گفتوگو

سیدجلیلمیرمحمدی،عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلس:

عدمهماهنگیمسئوالن
باعث اوجگیری کروناست

گروه سیاسی
سیدجلیلمیرمحمدی،عضوکمیسیون
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با «رسالت» در مورد مدیریت کرونا
در کشور بیان کرد :تصمیمات ستاد ملی
کرونا از پیک اول تا به امروز که به پیک چهارم
رسیدهایم تصمیماتی بهصورت زیگزا گی و
پرفرازونشیب بوده است و یکی از ویژگیهای
تصمیماتستادملیمبارزهبا کروناازنظرمن کهتجربهمدیریتدرحوزه
دانشگاه علوم پزشکی دارم و هم در کمیسیون بهداشت هستم عمدتا
تصمیمات بهموقع نبوده است ،شاید برخی از تصمیمات گرفتهشده
ج گیری بیماری و کاهش
خوب بوده اما چون بهموقع نبوده مانع از او 
شیوع نشده است.
وی افزود :بنابراین چون تصمیمات بهموقع اتخاذ نشده نتوانسته مؤثر
باشد .ازطرف دیگر با توجه به تصمیماتی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا
گرفتهشده هرچه به سمت جلوتر آمدیم متأسفانه مردم اعتمادشان
نسبت به این تصمیمات کمرنگتر شده است.
میرمحمدی ادامه داد :بهتبع زمانی که اعتماد مردم کمتر شود منجر به
عدمحرفشنویوعدمرعایتتصمیماتستادملیمبارزهبا کرونامیشود
و همین امر افزایش شیوع و مرگومیر را در بر خواهد داشت.
* مغایرت مصوبات ستادملی مبارزه با کرونا با نظرات وزارت بهداشت
اینعضو کمیسیونبهداشتمجلس گفت:نکتهدیگردرموردتصمیمات
اتخاذ شده ستاد ملی مبارزه با کرونا ،مغایرت آن با نظر وزارت بهداشت
است و دوگانههایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا با آن درگیربوده دوگانه
اقتصاد سالمت و تفریحی سالمت بوده و عمدتا آن چیزی که آسیب به
آن وارد شده سالمت بوده است.
او تأ کید کرد :تا کنون همواره اولویت اول تفکیک بوده است بنابراین
چیزی که باعث شد شاهد شروع کرونا باشیم عدم محدودیت سفرهای
نوروزی و عدم تصمیم بهموقع برای ایجاد محدودیت در رفتوآمدهای
استانی و تورهای مسافربری خارج کشور بوده است.
میرمحمدی اظهارکرد :درنتیجه همین رفتوآمدها به کشور ترکیه،
پا کستان و هند یکی دیگر از دالیلی بود که باعث افزایش پیک این
بیماری شد .این تصمیمات در کنار عدم حرفشنوی از کارشناسان
متخصص و وزارت بهداشت بهعنوان متولی و یک عضو در ستاد ملی
ج گیری پیک چهارم شد و همین خألها قوز
مبارزه با کرونا منجر به او 
باال قوز شد
میرمحمدیدرانتهاافزود:متأسفانهعدمهماهنگیستادملیمبارزه
با کروناووزارتبهداشت،نمودشدرصحبتهایرئیسجمهورو
وزیردیدهمیشودوعدمحمایتجدی کهرئیسجمهورازمبارزان
خطمقدم کروناوسایرمجموعههایدولتیعضوستادملیمبارزه
با کرونا از نظرات کارشناسی وزارت بهداشت نیز باعث شده است
ی کند
اختالفاتی کهوجودداردوصحبتهایی کهرئیسجمهور م 
و جوابها و پاسخهایی که وزارت بهداشت میدهد در جامعه
تأثیر بگذارد و بازهم اعتماد را بسیار کمرنگتر کند.
یادداشت

حفاظت از محیطزیست در پرتو
رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدحسن پیرزاده
موضوع حفاظت محیطزیست بهطور خاص در اصل پنجاهم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران پیشبینیشده است .بر اساس این اصل« :در
جمهوری اسالمی ایران حفاظت از محیطزیست که نسل امروز و نسلهای
بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی
ن که با آلودگی محیطزیست یا
ی گردد .ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آ 
م 
تخریب غیرقابلجبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است ».عالوه بر این اصل در
اصول دیگر قانون اساسی نیز ابعاد مختلفی از مسائل زیستمحیطی منعکس
شده است ،که در فصل سوم یعنی حقوق ملت و در فصل چهارم که به اقتصاد
و امور مالی اختصاص دارد قانون اساسی بهطور ضمنی ابعادی از محیطزیست
را مدنظر قرار میدهد.
حقوقیچونحقحیات(اصل)۴۲حقبهداشت(اصل)۴۳منعاسرافوتبذیر
در کلیهشئوناقتصادی(اصل)۴۴مدیریتانفالوثروتهایعمومی(اصل)۴۵
ازجمله مواردی هستند که با محیطزیست پیوند دارند .لکن توجه صریح
و مستقیم به محیطزیست در اصل پنجاهم قانون اساسی جایگاه حفاظت
ی کند.این اصل حاوی
محیطزیست در جمهوری اسالمی ایران را پیشبینی م 
مسائلحقوقیبسیارمهمیاست.پیشبینیاصلحفاظتبرایمحیطزیست،
پیوندغیرقابلتفکیکبینتوسعهاقتصادیبامحیطزیست،شناساییتلویحی
حق همگانی برداشتن محیط زیستی سالم ،درعینحال تکلیف آنان به تالش
برای ایجاد و حفظ محیط مذکور ،درک شخصیت حقوقی نسلهای آینده و
ٔ
درزمینه تولد در محیطی سالم و مناسب برای حیات پایدار ،لزوم
حقوق آنان
رعایت اصل انصاف بین نسلی توسط نسل حاضر و نسبت به نسلهای آتی و
پیشبینی اصل توسعه پایدار از مهمترین دستاوردهای حقوقی این اصل است
که در مقام مقایسه با قوانین اساسی دیگر کشورها در ردیف ممتاز قرار دارد.شاید
در نگاه اول بهنظر برسد فعالیتهایی که منجر به خسارتهای زیستمحیطی
ً
میشودعموما توسطاشخاصخصوصیباهدفارتقایمنافعشخصیصورت
ی گیرد .اما باید اذعان نمود بنگاههای اقتصادی دولتی نیز میتوانند در کنار
م 
بخش خصوصی بهعنوان منبع مستقیم آلودگی و تخریب محیطزیست تلقی
شوند .همچنین نباید تأثیر تصمیمات و مقررههای اداری را در ارتباط با تخریب
محیطزیست ازنظر دور داشت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره خود جنبه های مختلفی از
حفاظت از محیطزیست را مدنظر قرار داده است که در ادامه به بخشی از این
رویه اشاره خواهیم کرد:
.1دادنامه شماره  409مورخ  1382/10/14در خصوص صیانت از منابع آبی
بهویژه سفره های آب زیرزمینی
.2دادنامه شماره  61و - 62مورخ  1380/2/30در خصوص ابطال بخشنامه
شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایرانمشعربرخودداریشرکتهایتجاری
تولیدکنندهازنصب کیت گازسوزرویخودروهایپال کشخصیودولتیباهدف
جلوگیری از آلودگی هوا.
.3دادنامهشماره-856مورخ1395/10/28مبنیبرابطالمصوبههایشماره
/17139ت50408ک 1393/2/20-و /72392ت50918ک1393/6/29-
وزیرانعضوشورایهماهنگیمناطقآزادتجاری-صنعتی،براساسایندادنامه
تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی
حفاظت محیطزیست است.
.4دادنامهشماره-570مورخ،1396/06/14براساسایندادنامهمصوبهوزیر
صنعت ،معدن و تجارت در خصوص عدم ضرورت استعالم از سازمان حفاظت
محیطزیست در موارد صدور پروانه محصول جدید ،افزایش ظرفیت ،تغییر
نوع تولید و یا توسعه با هدف حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن
ابطال گردیده است.
.5دادنامه شماره  - 129مورخ  1380/04/24با موضوع ابطال بخشنامه شماره
 5768.2مورخ  1378.6.16سازمان جنگل ها و مراتع كشور ،براساس این رأی
وا گذاری نهالستان ها و پارک های جنگلی و ایستگاه های بذر و بیابان زدایی به
اشخاصدر قالباجارهمدتدار،مغایرقانونحفاظتوبهرهبرداریاز جنگلها
و مراتع است.
.6رأیوحدترویهشماره-729مورخ،1396/08/02براساساینرأی کشاورزان
بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند ،در صورت
مهار آن با ایجاد سد ،موظف به پرداخت آب بهاء هستند.
عالوهبرآرایاشارهشده،شعبدیوانعدالتادارینیزرویهغنیازلحاظحفاظت
از محیطزیستدر جنبههایمختلفصیانتاز منابعآبی،حفاظتاز جنگلها
و مراتع ،جلوگیری از آلودگی هوا و سایر جنبه های محیطزیست دارد.
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مذاکرات ایران با  ۴+۱واکاوی شد

معصومه پورصادقی-دبیر گروه سیاسی
ادامه از صفحه اول
اماماجراازاینقراراست کهآمریکابهدنبالاین
است کهبارفعبخشیازتحریمهایاقتصادی
علیه ایران ،به توافق هستهای بازگردد ،اما
همچنانبرایرسیدنبهتوافق گستردهتر که
شاملمحدودیتهایبیشتریعلیهایراندر
حوزههای مختلف باشد ،ساختار تحریمها را
حفظ کند .آمریکا با رفع غیرموثر تحریمها در
اصلبهدنبالاهرمیبرایتضمینمذا کراتآتی
وهمچنانایجادهمگراییدر بین کشورهای
عضوبرجاماستتابرتهرانبراینشستنپای
میز توافق جدید فشار بیاورند.
اصرار تهران برای رفع تمامی تحریمهای
پسابرجامی ازاینجهت است که چارچوب
تحریمها بهمانند شمشیر داموکلوس باالی
سر آن باقی نماند.
افزایشترسوریسکشرکتهایخارجی
در معامله با ایران
برخالف این تفسیر که برخی تحریمها شاید
جنبه نمادین داشته باشند ،آمریکا با حفظ
تحریمهایی کهبرچسبتروریستیوحقوق
بشری دارند ،به دنبال حفظ شا کلهای از
تحریمهاست که کشورها و شرکتهای
خارجی را از همکاری با ایران بازدارد .تجربه
برجام و زمانی که تحریمهای بیشتری رفع
شدهبودند،نشانمیدهد کهباحفظبرخی
از تحریمها ،عادیسازی روابط اقتصادی
با ایران رخ نخواهد داد و برچیدن ساختار
تحریم از اهمیت اساسی برخوردار است.
فضای ترس از همکاری اقتصادی با ایران

مذاکراتوینبایدنقدشود

پس از انعقاد برجام هم در میان شرکتهای
اروپایی مشهود بود .حال باتجربه یکبار
خروج یکجانبه آمریکا از آن و باز اعمال
تحریمها،اینمیزاناحساسترسوریسک
در معامله با ایران ،نزد شرکتهای خارجی

افزایشیافته است.
آمریکاییها با علم به این موضوع ،به دنبال
فرآیندی هستند که برجام را از برزخ فعلی
نجات نسبی دهند و آن را به برجام پالس
در آینده تبدیل کنند .اروپاییها که طی

چ کدام از تعهدات
سالهای گذشته به هی 
خود پایبند نبودند ،هدف مشترکی را با
ی کنند .بنابراین خنثی
واشنگتن دنبال م 
کردن چنین برنامهای از طریق پافشاری بر
رفع تمامی تحریمها میسر است.

اسماعیل حسین زهی ،عضو کمیسیون عمران مجلس:

بازار مسکن به یک بازار سرمایهای
تبدیلشده بود
اینعضو کمیسیونعمرانمجلستأ کید
کرد :تا کنون به نظر میرسد این طرح
از افزایش قیمت و سودا گری در بخش
مسکن جلوگیری کرده است و بهنوعی
رکودایجادشدهدر اینبازار،تمایلبرای
سرمای ه گذاریرا کهباعثافزایشقیمتها

کاهش قیمت مسکن با طرحهای مجلس مورد انتظار است
حانیه مسجودی
اسماعیل حسین زهی ،عضو کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با «رسالت» ضمن اشاره به افزایش
بیرویه قیمت مسکن و عزم مجلس برای جلوگیری از این اتفاق
بیان کرد :دولتمردان در سالهای اخیر عملکرد مناسبی در حوزه
مسکن نداشتهاند و این حوزه بهنوعی رهاشده بود و رهاشدگی آن
باعث افزایش نفوذ دالالن و سودا گران شده بود.
وی افزود :مجلس شورای اسالمی پس از آغاز به کار این خأل
مدیریتیراحس کردوفصلاجارههاسررسیدهبودومردماز شرایط
رئیسمجلسشورایاسالمی گفت:همهمسئوالندستبهدست
هم دهیم و با اعتماد و تالش با تحریم مبارزه کنیم و تالش جدی
برای رفع تحریمها نیز داشته باشیم.
به گزارشمهر،محمدباقرقالیبافدرمراسمبهرهبرداریازخانه کشتی
شهیدمصطفیصدرزاده،بزرگترین کمپتمرینی کشتیدرجهان،
ضمنتبریکسالروزمیالدباسعادتحضرتامامحسنمجتبی(ع)
گفت :در ابتدا الزم میدانم از زحمات شبانهروزی مسئوالن
فدراسیون کشتی ،زحمتکشان ،کارگران و متخصصان ،در کنار
حمایتهایوزارتورزشبرایبازسازیجدیواساسیاینسالن
زیبا و مجهز تشکر و قدردانی کنم .در این محفل باصفا و معنوی یاد
شهدا و مخصوصا شهدای ورزش و کشتی در دوران دفاع مقدس و
شهدای مدافع حرم را گرامی میدارم.
ن که ورزش یکی از موضوعات مهم اجتماعی بوده که
وی بابیان ای 
بایدبهآنتوجهشود،تصریح کرد:ورزشیک کار حاشیهایواضافی
نیست.ورزشدرمتنجامعهودرزندگییکایکافرادتأثیرگذاراست.
ورزشموضوعیاست کهدرفرد،خانواده،جامعهومباحثمنطقهای
وبینالمللیتأثیرزیادیداردوهمنقشویژهایدرعرصهسیاسی،هم
فرهنگیوهماقتصادیواجتماعیومحیطزیستداردوبایدبهابعاد
مختلف این پدیده توجه داشته باشیم.
رئیس مجلس تأ کید کرد :اینکه گفته میشود خرج کردن در ورزش
هزینهنیستوسرمای ه گذاریاستبرهمیناساساست.ورزشدر

ایجادشده ناراضی بودند .به بهانههای مختلف بهقدری قیمت
مسکن و اجاره آن را باالبرده بودند که کمتر کسی توان تمدید اجاره
خانه خود را داشت.
حسین زهی ادامه داد :بر همین اساس دو طرح درمورد مسکن در
مجلس مطرح شد و پیشنهادهای مختلف بررسی شد .نخست
طرح مالیات از خانههای خالی و دوم طرح جهش تولید و تأمین
مسکن بود .طرح مالیات از خانههای خالی پیش از سال  1400در
مجلس تصویب و با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و به
متولیان امر ابالغ شد.

بود کاهش داده است.
اوبیان کرد:طرحجهشتولیدوتأمینمسکننیزدرراستایهمین
هدف بود .این طرح پیشنهادات و مادههای بسیار خوبی دارد که
باعث افزایش مسکن در تنظیم شدن عرضه و تقاضا میشود.
حسین زهی افزود :ا کنون کشور ما با کمبود عرضه مسکن مواجه
است و همین امر نیز یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت خرید و اجاره

محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی:

بایدبرایرفعتحریمهاتالشکنیم
سالمت جسمی و روحی جامعه تأثیر زیادی دارد ،در
حوزههای اقتصادی تأثیرگذار بوده و موجب توسعه
اقتصادیمیشود؛درحوزههایسیاسینیزافتخارآفرینی
ورزشکارانمیتواندباعثمعرفیوشناساییفرهنگو
عظمتیک کشورباشدودرارتباطاتجهانیومنطقهای
نیز نقش انکارناپذیری دارد.
قالیباف بیان کرد :رشتههای پهلوانی مثل کشتی که
ریشهدرفرهنگوآییناینمروبومدارندمیتوانندنقش
ویژهای در عرصههای مختلف جامعه داشته باشند.
ن کهوظیفههمهمامسئوالنایناست کهدرهرشرایطی
ویبابیانای 
به موضوع ورزش چه همگانی و چه قهرمانی توجه کنیم افزود:
طبیعتا ا گر ورزش همگانی توسعه پیدا نکند ،ورزش قهرمانی ما نیز
رشدنخواهد کرد.همچنیناستعدادیابیوتوجهبهاستعدادهای
ورزش از مسائل مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :بیش از  ۴۰سال از
ی گذرد و بنده بهعنوان یک خدمتگزار مخصوصا
انقالب اسالمی م 

حسن روحانی ،رئیس جمهور:

محدودیتهایکروناییتمدیدشد
رئیسجمهور گفت :مرزهای شرقی کشور با دقت و
جدیت کنترل شود تا شاهد وضعیت مشابه ورود
ویروس انگلیسی به کشور نباشیم
به گزارشمهر،جلسهروسای کمیتههایتخصصی
ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه در حضور
رئیسجمهور برگزار شد .در این جلسه ،کمیته
امنیتی – اجتماعی با توجه به مباحثی که در
ستاد ملی در خصوص کنترل و مدیریت ویروس
جهشیافته هندی به ایران و با توجه به مرز
گستردهشرقیباافغانستانوپا کستانورفتوآمد
به کشور هند مطر حشده بود ،گزارشی از اقدامات
انجامشدهبرای کنترلاینمرزهاباهماهنگینیروی
انتظامی ،ستاد کل نیروهای مسلح و همکاری
ستادهای استانهای شرق کشور و همچنین
مدیریتو کنترلرفتوآمدبه کشورهایپا کستان

بیاعتمادی ایران به آمریکا
نکتهدیگر،بحثراستیآزماییوتوالیاقدامات
الزم برای بازگشت به اجرای کامل برجام است.
اصرار ایران برای راستیآزمایی رفع تحریمهای
آمریکابرایناستداللاستواراست کهواشنگتن

و افغانستان ارائه کرد.
روحانیبااشارهبهمباحثی کهدر ستادملیمقابله
با کرونا در ابتدای هفته گذشته در این رابطه
موردبحث و بررسی قرارگرفته بود ،گفت :همه
دستگاهها موظف هستند با جدیت و قاطعیت
مرزهای شرقی را کنترل کنند و باید مراقبت کنیم
با وضعیت مشابه ورود ویروس انگلیسی به کشور
مواجه نشویم و در این زمینه هیچ اهمال و سستی
از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست.
ویتأ کید کرد:همهدستگاههایذیربطباتوجه
به مسئولیتی که در ستاد کل نیروهای مسلح
برایشان مشخصشده اعم از نیروی انتظامی،
استانداریها و ستادهای استانی مقابله با کرونا،
موظفنددر یکحرکتهماهنگومنسجموطبق
برنامهریزیهایبهعملآمدهنسبتبهانجاموظایف

بعد از دوران دفاع مقدس توفیق خدمت در عرصههای
مختلف را داشتهام ،پس دیگر نمیتوانم باید  ،باید کنم
و وعده بدهم.
قالیباف اظهار داشت :در هرجایی که توفیق خدمت
داشتم عمیقا به ورزش توجه کردم .همانطور که نقش
مسجدوفعالیتهایتربیتیومحیطفرهنگیرادردوران
نوجوانی و جوانی خودم دیدم ،نقش ورزش را در تربیت
سالمدرزندگیخودممشاهده کردم،لذابهموضوعورزش
نیز همانند دیگر وظایف مهمی که داشتم توجه کردم.
ویافزود:یادممیآیدزمانی کهآقایدبیردر دورانخدمتسربازی
حضور داشت ،بنده در نیروی انتظامی توفیق خدمت داشتم .در
همان زمان توجه زیادی به ورزش نیروی انتظامی صورت گرفت
و باشگاه پاس در رشتههای ورزشی مختلف از فوتبال تا کشتی و
رشتههای رزمی فعالیت جدی داشت .چهرههایی مثل علیرضا
دبیرنیزاز هماندورانفعالیتجدیدر کشتیورسیدنبهعناوین
قهرمانیداشتند.رئیسمجلسبااشارهبهاینکهدرشهرداریتهران

اقدامواطالعرسانیالزمبه
مردم را انجام دهند.
در این جلسه همچنین
کمیته بهداشت و درمان
گزارشی از وضعیت کشور
در خصوص میزان شیوع و
ابتالدرموجچهارمبیماری
واینکهدربرخیازشهرهای
قرمزبارعایتپروتکلهایبهداشتیاز سویمردم
وضعیت قرمز به نارنجی تبدیلشده است ،ارائه و
یادآورشدباتوجهبهافزایشنسبیرعایتپروتکلها
شدتبیماریتااندازهای کاستهشدهامابهمرحله
آرامش نرسیده و این نیازمند تداوم رعایت کامل و
دقیق پروتکلها است.
محدودیتهای مربوط به شهرهای قرمز و
نارنجی یک هفته دیگر تمدید شد
به پیشنهاد کمیته بهداشت و درمان با توجه
به اینکه هنوز به مرحله قابلاطمینانی در مورد
کنترل موج چهارم نرسیدهایم ،محدودیتهای
مربوط به شهرهای قرمز و نارنجی یک هفته دیگر

است .درحالحاضر باتوجه به ازدواج زوجهای جوان ساالنه به
یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است و ا گر این خانهها
تأمین شود میتوان به کاهش قیمت نیز امیدوار بود.
وی خاطرنشان کرد :در این طر ح دولت موظف است ساالنه
یکمیلیونواحدمسکنتأمین کندوهمکاریبانکهاونهادهای
سازندهباصندوقملیمسکنیکیاز پیشنهاداتخوبوتأثیرگذار
است.
حسین زهی بیان کرد :در این طرح پیشنهاد ایجاد صندوق ملی
مسکن دادهشده که ریاستش نیز با وزیر راه و شهرسازی است.
همکارینهادهابایکدیگروسرازیرشدنمنابعمالیازقبلبخشهای
مختلفساختمانباعثترغیبمردمبهرویآوردنبهساختمسکن
میشود.اینعضو کمیسیونعمرانمجلسدرانتها گفت:مجلس
درتالش است تا سوءمدیریت دولت در بخش مسکن را جبران کند
و تصمیمات اتخاذشده نیز دراینراستا مؤثر بوده است.
نیز موضوع ورزش در اولویتهای کاریام بود،افزود :بیش از یک
هزار زمینچمنمصنوعیدر تهرانساختهشدوسالنهایمتعدد
دیگری نیز در اقصی نقاط تهران به بهرهبرداری رسید.
قالیبافافزود:امروزنیزدرمجلسشورایاسالمی کهتوفیقنمایندگی
ی کنم که پای کار
و خدمتگزاری مردم را دارم به وزیر ورزش اعالم م 
هستیم و معتقدیم هزینه در ورزش ،پول دور ریختن نیست بلکه
سرمای ه گذاری است.
وی تأ کید کرد :البته شرایط اقتصادی کشور سخت است اما نباید
از مسائل فرهنگی و تربیتی غافل شویم ،مخصوصا در این دوران
کرونایی که کمتحرکیوایستاییدربخشهایمختلفبهوجودآمده
و باعث افزایش خستگیها و آسیبهای روحی شده است.
رئیسمجلسبااشارهبهاینکهبایدبیشاز گذشتهتالش کنیم،اظهار
داش :ابتدا باید اولویتمان معیشت مردم باشد و همه مسئوالن
دستبهدست هم دهیم و با اعتماد و تالش با تحریم مبارزه کنیم و
تالشجدیبرایرفعتحریمهانیزداشتهباشیم .از سویدیگرباید
تالشجدیومدبرانهداشتهباشیمواز ظرفیتهای کشور استفاده
کنیم.قالیبافدر پایان گفت:از پیشکسوتان،ورزشکارانقهرمانان
و بزرگان کشتی ،خانواده شهید صدرزاده و وزیر ورزش قدردانی و
ی کنم و به علیرضا دبیر که هم سابقه برنامهریزی و بودجه
تشکر م 
دارندوهماز قهرمانانبزرگوملیاینسرزمینهستندنیزبهخاطر
ی کنم.
زحماتش تشکر م 

تمدید شد.
درعینحال کمیته بهداشت و درمان همچنین
گزارشی از میزان رعایت پروتکلها و نحوه نظارت بر
آنها و اعمال قانون در کسبوکارها ،محیطهای
عمومی و ادارات و محافل مذهبی در شهرهای
مختلف ،ارائه کرد که رئیسجمهور با اشاره به
وضعیت شیوع بیماری در سراسر کشور ،اظهار
داشت :با توجه به جهشهای متعددی که از این
ویروس شاهد هستیم به نظر میرسد این بیماری
بهزودی رو به پایان نیست و تنها راه مطمئن برای
قطعزنجیرهو کاهشابتالرعایت کاملپروتکلهای
بهداشتی است.
روحانی خاطرنشان کرد :بهرغم تالشهایی هم
ٔ
درزمینه وا کسن در سراسر جهان در حال انجام
که
است،باتوجهبهتردیدهایی کهمتخصصیننسبت
بهاثربخشی کاملوا کسنهادر جهشهایبعدی
ی کنندنمیتواننسبتبهوا کسیناسیوننیز
مطرحم 
زیاداطمینانداشتلذا کما کانتنهاراهحلمؤثربرای
مقابلهبااینبیماریدر تمامدنیارعایتپروتکلها
و پرهیز از تجمعات غیرضروری است.

آگهی مزایده

آگهی فقدان سند مالکیت

به موجب پرونده اجرایی کالسه  9900469له خانم زهرا جمشیدی ( زوجه ) و علیه
آقای نبی جعفری (زوج) یک دستگاه اتومبیل ساینا  232(m15)tb150انژکتوری به رنگ
سفید شیری مدل  1396به شماره انتظامی ایران  196 -24م  25تعداد سیلندر  4محور 2
شماره موتور  m15/8502761متعلق به آقای نبی جعفری که طبق نظر کارشناس رسمی
به مبلغ  1/000/000/000ریال ارزیابی شده از ساعت  9الی  12یکشنبه مورخ 1400/2/22
در محل توقیف خودرو (پارکینگ میری اندیمشک) از طریق مزایده به فروش میرسد
مزایده از مبلغ  1/000/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته
میشود و کلیه هزینههای قانونی بهعهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده
نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک اندیمشک
نادر رضایی میرقاید
تاریخ انتشار 1400/2/11
د ش 1400/2/11

آقایانوخانمهاعلیومحمدوحسنوعصمتوفاطمههمگیحسنیباستناداستشهاد
محلی که به امضاء شهود و بگواهی دفترخانه شماره  4دامغان رسیده مدعی میباشد
کهاسنادمالکیتششدانگپال ک 449فرعیاز  2529اصلیواقعدر بخشیکدامغان
که بهنام نامبردگان صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود و مالک درخواست
صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده  120آیین نامه قانون
ثبت آ گهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا
وجود اسنادمالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت ده
روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و
در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود ،نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق
مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان دامغان
تاریخ انتشار 1400/2/11
د ش 1400/2/11

باخروجیکجانبهوبدونطیپروسهتعبیهشده
در برجام،بازیگرقابلاعتمادینیست.هرچند
پیش از آنهم اعتمادی به کاخ سفید نبود،
اما تجربه چند سال گذشته بهشدت بر سطح
بیاعتمادی به آمریکا افزوده است.
نکتهدیگرایناست کهآمریکاییهاواروپاییها،
در گذشته بیش از آنکه تحریم را عمال بردارند،
آن را یا روی کاغذ برداشتند یا حتی همان را هم
نقض کردند.آنچهبرای کشورمانومنافعمردم
مهماست،رفععملیتحریمهاست.صرفتغییر
شرایطرویکاغذهرچندالزماست،امابههیچوجه
کافینیست.برایهمینآنچهبایدمعیار باشد،
مشاهده آثار رفع تحریم هست ،نهفقط بسنده
کردن به اعالمیههای مربوط به رفع تحریمها.
آمریکاییها سابقه بازی کردن با کالف سردرگم
تحریمها را دارند ،تا با گشودن برخی بخشها،
همچنان گرههاییراباقیبگذارند کهبخشهای
آزادشده را نیز به گروگان بگیرند .بنابراین ایده
راستیآزمایی ،نه صرفا یک ژست مذا کراتی یا
اجرایی،بلکهناظربرحصولاطمینانازپایبندی
طرف مقابل به تعهدات است.
خروجی مورد انتظار برای ایران از مذا کرات یا
تفاهم احتمالی ،انتفاع اقتصادی کشور است،
وگرنهدلیلیبرایعقبنشستندرحوزهتعهدات
هستهایوجودندارد.احصایمنافعاقتصادی
در مقطع زمانی فعلی نیز از مسیر راستیآزمایی
ی گذرد.
رفع تحریمهای آمریکا م 
طبیعیاست کهباتوجهبهپیچیدگیتحریمها،
راستی آزمایی بهنوبه خود اقتضائات و کیفیت
مشخصیرامیطلبدونبایدآنرابهروندیصرفا
نمادین تبدیل کرد.

درجلسهامروز کمیتههایتخصصیستادملیمقابله
با کرونا همچنین گزارش عملیات وا کسیناسیون و
تهیهوا کسناز کشورهایخارجیوبخصوصتولید
وا کسندرداخلازجملهوا کسنمشترکایرانو کوبا
ارائهشد کهرئیسجمهورازدستگاههایمرتبط که
این کارراانجاممیدهندوهمکاریهایانجامشده
در این زمینه قدردانی کرد.
ویبااشارهبهمشارکتبخشخصوصیدر واردات
وا کسنخارجی،باردیگربهوزارتبهداشتودرمان
دستورداد:دراینخصوصبابخشخصوصی کمال
همکاریراانجامدهندوامکاناتالزمبرایمشارکت
بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کنند.
روحانی همچنین پس از ارائه گزارش کمیته
امنیتی – اجتماعی در خصوص برگزاری مراسم
و آیین شبهای قدر با رعایت پروتکلها ،تأ کید
کرد :با توجه به تجربهای که سال گذشته نسبت
به این شبها و مناسک مقدس شبهای قدر
داشتیم ،امیدوار هستیم بتوانیم با رعایت کامل
همه پروتکلها از این شبهای گرامی بهترین
بهرهها را ببریم.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای/خانم کبریپارتاریاندارایشمارهشناسنامه4520014451بهشرحدادخواست
به کالسه1237/99/4از اینشورادرخواست گواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیح
داده که شادروان خدیجه یانس به شماره شناسنامه  1200در تاریخ  1395در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1کبری پارتاریان فرزند فرحان ش ش  4520014451متولد  1368فرزند متوفی
 -2فاطمه سبزی فرزند محمدخان ش ش  132متولد  1315مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آ گهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ایالم
تاریخ انتشار 1400/2/11
د ش 1400/2/11

