 
که تو می کنی خیلی کار خوبی اســت و دارید کار یک مرجع 

را انجام می دهید«. 

هماستادبودموهمخادم،همنظافتچیوهممدرس»
نقطه عطف زندگی علمی حجت االســالم دیانی اما تأســیس یک 
مدرسه است؛ مدســه ای به نام »امام محمد باقر )ع(«. روند تأسیس 
مدرسه و توسعه کار پرورش طالب به اذعان خودشان این گونه است: 
»کم کم خدا عنایت کرد، برادرمان حاج آقای ایزی کرمانی حیاطی را 
از یکی از فامیل هایش اجاره کرده بود با ماهی ۲۵0 تومان. این شد 
که مدرسه استیجاری را به اتفاق ایشان راه اندازی کردیم. در سال های 
مشرف به انقالب، حیاطی را در میالن دهم اجاره کردیم با ماهی ۲ 
هزار تومان. البته تا دو سال موجر از ما پولی نگرفت. من آنجا کسی 

را نداشتم و همه کاره بودم. هم استاد بودم و هم خادم، هم نظافتچی 
و هم مدرس. ســال ۵9 با زمینی هزار متری کــه با اجازه آیت اهلل 
طبسی گرفتیم، خداوند و حضرت بقیه اهلل عنایت کرد و با پولی که 
نمی دانم اصالً چطور جور شــد ۱۱ حیــاط خریدیم، همه را خراب 
و مدرســه ای مستحکم بنا کردیم. حاصل این مدرسه این است که 
اآلن حدود 3هزار طلبه مشغول خدمت هستند. برخی جذب قضات 
شدند، برخی ائمه جمعه هستند و برخی نیز ائمه جماعات و دیگرانی 
نیز اساتید بنامی در حوزه مشهد و قم شده اند. خداوند این ها را عنایت 

کرد که این مدرسه به اینجا رسید«.

مدرسهما34شهیددفاعمقدسویکشهیدمدافعحرمدارد»
با تمام این خدمات و زحمات، آنچه مایه خوشحالی اش بود را چیز 
دیگری می دانست: »خوشحالی من همین بود که این طلبه ها بخش 
اعظمشــان اهل نافله شب بودند. می خواستیم بهتر برای سربازان 
امــام زمان کار کنیم. طلبکار نیســتیم... فقط می خواهیم تا زنده 
هستیم بهتر و بیشــتر به حوزه خدمت کنیم. واقعاً عشق به امام 
زمان خستگی ندارد. مادر به خاطر فرزند تمام تألمات را با جان و 
دل می خرد. من اآلن اگر دوباره زنده شوم جز این کار، کار دیگری 
نخواهم کرد. یعنی آن موقع که لطف خدا بود ولی حاال مزه اش را 

هم فهمیده ام«. 
حال و هوای مدرسه در دوران جنگ نیز در بیان مؤسسش این گونه 
است: »جنگ که شروع شد ما ۱00 طلبه داشتیم، زمانی که نیرو 
نیاز بود یکمرتبه 40-30 طلبه مدرسه می رفتند جبهه. این طلبه ها 
عشق جهاد داشتند نه اینکه کســی بخواهد اجبارشان کند. 34 
شــهید دفاع مقدس داشتیم که یکی نیز شهید مدافع حرم شد و 
اآلن مدرسه 3۵ شهید دارد. البته ۱۱6 طلبه نیز در جنگ مجروح 

و جانباز شدند«. 

تورابرایخودموبهنیابتازهمهزیارتمیکنم»
پیشنماز صحن امام رضا)ع( از حال و هوای زائران نیز این گونه روایت 
می کند:»ما زوار باید قلبمان را به امام رضا)ع( اتصال بدهیم. »اَشَهُد 
اَنََّک تَشَهُد َمَقاِمی تَسَمُع َکالِمی تَُرُدّ َسالِمی« یعنی همین. حضرت 
می فرماید من شما را می بینم و کالم شما را می شنوم و جواب شما 
زائران را می دهد. چه چیزی بهتر از اینکه انسان مقابل امام بایستد، 
سالم بدهد و اشک ببارد. امام رضا)ع( فرمود: هیچ مؤمنی نیست که 
مرا زیارت کند و اشکی از چشمش سرازیر شود مگر اینکه خداوند 
بدنش را از آتش جهنم حرام کند. من همیشه که مقابل امام رضا)ع( 
می ایستم می گویم زیارت می کنم تو را برای خودم و به نیابت از همه 
دوستان تو از روز والدت تا روز قیامت. تو را دوست دارم و به نیابت از 

همه رفتگان، تو را زیارت می کنم. این نیت من است«.

روایتی از زندگی و زمانه مرحوم حجت االسالم دیانی، مؤسس مدرسه علمیه امام محمدباقر)ع( به مناسبت چهلمین روز درگذشتش

مربیطالبانقالبی؛ازحجرهتاجبهه

جنگ که شروع 
شد ما 100 طلبه 
داشتیم؛ زمانی 
که نیرو نیاز بود 
یکمرتبه 30-40 
طلبه مدرسه 
می رفتند جبهه. 
این طلبه ها عشق 
جهاد داشتند نه 
اینکه کسی بخواهد 
اجبارشان کند. 34 
شهید دفاع مقدس 
داشتیم، یکی نیز 
شهید مدافع حرم 
شد و اآلن مدرسه 
35 شهید دارد؛ 
البته 116 طلبه نیز 
در جنگ جانباز 
شدند

بــــــرش

معارف: در بیان نورانی امام صادق)ع( داریم هر که برای خدا علم 
بیامــوزد و بدان عمل کند و به دیگران بیاموزد، در مقام های بلند 
آســمان ها او را بزرگ خوانند و گوینــد آموخت برای خدا و عمل 
کرد برای خدا و تعلیم داد برای خدا و از او به عظمت و بزرگی یاد 
خواهد شــد. مرحوم حجت االسالم دیانی یکی از مصادیق بارز این 
فرمایش هستند، زیرا تعلم، عمل و تعلیم و یاد دادنشان برای خدا 
بود. بهترین نشــانه و عالمت عمل ایشان به این فرمایش امام)ع( 
همت بزرگی بود که برای ســاخت مدرســه علمیه امام باقر)ع( و 
پایگاه ارزشمند تربیت طالب و دانش پژوهان علوم دینی داشتند.

حجت االسالم دیانی سبک خاصی برای بیان احکام داشتند. ایشان 
سبک و ســیاق خاصی برای آموزش احکام می دادند و همین امر 
موجب می شــد هر که در درس ایشان شــرکت می کرد بتواند در 
مواجهه با پرسش مؤمنان به راحتی با مبانی و معیارهایی که برای 
یادگیری احکام یاد می گرفت، پاسخ مسائل مشابه را بگوید. کتاب 
ویــژه ای نیز در این موضوع با عنوان ســبک بیان احکام تدوین و 

تألیف کردند که هم اکنون موجود است.
روش خاص دیگر ایشــان بیان درس اخالق بود. ایشان همه روزه و 
در سال های متمادی به عنوان برنامه صبحگاهی برای طالب کالس 
اخالق داشتند و روش و منش طلبگی را ترویج می کردند. به عقیده 
من شــاکله طلبگی دانش پژوهان علوم دینی در سال های اول ورود 
به حوزه شــکل می گیرد؛ اگر طلبه و دانش پژوه همان سال اول به 
شــئونات طلبگی مقید بوده و رعایت کند با آموزش و الگو گرفتن 
از شــخصیت های برجسته راحت تر مسیر را طی می کند. به نقل از 
سعدی داریم که »دو صد گفته چون نیم کردار نیست«. بسیاری افراد 
ممکن است از نظر فن خطابه و سخن؛ شهرت و آوازه بسیاری داشته 
باشــند ولی چون سخن با عمل همراه نیســت، به روی افراد تأثیر 
چندانــی ندارد. چون گفتار مرحوم حجت االســالم دیانی مطابق با 
عمل بود و خودشان را به فضائل و مکارم اخالقی مزین کرده بودند، 
حالت تواضع و فروتنی داشــتند و به اخالق حسنه، خوش رفتاری 
و رعایت بســیاری از شــئوناتی که از یک عالم دینی انتظار می رود 
تخلق داشــتند؛ وقتی موعظه ای می کردند در طالب تأثیر بسزایی 
داشــت. طلبه هایی که در مدرسه ایشان حضور داشتند خاطره های 
شیرینی از درس های اخالق ایشان به یاد دارند. ایشان در طول ماه 
مبارک رمضان سال های سال شب ها طالب را موظف می کردند پس 
از افطار در خواندن دعای افتتاح شــرکت کنند. بســیاری از طالب 
تازه وارد که با دعای افتتاح آشــنا نبودند به راحتی پس از پایان ماه 
مبارک این دعا را حفظ می کردند و بر آن دعا به ســبک صحیح و 

درست مسلط می شدند.

اخالصوتوکلبرخدادرپیشبردامورمدرسه»
یکی دیگر از برنامه های این اســتاد بزرگوار تشــویق استادان به 
داشتن اخالص در تدریس و عدم توجه به مادیات بود. تمام توکل 
ایشــان در زندگی و برنامه های مدرسه، بودجه و هزینه های الزم 
بــه خداوند بود. گاهی نیز از این تــوکل و اخالص خاطراتی نقل 
می کردنــد که برخی مواقع از جاهایی که فکرش را نیز نمی کردند 
عنایاتی شــامل ایشان و مدرسه می شد. عمده وجوهات و کمک ها 
نیز صرف توســعه فضای آمــوزش، خرید کتاب بــرای طالب و 
کتاب   خانــه، تشــویق طالب و امــور مربوط به آموزش می شــد. 
ایشــان بارها در طول سال استادان را به مدرسه دعوت می کردند، 
تذکراتــی در مورد نحوه تعامل با طالب و جذب بیشــتر آن ها به 
سمت معنویات می دادند. معموالً خود ایشان از نظر مادی پشتوانه 
خوبی برای اســتادان بودند و اگر شخصی از استادان نیاز به کمک 

داشتند، حتماً مساعدت می کردند.
ایشــان از ائمه جماعات حرم مطهر بودند و بارها در محضر ایشان 
به حرم مطهر مشرف می شدیم. اما همیشه حالت تواضع و فروتنی 
مثال زدنی در ایشــان مشــاهده می کردم. بارها بــه حقیر توصیه 
می کردنــد که دعا کنیــد خداوند این اعمــال را از ما قبول کند. 
تمام دغدغه ایشــان این بود که زحمات برای تربیت طالب دینی، 
نماز و... مورد رضای خدا و عنایات ائمه معصومین)ع( قرار بگیرد.

من بیشتر از ۲0 ســال با ایشان آشنا بودم. رابطه ای که از جنس 
استاد و شاگردی و مرید و مرادی بود. ایشان اظهار لطف بسیاری 
نســبت به من داشتند و حرکات و رفتار ایشان برای من الگو بود. 
در روایتی از حضرت عیسی)ع( داریم که فرمود با افرادی مجالست 
کنید که دیدن او شــما را یاد خداوند بیندازد و سخنش بر دانش 
شــما بیفزاید و کردار او شــما را به آخرت ترغیب کند. تمام این 

ویژگی ها در عالم روحانی مرحوم دیانی جمع شده بود.

معارف: بیشتر از چهار دهه با حجت االسالم دیانی آشنایی داشتم و 
در این سال ها صفات اخالقی متعالی و فضیلت های اخالقی بسیاری 
از نزدیک دیده و حس کردم. یکی از صفات برجسته و خوب ایشان، 
داشــتن همت واال و بلند بود. حجت  االســالم دیانی کارهایی را که 
دیگران آن ها را به تمســخر می گرفتند و معتقد بودند انجام شــدنی 
نیست، هدف گذاری می کرد و انجام می داد. به طور نمونه در ابتدا که 
هنوز مدرســه ای ساخته نشده بود، ایشان جوانان را در خانه ای جمع 
می کرد و به آن ها آموزش می داد. ســپس با کمک خداوند و حمایت 
خیران مدرسه امام محمدباقر)ع( را ساخت و به تدریج آن را گسترش 
داد تا جایی که این مدرسه امروز به یکی از پرآوازه ترین مدارس حوزه 

علمیه خراسان و حتی شاید ایران تبدیل شده است.
حجت  االســالم دیانی یک مدرســه نیز در زادگاهشان در تیلک از 
توابع شهرستان ساری در سال ۱38۲ به نام مالعبداهلل شریعت مدار 
تأســیس کرد. این مدرسه و کتابخانه مالصالح مازندرانی در جوار 
آن وابسته به مدرسه امام محمدباقر)ع( مشهد است. مدرسه ای که 
در دامنه کوهی قرار گرفته و به همت و تالش بســیار زیاد ایشان 

دارای تمامی امکانات رفاهی است.
این اســتاد فرزانه حدود ۲۵ مســجد در اطراف مشهد ساخت و در 
ســاخت درمانگاه ها و خیریه های بسیاری نیز مشارکت می کرد. او در 
کنار همت بلندش پشتکار عجیب و روحیه خستگی ناپذیری داشت 
و در زمان مدرســه داری نظارت کاملی بر مدرســه داشت. در زمان 
مدیریت دانشــگاه رضوی نیز با تمام قوا و بدون احساس خستگی و 
ضعف وظیفه خود را تمام و کمال انجام می داد به حدی که با اطمینان 
می گویم تاکنون فردی به فعالیت و تالش ایشــان ندیده ام. ایشان در 
ساخت مدرسه زحمت بسیاری کشید و با نفس گرمی که داشت افراد 
خیر را جذب می کرد؛ صبح تا شب او در مدرسه سپری می شد. پیش 
از اذان صبح برای تشویق دانشجویان و طلبه ها برای نماز شب و انجام 

مناسک دینی در دانشگاه حضور داشت و خسته نمی شد.

هیچفردیازدرخانهایشاندستخالیبرنمیگشت»
یکی دیگر از خصوصیات برجســته ایشان معنویت و ارتباط شدید 
ایشــان با خدا و ســوق دادن دیگران به معنویت بود. او تنها روی 
جنبه علمــی طلبه ها کار نمی کرد بلکه بر معنویت آنان نیز تأکید 
داشــت. بارها و بارها پای دعای کمیل و ندبه حجت  االسالم دیانی 
بودم، مراســمی که با اخالص و اشک بسیار برگزار می شد. ایشان 
زمانی که برای اقامه نماز جماعت به حرم مطهر رضوی تشــریف 
می برد درباره مسائل عرفانی و معنوی صحبت می کرد و در ارتباط 
با امام زمان)عج( و امام رضا)ع( دل ها را نرم می کرد. همین کار را 
با طلبه ها نیز انجام می داد. اســتاد معتقد بود که توجه به معنویت 
وجه تمایز طلبه ها از ســایر دانشمندان است و همیشه می فرمود 
مردم بــه روحانیت به عنوان ارتباط دهندگان انســان با خدا نگاه 
می کنند و بایــد جنبه معنوی، تقوا و تهذیب نفس خود را تقویت 
کنید. خودشــان هم این طور بودند و بــه هر چه می گفتند عمل 
می کردند و طلبه ها را به این ســمت سوق می دادند. در این چهل 
و اندی ســال ندیدم که ایشــان پیش از اذان صبح بیدار نباشند. 
همیشــه به نماز شــب مقید بود و همه را با احادیث و گفتارهای 

مختلف به خواندن آن تشویق می کرد.
این استاد اخالق با خلق خدا بسیار مهربان و با محبت بود و به راحتی 
از آبروی خود مایه می گذاشت تا به مستمندان و نیازمندان کمک کند. 
هیچ فردی از در خانه ایشان دست خالی برنمی گشت. حجت  االسالم 
دیانی با همه مشغله های خود با خانواده و اقوامش بسیار مهربان بود 
و وقتی می آمــد همه را با الفاظ محبت آمیز خطاب می کرد. پیش از 
شیوع بیماری کرونا هر وقت فرصتی پیش می آمد به تمام اقوام حتی 
دورترین نسبت های فامیلی سر می زد و جویای احوال ایشان می شد. 
صفات اخالقی ایشان به حدی ارزشمند و واال بود که همیشه به ایشان 

می گفتم خوشا به حالتان که بهترین استفاده را از عمرتان کردید.
یــک بار با حاج آقا در مســیری بودیم که مســتمندی که به نظر 
می آمد اعتیاد دارد درخواســت کمک کرد. تردید داشــتم که به 
خاطــر اعتیاد به او کمک کنم یا نــه؛ حاج آقای دیانی گفت به او 
کمک کن چون شخصیتش را زیر پا گذاشته و از تو کمک خواسته 
اســت. او خاطره ای نقل می کرد و می گفت: مرحوم آقای والد که 
یکی از افراد معروف مشــهد بود در کمک به یک فرد معتاد تردید 
داشــت اما مرحوم آقای مروارید از وی پولی گرفت و به او کمک 
کرد و در پاســخ به پرسش مرحوم والد گفت: هر وقت کسی از تو 

تقاضا کرد و کمک خواست، تا می توانی به او کمک کن.

روایت دومروایت اول

صاحب همت بلند و روحیه خستگی ناپذیردو صد گفته چون نیم کردار نیست
حجت االسالم دکتر محمدرضا کاظمی/ مدیر گروه علمی فقه قضایی مدرسه علمیه عالی نوابحجت االسالم ابوالقاسم نوربخش/ شاگرد حجت االسالم دیانی و از استادان مدرسه امام محمدباقر)ع(
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مرحوم دیانی سعی می کرد طلبه هایی انقالبی تربیت کند  فارس:  حجت االسالم والمسلمین محمدباقر فرزانه، امام جمعه موقت مشهد درباره مرحوم حجت االسالم دیانی می گوید: جریان انقالب در اوایل مانند سال 50 همگانی نبود و افرادی خاص در آن شرکت داشتند؛ افرادی که 
مدافع امام بودند مانند مقام معظم رهبری، مرحوم طبسی و شهید هاشمی نژاد در آن حضور فعال داشتند. مرحوم حجت االسالم عبدالمجید دیانی با این ها همراه بود و به عنوان یک طلبه در جریان کار های انقالب بود. او در مدرسه ای که برپا کرد از طرفداران انقالب برای سخنرانی دعوت و سعی می کرد 

طلبه هایی انقالبی تربیت کند. او از همان ابتدا در حوزه با جریان انقالب همراه و پس از انقالب هم حسابی در میدان بود، وی فرهنگ انقالب را قبول داشت و فرد بسیار باسوادی بود. مرحوم دیانی و طلبه های مدرسه امام محمدباقر)ع( که شاگردان وی بودند، در روزهای جنگ حضور فعال داشتند.

 در راستای هموار کردن مسیر رشد علمی جوانان شب و روز نمی شناخت  معارف: حجت  االسالم محمد وفایی، مسئول دفتر وجوهات نماینده ولی فقیه در خراسان درباره مرحوم حجت االسالم دیانی بیان می کند: حاج آقا دیانی عشق بسیار ارزشمندی به کار، زحمت، تالش و خدمت گزاری به 
جوانان داشتند. او در راستای هموار کردن مسیر رشد علمی جوانان شب و روز نمی شناخت. مدرسه علمیه امام محمدباقر)ع( که توسط ایشان تأسیس شد، شهدای بسیاری را در جنگ تحمیلی به اسالم تقدیم کرده است. این استاد وارسته توجه زیادی به آموزش احکام به جوانان داشت؛ بیان شیرینی 

داشت و بر همین اساس افراد زیادی پای منبر او جمع می شدند. راه اندازی دوره های تابستانه برای طالب در شمال کشور یکی دیگر از گام های مثبت حجت االسالم دیانی در راستای مدرسه داری و آموزش جوانان بود که طالب در این دوره ها بهره های ارزشمندی می بردند.

حجت االسالم جواد غالمی / از شاگردان مرحوم دیانی و مسئول آموزش مدرسه امام محمدباقر)ع( حجت االسالم خانعلی ابراهیمی/ مدیر مدرسه علمیه امام محمدباقر)ع(

مدیر مدرسه  شهیدپرور دلسوزی پدرانه در تدریس 

مهر: مدرســه علمیه امام محمدباقر)ع( که مؤسس آن مرحوم 
دیانی بودند، هم  اکنــون حدود 330 نفر ظرفیت پذیرش طلبه 
دارد و در حال حاضر در این مدرســه ۲00 طلبه مشــغول به 
تحصیل و 60 اســتاد در ســه مقطع عمومی، سطح دو و سطح 

ســه حوزه مشــغول تدریس هســتند. شــعبه دو مدرسه امام 
محمدباقر)ع( هم به همت مرحوم دیانی در شــمال کشــور، در 

شهر کیاسر تأسیس شده است.
مدرسه امام محمدباقر)ع( 34 شهید دفاع مقدس و یک شهید مدافع 

حرم و حدود ۱۲0 جانباز را تقدیم نظام و انقالب کرده است
خروجی مدرســه طی این چند ســال حدود 3 الی 4 هزار طلبه 
بوده که در مناصب مختلف دولتی و خصوصی شامل قوه قضائیه، 
ارگان های فرهنگی، سازمان تبلیغات، عقیدتی و سیاسی نیروهای 
مســلح، وزارت دفاع، وزارت اطالعات و دفاتر اســناد مشــغول به 

فعالیت هستند.
مرحوم دیانی عالوه بر مباحث علمی در مباحث معیشتی طالب اعم 
از پرداخت وام، کمک هزینه خرید جهیزیه و ساخت و ساز حسینیه، 

مسجد و مدرسه علمیه نیز فعالیت داشتند.

معارف: مرحوم حجت االسالم دیانی دارای شخصیتی چندبعدی بود. درباره 
جایگاه علمی ایشان باید گفت که سالیان سال همزمان با تدریس، مدیریت 
مدرسه را نیز بر عهده داشتند. از آنجایی که ایشان مدرس بودند، دلسوزی 
و نظارتشان هم به مراتب بیشتر بود و مدرسه ای که تأسیس کرده اند و تا به 
امروز هم پابرجاست، از مدارس پویا و فعال در عرصه های علمی، اخالقی و 
اجتماعی است. وی استادی دلسوز با مهربانی پدرانه بود و به شاگردان خود 
صرفاً درس نمی دادند، بلکه در پی این بودند تا شاگردان آن دروس را یاد 
بگیرند. در واقع ایشان در عرصه علمی یک عالم عامل بودند. همچنین در 

تربیت طلبه هم همین صفت را به شاگردان خود انتقال داده اند.
راز برجسته شدن حجت االسالم دیانی با صداقت و اخالص ایشان ارتباط 
دارد؛ او در هر کاری فقط رضایت خداوند و امام زمان)عج( را مد نظر قرار 

می داد.
مرحوم دیانی شخصی بسیار مردم دار بود. در آیه ۱۲8 سوره توبه در مورد 

خصوصیات اخالقی پیغمبر)ص( آمده است که رنج های شما برای او سخت 
بوده و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است. به 
نظر من مرحوم دیانی هم این خصائص را داشت. مردم داری او موجب شده 

بود موفق بوده و مورد اعتماد، عالقه و تأیید مردم باشد.
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 آیت اهلل حسین گرایلی
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یادداشت شفاهی

 حسن دیانی
 فرزند مرحوم حجت االسالم دیانی

تأســیس  به  از طلبه ها  و حمایت  رفاقت  اما 
از  مدرســه محدود نبود بلکه همواره حرف 
مســاعدت به آن ها برای حجره دار شدن یا 
راهنمایی برای مباحثه و مطالعه در مدرســه 
خیرات خــان هم بود. این ها همه اما مانع کار 
علمی نشد و ایشــان کتاب رساله آموزشی 
دلمشغولی های  عین  در  نیز  را  نوین  روش  به 

نیز نوشتم. یک  تربیت طالب نوشت: »کتابی 
آیه نوشــتم؛ روایتی مطابق همان مسئله ای 
که گفته می شود نوشــتم و بعد دسته بندی 
کردم. کتاب من کوچک است و در جیب جا 

می شود ولی یک دنیا مسئله دارد«.
در کنار نوشــتن کتاب باید تالش ایشــان 
برای توســعه کتابخانه مدرسه را نیز مدنظر 

داشــت؛ کتابخانه ای که اکنون بیش از 15 هزار 
دارد.  کتاب  جلد 

حجت االســالم دیانــی در مورد شــوق طالب 
مطالعه  کتابخانــه  در  می گوید:»ما  مطالعــه  به 
دســته جمعی داشــتیم و هنوز نیز داریم. شب 
 که می شــود برخی اوقات بــرای طالب صندلی 

کم می آید«. 

نوشتنکتاب،تأسیسکتابخانه
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
)مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره  1399.4904 ( 

ش��ركت گاز استان خراس��ان جنوبی در نظر دارد لوله پلی 
اتیل��ن م��ورد نی��از  خود را به ش��رح  ذیل و با مش��خصات 
و ش��رایط كل��ی من��درج در اس��ناد مناقص��ه و مطاب��ق ب��ا 
اس��تانداردهای ش��ركت ملی گاز ای��ران )Oct - )3(1-014-IGS-M-PL. 2015 ( و 
مورد تأیید بازرس��ی فنی شركت گاز استان خراس��ان جنوبی از بین سازندگان و یا 
تأمین كنندگان ذیصالح خریداری نماید ، بدین منظور از كلیه ش��ركتهای سازنده و 
ی��ا تأمین كننده ك��ه توانایی تأمین كاالی مذكور و تهیه تضمین ش��ركت در فرآیند 
ارجاع كار را دارند دعوت می نماید جهت ش��ركت در فراخوان به س��امانه تداركات 
الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( ب��ه آدرس )www.setadiran.ir( به ش��ماره فراخوان 

)2099091444000063( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تذكر : تولید كنندگان لوله پلی اتیلن به ش��رط ع��دم حضور در مناقصه می توانند 
صرفًا یك نماینده )ش��خص حقوقی با ش��رایط مندرج در اسناد ارزیابی كیفی( جهت 

شركت در مناقصه معرفی نمایند.
نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گذار : ش��ركت گاز استان خراس��ان جنوبی )سهامی 
خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان ش��هدای 
نیروی انتظامی- ش��ركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- 
  : قرارداده��ا  نماب��ر   ،  056-32392000   : تلف��ن   -  9719866838  : كدپس��تی 

056-32400523
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات س��رمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده 

قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی
موضوع مناقصه : خرید 181.500 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای 25 ،63 ، 90 ، 125 

و 160 میلیمتری )تقاضای شماره 9930024( 
ن�وع و مبلغ تضمین ش�ركت در فرآیند ارج�اع كار : تضمین های اعالم ش��ده در 
آیین نام��ه تضمین برای معام��الت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 

1394/09/22- مبلغ تضمین 6.000.000.000 ریال )شش میلیارد ریال( 
شرایط مناقصه گران :

• داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصالح
• توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط كارفرما

• داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد
• توانایی رعایت استانداردهای شركت ملی گاز ایران

• ارائ��ه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده س��ال 98 و یا حداقل س��ال 97 توس��ط 
مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .

• ارائه ایران كد كاال الزامی است.
برنامه زمانی مناقصه : • مهلت دریافت اس��ناد مناقصه و اس��ناد ارزیابی كیفی : از 

تاریخ 99/09/05 لغایت ساعت 19:00روز دوشنبه مورخ 99/09/10 
• آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی كیفی بر روی سامانه ستاد :

 ساعت 19:00 دوشنبه مورخ 99/09/24
• اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  99/09/25 

• زم�ان و م�كان بازگش�ایی پ�اكات ال�ف و ب : س��اعت 11:00روز یکش��نبه مورخ 
99/09/30  - سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

• زم�ان و مكان بازگش�ایی پاكات ج : پ��س از ارزیابی فنی بازرگانی پیش��نهادها ، 
پاكتهای مالی ش��ركتهای واجد ش��رایط در تاریخ 99/10/06 ، در محل س��الن جلسات 
ش��ركت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. الزم به ذكر است تاریخ و 
مکان اعالم ش��ده جهت گشایش پاكات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی 
فنی بازرگانی پیشنهادها امکان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شركت 
نس��بت به دعوت از مناقصه گرانی كه پیش��نهاد فنی آنها مورد تائید قرار گیرد به 
صورت كتبی )حداقل 72 س��اعت قبل از جلس��ه قطعی گش��ایش پیشنهادها( اقدام 

خواهد نمود.
با توجه به اینکه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به شماره فراخوان )2099091444000063( 
انج��ام خواهد ش��د لذا الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت ع��دم عضویت قبلی ، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند. 
الزم به ذكر است اسناد از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، 
بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذكر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت 
و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری 
در س��امانه تداركات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات 
بص��ورت فیزیک��ی نیز تحوی��ل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراس��ت ش��ركت گاز 

استان خراسان جنوبی نمایند .
www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets. ای��ن آگه��ی در س��ایتهای

mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.
 روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

ت اول
نوب

برگزار كننده مناقصه: شركت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این ش��ركت در نظر دارد نس��بت به خرید كاال از محل منابع داخلی س��ال 1399، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدكنندگان و تامین كنندگان 

واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: مناقصه خرید 10000 دستگاه كنتور تکفاز دیجیتالی با قاب ، فیوز و ترمینال خروجی )عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی كیفی(

* مهلت فروش اس��ناد و تحویل اس��ناد: از تاریخ 1399/09/04 تا تاریخ 1399/09/08 بوده و تاریخ تحویل پاكتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز س��ه شنبه 
1399/09/18 می باش��د تاریخ گش��ایش پاكات س��اعت 13:00 روز چهار ش��نبه 1399/09/19 می باش��د . مناقصه گران می توانند اس��ناد را از طریق س��امانه 
تداركات الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب س��پرده س��پهر صادرات به ش��ماره 0101806120009 به نام 

تمركز سایر درآمدهای این شركت، دریافت نمایند.
الزم به ذكر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگذاری اس��ناد بصورت كامل و بدون نقص در س��امانه تداركات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اس��ناد 
فیزیکی)پاكات: ارزیابی كیفی و "الف-تضمین ش��ركت در مناقصه"( نیز مالک زمان تحویل اس��ناد به دبیرخانه ش��ركت توزیع نیروی برق اس��تان خراسان 

شمالی می باشد.
*مبلغ و نوع تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار : برابر آئین نامه تضمینات دولتی مبلغ 1.650.000.000 ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی )فرآیند ارجاع 
كار( به نفع كارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به ش��ماره ش��با IR 800190000000100696938003 حس��اب )بانک صادرات( به نام شركت توزیع نیروی برق 

استان خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس : خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شركت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تداركات ) تلفن 058-31777413( 
به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امض�اء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.    سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
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بیایید پرده ها را كنار بزنیم و از نور طبیعی بهره ببریم. 
وب��ت دوم آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی كیفی( تجدید شده -شماره 99/322

ن

اصالحیه آگهی دعوت 
 

پی��رو اگهی چاپ ش��ده در صفح��ه 6  روزنامه قدس  
م��ورخ 1399/08/22 اگهی دعوت  ش��ركت فرآوری 
شیر مروارید بینالود  )س��هامی خاص -شماره ثبت 
23123( به شناسه ملی 10380385880 موارد زیر 

اصالح میگردد: 
1- دعوت كننده جلسات " هیات مدیره" میباشد كه 

از قلم افتاده است .
2- كلمه" ش��ركت " از س��طر س��وم آگهی ) در محل 

شركت ( حذف می گردد.
3- بند اول دستورجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
به ش��رح ذیل اصالح گردی��د : تغییرات در  ماده 30 

اساسنامه.
4- بند سوم دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق العاده به :" انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 

هیئت مدیره" اصالح میگردد . 
ع هیئت مدیره  9

90
93
30

پ���ور  حس���ن  طاه���ره  س���رکارخانم  کس���ب  پروان���ه 
عل���ی آب���ادی ن���ام پ���در حس���ن ب���ه شناس���ه صنفی 
0466542382 اتحادیه برنج فروش���ان وعمده مواد 
غذایی ک���د مل���ی 0872720391مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���ندوفاکتور ف���روش خودرو نوع س���واری سیس���تم 
پژو405 تیپi 1/8 م���دل 1390 رنگ نقره ای متالیک 
شاس���ی  ش���ماره   12490302225 موت���ور  ش���ماره 
NAAM01CA2CE378483  ش���ماره پ���اک 148 م 
36 ای���ران 95 بن���ام مهدی خوش بخ���ت فرزند عزیز 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد . ,ع
99
09
32
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گه
آ

آگهی دعوتنامه شركت در جلسه  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(تاریخ انتشار: 1399/09/5 
بدینوس��یله از كلیه سهامداران ش��ركت مروارید پایدار زاگرس )سهامی خاص( به شماره ثبت 3283 و شناسه ملی 
10300057292 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده شركت مذكور با دستور جلسه ذیل 
در ساعت 10 مورخه 1399/09/18 كه در محل دفتر شركت واقع در ایالم- خیابان فردوسی- پاساژ رضا- طبقه دوم با 

كد پستی 6931818396 تشکیل می گردد حضور به هم رساند.
این آگهی به استناد درخواست كتبی شماره 3283/01 مورخه 1399/09/03 شركت منتشر می گردد.

دستور جلسه:  1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل
2- انتخاب بازرسان)اصلی و علی البدل(        3- تعیین سمت اعضاء    4- تعیین وضعیت دارندگان حق امضاء

5- تعیین روزنامه كثیراالانتش��ار جهت نش��ر آگهی های ش��ركت
6- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی شركت.

9ع اسد حاتمی-  بازرس اصلی شركت مروارید پایدار زاگرس 
90
93
18

))اخطاریه((
ورثه مرحوم منور حسینیان )وراث مرحومان خانم ها فضه و صدیقه حسینیان و آقای حسین حسینیان(

با توجه به تقاضای آقای رحیم فرامرزی گرمرودی نس��بت به حذف بهای ربع عرصه و اعیان یکباب کاروانس��را به 
آدرس خیابان دکتر فاطمی )کوچه خانلق( پالک 5 فرعی از 589 اصلی مورد مالکیت مورث شما مرحوم خانم منور 
حس��ینیان را نموده و مبلغ 2/044/875/000 ریال را برابر نظریه کارش��ناس رسمی در حساب  سپرده ثبت تودیع 
نموده است لذا جهت تحویل مبلغ مذکور به این اداره مراجعه نمایید که برابر تبصره 1 ذیل ماده 105 آیین نامه قانون 
ثبت بدینوسیله به شما ابالغ میگردد درصورتیکه مدعی تضییع حق میباشد ظرف مدت یکماه پس از انتشار اخطاریه 
به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمائیددر غیر اینصورت برابر مقررات نسبت به حذف 

ثمن اعیان از سند مالکیت مورد تقاضای ایشان اقدام خواهد شد. آ-9909316
اکبر اقبالی

رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به این که به موجب وارده 14358,99_1399,08,06 با ارائه دو برگ استش��هاد اعالم داش��ته که سند مالکیت 
شش دانگ پالک ثبت1946,53,290 اصلی واقع در بخش 2 ثبت قم که ذیل ثبت صفحه دفتر139820330002000 
به نام طیبه هاشمی افراد ثبت و سند صادر شده است ورثه رضا ملتزم پور و محترم ناصری کیا به موجب حصر وراثت 
ش��ماره 9909972524003678_1399,07,20شعبه 40شورای حل اختالف قم اعالم نموده که بعلت جابجایی 
سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده120  آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت 
به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه 
مدرک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف:13339  آ-9909296
عباس پورحسنی

 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به این که آقای رضا ش��هبازی با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داش��ته که سند مالکیت تمامی 
ش��ش دانگ پ��الک 4629,9576,9717,11599ب 291,8 اصلی واق��ع در بخش ثبت پنج قم در دفتر امالک247 
صفحه210 ذیل ثبت188560 به نام آقای دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین مسکن 
ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 0921220ج ,93 صادر و تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت طی سند 
قطعی2933 مورخ 1395,02,15دفتر111 قم به آقای رضا ش��هبازی انتقال قطعی گردید و در دو فقره رهنی می 
باشد از طرف مالک اعالم کرده است سند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود شده است که درحال حاضر در این 
اداره در شرف المثنی به نام ایشان می باشد لذا مراتب طبق تبصره1 اصالحی از ماده120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند 
مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت روز 10کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ 
نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهد شد. م الف:13340  آ-9909305
 داود فهیمی 

سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

 آگه�ی موضوع م�اده 3قانون و ماده 13ائی�ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی�ت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر رای ش��ماره 99/585 13م��ورخ06/11/ 99 13هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عبدالحمید حیدری ارفع فرزند محمدعلی بش��ماره شناس��نامه 466 صادره ازاس��دآباد در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 173/11 متر مربع در قسمتی از پالک 66 اصلی واقع دراسدآباد خیابان15 خرداد پشت مسجد 
فاطمه الزهرا کوچه شهید علی قربان ابراهیمی خریداری با واسطه از مالکان رسمی آقایان یداهلل موذنی و سیف اهلل 
ظهیری و حاجی محمد هادی کمال و روح اهلل سبزه ای محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف  218( آ-9908833

تاریخ انتشار اول : 99/08/20            تاریخ انتشار دوم : 99/09/5
رئیس ثبت اسناد و امالک – کامران متقی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 1399/810م��ورخ 14 /07/ 1399هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی داد حقی فرزند اله مراد بش��ماره شناس��نامه 106 صادره ازاسدآباد در یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک قطعه باغ معنب و مشجر به مساحت شش��دانگ 4816 متر مربع در پالک شماره 1707 
اصلی واقع در اسدآباد اراضی باغات سیدان خریداری ازمالک رسمی آقای محمد شفیعی محرز گردیده است. لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. )م الف 305( آ-9908835
تاریخ انتشار دوم  99/09/05 تاریخ انتشار اول  99/08/20   

رئیس ثبت اسناد و امالک – کامران متقی 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
) موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه ( هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان 
میاندوآب بش��رح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اش��خاص را تأئید و به جهت عدم دسترس��ی به مالکین مقرر شده 
اس��ت پس از نشر آگهی سند مالکیت رس��می صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین 
نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می 
شود و چنانچه اشخاص اعتراضی داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود 
را مستقیماً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند در غیر این صورت سند مالکیت مورد 
تقاضای متصرف بر اساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضر به دادگاه نخواهد بود .

1 – رأی ش��ماره 139960313006003981 مورخه 1399/07/30 تقاضای آقای قربان جلیلی فرزند حمیدخان 
مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 3129 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه 
حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از وراث مرحوم باباخانلو سهمی مرحوم رحیم باباخانلو پرونده 
هیئت 526 – 98 به مساحت 40 / 163 متر مربع که برای آن پالک 29345 فرعی تعیین شده است . م / الف 42

تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1399/08/20    آ-9908828
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1399/09/05

قنبر محمدوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره  139960308001001757 مورخ  1399/06/03  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سهراب یعقوبی فرزند رجب علی بشماره شناسنامه463 صادره از قهستان و کدملی 
5239297932 در شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/16 متر مربع قسمتی از پالک 1396� اصلی واقع 
در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت لیلی دستی گردی محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9908826
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/05                           تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/20  

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدرآباد

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 2264 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 289/32 متر مربع ابتیاعی 
خانم منیژه چوپانیان به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ و خانم شوکت اقبالی توپکانلو به میزان سه 
دانگ مشاع از ششدانگ) مشاعاً و بالسویه( از محل مالکیت رسمی محمد آشفته توپکانلو برابر آراء شماره 

2307-99 و 2306-99 مورخه 1399/08/12- کالسه های 0018-99 و 99-0019
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.آ-9908769
تاریخ انتشارنوبت اول1399/08/20       تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/05

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001002799   مورخ  1399/07/28  
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بیگم محمد 
ش��ریفی فرزند رضا بشماره شناس��نامه 1 و کدملی 0652820921 در شش��دانگ یکباب منزل به 
مساحت 150 متر مربع قسمتی از پالک 703-فرعی از 247� اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت امیررضا و امیرحس��ام خزیمه محرز گردیده اس��ت . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-9908764
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/19

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/05                          
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001002795  مورخ  1399/07/28  
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد پری 
پیش��ه ور فرزند عباس بش��ماره شناس��نامه 15534 و کدملی 0650156110 در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 137/95 متر مربع قسمتی از پالک 1396� اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد دس��تیگردی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9908766
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/19  تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/05                          

علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

برگ س���بز خ���ودروی س���ایپا131SE م���دل 1394 رنگ 
نق���ره ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 528ط59 
ایران 36  ش���ماره موتور 5297092 و ش���ماره شاسی 
NAS411100E1001379 به مالکیت مسعود توکلی پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز موتورسیکلت ساوین 125 مدل 1395 به 
ش���ماره موتور 84128 و ش���ماره شاسی 9505685 
به ش���ماره انتظامی 29679 ای���ران 774 به مالکیت 
مح���رم علی قنبرپور دربندی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ کمپانی نوع س���واری سیس���تم پژوتیپ 405جی 
ال ایکس آی 8/1 نام مالك: حس���ین معلمی شماره 
موتور : 12483119047 ش���ماره شاس���ی 83053991 
ش���ماره پالك :12ای���ران 688ب68 م���دل 8٣ مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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 125cc ان���رژی  س���یکلت  موت���ور  کمپان���ی  س���ند 
و  انتظام���ی13251-777  ش���ماره  ب���ه   1395 م���دل 
تن���ه ش���ماره  و   0125N1K138124موت���ور ش���ماره 
N1K***125E9504498 بنام امیر که کی فرزند علی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روز بد برای بزرگان بورس 

سهام های کوچک رشد کردند©
اقتصاد: در روزی که وجود مــازاد تقاضا در 
بازار، سهامداران را به رشد شاخص های بورس 
امیدوار کرده بود، قیمت ســهام شرکت های 
بزرگ بازارسرمایه کاهش یافت و موجب ریزش 
18هزار واحدی شاخص کل شد، اما شاخص 
کل هم وزن رشد کرد که نشان می دهد سهام 
اغلب شرکت های کوچک بورس رشد قیمت 
داشته اند. روز گذشته شاخص کل بورس تهران در رقم یک میلیون و 356هزار واحد ایستاد.

کاهش مصرف بنزین با اجرای محدودیت های کرونا©
اقتصاد: همایون صالحی، رئیس کانون انجمن جایگاه داران ســوخت، با اشاره به کاهش 
مصرف سوخت در کشور در آغاز اجرای طرح محدویت های کرونایی گفت: مصرف بنزین 
در کشور کاهش پیدا کرده و به عدد 68میلیون لیتر در روز رسیده است. وی ادامه داد: پس 
از شیوع کرونا مصرف بنزین  به ۷۰میلیون لیتر در روز رسید که نشان می دهد مصرف این 
ســوخت ۲۰درصد کمتر شده، این در حالی است که با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا و 

میزان فوتی ها، مراجعه به جایگاه های سوختگیری کمتر شده است.

برای ثبت نام دریافت وام کرونا چه کنیم؟©
ایرنا: براساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همه افرادی که در نوبت پیش، وام کرونای 
معیشتی دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند، می توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون 
تومانی باشند. متقاضیان دریافت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی فقط باید کد ملی خود 
را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره 636۹ ارسال کنند. در مرحله 
نخست، سرپرست خانوار یک هفته )۴ تا 11 آذر( فرصت دارد کد ملی خود را ارسال کند.

قول بانک مرکزی برای کنترل تورم تا سطح هدف  مهر: معاون بانک مرکزی با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه مبنای هدف گذاری ما نیست، گفت: این بانک تمام تالش خود را در ماه های پیش رو به کار 
می بندد تا با مدیریت ریسک های تحت کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند. پیمان قربانی افزود: اصوالً هدف گذاری تورم برای شاخص تورم ساالنه انجام 

می شود و تورم نقطه به نقطه به دلیل نوسان های زیاد آن نمی تواند مبنای مناسبی برای هدف گذاری تورم باشد.

خـــبر
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کشاورزی و دامداری

اقتصاد: ناصــر نبی پور، ســخنگوی اتحادیه 
سراسری مرغداران میهن گفت: تولیدکنندگان 
در تماس هایی که با اتحادیه داشته اند به شدت 
از عملکرد سامانه بازارگاه ناراضی هستند و از 
وزارت جهاد کشاورزی می خواهند اگر نمی تواند 
این سامانه را اصالح و ساماندهی کند، کالً آن 
را تعطیل کند. وی ادامه داد: مشکالت و موانعی 
که ســامانه بازارگاه در توزیع نهاده های دامی 
ایجاد کــرده موجب شــده واردکنندگان نیز 
مایل به واردات نهاده های خود نباشــند. وی 
افزود: اکنون وضعیت بازارگاه به صورتی است 
که بســیاری از مرغداران اصالً نهاده ای با نرخ 
مصوب دریافت نمی کنند و این شرایط تولید را 

با بحران مواجه کرده است.

بازارگاه را یا اصالح کنید یا تعطیل
 نارضایتی از عملکرد 

سامانه توزیع نهاده دامی

راه و شهرسازی

اقتصاد: مراســم الحاق ۷۰دســتگاه انواع 
نــاوگان به شــبکه ریلی و بهره بــرداری از 
لکوموتیو پــارس 33 به عنوان نخســتین 
لکوموتیو ساخته شده در واگن سازی پارس با 
حضور وزیر راه و شهرسازی، برگزار شد. خط 
تولید لکوموتیو در واگــن پارس اراک پس 
از 1۰ ســال تعطیلی، دوباره راه اندازی شده 
است. سفارش ســاخت ۹دستگاه لکوموتیو 
دیگر به واگن پارس شده و این روند همچنان 
ادامه دار خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی با 
ابراز خوشحالی از راه اندازی مجدد این خط 
تولید در شــرکت واگن سازی پارس، گفت: 
امــروز در صنعــت ریلی به خودبــاوری و 

شکوفایی رسیدیم.

پارس 33، نماد خودباوری در صنعت ریلی
خط تولید لکوموتیو داخلی 

دوباره راه اندازی شد

معیشت

اقتصاد:محسن زنگنه، نماینده مجلس، درباره 
اجرای طرح تأمین کاالهای اساســی، گفت: 
یکی از دالیلی که ما به دنبال اصالح ساختار 
بودجه هستیم این است که ردیف های بودجه 
به گونه ای تنظیم شــده که دست دولت را 
برای خیلی از امور و مصارف بازمی گذارد که 
تصمیم دولت برای اعطای 1۰۰هزار تومان به 
حدود 3۰درصد جمعیت کشور، نمونه ای از 

آن است.
وی همچنین گفت: طــرح تأمین کاالهای 
اساسی مجلس اکنون تبدیل به قانون شده 
و الزم االجراست و دولت نیز دو هفته فرصت 
دارد آیین نامه اجرایی تأمین کاالهای اساسی 

را بنویسد.

نماینده مجلس خطاب به دولت مطرح کرد

 فرصت دوهفته ای برای 
اجرای قانون کاالی اساسی

تجارت

لوازم خانگی  انجمن صنایــع  دبیر  اقتصاد: 
در نامه ای بــه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
)صمــت( نســبت بــه احتمــال ترخیص 
لوازم خانگی برند آلمانی بوش اعتراض کرده 
و از وزارت صمت خواســته دســتور ویژه ای 
در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه 
محموله هــا و نظارت کافی بــرای اجتناب 
از تکرار موارد مشــابه صادر کند. حدود دو 
ســال از ممنوعیــت واردات لوازم خانگی به 
کشور می گذرد، اما مدتی پیش با رأی دیوان 
عدالت اداری، ۴۲۰کانتینر لوازم خانگی بوش 
در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شده 
و خبر ترخیص موجب وجود خأل بین وزارت 

صمت، گمرک و بانک مرکزی شده است.

درخواست تولیدکنندگان از وزیر
 »بوش« را از گمرک 

ترخیص نکنید

 چین بزرگ ترین پاالیشگر ©
نفت جهان می شود

اقتصاد: آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد 
با توجه به کاهش شــدید 8/8میلیون بشــکه ای 
تقاضای انرژی که موجب شده است پاالیشگاه های 
آمریکا ظرفیت تولید خود را کاهش دهند، چین 
با پیشی گرفتن از آمریکا تا سال آینده به برترین 
پاالیش کننــده نفت جهان تبدیل شــود. طبق 
پیش بینی جدید آژانس بین المللی انرژی، آمریکا 
که از آغاز عصر نفت در اواسط قرن نوزدهم پیشتاز 
صنعت پاالیش نفت بوده است تا سال آینده جایگاه 

خود را به چین واگذار خواهد کرد.

آینده مبهم صنعت خودروسازی©

اقتصاد: آمارها نشان می دهد کارخانه ها در سراسر 
جهان مشــکلی با تولید انبوه خودرو ندارند، ولی 
در شــرایط فعلی کمبود شدید مشتریان یکی از 
مهم ترین معضالت در جهان محســوب می شود. 
جدیدترین آمار سازمان بین المللی وسایل نقلیه 
موتوری نشان می دهد تولید خودرو جهان در نیمه 
نخست ســال ۲۰۲۰ با ریزش 3۲درصدی روبه رو 
شــده که این مسئله نشان می دهد ویروس کرونا 
تأثیر شدیدی بر بازار جهانی خودرو داشته است.

 سقوط قیمت جهانی طال ©
با آغاز انتقال قدرت به »بایدن«
اقتصاد: قیمت جهانی طــال در معامالت دیروز 
سه شنبه، تحت تأثیر خبر آغاز انتقال قدرت ترامپ 
به بایدن و امید به واکســن کرونا برای ریکاوری 
سریع تر اقتصاد جهان، سقوط کرد. قیمت خرید 
نقدی هر اونس طال در بورس لندن، اســپات گلد، 
۰/۴8درصــد پایین آمــد و به یک هــزارو8۲۷ 
دالر بازگشت. قیمت این شــاخص در معامالت 

دوشنبه شب بیش از ۲درصد سقوط کرده بود.

نامه انتقادی همتی به روحانی درباره ترخیص کاالهای گمرکاقتصاد جهان

مشکالتارزیوتجاریپیچیدهترمیشود
  اقتصاد  رئیــس  کل بانک مرکزی به تازگــی در نامه ای به 
رئیس جمهور با اشــاره به مصوبه اخیر درباره ترخیص کاالهای 
رســوبی از گمــرک که بدون حضــور نماینــده بانک مرکزی 
تصمیم گیری شده است، این مصوبه را غیرعملیاتی، خالف قوانین 
و موجب پیچیده تر شدن مشــکالت ارزی و تجاری دانست. به 
گفته تسنیم، در متن  این نامه آمده است: »به استحضار می رساند 
در تاریخ 11آبان ماه جلســه ای در محل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای 
نظارتی بدون حضور نماینــده بانک مرکزی برگزار و منتهی به 
تنظیم صورتجلسه در 6 بند شد که سه بند آن تکالیفی را برای 
بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف 
مزبــور از جهات مختلف غیرعملیاتی و خالف قوانین و مقررات 
جاری اســت«. همتی در این نامه گفته است: »اوالً رقم بودجه و 
تسهیم آن برای واردات کاالی اساسی مصوب و معین است و به 
 صورت دستوری قابل تغییر نیست، ثانیاً، تأمین ارز منوط به تحقق 
درآمدهاست که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است«. 
معنای این حرف همتی در واقع محدودیت منابع ارزی اســت.
با این  حال رئیس بانک مرکزی در ادامه نوشــته است:» در نظر 
گرفتن وجــود کاال در گمرک به  عنوان معیار اولویت تأمین ارز 
موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به  منظور تسهیل 

در دریافت ارز بدون توجه به رویه های جاری اقدام به ارسال کاال 
به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه های واردات را مطابق 
معمول طی نموده و درخواســت تأمین ارز خود را مطابق روال 
قانونی ثبت نموده اند، متضرر شــوند. عالوه بر این موجب بروز 
هرج ومرج در بودجه بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ 

ترجیحی به کاالها خواهد شد«.

مدیریتبازارارزوکاال؛نیازمندهماهنگیحداکثری»
حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معامالت ارزی و دستکاری و 
الزام به ارائه کد رهگیری، یکی دیگر از گالیه های همتی از تصمیم 

اخیر دولت درباره ترخیص کاالهای رسوبی در گمرک است.
وی گفته اســت: »حــذف کد رهگیــری می توانــد منجر به 
عدم شفافیت و مشکالت متعددی شود که پس از مدتی دامنگیر 
کشور خواهد شد«. همتی معتقد است حذف کد رهگیری موجب 
ایجاد پرونده های کالن عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک 
می شــود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه های 

نظارتی واقع  شده و اعتبار دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد.
در خاتمه مجدداً تأکید می شود مدیریت بازار ارز و کاال در شرایط 
حســاس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام 

دستگاه ها و نهادهای مسئول است.

عکس نوشت

حذفگوشتوبرنجازسفرهبیکارانکروناحذفگوشتوبرنجازسفرهبیکارانکرونا
اقتصاد: مطابــق با یافته های نظرســنجی مؤسســه عالــی پژوهش 
تأمین اجتماعی، مصرف گوشــت، برنج و لبنیات در خانواده  بیکارشدگان 
ناشــی از کرونا کاهش شدیدی داشته اســت. مطابق نتایج این پژوهش، 
مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲درصد کاهش داشته است. حدود ۷6درصد 
از خانواده ها دچار کاهشی محســوس در مصرف مرغ، حدود ۷1درصد از 
خانواده هــا کاهش در مصرف برنــج، 61درصد خانواده هــا دچار کاهش 
مصــرف در لبنیات و حدود ۴۲درصد خانواده های بیکارشــدگان، کاهش 
در مصرف تخم مرغ را در این دوره شــیوع ویــروس کرونا تجربه کرده اند. 

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

4 دلیل افزایش قیمت مرغ©
اقتصــاد:  محمد امینی رعایا، کارشــناس اقتصادی نوشــت: این ها 
دالیل افزایش قیمت مرغ اســت که تا حل نشــود مسئله باقی است: 
 1. وابســتگی به واردات نهاده دام ۲.انحصار داخلــی در واردات نهاده 
3. عدم تنوع در مبادی واردات نهاده و وابستگی به کشورهای تحت نفوذ 
آمریکا ۴. اعطای مجوز صادرات خوراک دامی که با نهاده وارداتی با ارز 

۴هزارو۲۰۰ تومانی تولید شده است.

اقتصاد سیاسی یعنی تضاد منافع©
اقتصاد: علی چشمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد فردوسی نوشت: 
اقتصاد سیاســی یعنی تضاد منافع. واردات مرغ،  گوشت و نهاده های 
دامی با دالر ۴هزارو۲۰۰تومانی یعنی منفعت واردکننده و مصرف کننده. 
حذف ارز این واردات و گرونــی این کاالها یعنی زیان مصرف کننده، 
امــا نفع تولیدکننده. سیاســتمدار حداکثرکننــده رأی )داونزی( به 
نفعش اســت به گروهی منفعت برســونه که رأی اش بیشــتر است.

روسیه با تحریم آمریکا چه کرد؟©
اقتصاد: وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی نوشت: روسیه سال ۲۰1۴ 
توسط آمریکا و اروپا تحریم شد و پس از این تحریم، در تولید گوشت 
و مرغ خودکفا و به بزرگ ترین صادرکننده غالت جهان تبدیل شــد 
و واردات موادغذایی از کشــورهای حامی تحریم را لغو کرد. با کاهش 
هزینه های دولت، به آســیب دیدگان تحریم به خصوص بازنشستگان، 

دهک های پایین و بنگاه ها کمک کرد.
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جمع آوری ۲۷ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور  ایسنا: فرید براتی سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آمار معتادان متجاهر جمع آوری شده از سطح کشور 
گفت: از اردیبهشت ماه تاکنون حدود ۲۷ هزار معتاد متجاهر در کشور جمع آوری شده اند، تا آخر آبان ماه نیز ۷۸۳ نفر از معتادانی که در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می شوند به کرونا مبتال شده اند؛ برخی از آن ها نیز به 

دلیل اینکه حال جسمی مناسبی نداشته اند به مراکز درمانی منتقل شده اند.معتادان متجاهر پیش از ورود به مراکز، غربالگری می شوند و در عین حال پروتکل ها نیز رعایت می شود. 

رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت:

 سفارش خرید واکسن خارجی کرونا ©
در کوواکس ثبت شده است

ایرنا: دکتر حسین وطن پور، رئیس دفتر 
توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، 
از اقدامات برای تأمین واکســن خارجی 
درکنار تالش برای تولید واکسن داخلی 
خبر داد و گفت: آن میزان که من اطالع 
دارم و در کمیته واکسن مطرح شده، امور 
بین الملل وزارت بهداشــت به کوواکس 

اعالم نیاز کرده و بخشی از منابع مالی آن را هم تأمین کرده و فعالً یک رزرواسیون 
انجام شده است. ما به طبع باید پیش پرداختی بکنیم تا خرید مقداری واکسن تثبیت 
شود. مطلع هستم وزیر بهداشت پیگیر تأمین بقیه منابع هم است. البته هنوز هیچ 
چیز قطعی نیســت، اگر حادثه غیرمترقبه ای رخ دهد یا شرکت ها موفق به گرفتن 
تأییدیه نشوند یا اعالم شود واکسن هم مؤثر نیست، باید راه های دیگری را دنبال کرد.

معاون سازمان حج و زیارت مطرح کرد

واریز مازاد هزینه حج ۹۸ به حساب زائران ©
مهر: معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان حج و زیارت، گفت: با قطعی شدن 
هزینه های حج ۹۸، مازاد هزینه حج زائران روز چهارشنبه پنجم آذر ۹۹ به حساب 
آنان واریز می شود.محمد آزاد اظهار کرد: با توجه به اینکه همه ساله هزینه سفر زائران 
براساس نرخ تمام شده و مصوبه کمیته نرخ گذاری از متقاضیان تشرف به حج تمتع 
دریافت می شود، مابه التفاوت به حساب زائران واریز می شود، حال که حسابرسی حج 
 تمتع ۹۸ به پایان رسیده، بنا به دستور رئیس سازمان حج و تأیید نماینده ولی فقیه

در امور حج و زیارت مقرر شــد به تناســب گروه قیمتی کاروان ها مازاد دریافتی به 
حساب زائرانی که در سال ۹۸ به سرزمین وحی مشرف شده بودند واریز شود.

وی افزود: چهارشــنبه پنجم آذر ۹۹ به میزان حداقل ۱۲۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار 
تومان به حساب زائران در بانک ملی واریز خواهد شد.

توزیع رایگان واکسن کرونا در عربستان©
ایســنا: با افزایش امیدواری ها درباره 
تولید واکسن کرونا و در دسترس بودن 
آن در هفته های آینده، وزارت بهداشت 
عربستان قصد دارد آن را به طور رایگان 
در اختیار شــهروندان داوطلب و افراد 

مقیم این کشور قرار دهد.
هدف وزارت بهداشــت عربســتان این 

اســت که تا پایان سال آینده میالدی ۷۰ درصد از جمعیت این کشور، واکسن 
کرونا را دریافت کرده باشند.آن دسته از شهروندانی که تا کنون به ویروس کرونا 

آلوده نشده اند در اولویت دریافت واکسن در ماه های آینده قرار دارند.

وزیر بهداشت ترکیه:

واکسن کووید۱۹ ساخت چین رایگان است ©
ایسنا:به گفته »فخرالدین کوجا« وزیر 
بهداشــت ترکیه، CoronaVac واکسن 
کووید۱۹تولید شده در چین است و در 
حال حاضر تحت آزمایش های انسانی 
در ترکیــه قرار دارد و به صورت رایگان 

در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ۱۰ میلیون دز واکسن تولید 

شــده توسط شــرکت Sinovac در حال انتقال به کشور اســت.روند نظارت بر 
اثربخشی این واکسن هنوز در ۲۵ مرکز در ۱۲ شهر ترکیه در حال انجام است و 
به افراد داوطلب تزریق می شود. تاکنون ۷۲۶ نفر از کادر درمان واکسن را دریافت 
کرده اند و در مجموع هزار و ۲3۷ دز واکسن تزریق شده است.وزیر بهداشت ترکیه 
تأکید کرد: تمام مراحل قانونی این واکسن به پایان رسیده است و کادر درمان در 

اولویت دریافت واکسن هستند.
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اعظــم طیرانی: همه گیری کرونا چالشــی 
جدی برای جهان است و هر یک از کشورها با 
توجه به امکانات و ظرفیت های خود و وسعت 
درگیری به نوعی سعی کرده اند این بحران را 
مدیریت کنند. در این میان برخی از کشورها 
در مدیریت و کنترل ایــن بیماری و ویروس 

موفق تر بوده اند.
گزارش حاضر که برگرفتــه از برخی مقاالت 
منتشــر شــده در مجمع جهانــی اقتصاد، 
اندیشــکده اســترالیایی لــووی، صنــدوق 
بین المللی پول و انتشــارات آنالین داده های 
دنیای ما و... است می کوشد به بررسی تجربه 

کشورهای موفق در این مبارزه بپردازد.

آلمان»
نرخ مرگ و میر ناشــی از کرونا در آلمان، تا 

کنون کمترین میزان در اروپا بوده است.
به نظر می رســد عملکــرد مناســب آلمان 
در برخــورد با کووید ۱۹، چنــد دلیل دارد؛ 
نخســت اینکه پس از فراگیر شدن بیماری، 
بیمارســتان ها تنهــا بــرای درمــان موارد 
شــدید و حاد بیمــاری مورد اســتفاده قرار 
می گرفتنــد. عالوه بر این، تعــداد تخت های 
 ICU در مــدت زمانی کوتــاه از ۱۲ هزار به

 4۰ هــزار تخت افزایش یافت و بســیاری از 
جراحی های غیراورژانســی بــه تأخیر افتاد.

عالوه بر این، تست سریع کووید ۱۹ گسترش 
یافت به گونه ای که در این کشــور با جمعیتی 
حــدود ۸3 میلیون نفر، روزانــه بیش از یک 
میلیون تست تشخیصی صورت گرفته است.
مســئوالن آلمان برای مقابلــه با این ویروس 
قوانیــن ســخت گیرانه ای را در پیش گرفتند 
به طــوری که در صــورت عــدم رعایت این 
قوانین، شهروندان این کشور ملزم به پرداخت 
جریمه های سنگین از سوی دولت می شوند. 
کارشناســان عالوه بر این معتقدند آلمان به 
دلیل توزیع امکانات و همکاری احزاب سیاسی 

قادر به مدیریت کرونا شد.

استرالیا»
نخســت وزیر  گــزارش  براســاس 
اســترالیا، ایــن کشــور توانســته فراتــر از 
 انتظارهــا نــرخ رشــد بیمــاری کووید ۱۹ 
و مبتالیان آن را به کمتر از ۵ درصد برساند. 
سیستم بهداشــت و درمان استرالیا ترکیبی 
از بخش خدمات پزشــکی دولتی و سیستم 
خصوصی بســیار پرطرفداری اســت که این 
کشور را برای رویارویی با بدترین شرایط آماده 

می کند.
در دوران شیوع کرونا دولت و مقامات استرالیا 
دستور دادند تمامی جراحی های غیرضروری 
بــه تعویــق بیفتنــد. دولت نیــز حمایت از 
بیمارستان های خصوصی را افزایش داده و در 
مجموع ظرفیت پذیرش بیماران را در استرالیا 

دو برابر کرده است.
اســترالیا مرزهای خود را برای مهار ویروس 

کرونا بســت. عالوه بر آن همه کسانی که از 
خارج از کشــور به استرالیا سفر می کنند باید 
برای مدت ۱4 روز به قرنطینه دولتی بروند. با 
انجام تست کرونا در ابعاد وسیع و همچنین با 
رصد کردن تماس افراد، دولت استرالیا موفق 

به کنترل شیوع کرونا شد. 

نیوزیلند»
نیوزیلند همچون استرالیا در اقیانوسیه از جمله 
کشــورهای موفق در مهار کروناســت. در این 
کشور از همان ابتدای شیوع بیماری، استفاده 
از ماسک و محدودیت ها آغاز و همراهی خوب 
مردم سبب کاهش شیوع بیماری شد به گونه ای 
که حاال دیگر نیازی به استفاده از ماسک هم در 
این کشور وجود ندارد. البته همچنان مرزهای 
این کشور به شدت کنترل می شود و مسافرانی 
که به نیوزیلند می آیند باید به قرنطینه دولتی 
برونــد.در مدت شــیوع بیمــاری، دولت این 
کشور همچنین اطالعیه ها و دستورالعمل های 
بهداشتی مختلفی را صادر کرد تا همه ساکنان 
این جزیره ۵ میلیــون نفری با نقش و وظیفه 

خود در مقابله با بیماری آشنا باشند.

کره جنوبی»
کره جنوبی در مقابله بــا کرونا از این امتیاز 
برخوردار بود که با مردمی ســروکار داشت 
که به توصیه های پزشــکی بــه طور جدی 
عمل کردند. عالوه بر آن، این کشــور کنترل 
شــدیدی بر رفت و آمد به کشور را در پیش 
گرفت. هر کس به کره جنوبی سفر کند، باید 
دو هفته به قرنطینه خانگی برود. این کشور 
بالفاصله پس از مشاهده تعداد زیاد بیماران، 
از ورود توریســت ها به کشور جلوگیری کرد 
و سیستم تســت مربوط به خود را به سرعت 
توسعه داد.کره جنوبی پس از تجربه مقابله با 
بیماری سندرم تنفسی حاد خاورمیانه مرس 
در ســال ۲۰۱۵، ثابت کرد می تواند در طول 
یک روز بیش از 4۵۰ هزار تست کرونا انجام 
دهد. این تعداد حدود یک درصد از جمعیت 
۵۱ میلیونی این کشــور است. در این کشور 
همه مردم زیر پوشش بیمه خدمات درمانی 
هستند. »برندون بی سو« مدیر عامل شرکت 
»لونیت« در ســئول پایتخت کــره جنوبی 
می گوید: بــه دلیل ارزان بــودن هزینه های 
پزشکی که مدیون پوشــش بیمه سراسری 

بــا قیمت های دولتی در کره جنوبی اســت، 
همه مردم قدرت استفاده از خدمات مرسوم 
پزشــکی را در طول ســال دارند. از طرفی 
آزمایــش، چک آپ و سی تی اســکن در این 

کشور به وفور، ارزان و آسان انجام می شود.

ژاپن»
ژاپــن را بــا فرهنــگ بــاالی مردمانــش 
می شناســند. در هنــگام شــیوع کرونا این 
فرهنگ باز هم به داد آن ها رسید. بسیاری از 
ژاپنی ها در زمستان و بهار از ماسک استفاده 
کردند.پوشش چهره در ژاپن موضوع تازه ای 
نیســت. در فصــول آنفلوانزا و تــب یونجه، 
قطارهــا پر از مســافرانی بود که در پشــت 

ماسک های سفیدجراحی پنهان شده اند. 
همچنین تجربه ژاپن در استفاده از ماسک ها 
به صدها ســال پیش برمی گــردد. کارگران 
معدن بــرای جلوگیری از استنشــاق گرد و 
غبار بین قرن ۱۷ و ۱۹ از ماســک اســتفاده 
می کردنــد. در آن زمان ماســک ها اغلب از 
خمیر آلو ســاخته می شــدند. در اوایل قرن 
بیســتم، ژاپنی ها ماسک ها را غیرقابل تحمل 
می دانســتند، امــا متقاعد شــدند در طول 
همه گیری آنفلوانزای ۱۹۱۸ آن را بپوشــند. 
به تازگی، مردم ژاپن در حین شیوع سارس و 

مرس از ماسک استفاده کرده اند.عالوه بر این 
بیش از ۶۰ درصد از ژاپنی ها ساالنه چک آپ 
پزشــکی انجام می دهند تا شرایط جسمانی 
خود را در وضعیت مناســب نگــه  دارند. در 
ژاپن افرادی که موفق به انجام تســت کرونا 
نشــوند به کلینیک مراجعه کــرده و بیماری 
خود را با سی تی اســکن تشخیص می دهند. 

چین»
نظــام اقتدارگرای چین برای کنترل شــیوع 
ویروس کرونا قواعد سختی را در پیش گرفت. 
برای مثال ورود و خروج به شهرهای بزرگ در 
چین با میلیون  هــا نفر جمعیت برای هفته ها 
منع شد، عالوه بر این، انجام آزمایش کرونا در 
ابعاد وسیع و رصد کردن دیجیتال تماس های 
مردم بــدون در نظــر گرفتن حتــی حریم 
شــخصی از جمله مواردی بود که توانست در 

مهار کرونا در چین مؤثر افتد.
حامد وفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
می گوید: اعتقاد راسخ چینیان به ظرفیت های 
طب سنتی شان در کنار طب مدرن غربی در 
کنترل بحران کرونا راهگشــا بوده اســت. بنا 
بر آمار منتشــر شده از ســوی منابع چینی، 
روش های درمان ترکیبی طب سنتی و مدرن 
در این کشــور در بهبود بیــش از ۹۰ درصد 

بیماران کووید ۱۹ مؤثر و کارآمد بوده است.

تایوان»
تایوان در سال ۲۰۰3 با شیوع بیماری سارس 
دســت وپنجه نرم کرده بــود. همین موضوع 
سبب افزایش آمادگی این کشور برای مقابله با 
ویروس کرونا شد. دولت تایوان پس از انتشار 
خبر نخستین مورد مشاهده کرونا در چین در 
دســامبر ۲۰۱۹، به سرعت مرزهای جزیره را 
در چند مرحله بر رفت و آمد مسافران بست. 
از سوی دیگر، این کشور به اندازه کافی ماسک 
و دســتگاه های تنفســی در اختیار داشــت. 
همین موضوع موجب شــد نیاز به پیش بینی 

محدودیت های شدید موضوعیت نیابد.

ویتنام»
ویتنــام نیز همچــون تایوان تجربــه مقابله 
بــا بیماری ســارس را در کارنامه خود دارد. 
ســازمان بهداشــت جهانی در سال ۲۰۰3 
ویتنام را نخســتین کشــور موفــق در مهار 
ســارس اعالم کرده بــود. تجربــه مقابله با 
ســارس اکنون به کار مهار شیوع کرونا آمده 
اســت. ویتنام از اول آوریل، محدودیت های 
ســه هفته ای در کشــور اجرا کرد. آزمایش 
گســترده کرونا و همچنین مقررات شــدید 
قرنطینه و رصــد فراگیر تماس افراد از دیگر 
اقداماتی بود که دولت ویتنام برای مهار کرونا 
در پیش گرفت. به عنوان نمونه، این کشــور 
برای کســی که ماسک نزند و موجب ابتالی 
فرد دیگری به ویروس کرونا شــود، مجازات 

زندان ۱۲ ساله پیش بینی کرده است.

دستچین

از دیدن فرزندان مدیران ایرانی حیرت زده می شوم
ایلنا: مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
من یک دانشــجوی نخبه داشتم که برای تحصیل در مقطع 
دکترا به دانشــگاه پیتزبورگ رفت و از آنجا برای من نوشت 
زمانی که در اینجا به اطرافم می نگرم حیرت زده می شوم، زیرا 
بیشتر فرزندان مدیران ایران در اینجا هستند و حتی بسیاری 

از آن ها در اینجا خانه خریده اند. 

قانون جرایم رایانه ای بازنگری شود
ایسنا: دکتر کتایون مصری، پژوهشگر ارشد حوزه مطالعات 
زنان گفت: با وجود قانون جرایم رایانه ای اما به دلیل سرعت 
باالی تحول رسانه های مجازی، اکنون پس از ۱۱ سال نیازمند 
بازنگری در این قوانین هستیم؛ چرا که قطعاً خشونت سفید، 
آزارهای جنسی و هرزه نگاری ها و... نسبت به گذشته در این 

فضا بیشتر شده است. 

چرا در شرایط قرمز کرونایی مسافرت می روند؟
ایلنا:امان اهلل قرایــی مقدم، جامعه شــناس می گوید: هنوز 
هم عده ای با وجود محدودیت ها بار ســفر می بندند که این 
گروه تأخر فرهنگــی دارند.افرادی که تأخر فرهنگی دارند از 
تمامی امکانات زندگی مدرن بهره می برند، اما رفتارشان هنوز 
متناسب با اوضاع و احوال شــرایط یک جامعه توسعه یافته 
نیســت. تأخر فرهنگی یعنی بین فرهنگ مادی با فرهنگ 

معنوی فاصله وجود دارد.

جریمه افراد بدون ماسک  قانونی نیست
آنا: حســن نوروزی، عضو هیئت رئیســه کمیسیون قضایی 
مجلس در واکنش به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد 
جریمه کردن افراد بدون ماسک گفت: اصل 3۶ قانون اساسی 
می گوید حکم مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح 

و به موجب قانون باشد.

واردات پیچیده و انحصاری داروها
 فارس: حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیســه

در صحــن علنی مجلس گفت: مــدل فعلی تخصیص ارز 
4هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات دارو قطعاً اشــتباه است. 
مدل فعلی زمینه ســاز ایجاد مافیای دارو شــده اســت و 
نمی توان ایــن مافیا را حذف کرد. مافیــا واردات دارو را 
خیلی انحصاری کرده اند. ارز 4هــزار و ۲۰۰ تومانی دارو 
باید مســتقیم به مصرف کننده هــا از طریق حمایت های 

بیمه ای پرداخت شود.

سیاست گذاری یا قانون گذاری؟
خانه ملت:احمد حســین فالحی، ســخنگوی کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس با اشــاره به بررسی مصوبه اخیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص نحوه جذب نیروی 
انســانی در وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تأکید 
اعضای کمیســیون دیروز بر این بود که وظیفه شورای عالی 

انقالب فرهنگی سیاست گذاری است نه قانون گذاری.

استرالیا، کره و ویتنام چه کردند؟
 اما مینو محرز، عضو کمیته علمی 
ستاد مقابله با کرونا در پاسخ به این 
پرســش که عملکرد کدام کشورها 
را در مقابــل کرونا موفــق می داند، 
می گوید: استرالیا یکی از وسیع ترین 

کشورهایی است که در مقابله با کرونا و کنترل 
ویروس کووید ۱۹ بسیار خوب عمل کرده و با 
اینکه بارها با افزایش آمار مبتالیان مواجه شده 
است باز هم توانســته بیماری را کنترل کند. 
دکتر محرز ادامه می دهد: در بین کشــورهای 
آسیای جنوب شــرقی نیز کره کشور موفقی 
در مقابله با کرونا بوده است. همچنین ویتنام 
بــا دارا بودن بیش از ۱۰۰ میلیون جمعیت به 
خوبی توانسته با این ویروس مقابله کند که رمز 
موفقیت همه این کشورها پس از انجام تست 

کرونا از افراد مشکوک و ایزوله کردن 
افراد مبتال و خانــواده آن ها، رعایت 
پروتکل های بهداشتی نظیر استفاده از 
ماسک، شست وشوی مکرر دست ها 
بــا آب و صابون، حفظ فاصله گذاری 
فیزیکی، خــودداری از تردد های غیرضروری 
و خــودداری از حضــور در مکان هایی نظیر 
رستوران ها و ســالن های ورزشی که نمی توان 
از ماسک اســتفاده کرد، اســت. دکتر محرز 
می افزاید: براساس تجربه کشورهای موفق در 
مقابله با کرونا و همچنین مطالعات انجام شده 
از سوی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، 
اگر ۹۵ درصد افراد جامعه از ماســک به شیوه 
 اصولی استفاده کنند می توان از شیوع ویروس 
کووید ۱۹ در جامعه پیشگیری و با آن مقابله کرد.

چین؛ موفق تر از همه
مصطفــی قانعی، رئیس 
ســتاد  علمی  کمیتــه 
مقابله با کرونا، چین  را 
موفق تریــن کشــور در 
مقابله با کرونا می داند و 
می گوید: این کشــور با آنکه یکی از وسیع ترین 
کشورهایی است که پراکندگی جمعیت در آن 
بســیار زیاد اســت اما از ابتدای شیوع ویروس 
کووید ۱۹ توانســته با اجرای اصول بهداشتی 
و برمبنــای مدل علمی غربالگری و اســتفاده 
از ســامانه رهگیری افراد مبتــال را کنترل و از 

گسترش ویروس در جامعه پیشگیری کند. 
این فوق تخصص ریه ادامه می دهد: بســیاری 
از کشورها از جمله ایران در زمینه انجام تست 
محدودیت هایی داشته اند که این محدودیت مانع 
شناســایی سریع و در پی آن ایزوله کردن افراد 
مبتال شده و بیماری در سطح جامعه گسترش 
یافته است. دکتر قانعی در خصوص نقش مردم 
در کنترل بیماری کرونا اظهار می کند: کنترل 
و مقابله با کرونا مســئله مهمی است که باید از 
سوی دولت تصمیم سازی و سیاست گذاری شود 
و نمی توان منتظر فرهنگ سازی برای آن ماند تا 
پس از آن مردم ایفای نقش کنند. تجربه نشان 
داده اگر تصمیمــات دولت به طور جدی اعالم 
شود، همان طور که از ابتدای آذرماه اعالم شد، 
مردم مجبور به تبعیت خواهند شد و می توان با 

بیماری مقابله کرد. 

مدیریت بهینه امکانات درمان و تخت های بیمارستانیآلـمان
انجام روزانه یک میلیون تست تشخیص

 اتخاذ قوانین سخت گیرانه و تعیین جریمه های سنگین
توزیع صحیح امکانات مقابله با کرونا

همکاری میان احزاب سیاسی

همکاری متقابل خدمات پزشکی دولتی و سیستم خصوصی استرالیا
تعویق تمامی جراحی های غیرضروری 

افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش بیماران 
انسداد مرزها و قرنطینه دو هفته ای برای مسافران خارجی 
انجام تست کرونا در ابعاد وسیع و رصد کردن تماس افراد

استفاده همگانی از ماسک نیوزیلند 
 همراهی مطلوب مردم با پروتکل های بهداشتی

 کنترل شدید مرزها و قرنطینه دولتی مسافران به این کشور
انتشــار مداوم اطالعیه ها و دستورالعمل های بهداشتی 

مختلف

عمل به توصیه های پزشکی از سوی مردم کره جنوبی
کنترل شدید رفت و آمد و قرنطینه به مدت دو هفته

گسترش سیستم تست و انجام روزانه4۵۰ هزار تست کرونا 
پوشــش همگانی بیمه خدمات درمانــی و ارزان بودن 

هزینه های پزشکی

برخورداری از فرهنگ باالی سالمت و استفاده مداوم از ماسکژاپن
تجربه شیوع سارس و مرس

انجام ساالنه چک آپ پزشکی توسط ۶۰ درصد مردم
 انجــام روش های تشــخیصی غیر از تســت همچون

سی تی اسکن 

استفاده از ابزار قدرت حکومتی چین
منع ورود و خروج در شهرهای بزرگ به مدت چندین هفته  

 انجام آزمایش کرونا در ابعاد وسیع 
رصد تماس ها حتی بدون در نظر گرفتن حریم شخصی 

استفاده همزمان از طب سنتی و طب مدرن 

استفاده از تجربه مقابله با بیماری سارس تایوان
انسداد فوری مرزها در چند مرحله بر رفت و آمد مسافران 
توزیع ماســک به میزان کافی و استفاده از دستگاه های 

تنفسی 

استفاده از تجربه مقابله با بیماری سارس ویتنام
اجرای محدودیت های سه هفته ای در کشور 

آزمایش گسترده تست کرونا 
 اجرای مقررات شدید قرنطینه 

رصد فراگیر تماس افراد 
الزام استفاده از ماسک و تعیین مجازات برای متخلفان

 تعطیلی مدارس و حمل و نقل عمومی اسلوونی
محدود کردن بخش تولید 

محدود شدن تردد در مرزها
استفاده از سیستم بهداشت عمومی و کادر پزشکی قوی 

همکاری نزدیک دولت با کادر درمان و بهداشت

اجرای سریع و به موقع تمام پروتکل های مبارزه با کرونااردن
 تخصیص بیمارستان هایی خاص به بیماران کرونایی

استفاده از ارتش برای اجرای قرنطینه کامل 
 حمایت از وضعیت معیشتی مردم 

توسعه و بهینه ساختن سیستم بهداشت عمومی و کادر یونان 
درمان

 قرنطینه سخت گیرانه و به موقع
الزام به استفاده مداوم از ماسک

 تشویق به فاصله گذاری اجتماعی از طریق رسانه ها

استفاده صحیح از تجربه بیماری سارس 
توجه جدی به تذکرات دولت مبنی بر استفاده از ماسک 

و فاصله گذاری اجتماعی 
ماندن در قرنطینه بهتر از کشورهای دیگر 

تعطیلی مدارس ، اجتماعات و بسیاری از کسب وکارها 

لغو تمام سفرهای خارجی و بستن مرزهای خود اندونزی
در نظر گرفتن سه بسته معیشتی برای کمک به مردم 

به منظور ماندن در قرنطینه خانگی 
ارائــه پروتکل های بهداشــتی، از جملــه فاصله گیری 

اجتماعی، استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده

بستن تمام مرزهامالزی
قرنطینه مناطق پرخطر با فشار ارتش 

استفاده از بسته های معیشتی تشویق کننده برای مقابله با 
صدمات اقتصادی و کمک به مردم 

اعالم وضعیت اضطراری و بستن تمام مرزهاازبکستان
تعطیل کردن مدارس و اجتماعات 

اجرای اقدامات ســخت گیرانه در تمام شــهرها و منع 
ترددهای غیرضروری داخل و خارج شهرها 

اجازه ورود کمک های بهداشتی و پزشکی به کشور 

هنگ کنگ

تجربه دنیا درمهار کرونا 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

نامزد وزارت خارجه آمریکا یک یهودی االصل است

هدیه مخصوص بایدن به  نتانیاهو
  جهان/ علوی  رئیس جمهور فعلی آمریکا ساعتی 
پــس از تأیید نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا در ایالت میشیگان در نهایت مجبور به آغاز 
رونــد انتقال قدرت به جو بایدن شــد. به گزارش 
فارس، رســانه های آمریکا بامداد سه شنبه گزارش 
 دادند »ســازمان خدمــات عمومــی آمریکا« به 
»جو بایدن« اطالع داده آماده پیشــبرد روند انتقال 
قدرت اســت. یک مقام آمریکایی در گفت وگو با 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس تصریح کرد: تصمیم 
ترامــپ برای آغاز روند انتقال قدرت به بایدن پس 
از شکست تالش های تیم حقوقی او در برگرداندن 
نتیجــه انتخابات به نفــع او در ایالت های کلیدی 
صورت گرفت. در همین حال، در زمانی که دونالد 
ترامپ کماکان دســت از تالش برای پیروزی در 
انتخابات دو هفته گذشــته برنداشته، جو بایدن با 
۳۰۶ رأی الکترال در برابر ۲۳۲ رأی کســب شده 
از ســوی دونالد ترامپ، چند عضو کابینه خود را 
معرفی کرده اســت. الخاندرو مایورکاس به عنوان 
وزیر امنیت داخلی معرفی شــده است. وب سایت 
جو بایدن در توضیح سابقه وی نوشته: در صورت 
کسب رأی اعتماد از سنا، او نخستین التین تبار و 

مهاجری خواهد بود که به عنوان وزیر امنیت داخلی 
آمریکا برگزیده می شود. کارنامه مایورکاس که خود 
یک التین تبار و مهاجر کوبایی است، او را در نقطه 
مقابل سیاســت های ضدمهاجرتی دونالد ترامپ 
قــرار می دهد. لیندا توماس گرینفیلد هم ســفیر 
آینده آمریکا در سازمان ملل متحد خواهد بود. به 
گزارش بی بی سی، یکی دیگر از اعضای کابینه که 
جو بایدن روز دوشــنبه آن را معرفی کرده، آوریل 
هینس اســت که در صورت تأیید، نخستین زن 
تاریخ آمریکا خواهد بود که به مقام مدیریت سازمان 
اطالعات ملی خواهد رســید. او در دوران ریاست 
جمهــوری باراک اوباما که جو بایدن هم به عنوان 
معاونش در کاخ سفید حضور داشت، مشاور ارشد 
اطالعاتی آقای اوباما بود و نخستین زنی است که به 
عنوان معاونت سازمان سیا رسیده بود. نامزد حزب 
دموکرات در جریــان کارزار انتخاباتی خود وعده 
داده بود در صورت ورود به کاخ سفید، متنوع ترین 
کابینه تاریخ آمریکا را معرفی خواهد کرد. بایدن در 
فهرست کابینه خود سمت نماینده ویژه مبارزه با 
پدیده گرمایش زمین را به جان کری، وزیر خارجه 
پیشــین داده است. قرار است جان کری به عنوان 

مسئول امور اقلیمی در جلسات شورای امنیت ملی 
کاخ سفید هم حضور یابد. جو بایدن همچنین ژانت 
یلن، یکی از رؤسای سابق بانک مرکزی این کشور را 
به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای ریاست وزارت 
خزانه داری انتخاب کرده است. در صورتی که یلن به 
این سمت معرفی شود و صالحیت او توسط مجلس 
سنا مورد تأیید قرار گیرد، نخستین زنی خواهد بود  
که ریاســت این وزارتخانه را بــه عهده می گیرد. 
»جیک ســولیوان« نیز در دولــت بایدن متصدی 
پســت مشــاور امنیت ملی خواهد بود. سولیوان 
جوان ترین مشاور امنیت ملی در دولت های آمریکا 

از دولت آیزنهاور به این سو خواهد بود.
نامزد حــزب دموکرات همچنین رســماً »آنتونی 
بلینکن« را نامزد تصدی وزارت خارجه معرفی کرد. 
بلینکن از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میالدی زمانی که 

بایدن معاون باراک اوباما بود، مشاور امنیت ملی او 
و معاون وزیر امور خارجه نیز بود. او همچنین یکی 
از معتمدان بایدن اســت که سال های طوالنی در 
زمینه های سیاست خارجی به وی مشاوره می دهد. 
در حالی که دونالد ترامپ با شعار »اول آمریکا« به 
شدت از چندجانبه گرایی انتقاد می کند، معرفی او 
که از طرفداران چندجانبه گرایی است، نشان دهنده 
یک چرخش در سیاست خارجی ایاالت متحده به 
شمار می رود. در همین راستا، علی بیگدلی، استاد 
دانشگاه و کارشــناس مسائل آمریکا در گفت وگو 
با ایلنــا درباره انتخاب بلینکن برای وزارت خارجه 
آمریکا گفت: آنتونی بلینکــن یک یهودی االصل 
است و همین موضوع نشان می دهد بایدن برخالف 
سمپاشی های ترامپ، نخستین هدیه را به یهودیان 

و به خصوص البی آ یپک داده است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد
آماده آتش بس با حماس هستیم©

وزیر  گانتس،  بنی  جهان: 
صهیونیستی  رژیم  جنگ 
در توییتی پــس از دیدار 
بــا نیکــوالی مالدینوف، 
فرستاده ســازمان ملل در 

روند صلح گفت: اگر به تفاهم هایی بر سر آتش بس 
بلندمدت دست یابیم که شامل بازگرداندن اسیران 
توسط حماس باشــد، اسرائیل آماده دستیابی به 

سازش و بهبود اوضاع مردمان نوار غزه است.

ایسنا: منابع عبری زبان از توافق چهارجانبه اردن، 
امارات، بحرین و تشکیالت خودگردان فلسطین 
بــرای ورود گردشــگران کشــورهایی که توافق 
صلح با رژیم صهیونیســتی را امضــا کرده اند، به 

مسجداالقصی خبر داد.
یورونیوز: چند صد مهاجر کــه در پی تخلیه 
اردوگاه بزرگ »ســنت دنیس« ســرگردان شده 
بودند با برافراشــتن چادرهایشان در مرکز شهر 
پاریس، اردوگاه جدیدی ایجاد کردند اما با برخورد 
 شدید پلیس فرانســه به ویژه اســتفاده آن ها از 

گاز اشک آور، مجبور به ترک کمپ جدید شدند.

11/1911/51

22/3423/08 4/515/23

16/1816/52

6/206/51

16/3817/12

چرا ترامپ دعوت به اغتشاش نکرد؟©
دکتر علی رضا بازارگان در کانال تلگرامــی اش درباره اوضاع پس از انتخابات 
ایاالت متحده نوشــت: تحوالت این روزهای آمریکا بسیار جالب توجه است. 
از یک ســو دونالد ترامپ جمهوری خواه تمام هم و غم خود را در راســتای 
پیروزی و تغییر آرای انتخابات انجام شده نوامبر قرار داده و از سوی دیگر، جو 
بایدن دموکرات در تدارک کابینه خود برای دوران ریاســت جمهوری است. 
اعتراض های فراوانی هم از ســوی طرفداران ترامپ نســبت به نتیجه آرا در 
برخی نقاط ایاالت متحده آمریکا نظیر آنچه در واشینگتن رخ داد انجام شده 
اما رئیس جمهور فعلی کماکان مردم را دعوت به اغتشــاش نکرده است. چرا 
ترامپ با اینکه ادعای تقلب در انتخابات را دارد، از طرفداران خود نخواســته 

است به خیابان ها بریزند و آشوب کنند؟
به نظر می رسد پاسخ این پرسش در اهداف دونالد ترامپ مستتر باشد. ادعای 
تقلب از طرف رئیس جمهور کنونی آمریکا یک حرکت حســاب شــده برای 
افزایش شور و شــوق طرفدارانش و جمع کردن سرمایه سیاسی بوده و یک 
حرکت انتحاری تلقی نمی شــود. او قصد ندارد با یک تصمیم محاسبه نشده، 
خود را از بازی سیاسی آینده ایاالت متحده محو کند. ترامپ فکر می کند یک 
رئیس جمهور شکســت خورده و ضعیف برای کسی در آینده جذابیت ندارد، 
اما در ســمت مقابل، یک رئیس جمهور که به ناحق مورد تقلب قرار گرفته و 
به دنبال دادخواهی است، به خصوص برای دور بعدی انتخابات آمریکا جذاب 
است. او به دنبال ارائه یک چهره مظلوم و دادخواه از خود است تا در آینده از 
این سرمایه در راستای اکتساب دوباره قدرت استفاده کند. چه بسا در آینده 
یک شــبکه تلویزیونی خبری پرطرفدار تأســیس کند یا حتی مثاًل دخترش 
ایوانکا ترامپ یا دامادش جرد کوشــنر یا دونالد جونیور، پســرش را با ادعای 
دادخواهی و مظلومیت وارد سیاســت کرده و نامزد کنگره یا حتی ریاســت 

جمهوری کند.
با وضعیت کنونی، اگر ترامپ دعوت به اغتشــاش و آشوب کند، این سرمایه 
اجتماعی پر اهمیت تضعیف می گــردد؛ چرا که درصد زیادی از طرفدارانش 
احســاس خواهند کرد مســئله را از حد به در کرده اســت. اگر روزی برسد 
که طبق محاســبات او، اغتشاش به نفعش باشــد و کارکردی مفید برای آن 
 در نظر گرفته شود، مطمئن باشــید این کار را خواهد کرد. ولی فعاًل چنین 

جمع بندی ای نداشته و چنین اقدامی به ضررش خواهد بود.
در مجموع، به نظر می رسد در وضعیت کنونی، تأکید او بر مظلوم بودن و دفاع 
از آرای مــردم بهترین روش برای جمع آبرو و حفاظت از ســرمایه اجتماعی 
در میان طرفدارانش اســت. شکی در این نیســت که در نهایت در دادگاه ها 
 و در فرایند طوالنی قضایی هم شکســت خواهد خورد و رئیس جمهور آینده 
جو بایدن اســت. دونالد ترامپ 74 ســاله دیگر چیزی در چنته ندارد و همه 
این اقدامات، فیلم بازی کردن او برای جمع سرمایه اجتماعی و سیاسی است. 
در پرده آخِر این نمایش هم مجبور خواهد شــد چــه با اخم و تخم و داد و 
فریاد، چه با هر حرکت دراماتیک و هیجان انگیز دیگر مانند اســتعفا از سمت 
ریاســت جمهوری به نشانه اعتراض در روزهای آخر، کاخ سفید را ترک کند. 
به نظر می رسد این احتماالت برای کسی که می خواهد سرمایه سیاسی خود 

را افزایش دهد، از دعوت به اغتشاش منطقی تر باشد.
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 جهان  دومین روز نشست بین المللی کمک به افغانستان ۲۰۲۰،  
و  به میزبانی مشترک سوئیس  با حضور دبیرکل سازمان ملل 
فنالند  برگزار شد. هدف این کنفرانس که هر چهار سال یک بار 
برپا می شود، آن است که اهداف چهارساله ای را برای رسیدن به 
صلح و توسعه در افغانستان تعیین و برای رسیدن به این اهداف، 
میلیاردها دالر کمک بالعوض فراهم کند. در کنفرانس امسال 
تاکنون، وعده پرداخت بیش از ۶ میلیارد دالر کمک بین المللی 
به افغانستان داده شده است. آنتونیو گوترش در سخنانی خواستار 
افزایش تالش نمایندگان دولت و طالبان برای برقراری آتش بس 

فوری و بی قیدوشرط شد.

اتحادیه اروپــا هم در بیانیه خود اعالم کرد بــه حمایت از مردم 
افغانســتان ادامه می  دهد و به این منظور ۲/۱ میلیارد یورو به این 
کشــور کمک می کند. دولت کانادا خواســتار آن شد که طالبان 
آتش بس را بپذیرد و متعهد شــد ۲7۰ میلیون دالر به افغانستان 
کمک کند. ایتالیا اعالم کرد در سال ۲۰۲۱، مبلغ ۳5 میلیون یورو 
به افغانستان خواهد پرداخت. نماینده استرالیا گفت کشورش برای 
چهار سال آینده ۱47 میلیون دالر کمک به کابل اختصاص خواهد 
داد. سوئد که پیش از این وعده کرده بود در فاصله سال های ۲۰۱5 
تا ۲۰۲۳، مبلغ ۹۳۲ میلیون دالر به افغانستان می پردازد،  بار دیگر 

تأکید کرد بر سر قول خود هست. 

وزیر امور خارجه پاکستان به کمک هزینه های تحصیلی کشورش 
برای دانش آموزان و کارمندان افغان اشاره کرد و گفت: پاکستان 
همچنان کمک می کند تا زمینه رسیدن به صلح در افغانستان 
فراهم شود. وزیر امور خارجه هند نیز وعده داد کشورش تمامی 
هزینه های ساخت »سد شــاتوت« را در نزدیکی کابل پرداخت 

خواهد کرد.

گزارش

در دومین روز کنفرانس بین المللی کمک به افغانستان قطعی شد

کمک 6میلیارد دالری کشورها به کابل
رهبران اروپا در تماس های جداگانه با بایدن:

دوباره اتحاد قوی  را ایجاد کنیم©
یورونیوز: اورزوال فن درالین، رئیس کمیسیون 
اروپا و شــارل میشــل، رئیس شــورای اروپا روز 
دوشــنبه در یک مکالمه تلفنی بــا جو بایدن از 
»شــروع تازه« روابط اتحادیــه اروپا و آمریکا خبر 
دادند. فن درالین در توییتی نوشــت: »همکاری 
یــک اتحادیه اروپای قوی و یــک آمریکای قوی 
می تواند دستور کار جهانی طبق همکاری، چند 
جانبه گرایی، همبستگی و ارزش های مشترک را 
رقم بزند«. شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا 
نیز گفت: »بیاییــد یک اتحاد قوی را دوباره ایجاد 
کنیم. اکنون وقت آن اســت که درباره کووید۱۹، 
آب و هوا، امنیت و چند جانبه گرایی متحد شویم«.

س
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مناقصه عمومی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:
1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح 

پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت(
2 - واری�ز نقدی به حس�اب ش�ماره 4060030607655863 بانک مرکزی و 
شماره شبا IR 410100004060030607655863 در وجه اداره کل نوسازی 

مدارس خراسان رضوی
چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.

محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  

  اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلی�ه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس�ناد ، تحویل اس�ناد و بازگش�ایی در 
س�امانه تدارکات الکترونیک�ی دول�ت ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام                

می گردد.           

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از 
کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  

99/09/12  به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713

ف
پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ردی

نوعاعتبارموضوعمحل اجراالکترونیک دولت
قرارداد

مدت پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس 
بها سال 1399 با شرایط  مندرج 

)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 

12 مورخ

تاریخ بازگشایی 
ساعت 8:30

مورخ

1
تکمیل آموزشگاه 12 کالسه خواف – خیر 

مهندس سعادتی ) شرکت هورخش( 
209900۴۵۴2000093

خواف
محوطه سازی بتنی،  زمین چمن 

مصنوعی ، دیوار فنس، دیوار 
محوطه ،  در محوطه

68.799.987.026۴۴0.000.0001399/09/231399/09/2۴سرجمععمرانی

تکمیل 6 کالسه ریزه تایباد )علیمحمدی( 2
تایباد209900۴۵۴200009۴ 

تکمیل ساختمان، آبخوری ، 
سرویس ، در محوطه، محوطه 

سازی بتنی
۵12.۵37.638.7۴8630.000.0001399/09/231399/09/2۴سرجمععمرانی

تکمیل مدرسه خاکپور 2 گناباد  3
تکمیل ساختمان، آبخوری ، دیوار و گناباد209900۴۵۴200009۵

619.127.191.۴91960.000.0001399/09/231399/09/2۴سرجمععمرانیدر محوطه، محوطه سازی بتنی

تکمیل متوسطه اول بلوار جامی ریزه تایباد ۴
تایباد209900۴۵۴2000096

تکمیل ساختمان، آبخوری 
،  سرویس ،  درهای محوطه ، 

محوطه سازی بتنی
616.۵80.7۵۵.8۴۴830.000.0001399/09/231399/09/2۴سرجمععمرانی

احداث آموزشگاه استثنای اوتیسم سبزوار ۵
62۴.236.31۵.۵961.212.000.0001399/09/231399/09/2۴سرجمععمرانیتکمیل ساختمانسبزوار209900۴۵۴2000097

تکمیل آموزشگاه جم سوار چناران 6
چناران209900۴۵۴2000098

تکمیل ساختمان ، سرویس 
،آّبخوری،دیوار و در محوطه، 

محوطه سازی
۵21.999.8۴7.9391.100.000.0001399/09/231399/09/2۴سرجمععمرانی

7
تکمیل 6 کالسه ابتدایی شهر سالمی 

خواف )مشارکتی مهندس ساجع( 
209900۴۵۴2000099

۴6.920.90۴.9۵۵3۵0.000.0001399/09/231399/09/2۵سرجمععمرانیتکمیل ساختمان ، محوطه سازیخواف

احداث ده کالسه فرازمند کاشمر 8
تکمیل ساختمان ، سرویس کاشمر209900۴۵۴2000100

82۵.808.777.8۴61.300.000.0001399/09/231399/09/2۵سرجمععمرانی،آّبخوری، محوطه سازی

تکمیل ابتدایی غفوری بجستان 9
تکمیل ساختمان، آبخوری، محوطه بجستان209900۴۵۴2000101

۵8.3۴2.۴۵۴.237۴20.000.0001399/09/231399/09/2۵سرجمععمرانیسازی

تکمیل 6 کالسه ابتدایی جابوز خلیل آباد 10
۵8.849.831.247۴۵0.000.0001399/09/231399/09/2۵سرجمععمرانیتکمیل ساختمان ، آبخوریخلیل آباد209900۴۵۴2000102

تکمیل 6 کالسه ده غیبی ناحیه احمدآباد 11
احمدآباد209900۴۵۴2000103

تکمیل ساختمان ، سرویس 
، سپتیک، آّبخوری،دیوار و در 

محوطه، محوطه سازی
۵8.992.675.383۴۵0.000.0001399/09/231399/09/2۵سرجمععمرانی

اداره کل نوسازی، توسعه  و
تجهیز مدارس خراسان رضوی 

روابط عمومی  اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی
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