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*نسیبه پیرایش 
و  اعتراضات  از  روز  از صد  بیش  با گذشت 
در حالی که کشور نیازمند تدبیر و آرامش است 
دستگاه ها  و  اشخاص  برخی  رسد  می  نظر  به 
با سخنان و اعمال نسنجیده راضی به بازگشت 
آرامش به کشور نیستند. مثال این سخنان آیت اهلل 
سازمان  مبلغان  گردهمایی  در  خاتمی  احمد 
جمهور  رئیس  »به  که  خیریه  امور  و  اوقاف 
اعالم کردیم، سر می دهیم، اما نمی گذاریم حکم 
مهدوی  آیت اهلل  یا  بماند«  زمین  روی  حجاب، 
»نخست  گفت:  که  اصفهان  موقت  جمعه  امام 
گناه  عادی سازی  مقدمه  حجاب  کشف  اینکه 
اینکه سبب تضعیف  و بی بند وباری است. دوم 
حجاب  کشف  با  اغتشاشات  فتنه  بوده،  نظام 
استمرار دارد، کشف حجاب ها به نوعی تنفس 
سیدعلی  یا  است.«  دشمنان  برای  مصنوعی 
و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی  خانمحمدی 

نهی از منکر که گفته: »ما نمی توانیم بگوییم رها 
کنیم یک عده کشف حجاب کنند و هیچ کاری 
هم نداشته باشیم و هیچ توجهی نسبت به این 
قضیه نشود. در وصیتنامه شهدا بعد از توجه به 
توصیه  بیشترین  رهبری،  و  فقیه  والیت  بحث 
عمومی  و عفت  و حجاب  عفاف  در حوزه  را 

داشته اند.«
همه این قبیل سخنان یک طرف و آغاز مجدد 
مالکان  به  حجاب  کشف  پیامک  ارسال  طرح 

خودرو هم یک طرف.
این زمینه نوشت: »در   خبرگزاری فارس در 
بر  مبنی  مجازی  فضای  در  اخباری  انتشار  پی 
خودرو،  در  حجاب  کشف  پیامک  دریافت 
پیگیری های این خبرگزاری از یکی از مسووالن 
ارشد پلیس حاکی از این است که »مرحله جدید 
طرح ناظر یک توسط پلیس در کل کشور شروع 

شده است«.

برای  معروف«  »یادآوران  طرح  آن  کنار  در 
مدارس  در  هم  عفاف  و  حجاب  فرهنگسازی 
مشاور  نیکزاد،  حمید  را  این  شد.  خواهد  اجرا 
کرده:  اعالم  و  گفته  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تحول  سند  علمیاتی  راهکارهای  با  »همسو 
بنیادین آموزش و پرورش در رابطه با عفاف و 
حجاب، همکاری با دبیرخانه عفاف و حجاب 
اجرای  به  کمک  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
طرح »یادآوران معروف« از جمله برنامه های در 
دست اجرای ستاد همکاری است که با افزایش 
دانش  اجتماعی  کنشگری  و  مسئولیت پذیری 
مبنای  بر  مربیان  و  اولیاء  مشارکت  و  آموزان 
اقدامات فرهنگی و تربیتی تحقق خواهد یافت.«
اجرای  و  سخنانی  چنین  گفتن  تبعات  اینکه 
ناهنجاری ها  به  دادن  ادامه  طرح هایی،  چنین 
و کج خلقی ها در جامعه است، برای ناشی ترین 
افراد هم روشن تر از روز است، اما اگر گشت 
باید  بود  داده  جواب  اجباری  و حجاب  ارشاد 
بعد از چهل سال می داد نه اینکه بهانه ای باشد 
اعتراض و  زد و خورد در خیابان و در  برای 
نهایت کشت و کشتار. البته تاریخ ثابت کرده که 
اجبار  و زور در این مملکت جواب نمی دهد که 
اگر داده بود مردم در پی اصالحات رضاخانی 
کرده  فراموش  را  حجاب  که  بود  سال ها  االن 

بودند.
ایرانیان  همه  برای  را  ایران  اگر  نهایت  در   
این  در  که  نیست  توضیح  به  الزم  می دانیم 
پیروان سایر مذاهب  بر مسلمانان  کشور عالوه 
هم زندگی می کنند که ملزم به رعایت شئونات 

اسالمی نیستند.

وزیر کشور در همایش مکتب شهید سلیمانی 
و نظم جدید جهانی گفت: مکتب شهید سلیمانی 
به عنوان حرف  امروز  با مقاومت عجین شده و 
توطئه جهانی خودش  مقابل جریانات  اصلی در 

را نشان می دهد.
شهید  مکتب  همایش  در  وحیدی  احمد   
عالی  دانشگاه  در  نظم جدید جهانی  و  سلیمانی 
مناسبت  به  تسلیت  شد ضمن  برگزار  ملی  دفاع 
داشت:  اظهار  سلیمانی،  سردار  شهادت  سالگرد 
شهید سلیمانی به عهد خدا عمل کرد و در شأن 

یک فرد باالتر از این چیزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: شهید سلیمانی خصوصیات متنوع 
و حرف های بزرگی دارد و به عنوان چهره سوم 
امام  حضرت  اول  چهره  است؛  اسالمی  انقالب 
)ره(، چهره دوم رهبر معظم انقالب و چهره سوم 

شهید سلیمانی است.
اینکه یکی از توجهاتی که  بیان  با  وزیر کشور 
می توان انقالب را با آن شناخت شهید سلیمانی 
است که توانسته یک مسیر حرکتی را در داخل 
یک  شهید  وجود  گفت:  کند،  طراحی  انقالب 
وجود توسعه یافته است و کسی که به این نقطه 
خداست،  دیدار  عاشق  بگوید  صادقانه  و  برسد 

بسیار مهم است.
وحیدی با اشاره به خصوصیات عاطفی سردار 
انسانی  سلیمانی  شهید  داشت:  اظهار  سلیمانی، 
بود.  عمیق  بسیار  عاطفه ای  با  و  اخالقی  سراسر 
بدون  و  وقفه  بی  سال  چهل  به  نزدیک  ایشان 
شهید  داشت.  فعالیت  جبهه ها  همه  در  تردید 
سلیمانی هوشمندی و ذکاوت همراه با شجاعت 
ماجراجویی  جنس  از  شجاعت  این  که  داشت 

نبود، بلکه مدبرانه و عمیق بود.
مقام معظم رهبری  فرمایشات  وی گفت: طبق 
شهید سلیمانی یک راه و یک مدرسه است که در 

آستانه گام دوم انقالب مورد نیاز بود.
وحیدی با طرح این سوال که اگر فرض کنیم 
سوریه  و  لبنان  موضوعات  وارد  سلیمانی  شهید 
نمی شد چهره منطقه چگونه می شد، افزود: شهید 

سلیمانی نماینده تام و تمام انقالب بود.

وزیر کشور گفت: کسانی که ایران را در نادیده 
گرفتن حقوق زنان محکوم می کنند، افرادی بودند 
که حقوق زنان ایزدی را زیر پا می گذاشتند. اگر 
امروز یمنی ها تبدیل به جریان قوی کننده ای در 
که  است  کاریزمایی  پشتوانه  به  اند،  شده  منطقه 

شهید سلیمانی ایجاد کرده بود.
وی با بیان اینکه مقاومت امروز به عنوان یک 
خوابیده  مفاهیمی  آن  پشت  که  است  کلیدواژه 
را  شرایط  ساختن  دگرگون  ظرفیت  و  است 
عنوان  به  مقاومت  افزود:  است،  کرده  فراهم 
یک جریان شناخته شده ای است که دنیا ناچار 
است آن را بپذیرد چرا که مکتب شهید سلیمانی 
حرف  عنوان  به  امروز  و  شد  عجین  مقاومت  با 
توطئه جهانی خودش  مقابل جریانات  اصلی در 
را نشان می دهد.وزیر کشور گفت: امروز در راه 
تمدن نوین اسالمی انسان هایی که در تراز شهید 
سازی  تمدن  این  در  می توانند  هستند،  سلیمانی 
شهید  مکتب  باشند.  ای  کننده  تعیین  نقطه  نوین 
تمدن  سمت  به  را  ما  که  است  مکتبی  سلیمانی 
انسان  تمدنی  ما  تمدن  می دهد.  حرکت  نوین 
ای  ویژه  تراز جایگاه  انسان های  که  است  محور 
تراز  این  در  می تواند  سلیمانی  شهید  که  دارند 
تحت  جدیدی  ادبیات  گفت:  گیرد.وحیدی  قرار 
عنوان مدافعان حرم وارد ادبیات انقالب اسالمی 
شده که این نوع ادبیات بسیار مهم است. امروز 
دنیای غرب مثل همیشه در مقابل اراده مؤمنین و 

مجاهدین در ضعف به سر می برد.

مکتب شهید سلیمانی با مقاومت عجین شده است شورای نگهبان الیحه 
مربوط به اسقاط خودرو

 را تایید کرد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید الیحه اصالح 
ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره 

اسقاط خودرو در جلسه این شورا خبر داد.
نگهبان  نظیف سخنگوی شورای  هادی طحان 
توییتری خود نوشت: الیحه اصالح  در حساب 
در  خودرو  صنعت  ساماندهی  قانون   )۱۰( ماده 
جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار 
اساسی  قانون  موازین شرع و  با  مغایر  گرفت و 

شناخته نشد.

صنعت  ساماندهی  قانون   ۱۰ ماده  اساس  بر 
توسط وسایط  بار و مسافر  تردد، حمل  خودرو 
از رسیدن به سن فرسودگی  نقلیه موتوری پس 

در کالنشهرها ممنوع است.
باید گلوگاه های فساد

 را ببندیم
کمک  با  باید  گفت:  محاسبات  دیوان  رئیس 
ببندیم. حسابرسی  را  فساد  گلوگاه های  یکدیگر 
حائزاهمیت  دولتی  شرکت های  حساب های  به 

است و حتمًا آن را دنبال می کنیم.
 احمدرضا دستغیب در جلسه علنی )سه شنبه 
در جریان  اسالمی  ماه( مجلس شورای  ۱۳ دی 
دیوان  رئیس  انتخاب  دستورکار  به  رسیدگی 
در  را  اولویت هایی  باید  ما  گفت:  محاسبات، 
دیوان محاسبات مشخص کنیم و این اولویت ها 
شود،  تعیین  ونک  شیشه ای  ساختمان  در  نباید 
بلکه اولویت ها باید در کمیسیون برنامه و بودجه 

و سایر کمیسیون های مجلس مشخص شود.
در  که  است  سال   ۱۵ اینکه  به  اشاره  با  وی 
بودم  مجلس  نماینده  سال   ۸ و  هستم  مجلس 
داشتم،  حضور  نیز  مجلس  رئیسه  هیأت  در  و 
متذکر شد: ارائه گزارش های دیوان محاسبات به 
داد.  ادامه خواهیم  مستمر  به صورت  را  مجلس 
ارائه گزارش تفریغ بودجه به تنهایی کافی نیست 
و گزارش های دیوان باید منتج به تصمیم گیری 

اقتصادی شود.

شورای  مجلس  احکام  کرد:  تاکید  دستغیب 
االجرا  الزم  قانون  و  دارد  قانون  حکم  اسالمی 
باید  آن  دلیل  نمی شود،  اجرا  قانونی  اگر  است. 
البته  نشود.  تکرار  آینده  سال  تا  شده  مشخص 
نباید انحراف را تخلف قلمداد کنیم و با آبروی 
با  باید  اینکه  بر  تاکید  با  کنیم.وی  بازی  مدیران 
کمک یکدیگر گلوگاه های فساد را ببندیم، گفت: 
دولتی  شرکت های  حساب های  به  حسابرسی 
می کنیم.  دنبال  را  آن  حتمًا  و  است  حائزاهمیت 
از  جدا  جزیره  یک  محاسبات  دیوان  متأسفانه 
در  پژوهش ها  مرکز  ساختمان  است،  مجلس 
تهران  شمال  در  نیز  محاسبات  دیوان  و  نیاوران 
واقع شده است، معاون اجرایی مجلس باید کمک 
کند تا ساختمان دیوان محاسبات در قانون برنامه 

در کنار مجلس قرار گیرد.
پیگیر تخصیص  باید  ما  اینکه  بیان  با  دستغیب 
و پیشرفت پروژه ها باشیم، تصریح کرد: سفرهای 
حل  برای  بلکه  نمایش  برای  نه  را  استانی 
در  حسابرسی  ما  کرد.  خواهیم  آغاز  مشکالت 
اتاق های در بسته و ساختمان شیشه ای ونک را 
رها می کنیم و برای حسابرسی در صحنه اجرای 

پروژه حضور می یابیم.

اعالم رای دیوان عالی 
کشور درباره محکومان 

به اعدام 
امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی 
پرونده  نهایی  احکام  از  توییتی  انتشار  با  کشور 
که  گفت  و  داد  خبر  عجمیان  شهید  شهادت 
درباره فرجام خواهی محمد کرمی و سیدمهدی 
حسینی ابرام شد )حکم دادگاه صادر کننده رای 
حمید  برای  صادره  احکام  و  شد(  تایید  بدوی 
نقض  آریا  رضا  و  محمدی  حسین  قره حسنلو، 
نتیجه  نوشت:  توییت  این  در  هاشمی  امیر  شد. 
عجمیان  شهید  پرونده  متهم   ۱۶ خواهی  فرجام 
محمد  خواهی  فرجام  ؛  کشور  عالی  دیوان  در 
الف  بند  استناد  به  حسینی  سیدمهدی  و  کرمی 
ماده ۴۶۹ق.آ.د.ک ابرام شد. حکم صادره حمید 
قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به جهت 

نقص در تحقیقات نقض شد.

نارضایتی از بازگشت آرامش به کشور؟!

شورای  عضو  حصار  جوادی  صادق  محمد 
مرکزی حزب اعتماد ملی می گوید: مسئوالن دچار 
سوءبرداشت شده اند و فکر می کنند بیان مشکالت 
مردم به خاطر تحریکات خارجی است اما اینگونه 
نیست زیرا زمان زیادی است که مردم مشکالتشان 

را مطرح می کنند و کسی توجه نمی کند.
شورای  عضو  حصار  جوادی  محمدصادق 
مرکزی حزب اصالح طلب اعتمادملی در واکنش 
ارسال  و  ارشاد  گشت های  مجدد  فعالیت  به 
می گوید:  بی حجابی  برای  هشدار  پیامک های 
تاچه  رفتار  این  زیان  و  سود  و  تبعات  به  اینکه 
مجموعه  اما  می داند  خدا  را  کرده اند  فکر  اندازه 
تبعات  زیرا  نمی کنم  تلقی  مثبت  را  رفتار ها  این 
است  کج اخالقی هایی  و  ناهنجاری ها  ادامه  آن، 
که در گذشته نیز شاهد بودیم. اگر گشت ارشاد 
در  بود،  داده  جواب  وتحکم  اجباری  حجاب  و 
این سال ها جواب می داد و دلیلی نداشت امر به 
خیابانی  خورد  و  زد  به  منکر  از  نهی  و  معروف 
مسئوالن  می گوید:  حصار  جوادی  شود.  منجر 
بیان  می کنند  فکر  و  شده اند  سوءبرداشت  دچار 
مشکالت مردم و اعتراضات به خاطر تحریکات 
زمان  زیرا  نیست  اینگونه  اما  است  خارجی 
مطرح  را  مشکالتشان  مردم  که  است  زیادی 
همین  جمله  از  نمی کند؛  توجه  کسی  و  می کنند 
اصطکاک هایی  آن  خاطر  به  که  حجاب  موضوع 

ببینید  شما  می گوید:  داشت.او  وجود  افراد  میان 
و  هستند  اسالمی  حجاب  به  متعهد  که  کسانی 
هم  کنار  در  نیستند،  حجاب  به  مقید  که  افرادی 
و به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند و هیچ 
مشکلی هم وجود ندارد. حاال ممکن است برخی 
مواقع بحثی هم میانشان ایجاد شود، اما منجر به 
به  شد.  نخواهد  هنجارشکن  و  خشن  رفتار های 
هرحال طبیعی است تا جامعه عادت کند و یک 
یک  کند،  دیگری  هنجار  جایگزین  را  هنجاری 

زمان تنش آلودی را سپری کند.
جوادی حصار معتقد است برگشتن به زمان قبل 
معقول  شیوه  به  باید  و  ماجرا ها خطاست  این  از 
در  را  قانون حجاب  و  مسئله حجاب  منطقی،  و 

مجمع یا مجلس به نحوی مدیریت کنند که شبهه 
از  و  نشود  ایجاد  اسالمی هم  شکست جمهوری 
سوی دیگر هم بر اساس قانون اساسی، آزادی های 

فردی به مردم داده شود.
ما  می گوید:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
هستی  ملزم  بگوییم  مسیحی  یک  به  نمی توانیم 
کنی.  رعایت  مسلمانان  همچون  را  حجاب 
همچنین نمی توانیم به یک مسلمان بگوییم آنطور 
نه حجاب  باشی.  داشته  می گوییم حجاب  ما  که 
کفر.  نشانه  بی حجابی  نه  است  مسلمانی  نشانه 
به نظرم تاکید های بی مورد در این خصوص جز 
دامن زدن به شکاف های اجتماعی نتیجه دیگری 

نخواهد داشت.

چهار شنبه 14 دی 1401       شماره 6447       سال بیست و پنجم

مسئوالن دچار سوءبرداشت شده اند؛
 فکر می کنند اعتراضات به خاطر تحریکات خارجی است

تورم رئیسی رکورد تورم دولت های قبلی را زد
روند صعودی نرخ تورم و نوسانات ارز باعث 
شده است تا مشکالت اقتصادی مردم برای تهیه 
کاالهای اساسی هر روز سخت تر شود.به گزارش 
 ،۱۴۰۱ آذرماه  در  ایران  ماهانه  تورم  نرخ  ایسنا، 
 ۱۴۰۱ سال  تورم  مقدار،  این  است.  بوده   ٪۴۸.۵
در  که  تورمی  از  هنوز  است.  رسانده  به ٪۴۵  را 
به  اگر  اما  بیشتر نیست،  نیمه دهه هفتاد رخ داد، 
جای آخرین مقدار، متوسط چهار سال منتهی به 
سال جاری را در نظر بگیریم، خواهیم دید فشار 
تورمی که در حال حاضر تجربه می شود، در ۷۵ 

سال گذشته بی سابقه بوده است.
اگر تغییرات تورم را به تفکیک گروههای کاالیی 
تورم در مواردی  مقادیر بی سابقه  با  کنیم  بررسی 
مانند روغن و چربی )۲۵۰٪(، لبنیات و تخم مرغ 
)۸۴٪( و نان )۷۴٪( در اقالم خوراکی و همینطور 
مواردی مانند بهداشت و درمان )۵۲٪(، مسکن ۴۲ 
)٪( و آموزش )۳۲٪( از خدمات عمومی و پایه 

مواجه می شویم.
تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک بازه 
قدرت  کاهش  به  را  آن  می توان  که  است  زمانی 
اندازه  برای  کرد.  تعبیر  هم  زمان  طول  در  خرید 
به  گیری تورم، شناخته شده ترین روش، مراجعه 
شاخص قیمت مصرف کننده است که در آن سبد 
منتخبی از کاالها و خدمات که عموم مردم استفاده 
سنجیده  آن  قیمت  تغییرات  و  شناسایی  می کنند، 
می شود. مرکز آمار هم برای تعیین مقدار تورم، از 

همین شاخص استفاده می کند.
بررسی روند تورم در ۷۵ سال گذشته نشان می 
دهد بیشترین تورم در سال ۱۳۷۴ رخ داده است. 

در دهه های ۳۰ و ۴۰ شاهد تورم های کمتر از 
به  نفتی  باالی  درآمد  تزریق  با  اما  هستیم.   ٪۱۵
اقتصاد ایران، تورم در دهه ۵۰ شدت گرفت و بعد 
از جنگ ایران و عراق، در سال ۱۳۷۴ به بیشترین 
مقدار خود از سال ۱۳۲۵ رسید. با این حال، می 
حتی  ها،  قیمت  افزایش  فشار  امروز  گفت  توان 

بیشتر از نیمه دهه هفتاد احساس می شود.
در سال ۷۴ تورم به ۴۹٪ رسیده بود. در سالهای 
قبل از آن، تورم ۳۵٪، ۲۳٪ و ۲۴٪ بود )متوسط 
به  منتهی  سال  چهار  در  اما   )٪۳۳  = سال  چهار 
۱۴۰۱، تورم به ترتیب ۴۵٪، ۴۱٪، ۳۶٪ و ٪۳۶ 
زیاد  مقدار   .)٪۴۰  = سال  چهار  )متوسط  است 
تورم در سالهای پی در پی و البته افت ارزش ریال 
مختلف،  بازارهای  در  آن  اثرات  و  دالر  برابر  در 
که  بگیران  حقوق  قوای  تجدید  برای  فرصتی 
بخش عمده مصرف کنندگان را تشکیل می دهند 
باقی نمی گذارد و تامین هزینه های زندگی را برای 
آنان به یک ماراتن نفس گیر و پایان ناپذیر تبدیل 

می کند.
متوسط تورم در چهار سال منتهی به ۱۴۰۱ بیش 
از هر زمان دیگری در ۷۵ سال گذشته بوده است 
و به همین دلیل می توان گفت فشار ناشی از تورم 
در زمان حاضر بیشتر از هر زمان دیگری از سال 

۱۳۲۵ تاکنون احساس می شود .
اما این تنها دلیل برای بی سابقه بودن فشار ناشی 
گروههای  در  را  تورم  نرخ  اگر  نیست.  تورم  از 
کاالیی مختلف مورد بررسی قرار دهیم، اطالعات 
بیشتری درباره فشار ناشی از تورم به دست خواهد 

آمد.

سرگردانی نقدینگی چالش جدی کشور است
 معاون اول رئیس جمهور سرگردانی نقدینگی 
را از جمله چالش های جدی کشور عنوان کرد و 
بخش  در  چرخش  دلیل  به  نقدینگی  این  گفت: 
و  تورم  قالب  در  را  مشکالتی  مختلف،  های 
بتوانیم  اگر  ایجاد کرده است و  افزایش قیمت ها 
هدایت  گذاری  سرمایه  و  تولید  به سمت  را  آن 

کنیم، برای جامعه ثروت خلق می شود.
مردم  نمایندگان  مجمع  اعضای  دیدار  جلسه 
استان فارس در مجلس شورای اسالمی با معاون 
اول رییس جمهور برگزار و در آن بر رفع موانع 
اجرایی و راه اندازی سه پروژه مهم آزادراه شیراز 
انتقال  دوم  خط   ،)۶ تا  یک  )قطعات  اصفهان   -
مترو  دو  خط  اول  قطعه  و  درودزن  سد  از  آب 
عزم  با  باید  گفت:  مخبر  شد.محمد  تاکید  شیراز 
مشترک همه قوا، بستر فعال شدن مردم در اقتصاد 
که  نحوی  به  کنیم  فراهم  را  کشور  مدیریت  و 
اول  بهره مند شوند.معاون  فعالیت ها  این  از  مردم 
کشور  جدی  چالش های  از  یکی  جمهور  رییس 
این  افزود:  و  کرد  عنوان  نقدینگی  سرگردانی  را 
نقدینگی به دلیل چرخش در بخش های مختلف، 
مشکالتی را در قالب تورم و باال رفتن قیمت ها 
ایجاد کرده در حالی که  در حوزه های مختلف 
اگر بتوانیم نقدینگی موجود در جامعه را به سمت 
و  کنیم، فرصت  تولید و سرمایه گذاری هدایت 
شده  فراهم  کشور  اقتصاد  برای  وسیع  امکانی 
ارزش  کاهش  همچون  مسائلی  طریق  این  از  و 
می  ثروت  خلق  جامعه  برای  و  مرتفع  ملی  پول 

شود. مخبر در ادامه با تأکید بر اهتمام ویژه دولت 
رییس  های  وعده  و  شعارها  اجرای  به  نسبت 
بزرگ  کارهای  اجرای  کرد:  خاطرنشان  جمهور 
قوا  و مشارکت همه  است  نیازمند عزم همگانی 
و دستگاه های اجرایی را می طلبد. در این زمینه 
باید اولویت بندی مناسب صورت گرفته و طبق 

زمانبندی عمل کنیم.
معاون  منصوری«  »محسن  که  جلسه  این  در 
اجرایی رییس جمهور نیز حضور داشت، استاندار 
و نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای 
اسالمی مشکالت و چالش های اصلی استان و نیز 
مسائل حوزه های انتخابیه خود را مطرح کردند و 
پیشنهاداتی جهت توسعه و ارتقاء وضعیت استان 
ارائه دادند. بهسازی و تکمیل راه های مواصالتی 
انتقال آب،  پروژه های  نقاط حادثه خیز،  و رفع 
تکمیل طرح  کاره،  نیمه  اتمام سدهای  و  تکمیل 
صنایع  ایجاد  و  ریلی  و خطوط  پتروشیمی  های 
تبدیلی کشاورزی از جمله پیشنهادات و مطالبات 
نمایندگان مردم استان فارس در این جلسه بود. 
شد  مقرر  گرفته،  صورت  بندی  جمع  مبنای  بر 
اجرایی  معاونت  و  استانداری  هماهنگی  با  تا 
رفع  برای  الزم  ریزی  برنامه  جمهوری  ریاست 
موانع اجرایی و راه اندازی سه پروژه مهم آزادراه 
دوم  خط  شش(،  تا  یک  شیراز-اصفهان)قطعات 
انتقال آب از سد درودزن و قطعه اول خط دوم 
مترو شیراز به عنوان سه طرح اولویت دار صورت 

گیرد.

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 .
۱-پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۰۱۷و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۱۳۹۰مورخه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ به تقاضای آقای : سامان امینی فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۵/۱۵- متر مربع تحت پالک ۶۳۱۴ مفروز و مجزا شده از پالک ۱۱۷- اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان 

دورود . خروجی از مالکیت :جمشید پیامنی فرزند درویش 
۲-پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۰۱۸و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۱۳۸۹مورخه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ به تقاضای خانم : زینب رشنو فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۵/۱۵ - متر مربع تحت پالک ۶۳۱۴ مفروز و مجزا شده از پالک ۱۱۷- اصلی واقع در بخش 

۴ شهرستان دورود. خروجی از مالکیت :جمشید پیامنی فرزند درویش
چهارمیری  علیرضا   : آقای  تقاضای  به   ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ مورخه:   ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۱۳۷۴ شماره  رای  ۱۴۰۱۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۱۷۷و  کالسه  ۳-پرونده 
دوخاهرانی فرزند هاجی علی نسبت به شش دانگ مشاع یک باب ساختمان به مساحت ۴/۲۸ - متر مربع تحت پالک ۳۰۴۸ مفروز و مجزا شده از پالک 

۱۱۵- اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان دورود .
خروجی از مالکیت :خانم جهان فتحی فرزند قاسم

۴-پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۲۱۹و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۱۳۸۶مورخه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ به تقاضای خانم : زهرا هداوند فرزند لطف اله 
و هانیه هداوند فرزند لطف اله و لطف اله و حسین هداوند فرزند لطف اله و محمدرضا هداوند فرزند لطفا اله ) ورثه لطف هداوند ( نسبت به شش دانگ 
مشاع یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۹۰۵۰۹/۴۵ - متر مربع تحت پالک ۲۲۹ فرعی از ۹۰ فرعی مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰۳- اصلی واقع 

در بخش ۴ شهرستان دورود .
خروجی از مالکیت :لطف اله هداوند فرزند قاسم و غالمعلی هداوند فرزند محمدعلی

۵-پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۱۰۶ و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۱۳۸۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ به تقاضای آقای ولی اله پاپی فرزند تیمور 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان ) محل تاسیس کشتار گاه( به مساحت ۱۹۰۹۷/۸۸ متر مربع تحت پالک ۱۴۳ فرعی از ۱۴۱ فرعی مفروز و مجزا 

شده از پالک ۱۲۵- اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان دورود. خروجی از مالکیت : ولی اله پاپی فرزند تیمور
 انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۹/۲۸- انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۲۱۳۱ مورخ ۰۴/۱۵//۱۴۰۱ موضوع کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۸۱۰ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید 
غیوری اردهائی فرزند علی بشماره شناسنامه و شماره ملی ۲۰۳۰۲۸۴۴۴۰ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۰۲.۹۲ متر مربع 
جدا شده از پالک شماره  ۲۶۴۳۷ فرعی از ۱-اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان اقبال الهوری بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از غالمعلی جوینی، 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 ۱۰۴۳۴- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


