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رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :از
ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه همراستا با راهبرد جهش تولید،
 ۱۱۰پروانه بهره برداری ایجادی در بخش صنعت استان صادر
شدهاست .محمود سیجانی بیان کرد :صدور این تعداد پروانه
بهرهبرداری ایجادی در بخش صنعت استان با سرمایهگذاری
پنجهزار و ۴۴۸میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۲هزار و
 ۴۷۳تن همراه بودهاست .وی افزود :همچنین دراین مدت ۸۲
فقره پروانه بهرهبرداری توسعهای با ۲هزار و  ۸۶۰میلیارد ریال
سرمایهگذاری و اشتغالزایی برای یکهزار و  ۱۷۶تن صادر شد که
نقشمهمیدرافزایشسطحتولیدمحصوالتصنعتیاستان

فرماندار قم عنوان کرد

بسیجسازندگیطالیهدارمحرومیتزدایی
فرماندار قم با بیان اینکه بسیج سازندگی ثابت کرده در تمامی
عرصه ها نیرویی باالقوه ،باالفعل قوی ،عالم ،متخصص و توانمند
است ،گفت :بسیج سازندگی با ما همراهی های خوبی داشته و در
جهت محرومیت زدایی همواره پیشقدم بوده است .دکتر مرتضی
حیدری با اشاره به اینکه بسیج میراث ماندگار امام خمینی(ره)
است که طی چهار دهه با هدایت و زعامت رهبر معظم انقالب
هنوز برای تحقق آرمانهای واالی انقالب تالش می کند ،اظهار کرد:
ما در انجام وظایف و ماموریت های مربوطه هر جایی با مشکالت و
موانع مواجه می شویم با بسیج سازندگی مشکل را رفع می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بسیج سازندگی به ویژه در یک سال گذشته
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رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

هویت فرهنگی قم
باید حفظ شود
اوضاع فعلی ،زیبنده این شهر مقدس نیست

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به هجمه اولویت های اصلی ما باشد .آیت الله سیدهاشم حسینی
فرهنگی دشمنان به شهر قم ،گفت :حفظ هویت دینی و بوشهری در دیدار حجت االسالم محمد قمی ،رییس سازمان
فرهنگی این شهر و مقابله با توطئه های دشمنان ،باید جزو تبلیغات کشور ،افزود :در طول سالهای اخیر ،دشمنان برای

1

مدیرعاملشرکتتعاونیتوسعهوعمرانشهرستانقمخبرداد

آغازفروش 20هزارسهم از سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران قم
5

استاندار قم تاکید کرد

با حضور مدیرحوزه های علمیه و رییس سازمان تبلیغات اسالمی :

ضرورت تسریع در صدور پروانه
پروژه های اقدام ملی

مدیرکلجدیدتبلیغاتاسالمیقممعارفهشد
باابالغدستورالعملاجراییرئیسقوهقضاییه؛

استاندار قم گفت :در پروژه های طرح مسکن اقدام ملی ،مسکن استان قم اظهار داشت :به دنبال تفاهم نامه وزارت راه
اقدامات زیربنایی و زیرساختی همزمان با روند اجرای پروژه و شهرسازی و وزارت کشور ،در صدور پروانه پروژه های مسکن
انجام شود .بهرام سرمست در چهارمین جلسه شورای تامین طرح اقدام ملی تسریع شود .وی تاکید کرد :برای پیشرفت و

ش و پرورش:
وزیر آموز 

اموال و دارایی نامشروع مسئوالن پس گرفته میشوند

رئیس قوه قضائیه با ابالغ دستورالعملی ،دادستانی کل کشور را موظف کرد:
اموال و داراییهای نامشروع شناسایی و پس گرفته شود .به گزارش مرکز رسانه
قوه قضاییه ،بهمن ماه سال  ۹۸بود که مجلس شورای اسالمی به منظور اجرایی
شدن اصل ۴۹قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل
به قانون کرد این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن
است که اموال نامشروع مسئوالن را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی
و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند2 .
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مدارس از اول بهمن حضوری میشوند
8

عکس :مهدی بخشی

1

روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت:

دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه غیرقابل قبول است

رییس جمهوری با بیان اینکه الیحه بودجه  ۱۴۰۰براساس قواعد و شرایط کشور
تهیهوتنظیمشدهاست،تاکیدکرد:دگرگونکردنشاکلهوساختاربودجه،مطمئنا
غیرقابل قبول است .حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در یکصد و نود و
پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش بررسی الیحه
بودجه  ۱۴۰۰در مجلس توسط رییس سازمان برنامه و بودجه ،افزود :الیحه بودجه
نتیجه مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درباره
کشور
الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط
2

رئیسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم:

هویت فرهنگی قم باید حفظ شود

تحقیردرمان
دردهای ما نیست

این هم از مصائب این کشور است که هر موضوعی به
سرفصلی برای مناقشه بدل میشود و گوشهای از سرمایه
اجتماعی و توان ملی را میفرساید ،نمونهاش واکسن کرونای
ایرانی .چندین ویدئو برای مسخره کردن واکسن کرونای ایرانی ساخته شده و موضوع
لطیفهها هم شده است .این گونه شوخیها چیز عجیبی نیست برای واکسنهای خارجی
هم ساخته شده است اما ما باید نسبتمان را با این واکسن همچون نمونهای از این گونه
موضوعات مشخص کنیم .نظر من این است برای اندیشه و قضاوت درباره واکسن ایرانی به
مسائلزیرتوجهداشتهباشیم:
یک .واکسن را سیاسیون ایران نمیسازند که مصاحبه میکنند و خبرش را میدهند.
واکسندرآزمایشگاههاومراکزتحقیقاتیوکارخانجاتداروییتوسطمتخصصانعلوممرتبط
ساخته میشود .آنها انسانهای متخصص ایراندوستی هستند که میخواهند برای بهبود
وضع انسان ،واکسن بسازند .حساب آنها از سیاست جداست.
دو .همه کشورها و شرکتهای مهم داروسازی و ساخت واکسن ،برای پیشبرد کارشان
همکاری فناورانه ( )Technological collaborationمیکنند .ایرادی نیست که ایران هم با
هرکشوردیگری،چین،کوبا،هندیا...همکاریفناورانهداشتهباشد.جهانامروزازاساسبر
همکاری فناورانه در همه محصوالت – از خودرو تا دارو تا تسلیحات – بنا شده است .همکاری با
کشورهایدیگرنقطهقوتاست.سه.مطالبهکردنشفافیتمقاماتسیاسیدراطالعرسانی
درباره واکسن ایرانی ،ضرورت طی شدن همه مراحل تخصصی و پروتکلهای تأیید واکسن
مطابق استانداردهای معتبر جهانی ،دوری از سیاسیکاری ،شو اجرا نکردن ،صداقت
داشتن ،و هر آنچه حافظ امنیت انسانی و جان مردم باشد ،با حمله کردن و مسخره کردن
ً
واکسن ایرانی خیلیفرق دارد .چهار .سرعت جهان در رسیدن به واکسن ،قطعا عوارضی برای
درست طی شدن مراحل تحقیقات ،طراحی ،آزمایش ،تأیید و تولید واکسنهای کرونا داشته
است .اعتماد جهانیان به واکسنهای موجود به صورت حداکثری هم جذب نشده است.
بسیاریازمردمکشورهایتوسعهیافتههمتزریقواکسنرانپذیرفتهورسانههادرصحنهسازی
نبودن تزریق کرونا توسط مقامات سیاسی جهان هم تردید کردهاند .مسأله واکسن کرونا،
جهانی است و به ایران اختصاص ندارد .صادقانه پیشنهاد میکنم بین زحمات متخصصان
ایرانی که برای تولید واکسن در شرایط سخت کشور ،تحت تحریم ،با کمبود منابع و  ...تالش
کرد ه و میکنند؛ و فرایند سیاسی مرتبط با واکسن تفاوت قائل شویم .زحمت متخصصان
را پاس بداریم ،و از سیاسیون درخواست کنیم شفاف باشند ،هرگز واکسن را ابزار نمایش
سیاسی نکنند ،و سیاست را در این امر تخصصی دخالت ندهند .شفافیت داروی این درد
است .حمله به واکسن ایرانی و تمسخر آن ،درمان نیست ،بر دردها میافزاید .تحقیر خود
درمان دردهای ما نیست.
محمدفاضلی*

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :

پاکستانجلویتعرضتروریستهابه
مسلمانانرابگیرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به حادثه معدن زغال سنگ بلوچستان پاکستان
در پیامی آورده است :دولتمردان پاکستانی موظف هستند حافظ خون و جان مسلمانان در
این کشور باشند و دست گروههای تروریستی و تکفیریها را از تعرض بر جان مسلمین باز
دارند.
به گزارش شنبه شب پایگاه اطالع رسانی جامعه مدرسین در این پیام آمده است :حادثه
دلخراش و خونین کشتار کارگران شیعه معدن زغالسنگ در ایالت بلوچستان پاکستان که
در نهایت قساوت و سبعیت توسط تروریستهای داعشی صورت گرفت ،فاجعهای دردناک
و غمانگیز است.
پیام ادامه یافته است :دستان جنایتکار ،قلبهای کینهجو و جهل و تعصب تکفیریها،
امروز تحت هدایت سرویسهای اطالعاتی و امنیتی استکبار است و این جانیان در پناه
حمایتهای آنان خونریزی و جنایت میکنند.
پیام حاکی است :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن اعالم مراتب همدردی و تألم خود
نسبت به خانواد ه شهدای این حادثه اعالم میدارد :دولتمردان پاکستانی موظفند حافظ
خون و جان مسلمانان در این کشور باشند و دست گروههای تروریستی و تکفیریها را از
تعرض بر جان مسلمین باز دارند .پیام می افزاید :پیگیریهای قضایی و امنیتی و همچنین
قصاص جنایتکاران از مطالبات بهحق و مسلم خانوادههای داغدار است و مقامات پاکستانی
باید تا تحقق کامل مطالبات و اجرای عدالت پیگیر باشند.
در این پیام تصریح شده است :باید هرچه سریعتر مراسم تشییع و تدفین شهیدان این
فاجعه اندوهبار ،در شکوه و آرامش برگزار شود و حرمت پیکر آنان گرامی داشته شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به هجمه فرهنگی دشمنان به
شهر قم ،گفت :حفظ هویت دینی و فرهنگی این شهر و مقابله با توطئه های
دشمنان ،باید جزو اولویت های اصلی ما باشد.
آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار حجت االسالم محمد
قمی ،رییس سازمان تبلیغات کشور ،افزود :در طول سالهای اخیر ،دشمنان
برای تغییر فضای دینی و فرهنگی قم ،برنامه های زیادی را اجرا کرده اند که
بر اثر آنها ،شاهد تغییراتی در سطح این شهر بوده ایم که موجب نگرانی مقام
معظم رهبری و مراجع عظام تقلید شده است .وی ادامه داد :در همین زمینه
قرارگاهی در قم تشکیل شده است که امیدواریم به گونه ای تقویت شود تا
شاهدبهبودوضعیتاینشهرباشیم.چراکهاوضاعفعلی،زیبندهشهرمقدس
قم نیست .امام جمعه قم به تالش های شبانه روزی دشمنان برای اثرگذاری
فرهنگی بر جامعه و بیان کرد :دشمنان ما روز به روز مجهزتر می شوند و علیه
اسالم و انقالب برنامه ریزی می کنند.
به گفته وی ،آنها از طرق مختلف مخصوصا دنیای مجازی و رسانه و ماهواره،

جوانان و فرهنگ ما را نشانه گرفته اند .براین اساس ما هم وظیفه داریم که با
همه توان خود در مقابل توطئه ها بایستیم و پاسخ هجمه ها و شبهات را بدهیم.
حسینی بوشهری با اشاره به وجود برخی ناهنجاری های فرهنگی و
اجتماعی ،اظهار داشت :زمانی قدرت نداشتیم و نمی توانستیم کاری بکنیم،
اما االن که دست ما باز است و نهادها و ارگان های مختلفی مشغول کارهای
فرهنگی هستند ،سوال این است که چرا همچنان آسیب ها و ناهنجاری های
مختلفی در جامعه دیده می شود .وی تاکید کرد :چرا با وجود این همه نهاد و
امکانات و برنامه های فرهنگی ،همچنان تا شرایط مناسب فاصله داریم و کارها
آنچنان که باید ،به نتیجه نمی رسند؟
امام جمعه موقت قم یادآور شد :آرزوی ما قبل از انقالب این بود که فرصت
و عرصه ای برای تبلیغ دین فراهم شود .چرا که در آن دوران ،محدودیت های
زیادی وجود داشت و هر سخنی را نمی شد مطرح کرد.
وی با تاکید بر محدودیت عزاداری ها در پیش از انقالب ،افزود :افراد مختلفی
بهخاطراظهارنظرتحتنظربودندبهگونهایکهدرمنابرعلیهآمریکاواسرائیل
هم نمی شد حرفی زد و با گویندگان و خطبا ،به شدت برخورد می کردند.
رییس جامعه مدرسین گفت :بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،فرصت های بی
نظیری برای تبلیغ دین و معارف اسالمی فراهم آمده که باید از آن به نحو احسن
استفاده کرد .عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان،
جوانان را سرمایه کشور و انقالب دانست و افزود :ما باید روی نسل جوان سرمایه
گزاری کنیم و برای سعادت دنیا و آخرت آنها برنامه ریزی داشته باشیم.
وی بیان کرد :امروزه شاهد هستیم حضور جوانان در مساجد در حد انتظار
نیست که باید با برنامه های مناسب ،آنها را برای حضور در مجالس مذهبی و
مساجد تشویق کنیم .حسینی بوشهری گفت :اکثریت جوانان ما نگاه دینی
دارند حتی اگر از برخی جنبه های ظاهری ،مورد پسند ما نباشند .به گفته
وی ،باید توجه داشته باشیم اینها همان جوانانی هستند که در میادین مختلف
مثال تشییع باشکوه شهید حاج قاسم سلیمانی آن حماسه ها را می آفرینند.
وی در پایان با تاکید بر حل معضالت و مشکالت مردم اظهار داشت :مساله
معیشت مردم بسیار مهم است .وقتی یک نفر در تهیه ضروریات زندگی خود
دچار مشکل باشد ،نمی توانیم از او انتظار داشته تاشیم در مسائل سیاسی و
فرهنگی با ما همراه باشد.

با حضور مدیرحوزه های علمیه و رییس سازمان تبلیغات اسالمی :

مدیرکلجدیدتبلیغاتاسالمیقممعارفهشد

آیین تکریم و معارفه حجج اسالم رضا عزت زمانی
و مرتضی شعبان زاده مدیران کل سابق و جدید
تبلیغاتاسالمیقم،روزیکشنبهباحضورمدیرحوزه
های علمیه و رییس سازمان تبلیغات اسالمی برگزار
شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم در این آیین،
اظهار کرد :هدف گذاری تبلیغات اسالمی قم در
دوره جدید نیز مانند گذشته عمل به منویات مقام
معظمرهبریدرعرصههایدینیوفرهنگیخواهد
بود.
حجت االسالم و المسلمین مرتضی شعبان زاده
افزود :مشکالت و گره های استان باید در قالب
تعامالتنظاممندکاهشیابد.
وی یادآور شد :در دوران مدیریت مدیرکل سابق
تبلیغات اسالمی قم ،این نهاد از حاشیه و انزوا خارج
و به متن امور وارد شد.

شعبان زاده ادامه داد :انتظار به جایی که رهبر
معظم انقالب در پیشرانی و کانون اصالحاتی بودن
قم در تحوالت کشور دارند در دوره جدید باید تقویت
شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم گفت :تقویت
ارتباط عمیق و همیشگی با حوزه علمیه ،جبهه
انقالبی ها ،زائران داخلی و خارجی و تعامل با
دستگاه های اجرایی جهت گیری های اصلی این
اداره کل در دوره جدید خواهد بود.
شعبان زاده گفت :حل مشکالت ساختاری و
اجتماعی موجود در قم با تالش یک دستگاه حل
نمی شود و باید تمام دستگاه های مسئول پای
کار بیایند .وی اظهار داشت :اصالح سیما و چهره
عمومی و ظاهری قم با مشارکت جبهه مردمی
انقالب و دستگاه های اجرایی به صورت جدی
دنبال خواهد شد.

به گفته شعبان زاده ،ما در حمایت از جریان
انقالبی و تضعیف جریانمعاند در قم کوتاه نخواهیم
آمد و این مساله را هم کامال شفاف و صریح بیان می
کنیم.
مدیرکل سابق تبلیغات اسالمی قم نیز اظهار
داشت :فعال کردن ظرفیت های حوزه در جبهه
تبلیغ و استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی جهت
گیری اداره کل تبلیغات اسالمی قم طی  ۲سال
گذشتهبود.
حجت االسالم والمسلمین رضا عزت زمانی افزود:
در مدت ۲سال خدمت در قم مدیر حوزه های علمیه
بسترمطلوبیبرایهمکاریدرعرصهتبلیغبهوجود
آورد.
وی یادآور شد :حضور پرشور برای خدمتگزاری
به مبتالیان کرونا اوج فعالیت های جهادی طالب
حوزه علمیه قم در یک سال گذشته بود.

آیتاللهاعرافی:

هویت و ذات اصلی حوزه تبلیغ دین است

مدیرحوزههای علمیه کشور گفت :هویت و ذات و رسالت اصلی حوزه تبلیغ دین است.
آیتالله علیرضا اعرافی دیروز در آئین تودیع و معارفه مدیرکل سابق و جدید تبلیغات
ن جوشان تبلیغ است و مبلغان
اسالمی قم اظهار داشت :سرمایه حوزه علمیه قم ،جریا 
دین ،همواره مایه افتخار این نهاد دین بودهاند.
مدیرحوزههای علمیه کشور افزود :هویت و ذات و رسالت اصلی حوزه تبلیغ دین است
و حوزه بدون پیامرسانی دین معنایی ندارد ،براین اساس تبلیغ ما نیازمند نگاهی کالن،
تمدنی ،راهبردی ،علمی و عمیق و هدفمند است تا بتواند اثرگذار باشد.
وی بیان کرد :مبلغان حوزه باید از یک نقشه و افق بلند راهبردی در جریانهای تبلیغی
برخوردارباشندتادرعرصههایمختلفبهویژهبینالمللیموفقباشند.
آیتالله اعرافی عنوان کرد :حوزه امروز به مبلغانی نیاز دارد که عمیق و صاحب اندیشه
و فکر و درک صحیح باشند و نیازها را بشناسند ،بهخصوص پس از انقالب با مسائل و
اقتضائات جدیدی مواجه شدیم و باید بر اساس آن ،نیازها را بشناسیم.
وی خاطرنشان کرد :در عصر انقالب اسالمی ،نگاه تمدنی دارای ارزش واالیی است و
این نگاه تمدنی به علم و دانش نیاز دارد.
امامجمعه قم تصریح کرد :شناخت نقاط آسیبساز تمدن غربی الزمه امر تبلیغ است و
مبلغان باید خطرات و آفات تبلیغ را بهخوبی بشناسند تا گرفتار شکلگرایی ،حرکتهای
صوریوتشریفاتینشویم.
وی اظهار داشت :البته حوزه و روحانیت نگاه منصفانهای به پیشرفتهای تمدن غرب
و نقاط مثبت آن دارد ،ازاینرو یکی از این نیازهای جدید تبلیغ ،شناخت درست مزیتها
و آسیبهای غرب است ،چراکه انقالب اسالمی امروز در یک رویارویی تمدنی با غرب
قرارگرفته است .آیتالله اعرافی گفت :هدف و غایت اصلی حوزه علمیه مسئله تبلیغ و
رسانه بودن است و در این مسیر نیز جمعیت عظیمی از طالب مبتدی تا علمای بزرگ
جهان تشیع قرار دارند تا اقدام مشترک تاریخی شکل بگیرد.
مدیر حوزههای علمیه افزود :در آستانه یکصد سالگی حوزه علمیه قم هستیم و این
یکصد سال ،پروندهای ّزرین از تبلیغ و فعالیتهای اثرگذار در سطح داخل و بینالملل
است که در تاریخ حوزههای علمیه بیسابقه بوده است.
امامجمعه قم بیان کرد :حوزه علمیه قم همچنان باید حوزه تمدن ساز ،تأثیرگذار،
موجآفرین و تحول بخش باشد؛جایگاه ویژه قم بهویژه در زمان وقوع نهضت امام خمینی
(ره) بسیار ارزشمند است و امام خمینی(ره)برآمده از کرسی درس مرحوم آیتالله
عبدالکریمحائریفعالمانبزرگاست.
وی تصریح کرد :به نظر میرسد هنوز به دغدغه رهبر انقالب اسالمی پاسخ مناسبی
داده نشده درحالیکه باید قم شهری در رتبههای برتر به لحاظ فکری ،فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعیومعرفتیباشد.
معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریقم:

نبایدمشکالتمسکنمهر
دوبارهتکرارشود

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریقمبااشارهبهوضعیتمطلوبمنطقهپردیسان
گفت :در زمان شروع طرح مسکن مهر ،سازمان مدیریت شهری با اختصاص محلی در
منطقه  ۴اقدام به صدور پروانه میکرد و باید زیرساختهای موجود برای طرح اقدام ملی
مسکن با نوع کاربریهای موردنیاز آن بررسی شود تا تجربه مسکن مهر و مشکالت آن
دوباره تکرار نشود.
محسنبهشتیظهریکشنبهدرچهارمینجلسهشورایتأمینمسکناستانباانتقاداز
مشکل عدم صدور پروانه از سوی سازمان مدیریت شهری قم بیان کرد :ما تجربه  ۱۲ساله
مسکن مهر را داریم و سازمان مدیریت شهری قم میتواند سیستم خاصی را پیگیری و
طبق دستوری که دارند اقدام به صدور پروانه موقت کنند.
بهشتی با بیان اینکه مراحل انتقال ثبتنامشدگان شهرک امیرکبیر به استان قم صورت
گرفته گفت :در بحث ثبتنام دو مشکل وجود دارد و در خصوص الحاق  ۵۶۰هکتاری
شفافسازی مطلوبی صورت گرفت و افرادی که ثبتنام کردند و فرم «ج» آنها قرمز شده،
از هیچ امکانات دولتی هم بهرهمند نیستند و باید در این موضوع بازنگری صورت گیرد.
وی با اشاره به نگرانی مردم بیان کرد :مرحله سوم ثبتنام هم شروعشده و وزارت راه و
شهرسازی باید در ارتباط بافرم «ج» از طریق رسانهها و صداوسیما به مردم اطالعرسانی
کند و یک ماه فرصت داده شود تا مردم در این زمینه تعیین تکلیف شوند.
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چرا ایران و آمریکا وارد جنگ نمی شوند؟
علیعیدیپور*

به دنبال ترور سردار سلیمانی در  13دی  1398تا همین روزها که مصادف
است با اولین سالروز این ترور ،همواره در نظرها و تحلیل ها ،احتمال بروز درگیری
نظامی بین ایران و آمریکا مطرح بوده است .بحث مقاله حاضر این است که
احتمال بروز جنگ بین ایران و آمریکا بسیار اندک است ،چرا که در شرایط کنونی
جنگ به زیان هر دو کشور خواهد بود و آنان را از رسیدن به اهداف بلند مدت خود
باز می دارد .هدف بلند مدت ایران حفظ و گسترش نفوذ منطقه ای است و هدف
بلند مدت آمریکا جلوگیری از افول قدرت و بازگشت به نقش رهبری در نظام بین
المللاست.
معموال جنگ زمانی به وقوع می پیوندد که از یک طرف همه راه های دیپلماسی
بسته باشد و از طرف دیگر ،فایده های آن بیشتر از هزینه ها باشد ،و این با واقعیات
کنونی نظام بین الملل و شرایط فعلی دو کشور ایران و آمریکا همخوانی ندارد.
از روز  18اردیبهشت  1397تا کنون که آمریکا از برجام خارج شد و سیاست
«فشار حداکثری« علیه ایران را اعمال کرد ،ایران در چارچوب سیاست «صبر
استراتژیک» همواره سعی کرده با حفظ پایبندی خود به برجام ،یک «پل بازگشت
به عقب» را برای خود حفظ کند .در شرایطی که دوران ریاست جمهوری ترامپ به
پایان نزدیک می شود و در آستانه روی کار آمدن دولت بایدن هستیم که اعالم کرده
قصد بازگشت به برجام را دارد ،حفظ «پل بازگشت به عقب» توسط ایران ،می تواند
برای هر دو طرف مفید باشد و این به معنی باز بودن باب گفت وگو است .تحت
این شرایط منطقی است که ایران و آمریکا از هرگونه اقدامی که به تخریب این پل
بینجامد و راه دیپلماسی را مسدود کند ،اجتناب کنند.
در ماجرای ترور سردار سلیمانی هم ایران طی یک سال گذشته با اتخاذ یک
سیاست حساب شده از تشدید درگیری با آمریکا پرهیز کرده و تسویه حساب در
این قضیه را به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیوند زده که مسلما در کاهش
تنش میان دو کشور موثر بوده است.
در صورت بروز جنگ شاید تصور بر این باشد که یکی از دو طرف ،برنده و دیگری
بازندهباشند،اماواقعیتایناستکهدرصورتبروزدرگیریبینایندوکشور،هم
ایران و هم آمریکا بازنده اصلی هستند و برندگان این جنگ در منطقه ،کشورهای
«عربستان سعودی و اسرائیل» و در خارج از منطقه« ،چین» هستند .به عبارت
دیگر ایران و آمریکا وارد جنگی می شوند که هزینه های آن برای طرفین (ایران
و آمریکا) و فایده های آن برای دیگران (عربستان،اسرائیل و چین) خواهد بود.
در صورت وقوع جنگ ،از یک سو ایران بازنده این جنگ است :چراکه از یک
طرف سیاست «صبر استراتژیک» ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و نیز در پی
ترور سردار سلیمانی بی نتیجه خواهد ماند و در این مدت فقط هزینه های بی
بازگشت را پرداخت کرده است؛ و از طرف دیگر صحنه رقابت منطقه ای را به دو
دوشمن دیرینه خود یعنی عربستان سعودی و اسرائیل ،واگذار می کند چراکه
درگیر یک جنگ فرسایشی می شود و توان کمتری برای حفظ نفوذ منطقه ای
خود خواهد داشت.
اگر جنگی صورت بگیرد ،قطعا عربستان و اسرائیل از آن در امان نخواهند بود اما
این سودی برای ایران ندارد چراکه حفظ و گسترش نفوذ منطقه ای ایران ،مستلزم
برقراری آرامش در منطقه است .عربستان سعودی و اسرائیل با علم به مفید بودن
محیط آرام منطقه برای گسترش نفوذ ایران ،سعی دارند با تحریک آمریکا به جنگ
علیهایران،بهاهدافخودکههمانکاهشنفوذمنطهایایراناست،دستیابند.
از سوی دیگر ،آمریکا نیز بازنده این جنگ خواهد بود با این تفاوت که باخت
آمریکا همزمان و پیوسته به هم در دو سطح منطقه ای و بین المللی خواهد بود.
در سطح منطقه ای ،خاطره تلخ جنگ عراق هنوز برای آمریکایی ها زنده است.
در صورت بروز جنگ بین ایران و آمریکا ،این جنگ به باتالقی برای آمریکا تبدیل
خواهدشد کهبعید استبه راحتیبتواند از آن خارجشود .تجربه امنیتی آمریکادر
عراق آنان را وادار خواهد ساخت تا از الگوهای «کم شدت» در برابر ایران استفاده
کنند .در این میان ،اعزام نیروهای نظامی راهبردی آمریکا به منطقه را صرفا باید
برای برقراری موازنه تهدید تجزیه و تحلیل کرد و نه شروع جنگ.
درسطحبینالمللیبایدبهرقابتشدیدمیانآمریکاوچینبرایسیطرهجهانی
اشاره کنیم .حضور اضافی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و خلیج فارس ،فرصت
بیشتری در اختیار چین می گذارد تا نفوذ خود در جهان را ،از اروپا تا خاورمیانه
بسطدهد.بنابراینبهترینگزینهبرایچین،حضوربلندمدتآمریکادرخاورمیانه
و به ویژه درگیری نظامی این کشور در این منطقه است ،چراکه درگیری نظامی
آمریکا در منطقه خاورمیانه ،به معنای هموار شدن راه ابر قدرتی چین است که
همزمان بدترین گزینه برای آمریکا محسوب می شود .درگیری نظامی آمریکا در
خلیج فارس ،باعث توانفرسایی این کشور می شود .تاکتیک توانفرسایی یعنی
اجازه دادن به رقیب در راستای هدر دادن منابع زیاد برای به دست آوردن منافع
اندکوآمریکانمیخواهددرداماینتاکتیکاسیرشودوعرصهرقابتبینالمللی
را به چین واگذر کند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایران و آمریکا با علم به اینکه وقوع جنگ
بین آنها هیچ منفعتی برای طرفین ندارد و فقط موجب استفاده دیگر بازیگران
منطقهای و بین المللی از این شرایط می شود ،وارد درگیری نظامی نخواهند شد.
دانشجویدکتریروابطبینالملل

رئیسدفتررئیسجمهور:

نمیخواهیمزمینسوختهبهدولتبعدی
تحویلدهیم

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :ما نمیخواهیم زمین سوخته به دولت بعدی
تحویل دهیم .اتفاقا قصدمان این است که همه چیز را آماده تحویل دهیم و بر این
اساس یک عده نباید بیخود و بی جهت تا این حد سنگ اندازی کنند.
محمودواعظیدرخصوصاینکهمنتقداندولتدرنقدهایشانبیانمیکنند
برجام و تصمیمات دولت باعث شده ما در فعالیتهای هستهای به عقب بازگردیم
و حتی عنوان میکردند که قلب رآکتور اراک سیمان ریخته شده ،اما امروز شاهد
غنیسازی  ۲۰درصدی اورانیوم هستیم ،گفت:کسانی که در چند سال گذشته
مرتب میگفتند این دولت باعث شده است فعالیتهای هستهای ما متوقف شود
ببینندکهدرتمامیابعادچقدراتفاقافعالیتراگسترشپیداکردهاستبهگونهای
که امروز تصمیم میگیریم بالفاصله با آژانس هماهنگ میکنیم و غنیسازی۲۰
درصدی ما شروع میشود .رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد :آغاز غنیسازی
 ۲۰درصدی اورانیوم معنایش آن است که هیچگاه سازمان انرژی اتمی ما چه
در ارتباط با تحقیق و پژوهش و چه در ارتباط با نوآوری توقف نداشته و کارش را
انجام داده است .وی ادامه داد:اقدامات چند روز اخیر نشان میدهد آن کسانی
که با برجام و مذاکرات  ۵+۱مخالف بودند در حال حاضر در عمل مشاهده می
کنند که سازمان انرژی اتمی عملکردش در عرصه بین الملل برای اینکه فشار
روی کشور ما کمتر شود و هم در عرصه داخلی برای اینکه ما کار هسته ای مان
را بهتر انجام دهیم بسیار موفقتر بوده است .واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر
این که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اذعان میکنند اگر نمایندگان
مجلس و فشارهای آنان نبود دولت دست به غنیسازی  ۲۰درصد نمیزد؛ آیا
دولت تحت فشار مجلس این اقدام را انجام داده یا این اتفاق در راستای گامهای
کاهش تعهدات برجامی ایران است ،گفت :خودمان در  ۵مرحله اعالم کردیم که
تعهداتمان را کاهش میدهیم که یکی از آنها هم این بود که غنی سازی را افزایش
دهیم  .وی با تاکید بر این که برداشتن تحریم ها برای دولت مهم است ،ادامه داد:
باتوجه به اینکه  ۶ماه دیگر عمر دولت به پایان میرسد اما دولت برای رفاه مردم
تالش میکند تا تحریمها برداشته شود و از این طریق روابط خارجی ،بانکی ،بین
المللی ،اقتصادی و دیپلماسی کشوربا دنیا بهتر انجام شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد :باید بتوانیم دیپلماسی خود را
گسترش دهیم و فضای مناسبی به دست بیاوریم تا دولت بعدی که به روی کار
میآید به راحتی کار کند ،ما نمیخواهیم زمین سوخته به دولت بعدی تحویل
دهیم .اتفاقا قصدمان این است که همه چیز را آماده تحویل دهیم و بر این اساس
یک عده نباید بیخود و بی جهت تا این حد سنگ اندازی کنند.



باابالغدستورالعملاجراییرئیسقوهقضاییه؛

اموال و دارایی نامشروع مسئوالن پس گرفته میشوند

رئیس قوه قضائیه با ابالغ دستورالعملی ،دادستانی کل کشور را موظف کرد:
اموال و داراییهای نامشروع شناسایی و پس گرفته شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،بهمن ماه سال  ۹۸بود که مجلس شورای
اسالمی به منظور اجرایی شدن اصل  ۴۹قانون اساسی طرح «اعاده اموال
نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که
اموالنامشروعمسئوالنراکهبهواسطهسوءاستفادهازجایگاهشغلیومدیریتی
آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا حجت االسالم والمسلمین رئیسی نیز در جهت اجرای همه
جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد
در بین مدیران و مسئوالن ،دستورالعملی را ابالغ نموده که مرکز آمار و فناوری
اطالعاتقوهقضائیهودادستانیکلکشورراموظفمیکند ظرفمدتیکماه
با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئوالن ،مقدمات اجرای این قانون
را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل ،سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات،
دستگاههای امنیتی ،پلیس و سازمانهای مردم نهاد به دادستانی کل کشور در
شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت
رسیدگی به ثروتهای کالن نامشروع و بدون مالحظهی مقام و مسئولیت فرد
خاطیبهتخلفاترسیدگینماید.
ماده ۱۱این دستورالعمل تصریح میکند« :رسیدگی به اموال موضوع قانون و
اعادهآن،منوطبهوجوداتهامکیفریویااثباتجرمنیستوترتیباترسیدگیبه
اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد».
دور زدن قانون و پنهان کردن اموال ،ممنوع!
دستورالعمل اجرایی ذکر شده دادستانها را موظف میکند ،انتقال احتمالی
این اموال نامشروع به همسر ،خویشاوندان ،شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه
را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی
را سد نمایند.
ضمن آنکه ردیابی پولهایی که به خارج از کشور منتقل شدهاند و استفاده
از قابلیتهای درون قوه قضاییه و دستگاههای اطالعاتی و نظارتی کشور و
همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین المللی ،برای استرداد این اموال نیز
جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
راه اندازی شعب ویژه برای اجرای سریعتر قانون
اعاده اموال نامشروع
همچنیندرایندستورالعملوجهتاجرایسریعوعادالنهقانون،پیشبینی
شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در تهران به همین منظور تشکیل
گردد .در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی ،دادگاهها موظف
هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به
عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.
بر اساس ماده  ۲۳این دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر
حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان
کلکشورمسئولنظارتقانونیبرعملکرددادستانهادراینزمینهمیباشند.
از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل
و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر میشود ،نمایندگان مجلس در سال
 ،۹۸طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند
که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی

جمهوری اسالمی ایران ،حاصل آن بود.
هدف از این طرح ،باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو
استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و
روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار میرفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف
آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم،
متوجه دستگاه قضا میشد .به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن به
اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی
آن دستورالعملی تدوین کرد .در دستورالعمل قوه قضاییه به نهادهای نظارتی
تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطالعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم
مشروعیتند ،به دادستان کل کشور معرفی کنند .دادستان کل کشور پس از
بررسی مقدماتی ،اطالعات جمع اوری شده را برای دادستان میفرستد و
دادستان با استفاده از ظرفیتهای قوه قضاییه ،تحقیق درباره منشا اموال مورد
نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط مظنون را آغاز میکند.
«قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران» با عنوان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در
 ۱۲ماده در جلسه علنی روز سهشنبه یکم بهمن ماه  ۱۳۹۸در مجلس شورای
اسالمی ،تصویب شد و نهایتا به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این قانون در چهارم اسفند سال ۱۳۹۸توسط رییس جمهور ابالغ شد
براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی ،دولت موظف است ثروتهای ناشی
از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوء استفاده از موقوفات ،سوء
استفادهازمقاطعهکاریهاومعامالتدولتی،فروشزمینهایمواتومباحات
اصلی ،دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق
رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد .این حکم باید با رسیدگی
و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود .در همین راستا ،رییس قوه
قضاییه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل۴۹
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» را صادر کرد.

روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت:

دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه غیرقابل قبول است

رییس جمهوری با بیان اینکه الیحه بودجه ۱۴۰۰براساس قواعد و شرایط کشور تهیه
وتنظیمشدهاست،تاکیدکرد:دگرگونکردنشاکلهوساختاربودجه،مطمئناغیرقابل
قبولاست.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۰در مجلس
توسط رییس سازمان برنامه و بودجه ،افزود :الیحه بودجه نتیجه مطالعات و بررسی
تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درباره الزامات و اقتضائات اقتصادی
کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.
رییس جمهوری ادامه داد :دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعاالن
اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاهها و پیشنهادهای اصالحی
نمایندگان در مجلس بوده اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه ،مطمئنا غیرقابل
قبول است .روحانی گفت :زمان بررسی بودجه ،زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی
فعالیتهای اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعاالن اقتصادی که پیشران
امور توسعه کشور به شمار میروند ،دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات
بودجهای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت
فشار قرار دهد.
رییس جمهوری همچنین پس از ارائه گزارش رییس سازمان بورس از وضعیت بازار

سرمایه ،با تاکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد
کشور است ،اظهارداشت :بورس بستر معامالتی شفاف است و دولت همواره در پی
تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را
قاعدهمندی و رعایت قانون در آن میداند.
از مداخالت غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد ،تاکید
کرد :سیاستگذاریهای بورس نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از
مداخالت غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود .روحانی یادآورشد :رسالت این
بورس ،کشف قیمت واقعی محصوالت بوده و سیاست اصولی دولت این است که
قیمتگذاری کاالها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی انجام شود
که این مسئله در نهایت به نفع بازار ،تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است .رییس
جمهوری با اشاره به برنامههای دولت برای کنترل و مقابله با افزایش بیدلیل قیمت
برخی کاالها ،تصریح کرد :دولت همواره بر اساس سیاستهای اصلی خود مبنی
بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس ،تالش دارد با تسهیل فعالیتها و کاهش
محدودیتها و اعتماد به شرکتهای با سابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت
مقررات عمل کردهاند و همواره موجب رونق بازارهای داخلی و خارجی بوده اند ،زمینه
افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کاال را فراهم کند.

رئیسمجلستاکیدکرد

راهبرد اصلی کشور؛ بی اثر کردن تحریمهاست

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :راهبرد
اصلی کشور در مواجهه با دشمن ،بی اثر کردن
تحریمهااست.
محمدباقر قالیباف روزیکشنبه در نطق پیش از
دستور خود در جلسه علنی مجلس ،گفت :راهبرد
اصلی کشور در مواجهه با دشمن ،بی اثر کردن
تحریمها است که مقدمه رفع تحریمها نیز محسوب
میشودوبرایرفعتحریمهانیزبایدتولیدقدرتکرد.
تولید قدرتی از جنس آنچه دانشمندان هستهای به
خصوص دانشمند عزیز و سرافراز شهید محسن
فخری زاده انجام دادند.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :منطقی،
درست و عقالیی دانستن قانون لغو تحریمها از سوی
رهبر معظم انقالب مهر تاییدی است بر آنکه این
قانون ظرفیت مناسبی برای این هدف ایجاد و نظام
محاسباتی دشمن را اصالح میکند که دوران اعمال
تحریمهای بی هزینهبر به پایان رسیده است.
قالیباف تصریح کرد :مجلس در حالی که فرصت
سازی برای رفع تحریمها را در دستور کار خود قرار
داده است ،ریل گذاری برای بی اثرکردن تحریمها را

راهبرد اصلی خود میداند که مهمترین اقدام تاکید
بر اصالح ساختار بودجه بعنوان سند مالی کشور
است که در آن میتوان با کاهش و شفافیت کسری
بودجه ،تورم بیش از حد را کنترل کرد و با رویکرد
ضدتبعیض و اشتغال زا ،مسیر اقتصاد سال آینده
کشور را به نفع مردم و کارآفرینان جهت داد.
وی تاکید کرد :بیانات حکیمانه و مدبرانۀ رهبر
معظم انقالب در سالروز قیام تاریخی مردم قم ،که
آیندۀ رسیدن به ایران قوی را ترسیم کرد ،به عنوان
فصلالخطاب ،نقشه راه پیگیری مطالبات مردم را
برای همه ما مسئولین جمهوری اسالمی روشن کرد.
جبهه غرب باید حقوق ملت ایران را به رسمیت
بشناسدقالیبافاظهارکرد:جبههغرببایدبداندکه
حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد و اگر فشاری
به مردم ایران وارد کرد ،باید خود را آماده پرداختن
هزینه متناسب با آن کند .برجام برای ما توافقنامهای
مقدسنیستبلکهباشروطیموردپذیرشجمهوری
اسالمی قرار گرفته تا تحریمها را رفع کند ،لذا
بازگشت آمریکا به برجام برای ما اهمیتی ندارد بلکه
برای ما فقط و فقط رفع عملی و قابل لمس تحریمها

موضوعیت دارد .رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح
کرد :ما بدون اینکه بدنبال خروج از برجام باشیم،
براساس مواد  ۳۶و  ۳۷برجام حق داریم در برابر اجرا
نشدن تعهدات طرف مقابل ،تعهدات خودمان را اجرا
نکنیم ،لذا با قاطعیت اعالم میکنیم ایران زمانی
تعهداتخودرااجرامیکندکهآنهانیزتعهداتخود
را عمل کنند و همه تحریمهای برجامی و دستورات
اجرایی رئیس جمهور آمریکا را رفع کنند.
نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریمها
دلخوشکرد
قالیباف افزود :امضای بایدن هم برای ما تضمین
نیست و تجربه بدعهدی دوره دولت اوباما-بایدن
نشان داد که نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریمها
دلخوش کرد .از نظر مردم ایران ،زمانی تحریم ها،
برداشته شده است که بتوانیم نفت خود را بفروشیم
و با ارز حاصل از فروش آن از طریق سازوکار
رسمی بانکی ،نیازهای مردم ایران را تامین کنیم و
تولیدکنندگان و بازرگانان ما در دنیا تجارت کنند در
این صورت ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام
عملمیکند.

دستور وزیر بهداشت ؛

انجام تست و قرنطینه برای مسافران ورودی از اروپا

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :همه مسافرانی که از اروپا به صورت
مستقیمیاغیرمستقیمازمرزهایهوایی،زمینیودریاییواردکشورمیشوند،ضروری
است عالوه بر تست مجدد در مبادی ورودی ،به مدت مناسب و منطبق با پروتکلهای
مربوطه در محل سکونت به صورت قرنطینه به سر برند.
به گزارش ایرنا از وبدا ،در پی گسترش ویروس جهش یافته در اکثر کشورهای اروپایی،
سعیدنمکیدرنامهایخطاببهدکترعلیرضارئیسی،معاونبهداشتوزارتبهداشت،
روسای دانشگاه های علوم پزشکی را مکلف به اجرای همه دستورالعمل های مربوطه
دانست .وی ادامه داد :پیرو مکاتبات و دستورالعمل های قبلی ضروری است با توجه به
گسترش ویروس جهش یافته در اکثر کشورهای اروپایی ،همه مسافرانی که از مقصد
اروپا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مرزهای هوایی ،زمینی و دریایی وارد کشور
می شوند ،عالوه بر تست مجدد در مبادی ورودی به مدت مناسب و منطبق با پروتکل

های مربوطه در محل سکونت به صورت قرنطینه به سر برند .نمکی افزود :همکاران
بهداشتی مکلفند همه روزه در مورد سالمتی و ردیابی عالئم بیماری به طریق مقتضی
پیگیری کنند و در صورت مثبت شدن تست فرد مذکور یا بروز عالئم در وی ،افراد
مستقیممرتبطازجملهخانوادهوهمچنینافرادغیرمستقیممرتبطمانندرانندگانیکه
در ایاب و ذهاب آنان نقش داشتند،از لحاظ تست و سایر موارد مورد بررسی قرار گیرند.
ً
نمکی تاکید کرد :درخصوص ورود مسافران غیراروپایی همان گونه که قبال اعالم شده،
ضروری است سطح بررسی ها و مراقبت های الزمه را افزایش داده و با پروتکل های
سختگیرانه تر امکانهرگونه مغفول ماندن موارد مبتال مرتفعشود.وزیربهداشت افزود:
بدیهی است در این راستا روسای دانشگاه های علوم پزشکی در استان های مرزی و
همچنین در استانهایی که به شکلهای مختلف پذیرای مهمانهای خارجی هستند،
مکلفهستنداجرایهمهدستورالعملهایمربوطهرابهدقتنظارتوپیگیریکنند.

نامهسرگشادهمحسنهاشمیبهخواهرشفائزه؛

از مواضعت درباره ترامپ عذرخواهی کن

محسنهاشمیدرپیاظهاراتخواهرشفائزههاشمیگفت:صمیمانهتقاضا
دارم صحبتهای خود را اصالح و از این موضع عذرخواهی کنی و مانع تخریب پدر
از طرف تجدیدنظر طلبان خارجی و افراطیون شوی.
محسن هاشمی فرزند مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه با انتشار
نامه ای نسبت به اظهارات خواهرش ،فائزه واکنش نشان داد .فائزه هاشمی در
گفتوگوی تصویری با یکی از رسانهها مدعی شده بود که «دوست داشتم ترامپ
رای بیاورد چون فشارها میتوانست ایران را مجبور به تغییر سیاست کند».
در پی این اظهارات محسن هاشمی ،رییس شورای شهر تهران و عضو شواری
مرکزی حزب کارگزاران با انتشار نامهای به اظهارت خواهرش پاسخ داد .در این
نامه آمده است :خواهر عزیزم فائزه ،هنوز چهارمین سالگرد رحلت پدر ،سپری
نشده بود که انتشار مصاحبه ای از تو موجب ناراحتی عالقمندان آیت الله
هاشمی رفسنجانی والبته اعضای خانواده و را فراهم کرد و بهانه ای مناسب به
افراطیون و تخریب گران پدر داد و برگ دیگری بر مظلومیتش اضافه شد.
وی افزود :نوشتن این سطور به معنای آن نیست که خود را بزرگتر یا فهمیده تر
از تو میدانم ،چرا که تقریبا هم سن و سوابق سیاسی تو کمتر از من نیست ،ولی
احساس وظیفه کردم که تذکراتی که بارها به شکل گفتوگوهای خانوادگی طرح
شده بود را در قالب نامه سرگشاده بیاورم.
در ادامه این نامه آمده است :به خوبی میدانی که متفاوت با بسیاری از
شخصیتهای کشور ،پدر ،چهره ای نبود که مواضع وتفکراتش پوشیده باشد ،از
او هزاران صفحه اثر در قالب کتاب ،خاطرات ،خطبه های نمازجمعه ،سخنرانی،
مصاحبه و  ...باقیمانده است که حدود یکصد جلد آن تاکنون منتشر شده است.
وی خطاب به فائزه هاشمی تاکید کرد :اتفاقا در موضوع ترامپ ،برخطر او و
تهدیدی که خودکامگی او هشدار علنی داده بود و گفتند که ترامپ چهرهای
خطرناک و قلدری که به اصول پایبند نیست و قواعد و مقررات را به راحتی به زیر
پا میگذار ،است .محسن هاشمی افزود :میدانی که ترامپ به واکنش احساسی
و به دور از عقالنیت ایران در این ماههای آخر دل بسته بود تا بتواند آتش جنگ را
روشن کند که با هوشیاری وتدبیر مسئوالن ،بهویژه رهبر انقالب این توطئه ناکام
ماند و ایران با سرافرازی و ترامپ با شکست ،سخت ترین دوره تحریم ها را به پایان
رساند .وی خاطر نشان کرد :قطعا خود خوب می دانی و معتقدی که ترامپ کاری
جز تهدید ،تحریم ،بدعهدی ،ترور ،توهین علیه ایران انجام نداد و سیاستمداری
لمپن وقمار باز است و من سقوط ترامپ را به ملتهای ایران و آمریکا تبریک گفتم.
محسن هاشمی خطاب به خواهرش گفت :می دانم که در سالهای اخیر
برخوردهای نادرستی با تو ،خانواده وفرزندت شده است که شاید باعث کشاندن
تو به تندروی و خارج شدن از مشی میانه روی پدر گردیده ،ولی این دلیل نمیشود
که به رییس جمهور کشور بیگانه امید ببندی ودم از استقالل بزنی!
وی افزود :لذا از تو صمیمانه تقاضا دارم صحبتهای خود را اصالح و از این
موضع عذرخواهی کنی و مانع تخریب پدر از طرف تجدیدنظرطلبان خارجی
و افراطیون داخلی شوی.
یک فعال سیاسی اصالحطلب:

اصالحطلباندرشرایطخطرناکهستند

یک فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه اصالحطلبان در شرایط خطرناک
هستند ،اظهار کرد :اکنون بهترین زمان است که اصالحطلبان به خودشان
بازگردندونهادیایجادکنندکهبتواندتصمیماتیباضمانتاجراییبگیرد.
قربانعلی قائمی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه شرایط اصالحطلبان در
انتخابات  ۱۴۰۰بهتر از انتخابات گذشته نیست ،اظهار کرد :اصالحطلبان در
حال تالش هستند که طرفداران خود را وارد انتخابات کنند ،اما موفقیت آنها به
فضای عمومی کشور ،فعالیت رقبای آنها ،نوع عملکرد شورای نگهبان و شرایط
داخلیخوداصالحطلبانبستگیدارد.
وی در مورد فضای عمومی کشور تصریح کرد :کشور به دلیل شرایط خارجی
و بیماری کرونا تحت تاثیر قرار گرفته و به نظر میرسد انتخابات هم زیر سایه این
مسائل دنبال میشود .در حال حاضر اولویت جامعه سیاسی کشور انتخابات
نیست نه اینکه در این حوزه کار نکند بلکه در حال برنامه ریزی و برگزاری جلسات
و رایزنی هستند ولی انتخابات اولویت اول این مجموعه نیست ،زیرا شرایط کشور
به لحاظ مسائل خارجی ،بیماری کرونا و مسائل معیشتی یک شرایط عادی
نیست و همه به دنبال این هستند که کشور به آرامش نسبی برسد تا در این شرایط
انتخابات به خوبی برگزار شود زیرا در شرایط غیرعادی یا مشارکت کم میشود یا
ممکن است مردم تصمیم بگیرند که زود از آن پشیمان شوند.
این فعال سیاسی اصالحطلب در مورد شرایط داخل اصالحطلبان خاطر نشان
کرد :دولت با حمایت اصالحطلبان به قدرت رسید و همین مساله اکنون به پاشنه
آشیل اصالحطلبان تبدیل شده است زیرا آنها باید پاسخگوی عملکرد دولت
باشند .در حالی که روحانی اعالم کرد وامدار هیچ جریانی نیست ولی بیشترین
هزینهها به اصالحطلبان به خاطر حمایت از دولت وارد شده است.
قائمی ادامه داد :در حال حاضر اصالحطلبان باید به یک مانیفست مشخص
برسد االن زمان آن است که به خودشان بازگردد و نهادی ایجاد کنند که بتوانند
تصمیماتی بگیرد که ضمانت اجرایی داشته باشد نه اینکه صرفا جمعی در
میان اصالحطلبان تصمیمی بگیرند اگر اینگونه باشد شاهد اشتعال در بین
اصالحطلبان خواهیم بود .وی در پایان گفت :اصالحطلبان در شرایط خطرناک
هستند بنابراین باید از اختالفات پرهیز کنند و ساختاری تشکیل دهند که
متناسب با شرایط کشور بوده و ضمانت اجرایی داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی

برای خرید واکسن کرونا تابع وزارت
بهداشتهستیم

رییس کل بانک مرکزی گفت  :بانک مرکزی بدون سفارش وزارت بهداشت هیچ
اقدامی را برای خرید واکسن انجام نمیدهد ،اقدامی را هم که تاکنون انجام داده
براساس قراردادی بوده که وزارت بهداشت با سازمان بهداشت جهانی برای خرید
واکسن مشترک «کواکس» داشته است« .عبدالناصر همتی» در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه بانک مرکزی آمادگی خود را برای تامین مالی واردات واکسنهای
اروپایی ،انگلیسی اعالم کرده بود ،اما طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب واردات
واکسنهای اروپایی ،انگلیسی ممنوع اعالم شده است ،اکنون بانک مرکزی چه
سیاستی را برای تامین مالی واکسن کرونا در دستور کار خود قرار خواهد داد،
گفت :در ارتباط با خرید واکسن تابع وزارت بهداشت هستیم .همتی افزود :پیش
پرداخت آن با تالش بسیار به دلیل موانعی که آمریکا ایجاد کرده بود ،انجام شد و
بوسیله چند بانک ،آن را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار دادیم .رییس کل
بانکمرکزیخاطرنشانکرد :اینموضوعکهآیاهمینروندادامهداراستیاخیر،
موضوعی است که وزارت بهداشت باید تایید کند و ما هم تابع فرمایشات رهبر
معظم انقالب هستیم .به گفته وی ،بانک مرکزی وارد مباحث فنی و تخصصی
بهداشتی نمیشود ،فقط حمایت کننده از نظر پشتیبانی مالی است و هر آنچه را
که در نظر داشته باشند در اختیارشان قرار خواهیم داد.
وزیر آموزش و پرورش:

پیشنهادتعطیلی ۲هفتهایآموزش
مجازی بررسی می شود

وزیر آموزش و پرورش موافقت خود را با درخواست برخی خانوادهها و معلمان
برای تعطیلی ٢هفته ای آموزش مجازی اعالم کرد و گفت :به مسووالن ذیربط در
آموزش و پرورش ماموریت دادم این پیشنهاد را بررسی کنند.
محسن حاجی میرزایی روز یکشنبه در حاشیه شانزدهمین گفت و گوی هفته
در جمع خبرنگاران افزود :این پیشنهاد از مناطق مختلف به ما داده شده است
که از همکاران در آموزش و پرورش خواسته شد اختیارات قانونی ما را برای این
کاربررسیکنند.
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واقعااگر از نخ دندان استفاده نکنید چه میشود؟

عادتهای غلطی که سالمت چشم را
تهدیدمیکند

پیامدهای نخ دندان نکشیدن

استفاده از نخ دندان هم درست مانند ورزش روزمره و فاصلهگذاری
اجتماعی در طی پاندمی ،یکی از مواردی است که میدانید برای شما مفید
است ،حتی اگر عالقهای به انجام آن نداشته باشید...
بر طبق تحقیقات انجام شده مشخص شد بسیاری از افراد چندان اهل
رعایت بهداشت دهان و دندان نیستند .مطالعهی چاپ شده در مجله
پریودنتولوژی اگوست  2018نشان داد که فقط  32درصد آمریکاییها
هر روز نخ دندان میکشند ،در حالی که  32درصد دیگر هرگز نخ دندان
نمیکشند .بنابراین اگر به تمیز کردن بین دندانهایتان خیلی اهمیت
ً
ً
نمیدهید باید بدانید که تنها نیستید؛ اما آیا واقعا نیاز است که حتما نخ
دندان بکشید؟ ما برای پاسخ به این سؤال نظر متخصصان دندانپزشکی را
اینجا آوردهایم .با ما همراه باشید.
حاال اهمیت استفاده از نخ دندان چیست؟
تیم یافوال ( )TimIafollaرئیس انستیتوی ملی تحقیقات دندانو جمجمه
و صورت ( ،)NIDCRمیگوید" :به زبان ساده ،نخ دندان موجب تمیز شدن
بین دندانها ،جایی که مسواک به آنها نمیرسد ،میشود .در واقع هدف
این است که در ایجاد پالکهای دندانی یعنی همان پوشش چسبندهی
متشکل از باکتریها و ذرات غذا که بر روی سطح دندانهایتان میچسبند،
اختاللایجادکنید".
سالی کرام ( ،)Sally Cramپریودنتیست مستقر در واشنگتن دی سی و
سخنگوی انجمن دندانپزشکی آمریکا ،نیز در این باره میگوید" :مسواک
زدن پالک دندانهایتان را از خارج و داخل پاک میکند؛ اما در جایی که
دندانهایتان همدیگر را لمس میکنند جایی است که مسواک نمیتوان
به خوبی و کامل آنها را از بین ببرد اینجاست که نخ دندان باید کارش را به
خوبی انجام دهد".
در صورت پاک نکردن پالک از بین دندانها ،انواع عالئم میتوانند کمکم
شروع شوند؛ بیایید یک نگاهی به آنها بیندازیم:
طبق مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ( ،)CDCسیگار کشیدن،
دیابت ،تغییرات هورمونی زنان ،استرس ،وراثت ،دندانهای کج و برخی
داروها میتوانند خطر ابتال به بیماریهای لثه را افزایش دهد
لثههای خونین و نفس بدبو
پالک طوالنیمدت میتواند باعث التهاب لثه (ژنژیویت) شود .دکتر یافوال
میگوید" :شروع التهاب لثه ممکن است به کوتاهی  24ساعت باشد ،به
همین دلیل استفاده از نخ دندان یک بار در روز توصیه میشود".
عالئم اولیه التهاب لثه شامل تورم در لثهها و حساس شدن آنهاست به
نحوی که هنگام مسواک زدن یا نخ دندان کشیدن دچار خونریزی میشود و
فرد به طور مداوم دچار بدبویی در تنفس است.
خبرخوب؟
دکتر کرام میگوید" :التهاب لثه با انجام تمیزکاریهای مکرر حرفهای
توسط دندانپزشک (جرمگیری) و مراقبتهای بهداشتی بیشتر و بهتر در
منزل مانند مسواک زدن و نخ دندان کشیدن قابل برگشت است و لثهها
دوباره سفت و صورتی میشوند و خونریزی ندارند.

در این روزهایی که بهدلیل ویروس کرونا و تغییراتی که در
سبک زندگیها رخ داده است ،توجه به بهداشت و سالمت
روان بیش از پیش اهمیت دارد همهی افراد به بهداشت و
سالمت جسم خود اهمیت میدهند و حفاظت از جسم،
یک مسئله مهم برای تمام افراد است اما در مقابل ،شاید
بهداشت و سالمت روان ،کمتر از اهمیت برخوردار باشد .در
این روزهایی که بهدلیل ویروس کرونا و تغییراتی که در سبک
زندگیها رخ داده است ،توجه به بهداشت و سالمت روان
بیش از پیش اهمیت دارد .عالوه بر آن بهدلیل مشغلههای
زیاد زندگی امروزی ،بیتوجه بودن به سالمت ممکن است
عواقب زیادی درپی داشته باشد؛ بههمین دلیل تصمیم
گرفتیم امروز در این مطلب به بحث سالمت و بهداشت روان
بپردازیم.
بهداشت و سالمت روان
سالمت ذهنی اهمیت فوقالعادهای روی کیفیت زندگی
شخصی و حرفهای ما دارد .در دنیای پرمشغله امروز رسیدن
به آرامش درونی دشوار و گاهی غیر ممکن به نظر میرسد.
رسیدن به نقطهای از آرامش فکری مخصوصا برای افراد
پرمشغله نه تنها باعث کاهش استرس میشود بلکه به
سالمت ذهنی آنها نیز کمک میکند.
سازمان بهداشت جهانی ،بهداشت روانی را اینگونه تعریف
میکند :بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار
دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای
روانی و جسمی ،بهداشت به معنای نبود بیماری یا عقب
ماندگینیست.بهداشتروانیافرادمتاثرازعواملمتعددی
است؛ اگر چه این عوامل به صورت جداگانه مورد مطالعه
قرار میگیرند ،ولی در واقع این موضو ع چند وجهی متاثر از
یکدیگر است .بدین معنی که افراد به علت شرایط محیطی
یا عوامل فردی تعادل و آرامش روحی شان دچار تغییراتی
میشود و هر چه شدت این عوامل زیادتر باشد ،تاثیر و
تهدیدش بیشتر خواهد بود .عواملی همچون" :عدم برآورده
شدن نیازهای اولیه ،ناکامی ،استرس ،یادگیری ،مسائل
اجتماعی و رسانههای جمعی و ...از عمدهترین تاثیرگذاران
بر بهداشت روانی هستند .اختالالت روان پزشکی صدها
میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده اند.

لق شدن دندانها
از بین بردن التهاب لثه در همان ابتدای به وجود آمدنش بسیار مهم است تا
پیشرفتنکندوبهیکبیماریجدیتریعنیپریودنتیتمنجرنشود.
دکتر یافوال میگوید" :زمانی که پالک به سرعت از بین نرود ،کلسیم بزاق
را جذب میکند و خیلی زود سفت و سخت میشود که در این صورت
فقط با ابزارهای تمیزکننده دندانپزشکی پاک میشود .اگر این پالکهای
سفت و سخت شده یا همان جرم دندان به مدت طوالنی در جای خود
باقی بماند ،میتواند منجر به پریودنتیت (تخریب استخوان اطراف دندان)
شود .پریودنتیت یک بیماری التهابی است که میتواند باعث دور شدن
لثه از دندان و از بین رفتن استخوان محافظ دندان شود .در نهایت این که
پریودنتیت شدید منجر به شل شدن و از دست دادن دندان میشود" .
یک یا دو شب نخ دندان نکشیدن موجب افتادن دندانهایتان نخواهد
شد ،بنابراین در اینجا میتوانید نفس راحتی بکشید .پریودنتیت به تدریج
اتفاق میافتد ،آن هم به دلیل عدم رعایت بهداشت دهان و دندان در طول
زمان.
دکتر یافوال در این باره میگوید" :پریودنتیت ممکن است ماهها یا سالها
طول بکشد ،اگرچه این اتفاق از بیماری به بیمار دیگر متغیر است .با این
حال التهاب لثه و پریودنتیت واکنش التهابی بدن در برابر پالک و جرم است
و برخی از افراد بیشتر از دیگران مستعد التهاب هستند".
طبق مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ( ،)CDCسیگار کشیدن،
دیابت ،تغییرات هورمونی زنان ،استرس ،وراثت ،دندانهای کج و برخی
داروها میتوانند خطر ابتال به بیماریهای لثه را افزایش دهد.
پوسیدگیوحفرههایدندانی
دهان ما دارای میکروبیومهای زیادی است که به طور معمول از سطح
باالیی از باکتریهای خوب و سطح پایینی از باکتریهای بد تشکیل شده
است.
دکتر کرام میگوید" :این توازن از میکروارگانیسمهای خوب و بد وقتی که
دچاربیماریپریودنتالمیشویدبرعکسمیشود.یعنیمقدارباکتریهای
مضر که باعث التهاب و عفونت میشوند افزایش مییابد و این باکتریهای
مضر و حال به هم زن میتوانند مرواریدهای سفید شما را نیز پوسیده کنند".
دکتر کرام میگوید" :این باکتریها قند موجود در رژیم غذایی شما را
تخمیر کرده و اسیدی ایجاد میکند که باعث سوراخ شدن دندان میشود".
بیماریها و مشکالت جدی در سالمتی
وضعیت دهان شما تنها چیزی نیست که در هنگام تجمع باکتریهای
بد در معرض خطر باشد .دکتر کرام میگوید" :التهاب ناشی از تجمعات
باکتریایی و بیماری پریودنتال وارد جریان خون میشود ،جایی که میتواند
به سایر قسمتهای بدن حرکت کند و منجر به مشکالت سیستمی از جمله
ً
بیماری قلبی و احتماال دیابت شود و شما را در معرض خطر بیشتر حمله
قلبی و سکته مغزی قرار دهد .با اشاره به اینکه حتی مواردی وجود داشته
است که عفونتهای دندان درمان نشده باعث ایجاد آبسه در مغز شدهاند.
ً
بنابر این همانطور که میبینید بهداشت دهان و دندان صرفا موجب حفظ

و نگهداری دندانهای شما نمیشود بلکه سالمت عمومیتان را نیز حفظ
میکند".
ضد و نقیضهای نخ دندان!
اکنون یک موضوع جالب وجود دارد :اگرچه رعایت بهداشت مناسب
دهان و دندان جای فکر ندارد و متخصصان دندانپزشکی همه برای تمیز
کردن دندانها متفقالقول هستند ،اما برخی هنوز در مورد نیاز به نخ دندان
یا عدم استفاده از آن حرف دارند.
یک بررسی چاپ شده در نشریه پریودنتولوژی بالینی در ژانویه 2015
شواهد متناقض و ضعیفی را برای استفاده از نخ دندان به عنوان وسیلهای
برای جلوگیری از التهاب لثه ،به دلیل عدم کارایی ،نشان داد .سه ماه بعد،
بررسی دوم در همان ژورنال گزارش داد شواهد ضعیفی از نقش نخ دندان در
کاهش پالک و التهاب لثه وجود دارد که نامشخص و یا خیلی کم اثر است.
و اما پاسخ دکتر یافوال؟ وی میگوید" :نتایج مطالعات متفاوت است و
تحقیقات بیشتری در این مورد الزم است ،به ویژه در مورد اینکه آیا نخ دندان
تأثیری در پیشرفت بیماری لثه و پوسیدگی دندان دارد یا نه .همانطور که
گفته شد ،استفاده از نخ دندان راهی کمخطر و کمهزینه برای تمیز کردن
قسمتهایی از دندان است که مسواک شما نمیتواند به آن برسد ".ما در
اینخصوصبحثینداریم.
 5اشتباه رایج در استفاده از نخ دندان  +راهکار
اگر نخ دندان موجب درد و مشکل در بین دندانهایتان میشود ممکن
است نشانهی این باشد که این کار را اشتباه انجام میدهید .راهنمای
متخصصان در این باره را در ادامه بخوانید.
 .1جلوی آینه نخ دندان میکشید
دکتر ایافوال میگوید" :هماهنگی دست و چشم هنگامی که تصویر
معکوس میشود بسیار دشوار است؛ بعضی از افراد این حرکت را با
احساسشان راحتتر از دیدن میتوانند انجام دهند .این تمرین کمی طول
میکشد اما به زودی برای اکثر افراد بسیار طبیعی و راحت میشود ،به
خصوص اگر به الگوی نخ دندان کشیدن یعنی اول فک باال بعد فک پایین و
آن هم از چپ به راست پایبند باشید و از آن منحرف نشوید".
 .2نخ دندان را بین نوک انگشتان خود نگه میدارید
این موقعیت میتواند باعث خارج شدن نخ از دستتان شود .دکتر کرام
میگوید" :پیچیدن نخ به دور انگشتان کنترل آن را آسانتر میکند .اگر به
دلیل آرتروز یا کمبود مهارت در انجام این کار مشکل دارید ،با دندانپزشک
خودصحبتکنید".
 .3از نخ دندان خیلی کوتاه استفاده میکنید
دکتر یافوال میگوید" :طول نخ دندان با نخ استفاده نشده که به دور
انگشتان میانی و حلقهی هر دو دست میپیچد ،باید حداقل  18اینچ (45
سانتیمتر) باشد .کنترل و استفاده از یک قطعه نخ طوالنیتر نسبت به یک
قطعهکوتاه،آسانتراست".
.4لثههایتانرامیبرید
دکتر یافوال میگوید" :این اتفاق میتواند باعث درد و آسیب به بافت ظریف
بیندندانی شود .بهتر است از حرکت ارهای و آرام برای نخ دندان کشیدن
استفاده شود ،نه اینکه نخ دندان را بین دندانهایتان محکم و به صورت
ضربهای پایین بکشید .در ضمن اگر دندانهایتان خیلی به هم چسبیده
است ،از بین انواع نخ دندان ،نوع نازکتر آن را انتخاب کنید".
 -5کنارهی دندانهایتان را نادیده میگیرید
دکتر کرام میگوید" :در خط لثه ،نخ دندان را به شکل  Cدر برابر دندان
خود خم کنید و آن را به سمت باال و پایین حرکت دهید و بهآرامی کنار هر
دندان را مالش دهید".
ً
با این توضیحات واقعا چقدر بد استاگر نخ دندان نکشید؟
دکتر ایافوال میگوید" :هدف این است که هر روز پالک بین دندانها پاک
شود ،خواه با نخ باشد یا با روشهای دیگر بیندندانی؛ اما اگر هرگز بین
ش بازی میکنید!"
دندانهایتان را تمیز نکنید ،باید بدانید که با آت 
ً
دکتر یافوال میگوید" :هیچکس بیعیب و کامل نیست و دقیقا مانند رژیم
انداختن این کار صدمهای نخواهد دید .در
گرفتن یا ورزش ،با یک روز جا
ِ
واقع ،برخی از افراد هم هستند که خیلی خوششانس هستند و با وجود
اینکه هرگز نخ دندان نمیکشند دهان و دندانهای سالمی دارند .با همهی
ً
اینها یک دندانپزشک تقریبا همیشه میتواند تشخیص دهد کسی را که
ً
به طور منظم نخ دندان نمیکشد .معموال نادیده گرفتن نواحی بین دندانی
عالئم واضحی دارد ،گاهی اوقات پالک یا جرم است و گاهی اوقات یک
بیماریجدیترمانندالتهابلثهیاپریودنتیت".
بیایید صادق باشیم :زمانی که برای نخ دندان کشیدن الزم است معادل
تماشای دو فیلم اینستاگرام است .پس در انجام آن کوتاهی نکنید.

چطور حالمان را خوب کنیم؟

غفلت از این اختالالت خسارتهای جدی در سطح فرد،
خانواده و جامعه به دنبال خواهد داشت .فردی که میتواند
به فشارهای معمول زندگی روزمره غلبه کند و یک زندگی
مستقل داشته باشد را میتوان به عنوان یک فرد دارای
سالمت روان معرفی کرد« .بهداشت روان» تنها به تشریح
علتاختاللهانمیپردازد،بلکهپیشگیریناراحتیروانیبه
معنای وسیع آن با هدف جلوگیری از وقوع بیمارهای شدید
روانی را نیز دنبال میکند.
چگونه روان شاد و سالمت داشته باشیم؟
شاید شما از آن گروهی هستید که فکر میکنید داشتن
یک زندگی ایده آل و رویایی و داشتن روحیهای خوب و
سرحال و داشتن روانی سالم فقط با میزان درآمد و تامین
خواستهها و نیازهای شما بستگی دارد ،اما اشتباه میکنید
میتوان به سادگی از زندگی لذت برد و روحی سالم داشت.
ما برای انجام فعالیتهای طبیعی خود در زندگی روزمره به
سالمت اعصاب و روان نیازمندیم .سالمت روان به ما کمک
میکند با دوستان و خانواده خود رابطه سالم و اثربخشی
برقرار کنیم ،در محل کار و .عملکرد مطلوبی داشته باشیم
و در سایر فعالیتهای مهم زندگی خود نیز کامیاب باشیم.
برای حفظ و ارتقای سالمت روان ،بایدها و نبایدهای
متعددی را باید مد نظر قرار داد.
ازسختیهایزندگینترسید
یکی از جنبههای مهم سالمت ،سالم ماندن در شرایطی
است که زندگی سخت میشود .برخی از مردم توان
رویاررویی با مشکالت را ندارند و قادر نیستند از پس
مشکالت زندگی برآیند .چنین افرادی ممکن است در
شرایط سخت زندگی ،به رفتارهای ناسالمی مانند مصرف
مواد مخدر روی آورند و به تدریج به دام اعتیاد افتند.
مدیریتاسترس
مدیریت استرس از تاثیرگذارترین مسائل مربوط به سبک
زندگی سالم است .زندگی ما مملو از موقعیتهای نامناسب
اضطرابزا و پراسترس است .انسانی که به دنبال سالمت
روان است قطعا در این موارد به دنبال راههای مناسب کنترل
استرس خود خواهد گشت .آگاهی از مهارت و تکنیکهای
ایجاد آرامش (مانند ریلکسیشن) و مدیریت استرس به ما

کمک خواهد کرد که نگاه واقع بینانه به خودمان و دنیای
اطرافمان داشته باشیم و برخی مشکالت را بپذیریم و
آنهایی که قابل حل هستند را برطرف کنیم.
آموختنمهارتهایتازه
برای هوشیارسازی ذهن خود بهتر است ذهنتان را به
فراگیری مهارتهای تازه مشغول کنید .برخی ایدهها
میتوانند به شما کمک کنند ذهن خود را به چالش بکشید؛
یک زبان خارجی بیاموزید ،نحوه نواختن یک ساز را آموزش
ببینید و تمرین کنید ،مشغولیت جدیدی برای خودتان
دست و پا کنید ،تفریح یا سرگرمی جدیدی مثل یوگا،
نویسندگی یانقاشیراشروع کنید.
ارزش و اهمیت دادن به نیازها
احتیاجاتونیازهایجسمانیوروانیبسیارمهمهستند.
بشر دائما از این نیازها تاثیر میپذیرد و به نسبت محرومیت و
ارضاءآنهارفتارشتغییرمیکند.
از کار خود لذت بردن
اگر همواره در حال مسامحه و طفره رفتن از انجام کاری
هستید و یا احساس میکنید برای انجام کاری تحت فشار
هستید ،عالمت این است که از کاری که انجام میدهید
لذت نمیبرید .اگر به هر حال ناچارید این کار را انجام دهید،
پس روی جنبههای لذت بخش آن تمرکز کنید.
ایجاد تعادل بین کار و زندگی
تداخل و ادغام زندگی کاری و اداری با زندگی خصوصی
باعث اختالالت فیزیکی و عاطفی است برنامه و زمانی را
برای توقف کار انتخاب کنید و به آن پایبند باشید .در خانه
به کار فکر نکنید و توجه خود را به زندگی خانوادگی معطوف
دارید.
ورزش کردن
بلند شوید و روزانه چند دقیقهای بدوید یا یوگا کار کنید.
بعد از رساندن وزن بدنتان به حد مطلوب ،از سالمتی
بیشتر لذت خواهید برد .پژوهشها نشان دادهاند که ورزش
و فعالیتهای بدنی هدفدار میتوانند روشهای مناسبی
برای کاهش اضطراب و استرس و حتی احساس افسردگی
باشند و با گنجاندن یک برنامه ورزشی یا پیاده روی میتوان
سالمت جسمی و روانی را ارتقا داد.

خوب و آسوده بخوابید
به تمام اعضای بدنتان ،به ویژه به مغزتان اجازه دهید
به قدر کافی استراحت کند .خواب کافی فواید جسمانی
و روانی متعددی دارد .در طول خواب ،جسم و ذهن ما به
استراحت میپردازد و تجدید قوا میکند.
کمبود خواب میتواند به اختالل حافظه منجر شود.
مقابلهبامشکالتعاطفی
مشکالت عاطفی جزیی از زندگی محسوب میشوند
و سالمتی روانی به نحوه برخورد با این مشکالت و یافتن
بهترین راه حل برای غلبه بر آنها بستگی دارد .بیماریهای
روانی تقریبا همیشه به این حقیقت که بیمار قادر نیست
دوست بدارد و عشق بورزد مربوط میشود
با خیال راحت نفس بکشید
ابتداچشمهایتانراببندید.تنفسرابهصورتشکمیآغاز
کنید و بعد از پر شدن شکم تنفس سینهای را دنبال کنید که
در آن بخش سینهای پر میشود .بعد از آن هوا را در بخش
باالی سینه تا استخوان ترقوه وارد ششهای خود کنید .پس
از پایان دم نوبت به بازدم میرسد .برای مرحله بازدم نیز به
ترتیب هوا را از بخش باالی سینه ،سینه و شکم از ریههای
خود خارج کنید .مادامی که هوا از بینی شما وارد و خارج
میشود حرکتش را در شکم ،سینه و باالی سینه احساس
کنید .تا جای ممکن عضالت خود را منبسط کرده و آرامش
را در تمام اندامهایتان جاری کنید .سعی کنید حرکت هوا
را در بدن خود مانند موجهای اقیانوس تجسم کنید .این
تمرین را برای چند دقیقه در روز انجام دهید.
از سیگار ،مواد مخدر و الکل دوری کنید
مصرف سیگار ،مواد مخدر و مشروبات الکلی باعث
افت توان ذهنی میشود و تواناییهای ادراکی و قضاوتی
را کاهش میدهد .الکل بر بخشهای مختلف مغز تأثیر
میگذارد .حساسترین سلولهای مغزی در مواجهه با
الکل،سلولهایمرتبطباحافظه،تمرکز،خواب،هماهنگی
و قضاوت هستند .الکل به حافظه بلندمدت آسیب وارد
میکند .سیگار نیز سطح اکسیژن مورد نیاز مغز را کاهش
میدهد .این در حالی است که اکسیژن کافی برای سالمت
و فعالیت مطلوب مغز ضرورت دارد.

برخی عادات سالم برای حفظ سالمت چشم ها از جمله رعایت یک رژیم غذایی
متعادل ،استفاده از عینک های آفتابی استاندارد ،معاینات منظم چشم پزشکی و
...شناختهشدههستند.
با این حال چندین عادت غلط هم وجود دارند که می توانند به سالمت چشم ها
آسیب برسانند و نیاز به اصالح فوری دارند ،از جمله:
رژیم غذایی فقیر :مصرف بیش از حد فست فودها و اجتناب از مصرف کافی
میوه و سبزیجات ،ویتامین ها ،مواد معدنی و اسیدهای آمینه ضروری ،خطر ابتال
به بیماری های چشمی را تشدید می کند .سبزی های برگ دار ،میوه های رنگارنگ
و ماهی باعث جلوگیری یا مدیریت بیماری های چشمی وابسته به سن می شود.
محرومیت از خواب :کمبود خواب با قرمزی ،ایجاد حلقه های تیره زیر چشم،
چروک پوست زیر چشم ،خشکی چشم و تاری دید همراه است.
مالش چشم :چروک شدن پوست اطراف چشم یکی از نشانه های اولیه باال رفتن
سن است اما مالش چشم می تواند منجر به شکسته شدن عروق خونی کوچک زیر
سطح پوست شود و افتادگی پلک و چین و چروک زیر چشم را تشدید کند .با این که
راه های زیادی برای از بین بردن چروک زیر چشم از جمله تزریق بوتاکس یا جراحی
زیبایی پلک وجود دارد اما پیشگیری همیشه بهتر است.
فراموش کردن عینک آفتابی :اشعه فرابنفش خورشید یکی از خطرناکترین
عوامل برای آسیب به چشم ها و پلک است .قرار گیری در معرض نور خورشید منجر
به برفکوری ،آب مروارید ،دژنراسیون ماکوال و ناخنک چشم و حتی سرطان پلک می
شود .استفاده از عینک های آفتابی برای محافظت از اشعهUVو اشعهHEVحتی در
روزهای ابری ضروری است.
سیگار کشیدن :سیگار کشیدن تنها برای اعضایی از بدن مانند ریه ،قلب ،مغز و
 ...خطرناک نیست بلکه می تواند برای چشم نیز اثرات منفی جبران ناپذیر داشته
باشد.سیگارخطرابتالبهبیماریهایچشمیمانندآبمروارید،دژنراسیونماکوال،
یووئیت (التهاب قسمتی از چشم که مجرای دستگاه یووه آ نامیده می شود که شامل
عنبیه ،جسم مژگانی و کروئید (مشیمیه) است) ،خشکی چشم و ریتنوپاتی دیابتی
را تشدید می کند .در واقع سیگاری ها تا چهاربرابر بیشتر ممکن است کوری را در
مقایسه با افراد غیر سیگاری تجربه کنند .خبر خوب این است که ترک سیگار بدون
توجه به سن ،می تواند خطر ابتال به بیماری های جدی چشمی را کاهش دهد.
ننوشیدن آب کافی :عدم نوشیدن حداقل  8لیوان آب در روز و دریافت یک رژیم
غذایی با سدیم باال ،می تواند منجر به کاهش تولید اشک و از بین رفتن رطوبت
محیط چشم شود و فرد را مستعد ابتال به بیماری های چشمی کند .خشکی چشم،
قرمزی و پف کردگی پلک ها از نشانه های کم آبی بدن است.
عدم مراجعه به چشم پزشک :معاینات منظم چشم می تواند مشکالت بینایی
را قبل از ایجاد تشخیص دهد .چون بیماری های تهدید کننده بینایی مانند گلوکوم
اغلب هیچ عالئم هشداردهنده ای ندارند تا زمانی که از دست دادن دائمی دید اتفاق
بیفتد.

چطور طول دوره سرماخوردگی را
کوتاهکنیم؟

درد و خارش گلو ،سرفه خشک و کوتاه و گرفتگی بینی از عالئم رایجی هستند که
معموال همه ما در هنگام سرماخوردگی آنها را تجربه می کنیم.
معموال درمان کامل سرماخوردگی حدود  ۵روز طول می کشد اما اگر رژیم غذایی
و روش زندگیمان را تغییر دهیم می توانیم سیر بهبود این بیماری ویروسی را سریع
ترکنیم:
قهوه ننوشید :مصرف نوشیدنیهایی مثل قهوه و چای سیاه غلیظ خودداری
کنید .زیرا این نوشیدنی ها به جای آنکه به بدن شما آبرسانی کنند ،آب بدن شما را
کم می کنند .در عوض نوشیدن آب زیاد به بدن شما کمک می کند که سموم و مواد
زائد را سریعتر دفع کند و باعث می شود که خون و سلولهای شما به خوبی کار کنند.
سوپ مرغ بخورید :این نوع سوپ حاوی مادهای به نام سیستئین است که می
تواند به بهبود مخاط و گرفتگی گلو کمک کند .همچنین خوردن آن میتواند از
التهابری ههابکاهد.
ماست را فراموش نکنید :ماست و همچنین دیگر مواد لبنی ،سرشار از روی،
هستندکهبهبهبودعملکردسیستمدفاعیبدنکمکمیکنند.
مرکبات و توتها را به رژیم غذایی بیفزایید :این را بدانید که ویتامین ث ،جلوی
سرماخوردگی را نمیگیرد ،اما خوردن میوههایی که سرشار از این ویتامین هستند،
به شما کمک میکند تا هر چه سریعتر بهبود یابید .همچنین این دست از میو ه ها
ی های تنفسی نیز کمک
اندکی خاصیت ضد حساسیت دارند که به کاهش ناراحت 
میکنند.
از ادوی ه جات بهره ببرید :سیر ،زردچوبه ،فلفل تند و سایر ادوی ه جات طعم دهنده
ی توانند منجر به باز شدن مجراهای تنفسی و سینوسی شوند.
م 
گوشت قرمز و غذاهای دریایی مصرف کنید :این دسته از موادغذایی را به خاطر
میزانپروتئینموجوددرآنهاانتخابکنیدوبهخاطرداشتهباشیدکهآنهامنابعغنی
رویهستند.
الکل ننوشید :زمانی که شما سرماخورده هستید ،بهتر است با نوشیدن زیاد
مایعاتبهمبارزهبیماریبروید.امانوشیدنمشروباتالکلیتنهاوضعرابدترورگهای
کوچکراگشادمیکند.اینموضوعمنجربهایجادحسگرفتگیدرسینوسهامی
شود و توان بدن برای مبارزه با عفونت کم می گردد.
به اندازه کافی بخوابید :وقتی می خوابید و یا استراحت می کنید ،در واقع به
بدنتان اجازه می دهید که همه انرژی خود را برای مبارزه با سرماخوردگی بکار گیرد.
خوابیدن و استراحت کردن باعث می شود عملکرد سیستم ایمنی بدن شما افزایش
یابد و همه توانایی خود را برای مبارزه با ویروس سرما خوردگی استفاده کند .بنابراین
حداقل ۸ساعت در شب بخوابید و عالوه بر آن در طول روز هم حتما چند خواب
کوتاهداشتهباشید.

4

اطالع رسانی

آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک 150فرعی از 150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ
 1399/11/25از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر
به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا 30
روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی
قانون ثبت معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در
غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  510فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ
 1399/11/25از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر
به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا 30
روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی
قانون ثبت ،معترضین میبایست ،از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در
غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  505فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز دوشنبه مورخ
 1399/11/27از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر
به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا 30
روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی
قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در
غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  498فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز دوشنبه مورخ
 1399/11/27از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره 126/99/13912مورخ 1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد
لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این
وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و
نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ
تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت،
معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود
را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت
متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم
و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  487فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز دوشنبه مورخ
 1399/11/27از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره 126/99/13912مورخ 1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد
لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این
وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و
نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ
تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت،
معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود
را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت
متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم
و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  469فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز دوشنبه مورخ
 1399/11/27از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق
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الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا
 30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86آئین نامه اصالحی
قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در
غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  459فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز چهارشنبه مورخ
 1399/11/29از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر
به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا 30
روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی
قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در
غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  456فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز چهارشنبه مورخ
 1399/11/29از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر
به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا 30
روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی
قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در
غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  445فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز چهارشنبه مورخ
 1399/11/29از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد
لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این
وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و
نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ
تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت،
معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود
را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت
متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم
و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  440فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز چهارشنبه مورخ
 1399/11/29از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر
به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا 30
روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی
قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در
غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  387فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ
 1399/12/02از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر
به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تا 30روز
از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86آئین نامه اصالحی قانونی
ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض

خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر
اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  380فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ
 1399/12/02از ساعت 8/5صبح الی 12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر
به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا 30
روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی
قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در
غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  275فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ
 1399/12/02از ساعت 8/5صبح الی 12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد
شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر
به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا 30
روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی
قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در
غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
(م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  257فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج
حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه
فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ
 1399/12/02از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان
مالک) طبق وارده شماره 126/99/13912مورخ 1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد
لذا بموجب ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این
وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و
نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ
تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت،
معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود
را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت
متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم
و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)
در پرونده کالسه فوق اموال توقیفی ذیل الذکر که توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده است در
روز پنجشنبه مورخ  1399/11/09ساعت  9الی  10در دادگاه عمومی بخش کهک به آدرس استان قم
بخش کهک دادگاه عمومی بخش کهک دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش می
رسد چهار عدد خط تلفن همراه به شرح ذیل میباشد:
-1شماره تلفن 09197474130به قیمت 1/000/000ریال معادل (یک میلیون ریال)
-2شماره تلفن 09100118011به قیمت 500/000ریال (معادل پانصد هزار ریال)
-3شماره تلفن 09100119011به قیمت 500/000ریال (معادل پانصد هزار ریال)
قیمتپایهازمبلغکارشناسیشروعوبهشخصیکهباالترینمبلغراپیشنهاددهدواگذارمیگردد.ضمنا
ً
ده درصد از مبلغ پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه دریافت می گردد .این
آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد.
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی بخش شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهک-رضا حاجی
اسماعیلی
--------------------------------------------------------آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)
در پرونده کالسه فوق ملک توقیف شده با مشخصات ذیل متعلق به آقای حسین پژونتن فرزند ،عزت اله
که توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده است در روز پنجشنبه مورخ 1399/11/09ساعت 10الی
 11در دادگاه عمومی کهک به آدرس قم-کهک دادگاه عمومی بخش کهک دفتر اجرای احکام از طریق
مزایده حضوری به فروش میرسد.
-1موقعیت ملک :یک قطعه زمین مسکونی بصورت تفکیکی  /مشاعی به شماره قطعه 42به مساحت
 200مترمربع واقع در روستای بیدهند بخش کهک شهرستان قم جهت احداث یک واحد مسکونی واقع
شده است که این قطعه زمین طبق قراردادی به محکوم علیه از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم
واگذار شده است-2.مشخصات ثبتی ندارد.
-3مشخصات عرصه و اعیان ملک :حدود اربعه زمین شماال :بطول  10متر منتهی به شماره  25غربا
بطول20متر منتهی به شماره قطعه 42و جنوبا بطول 10متر منتهی به شارع 10متری و شرقا بطول20
مترمنتهیبهشمارهقطعه 43میباشد.
-4ارزش کل ملک :طبق نظر کارشناس دادگستری با توجه به عوامل موثر مانند دسترسی ،موقعیت
قطعه ،ساخت و ساز قطعات مجاور و وضعیت بازار ،بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی و موانع
ثبتی و قانونی ،قیمت عادله زمین به نرخ روز برای هر مترمربع  7میلیون ریال که برای  200مترمربع
( 1/400/000/000یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال) معادل یکصد و چهل میلیون تومان برآورد و
اعالم شده است.
لذا افرادیکه قصد بازدید از ملک توقیف شده را دارند می توانند پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی
این اجرا از ملک موردنظر بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند .قیمت پایه از مبلغ
کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهد واگذار میگردد .ضمنا ده درصد از مبلغ
پیشنهادی نقدا اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه دریافت می گردد .این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه
های محلی درج میگردد.
(م الف )13531
قاضیشعبهاجرایاحکاممدنیبخشکهک-مهدیبرزگر

اقتصادی5

 شماره 5195ت و سوم 
دوشنبه -بیستدوم دیماه  -1399سال بیس 

مدیرعاملشرکتتعاونیتوسعهوعمرانشهرستانقمخبرداد

آغازفروش 20هزارسهم از سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران قم

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم با اشاره به اینکه
تاکنون  43هزار سهم این شرکت به  ۱۰هزار نفر واگذارشده است گفت :در مرحله
چهارم فروش سهام این شرکت از روز دوشنبه  22دی ماه به مدت دو ماه آغاز بالغ
بر  ۲۰هزار سهم دیگر به ارزش هرسهم  ۲۵۰هزار تومان شهروندان قمی واگذار
می شود.
محسن صابری مقدم پیش از ظهر دیروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت :
سهامداران این شرکت تعاونی از اعضای انجمن ایتام ،تشکل های کارگری ،اعضای
بهزیستی ،فرهنگیان ،بنیاد شهید و کارکنان فروشگاههای جانبازان ،استانداری،
شهرداری و دیگر ادارات و قشرهای مختلف مردم قم هستند.
وی با بیان اینکه متقاضیان برای خرید سهم می توانند به دفتر این شرکت تعاونی
در مجتمع ناشران واقع در خیابان معلم مراجعه کنند ،افزود :هر فرد دست کم پنج و
حداکثر ۵۰۰سهم می تواند خریداری کند.
صابری خاطرنشان کرد :همه سهامداران این شرکت تعاونی تا پایان سال گذشته
معادل سهام خود ،سود صد درصدی به صورت سهام دریافت کردهاند.
وی افزود :شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم حدود  ۱۰درصد عضویت
کشوری را داراست که نشاندهنده اعتماد مردم قم به این شرکت است که امسال
به عنوان یکی از بزرگترین و فعالترین تعاونیهای توسعه و عمران کشور مفتخر به

کسب عنوان «تعاونی برتر ملی» شد.
صابری گفت :عالوه بر بهرهبرداری از کشتارگاه «طیب گوشت پارسا نوین ایران» در
سالجاری؛اجرایطرحهایساماندهیزایرانعراقی،ایجادبرندحاللومحصوالت
وابسته ،کارگزاری بلوار پیامبر اعظم(ص) و منطقه نمونه گردشگری کهک از دیگر
برنامههای این شرکت است .وی ادامه داد :انجام قرارداد کارگزاری بلوک  NE۳۴در
بلوار پیامبر اعظم(ص) در شهر قم مهمترین طرحی بود که برای نخستین بار توسط
این شرکت تعاونی اجرا شد و از سال  ۱۳۹۴مطالعات خود را آغاز کرد و در اسفند
 ۱۳۹۶پیشنهاد سرمایهگذار معرفی شده ،به تصویب شورای اسالمی شهر قم رسید.
وی افزود :این شرکت تعاونی ،در راستای ایجاد «برند غذای حالل» موفق به اخذ
موافقت و دستور استاندار قم شده و قبال نیز تفاهمنامهایی بین استانداری قم و ایالت
«گانسو» و شهر «لینشیا» کشور چین در خصوص غذای حالل منعقد شده است.
صابری با اشاره به سفر زایران کشورهای اسالمی از جمله عراق به قم گفت:در
زمینه خدماتدهی و ساماندهی به این زایران و نیز گردشگری سالمت و تحصیل
دانشجویانغیرایرانیبرنامهریزیهایخاصیصورتگرفتهاست.
وی همچنین به طرح منطقه نمونه گردشگری کهک اشاره و بیان کرد :این طرح در
نزدیکی شهر کهک انجام خواهد شد تا خدماتدهی مناسب در زمینه گردشگری به
مردم ارایه شود که جزو طرح های اصلی این شرکت است.

رئیسهیاتمدیرهشرکتتعاونیتوسعهوعمرانشهرستانقم،بابیاناینکهبیشتر
شرکت های تعاونی تکمنظوره هستند ،گفت :چندمنظوره بودن این شرکت تعاونی
و فعالیت در حوزه های گوناگون از جمله ویژگی های آن است.
وی گفت :توسعه سهم بخش تعاونی و مشارکت مردمی در انجام فعالیتهای
اقتصادی مشروع ،کسب سود برای سهامداران و برقراری عدالت اجتماعی از طریق
توزیع متعادل درآمدها در شهرستان ،ماموریت این شرکت تعاونی است.
آغاز به کار آزمایشی مجتمع کشتارگاه صنعتی دام قم
مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم نیز دراین نشست خبری
گفت :مجتمع کشتارگاه صنعتی دام قم با نام «طیب گوشت پارسا نوین ایران» به
صورت آزمایشی فعالیت خود را شروع کرده است و تا پایان امسال به صورت رسمی
به بهره برداری می رسد.
سید ضیاءالدین ضیایی افزود :این مجتمع در ابتدای محور قم ـ جعفریه و در
مساحت  ۲۰هکتار و با هزینهای حدود  ۳۲میلیارد تومان ساخته شده و در حال
حاضربهمنظوررفعنقصهایاحتمالی،بهصورتآزمایشیشروعبهکارکردهاست.
وی ظرفیت کشتار این مجتمع را در یک نوبت کاری ،یک هزار راس دام سبک و
 ۱۵۰راس دام سنگین اعالم و خاطرنشان کرد :امکان افزایش تا سه برابر این ظرفیت
نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم اظهار داشت :سالن بسته
بندی گوشت و آالیشهای دامی ،واحد تبدیل ضایعات به خوراک دام و سردخانه از
دیگرامکاناتاینمجتمعاست.
ویدربخشدیگرسخنانخودگفت:موضوع«تعاون»؛یکمسالهمهمبرایبهبود
امور و کاهش محدودیت ها و مشکالت و ضمانتدهنده دوام و تعالی انسان ها مورد
توجه و یک راه اساسی برای رسیدن به رفاه ،عدالت اجتماعی و توسعه کشور است.
ضیایی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه به این مساله توجه ویژه ای شده بود،
خاطرنشان کرد :در برنامه ششم نیز پیگیری های الزم در حال انجام است.
وی افزود :مجلس شورای اسالمی در سال  ۱۳۸۹قانون ایجاد شرکت های تعاونی
توسعه و عمران شهرستان های کشور را مصوب کرد و توسط شورای نگهبان نیز به
تایید رسید و در نهایت در سال  ۱۳۹۱اساسنامه متحدالشکل برای این شرکت ها در
کل کشور به تصویب هیات وزیران رسید.
وی با بیان اینکه هر شهرستان فقط یک شرکت از این تعاونی می تواند داشته باشد
و دست کم باید نیم درصد جمعیت آن شهرستان عضو شرکت تعاونی باشند ،اعالم
کرد :تاکنون در  ۱۰۵شهرستان از  ۲۷استان کشور «شرکت تعاونی توسعه و عمران»
تاسیس شده است و این شرکت های تعاونی در سراسر کشور حدود  ۱۱۰هزار عضو
دارند .مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم افزود :این شرکت های
َ
تعاونی بیش از  ۱۶هزار تن اشتغالزایی در کل کشور داشته اند و یک سرمایه ثبتی
حدود ۷۲میلیارد تومان در ۲۷استان کشور تشکیل شده است.
وی هدف از تشکل این شرکت ها را؛ تسریع در رشد و توسعه شهرستان ها ،هدایت
منابع مردمی به بخش های تولیدی و توزیعی و خدماتی و نیز بسترسازی برای ورود
بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی دانست.

رئیس کل بانک مرکزی :

حسابهای اجارهای به زودی مسدود میشوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت :با افزایش نظارت شبکه
بانکی ،تعداد حسابهای اجارهای در حال کاهش است.
عبدالناصر همتی در حاشیه نشست مدیران عامل
بانکهاافزود:باهمکاریشبکهبانکی،کنترلحسابهای
اجارهای ،در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است .همتی
گفت :گزارش امروز معاونت فناوری اطالعات بانک مرکزی
حاکی از روند کاهشی حسابهای اجارهای بانکی است
ً
و خیلی از بانکها اصولی را که قبال رعایت نمیشد،
اکنون به صورت جدی رعایت میکنند .رئیس کل بانک
مرکزی از لزوم اتصال سامانههای بانکی به سامانه نظارتی
بانک مرکزی خبر داد و افزود :بانک مرکزی بر سامانهها و
تراکنشها نظارت جدی دارد به طوری که به سمتی پیش
میرودکهدیگردرتراکنشهاچنینتخلفاتیوجودنداشته
باشد .رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تشکر از رئیس

قوه قضائیه در خصوص تاکید بر مراعات واحدهای تولیدی
گفت :شبکه بانکی در این خصوص ،اقدامات جدی انجام
داده است .وی افزود :در هشت ماه نخست امسال ،شبکه
بانکی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده
که از میزان ۳۰ ،درصد مربوط به بخش صنعت بوده است.
همتی گفت :در کل ۶۰ ،درصد تسهیالت پرداختی،
یعنی بیش از  ۶۰۰هزار میلیارد تومان ،برای تأمین سرمایه
در گردش پرداخت شده است .رئیس کل بانک مرکزی
افزود :از بانکها خواستیم در محاسبات سود ،مراعات
تولیدکننده و وام گیرنده را بکنند ،،اما باید به این نکته
توجه کرد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ،برخی
نرخها مبادلهای است و مشخص است که بانک مرکزی
چه نرخی را ابالغ کرده است .وی گفت :برخی تسهیالت
هم مشارکتی و به صورت علیالحساب است که سود ،بر

اساس محاسبات موجود در قرارداد اخذ میشود و اینها
مواردی است که موضوع را پیچیده میکند ،از این رو بانک
مرکزی برای رعایت نکات مد نظر رئیس قوه قضائیه نظارت
را بیشتر میکند .همتی همچنین از توقف رشد حجم پول
خبر داد و گفت :آمار اخیر بانک مرکزی نشان میدهد
رشد پول و حجم اسکناس و مسکوک بعالوه سپردههای
دیداری متوقف شده و نسبت به  ۱۲ماه منتهی به آبان۱۰ ،
درصد کاهش داشته است که این امر نوید کاهش تورم را
میدهد .وی افزود :از مدیران عامل بانک مرکزی خواستیم
که بخشنامه کنترل ترازنامه را رعایت کنند که بر اساس آن،
از اول دیماه بانکهای تجاری ماهانه دو درصد و بانکهای
تخصصی ۵/۲درصد ،باید رشد ترازنامه داشته باشند.
استقالل بانک مرکزی ،پیش شرط مهار تورم
به گفته رئیس کل بانک مرکزی با مجموعه اقداماتی که

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره  139960330002012890مربوط به پرونده کالسه
1399114430002000543مربوط به محمد نیک رو فرزند عزیزاله درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  106/25مترمربع پالک
شماره  81فرعی از  1909اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی شماره  19247مورخ  99/3/25دفتر  113قم صفحه 534
دفتر (91م الف)8557
 -2رأی شماره  139960330002013868مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000131مربوط به فاطمه چراغی فرزند محمد درقسمتی
از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
148/18مترمربع پالک شماره فرعی از 1846اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دوقم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  93082مورخ  73/6/13دفتر 3
قم(م الف)8559
 -3رأی شماره  139960330002013867مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000130مربوط به عزت اله گلوردی فرزند حسین در قسمتی
از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
148/18مترمربع پالک شماره فرعی از 1846اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  93082مورخ  73/6/13دفتر 3
قم(م الف)8560
 -4رأی شماره  139860330002007136مربوط به پرونده کالسه
 1391114430002014039مربوط به مریم آزاد فرزند براتعلی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 119/15مترمربع پالک
شماره فرعی از  -2341اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم سند

آغاز شده نقدینگی در حال کنترل است و در مجموع ،این
اقدامات به مهار تورم منجر خواهد شد .همتی افزود :پایه
پولی کشور در  ۹ماه ابتدایی سال جاری تنها  ۱۵درصد
رشد داشت که این امر ،ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود
که به رغم فشارهای بی سابقهای که به این بانک بخاطر
مشکالت اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد
شد.
همتی گفت :اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس
نظرات کارشناسی خود در مورد متغیرهای پولی تصمیم
بگیرد ،میتواند در کنترل تورم ،راحتتر عمل کند.
وی افزود :همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم،
اساس سیاستها و ساز و کارهای خود را استقالل بانک
مرکزی قرار دادهاند و در کشور ما نیز استقالل بیشتر بانک
مرکزی ،الزام اصلی در کنترل تورم است.

 1397114430002000334مربوط به حمزه علی کزازی فرزند احمد درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120/45مترمربع پالک
شماره  2304اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
وخریداری مع الواسطه از سید ابراهیم شریعت صفحه 50دفتر(10م الف)8535
-10رأی شماره  139960330002013174مربوط به پرونده کالسه
 1391114430002009959مربوط به زینب فیاضی فرزند امین آقا درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 67/25مترمربع پالک
شماره  105فرعی از 1947اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از قربانعلی صادقلو طی سند قطعی  50018مورخ
 60/12/27دفتر  4قم صفحه  280دفتر (217م الف)8539
-11رأی شماره  139960330002006835مربوط به پرونده کالسه
 1395114430002000256مربوط به علی ویسی ایل فرزند عباس در قسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  190مترمربع پالک شماره
 2174اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری
مع الواسطه از سید احمد فاتحی(م الف)8540
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب
دردونوبتبهفاصله 15روزآگهیتاچنانچهاشخاصذینفعاعتراضیداشتهباشندظرف
مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی
دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول - 99/10/06:تاریخ انتشارنوبت دوم99/10/22:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  399603300010106941مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000963مربوط به عباسعلی
کلهری فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 69/40مترمربع پالک شماره10325اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 205صفحه 139به موجب اسناد قطعی40921
مورخ  56/05/17دفترخانه  5قم و  42523مورخ  99/08/01دفتر خانه 46قم(م الف )8558
 -2رای شماره 139960330001009826مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001178مربوط به محمدهادی
محامی فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  150مترمربع پالک شماره  10530و  11195اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  27000مورخ  1399/04/25دفترخانه 39قم(م
الف )8562
 -3رای شماره  139960330001011091مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001183مربوط به جمعیت
هالل احمر استان قم به شناسه ملی  14000264240در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  510/34مترمربع پالک
شماره  469فرعی از  1اصلی واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  8صفحه
 475به موجب سند قطعی به شماره  11183مورخ  1391/03/21دفترخانه  60قم(م الف)8563
 -4رای شماره  399603300010107511مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000708مربوط به محمد
خرمی سیار فرزند اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  57/80مترمربع پالک شماره 10965اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  123181مورخ  1391/08/09دفترخانه  9قم (م الف )8536

کسب بازدهی مناسب از بازار سرمایه
باصبوریسهامداران

یک کارشناس بازار سرمایه گفت  :به نظر میرسد که صبوری سهامداری ،خرید
و سرمایهگذاری در سهام شرکتهای تولیدکننده مواد خام که امکانات صادراتی
مناسبیدارندبتواندبازدهیمناسبیراعایدسرمایهگذارانکند.
«ولی نادیقمی» به نوسان چند هفته اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود:
روند معامالت بورس در چند وقت اخیر بسیاری از کارشناسان و فعاالن این بازار را
دچارسردرگمیکردهاست،بهنظرمیرسدکهرکودتورمیوبیثباتیاقتصادیکه
حاصل از برخی تصمیمات اقتصادی و شرایط تحریم است به وضوح در بازار سهام
قابل مشاهده باشد .وی اظهار داشت :محرک اصلی رشد بازار سهام در دو سال
اخیر تورمی بوده که این موضوع ناشی از ناتوانی برای ایجاد محدودیت در رشد
نقدینگی است .نادی قمی با بیان اینکه در نیمه نخست سال  ۱۳۹۹انتظارات
تورمی موجب رشد دوباره و فراتر از تصور بازار سهام شد ،گفت :اکنون چشمانداز
وضعیتتورمبراییکسالآیندهبهصورتمعنیداریبهوضعیتسیاستخارجی
وابسته است.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :با توجه به ابهام فراگیر در
خصوص چشمانداز روابط بینالمللی کشور به جهت جابجایی قدرت در آمریکا
و نیز انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در کشور ،کارشناسان برای پیشبینی
تورم دچار سردرگمی هستند و این موضوع خود را در نوسانپذیری فزاینده بازار
سهام نشان داده است .وی گفت :اوایل سال جاری ،چشمانداز اقتصاد حکایت از
تورم دو رقمی باال و حتی سه رقمی داشت و رشد قیمتها در بازار داراییها مانند
مسکن ،خودرو ،ارز و سهام نشاندهنده چنین انتظاری در بازار بود.
نادی قمی افزود :انقباضی شدن سیاستهای پولی در کشور نیز حاکی از این
موضوع است که رشد بازار سهام در آینده از محل انتظارات تورمی تامین نخواهد
شد و رونق این بازار بر روی محور قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و قیمت ارز
استوار خواهد شد .وی افزود :براساس پیشبینیهای صورت گرفته از سوی
تحلیلگرانبینالمللیدرزمینهمعامالتبازارسرمایه،درصورتیکهشیوعویروس
کرونا همهگیر نشود ،در سال جاری شاهد قیمت مناسب فوالد ،سنگآهن ،مس
و متانول خواهیم بود که این موضوع به طور حتم بر روند معامالت بازار تاثیرگذار
است.نادی قمی با بیان اینکه از طرف دیگر نوسان قیمت ارز در محدوده بین ۲۳تا
 ۲۶هزار تومان نیز برای بازار سهام به اندازه کافی باعث ایجاد جذابیت در معامالت
بازار سرمایه خواهد شد ،خاطرنشان کرد :به نظر میرسد که صبوری سهامداری،
خرید و سرمایهگذاری در سهام شرکتهای تولیدکننده مواد خام که امکانات
صادراتیمناسبیدارندبتواندبازدهیمناسبیراعایدسرمایهگذارانکند.بهگفته
وی ،بازار سرمایه در وضعیت فعلی با ریسکهای متعدد سیاسی و اقتصادی نیز
روبرو است که میتواند تا حدودی شرایط سرمایهگذاری برای سهامداران را سخت
کند.نادی قمی افزود :در ارتباط با بودجه سال  ۱۴۰۰میتوان گفت که کسری
بودجه انتظاری را میتوان از محل درآمدهای مالیاتی ،فروش اوراق بدهی دولتی،
فروش سهام شرکتهای دولتی و حتی فروش نفت جبران کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :به نظر میرسد که تا چند وقت آینده
رشد اقتصادی کشور به دلیل کاهش عوارض کرونا از روند منفی خارجشود و با
توجه به چشمانداز مثبت روابط خارجی میتوان در انتظار رشد شاخص ها بود.
وی گفت :بدین ترتیب بازار سهام به جای موج سواری بر روی تورم از محل
توسعهاقتصادیمنفعتخواهدبرد.
رییسکمیسیونکسبوکارهایدانشبنیاناتاقبازرگانیایران:

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
رسمی دارای مالکیت می باشد(.م الف)8561
-5رأی شماره  139960330002013842مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002002572مربوط به بهرام رضائی فرزند قدرت اله درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 125/90مترمربع پالک
شماره فرعی از 2163اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عبداله جشن لو ثبت دفاتر الکترونیکی (3128م
الف)8564
6رأی شماره  139960330002013152مربوط به پرونده کالسه1398114430002002592مربوط به مقدم احمدی فرزند نجف علی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  142/70مترمربع پالک
شماره فرعی از  2145/9اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند رسمی صفحه 220دفتر(182م الف)8532
 -7رأی شماره  139960330002011595مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000928مربوط به علی زارعی پشتیبان فرزند فرج اله درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت133مترمربع پالک2100
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مالکیت متقاضی طی سند رسمی
شماره-1398/8/29-132678دفترخانه 5قم(م الف)8533
 -8رأی شماره  139960330002014419مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002001768مربوط به جواد برقراری فرزند محمدحسین در قسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 78/78مترمربع پالک
شماره12فرعی از1915اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از خدیجه ومعصومه و سید مصطفی و سید فتحعلی وسید
موسی و میرعیسی و سید طاهر همگی شهرت موسوی صفحه 204و 207و210و213
و  216و  219و  222دفتر (587م الف)8534
 -9رأی شماره  139960330002010989مربوط به پرونده کالسه

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

 -5رای شماره  139960330001011118مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000747مربوط به علی رضا
مالحسنیفرزندعباسعلیدرسهدانگمشاعازششدانگیکبابساختمانبهمساحتششدانگ150مترمربعپالکشماره
 11227اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسین زاهدی(م
الف )8537
 -6رای شماره  139960330001011119مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000748مربوط به محمدرضا
حاج ابوئی فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 150مترمربع پالک شماره
 11227اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسین زاهدی(م
الف)8538
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را
اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی
آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهدبود
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/06:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/10/22:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

ت بازیهای
مسائل اقتصادی به کار 
سیاسیتبدیلشدهاست

رییس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:
تا جایی که من اطالع دارم ،فناوری سیستم های تشخیص هویت و مکان هنوز
برای رسیدن به ابعادی که بتوانند از سوزن سرنگ عبور کنند ،راه بسیار درازی را
در پیش دارند.
افشینکالهی،رییسکمیسیونکسبوکارهایدانشبنیاناتاقبازرگانیایران،
در گفتوگو با ایلنا در مورد احتمال وجود جی پی اس در واکسنهای خارجی
که از طرف یک فعال سیاسی اصولگرا مطرح شده بود ،گفت :جی پی اس یک
سیستم ماهوارهای است ،که نیاز به آنتن برای دریافت اطالعات از آن ،و همینطور
یک مدیای ارتباطی برای ارسال موقعیت دریافتی از ماهواره به مکان ثالث دارد.
فناوری هنوز موفق نشده ابعاد این دستگاه را از چند سانتی متر کوچکتر کند.
وی ادامه داد :فناوریهای موقعیتیاب محلی دیگری هم هستند که بسیار
کوچکتر ،ولی با برد خیلی کمتر ،مورد استفاده قرار میگیرند .تا جایی که من
اطالع دارم ،فناوری سیستمهای تشخیص هویت و مکان هنوز برای رسیدن به
ابعادی که بتوانند از سوزن سرنگ عبور کنند ،راه بسیار درازی را در پیش دارند.
کالهی تصریح کرد :ضمن اینکه برای تشخیص هویت و مکان ،راههای بسیار
سادهتری وجود دارد ،و نیاز به این همه سناریو و هزینه گزاف در سطح بینالمللی
نیست .خود ما اطالعات شخصی زیادی را از طریق گوشی موبایل ،تبلت و رایانه
خود با دنیا به اشتراک میگذاریم.رییس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان
اتاق بازرگانی ایران در مورد تاثیر برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه گفت:
متاسفانه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و خیالگرایانه در کشور ما زیاد است و
انعکاس باالیی هم دارد .رسانهها معموال در همه دنیا به دنبال خبرهایی میگردند
که مخاطب جذب میکند و عموما خبرهایی که پایه علمی ندارند و گاهی حتی
حالت طنز دارند ،برای جذب مخاطب مناسب است.
وی ادامه داد :بنابراین رسانهها به خصوص رسانههای خارجی به اینگونه
اخبار توجه زیادی نشان میدهند .متاسفانه کشور ما در سالهای اخیر یکی از
تولیدکنندگان اینگونه اخبار است ،البته در دیگر کشورها هم این موضوع وجود
دارد ،در کشور ما نیز هست و رسانهها نیز توجه میکنند و باعث دید نامطلوبی در
سطح جهانی نسبت به کشور میشوند.وی همچنین افزود  :آفت دیگری که در
اینگونه اظهارنظرها وجود دارد و به اقتصاد و روابط بینالملل کشور ضربه میزند،
سیاسی کردن همه موضوعات است .مسائل اقتصادی مدتها است که سیاسی
شدهوهمهدرموردآناظهارنظرمیکنندکهمتاسفانهبرخیازآنهااظهارنظرهای
خالف هستند .بعضی از مسائل اقتصادی به کارتهایی برای بازیهای سیاسی
تبدیل میشود.این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح شد :اخیرا متاسفانه مسائل
علمی هم سیاسی شدهاند و کسانی که در مورد موضوعی اطالعات کافی ندارند
در هر موردی اظهارنظر میکنند .من به قطعیت نمیتوانم در مورد رشتهای که
 25سال است در آن فعالیت دارم اینطور و با این حکمیت اظهارنظر کنم و برایم
عجیب است که کسانی که هیچ اطالعی ندارند با این قطعیت در این مورد
اظهارنظر میکنند.کالهی با اشاره به نقش مخرب تئوری توطئه در حوزههای
مختلف کشور گفت  :متاسفانه توهم توطئه در بخش غالب جامعه و به خصوص در
سیاستمداران وجود دارد و آسیب زیادی هم به مسائل اقتصادی کشور زده و حاال
هم به حوزه علم و فناوری ضربه میزند.
رئیس مجلس شورای اسالمی :

یارانه کاالهای اساسی به دست
مصرف کننده برسد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس میخواهد رویه نادرست اختصاص
ارز دولتی به برخی از واردکنندگان را اصالح کند و یارانه کاالهای اساسی به دست
مصرف کننده برسد.محمد باقر قالیباف دیروزدر نطق پیش از دستور جلسه علنی
مجلس شورای اسالمی افزود :الیحه بودجه دولت در سال آینده به نحوی تنظیم
شده که بیشترین عواید نصیب سودجویان میشود و ثمره کسری بودجه آن برای
مردم تورم زا خواهد بود.وی تصریح کرد :توزیع میلیاردها دالر ارز ترجیحی نه تنها
مانع گران شدن کاالها نشده است ،بلکه جیب مردم را نشانه گرفته بود.رئیس
مجلس با بیان اینکه در سالیان گذشته به نام کاالهای اساسی میلیاردها دالر ارز
دولتی به برخی وارد کنندگان داده شد که آثار آن در سفرههای مردم بسیار ناچیز
بوده است ،افزود :مجلس میخواهد این رویه نادرست را اصالح کند.وی گفت :این
تصمیم به نفع همه مردم است و قطعا صدای رانت خواران و دالالن بلند خواهد شد.
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 شماره 5195ت و سوم 
دوشنبه -بیستدوم دیماه  -1399سال بیس 

مدیرعاملپرسپولیس:

برای استقالل کری نمی خوانم
اما به برد خوشبین هستم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت :به شایستگی بازیکنان و مربیان اعتماد و
ایمان قلبی دارم و امیدوارم بهترین اتفاق ممکن برای تیم ما در شهرآورد رقم بخورد.
«جعفر سمیعی» روز یکشنبه و در آستانه شهرآورد  ۹۴پایتخت با اشاره به شرایط
تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت :وضعیت بازیکنان خوب و امیدوارکننده است.
هر روز گزارش کاملی از شرایطی که بازیکنان پشتسر میگذارند را دریافت میکنم
و مثل همیشه با اعضای کادر فنی در تماس هستم .خدا را شکر میکنم که همه چیز
به خوبی پیش میرود و تیم برای انجام یک بازی بزرگ آماده میشود.
وی در مورد تقابل با استقالل گفت :حریف ما ،تیم مورد احترامی است و حتما آنها
هم برای حضوری پرقدرت در شهرآورد ،برنامهریزی خود را دارند اما من به شایستگی
بازیکنان و مربیان پرسپولیس اعتماد و ایمان قلبی دارم و امیدوارم بهترین اتفاق
ممکن برای تیم ما در این بازی رقم بخورد .مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد:
پرسپولیس در این سالها پیشرفت فنی قابل مالحظهای داشته و حضور مربیانی با
دانش و متعصب باعث ادامه پیشرفت تیم شده است .بازیکنان پرسپولیس در این
مدت ثابت کردهاند چهرههای الهامبخش فوتبال ایران هستند .آنها موفق شدند با
وجود سختترین وضعیت ممکن به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسند و در روز فینال
هم ،نمایش بسیار خوبی داشتند .تصور میکنم اگر بدشانسی و مسائل دیگری در
میان نبود ،حتی این توانایی را داشتیم که در سه دیدار گذشته هم به پیروزی برسیم.
سمیعیخاطرنشانکرد:اززمانیکهبهباشگاهپرسپولیساضافهشدهام،تمامتوانم
را به کار گرفتم تا باشگاه پشتوانه مناسبی برای تیم باشد .هرگاه با مربیان یا بازیکنان
صحبت میکنم از ذهنیت مثبتی که در تیم وجود دارد ،لذت میبرم .این ذهنیت و
قدرت روحی و روانی بازیکنان بدون تردید مهمترین اسلحه در تمام بازیهای این
فصل است .به عنوان مدیرعامل باشگاه در کنار هواداران از همه اعضای تیم حمایت
میکنمومعتقدماتحادیکهقبلازفینالآسیابهوجودآمده،بایدادامهداشتهباشد.
ایناتحادبهماکمکمیکندقویترباشیموبتوانیمبهموفقیتهایبیشتریبرسیم.
وی با اشاره به کمپینهای حمایتی از سوی هواداران این تیم در فضای مجازی
افزود :با اینکه سرگرم کارهای اجرایی و پیش بردن اهداف باشگاه هستم اما اتفاقات
فضایمجازیرارصدمیکنم.فکرنمیکنمایناتحادگستردهبینخانوادهمیلیونی
پرسپولیسحتیدرمهمترینباشگاههایاروپاییهموجودداشتهباشد.اینشرایط،
حس بسیار خوبی به پرسپولیسیها میدهد زیرا باعث شده جامعه آماری حاوی
فقیر و غنی ،شمالی و جنوبی ،با لهجهها ،گویشها ،نژادها و فرهنگهای مختلف از
سراسر کشور در کنار هم قرار بگیرند و یک خانواده را تشکیل بدهند .این حس اتحاد
و همدلی میتواند برای سایر باشگاهها به یک الگو تبدیل شود.
سمیعی در پاسخ به این سوال که آیا قبل از شهرآورد ،برای حریف خود یعنی
استقالل کری نمیخوانید ،گفت :فکر میکنم در این مدت اهالی فوتبال متوجه
شدهاندکهمناهلکریخوانینیستموبههمههواداران،بازیکنان،مربیانومدیران
باشگاههای دیگر احترام میگذارم .جامعه ما بیش از آن که به کریخوانی احتیاج
داشته باشد ،نیازمند یک بازی زیبا و تماشاگرپسند است که تردید ندارم این اتفاق از
سوی پرسپولیس رقم میخورد .بازیکنان ما با آرامش و امید وارد شهرآورد میشوند و
همهپرسپولیسیهانسبتبهکسبپیروزیدراینبازیخوشبینهستیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در نهایت اضافه کرد :مهمترین آرزوی من قبل از
شهرآورد این است که طرفداران هر دو تیم ،فوتبالی زیبا و تماشایی را تجربه کنند
و بازیکنان با تمام وجود در زمین بجنگند تا این شهرآورد نیز در حافظه مردم ایران
ماندگار شود .تقابل استقالل و پرسپولیس فرصت مناسبی است که از هیجانات
کاذب به هیجان ناب فوتبالی برسیم و همگی از دیدن یک بازی زیبا لذت ببریم.
سخنگویباشگاهاستقالل:

حاشی ه در آستانه شهرآورد
تاثیری بر تیم ما ندارد

سخنگوی هیات مدیره باشگاه استقالل گفت :برخی اتاق فکرها قصد دارند در
آستانه دیدارهای مهم با طرح مسائل حاشیهای ،تمرکز تیم را بر هم بریزند که این
اتفاق تازه نیست و این مسائل روی تیم ما تاثیری ندارد.
«حجت نظری» روز یکشنبه در گفتوگویی رادیویی با اشاره به آخرین وضعیت تیم
فوتبال استقالل در آستانه نود و چهارمین شهرآورد پایتخت اظهار داشت :شرایط
بسیار خوبی داریم و تیم از همه نظر آماده این بازی بسیار مهم است .امیدواریم همه
چیز طبق روال پیش برود و تماشاگران هم مسابقهای جذاب و پرگلی را شاهد باشند.
وی درباره انتخاب «رضا کرمانشاهی» به عنوان داور شهرآورد و شایعاتی که در پی
این اتفاق رخ داد ،اظهار داشت :دوست نداریم درباره این موضوع موضعگیری
کنیم و اطمینان داریم هر چیزی که در نهایت باعث حرف و حدیث شود ،موضع
ایجاد میکند .بیتردید با کم اشتباه یا بی اشتباه بودن عملکرد داور هیچ یک از دو
تیم نمیتوانند درباره تیم داوری موضع بگیرند اما اشتباهات داوری میتواند روی
ذهنیتتماشاگرانکهبهدلیلکرونانمیتواننددرورزشگاهحاضرباشندتاثیربگذارد.
سوابق داور و برخی سوتهایی که احیانا در گذشته نتایج بازیها را تغییر داده است،
روی ذهنیت تیمها و هواداران تاثیر میگذارد .امیدواریم روز دوشنبه مسابقهای
دیدنی و از لحاظ داوری هم مسابقه بی اشتباهی را شاهد باشیم.
سخنگوی هیات مدیره باشگاه استقالل در مورد پاداش آبیپوشان برای شهرآورد
خاطرنشان کرد :برای تمام بازیهای مهم برای اعضای تیم پاداش در نظر میگیریم
و برای پیروزی در شهرآورد نیز پاداش در نظر گفتهایم و آن را پرداخت خواهیم کرد
همانطور که پادش بردهای قبلی را به بازیکنان دادیم.
وی درباره اینکه پرسپولیسیها نسبت به استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی
تاکید دارند ،اضافه کرد :به طور قطع ما هم از این سیستم و هرگونه کمک به داور
وسط استقبال میکنیم .باور ما هم این است که اگر این سیستم وجود داشت
میتوانستیم نتایج بهتری کسب کرده و با امتیاز باالتر در صدر جدول باشیم.
نظری در مورد دریافت مجوز حرفهای اظهار داشت :تمام کارهای مربوط به کسب
مجوز حرفهای را انجام دادیم و تایید اولیه هم در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
()AFCمنتشرشد.منتظرمجوزنهاییهستیمامابهنظرنمیرسدبرایکسبمجوز
نهاییبامشکلیمواجهشویم.
عضو هیات مدیره باشگاه استقالل در خصوص اینکه خیلیها برای استفاده از
سیستم VARو همچنین تست مکرر دوپینگ تاکید کردند ،گفت :این امکان وجود
دارد که برخی افراد در اتاق فکرها اقدامهایی را برای تحت تاثیر قرارداد دادن برخی
تیمها در آستانه بازیهای مهم انجام بدهند و چندان هم این اتفاقات تازه نیست.
همیشه این مسائل را شاهد بودهایم اما اطمینان دارم این اتفاقات روی ما تاثیری
ندارد و حتی از اینکه از تمام بازیکنان تست دوپینگ گرفته شود ،استقبال میکنیم.
اطمینانداریمباشگاهاستقاللازتمامآزمونهاسربلندبیرونمیآید.

کرمانشاهی داور شهرآورد شد

اسامی تیم داوری شهرآورد روز دوشنبه بین استقالل و پرسپولیس از سوی کمیته
داوران اعالم شد .به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،دیدار  ۲تیم استقالل
و پرسپولیس از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال در حالی فردا (دوشنبه  ۲۲دی ماه)
ساعت  ۱۶:۳۵در ورزشگاه آزادی برگزار می شود که کمیته داوران فدراسیون تیم
داوری این دیدار را به شرح زیر اعالم کرد:
داور:رضاکرمانشاهی
کمک داوران :آرمان اسعدی و تورج عیوض محمدی
کمک داور اضافی  ۱و  :۲بیژن حیدری – وحید کاظمی
داور چهارم :حسن یوسفی
ناظر:محمدرضافالح
ناظرویژه:فریدوناصفهانیان
کرمانشاهی سابقه قضاوت در شهرآورد تهران را در کارنامه ندارد اما در شهرآورد
گذشته تا آخرین دقایق یکی از گزینههای اصلی بود.
نود و چهارمین شهرآورد بزرگ تهران در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر
برگزار خواهد شد .تیم فوتبال استقالل تهران که میزبان این دیدار است با  ۱۸امتیاز
در صدر و تیم فوتبال پرسپولیس با  ۱۱امتیاز در رده دهم جدول قرار دارند.

محمود فکری :

در بهترین شرایط به مصاف پرسپولیس میرویم

سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران گفت :با توجه به نتایج دیدارهای قبل در
بهترینشرایطبهمصافپرسپولیسخواهیمرفت.
«محمود فکری» عصر دیروز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل پرسپولیس
اظهار داشت :شهرآورد حساسیت و شرایط خاص خود را دارد و نتیجه این دیدار
میتواند شرایط ۲تیم را تا حد زیادی تغییر دهد و اتفاقات مهمی را رقم بزند.
وی ادامه داد :در دیدارهای گذشته نتایج خوبی را رقم زدیم و با روحیه عالی به
مصاف پرسپولیس خواهیم رفت .بازیکنانم از نظر آمادگی در بهترین شرایط قرار
دارند و میخواهیم بازی خوبی را مقابل پرسپولیس به نمایش بگذاریم تا هواداران
لذتببرند.
سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران تصریح کرد :از نظر اخالقی امیدوارم بازی
کامال بدون حاشیهایی را مشاهده کنیم تا در سالهای آینده اگر کسی این بازی را

میبیند به نیکی از آن یاد کند.
وی در خصوص اینکه رکوردار شهرآورد است ،تصریح کرد :در شهرآوردهای زیادی
حضور داشتم اما به عنوان سرمربی نخستین بازی است که تجربه میکنم .چه
زمانی که بازی میکردم و چه زمانی که به عنوان مربی در شهرآورد حضور داشتم،
عاشقاینمسابقهبودموهمیشهمنتظراینمسابقههستم.
فکری ادامه داد :پرسپولیس اصال بسته بازی نمیکند و اکثر بازیهای خود را
تهاجمی کار میکند و این تیم در کل هجومی است .پرسپولیس برای همه حریفان
خود مشکلساز است و مطمئن باشید ما هم برای این دیدار برنامههای خاص خود
را داریم .بازیکنانم نباید نگران نتیجه باشند و باید با تمام توان به مصاف پرسپولیس
بروند.
وی در خصوص اینکه چه کسی قرار است نقش فکری را در داخل زمین در

پیشکسوتآبیپوشان:

شهرآورد اجرایی کند ،گفت :بازیکنانم صبوری کردند و امروز استقالل به یک تیم
بسیار خوب تبدیل شده است و باید قدر این بازیکنان بیشتر دانسته شود .روند ما
بسیار خوب است و باید به آن ادامه دهیم و به طور قطع تمام بازیکنان من بهتر از
محمودفکریبازیکنعملخواهندکرد.
ِ
سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران در خصوص اینکه آیا از بازیکنان جوان
استفادهخواهدکرد،اظهارداشت:درشهرآوردشایدزماناستفادهازجواناننباشد
اما در آینده آنها شانس بیشتری برای نمایش تواناییهای خود خواهند داشت.
فکری در مورد اینکه آیا به دنبال خلق نماد خاصی در شهرآوردها است ،گفت :به
هیچ عنوان زیرا تمام هدف من خوشحال کردن هواداران استقالل است اما امیدوارم
اتفاقات خوب را رقم بزنم.
وی در خصوص استفاده از «بابک مرادی» اظهار داشت :او در اردو هست اما
معلوم نیست از او استفاده کنیم یا خیر.
استقالل برای نباختن بازی میکند اما چشم به بردن دارد
سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران در مورد اینکه آیا برای نباختن بازی میکند،
خاطرنشانکرد:استقاللبراینباختنبازیمیکنداماچشمبهبردندارد.ماخط
حمله بسیار خوبی داریم و آنها میتوانند دروازه حریف را باز کنند.
وی در خصوص ممنوع المصاحبه شدن بازیکنان و مربیان ،توضیح داد :فکر
میکنم فقط ما ممنوع شده بودیم و خود عزیزان آزاد بودند اما مصاحبه  ۲مدیر
پرسپولیس و استقالل را نخواندم .باید احترام  ۲طرف نگه داشته شود و ما دوستان
خوبی هستیم .در زمین بازی رقابت داریم اما بیرون از این زمین دوستان خوبی برای
هم هستیم .سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران گفت :تمام تالش خود را میکنم
تا بازی منطقی داشته باشیم .این بازی ارتباطی به جایگاه تیمها در جدول ندارد و
از بازیکنانم خواستم به این موضوع توجه نکنند و این را بدانند هر  ۲تیم فقط برای
پیروزی به میدان خواهند رفت .مطمئن باشید در این مسابقه منطقی کار خواهیم
کرد و در دقایق پایانی به دنبال تمام کردن کار به سود خود هستیم.
فکری در خصوص تاکیدش برای دوری بازیکنان از فضای مجازی افزود:
خوشبختانه به خواسته خود رسیدم و بازیکنانم آرامش خوبی دارند و امیدوارم فردا
نتیجه کارهای خود را ببینیم .هر تجربهایی که در شهرآورد داشتم را به بازیکنانم
انتقال دادم و تا زمان شهرآورد باز هم این کار را خواهم کرد و امیدوارم جامهایی که
در دوران بازیگری و کاپیتانی برای استقالل بدست آوردم امسال هم بتوانیم این
خاطرات شیرین را تکرار کنیم.
تیمهای فوتبال استقالل و پرسپولیس در دیداری معوقه هفته هشتم لیگ برتر
فوتبال روز دوشنبه هفته جاری از ساعت  ۱۶:۳۵در ورزشگاه آزادی تهران بدون
حضور تماشاگران و با قضاوت رضا کرمانشاهی به مصاف هم خواهند رفت.

محمدکشاورز:

مهاجماناستقاللتکلیفدربیرامشخصمیکنند

یشکسوت آبی پوشان گفت :مهاجمان استقالل در بهترین فرم خود قرار دارند و آنها میتوانند سرنوشت دربی روز دوشنبه
راتعیینکنند.
محمد مومنی در گفتگویی در خصوص دیدار حساس استقالل و پرسپولیس مربوط به هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر اظهار
داشت :با اینکه یک فرضیه در خصوص این دیدار میگوید شرایط جدول در این دیدار سنتی تعیین کننده نیست ،من معتقدم
ً
این دربی کامال تحت تاثیر شرایط جدول قرار دارد و به همین دلیل می گویم این استقالل است که به شدت شانس بیشتری
نسبت به رقیب سنتی خود برای پیروزی دارد.
پیشکسوت آبی پوشان با اشاره به غیبت تماشاگران در این دیدار گفت :این دومین دربی پی در پی است که بدون حضور
تماشاگران برگزار میشود و همین غیبت تماشاگران باعث میشود از حساسیتهای کاذب این بازی کاسته شود و بازیکنان
بتوانند بهتر کیفیت خود را به نمایش بگذارند .از همین رو تیمها در این بازی با کیفیت اصلی به میدان می آیند و برای همین
میگویم شرایط جدول در تعیین نتیجه این بازی تاثیر گذار است.
مومنی در خصوص مقایسه خط به خط دو تیم گفت :دروازهبانهای هر دو تیم بسیار پر انگیزه هستند و به نظر من مظاهری
حتی نسبت به رقیب خود از انگیزههای بیشتری بهره میبرد .رشید از با انگیزه ترین و تعیین کننده ترین بازیکنان دربی است.
مهاجم پیشین آبی پوشان گفت :خط دفاعی هر دو تیم استحکام الزم را ندارد و بالعکس آن هر دو تیم در خط میانی از قدرت
خوبی برخوردار هستند .در خط میانی بازیکنان با کیفیت و باتجربهای در دو تیم توپ میزنند که هر کدام شان میتوانند در این
بازی بزرگ تاثیر گذار باشند .اما آنچه نقطه برتری استقالل در این بازی است ،خط حمله پر تعداد و پرقدرت آنهاست .درست
ً
در خطی که پرسپولیس به اندازه کافی بازیکن باتجربه و تاثیرگذار ندارد ،دست فکری کامال باز است .حضور دیاباته ،قائدی و
مطهری در خط حمله استقالل برای آبی پوشان یک اتفاق خوب است .وی اضافه کرد :با توجه به سن باال و کم تحرک بودن
مدافعان میانی پرسپولیس ،مهاجمان استقالل در این بازی قدرت مانور بسیار خوبی دارند .بازیکنی مثل مهدی قائدی که در
دربیهای گذشته هم نشان داده چه میزان بازیکن تاثیرگذاری است ،در این بازی هم میتواند از سرعت و تکنیک فردی اش
به خوبی بهره ببرد .مومنی خاطرنشان ساخت :اینکه استقالل و فکری اولویت اول شان نتیجه گیری است و زیبایی بازی در
اولویتهای بعدی شان قرار دارد بر خالف دیگران از نظر من اتفاق خوبی است .تیمی که نتیجه گرا باشد و نتایج خوبی بگیرد،
فرصت بهبود کیفیت فنی بازی را هم دارد .اما به تیمی که خوب بازی کند و نتیجه نگیرد ،فرصت زیادی نمیدهند.
مدیرپیشینآکادمیآبیپوشانگفت:استراماچونینامیماندگاردرتاریخفوتبالاستقاللشدوشایدهیچمربیبهمحبوبیت
او نرسد .اما همین استراماچونی در هفته سیزدهم تیمش را به صدر رساند در حالی که تیم فکری در هفته نهم و با یک بازی
کمتر به صدر جدول رسید و این یک ارزش برای این تیم است که امیدوارم هواداران قدر آن را بدانند.
ً
وی در خاتمه بیان داشت :با اینکه بازیکنان نسبتا زیادی در استقالل تجربههای قبلی دربی را دارند و چند بازیکن هم دربی
اولی به حساب می آیند ،اما به نظر من نفراتی مثل مظاهری ،غفوری ،رضاوند ،دیاباته ،شیخ و قائدی میتوانند بازیکنان مهم
اینمیدانباشند.

از جوانگرایی در لیگ برتر فوتسال ترسی نداریم

سرمربی تیم فوتبال راگا تهران ،گفت :اگر روزی بازی دادن به جوانها برای تیم مشکلی به وجود بیاورد ،بهای آن را
میپردازیم و ترسی از این کار نداریم.
«محمد کشاورز» در گفت و گو با ایرنا در خصوص شرایط تیمش در لیگ برتر فوتسال ،اظهار داشت :به طور کلی از
ف خود در
وضعیت نتیجهگیری و روند رو به رشد تیم راضی هستیم و امیدوارم شرایط به همین شکل پیش برود تا به هد 
این فصل دست پیدا کنیم.
وی در مورد بازی دادن به جوانهای تیم راگا در دیدارهای اخیر این تیم در لیگ برتر فوتسال ،خاطرنشان کرد :هدف
ما این بود که به تدریج به جوانهای خود در لیگ برتر بازی بدهیم .برخی از این بازیکنان جوان زیر  ۲۰سال هستند و
اولین بار است که لیگ برتر را تجربه میکنند.
سرمربی تیم فوتسال راگا تهران ،تصریح کرد :اگر روزی بازی دادن به جوانها برای تیم مشکلی به وجود بیاورد ،ما
بهای آن را میپردازیم و ترسی از این کار نداریم .جوانان پرتالشی داریم و امیدورام در ادامه راه نیز به ما کمک کنند .این
بازیکنان برای سالهای آینده حرفهای زیادی برای گفتن دارند.
کشاورز در خصوص علت بازی نکردنش در دیدار با ایمان شیراز ،گفت :یک روز پیش از دیدار با ایمان در تمرین آخر از
ناحیه عضالت پا دچار مصدومیت شدم و تا ۱۰روز آینده نمیتوانم بازی کنم .به احتمال زیاد به دیدار با فرشآرا نمیرسم
اما پزشکان تیم تمام تالش خود را میکنند تا مرا به دیدار با سنایچ برسانند.
ش آرا مشهد ،اظهار داشت :در همه بازیها برای برد به میدان میرویم .تیم
وی درباره دیدار هفته آینده تیمش با فر 
فرشآرا تیم منظم و ریشهداری است و در این فصل نیز توانسته نتایج خوبی کسب کند .امیدوارم که در روز بازی خوب
کار کنیم و به هدفمان در این دیدار برسیم.
تیم فوتسال راگا تهران قرار است روز چهارشنبه در چارچوب هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتسال در مشهد به
مصاف فرشآرا برود.
سرمربی تیم فوتسال راگا در خصوص مصدومیت «مجید حاجیبنده» و از دست دادن او در فصل جاری ،عنوان کرد:
او بازیکن بسیار مهمی برای ما بود اما متاسفانه در دیدارهای تدارکاتی پیش فصل دچار مصدومیت شدیدی شد و با
جراحی که داشت ،این فصل را از دست داد .باشگاه راگا و من تمام قد از حاجیبنده حمایت میکنیم و دوستان او در
فوتسالمنتظربازگشتاوبهمیادینهستند.
کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال درباره شایعه لغو جام ملتهای آسیا و انتخاب پنج تیم برای شرکت در جام جهانی،
گفت :به نظر من این کار هم غیر منطقی و هم غیر منصفانه است .بسیاری از تیمها چهار سال تالش کردند تا در جام
جهانی حضور پیدا کنند .امید بسیاری از تیمها مانند کویت و ازبکستان حضور در این رقابتها است .نظر من این است
که کنفدراسیون فوتبال آسیا این رقابتها را با دستورالعملهای بهداشتی برگزار و از انتخاب به یکباره پنج تیم ،صرف
نظرکند.

یحییگلمحمدی:

سرمربیتیمفوتبالپرسپولیستاکیدکردبازیکنانش
در نود و چهارمین دربی تهران با تمام وجود خواهند
جنگیدتابتوانندسهامتیازایندیدارراکسبوهواداران
تیمشانراخوشحالکنند.
دیدار تیمهای فوتبال استقالل و پرسپولیس که نود
و چهارمین جدال آنهاست ساعت  ۱۶:۳۵دقیقه
روزدوشنبهدرورزشگاهبدونتماشاگرآزادیتهرانبرگزار
خواهدشد.
یحییگلمحمدیسرمربیتیمفوتبالپرسپولیسدر
نشست خبری پیش از این دیدار که امروز یکشنبه در
سازمان لیگ برتر برگزار شد به ارائه توضیحاتی در مورد
این بازی و شرایط تیمش پرداخت.
وی در ابتدای این نشست گفت :از این فرصت
استفاده میکنم و خسته نباشید و خدا قوت به کادر
درمانی و پزشکی می گویم .روزهای سختی را در
یکسال اخیر پشت سر گذاشتند .نباید فراموش کنیم
که با ایثارگری و از جان گذشتگی این عزیزان جامعه به
سمت سالمتی حرکت کرده است .برای همه آنها آرزوی
توفیقدارم.
گل محمدی ادامه داد :دربی همیشه حساسیتهای
خاص خودش را دارد .هواداران دو تیم با این بازی
خاطرات خوب و بد زیادی دارند .امیدوارم فردا بتوانیم
خاطره خوبی به جا بگذاریم و دل هواداران را شاد کنیم.
سرمربی سرخپوشان تهرانی افزود :بازی سختی
برای هر دو تیم خواهد بود .چیزی که مهم است حفظ
تمرکز است و باید از موقعیتها هم استفاده کنیم.
روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کردهایم .امیدوارم
بازیکنان فردا با یک تمرکز خوب و یک روحیه باال و یک
جنگندگی خوب این سه امتیاز را بگیریم .سه امتیاز این
بازی برای ما در جدول بسیار مهم است .هدف ما هم
رسیدن به این سه امتیاز است .امیدوارم بتوانیم توانایی
و شایستگیهای خودمان را به اثبات برسانیم .فردا

بردهایمان را از مقابل استقالل شروع میکنیم

فرصتی خوبی است که بتوانیم نشان دهیم پرسپولیس
چه تیم بزرگی است.
گل محمدی در پاسخ به این پرسش که نبودن
تماشاگرانرویانگیزهبازیکنانشماتاثیرمیگذاردیانه
گفت :فوتبال همیشه با تماشاگرانش جذاب است .این
شرایط برای هر دو تیم یکسان است .در ورزشگاه خالی
دربی برگزار کردن لطف و جذابیت خاص خودش را از
دست میدهد .به هر حال دربی قرمز و آبی چه بدون
تماشاگر و چه با تماشاگر جذاب است.
وی در مورد سه تساوی قبلی تیمش گفت :در سه
دیدار گذشته از نظر فنی خیلی خوب بودیم .در یک
نیمه دیدار با ذوب آهن خوب نبودیم که از همان یک
نیمه درسهای زیادی گرفتیم .تجربه خوبی برای
بازیکنان بود که اصالح شوند .ما نکات فنی زیادی را
از آن بازی یاد گرفتیم .در همه بازیها برای گرفتن سه
امتیازتالشمیکنیم.
با صحبت کردن و کری خوانی چیزی تغییر نمیکند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد ممنوع
المصاحبه کردن بازیکنان گفت :من با آقای سمیعی
در این مورد صحبت کردم .احترام متقابل اولین چیزی
است که دو رقیب باید به هم داشته باشند .اصل احترام
الزمه یک رقابت است .هر دو باشگاه بزرگ هستند و
مدیرانی دارند که شناخته شده هستند .دوست دارم
این فضا همراه با احترام باشد .هم در بین مدیران و هم
دربینهواداران.وقتیمدیراناینشکلیباهمصحبت
کنند به سایر بخشها انتقال پیدا میکند .زیبنده دو
باشگاه نیست که بخواهیم در مورد این مسائل صحبت
کنیم .دربی حساسیتهای خاص خودش را دارد و اگر
بخواهیم در مورد حاشیهها صحبت کنیم زیاد درست
نیست و تمرکز بازیکنان را هم برهم میزند .امیدوارم
این احترام متقابل وجود داشته باشد .بازیکنان باید به
حریف احترام بگذارند اما برای رسیدن به سه امتیاز باید
مثلیکسربازبجنگند
گل محمدی مورد اینکه در این دیدار به بازیکنان

جوان میدان خواهد داد یا خیر گفت :هدف اول ما
بردن و پیروزی در این بازی است .تمرکز میکنیم که
بتوانیم سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.
وی در مورد اینکه تیمش با چه سیستمی در بازی
دوشنبه بازی خواهد کرد گفت :باید تا زمان بازی صبر
کنیدکهتاکتیکرامشخصکنیم!
گل محمدی تاکید کرد :همه بازیکنانی که در تیم
ما هستند شایستگی و لیاقت حضور در پرسپولیس
را دارند .بازیکنان باید از فرصتی که به آنها میدهیم
استفاده کنند و شایستگی هایشان را به نمایش بگذارد.
دوران سختی را در چند ماه اخیر پشت سرگذاشته ایم
وی در مورد نبردن تیمش در هفتههای اخیر و اثری
که روی تیم میگذارد گفت :درست است که ما ۴۰
روز است نبردهایم اما بازیهایی که انجام دادهایم برای
بردن کافی بوده است اما شاید بدشانسی و استفاده
نکردن از موقعیتها عامل پیروز نشدن بوده است .با
این حال این مسئلهای نیست که ما را اذیت کند .این
فرصت را داریم که از دیدار با استقالل پیروزیهایمان را
شروعکنیم.
گل محمدی ادامه داد :در چند ماه اخیر بازیکنان
زیادی را از دست دادیم و هر ماه ترکیب تیم ما تغییر
میکرد اما نمیتوانیم به این مسائل فکر کنیم .باید از
این مشکالت به عنوان سکویی برای پرش خودمان
به جلو استفاده کنیم .نمیخواهیم این مشکالت در
ذهن بازیکنان رسوخ کند .باید این مشکالت را پشت
سربگذاریم .با این حال دوران سختی را در چند ماه
اخیرپشتسرگذاشتهایم.
سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسدرموردحلمشکالت
گلزنی تیمش گفت :تمرینات خوبی را در این زمینه
انجام دادهایم و اگر در دیدار با استقالل فرصتی فراهم
ً
شود قطعا گل خواهیم زد .موقعیتهای خوبی نصیب
بازیکنان میشود که باید بتوانند از آنها استفاده کنند.
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کوروش احمدی تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی:

اصرار بر مذاکرات موشکی و منطقهای منجر به نابودی برجام میشود
یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی تاکید کرد :اصرار بر مذاکرات
موشکی و منطقهای به عنوان پیششرط بازگشت آمریکا به برجام موضوعی است
که میتواند موجب نابودی این توافق شود .به همین خاطر است که تیم بایدن
تاکنون اکراه داشته که مذاکره درباره این موضوعات حاشیهای را به عنوان یک
مسئله پیشینی مطرح کند.
«کوروش احمدی» در گفتوگو با ایرنا ،درباره افزایش سطح غنیسازی اورانیوم
ایران به  ۲۰درصد گفت :ایران پس از خروج آمریکا از برجام و توقف اجرای
تعهداتش در ذیل این توافق ،یک سال خویشتنداری کرد تا بلکه طرفهای
دیگر برجام به ویژه اروپا در جهت تامین منافع ایران و جلوگیری از توقف روند
عادیسازی روابط اقتصادی ایران با جامعه جهانی به نحو مصرح در برجام
اقدامی انجام دهند .اما پس از بیعملی طرف مقابل ،به تدریج از اجرای کامل
تعهداتش فاصله گرفت و طی پنج گام تعهداتش را کاهش داد.
وی با بیان اینکه ایران در دی ماه سال قبل براساس گام پنجم خود برای کاهش
ی مندرج در
تعهدات اعالم کرد که دیگر خود را پایبند به تعهدات اجرایی و فن 
برجام نمیداند ،اظهار داشت :اقدام ایران به افزایش سطح غنیسازی را در
این چارچوب باید دید .ایران تا پیش از برجام مقادیری از اورانیوم را تا  ۲۰درصد
غنیسازی میکرد اما براساس برجام پذیرفت غنیسازی  ۲۰درصد را متوقف
کند.
به گفته این کارشناس ،این اقدامات در حکم اقدامات جبرانی ذیل ماده ۲۶
و  ۳۶برجام است و در مقام واکنش نسبت به خروج آمریکا از برجام و خودداری
اروپا از ایفای وظایفش ذیل برجام انجام شده است و هیچگاه به معنی خروج
ایران از برجام نبوده است .احمدی با بیان اینکه اقدام ایران برای افزایش سطح
غنیسازی در چنین بستر و چارچوبی حقوقی انجام شده است ،تصریح کرد:
در مورد هدف ایران از انجام این کار میتوان حدس و گمانهای مختلفی را
مطرح کرد .یکی از این حدس و گمانها از اعمال فشار به دولت بایدن صحبت
میکند؛ به این معنی که اگر آمریکا به برجام بازنگردد و احیانا در آینده موضوعاتی
غیرمربوط با برجام به میان کشیده شود ،این کار ممکن است ،عواقبی داشته
باشد .وی ادامه داد :البته این تحلیل هم وجود دارد که ایران هماکنون نیاز
چندانی به سوخت اورانیوم  ۲۰درصد ندارد ،چراکه این سوخت فعال در راکتور
تهران مورد استفاده است و مقادیر الزم از این سوخت حتی برای چند سال آینده
موجود است .بر مبنای این تحلیل ،هدف ایران از غنیسازی  ۲۰درصد صرفا
فشار به آمریکا برای بازگشت به برجام است.
این دیپلمات پیشین درباره واکنش کشورهای اروپایی به اقدام ایران برای
افزایش غنیسازی  ۲۰درصد خاطرنشان کرد :اروپاییها نسبت به این مسئله
واکنش تندی نشان دادند و برخی از آنها گفتند که اقدام ایران در حکم خروج
از برجام است و خواستار آن شدند که ایران از ادامه این کار خودداری کند ،به
خصوص آنکه غنیسازی  ۲۰درصد در فردو که شرایط خاصی هم دارد ،انجام
میشود.
احمدی با اشاره به واکنش روسیه و چین ابراز داشت :روسها و چینیها نیز
به صورت مالیم و با احتیاط هشدارهایی را داده و گفتهاند بهتر است ایران این
کار را انجام ندهد.
اظهارات اخیر جیک سالیوان تغییر نسبت به بایدن و بلینکن بود
وی درباره واکنش تیم بایدن نیز بیان کرد :عمده توجه تیم بایدن معطوف به

مسائل داخلی است .به عالوه در آمریکا اصل بر این است در هر زمان تنها یک
دولت انجام وظیفه میکند .این به آن معنی است که رئیسجمهور منتخب و
همکاران او مادام که دولت ترامپ بر سرکار است ،درباره مسائل مختلف به ویژه
سیاست خارجی اعالم نظری نمیکنند چرا که این کار در حکم دخالت در کار
دولت مستقر است.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی درباره اظهارات جیک سالیوان،
مشاور امنیت ملی بایدن هم یادآور شد :لحن جیک سالیوان در سخنان اخیرش
مبنی بر اینکه "برنامه موشکی ایران باید به عنوان جزئی از مذاکرات روی میز
باشد" ،و اینکه "مذاکرات باید ورای  ۵+۱باشد و کشورهای منطقه را نیز شامل
شود" ،قدری با لحن بایدن و نزدیکان او متفاوت بود .قبل از این ،بایدن و آنتونی
بلینکن گفته بودند به برجام برمیگردند و سپس درباره سایر موضوعات صحبت
میکنند و اینکه باید برجام را قویتر و گستردهتر کنیم که منظورشان آن بود که
مسائل موشکی و برنامه منطقهای ایران نیز بعدا باید مورد مذاکره قرار گیرد اما
در صحبتهای سالیوان مشخص نبود که آیا سیاست بایدن مبنی بر بازگشت به
برجام و سپس پرداختن به موضوعات دیگر همچنان مد نظر است یا سیاست
تغییر کرده است .از این رو میتوان گفت که سخنان او یک نوع تغییر لحن بود.
سالیوان اولویتهای حقوقبشری دارد
احمدی با اشاره به نظرات و رویکردهای مختلفی که آمریکا وجود دارد ،عنوان
کرد :بسیاری از کارشناسان آمریکایی از جمله توماس فریدمن تحلیلگر آمریکایی
معتقدند اگر آمریکا ابتدا به برجام بازگردد و تحریمها را لغو کند ،آنگاه کارش
برای مذاکرات موشکی و منطقهای با ایران سخت میشود و اهرم فشار تحریمها
را از دست میدهد .برخالف این نظر ،جو بایدن در گفتوگویی که با فریدمن

در نیویورکتایمز انجام داد ،گفت به نظر قبلیاش که در سیانان منتشر شده
پایبند است یعنی آمریکا ابتدا به برجام بازمیگردد و بعد با ایران درخصوص
مسائل دیگر گفتوگو میکند هرچند که همانجا گفت که این ،کار سختی است.
به گفته این کارشناس ارشد مسائل آمریکا ،به نظر میرسد سالیوان اولویتهای
حقوقبشری نیز دارد ،چرا که اخیرا در چندین نوبت ،درخصوص مسائل
حقوقبشری ایران و عربستان سعودی اظهارنظر کرده است.
بایدن تنها با یک دستور اجرایی میتواند به برجام بازگردد
احمدی در مورد سازوکار چگونگی بازگشت به برجام از سوی ایران و آمریکا
هم گفت :این مسئله در زمان اجرای برجام در سال  ۲۰۱۵نیز مسبوق به سابقه
است .در آن زمان این مسئله مطرح بود که چه کسی ابتدا تعهداتش را ذیل برجام
اجرایی کند .صحبت این بود که ایران ابتدا تعهداتش را عملی کند یا آمریکا یا
آنکه اقدامات متناظر باشد که در نهایت ،ایران اقدامات فنی را انجام داد و با
راستیآزمایی این اقدامات توسط آژانس ،گروه  ۵+۱نیز تحریمها را لغو و تعلیق
کرد.
وی اضافه کرد :ممکن است هماکنون نیز این سه فرمول مطرح باشد .ایران
تعلیق تعهداتش را بازگشتپذیر دانسته هرچند که انجام آنها مقداری زمانبر
است ولی برای بازگشت آمریکا به برجام کافی است که بایدن یک دستور
اجرایی صادر کند که براساس آن ،دستور اجرایی  ۸می  ۲۰۱۸ترامپ را لغو
کند و اوفک (دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا) رویههای الزم
را اعالم کند.
این دیپلمات پیشین با بیان اینکه مسائل مربوط به چگونگی بازگشت به برجام
نکات فنی هستند که عمدتا به ایران و آمریکا مربوط میشود ،اظهار داشت:
مشخص نیست ایران بخواهد این مذاکرات فنی را دوجانبه انجام دهد یا در قالب
 .۵+۱قاعدتا این مسئلهای دوجانبه است و به دیگر کشورها ربط زیادی ندارد
چون آنها در برجام بودهاند و از آن خارج نشدهاند که بخواهند برای بازگشت به
آن مذاکره کنند.
احمدی ادامه داد :شکل و نحوه انجام این مذاکرات بیشتر به مسائل داخلی
ارتباط دارد چراکه براساس مصوبهای که مجلس در دست تهیه دارد ،ظاهرا انجام
هر نوع مذاکرهای با ایران چه در قالب دوجانبه و چه چندجانبه ممنوع خواهد
بود .البته رهبر انقالب در صحبتهای روز جمعه خود بر توقف تحریمها توسط
آمریکا تاکید کردند و گفتند که با این کار ،ایران به تعهداتش در برجام بازمیگردد.
وی در پاسخ به این سوال که چه مسائلی ممکن است موجب نابودی برجام
در آینده شود ،تصریح کرد :اصرار بر مذاکرات موشکی و منطقهای به عنوان
پیششرط بازگشت آمریکا به برجام موضوعی است که میتواند موجب نابودی
این توافق شود .به همین خاطر است که تیم بایدن تاکنون اکراه داشته که مذاکره
درباره این موضوعات حاشیهای را به عنوان یک مسئله پیشینی مطرح کند.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی اصرار به عدم مذاکره با آمریکا،
توقف اجرای پروتکل الحاقی و تاکید بر غنیسازی  ۲۰درصد و بازگشت به
طراحی پیشین راکتور اراک را از مسائلی برشمرد که میتواند از سوی دیگر
موجب نابودی برجام شود و خاطرنشان کرد :تاخیر در بازگشت آمریکا به برجام و
مذاکره طرفین این فرصت را به اسرائیل ،عربستان و البیهای فعال ضد ایرانی در
واشنگتن میدهد که فضای مذاکره میان ایران و آمریکا را منفی و شرایط را برای
کاهش تنش دشوار کنند.

غالمرضاظریفیان:

اصالح طلبان باید به پژواک صدای مردم تبدیل شوند

عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران اصالحطلب،
گفت :اصالحطلبان باید بدانند که عدالت در کنار آزادی از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مردم باید احساس
کنند که آنها در این زمینه به پژواک صدای آنها بدل
شدهاند.
غالمرضا ظریفیان پیرامون پیام سیدمحمد خاتمی
به کنگره حزب اتحاد ملت که در آن خواستار «نجات
اصالحطلبان از آشفتگی و پراکندگی ،استقرار نهادی
اجماعساز و تببین راهکارهای مناسب برای برای ترمیم
اعتماد آسیب دیدهی مردم و رقم زدن آیندهای بهتر برای
ایران عزیز و جمهوریاسالمی» شده بود ،گفت :یکی از
دستاوردها و تجربیات زیسته بشری در زمینه «حکمرانی
خوب» این است که یک حکومت هر اندازه که به مردم
ً
متکی باشد ،طبیعتا هم در رجوع به افکار عمومی بهمنظور
اقناع آنها و هم در زمینه رجوع به افکار عمومی از منظر
بهرهگیری از توانمندی آنها میتواند موفقتر باشد .به
عبارتدیگریکجامعههرچهمردمساالرترباشد،میتوانداز
خردجمعی بیشتری استفاده کند و با توجه به اینکه جوامع
همواره در وضعیت تراز قرار ندارند و نشیبهای زیادی مانند
جنگها ،بیماریها ،خشکسالی یا موارد دیگر در مسیر
آنها وجود دارد؛ قادر خواهند بود که در آن شرایط سخت با
تابآوری بیشتری با آن بحران مواجه شده و با قوت و قدرت
ن را پشتسر بگذارند.
بیشتری آ 
وی افزود :اگرچه مشارکت عمومی محدود به مساله
انتخابات نیست و مردم در همه عرصهها میتوانند حضور
داشته باشند اما معموال مشارکت عمومی مردم در انتخابات
متجلیمیشود،علیالخصوصانتخاباتریاستجمهوری
که در بسیاری از جوامع یکی از قلههای مهم مردمساالری
است.
مشارکت مردم میتواند عبور از مشکالت و تنگناها
راتسهیلکند
ظریفیان با تاکید بر اهمیت مردمساالری به عنوان مسیر
خروج از بحران ،اظهار داشت :بنابراین اگر ما بخواهیم با

تجربه زیسته بشری در سطح جهان و حتی تجربه خودمان
نگاه کنیم ،برای برون رفت از مشکالت و چالشها ،مسیر
و کریدوری جز مردمساالری و حضور مردم را نمیتوانیم
معرفی کنیم و اگر از این مسیر استفاده نکنیم بدیل آن دو
اتفاق ناگوار است؛ یا باید به سمت دیکتاتوری در یکی از
اشکال مختلف آن برویم ،یا به سوی هرج و مرج و آنارشی
گام برداریم .در نتیجه بهترین روشی که بشر در اختیار دارد
رجوع به افکار و آراء عمومی ،کمک گرفتن از مردم برای حل
مسائل و اقناع آنها برای مواجهه با مشکالتی است که هر
جامعهای با آن روبهرو میشود.
این تحلیلگر سیاسی اصالحطلب ضمن اشاره به تکثر
و تنوع سلیق ه موجود در کشور ،بیان داشت :ما در جامعه
ایران علیرغم اینکه یک جامعه متکثر و متنوع داریم اما در
یک نگاه کالن با دو جریان عمده سیاسی مواجه هستیم،
حال اینکه هر دو جریان اصولگرایان و اصالحطلبان در
درون خود قبض و بسطهای مختلفی دارند که ب ه آنها یک
شکل رنگینکمانی میدهد .جریان اصالح طلب در تجربه
تاریخی خود بهخصوص در واقعه دوم خرداد و سالهای بعد
از آن که آقای خاتمی اداره قوه مجریه را برعهده داشت ،بنابر
آنچهکهشاخصهایاقتصادی،اجتماعیوتوسعهاینشان
میدهد؛ به دلیل اعتقادی که به مردمساالری در آن دوره
وجود داشت و رجوعی که به مردم صورت گرفت ،علیرغم
نقدهایی که میشود نسبت به آن دوره وارد کرد اما جزو
دورانهای موفق جامعه ما نسبت به ادوار قبل و بعد از خود
است .وی افزود :در آن دوران هم سرمای ه اجتماعی باالیی
شکل گرفت و هم با یک همبستگی در داخل روبهرو بودیم.
حتی در رشد اقتصادی هم در عین اینکه دولت اصالحات
هدف اصلی خود را رشد اقتصادی معرفی نکرده بود اما
آن سرمایهگذاری و رجوع به مردم باعث شد که شاهد رشد
اقتصادیهمباشیم.
لزوم عدم شانه خالی کردن اصالح طلبان در قبال
مسئولیتهایملی
عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران اصالحطلب

در گفتوگو با ایلنا ،با تاکید بر لزوم عدم شانه خالی
کردن در قبال مسئولیتهای ملی ،تصریح کرد :با توجه
به تجربهای که از دولت اصالحات برای ما بر جای مانده
است؛ هرکس که دل در گروی ایران و منافع کشور دارد،
طبیعتا نباید از حضور در عرصه تعیین سرنوشت کالن
جامعه شانه خالی کند و طبیعی است که اصالحطلبها
به دلیل اینکه تجربه زیستهشان نشان میدهد که یک
تعلق جدی به منافع ملی و مردم دارند ،نباید از این عرصه
شانه خالی کنند اما به دلیل پیچیدگیهایی که شرایط
سیاسی کشور دارد طبیعی است که اصالحطلبها باید
با متمرکز کردن توجه طیفهای مختلف خود بتوانند به
یک تشکیالت اجماعساز متکی شوند که این دستگاه هم
بتواند برای طیفهای مختلف این جریان در دو مبحث
همبستگی و اقناع ایجاد کند؛ نخست حرکت آنها
در مسیر ایجاد فضایی برای حضور فعالتر این جریان
در عرصه انتخابات و دوم در بحث تعیین مصادیق در
انتخابات ،از سوی دیگر باید بتواند مردم را برای حضور در
صحنه و کمک به آنها اقناع کند.
ی که آقای خاتمی
وی افزود :من فکر میکنم جمعبند 
در این بخش ارائه میکند متکی بر مردمساالری و نقش
آن در توسعه کشور و نقش آن در بهرهگیری از خردجمعی
و اقناع جامعه است .در عین حال این اقدام یعنی تشکیل
نهاد اجماعساز تالشی برای پر کردن خالء احزاب
حرفهای است که دربرگیرنده احزاب و شخصیتهای
ملی باشد تا بتوانند در شرایطی که کشور برای عبور از
مشکالت عدیده به یک سرمایه اجتماعی باال نیاز دارد،
فرصت پیشرو را از دست نداده و از آن استفاده کنند.
البته این را هم میدانیم که اصالحطلبان در این مسیر کار
فوقالعاده سختی دارند ،نخست اینکه سرمایه اجتماعی
آنها بسیار آسیب دیده است و مساله دوم رویکرد بخشی
از دستگاههای حاکمیتی و همچنین جناح رقیب نسبت
به اصالحطلبان است که اجازه حضور همهجانبه و
بهرهگیری از همه سرمایههای اصالحطلبها برای کمک

به جامعه را به آنها نمیدهد.
اصالحطلبان باید با جریان رقیب وارد گفتوگو شوند
ظریفیان در پاسخ به این سوال که اصالحطلبان چگونه
خواهند توانست جامعه را با خود همراه کنند ،اظهار
داشت :نخست اینکه اصالحطلبان باید نیازهای واقعی
جامعه را رصد کنند و نمیتوانند نسبت به این نیازها
مانند؛ مساله کاهش فاصله طبقاتی ،بحث معیشت
و بیکاری و مساله فسادی که در بخشی از حاکمیت
ما ریشه دوانده است ،بیتوجه باشند .باید بدانیم که
عدالت در کنار آزادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است و مردم باید احساس کنند که اصالح طلبان در این
زمینه به پژواک صدای آنها بدل شدهاند .مساله دوم
همبستگی اصالحطلبان است ،هراندازه که همبستگی
بیشتری داشته باشند و بتوانند از یک گفتمان روشن و
بدون ابهام بهرهمند شوند؛ قادر به ایفای نقش موثرتری
خواهند بود.
وی ادامه داد :راهکار سوم این است که با توجه به خستگی
جامعه از جدلها ،درگیریها و تنازعات جناحی که بهشدت
از آن رنج میبرد ،اصالحطلبها باید بهطور همزمان دو
سطح گفتوگو را آغاز کنند .در یک سطح آنها باید گفتوگو
با مردم را جدی بگیرند ،در سوی دیگر آنها باید با جریان
رقیب وارد گفتوگو شوند و آنها را به این باور برسانند که
مشکالت کشور عمومی و عام است و اگر آن چالشهای
اساسی حل نشود ،سیاستورزی در شرایط تعلیق حل
مسائل مردم در واقع سیاستورزی خوبی نیست و امکان
این که مردم را هم به صحنه سیاستورزی بیاورد ،اندک
است.
این تحلیلگر سیاسی اصالحطلب در پایان خطرنشان
کرد :در نتیجه من فکر میکنم که فهم نیازهای مردم،
داشتن راهبردهای روشن و شفاف و ورود به گفتوگوهای
سازنده که بتواند جامعه را نسبت به این گزاره که «ورود آنها
به سیاستورزی میتواند به کاهش برخی مشکالت و حل
برخینیازهایشانکمککند»،متقاعدکند.

تحریم راهی جز نابودی ندارد

راهبرد۲وجهی برای عبور از تحریمها

حمایت رهبری از مسئوالن اجرایی در خصوص ضرورت رفع تحریمها و
عیانشدنشکستتروریسماقتصادیآمریکاعلیهملتایرانازجملهنشانههایی
است که میگوید تحریم راهی جز نابودی ندارد.
افول و بیسرانجامی کارزار فشار حداکثری که با شکست ترامپ در انتخابات
سوم نوامبر ضربه خورد ،باعث شده مسئله رفع تحریمها در داخل کشور بیش
از مقاطع قبلی مورد توجه مسئوالن نظام ،افکار عمومی و رسانهها قرار بگیرد.
ماهیتغیرانسانی،غیرحقوقیوضدبشریتروریسماقتصادیدولتترامپعلیه
ملت ایران در حدود سه سال گذشته بر هیچ کس پوشیده نبود .با فهم همین
ماهیت ،نظام جمهوری اسالمی و ارکان مختلف آن حاضر نشد در زمین بازی
طراحی شده ترامپ نقش آفرینی کند و با همراهی ملت مسیر مقاومت و تن ندادن
به خواستههای نامشروع و غیرقانونی ترامپ را برگزید .شکست ترامپ و فروپاشی
کمپین کارزار فشار حداکثری بخشی از ثمرات مقاومت دولت و ملت ایران است.
ثمربخشیمقاومت
راهبرد مقاومت و ایستادگی دولت و مسئوالن کشور با همراهی مردم باعث شده
کهامروزباشکستترامپ،مسئلهرفعتحریمهاوکاهشمشکالتکشور،ضرورت
بازگشت آمریکا به برجام و عمل به تعهدات قانونی مورد توجه افکار عمومی قرار
گیرد .مسئوالن دولت جدید آمریکا هم حداقل تا مقطع کنونی از بازگشت به
برجام سخن گفتهاند؛ بازگشتی که بدون تردید با تداوم تحریمها و عمل نکردن
به تعهدات قانونی دولت آمریکا ،معنا نخواهد داشت .از همین رو رهبر انقالب روز
جمعه ۱۹دی در سخنرانی تلویزیونی خویش بر این امر تاکید و بازگشت آمریکا به
برجام را در صورت لغو تحریمها معنادار توصیف کردهاند .با خروج ترامپ از برجام
در اردیبهشت  ،۹۷مکررا دولت آمریکا ایران را به مذاکره مجدد دعوت و حتی در
مقاطعی پالسهایی مبنی بر دادن امتیازاتی به ایران ارسال میکرد .اما با این حال
خروج ترامپ از تعهدات قانونی دولت آمریکا در برجام باعث شد ایران هیچگاه
سخنان او در مورد مذاکره را جدی تلقی نکرده و راه مقاومت را مقابل کارزار فشار
حداکثری انتخاب کند .در مقابل ،تهران بعد از یک سال صبر راهبردی ،برداشتن
گامهای هستهای را بر اساس حقوق برجامی آغاز کرد .از سوی دیگر« ،حسن
روحانی» رئیس جمهوری که در مقطع اعمال تحریمهای ظالمانه بر ضرورت
مقاومت و تن ندادن به خواستههای غیرقانونی ترامپ تاکید میکرد ،در مقطع
کنونی که ترامپ شکست خورده و کارزار فشار حداکثری به روزهای آخر خود
رسیده نیز از ضرورت خودداری از فرصتسوزی در رفع تحریمها سخن میگوید.
هر چند این سخنان با هجمه های تند از سوی برخی مدعیان مواجه شد اما
مواضع صریح رهبر انقالب نشان داد که راهبرد جمهوری اسالمی رفع تحریمهای
ظالمانه از سر مردم ایران است و در این راهبرد همه ارکان نظام هم دل هستند.
راهبرد دووجهی رفع و خنثیسازی تحریم
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنانی تلویزیونی
به مناسبت قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶مردم قم در مورد مسئله تحریمها ،بیان داشتند:
ً
جبههغربودشمنانموظفندحرکتخباثتآمیزتحریمعلیهملتایرانراکهواقعا
ً
یک خیانت ،جنایت و دشمنی بیجهت علیه مردم است ،فورا متوقف کنند و همه
تحریمها را بردارند...بنابراین این حرف طرف مقابل که فالن کار را بکنید یا نکنید،
بیخود است و تحریمها که خیانت و جنایت در حق ملت است ،باید برداشته شود.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنان خود بازگشت آمریکا به برجام را در صورتی
معنا دار دانستند که تحریمها برداشته شود و تصریح داشتند :عمل کردن جمهوری
اسالمی به همه تعهدات خود در شرایطی که طرف مقابل به همه تعهدات خود عمل
نمیکند ،بیمعنی است ...البته اگر آنها به تعهدات خود بازگردند ما نیز برمیگردیم.
روحانی هم در سخنان خود به مسئله رفع تحریمها و ضرورت بازگشت آمریکا به
تعهدات خود در برجام بارها تاکید کرده است .رئیس جمهور ۲۱آبان در جلسه هیات
دولت گفت :هر کجا ببینیم شرایط برای لغو تحریم آماده است از آن استفاده خواهیم
ف ما از بین بردن تحریمهای ظالمانه است؛ هرجایی هر فرصتی مناسب
کرد؛ هد 
ی که
باشد کارمان را انجام میدهیم؛ هیچکس حق فرصتسوزی ندارد .از هر فرصت 
به نفع منافع ملی مردم و رفع تحریم باشد استفاده خواهیم کرد؛ این مسئله حزبی
و جناحی نیست؛ البته هر گامی که بخواهیم برداریم به رهنمودهای مقام معظم
رهبری توجه خواهیم کرد .نگاه رهبر انقالب و رئیس جمهوری مبنی بر بازگشت
جمهوریاسالمیبهتعهداتبرجامیدرصورتعملآمریکاییهابهتعهداتمندرج
در توافق هستهای نشاندهنده منطق قانونی نظام جمهوری اسالمی در مواجهه
با اقدامات غیر قانونی دولت ترامپ است .البته نظام جمهوری اسالمی منتظر رفع
تحریمها دست روی دست نگذاشته و مسیر و راهبرد بلندمدت خنثی سازی اثر
تحریمها را هم در پیش گرفته است .در واقع دولت و ارکان مختلف نظام به موازات
تالش برای رفع تحریمها که مسئوالن کشور با هدایت رهبری در آن متفق القولند
راهبرد خنثی سازی تحریمها را هم برگزیدهاند که جزو تاکیدات رهبر انقالب هم بوده
است .رهبری در سخنان  ۱۹دی با بیان اینکه بارها تأکید کردهایم که باید اقتصاد را
با فرض برداشتهنشدن تحریمها جوری برنامهریزی کنیم تا کشور به خوبی اداره شود
و با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگریهای دشمن دچار مشکل نشود گفتند :این کار
با اتکا به ظرفیتهای داخلی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ممکن است.
اگرچه تحریمها نیز به تدریج در حال بیاثر شدن هستند .با توجه به نظر صریح رهبر
انقالب و تالشهای دولت در زمینه رفع تحریمها ،برای تامین منافع ملی بهتر است
دیگر ارکان نظام و برخی شخصیتهای سیاسی که در جایگاههای مدیریتی هم قرار
دارند با راهبرد رهبر انقالب همراه شده و در مسیر خنثی سازی تحریمها و همچنین
رفع تحریمها ،دولت را به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی یاری دهند و مراقبت کنند
که اهداف سیاسی و انتخاباتی باعث استمرار برخی تالشها برای ادامه تحریمها
نشود؛ چرا که رفع تحریمها و کاهش مشکالت مردم اولویت دارد و اصوال اهمیتی
ندارد که کدام مسئول و فرد در این مسیر بلندترین گام را برداشته است.

قهرمانپورتحلیلگرارشدمسائلبینالمللی:

اخراج بازرسان آژانس منوط به خروج ایران از  NPTاست

تحلیلگر ارشد مسائل بینالمللی با اشاره به اینکه بازرسان آژانس در چه شرایطی از ایران اخراج میشوند ،تاکید
کرد :اگر بعد از غنیسازی  ۲۰درصدی اقدامات دیگری انجام شود شرایط آنگونه که دو طرف میخواهند ،پیش
نمیرود.
رحمان قهرمانپور در گفتوگو با ایلنا ،درباره اینکه آیا امکان اخراج بازرسان آژانس بر اساس مصوبه مجلس وجود
دارد و در این صورت چه فضایی بر برجام حاکم خواهد شد ،اظهار داشت :در اینکه در ایران و آمریکا درباره برجام
اختالف نظر وجود دارد و عدهای نیز در دو کشور به دنبال این هستند که برجام زمین بخورد ،تردیدی وجود ندارد.

مسالهایکهدرفضایسیاسیودررسانههایمختلفنزدیکبهبایدنوهمچنیندراظهاراتمقامهایایرانیمطرح
میشود این است که هر دو طرف برای بازگشت به برجام اجماع نظر و توافق دارند .وی افزود:طبیعی است در مورد
سازوکار این بازگشت اختالف نظرهایی وجود دارد .در اصطالح دیپلماسی میگویند اگر دو طرف به یکدیگر حسن
نیت دارند و در کلیات توافق وجود داشته باشد ،حل اختالفات جزئی میسر و ممکن است .اکنون نیز اختالفاتی که
وجود دارد در مورد جزئیات است ،بر سر اینکه آیا ایران و آمریکا همزمان به برجام بازگردند ،مذاکره کنند یا نکنند،
در چارچوب  ۱+۵مذاکره انجام شود یا خیر اختالف دارند ،اما هر دو طرف خواهان بازگشت به برجام هستند .این
کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه همیشه ممکن است اتفاقات پیشبینی نشدهای رخ دهد و شرایط را به
سمتی ببرد که خارج از عهده و کنترل باشد ،یادآور شد :در مورد برجام نیز ممکن است چنین اتفاقی بیفتد ،یعنی
اگر بعد از غنیسازی ۲۰درصدی ،اقدامات دیگری انجام شود ممکن است ،شرایط آنگونه که دو طرف میخواهند،
پیش نرود .وی با اشاره به سخنان اخیر عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی مبنی بر اخراج بازرسان آژانس از
ایران ،تاکید کرد :نقل قولی که از آقای امیرآبادی فراهانی منتشر شده ،اشتباه است؛ یا ایشان اشتباه کردهاند یا در
نقل خبر اشتباهی رخ داده است .چرا که ایران همیشه توافق پروتکل الحاقی که را پیشتر آن را  ۹۳+۲مینامیدند،
به صورت داوطلبانه اجرا کرد ه است اما همین پروتکل در مجلس تصویب نشده است .بنابراین ایران بر اساس حقوق
ی کشورها
داخلی خود الزامی در اجرای آن ندارد .اما «توافق جامع پادمانی» که بعد از پروتکل الحاقی ،مبنای همکار 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در ایران نیز اجرا میشود .قهرمانپور افزود :در دوره آقای احمدینژاد ایران
در اعتراض به ارجاع پرونده برنامه هستهای خود به شورای امنیت ،اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد اما

توافق جامع پادمانی همچنان بین ایران و آژانس اجرا میشد و آژانس بر فعالیتهای هستهای ایران نظارت داشت؛
بنابراین توقف اجرای پروتکل الحاقی به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست؛ اخراج زمانی اتفاق میافتد که دولت
بتواند از "ان پی تی"[ ]NPTخارج شود؛ مثل اتفاقی که در اوایل دهه دو هزار برای کره شمالی افتاد .وی درباره رویکرد
دیگر اعضای برجام به این توافقنامه و حساسیت نسبت به افزایش غنیسازی ایران ،گفت :این موضع گیریها،
مجموعه تالشها و فعالیتهایی است که کشورها انجام میدهند تا امتیاز بیشتری بگیرند و به اصطالح جای پای
خودشان را محکمتر کنند .به ویژه اروپا ،این نگرانی کلی را دارد که به تدریج از صحنه سیاست بین الملل کنار گذاشته
شود یا اینکه از اهمیت تاثیرگذاریاش کاسته شود .خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و کنار رفتن خانم مرکل ،صدراعظم
آلمان نیز این نگرانی را تشدید کرده است .این تحلیلگر مسائل بینالمللی خاطر نشان کرد :واکنش اروپاییها را باید
در این چارچوب کلی فهم کرد که آنها میخواهند سهم بیشتری در تحوالت بعدی روابط دولت بایدن با ایران داشته
توگو بین قدرتهای بزرگ و قدرتهای منطقهای از
باشند ،به ویژه اینکه دولت بایدن اعالم کرده ،ممکن است گف 
یک طرف و رایزنی و مذاکره میان قدرتهای منطقهای از سوی دیگر ،برگزار شود .قهرمانپور خاطرنشان کرد:اروپا
توگوها ،مثل گذشته بعد از آمریکا بازیگر شماره دو باشد؛ اما میبینیم که چین و روسیه ،به ویژه
میخواهد در این گف 
چین با تحوالتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده است نقش بیشتری در سیاست بین الملل به خود گرفت ه است.
این کارشناس مسائل آمریکا و اروپا در پایان تاکید کرد :اروپاییها از این موضوع نگرانی زیادی دارند .چینیها نیز مثل
چندسالگذشتههمچنانسعیمیکنندبهگونهایموضعگیریکنندکهنهآمریکاونهایرانناراحتنشوند؛درعین
حال خیلی هم به نفع هیچ یک از دو کشور نیز موضع گیری نمیکند.
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 فاجعه ترک تحصیل بچهها!
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته:
 ۹۰درصد دانش آموزان بعد از ترک تحصیل
به اعتیاد روی می آورند!

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر عنوان کرد

کفسازی و مرمت جدارههای آسیبدیده
در محالت تاریخی پیرامون حرم

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر با اشاره به کف
سازی و مرمت جدارههای آسیبدیده در محالت تاریخی پیرامون حرم گفت:
بهسازی تنها بهصورت شکلی نبوده و امور زیربنایی همچون بازسازی لولههای
آب ،اتصاالت گاز ،دفنی شدن برق و حذف تیرهای برق ،مرمت چاههای جذبی
و اصالح شیب بهمنظور هدایت آبهای سطحی انجامشده است.
علیرضا خاکی با اشاره به پروژه بهسازی محالت پیرامون حرم اظهار داشت:
بهسازی محالت تاریخی پیرامون حرم همچون در دستور کار قرارگرفته و در آن
اقداماتی همچون مرمت جدارههای آسیبدیده و کف سازی انجامشده است.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر بابیان اینکه کف
سازی به معنای عوض کردن صرف مصالح نبوده است افزود :در تمام محالت
لولههای آزبست جمعآوری و لولههای آب بازسازیشده است.
خاکی با اشاره به اینکه اتصاالت گاز در این محالت بهسازی شده است ،تأکید
کرد :شهر قم و این محالت جز اولین محالت در کشور هستند که گازکشی شده
و سالهای زیادی از آن گذشته است و نیاز به بازسازی دارند.
وی بابیان اینکه در بعضی محالت برق دفنی و تیرها حذفشده است تصریح
کرد :در بعضی محالت نیز در آینده با حمایت اداره برق و استان تأسیسات برق
بهسازی میشود .مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر
بابیان اینکه بهسازی در این محالت فقط شکلی نبوده و در امور زیربنایی نیز
اقداماتی صورت گرفته است ،عنوان کرد :چاههای آب نیز در بافت فرسوده و
تاریخی پیرامون حرم نوسازی شده و در همه مسیرها هدایت آبهای سطحی
به معابر اصلی آب ایجادشده است .به گفته خاکی در بسیاری از این محالت
آب فقط از طریق چاهها جذب میشد اما حاال با اصالح شیب به سمت نهرها،
چاهها به عنوان پشتیبان حفظ شدهاند .وی با اشاره به بحث ایمنی در این
مناطق نیز افزود :شیرهای هیدرانت موجود در محالت قدیمی بهسازی شده
و اگر دارای شیر هیدرانت نبودند ،مجهز شدند .مدیرعامل سازمان بهسازی
و نوسازی اطراف حرم مطهر افزود :این بهسازیها در حالی انجامشده که
سعی کردهایم به الگوهای تاریخی و سبقههای متناسب این محالت نزدیکتر
شویم و عالوه بر بهبود سیما و منظر و کف سازی در زیرساخت و تأسیسات هم
اصالحاتیصورتگرفتهاست.

۲۵ دی آخرین فرصت برای ثبت نام در سجام
معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارقمگفت:کسانیکههنوزدرسامانهسجامثبتنامنکردهاندفقط
تا  ۲۵دی فرصت دارند.مهرداد غضنفری گفت :از مجموع  ۴۰۱هزار نفری که روشی غیر مستقیم مدیریت
سهام عدالت را انتخاب کرده اند تاکنون حدود  ۴۵درصد در سامانه سجام ثبت نام کرده اند.وی افزود :برای
تکمیلوانتخاباعضایهیئتمدیرهشرکتسرمایهگذاریاستانوهمچنینبرخورداریازمنافعآزادسازی
سهام عدالت بیش از  ۵۰درصد واجدین شرایط باید در این سامانه ثبت نام کنند.معاون استاندار گفت:
دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای سهام داری انتخاب کرده اند برای بهره مندی از مزایای
سهام خود تا ۲۵دی ماه فرصت دارند در سامانه سجام نام نویسی کنند.

ضرورت تسریع در صدور پروانه پروژه های اقدام ملی

پشتپردهخدمترسانی
اتوبوسهایشهری

سرپرستمنطقههشتشهرداریقمخبرداد

اجرای شبکه آبیاری فضای سبز
رمپ و لوپ شهید حججی

سرپرست منطقه هشت شهرداری قم از تکمیل کاشت و اجرای شبکه آبیاری
تحت فشار فضای سبز رمپ و لوپ شهید حججی پردیسان خبرداد.
محمدرمضانیبابیاناینکهپلشهیدحججییکیازورودیهایاصلیشهر
و پردیسان محسوب میشود ،ابراز داشت :در همین راستا اقدام به کاشت انواع
گونههای گیاهی برای زیباسازی این ورودی کردهایم.
سرپرست منطقه هشت شهرداری قم در ادامه مساحت عرصه تحت کاشت
در این پروژه فضای سبز را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد :بیش از  ۳۹هزار متر
مربع انواع گونههای گیاهی اعم از گلهای فصلی ،درخت و درختچه در این
قسمت کاشت شده است .رمضانی با اشاره به اجرای شبکه آبیاری تحت فشار
در این پروژه ،بیان داشت :در راستای صرفهجویی و بهینهسازی مصرف آب در
تمامی مساحت۳۹هزار متری کاشت شده از شبکه آبیاری تحت فشار استفاده
شده است .وی در ادامه گونههای مختلف گیاهی کاشت شده در این پروژه را
مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد :گلهایی نظیر رز ،نسترن ،محمدی و
یاس و همچنین درختهایی مانند انوع سرو ،زیتون و انار در این قطعه کاشت
شده است.
مدیر منطقه دو شهرداری قم :

بوستانحنانهمنطقه ۲بهزودی
افتتاح میشود

مدیر منطقه دو شهرداری قم از افتتاح بوستان حنانه خبر داد و گفت :این
بوستان هماکنون 95درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رضا رحیمی با اشاره به آخرین وضعیت احداث بوستان حنانه اظهار داشت:
فاز سوم این بوستان با مساحت  ۲۴هزار مترمربع و در راستای توسعه فضاهای
سبز و مکانهای تفریحی در جهت ارتقای نشاط جمعی و آرامش ساکنین در
حال اجرا است .وی مساحت فاز سوم این بوستان را حدود ۲.۵هکتار اعالم کرد
ً
و یادآور شد :این بوستان در کمترین زمان ممکن حدودا  ۳ماهه و با اعتباری
بالغبر ۱۸میلیاردریالاحداثشدهوبهزودیآمادهبهرهبرداریخواهدشد.مدیر
منطقه دو شهرداری قم خاطرنشان کرد :این بوستان شامل امکاناتی از قبیل
وسایل بازی کودکان ،دو مجموعه پیست اسکیت و دوچرخهسواری حرفهای
ل و گیاهان
مطابق با استانداردهای جهانی ،ستهای تندرستی ،انواع گ 
فصلی ،مسیر دوچرخهسواری و پیادهروی ،پارکینگ ،مبلمان پارکی و سکوهای
نشیمناستکهتاکنون ۹۵درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاست.رحیمیادامه
داد :یکی از حرفهایترین و استانداردترین پیستهای دوچرخهسواری کشور
برای برگزاری مسابقات دوچرخهسواری کشوری و دورههای آموزشی در این
بوستان اجرا شده و امیدواریم بتوانیم با احداث این مجموعه در جهت ترویج
فرهنگدوچرخهسواریوورزشهایگروهیاقداماتشایستهایانجامدهیم.
سرپرست منطقه سه شهرداری قم :

کوچهچتریبوستانبنیادی
راهاندازیمیشود

سرپرست منطقه سه شهرداری قم گفت :در حال حاضر مراحل مقاومسازی
سازه و چترها در دست اقدام و با توجه به استقبال شهروندان بهزودی دوباره این
کوچه چتری راهاندازی میشود .مهرداد روحانی وزیری با اشاره به راهاندازی
مرحله آزمایشی کوچه چتری در بوستان بنیادی اظهار داشت :این طرح
زیباسازی با نقص فنی روبرو شده و با رفع مشکالت موجود دوباره برای بازدید
عموم شهروندان در اختیار آنان قرار میگیرد.

طرح:مهدیعزیزی

استاندارقمتاکیدکرد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم تشریح کرد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با بیان اینکه هر دستگاه اتوبوس
شهری بین  20تا  25میلیون تومان هزینه ماهانه دارد ،گفت :بین  15تا 20
میلیونتومانرویاتوبوسهایارانهمیدهیم.
علینیکبااشارهبهپرداختیارانهبرایحملونقلعمومیبهویژهاتوبوسهای
شهری ،اظهار داشت :در حال حاضر اتوبوسی که داخل شهر حرکت میکند و
 ۱۶ساعت مسیر پیمایشی دارد بین ۲۰تا ۲۵میلیون تومان هزینه ماهانه دارد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با بیان اینکه کرونا سبب کاهش
چشمگیر درآمدهای اتوبوسها شده است ،ابراز کرد :به خاطر مسائل کرونا و
بهداشتی درآمد این اتوبوسها در بهترین مسیرها پنج میلیون تومان است و
مابقیاینهزینههاتوسطشهرداریتأمینمیشود.
نیک خاطرنشان کرد :امروز بین ۱۵تا ۲۰میلیون تومان روی اتوبوسها یارانه
میدهیم درصورتیکه درآمد خودمان بین چهار تا پنج میلیون تومان است.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بین  ۱۰۰تا  ۱۲۰اتوبوس عمومی در شهر
قمفعالهستند،تصریحکرد:اینحجمخدمترسانیتوسطاتوبوسهاماهانه
 ۳.۵میلیارد تومان برای شهر هزینه دارند که از این مقدار  ۵۰۰میلیون تومان
توسط شهروندان و مابقی نیز شهرداری پرداخت میکند.

ش و پرورش :مدارس از اول بهمن حضوری میشوند
وزیر آموز 
وزیر آموزشوپرورش گفت :از ابتدای بهمنماه ،کادر اداری و اجرایی تمام مدارس کشور بهاستثنای
مناطقی که در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند ،موظف به حضور در مدارس هستند.محسن حاجی میرزایی در
خصوص آخرین تصمیم ستاد ملی کرونا برای بازگشایی مدارس در مناطق آبی و زرد اظهار کرد :در ستاد ملی
کرونا در مورد بازگشایی مدارس پس از بررسیهای الزم سه تصمیم مجزا گرفته شد .وی ادامه داد :در مدارسی
که دانش آموزان در کالسهای درس این دوپایه باالتر از ۱۰نفر هستند ،الزم است دانش آموزان با برنامهریزی
مدیران مدارس ،در روزهای هفته توزیع شوند .مدیران دقت کنند تا همه دانش آموزان از آموزش حضوری
بهرهمند شوند .وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سومین تصمیم ستاد کرونا در بازگشایی مدارس گفت :در
مدارسی که کمتر از ۵۰نفر دانشآموز دارند ،تصمیم بر این است که تمام مقاطع بهصورت حضوری و با رعایت
کاملپروتکلهایبهداشتیبرگزارشود.

استاندار قم گفت :در پروژه های طرح مسکن اقدام ملی ،اقدامات زیربنایی و
زیرساختی همزمان با روند اجرای پروژه انجام شود.
بهرامسرمستدرچهارمینجلسهشورایتامینمسکناستانقماظهارداشت:
به دنبال تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور ،در صدور پروانه پروژه
های مسکن طرح اقدام ملی تسریع شود .وی تاکید کرد :برای پیشرفت و شتاب
در بخش ساخت و ساز طرح اقدام ملی به صورت موقت ،پروانه ساخت صادر شود.
تغییر نگرش ها به الحاق 560هکتاربه محدوده شهر قم
استاندار قم ابراز داشت :اقدامات زیرساختی و زیربنایی و سایر کاربری های
مورد نیاز همزمان با پروسه عملیات عمرانی و ساخت و ساز انجام شود؛ به گونه
ای که با اتمام ساخت واحدهای مسکونی و تحویل آن به متقاضیان با هیچ گونه
مشکل زیرساختی و زیر بنایی مواجه نشویم .وی در خصوص الحاق اراضی 560
هکتاری پردیسان به شهر قم توضیح داد :الحاق این اراضی در راستای پاسخگویی

به اقشار ضعیف و فاقد مسکن شهر قم به ویژه کارگران بوده است و تمامی دستگاه
های استان و مرتبط با این امر ضمن پرهیز از اختالف افکنی ،به سمت همگرایی،
پشتیبانیومنافعاستانتغییرنگرشدهند.
آخرین وضعیت طرح مسکن اقدام ملی قم
دبیر شورای تامین مسکن استان قم ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت
طرح مسکن اقدام ملی قم اظهار داشت:برای انجام همزمان اقدامات زیرساختی
و زیربنایی مانند برق ،آب ،گاز و مخابرات با عملیات ساخت و ساز ،می بایست
کمیته هایی ذیل این شورا تشکیل شود و دستگاه های مرتبط با تولید مسکن
با یکدیگر هم افزایی داشته باشند .حسن صبوری با اشاره به آخرین وضعیت
پیشرفت فیزیکی پروژه ها توضیح داد :برای  532واحد مسکن اقدام ملی پروانه
صادر شده و انجام عملیات عمرانی و ساخت وساز برای پروژه های  22 ،17و 27
هکتاری مشروط به صدور پروانه است .وی با اشاره به این که عملیات ساخت و
ساز واحدهای مسکونی در پنج پروژه زیتون شش تا ده در حال انجام است،
افزود :عملیات ساخت واحدهای مسکونی در محله  17(10هکتاری) با 85
درصد پیشرفت در آماده سازی و عملیات آماده سازی در پروژه  22هکتاری به
زودی انجام خواهد شد .مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در خصوص آخرین
وضعیت متقاضیان ثبت نام شده در طرح مسکن اقدام ملی قم گفت :از مجموع
 4400ثبت نام کننده مرحله اول ،تاکنون تعداد  678نفر برای امور مربوط به ثبت
نام خود هیچ گونه مراجعه ای به بنیاد مسکن استان نداشته اند و تعداد  220نفر
متقاضی کمتر از 40میلیون تومان واریزی داشته اند که با توجه به تمدید چند باره
این موضوع ،امروز در جلسه شورای تامین مسکن استان حذف تمامی این افراد از
گردونه طرح مسکن اقدام ملی در دستور کار قرار گرفت.
وی در پایان خاطر نشان ساخت :با حذف این دسته افراد و پس از پاالیش نهایی،
به زودی ثبت نام مجدد برای تکمیل ظرفیت مرحله اول انجام می شود.

فرماندار قم عنوان کرد

بسیجسازندگیطالیهدارمحرومیتزدایی

فرماندار قم با بیان اینکه بسیج سازندگی ثابت
کرده در تمامی عرصه ها نیرویی باالقوه ،باالفعل
قوی،عالم،متخصصوتوانمنداست،گفت:بسیج
سازندگی با ما همراهی های خوبی داشته و در
جهت محرومیت زدایی همواره پیشقدم بوده است.
دکتر مرتضی حیدری با اشاره به اینکه بسیج
میراث ماندگار امام خمینی(ره) است که طی چهار
دهه با هدایت و زعامت رهبر معظم انقالب هنوز
برای تحقق آرمانهای واالی انقالب تالش می کند،
اظهار کرد :ما در انجام وظایف و ماموریت های
مربوطه هر جایی با مشکالت و موانع مواجه می
شویم با بسیج سازندگی مشکل را رفع می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بسیج سازندگی به ویژه در یک
سال گذشته با ما همراهی های خوبی داشته و در
جهت محرومیت زدایی پیشقدم بوده است ،گفت:
برابر قانون هر پروژه ای را که به بسیج سازندگی
واگذار کنیم  30درصد از اعتبارات آن را خودشان
تقبلمیکنندوعالوهبراینسرعت،دقتوکیفیت
کارهای اجرایی توسط بسیج سازندگی استان قم
بسیارباالست.
فرماندار قم با بیان اینکه بسیج سازندگی ثابت
کرده در تمامی عرصه ها نیرویی باالقوه ،باالفعل

قوی ،عالم ،متخصص و توانمند است ،ابراز کرد:
ً
یکی از کارهایی که در سال گذشته واقعا برای ما
مشکل شده بود ،بحث آبرسانی به روستاهای جاده
قدیم قم تهران بود که بسیج سازندگی این پروژه
را اجرا و بالغ بر یک میلیارد و  600میلیون تومان
درآنجا هزینه و با همت جهادی ،یک مخزن برای
انتقال آب به آن مناطق احداث کرد.
حیدری ادامه داد :در بخش قمرود در اتوبان قم
تهرانقرارگاهپیشرفتوآبادانیسپاهاحداثمدرسه
روستای چشمه شور را آغاز و با گذشت کمتر از سه
ماه بیش از  50درصد پروژه را احداث کرد که این
طرح نیز از جمله پروژه های موفق این سازمان به
شمار می آید .وی افزود :احداث پاسگاه قمرود را
وقتی وارد چارچوب های متداول اداری می کردیم
کار پیش نمی رفت که این پروژه نیز با ورود این
قرارگاهبهسرانجامرسید.
فرماندار قم با تاکید بر اینکه مجموعه فعالیهای
بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه
قم در طول یکسال گذشته کامال قابل قبول بوده
و با ارزیابی های دقیق علمی ،محاسباتی و قانونی
سازگار و منطبق است ،گفت :در بحث تعمیر و
بازسازی منازل محرومین در روستاهای محروم

استان قم که جز اهداف اصلی ماست بسیج وارد
عمل شده و تعدادی از این منازل را بازسازی کرده
و چهره محرومیت را از خانه های روستایی برداشته و
چندین خانواده امروز با آرامش در خانه خود زندگی
می کنند .حیدری با تاکید بر اینکه تالش میکنیم
اجرای طرح های بزرگ را به بسیج سازندگی واگذار
کنیم ،اظهار کرد :ما طرحی را با عنوان محرومیت
زدایی از  31شهرستان محروم در کشور ،در دست
اجرا داریم که در شهرستان قم نیز این طرح با
همکاری بسیج سازندگی در حال اجراست.
وی از آبرسانی به پادگان قیام و شهرک الغدیر
به عنوان یکی از پروژه های کالن و استراتژیک
استان یاد کرد و گفت :این پروژه تاثیر زیادی در
رونق اقتصاد و تولید و بهبود کسب و کار و اشتغال
دارد که بسیج سازندگی در این زمینه نیز اعالم
امادگی کرده و جلسات کارشناسی آن در حال
انجام است که امیدواریم به زودی نتایج موثری را
از این همکاری بگیریم .فرماندار قم در پایان ضمن
تقدیرازجهادگرانقرارگاهپیشرفتوآبادانیوبسیج
سازندگیاستانقم،خاطرنشانکرد:مانیازمنداین
اقدامات جهادی هستیم تا بتوانیم ریشه محرومیت
را در کشور از بین ببریم .

معاون دادستان قم تاکید کرد

تشدید برخورد با پاساژهای نا ایمن

معاون دادستان قم گفت :از شنبه آینده نظارتها و برخورد با پاساژهای نا
ایمن کهنسبتبه استحکامساختمانو استاندارسازیبی توجههستند ،تشدید
میشود .سلطانی در حاشیه جلسه بررسی موانع و مشکالت استانداردسازی
پاساژها و مراکز تجاری با اعالم این خبر گفت :حفظ جان شهروندان در اولویت
است و بعنوان مدعی العموم ،از شنبه هفته آینده پاساژهای نا ایمن پرتردد و
واقع در هستههای مرکزی شهرکه اقدامات ایمنی و استانداردسازی را آغاز نکنند
تعطیلمیشوند.ویافزود:بهخطرافتادنجانشهرونداندرزمانوقوعحوادث
ناشی از رعایت نکردن استانداردهای الزم و نادیده گرفتن ایمنی در پاساژها هیچ
توجیهی ندارد وبه هیچ عنوان از نظر قانونی قابل قبول نیست .معاون دادستان
قم گفت :به رغم تذکرات مکرر از سوی نهادهای قضایی ،شهرداری و آتشنشانی
متأسفانه هنوز شاهد آن هستیم که در برخی مراکز و مجتمعهای تجاری ،اصول
ایمنی رعایت نشده است .وی با بیان اینکه در بحث ناایمنی مراکز تجاری ،عالوه
بر جان و مال اصناف ،امنیت شهروندان ،زائران و آتشنشانهای ما نیز در خطر

است ،تصریح کرد :جلوگیری از ورود مشتریان به مراکز ناایمن ،جلوگیری از
صدور و تمدید پروانه کسب برای این مراکز و در صورت لزوم پلمپ آن از دستورات
قضایی است که از ابتدای هفته آتی در صورت بی توجهی به اخطارها و انجام
ندادن اقدامات اصالحی برای مراکز تجاری ناایمن ،صادر خواهد شد .استحکام
نداشتن سازه ،نداشتن سیستم اعالم و اطفاء حریق ،نصب ناایمن کنتورها،
کابلها و سیمهای برق ،وضعیت نامناسب جعبههای آتشنشانی ،انبارداری
نادرست و نبود نرده مناسب از مواردی بود که از سوی مسئوالن شهرداری و
آتشنشانی به عنوان وضعیت ناایمن این مراکز عنوان شد .تاکنون  ۱۰پاساژ نا
ایمن در سطح شهر شناسایی شده اند که نیاز به استانداردسازی دارند و صاحبان
آنهاباوجوداخطارهاونامهنگاریهایمتعددنسبتبهاینموضوعمهمتوجهی
نمیکنند .نمایندگان مراکز تجاری نیز در این جلسه مشکالت بودجه مراکز
تجاری ،مشکالت مالی کسبه ،وضعیت کسب و کار در شرایط کرونا را از موانع
انجام اقدامات اساسی بر شمردند.

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم خبرداد

صدور 110پروانهبهرهبرداریصنعتی

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم
گفت :از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه همراستا
با راهبرد جهش تولید ۱۱۰ ،پروانه بهره برداری
ایجادی در بخش صنعت استان صادر شدهاست.
محمود سیجانی بیان کرد :صدور این تعداد پروانه
بهرهبرداری ایجادی در بخش صنعت استان با
سرمایهگذاری پنجهزار و ۴۴۸میلیارد ریال و ایجاد

اشتغال برای ۲هزار و  ۴۷۳تن همراه بودهاست.
وی افزود :همچنین دراین مدت  ۸۲فقره پروانه
بهرهبرداری توسعهای با ۲هزار و  ۸۶۰میلیارد ریال
سرمایهگذاری و اشتغالزایی برای یکهزار و  ۱۷۶تن
صادر شد که نقش مهمی در افزایش سطح تولید
محصوالت صنعتی استان داشت .وی ادامه داد:
عالوه بر این اقدامها  ،با تالشهای صورت گرفته

 ۲۸واحد صنعتی راکد استان نیز با بیش از ۶هزار
میلیارد ریال سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال برای
 ۵۰۹تن به چرخه تولید بازگشت .سیجانی گفت:
نوسازی  ۲۵واحد در کنار افزایش ظرفیت تولید ۴۵
واحد صنعتی فعال در قم از دیگر اقدامهای صورت
گرفته برای ارتقا جایگاه صنعت استان از ابتدای
سال جاری تا پایان آذرماه بودهاست.

تداوم صفر شدن تعداد مرگ و میر کروناییدرقم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در این استان گفت :در ۲۴ساعت منتهی
َ
به  ۲۱دی ماه جاری ۱۵ ،تن با عالئم کرونا در مراکز درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند .محمد رضا قدیر در
َ
گفت و گویی اظهار داشت :در این مدت  ۱۰بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های قم بستری و  ۱۴تن که
طی روزهای گذشته بستری شده بودند نیز ترخیص شدند.وی تعداد کل بیماران کرونایی بستری در مراکز
َ
َ
درمانی قم را  ۱۱۶تن ذکر کرد و گفت ۱۳ :تن از این بیماران بدحال می باشند.قدیر با اشاره به تداوم صفر
شدن تعداد مرگ و میر کرونایی در استان گفت :هیچ مورد فوتی از بین بیمارانی که نتیجه آزمایش کرونای آنها
مثبتشدهبودنیزنداشتیم.
وزارت بهداشت :دربی پایتخت به زمان دیگری موکول شود
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت توصیه کرد که با توجه به ناسالم بودن هوا برای همه
گروه ها ،داربی ۹۴پایتخت به زمان دیگری موکول شود.دکتر عباس شاهسونی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره
به در پیش بودن داربی پایتخت و برگزاری آن در فردا ساعت  ،۱۶.۳۰گفت :با توجه به اینکه شاخص کیفیت
هوا در شهر تهران در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها است ،برگزاری بازی فوتبال پرسپولیس و استقالل در
این شرایط هرچند بدون تماشاگر است ،اما با توجه به اینکه شرایط کیفیت هوا برای سالمت بازیکنان بسیار
خطرناک است ،براین اساس توصیه می شود این بازی در وضعیت آب و هوایی بهتری برگزار شود.
موحدی کرمانی :مطمئنم لوایح FATFدر مجمع تصویب نمیشود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح  FATFبا اصرار روحانی به رهبرانقالب به مجمع
تشخیص مصلحت فرستاده شده است ،گفت :مطمئن هستم این لوایح با مخالفت اعضای مجمع روبرو
خواهد شد.آیتالله موحدی کرمانی در رابطه با روند بررسی لوایح  FATFدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
اظهار داشت :لوایح  FATFمقطعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و بعد از آن از دستور کار
ً
مجمع خارج و مشخص شد که مجمع با  FATFموافق نیست .وی افزود :اما بعدا رهبر انقالب فرمودند که
ً
این موضوع مجددا در مجمع بررسیشود که آن هم احساس میکنم به اصرار آقای روحانی باشد .در واقع
احساس میکنم رئیسجمهور ،آقا را به این تصمیم رساند.
 ۴۰۰هزار قمارباز آنالین در کشور وجود دارد
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحوالت یک سال اخیر نظام بانکی کشور
بر مبنای سیاستگذاریهای موجود ،گفت :اقدامات خوبی در حوزه مقابله با قمار در فضای مجازی صورت
گرفته است .هم اکنون مطابق شناساییهای انجام شده از طریق درگاههای بانکی ،مشخص شده که ۴۰۰
هزار نفر در کشور قمارآنالین بازی میکنند و در خصوص مقابله با آنها اقداماتی در دست انجام است .وی
درباره سیاستگذاری در حوزه پیامرسانهای بومی در کشور گفت :از نظر ما شبکه شاد یک پیامرسان نیست
و یک ترکیبی از پلتفرم آموزشی و پیام رسانی است .از نظر ما ،کشور نیازمند  ۳مدل پیام رسانی بومی مانند
توئیتر ،اینستاگرام و تلگرام است .ما مدل شبیه اینها را باید در کشور پیاده سازی کنیم.

فرمانده انتظامي استان قم خبرداد

کشف 31هزار لیتر گازوئیل قاچاق

فرمانده انتظامي استان از کشف  31هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک دستگاه کاميون کشنده در قم
خبر داد
سردارسید محمود میرفیضی اظهار داشت :ماموران پليس امنیت اقتصادي این فرماندهي در اجراي
طرح کنترل تانکرهاي سوخت رسان در عوارضي سلفچگان يک دستگاه کاميون کشنده تانکر دار را
متوقفکردند.ویافزود:رانندهبیانداشتفاقدباربودهامادربررسيانجامگرفتهمشخصشداظهارات
رانندهخالفواقعوتانکردارايمحمولهمشکوکبهسوختيارانهاياست،بنابراینباهماهنگیقضائی
خودرو به پليس امنيت اقتصادي استان منتقل و با دعوت از نمايندگان شرکت مليپخش فرآوردههاي
نفتي و اداره استاندارد از محموله نمونهبرداري و پس از آزمايشات ،قاچاق سوخت محرز و نوع آن گازوئيل
اعالم شد .سردار میرفیضی افزود :در ادامه خودرو حامل سوخت مکشوفه قاچاق با دستور قضائی به
انبار شرکت نفت استان قم گسيل و پس از تخليه مقدار آن را  31هزار ليتر و کارشناسان قيمت آن را
نیز  3میلیارد و  460میلیون ریال بیان کردند .فرمانده انتظامي استان افزود :در نهایت پرونده بههمراه
راننده کامیون به اداره کل تعزيرات حکومتی استان ارسال و براي متهم قرار قانوني مناسب صادر شد.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد

دستگیریسارقانزورگیرخودروبیمارسرطانی

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گقفت :با تالش مأموران پاسگاه انتظامی کوشک نصرت 3 ،تن
از سارقانی که با ایراد ضرب و جرح فرد  55ساله و بیمار سرطانی ،خودرو وی را در استان همجوار سرقت
کردهبودند،دستگیرشدند.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهارداشت 3 :تن از سارقانی که خودرو تیبا بیمار سرطانی  55ساله را با
ایراد ضرب و جرح در یکی از استان های همجوار سرقت کرده بودند ،خودرو در کیلومتر  60جاده قدیم
"قم-تهران"باتالشمأمورانپاسگاهانتظامیکوشکنصرتمتوقفومتهماندستگیرشدند.
وی با بیان اینکه متهمان اعتیاد به مواد مخدر دارند ،گفت :در بررسی های صورت گرفته مشخص شد
افراد مذکور دارای چندین فقره سابقه سرقت هستند که سرانجام به همراه پرونده تشکیل شده برای
انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند .جانشین فرمانده انتظامی استان قم تصریح
کرد :در ادامه با دعوت از مالباخته خودرو به وی تحویل و نامبرده از سرعت عمل پلیس قم در دستگیری
سارقان قدردانی کرد .سرهنگ اسماعیلی تاکید کرد :پلیس در تامین امنیت مردم شبانه روز در تالش
بوده و از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد

کشف و توقیف  161رأس دام سبک زنده قاچاق

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم ازکشف و توقیف  161رأس دام سبک زنده قاچاق دراین استان
خبرداد.
مهدی ریاضی دخصوص جزییات این خبر گفت :مامورین کاشف در پی اطالع واصله مبنی بر حمل
غیرمجاز دام از استان قم به خارج از استان توسط دو دستگاه کامیون ،تعداد  161رأس دام زنده
(گوسفند) به ظن قاچاق کشف و سپس پرونده تخلف جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات
حکومتی استان قم ارسال شد .مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه
ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم با توجه به عدم رعایت حمل و نقل و
جابجایی دام زنده مطابق شیوه نامه و ضوابط اختصاصی مصوبه هیأت وزیران و همچنین اظهارات و
اقاریر صریح متهمان مبنی بر مالکیت احشام قاچاق مکشوفه و عجز از ارائه مدارک مثبته اعم از مجوز
حمل دام از سازمان دامپزشکی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،تخلف متهمان را محرز فلذا
پس از رسیدگی ،متهمان را عالوه بر ضبط کلیه احشام قاچاق مکشوفه به نفع دولت ،به پرداخت مبلغ2
میلیارد و 641میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

