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*نسیبه پیرایش
آغاز  از  روز   چهل  حدود  گذشت  از  پس 
نشده  آرام  تنها  نه  اوضاع  در کشور،  اعتراضات 
بلکه رفته رفته چالشی تر می شود. مثال هر روز 
اسامی جدیدی خبرساز می شوند که ادعا می شود 
توسط  درگیری ها  و  اعتراضات  جریان  در 
نیروهای امنیتی کشته شده اند و مسووالن بالکل 
منکر می شوند و علت مرگ را حادثه و بیماری 

گزارش می کنند. 
ضد  »رسانه های  کرد:  گزارش  تسنیم  مثال 
نام  به  پرستاری  دختر  شده اند،  مدعی  انقالب 
مائده جوانفر با همان ادعاهای دروغ پیشین در 
اغتشاشات کشته شده است. اما بررسی ها خیلی 
زود مشخص کرد که این ادعا هم مانند بسیاری 
این  موارد، دروغ است و فوت  این  از  از دیگر 
خانم هیچ ارتباطی با حوادث اخیر کشور ندارد. 
گیالن  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
شایعات منتشره در مورد فوت مائده جوانفر در 
اغتشاشات را مردود دانست و اعالم کرد نامبرده 
در اثر تصادف فوت شده است. همچنین، طبق 
گزارش پلیس راهور افسر کارشناس علت فوت 
را عدم توانایی در کنترل وسیله ناشی از تخطی 
نامه  آیین   ۱۲۹ ماده  برابر  مطمئنه  سرعت  از 
انتقال  از  پس  که مصدوم  داده  تشخیص  راهور 
به بیمارستان شهید رجایی قزوین به علت شدت 

جراحات وارده فوت می کند.«
یا به گزارش ایرنا رضا الری پور، مدیر روابط 
کل کشور گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  عمومی 
عمومی  جراحی  متخصص  بهمنی  پریسا  »دکتر 
کشته  خبر  و  است  باخته  جان  تصادف  اثر  بر 
ندارد.  امنیتی صحت  ماموران  توسط  وی  شدن 
زنجان  پزشکی  نظام  سازمان  بهمنی عضو  دکتر 
پزشکی  نظام  اظهارات سازمان  اساس  بر  و  بود 
شعبه زنجان، وی در سانحه رانندگی جان خود 
را از دست داده است و مراسم خاکسپاری این 
مرحومه نیز برگزار شد. البته پزشکی قانونی در 
بزودی  و  است  بهمنی  دکتر  مرگ  بررسی  حال 

نتیجه آن در رسانه ها نیز اعالم می شود.«

و  نظران  صاحب  که  اندازه  هر  میان  این  در 
دلسوزان، بیشتر از دولت می خواهند که صدای 
عذرخواهی،  ضمن  و  بشنود  را  مردم  مطالبات 
باب  و  سازد  فراهم  را  متخلفان  معرفی  زمینه 
گفت و گو را با مردم باز کند، دولت کمتر توجه 
می کند. درست مثل کودکی لجباز که حتی قادر به 

تشخیص صالح و مصلحت خود نیست. 
خود  سرمقاله  در  شرق  روزنامه  باره  این  در 
نیست  قادر  سیزدهم  دولت  »اینکه  نوشت: 
کند،  ایفا  اساسی  نقش  کنونی  اعتراضات  در 
رأی  با  دولت  این  نیست.  انتظار  از  دور  چندان 
قابل پیش بینی و بی اعتنا به سلیقه ها و نگرش های 

متفاوت مردم روی کار آمده است.
می دهد  ترجیح  دولت  هم  باز  این،  وجود  با 
غایب باشد، گویا دولتی که در انفعاِل مردم روی 
کار آمده حق خود می داند که در وضعیت موجود 
غایب باشد و اختیارات خود را به دیگران واگذار 

کند. 
یکی از دالیل غیبت دولت سیزدهم این است 
که مخالفت مردم دقیقا با همان چیزی است که 
این دولت برای اجرای آن روی کار آمده است. 
بگذریم که این مخالفت از روزهای آغازین خود 
به  سیزدهم  دولت  آنکه  دیگر  است.  رفته  فراتر 
از  ناچیزی  بخش  را  مردم  از  بخش  این  اشتباه 
مردم می داند که چندان نسبتی با مردم ندارند و 
مردمی متفاوت اند؛ همان مردمی که دولت رئیسی 
انتظار آنان را نمی کشید، یا حداقل به این زودی ها 

انتظارشان را نداشت.«
دولت  این  از  نمی توان  گفت  باید  نهایت  در 
انتظار داشت پاسخگوی مطالبات معترضان باشد 
و اعتراضات را مدیریت کند. با روندی که دولت 
آرام  اوضاع  اگر  است  گرفته  پیش  در  سیزدهم 
شود باز در جایی دیگر و به بهانه ای دیگر مانند 

زخمی کهنه سر باز خواهد کرد.

هشدار فرمانده کل سپاه: 
امروز، روز پایان اغتشاشات است

دیگر به خیابان نیایید

مطالبات مردم و دولتی که نیست!
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سردار حسین سالمی در مراسم تشییع شهدای 
به  ما  به حرم شاهچراغ گفت:  تروریستی  حمله 
باز  خورده اند  گول  که  قلیل  عده  آن  جوانان مان 
هم می گوییم شرارت را کنار بگذارید، امروز روز 

پایان اغتشاشات است دیگر به خیابان نیایید
سردار حسین سالمی در مراسم تشییع شهدای 
به  ما  به حرم شاهچراغ گفت:  تروریستی  حمله 
باز  خورده اند  گول  که  قلیل  عده  آن  جوانان مان 
هم می گوییم شرارت را کنار بگذارید، امروز روز 
پایان اغتشاشات است دیگر به خیابان نیایید، از 

جان این ملت چه میخواهید؟
رهبر انقالب در قلب جهاد ایستاده اند و مردم 
ایران امام خامنه ای را در برابر انواع دشمنی ها تنها 

نگذاشته اند و امامشان را صیانت می کنند.
این شیراز و ایران واقعی است که نشان دهنده 
شرارت  با  و  است  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
تعدادی معدود فریب خورد هرگز آسیب نخواهد 

دید.
امروز چشم دشمن را کور کردید و وادار کردید 
شعله های آتشش خاموش شود، او خفقان گرفت 

تا فریاد های پرشکوه شما را شنید.
رژیم  محصول  اخیر  اغتشاشات  و  توطئه 
از  بزرگی  آن ها شکست های  است،  صهیونیستی 

ملت در ۴۳ سال گذشته دریافت کرده اند.
دشمنان می خواهند دین ما را بگیرند، ما دنیای 

آن ها را خواهیم گرفت.
ما به جوانان مان آن عده قلیل که گول خورده اند 
باز هم می گوییم شرارت را کنار بگذارید، امروز 
روز پایان اغتشاشات است دیگر به خیابان نیایید، 

از جان این ملت چه میخواهید؟ 
می دانید که آرزوی آمریکا برای شما چیست؟ 
آن ها اعالم کردند نمی توانند ایران شکست دهیم 

مگر با جوانانش.

و  اسالمی  آرمان  و  ایران  بر  می گویند  آن ها 
آرزو های بزرگ این کشور نمی توانیم غلبه کنیم، 
مگر اینکه بر جوانان غلبه کنیم و رویای آمریکا 
این است که جوانانمان فقط کشته شوند و فرقی 
برایشان نمی کند که چه کسی کشته شود؛ جوان 
جوانان  می خواهند  اغتشاشگر؛  جوان  یا  انقالبی 
و  دانشگاه ها  تعطیلی  دنبال  به  ببینند.  مرده  را  ما 
خوبی  خواب  آن ها  بدانید  پس  هستند،  مدارس 

برای شما ندیده اند.
امروز  عزیزم  ارتین  ماست،  قلب  امروز  آرتین 
قلب ها خانه توست، ما همه خادم توییم و روی 
بزرگ خواهی شد و در طول  ما  مژه های چشم 
تاریخ این رخداد را برای آیندگان تعریف خواهی 

کرد.
رنگ  بدانند  عربستان  سیطره  تحت  رسانه های 
آرامش نخواهند دید، ما در اینجا پیمان می بندیم 
تا اخرین قطره خون برای تحقق آرزو های زیبای 
تحقق  را  همه  و  می ایستیم  صحنه  در  رهبرمان 

می بخشیم همانطور که در گذشته چنین کردیم.

هاشمی طبا: 
بی ادبی را بخشی از مسئوالن شروع کردند،

 اولین نفر هم احمدی نژاد بود

با ایجاد فضای شفاف 
در پزشکی قانونی کامال 

موافق هستیم
کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
گفت: با ایجاد فضای شیشه ای و شفاف 
هیچ  و  هستیم  موافق  کامال  سازمان  در 
ما  که  شود  این  مانع  تواند  نمی  کس 

سازمانی کامال شفاف داشته باشیم.
بازرسی  افزود:  آرانی  مسجدی  عباس 
که  است  افرادی  برای  ملجائی  و  محل 
ضایع  آنان  از  حقی  کنند  می  احساس 
شده است و برخورد و رفتار و دلسوزی 
طرف  اطمینان  و  آرامش  موجب  شما 

مقابل می شود.
و  ها  پرونده  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
شرایط  بازرسی  مجموعه  ارجاعات 
اقناع طرف  خاصی دارند و رسیدگی و 
مقابل وقت و انرژی زیادی از شما می 
موارد  برخی  در  کرد:  تصریح  گیرد، 
صورت  بازرسی  مجموعه  به  ارجاعاتی 
را  حقی  نادرستی  به  فرد  که  گیرد  می 
قانع  بنای  و  شود  می  قائل  خود  برای 
پرونده  این  به  پاسخ  ندارد،  نیز  شدن 
خود  خاص  های  دشواری  چند  هر  ها 
با  اما نکته مهم برخورد درست  را دارد 
مردم و حفظ آرامش در چنین مواردی 
است. وی نظارت برخط و وجود صفحه 
کنترل مدیریتی را در انجام بهتر و دقیق 
دانست  ضروری  و  مهم  ها  ارزیابی  تر 
و گفت: ما با ایجاد فضای شیشه ای و 
شفاف در سازمان کامال موافق هستیم و 
هیچ کس نمی تواند مانع این شود که ما 

سازمانی کامال شفاف داشته باشیم.
میرتاج الدینی در تذکر شفاهی:
حضور مردم در تشییع 

شهدای شیراز پاسخ روشنی 
به مخالفان نظام بود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
شهدای  تشییع  در  مردم  حماسی  گفت: حضور 
شیراز پاسخ روشنی به مخالفان نظام اسالمی بود.
 حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
در جلسه مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
به  ناجوانمردانه  تروریستی  اقدام  داشت:  اظهار 

حرم مطهر شاهچراغ )ع( را محکوم می کنیم.
وی بیان کرد: متأسفانه جمعی از هموطنان مان 
و  رسیدند  شهادت  به  تروریستی  اقدام  این  در 
است شهادت  که الزم  برخی هم زخمی شدند 
این هموطنان مان را به همه مردم ایران به ویژه 

مردم شیراز تسلیت عرض کنیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
در  مردم  حماسی  حضور  شاهد  کرد:  تصریح 
حرم  به  تروریستی  حمله  شهدای  پیکر  تشییع 
شاهچراغ بودیم که مردم با حضور حماسی خود 
پیام روشنی به همه مخالفان نظام اسالمی دادند.

سفارت ایران در سئول: 
۴ ایرانی در حادثه هالووین 

فوت کرده اند
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کره جنوبی 
شهروند  چند  درگذشت  پی  در  را  اطالعیه ای 
ایرانی در مراسم جشن هالووین در سئول اعالم 
کرد. متن اطالعیه سفارت کشورمان در سئول به 

شرح زیر است؛
بسمه تعالی        اناهلل و اناالیه راجعون

تأثر و تأسف، خبر درگذشت چهار  با نهایت 
نفر از هموطنان عزیز در حادثه شب گذشته را به 
همه ایرانیان ارجمند و دانشجویان گرامی تسلیت 

عرض می نماییم.
سفارت جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای 
وقوع این حادثه تلخ، ضمن تماس با مقامات و 
طرف های کره ای، پیگیر وضعیت ایرانیان بوده 
و هم اکنون نیز همکاران سفارت، با حضور در 
اقدامات  انجام  بیمارستان ها از نزدیک در حال 

الزم می باشند.
بر اساس اعالم مسئوالن کره ای، تا این لحظه، 
به  که  دیده  صدمه  ایرانیان،  از  دیگر  نفر  یک 

صورت سرپایی، درمان و ترخیص شده است.
به  مراتب  تکمیلی،  اخبار  دریافت  در صورت 

اطالع هموطنان گرامی خواهد رسید.
شب  که  هموطنی  از  چنانچه  عزیز؛  ایرانیان 
اطالعی  است  شده  زخمی  یا  مصدوم  گذشته 
کنسولی  بخش  در  نجفی  خانم  با  لطفا  دارید، 
سفارت به شماره ۰۱۰۹۵۸۱۱۳۹۵ تماس حاصل 
فرمایید. به اطالع می رساند متأسفانه آمار فوتی 
چهار  به  گذشته  حادثه شب  در  هموطنان  های 
نفر رسیده که بر اساس اعالم پلیس کره جنوبی، 

اسامی ایشان به شرح ذیل می باشند: 
۱- آفاق راست منش 

۲- علی پراکند ۳- ریحانه سادات آتشی  
۴- سمیه مقیمی نژاد

های سئول  بیمارستان  در  ها  فوتی  از  نفر  دو 
شناسایی شده اند و دو نفر دیگر در بیمارستان 
های خارج از سئول می باشند که همکارانم در 

حال عزیمت و شناسایی آنها هستند.

جزئیات بسته حمایت از کسب و کارهای اینترنتی
 به زودی اعالم می شود

سیاستمداران  تاکید  به  اشاره  با  طبا  هاشمی   
گفتگو  برای  قضائیه  قوه  رئیس  فراخوان  و 
محقق  کردن  گفتگو  برای  شرایط  گفت:  کردن 
انقالب  رهبر  که  شود  می  چندسالی  شود.  نمی 
اما،  شود  برگزار  دانشگاه  آزاد  کرسی  فرمودند 
کند.  و صحبت  بیاید  که  کند  نمی  اعتماد  کسی 
از حدود خودشان  ترسد کمی  آن که می  برای 
بگذرند و دانشجویان ستاره دار شوند یا اخراج 

شوند. 
اصالح  سیاسی  فعال  طبا،  هاشمی  مصطفی   
گفت:  اخیر  اعتراضات  ریشه  درباره  طلب، 
دارند.  مختلفی  اعتراضات  مختلف،  های  گروه 
دارند.  اعتراض  ها  گروه  همه  گفت  توان  نمی 
شرکت  تظاهرات  در  که  هایی  آدم  از  بسیاری 
اعتراض  نوع  یک  کردند  اآلن سکوت  و  نکرده 
مختلف  های  گروه  آنکه  دلیل  به  منتها،  دارند. 
نمی توانند مسائل خود را اعالم کنند، شکلی از 
آشوب و درگیری باقی می ماند و حرف اصلی 

روشن نمی شود.
که  است  این  اصلی  مشکل  داد:  ادامه  وی 
دارد  وجود  گفتار  محدودیت  ما  کشور  در 
اصلی  ریشه  گفت  تواند  نمی  بنابراین،  و 
اعتراضات  از  ملغمه ای  اما،  چیست  اعتراضات 
دارد.  وجود  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
گروه  که  کرد  فراموش  توان  نمی  همچنین، 
کنند. کمااینکه  نیز سوءاستفاده می  برانداز  های 
این  به  خیلی صریح  المللی  بین  های  شبکه  در 
نیستم که  دادند. من موافق  نشان  مسئله واکنش 
آنان  بلکه  کردند،  برپا  را  اعتراضات  این  آنان 
خواهند  می  و  شدند  اعتراضات  موج  بر  سوار 

اظهار وجود کنند.
تاکید  به  اشاره  با  سیاسی  فعال  این 
قضائیه  قوه  رئیس  فراخوان  و  سیاستمداران 
گفتگو  برای  شرایط  گفت:  کردن  گفتگو  برای 
شود  می  چندسالی  شود.  نمی  محقق  کردن 
دانشگاه  آزاد  کرسی  فرمودند  انقالب  رهبر  که 
برگزار شود اما، کسی اعتماد نمی کند که بیاید 
از  کمی  ترسد  می  که  آن  برای  کند.  و صحبت 

حدود خودشان بگذرند و دانشجویان ستاره دار 
شوند یا اخراج شوند.

این  اندیشی یعنی  ادامه داد: کرسی آزاد   وی 
که افراد آزاد باشند و حرف خودشان را بزنند؛ 
اما،  بپردازند.  خودشان  عادی  زندگی  به  سپس 
ها  کرسی  این  امر،  این  به  اعتماد  نبود  دلیل  به 
محقق  نیز  گفتگوها  این  بنابراین،  نشد.  تشکیل 
قرمز  خطوط  سری  یک  حکمرانی  شود.  نمی 
این  در  نکنید.  عبور  آن  از  گوید  می  که  دارد 
این  داخل  در  کند.  نمی  صحبت  کسی  شرایط 
خطوط قرمز نیز حرف خاصی نیست مگر برای 

عده ای خاص.
 هاشمی طبا با اشاره به اظهارات تند و توهین 
آمیز برخی از سیاستمداران گفت: به طور مثال، 
رفتار  در  ریشه  ها  دشنام  و  ها  ادبی  بی  این 
مسئولین دارد. وقتی مجلس علیه رئیس جمهور 
اتمی  انرژی  سازمان  یا  خارجه  امور  وزیر  یا 
وابسته  های  روزنامه  برخی  با  کند  می  فحاشی 
به نظام تهمت می زنند و دروغ می گویند؛ آدم 
در  چرا  گویند  می  برخی  گرفتند.  یاد  نیز  ها 
دانشگاه ها فحاشی می کنند؛ فحاشی طبیعتا کار 
بدی است ولی از برخی از مسئوالن یاد گرفتند.

 او گفت: یا آقای الریجانی که برای سخنرانی 
یا علیه  ایشان دشنام دادند  به  بودند  به قم رفته 
خمینی  سید حسن  و  رفسنجانی  هاشمی  آقایان 
مجلس  نیز  کار  این  راس  در  کنند.  می  فحاشی 
دارند.  اختیار  در  که  هایی  تریبون  یا  دارد  قرار 
کردند  شروع  مسئوالن  از  بخشی  را  ادبی  بی 
بی  نژاد  احمدی  آقای  توسط  نیز  نفر  اولین  و 
ادبی ها شروع شد. دیگران نیز دیدند می شوند 
برخی  چرا  گفت  باید  دادند.  فحش  داد،  فحش 
مسئوالن و افراد سن باال رفته فحاشی می کنند.
به  اشاره  با  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این   
گفت:  اخیر  اعتراضات  در  احزاب  خالی  جای 
اخیر  اعتراضات  در  بود،  خالی  احزاب  جای 
کردند مشخص  اعتراض  آن  اول  در  که  کسانی 
ممکن  بنابراین،  و  هستند  کسانی  چه  نبودند 
باشند.  کرده  دستگیر  اتفاقی  را  ها  برخی  است 
ما احزاب، گروه ها و تشکل ها را باید تشویق 
کنیم که وجود داشته باشندو پاسخگو باشند. ما 
نتیجه آن یک  مبارزه می کنیم و  این ها  با همه 
لیدر است که بسیار  اعتراضات بدون رهبری و 

است. خطرناک 
و  احزاب  نقش  و  پسااعتراضات  درباره  وی 
مسئوالن گفت: نقشی نمی توانند ایفا کنند، غیر 
گیرند  می  تصمیم  حکمرانی  در  که  کسانی  از 
مانند حجاب  مسائلی  ندارند.  نقشی  دیگر  افراد 
یا گفتگو این اواخر مطرح می شود که در برابر 
برای  است.  کوچک  بسیار  کشور  اصلی  مسائل 
بزرگتری  باید مسائل  بماند  پایدار  ایران  این که 

را حل کرد.
 هاشمی طبا گفت: شعار ایران ایران می دهیم 
نشده  کار  ایران  وحدت  برای  هاست  سال  اما، 
نادیده  ها  دست  به  میکروفن  توسط  ملیت  و 
گرفته شده است. این چند روزه باز ملیت قوی 
شده اما، باید به ملیت توجه شود. ما هم نژاد و 
باید در عین کثرت به  اعتقادات مختلف داریم. 
وحدت دست پیدا کنیم و این وحدت به اجبار، 
و  همدلی  باید  آید.  نمی  دست  به  تبلیغ  و  زور 

ایجاد کرد. همراهی 

درباره  نگرانی ها  به  اشاره  با  ارتباطات،  وزیر 
اینترنتی و آمارهای  آسیب دیدن کسب وکارهای 
آسیب دیده،  کسب وکارهای  تعداد  از  متناقض 
از  که  هم  کسب وکار  یک  حتی  ما  برای  گفت: 
تصمیمات امنیتی این روزها متأثر شده باشد، مهم 
است اما رقم های مطرح شده درباره اثر بستن یک 
کارشناسی  دیجیتال،  اقتصاد  بر  خارجی  پلتفرم 
نیست و الزم است که نهادهای ذی ربط ارزیابی 
دقیقی از این مسئله ارائه دهند.عیسی زارع پور - 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات -در نشست 
فناوری  و  ارتباطات  کل  مدیران  هم اندیشی 
به  اشاره  با  کشور  سراسر  استان های  اطالعات 
اظهار  انجام شده طی یک سال گذشته،  اقدامات 
کرد: تمام تالش ما در یک سال گذشته بر افزایش 
توسعه  کشور،  ارتباطی  زیرساخت های  کیفیت 
دولت هوشمند، شتاب بخشی به توسعه صنعت 
فضایی، هوشمندسازی شبکه پستی، تکمیل شبکه 
ملی اطالعات و توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز 
بوده است و در این مسیر توفیقات مهمی کسب 
شده است که الزم است برای مردم تبیین شوند.

و  مدیران  شبانه روزی  تالش های  به  وی 
مسئوالن وزارت ارتباطات در ایام اخیر اشاره کرد 
و افزود: با توجه به محدودیت دسترسی به برخی 
امنیتی  مراجع  تصمیم  با  که  خارجی  پلتفرم های 
ایام،  این  در  ما  تالش  تمام  است،  شده  اعمال 
ارتباطات  برقراری  برای  بستر الزم  فراهم کردن 

مردم  آحاد 
تسهیل  و 
ر  کا کسب و
فضای  در  آنان 
بوده  مجازی 
تجلی  که  است 
پایدار  ارائه  آن 
توسط  خدمات 
ی  م ها پلتفر

ایرانی بوده است، به گونه ای که خوشبختانه هیچ 
سرویس داخلی در این مدت قطع یا مختل نشد.
او با بیان اینکه در این مدت تالش های بسیار 
پیام رسان ها و  از  زیادی برای تقویت و حمایت 
است،  گرفته  بومی صورت  اجتماعی  شبکه های 
که  است  این  ارتباطات  وزارت  سیاست  افزود: 
قابلیت  و  کیفیت  از  به حدی  داخلی  پلتفرم های 
برسند که حتی در صورت باز شدن پلتفرم های 
توجه  و  کنند  رقابت  آن ها  با  بتوانند  خارجی، 
کاربران را به خود جلب کنند.وی با اشاره به بسته 
حمایتی مصوب شده در کارگروه اقتصاد دیجیتال 
برای حمایت از سکوها و کسب وکارهای اقتصاد 
حامی  ارتباطات  وزارت  افزود:  کشور  دیجیتال 
این  پیگیری  با  و  است  اینترنتی  کسب وکارهای 
وزارتخانه، یک سبد حمایتی متنوع برای توسعه 
کسب وکارهای اینترنتی به تصویب دولت رسیده 
است که جزییات آن به زودی اعالم خواهد شد.

های  برنامه  که  کرد  تاکید  دولت  سخنگوی 
گروه های  با  دولت  گوی  و  گفت  و  حضور 
و  عمومی  فضاهای  همه  در  مردم  مختلف 
دانشگاهی برای گفت و گو با مردم و دانشجویان 

را ادامه خواهد داد.
گوحضور  و  گفت  در  جهرمی  بهادری  علی 
مستمر بین دانشجویان برای ترویج هرچه بیشتر 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  گو  و  گفت 
ان شاءاهلل و همانند یک سال گذشته، حضور در 
فضاهای دانشگاهی، عمومی و نخبگانی را برای 
گفت و گو با اقشار مختلف مردم با جدیت ادامه 

خواهد داد.
دولت  برنامه  کرد:  بهادری جهرمی خاطرنشان 
است.  مردم  به  مطلوب  رسانی  خدمت  تداوم 

دولت  کار  دستور  در  ابتدا  از  که  همانگونه 
سیزدهم قرار داشت.

دولت  اینکه  بیان  ضمن  دولت  سخنگوی 
همواره خدمت رسانی مطلوب و شتاب بخشیدن 
را  مختلف  بخش های  در  رسانی  این خدمت  به 
مد نظر داشته و دارد، گفت: قطعا ناراحتی دشمن 
به ویژه در یکسال اخیر این بود اهتمام مسئوالن 

برای حل مشکالت مردم بیشتر شده است.
و  ناراحتی  اینکه  به  اشاره  با  جهرمی  بهادری 
عصبانیت دشمن از آنست که مشکالت مردم در 
مسیر رفع شدن قرار گرفته بود، خاطرنشان کرد: 
خوشحالی دولت و همه مسئوالن زمانی ست که 

مشکالت مردم به شکل کامل رفع شده باشد.
علی بهادری جهرمی؛ سخنگوی دولت که روز 
پیکرهای  تشییع  مراسم  در  شرکت  برای  گذشته 
مطهر  حرم  به  تروریستی  حمله  شهدای  مطهر 
عصر  بود،  کرده  سفر  شیراز  به  شاهچراغ)ع( 
شیراز،  دانشگاه  در  حضور  با  آبان  هفتم  شنبه 
کانون های  و  تشکل ها  انجمن ها،  نمایندگان  با 
و  دیدار  فارس  استان  دانشگاه های  دانشجویی 

گفت و گویی چند ساعته داشت.

حضورم در فضاهای دانشگاهی و عمومی ادامه می یابد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۰۴۰۰۵۰۰۲۱۹۸    – ۰۴ /۱۴۰۱/۰7   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای رقیه 
مصباحی  هرزندی   فرزند   عبدالعلی        بشماره شناسنامه   ۱۴۵۰۵   صادره از  مرند  در دو  دانگ  مشاع از ششدانگ 
یک  باب خانه   به مساحت  ۱6۰/۰۵   متر مربع به پالک ۸  فرعی از   ۳۳۴۹   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   یک   
فرعی از  ۳۳۴۹     اصلی واقع در  مرند    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای علی صراف   محرز گردیده 
است  . 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰7/۲۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۹ /۱۴۰۱/۰۸
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۰۴۰۰۵۰۰۲۱7۹    – ۳۰ /۱۴۰۱/۰6   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای طیب  
موسایی    فرزند   آقامعلی           بشماره شناسنامه   ۴۱7   صادره از  مرند   در ۴ سهم مشاع از ۵ سهم  ششدانگ یک  باب 
خانه   به مساحت  ۱66/۸۵   متر مربع به پالک ۲۱  فرعی از   ۱۵۸۸   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   ۱۸  فرعی 
از ۱۵۸۸    اصلی واقع در  مرند    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای میرباقر محمودی روحانی   محرز 
گردیده است  . 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰7/۲۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۹ /۱۴۰۱/۰۸
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۰۴۰۰۵۰۰۲۱7۸    – ۳۰ /۱۴۰۱/۰6   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای کامران 
موسایی    فرزند   یعقوب          بشماره شناسنامه   ۱۵7۰67۵۱۲۰   صادره از  مرند   در یک سهم مشاع از ۵ سهم  ششدانگ 
یک  باب خانه   به مساحت  ۱66/۸۵   متر مربع به پالک ۲۱  فرعی از   ۱۵۸۸   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   ۱۸  
فرعی از ۱۵۸۸    اصلی واقع در  مرند    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای میرباقر محمودی روحانی   
محرز گردیده است  . 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 
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