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در گفت و گوي «رسالت» با محمدرضا اخضريان کاشاني عنوان شد؛

الگویاعتراض،تعریفنشدهاست

راهچمني:

طرح س را ،قابليت اج رايي ندارد

دبيرکل حزب وحدت و همکاري گفت :طرح سرا قابليت اجرايي ندارد.محمدرضا راهچمني
در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،در خصوص طرح سرا گفت:
حدود  ۱۵حزب اصالح طلب با اين طرح مخالفت کردند و به نظر من اين طرح قابليت اجرايي
نخواهد داشت.او تصريح کرد :تنها مزيتي که اين طرح ميتواند داشته باشد ،بها دادن به
اليههاي پاييني اصالحات و مشارکت دادن آنها در انتخاب نامزدها است که ميتواند انگيزهاي
در اليههاي پاييني ايجاد کند.دبيرکل حزب وحدت و همکاري تأکيد کرد :هنوز جزئيات
اين طرح مطرح نشده و به تصويب نرسيده است ،اما به نظرم طرح مناسبي براي اين دوره از
انتخابات نيست و قابليت اجرايي ندارد.

حجتاالسالم پژمانف ر:

نمايندگان بر عملکرد دولت در زمينه
مقابله با گ ران يها نظارت م يکنند

عضوفراکسيونروحانيتمجلستأکيدکرد:نمايندگانبرعملکرددولتدرزمينهمقابله
با گرانيها نظارت ميکنند.حجت االسالم نصراهلل پژمانفر ن در گفتوگو با خبرنگار
پارلمانيخبرگزاريرسادرخصوصوظيفهنهادهايحاکميتيدرموضوعسهميهبندي
بنزين،گفت:نارضايتيهاوتجمعاتصورتگرفتهدرکشوربرآمدهازعملکرد6سالاخير
دولت است.وي ادامه داد :دولت تبديل به يک چوپان دروغگو شده که مردم نميتوانند
وعدههاي آن را بپذيرند و به قولهاي داده شده اعتماد کنند.عضو فراکسيون روحانيت
مجلس شوراي اسالمي تأکيد کرد :واقعيت امر اين است که نظر رهبر معظم انقالب در
خصوص وظيفه سران قوا در پيگيري مطالبات مردم بعد از سهميه بندي شدن بنزين
را بايد همه ارکان نظام جدي بگيرند.پژمانفر تصريح کرد :متأسفانه در تصميم گرفته
شده در خصوص افزايش نرخ بنزين و همچنين سازوکار سهميه بندي ،نظر کارشناسي
مجلس شوراي اسالمي اخذ نشده و بر همين اساس نيز نمايندگان مجلس انتقاداتي
را نسبت به آقاي الريجاني مطرح ميکنند.نماينده مردم مشهد در مجلس تأکيد کرد:
بخشي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي امروز در تحقق وعدههاي کنوني دولت
نيز شک دارند .دولت آقاي روحاني از زمان آغاز کار خود وعدههاي بسياري از جمله
رسيدگي به مسکن جوانان ،بازسازي مناطق زلزله زده ،اعالم گزارش صد روزه به مردم
و ...را مطرح کرده که بسياري از آنها عملي نشدهاند.وي تصريح کرد :وقتي در عمل دولت
صداقت نباشد ،مردم نيز موضع تقابلي اتخاذ ميکنند .هرچند اين رفتار مردم نبايد از
دايره اعتراض مدني خارج شده و تبديل به اغتشاش و آشوب شود .خط اعتراضي مردم
با خط فتنهگران و آشوب طلبان کامال جداست و هرگز نبايد اين دو دسته را با يکديگر
يکي دانست.نماينده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت :دولت قولهايي را در ذيل
موضوع سهميهبندي بنزين مطرح کرده است .اگر اين قولها عملي نشوند و يک موج
گراني ديگر به زندگي مردم وارد مي شود ،قطعا مجلس شوراي اسالمي وارد عمل شده
و دولت را مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد داد.وي تصريح کرد :دولت بايد متوجه
باشد که اگر با طرح جديد خود زندگي مردم با مشکل مواجه شود ،عالوه بر استيضاح
وزرا ،استيضاح رئيسجمهور نيز مطرح خواهد شد.پژمانفر با اشاره به حوادث اخير در
کشور ،بيان داشت :خون تمامي کساني که در کشور به دست آشوبگران به زمين ريخته
شده و ضررهاي مالي که به کل جامعه وارد شد؛ بر گردن دولت است ،زيرا عملکرد دولت
بود که کار را به اعتراضات اخير کشاند.وي گفت :مردم و مجلس شوراي اسالمي امروز با
دولت اتمام حجت ميکنند که ديگر دروغ را تحمل نميکنند و اگر بعد از سهميهبندي
بنزين دوباره شاهد کاستيهاي شديدتر باشيم ،دولت مورد مؤاخذه جدي قرار خواهد
گرفت.پژمانفر بيان داشت :دولت قبل دقيقا موضوع سهميهبندي بنزين را اجرايي
کرد ،اما در زمان آقاي احمدينژاد بايک کار کارشناسي مردم براي سهميهبندي آماده
شدند.وي ادامه داد :در آن زمان دولت دوماه زودتر منابع درآمدي پيشبيني شده در
سهميهبندي بنزين را در حساب مردم قرار داد و به صورت شفاف با مردم برخورد کرد.
نماينده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت :دولت کنوني با يک حرکت پيشبيني
نشده و يک شبه موضوع بنزين را اجرايي کرد و همين اقدام نيز با سابقهاي که دولت در
ذهن مردم داشت ،عاملي شد تا برخي اعتراضات در کشور شکل گيرد.وي بيان داشت:
وظيفه مجلس شوراي اسالمي اين است که دولت را ملزم به اجراي قانون کند .امروز ما
حق نداريم دولت مستقر را مورد حمله بي دليل قرار دهيم ،اما اينطور هم نيست که از
خطاها و دروغگوييها بگذريم.پژمانفر در پايان گفت :دولت حق ندارد با مردم تحکمي
صحبت کند و بدون صداقت با آنها مواجه شود.

| نفيسه امامي|
بعد از اعالم افزايش نرخ بنزين که به يک باره
توسطدولتاعالمشد،اعتراضودرگيريواغتشاشدر
شهرهايمختلفکشوررخدادکهدربعضيازصحنهها
نه تنها شاهد اعتراض به تصميم دولت بلکه شاهد
تخريب اموال دولتي و آسيب رساني به اموال شخصي
بوديم .اتفاقات اخير ديگر رنگ اعتراض نداشت و رنگ
اغتشاش به خود گرفت که نقش سوء استفاده گران
و فرصت طلبان از اعتراض مردم عادي جامعه را در
آن پر رنگ کرده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در گفت و گويي،
جنس آشوب هاي فعلي را مشابه حوادث اوايل دهه
 70مي داند.
محمدرضا اخضريان کاشاني عضو هيئت علمي
دانشگاه تهران در گفت و گو با «رسالت» گفت :به
طور متوسط روزانه  400ميليارد تومان يارانه بنزين
توسط دولت پرداخت مي شود که  100ميليارد تومان
آن به ثروتمندترين افراد جامعه تعلق مي گيرد و 80
ميليارد تومان سهم قاچاقچيان بنزين شده و روزانه
فقطبين13تا15ميلياردتومانبهدرآمدکميتهامداد
امام خميني(ره) اختصاص پيدا مي کند.
اخضريان ادامه داد :هزينه اي که دولت روزانه از
جيب طبقات مختلف مردم صرف مي کند تا 180
ميليارد تومان را صرف ثروتمندان و قاچاقچيان و فقط
 10ميليارد تومان را صرف دهک هاي پايين جامعه
کند ،ضرورت اجراي طرح افزايش نرخ بنزين را نشان
ميدهد.بنابرايناصالحقيمتبرايحاملهايانرژي
از سالهاي قبل بايد انجام مي گرفت.
وي با اشاره به داليل بروز شورش و اغتشاش در
جامعه طي روزهاي اخير ،ادامه داد :از طريق دو
نظريه مي توان آشوب هاي اخير را بررسي کرد:
اول محروميت نسبي و دوم توقعات فزاينده .اين دو
چارچوب بيان مي کنند که وقتي بين داشته هاي
جامعه و خواسته هاي جامعه ،شکاف به وجود
بيايد ،محروميت هايي که بر جامعه عارض
مي شود موجب خشم جامعه مي شود و آن را به
تحرک منفي وادار مي کند.
اخضريان اضافه کرد :از چند سال گذشته وعده
بهبود وضعيت زندگي به مردم داده شده و آنها
هربار تصور کردند وضع بهتري را تجربه خواهند
کرد ،اما نتيجه اي جز کوچک تر شدن سبد خانوار
و تنزل رفاه جامعه نديدند .اين اتفاقي که در قالب
اعتراض عمومي نسبت به اتفاقات جامعه رخ داده،
روندي عادي و طبيعي است و همه جامعه شناسان
متفق القول بودند که اگر چنين اتفاقي رخ بدهد،
اعتراضات عمومي در کشور را به دنبال خواهد
داشت.وي با طرح اين سؤال که چرا بخشي از
جامعه تبديل به پيشران اعتراضات خشن به جامعه
ميشوند،گفت:جنسآشوبهايفعلي،شورشعليه
اشرافيت است .مشابه اين اتفاق را نه در سال  96بلکه
در اوايل سال  70نيز تجربه کرده ايم .نتيجه طبيعي
تبديل به دو قطب سرمايه دار و فقير چنين اتفاقاتي
را ايجاد مي کند .جنس مخالفت ها و شورش هاي

فعلي از جنس حاشيه نشينان است و از جنس طبقات
متوسط شهري و باالي شهري نيست و اتفاقاتي که
رخ داده عمدتا در مناطق حاشيه نشين بوده که فقر
و مشکالت مالي بيشتري دارند.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ماهيت شورش هاي
فعلي را جنبشي و جوان گرا و بر اساس نظريه مبتني بر
تغييردانستوافزود:شورشهاياخيرنمادينوداراي
موجهايياستکهدررفتوآمدهستندودرقالبهاي
جديدي خود را نشان مي دهند .اين فرآيند پيوندي
بين چند گروه فکري و عقيدتي است که با يکديگر
همخواني ندارند ،اما در راهبرد استراتژيک با يکديگر
همراه شدند و در حال مشارکت هستند.
ويدرتشريحگروههايشرکتکنندهدرجنبشهاي
اخيردرکشورگفت:يکيازاينگروههاشاملجريانهاي
عدالتخواههستندکهمطالبهآنهابهبودوضعيتعدالت
در جامعه است .بخش ديگر ترکيب جمعيت با بعضي
از چريک هاي آموزش ديده است .اين افراد در داخل
يا خارج از کشور آموزش ديده اند و مشخص است در
قالب گروه هاي تعليم ديده در حال فعاليت هستند.
عالوه بر اينها گروهي از اشرار فرصت طلب نیز هستند
که از هر موقعيتي سوء استفاده مي کنند.
اخضريان تصريح کرد :ترکيب بين عدالت طلبان با
گرايشي که نماينده گروه هاي چپ جهاني هستند،
بيشتر بروز و ظهور دارند .اين گروه مبتني بر نقش هاي
جنسيتيهستندوتالشميکننددرحوزهقانونيسازي
موادمخدروحقوقجنسيتيومسائلمبتنيبرآنتالشهاي
جدي نمايند و در سالهاي اخير نيز گرايش هاي
آنها توسعه زيادي پيدا کرده و در دانشگاه ها و در
حوزه هاي علوم اجتماعي رشد کرده و مبناي نظري
براي بخشي از جوانان کشور شده است.
عضو مرکزي جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسالمي
افزود:اينگفتماناصالتاضددينيوغيردينياستکه
مطالبه آن تغيير و دگرگوني اجتماعي در کشورهايي
استکهدرآنفعاليتدارندوبهعنوانجريانيفعالدر
ايران فعاليت جدي دارند .فرم اين شورش ها ترکيبي
است از تجربياتي که قبال در ايران و ديگر کشورها رخ
داده و ما هم شاهد نسخه ارتقا يافته از شورش هايي
که در سال  96تجربه کرده بوديم ،هستيم؛ الگوگيري
از نسخه هايي که اکنون در هنگ کنگ ،عراق و لبنان

سپاه پاسداران:

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)

با هر ناامني برخورد م يکنيم

شهرداري قم در نظر دارد پروژههاي ذيل را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط
واگذار نمايد.
عنوان پروژه

برآورد اوليه (ريال)

مبناي برآورد فهرست
بهاء 1398

حداقل رتبه مناقصهگر

مدت اجرا

مبلغ ضمانتنامه (ريال)

هزينه خريد اسناد
(ريال)

احداث ايستگاه
مشاركت خدمات
شهري منطقه 6

4/013/685/076

ابنيه و تاسيسات برقي
و مكانيكي

رتبه  5ابنيه و
ساختمان و  5تاسيسات
و تجهيزات

 6ماه

200/700/000

2/000/000

روشنايي بوستان
زينالدين

10/181/050/475

ابنيه و تاسيسات برقي
و مكانيكي

رتبه  5تاسيسات و
تجهيزات

 3ماه

509/100/000

2/000/000

 شرايط: مبلغ هزينه خريد اسناد مناقصه ميبايست به شماره حساب  4092994607بانك ملت به نام شهرداري قم واريز گردد.(هزينه خريد اسناد مناقصه غيرقابل استرداد ميباشد)
 نوع ضمانتنامه شركت در مناقصه پروژههاي فوق يك يا تركيبي از ضمانتنامههاي ذيل قابل ارائه ميباشد: -1ضمانتنامه بانكي در وجه كارفرما (با حداقل سه ماه اعتبار)
 -2ارائه اصل فيش واريز وجه نقد به شماره حساب  100300430054بانك شهر به نام شهرداري قم
 -3ضمانتنامههاي مذكور در بندهاي (الف  -ب  -پ  -ج  -چ  -ح) ماده  4آئيننامه تضمين معامالت دولتي به شماره

/123402ت50659هـ مورخ 1394/9/22
 -4مطالبات بلوكهشده پيمانكار از شهرداري قم
 ارائه گواهينامه صالحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي الزامي ميباشد. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود ميباشد. حداكثر مهلت خريد اسناد مناقصه و ارائه پاكات پيشنهاد قيمت تا  10روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم ميباشد. مبلغ پيشنهادي ميبايست از حيث مبلغ مشخص ،معين و بدون ابهام بوده و در پاكت الك و مهرشده تسليم گردد. پيشنهاددهندگان بايد يك نسخه از اسناد مناقصه را دريافت و با قيد قبولي و بدون قيد و شرط ،امضا كرده و به پيشنهادخود ضميمه نمايند .عدم انجام اين مهم از جانب هر يك از مناقصهگران باعث حذف آنان از فرآيند مناقصه ميگردد.
 طبق شرايط خصوصي پيوست اسناد ،اين پروژهها فاقد پيشپرداخت ميباشند. طبق شرايط خصوصي پيوست اسناد ،اين پروژهها داراي تعديل ميباشند. هزينه درج آگهيها بر عهد برنده مناقصه ميباشد. محل توزيع اسناد: -1حضوري :قم  -بلوار امام موسي صدر  -ساختمان شهرداري مركز  -بلوك  - Bطبقه دوم  -معاونت فني و عمراني شهرداري
قم  -اداره هماهنگي و برنامهريزي امور عمراني  -شماره تماس025-36104585 :
 -2غيرحضوري :مراجعه به سامانه مناقصهگران شهرداري قم به نشاني  Peyman.Qom.irو خريد اسناد به صورت
الكترونيكي
توجه :مناقصهگران محترم در صورت خريد اسناد مناقصه به صورت الكترونيكي از سامانه ،بايد يك نسخه از آن را چاپ نموده
و با قيد قبولي شرايط كارفرما ،تمامي صفحات آن را مهر و امضاء نموده و در داخل پاكات مربوطه قرار دهند.
 محل تحويل پاكات :قم  -بلوار امام موسي صدر  -ساختمان شهرداري مركز  -بلوك  - Aطبقه ششم  -اداره حراست وامور محرمانه
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/29 :
خ ش98/8/28 :

پياده مي شود.
*شورش هاي اخير مبتني بر خشونت عريان است
وياعتراضاتاخیردرکشورراپيوندترکيبيازروشها
وفرمهاييدانستکهدرکشورهاينامبردهشده،پياده
ميشوندوگفت:اينروشهامبتنيبرخشونتعريان
و پيوندشان با مطالبات سياسي است ،علي رغم اينکه
اعتراضات مي تواند مطالبه اقتصادي باشد .بايد توجه
داشت که کشور مستعد تنش هاي خشونت آميز است
و کساني که در حوزه هاي اقتصادي و امنيتي در حال
فعاليت هستند بايد مسئله را متفاوت از اغتشاشات
سال  96ببينند .ظاهرا باگ امنيتي و اطالعاتي در
کشور وجود دارد که هسته هاي تخريبي شکل گرفته
اند و يا شناسايي نشده اند و يا خيلي سريع مي توانند
عملياتي شوند و مديريت ميدان ها را به عهده بگيرند
و مراکز عمومي را به راحتي در اختيار مي گيرند و
آنها را به آتش مي کشند.
وي با اشاره به اهميت بازنمايي رسانه اي اتفاقات
اخير گفت :در همه دنيا شورش وجود دارد و آن را
تجربه مي کنند .اکنون سالگرد اعتراضات شنبه هاي
فرانسه است و در کشورهاي منطقه هم اعتراض امري
متداول است ،اما بايد ببينيم بازنمايي رسانه اي آن
چگونه است .اين اتفاقات مي تواند در دنيا هم رسانه اي
شود ،ضمن اينکه بايد باور داشته باشيم اعتراض تا
زماني که به شورش تبديل نشده باشد ،حق طبيعي
مردم است و نبايد نگران آن باشیم .در بازنمايي
رسانه اي بايد دقت شود فراتر از آنچه که اتفاق افتاده
به نمايش درنيايد.
*ضرورت تعريف الگوي اعتراض
اخضريان با تأکید بر اينکه در حوزه جامعه شناسي
سياسيکشور،شاهدکاستيآشکاريهستيمکههمواره
به آينده موکول مي شود ،افزود :وقتي شورشي ايجاد
مي شود ،در چالش امنيت و آزادي ،امنيت انتخاب
مي شود و آزادي محدود مي شود .مردم ما نياز به
تعريف الگوهايي براي اعتراض دارند و ما اين الگوها
را هنوز نتوانسته ايم تعريف ،سازماندهي و عملياتي
کنيم .لذا اگر فرد عادي کشور نسبت به هر سياستي
در کشور يا دولت اعتراض دارد ،هيچ راه مشخصي
را تعريف نکرده ايم که در قالب اعتراض صحيح آن
را بيان کنند.

اين استاد دانشگاه اظهار کرد :در زمان بحران و شورش
همهکسانيکهاعتراضبحقدارندودغدغهاينسبتبه
نظامدارندمجبورهستندبهسياستهايغلطسکوت
کنندواينمسئلهتبديلبهخشمفروخوردهايميشود
که در جامعه به پديده هاي ديگر سرايت مي کند.
بايد سياستمداران راهکارهايي را بينديشند که مردم
بتوانند اعتراض تعريف شده داشته باشند.
اخضريان به پيامد اعتراض ها و شورش ها پرداخت
و بيان کرد :اتفاقي که شورش هاي فراگير در نقاط
حاشيه اي مي تواند رقم بزند در بلندمدت مي تواند
طبقه متوسط جامعه را ضعيف کند .الگوسازي که
براي يارانه ها و در قبال سياست هاي اقتصاد آزاد
پياده مي شود ،مي تواند جامعه را به سرعت به دو
طبقه اصلي فقير و غني تبديل کند و طبقه متوسط
جامعه که عمدتا مدافع ثبات امنيت کشور در حوزه
نظمسياسيکشورهستندراتضعيفکندوانگيزههاي
آنها را سلب و رفاه اجتماعي شان را کاهش دهد و
نسبت به کليت نظام بدبين کند.
وي در ادامه گفت :اگر هزينه يارانه هاي انرژي صرف
طبقات پايين جامعه شود زندگي آنها را تا حدودي
ارتقا مي دهد ،اما زندگي بخشيدن به طبقات پايين
جامعه منجر به کاهش رفاه طبقه متوسط مي شود و
اين محروميت مي تواند در بلندمدت طبقه متوسط را
به شدت نسبت به نظام بدبين کند .در حاليکه طبقه
متوسط انتخابات و راهپيمايي ها را برگزار مي کند
و در برنامه هاي جمعي نظام مشارکت دارد و بدنه
اجتماعي را بيشتر سازماندهي مي کند .اخضريان با
اظهار ناراحتي از اينکه کشور وارد فاز خطرناکي شده
کهشاملچالشعدالتخواهانباواليتمداراناست،
گفت :شايد در آينده نزديک ميان کساني که خواهان
عدالت هستند و کساني که جمهوري اسالمي ايران را
به عنوان الگو تلقي مي کنند ،درگيري داخلي حداقل
در قالب گفتماني رخ خواهد داد و اين مسئله مي تواند
مرحله جديد از چالش هاي کشور محسوب شود که
بايد به آن دقت کنند ،به خصوص با موضع گيري هايي
که چند روز اخير شاهد آن بوده ايم.
*لزوم تفکيک بين نظام و دولت
وي تأکید کرد :الگوي فعلي کشور الگوي مناسبي
نيست و بايد بين نظام و دولت تفکيک قائل شويم.
اين تفکيک تا زماني که رخ ندهد ،مردم از بخش قابل
توجهي از حقوق طبيعي شان غافل مي شوند .مردم
بايد احساس کنند که مي توانند دلبستگي عميقي
را نسبت به نظام داشته باشند در عين حال نسبت به
دولتهاييکهبرسرکارميآينداعتراضداشتهباشند
و اعتراض شان را به نحو مقتضي بيان کنند و بهترين
و مطلوب ترين راه هم حضور در پاي صندوق هاي
رأي است.
اخضريان در پايان سخنانش بيان کرد :راه قانون
اساسي راه بازي است و اجازه داده که به طرق مختلف
اعتراض ها به گوش مسئوالن برسد و مردم هم که
به طور قطعي و يقيني به اصل نظام تعهد و پايبندي
دارند ،بتوانند اعتراضات خود را از راه هاي مختلف که
در قانون پيش بيني شده ،بيان کنند.
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اداره كل ارتباطات و امور بينالملل شهرداري قم

سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت :با هر ناامني برخورد ميکنيم.به گزارش خبرگزاري مهر ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي
در واکنش به حوادث و رخدادهاي پس از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت ،طي بيانيه اي با قدرداني از تيزهوشي و بصيرت
مردم در تشخيص و افشاي نقشه شوم دشمن و جداسازي مطالبات و صف اعتراض از اغتشاشگران آورده است :با ادامه هرگونه
ناامني و اقدامات مخل آسايش و آرامش مردم قاطعانه برخورد خواهيم کرد.متن بيانيه سپاه به اين شرح است:
ملت شريف و عظيم الشأن ايران اسالمي
حافظه تاريخي انقالب اسالمي و جهانيان گواهي مي دهد طي  40سال گذشته ،در هر مقطعي که دشمنان قسم خورده
و خبيث نظام با بهانه سازي برخي وقايع ،براي انتقام از ايران و ايراني ،درصدد فتنه آفريني و تهديد امنيت ملي و آرامش
عمومي جامعه برآمده اند به سد هوشمندي و بصيرت شما مردم عزيز و آگاه برخورد و نه تنها راه به جايي نبرده اند ،بلکه با
حقد و حسد نظاره گر عظمت و بزرگي شما گرديدهاند.حوادث و رخدادهاي پديد آمده پس از اجراي طرح مديريت مصرف
سوخت و همزماني آن با شکست هاي تاريخي و خفت بار دشمن در عرصه تحريم و جنگ اقتصادي که منجر به سوء استفاده
و موج سواري هزينه آفرين اشرار و عناصر شياد و معاند بر اعتراضات مردمي و برخي دغدغه هاي ناشي از افزايش قيمت بنزين
گرديد و متعاقبا حمايت و ذوق زدگي مقامات پليد آمريکا به عنوان سرشبکه شرارت و کينه توزي ضد ايران و نيز ترغيب
گروهک شيطاني و جنايتکار منافقين و خاندان منحوس خبيث پهلوي و عمليات رواني رسانه هاي سلطه و صهيونيسم
را رقم زد ،در معادله اي معکوس ،به صحنه نمايش دوباره هوشمندي ملت شريف و فهيم ايران در جداسازي خود از صف
مزدوران اجير شده توسط بيگانگان تبديل و آنان را در تحميل مصيبت ناامني در کشور نااميد کرده است.آفرين بر شما
ملت سلحشور ،دشمن شناس و فداکار! که همواره جبهه دشمن مکار و قداره بند را مقهور اقتدار و عظمت بي انتهاي خود
ساخته ايد و در حوادث اين روزها ،در اکثر استان ها و شهرهاي کشور ،ضامن ثبات و آرامش جامعه بوده ايد؛ به گونه اي که
حتي يک گزارش ناامني ،تخريب ،غارت و چپاول اموال عمومي از آن مناطق دريافت نشده است.در اين رهگذر صيانت از
حقوق شهروندي و کرامت مردم برابر هرگونه تعرض و مراقبت و برخورد قاطع و انقالبي با افزايش ساير اجناس و کاالها از
سوي دستگاه ها و نهادهاي مسئول و همچنين توصيه مشفقانه ،بازدارنده و راهگشاي خانواده هاي معظم ايراني به فرزندان
عزيز خود مبني بر بي اعتنايي و عدم تاثيرپذيري از پژواک دروغين و شيطاني شبکه هاي ماهواره اي و مجازي دشمن و
گرفتار نشدن در دام خناسان و کينه ورزان ،راه را براي پايان بخشي کامل شرارت ها و تثبيت امنيت پايدار و فراگير در پهنه
ايران اسالمي ،هموارتر خواهد کرد.سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم با نصب العين قرار دادن منويات حکيمانه و نافذ مقام
معظم رهبري و فرماندهي کل قوا (مدظله العالي) در ماجراي اخير و قدرداني از تيزهوشي و بصيرت شما مردم شريف در
تشخيص و افشاي نقشه شوم دشمن و جداسازي مطالبات و صف اعتراض خود از اغتشاشگران و آشوب طلبان و کمک
به برقراري امنيت و آرامش شهري و تأکید بر اهميت وحدت ،يکپارچگي و عزم همه قوا براي روشنگري ،شفافيت و پاسخ
به مطالبات بحق مردمي ،حفظ امنيت کشور و حراست از گوهر آرامش و ثبات جامعه را در تعامل ،همکاري و هم افزايي
با ساير نيروهاي مقتدر مسلح ،انتظامي و امنيتي ،وظيفه شرعي و قانوني خود دانسته و عنداللزوم با ادامه هرگونه ناامني
و اقدامات مخل آرامش و آسايش مردم برخورد قاطعانه و انقالبي خواهد کرد.
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آي تاهلل فقيهي:

مردم اجازه موجسواري به ضد انقالب ندهند

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت :مردم اجازه موجسواري به ضد انقالب
ندهند.آيتاهلل محسن فقيهي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري رسا ،با اشاره
به فرمايشات رهبر معظم انقالب در زمينه حوادث اخير گفت :در همه مراحل و مسائل
نظام بايد قانون رعايت شود.وي افزود :رعايت قانون تأکيد هميشگي رهبر عزيز انقالب
است ،اگر سران قوا قانوني را تصويب کردند بايد مورد احترام جامعه قرار گيرد ،اگر
اعتراض ها از طريق قانوني دنبال شود اشکالي ندارد اما تخريب ،شرارت و نابودي اموال
عمومي و اموال مردم نبايد وجود داشته باشد.استاد درس خارج حوزه علميه قم با ابراز
تأسف از تخريب و به آتش کشيدن اموال عمومي و اموال مردم توسط آشوبگران ،اظهار
داشت :تخريب ها و آشوب ها خالف شرع و خالف قانون است ،مردم مي توانند اعتراضات
مسالمت آميز خود را از طريق قانون پيگيري کنند.وي ادامه داد :مردم بايد مراقب باشند
که دشمنان از اعتراضات سوء استفاده نکنند ،امروز مي بينيم که منافقان ،پهلوي و
ضد انقالب و دشمنان از اعتراضات مردم سوء استفاده مي کنند و به دنبال موج سواري
هستند؛ همانگونه که امام راحل فرمودند مردم بايد بدانند که اگر دشمن کاري را تأييد
و دنبال مي کند خالف مصالح مردم و نظام است.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
با بيان اين که دشمنان تشويق کننده و ترغيب کننده آشوبگري در کشور هستند ،ابراز
داشت :دشمنان و بدخواهان سعي دارند که جنبه مثبت اعتراضات را از بين ببرند و از
اين فضا سوءاستفاده کنند.وي عنوان کرد :به عنوان مثال اگر مردم اعتراضات مسالمت
آميز خود را با تجمع در برابر مجلس و حضور در مساجد مطرح مي کردند هيچ اشکالي
وجود نداشت و مي توانستند مطالبات قانوني خود را پيگيري کنند؛ در شرايط امروز
نيروي انتظامي بايد با کمال قدرت و قاطعيت با اشرار برخورد کند چرا که حفظ امنيت
مردم از همه مسائل مهم تر است.فقيهي با اشاره به خسارات وارده از اقدامات آشوبگران
به اموال و زندگي مردم خاطرنشان کرد :وقتي آشوب باشد اموال هيچ کس امنيت ندارد،
متأسفانه شاهد بوديم که آشوبگران براي مردم مشکالت جدي ايجاد کردند و اموال و
دارايي آن ها را به آتش کشيدند که چنين کارهايي با منطق اعتراضات سازگار نيست.
وي اضافه کرد :چرا عده اي اموال مردم را آتش مي زنند و به آن ها آسيب وارد مي
کنند؟ در اين موارد پيداست که دست دشمنان در کار است و بايد جلوي سوء استفاده
را بگيريم و اوضاع را کنترل کنيم ،بايد امنيت مردم را حفظ کنيم و اجازه تعرض به آن
را ندهيم.عضو جامعه مدرسين با اشاره به تعرض و اهانت هاي آشوبگران و اشرار نسبت
به روحانيت و اهل علم گفت :همه بايد توجه داشته باشند که افزايش قيمت سوخت
تصميم سران قوا است و طالب در گراني بنزين نقشي ندارند.وي افزود :طالب جزء
اقشار ضعيفي هستند که بين  150تا نهايتا  900هزار تومان شهريه مي گيرند و با همين
مبلغ زندگاني خود را مي گذرانند ،اين مسائل ربطي به روحانيت ندارد بلکه تصميم
مسئوالن است که گفته مي شود براي کمک به مستضعفان است و اميدواريم که اين
چنين باشد و به مردم کمک شود ،اين کار چه ارتباطي به روحانيت دارد که برخي به
طالب اهانت و تعرض مي کنند؟فقيهي اظهار داشت :روحانيت هم بايد با اخالق و رفتار
خوب خود به مردم تفهيم کنند که ان شاءاهلل اين تصميم در مجموع براي جامعه مفيد
است ،دولت بايد مزاياي اين طرح را به درستي براي مردم تبيين و تشريح کند تا مردم
آگاه شوند که اين کار به نفع آنهاست.

آي تاهلل کعبي:

فرمايشاترهبري
در دفاع از حقوق مردم بود

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت :فرمايشات رهبري در دفاع از حقوق
مردم بود.آيتاهلل عباس کعبي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري رسا ،با اشاره
به حوادث اخير در پي افزايش قيمت سوخت گفت :حوادث چند روز اخير به بهانه گراني
بنزين و موج سواري دشمنان شکل گرفت که در اين موضوع چند مسئله بايد تفکيک
شود.وي با تأکيد بر اين که تدبير دولتمردان براي تأمين حداقل هاي معيشتي مردم
يکاصلالزماست،افزود:مسئلهديگرايناستکهتأمينامنيتجامعه،اماکنعمومي،
دستگاه ها و اموال مردم بر عهده دستگاه هاي امنيتي است و بايد به وظيفه خود در اين
زمينه عمل کنند.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين که کسب رضايت
عمومي وظيفه دولتمردان است ،اظهار داشت :دولت بايد در تصميم گيري هاي خود
مصلحت و رضايت عمومي را در نظر بگيرد ،تصميم هاي تنش زا ،بحران زا و تصميم هايي
که بسترهاي اجرايي مناسب ندارد يکي از ريشه هاي ناامنيهاي چند روز اخير و
نارضايتي هاي عمومي نسبت به گراني بنزين است.وي ادامه داد :اين که حامل هاي
انرژي در ايران جزء ارزان ترين حامل هاي انرژي در سطح جهان است شکي وجود
ندارد ،همچنين اين که طبق تکليف قانوني حاملهاي انرژي بايد قيمت واقعي تري
داشته باشند از نظر کارشناسي قابل قبول است اما اين تصميم بايد به صورت تدريجي
پيگيري مي شد.کعبي ابراز داشت :دولت مي توانست به جاي گران کردن يک باره
بنزين تا سه هزار تومان ،افزايش سوخت را به صورت تدريجي پيگيري مي کرد تا اين
مسئله براي جامعه قابل تحمل باشد.وي با تأکيد بر لزوم نظارت مسئوالن بر قيمت
کاالها عنوان کرد :دولت بايد تالش کند جلوي گراني را بگيرد و بازار را کنترل کند تا
شاهد سوء استفاده از وضعيت به وجود آمده نباشيم.نماينده مردم خوزستان در مجلس
خبرگان رهبري خاطرنشان کرد :دستگاه اجرايي و دستگاه قضائی بايد نظارت دقيق بر
بازار داشته باشند و جلوي سوء استفاده از اين وضعيت براي گران کردن کاالها گرفته
شود.وي اضافه کرد :مسئوالن بايد حتي المقدور تسهيالت بيشتري نسبت به مسئله
بنزين براي مردم داشته باشند و به عنوان مثال مي توانند سهميه مردم را افزايش
دهند يا براي طبقات آسيب پذير و کم برخوردار که سهميهبندي بنزين زندگي آنها را
سخت تر مي کند ،تدبيري بينديشيد تا همانگونه که دولت وعده داده درآمد حاصله از
گراني بنزين در سفره مردم قرار گيرد و مردم اين مسئله را به صورت ملموس احساس
کنند.کعبي با بيان اين که دولت بسترهاي الزم را براي افزايش قيمت سوخت فراهم
نکرده است ،گفت :دولت در هر تصميمي که در جهت مصالح عمومي و معيشت مردم
است ابتدا بايد بسترهاي آن را فراهم کرده و اطالع رساني درستي انجام دهند و بعد از
کسب رضايت نسبي مردم اقدام کند ،اين که دولت يک دفعه تصميم به گراني بنزين
بگيرد و مردم غافلگير شوند تصميم عجوالنه اي بوده است.وي مطالبه گري قانوني
را حق مردم دانست و افزود :مطالبات مردمي بايد در چارچوب قانوني صورت گيرد،
يکي از مطالبات عمومي ملت حفظ نظم و امنيت و حضور فعال در جهت جلوگيري
از سوءاستفاده دشمن براي دامن زدن به ناامنيهاست.عضو هيئت رئيسه مجلس
خبرگان رهبري با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب اظهار داشت :رهبر معظم
انقالب فرمودند که کار کارشناسي درباره اين تصميم با خود سران سه قوه است
اما ايشان به شکل مبنايي از تصميم سران قوا حمايت مي کنند.کعبي تأکيد کرد:
فرمايشات رهبر معظم انقالب فصلالخطاب براي همگان است و کامال بموقع و در
جهت صيانت از نظام اسالمي و دفاع از حقوق مردم بوده است.وي افزود :رهبر معظم
انقالب امروز اشاره کردند که اختالف نظر کارشناسي در زمينه بنزين وجود دارد و
ممکن است تعدادي از کارشناسان نظر ديگري داشته باشند ،ايشان تأکيد کردند:
بايد امنيت در جامعه تقويت شده و با شرارت برخورد شود؛ از اين رو مسئوالن بايد
رضايت عموم ملت را در نظر گرفته و همانگونه که دولتمردان وعده دادند جلوي گراني
را بگيرند و بازار را تنظيم کنند.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي صادره هيئت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي محرز گرديده است .لذا مشخصات متقاضي امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراض داشته باشند ،ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره ثبت
اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم نمايند
صبريه معيدي تنها فرزند جاسم ششدانگ يكباب ساختمان مسكوني واقع در كفيشه خيابان  3اصلي گلستان  2خريداري شده از مالك رسمي خانم خيريه
صالحي خلف زاده به مساحت  38/96مترمربع طبق راي شماره  139860317003000541قسمتي از پالك  2720بخش  3آبادان
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 98/8/28 :
ايزدمهر -سرپرست ثبت اسناد و امالك آبادان
تاريخ انتشار نوبت دوم 98/9/13 :
خ ش 98/8/28

آگهي تحديد حدود اختصاصي ثبت اسناد و امالك لواسانات

نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به شماره  107فرعي از  -36اصلي واقع در قريه كندسفلي بخش  11تهران
به علت عدم رعايت ماده  67آئيننامه قانون ثبت از تحديد حدود خودداري و منفي گرديد برحسب درخواست كتبي آقاي حجت اله سجده به
وارده  139885601048012620مورخ  98/8/20مراتب طي آگهي تحديد حدود اختصاصي اعالم عمليات تحديد رقبه فوق از ساعت  8صبح
روز چهارشنبه مورخ  98/9/20در محل به عمل خواهد آمد بنابراين به موجب ماده  20قانون ثبت مالك يا مالكين مجاور كه نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل هستند ميتوانند اعتراض خود را نسبت به تحديد حدود ظرف مدت  30روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس
تحديدي به اين اداره تسليم و رسيد اخذ و سپس از همان تاريخ در مهلت مقرر به مدت يكماه دادخواست خود را مبني بر اعتراض به عمليات
تحديدي به مرجع قضائي تقديم و رسيد اخذ و به اين اداره ارائه نمايند در غير اين صورت عمليات ثبتي برابر مقررات ادامه خواهد يافت.
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