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*نسیبه پیرایش
برخی  در  ناآرامی ها  و  اعتراضات  روزها  این 
شهرهای کردنشین کشور از جمله مهاباد اوج گرفته 
و  داخل  در  را  رسانه ها  و  عمومی  افکار  توجه  و 
خارج به خود جلب کرده است. در کنار این با آغاز 
جام جهانی فوتبال در قطر و حاشیه هایی که برای 
تیم ملی به وجود آمده است تمرکز و توجه افراد 

بر روی عمل و گفتار بازیکنان و کادر فنی است. 
اما همین پنجشنبه هفته گذشته بود که شورای 
قطعنامه ای  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام 
دیده بان  نهاد  با  ایران  همکاری  خواستار  که  را 
رساند.  تصویب  به  است  ملل  سازمان  هسته ای 
که  می داند  فوری  و  ضروری  یادشده  قطعنامه 
را  موجهی  فنی  توضیحات  تأخیر  بدون  ایران 
امکان  همچنین  و  شده  مطرح  ادعاهای  درباره 
دسترسی به سایت ها و تجهیزات برای جمع آوری 
قطعنامه  این  به  کشور   ۲۶ کند.  فراهم  نمونه ها 
کشور   ۵ و  مخالف  رای  کشور   ۲ موافق،  رای 
رای ممتنع دادند. در تازه ترین خبرها هم روبرتا 
متسوال، رئیس پارلمان اروپا، از قطع ارتباطات و 
و  اروپایی  نهاد  این  میان  مستقیم  گفت وگوهای 
جمهوری اسالمی ایران تا اطالع ثانوی خبر داد. 
به گزارش یورونیوز، متسوال همچنین با اشاره به 
تاکید  ایران  در  معترضان  خشونت آمیز  سرکوب 
معترضانی  روی  را  »اروپا چشمان خود  که  کرد 

که چشم امید به ما دارند، نخواهند بست.« 
علی بیگدلی، کارشناس مسائل سیاست خارجی، 
درباره این موضوع به نامه نیوز گفت: »به طور کلی 
است  گرفته  شکل  ایران  علیه  بین المللی  فضای 
پیام های  می بریم.  سر  به  موقعیت حساسی  در  و 
غربی ها نشان می دهند شرایط بسیار متزلزل است 
و عالوه بر مشکالتی که ایران در عرصه بین المللی 
دارد، مانند بحث پهپادها، اوضاع داخلی ایران هم 
مورد نظر غربی هاست. آژانس می گوید ایران باید 

راه اندازی  اجازه  و  دهد  ارائه  روشنی  توضیحات 
دوباره دوربین ها را بدهد و اگر چنین نکند پرونده 
هسته ای اش به شورای امنیت می رود«. »اگر ایران 
اسرائیل  است  ممکن  بگذارد،  روی دست  دست 
تحرکاتی انجام دهد و متعاقبش آمریکا هم وارد 
عمل شود که در آن صورت جنگی تمام عیار شکل 
حساس ترین  در  که  است  این  واقعیت  می گیرد. 
»از  داریم«.  قرار  گذشته  سال   43 در  موقعیت 
شده  دیگر  موضوع  یک  وارد  ایران  دیگر  سوی 
کردستان  اقلیم  در  نظامی  عملیات  که  می بینیم  و 
هنوز  اعتراضات  هم  داخل  در  است.  انجام شده 
تا  غربی  کشورهای  شرایط  این  در  دارد.  ادامه 
پای  نشود،  مشخص  اعتراضات  سرنوشت  وقتی 

میز مذاکره نمی آیند«.
جعفر شیرعلی نیا هم در یادداشتی برای دیپلماسی 
فعالیت های  فراوان  »حجم  می نویسد:  ایرانی 
چنان  عمومی  افکار  به  برای جهت دهی  رسانه ای 
هر  می رسد  به  نظر  که  است  پرشدت  و  قوی 
اکثریت  تایید  با  می تواند  ایران  برای  تصمیمی 
افکار عمومی در جهان همراه شود؛ هر تصمیمی. 
و  عراق  به  حمله  مانند  مشابه  موارد  مطالعه ی 
نزدیک  به ذهن  را  نظامی  افغانستان، گزینه  حمله  
می کند اما به نظر می رسد، منطقه و جهان آمادگی 
یک جنگ دیگر را ندارد از سوی دیگر شاید جنگ 
داخلی و تجزیه نیز با سیاست غرب در این مقطع 
شاید  نمی دانم.  را  شرق  باشد؛  نداشته  همخوانی 
شاهد نوع تازه ای از یک برنامه و دخالت خارجی، 
این  باشیم،  ایران  در  بنیادین  تغییرات  ایجاد  برای 
کلیت  حفظ  با  حتی  است  ممکن  بنیادی  تغییر 
برنامه  خارجی  انجام شود. هر  اسالمی  جمهوری 
عالوه بر همراهی اکثریت افکار عمومی در خارج 
از مرزها، نیازمند همراهی افکار عمومی اکثریت، 
در داخل کشور نیز هست. اگر در کشور سیاست 
باشد،  داشته  وجود  صحیحی  میدانی  و  رسانه ای 

شاید بتوان مانع جهت دهی به افکار عمومی داخل 
ایران شد، اما شواهد نشان می دهد چنین سیاستی 
جدید  جنس  هنوز  حتی  ندارد.  وجود  داخل  در 
رسانه ای و نمادین ماجرا تا حد زیادی درک نشده 
و هنوز ارزیابی ها بر اساس مدل های قدیمی است 
و عده ای هنوز خیابان را مهم تر از رسانه می بینند. 
را  طراحی ها  اتفاقات  برخی  است  ممکن  همیشه 
کنترل خارج شدن  از  مانند  اتفاقاتی  بزند،  هم  بر 
درگیری های داخلی یا حتی یک درگیری و جنگ 
مرزی کوچک که به تدریج ابعاد بزرگی پیدا کند. 
در این صورت ممکن است اوضاع، خطرناک، غیر 

قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل شود.
نتیجه ی بندهای باال این نیست که از ترس دخالت 
شوند،  دعوت  سکوت  به  معترض  مردم  دشمن 
اعتراض و انتقاد از ویژگی های یک جامعه  زنده است 
و سرکوب اعتراض و نشنیدن انتقاد، وضعیت جوامع 
اعتراض  اگر مردم  به چنین شرایطی می کشاند.  را 
نداشته  دستاوردی  هیچ  اما  بدهند،  کنند،  هزینه 
اگر  بار خطرناک تر خواهد شد.  اوضاع هر  باشند، 
بناست گرهی گشوده شود، انتظار از مسئوالن است. 
سال هاست مردم را از دشمن ترسانده اید و خوب 
است این  بار چشمان خودتان را باز کنید تا مبادا در 
مسیر دشمن گام بردارید. امید که مدل اصالحی قابل 

درکی پیش روی مردم قرار دهید.«
شرق هم در این باره نوشت: »در چنین شرایطی 
کارشناسان، تحلیلگران و ناظران امر بر این باورند 
و  رسانه ای  سیاسی،  هجمه  این  غایی  هدف  که 
دیپلماتیک تضعیف توان چانه زنی تهران و کشاندن 
تهران پای میز مذاکره، البته از موضع ضعف و نهایتا 
پذیرش توافقی است که تامین کننده شروط غرب 

است. 
با توجه به شرایط کنونی باید این واقعیت را هم 
در نظر گرفت که هر گونه پیشرفتی در هر حوزه 
دیپلماتیک و موضوعات مربوط به سیاست خارجی 
به حوزه سیاست داخلی  در گرو سروسامان دادن 
است. چرا که تا پیش از آغاز اعتراضات این بستر 
وجود داشت که با حل مسائل و چالش های حوزه 
سیاست خارجی می توان به حوزه سیاست داخلی، 
اقتصاد و معیشت کمک کرد. اما اکنون کشور وارد 
با  داخل  بهبود  توان  دیگر  که  است  شده  برهه ای 
توسل به سیاست خارجی وجود ندارد. از این منظر 
باید ابتدا به ساکن وضعیت داخلی را مدیریت کرد. 
خاصه آنکه اروپا و ایاالت متحده هم هر گونه مذاکره 
و تعامل دیپلماتیکی با ایران را به پایان دادن مسائل 
مواضع  این  چه  اگر  کرده اند.  منوط  کشور  داخلی 
غرب دخالت آشکار در امور داخلی ایران محسوب 
می شود، اما کاخ سفید و قاره سبز با سوء استفاده از 
حساسیت افکار عمومی جهانی نسبت به تحوالت 
داخلی عمال برنامه و منافع خود را پیش می برند. 
لذا الزم است که تهران برای خنثی کردن این هدف 
غربی ها، اهرم فشار فعلی ذیل توسل به مقوله حقوق 
بشر، اعتراضات و ... را ناکاآمد کند که این همه نیز 

مستلزم مدیریت داخلی است.«

اینفتنههاتماممیشود،
امابازهمممکناستسراغمانبیاید

جهتدهیبهافکارعمومیجهان
درسایهاعتراضات؟!
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همایش  در  صفوی  رحیم  سیدیحیی  سردار 
بیان  با  مقدس  دفاع  در  فناوری  و  علم  جایگاه 
اینکه در جنگ ما انسان محور بودیم و عراقی ها 
قدرت  به  ما  االن  کرد:  اظهار  بودند،  ابزارمحور 
ما  هم   ۶۵ سال  از  اما  رسیدیم  باالیی  پهپادی 
پاسداران  سپاه  در  را  سرنشین  بدون  هواپیمای 
جنگ  زمان  در  علوم  تمام  از  ما  بودیم.  ساخته 
تا  گرفته  هواشناسی  و  آب  از  کردیم؛  استفاده 

زمین شناسی و موارد دیگر.
وی افزود: ما می دانستیم با چه کسانی در جبهه 
مقابل طرف هستیم و حتی خصوصیات اخالقی 
ما جزئیات  را هم می دانستیم.  فرماندهان عراقی 
ساختار و تیپ های عراق را می دانستیم و برتری 
به دشمن داشتیم. مشاور  علمی و فکری نسبت 
رهبر انقالب تاکید کرد: آیا سپاه پاسداران و بسیج 
در این جریانی که شاهد هستیم، نمی تواند با علم 
و آگاهی ماجرا را زودتر جمع کند؟ من مطمئنم 
این جریان به تعبیر مقام معظم رهبری به زودی 

جمع می شود.
تن  میلیون  هشت  االن  شد:  یادآور  صفوی   
دست  به  باید  که  دارد  وجود  بندرها  در  کاال 

در  این ها  که  داریم  ضعف هایی  ما  برسد.  مردم 
باید ضعف های  اما  است،  کمتر  مسلح  نیروهای 
کشور را برطرف کنیم. وی با بیان اینکه ما یک 
ملت قدرتمند هستیم و رهبری خردمند و الیق و 
شجاع داریم، اظهار کرد: این فتنه ها تمام می شود 
پس  بیاید.  سراغمان  است  ممکن  هم  باز  اما 
را  مردم  مشکالت   باید  ما  باشیم.  بی توجه  نباید 
که  است  آمده  اسالمی  انقالب  چون  کنیم،  حل 

مشکالت مردم را حل کند.

جانشین فرمانده سپاه:
 در حوادث اخیر، حدود 

۶۰ شهید تقدیم کردیم
سپاه  کل  فرمانده  جانشین  فدوی  علی  سردار 
پاسداران درمورد حوادث اخیر گفت: ما در داخل 
با فریب خوردگان روبه رو بودیم لذا مماشات 
کردیم و اگر در میدان، فریب خوردگان داخلی 
نبودند، این ۶۰ روز به ۶ روز هم نمی کشید. وی 
گفت: در این مدت حدود ۶۰ شهید تقدیم شد، 
شهدای ما مظلوم بودند، ولی مظلوم مقتدر. پیام 
مظلومیت مقتدرانه ما به همه جهان مخابره شد. 
مظلومیت ما مقتدرانه است، اما نه مظلومیتی که 

دشمنان بر ما تحمیل کنند.
باید با معترضان گفتگو شود

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
اعتراضات  به دنبال آن است که  گفت: جریانی 
در جامعه منجر به ناامنی و آشوب شود، اما باید 

بدانند نظام به مطالبات معترضان توجه دارد.
محمدحسن آصفری، با تاکید بر اینکه خواست 
نظام این است که صدای معترضان شنیده شود، 
اغتشاشگران  از  اظهار داشت: حساب معترضان 

جداست و ما آنان را یکی نمی دانیم.
معترضان صحبت شود  با  باید  کرد:  بیان  وی 
و قطعًا صف این افراد از کسانی که در جامعه 

ناامنی و آشوب ایجاد می کنند، جداست.
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس  نایب 
شوراها در مجلس تصریح کرد: ما اعتقاد داریم 

باید با کسانی که این روزها در جامعه اغتشاش 
جان  به  بردند،  بین  از  را  عمومی  اموال  کردند، 
را  امنیت  مدافعان  کردند،  تعرض  مردم  مال  و 
برخورد  رساندند،  به شهادت  و  کردند  مجروح 

قاطع شود.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی بین معترضان 
باید  گفت:  است،  قائل  تفکیک  اغتشاشگران  و 
را  عمومی  اموال  هستند،  آشوبگر  که  کسانی  با 
تخریب می کنند، منابع کشور را از بین بردند و 
به پلیس و نیروهای امنیت حمله کردند، برخورد 

جدی شود.
آصفری با تاکید بر اینکه اعتراض در کشور ما 
غیرقانونی نیست، تصریح کرد: جریانی به دنبال 
ناامنی  بحران،  به  منجر  اعتراضات  که  است  آن 
معترضان  صدای  نمی خواهد  و  شود  آشوب  و 
به  نظام  بدانند  باید  افراد  این  که  شود  شنیده 
کلی  طور  به  و  دارد  توجه  معترضان  مطالبات 

مطالبات مردم را پیگیری می کند.
وی اظهار داشت: باید به این مسئله توجه شود 
که بسیاری از معترضان عالقمند به کشور و نظام 
افراد صحبت و در  این  با  باید  قطعًا  هستند که 
مقابل، با آشوبگران برخورد قاطع شود. در همه 
کشورهای  در  حتی  و  است  اینگونه  دنیا  جای 
کند،  امنیتی حمله  نیروهای  به  فردی  اگر  غربی 
مورد توبیخ قرار می گیرد و بر این اساس باید با 

آشوبگران برخورد شود.
ارزداروتامینشد

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت 
تأمین ارز دارو گفت: دولت در این زمینه که با 
سالمت مردم ارتباط دارد به هیچ وجه کوتاهی 
نخواهد کرد و با رایزنی با بانک مرکزی ارز الزم 

را تامین کرده است.
اقتصادی  سخنگوی  خاندوزی  احسان  سید   
امروز  صبح  که  خود  خبری  نشست  در  دولت 
برگزار شد با بیان اینکه تورم تولید کننده کاهش 
نظران  صاحب  از  برخی  گفت:  است  یافته 
اقتصادی این کاهش را به معنای رکود ارزیابی 
در  رونق  شاهد  و  نبوده  درست  که  اند  کرده 

اقتصاد هستیم.
در شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ شاهد 
دهنده  نشان  که  بوده  فروش  و  تولید  افزایش 

رونق در این بخش است.
اموال  وی گفت: وضعیت فعالیت در سازمان 
شاهد  طوریکه  به  است  یافته  تغییر  تملیکی 
کاالی  انهدام  درصدی   4۰۰ از  بیش  افزایش 
قاچاق هستیم به طوریکه در ۷ ماه امسال رشد 
شاهد  را  قاچاق  کاالی  انهدام  درصدی   4۷۰
به  ادامه  در  دولت  اقتصادی  هستیم.سخنگوی 
اظهار  و  کرده  اشاره  دارو  ارز  تأمین  وضعیت 
مردم  سالمت  با  که  زمینه  این  در  دولت  کرد: 
ارتباط دارد به هیچ وجه کوتاهی نخواهد کرد و 
با رایزنی با بانک مرکزی ارز الزم برای واردات 

تخصیص داده شد.
نام  دولت  اقتصادی  پیشران های  از  خاندوزی 
بیش  زاهدان  چابهار  راه آهن  کرد  اضافه  و  برد 
از ۶3 درصد تا انتهای آبان ماه پیشرفت فیزیکی 
نشان می دهد و طرح آب سنندج هم به زودی 
در  صنعت  بخش  فصلی  می شود.تورم  افتتاح 
تابستان ۱4.۸ درصد کاهش پیدا کرده و به منفی 
۲.3 درصد رسیده است؛ همچنین تورم نقطه به 
نقطه بخش صنعت تابستان، ۱۶.۲ درصد کاهش 

پیدا کرده است.   

دولتبرنامهایبرایافزایشقیمتبنزینندارد

 جمهوری اسالمی ایران در واکنش به قطعنامه 
انرژی  المللی  بین  آژانس  حکام  شورای  اخیر 
اتمی، تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد خود را 

افزایش داد.
تولید  فردو شامل  در  گرفته  اقدامات صورت   
محصول اورانیوم UF۶ با غنای ۶۰ درصد برای 
است  گفتنی  و  بوده  این مجتمع  در  بار  نخستین 
غنی سازی ۶۰ درصد در مجتمع شهید احمدی 

روشن )نطنز( نیز همچنان ادامه دارد.
آغاز روند تعویض ماشین های سانتریفیوژ نسل 
پیشرفته IR-۶ دراین متجمع  ماشین های  با  اول 
که باعث افزایش چشمگیر ظرفیت تولید می شود.
با  یک(  واحد   )B سالن  تجهیز  روند  آغاز 
ظرفیت ۸ زنجیره جدید که با توجه به ضرورت 
صورت  مرحله ای  شکل  به  زیرساخت  ایجاد 

خواهد گرفت.
شامل؛   نیز  نطنز  در  گرفته  صورت  اقدامات 
ماشین های  از  جدید  زنجیره  دو  به  گازدهی 
شروع    -  .۲m-IR و   IR-4 نوع  پیشرفته 
 ( نوع  همین  از  دیگر  زنجیره  دو  پاسیواسیون 

۲m-IR و 4IR (که در روزهای آینده به مرحله 
گازدهی خواهد رسید.

آغاز روند راه اندازی واحد B۱۰۰۰ با ظرفیت 
۸ آبشار جدید با توجه به اینکه تکمیل این اقدام 
شکل  به  زیرساخت،  ایجاد  ضرورت  به  باتوجه 

مرحل های صورت خواهد گرفت.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ۲۹ 
سه  اخیر  اقدام  به  پاسخ  در  کرد:  اعالم  ماه  آبان 
کشور اروپایی و آمریکا در تصویب قطعنامه علیه 
ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، در نخستین گام، چند اقدام در دستور کار 
اجرای  و  قرار گرفت  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
المللی  آنها امروز با حضور بازرسان آژانس بین 
و  نطنز  سازی  غنی  مجتمع های  در  اتمی  انرژی 

فردو انجام شد.
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  حکام  شورای 
تاثیر  هفته گذشته در نشست فصلی خود تحت 
انگلیس،  آمریکا،  کشورهای  سیاسی  فضاسازی 
فرانسه و آلمان قطعنامه ای علیه فعالیت های صلح 

آمیز هسته ای کشورمان به تصویب رساند.

ایرانتولیداورانیومراافزایشداد

دولت  کرد:  اعالم  بودجه  و  برنامه  سازمان   
به صورت متداوم هرگونه افزایش قیمت بنزین را 
تکذیب کرده است و برنامه ای برای اصالح قیمت 

بنزین ندارد.
گزارش  به  پاسخ  در  بودجه  و  برنامه  سازمان   
افزایش  نمایش  »اکران  عنوان  با  تعادل  روزنامه 
قیمت بنزین« اعالم کرد: به استناد ماده 3۹ قانون 
برنامه ششم توسعه، قانون هدفمند کردن یارانه ها، 
قانون بودجه سال ۱4۰۱ کل کشور  تبصره )۱4( 
و قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از فروش 
داخلی فرآورده های نفتی از جمله بنزین جزو منابع 
با  ارتباطی  بوده و  یارانه ها  سازمان هدفمندسازی 

بودجه عمومی دولت ندارد.
در این راستا تمامی منابع حاصل از فروش داخلی 
فرآورده های نفتی به حساب سازمان هدفمندسازی 
ردیف های  اساس  بر  و  واریز  نزد خزانه  یارانه ها 

مصوب مصارف جدول تبصره )۱4( قوانین بودجه 
سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای 
قانونی  ردیف های  سایر  و  نقدی  یارانه  پرداخت 

تبصره مذکور تخصیص داده می شود.
صورت  در  دولت  شده  یاد  موارد  به  توجه  با 
بودجه  در  آن  تأمین  برای  بودجه،  کسری  وجود 
عمومی خود قانوناً اختیاری برای اختصاص منابع 
درآمدهای  به  نفتی  فرآورده های  فروش  از  ناشی 
دولت  دیگر  طرف  از  ندارد.  را  دولت  عمومی 
به صورت متداوم هرگونه افزایش قیمت بنزین را 
تکذیب کرده است و برنامه نیز برای اصالح قیمت 
بنزین ندارد. معلوم نیست چرا برخی جریان های 
سیاسی به هر بهانه و بدون داشتن اطالعات دائم 
از قصد دولت برای افزایش قیمت بنزین می گویند، 
افکار  التهابات  به  دامن زدن  فعلی  شرایط  در  آیا 

عمومی در جهت منافع ملی است؟

اگربینمردمونانفاصلهبیافتد
دیگرخبریازدیننخواهدبود

یک مرجع تقلید گفت: داشتن رهبر خوب یک 
طرف قضیه است، از آن طرف مجموعه مسئولین 
باید درست عمل کنند. کشور ما دارای امکانات 
درصد  یک  تقریبا  ما  است،  خدادادی  فراوان 
امکانات جهان را  جمعیت جهان ولی ده درصد 
در اختیار داریم که باید با برنامه ریزی درست به 

وضعیت کشور سامان داده شود.
از  جمعی  با  دیدار  در  آملی،  جوادی  اهلل  آیت 
حوزه  مدرسین  جامعه  عمومی  مجمع  اعضای 
امید و آرزو تفاوت  بین  اینکه  بیان  با  علمیه قم، 
فرد  که  آن است  »امید«  عنوان کرد:  دارد،  وجود 
است.  نتیجه  منتظر  و  کرده  فراهم  را  مقدماتی 
نتیجه  منتظر  مقدمه  بدون  که  است  آن  »آروز« 
است. کشاورزی که چیزی کاشته و منتظر باران 
است در حالت امید است اما کشاورزی که چیزی 
نکاشته و در آرزوی باران است، در حالت آرزو 

است!
وی با اشاره به اینکه پیام حوزه را به عنوان راه 
مسائل  در  داد:  ادامه  دهید،  ارائه  جامعه  به  حل 
کارساز  مدیریتی، صرفا نصحیت کردن مسئوالن 
را  راه  که  است  جوانانی  برای  نصیحت  نیست. 
راه  مدیریتی  امور  اما  می روند،  بیراهه  و  می داند 

حل می خواهد نه نصیحت.
بیان  سجادیه  صحیفه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
در  باید  که  است  کتابی  سجادیه  صحیفه  کرد: 
از  کتاب  این  دعاهای  در  باشد.  ما  سجاده  کنار 
خدا می خواهیم »حسن الوالیه« به ما بدهد، یعنی 

فرد بتواند کسانی که زیرمجموعه و تحت امرش 
حوزه  در  کسی  هر  کند.  اداره  خوب  را  هستند 
کاری خودش به نوعی والی است و باید »حسن 

الوالیه« داشته باشد.
این مرجع تقلید گفت: روایتی از پیامبر گرامی 
آن ها  نان  و  مردم  بین  خدایا  که  هست  اسالم 
نان مردم فاصله  بین مردم و  نیانداز، اگر  جدایی 
اقتصاد  بود.  نخواهد  دین  از  خبری  دیگر  بیافتد 
غارتها واختالس  باید جلوی  نان مملکت،  یعنی 
اقتصادی  میلیاردی گرفته شود و مشکالت  های 

حل شود!
این مفسر قرآن کریم اظهار کرد: رهبر اگر علی 
بن ابیطالب )ع( هم باشد، داشتن رهبر خوب یک 
طرف قضیه است، از آن طرف مجموعه مسئولین 
باید درست عمل کنند. کشور ما دارای امکانات 
درصد  یک  تقریبا  ما  است،  خدادادی  فراوان 
امکانات جهان را  جمعیت جهان ولی ده درصد 
در اختیار داریم که باید با برنامه ریزی درست به 

وضعیت کشور سامان داده شود.
شهدا  خون  پاسداشت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
گفت: ما شهدایی داشتیم که در زمستان کردستان 
برای حفظ سنگرها آنقدر مقاومت کردند تا از از 
سرما یخ زدند و به این شکل به شهادت رسیدند. 
کشور  سرمایه های  شهداء  پاک  های  خون  این 
هستند. عالوه بر این خود مردم هم سرمایه کشور 
و به تعبیر نهج البالغه ستون دین هستند لذا باید 

به نیازهای مردم توجه کرد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کالسه  موضوع   ۱4۰۱/۰۷/۰۶ مورخ   ۱4۰۱۶۰3۱۲۰۰4۰۰3۹۰۱ شماره  رای  برابر 
۱3۹۹۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰۹۲4 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه سکندری فرزند خان محمد بشماره شناسنامه 4۶۸ و 
شماره ملی 4۸۷۹۹۰۸۵۵۱ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۲۰۰ متر 
مربع جدا شده از پالک ۱3۰ فرعی از 3۸ اصلی واقع در گنبدکاووس روستای قوینلی خیابان 
شهدای غربی بخش ۰۹ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از محمد معززی فر، 
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، 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹۸۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۸/۱۸  
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کالسه  موضوع   ۱4۰۱/۰۷/۰4 مورخ   ۱4۰۱۶۰3۱۲۰۰4۰۰3۸۹۱ شماره  رای  برابر 
۱3۹۹۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰۹۵3 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
و   ۲۲۲۰ شناسنامه  بشماره  غالمحسن  فرزند  پودینه  عذرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شماره ملی ۲۱۲۰۶۹۹۹33 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۹۲ متر 
مربع جدا شده از پالک ۱3۰ فرعی از 3۸ اصلی واقع در گنبدکاووس روستای قوینلی خیابان 
شهدای شرقی بخش ۰۹ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از محمد معززی فر، 
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، 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹۸۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۸/۱۸   
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کالسه  موضوع   ۱4۰۱/۰۸/۰۲ مورخ   ۱4۰۱۶۰3۱۲۰۰4۰۰4۶۱۶ شماره  رای  برابر 
۱4۰۰۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰۵4۶ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالجبار حاجی ابائی فرزند مالصوفی بشماره شناسنامه 4۹۶ 
و شماره ملی 4۸۶۹444۲۷۵ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۵۰۸۶.۸۲ 
متر مربع جدا شده از پالک ۵ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در گنبدکاووس اراضی موسوم به چات 
بخش ۱4 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، 
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، 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹۸4۱
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۸/۱۸  
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کالسه  موضوع   ۱4۰۱/۰۶/۲3 مورخ   ۱4۰۱۶۰3۱۲۰۰4۰۰3۶۶۹ شماره  رای  برابر 
۱4۰۱۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰۲۵4 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرادمحمد ناعمی فرزند ارازدوردی بشماره شناسنامه ۹۰۸۹ 
و شماره ملی ۶۲۸۹۲۲۰۸۹۶ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۸/۷۷ 
متر مربع جدا شده از پالک شماره 4۰۱۶ فرعی از ۱- اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان حافظ 
انتقال ملک بالواسطه از بی  جنوبی تقاطع میهن و امامزاده بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
بی فاطمه قدیمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، 
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، 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۹۸4۲- تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۸/۱۸  

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۹/۰۲
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کالسه  موضوع   ۱4۰۱/۰۷/۱۰ مورخ   ۱4۰۱۶۰3۱۲۰۰4۰۰4۰۶۷ شماره  رای  برابر 
۱4۰۱۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰۲۵۷ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد آق ارکاکلی فرزند رحیم قلی بشماره شناسنامه و شماره 
ملی ۲۰۲۰۵3۷3۷۰ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱3۷ متر مربع 
جدا شده از پالک شماره 4۹۰۶ فرعی از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان بالل حبشی 
خیابان آرمان بعد از کوچه ۸ متری سمت چپ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع 
الواسطه از مراد سیدی، 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./. م.الف ۹۸۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۸/۱۸  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کالسه  موضوع   ۱4۰۱/۰۷/۰۶ مورخ   ۱4۰۱۶۰3۱۲۰۰4۰۰3۸۹4 شماره  رای  برابر 
۱4۰۱۱۱44۱۲۰۰4۰۰۰۰۱3 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالجلیل سخاوی فرزند قلیچ محمد بشماره شناسنامه 3۹ و 
شماره ملی ۵3۱۹۸۶۶4۲۹ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4۷۵۰۰ متر مربع 
واقع در گنبدکاووس اراضی کشاورزی روستای ایمرمحمد جدا شده از پالک ۱ اصلی بخش 
۱۱ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از محمدقلی اینچه برون، 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./. م.الف ۹۸4۸
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۸/۱۸  
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۰۹/۰۲
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