معاون خدمات شهری شهرداری قم :

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم:

 ۱۱۳۹فقره جواز تاسیس درقم
صادر شد

رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم گفت :از ابتدای
سالجاری تا پایان دیماه  ،یکهزار و  ۱۳۹فقره جواز تاسیس
ایجادی و توسعهای در استان صادر شدهاست .محمود سیجانی
اظهارداشت :دراین مدت براساس راهبرد جهش تولید ،صدور
یکهزار و  ۸۸فقره جواز تاسیس ایجادی با سرمایهگذاری بیش از
۱۰۷هزار میلیارد ریال و پیشبینی ایجاد اشتغال برای ۲۳هزار
تن درقم انجام شد .وی افزود :همچنین ازابتدای سالجاری
تا پایان دیماه ۵۱ ،فقره جواز تاسیس توسعهایدر قالب توسعه

روزنامه
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باید از سفرها و تجمعات غیرضروری پرهیزشود؛
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هشدارهای کرونایی
برای ترساندن نیست

باغ پرندگان قم بهزودی
بازگشاییمیشود

معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت :با گذشت دوران
قرنطینه و با رسیدن فصل بهار و آمادهسازی پرندگان توسط
سرمایهگذار شاهد بازگشایی مجدد باغ پرندگان خواهیم بود.
سید امیر سامع با اشاره به حواشی به وجود آمده در مورد شیوع
آنفلوانزا در باغ پرندگان قم ،اظهار داشت :این بیماری در بسیاری
از کشورها شیوع داشته و به علت سرایت باال شیوهنامههای
آن در بخشهای مختلف از جمله معدومسازی آن وجود دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه باغ پرندگان قم
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باحضور استاندارقم صورت گرفت :

تجلیل از صادرکنندگان برتر استان قم

پروتکل های بهداشتی رعایت نشود وارد پیک چهارم خواهیم شد
قم در محاصره استانهای زرد کرونایی

مسئوالن وزارت بهداشت درباره موج چهارم کرونا در کشور نمیدانند .در همین حال ،آمار روزانه مبتالیان کرونا پس از
هشدارهایی جدی میدهند و همچنان تعدادی از شهروندان یک روند نزولی مجددا صعودی شده است .اسفند  ۹۸یعنی
به هر دلیلی خود را ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی یک سال پیش زنگ خطر شیوع کرونا در کشور به صدا درآمد
 8و4

آیت الله اعرافی در خطبههای نماز جمعه قم:

بازگشتایرانبهبرجاممنوطبهرفعتحریمهاست
2

بیمه شدگان به شعب و کارگزاریها مراجعه نکنند

توقف صدور دفترچه کاغذی تامین
اجتماعی در قم

اداره کل تامین اجتماعی قم در اطالعیه ای از توقف صدور تأمین اجتماعی مراجعه نکنند .در این اطالعیه که نسخه ای از
دفترچه کاغذی درمانی در این استان خبر داد و تاکید کرد که آن روز پنجشنبه در اختیار ایمان قرار گرفت ،آمده است :با توجه
یمهشدگانبرایدریافتدفترچهجدیدبهشعبوکارگزاریهای به اعالم قبلی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر توقف صدور
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سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم خبرداد:

فوت یک نفر درحادثه ریزش معدن منگنز ونارچ
8
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فرماندارقم:

 ۳۳۰۰فروشگاه درقم فروش الکترونیکی دارند

فرماندارقمگفت:تعدادفروشگاههایاستانکهفروشالکترونیکیدارنداز ۹فروشگاه
در ابتدای شیوع کرونا به سه هزار و  ۳۲۷مورد افزایش یافتهاست .مرتضی حیدری روز
چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری ،فرماندهی و مقابله با بحران استانداری قم افزود:
گرایش به استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی برای فروش به شدت افزایش یافت ه و
این موضوع با شیوع کرونا با جهش قابل توجهی مواجه بودهاست .وی با بیان اینکه هم
اکنون در  ۳۸رسته مختلف ،سه هزار و ۳۲۷فروشگاه در قم فروش الکترونیکی دارند
که امیدواریم این آمار تا پایان سال به پنج هزار فروشگاه افزایش یابد .فرماندار قم ادامه

آگهی مزایده عمومی

شهرداری سلفچگان (نوبت اول)
شهرداری سلفچگان به استناد مجوز شماره  669مورخ  1399/11/02شورای محترم اسالمی
شهر در نظر دارد فروش سه قطعه زمین طبق مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات
مندرج در اسناد مزایده ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت( )setadiran.irبا شماره
مزایده 2099005096000002به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمانانتشاردرسایت:ازتاریخ 1399/12/02ساعت 08:00تاتاریخ 1399/12/20ساعت18:00
مهلت دریافت اسناد مزایده :از تاریخ1399/12/02ساعت  08:00تا تاریخ1399/12/19
ساعت18:00
تاریخ بازدید :از تاریخ  1399/12/02ساعت 08:00تا تاریخ1399/12/19ساعت14:30
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت  :از تاریخ 1399/12/02ساعت 10:00تا تاریخ1399/12/20
ساعت18:00
زمان بازگشایی :تاریخ 1399/12/23ساعت10:00

زمان اعالم به برنده :تاریخ  1399/12/24ساعت 08:00
توضیح:
 -1شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
 -2هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
ضمنا" رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات  ،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه
مزایده قابل مشاهده  ،بررسی و انتخاب می باشد.
 -2عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایستی جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی
(توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934 :و در صورت نیاز اطالعات تماس دفاتر ثبت نام
استانها ،در سایت سامانه www.setadiran.irبخش "ثبت نام /پروفایل مزایده گر" موجود می باشد.
-3در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  025-33663777-8تماس حاصل
فرمایید.
شناسه آگهی1082327

حضرت آیت اهلل سید محمود علوی

وزیر محترم اطالعات
درگذشت ابوی گرامیتان عالم وارسته حضرت آیتالله سید رضی علوی
راخدمت جناب عالی و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده ،از درگاه
خداوند متعال برای آن عالم ربانی علو درجات و رحمت واسعه الهی و صبر و
اجر جزیل برای بازماندگان مسئلت دارم.
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حیدرضیغمی-حسینعبداللهی

لیست آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399بخش دو ثبت قم

بموجب ماده  12قانون ثبت اسناد و ماده  59اصالحی آیین نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه سوم سال  1399تقاضای ثبت آنها
پذیرفته شده و شماره های که از قلم افتاده و در وقت مقرر آگهی نشده هر آنچه طبق آرای هیات نظارت و دستور اداری آگهی نوبتی آنها
باید تجدید شود به شرح ذیل آگهی می گردد.
الف) امالکی که تقاضای آنها پذیرفته و شماره هایی که از قلم افتاده و در وقت مقرر آگهی نشده و مدت اعتراض آنها از تاریخ اولین نوبت
این آگهی به مدت  90روز می باشد.

ب) امالکی که آگهی نوبتی آنها اشتباها انتشار یافته و به دستور اداری تجدید می گردد.
لذا به موجب ماده  16قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه اشخاص نسبت به امالک ذکر شده در این آگهی واخواهی داشته باشند باید
از تاریخ اولین نوبت انتشار این آگهی (ردیف الف) تا مدت  90روز و آنهایی که طبق آرای هیئت نظارت و دستور اداری تجدید آگهی شده
(ردیف ب) به مدت  30روز دادخواست خود را با اخذ رسید به این اداره تسلیم نمایند همچنین طبق ماده  17قانون مذکور در صورتی که
قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی یا متقاضی ثبت باید گواهی دادگاه مشعر به جریان دعوی را ظرف مدت
مرقوم تسلیم نمایند اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از مدت مرقوم واصل شده باشد بالاثر است و طبق قسمت اخیر ماده 16
قانون ثبت و تبصره ماده  17رفتار خواهد شد جمعا به موجب تبصره  2ماده واحده مصوب  1373/02/15اعتراض به تقاضای ثبت
موضوع ماده  16قانون ثبت می بایست توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به
مرجع ذیصالح قضایی پذیرد .ضمنا طبق ماده 56آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی
قید خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف الف در  2نوبت به فاصله  30روز و نسبت به ردیف ب در یک نوبت چاپ و منتشر می شود.
(م الف )13660
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه1399/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :شنبه1399/12/02
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم-عباس پور حسنی
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اخبار

 شماره 5220ت و سوم 
شنبه -دوم بهمن ماه  -1399سال بیس 



روحانی در آیین بهره برداری از طرحهای وزارت صمت؛

آنچه از آمریکا می خواهیم عمل به قانون و اجرای تعهدات است

رویکرد آمریکا و اروپا به
برجام

پاسخ به پنج پرسش درباره رویکرد آمریکا و اروپا
بهبرجام
 - 1به نظر شما بایدن تصمیمی برای بازگشت به برجام تا قبل از پایان ضرب
االجل تعیین شده در مصوبه مجلس را دارد؟
بر اساس اقدامات و برنامه هایی که در حدود یک ماه گذشته از آقای بایدن در
حوزه های دیگر به جز برجام دیده ایم ،به نظر می رسد وی قصد دارد رویکردی
متفاوت نسبت دولت ترامپ داشته باشد و تا حد امکان از سیاستهای وی فاصله
بگیرد .با این حال ،در رابطه با برجام برخی مالحظات سیاسی – امنیتی وجود دارد
که ظاهرا بایدن قبل از رسیدن به ریاست جمهوری درک درستی از آنها نداشته و
حال با برمال شدن همه این مالحظات و فشارها ،او خود را در شرایطی می بیند که
تصمیم سریع پیرامون برجام را برایش دشوار می سازد .با توجه به این شرایط و نیز
زمان اندک باقی مانده تا ضرب االجل تعیین شده در مصوبه مجلس( 5اسفند)،
به نظر نمی رسد بازگشت به برجام در این مدت کوتاه عملی شود؛ به ویژه که ایران
هم اعالم کرده در مقطع کنونی صرف بازگشت آمریکا به برجام را مهم نمی داند
و منتظر مالحظه دستاوردهای عملی این بازگشت است(رفع عملی تحریمها و
غیره).
البته در روزهای اخیر برخی منابع نزدیک به دولت آمریکا خبر داده اند که
احتمال دارد بایدن روز جمعه در جریان سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ
قصد آمریکا برای بازگشت به توافقنامه هستهای با ایران را اعالم کند؛ اگر این اتفاق
رخ دهد ،شرایط عوض می شود و احتماال سرعت ایران برای عدم پایبندی به
تعهداتش در برجام نیز کاهش یابد.
 -2اگر در این فرصت اقدامی انجام نشود و ایران اجرای پروتکل الحاقی را لغو
کند چه تحوالتی را باید در بحث برجام انتظار داشت؟
بر اساس پروتکل الحاقی که ج.ا.ایران از سال  1382اجرای آن را به صورت
داوطلبانه پذیرفته ،کشورمان موظف است اجازه بازدید سر زده از هر مکان مربوط
به فعالیتهای هسته ای را به بازرسان آژانس بدهد و چنانکه ایران در مقطع کنونی
اجرای پروتکل را لغو کند ،این بازدیدها دیگر انجام نمی شود .با این حال ایران
همچنانعضوپیمانمنعگسترشسالحهایهستهاییاهمانانپیتیهست
و قصد خروج از آن را ندارد .بنابراین می توان گفت پس از خروج ایران از پروتکل
الحاقی ،آژانس بین المللی انرژی هسته ای و نیز جامعه جهانی امکان نظارت آنی
و فوری بر برنامه هسته ای ایران را از دست می دهند و این می تواند برای آنها مایه
نگرانی باشد .اتخاذ چنین رویکردی از سوی ایران احتماال میل آمریکا به تعلل در
بازگشت به برجام ،تداوم سیاست فشار حداکثری و تقاضا برای افزودن بندهای
جدید به برجام را کاهش می دهد و به طرفهای مقابل نشان می دهد ایران نه تنها
با شروط جدید در برجام موافقت نمی کند؛ بلکه دیگر حاضر به همکاری و اجرای
تعهدات به صورت یک طرفه نیست.
 - 3به نظر شما دلیل تاخیر آمریکا در بازگشت به برجام سیاست خارجی بایدن
و اختالف نظرها در دستگاه دیپلماسی و امنیت ملی اوست یا به خاطر مخالفت
برخیکشورهایمنطقهای؟
در واقع هر دوی این عوامل تأثیر گذار است؛ رئیس جمهور آمریکا در حال
حاضر هم در عرصه داخلی از سوی برخی مشاوران و اعضای کابینه خود و نیز
نمایندگانجمهوریخواهمجلسنمایندگانتحتفشاراستکهبهدنبالتعاملبا
ایران نباشد و از سوی دیگر با البی پر نفوذ صهیونیستی و نیز عربهای خلیج فارس
مواجه شده که او را از بازگشت بی قید شرط به برجام منع می کنند .بنابراین رئیس
جمهور آمریکا در مقطع کنونی بر سر یک دوراهی قرار گرفته که یک سوی آن عمل
به وعده انتخاباتی و بازگشت به برجام است و سوی دیگر آن توجه به خواسته شرکا
و متحدان استراتژیک آمریکا و ادامه سیاست فشار بر ایران؛ دوراهی که تصمیم
سازی سریع و به موقع را برای وی دشوار ساخته است.
 -4آیا اروپا در بازگشت فوری آمریکا به برجام تالش خود را کرده است؟ میانجی
گری اروپا یا کشورهای دیگر برای نزدیک کردن نگاه ایران و آمریکا در بحث برجام
مفیدخواهدبود؟
به هیچ وجه! اروپا نه تنها در این مدت تالشی برای احیای برجام انجام نداده؛
بلکه فرصت طلبانه در صدد تداوم فشارها و امتیازگیری از ایران بوده است .در واقع
گروههایالبیصهیونیستوعربنهتنهادرآمریکابلکهدراروپانیزبسیارقدرتمند
شده اند و این نفوذ به آنها امکان داده در راه احیای برجام سنگ اندازی کنند و
مانع نقش آفرینی مثبت کشورهای اروپایی در قضیه برجام شوند.
در پاسخ به بخش دوم سؤال شما هم باید عرض کنم بله ،از انجا که یکی از
سیاستهای جدی دولت بایدن هسویی با متحدان سنتی و بازگشت به سیاست
اجماع جهانی است ،چنانکه اروپا و همینطور روسیه و چین به عنوان دیگر
طرفهای برجام عزم جدی و راسخی داشتند که برجام را به شکل سابق آن احیا
کنند ،می توانستند آمریکا را هم برای این امر مجاب کنند .اما مشکل اینجاست
که هیچ یک از طرفهای غیر آمریکایی برجام عزم راسخی برای احیای این توافق
بینالمللیبهشکلسابقآنندارندوبهویژهکشورهایاروپاییبارویکردیمنفعت
طلبانهدرصددباجگیریازایرانوتحمیلشرایطیجدیدیبرکشورمانهستند.
موضع روسیه و چین نیز در مقطع کنونی چندان روشن و قاطع نبوده و این دو غول
شرقی نیز زمانی که نوبت به حمایت از ایران می رسد ،آنقدر منفعل عمل می کنند
که گویی هیچ نفوذ و قدرتی در عرصه جهانی ندارند و این مسأله ای است که ایران
در زمان توسعه سیاست خارجی خود باید مد نظر داشته باشد.
 - 5فکر می کنید آمریکا تمایل دارد موضوع برجام را به بعد از انتخابات ریاست
جمهوریایرانبکشاند؟
فکر نمی کنم آمریکا چنین قصدی داشته باشد؛ مقامات آمریکایی به خوبی
واقف هستند دولتی که خود بانی برجام بوده بیشتر و دلسوزانه تر برای احیای آن
تالش خواهد؛ ضمن اینکه موضع دولت بعدی ایران نسبت به این توافق مشخص
نیست .بنابراین به نظر نمی رسد آمریکا بخواهد ریسک منتظر ماندن تا دولت
بعدی را بپذیرد و به احتمال زیاد در یکی دوماه آینده تصمیمات مقتضی را در مورد
این توافق اتخاذ خواهد کرد.
* استاد دانشگاه و مشاور وزیر امور خارجه
محمدمهدیمظاهری*

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمهشدارداد:

نگرانی از موج چهارم کرونا در اسفند ماه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نسبت به وقوع پیک چهارم کرونا هشدار داد و
گفت :زنگ خطر موج چهارم کرونا به صدا در آمده است.
دکتر محمدرضا قدیر در گفت وگویی با اشاره به احتمال موج چهارم کرونا ،لزوم
رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی و دوری از عادی انگاری کرونا را مورد
توجه قرار داد و گفت :در روزهای گذشته ورودی روزانه تعداد بیماران کرونایی به
بیمارستانها به بیش از  20نفر رسیده و ورودی بیماران به اورژانس هم افزایش
داشته است .وی افزود :هرچند در مراکز درمانی تاکنون هیچ موردی از ابتال به
کرونای انگلیسی برخورد نکردهایم اما ممکن است این ویروس در سطح شهر
وجود داشته باشد اما به درستی تشخیص داده نشده باشد.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم افزود:درطولروزهایاخیرچندنمونهمشکوک
ابتال به کرونای انگلیسی برخورد کردیم اما نتیجه آزمایش تمامی آنها منفی بود.
دکتر قدیر به برخی از خصوصیات کرونایی جهش یافته موسوم به کرونای
انگلیسی نیز اشاره کرد و گفت :در نوع جهش یافته این ویروس مرگ و میر افزایش
میابد و سن ابتال به ان نیز کمتر از نوع قدیمی تر ویروس است اما همچنان می
توان با زدن ماسک ،فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تجمعات ،مانع از شروع
این ویروس شد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش مراجعه به مراکز سرپایی تشخیص بیماری کرونا
در روزهای گذشته گفت :در روزهای گذشته ورودی روزانه تعداد بیماران کرونایی
به بیمارستانها به بیش از  20نفر رسیده و ورودی بیماران به اورژانس هم افزایش
داشتهاست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به الگوی شیوع این بیماری گفت :طبق
الگوی شیوع تعداد بیماران سرپایی در سه هفته آینده و تعداد مرگ و میر بر اثر ابتال
به کرونا در  ۴تا  ۶هفته آینده افزایش خواهد داشت.

رییس جمهوری از دولت آمریکا خواست به قانون ،مقررات و قطعنامه۲۲۳۱
عمل کند و گفت :ما نمی خواهیم آمریکا در برابر ما غیر قانونی عمل کند .آنچه ما
می خواهیم اجرای قانون و عمل به تعهدات است.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری
ویدئوکنفرانسی از چهار طرح صنعتی و معدنی با تاکید بر واگذاری امور تولیدی
به مردم گفت :هر روز اصرار دارم بخش های متعلق به دولت به مردم واگذار شود
چون مردم بهتر می توانند تولید را اداره کنند.
وی گفت :ما باید پشتیبان بخش خصوصی کشور باشیم و به برنامه ریزی برای
اموراجراییکشوربپردازیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز پنجاه و یکمین جلسه افتتاح ما در سال ۹۹
است ،افزود :از آغاز سال که با شرایط بسیار سخت کرونا همراه با جنگ بسیار
سخت اقتصادی مواجه بودیم ،نمی دانستیم که آیا میتوانیم این افتتاح ها را
داشته باشیم یا نه اما خوشبختانه توانستیم این افتتاح ها را داشته باشیم و در
مناسبتهای دیگر هم به این افتتاح ها افزوده شد.
وی ادامه داد :امروز با سرمایه گذاری بیش از  ۸هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
طرحها و پروژهها افتتاح می شود و طبق آمار و ارقامی که در همین سال داشتیم،
تحوالتی در بخش صنایع مشاهده می کنیم و فقط امروز ۷و نیم میلیون تن تولید
گندله آهن را افتتاح کردهایم و این نشانه زنده و فعال بودن کشور و جهش تولید
در کشور است .رییس دولت تدبیر و امید گفت :امسال شاهد حرکت در تولید و
حتی رونق و جهش تولید بودهایم و زنجیره فوالد در بخشهای مختلف را کامل
ً
می کنیم .ضمن اینکه تقریبا بین محصوالت تعادل وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد :در طول این دولت توانستیم در بخشی از این زنجیره ها
بیش از  ۷۰درصد و بخشی هم بیش از  ۸۰درصد رشد و توسعه داشته باشیم؛ آن
هم در شرایط تحریم ،جنگ اقتصادی و کرونا که این یکی از معجزات قدرت ملت
بزرگ ایران است که در هیچ شرایطی تسلیم نمی شوند.
رییس جمهوری اضافه کرد :مردم شرایط سیاسی و اقتصادی را به طور کامل
احساس میکنند البته مردم در سختی ،رنج و مشکالت هستند.
دولت آمریکا در برابر قطعنامه ۲۲۳۱تسلیم شود
رییس دولت دوازدهم گفت :وقتی کار را در دولت دوازدهم شروع کردیم ،تداوم

کار دولت یازدهم را در ذهن داشتیم و نمیدانستیم دیوانه ای در آمریکا سر کار
میآید و جنگ بینظیری را در تاریخ علیه ملت ایران آغاز می کند.
وی افزود :او فکر می کرد اگر این فشار را به ملت ایران وارد کند ،مردم زانو میزنند
و تسلیم میشوند .امروز ملت آمریکا و دولت فعلی این کشور فهمیده است که
رئیس جمهور سابق اشتباه کرده و امیدواریم این اشتباهات سریعتر جبران شود و
دولت جدید آمریکا در برابر قانون ،مقررات و قطعنامه ۲۲۳۱تسلیم شود.
رییس جمهوری ادامه داد :تسلیم در برابر قانون عیب نیست و خجالت نکشیم.
ً
تسلیم در برابر زور عیب است؛ اینکه تبلیغات می شود ایران اخیرا اقداماتی انجام
داده تا آمریکا را تحت فشار قرار دهد ،نادرست است.
روحانی گفت :ما که نمی خواهیم به آمریکا بگوییم در برابر فشار ما غیرقانونی
عمل کند آنچه ما میخواهیم قانون است.
وی اضافه کرد :اجرای مقررات ،قوانین ،تعهدات و پیمانهای بینالمللی جزو
وظایف انسانی و سیاسی همه دولتها است بنابراین امیدواریم به قانون برگردند
ً
و بتوانیم در شرایط بهتر در جهان مراودات و تعامالت خود را خصوصا در بخش
تجاریانجامدهیم.
برجامدستاوردیمهمبرایدیپلماسیچندجانبهاست
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی همچنین عصر پنجشنبه در
گفت وگوی تلفنی با "شارل میشل" رئیس شورای اروپا ،از برجام به عنوان یک
دستاورد مهم برای دیپلماسی چندجانبه نام برد و با تاکید بر اینکه نباید اجازه
بدهیم این دستاورد بزرگ به راحتی از بین برود ،افزود :مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده برجام می تواند نقش خود را در طراحی
گام ها ایفا کند.
روحانی با تاکید بر ضرورت مقابله با تروریسم و افراطی گری به عنوان دو مشکل
مهم منطقه و جهان خاطرنشان کرد :آماده ایم با اتحادیه اروپا برای مقابله با
تروریسم و افراطی گری همکاری نمائیم و در این راه از تعامل و همکاری های
منطقهایاستقبالمیکنیم.
رئیس جمهوری با ابراز نگرانی از قدرت گرفتن دوباره داعش در منطقه بعد از
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی ،حضور نیروهای بیگانه در منطقه را موجب
افزایش تنش دانست و بر تامین امنیت ،صلح و ثبات توسط کشورهای منطقه
تاکیدکرد.
روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه روابط با اتحادیه اروپا بویژه در زمینه
های تجاری و اقتصادی خاطرنشان کرد :با توجه به تحوالت اخیر در عرصه بین
المللی و ایجاد شرایط جدید برای توسعه همکاری بین کشورها ،باید تالش کنیم
سطح روابط ایران و اتحادیه اروپا به جایگاه اصلی خود بازگردد.
رئیس جمهوری اسالمی ایران همچنین با اشاره به مشکالت ناشی از همه
گیری کرونا برای کشورهای جهان و با ابراز امیدواری برای برطرف شدن این
مشکل در آینده نزدیک ،تاکید کرد :حل این مشکل مستلزم تالش همه جانبه
و جهانی است و کشورها می توانند با به اشتراک گذاشتن تجربیات و موفقیت
های خود در مقابله با ویروس کرونا به حل نهایی این مشکل جهانی کمک کنند.
روحانی در پایان با اشاره به گفت وگوها میان ایران و اتحادیه اروپا در سطوح
عالی در زمینه های مختلف از جمله مقابله با قاچاق مواد مخدر ،محیط زیست،
بهداشت و درمان ،گردشگری و حمل و نقل از استمرار گفت وگوهای هدفمند با
کمیسیون اروپا با هدف گسترش همکاری ها استقبال کرد.

مصطفیدرایتیفعالسیاسی:

یک جریان سیاسی حضور حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰را برنمیتابد
حجتااللسالم مصطفی درایتی از جمله فعاالن
سیاسی است که بارها درباره اهمیت انتخابات۱۴۰۰
و لزوم مشارکت باالی مردم تاکید کرده ،معتقد است:
یک جریان سیاسی در کشور ،حضور حداکثری مردم
را برنمیتابد چون حضور باالی مردم را به معنای
حذف یا تنگ شدن دایره حضور خود در قدرت تلقی
میکند.
عضو حزب اتحاد ملت ایران اسالمی در همین
زمینه اظهارداشت :اصل سخن رئیسجمهوری
درباره ضرورت مشارکت باالی  ۷۰درصد و فراهم
شدن تمهیدات مشارکت حداکثری ،به عنوان یک
روش و مراوده سیاسی و حاکمیتی درست و اهمیت
آن فوقالعاده اما نیازمند تن دادن حاکمیت به لوازم
آن است .وی افزود :همیشه مشارکت مردم برای
حلوفصل مسائل کشور بویژه مسائل منطقهای و
بینالمللی مهم بوده؛ به همین منظور انتظار این بود
که این اهمیت را دست اندرکاران بیشتر درک و تالش
کنند در هر دورهای از انتخابات ،مشارکت مردم باالتر
رود تا بدین نحو بخشی از مشکالت مردم حل شود.
درایتی ادامه داد :کسی تردیدی ندارد که مشارکت
باال میتواند نقش مهمی در استحکام نظام ایفا کند؛
در این¬ زمینه ،کمتر مخالفتی در انظار عمومی
دیدهام اما به نظر میرسد یک جریان سیاسی در
کشور ،حضور حداکثری مردم را برنمیتابد چون
حضور باالی مردم را به معنای حذف یا تنگ شدن
دایره حضور خود در قدرت تلقی میکند و مدتهاست
که جهتگیری¬ این جریان به سمتی حرکت میکند
که با ناامیدی مردم ،تاثیرگذاری مردم در قدرت نیز،
کمترشود.
چرایی نبود شور انتخاباتی در میان مردم
درایتی افزود :اقناع مردم که حضور حداکثری
برای¬شان مفید بوده و راهکار حل مشکالت است،
نیازمند روشها و تدابیر دیگری است؛ اگر این
اقناع شکل نگیرد حالت ناامیدی در جامعه آشکار
میشود؛ امروز بیش از چهار ماه تا انتخابات باقی
نیست اما متاسفانه اصال فضای یک انتخابات پرشور

حس نمیشود .وی ادامه داد :وقتی با برخی از
مردم صحبت میکنیم گویی بیتفاوتاند؛ شاید
مردم امروز سوال درست و به حق¬شان این باشد
که ما سالهاست برای حلوفصل مسائل حکومت
وارد کنش سیاسی و تعامل با حاکمیت شدیم ،اما
مشکالت ما کی و چگونه قرار است حل شود؟
عضو حزب اتحاد ملت ایران خاطرنشان کرد :مردم
به درستی میگویند ظاهرا بنا بر این است که
خواستههای حکومت به دست ما حلوفصل شود
اما اینکه مشکالت مردم همچنان به جای خود باقی
باشدیاحتیافزایشیابدمنطقینیست.
اینفعالسیاسیافزود:اینگونهپرسشهاوابهامها
در ذهن مردم حاصل یک فرایندی است که بخشی از
حاکمیت در پیش گرفته و اگر بنای بر حضور مردم در
انتخابات است باید امید را درل مردم زنده نگاه داشت
و تذکر داد هر حرکتی که این امید را خدشه دار کند در
مسیرمصلحتعمومیکشورنیست.
پیام حضور حداقل و حداکثری به جامعه
بینالملل
درایتی درباره اهمیت و جایگاه خاص انتخابات
 ۱۴۰۰با توجه به تغییرات عرصه بینالملل توضیح
داد :در هر برهه زمانی که ما یک کنش سیاسی
گسترده داریم به طور طبیعی مسائل مهم داخلی و
خارجی در آن تاثیر دارد؛ در یک تحلیل درست باید
همهاینمولفههامطرحباشد.
وی ادامه داد :ما کشوری منزوی و در بسته نیستم
و مسائل داخلی ،منطقهای ،بینالمللی و تحوالت
جهانی بر ما اثرگذار بوده و وقتی قرار است کشور
در برهه خاصی مدیریت شود ،اهمیت انتخابات به
آن برهه زمانی پیوند می¬خورد؛ معتقدم اهمیت
انتخابات  ۱۴۰۰از نگاه داخلی و بینالمللی بسیار
باالست زیرا دنیا نگاه میکند ببیند نظامی که قصد
تعامالت جدیدی دارد چقدر به نظر مردم اهمیت
میدهد و چقدر رای آنها تاثیرگذار است.
این فعال سیاسی تاکید کرد :از منظر داخلی نیز
چالشهای ما در حال رسیدن به حد اشباع است و

تحمل این حجم از مشکالت برای جامعه نیز بسیار
دشوار شد؛ مردم اگر ببینند تصمیمهای مسئوالن
با نظر اکثریت مردم هماهنگ است ،تمایل بیشتری
برای مشارکت سیاسی جدی خواهند داشت.
مشارکتحداکثرینیازمنداعتمادعمومی
وی با بیان اینکه رفتار نهادهای موثر بر انتخابات
نقشی مهم در میزان مشارکت مردم در انتخابات
دارد ،به تجربه انتخابات اسفندماه گذشته اشاره کرد
و گفت :ناکارآمدترین مجلس را همین مجلس یازدهم
میبینم؛ در شرایط کنونی معتقدم تا تالش نکنیم که
چرخش نخبگانی داخل بدنه حاکمیت صورت گیرد
و همه سالیق امکان فعالیت سیاسی داشته باشند،
نتیجه آن میشود همین مجلسی که نه به سرمایه
اجتماعی نظام کمکی میکند نه به حل مشکالت
مردم و نه میتواند اعتماد مردم را جلب کند.
این فعال سیاسی اصالحطلب معتقد است:
«عالئم نشان میدهد اعتماد عمومی در کشور پایین
آمده که بسیار خطرناک است؛ این پدیده باعث
ایجاد این¬ همه ناهنجاری اجتماعی و به دنبال آن
ناهنجاری سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی شده است.
تا وقتی اعتماد وجود نداشته باشد مردم حکومت را از
خودشان نمیدانند ،نتیجه آنکه معضالت کشور که
میتوانست با حضور مردم حل شود ،یا حل نشود یا
با هزینه سنگین همراه باشد» درایتی ضمن مقایسه
انتخابات اخیر مجلس با ریاست جمهوری ،هشدار
داد« :در انتخابات اسفند  ،۹۸جامعه سیگنال
مشخص ،شفاف و روشنی داد که اگر احساس کند
امکان انتخاب وسیعی ندارد انگیزهای برای حضور
نخواهد داشت؛ از طرفی توجه داشته باشیم که
همان میزان مشارکت پایین نیز به ماهیت محلی و
انگیزههای خویشاوندی و فامیلی برمیگردد که در
انتخابات ملی مانند ریاست جمهوری وجود ندارد؛
بنابراین در صورت غفلت ممکن است میزان مشارکت
در  ۱۴۰۰به وضع بدی برسد که اگر به سرعت تدبیر
درستی اندیشیده نشود ،باید منتظر چنین رفتاری از
سوی مردم باشیم».

نمایندهآیتاللهسیستانیدرایران:

برخی برای بزرگ شدن ،دیگران را تخریب میکنند

نمایندهآیتاللهسیدعلیسیستانیمرجععالیعراقدرایرانگفت:تشکیالتی
عمل کردن بسیار مهم است متاسفانه در میان برخی اینگونه است که برای بزرگ
شدن خودشان یکدیگر را تخریب میکنند در حالی که با از بین رفتن یکی ،بقیه نیز
آسیبپذیرمیشوند.
حجتاالسالم و المسلمین سیدجواد شهرستانی در دیدار جمعی از اعضای
دبیرخانه علوم انسانی اسالمی مفتاح ضمن قدردانی از اقدام های صورت گرفته
اظهار داشت :خروجی تقریرات باید طوری باشد که مورد استفاده تمام حوزهها قرار
گیرد برخی از تقریرات این چنین نیست در حالی که مشکل در خروجیها است.
این استاد حوزه با یادآوری این موضوع که باید به سیستم و خروجی توجه کرد،
عنوان داشت :سیستم ما اشتباه است خداوند میفرماید نخست باید پرورش و
سپس آموزش داشت.
وی افزود :برای نمونه خروجی سیستم آموزش و پرورش ما چیست؟ نخبگان و
خوش استعدادهای ما چه میشوند؟ درست است که در مدارس استعدادهای
درخشان جذب میشوند ولی نتیجه خروجی آن چیزی نیست که به دنبال آن
هستیم،مشکلدرخروجیسیستماستکهبهنتیجهنمیرسیم.
شهرستانیبااشارهبهاینکهبحثهایزیادیصورتمیگیردکهتعهدمقدماست
یا تخصص ،عنوان کرد :بنده معتقدم بحث مدیریت مقدم بر این دو است چرا که اگر

مدیریت نداشته باشیم ما نمیتوانیم قدم از قدم برداریم البته تعهد و تخصص نیز
مهماستامابدونمدیریتچیزینداریمبراینمونهحلیمهیعقوبکهاکنونرئیس
جمهور سنگاپور است ،با مدیریت خود سبب تحول در سنگاپور آن هم بدون نفت و
منابعطبیعیدیگرشدهاست.
نماینده آیتالله سیستانی با اشاره به گزارش عملکرد اعضای دبیرخانه مفتاح
عنوان کرد :خالقیت و نوآوری که بسیاری از جوانان ما دارند ،دیگران ندارند؛ اما از
بس دشمن به ما گفته شما نمیتوانید ما باور کردهایم خودتان را دست کم نگیرید
شما توانایی کارهای بسیار بزرگی را دارا هستید و میتوانید تحول های زیادی را
ایجادکنید.
شهرستانی در بیان مصادیقی از توانایی ایرانیان بیان داشت :آیتالله هاشمی
شاهرودی در بیماریشان به آلمان سفر کرده و تحت مداوای پروفسور سمیعی قرار
میگیرند حتی بیش از ۴۰درصد کارمندان ناسا ایرانی هستند.
وی ادامه داد :همه این بحثها به این دلیل است که بگوییم شما میتوانید البته
به شرط استمرار و مداومت در کار ،سعی کنید تشکیالتی عمل کنید چرا که بسیار
مهم است متاسفانه در میان برخی اینگونه است که برای بزرگ شدن خودشان
یکدیگر را تخریب میکنند در حالی که با از بین رفتن یکی ،بقیه هم آسیب پذیرتر
خواهندشد.

آیت الله اعرافی در خطبههای نماز جمعه قم:

بازگشت ایران به برجام منوط به رفع
تحریمهاست

امام جمعه قم با بیان اینکه بازگشت ایران به برجام فقط با عمل و اقدام درست
و رفع تحریم ها ممکن است و به هیچ شیوه دیگری ایران تن نخواهد داد خطاب
به غربی ها گفت :پیشینیان شما در تمنای شکست ایران باختند و دیدند که ملت
بزرگ کوتاه نمی آید و امروز هم حرف ما منطق و عمل به پیمانهاست و طبق
فرمان رهبری عمل خواهد شد.
آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در مصالی
قدس برگزار شد با گرامیداشت فرارسیدن ماه رجب اظهار کرد :دعاها و نیایش
های ماه رجب کمک خوبی برای تقویت مبانی اعتقادی است .وی با اشاره به
مسئله رسیدگی به بودجه از سوی دولت و مجلس اظهار کرد :مجلس شورای
اسالمی به بودجه اشکاالتی وارد کرد و الزم بود که اشکاالت برطرف شود و اکنون
فرآیندتصویبراطیمیکند.مدیرحوزههایعلمیهبااشارهبهاینکهبایدسیاست
های مهمی که رهبر معظم انقالب بر آن تاکید دارند بیش از این در بودجه مورد
توجه قرار گیرد ،افزود :بخشی از این رفت و برگشتهای بودجه به خاطر عمل
به توصیه ها و تاکیداتی که رهبری برای مصالح کشور و مردم عزیز داشتند ،بود.
وی با بیان اینکه باید در مسئله بودجه قرار بر این باشد که از خام فروشی معادن و
صادرات نفت و گاز خام در حد توان پرهیز شود ،اضافه کرد :این آرزوی دیرینه است
و ای کاش بودجه کشور از ابتدا بر پایه خام فروشی معادن و ذخایر نفتی بنا نشده
بود .وی با اشاره به شرایط زندگی مردم گفت :اقشار آسیب پذیر و جامعه بزرگی که
امروز در مرز خط فقر یا زیر خط فقر زندگی میکنند باید در بودجه مورد حمایت
هدفمند و دقیق قرار گیرند .اعرافی با اشاره به اینکه موضع کشور در خصوص
برجام در سخنرانی اخیر رهبر معظم انقالب تبیین شد ،گفت :بازگشت ایران به
برجام فقط با عمل و اقدام درست و رفع تحریم ها ممکن است و به هیچ شیوه
دیگری ایران تن نخواهد داد .این پیمان شکنها که نتوانستند روی پیمان خود
بایستند بیانیه داده و متخلفان از وعده های رسمی که به امضای دنیا و سازمان
مللرسیدهباکمالپرروییمطالبهگریمیکنند.ویتصریحکرد:پیشینیانشما
در تمنای شکست ایران باختند و دیدند که ملت بزرگ کوتاه نمی آید و امروز هم
حرف ما منطق و عمل به پیمانهاست و طبق فرمان رهبری عمل خواهد شد و
انتظار از مسؤوالن این است که ذره ای از این خط ترسیم شده عبور نکنند  .امام
جمعه قم با بیان اینکه جریان های سیاسی نباید وسط معرکه پشت ملت را خالی
کنندتاکیدکرد:برخیمغرضانهومنافقانهسخنانیدرهمراهیدشمنمیگویند
که بسیار زشت و ناپسند است .ملت امروز باید یک دست و منسجم آخرین گام ها را
برداشته و مقاومت خود را بر دشمن تحمیل کند .وی در بخش پایانی سخنان خود
ضرورت توجه به نیازمندان در روزهای پایانی سال ،استمرار کمک های مومنانه و
رعایت مقررات سالمت و بهداشت را خواستار شد.
فعالاصالحطلب:

فرد منتخب باید به حزب متعهد باشد

فعال اصالحطلب از این موضوع که احزاب پیمانکار برگزاری انتخابات باشند
انتقاد کرد و گفت :فردی که با حمایت احزاب از سوی مردم انتخاب می شود باید
بهبرنامههایحزبیپایبندباشد.
داریوش قنبری صبح پنجشنبه در نوزدهمین کنگره حزب مردم ساالری،
برگزاری کنگره ساالنه احزاب را در تعیین میزان تاثیرگذاری آنها در بهبود شرایط
کشور موثر دانست و گفت :متاسفانه احزاب در کشور ما جایگاه مناسبی ندارند و
صدایشان شنیده نمیشود و «پیمانکار انتخابات» فرض شده ایم و الزم است در
نحوهفعالیتاحزابتجدیدنظرشود.
عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری خواستار متعهد بودن فرد مورد حمایت
احزاب در انتخابات شد و گفت :حداقل در ارتباط با احزاب اصالح طلب ،وقتی
آنها از فرد خاصی حمایت میکنند انتظاراتی به وجود میآید و از سرمایههای
حزبی برای موفقیت شخص استفاده میشود و این شخص هم باید بعد از
انتخابات ،به دیدگاههای حزبی متعهد باشد .بنابراین احزاب اصالحطلب باید در
آینده به شکلی عمل کنند که در آینده شاهد استفاده از سرمایه جریان اصالحات
برایافرادیکهبهبرنامههایاصالحطلبانهمتعهدنیستند،نباشیم.
قنبری با بیان اینکه رابطه بین حاکمان و مردم باید بر اساس قراردادی تنظیم
شود که اگر از یک طرف حمایت هست ،تعهدی هم باید وجود داشته باشد و باید
به شکلی برنامه محور حرکت کنند ،گفت :انتخابات ۱۴۰۰در شرایطی برگزار می
شودکهشاهدمطالباتانباشتهمردمومشکالتاقتصادیگستردههستیم.
وی ،دلیل مشارکت پایین در انتخابات مجلس یازدهم را برخوردهای حذفی و
انباشتمطالباتمردمیدانستوخاطرنشانکرد:چارهایجزمشارکتگسترده
در انتخابات وجود ندارد و مشارکت ضعیف مردم زمینه را برای به قدرت رسیدن
افرادی فراهم می کند که تعهدی به مردم ندارند و مردم باید بدانند مشارکت پایین
آنها منجر به تشکیل مجلسی چون مجلس یازدهم می شود.
این فعال اصالحطلب گفت :احزاب سیاسی با تعهدی که به منافع ملی دارند در
انتخابات مشارکت وسیع داشته باشند و برنامه محور حرکت کنند تا بتوانند از فرد
منتخب،حلمشکالترامطالبهکنند.
حسینکمالی:

اصولگرایاندرپیانتخاباتی
راحتالحلقومهستند

دبیرکل حزب اسالمی کار گفت :اصولگرایان در پی برگزاری انتخابات حداقلی
هستند به نظر میرسد این موضوع میتواند به عنوان غنیمت و دستاورد «راحت
الحلقوم»برایجریانمحافظهکاربهحساببیاید.
«حسین کمالی» با اشاره به رویکرد برخی از محافظه کاران در انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰اظهار کرد :رویکرد برگزاری انتخابات حداقلی با فلسفه حفظ
وضع موجود در تعارض است چرا که باعث افزایش جمعیت خاموش ،کاهش
مشارکتدرانتخاباتوکاهشمقبولیتمیشود.
عضو جبهه اصالحطلبان ایران با بیان اینکه عضویت برخی از احزاب هنوز در
جبههاصالحطلبانایرانبررسینشدهوآنهاهنوزبهعضویتدرنیامدهاند،گفت:
بدیهی است که احزاب اصالحطلب حق دارند نامزد موردنظر خود را به جبهه
اصالح طلبان معرفی کنند و این موضوع غریبی نیست.
کمالی افزود :کارویژه این ائتالف تعیین نامزد مشترک اصالحطلبان است و اگر
کسانی جدا از تصمیم جمع بخواهند تصمیم بگیرند به طور طبیعی از مجموعه
اجماعی فاصله خواهند گرفت .هر چند این اقدام تاثیری در تصمیم جمعی
اصالح طلبان نخواهد داشت و کار در روند و مسیر خود پیش خواهد رفت.
وی اظهار کرد :هنوز در مورد گزینهای مذاکره و گفتوگویی انجام نشده است و
دوستان ما در جبهه در حال بررسی اوضاع سیاسی برای اتخاذ تصمیم هستند.
سردارکوثری:

تسلیحاتمتعارفدفاعیایرانقابل
مذاکرهنیست
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران اظهار داشت که
تسلیحاتمتعارفدفاعیایرانقابلمذاکرهنیست.
سردار «محمد اسماعیل کوثری» روز پنجشنبه در گفتوگو با شبکه «المسیره»
یمنگفت:تسلیحاتمتعارفدفاعیحقماستوبههیچوجهدربارهآننمیتوان
مذاکره کرد و موضوعی است که در آن اتفاق نظر وجود دارد.
وی افزود :ایران هیچ گاه به دنبال جنگ نبوده است و برای بازدارندگی در برابر
هر گونه تجاوز عوامل دفاعی در اختیار دارد و به هرگونه تجاوز علیه خاک خود با
قدرت پاسخ خواهد داد .مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
پایان گفت :تنها درصورتی به تعهدات هستهای که در توافق آماده عمل خواهیم
کرد که طرفهای دیگر به صورت عملی ،نه حرف ،تعهدات خود را انجام دهند.
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درد عصبی؛ عالئم ،دالیل و گزینههای درمان

اگرچه برخی افراد بدون دلیلی مشخص با درد عصبی مواجه می شوند ،افراد
دیگر این شرایط را به دلیل مشکالت سالمت خاصی مانند دیابت ،زونا ،یا سرطان
تجربه می کنند.
درک درد از فردی به فرد دیگر متفاوت است .اصطالحاتی مانند احساس فرو
رفتن چاقو در بدن ،سوزش ،سوزن سوزن شدن ،نیش خوردن و توضیحات دیگر
برای تعریف درد استفاده می شوند .به نقل از "آر اکس لیست درد عصبی که به نام
درد نوروپاتیک نیز شناخته می شود ،می تواند حتی زندگی را برای فرد دشوار سازد.
اما برای بیشتر افراد ،امکان تسکین درد عصبی وجود دارد.
درک درد عصبی
درد عصبی به طور معمول به دلیل آسیب دیدگی اعصاب و ارسال سیگنال های
نادرست شکل می گیرد که به دردی مزمن منجر می شود .همچنین ،ممکن
است به رغم آسیب دیدگی ،سیگنال های بروز این شرایط کار نکنند .در موارد این
چنینی ،فرد ممکن است فقدان واکنش درد که نشانگر بروز آسیب دیدگی است را
تجربه کند .به عنوان مثال ،فرد مبتال به نوروپاتی دیابتی ممکن است متوجه آسیب
دیدگی شکل گرفته در پای خود نشود.
محرک های درد عصبی
برخی افراد با محرک هایی غیرمعمول مواجه می شوند که موجب حساسیت
بیش از حد آنها به برخی شرایط می شود .حساسیت بیش از حد اعصاب به تحریک
ممکن است در این زمینه موثر باشد .به عنوان مثال ،حساسیت عصبی به لمس
می تواند موجب احساس درد در برخی افراد مبتال به هرپس زوستر (زونا) ،یک

تعریق هنگام غذا خوردن به چه چیزی
اشاره دارد

برخی غذاها محرکی برای واکنش تعریق هستند که از آن جمله می توان به قهوه ،شکالت،
غذاهای تند یا شور ،غذاهای داغ ،الکل و شیرینی ها اشاره کرد.
تعریق برای خنک شدن بدن صورت می گیرد .با تبخیر قطرات عرق ،پوست خنک می
شود .از این رو ،اگر لب باالیی شما هنگام خوردن یک کاسه سوپ داغ عرق کند یا پس از
مصرفغذایی تندباقطرههایعرقروی پیشانی خود مواجهشوید ،می توانیددلیلبروزاین
شرایط را درک کنید .این یک واکنش طبیعی بدن محسوب می شود.
به نقل از "لیو استرانگ اما برخی دالیل پزشکی نیز می توانند در پس تعریق پس از غذا
خوردن که از اصطالح "تعریق چشایی" برای آن استفاده می شود ،وجود داشته باشند.
با غذایی خاص مرتبط است
به گفته انجمن بین الملی هایپرهیدروز برخی غذاها محرکی برای واکنش تعریق هستند
که از آن جمله می توان به قهوه ،شکالت ،غذاهای تند یا شور ،غذاهای داغ ،الکل و شیرینی
ها اشاره کرد.
اگر متوجه شده اید که تعریق به واسطه مصرف غذاهایی خاص شکل می گیرد و احتمال
سایر موارد پزشکی نیز توسط پزشک بررسی شده است ،سادهترین توصیه پرهیز از این غذاها
برایپیشگیریازتعریقاست.
بهسندرمفریمبتالهستید
به گفته سازمان ملی اختالالت نادر آمریکا سندرم فری ( )Frey Syndromeشرایط نادری
است که پس از انجام عمل جراحی صورت در اطراف غدد پاروتید ،غدد بزاقی زیر گوش ها،
رخ می دهد .این می تواند در نتیجه عمل جراحی برای برداشتن توموری خوش خیم یا
بدخیمدرخودغددپاروتید،درمانسرطانپوستیاعملجراحیپالستیکرخدهد.بیشتر
موارد سندرم فری فقط یک سمت صورت را درگیر می کند.
در مورد درمان ،تزریق بوتاکس موثرترین و آسانترین روش درمان محسوب می شود .نتایج
به طور معمول  9تا  12ماه و حداکثر تا دو سال ادامه می یابند.
با آسیب عصبی ناشی از دیابت مواجه هستید
افرادمبتالبهنوروپاتیخودکاردیابتی-یکیازعوارضدیابتشاملآسیبعصبی-ممکن
است با تعریق روی پیشانی ،صورت ،پوست سر و گردن پس از جویدن غذا ،به ویژه پس از
مصرفپنیرمواجهشوند.
بهزونامبتالهستید
زونا به واسطه دوباره فعال شدن ویروس واریسال-زوستر عامل بیماری آبله مرغان ،شکل می
گیرد .این می تواند موجب راش های پوستی دردناک شود و اگر راش پوستی روی صورت
باشد ،ممکن است به اعصاب آسیب رسانده و به تعریق چشایی منجر شود.
بهگفتهانجمنبینالمللیهایپرهیدروزاینبهعنوانهایپرهیدروزثانویهشناختهمیشود.
شما احتماال تعریق در هر دو سمت صورت و همچنین گردن و سینه را تجربه خواهید کرد.
این شرایط می تواند در واکنش به غذایی که مصرف می کنید یا حتی فکر کردن درباره غذا
شکلبگیرد.
درمان زونا شامل داروهای ضد ویروس می شود ،از این رو ،در صورت ابتال به این بیماری
بایدبهپزشکمراجعهکنید.
عالمتیازبیماریپارکینسوناست
به گفته موسسه ملی پیری آمریکا پارکینسون یک اختالل مغزی پیشرونده است که موجب
لرزش بدن می شود ،و راه رفتن و حفظ تعادل را دشوار می کند .اختالالت مغزی و عصبی با
شرایطتعریقارتباطدارند.
اگر دلیل تعریق پس از غذا خوردن عارضه جانبی یک شرایط پزشکی باشد ،باید توسط
پزشک متخصص تحت درمان قرار بگیرید .وی می تواند پیشنهادهایی را برای چگونگی
مدیریتهرگونهعوارضجانبیتعریقارائهکند.

بیماری عصبیپوستی ،شود .در این شرایط ،حتی تماس لباس یا ملحفه با بخش
تحت تاثیر قرار گرفته برای این افراد غیر قابل تحمل می شود .آسیب های عصبی
دیگر می تواند به بروز شرایط دردناک هنگام ایستادن یا نشستن منجر شود.
از دست دادن احساس
همه موارد آسیب عصبی به درد منجر نمی شوند و امکان از دست دادن احساس
یا بی حسی نیز وجود دارد .اگرچه ممکن است دردناک نباشد ،اما بی حسی
به طور معمول به کاهش حساسیت حس المسه منجر می شود که می تواند در
عملکرد دست ها اختالل ایجاد کند .این می تواند فعالیت هایی مانند تایپ کردن،
بستن بند کفش ،یا نواختن ساز را دشوار کند.
درد عصبی و خواب
برخی دردهای عصبی هنگام شب تشدید می شوند و به خواب رفتن را دشوار
می کنند .این بی خوابی می تواند موجب مشکالت سالمت اضافی شود ،از این
رو ،افراد مبتال به این نوع درد عصبی نیازمند مشورت با پزشک درباره مشکل خود
و دریافت درمان زودهنگام هستند.
از دست دادن تعادل
بی حسی یا کاهش حس المسه می تواند خطرناک باشد زیرا بر تعادل و قدرت
عضالنی تاثیر می گذارد .در همین راستا ،فرد ممکن است نیازمند استفاده از آتل،
عصا یا واکر برای پیشگیری از زمین خوردن باشد.
آسیب دیدگی ها دیده نشده
برخی موارد آسیب عصبی ممکن است به جای درد موجب بی حسی شوند،

اما این شرایط همچنان می تواند مضر و خطرناک باشد .بی حسی ممکن است
موجب پنهان ماندن آسیب دیدگی های ایجاد شده در اندام های انتهایی ،مانند
پا شود .افراد مبتال به این نوع آسیب عصبی می توانند معاینه منظم اندام های
انتهایی برای بررسی آسیب دیدگی های احتمالی را مد نظر قرار دهند.
پیشرفت درد عصبی
درد عصبی اغلب پیشرونده است ،به ویژه اگر دلیل اصلی (به عنوان مثال،
دیابت) بروز آن درمان نشود .پیشرفت معمول درد عصبی این گونه است که درد
بسیار دور از مغز و نخاع ( به عنوان مثال ،کف دست و پا) آغاز شده و به سمت
عقب یعنی بازو و باالی پا گسترش می یابد .با درمان مناسب ،پیشرفت ممکن است
متوقف شده و در برخی موارد معکوس شود.
ارزیابی درد
پزشک همراه شما در کنترل درد عصبی است .با ارائه پاسخ درست به پرسش
های وی (به عنوان مثال ،نوع درد ،مدت زمان ،و این که چگونه سبک زندگی شما
را تغییر داده است) ،شما به پزشک خود در تشخیص دلیل درد و چگونگی درمان
آن کمک خواهید کرد.
شرایطی که موجب درد عصبی می شوند
اگرچه برخی افراد بدون دلیلی مشخص با درد عصبی مواجه می شوند ،افراد
دیگر این شرایط را به دلیل مشکالت سالمت خاصی مانند دیابت ،زونا ،یا سرطان
تجربه می کنند .درمان این قبیل شرایط می تواند به طور غیر مستقیم درد را
کاهش داده یا متوقف کند .این در شرایطی است که امکان درمان درد عصبی
همراه با روند درمان بیماری نیز وجود دارد.
درمان های بدون نسخه برای درد عصبی
داروهای مسکن بدون نسخه اغلب نخستین داروهایی هستند که برای کاهش
یا متوقف کردن درد عصبی تجویز می شوند .از جمله آنها می توان به داروهای
ضد التهاب غیر استروئیدی و استامینوفن اشاره کرد .برخی داروهای بدون نسخه
ممکن است به شکل کرم ،ژل ،پماد ،روغن ،یا اسپری روی پوست بخش تحت تاثیر
قرار گرفته استفاده شوند.
داروهای تجویزی برای درد عصبی
داروهای تجویزی بسیاری وجود دارند که ممکن است به کاهش درد عصبی
کمک کنند .آنها از داروهای مسکن قوی تا داروهایی که در اصل برای درمان
افسردگی و تشنج استفاده می شوند اما می توانند به کاهش درد عصبی نیز کمک
کنند را در بر می گیرند .برخی از این داروهای تجویزی ممکن است اعتیادآور
باشند ،از این رو ،پزشک باید یک برنامه درمانی که به سود بیمار کار می کند ،بدون
این که مشکالت اضافی ایجاد کند را شکل دهد.
درمان های طبیعی برای درد عصبی
برخی افراد مبتال به درد عصبی به درمانی های دیگر که به نام درمان های
جایگزین ،طبیعی یا مکمل شناخته می شوند ،پاسخ می دهند .به عنوان مثال،
طب سوزنی ممکن است به برخی کمک کند ،در شرایطی که برخی دیگر ممکن
است از مصرف مکمل های غذایی مانند ویتامین B12سود ببرند .پیش از استفاده
از روش های درمان دیگر باید با پزشک خود مشورت کنید تا از عدم بروز اختالل با
درمان های پزشکی دیگر اطمینان حاصل شود.
زیر کنترل گرفتن سالمتی خود
اگرچه درمان های ارائه شده از سوی پزشک برای درد عصبی ممکن است موثر
باشند ،اما بیشتر پزشکان به این نکته اشاره دارند زمانی که بیماران خود را متعهد
به پیروی از یک سبک زندگی سالمتر (انجام ورزش ،دنبال کردن یک رژیم غذایی
سالم ،و کاهش وزن در صورت نیاز) می کنند ،احتمال کنترل بهتر درد نیز افزایش
می یابد.

چه زمانی باید کودک را نزد پزشک برد؟

یک کارشناس تغذیه مطرح کرد:

نکات تغذیهای برای سالمت مردان

مدیرگروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان
نکات تغذیهای برای حفظ سالمت مردان گفت :هفته اول اسفندماه با نام هفته
سالمت مردان نامگذاری شده که حساس سازی مردان جامعه ایرانی برای توجه
بیشتربهجنبههایمختلفپیشگیریازمخاطراتسالمتضروریاست.
میترا جودکیان روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تغذیه سالم را از
جنبههای مهم و اثرگذار بر سالمت مردان دانست و افزود :متاسفانه تغذیه به
علتهایمختلفموردغفلتقرارگرفتهاست.
وی ادامه داد :توجه کمتر مردان به سالمت خود از جمله کوتاه بودن زمان حضور
در منزل و محدودیت دسترسی به میوه ،سبزی و غذاهای خانگی ،صرف نکردن
صبحانه سالم ،زمان خواب نامناسب و کمخوابی از مهم ترین عوامل به خطر
افتادن سالمت مردان و بیتوجهی به تغذیه مناسب این گروه است در حالیکه
نوع تغذیه مردان عالوه بر اثرگذاری در سالمت ،در بازده کاری آنان نیز موثر است.
مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:
آمار باال و شیوع روزافزون ابتالی مردان به بیماریهای غیرواگیر مرتبط با
تغذیه(همچون بیماریهای قلبی-عروقی ،دیابت ،سرطانها و فشارخون باال)،
کاهش سن ابتال به این بیماریها و از طرفی ارتباط تنگاتنگ این بیماریها با
عادتهای غذایی و فرهنگ تغذیهای جامعه ،بررسی و برنامه ریزی کالن را برای
اصالح الگوی مصرف در جامعه میطلبد.
وی افزود :در حال حاضر تغییرات بسیاری در عادتهای غذایی مشاهده
میشود به طوریکه مصرف موادغذایی دارای ارزش تغذیهای که به طور سنتی در
سفره ایرانی جا دارد از جمله خرما ،شیر ،میوه و سبزی تازه ،نانهای سبوسدار
و ماهی جای خود را به غذاهای غیرخانگی و فست فودهای حاوی کالری باال،
چربی و شکر داده است.
جودکیان چاقی را عامل بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای قلبی-
عروقی،دیابت،فشارخونباال،برخیسرطانهاوبیماریهایسیستماسکلتی-
ماهیچهایدانستواظهارداشت:عادتهایغذاییناسالممانندمصرفغذاهای
چرب،شیرینوپرنمک،مصرفنکردنمیوههاوسبزیها،مصرفنوشیدنیهای
شیرین و کم تحرکی میتوانند از علتهای اصلی چاقی محسوب شوند.
وی درخصوص سرطان نیز گفت :سرطان پروستات نخستین سرطان شایع در
کشور و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان است که بروز آن پس از
 ۶۵سالگیافزایشمییابد.
اینکارشناستغذیهبابیاناینکهچاقیشکمیدرمردانمیتواندشیوعوشدت
انسداد مجرای ادراری را افزایش دهد ،افزود :رژیم حاوی گوشت قرمز ،چربی و
اسیدهای چرب اشباع(چربیهای جامد) نیز میتواند زمینه ساز این بیماری
باشند.
راهکارهای کاهش وزن
مدیرگروهبهبودتغذیهمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیدزفولباتاکیدبر
لزوم محدود کردن مصرف غذاهای آماده و فست فودها برای کاهش وزن گفت:
غذاها بیشتر باید به شکل آبپز و بخارپز مصرف و از غذاهای چرب و سرخ شده
پرهیزشود.
وی افزود :نوشیدن روزانه  ۶تا هشت لیوان آب و مایعات سالم ،انتخاب شیرو
لبنیات مصرفی حتما از نوع کم چرب ،مصرف گوشتهای کم چرب مانند سینه
مرغ و ماهی و مصرف نان سبوسدار برای کاهش وزن باید مورد توجه قرار گیرند.
این کارشناس تغذیه مصرف میوهها و سبزیجات را درمیان وعده ها توصیه کرد و
گفت :فرد باید متناسب با شرایط زندگی و وضعیت سالمتی خود ،حتما در طول
روز فعالیت بدنی کافی داشته باشد.
توصیههایتغذیهایبرایپیشگیریوکمکبهبهبودسرطانپروستات
این کارشناس تغذیه گفت :باید وزن متناسب با قد حفظ شود و درصورت چاقی،
با مراجعه به مشاوران نغذیه در مرکز بهداشت شهرستان ،رژیم غذایی کاهش وزن
در پیش گرفته شود.
وی افزود :پروتئین موردنیاز بدن باید با مصرف منابع کم چربی مانند انواع
گوشت کم چربی ،مرغ ،ماهی و لبنیات کم چرب تامین شود؛ رژیم غذایی کم
چربی و پر فیبر رعایت و منابع غذایی غنی از از اسیدهای چرب امگا سه مانند
ماهی و میگو مصرف شود.
جودکیان اظهارداشت :حبوبات و غالت سبوسدار ،مغز دانهها ،خشکبار
و محصوالت سویا مانند آجیل سویا و شیر سویا که حاوی ترکیبات ویژه به نام
فالونوئیدهاهستندوخاصیتضدسرطانیدارندمصرفشوند.
وی افزود :سبزیها و میوههای سبز ،زرد ،نارنجی و قرمز رنگ(به ویژه گوجه
فرنگی ،سس گوج فرنگی و توت فرنگی) و کلم که نقش محافظت و پیشگیرانه در
برابر این سرطان دارند باید دربرنامه غذایی روزانه مصرف شوند.
به گزارش ایرنا سرطان پروستات سومین سرطان رایج بین مردان ایرانی و
یکی از اصلیترین علل مرگ و میر جمعیت مردان در ایران و جهان است و
اگر به موقع تشخیص داده شده و مورد توجه قرار گیرد میتواند به راحتی
درمان شود.

تاثیراتشگفتانگیز ۵گیاه
در مبارزه با سرطان

برخی از انواع سرطان ها تنها از طریق شیمی درمانی یا دارو درمان می شود،
در حالی که برخی از انواع آنها به جراحی ،پرتودرمانی ،شیمی درمانی یا هر دو
نیاز پیدا می کند.
با این حال محققان روی گیاهان زیادی مطالعه و تاثیر آن ها را روی بهبود سرطان
بررسی کرده اند:
زنجبیل :این ادویه قدرتمند ،ضد سرطان و از بین برنده تومور است و آنهم به
خاطر  ۴ترکیب موجود در آن از قبیل جینجرول ،پارادول ،شوگائول و زرومبون.
مصرف زنجبیل منجر به کاهش خطر ابتال به سرطان سینه ،روده بزرگ ،معده،
کبد ،پروستات و پوست می شود.
شیرینبیان:گالبریدینموجوددرریشهشیرینبیان،منجربهپیشگیریازابتال
به سرطان کبد می شود .همچنین این ترکیب قادر به پیشگیری از سرطان های
سینه و گوارش نیز هست.
جعفری :مطالعات نشان داده که جعفری به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می
کند و رادیکال های آزاد را نابود می سازد ،از دی ان آ در برابر آسیبی که می تواند
به سرطان منجر شود ،محافظت می کند و همچنین تکثیر و مهاجرت سلول های
سرطانی در بدن را مهار می نماید.
شبدر :این گیاه ترکیبی قدرتمند به نام فورمونونتین دارد به فایده آن ،کمک به
مبارزه با سرطان سینه است .به گفته دانشمندان این ترکیب قدرتمند از گسترش
سلول های سرطانی و همچنین حمله سرطان به سلول های سالم جلوگیری می
کند.
قاصدک:تواناییقاصدکدرمبارزهباسرطانبهاثباترسیدهاست.دانشمندان
کانادایی دریافته اند که پس از گذشت  ۴۸ساعت از مواجهه با عصاره قاصدک،
مرگ سلول های سرطانی آغاز می شود.
همچنین ،قاصدک حتی روی سلول های سرطانی که در برابر شیمی درمانی
مقاوم بودند نیز تاثیرگذار بوده است .عصاره ریشه قاصدک قادر به از بین بردن
سلول های سرطانی بدون سمیت برای سلول های سالم است.
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واکاوی چرایی انتشار فیلم آزار کودکان؛

فرماندارقم:

 ۳۳۰۰فروشگاهدرقمفروشالکترونیکیدارند

فرماندار قم گفت :تعداد فروشگاههای استان که فروش الکترونیکی دارند از ۹
فروشگاه در ابتدای شیوع کرونا به سه هزار و ۳۲۷مورد افزایش یافتهاست.
مرتضی حیدری روز چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری ،فرماندهی و مقابله با
بحران استانداری قم افزود :گرایش به استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی برای
فروش به شدت افزایش یافت ه و این موضوع با شیوع کرونا با جهش قابل توجهی
مواجهبودهاست.
وی با بیان اینکه هم اکنون در  ۳۸رسته مختلف ،سه هزار و ۳۲۷فروشگاه در قم
فروش الکترونیکی دارند که امیدواریم این آمار تا پایان سال به پنج هزار فروشگاه
افزایشیابد.
فرماندار قم ادامه داد :یک هزار و  ۲۰۰فروشگاه صنفی و غیرصنفی در استان
موفق به کسب نماد اعتماد الکترونیکی شدند که این نماد بستر تراکنش مالی در
بسترالکترونیکیرافراهممیکند.
وی با تاکید بر اینکه ویروس کرونا نابود نشده و به عناوین و شکلهای مختلف
همچنان در حال جوالن دادن است ،افزود :اگرچه همچنان وضعیت قم آبی است
ولیاینشرایطشکنندهمیباشد.
حیدری با تاکید بر ضرورت همراهی دستگاههای مختلف استان در اجرای طرح
شهید سلیمانی ادامه داد :تیمهای عملیاتی برای مقابله با کرونا در قالب این طرح
سازماندهی و اقدامهای موثری انجام دادهاند که تامین خودرو برای حمل و نقل این
تیم ها از جمله چالشهای اجرای این طرح است .فرماندار قم،افزود:تنها گذاشتن
بهداشت و درمان دراجرای طرح شهید سلیمانی مطلوب نیست و تامین تجهیزات
مورد نیاز تیمهای رهگیری برای شناسایی و پیگیری بیماران ضروری است .وی با
اشاره به ثبت چهار فوتی بیماری کرونا در یک روز گفت :اعالم  ۴مرگ کرونایی در
یک روز و در زمانی که برای هفتهها آمار فوتی های کرونای در این استان بین صفر تا
 ۲نفر بود ،رعشه بر جان مردم میاندازد که تبیین شرایط و دالیل این موضوع ضروری
است .حیدری تاکید کرد :از مرحله ایجاد رعب برای رعایت دستورالعمل های
بهداشتی گذشتهایم و امروز نیاز به کارهای فرهنگی و اقناعی در این زمینه وجود دارد
به همین دلیل ثبت چنین آماری که تمام آنها دارای بیماری زمینهای بودهاند ،نیاز به
تبیین درست دارد.
وی با تاکید بر اینکه در اطالع رسانی نیاز به تحول و ایجاد خالقیت و مدل جدیدی
در سطح استان وجود دارد گفت :افول رعایت دستورالعملهای بهداشتی نیاز به
تغییر رویکرد رسانه های قم برای تبیین شرایط حساس کنونی است.
فرماندار قم تاکید کرد :در جدول مقایسه ملی ،قم در جایگاه بسیار مطلوبی قرار
دارد که نیاز است تا این شرایط به خوبی تبیین و اقدامهای مناسب برای حفظ این
وضعیت در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل دامپزشکی استان قم :

موردی از آنفلوانزای در مرغداریهای قم
گزارشنشدهاست

مدیرکل دامپزشکی استان قم تاکید کرد که موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
از هیچ یک از مرغداریهای صنعتی و روستایی استان گزارش نشده است.
"مهدی رفیعی" روز چهارشنبه در ستاد مقابله با بحران استانداری قم ،با تشریح
گزارشی از روند شناسایی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در باغ پرندگان گفت۱۹ :
بهمن ماه گزارشی از مسئوالن باغ مبنی بر مرگ تعدادی بوقلمون  ،قرقاول و مرغ
شاخ دار به این سازمان گزارش شد که بالفاصله تیم های اعزامی دامپزشکی ،از این
پرندگان نمونه برداری و نمونه ها به آزمایشگاه ارسال شد .وی ادامه داد ۲۰ :بهمن
ماه آزمایشگاه ابتالی این پرندگان به آنفلوانزای فوق حاد را تایید کرد که با تایید این
موضوع  ،تیم های دامپزشکی در این باغ مستقر ،باغ قرنطینه و روند جمع آوری،
معدوم سازی و دفن پرندگان آغاز شد .وی با بیان اینکه هم اکنون ضدعفونی کردن
کل این باغ انجام شده و محل قرنطینه شده است ،گفت :بر اساس دستورالعمل
های بهداشتی سازمان دامپزشکی ،این باغ باید تا مدتی پس از گندزایی همچنان
در قرنطیه باقی بماند .مدیرکل دامپزشکی قم با اشاره به وجود واحدهای متعدد
مرغداری صنعتی و روستایی در این استان افزود :شیوع این بیماری در باغ پرندگان
موجب شد تا حساسیت ها برای رصد مرغداری ها افزایش یابد به همین دلیل
سیستم پایش مراقبت فعال و غیرفعال در استان اجرایی و جلسه های هماهنگی
در سطح استان انجام شده است .وی با بیان اینکه رصد تلفنی و حضوری کلیه
مرغداری ها در دستور کار قرار گرفته است ادامه داد :خوشبختانه تاکنون هیچ مورد
از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از هیچ یک از مرغداری های صنعتی و روستایی استان
گزارش نشده است و کلیه واحدها و روستاهای قم عاری از این بیماری هستند.
رفیعی با تاکید بر اینکه مراقبت ها در سطح هشدار باال در استان در حال انجام
است افزود :امیدواریم با همکاری خوب مرغداران و دستگاه های مختلف در استان،
وضعیت پاک بودن واحدهای مرغداری استان تا پایان سال ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه راه اندازی آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی قم برای شناسایی به
موقع بیماری مرتبط با پرندگان در این استان بسیار موثر بوده است ،گفت :هم اکنون
آزمایش های پی سی آر در داخل استان انجام می شود که این موضوع سرعت در
تشخیص بیماری ها را موجب شده است.

رونمایی از آزار مجازی؛ وقتی خشونت آنالین میشود

یک آسیبشناس اجتماعی معتقد است ،نبود
آزاری آنالین
قانون جامع و مانع در برخورد با کودک ِ
سبب ریخته شدن قبح اینگونه اقدامات شده است
و این زمینه را برای سوءاستفاده برخی افراد که
عقده دیده شدن دارند فراهم میکند.
کودکآزاری آنالین به هرگونه آزاری گفته میشود
که در فضای مجازی از طریق شبکههای اجتماعی
در مورد کودکان اتفاق میافتد .در سالهای اخیر
موارد بسیاری از آزار کودکان در فضای مجازی
منتشر شده که برخی از آنها جنجالبرانگیز شده
و جریحهدار شدن افکار عمومی را به دنبال داشته
است.
در چنین مواردی با ورود نیروی انتظامی و
پلیس فتا به ماجرا ،اقداماتی همچون شناسایی
و دستگیری کودک آزار در دستور کار قرار گرفته
است.
اما در این میان ،آنچه سوال برانگیز شده ،زمانی
است که پدر ،مادر یا فردی از نزدیکان کودک ،اقدام
به کودکآزاری کرده و از این اقدامش فیلمبرداری و
آن را در فضای مجازی منتشر میکند.
این موضوع به ویژه در این روزها که مدارس به
دلیل کرونا تعطیل است و آموزش در منازل توسط
والدین پیگیری میشود بیشتر به چشم میخورد.
کم نیست ویدئوهایی که در آن والدین دانشآموز
را کتک میزنند و آزار میدهند ،از این آزار فیلم
میگیرندودرفضایمجازیمنتشرمیکنند.
قبح کودکآزاری به جای خود ،اما دلیل فیلم
گرفتن از این کار و سپس انتشار آن در فضای
مجازیبیانگرچیست؟
خاک خوردن  ۱۰ساله قوانین کودکآزاری
درمجلس
امیر محمود حریرچی آسیبشناس اجتماعی در
آسیبشناسی این موضوع به ایرناپالس میگوید:
اول اینکه این بخش بسیار کوچکی از واقعه
وحشتناکی است که در پشت این دوربینها اتفاق
میافتد و ما قسمت بسیار کمی از آن را میبینیم.
واقعیت اینکه قوانین مربوط به کودکآزاری در
کشور ما بسیار ضعیف است و ما به راحتی از کنار
اینموضوعگذشتهایم.
دستگاههای مربوطه هم در این باره برخوردی
جدی نمیکنند .در حال حاضر بهروزرسانی و
اصالح قوانین مربوط با کودکآزاری بیش از ۱۰
سال است در مجلس خاک میخورد .شاید یکی
از مهمترین مشکالت در این زمینه دیدگاه برخی
افراد است که آزار کودک را به نوعی تربیت او قلمداد
میکنند .به واقع از افرادی با این طرز تفکر چه
انتظاریمیتوانداشت.
حریرچی ادامه میدهد :نکته دیگری که باید به
آن توجه کرد اینکه وقتی با افرادی که مرتکب چنین
ناهنجاریهایمیشوندهیچبرخوردینمیشودیا
مجازاتیدرخورعملشاندرنظرگرفتهنمیشود،به
نوعی قبح کار از بین میرود .در چنین مواقعی یک

عده که دچار اختالالت روانی هستند از این خالء
سوءاستفاده کرده و برای جلب توجه از این ابزار
استفاده میکنند .به گفته وی ،این اوج خشونت
درباره کودکان است که هر بار در یک شکل جدید
از آن رونمایی میشود .حاال یک بار دانشآموزان
هستند ،یک بار کودک کار ،که متاسفانه این
موضوع درباره کودکان کار بسیار پررنگتر است.
این وضعیت نشان میدهد خشونت در جامعه به
شکل فزایندهای در حال افزایش بوده که سرریز آن
به فضای مجازی هم راه یافته است.
رونمایی از خشونت در فضای مجازی
این آسیبشناس ادامه میدهد :کسانی که
این خشونت را در فضای مجازی بازنشر میکنند،
هیچ نگرانی ندارند؛ چون قانون جامع و مانعی در
این باره وجود ندارد که بازدارندگی الزم را داشته
باشد .درواقع چون متوجه این خالء قانونی هستند
میدانند که کسی نیست پیگیری کند و به دستگاه
قضا گزارش دهد .در اینجا ناکارآمدی اورژانس
اجتماعی را میتوان دریافت که فقط جنبه اپراتوری
دارند .به همین دلیل برخی بدون هیچ واهمهای از
خشونتدرفضایمجازیرونماییمیکنند.
به گفته وی ،چنین رفتارهایی کیفری بوده و
نباید به سادگی از کنارشان گذشت .افراد که این
تصاویر را تهیه و منتشر میکنند ،غیر از آزار کودک
معصوم ،به نوعی جامعه را آزار میدهند و به عبارت
بهتر ،جامعهآزاری میکنند .البته بخش بیشتر این
مساله در فضای بیرون ،یعنی در کوچه و خیابان
اتفاق میافتد نه خانهها .تحقیر شدن این کودکان
در آینده بیشتر خود را نشان میدهد؛ آن زمان که
در مقابل جامعه خواهند ایستاد و این کامال قابل
توجیه است .بسیاری از این افراد که امروز این
کلیپها را منتشر میکنند خود جزو آزاردیدهها
هستند .کسی که با فرزند خود اینگونه رفتار
میکند ،با دیگر اعضای جامعه چه خواهد کرد.

پیامدهای آنالین شدن کودکآزاری برای
جامعه
حریرچی در پاسخ به این پرسش که آنالین شدن
این آزارها چه پیامدهایی برای جامعه دارد ،توضیح
میدهد :بخشی از پیامدهای این مساله ،آزار روانی
است که به جامعه میرسد؛ یعنی کسانی که این
ویدئوها را تماشا میکنند .حتی مردم به عنوان
همسایه و شاهد هم نباید ساده از کنار آن بگذرند.
باید از دستگاهها مربوطه مطالبه بررسی چنین
موضوعهایی را داشته باشند .در غیر این صورت
شاهد عادیسازی این مساله خواهیم بود.
به گفته این جامعهشناس ،پیامد دیگر این است
که مشخص میکند برخی از افراد جامعه در چه
شرایط بدی زندگی میکنند که به چنین رفتارهای
مجرمانه رو آوردهاند و آن را در شبکههای اجتماعی
نیزپخشمیکنند.
پیامد بعدی ،شیوع این رفتارها در سطح گسترده
است .این یعنی آنالین کردن خشونت .خودنمایی
با آزار بدترین حالت خشونت است.
وقتی خانواده منشا آزار میشود
وی تاکید دارد ،ریشه اصلی چنین رفتارهایی،
افرادی هستند که اعتیاد به مواد صنعتی دارند.
این افراد در حال و هوایی قرار دارند که کنترلی روی
خودشان ندارد .رشد مصرف این مواد در کشور ما،
افزایش خشونت بیحدوحصر را به دنبال داشته
است.
بهترین حامی یک کودک ،خانواده اوست .حاال
فکر کنید که این خانواد تبدیل به منشا و منبع آزار
شود .با توجه به افزایش حجم این نوع از خشونتها
در حوزه کودکان ،در این زمینه باید تشکیالت و
انجمن مخصوصی ایجاد شود و فقط به بررسی
این مسائل بپردازد و روی آن تمرکز کند .در غیر این
صورتتشکیالتیماننداورژانساجتماعیبهشیوه
کنونی کاری از پیش نمیبرد.

بایدازسفرهاوتجمعاتغیرضروریپرهیزشود؛

هشدارهایکروناییبرایترساندننیست

همایش کتاب سال حکومت اسالمی در
قم برگزار شد
همایش کتاب سال حکومت اسالمی روز پنجشنبه با حضور جمعی از اساتید
حوزوی و اعضای مجلس خبرگان رهبری در دبیرخانه این نهاد در قم برگزار شد.
رییس موسسه فقه نظام در این همایش عنوان کرد :استباط دالیل عقلی و نقلی
والیت فقیه و حکومت اسالمی از منابع روایی و قرآنی باید در دوره جمهوری اسالمی
به صورت کامل و تام انجام بگیرد.
آیت الله محسن اراکی بیان داشت :بزرگان زیادی تاکنون درباره حکومت اسالمی
در حوزه علمیه سخنرانی کرده اند اما نظریه پردازی حکومت اسالمی دایره بسیار
وسیعی دارد که هنوز گام های زیادی در آن برداشته نشده است.

در ادامه واکنش ها به اتالف بخشی از پرندگان وحشی در باغ پرندگان قم بدلیل
ابتالبهآنفوالنزایفوقحاد،روابطعمومیادارهکلحفاظتمحیطزیستاستان
قم در بیانیه ای اعالم کرد :ساخت باغ پرندگان با صرف میلیاردها تومان پیش از
اخذمجوزهایالزمبهداشتیوزیستمحیطی،بههیچعنوانتوجیهپذیرنیست.
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان
قم ،این اداره کل در رابطه با تلف شدن و معدوم کردن ۶۹۲پرنده وحشی ارزشمند
در باغ پرندگان بر اثر شیوع آنفوالنزای پرندگان ،در بیانیه ای اعالم کرد :شیوع
آنفوالنزای پرندگان در باغ پرندگان شهر مقدس قم و تلف شدن و معدوم کردن
تعداد  ۶۹۲پرنده وحشی ارزشمند ،اتفاق بسیار ناگوار زیست محیطی است که
احساسات عموم مردم و دوستداران طبیعت و محیط زیست را به شدت جریحه
دار کرده و بدون تردید عادی سازی آن از طریق جنجال رسانه ای و متهم ساختن
دیگران ،قابل توجیه و چشم پوشی نیست.
به نوشته این اطالعیه؛ فعالیت عمرانی پروژه «باغ پرندگان» در محل فعلی در
حالی آغاز شد که هیچ گونه طرح توجیهی زیست محیطی از سوی شهرداری
محترم کالنشهر قم ارائه نشده بود و مجوز تأسیس از این اداره کل را نیز دریافت
نکرده بودند .پس از اطالع اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم ،این
موضوع بالفاصله در دستور کار قرار گرفت و مدیرکل و کارشناسان این اداره کل در
بهمن ماه سال ۱۳۹۷از محل پروژه بازدید بعمل آوردند.
اطالعیه محیط زیست قم حاکی است :بر اساس قوانین و ضوابط ،راه اندازی
هرگونه فعالیت صنعتی ،معدنی ،کشاورزی و خدماتی ،نیازمند استعالم از ارگان
ها و نهادهای مختلف از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست است ،به ویژه اگر
در حوزه حیات وحش باشد ،اما متأسفانه ساخت و ساز قفس ها و حوضچه ها و
دیگر فعالیت های عمرانی در باغ پرندگان ،با صرف میلیاردها تومان بدون ارائه
طرح توجیهی زیست محیطی و اخذ مجوزهای الزم و موافقت اصولی از این اداره
کل آغاز شد!
محیط زیست قم اضافه کرد  :با توجه به حساسیت بسیار زیاد موضوع باغ
پرندگان و نگهداری از پرندگان وحشی ارزشمند در چنین فضاهای در دسترس
عموم مردم ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم بیشتر از درخواست
کننده طرح یعنی شهرداری قم ،موضوع طرح توجیهی زیست محیطی این باغ
را پیگیری می کرد ،اما پاسخ های کامل و الزم را دریافت نکرده و همواره ایرادات و
نواقص پروژه را به شهرداری محترم گوشزد می نمود.
در این اطالعیه آمده است :در آبان ماه سال جاری اداره کل دامپزشکی استان
قم مجوز موقت سه ماهه را برای باغ پرندگان صادر کرد و پیش از آن نیز  ۱۰مورد
از نواقص و ایرادات پروژه را به شهرداری قم متذکر شده بود .اداره کل حفاظت
محیط زیست استان قم نیز جهت مساعدت و تسهیل در امور ،موافقت اصولی و
تأسیس موقت سه ماهه را با ذکر نواقص طرح برای باغ پرندگان صادر کرد ،اما تا
کنون هیچ گونه مجوز بهره برداری برای این پروژه صادر نشده است.
محیط زیست قم همچنین مدعی شده است :طی سه ماه مذکور که شهرداری
و بهره بردار محترم می بایست به رفع ایرادات باغ پرندگان مبادرت می کردند،
برخی نواقص پروژه از جمله تکمیل طرح توجیهی زیست محیطی ،تأمین
ایمنی و بهداشت حوضچه ها و از همه مهمتر ایجاد سیستم جمع آوری و تصفیه
فاضالب باغ پرندگان برطرف نشده و کارشناس فنی و بهره بردار این مجموعه
نیز هیچ گونه گزارشی از روند فعالیت ها و جابجایی پرندگان برای این اداره کل
ارسال نکرده اند .اطالعیه در پایان ضمن ابراز تأسف به جهت وقوع چنین حادثه
تلخ زیست محیطی ،خاطرنشان کرده است که سخنان اولیه و بیان دو سه هزار
تلفات و معدوم سازی پرندگان در باغ پرندگان از سوی موسوی مشکینی مدیرکل
محترم حفاظت محیط زیست استان قم ،اشاره ای به ظرفیت نگهداری این
مجموعه بوده و در تمامی مصاحبه های رسانه ای پس از آن ،تصحیح شده است،
اما متأسفانه این مسأله دستاویزی برای پاک کردن صورت مسأله در میان برخی
رسانه ها شده است که حقیقتا جای تأسف دارد.
در همین حال  ،معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز روز چهارشنبه در
جلسه ستاد بحران استان قم ،آخرین وضعیت باغ پرندگان قم پس از شناسایی
موارد ابتال به آنفلوانزای فوق حاد و معدوم سازی پرندگان این باغ را تشریح و ابراز
امیدواری کرد که با پایین قرنطینه ،فعالیت این مجموعه از سر گرفته شود.
"امیر سامع" با تاکید بر اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از قم و یا باغ پرندگان
این شهر آغاز نشده است گفت :این بیماری همه ساله با آغاز فصل سرما و شروع
مهاجرت پرندگان در کل کشورها شیوع می یابد و از دو ماه پیش نیز نمونه هایی از
پرندگان مهاجر بیمار در استان های شمالی کشور شناسایی شده بود.
معاون شهردار قم ادامه داد :بر این اساس ،تنها ۶۹۲قطعه پرنده در باغ پرندگان
در زمان شیوع این بیماری در این باغ نگهداری می شد که این تعداد کمتر از ۲۰
درصد کل ظرفیت نامی این باغ است.

 ۱۱۳۹فقره جواز تاسیس درقم صادر شد

آیین دلجویی امدادگران داغدیده از کرونا

بههمتدبیرخانهمجلسخبرگانرهبری؛

مجوز بهرهبرداری برای باغ پرندگان
صادرنشدهاست

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم:

برای نخستین بار در کشور در کمیته امداد قم برگزار شد؛

کمیته امداد استان قم در آیینی که برای نخستین بار در کشور برگزار شد ،از
همکارانی که عزیزان خود را به واسطه شیوع ویروس کرونا از دست داده اند ،دلجویی
کرد.
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی کمیته امداد قم ،مدیرکل کمیته امداد قم در
این آیین با عرض تسلیت به امدادگران داغدیده ،گفت :با توجه به محدودیتهایی
که بهدلیل شیوع ویروس کرونا در طول سال گذشته برای عرض تسلیت به همکاران
ایجاد شده بود ،این آیین برای اهدای فاتحه به روح مسافران آسمانی امدادگران
استان قم و دلجویی و تکریم از آنها ترتیب یافت .اکبر میرشکار ،زودگذر بودن دنیا
و زمان مقرر مرگ را خاطرنشان کرد و افزود :باید از فرصتی که خداوند در اختیارمان
گذاشته بیشترین بهره را ببریم و بیشتر از همیشه قدر یکدیگر بهویژه عزیزانمان را
بدانیم .وی با بیان اینکه عزیزانی که سفر آخرت را در پیش گرفته اند بیشتر از زمان
حیاتشان ،منتظر هدایای ما هستند ،اضافه کرد :عالوه بر قرائت قرآن و ادعیه ،شما
امدادگراندرجایگاهیهستیدکهمیتوانیدباگرهگشاییازایتامونیازمندانبهترین
هدیه را برای آنها بفرستید و به بهترین وجه ممکن روحشان را شاد کنید .وی با آرزوی
ریشهکن شدن ویروس کرونا در تمام جهان ،تصریح کرد :قدر ماه رجب را بیشتر
بدانید و امشب که لیلهالرغایب است ،بهترین زمان برای اجابت دعا میباشد .معاون
امور فرهنگی کمیته امداد کشور نیز در این آیین با بیان اینکه در نخستین روزهای
اعالم شیوع ویروس کرونا تمام کشور در ترس و اضطراب بود ،گفت :کمیته امداد قم
مانند همه برنامههای گذشته ،خط شکن این موضوع بود و در کمکرسانی ویژه به
مردم ،نیازمندان و مددجویان پیشگام شد و پس از آن همه کشور در این امر بسیج
شدند .حجتاالسالموالمسلمین علی جعفری ضمن قدردانی از مجموعه کمیته
امداد استان قم که این آیین را برای نخستین بار در کشور برگزار کرد ،گفت :اجرای
چنین آیینهایی در ایجاد دلبستگی برای همکاران و خانوادههای آنها به نهاد
کمیته امداد بسیار موثر است و باید در کل کشور نشر داده شود.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم اعالم کرد؛

مسئوالن وزارت بهداشت درباره موج چهارم کرونا در کشور هشدارهایی جدی
میدهند و همچنان تعدادی از شهروندان به هر دلیلی خود را ملزم به رعایت پروتکلهای
بهداشتی نمیدانند .در همین حال ،آمار روزانه مبتالیان کرونا پس از یک روند نزولی
مجددا صعودی شده است.
اسفند  ۹۸یعنی یک سال پیش زنگ خطر شیوع کرونا در کشور به صدا درآمد و
متاسفانه شیرینی نوروز ۹۹را برای بسیاری از هموطنان به دوران سیاه و تلخی بدل کرد.
موج نخست کرونا درست زمانی در حال جوالن دادن در شهرهای ایران بود که بسیاری
وجود آن را انکار کرده و رعایت پروتکلهای بهداشتی را چندان جدی نمی گرفتند ،به
پیش رو را باید به فراموشی سپرد تا شاهد از دست دادن
همین خاطر دید و بازدید نوروز ِ
عزیزانماننباشیم.
هرچند موج نخست کرونا در ایام بعد عید تا حدی فروکش کرد ،اما مجددا در
اردیبهشت ۹۹موج دوم با قدرت بیشتری به کار خود ادامه داد .تصوراتی مبنی بر گرم تر
شدن هوا و رفتن کرونا دلخوشی ها را زیاد کرده بود ،غافل از این کرونا با گرمای هوا هم
راه خود را ادامه داد و گرچه از تعداد مبتالیان و فوتی ها در این ایام کاسته شد ،اما روند رو
به گسترش آن همچنان ادامه داشت.
پاییز خزان هم خزان زندگی جمع کثیری از مردم شد به گونه ای که تنها در یک روز
شاهد از دست دادن  ۴۸۵نفر از هموطنانمان بودیم .قوانین منع عبور و مرور از ساعت
 ۲۱تا ۴صبح هم اگرچه توانست تا آمار مرگ و میر را به کمتر از ۸۰نفر در روز کاهش دهد،
اما مانعی برای پیش روی کامل کرونا نشد .اکنون که تنها یک ماه به آغاز سال ۱۴۰۰
باقی مانده و ذهنیت عمومی به سمت تدارک سال نو است ،بار زنگ خطر موج چهارم
به صدا درآمده است؛ هشداری که با جهش ویروس کرونا می تواند بسیار خطرناک تر از
موجهایپیشینباشد.
حتی مرگ یک نفر هم زیاد است!
باال و پایین شدن آمار مرگ و میر از ابتدای ورود کرونا تا کنون ناخواسته موجب دلگرمی
و نگرانی شده است .در حالی که مرگ حتی یک هموطن ،نه تنها غمبار ،بلکه نشانه
از دست رفتن سرمایه های انسانی است .بر اساس آمار وزارت بهداشت از ابتدای همه
گیری کرونا در کشور تاکنون (30بهمنماه)  ۵۹هزار و 200نفر از دنیا رفته اند .متاسفانه
این آمار برای عموم مردم به سان گذر کردن از کنار یک تابلو راهنمایی و رانندگی است،
که تنها هشدار می دهد! غافل از این که مرگ تنها یک نفر از اعضای خانواده هم برای
سایرین سنگین و غیر قابل جبران است .بنابراین کاهش تعداد مرگ و میر به هر دلیلی
(رعایت پروتکل ها و یا کاهش توان ژنتیکی ویروس) نشان از بر طرف شدن کامل خطر
نیست.خطرکروناهمچناندرکشورباقیورعایتپروتکلهایبهداشتیاجتنابناپذیر
است .هرچند از بار مراجعات به بیمارستانها نسبت به چند ماه قبل کاسته شده اما باید
در نظر داشت که این کاهش می تواند با توجه به ورود ویروس جهش یافته کرونا معروف
به کرونای انگلیسی ،به سان آرامش قبل از طوفان باشد که میزان شیوع آن تا  ۵برابر و

مرگ و میر ناشی از آن تا ۳برابر ویروس نخستین است .این بدین معنی است که اگر قبال
در یک جمع  ۱۰نفره یک نفر مبتال حضور داشت میتوانست یک نفر دیگر را آلوده کند
اما این ویروس جدید میتواند ۵نفر را مبتال کرده و از سوی دیگر خطر مرگ آن هم ۳برابر
بیشتر است .اگر خطر این ویروس به صورت جدی و در گذشته برای سالمندان و افرادی
با زمینه های بیماری محرز و مشخص بود ،اما ویروس جدید تمامی افراد در همه ردههای
سنی را در بر گرفته و تهدیدی جدی تر از قبل را به همراه دارد.
به گفته «محمد طالب پور» رئیس بیمارستان سینا ،هرچند تعداد بیماران کرونایی در
این بیمارستان کاهش یافته و به حد ثابتی رسیده است ،اما مدل بیماری و تعداد روزهای
بستریبیمارانتفاوتمعنیداریباگذشتهنداشتهاست.چنینهشدارهایینشانمی
دهد که خطر کرونا همچنان در کشور جدی است و رعایت پروتکل های بهداشتی ،الزم
االجراست.
صبریضروریتاواکسیناسیونکامل
بایددرنظرداشت کهباوجود خطر جدیبیماریو مرگدلخراشهموطنان،نمی توان
شرایط را به طور کامل تیره و تار ترسیم کرد .تالش کادر درمان و کادر تحقیق و توسعه پس
از ماه ها تالش به نتیجه رسیده و ایران نیز همگام با سایر کشورها به تکنولوژی واکسن
کرونا دست یافته است .اما شرایط همچنان تا واکسینه شدن کامل جامعه زمان بر است.
ما یک سال سخت را پشت سر گذاشتیم و چاره ای جز تحمل چندماه باقی مانده وجود
ندارد .به گفته کارشناسان و مسئوالن بهداشتی واکسینه شدن کامل جامعه احتماال تا
پایان  ۱۴۰۰به طول خواهد انجامید ،بنابراین صبر و تحمل این چندماه باقی مانده هم
ضروری است و باید از سفرها و تجمعات غیرضروری پرهیز کرد .کرونا جنبه های زیادی
از زندگی روزمره را دگرگون کرده و سبک زندگی جدیدی را برای ما ایجاد کرده است.
مواردی نظیر در آغوش کشیدن ،دست دادن ،روبوسی کردن و  ...قریب به یک سال
است که از زندگی اجتماعی ایران رخت بربسته ،صبر و تحمل جایگزین آن شده که از
هر لحاظ قابل تامل و مفید است .از این رو نباید خستگی از شرایط کرونا را با بی توجهی
به خطرات آن جبران کرد .این روزها شرایط سخت اقتصادی ناشی از بیکاری بسیاری
از شاغلین ،تامین حداقلی ها را هم برای مردم دشوار کرده ،اما باید در نظر داشت که
حفظ جان از هر چیز مهم تر است .به گفته «پیام طبرسی» عضو کمیته علمی ستاد
ملی مقابله با کرونا و متخصص بیماریهای عفونی ،اگر پروتکلها رعایت شود ،وارد موج
چهارم نخواهیم شد .این که مردم گمان کنند از میزان بیماری کاسته شده یا عمال از بین
رفته ،تصور بسیار خطرناکی است .متاسفانه کالن شهرهایی نظیر تهران با ازدحام رفت
و آمد در ساعات پایانی روز رو به رو هستند که همین شرایط چرخش کرونا بین مردم را
بیشتر می کند .باید در نظر داشت که دولت و مسئوالن تا حدی می توانند شرایط را با
وضع قوانین کنترل کنند اما این شرایط تا زمانی که خود جامعه ملزم به رعایت آن نباشد،
تاثیری نخواهد داشت .درواقع هشدارهای کرونایی هدفی جز سالمت جامعه ندارند و
برای ترساندن مردم نیست! بنابراین رعایت پروتکل ها خیر عمومی در پی دارد.

رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم گفت :از ابتدای سالجاری تا پایان
دیماه  ،یکهزار و  ۱۳۹فقره جواز تاسیس ایجادی و توسعهای در استان صادر
شدهاست.
محمود سیجانی اظهارداشت :دراین مدت براساس راهبرد جهش تولید ،صدور
یکهزار و ۸۸فقره جواز تاسیس ایجادی با سرمایهگذاری بیش از۱۰۷هزار میلیارد
ریال و پیشبینی ایجاد اشتغال برای۲۳هزار تن درقم انجام شد.
وی افزود :همچنین ازابتدای سالجاری تا پایان دیماه ۵۱،فقره جواز تاسیس
توسعهایدر قالب توسعه واحدهای موجود با هفت هزار و  ۹۳۳میلیارد ریال
سرمایهگذاری و اشتغالزایی برای یکهزار و ۱۲۶تن صادر گردید.
وی ادامه داد :درمجموع تعداد کل جواز تاسیس موجود استان ۲ ،هزار و ۲۷۹
مجوز با پیشبینی اشتغال برای ۵۳هزار و  ۷۰۵تن و سرمایهگذاری  ۳۶۱هزار و
 ۴۶۴میلیارد ریال است که این مقدار  ،رغبت به سرمایهگذاری جدید در استان
را نشان میدهد .سیجانی گفت :طی این مدت ۱۳۴ ،فقره پروانه بهرهبرداری
ایجادی نیز با هفتهزار و  ۷۹۷میلیارد ریال سرمایهگذاری و اشتغالزایی برای
۲هزار و ۸۶۲تن و  ۸۸فقره پروانه بهرهبرداری توسعهای با سههزار و ۴۹۲میلیارد
ریال سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال برای یکهزار و  ۲۱۷تن در استان صادر
شدهاست .وی بیان کرد :درمجموع تعداد ۲هزار و  ۲۶۶فقره پروانه بهرهبرداری
با اشتغالزایی ۵۷هزار و  ۹۱۵تن و سرمایهگذاری ۵۹هزار و  ۶۱۹میلیارد ریال در
استان قم موجود است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد قم :

مددجویانقمی163تختهفرشبافتند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد قم از بافت  ۲۵۰متر مربع فرش و
قالیچه به ارزش  ۲۷میلیارد ریال توسط مددجویان تحت حمایت کمیته امداد
قم در سال  ۹۹خبرداد.
مهرداد مصلح ،معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم در جمع
خبرنگاران در قم ،اهمیت اشتغال پایدار خانگی را خاطرنشان کرد و گفت :در
حال حاضر ۳۷۱قالیباف در این رشته فعال هستند .معاون اشتغال و خودکفایی
کمیته امداد قم از نظارت مستمر و منظم بر روند بافت فرش توسط مجریان طرح
قالیبافی این نهاد یاد کرد و گفت :امسال  ۲۵۰مترمربع انواع فرش زرع و چارک،
زرع و نیم ،قالیچه های ابریشم و کرک و ابریشم به ارزش  ۲۷میلیارد ریال توسط
خانواده های تحت حمایت تولید شد .وی اضافه کرد :میانگین قیمت هر متر
مربع  ۱۰۸میلیون ریال است که این فرش ها و قالیچه ها به طور متوسط بین
 ۶تا هشت ماه بافته شده اند .مصلح با بیان اینکه این نهاد با هدف تحکیم بنیان
خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در خانواده های تحت حمایت و
ایجاد اشتغال پایدار و سودآور برای آنها از طرح های قالیبافی حمایت می کند
تصریحکرد:کمیتهامدادبرایسهولتصادراتتولیداتفرشمددجویانکمیته
امداد در بازارهای جهانی اقدام به ثبت برند احسان کرده است.

اقتصادی5
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با تصویب ارز  ۴۲۰۰تومانی رخ میدهد؛

رفع تهدید تورمی ارز  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومانی

تصویب ارز ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی از سوی مجلس و کمیسیون تلفیق
پیام مثبتی دارد که جامعه در کوتاهمدت دچار تورم افسارگسیخته نخواهد شد و این
مهمترین پیامد تصمیم درست مجلس و دولت در اوضاع کنونی است.
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷
پیگیری شده و در مرداد ماه  ۱۳۹۷با معرفی  ۲۵قلم کاال به عنوان کاالهای اساسی،
ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این  ۲۵قلم کاال اختصاص داده شد.
از آن زمان تا کنون تعدادی از کاالهای اساسی به تدریج از شمول ارز  ۴۲۰۰تومانی
خارج شده است .طبق دادههای موجود در حال حاضر از  ۲۵قلم کاالی تعیین شده
در سال  ۱۳۹۷تنها  ۵قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر کاالهای از فهرست کاالهای
اساسی مشمول ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومان بیرون گذاشته شد ،اما این فهرست هرگز
بهصفرنرسید.
در بودجه  ۱۴۰۰دولت ،دوباره ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی را برای کاالهای اساسی
در نظر گرفته بود اما مجلس و از جمله کمیسیون تلفیق با این امر مخالفت کرده و نرخ
ارز را به  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان رساندند.
بدون شک این کار اثرات تورمی جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور در بر
داشت .به همین خاطر دولت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را نپذیرفت و در الیحه اصالحی
که به مجلس فرستاد قیمت ارز ،مشابه الیحه اولیه بودجه ۱۴۰۰همان  ۴۲۰۰تومانی
برای کاالهای اساسی و ارز  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومانی برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته
شد.
علت پافشاری دولت بر ارز ۴۲۰۰تومانی
با تصویب کلیات بودجه از سوی مجلس موضوع حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی
برای سال آینده منتفی شد .البته به دولت اجازه داده شده که به تدریج از این قیمت
فاصله گرفته و در صورت فراهم بودن شرایط ارز سامانه ETSنزدیک کند.
به گزارش ایرنا این موضوع از سوی کمیسیون تلفیق نیز پذیرفته شده است« .رحیم
زارع» روز چهارشنبه در تشریح جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اسالمی گفت :باتوجه به اصرار دولت و درخواستهای مکرر برای قیمت ارز کاالهای
اساسی ،کمیسیون تلفیق با ارز ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی در بودجه۱۴۰۰
موافقتکرد.
به گفته زارع ،البته کمیتهای با حضور رییس سازمان برنامه بودجه ،رییس کل بانک
مرکزی ،وزرای اقتصاد و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و وزیر کشاورزی برای اینکه
کاال به موقع و با ارز  ۴۲۰۰تومانی به دست مردم برسد ،تشکیل میشود .همچنین بر

اساس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق ،دولت برای کنترل نرخ ارز اجازه دارد که ارز را ۲
درصد زیر قیمت ETSدر کشور عرضه کند.
اصرار دولت بر ارز  ۴۲۰۰تومان به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور است.
اقتصاد به شدت از تحریم و کرونا آسیب دیده و پیامدهای آن برای اقشار ضعیف و به
ویژه دهکهای درآمدی پایین به مراتب بیشتر از سایر افراد جامعه بوده است .به همین
خاطر دولت در راستای حمایت از این دهکهای درآمدی چارهای جز تن دادن به ارز
 ۴۲۰۰تومانی نمیدید .حتی اگر کل درآمد حاصل از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی را به
این اقشار اختصاص بدهند ممکن بود در طوفان تورم و گرانی گم شود .یعنی شوک
ناشی از افزایش یکباره نرخ ارز به  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان میتوانست چنان بزرگ باشد
که یارانه پرداختی به قشر کم درآمد را بی معنی کند.

دولت بر ضرورت حذف یارانه پنهان آگاه است
بر کسی پوشیده نیست که ثبات بودجه و متعاقب آن کاالها و خدماتی که دولت در
اختیار جامعه قرار میدهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت است .درآمد
پایدار و مطمئن نیازمند انجام اصالحاتی در ساختار بودجه است .اصالحات در حوزه
درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامههای کوتاه مدت و
میان مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند .این سه رکن عبارتند از اصالح
نظام مالیاتی ،واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت و اصالح نظام یارانهای.
آنچه که به تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات کاالهای اساسی مربوط میشود
در چارچوب رکن سوم ،یعنی اصالح نظام یارانهای قرار میگیرد .درواقع حذف ارز
ترجیحی یعنی حذف یارانه پنهان دولت به گروهها و اقشار ثروتمند و دهکهای
درآمدی باالی جامعه.
دولت مردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت فعلی نظام یارانهای
عالوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه ،اقشار جامعه را به صورت
عادالنه بهره مند نمیکند .بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار
آسیبپذیر،افزایشضریباصابتیارانههایآشکاروپنهانوبهبودعدالتاجتماعی،
اصالح نظام یارانهای ضرورت دارد .در این مورد سازمان برنامه و بودجه در سیاستهای
پیشنهادی خود در برنامه اصالح ساختاری بودجه آورده است :با هدف بهبود ضریب
اصابت یارانه پنهان پرداختی به کاالهای اساسی و استقالل سیاست ارزی از سیاست
حمایتی به ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیتهایی مواجه
کرده ،الزم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کاالها اصالح شود .پیشنهاد
میشود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی ،یارانه موجود در ارز ،از
طریق کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده
دادهشودوبا انتقال مرحلهبندیشده تقاضای ارز کاالهای اساسیبهبازار ارز یکپارچه
بر عمق آن افزوده شود .بنابراین ،به رغم اجماع همه و از جمله دولت و سازمان برنامه و
بودجه بر ضرورت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در شرایط کنونی امکان این کار به صورت
یکباره وجود ندارد و تصویب آن از سوی مجلس و کمیسیون تلفیق پیام مثبتی خواهد
بود به جامعه که در کوتاه مدت دچار تورم افسارگسیخته نخواهد شد .این مهمترین
پیامد تصمیم درست مجلس و دولت در اوضاع کنونی است .باالخره ،در سالهای آتی
ارز ترجیحی با نرخ  ۴۲۰۰تومان به تاریخ خواهد پیوست .امید آن است که شرایط
اقتصادی کشور به نقطهای برسد که جامعه نه تنها از این امر متضرر و ناراضی نشود
بلکه منتفع و موافق آن باشد.

معاونوزیرصنعت:

مشکلی در تامین روغن خام کشور وجود ندارد
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت میزان روغن خام موجود
در کشور را به حد کفایت دانست و گفت :طی  ۲روز گذشته
 ۲۷هزار تن روغن خام در بنادر کشور خالی شد و مشکلی در
تامین روغن خام کشور وجود ندارد.
عباس تابش روز پنجشنبه در حاشیه کارگروه تنظیم بازار
خراسان رضوی در مشهد در جمع خبرنگاران افزود :به نظر
میرسد در برخی از واحدهای تولیدی ویژه تولید روغن خانوار
استان تجمیع و انبار روغن خام وجود دارد.
وی اضافه کرد :در خصوص تامین روغن در کارگروه تنظیم
بازار خراسان رضوی مقرر شد بازرسان مستقر در واحدهای
تولیدی میزان روغن خام واحدها را بررسی کنند تا این میزان
تبدیل به روغن خانوار و تحویل شبکه توزیع شود.
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان گفت :در صورتی که استانداری و کارگروه
تنظیم بازار خراسان رضوی به این نتیجه برسند که سهمیه
روغن خام موجود ،کفاف نیاز این استان را نمیدهد باید

از محل ستاد تنظیم بازار کشور نسبت به اختصاص سهمیه
بیشتر روغن خوراکی به خراسان رضوی و حتی روغن ویژه
بخشهای صنف و صنعت اقدام شود.
تابش افزود :قیمت گذاری استانی برای کاالهایی که
قیمتهایشان در سطح ملی تعیین میشود خالف است و
این موضوع حتما در ستاد تنظیم بازار کشور پیگیری میشود
و پیگیریهایی نیز از طریق وزارت کشور در این مورد در حال
انجام است .وی اضافه کرد :تغییری در قیمت مرغ نداریم و
مشکل پیش آمده در این خصوص مربوط به تامین ۶روز کمتر
نهاده مرغداریها بود به این معنا که به جای  ۴۶روز ،نهاده به
میزان  ۴۰روز به مرغداران تحویل شده بود و در این راستا در
نشست کارگروه تنظیم بازار کشور در روز سه شنبه هفته جاری
مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نهاده مرغدار را از روز نخست
جوجهریزیتحویلدهدتاتولیدکنندگانمجبورنشوندباچند
روز وقفه نهاده را از بازار تامین کنند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :آنچه در کارگروه

تنظیم بازار استان خراسان رضوی هم به تصویب رسید تامین
نهاده کامل مرغداران به مدت  ۴۶روز برای یک دوره پرورش
جوجه بود .تابش افزود :در این کارگروه ،رصد و سطح سنجی
نهاده تحویلی مورد بحث قرار گرفت که در این راستا باید
ماهانه هشت میلیون و ۵۰۰هزار قطعه جوجه ریزی در استان
انجام گیرد و جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبانی امور دام
مکلف شدند که هم سطح سنجی و هم بررسی امور مربوط به
جوجه ریزی مکفی در استان را انجام دهند.
وی با تاکید بر این که نباید اجازه دهیم افرادی با حاشیه
سازی و عددسازی بازار را تحت تاثیر قرار دهند ادامه داد:
در سطح ملی باید برای ماههای بهمن و اسفند  ۱۳۰میلیون
قطعه جوجه ریزی در کل کشور انجام شود که این میزان
به معنای  ۲۰میلیون جوجه ریزی بیشتر در ماه برای کشور
است که میتواند ما را در زمینه تامین ذخایر شبهای عید و
ماه رمضان مطمئن سازد .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :آمار جوجه ریزی در خراسان رضوی نشان میدهد که

جوجه ریزی به میزان تامین نیاز استان نبوده است از این رو
خراسان رضوی و سایر استانها مکلف هستند براساس تقسیم
بندی صورت گرفته طی ۲ماه بهمن و اسفندماه میزان جوجه
ریزی الزم را انجام دهند .تابش افزود :در حوزه انتقال گوشت
مرغ و سایر کاالهای اساسی بین سایر استانها مقرر شد
خراسان رضوی ارتباط کاالیی خود را مانند گذشته با سایر
استانهای کشور حفظ کند .وی اظهار داشت :در خصوص
تامین شکر و قند خراسان رضوی تصمیم گیری شد که با
تشخیصاستانداریامعاوناقتصادیوی،نسبتبهتخصیص
حداکثر تا  ۳۰درصد از شکر یعنی  ۱۰درصد بیشتر از مصوبه
تنظیم بازار برای قندریزها اقدام شود.
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان گفت :قیمت مصوب قند در سطح خرده
فروشی کیلویی  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان است و تامین شکر در
خراسان رضوی باید براساس قیمت شکر خانوار به میزان هر
کیلوگرم هشت هزار و ۷۰۰تومان انجام گیرد.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پروندههای
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و
به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده
اند
-1رأی شماره  139960330002018046مربوط به
پرونده کالسه 1391114430002017947مربوط به
معصومه کاظمی اسفه فرزند رحمن درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت60مترمربع
پالک شماره 2/39فرعی از 1567اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دوقم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از حسین شاهواروقی صفحه  254دفتر (316م
الف)8965
 -2رأی شماره  139960330002018227مربوط به
پرونده کالسه  1398114430002002532مربوط به
عبدالرضا رمضانی کریم ابادی فرزند حسین در قسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 135مترمربع پالک شماره فرعی از 2566/1068
و  2567اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک
 2567/1068/6401اصلی تغییر یافته است واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند
قطعی صفحه 314دفتر(522م الف)8966
 -3رأی شماره  139960330002017839مربوط به
پرونده کالسه  1399114430002001201مربوط به

پرویزملکیفرزندقربانعلیدرقسمتیازششدانگقطعهزمین
که در آن احداث بنا شده به مساحت 118مترمربع پالک
شماره فرعی از  2378اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
اکبر پیروزی صفحه 229دفتر(509م الف)8967
-4رأی شماره  139960330002017834مربوط به
پرونده کالسه  1399114430002000930مربوط به
صادقشکریفرزندصالحدرقسمتیازششدانگقطعهزمین
که در آن احداث بنا شده به مساحت 130مترمربع پالک
شماره فرعی از  2376اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه
 71دفتر (363م الف)8968
-5رأی شماره  139960330002018182مربوط به
پرونده کالسه  1399114430002001834مربوط به
ابوالفضل بولوری فرزند محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت178/42مترمربع
پالک شماره فرعی از 1690/2اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
صفحه  465دفتر (329م الف)8969
-6رأی شماره  139960330002016922مربوط به
پرونده کالسه  1398114430002002647مربوط به
معصومه احمدخانی فرزند رسول درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 43مترمربع
پالک شماره فرعی از  1942/101اصلی واقع در قم بخش

احضاریه
اقای ذکریا قنبرزهی گرگیج فرزند :عبدالعزیز به شماره ملی6110201649:
با عنایت به اینکه در پرونده کالسه 139900133029000300این شعبه متهم هستید به مباشرت در قاچاق پارچه به ارزش
یکصد و شصت و پنج میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و سی و شش ریال ،وفق ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف یک ماه پس از انتشار نشریه در شعبه حضور یابید بدیهی است در صورت عدم حضور در
موعد مقرر به اتهام شما غیابا رسیدگی می گردد.
علی کیخا-رییس شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات-قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم
-----------------------------------------------------------احضاریه
آقای احسان رئیس ناغانی فرزند :عزت اله به شماره ملی4689947015:
با عنایت به اینکه در پرونده کالسه  139900133029000329این شعبه متهم هستید به حمل و مباشرت در قاچاق
پوشاک به ارزش چهارصد و شصت میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار و یکصد و دوازده ریال با خودروی پژو روا به شماره انتظامی
 156ج  25ایران  ،13وفق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف یک ماه پس از انتشار نشریه در
شعبه حضور یابید بدیهی است در صورت عدم حضور در موعد مقرر به اتهام شما غیابا رسیدگی می گردد.
علی کیخا -رییس شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات -قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم
-----------------------------------------------------------احضاریه
آقای احمدسیاحی فرزند :توفیق به شماره ملی1980264376:
با عنایت به اینکه در پرونده کالسه  139900133029000309این شعبه متهم هستید به حمل و مباشرت در قاچاق
کاال(مودم وباطری ) به ارزش یک میلیاردوهفتصد و هفتادوشش میلیون ویکصدو هفتادوهشت هزار و یکصدوشصت وهشت
ریال با خودروی پژو به شماره انتظامی  928ه 36ایران، 14وفق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد
ظرف یک ماه پس از انتشار نشریه در شعبه حضور یابید بدیهی است در صورت عدم حضور در موعد مقرر به اتهام شما غیابا
رسیدگی می گردد.
علی کیخا -رییس شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات -قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم

حوزهثبتملکادارهدوقممالکیتمتقاضیطیسندقطعی
صفحه  267دفتر (344م الف)8970
-7رأی شماره  139960330002017937مربوط به
پرونده کالسه  1399114430002000097مربوط به
صدیقه نستوه فرزند حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 133مترمربع
پالک شماره فرعی از  2282/1اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از جواد احسانی طی سند قطعی شماره 21402
مورخ  36/10/8دفترخانه  20قم(م الف)8971
-8رأی شماره  139960330002017830مربوط به
پرونده کالسه  1399114430002000011مربوط به
حسین محمدزاده فرزند مرشدعلی درقسمتی از ششدانگ
قطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت114مترمربع
پالک شماره فرعی از  1975اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از مهدی شاکری(م الف)8973
-9رأی شماره  139960330002017767مربوط به
پرونده کالسه  1398114430002000540مربوط به
ولی محمدی فرزند حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت92مترمربع پالک
شماره فرعی از  1815اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از سیدعلی اکبر تسلیمی طی سند قطعی شماره 61263

مورخ  45/2/29دفترخانه  8قم(م الف)8974
-10رأی شماره  139960330002018050مربوط به
پرونده کالسه  1399114430002001909مربوط به
رسول خسروبگی فرزند قدرت اله درقسمتی از ششدانگ
قطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت118مترمربع
پالک شماره فرعی از  1968اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از محمد احمدی کبیر طی سند قطعی شماره
 118620مورخ  94/2/2دفترخانه  5قم(م الف)8972
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 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 اول99/11/15:
تاریخانتشارنوبتدوم99/12/02:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد
منطقه دو قم

احضاریه
آقای کرمرخدا چراغ ویس فرد فرزند :محمدعلی متولد 1364شماره شناسنامه8
با عنایت به اینکه در پرونده کالسه  139900133029000278این شعبه متهم هستید به حمل و مباشرت در قاچاق
کاال(شارژر باطری وهدست و ) ...به ارزش دو میلیاردونهصدوچهل وهفت میلیون وهفتصدو سی وپنج هزار ودویست ونودیک
ریال با خودروی پژو به شماره انتظامی  836ه 86ایران، 10وفق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد
ظرف یک ماه پس از انتشار نشریه در شعبه حضور یابید بدیهی است در صورت عدم حضور در موعد مقرر به اتهام شما غیابا
رسیدگی می گردد.
علی کیخا -رییس شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات -قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم
-----------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره  1936/2/132/244اصلی واقع
در بخش دو ثبت اسناد منطقه دو قم (به آدرس :قم20-متری مطهری-نبش کوچه -29پالک  )417که بنام مجید کرمی
و امیرحسین کرمی فرزندان رضا میباشد در حال حاضر در جریان ثبت می باشد که به علت اشتباه در انتشار آگهی تحدید
حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالکین مذکور به وارده  1399/11-20-2/12057تحدید حدود
اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ  1400/1/17ساعت  8/30الی  12/30ظهر در محل وقوع ملک انجام می
گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز وساعت مقرر در آگهی در محل
مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات
مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25
معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی
را نیز به این اداره ارائه نمایند( .م الف )13663
تاریخ انتشار آگهی :شنبه1399/12/02
عباس پورحسنی حجت آبادی-رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

وزیر صمت خبرداد:

 ۴۰هزار میلیارد تومان طرح صنعتی و
معدنیآمادهافتتاح

وزیر صنعـت ،معدن و تجارت گفت :بیش از  ۴۰هزار میلیارد تومان پروژه آماده
افتتاح و بهرهبرداری در کشور در حوزه صنعت ،معدن و تجارت وجود دارد.
علیرضا رزمحسینی در مراسم افتتاح همزمان  ۴طرح صنعتی ،معدنی و تجاری
در  ۳استان کشور که با فرمان ویدیوکنفرانسی رئیس جمهور انجام شد ،اعالم کرد:
رشد تولید فوالد خام کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم (تدبیر و امید)  ۷۷درصد
شده است و در حوزه محصوالت فوالدی نیز افزایش تولید  ۸۳درصدی داشتهایم.
وزیر صمت افزود :افتتاح دو طرح گندله سازی شرکتهای مادکوش و سنگ
ً
آهن گهر زمین مجموعا با ظرفیت سالیانه  ۷.۵میلیون تن موجب افزایش ظرفیت
ً
در صنعت یاد شده حدودا به میزان  ۱۴درصد خواهد شد و تکمیل زنجیره ارزش
صنعت فوالد ،تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی (تولید آهن اسفنجی) و
اشتغالزایی در منطقه را نیز به همراه خواهد داشت.
وی همچنین ادامه داد :با افتتاح این دو طرح ظرفیت تولید گندله آهن تا پایان
سال به  ۶۱میلیون و  ۲۰۰هزار تن میرسد و ظرفیت تولید فوالد خام نیز  ۳۸میلیون
و  ۸۰۰هزار تن تا پایان سال خواهد بود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه ایران جزو کشورهای مهم و صادرکننده
فوالد است ،گفت :بر اساس آمار انجمن جهانی فوالد ،رتبه  ۱۶صادرات فوالد را در
دنیا داریم و در سال  ۲۰۱۹بیش از  ۹میلیون تن صادرات فوالد کشور بوده است.
رزمحسینی یکی از شاخص های توسعه یافتگی را تولید و مصرف فوالد دانست
و عنوان کرد :فوالد یک محصول استراتژیک و مهم در تولید ماشین آالت ،ماشین
سازی ،ساختمان و  ...است.
وزیر صنعـت ،معدن و تجارت در ادامه گفت :بیش از  ۴۰هزار میلیارد تومان پروژه
آماده افتتاح و بهرهبرداری در کشور در حوزه صنعت ،معدن و تجارت وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به افتتاح اسکله شماره  ۵بندر منطقه ویژه صنایع انرژی بر
پارسیان جنوب در استان هرمزگان (بندر پارسیان) ،بیان کرد :این اسکله توسط
ایمیدروبرایتولیدوصادراتصنایعمعدنی،پتروشیمیوصنایعمختلفبامساحت
 ۳هزار هکتار راه اندازی شده است که زیر ساخت های آن در دولت تدبیر و امید
انجام شده است .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اعالم اینکه ۴۰۰میلیارد تومان برای
راهاندازیایناسکلههزینهشدهاست،گفت:عملیاتاجرایی ۲پروژهپتروشیمیدر
زمینه  GTXتولید متانول و زنجیره پایین دست پلیالفین در منطقه ویژه اقتصادی
پارسیان نیز به صورت همزمان امروز آغاز میشود.
رزم حسینی با اشاره به افتتاح پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی در جویبار ،نیز
بیان کرد ۵:میلیون و ۲۰۰هزار تن تولید انواع مرکبات در کشور داریم که ۲.۵میلیون
تن آن مربوط به استانهای شمالی کشور است.
وی با اعالم اینکه  ۱۷پایانه صادراتی در سراسر کشور وجود دارد ،گفت :پایانه
صادراتی محصوالت کشاورزی روماک گستر پارس امروز افتتاح میشود.
وزیر صمت اعالم کرد :این طرح در راستای بسته بندی و صادرات محصوالت
کشاورزی با ظرفیت بسته بندی و صادرات  ۳۶۴هزار تن در سال و ظرفیت ذخیره
سردخانه  ۹۰هزارتنی راه اندازی شده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

امسال ۱۳۰۰واحد صنعتی کشور
به چرخ تولید بازگشتند

معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در ۱۰ماهه امسال یکهزار و
 ۳۰۰واحد تولیدی و صنعتی در کشور به چرخه تولید بازگشتند و دوباره فعال شدند.
مهدی صادقی نیارکی روز پنجشنبه در آیین احیای  ۲۰واحد راکد تولیدی و
صنعتیچهارمحالوبختیاریتاکیدکرد:هدفگذاریسالجاریبهمنظوربازگشت
به چرخه تولید و تکمیل واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور برای یکهزار و ۵۰۰
واحد است.
وی افزود :احیاء و تکمیل  ۱۰هزار واحد تولیدی راکد و نیمهتمام در کشور از سال
 ۱۳۹۸در دستور کار وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفت و از این تعداد سال
گذشته 2هزار واحد واحد احیاء و یا تکمیل شده است.
وییادآورشد:سهمچهارمحالوبختیاریبرایاحیاءوتکمیلواحدهایتولیدیو
صنعتی در سالجاری هشت واحد بود که خوشبختانه ۱۵۰درصد این هدف محقق
و  ۲۰واحد دوباره وارد چرخه تولید شد .معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و
تجارت اظهار داشت :برآیند چالشهای اقتصادی و مشکالت ناشی از شیوع ویروس
کرونا باعث شد تا در  ۱۰ماهه امسال پنج هزار و  ۷۰۰واحد صنعتی با یک میلیون و
 ۷۰۰هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری و ۱۰۷هزار نفر اشتغا لزایی بهرهبرداری شود.
وی گفت :در  ۱۰ماهه امسال  ۳۲هزار فقره جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری در
حوزه صنایع کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰درصد رشد دارد.
صادقی نیارکی تاکید کرد :در سال  ۱۳۵۷مجموع صادرات غیرنفتی ایران ۵۴۰
میلیون دالر و ارزش واردات کاال  ۱۰میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر بود که این میزان در
سال گذشته به  ۴۳میلیارد دالر واردات و  ۴۱میلیارد دالر صادرات رسید.
معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :این وزارتخانه از سال
 ۱۳۹۷تاکنون افزونبر 2هزار و  ۵۰۰ردیف تعرفه واردات به کشور را به ارزش چهار
میلیارددالرممنوعکرد.
صادقی نیارکی اظهار داشت :سرمایهگذاران میتوانند برای احیای واحدهای
تولیدیوصنعتیراکدونیمهتمامدرایرانبهسامانه"بهینیاب"وزارتصنعت،معدن
وتجارتمراجعهکنند.
وی گفت :سرمایهگذاری برای احداث و راهاندازی واحدهای بزرگ و متوسط با
هزینههای قابل توجه در چهارمحال و بختیاری نشاندهنده جایگاه مطلوب این
استان در حوزه تولید و صنعت کشور است.
وزیر کار اعالم کرد:

صعود ۲۶پلهایشاخصکارآفرینیدرکشور

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از صعود ۲۶پله ای رتبه ایران در شاخص کارآفرینی
در بین سالهای  ۹۲تا  ۹۸خبر داد.
محمد شریعتمداری گفت :بهبود شاخصهای اقتصادی با نگرش اقتصاد
تاستکهازسویرهبرمعظمانقالبتبیین
مقاومتی،ازمهمتریناهدافاینسیاس 
شده است .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خصوصیت مهم سند اقتصاد مقاومتی
را که رویکرد جهادی دارد ،انعطاف پذیری در فعالیت اقتصادی ،فرصتسازی ،مولد
نزابودن،درونگراییوپیشرودربرونگراییدانستکههمهاینخصوصیات
بودن،درو 
در امر کارآفرینی و نگاه کارآفرینان نهفته است.
وی تاکید کرد :کارآفرینان خالق نقش موثری در توسعه اقتصادی دارند و این
کارآفرینان هستند که رقابت را معنا میبخشند و ایجاد اشتغال را از اهداف مهم خود
می دانند بنابراین کارآفرینی برای ما اهمیت ویژهای دارد.
شریعتمداری گذر از اقتصاد متکی بر منابع و وصول به اقتصاد دانش بنیان را از
طریق تشویق کارآفرینان امکانپذیر دانست و تصریح کرد :اگر ما از این قشر حمایت
نکنیم،اقتصادسنتیخواهیمداشت.
وی بی توجهی به آینده بازار کار و حمایت نکردن از فعالیت های نوآور را نوعی بی
تعهدی بیان کرد و گفت :حمایت از اقتصاد سنتی نیز از وظایف ماست اما ما باید
برای آینده بازار کار نیز پایهگذاری کنیم و این از طریق حمایت از کارآفرینی خالق و
نوآور میسر می شود و بر این اساس نهادها و بنیادهای خصوصی و دولتی تاسیس
شده است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به تأسیس بنیاد فناوری نوین و بنیاد ملی توسعه
محصوالت دیجیتال اشاره کرد و گفت :این بنیادها نه تنها در سطح ملی بلکه بین
المللی فعالیت خالق و نوآوری داشته و ترویج ،آموزش و حمایت از کارآفرینی خالق و
نوآورانه را برعهده دارد و مسیر ما را برای اشتغال جدید ریلگذاری میکند.
ویبابیاناینکهایراندرتولیدمحصوالتدانشگاهیوخلقفرهیختگانتوفیقات
زیادی داشته است ،از صعود  ۲۶پله ای رتبه ایران در شاخص کارآفرینی در بین
سالهای  ۹۲تا  ۹۸خبر داد.
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پایانشایعاتقطعهمکاریباکاپیتانمحبوب؛

پرونده جدایی وریا غفوری از استقالل
بستهشد

باشگاهاستقاللمخالفقطعهمکاریباوریاغفوریاستوکاپیتانآبیپوشانازاین
تیمجدانخواهدشد.
باشگاه استقالل دو هفته بسیار پر خبر و پر از حاشیه ای را پشت سر گذاشت .داستان
ازجاییشروعشدکهدردیداراستقاللمقابلنساجیقائمشهر،کاپیتانآبیپوشانبه
دالیلی نامعلوم به شدت عصبی شد و از کادرفنی تیمش درخواست کرد که او را تعویض
کنند.
پس از درخواست وریا ،سیداحمد موسوی جایگزین او شد ولی کاپیتان آبی پوشان
در هنگام خروج از زمین مسابقه ،به بطری آب کنار زمین لگد زد و پس از جمع کردن
وسایلشدررختکن،استادیومآزادیرانیزترککرد.فردایاینبازیبودکهمبلغقرارداد
غفوریرسانهایشدتاکاپیتانآبیپوشانزیرفشارشدیدیقراربگیرد.
بااینوجود،غفوریدرتمرینپسازبازیمقابلنساجینیزشرکتنکردواینمسئله،
شایعاتپیرامونجداییکاپیتاناستقاللراتقویتکرد.ارسالنوتیسواخطاربهمدیران
باشگاهبابتعدمدریافتمطالباتوریاکهازسالهایپیشودرزمانمدیرانقبلیپابرجا
بوده است به عالوه عدم دریافت به موقع حقوق امسال ،باعث شد تا برخی گمانه زنی
ها از جدایی احتمالی غفوری خبر بدهند .فعالیت های وریا در خارج از زمین فوتبال و
فشارهای عصبی پیرامون این مسئله باعث شد تا برخی از روایت ها حکایت از جدایی
قریبالوقوعغفوریبدهدکهاینمسئلهروزگذشتهنیزباانتشارخبریپیرامونحضور
او در ساختمان فدراسیون فوتبال قوت بخشیده شد .در فضای مجازی عنوان شد که
غفوریپسازترکتمریناستقاللراهیساختمانفدراسیونفوتبالشدهتاقراردادش
را با استقالل فسح کند .خبری که نه توسط شخص خاصی تأیید شد و نه تکذیب هر
چند که از ابتدا به نظر می رسید این خبر حقیقت نداشته باشد چرا که غفوری به دلیل
آسیب دیدگی از ناحیه زانو مجبور به ترک تمرین روز گذشته شده بود .البته در این میان
اخباری نیز پخش شد که وریا غفوری در لیست مازاد محمود فکری حضور دارد و برخی
فشارها باعث شده است که شرط ادامه همکاری با فکری منوط به اخراج غفوری توسط
سرمربی آبی پوشان باشد که این خبر نیز صحت نداشت و کاپیتان استقالل در تمرین
روز گذشته و تمرین امروز برای دقایق طوالنی با محمود فکری به صحبت پرداخت و از
سویدیگرسرمربیآبیپوشانراضیبهجدایییکیازمهرههایکلیدیتیمشنیست.
البته غفوری امروز نیز در جلسه ای با اسماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه
حضورپیداکردوپیرامونمسائلمختلفبایکدیگربهبحثوتبادلنظرپرداختندکهدر
این میان به ادامه همکاری غفوری با آبی پوشان نیز تأکید شده است .با تمام این وجود،
روزپنجشنبه باشگاه استقالل ضمن صدور بیانیه ای اعالم کرد که هیچ بازیکنی در
لیستمازادفکریقرارنداردواینباشگاهاجازهجداییبهکسیرانمیدهد.اینبیانیهبه
شایعاتپیرامونقطعهمکاریاستقاللوغفوریپایانبخشیدوازطرفدیگر،ازدرون
باشگاهخبرمیرسدکهاستقاللیهاازابتدانیزراضیبهجداییغفورینبودهواورایکی
از سرمایه های بزرگ این باشگاه می دانند .به هر حال وریا غفوری و استقالل دو هفته
بسیار پر فراز و نشیب و پر خبری را پشت سر گذاشتند که هر روز شایعه جدیدی پیرامون
قطع همکاری این دو شنیده می شد ولی اکنون پرونده جدایی غفوری از استقالل به
طورکلیبستهشدهومدیرانتیمبههیچوجهحاضربهجداییکاپیتانتیمشاننیستند
کهاتفاقاازمحبوبیتبسیارباالیینیزنزدهوادارانتیمبرخورداراست.
سیاوشاکبرپور:

استقاللبیبرنامهبازیمیکند

پیشکسوتاستقاللگفت:استقاللبیبرنامهوبیهدفدربازیباسپاهانبازیکرد
ودرنهایتشکستخورد.
ش اکبرپور» اظهار داشت :استقالل بی برنامه و بی هدف در بازی با سپاهان
«سیاو 
بازی کرد و در نهایت شکست خورد .در طول  ۹۰دقیقه جریان مسابقه ،استقالل
نتوانست کار تاکتیکی خاصی را انجام بدهد و شایسته شکست در این بازی بیرون از
خانهبود.پیشکسوتباشگاهاستقاللبااشارهبهاینکهاستقاللدردیدارمقابلسپاهان
موقعیت گلزنی نداشت ،خاطرنشان کرد  :اینکه در کل جریان بازی استقالل ضربه به
چهارچوب نداشته باشد یکی از نقاط تاریک این مسابقه بود .اکبرپور تصریح کرد :من
با جرات میتوانم بگویم استقالل نمایش ضعیفی را به نمایش گذاشت و اگر این شرایط
ادام ه داشته باشد در بازیهای آینده مشکالت بیشماری را تجربه خواهد کرد .وی با
انتقاد از عملکرد خط دفاع استقالل در این دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ،تاکید
کرد :نفرات خط دفاعی استقالل در هر بازی روی گلهای خورده مقصر هستند و آنها
باید بدانند پیراهن چه تیم بزرگی را پوشیدهاند .بازیکن اسبق استقالل در پایان با اشاره
به نیمکت نشینی مسعود ریگی گفت :من نمیدانم مسعود ریگی که یکی از بهترین
هافبکهایدفاعیایراناستچراروینیمکتنشست.

پالسهایمثبتمغانلوبرایپرسپولیس

مهاجمایرانیتیمسانتاکالراپرتغالتمامتالششرابرایپیوستنبهپرسپولیسانجام
میدهد .چند روزی است که بحث پیوستن شهریار مغانلو مهاجم ایرانی تیم فوتبال
سانتاکالرا پرتغال پرسپولیس به گوش میرسد .در این خصوص اخبار جدیدی شنیده
میشود.واقعیتایناستکههمباشگاهپرسپولیسوهمشهریارمغانلودوستدارندکه
این انتقال رخ بدهد اما مشکلی به نام رضایت نامه وجود دارد .در این بین شهریار مغانلو
پالس های مثبت زیادی برای پیوستن به پرسپولیس ارسال کرده و از آن طرف باشگاه
پرسپولیس تمام تالش خود را برای جذب قطعی و یا حتی قرضی مغانلو انجام می دهد
تا بتواند ضعف خط حمله خود را پوشش بدهد .البته ماجرای شهریار مغانلو با مهدی
ترابی فرق میکند .ترابی در شرایط توانست به صورت توافقی از العربی قطر جدا شود
که این باشگاه حسابی روی او باز نمی کرد اما مغانلو مدتی است که مورد توجه سرمربی
سانتاکالرا قرار گرفته و همین کار را سخت کرده است .شنیده ها حاکی از آن است که
مسئوالن باشگاه سانتاکالرا اعالم کردند با دریافت مبلغی رضایت نامه قطعی مغانلو را
صادر میکنند .پیگیریهای ما نشان میدهد که مبلغ درخواستی این باشگاه چیزی
حدود  ۲۵۰هزار دالر است که پول بسیار سنگینی است  .با این حال هم مغانلو و هم
باشگاهپرسپولیستمامتالشخودرامیکنندکهبتوانندبامبلغبسیارپایینتررضایت
نامه را بگیرند و این بازیکن برای نیم فصل دوم و فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا پیراهن
پرسپولیسرابپوشد.
طبقاولینرنکینگ۲۰۲۱؛

فوتبالایراندرجایگاهدومآسیاقرارگرفت

بر اساس ردهبندی جدید منتشر شده از سوی فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)،
ایرانبهعنواندومینکشوربرترآسیاییدررده ۲۹جهانایستادهاست.
بهگزارشخبرنگارمهر،فدراسیونبینالمللیفوتبال(فیفا)روزپنجشنبه( ۱۸فوریه)
اولین رنکینگ خود در سال  ۲۰۲۱میالدی را منتشر کرد .در رده بندی جدید منتشر
شده از سوی فیفا ،فوتبال ایران با  ۱۴۹۶امتیاز در رده  ۲۹جهان قرار دارد .طبق این
رده بندی ژاپن که  ۱۵۰۲امتیاز در اختیار دارد که در رده  ۲۷جهان ایستاده عنوان
برترین تیم آسیایی را در اختیار دارد و از این حیث ایران دوم است .همچنین کره جنوبی
سومین آسیایی برتر در رنکینگ فیفا است .کرهای ها با ۱۴۶۵امتیاز در رده ۳۸جهان
ایستادهاند.استرالیاهمبا ۱۴۵۷امتیازصاحبرده ۴۱جهاناست.
مهدیطارمی:

خیلی خوشحالم که به یوونتوس گل زدم
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران ابراز امیدواری کرد پورتو بتواند در دیدار برگشت نیز
یوونتوس را از پیش روی بردارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اوجوگو ،پورتو در حالی توانست یوونتوس را در یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان اروپا شکست دهد که مهاجم ایرانیاش نخستین گل خود را در
این رقابتها به ثمر رساند .مهدی طارمی بعد از این دیدار گفت :ما کار بزرگی انجام
دادیم و واقعا شایسته کسب برد برابر یوونتوس بودیم .بازی خیلی خوبی ارائه دادیم و
توانستیم یکی از قدرتمند ترین تیم های اروپا را در خانه شکست دهیم .من از گلی که
در این دیدار به ثمر رساندم بسیار خوشحالم  ،گل در دقایق ابتدایی خوب بود .این برای
من و تیم اهمیت زیادی داشت و اعتماد به نفس ما را باال برد .این اولین برد پورتو برابر
یوونتوس بود ولی این تیم کار سختی در بازی برگشت دارد .مهاجم ایرانی اضافه کرد:
یوونتوستیمبزرگیاستاماماکاربسیارخوبیانجامدادیم.ماهمیشهباهممتحدبودیم
ومستحقپیروزیبودیم.برایبازیبرگشتماسعیخواهیمکردبیشترینتالشراانجام
دهیم،خواهیمدیدکهچهاتفاقیمیافتد.اینبردبهمادرادامهفصلبرایلیگولیگ
قهرماناناروپاروحیهمیدهدوانگیزهمارابیشترخواهدکرد.

شاهحسینیرئیسسابقکمیتهانضباطیفدراسیونفوتبال:

فوتبال ایران با بحران مدیریتی و اقتصادی روبروست

رئیسسابقکمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالمیگویدنامزدهایریاستاین
فدراسیون باید ضمانت اجرایی برنامههای خود را اعالم کنند .او همچنین تاکید
کرد نامزدها از وعدههای دروغین برای جلب آرای مجمع خودداری کنند.
عبدالرحمان شاه حسینی در گفتوگو با ایسنا ،درباره اقدامات تخریبی علیه
برخی از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال در فضای مجازی گفت :یک
سری اکاذیب در فضای مجازی علیه برخی از نامزدها مطرح شده است که از
مصادیق عینی این موضوع ،طرح انصراف برخی کاندیداها از انتخابات است.
مرجع رسمی اعالم انصراف نامزدها فدراسیون فوتبال است .معتقدم این موارد
از مصادیق بداخالقی در مسیر برگزاری قانونمند انتخابات است که کاندیداها و
طرفدارانشان باید از ورود به این فضاها خودداری کنند.
رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد :از طرفی
طرح چنن مسائلی برخالف واقعیت در فضای مجازی از مصداق نشر اکاذیت
و تشویش اذهان عمومی و نوعی مانور انتخاباتی متقلبانه است و از نظر حقوقی
هم جرم محسوب میشود .برای جلوگیری از این حرکتهای ناشایست
انتخاباتی ،دستگاههای ذی صالح امنیتی ،نظارتی و قضایی باید بر اساس
وظایف ذاتی خود نسبت به شناسایی و تعقیب مرتکبین اقدام کنند تا خدای
نکردهظرفاینچندروزانتخاباتفدراسونفوتبالدچارحاشیههاوجنگهای
روانی مخرب نشود.
این حقوقدان درباره با بیان اینکه در حال حاضر فوتبال ایران با بحران مدیریتی
و اقتصادی رو به رو است ،اظهار کرد :واقعیت امر این است که طی  10سال
اخیر نتیجه عملکرد روسای فدراسیون و اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال
نارضایتی مردم ،کارشناسان ،پیشکسوتان و خبرگان فوتبال را به دنبال داشته
است .در حال حاضر فوتبال کشور با بحران مدیریتی و بحران اقتصادی مواجه
ت رئیسه فدراسیون فوتبال نتیجه میگیریم که
است .از فهرست روسا و هیا 
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در این دو ،سه دوره در انتخابهایش اشتباه
کرده است .اگر انتخابها درست بود و افراد عالی رتبه انتخاب میشدند ،نتیجه
غیر از چیزی بود که رخ داده است.
* هر نتیجهای رقم بخورد ،مجمع عمومی فدراسیون باید پاسخگو باشد
وی یادآور شد :همیشه معتقدم که اجرای یک قانون بد بهتر از بیقانونی است.
 10اسفند 99روزامتحانبزرگمجمععمومیفدراسیونفوتبالاست.مجمعی
که با مقدار کمی تغییرات مواجه شده است و هر سرنوشتی که برای مدیریت

فوتبال ما رقم بخورد ،اعتقاد دارم این دفعه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
هم با توجه به اساسنامه باید نزد افکار عمومی و ملت بزرگ ایران پاسخگو باشد.
بنابراینمیخواهمتوجهمجمعرابهمسئولیتمهمشانجلبکنم.
شاهحسینی با اشاره به جایگاه مدیریتی رئیس فدراسیون فوتبال گفت :با
توجه به جایگاه فوتبال در دنیا ،کشورمان و تاثیر این رشته ورزشی در اجتماع و
تربیت جوانها و دل مشغولی ما ،در سطج بندی علمی و مدیریتی ،مدیریت به
سه سطح عملیاتی ،میانی و عالی تقسیم میشود و رئیس فدراسیون فوتبال به
عنوان یک مدیریتعالی محسوب میشود.
* آرای اشتباه میتواند یک ریسک بسیار خطرناک باشد
رئیس سابق کمیته انضباطی اظهار کرد :با توجه به این درجات و اهمیتها
جایگاهریاستفدراسیونفوتبال،اعضایمحترممجمعبایدتوجهداشتهباشند
که با توجه به حضور قطعی چهار نفر از نامزدها برای تصدی این سمت ،باید
به اشخاضی رای دهند که دارای تخصص ،تعهد و تجربه مدیریتی در آن رشته
خصوصا در حوزه ورزش و فوتبال باشند .اگر خدای نکرده غیر از این عمل کنند
و این سمت را به شخصی بسپرند که فاقد این خصیصهها باشد ،مطمئن باشید
که این یک ریسک بسیار خطرناک است .وی ادامه داد :در رده مدیریت عالی،
با توجه به نظریه دکترین علم مدیریت ،این رده جایی برای کارآموزی ،تمرین و
کسب تجربه نیست .هرگاه که در حوزههای مختلف به خصوص در فوتبال و در
کشورمان این سمتها را به افراد فاقد صالحیت سپردیم که تخصص و تعهد الزم
برای آن رشته خاص را نداشتهاند ،خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبرانی به
حوزه فوتبال وارد شده است و همین عملکرد ضعیف عالوه بر صدمات مالی،
باعث جریحهدار شدن احساسات عمومی شده است.
این حقوقدان از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال خواست نهایت دقت را در
انتخاب خود داشته باشند و افزود :این بار مردم ،کارشناسان ،خبرگان ،نخبگان
و  ...نگاه میکنند که اعضای مجمع به چه کسانی رای خواهند داد .خواهشم
این است که دقت کنند و بین این افراد شخصی را که جامع الشرایطتر است،
انتخابکنند.
شاهحسینیبا اشارهبه کارنامهنامزدهایفدراسیونفوتبال اظهار کرد:با توجه
به خصیصههایی که عرض کردم ،اگر اعضای مجمع رزومه نامزدهای حاضر را به
صورت موشکافانه و عمیق مورد بررسی دقیق قرار دهند ،من معتقدم به راحتی و
با تفاوت فاحش به فرد اصلح میرسند.

*برنامههاعملینشد،بایدرئیسوهیاترئیسهاستیضاحشوند
او درباره مهمترین دغدغه ریاست فدراسیون فوتبال از جمله اصالح اساسنامه
و رفع موانع اقتصادی در دوره جدید گفت :در مقدمه صحبتهایم گفتم فوتبال
ما با بحران مدیریتی و اقتصادی مواجه است .هر کدام از نامزدها برنامهای دارند
وتقدیممجمعمیکننداماتقدیمبرنامهکافینیست.بایدازآنشخصبخواهند
به صورت چهره به چهره برنامه خود را تشریح کند و وقت بگذارد .ضمانت اجرایی
این برنامهها چیست؟ اگر کسی برنامهای داد و براساس آن رای آورد و نتوانست
آن را عملی و اجرایی کند ،در این صورت مجمع باید برای یک بار در تاریخ رئیس
و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال استیضاح کنند .در نتیجه نامزدهای ریاست از
وعدههای دروغین به اعضای مجمع و اهالی فوتبال خودداری کنند.
*اساسنامهفدراسیونناقصاست
شاهحسینیبهاشکاالتاساسنامهاشارهکردوگفت:ایناساسنامهفوقالعاده
ناقص است و پاسخگوی مطالبات به حق جامعه بزرگ فوتبال و مردم ما نیست.
از چندین بعد ایراد دارد و از رئیس بعدی میخواهم که در یک اقدام فوری این
اساسنامه را از بعضی جهات تغییر دهند .ترکیب اعضای مجمع و نحوه انتخاب
برخی از ارکان فدراسیون فوتبال هنوز هم در کشور بزرگ ما دچار یک سری
اشکاالت است .بارها گفتم که اهالی فوتبال به خصوص نخبگان و خبرگان و
کسانی که با فعالیت خود فوتبال ما را به شان امروزی رساندهاند و ما حقوقدانها
آنهارامالکینواقعیفوتبالمیدانیم،کمتریننقشرادرتعیینمدیریتدارند.
رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اشاره به لزوم افزایش شمار
اعضای مجمع گفت :بارها گفتم چرا مثل آلمان ،انگلیس ،ایتالیا و  ...که دارای
بیش 100و 200عضو در مجامع خود هستند ،ما از نخبگان خودمان در مجمع
استفادهنمیکنیمتامجمعبزرگیداشتهباشیمودراینمجمعنگرانیبرخیها
نسبتبهسالمتانتخاباتبرطرفنشود؟همیناالنمیشنویددرخیلیجاها
دنبال قومی گرایی و قبیله گرایی هستند .وقتی مجمعی با  250عضو داشته
باشیم که همگی عضو این خانواده هستند ،سرنوشت بهتری برای فوتبالمان
رقممیخود.معتقدمازاینجهتبانقیصهمواجههستیمواینموضوعبایدجزو
برنامههای استراتژیک و کوتاه مدت هیات رئیسه بعدی فدراسیون فوتبال باشد
که تغییرات الزم را به وجود بیاورد.
این حقوقدان یادآور شد :مفاد این اساسنامه باعث شد تنور انتخابات آنچنان
که شایسته است ،داغ نشود .خیلی از افرادی که صالحیت عمومی و خصوصی
ورود به فوتبال را داشتند ،در انتخابات ثبت نام نکردند.
* کریمی و مهدویکیا شناسنامه فوتبال ایران هستند اما ...
او با اشاره به ورود علی کریمی و مهدی مهدویکیا به انتخابات اظهار کرد:
همیشه گفتهام فوتبالیها باید در مدیریت فوتبال سهیم شوند اما کسی نپرسید
نحوه ورودشان به چه شکل باشد؟ من در ردههای مختلف فوتبال مدیریت
کردهام و واقعا خالصانه میگویم عاشق مفخار فوتبال ایران هستم .امثال آقای
کریمیومهدویکیاشناسنامهفوتبالایراندرابعادداخلیوبینالمللیهستند
و باید در حوزههای مختلف مدریتی ،فنی و بینالمللی از وجود این عزیزان به
تناسب استفاده بهینه شود ولی نباید اجازه دهیم که به این عزیزان آدرس غلط
و اشتباهی بدهند .وی ادامه داد :در این صورت بیشتر از همه خود این عزیزان
لطمه میخورند و میسوزند .ضمن ابراز عالقه خالصانه به این عزیزان به عنوان
کارشناسی که فوتبال را میشناسد و در ردههای مختلف حضور داشتم ،اعتقاد
دارم این اشخاص در ورود به عرصه مدیریت فوتبال باید از سطح عملیاتی به
میانی و از رده میانی به رده عالی برسند.
شاهحسینی تاکید کرد :در صورتی که این روند در فوتبال طی شود ،فوتبال از
نظر تامین نیروی مدیریت از بدنه خود خودکفا خواهد شد .عزیزان ما بهتر بود که
از سطوح پایینتر شروع میکردند و به باال می رسیدند.
رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت :توصیهای هم به رئیس
آینده فدراسیون فوتبال دارم که با توجه به خواسته عموم مردم و احترام به آرای
فوتبالیها و در نظر گرفتن شان و جایگاه نخبگان فوتبال ،در سطوح مختلف
مدیریت از نخبگان فوتبالی استفاده شود .این اتفاق باعث ارتقاء سطح فوتبال
می شود و در آینده نزدیک مدیران عالی را هم از این بدنه انتخاب و تامین می
کنیم.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

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  139960330002016143مربوط به
پرونده کالسه 1399114430002000084مربوط به
اسالم ملکی چوبوقلوئی فرزند یحیی درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 64مترمربع
پالک شماره فرعی از 2719اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبتملکادارهدوقممبایعهنامهعادیوخریداریمعالواسطه
از محمدتقی عبدلی طی سند قطعی شماره -78959مورخ
 69/9/5دفترخانه  3قم(م الف)9130
 -2رأی شماره  139960330002018927مربوط به
پرونده کالسه  1399114430002002041مربوط به
ابراهیم خدری شاهسون فرزند سعادتقلی در قسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
57مترمربع پالک شماره فرعی از  2603/71اصلی واقع در
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی
سند قطعی صفحه 198دفتر(608م الف)9131
 -3رأی شماره  139960330002017802مربوط به

پرونده کالسه  1398114430002000510مربوط به
مهدی قاسمی فرزند حسن درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  65/60مترمربع
پالک شماره فرعی از  2111اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از حسن قاسمی طی سند قطعی شماره 84793
مورخ  95/10/25دفترخانه  14قم(م الف)9132
-4رأی شماره  139960330002017859مربوط به
پرونده کالسه  1398114430002002224مربوط به
خدیجهروحپرورفرزندچراغعلیدرقسمتیازششدانگقطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 103مترمربع
پالک شماره  2/47فرعی از  1938اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند
قطعی شماره  137399مورخ  90/1/18دفترخانه  12قم(م
الف)9133
-5رأی شماره  139960330002017095مربوط به
پرونده کالسه  1398114430002001567مربوط به فرخ
مرادی فرزند ابراهیم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که
در آن احداث بنا شده به مساحت 111/30مترمربع پالک
شماره فرعی از 2161اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت

ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
معصومه فاطمی قمی احدی از ورثه سید حسین فاطمی(م
الف)9134
-6رأی شماره  139960330002016987مربوط به
پرونده کالسه  1398114430002001543مربوط به
سعیدذاکریمعینآبادیفرزندمحمددرقسمتیازششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60مترمربع
پالک شماره فرعی از  2264/14اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از ابوالفضل البرزی صفحه  378دفتر (481م
الف)9135
-7رأی شماره  139960330002017782مربوط
به پرونده کالسه  1399114430002001710مربوط
به اشرف فخارزاده بیدکی فرزند حسن درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
142/50مترمربع پالک شماره فرعی از2282/1اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضیان
طی سند قطعی شماره 117315مورخ 99/1/26دفترخانه
 2قم (م الف)9139
-8رأی شماره  139960330002017653مربوط به

پرونده کالسه  1399114430002000795مربوط به
کبری حسینخانلو فرزند اسداله درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 125مترمربع
پالک شماره فرعی از  1917/53اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
صفحه  254دفتر (257م الف)9157
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر
آگهیوانقضاءموعدمقررسندمالکیترسمیصادرگرددباتوجه
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 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.
(ایمان و اقتصاد سرآمد)
تاریخ انتشار نوبت اول99/12/02:
تاریخانتشارنوبتدوم99/12/18:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد

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  139960330001011594مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000412مربوط به محسن مثقالی همت آبادی فرزند
عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 15/40مترمربع پالک شماره
 10473/30اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
مالکیت مشاعی صادره در دفتر  335صفحه  513به موجب سند قطعی 31310
مورخ  1399/07/13دفترخانه  40قم (م الف )9136
 -2رای شماره  139960330001012833مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001375مربوط به رضا بهشتی پور فرزند رمضانعلی در
ششدانگ یک باب سوله به مساحت  203مترمربع پالک شماره 11395/44
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی
صادره در دفتر 422صفحات 320و 323به موجب سند قطعی به شماره74401
مورخ  1393/12/14دفترخانه  24قم(م الف )9137
-3رای شماره  139960330001011745مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000868مربوط به مهدی بیات فرزند احمد در ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  160مترمربع پالک شماره  11395/89اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در
دفتر الکترونیکی( 139620330001002937م الف)9138
 -4رای شماره  139960330001011606مربوط به پرونده کالسه
 13989114430001002018مربوط به سیدمحمدرضا علی بابائی فرزند
سیدعلی اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65مترمربع پالک
شماره 1216و 11135/1217اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره

یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از میرزا عبداله توسلی صادره در
دفتر  197صفحه (120م الف )9140
-5رای شماره  139960330001003388مربوط به پرونده کالسه
 1398114430001001990مربوط به زهرا مراد حاصلی فرزند حسین
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  200/38مترمربع پالک شماره
 10455اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به
شماره  23339مورخ  1398/09/03دفترخانه  84قم(م الف )9141
-6رای شماره  139960330001011361مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001064مربوط به علی جمالی فرزند فیض اله در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  84/10مترمربع پالک شماره 10337
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی
خریداری مع الواسطه از محمد حسین محمدزاده مطلق(م الف)9158
-7رای شماره  139960330001012824مربوط به پرونده کالسه
 1398114430001001480مربوط به مهدی کاشی فرزند غالمرضا در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  82مترمربع پالک شماره  823و
 11512/822اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسن فدائی صادره در دفتر  286صفحه
(157م الف )9159
-8رای شماره  139960330001012254مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000393مربوط به محمدرضا اسماعیلی فرزند علی
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  15/30مترمربع پالک شماره
 11038/25اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از صندوق ذخیره علوی صادره در دفتر  279صفحه
(70م الف )9160

-9رای شماره  139960330001012096مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000251مربوط به خدیجه نظری بنیاد فرزند سبزعلی
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  127/37مترمربع پالک شماره
 11039/2اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از فتح اله صالحی رزوه صادره در دفتر  222صفحه
(444م الف )9161
-10رای شماره  139960330001012600مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001408مربوط به احسان محالتی فرزند علی در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  87/33مترمربع پالک شماره 6524
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی
صادره در دفتر  230صفحه  392به موجب سند قطعی به شماره  51864مورخ
 1381/11/29دفترخانه  14قم (م الف )9162
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 نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد سرآمد)
تاریخ انتشار نوبت اول99/12/02:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/18:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

سیاسی7

 شماره 5220ت و سوم 
شنبه -دوم بهمن ماه  -1399سال بیس 

رییس ستاد انتخابات کشور :

حضور سه گفتمان غالب در انتخابات فضا را رقابتی میکند

رییس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه مردم باید احساس کنند صندوق
رای قدرت تغییر دارد ،گفت :حضور سه گفتمان غالب در انتخابات فضا را رقابتی
میکند.
جمال عرف در گفتو گوی تفصیلی با ایرنا انتخابات را مهمترین رویداد ۱۴۰۰
برشمرد و گفت :این انتخابات به یک معنا دو گانه و به یک معنا چهارگانه است؛ چون
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در کل کشور برگزار
میشود و در برخی مناطق هم عالوه بر این دو ،انتخابات میاندورهای مجلس
شورای اسالمی در  ۶حوزه و میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در چهار حوزه
را هم شاهد خواهیم بود.
رییس ستاد انتخابات کشور افزود :از آنجا که در حوزههایی مانند تهران هر چهار
انتخابات برگزار میشود ،آماده کردن تمهیدات آن از مدتها قبل شروع شده است
ً
و عمال از مهرماه یعنی بعد از مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی ،وارد
تمهیداتانتخابات ۱۴۰۰شدهایم.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به توافقات و هماهنگیهای انجام شده
با بعضی دستگاهها از جمله ناظران شورای نگهبان و هیات نظارت مجلس در
انتخابات شوراها ،اظهارکرد :در وزارت کشور هم اعضای اجرایی فعال هستند و
آمایشی از صندوقها انجام شده است.
افزایش۱۰درصدی شعبههای اخذ رای در انتخابات۱۴۰۰
معاون وزیر کشور تفاوت عمده انتخابات ۱۴۰۰با انتخابات قبلی را نبود تجمعات
در فرایند برگزاری انتخابات عنوان کرد و گفت :تجمع موجب تسری بیماری کرونا
میشود؛بههمیندلیلازهمهفرمانداریهاخواستهشدهتوزیعشعبوصندوقها
را با رویکرد سالمت بازبینی نمایند و در صورت لزوم اعالم کنند که چه تعداد شعبه
و صندوق جدید نیاز دارند.
عرف ادامه داد :درخواستهای افزایش شعب در ستاد ملی انتخابات مورد بحث
قرار گرفت و در نهایت قرار شد حدود  ۷۰هزار شعبه در سراسر کشور ایجاد شود.
این در حالی است که در انتخابات قبلی بیش از  ۶۲هزار شعبه فعال بود و بدین
ترتیب حدود ۱۰درصد به شعبههای انتخابات اضافه شده است .این افزایش شعب
ً
عمدتا با نگاه تسهیلسازی در رایگیری مردم و جلوگیری از صف و تجمعات در
شعباست.
رییس ستاد انتخابات کل کشور درباره آموزش اعضای ستاد انتخابات گفت:
 ۱۰دوره آموزشی برای عوامل اجرایی پیشبینی شده که تاکنون هشت دوره آن
برگزار شده و دو دوره باقی مانده تا نیمه اسفند یعنی قبل از شروع مرحله نامنویسی
نامزدهایشوراهایشهرپایانمییابد.
به گفته معاون وزارت کشور مجموعه عوامل اعم از فرمانداران ،بخشداران و مدیران
مربوطه باید درباره مسائل اجرایی مانند مسائل تکنیکی مبتنی بر بحث اجرایی
کردن و بحث حقوقی آموزش ببینند تا انتخابات در نهایت آمادگی برگزار شود.
 ۲میلیوننفردرگیرانتخابات ۱۴۰۰هستند
عرف با بیان اینکه در مجموع بیش از یک میلیون نفر از عوامل اجرایی ستاد
انتخابات هستند ،گفت :اگر ناظران و ماموران نیروی انتظامی و کسانی را هم که
مسئولیت تامین امنیت انتخابات را برعهده دارند در این فهرست بگنجانیم ،حدود
 ۲میلیون نفر وظیفه ایجاد شرایط مناسب اعم از اجرایی ،نظارتی و امنیتی برای
انتخابات ۱۴۰۰را بر عهده دارند.
رییس ستاد انتخابات کشور درباره مهمترین تمهیدات اندیشیده شده برای
کالنشهر تهران گفت :با همکاری فرمانداری تهران شعب را بررسی و شعب دارای
بیش از یک هزار رای در دوره گذشته را شناسایی کردهایم .در کنار اینها شعب جدید
ایجاد و یا شعب سیار به کار گرفته خواهد شد.
وی افزود :این تدابیر باعث میشود دیگر تجمعات زیادی نداشته باشیم و با
موافقت وزیر کشور ،زمان آغاز برگزاری انتخابات از ساعت  ۸صبح به  ۶صبح تغییر
داده میشود تا مردم دو ساعت زودتر پای صندوقهای رای بروند چون برخی مردم
میخواهند در ساعات اولیه رای دهند و دنبال کار خود بروند و شعب اخذ رای در
آن ساعت خلوتتر است.
افزایش روزهای برگزاری انتخابات در قانون پیشبینی نشده است
معاون سیاسی وزارت کشور درباره پیشنهاد برگزاری انتخابات در دو روز هم گفت:
از آنجا که طبق قانون ،زمان برگزاری انتخابات یک روز است لذا باید زودتر این قضیه

در مجلس بررسی و این امر تبدیل به قانون میشد و چون این مسیر را طی نکرد و در
ً
قانونهمعمالاینموضوعپیشبینینشدهاست،انتخاباتدریکروزیعنیهمان
 ۲۸خرداد  ۱۴۰۰برگزار میشود.
وی درباره اینکه آیا نمیشد انتخابات شورای شهر را یک روز دیگر برگزار کرد ،ادامه
داد :این موضوع هم مستلزم قانون بود و چون قانون نداشتیم همه با هم در یک
روز برگزار میشود.
تفسیر رجل سیاسی جزو وظایف شورای نگهبان است
عرف درباره درخواست از شورای نگهبان برای تعریف و تفسیر رجال سیاسی
و آیا اینکه بانوان می توانند برای ریاست جمهوری ثبت نام کنند ،اظهار کرد :در
بحثهای کارشناسی ،این موضوع مطرح شد و این مسئله جزو وظایف ذاتی
شورای نگهبان است؛ برای وزارت کشور فهرست نهایی اعالم شده از طرف شورای
نگهبان مهم است .اگر در آن فهرست خانم یا آقا بود برای ما تفاوتی ندارد ،اعالم می
کنیم و در نهایت مردم نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد .در نهایت از آنجا
که تفسیر رجل سیاسی جزو وظایف شورای نگهبان است ،وزارت کشور به موضوع
ورود نخواهد داشت.
رییس ستاد انتخابات کشور درباره نگرانی وزیرکشور دربارهمیزان مشارکت مردم
و اقدامات انجام شده برای پرشورتر کردن انتخابات گفت :عوامل متعدد سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی و حتی بین اللمللی در مشارکت تاثیرگذار هستند .وزارت
کشور جلساتی به این منظور برگزار کرده و از نظرات صاحبنظران بهره برده و
خواهدبرد.
مردم باید احساس کنند صندوق رای قدرت تغییر دارد
وی ادامه داد :مردم در انتخابات حضور پیدا میکنند تا در شرایط و امورکشور
تغییر شود؛ بنابراین امید دادن به مردم بسیار تاثیرگذار است و مردم باید احساس
کنند صندوق رای این قدرت را دارد که تغییر ایجاد کند ،در حوزه اجتماعی افق
امیدوارکننده باشد و احساس کاهش اعتماد و امید مردم را برطرف کند.
عرف درباره نقش احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات پیش رو و اقدامات
وزارت کشور برای ترغیب احزاب گفت :فضای عمومی ما هنوز انتخاباتی نشده
است و بیشتر فضای نخبگی و جامعه سیاسی ما درگیر این موضوع است و جایی
که گروههای سیاسی ،جریانات و احزاب حرکت میکنند ،در آنجا تحرک وجود دارد.
وی افزود :دو جریان اصولگرا و اصالح طلب به دنبال تشکیل نهادهای اجماعساز
و در حال انجام فعالیت و گفتو گو هستند و جریان سوم اعتدالی و مستقلین هم در
حال ارزیابی شرایط است تا چگونه وارد شود و تاکنون با نمایندگان همه این جریان
ها جلسات متعددیبرگزار کردهایم .رییسستاد انتخاباتوزارت کشور خانه احزاب
را یک نهاد صنفی دانست و گفت :در هر دورهای یکی از این سه گفتمان ریاست
خانه احزاب را به دست میگیرد .در جلسات متعدد با نمایندگان این گفتمانها
گفتو گو میکنیم .جدای از این ،جلساتی با دبیران جبههها هم داشتهایم.
انتخابات یکی از نهادهای آسیب دیده از کروناست
عرف درباره چگونگی برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی و تمهیدات اندیشیده
شده در این زمینه و همکاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
انتخابات یکی از نهادها در همه کشورها است که تحت تاثیر کرونا قرار گرفت و از
آن آسیب دید.
وی ادامه داد  :در میان کشورهایی که در این شرایط انتخابات برگزار کردند ،آن
کشورهایی که توانستند پروتکلهای دقیق تنظیم کنند و آموزشهای الزم را ارائه
دهند ،بین مشارکت و سالمت تعادل ایجاد کردند و مانع از کاهش مشارکت شدند.
برخی کشورها مانند امریکا این کار را انجام ندادند اما به دلیل دو قطبی ایجاد شده،
شاهد افزایش مشارکت بودند که درعین حال به طور جدی با کرونا درگیر شدند.
رییس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر لزوم استفاده از تجارب انتخاباتی همه
کشورها ،اظهارکرد :کمیته اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا این مسوولیت را
برعهده گرفته و جلساتی با وزارت بهداشت و بقیه طرفهای موضوع برگزار کرده
است و برگزاری این نشستها همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد :پروتکلهای اولیه تنظیم شده و این پروتکلها باید نهایی و سپس
برای تصویب به ستاد ملی مدیریت کرونا ارجاع داده شود .این پروتکلها پس از
تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا به ستاد انتخابات ابالغ شده و از ما خواسته
میشود تا در این چارچوب فعالیت کنیم.

نامنویسیغیرحضورینامزدهادرانتخابات
عرف با اشاره به دستورالعملها و پروتکلهای تدوین شده برای موضوعات
نامنویسی،تبلیغات و روز رایگیری ،درباره مرحله نامنویسی گفت :با توجه به
ً
شرایط کرونایی قاعدتا ثبتنام حضوری نخواهیم داشت .تالش کردیم با توجه به
هماهنگیهای انجام شده با شورای نگهبان و هیات نظارت مجلس ،نام نویسیها
در این چهار انتخابات ،غیرحضوری انجام شود.
وی ادامه داد :اما چون در قانون قید شده افراد برای نامنویسی باید به وزارت کشور
و فرمانداریها مراجعه کنند ،برای اجرای این بخش از قانون ،داوطلب انتخابات
که قبال ثبت نام غیر حضوری کرده در ساعت معین دعوت میشود و برای تایید
مشخصات خود به پرسشنامهای که حسب اطالعات ارائه شده از سوی وی از قبل
تنظیم شده ،با مشخصات وی تطبیق داده می شود .البته مکانیزمهای تطبیق
یعنی شماره ملی و شماره حساب متصل به فرد ،توسط ستاد انتخابات زودتر انجام
میشود.
رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه پس از نامنویسی وارد مرحله تبلیغات
میشویم ،تصریح کرد :بیشترین نگرانی در بحث تبلیغات است ،چون تبلیغات
ریاست جمهوری  ۲۰روز ،تبلیغات مجلس خبرگان رهبری  ۱۴روز و تبلیغات
شوراهای اسالمی شهر و روستا و میان دورهای مجلس شورای اسالمی هر کدام
یک هفته است.
وی اضافه کرد :پروتکلهای مرتبط با موضوع تبلیغات با همکاری ستاد ملی در
حال تنظیم شدن است .در چارچوب مصوبات ستاد اعالم میشود که مثال در یک
فضا چند نفر میتوانند جمع شوند ولی اساس تبلیغات غیر حضوری با استفاده از
ظرفیت رسانه ها اعم از حقیقی و مجازی صورت می گیرد.
رعایتنکردنپروتکلهایانتخاباتی،تخلفمحسوبمیشود
عرف با اشاره به متفاوت بودن تعداد افراد در فضای باز و بسته و همچنین متفاوت
بودنپروتکلهایایندوفضا،دربارهتخلفاحتمالیازاجرایاینپروتکلهاتوسط
نامزدهایانتخابات،گفت:وظیفهستادهایانتخاباتسراسرکشور،ابالغونظارت
بر اجرای این پروتکلها است و اگر کاندیدایی این پروتکلها را رعایت نکرده باشد،
تخلف محسوب و همانند بقیه تخلفات با آن برخورد میشود.
وی ادامه داد :اگر موضوعی در ستاد ملی مصوب شود بر اساس فرمایش رهبری
به قانون تبدیل میشود و در حقیقت این نامزد از قانون تخطی کرده و باید به
تخلفاتاورسیدگیشود.
رییس ستاد انتخابات کشور درباره روز رایگیری گفت :در روز رایگیری همه
پروتکلها مانند رعایت فاصله اجتماعی ،ضدعفونی کردن فضای رایگیری،
استفاده از ماسک و استفاده از دستکش اعمال میشود .کار عوامل اجرایی و
نظارتی که برای شمارش و تجمیع آرا باقی میمانند ،پس از رایگیری شروع
میشود که برای آنها هم پروتکلهایی در نظر گرفته میشود تا مشکلی ایجاد نشود.
اصل در انتخابات قانونمداری و بیطرفی است
معاون وزارت کشور با تاکید بر لزوم بی طرفی استانداران و فرمانداران در انتخابات
پیش رو اظهار کرد :اصل برای ما قانونمداری و بیطرفی است و ما به عنوان مجری
انتخابات باید این دو اصل را رعایت کنیم.
وی ادامه داد :در انتخابات رعایت قانون مهم است و باید به درستی و دقت قانون
را رعایت کنیم .نمیتوان گفت این بخش از قانون را قبول دارم و آن بخش قانون
را قبول ندارم؛ بلکه همه آن را باید اجرا کنیم و از مجری انتظار بیطرفی میرود.
وی با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری پیشین در بسیاری از پروندهها
استانداران و فرمانداران تبرئه شدند ،گفت :در انتخابات مجلس هم با رعایت همین
اصول ،پروندهای برای هیچ کسی تشکیل نشده و امیدواریم در انتخابات ۱۴۰۰هم
همین مسیر را برویم و نسبت به رای مردم امانتدار خوبی باشیم .عرف خاطرنشان
کرد :طبق فرمایش مقام معظم رهبری رای حقالناس است که باید حفاظت شود.
امیدواریم مشارکت باالی ۵۰درصد باشد
رییس ستاد انتخابات درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات  ۱۴۰۰گفت :به
نسبت چهار سال قبل از این ،یک دوم هستیم و این روند هم به صورت آرام در حال
افزایش است اما برداشت من این است که این تعداد یک سوم از پاسخگویانی که
در نظرسنجیهای اعالم کردند ما قطعا شرکت میکنیم به مرور افزایش مییابد و
با آمدن احزاب و گروههای سیاسی و ورود همه گفتمانها و بهبود شرایط عمومی
کشور ،امیدوارم مشارکت باالی  ۵۰درصد برود .وی درباره فعالیت کمیتههای
ستاد انتخابات گفت  :وزارت کشور دو ستاد برای انتخابات  ۱۴۰۰دارد که یکی
ستاد انتخابات کشور و دیگری ستاد امنیت انتخابات کشور است .رئیس ستاد
امنیت انتخابات عضو ستاد انتخابات کشور هم است و در جلسات ستاد انتخابات
شرکت میکند .به گفته معاون وزارت کشور ،در ذیل ستاد انتخابات کشور ،رییس
ستاد امنیت انتخابات ،رییس کمیته مالی و پشتیبانی ،رییس کمیته استعالمات و
حراست ،رییس کمیته حقوقی ،رییس کمیته اطالعرسانی ،رییس کمیته فناوری
اطالعات ،رییس سازمان ثبت احوال ،رییس هیات بازرسی فعالیت میکنند که
احکام همه این کمیتهها توسط وزیر کشور صادر شده است .در کنار اینها دبیر
و سخنگوی ستاد انتخابات هم حضور دارد و این جمع ستاد انتخابات را تشکیل
میدهند .وی اضافه کرد :وزیر کشور در این دوره قائم مقام خود در امور مجلس را
همعضوستادانتخاباتمعرفیکرد.برایناساس ۱۱،عضودرستادانتخاباتفعال
هستند و به تناسب اگر نیاز باشد افراد دعوت میشوند.
نقدراباتخریباشتباهنگیریم
معاون سیاسی وزیر کشور ،وحدت و همبستگی و انسجام را رمز موفقیت و
ً
ماندگاری انقالب توصیف کرد و گفت :قطعا فضای انتخابات طوری است که انسان
حرف میزند و گفتو گو میکند و هیچ ایرادی هم ندارد .به شکل طبیعی دولت
مستقر هم سیبل هست که این هم اشکالی ندارد و اگر به همه دولتهای قبلی
برگردیم همیشه دولت مستقر در انتخابات مورد سوال قرار میگیرد اما نکته مهم
اینجاست که نقد را با تخریب و تخطئه اشتباه نگیریم و طوری نقد شود که وقتی
مردممیبینندبگویندایننقدمنصفانهاست.
معاون وزارت کشور با اشاره به عذرخواهی رییس جمهوری از مردم در راهپیمایی
 ۲۲بهمن ،گفت :رییس جمهور در این مراسم از مردم بابت کارهایی که میتوانست
انجام شود و نشد ،عذر خواست .دولت هیچ وقت ادعا ندارد که صد درصد همه
کارهایی که باید انجام میشد در این دولت انجام شده است .همه دولتها با
ضرایبی ،نقطه فراز و فرود دارند اما این نباید موجب به هم ریختن انسجام شود.

چرخش آشکار در رویکرد برجامی کاخ سفید

ش دیپلماتیک آمریکا و اعضای اروپایی برجام در آستانه
تال 
اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» مجلس شدت
گرفتهاست .جدیت ایران در کاهش تعهدات برجامی با هدف
متوازنسازی تعهدات ،دشواری بازگشتپذیری و همچنین نزدیک
شدن به انتخابات ریاستجمهوری ایران در این تکاپو اثرگذارند.
به جرات می توان گفت از زمانی که «جو بایدن» رییس جمهوری
جدید آمریکا وارد کاخ سفید شد تا چند روز اخیر ،به این حد شاهد
تکاپوی آمریکا و متحدان اروپایی آن برای حفظ برجام نبوده ایم .در
این روزهای پرخبر همزمان با تکاپوی دولت برجام ،گویی طرف
اروپایی نیز عزم خود را برای نجات توافقی که بیش از یک دهه برای
دستیابی به آن زحمت کشیده ،جزم کرده است.
چرخش آشکار در رویکرد برجامی کاخ سفید
نخستین نشانه های مثبت را می توان در تغییر آشکار رویکرد
دولت بایدن در قبال برجام مشاهده کرد .بایدن که همواره تاکید
می کرد عجله ای برای بازگشت به برجام ندارد ،در این روزها به تکاپو
افتاده است .رییس جمهوری آمریکا با وجود اینکه از روز نخست
زمامداری هیچ گونه تماسی با مقامات رژیم صهیونیستی نداشته،
برای اولین بار با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم گفت وگو
کرد؛ گفت وگویی که یکی از اصلی ترین محورهای آن برجام بود.
هر چند جزییاتی از آن گفت وگو منتشر نشده اما وقتی در کنار دیگر
مواضع کاخ سفیدنشنان قرار می گیرد ،نشان دهنده تالش های

تکاپوی غرب برای حفظ برجام

جدید دولت آمریکا در مورد برجام است.
روز چهاشنبه نیز «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
تاکید کرد «:راه دیپلماسی با ایران همچنان باز است» .پیش از آن
مقامات کاخ سفید همواره بر برداشتن نخستین گام از سوی تهران
تاکید می کردند و سخنی از باز بودن مسیر دیپلماسی در میان نبود.
رویکرد سازنده دیگر دولت بایدن در قبال ایران و برجام به رفتار کاخ
سفید در سازمان ملل برمی گردد .به تازگی سرپرست نمایندگی
آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت اطالع داده که دولت جو
تحریمهای

بایدن از اقدام دولت پیشین آمریکا برای بازگرداندن
سازمان ملل علیه ایران ،موسوم به مکانیسم ماشه ،صرف نظر کرده
است؛ اقدامی که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشور آن را
مهر تایید دولت بایدن بر غلط بودن اقدام قبلی دولت آمریکا دانسته
است.
تکاپوی سران بروکسل برای حفظ برجام
همزمان با تالش آمریکا برای حفظ برجام ،شاهد تکاپوی طرف
اروپایی نیز هستیم .سران بروکسل که تا کنون سازوکارهای مالی
پیشنهادیآنانهمچون«اینستکس»بهبنبسترسیدهبود،گویی
با چراغ سبز آمریکا عزم خود را برای حفظ توافق هسته ای جزم
کرده اند .آنها دیگر طوطی وار شروطی همچون الحاق عربستان و
اسراییل به برجام را تکرار نمی کنند.
سفر «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان به فرانسه و دیدار با همتایان

فرانسوی و انگلیسی از یک سو و گفت وگوهای مجازی آنان با
«آنتونی بلنیکن» وزیر امور خارجه از طرف دیگر ،از هماهنگی غرب
برای حفظ برجام و بازگشت آمریکا به توافق نشان دارد.
ضمناینکهتماستلفنی«آنگالمرکل»صدراعظمآلمانباحجت
االسالم «حسن روحانی» که روز چهارشنبه ۲۸بهمن انجام گرفت،
برخوشبینیهانسبتبهتالشغرببرایحفظبرجامافزود.مرکل
در این گفت وگو همزمان با ابراز نگرانی در قبال کاهش تعهدات
برجامی تهران ،بر عالقه شدید آلمان و سایر طرفهای غربی بر
حفظ توافق اتمی تاکید و اظهار کرد :اکنون زمان آن است که با
روحیهای مثبت اعتمادسازی کنیم و به راهحلی دیپلماتیک فرصت
بدهیم .عالوه بر آنها «،سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه
روسیه نیز روز پنجشنبه  ۲۳بهمن ماه ابراز امیدواری کرد که قبل از
فرارسیدن ضرباالجل  ۲۱فوریه (سوم اسفندماه) ایران برای پایان
پایبندی به پروتکل الحاقی ،مصالحهای در خصوص برجام حاصل
شود.
تالش آژانس در آستانه پایان یابی مهلت مجلس
چند روز پیش «کاظم غریبآبادی» سفیر و نماینده دائم ایران در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پیامی توییتری نوشت « :رافائل
گروسی» دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ،قصد دارد روز
شنبه آینده دوم اسفند به تهران سفر کند.
سفر گروسی به ایران در حالی انجام می گیرد که فرجه ای که

بر اساس مصوبه مجلس به غرب برای لغو تحریم ها داده شده،
رو به پایان است .آذرماه امسال نمایندگان مجلس مصوبه «اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها» را از تصویب گذراندند که پس از تایید
شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.
از آنجا که مصوبه مجلس با مهر تایید شورای نگهبان به قانون
تبدیل شده از سوی دولت الزم االجرا است .البته ایران طبق روال
همیشگی ،آژانس را در جریان این تصمیم قرار داد و غریبآبادی روز
دوشنبه  ۲۷بهمن به مدیرکل آژانس اطالع داد که ایران به اقدامات
داوطلبانه خود پایان داده و از هفته آینده دیگر به بازرسیهای
سرزده آژانس بینالمللی مجوز نمیدهد و تاکید کرد :این اقدام
در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسالمی برای لغو تحریمها
و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری
اسالمی ایران تحت بندهای ۲۶و ۳۶برجام و به علت عدم پایبندی
طرفهای مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریمهای
غیرقانونی،صورتگرفتهاست.
در مجموع تکاپوی آژانس ،آمریکا و اعضای اروپایی برجام ارتباط
مستقیمی با ضرب االجل اعالم شده از سوی ایران دارد .ضمن
اینکه آنها به موضوع «بازگشت پذیری» نیز توجهی ویژه دارند.
هرچند گام هایی که ایران در کاهش تعهدات برمی دارد ،قابل
بازگشت هستند اما با تداوم این روند ،بازگشت پذیری دشوارتر
خواهدشد.

بازگشت آمریکا به برجام دور از ذهن نیست

واهمه دشمنان از اجرای برجام

با شکست «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری و ورود «جو بایدن» به کاخ
سفید ،تکاپوی دشمنان ایران با هدف ممانعت از بازگشت آمریکا به توافق هستهای و
ج نشین ،برخی
اجرای برجام افزایش یافت ه است؛ هراسی که در بین اپوزیسیون خار 
دول عربی منطقه و رژیم صهیونیستی آشکارا به چشم میخورد.
هر چند ایران و آمریکا برای برداشتن نخستین گام برجامی به قول معروف توپ را
در زمین طرف مقابل می اندازند اما با نگاهی به سیگنال های انعکاس یافته می توان
به این نتیجه رسید که بازگشت آمریکا به برجام در دولت دموکرات بایدن دور از ذهن
نیست .همین موضوع هراس به دل دشمنان جمهوری اسالمی ایران افکندهاست؛
هراسی که باعث شده به انحای مختلف برای تغییر دیدگاه بایدن بکوشند.
کارشکنی کجدار و مریز محور عربی
کشورهای عربی منطقه که در دولت دموکرات اوباما ،فرصتی برای کارشکنی نمی
یافتند و در نهایت نظاره گر امضای توافق هسته ای بین تهران و ۵+۱بودند ،در دولت
ستیزه جوی ترامپ فرصت عرض اندام یافتند و در موضوعات مختلف برجامی و غیر
برجامی ،دشمنی خود را با ایران آشکار ساختند .به عنوان نمونه پس از اینکه ترامپ
سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی مد نظر وزارت امور خارجه گنجاند،
این اقدام با استقبال آل سعود مواجه شد و وزارت خارجه عربستان با انتشار بیانیه
ای ،خشنودی خود را از این تصمیم اعالم داشت .در جریان حمله به نفت کش ها
در بندر فجیره و دریای عمان نیز عربستانی ها مستقیما آن را به ایران نسبت دادند.
همچنین محور عربی در دوره ترامپ از هیچ کوششی برای انزوای ایران دریغ نکرد.
شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان مهرماه در آستانه لغو تحریمهای
تسلیحاتی ایران در قطعنامه  ۲۲۳۱از شورای امنیت سازمان ملل درخواست
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را کرد .این سازمان در بیانیهای ،ایران را به مداخله در
کشورهایهمسایهمتهموبرضرورتتمدیدتحریمهایتسلیحاتیایرانتاکیدکرد.
تالش دولتهای عربی منطقه با شکست آمریکا در صحن شورای امنیت و پایان
یابی زمان تحریمهای تسلیحاتی پنج ساله ،راه به جایی نبرد .آنها اینک دست به
دامان بایدن شدهاند به امید آن که رییس جمهوری جدید آمریکا از راهی که اوباما
رفته بود ،دور شود؛ راهی که پایان آن اجرای برجام و پایبندی دو طرف توافق به مفاد
آن است.
چندی پیش «ترکی الفیصل» رییس پیشین سازمان اطالعات سعودی و سفیر
پیشین این کشور در آمریکا از بایدن درخوست کرد که در هر مذاکره احتمالی جدید
با ایران ،متحدان منطقهای واشنگتن را نیز در نظر بگیرد .همچنین وی خطاب به
بایدن ادعا کرد :اشتباهات و کاستیهای توافق قبلی نباید تکرار شود ،هر توافق
غیرجامعی ،صلح دایمی و امنیت را در منطقه ما محقق نخواهد کرد.
همچنین «عبداللطیف رشید الزیانی» وزیر امور خارجه بحرین نیز به پایگاه خبری
آمریکایی «اکسیوس» گفت که انتظار دارد دولت بایدن قبل از پیش رفتن به سمت
یک توافق هستهای جدید ،با بحرین و دیگر کشورهای خلیجفارس مشورت و رایزنی
کند.
افزون بر آن« ،یوسف العتیبه» سفیر امارات در آمریکا که با کمک ترامپ نقش مهمی
در عادیسازی روابط کشورش با رژیم صهیونیستی داشته در گفتوگو با شبکه ۱۲
تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهار داشت به دستیابی به یک توافق جدید با تهران
باور دارد اما در این توافق نه فقط یکی از مشکالت بلکه همه آنها باید مطرح شوند.
در مجموع ،دول عربی منطقه با ورود بایدن به کاخ سفید و پررنگتر شدن احتمال
بازگشت واشنگتن به برجام ،تالش میکنند تا مطالبات خود را با مطرح کردن ایده
لزوم حضور همسایگان ایران در مذاکرات آتی به کرسی بنشانند؛ همانند طرحی
که «امانوئل مکرون» پیشنهاد داد تا بازیگران منطقه ای همچون عربستان نیز در
مذاکرات آتی مشارکت داشته باشند .این ایده اما قاطعانه از سوی مقامات جمهوری
اسالمیردوتاکیدشدکهدیپلماتهایتهرانتنهاپشتمیزمذاکرهبااعضایبرجام
خواهندنشست.
مواضعخصمانهرژیمصهیونیستی
در دولت اوباما به دلیل مذاکرات هسته ای و دستیابی به برجام ،واشنگتن و تل آویو
روابط تیره ای را تجربه کردند اما در دولت ترامپ اوضاع بکلی دگرگون شد تا جایی
که ترامپ برای حمایت از اسراییل اقدامات زیادی انجام داد که انتقال سفارت از تل
آویو به بیت المقدس و خروج از پیمان یونسکو تنها دو مورد آنها بود .همچنین ترامپ
تالش زیادی را برای اجماع محور عبری – عربی در مقابل جمهوری اسالمی ایران
به کار بست.
مقامات رژیم صهیونیستی مواضعی به شدت خصمانه تر از دول عربی منطقه
نسبت به ایران دارند و اظهارات تند و ستیزه جویانه آنان حاکی از آن است که با هر
نوع مذاکره ای پیرامون برجام مخالفت اند .چندی پیش «ران درمر» سفیر اسراییل
در واشنگتن در نشستی با حضور همتایان اماراتی و بحرینی خود گفت که بایدن
در صورت بازگشت به برجام مرتکب خطایی بزرگ خواهد شد .سفیر اسراییل ابراز
امیدواری کرد که رییس جمهوری منتخب آمریکا با مالحظۀ خاورمیانۀ جدید پس
از امضای توافقات صلح میان اسراییل ،امارات و بحرین بکوشد به جای بازگشت
به برجام ،روند عادیسازی مناسبات اسراییل و دیگر کشورهای خاورمیانه را ادامه
بدهد.
از طرفی «زاخی هانگبی» وزیر همکاریهای منطقهای اسراییل نیز با بیان اینکه
مواضع بایدن در مورد توافق هستهای ایران میتواند به جنگ بین اسراییل و ایران
منجر شود ،گفت :بایدن مدتهاست که علنا میگوید به توافق هستهای با ایران باز
خواهد گشت .من این را چیزی میدانم که در نهایت منجر به رویارویی اسراییل و
ایران خواهد شد.
مقامات رژیم صهیونیستی در دولت ترامپ تالش زیادی را برای بسترسازی یک
جنگ تمام عیار بین تهران و واشنگتن به کار بستند .آنها در پی آن بودند که هزینه
تقابل با ایران را بر دوش ترامپ و دولت جمهوریخواه آمریکا قرار دهند که در این
زمینه ناموفق بودند .ترامپ به دلیل تجارب جنگ آمریکا در عراق و افغانستان و
هزینه های چشمگیر مالی و جانی ناشی از وقوع جنگ تمام عیار با ایران به عنوان
کشوری قدرتمند با نفوذ منطقه ای باال ،تحت تاثیر تحریکات و تشویقات اسراییل
قرارنگرفت.
اینکنیزمقاماترژیمصهیونیستیدرصددغیرصلحآمیزجلوهدادنبرنامههسته
ای ایران هستند .انها با هدف فشار بر بایدن و آژانس بین المللی انرژی اتمی ،بازه
های زمانی مختلف را برای دستیابی ایران به بمب هسته ای مطرح می کنند .آخرین
مورد این اتهام زنی ها به ادعای «یووال اشتاینیتز» وزیر انرژی اسراییل برمی گردد
که تاکید داشت «ایران برای ساخت اولین سالح هستهای  ۶ماه زمان نیاز دارد».
واهمه اپوزیسیون خارج کشور از انتخاب بایدن
در کنار محور عبری و عربی و اسراییل ،اپوزیسیون خارج از کشور نیز با روی کار
آمدن بایدن به هراس افتاده و از تریبون های مختلف ،نسبت به بازگشت آمریکا به
برجام هشدار می دهند .به عنوان نمونه یکی از بازماندگان خاندان پهلوی چند روز
پیش ،پیوستن دوباره آمریکا به توافق هستهای را یک خطای بزرگ دانست و با هدف
متقاعدسازی بایدن و انصراف او از الحاق به برجام ،این بازگشت مجدد را تسلیم
رییس جمهوری آمریکا در برابر باج خواهی جمهوری اسالمی ارزیابی کرد.
از نگاه ناظران ،دشمنان جمهوری اسالمی ایران در سال های پسابرجام که
شکست سیاسی پرهزینه ترامپ را در مجامع مهم بین المللی از سازمان ملل گرفته تا
شورای امنیت مشاهده کردند ،اینک به هر قیمتی که شده با بازگشت آمریکا به این
توافق مخالفت می ورزند .آنها به این درک رسیده اند که اجرای برجام و عادی سازی
مناسباتاقتصادیایرانباجهانبرقدرتوبازیگریتهراندرمنطقهوجهانخواهد
افزود و آنها را بیش از پیش به انزوا خواهد راند.
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بخوريد) ؛ زيرا غذا نعمتى از نعمت هاى خدا و روزى اى
از روزى هاى اوست و به جاى آوردن شكر و ذكر و حمد
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کرونا در کمین است
معاون خدمات شهری شهرداری قم :

پیشنهاد نماینده تهران به دختر حاکم دبی
زهره الهیان نماینده تهران در مجلس خطاب به دختر حاکم دبی نوشت « :پیشنهادی برای دختر در
بند حاکم دبی! به ایران بیا .میتوانی در ایران همچون سایر بانوان و دختران ایرانی هم درس بخوانی و هم
زندگی کنی! و هم از نعمت آزادی و حقوق بشر بهره مند باشی!»به گزارش جماران؛ دختر حاکم دبی که
در سال  2018تالش کرد از کشور فرار کند و توسط کماندوها در قایقی در خارج از هند بازداشت شد ،در
فیلم های جدید منتشر شده دوباره ظاهر شده است و می گوید که نمی داند «آیا از این وضعیت جان سالم
به در خواهد برد یا خیر».فیلم های منتشر شده توسط بی بی سی «شاهزاده لطیفه محمد آل مکتوم» را
ً
در «ویالی زندان» ،که ظاهرا در دبی پر از آسمان خراش در امارات متحده عربی واقع شده ،نشان می
دهد .پدر وی« ،شیخ محمد بن راشد آل مکتوم» ،به عنوان نخست وزیر و معاون رئیس جمهور در امارات
متحده عربی نیز کار می کند.لطیفه در یک ویدئو می گوید« :من یک گروگان هستم .این ویال به زندان
تبدیل شده است».

باغپرندگانقمبهزودیبازگشاییمیشود

معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت :با گذشت دوران قرنطینه و با
رسیدنفصلبهاروآمادهسازیپرندگانتوسطسرمایهگذارشاهدبازگشایی
مجدد باغ پرندگان خواهیم بود.
سید امیر سامع با اشاره به حواشی به وجود آمده در مورد شیوع آنفلوانزا
در باغ پرندگان قم ،اظهار داشت :این بیماری در بسیاری از کشورها شیوع
داشتهوبهعلتسرایتباالشیوهنامههایآندربخشهایمختلفازجمله
معدومسازی آن وجود دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه باغ پرندگان قم از ابتدا
پیشبینیهای این موارد را مانند مرغداریهای صنعتی ،نیمهصنعتی و
مراکز نگهداری پرندگان داشته است ،ابراز کرد :باغ پرندگان طرح توجیهی
با همکاری محیطزیست و دامپزشکی استان دارد و در این طرح ،شرایط
زندگی همه پرندگان در طرح فنی ثبتشده است.
سامع تصریح کرد :سرمایهگذار باغ پرندگان قرارداد با دامپزشک مستقر
داشته است و در زمان مشاهده این بیماری ،تست تعداد انگشتشماری از
پرندگانعلیرغمرصدهایقبلیمثبتاعالمشد.
وی با تأکید بر اینکه طبق شیوهنامههای سختگیرانه دامپزشکی امکان
جداسازی پرندگان مبتال و در معرض بیماری وجود ندارد ،عنوان کرد :ما
پیشنهاد دادیم که نمونههای گرفتهشده جداسازی و معدوم شده و مابقی
در قرنطینه کامل قرار گیرند که به علت تخصصی بودن موضوع ،مجبور به
معدومسازیکلپرندگانشدیم.
معاون خدمات شهری شهرداری قم با انتقاد از حواشی پیشآمده در مورد
تعداد پرندگان معدوم شده ،یادآور شد :طبق پیشبینیها به علت فصل
سرما تعداد پرندگان از ظرفیت باغ کمتر از ۲۰درصد و حدود ۶۸۰پرنده بود
که همه آنها با شیوع بیماری آنفلوانزا معدوم شدند.
سامع با اطمینان خاطر دادن به مردم درباره بازگشایی مجدد باغ پرندگان
قم ،خاطرنشان کرد :با گذشت دوران قرنطینه و با رسیدن فصل بهار و
آمادهسازیپرندگانتوسطسرمایهگذارشاهدبازگشاییمجددباغپرندگان
خواهیمبود.ویاضافهکرد:دربرنامههایچشماندازقم ۱۴۱۴بخشهای
مختلفی برای شهر قم دیدهشده است و قم نیاز به مراکز تفریح سالم دارد و
برای اقشار مختلف در این حوزه پیشبینیهایی شده است.

استاندارقم:

مجوزی برای برگزاری اعتکاف در قم صادر نشدهاست

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم :

جشنوارهگنجشکبهاریبرگزارمیشود

سرپرستسازمانزیباسازیشهرداریقمگفت:دیوارنگارههایاستقبال
از بهار با موضوع ورودیهای شهر در دستور کار است که پیشبینی میشود
تا پایان سال و در بوستانهایی که پذیرای زائران بوده انجام شود.
سید محمد موسوی منش در گفتوگو با خبرنگار شهرنیوز ،با اشاره به
اقدامات انجامشده در حوزه زیباسازی و استقبال از نوروز ،اظهار داشت:
طرح استقبال از بهار در دستور کار قرار دارد که در قالب فراخوان شهرنگار۴
در حوزه المان سازی و گرافیک شهری کار میشود.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم خاطرنشان کرد :در حوزه
گرافیک شهری ،کلیه اقداماتی که سازمان در سال جدید رقم میزند در
حوزههای مختلف اعم از مساجد ،مدارس ،بوستانها ،معابر ورودیهای
شهر و مراسمات مذهبی طرحهایی از هنرمندان جمعآوری میشود.
موسوی منش با بیان اینکه بانک اطالعاتی خوبی از آثار هنرمندان در
این حوزه جمعآوریشده است ،ابراز کرد :دیوارنگارههای استقبال از بهار با
موضوع ورودیهای شهر در دستور کار است که پیشبینی میشود تا پایان
سال و در بوستانهایی که پذیرای زائران بوده انجام شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای جشنواره گنجشک بهاری ،یادآور شد:
طرحهای این جشنواره توسط تیم هنرمندان با مراجعه حضوری در دو روز
کاری ارسال میشود و توسط داوران مورد ارزیابی قرار میگیرند.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم ادامه داد :در فضای کارگاهی
در تعامل با مردم طرحها منتخب میشوند و درنهایت توسط ناظران
مطابقت طرح و اثر انجامشده و جوایز اهدا خواهد شد.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم:

اجرای شبکه اصلی آب خام جمکران
با هزینه ۴میلیارد تومانی

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از اجرای شبکه
اصلی آب خام محدوده جمکران با صرف هزینه 4میلیارد تومانی خبر داد.
پیام جوادایان با اشاره به اجرای شبکه اصلی آب خام جمکران ،اظهار
کرد :طبق طراحیهای صورت گرفته از سال گذشته ،طرح شبکه اصلی
شبکه آب خام جمکران وارد فاز عملیاتی شده و اقداماتی چون حفر چاه با
هزینه ۲۵۰میلیون تومان صورت گرفته است.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از تجهیز چاه با
هزینه  ۲۰۰میلیون تومان ،احداث مخزن با هزینه  ۶۵۰میلیون تومان،
خرید ایستگاه پمپاژ با هزینه ۱۳۰میلیون تومان ،خرید لوازم و اجرای خط
انتقال با هزینه ۲.۳میلیارد تومان به طول ۶کیلومتر و خرید و نصب مخزن
با هزینه  ۳۲۰میلیون تومان در قالب این پروژه خبر داد و گفت :همچنین
مخزن پیش ساخته بوستان کوهسار در حال ساخت بوده و با تکمیل
فنداسیون فرایند نصب سازه شروع و ظرف دوهفته قابل استفاده خواهد
بود.
جوادیان خاطرنشان کرد :حجم مخزن  ۵۰۰متر مکعب بوده و که با
انتقال آب از چاه مجاور کارگاه مترو با دو مرحله پمپاژ به طول  ۳۱۰۰متر
و با اختالف ارتفاع  ۸۰متر آب وارد مخزن شده و در برگشت محدوده
جنگلی بوستان کوهسار و نیز رینگ جمکران را کامال به صورت ثقلی تحت
پوشش شبکه آب خام قرار خواهد داد .وی بیان کرد :با اجرای این طرح
میتوان انتظار داشت انتقال آب تانکری در محدوده مذکور به صفر برسد و
هزینههایسنگینانتقالتانکریحذفشود.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم:

تامینعالئمترافیکیشبکهبزرگراهی
شهرقم

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت :شبکه معابر
بزرگراهی داخلی شهر قم به عالئم ترافیکی و تابلوهای تعیین مسیر مجهز
میشوند.
طالبی با اعالم خبر توجه و استخراج نیازهای ترافیکی شبکه بزرگراههای
شهر،ازنصبعالئمترافیکیوتابلوهایتعیینمسیردراینمعابرخبردادو
بیان داشت :با توجه به اینکه بسیاری از بزرگراههای شهری قم در چند سال
گذشتهاحداثوموردبهرهبرداریقرارگرفتهاندودارایتقاطعها،میدانها
و پلهای متعددی هستند ،تامین نیازهای ترافیکی این معابر در دستور کار
سازمان ترافیک قرار دارد.
طالبی افزود :تابلوهای تعیین مسیر نصب شده در بزرگراههای شهری به
رنگسبزبودهوزیرمجموعهتابلوهایاخباریمحسوبمیشودکهباهدف
مسیریابیسریعرانندگانبرایانتخابکوتاهترینوبهترینمسیربهمنظور
کاهش زمان سفر و دستیابی آسانتر به مقصد و افزایش ایمنی معابر به دو
صورت باالسری و کناری نصب میشوند.

طرح :عباس گودرزی

استاندارقم با تاکید بر اینکه در مصوبه ستاد ملی اصل بر عدم برگزار هرگونه
تجمعوبرگزاریمراسماستگفت:تاکنونهیچدستورالعملیازستادملیمقابله
باکرونا ابالغ نشده وهمچنین هیچ مجوزی نیز برای برگزاری اعتکاف در قم صادر
نشدهاست.
بهرام سرمست روز چهارشنبه درجلسه ستاد پیشگیری ،فرماندهی و مقابله با
بحران استانداری قم افزود  :اگر استثنائا قرارگاه ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری
جدیدی پیرامون برگزاری اعتکاف به استان ها ابالغ شود ،مبنای عمل قم نیز قرار
میگیرد.
استاندار قم ،در ادامه با بیان اینکه اگر چه این استان همچنان درخصوص
ویروس کرونا در شرایط آبی قرار دارد ولی این امر شکننده است گفت :با توجه به
اینکهویروسجهشیافتهانگلیسیدرچنداستانکشورشناساییشدهومواردی
از مرگ ناشی از این بیماری نیز در کشور ثبت شده است ،نگرانی از شیوع مجدد
این بیماری در قم با توجه به موقعیت جغرافیی استان بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه مراکزی که رعایت دستورالعمل های بهداشتی در آنها کمتر از
 ۷۰درصد است باید تذکرات الزم داده شود ،افزود :پایانه های مسافربری درون
شهریوبرونشهری،هتلهاومسافرخانهها،آرایشگاهها،بیمارستانهاومراکز
فروشگاهی از جمله مراکزیهستند که رعایت پروتکلهایبهداشتی در آنها روند
کاهشی داشته است که باید تذکرات الزم در این زمینه به آنها داده شود.
سرمست با تاکید بر ضرورت انجام کارهای اقناعی و فرهنگ سازی برای
استفاده از ماسک گفت :استفاده از ظرفیت رسانه های استان به منظور فرهنگ
سازی و اقناع افکار عمومی در استفاده از ماسک و دستورالعمل های بهداشتی
ضروری است.
استاندار قم با اشاره به عملکرد یک ساله این استان د مقابله با کرونا گفت :ستاد
استانی مقابله با کرونا همواره در تصمیم گیری های خود ،توازن میان سالمت و
امینت و همچنین معیشت و وضعیت اقتصادی مردم را مورد توجه قرار داده است

و نتیجه این تصمیم گیری های این بوده است که قم عالوه بر تحقق جهش تولید،
از عملکرد قابل افتخار در زمینه کنترل کرونا برخوردار است.
وی گفت :هم اکنون قم در رتبه ۳۰میان استان های مختلف از نظر شیوع کرونا
قرار دارد که نشان از عملکرد موفق در مقابله و کنترل این بیماری است.
سرمست ،با تقدیر از همراهی و همکاری اصناف و اتحادیه استان در رعایت
دستورالعملها و محدودیتهای بهداشتی ادامه داد :استفاده از ظرفیت
اتحادیهها و اصناف ،به منظور کنترل شرایط بازار و دستورالعملهای بهداشتی در
هفتههای پایانی سال ضروری است.
وی ادامه داد :تامین کاالهای اساسی استان درهفته های منتهیبه آخر سال به
ویژه شب عید ،کارگروه های مختلف در استان فعال شدهاست.
استاندار قم ،فعال کردن کسب و کارهای الکترونیکی و ارائه خدمات
غیرحضوریبهمردمراموردتاکیدقراردادوگفت:کرونافرصتمناسببرایتغییر
در شیوههای کسب و کار را فراهم کرد که با وجود اینکه اقدامهای موثری برای
استفاده از ظرفیتهای کسب و کارهای الکترونیکی انجام شده ولی همچنان تا
رسیدن به نقطه فاصله وجود دارد.
سرمست با الزام دستگاه های اجرایی استان به منظور ارائه خدمات خود به
صورت الکترونیکی گفت :بر اساس ابالغیه صورت گرفته ،هر اداره باید ۳خدمت
پر مخاطب دیگر خود را تا پایان سال به صورت الکترونیکی ارائه دهند.
وی با بیان اینکه در ایام عید نوروز امسال تاکید بر محدود کردن و هدفمند کردن
سفرهاست گفت :اصل بر کاهش سفرها و ترددها در نوروز امسال است و این
موضوع بر اساس دستورالعمل های بهداشتی باید برنامه ریزی شود.
اولویت قم حمایت از صنایع صادرات محور است
استاندار قم همچنین روز پنجشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی و مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر قم در سالن کرامت استانداری
گفت :اولویت ما در استان حمایت از صنایع صادرات محور و پیشرفته است و
همه مدیران باید در این راستا گام بردارند .بهرام سرمست  ،ضمن تقدیر و تشکر
از همه صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی استان گفت :ما نیاز داریم که صنعت را
در کنار سایر بخشهای اقتصادی فعال در قم به جد مورد پشتیبانی قرار دهیم و
این مهمترین وظیفه مدیریت استان است .وی افزود :اگر از من بپرسند مهمترین
ماموریت خود را چه تعریف کرده ای  ،میگویم حمایت از تولید و صنعت ،اولویت
ما در این رویکر حمایت از صنایع پیشرفته و صادرات محور است .وی ادامه داد:
وظیفه مسئوالن استان حمایت همه جانبه از صنایع صادرات محور است و در این
راستا باید استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی و تولید محصوالت دانش
بنیانموردتوجهصادرکنندگانقرارگیرد.
سرمست تاکید کرد :همه سلسهمراتب سازمانها و ادارت استان باید در خدمت
اجرای دقیق بخشنامههای ابالغ شده از سوی مسئوالن برای حل مشکالت
تولیدکنندگانوفعاالناقتصادیباشد.

مدیردرمانتامیناجتماعیاستانقم:

 ۹۹درصد نسخ پزشکی در مراکز تامین اجتماعی قم الکترونیکی است

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم گفت:
در حال حاضر  ۹۹درصد نسخه پزشکان در
مراکز ملکی تامین اجتماعی این استان بهصورت
الکترونیکیصادرمیشود.
داود علیمحمدی افزود :طرح حذف
دفترچههای درمان تامین اجتماعی از اول
اسفندماه اجرایی میشود و بیماران با ارائه کد ملی
درمراکزدرمانیمیتوانندخدماتدریافتنمایند.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته  ،بیش از
سه میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی و
بیمارستان امام رضا(ع) صادر شده است ،اضافه
کرد :در بهمنماه جاری  ،بیش از  ۹۰درصد نسخ
در مطبها و داروخانهها و بیش از  ۸۰درصد نسخ
در آزمایشگاههای طرف قرارداد با بیمه تامین
اجتماعیبهصورتالکترونیکیصادرشدهاست.
وی گفت :در بهمنماه جاری ،از تعداد ۷۴
هزار نسخه صادر شده در مطبها ،بیش از ۷۱

هزار نسخه معادل بیش از  ۹۶درصد بهصورت
الکترونیکیبودهاست.
علیمحمدی افزود :در درمانگاههای طرف
قرارداد  ،از  ۱۱۰هزار نسخه صادر شده بیش از ۲۲
هزار نسخه معادل  ۲۰درصد بهصورت الکترونیکی
بوده است.
وی گفت ۸۰ :درصد هزینه مراکز طرف قرارداد
با بیمه تامین اجتماعی بهصورت آنالین همان
شب پرداخت میشود؛ داروخانهها نیز  ۳۰درصد
طلبشان را همان شب و  ۱۰درصد را تا دهم ماه بعد
دریافتمیکنند.
وی با بیان اینکه نواقص این طرح در آینده
نزدیکبررسیوبرطرفخواهدشد،گفت:رسانهها
میتوانند با پشتیبانی از این طرح به باورپذیری آن
برای مردم کمک کند.
مدیر درمان تامین اجتماعی قم بیان کرد:
متاسفانه در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم

پزشکی هنوز نسخه بهصورت دستی نوشته
میشود ،درحالیکه نسخهنویسی الکترونیک الزام
قانونبرنامهپنجسالهششممیباشد.
وی گفت :نسخه الکترونیکی امکان مشاهده
سوابق دارویی بیمار را برای پزشک معالج فراهم
مینماید و آمار صحیحی از میزان مصرف و نوع
داروها را در اختیار پزشکان قرار میدهد تا هزینهها
را به سمت بهینه کردن شرایط ببرند.
وی افزود :امکان مشاهده سوابق آزمایش و
تصویربردارینیزبهزودیمهیامیشود.
مدیریت درمان تامین اجتماعی قم با  ۸۴۲مرکز
تشخیصیدرمانیمستقلووابستهدرسطحاستان
قم قرارداد دارد؛ چهار مرکز شامل سه مرکز درمانی
سرپایی شامل پلیکلینیک بوعلی ،پلیکلینیک
 ۲۲بهمن ،دیکلینیک دکترغرضی و یک مرکز
بستری ملکی شامل بیمارستان امام رضا(ع) مراکز
ملکی تامین اجتماعی در قماست.

بیمه شدگان به شعب وکارگزاریها مراجعه نکنند؛

توقف صدور دفترچه کاغذی تامین اجتماعی در قم

اداره کل تامین اجتماعی قم در اطالعیه ای از توقف صدور دفترچه کاغذی
درمانی در این استان خبر داد و تاکید کرد که یمه شدگان برای دریافت دفترچه
جدیدبهشعبوکارگزاریهایتأمیناجتماعیمراجعهنکنند.
در این اطالعیه که نسخه ای از آن روز پنجشنبه در اختیار ایمان قرار گرفت،
آمده است :با توجه به اعالم قبلی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر توقف صدور
دفترچههای کاغذی ،از روز شنبه دوم اسفند دفترچههای کاغذی از طریق
شعب و کارگزاریها صادر نمیشود و از مردم درخواست میشود برای دریافت
دفترچه جدید سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکنند .اطالعیه حاکی است:
با توقف صدور دفترچههای کاغذی ،اوراق دفترچههای دراختیار بیمه شدگان
تامین اجتماعی معتبر و قابل استفاده است ولی پس از اتمام اوراق دفترچهها
دیگر نیازی به دریافت دفترچه جدید نیست .بیمه شدگانی که اوراق دفترچه
آنها به اتمام میرسد میتوانند در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی کارت ملی،
شناسنامه و یا جلد دفترچههای بیمه را ارائه داده و از خدمات درمانی مورد نیاز
با پوشش تأمین اجتماعی استفاده کنند .این اطالعیه افزوده است :پزشکان،

داروخانهها و تمامی مراکز درمانی و پاراکلینیکی میتوانند از طریق کدهای
دستوری  ،USSDپیامک و سامانههای اینترنتی که طی ماههای گذشته به
آنها اعالم شده است ،بیمه شدگان تامین اجتماعی را شناسایی کنند و خدمات
مورد نیاز آنها را براساس ضوابط ارائه دهند .سهم سازمان تامین اجتماعی از
هزینههای تحت پوشش در کوتاهترین زمان ممکن و قبل از سررسید مهلت
قانونی به حساب مراکز طرف قرارداد واریز میشود .اطالعیه حاکی است :با
توجه به ایجاد سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی و تمهیدات فراهم شده
برای استفاده از این سامانه انتظار میرود که پزشکان و تمامی درمانگران به مرور
استفاده از این سامانه را جایگزین روشهای سنتی نسخه نویسی و نسخه پیچی
کنند تا اوراق کاغذی در آینده نزدیک از تمامی فرآیندهای مرتبط با حوزه درمان
حذف شود .در پایان اطالعیه آمده است :با توقف صدور دفترچههای کاغذی
تأمین اجتماعی مراجعات غیرضروری مردم به شعب و کارگزاریها و ازدحام در
این مراکز کاهش مییابد و در کنار آن با توجه به ایجاد سامانه نسخه الکترونیک
تأمیناجتماعیزمینهتحولاساسیدرمدیریتخدماتدرمانیفراهممیشود.

صادق محصولی :با احمدینژاد دیدار نکردهام
دبیرکل جبهه پایداری اعالم کرد محصولی و جبهه پایداری اهل بده و بستان نیستند برای همین ممکن
است حرفهایی هم درباره ما بزنند .برخی می گویند اگر با ما وحدت کردید درست است ولی اگر وحدت
نکردید وحدت شکن هستید! صادق محصولی درباره این سوال که آیا درست که شما با احمدی نژاد و پرویز
فتاح دیدار می کنید ،گفت :اینکه با احمدی نژاد دیدار می کنم یک حرف دروغ است .ولی جدای این من
با خیلی ها جلسه دارم ولی این که دیدار با آقای فتاح را مرتبط به احمدی نژاد کنیم خطاست .ما در جبهه
پایداری باید مواضع افراد را بدانیم و بدانیم چه برنامه ای برای انتخابات دارند حاال ممکن است اینها اصال
در انتخابات شرکت نکنند.وی اظهار داشت :محصولی و جبهه پایداری اهل بده و بستان نیستند برای
همین ممکن است حرفهایی هم درباره ما بزنند .برخی می گویند اگر با ما وحدت کردید درست است ولی
اگر وحدت نکردید وحدت شکن هستید!
توئیتنمایندهمجلسدرتقبیحتوئیتر!
سید جواد حسینی کیا نماینده مجلس در توئیتی نوشت«:با محدود کردن رسانه های مخربی همچون
اینستاگرام وتوئیتر فضا برای رسانه های انقالبی و آن ها که دل در گرو اهداف انقالب و منافع عالی کشور
ُ
دارند فراهم می گردد که با فعالیت ارزشمند خود در خط مقدم جهاد امیدآفرینی بنمایند».این توئیت در
همان توئیتر هم با واکنش کاربران همراه شد ،المیرا شریفی مقدم (مجری خبر صداوسیما) جواب داد:
«پس شما کجا بنویسید؟» و کاربر دیگری هم ریتوئیت زد« :سید جان پس خودت و امثالهم اینجا چیکار
میکنید؟» و البته بسیاری هم محترمانه و غیر محترمانه به او تاخته اند و گفته اند چرا چنین پیام مهمی را
در توئیتر منتشر کرده اید این فعالیت ارزشمند خود را در یکی از پیام رسان های مورد تائید خودتان باید
مینوشتید.
قم در محاصره استانهای زرد کرونایی
طبق آخرین اطالعات اعالم شده از سوی وزارت بهداشت وضعیت کرونایی قم همچنان آبی است ،اما
به علت قرار داشتن در میان استان های زرد ،این وضعیت بسیار شکننده است.قم در چند هفته اخیر در
وضعیت آبی کرونایی قرار دارد اما به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم این وضعیت بسیار شکننده
است.وضعیت آبی کرونایی استان قم در حالی است که طبق اطالعات موجود استانهای اطراف در
وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و این مسئله وضعیت قم را بسیار حساس میکند.بر اساس آمار موجود
تعداد مراجعات سرپایی مرتبط و مشکوک به کرونا در روزهای گذشته افزایش داشته است که در صورت
تداوم این وضع احتمال اوج گیری بیماری در استان قم وجود دارد.پس از چند هفته بدون فوتی در قم در
هفته گذشته چهار بیمار کرونایی بستری در بیمارستان های قم جان خود را از دست دادند.
معاون سپاه قدس :درسوریه هزینه کرده ایم
رستم قاسمی معاون اقتصادی سپاه قدس با بیان اینکه برخی نسبت به هزینههای صورت گرفته در
محور مقاومت انتقاد دارند ،تصریح کرد :در این زمینه باید گفت که حتی یک فشنگ رایگان به عراق
ندادهایمامادرسوریههزینهکردهایم،ازسویدیگربایدتوجهداشتکهچنانچهمادرمحورمقاومتفعالیت
نداشتیمامروزبایدبرایحفظمرزهایمانهزینهمیکردیم.

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم خبرداد:

فوت یک نفر درحادثه ریزش معدن منگنز ونارچ

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهای پزشکی قم از پایان عملیات
امداد و نجات حادثه ریزش معدن منگنز
ونارچ قم در ساعت  ۱۹پنجشنبه شب خبر
داد و گفت :در این حادثه یک نفر جان خود
را از دست داد.
مهدی فراهانی پنجشنبه شب در گفت و
گویی افزود :در این حادثه جسد یکنفر که
زیر آوار محبوس شده بود ،پس از عملیات رهاسازی چند ساعته ،از زیر آوار خارج شد.
وی ادامه داد :به غیر از همین یک مورد فوتی که آقایی حدودا  ۴۰الی  ۴۵ساله بود ،مصدوم یا فوتی
دیگری در حادثه ریزش معدن منگنز نداشتیم و اگر هر آمار دیگری اعالم شده ،تکذیب میکنیم.
سخنگوی جمعیت هاللاحمر اعالم کرد که ساعت  ۱۲:۰۳روز پنجشنبه سی ام بهمن ماه ۹۹
حادثه ریزش معدن منگنز ونارچ قم به هاللاحمر اعالم شد که طبق گزارش اولیه ۳کارگر معدن زیر آوار
محبوس شدهاند .به دنبال اعالم محبوس شدن یک کارگر در عمق  ۲۹۰متری در معدن منگنز ونارچ
قم ،آتشنشانان برای اجرای عملیات نجات به این محل اعزام شدند .معادن منگنز «ونارچ» بهعنوان
بزرگترین تولیدکننده سنگ منگنز کشور از سال  ۱۳۴۱فعالیت خود را آغاز کرده و امروزه در سطح
منطقهوخاورمیانهیکیازبزرگترینتولیدکنندگاناینسنگمعدنیمحسوبمیشود.
این معادن در جنوب غربی شهر قم واقع شده و راه ارتباطی از قم به معدن  ۳۰کیلومتر است که ۱۸
کیلومتر آن جاده اصلی قم  -نیزار و ۱۲کیلومتر آن راه اختصاصی معدن است.
فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

دستگیریسارقانتلفنهمراهوکشف 18فقرهسرقت

فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به دستگیری  3سارق تلفن همراه ،گفت :متهمان با مراجعه به
افراد نوجوان در پارک ها تحت عنوان بازاريابي براي شرکت هاي کامپيوتري و فروش اقساطي لپ تاپ،
کنسول بازي و غيره ،به بهانه ثبت شماره تلفن خود در گوشي افراد ،گوشي شان را سرقت کرده و متواری
میشدند.
سردارسیدمحمودمیرفیضیاظهارداشت:درپیچندینفقرهسرقتتلفنهمراهازنوجواناندرپارک
ها ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود :متهمان با مراجعه به افراد نوجوان در پارک ها تحت عنوان بازاريابي براي شرکت هاي
کامپيوتري و فروش اقساطي لپ تاپ ،کنسول بازي و غيره ،به بهانه ثبت شماره تلفن خود در گوشي
افراد ،گوشي شان را سرقت کرده و با یک دستگاه خودرو پراید از صحنه متواری می شدند.
فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد :با تالش های صورت گرفته هویت متهمان شناسایی و مشخص
شد افراد مذکور در استان همجوار ساکن بوده و هربار برای انجام سرقت به قم تردد دارند ،بنابراین
کارآگاهان با دریافت نیابت قضائی به استان مربوطه اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه آن ها را دستگیر
کردند .سردار میرفیضی با اشاره به اعتراف متهمان به بزه انتسابی و شناسایی 18تن از شاکیان ،تصریح
کرد :در نهایت افراد مذکور به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی
استانشدند.
جانشینفرماندهاتنظامیاستانقمخبرداد

کشفمحمولهادکلنخارجیقاچاق

جانشینفرماندهاتنظامیاستانقمازکشفمحمولهادکلنخارجیقاچاقبهارزشبیشاز 5میلیارد
ریال در قم خبر داد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهارداشت :مأموران پاسگاه انتظامی کوشک نصرت در اتوبان "قم-
تهران" ،یک دستگاه خودرو پژو 405قاچاق بر را شناسایی و توقیف کردند.
وی افزود :در ادامه با هماهنگی مقام قضائی استان خودرو پژو به یگان منتقل و مورد بازرسی قرار
گرفت.
جانشین فرمانده اتنظامی استان قم گفت :در بازرسی صورت گرفته 2هزار و 772عدد ادکلن خارجی
فاقد مجوز و قاچاق کشف که کارشناسان ارزش محموله را بیش از 500میلیون ریال اعالم کردند.
سرهنگ اسماعیلی اضافه کرد :در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای
انجاممراحلقانونیتحویلمقامقضائیاستانشد.

