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*نسیبه پیرایش
آغاز  از  روز  پنجاه  حدود  گذشت  از  پس 
اعتراضات در کشور، این اعتراضات به دانشگاه 
کشیده شده و همچنان ادامه دارد. اما نقطه قابل 
توجه در اعتراضات دانشجویی توهین و فحاشی 
و  سرشناس  افراد  برخی  میان  این  در  است. 
صاحب تریبون بدون توجه به عوامل زمینه ساز 
این خشونت کالمی، با توهین و فحاشی متقابل 
از  بیش  خشونت  و  روزافزون  خشم  موجب 
پیش در محیط دانشگاه و در نتیجه سطح جامعه 

می شوند. 
رسول سلیمی در خبرآنالین نوشت: »اگرچه 
اغلب تشکل های دانشجویی راه برون رفت از 
فضای فعلی را گفت وگو می دانند اما از سویی، 
اداری  کارهای  و  ساز  معترض،  دانشجویان 
در                                                             اندیشی  آزاد  های  کرسی  برگزاری  برای 
دانشگاه ها را که مورد تایید و توصیه مقامات 
دانند.  می  کارایی  فاقد  بوده،  نیز  نظام  عالی 
سال های  در  دانشجویی  های  تشکل  آنکه  چه 
عضوگیری  در  محدویت ها  برخی  با  نیز  اخیر 
های  نظارت  و  بوده  مواجه  دانشجویان  از 
دانشجویان  صالحیت  تعیین  در  استصوابی 
اتحادیه ها  داخلی  انتخابات  در  شرکت  برای 
دایره  پیش  از  بیش  دانشجویی،  تشکل های  و 
را محدود کرده و  پرانگیزه  دانشجویان  حضور 
به مرور، فعالیت برخی دانشجویان را در خارج 
از دایره تشکل های دانشگاه، تعریف کرده است.
موضوعی که نقش نهادی تشکل های دانشجویی 
در جامعه پذیر کردن دانشجویان را منتفی و این 

تشکل ها را در وضعیت انفعال قرار داده است.
جلسات  در  دانشجویان  دیگر  سوی  از 
به  شریف  و  تهران  دانشگاه  در  شده  برگزار 
تجمعات  برگزاری  که  داشتند  اذعان  نکته  این 
در                                     آنها  آزادانه  اظهارنظرهای  و  مجوز  با 
سال های گذشته به دعوت آنها به کمیته های 
این  از  شده  منجر  آنها  با  برخورد  و  انضباطی 
هزینه های  گرفتن  نظر  در  با  دانشجویان  رو 
ساختارشکنی  به  قوانین  چاچوب  در  فعالیت 

این  از  آوردند.  دانشجویی روی  در محیط های 
پذیری  فرهنگ  و  سیاسی  تربیت  فقدان  منظر، 
فعالیت تشکیالتی در تشکل های دانشجویی که 
دست کم در دولت های هفتم و هشتم، جامعه 
قانونی  چارچوب های  در  دانشجویان  پذیری 
سیاستگذاری                                                                            دانشجویی  تشکل های  در  را 
اعتراض  که  شرایطی  در  و  حاال  کرد،  می 
مسیر  از  طرح  قابلیت  آنها  نظر  از  دانشجویان 
تشکل های دانشجویی را ندارد و یا با موانع نظام 
اداری مواجه است، کنشگری آن ها را خارج از 
قواعد و به شکل آنارشیستی در فضای عمومی 
پیامدهای  که  موضوعی  است.  کرده  تعریف 
تشکل های  محدودسازی  در  سوء  سیاست های 
کالمی  خشونت  و  توهین ها  در  را  دانشجویی 

دانشجویان برجسته می کند.
 عباس عبدی در روزنامه هم میهن نوشت: »به 
تابوهای  اتفاقًا در  این ماجرا  نظرم ریشه اصلی 
رسمی از جمله مسأله پوشش و محدودیت های 
برای  این کلمات راهی است  آن است. کاربرد 
نیز  و  قدسی  امر  کردن  عرفی  و  شکنی  تابو 
پوشش  برای  موجود  محدودیت های  از  عبور 
زنان، دختران و پسرانی که در کافه یا کالس یا 
خیابان کنار هم هستند و حس می کنند که باید 
به پوشش حقوقی ملتزم باشند، پوششی که میان 
هر  به  آنان  و  می کند  ایجاد  فاصله جنسی  آنان 
دلیلی این فاصله را نمی پذیرند، به طور طبیعی 
کلمات  کاربرد  به  فاصله،  این  شکستن  برای 
متوسل می شوند و با استفاده از کلمات جنسی، 

از پوشش عبور می کنند.
البته این به معنای آن نیست که این کار آگاهانه 
و در یک شب و یک هفته و یک ماه رخ داده. 
این فرآیندی است که طی سال های متمادی و 
گشت  هیچ  و  است  گرفته  شکل  آهسته  بسیار 
جریمه  و  کشف  را  آن  نمی تواند  هم  ارشادی 
کند. به جز این علت کلی به موارد دیگر هم باید 
اشاره کرد. ادبیات سیاسی فاخر از جامعه ایران 
رخت بر بست و صاحبان قدرت یا افراد با نفوذ 
سیاست در جبهه نواصول گرایی، از ادبیات فاخر 

سیاسی دور شدند و کلمه و ادبیات سیاسی را 
کلمات  و  مفاهیم  خودشان  کشاندند.  ابتذال  به 
مستهجن و لودگی را وارد ادبیات سیاسی کردند 
و بعد هم پیروزمندانه به آن خندیدند. چه بسا 
کوشیدند که کلمه »دیاثت« را تئوریزه کنند. یکی 
از مداحان مشهور در یک نوار خود آن چنان این 
الفاظ رکیک را به کار می برد که هر شنونده ای 
به  ناموسی  فحش های  می کشید، حتی  خجالت 
که  هنگامی  یا  می دهند.  ائمه  دشمنان  و  امویان 
از تتلو به عنوان یک هنرمند شاخص تعریف و 
تمجید می کنند، نتیجه رواج و رسمیت دادن به 

همین ادبیات است.
ولی پرسش مهم تر این است که چرا جوانان 
این کلمات را در سیاست به کار می برند؟ برای 
اینکه این نسل تا کنون وارد سیاست میدانی نشده 
گفت  ناسزا  بتوان  سختی  به  انتخابات  در  بود. 
درهای سیاست  که  هنگامی  داد. پس  و فحش 
دروازه های  عادی  طور  به  شد،  بسته  مدنی 
مسئوالنه  رهبری  بدون  و  خیابانی  سیاست 
گشوده شد، ادبیات این میدان هم به طور طبیعی 
همین است. در حقیقت راهی جز استفاده از این 
کلمات باز گذاشته نشده است. مگر می توان در 
انتخابات رقابت کرد و این کلمات رکیک را به 
کار برد؟ آنان که درب سیاست را بستند و این 
سکوت  لطفًا  کردند،  باز  را  ناسزاگویی  دروازه 
کنند و قدری به خودشان بپردازند، بلکه علت 

فحاشی ها را در خود ببینند.«
احمد زیدابادی فعال سیاسی اصالح طلب هم در 
یادداشتی برای روزنامه اعتماد اظهار کرد: »تشنج 
بین دانشجویان دارای گرایش های سیاسی متفاوت 
در روزهای اخیر وارد مرحلۀ بسیار بغرنجی شده 
است. در واقع دانشجویان حامی وضع موجود با 
برابر  در  به  گونه ای  حکومت،  منتقِد  دانشجویان 
برای  راهی  اگر  که  کرده اند  صف آرایی  یکدیگر 
توافق و سازش بین آنها پیدا نشود، دانشگاه های 
کشور ممکن است ثبات الزم برای ادامۀ فعالیت 
طبیعی خود را از دست بدهند و حتی به تعطیلی 

کشانده شوند.
 انتظار اینکه این دو گروه دانشجویی بنا به ابتکار 
برسند،  توافق  به  و  شده  گفت وگو  وارد  خود 
غیرواقع بینانه است و به ناچار طرِف ثالثی باید در 

این زمینه میانجی گری کند.
 شاید تشکیل هیأتی خارج از دانشگاه و با حضور 
راه  بهترین  عموم،  اعتماد  مورد  و  معتدل  افرادی 
طبعًا  هیئتی  چنین  باشد.  مشکل  این  با  برخورد 
گرایش های  با  دانشگاه ها،  در  با حضور  می تواند 
مختلف دانشجویی و نمایندگان آنها بدون واسطه 
را  آنها  احتمالی  درشتی های  بنشیند،  بحث  به 
توافقی  برای پذیرش  آنان را  نهایتًا  تحمل کند و 
که منجر به حفظ آرامش دانشگاه و خشنودی همۀ 

طرف ها شود، متقاعد سازد.«

سالم ابراهیم رئیسی به دالر ۳۶ هزار تومانی
رئیسی چگونه اقتصاددانان را به خط کرد؟

دانشگاه، اعتراض، فحاشی؟!
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*مریم وحیدیان
در حالیکه رئیسی تا پیش از انتخاب به عنوان 
خط  به  را  اقتصاددانان  بود  گفته  جمهور  رئیس 
این شد  نتیجه  انتخابات  از  پس  اما  کرد،  خواهد 
جمهوری  تاریخ  اقتصادی  تیم  بی تجربه ترین  که 
اسالمی بر سر کار آمد؛ تیمی که یکبار هم تجربه 
این  نتیجه  نداشت.  سیاستگذاری  و  اجرایی  کار 
تصمیم فعال با دالر ۳۶ هزار تومانی خود را نشان 

داده است.
قرار گرفتن قیمت دالر در مرز ۳۶ هزار تومان 
در ۱۴ آبان ماه، نگرانی ها بابت قرار گرفتن روی 
آثار و  موج تورمی را تقویت کرد. چنانکه هنوز 
تبعات گرانی قیمت دالر را بعد از لغو برجام در 
سال ۹۷ به یاد داریم. در پی گرانی ها از آن زمان 
تاکنون قیمت کاال ها چندین برابر شد و هنوز هم 
جامعه  پایین  درآمدی  دهک های  گرده  بر  آن  بار 

سنگینی می کند.
با صعود قیمت دالر به کانال ۳۶ هزار تومان در 
این روز ها که در اوج ناآرامی ها هستیم و زیان های 
ناشی از قطعی اینترنت کسب وکار ها را با مشکل 
مواجه کرده، بار دیگر انتظارات تورمی را باال رفته 
و این سیگنال خطرناکی است در شرایطی که تورم 
اما  است.  رسیده  درصد   ۴۸  /۶ رقم  به  ماه  مهر 

افزایش قیمت دالر چه دالیلی داشته است؟
اخیر  روز های  در  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
افزایش  سرمایه  بازار  از  دارایی ها  خروج  نسبت 
یافته و به اعتقاد کارشناسان این دارایی ها به بازار 
سکه و ارز روانه شده است. ایلنا در اوایل مهر ماه 
از خروج ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال 

۱۴۰۱ از بازار بورس خبر داده بود.
سرمایه های سرگردان البته راه به بازار های دیگر 
باز می کنند و در شرایط وجود ناآرامی ها در کشور 
بازار  برجام  احیای  برای  امید ها  شدن  کمرنگ  و 
سکه و دالر هرچه بیشتر تقاضا پیدا می کند. چراکه 
در این ایام گرایش برای حفظ ارزش پول در مردم 
افزایش می یابد. برخی تحلیلگران همین مسأله را 
یکی از عوامل گران شدن دالر بر شمرده اند. برخی 
کارشناسان نیز به شکل گیری انتظارات تورمی به 
علت افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در مهر 
ماه اشاره کرده اند.ابراهیم رئیسی یکبار در انتخابات 
طعنه  به  روحانی  با حسن  رقابت  در جریان   ۹۶
گفته بود خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم. 
در جریان مناظره های انتخابات ۱۴۰۰ هم گفته بود 
اقتصاددانان را به خط می کنم اما نتیجه تمام وعده ها 
این شد که بی تجربه ترین تیم اقتصادی به نهادهای 
مختلف پولی منصوب شدند که کوچکترین تجربه 
اجرایی نداشتند و قول کنترل بازارهای مالی این 
عجیب ترین   ۱۴۰۱ سال  در  دالر  قیمت  که  شد 
رکورد خود را زد و وارد کانال ۳۶ هزار تومان شد 
و یکی از بزرگترین ریزش های بورس نیز همزمان 
با آن رخ بدهد. برنامه دولت برای کنترل بازار ارز 
تا این لحظه این بوده که رسانه ها از انتشار اخبار 
قیمت دالر منع شوند و فقط مجاز به انتشار قیمت 
در  »دالر  متشکل«،  بازار  در  »دالر  نیمایی«،  »دالر 
دالر  اصلی  قیمت  نتواند  کسی  اما  ملی«  صرافی 
دولت  حقیقت  در  دهد!  انتشار  را  آزاد  بازار  در 
محدودیت  با  کرده  گمان  خود  وهم  و  خیال  در 
رسانه ها، قیمت ها را کنترل می کند، در حالیکه در 
است. جریان  در  دیگری  اتفاقات  واقعی  دنیای 
در حالیکه وضعیت معیشتی مردم به سخت ترین 
روزهای خود رسیده، ابراهیم رئیسی روز گذشته 
گفته پیشرفت های بسیاری به دست آمده که عموم 
مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطالعات دقیق 

و کاملی از آن ها ندارند!

معلوم  و  نیست  مشخص  جمله  این  معنای 
نخبگان  حتی  که  است  پیشرفتی  چه  این  نیست 
اینکه  است  معلوم  آنچه  اما  ندارند،  اطالع  آن  از 
اراده ای برای کنترل بازارهای مالی و مدیریت آن 
وجود ندارد. این موضوع آنجا دردناک می شود که 
از  ویژه  به  بازار  کنترل  برای  اولیه  شرایط  بدانیم 
جهت ذخایر ارزی وجود دارد، اما کاری پیش برده 
کل  رئیس  صالح آبادی  علی  اینکه  چه  نمی شود. 
بانک مرکزی از وصول بیش از ۵۰۰ میلیون دالر 
وجوه جمهوری اسالمی ایران که بیش از ۵۰ سال 
پیش در کشور انگلیس غیرقابل وصول مانده بود، 
با همکاری بانک مرکزی عمان خبر داد؛ بنابراین 
بعید به نظر می رسد دولت حتی توان کنترل قیمت 
تومانی  اگرچه جهش ۷۵۰  باشد.  نداشته  را  دالر 
دالر در یک روز نیز یکی از اتفاقات نگران کننده 

بود.
در شرایطی که قیمت دالر رو به صعودی بود و 
این مسأله تا زیادی مربوط به افزایش حجم تقاضا 
با صدور بخشنامه ای  بانک مرکزی  بود،  بازار  در 
اعالم کرد »به منظور تسهیل فروش ارز به مردم 
و جلوگیری از اتالف وقت متقاضیان خرید ارز و 
پیرو اطالعیه های بازار متشکل معامالت ارزی، از 
روز شنبه مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۱ صرافی های عضو 
متقاضیانی  باید  ارزی،  معامالت  متشکل  بازار 
متشکل  غیر  بازار  برخط  سامانه  طریق  از  که  را 
معرفی   my. ice.ir نشانی  به  ارزی  معامالت 
شده اند، در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد 
به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.براین اساس، 
ارز  خرید  برای  صالحیت  احراز  صورت  در 
فهرستی  سامانه  مرکزی،  بانک  مقررات  براساس 
از نزدیک ترین شرکت های صرافی را نمایش داده 
متقاضی،  توسط  صرافی  یک  انتخاب  از  پس  و 
اطالعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال 

می شود.
حال  »در  ارزی  متشکل  بازار  اطالعیه  براساس 
حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر 
از طریق این سامانه فراهم شده است، اما در آینده 
نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهاد های 
مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  مقررات  مطابق 

ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.«
البته هنوز مشخص نیست این احراز صالحیت 
بر چه مبنایی صورت می گیرد. باید دید که دولت 
تا چه حد توان کنترل قیمت ارز در بازار را دارد. 
هرچه هست افزایش قیمت دالر مصادف با گرانی 
کاال ها و به ویژه کاال های اساسی خواهد بود که از 
ابتدای دولت ابراهیم رئیسی رشد زیادی را تجربه 
ابراهیم  انتخاباتی  شعار های  از  است.یکی  کرده 
رئیسی کنترل قیمت دالر بود. این در حالی است 
که از ابتدای دولت سیزدهم که دالر را با قیمت ۲۵ 
به مرز ۳۶  تا االن که  هزار تومان تحویل گرفت 
هزار تومان رسیده است، بیش از ۱۰ هزار تومان 
افزایش را نشان می دهد. در واقع از ابتدای دولت 
رئیسی دالر رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. 
این به معنای رشد چند برابری در کاال های اساسی و 
مورد نیاز جامعه نیز هست که برخالف شعار ابراهیم 
بوده است.جالب  به محرومان  یعنی توجه  رئیسی 
اینجاست که با وجود اینکه دولت های احمدی نژاد و 
روحانی نیز به تورم ارزی دامن زده بودند، اما هیچ کدام 
در یک سال ابتدای دولت به چنین رکوردی نرسیده 
بودند. در واقع اصولگرایان که غالباً با بی توجهی به 
آزادی های سیاسی و اجتماعی به قدرت می رسند، از 
تنها شعار مهم خود که بهبود معیشت جامعه بود، 

نیز بازماندند.

علی الریجانی:

 نیاز امروز ما گوش دادن است
مشاور رهبری انقالب تاکید کرد: درست است 
که مشکالتی در کشور وجود دارد، اما حریف و 
آورده  وجود  به  را  بزرگتری  سناریوی  ما  دشمن 
و  است  مطرح  ایران  کلیت  مسئله  دیگر  و  است 

باید در برابر آن به تعبیر رهبری ید واحده بود.
گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
چند  با  می کنند  فکر  که  می کنند  اشتباه  دشمنان 
مشکل  ایجاد  کشور  در  می توانند  ترور  و  انفجار 
کنند؛ چرا که ما در داخل ممکن است اختالفاتی 
را می شناسند و  ایران شما  اما ملت  باشیم  داشته 

می دانند دلسوز مردم نیستید.
مراسم  در  سخنانی  طی  الریجانی  علی   
حبیب اهلل  درگذشت  سالگرد  نهمین  بزرگداشت 
یک  بخواهیم  اگر  کرد:  اظهار  عسگراوالدی، 
معرفی  را  اسالمی  جمهوری  تراز  سیاستمدار 
از  یکی  است.  عسگراوالدی  مرحوم  همان  کنیم 
و  دوست  از  شناخت  ایشان  ویژه  خصوصیات 

دشمن بود.
وی افزود: او می دانست آمریکا و غرب نسبت 
به ایران چه نگاه شیطنت آمیزی داشتند، وضعیت 
و  دشمن  صف  و  می شناخت  خوب  را  دشمنان 
دوست را مخلوط نمی کرد. او به درستی از نگاه 

تاریخی آمریکا و غرب آگاه بود.
اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
حوادث  زمینه  در  دشمنان  اقدامات  برخی  به 
اخیر، یادآور شد: خیلی عجیب است در یکی از 
کشورهای همسایه ما آمریکایی ها به صراحت به 
در  باید  شما  که  می گویند  ضدانقالب  گروه های 
ایران فعالیت کنید و به آنان فشار می آورند که این 

کار را انجام دهند.
 در گذشته هم نظیر این ماجراها را کم نداشتیم 
که  می کنند  اشتباه  دشمنان(  و  )آمریکا  آنان  ولی 
ترور می توانند در  انفجار و  با چند  فکر می کنند 
کشور ایجاد مشکل کنند. ما در داخل ممکن است 
را  شما  ایران  ملت  اما  باشیم،  داشته  اختالفاتی 

می شناسند و می دانند شما دلسوز مردم نیستید.
مشاور رهبری انقالب تاکید کرد: درست است 
که مشکالتی در کشور وجود دارد، اما حریف و 
آورده  وجود  به  را  بزرگتری  سناریوی  ما  دشمن 
و  است  مطرح  ایران  کلیت  مسئله  دیگر  و  است 

باید در برابر آن به تعبیر رهبری ید واحده بود.
وی با بیان اینکه اگر ما همه حقیقت را در جوف 
می کند،  حل  را  مشکالت  از  خیلی  نبینیم،  خود 
تعریف  بار  یک  عسگراوالدی  مرحوم  گفت: 

می کرد که امام راحل می فرمود که امر به معروف 
و نهی از منکر این نیست که اگر کسی در تاکسی 
موسیقی گوش می کند به او تذکر دهید، شما باید 
تشکیالت داشته باشید تا قوی شوید و اول باید 

یاد بگیرید حرف طرف مقابل را گوش دهید.
یادآور  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
شد: یکی از مسائلی که ما امروز به آن نیاز داریم 
سخنان  از  گوشه ای  در  شاید  است.  دادن  گوش 
داشته  وجود  حقی  حرف  یک  هم  مقابل  طرف 
بود که  ممتاز شهید مطهری همین  باشد. ویژگی 
حرف حق را در زبان هرکس می دید آن را قدر 
می دانست. حرف حق را از هرکجا می شنویم باید 
قدر بنهیم و آقای عسگراوالدی نیز این چنین بود.
الریجانی تصریح کرد: اگر آنچه که ابن سینا به 
روشن بینی  همراه  می شناخت  اصیل  عقل  عنوان 
صبر و تحمل باشد و حقیقت گرا باشیم آن وقت 
عقل  این  بخواهیم  اگر  می رسد.  تعالی  به  جامعه 
اصیل را در جامعه پیاده کنیم آن وقت باید تنوع 
و  شنید  و  پذیرفت  را  مختلف  سالیق  و  فکری 
حرف حق را شنید. اگر هرکس در جامعه روی 
سادگی  به  مشکالت  باشد،  مصر  خود  سلیقه 
باشد  حاکم  اصیل  عقل  اگر  اما  نمی شوند  حل 
حرف های حق و نظرات مختلف شنیده و تحمل 

می شود.
این  جز  امروز  مسلمین  عزت  شد:  یادآور  وی 
است که چشمشان به جمهوری اسالمی است که 
ببینند این کشور قوی هست یا نیست؟ اگر نباشد 

آنوقت آن مسلمین روشن بین نگران می شوند.
الریجانی تاکید کرد: امروز مشکل اصلی کشور 
اما  هست  هم  دیگر  مسائل  این  است.  اقتصاد 
رشد  اینکه  و  است  اقتصاد  همان  اصلی  مشکل 
که  است  این  سوال  است.  ضعیف  آن  اقتصادی 
کشوری که امکانات و نیروی انسانی فراوان دارد 

نمی تواند جهش کند؟ حتمًا می تواند.
بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
پیش  سنگ ها  این  اگر  می داند  هم  دشمن  اینکه 
راه کشور برداشته شود این کشور جهش می کند، 
ادامه داد: برویم و ببینیم عقل اصیل چه می گوید 
کارشناسان  و  چیست  کشور  اصلی  مشکل  و 

اقتصادی چه می گویند؟
 اینجا دیگر عرصه شعار نیست. باید ببینیم اصل 
بر آنجا  مشکل کشور چیست و تمرکز اصلی را 
به آن کمک  باید  ما  بگذاریم. فرهنگ و دانشگاه 

کند. کشور ما قدرت پرش دارد.

پول فروش نفت
 کجا رفت ؟ 

خود  اخیر  جمله  اصالح  با  دولت  سخنگوی 
درباره میزان صادرات نفت در ماه گذشته، اعالم 
رکورد  پیش  ماه  در  ایران  نفت  صادرات  کرد: 
آن  فروش  پول  و  شکست  را  اخیر  سال  چند 

جایگزین خلق سرسام آور نقدینگی می شود.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار 
توئیتر  در  خود  کاربری   حساب  در  مطلبی 
نوشت: صادرات نفت ایران در ماه پیش رکورد 

چند سال اخیر را شکست.
یک  به  پاسخ  در  پیش  شب  دو  افزود:  وی 
گفتم  سهوا  باال،  صحیح  جمله  جای  به  سؤال، 
تحریم   از  پیش  میزان  به   تقریبا  نفت  فروش 
رسیده است؛ با تشکر از تذکر وزیر نفت، این 

موضوع را اصالح می کنم.
 سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: پول فروش 
نقدینگی  سرسام آور  خلق  جایگزین  هم  نفت 

می شود.
نمی توانم از دانشجویی 

که فحش می دهد
 دفاع کنم

تبریز  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در 
به  اشاره  با  اسالمی، 
در  شده  ایجاد  فضای 
دانشگاه ها و شعارهای 
ما  گفت:  دانشجویان 
نباید کاری کنیم که به 
باورهای  و  مقدسات 
بدهیم.  فحش  گروهی 
دهیم  می  فحش  وقتی 
آنها  قطعا  دارند  اعتقادی  و  باور  که  گروهی 
نیز ناراحت می شوند و فحش می دهند حتی 
اگر عده ای سنگ را هم عبادت کنند وقتی به 
سنگش فحش بدهیم برمی گردد به ما فحش می 
دهد. در نتیجه دعوا رخ می دهد که شما دیگر 
نمی توانید با منطق با آن آدم حرف بزنید بعد 

می گویید چرا اینطوری شد.
مسعود پزشکیان با بیان این مطلب به خبرنگار 
و  برادران  از  بعضی  که  شعارهایی  افزود: 
خواهران می دهند توهین به باورها و اعتقادات 
گروهی دیگر است. وقتی شما توهین می کنید 
باید کاری کنیم  بیفتد؟  اتفاقی  انتظار دارید چه 
و  بدهیم  فحش  اینکه  جای  به  دانشگاه  در  که 
شما  بزنیم.  حرف  همدیگر  با  کنیم  تخریب 
حتی اگر من را هم قبول نداشته باشید اشکالی 
ندارد که نقد کنید اما نباید به من فحش بدهید؛ 
این باعث همان هرج و مرجی می شود که در 

جامعه برخی هم به دنبال آن هستند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفت: امروز 
تاسف  و  اند  کرده  بازتولید  را  داعش  داخل،  از 
اصلی آنجا است که عده ای از چهره های فرهنگی، 
از این داعش نوین  هنری، ورزشی و یا سیاسی 

حمایت می کنند.
زودتر  هرچه  امیدوارم  کرد:  تصریح  قالیباف 
تا  شود  تثبیت  کامل  بصورت  کشور  در  امنیت 
نو  حکمرانی  سمت  به  الزم  و  مشروع  تغییرات 
در  و سیاسی  اجتماعی  اقتصادی،  در عرصه های 
آغاز  اسالمی  جمهوری  سیاسی  نظام  چارچوب 

شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش 
از دستور امروز خود گفت: اتفاقات تلخ کرج بار 
دیگر نشان داد که گردانندگان اصلی اغتشاشات 
یعنی سیا، موساد و گروهک های پیرو آن ها، دنبال 
به نتیجه رسیدن مطالبات معترضین نیستند بلکه 
داعش  اغتشاش و جنایت،  به  اعتراض  تبدیل  با 
سازی نوین را در دستور کار خود قرار داده اند.

مانند  نوین  داعشی های  این  افزود:  قالیباف   
داعشی های سوریه و عراق بدون هیچ دلیل، مردم 
بی گناه را شکنجه می کنند و به قتل می رساندند 
و مثل آن ها با افتخار، فیلم جنایتشان را منتشر و 

روی آن تبلیغات می کنند.
او گفت: دشمنان ایران با مرزبانی مدافعان حرم 
به فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی نتوانستند 
از طریق مرز ها به کشور ما نفوذ کنند، اما امروز از 
داخل، داعش را بازتولید کرده اند و تاسف اصلی 
فرهنگی،  چهره های  از  عده ای  که  است  آنجا 
از این داعش نوین  هنری، ورزشی و یا سیاسی 

حمایت می کنند.
فقط  امنیت  حافظ  نیرو های  داد:  ادامه  قالیباف 
اغتشاشات  با  مبارزه  ویژه  سالح های  به  مجهز 

هستند و جان خود را در مقابل این جنایتکاران 
سپر می کنند، اما از سالح گرم استفاده نمی کنند تا 

مردم در این میان آسیبی نبینند.
او گفت: همانطور که رهبر انقالب در دیدار با 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند 
نکند  را پرت  »این مسائل حواس شما مسئولین 
و از کار های اصلی و اساسی باز نمانید« مجلس 
به  کمکی  گونه  هر  پیش  از  بیش  تا  است  آماده 
دقت  مسئولین،  که  داریم  انتظار  و  نماید  دولت 
بازار ارز داشته  و نظارت بیشتری بر قیمت ها و 

باشند.
زودتر  هرچه  امیدوارم  کرد:  تصریح  قالیباف 
تا  شود  تثبیت  کامل  بصورت  کشور  در  امنیت 
نو  حکمرانی  سمت  به  الزم  و  مشروع  تغییرات 
در  و سیاسی  اجتماعی  اقتصادی،  در عرصه های 
آغاز  اسالمی  جمهوری  سیاسی  نظام  چارچوب 

شود.

امیدوارم هرچه زودتر امنیت برقرار شود

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح ذیل : رسیدگی و تائید 
و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در رزونامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ دادخواست تحویل اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهائی می باشد در غیر 
اینصورت مقتضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 
قضائی نخواهد بود. پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۱۶و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۱۰۶۹مورخه: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ 
به تقاضای آقای : سعید فریدونی فرزند علی محمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۵/۷- متر مربع مفروز 
و مجزا شده ۱- فرعی از پالک ۱۱۸- اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان دورود .خروجی از مالکیت :صادق خدایی فرزند 

صیدمهدی - انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۷/۳۰- انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- م الف ۳۳۸ن
مصطفی امان اله بهاروندی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح ذیل : رسیدگی و تائید 
و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در رزونامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ دادخواست تحویل اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهائی می باشد در غیر 
اینصورت مقتضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 
قضائی نخواهد بود. پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۰۲۱و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۹۶۴ مورخه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 
به تقاضای آقای:رضاخادم فرزند عبدالکریم نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۱۴/۴۰- متر مربع مفروز و 
مجزا شده از پالک۱- فرعی از ۱۱۸-اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان دورود.خروجی از مالکیت :شیرعلی پیامنی فرزند مرید 

و سیدعلی مریدی فرزند ولی-   انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۷/۳۰- انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- م الف ۳۴۰ن
مصطفی امان اله بهاروندی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح ذیل : رسیدگی و تائید 
و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در رزونامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ دادخواست تحویل اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهائی می باشد در غیر 
اینصورت مقتضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 
قضائی نخواهد بود.پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۱۹۲و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۹۶۶مورخه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ 
به تقاضای آقای : رمضان حیدری فرزند ولی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۰/۲۳-متر مربع مفروز و 

مجزا شده از پالک ۱۱۷- اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان دورود. خروجی از مالکیت :آقایان حقوقی
 انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۷/۳۰- انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- م الف ۳۲۹ن

مصطفی امان اله بهاروندی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح ذیل: رسیدگی و 
تائید و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در رزونامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دادخواست تحویل اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهائی می باشد 
در غیر اینصورت مقتضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضائی نخواهد بود .
 : خانم  تقاضای  به   ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۱۰۴۹مورخه:  شماره  رای  ۱۴۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۹۰و  کالسه  پرونده 
فانوس فائدرحمتی فرزند مرادجان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۱/۱۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از 

پالک ۱۱۷- اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان دورود
خروجی از مالکیت :رحیم پیامنی فرزند علی 

 انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۷/۳۰- انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۶- م الف ۳۵۵س
مصطفی امان اله بهاروندی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود


