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وزیر اسبق امور خارجه گفت :شرایط
امروز منطقه و بین الملل بیانگر
این است که در صورت یکپارچگی
تشکلهای سیاسی در ایران و تاکید
آنهابرحقمسلمایرانبرایغنیسازی
صلحآمیز هستهای میتوان به لغو
تحریمها امیدوار بود .منوچهر متکی
وزیر اسبق امور خارجه در همایش
خانه احزاب که با موضوع منافع ملی
ایران در مذاکرات وین برگزار شد،
اظهار کرد :ما در مجلس هفتم که
دو سال از طرح مساله هستهای در
دولت اصالحات گذشته بود ،اولین

وزارت امور خارجه روسیه در
بیانیهای نوشت ،دو طرف تأکید
کردند که سفر آیتاهلل «سید
ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور
ایران به مسکو ،برگ جدیدی در
توسعه روابط دوجانبه و عامل
تعمیق بنیانهای مستحکم
همکاریها میان دو کشور
محسوب میشود.در این بیانیه
آمده است ،در این دیدار ،مسائل
مختلف مسیاسی ،جنبههای
مختلف توسعه همکاریهای
ایران و روسیه از جمله توسعه

اقدام مشترک (برجام) توجه
دقیقی شد .این توافق همچنان
مهمترین توافق در زمینه منع
اشاعه است .هر دو طرف بر عزم
خود برای تداوم گفوگوها در وین
به منظور احیای توافق هستهای
به شکل اولیه آن بدون هیچ کم
و زیادی تأکید کردند .در پایان
این بیانیه آمده است ،الوروف و
امیر عبداللهیان دیدگاههای خود
درباره مسائل منطقهای از جمله در
حوزههای افغانستان ،سوریه ،قفقاز
جنوبی و دریای خزر را ابراز داشتند.

جزئیاتی از دیدارهای روحانی و رئیس دولت اصالحات
یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت:
موضوع دیدارهای اخیر روسای
جمهور دوران اصالحات و تدبیر و
امید و ناطق نوری تبادل نظر درباره
مشکالت و تجربیات گذشته است و
ارتباطی با بازسازی جبهه اصالحات
و انتخابات ندارد.جواد امام فعال
در گفتوگو با ایلنا ،در خصوص
خبر دیدارهای حسن روحانی و
سیدمحمد خاتمی دو رئیسجمهور
پیشین و علیاکبر ناطق نوری گفت:
این دیدارها هیچ ارتباطی با بازسازی

جبهه اصالحات و انتخابات نداشته
است .ضمن احترام به تمام این
شخصیتها ،این دیدارها یک بازدید
معمولی است که شاید هرچند وقت
یک بار انجام شود.وی درباره حضور
ناطق نوری در این جلسات هم
گفت :آقای ناطق نوری شخصیت
مورد احترامی است و در دورههای
خاصی در نظام حضور داشته و
یک شخصیت اعتدالی اصولگراست
و جریان اصالحات را نمایندگی
نمیکند .این دیدارها مربوط به

هفتههای اخیر هم نبوده است.جواد
امام گفت :دیدار منظمی نیست که
بخواهیم بگوییم ادامه دار هست یا
نه .حتی این دیدارها تشکیالتی هم
نیست که ادامه دار باشد.رئیس دفتر
رئیس جمهور دوران اصالحات در
پاسخ به این که این جلسه به دعوت
آقای خاتمی انجام شده است ،گفت:
هرچند وقت یک بار کسی بانی
میشود تا دیدارهای مشترکی بین
این شخصیتها انجام شود .این
دیدار به دعوت آقای خاتمی نبود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ،با
بیان اینکه سؤاالت فراوانی در خصوص عملکرد
نهاد ریاست جمهوری در دوره مسئولیت آقای
روحانی وجود دارد که باید پاسخ داده شود،
گفت :داماد آقای روحانی قبال گفته بود که وی
گنجینه اسرار است ،به نظر ما اتفاقا بد نیست که
این اسرار مگو باز و شفاف شود که از جمله آنها
دخالتهای بی حد و حصر دفتر رئیس جمهور در
انتصابات حتی در سطح دهیاریها بوده و برخی
دخالتهای دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست
جمهوری در برخی شهرستانها نیز واقعا عجیب و
غریب بوده است.سلیمی همچنین افزود :عالوه بر
این ،نمونههایی از دخالتهای دفتر رئیس جمهور
و نهاد ریاست جمهوری در انتصابات شرکتهای
بزرگ و پولساز دولتی و بانکها دیده میشود
و حتی در صندوق ذخیره فرهنگیان هم که آن
مفاسد را به بار آورد ،رد پای این مداخلهها وجود
دارد .وی ادامه داد :همچنین ،درخصوص انتقال
پرونده مربوط به صندوق بازنشستگی رئیس

حشمتاهلل فالحت پیشه ،نماینده سابق مجلس
درباره علی الریجانی به قرن نو گفت« :به نظر من آقای الریجانی نقش زیادی
در بخشی از ساز و کارهایی که شکل گرفت؛ داشت .ایشان چه در حوزه رسانهای
و چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه قانون گذاری نقش داشتند .یک انتقادی
که من به ویژه در مجلس دهم به آقای الریجانی داشتم افزونی گرفتن بی سابقه
جلسات غیرعلنی توسط ایشان بود ،اکثر این جلسات برای تامین بخشی از
نظرات مجلس بود ،در صورتی که مجلس طبق تعریف قانون اساسی در راس
امور است.مثال در بحث بنزین آقای الریجانی می توانست نقش بهتری داشته
باشد ،ایشان دو جلسه قبل از اعالم گرانی بنزین در مجلس جلسه غیرعلنی
گذاشتند طوری که نمایندهها فریاد می زدند اما ایشان اجازه رای «استمزاجی»
را هم ندادند.

دورهمی خودروسازان!
مهدی جابری طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز با
عنوان دورهمی خودروسازان! نوشت« :خودروها در تصادف
زنجیرهای بهبهان از جلو به جایی برخورد نکرده بودند که نیاز
به باز شدن ایربگهایشان باشد!» این یک جمله طنزآمیز
در برنامه خندوانه نیست .این را یک مقام مسؤول در
صنعت خودروسازی گفته؛ مقامی که البته میزبان «دورهمی
خودروسازان» در یک انجمن مشترک است! سوالی که
با خواندن مصاحبه این فرد به ذهن میآید ،این است:
اگر  ۲۸خودرو از جلو به جایی برخورد نکردهاند و فقط
عقبشان درگیر بوده ،دقیقا کدام قسمت خودروی عقبی
باعث ایجاد ضربه به قسمت عقب خودروی جلویی شده
است؟! چگونه میشود فقط عقب  ۲۸خودروی سواری در
یک تصادف زنجیرهای درگیر باشد و جلوی آنها به جایی
برخورد نکند؟ آیا نیاز نبوده است ایربگ خودرویی که از
عقب به خودروی جلویی برخورد کرده ،باز شود؟!
اظهارات این مقام مسؤول و هماهنگکننده خودروسازان در
حالی است که اصطالح «تصادف زنجیرهای» به خودی خود
گویای این است که قسمت جلوی یک خودرو به عقب
خودروی دیگر برخورد کرده و این مساله به صورت زنجیروار
برای خودروهای دیگر ابتدا و انتهای تصادف صدق میکند؛
بنابراین باید ایربگ خودروها باز میشد ،چون همه آنها از

جلو به یک مانع برخورد کردهاند.
شرکتهای خودروساز داخلی با گذشت  ۸روز از تصادف
تلخ و تأسفبار محور بهبهان -رامهرمز که منجر به
جانباختن  ۵نفر و مصدومیت دهها نفر شد ،مهر سکوت
بر لب زدهاند و حتی حاضر به عذرخواهی و دلجویی از
حادثهدیدگان و خانوادههای آنها نشدهاند .در میان این
سکوت ،اما ناگهان یک مقام مسؤول در انجمنی که میزبان
عضویت خودروسازان است ،جمالتی بر زبان میآورد که
چیزی غیر از نمک پاشیدن بر زخم مردم نیست.
در شرایطی که افکار عمومی اخبار و گزارشهای مرتبط با
این حادثه را دنبال میکند ،بهتر است خودروسازان برای

می توانم شعب و سختی های آن را
تحمل کنم اما ملت گرسنه را نمیشود
در راه الهی نگه داشت و آن را اداره
کرد.آیت اهلل جوادی آملی خاطرنشان
کردند :در بیان قرآن کریم ،مال عامل
قیام یک ملت است اگر ملت بخواهد
بایستد باید جیبش پر باشد ،فقیر به
معنای ندار نیست! بلکه کسی است
که ستون فقراتش شکسته است،
کسی که ستون فقراتش شکسته
است حرف شنوی از حکومت ندارد.
ک مرکزی
ایشان تأکید کردند :بان 
وظیفه بسیار سنگینی دارد ،از کارهای

توجیه غیرمنطقی ماجرا ،دنبال «فرار به جلو» نباشند ،چون
امکان دارد در این فرار ،کیسههای منطقشان باز نشود و
بیشتر از این دچار سرگیجه شوند!
به نظر میرسد افشاگریهای قاطعانه پلیس راهور،
پیگیریهای جدی نمایندگان مجلس و احتمال ورود
نهادهای نظارتی برای مشخص شدن قصور و کمکاری
خودروسازان ،موجب واکنشهای غیرمنطقی مدیران
شرکتهای خودروساز شده است و آنها برای رهایی از
یک محاصره نظارتی ،اکنون به در و دیوار میزنند!
واقعیت این است که اقدام قابل تحسین رئیس پلیس
راهور و معاون اجتماعی او در بیان علل تصادف جاده
بهبهان ،نهادهای ناظر و تصمیمساز را بر آن داشته یک
بار برای همیشه موضوع نقص فنی خودروهای داخلی را
بررسی کنند و به سرانجام برسانند تا حقوق مادی و معنوی
خریداران و مالکان خودروها محفوظ باشد و ایمنی آنها
در حوادث مشابه حفظ شود.
قطعا مردم ،رسانهها و کارشناسان همچنان پیگیر ماجرای
باز نشدن ایربگ و دیگر نواقص فنی خودروهای داخلی
خواهند بود و انتظار میرود مقامات دولتی و نمایندگان
مجلس از همه ظرفیتهای قانونی در برخورد با
خودروسازان متخلف استفاده کنند.

اصلی بانک مرکزی این باشد که
دست قانون دانانی که قانون را دور
میزنند از ذخایر بانک مرکزی کوتاه
کند؛ اختالس های میلیاردی از افراد
عادی ساخته نیست ،این اختالس
ها با قلم افراد صورت می گیرد نه با
زور اسلحه .لذا در خصوص اختالس
های صورت گرفته نیز ،بررسی و
آسیب شناسی شود که چگونه افرادی
توانستند حق را باطل کنند و اختالس
صورت بگیرد .در بیان قرآن کریم ،مال
عامل قیام یک ملت است اگر ملت
بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد.

وزیر اسبق رفاه:

سواالت و ابهامات
فراوانی درباره
دفتر روحانی و نهاد
ریاستجمهوری
وجود دارد

در دوره الریجانی
بیشرتینجلسات
غیر علنی را داشتیم

واکنش رسول جعفریان
به اظهارات فاضل
لنکرانی علیه آیت الله
محقق داماد
حجت االسالم رسول جعفریان در
واکنش به اظهارات حجت االسالم فاضل لنکرانی علیه آیت اهلل محقق داماد
تصریح کرد :برخی مدرسان حوزه ،سازمان یافته با هر نوع اظهار نظری که
اندکی با فکر آنان زاویه دارد ،درگیر می شوند .جعفریان در توئیتی در این باره
نوشت :شاید روش خوبی نباشد که شماری از مدرسان حوزه قم ،سازمان یافته،
با هر نوع اظهار نظری که اندکی با فکر آنان زاویه دارد ،درگیر شوند .این رویه،
تحملی فکری حوزه قم در میان انبوه نخبگان جامعه ،برجای
چه تصوری از کم ّ
خواهد گذاشت؟گفتنی است ،حجت االسالم محمدجواد فاضل لنکرانی چندی
پیش در انتقاد از اظهارات آیت اهلل محقق داماد که گفته بود «یکی از مشکالت
حوزه وابستگی به دولت و حکومت است» ،اظهار کرد :حرف جدایی دین از
سیاست را به مرحوم آیت اهلل حائری و مرحوم آیت اهلل بروجردی چسباند.

آیت اهلل العظمی جوادی آملی در
دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران در
سخنانی بیان داشتند :از نظر فلسفه و
کالم ،اصول اعتقادی ،اصل اول است،
اما از نظر جامعه شناسی ،اقتصاد
حرف اول را میزند .در اسالم ،از «مال»
به ستون فقرات یک ملت تعبیر شده،
چون گاهی مشکالت اقتصادی باعث
می شود حتی یک حکومت بزرگ
سقوط کند.ایشان ادامه دادند :دعای
پیامبر گرامی اسالم در شعب ابی
َللَّه َّم َبا ِر ْک لَ نَ ا فِ ی
طالب این است که «ا ُ
َالْخُ ْب ِز َو َال تُ فَ ِّر ْق َب ْینَ نَ ا َو َب ْینَ ُه»؛ خدایا من

رسمیت شناختن فعالیت هسته
ای کشورمان به عنوان یک حق
مسلم به شکل قاطع اعالم شود.
بعدها هم که بنده در وزارت خارجه
مسئول پیگیری تداوم فعالیتهای
صلح آمیز هسته ای در کشور شدم،
بر این نکته تاکید داشتم که مسئله
هستهای یک موضوع ملی است
و حمایت آحاد ملت و همچنین
احزاب و تشکلهای سیاسی به
عنوان نمایندگان مردم همواره
پشتوانه ما در مسیر تحقق منافع
ملی در این حوزه است.

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه درباره دیدار الوروف و امیرعبداللهیان
گفتوگوهای سیاسی و همکاری
در حوزههای تجاری ،اقتصادی،
فرهنگی و مسائل بشردوستانه،
با تأکید بر اجرای پروژههای
مشترک کلیدی به بحث گذاشته
شد.این بیانیه میافزاید ،در خالل
این گفتوگو ،درخصوص تقویت
همکاری در زمینه مبارزه با همهگیری
ویروس کرونا بر پایه گفتوگو
میان وزارتخانههای مربوطه توافق
شد .وزارت امور خارجه روسیه در
ادامه مینویسد ،در این دیدار ،به
وضعیت پیرامون برنامه جامعه

www. payameasalooye.ir

آیت الله جوادی آملی :اگر ملت بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد

متکی :میتوان به لغو تحریمها امیدوار بود
مصوبه ای که گذراندیم این بود که
حمایت مجلس از دولت در بحث
هسته ای و ضرورت فعالیت صلح
آمیز هسته ای را داشته باشیم.
وی افزود :در همین راستا یکی از
روزهای تاریخی مجلس رقم خورد
و ما توانستیم امضای بخش قابل
توجهی از نمایندگان مجلس با
گرایشهای مختلف سیاسی را برای
حمایت از فعالیتهای صلحآمیز
کشورمان بگیریم و در روز رایگیری
نیز این طرح با اتفاق آرا به تصویب
رسید تا یکپارچگی ایران در به
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 ٣٢میلیون نفر در ایران
زیر خط فقر مطلق هستند

جمهور در آخرین روزهای مسئولیت وی نیز
ابهامات فراوانی وجود دارد که تالش میکنند آن را
توجیه کنند ،اما باید به ابهامات موجود پاسخ داده
شود.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :عالوه بر موارد یادشده ،نقش آقایان
حسین فریدون و دری اصفهانی در مذاکرات
برجام و نیز دخالت نهاد ریاست جمهوری و دفتر
رئیس جمهور در چینش این افراد در جریان
مذاکرات محل سؤال است و باید به طور دقیق
شفاف و رسیدگی شود.سلیمی خاطرنشان کرد:
این جریان هر جا توانستهاند دخالت کردهاند ،اما
نمیخواهند کسی سر از کارشان دربیاورد و امروز
طوری وانمود میکنند که انگار معصوم بودهاند و
کسی حق سؤال در مورد آنها را ندارد.وی تأکید
کرد :البته دایره نظارت مجلس وسیع است و با
هدف پیشگیری از اتفاقات تلخ گذشته ،در دوره
فعلی نیز نظارت میکنیم ،اما مسأله اینجاست که
آقایان در دوره قبلی روحیاتی داشتهاند که نظارت
را کال برنمیتابند.

استقبالناوهای
ایرانی از ناوگان چین
و روسیه
آیین استقبال از ناوگروههای شرکت کننده در رزمایش
مرکب کمربند امنیت دریایی  ۲۰۲۲توسط شناورهای نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام
شد .در این آیین ناوگروه چین شامل ناوشکن «ارومچی» و شناور تدارکاتی
«تای خو» و ناوگروه روسیه شامل رزم ناو «واریاگ» ،ناوشکن «ادمیرال
تریبوتس» و سوخترسان «بوریس» مورد استقبال شناورهای نیروی دریایی
ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفته و وارد
آبهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران شدند .در این رزمایش یگانهای
شناوری ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی شامل
ناوشکنهای دنا ،جماران ،نقدی و ناوهای موشک انداز تبرزین و زره و همچنین
شناور شهید ناظری حضور خواهند داشت.

محمدحسین شریف زادگان :ما جزو
کشورهای رانتی هستیم که غلبه درآمد
دولت از درآمد نفت است.اقتصاددانان می
گویند فقر با توسعه اقتصادی در تضاد است
و از این روی ،برای توسعه اقتصادی کاهش
فقر ضروری است .در دولت اصالحات خط
فقر به  ۵/١٠درصد و در دولت احمدی نژاد
به  ۶/٣۴و سال  ٩٩به  ٣٨درصد رسید؛
یعنی دولت اعالم کرده از  ٨۴میلیون نفر،
 ٣٢میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند/.
جماران

تنظیم شکایت یک
مناینده از خودروسازان
جالل رشیدی کوچی عضو کمیسیون
امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در
گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به کیفیت پایین
خودروهای داخلی ،بیان کرد :موضع بنده در
خصوص صنعت خودروسازی کامال مشخص
است؛ بنده احساس می کنم دلیل اینکه
خودروسازان ما اینقدر یکه تازی می کنند و
خودرویی با کیفیت پایین و قیمت باال به
جامعه عرضه می کنند و رسما انحصار شامل
آنان شده که هر ظلمی که می خواهند به مردم
روا می دارند ،این است که منافع جریانات،
ارگان ها و مجامعی که باید بر روی عملکرد
آنان نظارت داشته باشند با منافع خودروسازان
گره خورده است.نماینده مردم مرودشت در
مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :متاسفانه
شاهد هستیم که افرادی اعمال نفوذ کرده و
عده ای نیز منافع آنان با منافع خودروسازان
گره خورده و همه این عوامل باعث شده تا
خودروساز ما یک حاشیه امنی داشته باشد
و خیالش از طرف مجلس ،سازمان بازرسی
و سایر مجامع نظارتی راحت باشد و هر
کاری که می خواهد انجام دهد.وی در ادامه
تاکید کرد :بنده در حال تالش برای برخورد
با متخلفان در این صنعت هستم و اکنون
شکایتی را از مدیران خودرو تنظیم کردم بابت
قیمت های خارج از عرفی که برای محصوالت
مونتاژی خود در نظر گرفته است .به عنوان
مثال اکنون مدیران خودرو قیمت تیگو  ۸پرو
را یک میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان در نظر
گرفته است درحالی که قیمت این خودرو در
بازار جهانی بین  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیون است.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
برابر راًی شماره 1400/08/12 –140060324001003281
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای حسین سالمی فرزند علی
به شماره شناسنامه  874کد ملی  3539680799صادره
از گناوه را نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 201متر مربع در قسمتی از پالک  917اصلی واقع در
امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای غالمرضا
فرهنگی و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدورسند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی
نمی باشد .شماره 492 :م الف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/5 :
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک
شهرستان گناوه

