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سشورایاسالمی:
مجتبییوسفی،نمایندهمردماهوازدرمجل 

اصالحات اقتصادی نیاز به
درایت و شهامت دارد

گروه سیاسی
مجتبی یوسفی ،نماینده مردم اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون
در مجلس شورای اسالمی درتشریح اصالح ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی
به خبرنگار «رسالت» بیان کرد :هنگامی که دولتها مسئولیت
میپذیرند میبایست نسبت به وعدههای انتخابی خود نیز کوشا
باشند .به طورکل شعارهای انتخاباتی در دوران پیش از آغاز با
محوریت اصالح ساختاری و فرآیندی است .وی افزود :ا کنون به
مؤلفههایدرونیدر حوزهاقتصادبهویژهدر بخشمالی کهبهصورت
مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است ،نیازمندیم .متأسفانه در
دولتهایپیشینبررسیاینحوزههابهصورتساختار خارجیبود
و از درون موردبررسی قرار نمی گرفت .یوسفی تصریح کرد :سیستم
اقتصادی حال حاضر کشور نیازمند اصالح ساختاری و فرآیندی
است .بنابراین ضرورت دارد تا در این مسیر از سیاست گذاریهای
نادرست گذشته اجتناب کرد و شهامت اصالحات اقتصادی را دارا
بود .نماینده مردم اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون ضمن بیان اینکه
نگاهعدالتمحوریبهویژهدرحوزهاقتصادیمیتوانددستاوردهای
بسیار خوبیرارقمبزند،ادامهداد:دولتهادرگذشتهبانگاهحمایتی
و نگاه اقتصادی دولتی و یارانهای شرایط سختی را رقم میزدند.
مطابق این نگاه بهجای آن سرمایه صرف رونق اقتصادی و حمایت
تولید با رویکرد توجه به اقشار ضعیف گردد ،صرف یارانه و تخصیص
ارز نادرست میشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد :نگاه سرمایهداری دولتها در پی
رشد اقتصادی به قیمت له شدن مردم زیرچرخ اقتصادی بود.
تورمهای باالی  ۶۰تا  ۷۰درصد نتیجه این نوع نگاه سیاسی در
سیستماقتصادیبود.بهطورحتم کلیهنگاههایسیاسیبارویکرد
عدم عدالت محوری نادرست و میبایست از آن دوری کرد.
ارز ۴هزار و  ۲۰۰تومانی سود فراوانی برای دالالن داشت
یوسفی اظهارکرد :اصالح سیستم پولی مالی کشور بدین معناست
که بانکها حامی تولید شوند نه آنکه حامی واسطه گری سودا گران
با پرداخت تسهیالت آنچنانی .افزایش تورمهای افسارگسیخته
نتیجه سیاست گذار یهای نامناسب همچون خلق نقدینگی
است که در دولت گذشته حدود  ۵هزار میلیارد تومان تخمین
میخورد .او متذکر شد :دولتها میبایست فار غ از درآمدهای
کسبشدهدر پیاصالحاتاقتصادیبرایاثربخشیدر زندگیمردم
باشند .حذف و اصالح ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی ازجمله تصمیمات
اثربخش و شهامت طلب دولت سیزدهم بود .به طورحتم توجه
به رشد اقتصادی ،درنظرگیری عوامل بهبود بخش معیشت مردم
و اصالح ساختارهای اقتصادی یک برنامه بلندمدت و اثربخش
در اقتصاد خواهد بود .این اقدامات بهعنوان نگاه متوازن توأم با
عدالت محوری شناخته خواهند شد .نماینده مردم اهواز ،باوی،
حمیدیه و کارون بیان داشت :در دولت سیزدهم دو اتفاق بسیار
نیک افتاد .نخست حفظ جان مردم بدون نگاه سیاسی و واردات
وا کسن بود .این اتفاق در حالی ر خ داد که دولت گذشته جان مردم
را به مسائل سیاسی گرهزده بود اما بهموجب رایزنیهای بسیار
دقیق دولت جدید مبرهن شد که جان مردم در دست مسائل
سیاسی نیست و نیازمند تفکر درست و عدالت محور است .گام
دوم دولت آیتاهلل رئیسی اصالح یارانههای پنهان و مستقیم
بود که سودآوری بسیاری را برای دالالن رقمزده بود .او درباره
ارز جهانگیری اظهارکرد :ارز جهانگیری از سال  ۹۷بهیکباره وارد
ادبیات اقتصادی کشور شد .بهموجب این ارز  ۴۸۰هزارمیلیارد
تومان هزینه شد .ا گر این هزینه صرف فراهمسازی زیرساختها و
ایجاد اشتغال میشد ،ا کنون شاهد رونق و رشد چشم گیر اقتصاد
بودیم .ریاست دولت سیزدهم ا کنون با اصالح این ارز بهنوعی از
آبروی خود گذشت و بیبدیل به جراحی اقتصادی پرداخت .این
تصمیم فار غ از کلیه فضاسازیها بانیان وضع فعلی بسیار مثمرثمر
و نویدبخش رشد اقتصادی است .یوسفی در پایان این گفتوگو
خاطرنشان کرد:در دولت گذشتهشاهدبودیم کههزینههایجاری
دولت از حدود۳۰هزارمیلیارد تومان به  ۶۰هزارمیلیارد تومان در
ماه رسید .چنین رقمی به معنای حرکت بهسوی ورشکستی بود
چرا که منابع به جای آنکه صرف زیرساختها و سرمایه گذاری
بشود ،صرف هزینه کرد جاری میشد .الزم به ذکر است تا بگوییم
تصمیمات اخیر دولت سیزدهم برای حل مشکالت اساسی نتیجه
تصمیم گیری صریح میان کلیه قوا و مردم است.

خبر

وزارت اطالعات دو تبعه اروپایی را
دستگیرکرد
وزارت اطالعات از دستگیری دو فرد اروپایی که با هدف سوءاستفاده
از مطالبات بحق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات
عادیبهآشوب،بینظمیاجتماعیوبیثباتسازیجامعهوارد کشور
شده بودند ،خبر داد.به گزارش تسنیم ،در اطالعیه وزارت اطالعات
آمده است :دو فرد اروپایی که با هدف سوءاستفاده از مطالبات بحق
برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب،
بینظمی اجتماعی و بیثباتسازی جامعه وارد کشور شده بودند،
توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و بازداشت شدند.
توطئه گران بیگانه که از سناریوهای متعدد و متنوع سالهای اخیر
ّ
خویش علیه این ملک و ملت طرفی نبسته بودند ،با هدف اجرای
طرحی ترکیبی از روشهای نوین نرم و سخت ،دو مأمور باتجربه خود
را به ایران اعزام کرده بودند .این افراد مأموریت داشتند با توجیه،
هدایت ،شبکهسازی و مرتبطسازی افراد و شبکههای آلوده داخلی،
بر مشکالت و مطالبات اقشار شریف و زحمت کش جامعه اشراف پیدا
کرده و با منحرفسازی مطالبات و مرتبطسازی گروههای متصل به
خود ،جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و ناامنی مواجه
نمایند.دو عنصر اصلی ،از اتباع یک کشور اروپایی و سازماندهیشده
توسط سرویسهای جاسوسی ،از متخصصین حرفهای در زمینه ایجاد
شورش و بیثباتی هستند که سالها در چندین کشور هدف ،تجربه
اجرای چنین سناریوهایی را به مأمورین محلی خود آموزش داده
بودند.افراد موصوف بر اساس رهگیریهای فرامرزی وزارت اطالعات،
در تور اطالعاتی هوشمند این وزارتخانه قرار گرفته بودند و از لحظه ورود
به ایران تا زمان بازداشت ،کلیه برنامهها و مالقاتهای پنهان آنها،
پوششهای استفادهشده و خطوط عملیاتی مخرب انتقالی به برخی
کانونهای مرتبط ،منجمله به تشکل غیرقانونی موسوم به ((شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان)) تحت نظارت کامل امنیتی
قرار گرفته و مستند شده است.وزارت اطالعات ضمن هشدار جدی به
کانونهایتوطئه گربیگانهوپایگاههایآلودهداخلیآنهااعالممینماید
که در پاسداری از امنیت و آرامش مردم عزیز و سربلند ایران اسالمی
و اقشار و صنوف معزز و خدمتگزار جامعه ،کمترین چشمپوشی را روا
ً
نمیداند ،ضمنا در اولین زمان ممکن ،بخشی از مستندات صوتی و
ّ
تصویری به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

سفر امیر قطر به تهران؛
تقویت دیپلماسی منطقه ای
پنجشنبه22اردیبهشتماهشیختمیمبنحمدآلثانی،امیرقطردرصدر
یک هیئت عالی سیاسی-اقتصادی به دعوت رسمی آیتاهلل رئیسی به
تهرانخواهدآمدتارونداجرایتوافقاتانجامشدهفیمابینمدنظرقرار
بگیرد و تعامالت دو کشور در همه عرصهها بیش از پیش گسترش یابد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه در
دیدارصدهاتنازمعلمانوفرهنگیان،آموزشوپرورش
را تربیت کننده نسلی تمدنساز خواندند و با تجلیل
از تالشهایمعلمانبهویژهدر دوران کروناوتأ کیدبر
بهبود مسائل معیسشتی آنان گفتند :نسل نوجوان
و جوان ،باید دارای هویت ملی و اسالمی -ایرانی،
معتمد به نفس ،مقاوم ،آ گاه از اندیشههای امام و
آرمانها ،دانشمند و کارآمد پرورش یابد.
ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت نسلهای
آینده خواندند و افزودند :هدف از دیدار با معلمان
برجسته شدن نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن
ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم معلم و
خانوادهاش به شغل او افتخار کنند ،هم جامعه به
معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.
رهبر انقالب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر
آموزشوپرورشافزودند :کشور از لحاظقانون،سندو
تصمیمات خوب ،هیچ چیز کم ندارد ،مهم این است
که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه
پیگیری و اجرا شوند.
ایشاندر تبییندو کاربردمفهوممعلمی گفتند:معلم
بهمعنایتعلیمدهندگی،ارزشبسیاربزرگیاستزیرا
خداوند به استناد آیات قرآن ،تعلیمدهنده است و
پیامبروهمهحکما،علما،دانشمندانوشخصیتهای
برجسته نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای این
ارزش بسیار واالی معلمی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :در کاربرد دوم
که منطبق با کار آموز شوپرورش است ،عالوه
تعلیمدهندگی ،ارزش باالتری نیز وجود دارد زیرا
مخاطب این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری و
تربیتپذیری هستند و تعلیم آنها ،تأثیرگذاری بسیار
بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
مدت ایجاد تمدن نوین
ایشان با اشاره به هدف بلند ِ
و شکوفای اسالمی گفتند :منابع انسانی ،زیرساخت
هر تمدنی به شمار میرود و برپا کنندگان تمدن نوین
اسالمی نسلی هستند که ا کنون در اختیار معلمان
قرار دارند ،بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید
از این زاویه درک کرد.رهبر انقالب اسالمی گفتند:
این نسل با این هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت
ایرانی -اسالمی ،اعتقادات محکم و عمیق ،دارای
اعتمادبهنفس،خودساخته،هوشیاردربرابرتمدنهای
منسوخ شده شرق و غرب ،دانشمند و کارآمد باشد
تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به تربیت عناصر
وپرورش بعد از انقالب افزودند:
برجسته در آموزش
ِ
به برکت تالش معلمان در چهار دهه اخیر ،عناصری
کارآمد در عرصههای مختلف رشد یافتهاند اما
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پرهیزازعلمالینفع
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح فرمودند:

کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا ،باید اینگونه
پرورشها فرا گیر شود.
ایشان فرصت دوازده ساله آموزشوپرورش را برای
تربیت چنین نسلی ،بینظیر برشمردند و گفتند:
سازمان گسترده آموزشوپرورش در همه شهرها و
ِ
روستاها،زمینهمناسبیداردتادرپرتوتالشومجاهدت
معلمان ،ارزشها و آرمان های انقالب را بهدرستی به
دلهاو گوشهایآمادهفرزندانملتمنتقل،وهویت
اسالمی -ایرانی را در آنها نهادینه کند.
رهبر انقالب ،وزارت آموزشوپرورش را دستگاهی
بسیار پر عظمت و آیندهساز خواندند و افزودند:
امروز آموزشوپرورش میتوانیم فردای کشور را
از ِ
حدس بزنیم.
ایشان با تأ کید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان
افزودند:البتهبرایرسیدنبهوضعمطلوب،مشکالت
موجود باید با تدبیر ،دانایی ،همت ،مجاهدت و
شکیبایی حل شود.

حضرت آیتاهلل خامنهای در تشریح مسائل الزم
برای حل مشکالت ،به تدوین متنهای مناسب
ّ
معلمموردنیاز آموزشوپرورش
آموزشیوتأمین کمی ِ
اشاره کردند و افزودند :کیفیت معلم و ّ
تدین ،اخالق
و مهارتهای او بسیار مهم است و نباید بهگونهای
باشد که رتبههای پایین کنکور سراغ معلمی بروند،
البتهامروزهممثلبرهههایمختلفمعلمانمتعهد
و دلسوز کم نداریم.رهبر انقالب در بیان چند نکته
درباره آموزشوپرورش گفتند :دانشآموز باید دارای
هویت ملی باشد و در کنار اهتزار پرچم علم ،با اعتماد
بهنفس،پرچم«هویتملیوپرافتخاراسالمیایرانی»
را هم به اهتزار در آورد.ایشان با انتقاد از ناآشنایی
دانشآموزان با افتخارات کشور از جمله عناصر پر
تالشبعداز انقالب،بیاطالعیآناناز افکار راهگشای
امام خمینی(ره) و آرمان های سرنوشتساز انقالب و
ناآ گاهیآنانازحوادثانقالب گفتند:معلمانعالوهبر
آ گاه کردننسلنوجوانوجوان،بایداینگونهمسائل

را با دل و جان آنان آمیخته سازند.
ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از دیگر
نیازهای دانشآموزان دانستند و افزودند :در جهانی
که هر کس ،چه شرق چه غرب ،زور میگوید نسل
آینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از هما کنون
بیاموزد تا در پرتو این آموزهها تمدنساز شود و ملت
و کشور را عزتمند سازد.
رهبرانقالب،وزارتآموزشوپرورشرابهتفکیک«علم
نافع»از «علمغیرنافع»در برنامهدرسیدانشآموزان
توصیه کردند و گفتند :علم نافع علمی است که
استعدادهای نوجوان و جوان را شکوفا میکند و با
سرمایهسازی برای آینده او ،موجب پیشرفت و تعالی
کشور میشود.ایشان در این زمینه افزودند :بعضی
ً
مطالبدربرنامهدرسی کنونی،صرفامحفوظاتیاست
کهبدونهیچسودیبرایحالیاآیندهدانشآموزان
بهذهنآنهاسرازیرمیشود کهبایداینمواردشناسایی
و از آموزشها حذف شود.

حضرت آیتاهلل خامنهای با تأ کید بر اختصاص
ساعاتیبهآموزشهایمهارتیبجایمطالبغیرنافع
گفتند:مسائلیهمچونسبکزندگیاسالمی،تعاون
وهمکاریاجتماعی،مطالعهوتحقیق،فعالیتهای
جهادی ،مبارزه با آسیب های اجتماعی و نظم و
قانون گرایی از جمله مهارتهایی است که باید در
مدرسه آموزش داده ،و از دوران کودکی و نوجوانی در
افراد نهادینه شود.ایشان میزان تحقق سند تحول
آموزشوپرورش را خرسند کننده ندانستند و گفتند:
با گذشت بیش از  ۱۰سال از تنظیم سند و رفتوآمد
وزیران متعدد که البته این تعدد مدیریتها نیز نوعی
آسیبوآفتاست،بهاینسندبهعنوانیکمجموعه
کامل و بهم پیوسته عمل نشده است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :ا گر سند نیاز به اصالح
و تکمیل دارد ،مسئوالن این کار را انجام دهند،
ضمن اینکه برای سنجش پیشرفت سند نیز باید
شاخصهای ّکمی ّ
معین شود.

حضرت آیتاهلل خامنهای سپس در بیان چند نکته
درباره مسائل معلمان ،سنگینی بار اجرای مسائل
مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش
معلماندانستندو گفتند:معلمانعزیز کهدر مقاطع
مختلفهمچوندورانانقالب،دفاعمقدسوحوادث
گونا گونسیاسیبانقشآفرینیدرستخود،نوجوانان
و جوانان را هدایت می کردند امروز نیز باید بیش از
همیشهمتوجهنقشمهمومسئولیتبزرگشانباشند
و مسائلی همچون مشکالت معیشتی نباید موجب
خسته و ملول شدن یا تحقیر و کوچکانگاشتن کار
بزرگ آنها شود.
ایشان ،نوجوانان و جوانان را ُدردانههای کشور و
امانتهاییبزرگدردستمعلمانخواندندوافزودند:
معلمان
این امانتهای گرانسنگ باید در اثر تربیت
ِ
باالتر
دینباور و دینمدار ،به افرادی با ارزشافزوده ِ
علمی ،اخالقی و رفتاری تبدیل شوند.
رهبرانقالبدانشگاهفرهنگیانوهمهمرا کزتربیتمعلم
را دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت همهجانبه
دانستند و گفتند :این مرا کز باید از لحاظ امکانات
سختافزاری ،مدیریت ،اساتید ،متون آموزشی
و فعالیتهای تربیتی بهگونهای تقویت شوند که
بتوانند «معلم مطلوب» تربیت کنند.
هماهنگیرشتهتحصیلیمعلمان
ایشانباتوصیهبه
ِ
با تدریس آنها تا ّ
حد امکان ،به دشواریهای آموزش
در دوره کروناوزحماتمعلماننیزاشارهوخاطرنشان
کردند :در این دوره ،زحمات معلمان مضاعف شد
که در این خصوص باید صمیمانه از همه معلمان
تشکر کنیم.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأ کید بر سفارش
همیشگی خود به بهبود معیشت معلمان ،افزودند:
مشکالت امکانات دولتی ،اما به مسائل
با وجود
ِ
معیشتی ،بیمه ،بازنشستگی و درمان معلمان
توجه ویژه شود.
ایشاندر پایانسخنانشان،بهمعلمانتوصیه کردند
با وجود انتظارات زیادی که از وزارت آموزشوپرورش
برای عمل به وظایفش وجود دارد ،منتظر تحقق
آن توقعات نمانند و با ابتکارهای شخصی و روحیه
خیرخواهی و دلسوزی خود ،برنامههای تربیتی
دانشآموزان و کارهای بزرگ را پیش ببرند.
درابتدایایندیدار،آقاینوری،وزیرآموزشوپرورش
گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در
خصوص اجرای سند تحول ،استفاده از ظرفیت
فضای مجازی و فناوریهای نوین در عرصه تعلیم
و تربیت ،توسعه عدالت آموزشی ،مهارتآموزی،
پرورشاستعدادهایدرخشان،رتبهبندیومعیشت
معلمان و تحول در منابع درسی بیان کرد.

کمکمعیشتی ِواریزشدهازامروزقابلبرداشتاست
  

ستاد تنظیم بازار در اطالعیه شماره  2خود اعالم کرد :پیرو اطالعیه
قبلی و سخنان ریاست محترم جمهور در گفت وگوی زنده و مستقیم
با مردم ،ضمن تقدیر و تشکر از همراهی یکایک ملت شریف ایران در
زمینه اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها ،با توجه به
اقدامات انجام شده و اطمینان از تامین کاالهای اساسی مورد نیاز
مردم و بررسی های کارشناسی در خصوص اصالح و متناسب سازی
قیمت کاالهایمشمولطرح(روغن،مر غ،تخممر غولبنیات)بدینوسیله
اعالم می دارد:

ترمز خودروسازی رانتی
کشیده شد
ادامه از صفحه اول
بار دیگر باید همه را به توجه دقیق به قانون اساسی
کشوردعوت کنیم کههیچنهادودستگاهی،نمیتواند
در عرض نمایندگان مردم در مجلس بنشیند و برای
مردم قانون گذاری کرده یا قانون مصوب مجلس را
نقض و بالاثر کند .حاال هم که باالخره این اقدام
درست در مسیر اجرا قرار گرفت ،با تأ کید صریح رهبر
معظم انقالب بود و تعلل مجریان ،کار را بهضرورت
دخالت و ورود ایشان رساند.
چهار .با واردات خودروی با کیفیت ،چند اتفاق
محتمل پیش روی ماست .من میخواهم صرفنظر

براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
و تصویب ستاد تنظیم بازار ،سقف قیمت کاالهای مذکور تعیین و
مقرر گردید از طریق اتحادیه ها و تشکل های مربوطه به واحدهای
صنفی ابالغ و از روز پنج شنبه مور خ  1401/2/22به تدریج مجاز به
اعمال قیمت های جدید باشند .استانداران نسبت به متناسب سازی
قیمت کاالهادرهراستانونظارتبررعایتقیمتها،اقداماتالزمرابهعمل
خواهند آورد.بار دیگر اعالم می گردد یارانه نان و دارو همانند گذشته برای
تمامیدهکهاواقشارجامعهبرقراربودهواقالممذکورمشمولتغییرقیمت

از تبعاتمتعدداقتصادی،از منظرفرهنگیبهمسئله
نگاه کنم .مسئله آن است که ریشهایترین اقدام
در هر بهبود و تغییری ،شکل گیری مطالبه عمومی
نسبت به آن است .با ورود خودروی با کیفیت و بهروز
و تردد آنها در سطح شهرها ،بهتدریج بخشهای
مختلف جامعه ما بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم،
در معرض کیفیت،امکانات،ایمنی،مصرفسوختو
ی گیرندو
پا کیزگیمحصوالتبااستانداردجهانیقرارم 
طبیعتا،بهصورتتدریجی،سطحذائقهآنها،بسیاری
از محصوالت فعلی خودروسازهای داخلی را نخواهد
تابید .کسی که حتی چند بار سوار خودروی دوست و
آشنا و همکاری شود که از کیفیت مطلوبی برخوردار
است ،نگاهش به مفهوم و حق خود در استفاده از
ی کند.یعنیهمانطور که
محصوالتبا کیفیتتغییرم 
سیاست و علوم انسانی ،نیازمند تضارب آرا و مواجهه
افکار است ،عالم رفاه شهروندی نیز نیازمند تکثر و

آ گهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بروجرد به شرح ذیل:
پال ک شماره  19فرعی از  26اصلی واقع در بخش چهار بروجرد
که برابر رای شماره  140060325004003155مورخه  1400/12/9بنام آقای حمیدرضا دلیران فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  9128/62مترمربع خروجی از مالک رسمی (ورثه غالم ممیوند) و آقای مجید دلیران فرزند محمدجواد
در سه دانگ مشاع دیگر از ششدانگ پال ک و مساحت و خروجی مالکیت مزبور رسیدگی و انشاء رای گردید مراتب در اجرای ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ گهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ
نشر اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بروجرد تسلیم دارند و
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/7
تاریخ انتشار نوبت دوم -1401/2/22م الف 820
سیدمهدی موسوی-معاون مدیرکل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک بروجرد
=================================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021008558مورخ  1400/12/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا علیا کبرخانی فرزند
آقاوردی به ش.ش  3صادره از فیروزکوه در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین و باغ به مساحت  1753/24مترمربع مشاع از 11425/98
مترمربع ششدانگ پال ک شماره 398فرعی از  10فرعی از  6اصلی واقع در اندور فیروزکوه خریداری برابر مبایعه نامهعادیمورخ1372/1/20
از آقاوردی علی ا کبرخانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/7:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/22 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
=====================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021008554مورخ  1400/12/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رشیدعلی ا کبرخانی فرزند آقاوردی
به ش.ش  1صادره از دماوند در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین و باغ به مساحت  1753/24مترمربع مشاع از  11435/98مترمربع
ششدانگ پال ک شماره  398فرعی از  10فرعی از  6اصلی واقع در اندور فیروزکوه خریداری برابر مبایعه نامه عادی مورخ  1372/1/20از
آقاوردی علی ا کبرخانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/7:
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
=====================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021008556مورخ  1400/12/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکفیروزکوهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانمشهربانومقدمیفرزندسهراببهش.ش
 55صادره از مهدی شهر در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین و باغ به مساحت  1753/24مترمربع مشاع از  11435/98مترمربع ششدانگ
پال ک شماره  398فرعی از  10فرعی از  6اصلی واقع در اندور فیروزکوه خریداری برابر مبایعه نامه عادی مورخ  1372/1/20از آقاوردی علی
ا کبرخانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/7:
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
=====================================================================

معیشتی
نخواهد شد.با عنایت به مراتب مذکور در بند یک ،مبلغ کمک
ِ
واریزشدهبابتماهاول،از ساعاتپایانیامشبقابلبرداشتخواهدبود.
مبلغ یارانه کمک معیشتی برای سه دهک کم درآمدی جامعه به ازای هر
نفر به صورت ماهانه  400هزار تومان و برای  6دهک با درآمد بیشتر یعنی
دهکهای  4تا  9نیز مبلغ  300هزار تومان می باشد.
کلیه افرادی که در این طرح به هر دلیل مشمول دریافت یارانه نشدهاند،
میتوانند درخواست رسیدگی مجدد وضعیت خود را در سامانه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به نشانی ()https://hemayat.mcls.ir

شکستانحصاراست.بههمینترتیب،تدریجامطالبه
ٔ
درزمینهبهبودجدی کیفیتخودروهایداخلی
ملی
شکل خواهد گرفت تا دیگر شاهد مسائلی نباشیم
که مایه تمسخر و خنده از یکسو و به خطر افتادن
جان شهروندان ایران اسالمی از سوی دیگر باشد.
کافی است باز نشدن کیسه هوای دهها خودروی
داخلی در تصاد فهای زنجیر های اخیر و توجیه
خودروسازان را به یادآوریم.
پنج .البته واردات خودروی با کیفیت ،پیامدهای
مثبت دیگری هم دارد که ازجمله آنها ،کاهش
قیمت همین خودروهای داخلی است .جبران
کمبود تولید داخل ،شکستن یا حداقل جلوگیری از
افزایش صفهای طوالنی قرعه کشی ،کنترل سطح
آالیندگی خودرویی و از همه مهمتر ،رقابتپذیری و
شکست انحصار است.شش .نکته بسیار مهم ،آن
است که آنچه در هیئتوزیران به تصویب رسیده،

کلیات آییننامه واردات خودرو است و هنوز سخنی
از جزئیات نیست .مردم و رسانهها باید این اتفاق
مبارک را تا انتها پیگیری کنند که جزئیات این اقدام
هم ،بیشائبه و منطقی پیش رود و با پیچیدگی و
دشواری غیرمنطقی مواجه نشود .واردات خودرو
ت گیری
نبایدانحصاریباشدومهمترازآننبایدباسخ 
تعلیق به محال شود.
هفت.خودرومثالاولومهمیاستاماتنهامحصولی
نیست که تحت سایه مدیریت شرکتهای دولتی
و نیمهدولتی ،بی کیفیت به دست مردم میرسد.
سایر شرکتهای تولیدی داخل که سا لهاست
خود را بهروز نکرده و محصوالتی در شان مردم به
دست آنها نمیرسانند باید نگران باشند .شکست
انحصار و رقابتپذیری در بخش تولید ،از شعارها و
اهداف اصلی مجلس در این دوره است که محکم
پای آن خواهد ایستاد.

ثبت نمایند .افرادی که پس از بررسی ،درخواستهایشان مورد تأیید
قرار گیرد ،یارانه کمک معیشتی آنها بهطور کامل و از ابتدای اجرای طرح
محاسبه و پرداخت خواهد شد.افزایش قیمت سایر کاالها بدون طی
فرآیند قانونی ممنوع است و همچنانکه در اطالعیه شماره یک تأ کید شد
ف کنندگانمکلفبه
سازمانهایتعزیراتوحمایتتولیدکنندگانومصر 
رصدمستمربازار وبرخوردباهرگونهتخلفمیباشند.هموطنان گرامینیز
در صورتمشاهدهتخلف،مراتبرااز طریقسامانههایارتباطاتمردمی
(شمارههای  124و  )135به نهادهای مذکور اطالع دهند.

آزادسازیوارداتخودروتوسط هیئتدولتتصویبشد

پایان فرصتسوزی خودروسازها

ادامه از صفحه اول
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد :همچنین
ه
مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نقش 
راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و
طر حهای توسعه کوتاهمدت و بلندمدت ظرف مدت  ۷۲ساعت به
کمیسیون ارسال کنند .نجابت گفت :در ادامه وزارت راه و شهرسازی
نیز موظف شد آمار و جانمایی نقاط حادثه خیز جادههای کشور را به
همراه گزارش عملکرد ،برنامه و راهکارهای اجرایی وزارتخانه متبوع
در راستای کاهش تصادفات جادهای به کمیسیون ارسال کند.
وی درباره تکلیف تعیین شده وزارت صمت نیز اظهار داشت :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نیز ملزم به اعالم سیاستهای دولت در
راستایارتقای کیفیتخودروداخلیباراهکارهاوبرنامههایاجرایی
مطلوب به این کمیسیون شد.

آ گهی مزایده عمومی
مرحله دوم نوبت اول

شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره /5/626د مورخ  1400/11/3موضوع ابالغ بند  9صورتجلسه شماره  30مورخ
 1400/10/14شورای اسالمی شهر اندیشه ،نسبت به وا گذاری امتیاز بهرهبرداری از مجموعه ورزشی جوانمردان واقع در اندیشه –فاز
 ، 5به مدت دو سال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای سوابق فعالیت ورزشی به شرح ذیل اقدام نماید :
 -1تضمین شرکت در مزایده :
بهشرحجدولذیلمیباشد کهمیبایستبهصورتواریزنقدیباضمانتنامهبانکیبهحسابجاریسیبابهشماره0113994456001
نزدبانکملیایرانشعبهبلوار آزادیاندیشه کد(2417شمارهحسابشبا)IR150170000000113994456001تهیهوبرابردستوالعمل
مندرج در کاربرگ مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد  ،الزم به ذکر است نفرات اول  ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به عقد
قرارداد نگردند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
ردیف
1

عنوان و نوع استفاده

پایه مزایده اجاره سالیانه
برای سال اول

پایه مزایده اجاره سالیانه برای سال
دوم با ضریب افزایش %20

تضمین شرکت در مزایده

مجموعه ورزشی جوانمردان

 2/400/000/000ریال

 2/880/000/000ریال

 264/000/000ریال

 -2مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :
از تاریخانتشار آ گهیلغایتپایانوقتاداریروز شنبهمورخ 1401/2/31ومحلدریافتآنصرفااز طریقسامانهتدارکاتالکترونیک
دولت  www.setadiran.irمی باشد.
 -3مهلت و محل تسلیم پیشنهادات :
متقاضیان می بایست پا کتهای پیشنهاد قیمت خود که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مزایده تنظیم شده است را حدا کثر تا پایان
وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  1401/3/12در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.irتسلیم نمایند.
 -5مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده :
متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.irاقدام نمایند.
 -6تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات :
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1401/3/16از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.irمی باشد.
 -7هزینه درج آ گهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است.
 -8شهرداری اندیشه در رد یا قبول تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/22
خ ش 1401/2/22
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/2/29

بهروز کاویانی  -شهردار اندیشه

