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عالی  شورای  دبیر  «عبدالملکی  پیرایش:  نسیبه 

روز  چند  که  بود  خبری  این  شد«  آزاد  مناطق 
پیش در فضای رسانه ای کشور پیچید و همگان 
را متعجب کرد. حجت اهلل عبدالملکی که پیش از 
این در سمت وزیر کار با وعده ایجاد شغل با یک 
میلیون تومان ناکام ماند و با کناره گیری از سمتش 
بر  تائیدی زد  مهر  به عزل می مانست  بیشتر  که 
ناتوانی خود اینک اما بر صندلی تکیه زده است 

که اساسا با آن مخالف است.  
احمدی نژاد  محمود  مشاور  داوری،  عبدالرضا 
در توییتی نوشت: »به عجایب دولت رئیسی این 
را هم اضافه کنید که کسی را بعنوان متولی  مناطق 
توسعه  با  اساس  از  که  کرده اند  منصوب  آزاد 
مناطق آزاد مخالف است و توسعه این مناطق را 

برخالف اقتصاد مقاومتی می داند.«
عصر ایران هم نوشت: »مشکل دولت رییسی 
با تغییر مدیران حل نمی شود. چون ریشه مشکل 
در نوع نگاه آنان است. مناطق آزاد حاصل نگاه 
از  پذیری  الگو  با  سازندگی  دولت  در  متفاوت 
چین پس از ما ئو بود که مناطقی را به صورت 
پایلوت انتخاب کرد تا سیاست های اقتصاد آزاد را 
در آنها به اجرا بگذارد. در دولت های سازندگی 
و اصالحات و اعتدال مدیرانی چون اکبر ترکان، 
مرتضی بانک، مهر علیزاده، یزدان پناه در کیش و 
مرحوم سیاوش سمیعی در چابهار و اواخر هم 
اروند با عمق جان به منطقه آزاد باور داشتند و 
پا  گیر  از ضوابط دست  و  نگاه و رها  با همین 
ایده هایی را به اجرا گذاشتند. چون در مناطق آزاد 
مدیر اختیار تام دارد و بقیه زیر نظر او باید باشند 
جاهای  های  کاری  موازی  و  مزاحمت ها  از  و 
دیگر کمتر خبری بود. انتقادها هم البته کم نبود از 
جمله این که مناطق آزاد خصوصا برخی از آنها به 

جای سکوی صادرات به دروازۀ واردات تبدیل 
بوده  رانت زا  اراضی  واگذاری  برخی  یا  شده اند 
ولی هر چه بود دبیران و مدیران آنها باور و نگاه 
توسعه ای داشتند و سال ها در عرصه های مختلف 
اقتصادی و نه کمیته امداد تجربه اندوخته بودند 
و از داوری مسابقه تلویزیونی به وزارت و دبیری 

نرسیده بودند.  
بحث توانایی هم نیست و چه بسا دبیر جدید 
ابتکارات و جوان گرایی هایی هم داشته باشد. منتها 
موضوع این است که آقای عبدالملکی اساسا به 
این نحلۀ فکری تعلق ندارد و حتی سابقۀ اجرای 
پروژه ها را هم مثل سردار محمد ندارد و از حاال 
تغییر  از مدیران را  می توان حدس زد یک عده 
می دهد تا نوبت به تغییر خودش و جای گزینی 

سومی برسد.«
کانال  در  هم  سیاسی  فعال  زیدآبادی  احمد 
تلگرامی خود نوشت: »طبعاً از خارج از مناسبات 
درونی قدرت در ایران، نمی توان به جزئیات بده 
- بستان کانون های مختلف همسو و رقیب پی 
برد، اما آنچه از پرده برون افتاده، حکایت از نفوذ 
چشمگیر جبهۀ پایداری بر آقای رئیسی دارد. این 
نکته را می توان از ترکیب کابینه آشکارا دریافت. 
شاهد تازه تر اما انتصاب حجت اهلل عبدالملکی به 
عالی  شورای  دبیر  عنوان  به  محمد  سعید  جای 
آقای  عملکرد  به  توجه  با  است.  آزاد  مناطق 
هیچ  انتصاب  این  کار،  وزارت  در  عبدالملکی 
معنایی جز غلبۀ پایداری ها بر دولت آقای رئیسی 

ندارد.
نفوذی  ظاهراً  که  پایداری  جبهۀ  من،  باور  به 
گسترده در تمام ارکان قدرت به هم زده است، 
بزرگترین آفت حکمرانی در جمهوری اسالمی 
و  ناکارآمدی ها  اغلب  که  طوری  به  است 

سختگیری ها و خشونت ها و تبعیض ها را می توان 
به افکار و عملکرد آنها نسبت داد. با این حساب، 
هر چه اوضاع کشور پیچیده تر شود، دولت آقای 
رئیسی ناکارآمدتر و بحرانی تر خواهد شد. جای 
او بودم یا خودم را از اسارت پایداری ها نجات 
می دادم و کابینه ای به کلی متفاوت و مقبول اهل 
تخصص می چیدم و یا اینکه از ریاست جمهوری 

استعفاء می دادم.«
و در نهایت اعتماد نوشت: »سوال ساده اما مهم 
آن است که اگر آقای عبدالملکی مدیر اقتصادی 
توانمند و الیقی بود چرا از مصدر وزارت کار، 
از  اگر  و  شد  برکنار  اجتماعی  رفاه  و  تعاون 
ظرف  چگونه  نبوده  برخوردار  کافی  شایستگی 
اقتصادی  منصب  یک  در  مجددا  کوتاهی  مدت 
مهم نشسته است. پاسخ این پرسش طبق ظواهر 
از  رییس جمهور  دلجویی  است  ممکن  امر، 
جریان های  قدرت  چربش  و  سهم خواهی  وی، 
یا  پایداری در دولت  به ویژه جبهه  اصولگرایی 
هم دانشگاهی بودن وی با وزیر اقتصاد و حلقه 
امام صادقی های دولت باشد اما هرچه که هست 
قطعا ناشی از شایستگی ها و دانش و توانایی وی 
نیست. دولت می توانست پس از تجربه ناموفق 
انتصاب سعید محمد در این جایگاه، مروری بر 
سوابق عملکردی مدیران سه دهه گذشته مناطق 
و  مسلط  فرد  میان  آن  از  و  داشته  ویژه  و  آزاد 
مدبری را برگزیند که با استقبال فعاالن این مناطق 
مواجه شده و نوید بازگشت رشد و رونق را به 

مناطق آزاد و ویژه بدهد اما چنین نکرد.
دهن کجی  یک  را  انتصاب  این  نخواهیم  اگر 
منتقدین  و  معترضین  همه  به  شست  ضربه  یا 
کنیم،  تلقی  آن(  از  خارج  یا  خیابان  سطح  )در 
بی شک نمادی از غلبه ناکارآمدی، چندپارگی و 
سردرگمی دولت، ضعف اساسی مجلس حداقلی، 
به  بی توجهی  و  محفلی  و  سلیقه ای  حکمرانی 
ظرفیت های انسانی کشور است و به سادگی پیام 
اصالح ناپذیری و چرخیدن در بر پاشنه سابق را 

به جامعه مخابره می کند. 
اینکه فردی چون عبدالملکی و به رغم ادعاهای 
بی پایه اش، برای تصدی یک جایگاه مهم اقتصادی 
بر بسیاری از مدیران کاربلد یا چهره های علمی 
رجحان  کشور  توانمند  و  مستعد  جوانان  و 
مردم  است  که  چیزهایی  همان  از  یکی  می یابد 
از  و  آمده اند  خیابان  به  آن  به  اعتراض  برای 
طرق مختلف اعتراض خود را به این رویه های 
ناصواب ابراز داشته اند. حال چگونه توقع دارید 
مردم سیلی نقد و محکم دولت را ندیده بگیرند و 

در انتظار حلوای نسیه اصالح باشند؟«

بابگفتوگوبازنشودهمهمتضررمیشوند؛
هممردم،هممسئوالن
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هرچه  باید  مسئوالن  گفت:  نمازی  علی محمد 
زودتر به مطالبات مردم توجه کنند و برای تحقق 
این امر باید در گفت وگو با احزاب، مطالبات مردم 

طبقه بندی شود.
 آرامش سیاسی مهم ترین خاستگاه این روزهای 
ایران است؛ اینکه ناآرامی ها به پایان برسد اما در 
برهم  بتوان سخن معترضانی که قصد  عین حال 
زدن امنیت را هم ندارند، شنید و به مطالبات به 

حق مردم پاسخ متناسب داد اما چگونه؟
سیاسی،  تحلیلگر  و  فعال  ظریفیان،  غالمرضا 
درباره این موضوع گفت: »امروز بحث مهم جامعه 
ما تأمین امنیت و ایجاد آرامش است که نگاه های 
مختلفی به مقوله امنیت وجود دارد. امنیت در برابر 
بتوانند  جامعه  افراد  وقتی  می گیرد.  قرار  ناامینی 
به درستی  از حقوقشان  برسند و  به حقوق خود 
مطمئن  دیگران  با  ارتباط  در  و  شوند  برخوردار 
معنا  امنیت  می شود،  رعایت  حقشان  که  باشند 
پیدا می کند؛ بنابراین مهم ترین محور جامعه امنیت 
برقرار  امنیت  زمانی  دیگر  بیان  به  است  جامعه 
درست  اجتماع  عناصر  بین  مناسبات  که  می شود 

تنظیم و برقرار باشد.
 یکی از این عناصر، ملت است که خود ملت 
ادیان  پیروان  اقوام،  از  اعم  به بخش های مختلف 
تقسیم  مختلف  تفکرات  و  مشاغل  مذاهب،  و 
می شود. رابطه این بخش ها با یکدیگر بسیار مهم 
است که مدیریت آن هنر می خواهد. عنصر دوم 
حاکمیت است. حاکمیت تشکیالتی است که باید 
بتواند مناسبات بین ملت و حاکمیت و بین امور 
داخلی و خارجی تنظیم کند. در این موارد بیشتر به 
عنصر دولت و ملت توجه می شود. اگر روابط بین 
دولت و ملت به درستی تنظیم شود، یعنی دولت با 
جایگاه خودش که رأی ملت است تشکیل شود، 
ملت  مدیون  و  مسئول  را  خود  صورت  این  در 
می داند. از طرفی ملت وظیفه دارد به دولت کمک 
کند تا وظایفش را به عنوان خادم ملت انجام دهد«.

زمانی  امنیت.  بحث  به  »برگردیم  داد:  ادامه  او 
امنیت تأمین می شود که دولت و ملت در عناصری 

که گفتیم بتوانند به خوبی کار کنند. 
اصل این است که دولت باید در خدمت ملت 
تمام  و  می دانند  حق  را  خود  برخی  اینکه  باشد. 
می کنند،  تلقی  خود  مزاحم  را  مردم  اعتراضات 
نشدیم  موافق  کجا  بگویند  باید  است.  نادرست 
می گویند  است.  کرده  ناامینی  احساس  ملت  که 
اعتراض را قبول داریم اما اغتشاش را قبول نداریم. 
برگزاری  اجازه  وقتی  اما  درست؛  حرف  این 
تجمع قانونی نمی دهند، چه طور می توان گفت که 
اعتراض از اغتشاش تفکیک پذیر است؟ جامعه باید 
در امنیت باشد و زمانی این مهم محقق می شود که 
هر کسی وظیفه خود را به درستی انجام دهد و هر 
کسی قصور کرده باشد از ملت عذرخواهی کند«.

بیان کرد: »مسئوالن  این فعال سیاسی همچنین 
باید هرچه زودتر به مطالبات مردم توجه کنند و 
برای تحقق این امر باید در گفت وگو با احزاب، 

مطالبات مردم طبقه بندی شود«.
باز  باب گفت وگو  »اگر  پایان گفت:  در  نمازی 
نشود میزان خشونت بیش از حاال خواهد شد و 
آن شرایط به نفع هیچکس نیست؛ نه مردم و نه 
مسئوالن. به بیان دیگر اگر زمینه و باب گفت وگو 
باز نشود همه ضرر خواهد کرد و در این بین مردم 

و مسئوالن ندارد«.

به صالح است که به حرف مردم گوش کنیم
سید حسن خمینی گفت: اگر کسانی نمی گذارند 
در  سالم  سادۀ  رقابت  این  وارد  جامعه  از  بخشی 
عقالنیت  از  دور  به  کارشان  بشوند،  انتخابات 
و  دموکراسی  را جایگزین  دیگری  است و روش 
حاکمیت اکثریت مردم کرده اند. با فرصت ندادن به 
بخش هایی از جامعه در انتخابات ها، حذف شدگان 
نمی توانند خرد خودشان را در جامعه نشان دهند و 

جامعه از آن محروم می شود.
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی 
به  نسبت  دموکراسی  برتری  دلیل  خصوص  در 
»عقالنیت«  بر  آن  تکیه  را  حکومتی  اشکال  سایر 
بهترین  عقالنیت،  اساس  بر  کرد:  اظهار  و  خواند 
اکثریت  نظر  که  است  این  و کم هزینه ترین روش 
مالک باشد. باید به این نکته ظریف توجه داشت 
اکثریت  بلکه  اکثریت »مالک حقیقت« نیست،  که 
که  نیست  طور  این  یعنی  است.  اطاعت«  »مالک 
هرچه مردم می گویند درست باشد. اگر همۀ مردم 
می گفتند که زمین به دور خورشید نمی چرخد، به 
مفهوم این نیست که خورشید دور زمین می چرخد. 
بلکه در مقام عمل و در حکومت داری، بهتر این 
است که به حرف مردم گوش کنیم؛ چون حداقل 
سود آن این است که شیوه کم هزینه تری است و 
مقابلش  نقطۀ  از  آن  که خطای  گفت  بتوان  شاید 

کمتر است.
 وی یادآور شد: ما در همین طول عمر خویش 
دیده ایم که مردم به کسانی رأی دادند که از دید 
ما خطا بود، ولی مردم رأی هم دادند. اما این هم 
مهم نیست و مردم خودشان مسیر خود را اصالح 
می کنند. حاال سؤال جدی شما این است، که با همۀ 
این ها و با همۀ قیوداتی که گفتیم، آیا راه دیگری 

دموکراسی وجود دارد؟ من نمی شناسم.
من،  نظر  به  کرد:  تأکید  خمینی  حسن  سید 
عقالنی ترین روش اداره کشور، »دموکراسی اکثریت 
از صندوق های رأی درمی آید و  محور« است که 
راه های دیگر، خطا ها و هزینه هایی به مراتب بیشتر 
از  چه  هر  آیا  که  است  این  بعدی  سوال  دارند. 
راه حل  نه!  است؟  درست  می آید،  در  روش  این 
چیست؟ این است که شما دوباره بیایید و دوباره با 
مردم صحبت کنید. شما بیایید نظر خود را بدهید 
تا مردم به شما رأی بدهند، اما، اینجا اشکال کاماًل 
وارد است که گروه هایی هستند که نمی گذارند این 

روش محقق شود.
از  بخشی  نمی گذارند  که  هستند  کسانی  اگر 
انتخابات  در  سالم  سادۀ  رقابت  این  وارد  جامعه 
بشوند، کارشان به دور از عقالنیت است و روش 
دیگری را جایگزین دموکراسی و حاکمیت اکثریت 
مردم کرده اند. در این صورت فواید دموکراسی که 
همان هزینه های کمتر است، به دست نمی آید. با 
فرصت ندادن به بخش هایی از جامعه در انتخابات 
ها، حذف شدگان نمی توانند خرد خودشان را در 

جامعه نشان دهند و جامعه از آن محروم می شود.
خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  امام  یادگار 
توصیه ای را به »بیان فردا« و کلیه رسانه ها کرد و 
گفت: آن امری که امروز جامعۀ ما از آن تهی شده 
است، این است که امروز همه مشغول کار سلبی 
در  کنید  سعی  اما  ندارد،  عیبی  کنید،  نقد  هستند. 
بنایی را بسازید. اگر این کالم  اندیشه یک  حوزۀ 
بگویید که  دارد،  نفر طرفدار  ده  األن  ایجابی شما 
سال دیگر می خواهیم این ده نفر بشود، صد نفر؛ 
و ااّل اگر من بنشینم غر بزنم، کار راحت است. آن 
وقت باعث می شود که جامعه حس کند، هیچ چیز 
ندارد و تهی شود. چرا که شما جرأت نداشته اید از 

گزاره ای که قبول داشتید، دفاع کنید.
وی در ادامه سخنانش، در خصوص وقایع اخیر 
در کشور گفت: در شرایط تلخ و حساس ۵۰ روز 
اخیر هم که شاهد اعتراضات و اتفاقات ناگواری در 
سطح کشور بوده ایم، باز هم باید به این نگاه توجه 
که چاره ای جز حاکم کردن عقالنیت و در  کنیم 

پیش گرفتن رویکرد های »راه حل محور« نداریم.
تلخی  در  زدن  جا  در  کرد:  تصریح  امام  یادگار 
ها-هرچقدر هم آن تلخی ها عمیق و تکان دهنده 
میان  این  در  و  نمی کنند  درمان  را  باشند-دردی 

رسانه ها وظیفه بسیار خطیری را بر عهده دارند.
صرفا  نباید  داخلی  رسانه های  کرد:  توصیه  وی 
تحریک  دنبال  به  و  بپردازند  تلخی ها  انعکاس  به 
مشغول  اجتماعی  تقابل های  تشدید  و  احساسات 
شوند، بلکه باید به دنبال باز کردن افق روشن به 
روی مسئولین و مردم باشند و در این راستا با کمک 
نخبگان دلسوز راه های برون رفت از وضع کنونی 
را ارائه دهند. این راه حل ها باید مشفقانه و معطوف 

به آرام کردن فضای اجتماعی باشد.
که  همانگونه  شد:  یادآور  خمینی  حسن  سید 
تنها راه  بندی خویش گفتم، »گفتگو«  بیانیه ۶  در 
اگر  است.  اجتماعی  بست های  بن  از  رفت  برون 
رسانه های داخلی برخوردار از آزادی عمل باشند، 
مهم ترین مرجع برای تحقق این هدف هستند؛ ولو 
منفی  بازخورد های  و  مقاومت ها  با  امر  ابتدای  در 
مواجه شوند. اما باید مسیر گفتگو را بدون ترسیدن 

از واکنش های اولیه گشود و آن را بسط داد.
وی ادامه داد: درباره گفتگو الزم است این نکته 
را هم اضافه کنم که گفتگو نه تفهیم اتهام به طرف 

مقابل است و نه به قصد اقناع او انجام می پذیرد. در 
گفت و گویی که برای حل مشکالت کشور مطرح 
کردم، اصال قصد نباید حتی کشف حقیقت باشد. 
کامال  خود  جای  در  حقیقت  کشف  برای  بحث 
درست است، ولی گفتگو برای یافتن راه حلی است 
که همه ضمن حفظ عقاید خود به آن تن دهند و آن 

را مفید ترین راه بدانند.
سید حسن خمینی تصریح کرد: گفتگو البته در 
سطح ملی در انتخابات سالم تجلی می یابد. یعنی 
همه حرف ها در آنجا زده می شود و مردم هم آن را 

کسی را که می خواهند انتخاب می کنند.
وی با بیان اینکه در گفتگو باید طرفین خود را 
هم سطح دیگری بدانند، ادامه داد: و صد البته هرگز 
نباید به مقدسات و محترمات طرف مقابل توهین 
و  پایان گفت  به خاطر همین هم خشونت  کنند. 
گوست؛ چرا که خشونت توهین عملی است. پس 
دشنام و توهین و خشونت و ستیزه جویی راه هر 

گونه گفتگو را می بندد.
بزرگترین  امروز  اینکه  به  نسبت  هشدار  با  وی 
مانع گفت و گوی واقعی و موثر در کشور، بسط 
خشونت است، گفت: خشونت بالی خانمانسوزی 
است که می تواند کشور را به بدترین شرایط متصور 
برساند و رسانه ها وظیفه دارند همگان را نسبت به 

این خطر هشدار دهند.
تمام  با  همدردی  ابراز  با  خمینی  حسن  سید 
کسانی که در اعتراضات اخیر، حمله تروریستی به 
حرم شاهچراغ )ع( و حوادث سیستان و بلوچستان 
عزیزان شان را از دست دادند، تصریح کرد: چه از 
مردم عادی با هر مذهب و تفکر و چه از مأموران 
دولتی، هر خونی که ریخته شود، متعلق به این ملت 
بوده است و از دست رفتن هر کدام آن ها خسارت 
بار است.وی افزود: البته وقتی از خشونت سخن 
نیست  مدنظر  فیزیکی  خشونت  صرفا  می گوییم، 
و خشونت کالمی را هم شامل می شود. بدن معنا 
که همانگونه که صحنه های تلخ و بعضا فجیع در 
خیابان ها خطرناک است، خشم کالمی نیز ویرانگر 
تمام پیوند ها و ارتباطات اجتماعی است. چه زبان 
به ناسزا و فحش گشودن و چه تهدید و خط و 
نشان کشیدن؛ جز تعمیق مشکالت و شکاف ها اثر 

دیگری ندارد.
و  گرفت  را  خطرناک  چرخه  این  جلوی  باید 
تالش کرد تا ضمن آرام شدن زمینه برای اصالح 
مردم  سخن  شنیدن  و  اعتراضات  بروز  زمینه های 
فراهم شود که رسانه ها در این میان نقشی اساسی 

بر عهده دارند.
و  خارجی  دشمنان  توطئه های  البته  گفت:  وی 
سرمایه گذاری سازمان یافته و پیچیده آن ها روی 
و  گرفت  کم  دست  نبابد  را  داخلی  اعتراضات 
همواره باید نسبت به آن ها هوشیار بود و دیگران را 

نسبت به آن ها توجه داد.

رستمقاسمیپیشازطرح
استیضاحشاستعفا

خواهدداد
داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
مجلس  مجدد  اعتماد  رای  با  رابطه  در  مجلس 
کابینه  در  تغییرات  آیا  اینکه  و  وزیر صمت  به 
میتواند وزیر راه و شهرسازی باشد، اظهار کرد: 

عکس های منتشره از ایشان اهمیتی ندارد.
 این وزارتخانه با توجه به اینکه بخش عمده ای 
از اعتبارات عمرانی کشور را از آن دریغ کردیم 
و آقای وزیر نیز نتوانستند پاسخگوی انتظارات 
مردمی در حوزه مسکن و عمران باشد، به نظر 
بنده قبل از اینکه موضوع استیضاح ایشان مطرح 

شود، خودش استعفا خواهد داد.
بایدازفضایآزادسیاسی

دردانشگاهها
حمایتوحراستکنیم

مجلس  والیی  مستقلین  فراکسیون  رئیس 
و  حمایت  لزوم  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
حراست از فضای آزاد سیاسی در دانشگاه های 
نباید ذهن ها  کشور اظهار کرد: در گام نخست 
به سمت دستگیری، محدود کردن،  اقدامات  و 
محکوم کردن و ستاره دار کردن برود بلکه باید 
و  ببینیم  را  دانشجو  و  دانشگاه  واقعی  جایگاه 
اجازه دهیم که در آن فضایی توام با عقالنیت، 
اخالق و نزاکت، گفت وگوهای سیاسی، شناختی 

و معرفتی در حوزه های مختلف جاری شود.
ایرانیانفرهیختهمقیماروپا
سرمایههایمهمدرخارج

ازکشورهستند
هم وطنان  کرد:  تاکید  کشورمان  خارجه  وزیر 
مهم  های  سرمایه  اروپا  مقیم  فرهیخته  ایرانی 
کشور  از  خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

هستند.
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین 
سفرا  با  برخط  گفت وگوی  یک  در  کشورمان 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول های  و 
مضاعف  تالش  اهمیت  بر  اروپایی،  کشورهای 
خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نمایندگان 
از کشور برای پیشبرد و تحقق راهبرد سیاست 
سیاست  عنوان  تحت  سیزدهم  دولت  خارجی 
تعامل  و  پویا  دیپلماسی  متوازن،  خارجی 
تاکید  بین المللی  چالشهای  شرایط  در  هوشمند 

کرد.
این  با  مواجهه  شد:  یادآور  امورخارجه  وزیر 
چالشها مستلزم کنشگری فعال، قدرتمند و موثر 
و  منافع  ارتقاء  برای  کشورمان  های  نمایندگی 

مصالح جمهوری اسالمی ایران است.
اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  امیرعبداللهیان  
سرمایه  اروپا  مقیم  فرهیخته  ایرانی  هموطنان 
خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مهم  های 
ارتقاء خدمت  اهمیت  بویژه   از کشور هستند، 
رسانی به هموطنان ایرانی مقیم اروپا را یادآور 
شد.در این دیدار برخط، سفرا و سرکنسولهای 
در  خود  دیدگاههای  ایران  اسالمی  جمهوری 
خصوص آخرین تحوالت در روابط کشورمان با 
کشورهای اروپایی را با وزیر خارجه کشورمان 

در میان گذاشتند.
مجلسرویاشتغال
ومعیشتمردم
حساساست

ئیس  ر
مجلس 

ی  ا ر شو
می  سال ا
 : گفت

مجلس 
روی  هم 
و  اشتغال 
مابقی  باید  و  است  حساس  مردم  معیشت  هم 
منابع اشتغال زایی در ادامه سال تخصیص یابد.

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز )سه 
شنبه ۱۷ آبان ماه( مجلس شورای اسالمی و در 
جریان بررسی عملکرد تخصیص بودجه اشتغال 
موضوع  دو  روی  مجلس  داشت:  اظهار  زایی 
اشتغال و معیشت حساس است و به همان میزان 
که معیشت برای ما مهم است و اولویت دارد، 

اشتغال هم مهم است و اولویت دارد.
وی متذکر شد: هم در برنامه ششم توسعه و 
و  منابع  مجلس   ۱۴۰۱ و   ۱۴۰۰ بودجه  در  هم 
پول الزم برای تحقق اشتغال زایی را پیش بینی 
کرده است. به هیچ وجه قصد ما این نیست که 
به دولت بگوییم از معیشت بزنید و منابع آن را 
صرف اشتغال کنید بلکه ما می گوئیم هر پولی را 

در جای خودش هزینه کنید.
ما در سال ۱۴۰۰ از بند ۲۸ تبصره ۱۴، ۳۲ همت 
برای بحث مربوط به اشتغال در نظر گرفتیم. از 
سوی دیگر کل منابع تبصره ۱۴ تحقق یافته است 
و منابع معیشت به صورت صد درصد تخصیص 
اما چرا منابع را به اشتغال ندادید؟قالیباف  یافته 
 ۳۲ تخصیص  جای  به  متأسفانه  کرد:  تصریح 
هزار میلیارد تومان برای تحقق اشتغال زایی، ۱۹ 
هزار  و ۱۳  یافته  اختصاص  تومان  میلیارد  هزار 
نشده  داده  اختصاص  هنوز  دیگر  تومان  میلیارد 
است. سازمان برنامه و بودجه مکلف است این 
۱۳ هزار میلیارد تومان را در ادامه سال به وزارت 
اقتصاد و سایر وزارتخانه های ذیربط برای اشتغال 

تخصیص دهد.

موافقت رهبری با درخواست دولت 
برای برداشت از صندوق توسعه ملی

خدمت  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
رهبری نامه ای از طرف رئیس جمهوری داده شده 
است و از ایشان اجازه خواسته ایم که اجازه دهند 
تملک  دو موضوع  در  درآمدها  این  از ۲۰ درصد 
و اشتغال استفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ 

درصد موافقت فرمودند.
برنامه  سازمان  رئیس  میرکاظمی  سیدمسعود   
قرائت  از  پس  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و 
گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و 
محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر 

اجرای اصل چهل و چهارم)۴۴( قانون اساسی مبنی 
بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در خصوص 
بند)الف( تبصره )۱۸( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و 
اینکه  بیان  با  ۱۴۰۱ کل کشور در صحن مجلس 
»امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمدهای 
نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود«، 
اظهار کرد: خدمت رهبری نامه ای از طرف رئیس 
اجازه  ایشان  از  و  است  شده  داده  جمهوری 
خواسته ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها 

در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم.
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیف

وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۳۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۳۶۵ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلمان مهدی زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۹۰۹ و شماره ملی 
۴۸۸۹۸۴۹۱۴۹ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۳۷/۵۰ متر مربع جدا شده از پالک شماره ۷۳۰۹ فرعی 
از ۱ -اصلی واقع در گنبدکاووس بلوار امامرضا روبروی کارخانه یخ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از کامران رزمجو به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹۸۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
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آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیف
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۴۸۸۹۸۴۹۱۴۹ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۲۲/۸۰ متر مربع جدا شده از پالک شماره ۷۳۰۹ فرعی 
از ۱ -اصلی واقع در گنبدکاووس بلوار امامرضا روبروی کارخانه یخ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
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باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹۸۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

رضاسارانی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکگنبدکاووس

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ موضوع کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۶۱۰ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
ملی  شماره  و   ۲۹۸ شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  میرزائی  جمیله  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس 
۴۸۸۹۷۷۱۴۵۱ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۰۰.۸۰ متر مربع جدا شده از پالک ۴۹۶۰۸ فرعی 
از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس شهرک بهارستان خیابان نسترن کوچه نسترن ۶ پشت مدرسه بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹۸۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

رضاسارانی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکگنبدکاووس

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۸۸ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالصمد مسافر داشلی برون فرزند ارازدوردی بشماره شناسنامه ۴۸ 
و شماره ملی ۲۰۳۱۹۹۵۷۷۴ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۴۵۸/۸۰ متر مربع جدا شده از پالک 
شماره ۳۹۸۸ فرعی از ۱ -اصلی واقع در گنبدکاووس ارمی آباد خیابان روبروی مال بازار بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹۸۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
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