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سیاسی

همه دستگاهها موظف به همکاری با معاون اول رئیسجمهور هستند
سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور همه وزارتخانهها و دستگاهها را موظف کرد در
خنثیسازی تحریمها و تنظیم بازار کاالهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون
اول رئیس جمهور ،مسئولیت هماهنگی فعالیتهای دولت برای خنثیسازی تحریمها
را برعهده گیرد.وی با اشاره به نقش دالالن در فضای مجازی برای بیثبات کردن
بازار ارز ،به بانک مرکزی و دستگاههای مربوط دستور داد از فضاسازیهای کاذب در
قیمت ارز و کاال ،با جدیت جلوگیری کنند /.ایلنا

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1131حتی خبر واردات برنج هم در کاهش
قیمت برنج تاثیر نداشته)6/31( .
 -1141در گرانی میوه مشخص است دست
دالالن و واس��طههایی که میوه از کش��اورزان
پیش خرید میکنند کامال مش��خص اس��ت
دالالن عامل گرانی میوه هستند)6/31( .
 -1152چرا مشکل سرعت اینترنت در کشور
ما حل نمیش��ود؟ کندی س��رعت اینترنت
بسیاری از فعالیتهای اداری مردم را در فضای
مجازی به مشکل انداخته)6/31( .
 -1201تحریم دارو و اقالم حمایتی در دوران
کرونا توس��ط آمریکا یک جنایت ضدبشری
است)6/31( .
 -1210بحران اقتصادی در کش��ورمان بسیار
نگرانکنندهاست.بایدمسئوالنرویمشکالت
داخلی تمرکز کنند)6/31( .
 -1101رئیسجمهور آمریکا اعالم کرده به میز
مذاکره برای برجام بازگشته و به تعهدات خود
پایبند اس��ت .امیدواریم این بار به وعده خود
عمل کنند)6/31( .
 -1105اولین قدم برای ایجاد جو آرام و مثبت
در اقتصاد کشور رفع تحریمهاست .بعد از آن
مدیریت اقتصادی کشور است .اما تا زمان اعالم
تحریمها وضعیت ب��ازار همین طور میماند.
()6/31
 -1109ما به وعدههای آمریکا اعتماد نداریم
مگر آمریکا تغییر رفتار آشکار خود را به ما ثابت
کند)6/31( .
 -2121در ش��اخصهای رف��اه اجتماع��ی و
اقتصادی در رنکینگ جهانی مردم ما در رتبه
چندم قرار دارند؟ ()6/31
-1125تفکراتطالبانیمتحجرانهوعقبافتاده
است .صالحیت اداره کشور را ندارد)6/31( .
 -1021تاریخ برگزاری مذاکرات وین چه زمانی
است؟ اطالع دقیق به مردم بدهند .ما منتظر
آغاز مذاکرات هستیم)6/31( .
 -1031کش��ور ما باید در کنار درآمد نفتی از
ظرفیت گردشگری و درآمد باالی آن استفاده
کند .سیاست خارجه کشور باید زمینه رونق
گردشگری و ورود توریست را به کشور فراهم
کند)6/31( .
 -1041رئیسجمهور آمریکا اعالم کرده آماده
بازگشت به برجام هستیم .باید دید چقدر این
ادعا صحت دارد؟ ()6/31
 -1051نشس��ت کنگره مجمع سازمان ملل
آغاز به کار کرد اما خروجی این نشستها چقدر
به نفع ما باشد ،نمیدانیم)6/31( .
 -0809چرا میزان تولیدات واکسن برکت به
وزارت بهداشت آنقدر ناکافی بوده؟ ()6/31
 -0909کسانی که در دوران کرونا والدین خود
را از دس��ت دادند کمکهای مالی و حمایتی
میشود؟ ()6/31
 -0941زمان��ی در قدیم اگر یک جنس گران
میش��د قران قران روی جنس اضافه میشد.
حاال قیمتها یک مرتبه چند برابر میش��ود.
در قدیم س��الها طول میکش��ید تا یک قران
روی یک جنس برود .چه شد که ما این همه
اقتصادمان آشفته شد؟ ()6/31
 -1010درده��ای این مردم تمامی ندارد کرونا
جانشان را گرفت گرانیها معیشت آنها را هدف
قرار داد .بیشترین فشارها بر مردم وارد شد .مردم
سهمصبوریشانراهنوزنگرفتهاند)6/31(.
 -2021شرکت برق قبوض را چگونه حساب
میکن��د که این همه ش��اهد افزایش قیمت
تعرفههاهستیم؟()7/3
 -1941آق��ای مهدی طارمی در لیگ پرتغال
گلهای زیباییمیزنی و باعث ش��ادی مردم
خ��ودت خصوصا همه ش��هریان میش��وی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

موفقیتهایتمستدام)7/3(.
 -2010قیم��ت میوه و ترهب��ار اصال کاهش
نداش��ته ،مدتهاس��ت قیمت ها در حد باال
باقیمانده درحالی که قبال از اواسط شهریورماه
قیمتها کاهشی میشد)7/3( .
 -1920از کلیه پرسنل نیروی انتظامی که با
اراذل و اوباش مقابله میکنند نهایتا تش��کر و
قدردانی را داریم .این اراذل باعث به هم خوردن
امنیت جامعه میشوند)7/3( .
 -1930زنده باد یاد و نام ش��هید علی لندی
جوان فداکار ایذهای که برای نجات جان  2زن
خود را به آتش انداخت .روحش ش��اد یادش
گرامی)7/3( .
 -1901ش��رکت گاز اعالم ک��رده گاز برخی
مناطق به علت مانور بررسی صحت عملکرد
شیرها قطع میشود .آیا واقعا دلیل این است
یا چیز دیگری است؟ با مردم رک باشند)7/3( .
 -1910تکلیف الیحه رتبهبندی معلمان از چه
زمانی روشن میشود؟ آیا قرار است مجلس آن
را تصویب کند؟ ()7/3
 -1803م��ن نمیدانم دلیل این همه امروز و
فردا کردن برای شروع مذاکرات چیست؟ این
همه تعلل دلیل خاصی دارد؟ ()7/3
 -1810اتحادیه نانوایان بر کار نانوایان نظارت
کند برخی از آنها پروتکلها را به خوبی رعایت
نمیکنند)7/3(.
 -1821آیا باالخره مشخص شد منشاء ویروس
چینی چه بوده؟ ()7/3
 -1741این احتمال بس��یار وج��ود دارد که
طالب��ان حتی به دختران نوج��وان هم اجازه
تحصیل ندهند .این از رفتار طالبان مشخص
است)7/3( .
 -1753واقعا این جوان  15ساله ایذهای با این
فداکاریای که کرد باید عنوان شهید به او داده
ش��ود .درود به روح او و ش��رف او که فرهنگ
ایثارگری را به خوبی نش��ان داد و باعث نجات
جان دو نفر از آتش شد)7/3( .
 -1720طرح اینترنت رایگان برای دانش آموزان
و دانشجویان طرح خوبی است اما اول باید فکری
برایدانشآموزانیکنندکهتجهیزاتاستفادهاز
فضای مجازی را ندارند)7/3( .
 -1731آق��ای مهدی طارمی کس��ب عنوان
بهترین لژیونر هفته در آسیا را به شما تبریک
میگوییمامیدواریمهموارهبدرخشید)7/3(.
 -1701همانقدر که نگ��ران پیکهای کرونا
بودیم و هستیم باید نگران پیکهای تورمی هم
باشیم که بدجوری زندگی مردم را به مخاطره
انداخته)7/3( .
 -1710بازار خودرو و بازار مس��کن در شرایط
بسیار بدی قرار دارد باید فکر اساسی برای این
بازارها کرد)7/3( .
 -1612وضعیت خروج زائرین از مرز چرا خوب
مدیریت نشد که باعث این همه ازدحام و مشکل
و حتی مجروحیت چند نفر بشود؟ ()7/3
 -1620به نظر من محدودیت دسترس��ی به
فضای مجازی برای کودکان باید لحاظ شود و
طرح خوبی هم هست اما این برای کل جامعه و
بزرگساالن اصال منطقی نیست)7/3( .
 -1631این آقای علی باقری که گفته میشود
در تیم مذاکره کننده است یا حتی شاید در راس
آن باشد ایشان که مخالف برجام بودند؟ ()7/3
 -1645آیا احتم��ال دارد عدم تصویب لوایح
افایتیاف حتی عضویت در سازمان شانگهای
را هم به خطر بیندازد .اگر چنین شد این لوایح
را باز تصویب نمیکنند؟ ()7/3
 -1510اش��کالی ندارد مجتمع تشخیص با
طرح واردات خودرو مخالفت کند .البد ایدههای
خودش��ان را دارند اما بازار خ��ودرو بدجوری
آشفته اس��ت .فقط واردات میتواند آن را آرام
کند)7/3( .
پیامهای مردمی در صفحات4-2

پازوکی اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد:

نگران تصمیمات مدیران میانی دولت هستم

آفت�اب یزد :از ابتدای ش��کلگیری دولت س��یزدهم نگرانیهایی در
خص��وص تیم اقتص��ادی جدید وجود داش��ت و رفته رفت��ه و با روی
کار آم��دن افراد ،ای��ن نگرانیها افزایش یافت .دلی��ل اصلی نگرانیها
چند صدایی در تیم اقتصادی است که این روزها بیش از هر زمان دیگر
نیازمند اتحاد و هم صدایی است؛ شواهد نشان میدهد هر یک از اعضای
تیم اقتصادی دولت سیزدهم خود را صاحب نظر در علم اقتصاد میدانند
و بر تئوریهای خود پافش��اری میکنن��د؛ هر چند که رئیس جمهور
چندی پیش رسما اعالم کرد که سکاندار این تیم اقتصادی معاون اولش
یعنی محمد مخبر است اما با گذشت نزدیک به دوماه از شروع به کار
دولت شاهدیم که نگرانیها در خصوص این تیم جنبه عمومیتری به
خود گرفته و حاال حتی داد پایگاه اصولگرایان مقیم مجلس هم در این
خصوص در آمده اس��ت چرا که الیاس نادران ،سیاستمدار اصولگرایی
که چند وقتی اس��ت بر صندلی مجلس تکیه زده روز گذشته صراحتا
در صحن علنی مجلس گفت « :رئیس جمهور اعالم کند مس��ئولیت
اقتصادی کشور با کیست؟» و این موضوع میتواند گواهی بر سردرگمی
در تیم اقتصادی دولت باش��د .با این همه باید دید آیا چند صدایی در
دولت میتواند اقتصاد بیمار کشور را مغشوش نماید؟
>ریاستجمهوریاعالمکنندمسئولیتاقتصادیکشورباکیست؟

الیاس نادران در جلس��ه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی در
نطق میان دستور خود گفت« :خوشبختانه دولت مستقر شده و ارکان
آن شکل گرفته و آرامش نسبی بر بازارها حاکم شده است».
نماینده مردم تهران ،ش��میرانات ،ری ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد« :قبال هم گفته ام ،اقتصاد پاشنه آشیل دولت
رئیسی است؛ اینکه بزرگانی در حوزه اقتصاد را در کنار هم جمع کنیم،
بسیار پسندیده است اما مهمتر هماهنگی تیم و سرداشتن آن است».
وی ادامه داد« :جسارتا ریاست جمهوری تصریحا اعالم کنند مسئولیت
اقتصادی کش��ور با کیس��ت؟ هرچند ش��فاها و تلویحا اعالم کرده اند.
راهبردها ،خط مشیها و نقاط کلیدی اقتصاد کشور را چه کسی تبیین
میکند؟ اجازه میخواهم اعالم کنم به شدت از پراکندگی نظارت آقایان
و عدم تعیین مسئول حوزه اقتصادی نگران هستم».
ای��ن نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود« :اخبار خوبی از جلس��ات
سران قوا و تصمیماتی که اتخاذ میشود ،به گوش نمیرسد .دور زدن
نهادهای مس��ئول مثل قوه مقننه و تغییر در متن مصوبات قانونی آن
بدون طی فرآیندهای قانونی سنت سیئهای است که از دولتهای قبل
به جا مانده است».
نادران گفت «:از ریاس��ت مجلس میخواهم از شأن و جایگاه مجلس
و اعتبار قانون اساس��ی دفاع کند .اگر دولت اصالحیه یا متمم بودجه
میخواهد ،درخواست کند و مجلس بررسی و در ادامه مردم در جریان
تصمیمات قرار بگیرند و هر کس مس��ئولیت تصمیمی که میگیرد را
بپذیرد».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد«:
مولفههای اقتصادی کارکردهای خود را دارند ،اینکه سیاس��ت اعالمی
دولت چه باش��د ،حتما سیاس��تهای اعالمی آن آثار خ��ود را خواهد
داشت .ما و مردم منتظر هستیم مجموعه جامعی از سیاستهای ارزی،
اقتصادی ،پولی ،مالی و تولیدی را بشنویم .پراکندگیها و سردرگمی ها،
بالتکلیف��ی را به بازار حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکورد ،موج
ترومی دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت».

>اقتصادفرمانبرودستورپذیرنیست

مهدی پازوکی :بزرگترین مشکلی که به نظر من
دولت را به لحاظ تصمی مگیری اقتصادی تهدید
م یکند عدم دانش و دانایی در حوزه اقتصاد
است.البتهدرحالحاضرزوداستکهدرخصوص
عملکرد تیم اقتصادی دولت صحبت کرد و باید
حداقل شش ما از این مسئله گذشته باشد اما
برای کسانی که دغدغه توسعه و پیشرفت ایران
را دارند بزرگترین مشکل جهل و نادانی است.
به نظر م یآید در حال حاضر خیلی از کسانی
که در مدیریتهای میانی دولت قرار گرفتهاند
سابقه اجرایی آن چنانی ندارند و به همین دلیل
هم من فکر م یکنم بزرگترین مشکلی که این
دولت را تهدید م یکند جهل ،نادانی و ناآگاهی
است
نماینده مردم تهران ،ش��میرانات ،ری ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد« :از هیئت رئیسه مجلس میخواهم سلسله
جلس��ات مفصل در سطوح مختلف با مس��ئولین دولتی برگزار کند و
مجلس و دولت مشترکا به جمعبندی برسند».
وی ادامه داد« :در آس��تانه تدوین قانون بودجه  1401و تدوین الیحه
برنامه هفتم توسعه هستیم ،قطعا مفاد و رویکردهای این دو مصوبه به
تمام ابعاد اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت .فراموش نکنیم که جوهره
اقتصاد مقاومتی درون زا بودن و برون گرا بودن آن است لذا اقتضای آن
را باید فراهم کرد».
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود« :ارتباط اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعی با کش��ورهای همسایه جزء شعارهای دولت سیزدهم بود؛
متاسفانه در اربعین امسال خالفش را شاهد بودیم لذا از مسئولین ذیربط
میخواهم بابت آسیبهایی که زائران دیدند ،از مردم عذرخواهی کنند
و مراتب تردد آسان کاال ،تجار و زائران را به ویژه با عراق فراهم کنند».
نادران گفت« :نگاه جامع و سیس��تمی به ح��وزه اقتصادی ،فرهنگ و
اجتماع از ضروریات توفیق در پیش��رفت کشور است؛ نگاه جزیرهای و
بخشی موجب خواهد شد که تولید و زیرساختها بیشترین آسیب را
ببیند؛ آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد شروع دومینویی است کسری
بودجه را تشدید و سقوط اقتصاد ملی و تورم لجام گسیخته را به دنبال
خواهد داشت».

اژهای در نشست صمیمی با قهرمانان المپیک ،پارالمپیک و جهانی:

به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد

رئیس قوه قضائیه در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد
شعباختصاصیبرایرسیدگیبهمشکالتودعاویحقوقیورزشکاران
تصریح کرد :به دعاوی حقوقی ورزش��ی به صورت تخصصی رسیدگی
خواهد شد.به گزارش میزان ،حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای
درنشستصمیمیباقهرمانانالمپیک،پارالمپیکوجهانیکهدرآستانه
روز ملی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد ،نشاط را از ضروریات زندگی
دانست و با اشاره به ابراز شادی مردم پس از افتخارآفرینی ورزشکاران،
گفت :انس��ان یک بار وقتی داغ بر دلش بگذارند اش��ک میریزد و یک
بار هم از فرط خوش��حالی اشک شوق میریزد و مدال آوران در شادی
مردم شریک هستند .وی تصریح کرد :ارتباط ورزش قهرمانی با نشاط
و س�لامت روحی جامعه ارتباطی تنگاتنگ است و نه تنها ورزشکاری
که روی س��کوی قهرمانی میایستد و خانواده و اطرافیان او بلکه خیل
عظیمی از مردم از پیروزییک ورزشکار ملی خوشحال میشوند.رئیس
قوه قضائیه از ورزشکاران به عنوان به عنوان یکی از پرمخاطبترین اقشار
امضاهایمیلیونیمردمعلیهطرح
«صیانت»روینظرنمایندگاناثرگذاراست؟

آنچهبهجایینرسد
فریاد است

یک نماینده ،مخالفان طرح را افرادی دانس��ت
که فساد و فحشا ایجاد میکنند ،نماینده دیگر
هم گفت اگ��ر  ۱۰۰میلیارد پیج هم س��اخته
شود ،ما کار خودمان را خواهیم کرد .اینها تنها
بخشی از اظهارات نمایندگان مجلسی است که
با مشارکت حداقلی مردم در انتخابات توانستند
بر کرسیهای ساختمان بهارستان بنشینند و
حال اینگونه ص��دای فریادهای مخالفان طرح
«صیانت» از فضای مجازی را نشنیده میگیرند.
اما در مجلسی که گوش شنوایی برای شنیدن
صدای مردم نیست و نمایندگانش مخالفان را با
چنین تعابیر ناشایستی خطاب میکنند ،در یک
بازه زمانی سه ماهه در کارزاری مجازی بیش از
یک میلیون امضا از همین مردم در مخالفت با
این طرح جمعآوری شده است.
به گ��زارش انتخاب ،اما درب��اره اینکه به لحاظ
حقوقی این امضاها چه تاثیر و جایگاهی دارند،
نعمت احمدی حقوق��دان ،عنوان کرد« :از نظر
اصول کلی ،هیچ .به هر حال مجلس اختیاراتی
دارد؛ اعم��ال قوه مقننه یعن��ی قانونگذاری از
طری��ق مجل��س و به ص��ورت طرح ی��ا قانون
میگذرد .تشریفاتی دارد و زمانی که تشریفاتش
انجام شد ،به ش��ورای نگهبان میرود و پس از
طی شدن مراحلش تبدیل به قانون میشود .اما
افکار عمومی خودش مسئله است قانون را برای
که مینویس��ند؟ برای مردم؛ مردم و گروههای
هدف هم اینان هس��تند».وی ادامه داد« :وقتی
این تعداد افراد به این طرح معترض هستند ،اگر
در هر جای دنیا باشد همچون بسیاری از قضایا
به شیوه رفراندوم صورت میگیرد» .

جامعه یاد کرد و گفت :وقتییک مسابقه ورزشی شروع میشود ،هم در
زمان برگزاری مسابقه و هم پس از آن مردم درد و رنج خود را فراموش
میکنند و نش��اط وجودشان را فرا میگیرد که هیچ مشاور حقوقی و
فرهنگی نمیتواند چنین کار بزرگی را انجام دهد.محسنی اژهای غلیان
روح ملی و مذهبی در جامعه را از دیگر دستاوردهای قهرمانی ورزشکاران
کش��ورمان دانست و افزود :بسیاری از مردم ما خصوصاً افراد مذهبیتر
جامعه در زمان مشاهده مسابقات جهانی تسبیح به دست برای پیروزی
ورزشکاران عزیز کشورمان دعا میکنند که شما نمونه آن را حتی پای
منابر هم کمتر میبینید.رئیس دستگاه قضا به رابطه ورزش با آموزههای
اجتماع��ی اش��اره ک��رد و گف��ت :ورزش درسه��ای زی��ادی دارد ک��ه
مسئولیت پذیری ،جمعی کار کردن ،نظم پذیری ،احترام به نظر دیگران،
تسلیم شدن در برابر مقررات و افزایش اعتماد به نفس از جمله آنهاست و
بایداینمعیارهادرزندگیجمعیحاکمشود.محسنیاژهایباذکرنمونهای
در این خصوص تصریح کرد :یک تیم فوتبال  ۱۱نفره ،برای هر کس��ی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقایان حسین و محمود و خانم ها مریم و انیسه و زهرا
شهرت همگی کلهر و صرفا محمد کلهر با وکالت شماره 75542
مورخ 1397/10/17دفتر 419تهران با دستور ریاست وقت با تسلیم
دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده به شناسه یکتا طی شماره
 140002151230000107و  140002151230000108و رمز
تصدیق به شماره  182439و  652621مورخ 1400/4/2توسط
دفترخانه اسناد رسمی شماره  419حوزه ثبتی شهر تهران وبرگ
تقاضا به شماره وارده  107801597مورخ 1400/4/5مدعی فقدان
سند مالکیت 424/20متر مربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت 1088متر مربع به پالک  9852فرعی ساز 2اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  1396فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش
 10تهران شده اند که سند مالکیت مشاعی اولیه ذیل ثبت 162831
صفحه  456دفتر 689به شماره چاپی  134649بنام علی اکبر کلر
ثبت و صادر و تسلیم گردیده وسپس برابر سند قطعی شماره 41053
مورخ 89/10/19دفترخانه 19شهر ری به آقایان محمد کلهر نسبت به
 94/26متر مربع مشاع و حسین کلهر نسبت به  94/27متر مربع مشاع
و مریم کلهر نسبت به  47/14متر مربع مشاع و و انیسه کلهر نسبت
به  47/13متر مربع مشاع و زهرا کلهر نسبت به  47/13متر مربع
مشاع و محمود کلهر نسبت به  94/27متر مربع مشاع منتقل گردیده و
نامبردگان فوق الذکر با اعالم مفقودی به علت نامعلوم درخواست المثنی
سند مالکیت پالک موصوف را نموده اند که به دفتر 91صفحه152
منتقل شده است لذا مراتب د راجرای ماده  120ایین نامه قانون
ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود
تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود
اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد ا زتاریخ انتشار این اگهی
ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به
این منطقه ارایه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل
سند مالکیت پس از رویت و مالحظه به ارایه دهنده اعاده خواهد شد
لیکن به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی
شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی
سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
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با این همه س��وال اینجاس��ت که چند صدایی که الیاس نادران از آن
حرف میزند تا چه اندازه میتواند بر مدیریت اقتصادی کشور تاثیرگذار
باش��د؟ مهدی پازوکی اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد گفت:
« چند صدایی در تیم اقتصادی قطعا تبعات منفی در پی خواهد داشت
اما تا جایی که من اطالع دارم آقای رئیس جمهور مس��ئول هماهنگی
تیم اقتصادی را معاون اول خود معرفی کرده است .نکته مهمتر از چند
صدایی به نظر من این اس��ت که اگر تیم اقتصادی دولت س��یزدهم با
معضالت و مشکالت اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی نداشته باشد
و بخواهد دستوری و تحکمی اقتصاد را پیش ببرد قطعا این موضوع باعث
بیثباتی اقتصادی خواهد ش��د و تبعات منفی در پی خواهد داشت».
وی اف��زود «:به عبارت دیگر بزرگترین مش��کلی که به نظر من دولت
را به لحاظ تصمیمگیری اقتصادی تهدید میکند عدم دانش و دانایی
در حوزه اقتصاد اس��ت .البته در حال حاضر زود اس��ت که در خصوص
عملکرد تیم اقتصادی دولت صحبت کرد و باید حداقل شش ما از این
مسئله گذشته باشد اما برای کسانی که دغدغه توسعه و پیشرفت ایران
را دارند بزرگترین مش��کل جهل و نادانی است .به نظر میآید در حال
حاضر خیلی از کس��انی که در مدیریتهای میانی دولت قرار گرفتهاند
س��ابقه اجرایی آن چنانی ندارند و به همین دلیل هم من فکر میکنم
بزرگترین مشکلی که این دولت را تهدید میکند ناآگاهی است ».این
اقتصاددان تصریح کرد «:دولت و تیم اقتصادی آن تیم فوتبال نیس��ت
که ما برای آن به دنبال جوانگرایی باش��یم ،باید برای تیم اقتصادی از
افراد با تجربه و کارشناس استفاده شود .ما در دولت آقای احمدینژاد
هم همین مشکل را داشتیم و کسانی سردمدار مدیریت کالن کشور به
ویژه در بخش اقتصاد بودند که توانایی اداره یک مدرسه را هم نداشتند
همین امر هم س��بب ش��د علی رغم درآمد نجومی ارزی که باالترین
در آمدهای ارزی در کل طول تاریخ کش��ور محس��وب میشد ،کشور
با نرخ تورم نزدیک به  40درصد به ش��یخ حسن روحانی تحویل داده
ش��ود .چون دولت دهم برنامه و نیروی مدیریت کارآمد نداشت و آقای
احمدینژاد میخواس��ت دستوری نرخ بهره را پائین بیاورد .در همین
راستا هم نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری از  14درصد به  6درصد
کاهش داد اما با باالترین نرخ بهره بانکی در همان دولت آقای احمدینژاد
رو به رو بودیم به طوریکه بانک مرکزی برای اولین بار اوراق مش��ارکت
 23درصدی چاپ کرد».
وی تاکیدکرد «:اقتصاد فرمانبر و دستور پذیر نیست .االن که سه قوه با
یکدیگر هماهنگ هستند دولت نمیتواند برای عملکرد اشتباهش بهانه
بیاورد .باید توس��عه کشور در دس��تور کار مقامات و مدیران باشد ،اگر
توسعه کشور در دستور کارشان نباشد و سعی کنند پستها را تقسیم
غنائ��م کنند قطعا ضرر میکنند و جامعه آنها را قضاوت خواهد کرد.
امروز بخش بودجه که مهمترین س��ند اقتصادی دولت است میتواند
نشاندهنده آگاهی تیم اقتصادی دولت از علم اقتصاد باشد .دولت باید
مخ��ارج غیر ضروری را کاهش دهد و این کار باید بر اس��اس فرهنگ
قناعت اسالمی صورت بگیرد .دولت باید برای اقتصاد برنامه داشته باشد،
با ش��عار نمیتوان عدالت اجتماعی درست کرد ،اتفاقا خیلی از کسانی
که شعار عدالت میدادند باعث شدند که ضعفا ،ضعیفتر شوند و اغنیا،
غنی ت��ر .بنابراین دولت اگر میخواهد عدالت را حاکم کند باید جلوی
رانتها را در اقتصاد بگیرد».
مسئولیت و جایگاه مشخصی تعیین شده و افراد یک تیم سعی میکنند
از وظیفهای که بر عهده شان گذاشته شده تخطی نکنند ،در برابر اشتباه
هم تیمی خود و خطای رقیب صبور باشند ،در زمان برگزاری مسابقه از
حکم داور که ممکن است اشتباه هم باشد تمکین میکنند و به اصول
کار جمعی و مسئولیت پذیری و اطاعت پذیری پایبندند .اژهای از لزوم
حمایت قضائی از ورزشکاران نیز سخن گفت و متذکر شد قوه قضائیه
آمادگی دارد تا خألهای موجود در زمینه حمایتهای معنوی و حقوقی
از قهرمانان ورزش��ی را با ایجاد سازوکارهای مناسب با همکاری وزارت
ورزش و خود ورزشکاران و قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی برطرف
کند.رئیس قوه قضائیه در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای
ایجاد ش��عب اختصاصی برای رسیدگی به مشکالت و دعاوی حقوقی
ورزشکاران تصریح کرد :به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی
رس��یدگی خواهد شد.حجت االسالم محس��نی در این زمینه به ذکر
نمونهای از مشکالت مطرح شده توسط یکی از بانوان ورزشکار حاضر
در این نشست اشاره کرد و گفت که «پیگیری حقوقی موضوعاتی چون
سرقت مدالها و احکام قهرمانان ملی و ارزشگذاری این اشیاء گرانبها
قطعاً نیازمند بررسی کارشناسی و ایجاد فرایند تخصصی است که قوه
قضائیه به آن توجه ویژه خواهد داشت».

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد جعفری زاد -فریده صمدزادگان مالکین با
ارایه چهار برگ فرم استشهادیه محلی مصدق شده به شماره -443449
 953997مورخ 1400/4/8و تقاضای وارده به شماره 11439-11438
مورخ 1400/7/7مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ یک قطعه آپارتمان
مسکونی نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی  65070فرعی از116
اصلی مفروز و مجزا شده از 64128فرعی از اصلی مذکور قطعه  77در
طبقه  0و واقع در بخش  11ناحیه  01حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران
استان تهران به مساحت  105/76متر مربع واقع در سمت غربی همکف
بلوک  11که  2/74دو متر و هفتاد و چهار دسیمتر مربع آن بالکن است
بانضمام پارکینگ قطعه  69به مساحت 11/25متر مربع واقع در طبقه 1-
مشخصات مالکیت:
مالکیت فریده صمد زادگان با جز سهم  3از کل سهم 6بعنوان مالک
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت
 39602تاریخ  1400/1/25دفترخانه اسناد رسمی شماره  660شهر
تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 928663
سری ب سال 99با شماره دفتر الکترونیکی 140020301145001782
ثبت گردیده است مالکیت محمد جعفری زاد با جز سهم  3از کل
سهم  6بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با
شماره مستند مالکیت 39602تاریخ  1400/1/25دفترخانه اسناد
رسمی شماره  660شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی
به شماره چاپی  928664سری ب سال 99با شماره دفتر الکترونیکی
 140020301145001781ثبت گردیده است نامبرده طی نامه شماره
 2819/9922مورخ 1400/4/22اداره پست شمال تهران و پیوست
آن نامه فوریستهای پلیسی  110تهران اعالم نموده سند مالکیت از
موتورسیکلت مامور پست آن منطقه به سرقت رفته است نامبردگان
درخواست سند مالکیت المثنی نموده است بدینوسیله مراتب باستناد
ماده  120ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده ر وز اعتراض خود
را کتبا ضمن ارایه سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و
رسید اخذ نمایید در صورت عدم ارایه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند
خریداری اقدام به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات خواهد شد.
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