2

سیاست

یکشنبه  14دی ماه 1399
شمــاره 4100

آمریکا ،منشا اصلی ناامنی در منطقه

غافلگیر نمی شویم بلکه دشمن را پشیمان می کنیم

سرکنسولگری ایران در سلیمانیه در بیانه ای به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید سلیمانی نوشت :دولت عراق این اقدام آمریکا
را محکوم و پارلمان این کشــور نیز با فاصله کوتاهی بعد از این اقدام تروریستی ،با اکثریت آرا رای به خروج نیروهای آمریکایی
و خارجی از عراق داد .قطعا حضور نیروهای رژیم تروریستی آمریکا در منطقه ،منشا اصلی ناامنی و بیثباتی است و پس از خروج
این نیروها از منطقه ،دولتها و ملتهای منطقه خود قادر به تامین امنیت هستند .در ادامه این بیانیه آمده است:دشمنان قسمخورده
ایران اسالمی و بانیان و آمران این اقدام تروریستی ننگین بدانند که ارتکاب این قبیل جنایات ،اندک خللی در عزم راسخ و اراده
جدی ملت بزرگ ایران در مسیر مبارزه با تروریسم و افراطگرایی وارد نخواهد کرد و راه ایستادگی و مقاومت ملت ایران به برکت
خون آن شهیدان بزرگوار با قدرت ادامه خواهد یافت.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش تهدیدات اخیر آمریکایی ها را یک جنگ روانی توصیف کرد و گفت :آنها نگران بودند به خاطر سالگرد
حاج قاسم تحرکاتی از سوی نیروهای ما باشد .از طرفی بخشی از نیروها را از عراق و افغانسان به خاطر امنیت خارج می کنند .آمریکاییها در شرایطی
نیستند که بخواهند جبهه جنگی را باز کند ،اما تمامی حرکت ها در منطقه و خارج از منطقه رصد و تحلیل می شود و متناسب با این حرکت های ظرفیت
های آفندی الزم اتخاذ می شود و مردم مطمئن باشند غافلگیر نخواهیم شد و اگر دشمن بخواهد حرکتی کند او را از کرده اش پشیمان می کنیم.به
گزارش ایسنا ،امیر احمدرضا پوردستان درباره اینکه آیا تغییر راهبرد ارتش به آفندی با تحوالت اخیر منطقه نسبتی دارد گفت :ارتش متناسب با تهدیدات،
قابلیت های عکس العمل دارد .یعنی ارتش هم قابلیت های پدافنی دارد و در حوزه های آفند کار می کند؛ یعنی متناسبت با تغییرات ارتش ظرفیت های
مناسب را در خود ایجاد کرده است و ماموریتی که به او ابالغ می شود در حوزه جغرافیای داخلی و یا خارجی را انجام می دهد.

اخبار

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد:

رئیس جمهــور در جلســه هفتگی
ســتاد ملی مقابله با کرونا مسائل و
شــرایط مربوط به اپیدمی کرونا در
کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا ،حســن روحانی در
جلسه پیش از ظهر ستاد ملی مقابله
با تشــکر از مردم به واسطه رعاتی
پروتکلةای بهداشــتی در مراســم
سوگواری ایام فاطمیه اظهار داشت:
مراســمها در همــان چارچوبی که
در مــاه محرم بود برگزار شــد .ایام
ســالگرد شهید سردار ســلیمانی نیز
که مردم عالقه مند بودند مراســم
این عزیز را بســیار باشــکوهتر در
سراســر کشــور برگزار کنند ،تشکر
میکنم کــه ضمن ابراز احساســات
پاکشان نسبت به این شهید بزرگوار
پروتکل های بهداشــتی را در همه
مراحل رعایت کردند
وی بــا بیــان اینکه در واقــع باید
بگوییــم کــه موضــوع کرونا یک
بیمــاری عادی و معمولی نیســت و
پاندمی بود که سراســر جهان را فرا
گرفت و کشــورها درگیرش شدندو
البتــه یــک آزمایــش تاریخی هم
بــرای ملتهــا و هم بــرای رهبران
کشــورهایی بود که وقتــی اپیدمی
شــیوع پیدا کرد فقط به فکر مسائل
اقتصــادی بوده و به مســائل دیگر
اعتنا نمیکردنــد .آنها میگفتند اجازه
نمیدهیم کــه در اقتصاد محدودیت
ایجاد شود اما همین موضوع آنها را
بیشتر گرفتار کرد.
روحانی با اشــاره به کشورهایی که
پیش از اینکه کرونا در کشورشــان

هشدار روحانی در خصوص ویروس جهش یافته انگلیسی
شــیوع پیــدا کنــد به شــیوههای
مدیریتی دیگر کشــورها ایران وارد
میکردنــد ،گفــت :همین کشــورها
بعد از مدت کوتاهی گرفتار شــدند.
کشــورهای نیز فکر میکردند فقط با
شرایط پلیسی ،ســختگیرانه و مدت
کوتــاه میتوانند ایــن ویروس را در
کشور خودشان شکســت دهند؛ اما
بعــد دیدندکه مثمر ثمر واقع نشــد
و وقتی شرایط ســختگیرانه را کنار
گذاشــتند ،این ویروس دوباره فعال
شد.
وی با بیــان اینکه بعضی از رهبران
کشورها نیز اساس ًا پروتکلها از فاصله
گذاری اجتماعی گرفته تا استفاده از
ماسک را به سخره میگرفتند ،افزود:
در کشــورهای که مردمشان اعتماد
بیشــتری به رهبران خود داشــتند
و رهبــران آن نیز به ایــن بیماری
توجه ویژهای داشــتند ،ضمن اینکه
به حل و جلوگیری از شــیوع کرونا
توجه داشــتند به مسائل اجتماعی و
اقتصادی نیز فکــر میکردند ،موفقتر
بودنــد .رئیس جمهور خاطرنشــان
کرد :در ایــران اما موفقیت خوبی را
در مــوج اول ،دوم و اخیراً در موج
سوم داشتیم .همه ارگانها به صحنه
آمــده و فعــال شــدند و دیدیم که
موج سوم ســریعتر از آنچه دیگران
پیشبینی میکردند مدت طوالنیترین
درگیر آن باشیم مهار شد .اکنون نیز
به جز  ۴شهرســتان ،مابقی شهرها
در وضعیت زرد و نارنجی هســتند و
شرایط نسبت ًا مساعد است.
روحانــی گفــت :در موفقیــت این

کار نقــش رهبری را باید همیشــه
مدنظــر قــرار دهیم؛ رهبــر معظم
انقالب اســامی از آغاز بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی تأکید کردند و
شــرع ًا و قانون ًا به همه تکلیف کردند
کــه مراقبــت کنند و هم شــخص
خودشــان بیشتر از همه توجه کردند
و مراعــات کردند و مــا دیدیم که
مجلس عزایی تشــکیل میدادند که
تنها خودشــان بودند که این الگویی
بسیار تاثیرگذار بود.
وی با بیــان اینکه امــروز پنجاه و
یکمین جلسه ستاد ستاد ملی مقابله
با کرونا تشــکیل شــد ،افزود :ستاد
ملــی مقابله با کرونــا و کمیتههای
مختلف همه دســت به دســت هم
دادند و امروز شــرایط مناســبی را

شاهد هستیم.
رئیس جمهور گفت :در حالی که در
این موجــی که ما گرفتار آن بودیم،
اروپــا و امریکا هــم گرفتار آن بود
و همچنــان در مســیر تصاعد این
ویروس هســتند و هنوز به کنترل و
مهار نرســیدهاند؛ این عمدت ًا به این
دلیل اســت که مردم ما در صحنه،
مســئولیتپذیر بودنــد و همــکاری
کردند و تستها افزایش یافت ،بسیار
تأثیرگذار بود که ما شرایط را کنترل
و مهار کنیم.
وی ادامــه داد :باید بــه این نکته
بایــد توجه کنیــم که رســیدن به
روند کاهشــی بســیار سخت است
و گاهی بــرای اقتصــاد ،فرهنگ،
آمــوزش و روابط اجتماعی کشــور

بســیار پر هزینه اســت .به محض
اینکه مقــداری آرامش پیدا میکنیم،
توقعات این اســت که شرایط عادی
شود و وقتی عادی شــود دو مرتبه
به شــرایط نامناسب باز میگردیم که
این دفعه جبران آن بســیار ســخت
است.
رئیــس دولــت تأکید کــرد :وزیر
بهداشــت و معاونان و ســخنگوی
ســتاد مقابلــه با کرونــا بارها تذکر
دادنــد که اگر همه مــردم همچنان
با پایــداری مراقبــت نکنند احتمال
دارد کــه با موج دیگــری در بهمن
و اسفند مواجه شــویم .باید در نظر
داشــته باشــیم که هزینه در اواخر
بهمن و اسفند بســیار سنگین است
چون عدهای از کسب و کارها همه

کاسبیشــان به اواخر ســال وابسته
است .کاری کنیم که کنترل کنیم و
شــرایطی را به وجود بیاوریم که ماه
دی شرایط مناسبتری باشد و کسبه
ما و فعاالن اقتصادی بتوانند از این
فرصت استفاده کنند.
روحانی اضافه کرد :این در صورتی
امکان پذیر اســت کــه از امروز تا
اوایل بهمن مــاه خیلی باید مراعات
کنیم که در بهمن و اســفند شرایط
ما شــرایط مناســبی باشــد .مسأله
عادیانگاری یک معضل بزرگ برای
ماههای آینده ما خواهد بود.
وی اظهار کرد :در وســایل حمل و
نقل باید بیشــتر مراعات شود چون
بســیاری از سرایتها در وسایل حمل
و نقل یا در مراکز خریدی است که
مردم تجمع میکنند .اآلن چند خطر
پیش روی ما اســت کــه مردم هم
نگران هستند؛ یکی ویروس جهش
یافته اســت که اگر مــا دروازهها را
کنتــرل نکنیم و ایــن ویروس وارد
کشــور شــود ،یک مشــکل بسیار
بزرگــی خواهد بود کــه کنترل آن
بسیار ســخت اســت بنابراین باید
مراقبت ویژهای داشته باشیم.
رئیــس جمهور افزود :مســأله دوم،
مســأله فصــل سرماســت؛ در ایام
سرد زمســتانی درها بســته میشود
و خانوادههــا کنــار یکدیگــر قرار
میگیرنــد که این بســیار خطرناک
اســت .از طرف ســوم نیز آلودگی
هوا را شاهد هســتیم ،وارونگی هوا
و نبود باد و بــاران موجب بروز این
مشــکل شده اســت؛ از مردم عزیز

کارت پایــان خدمــت اینجانــب حمیــد چالــه
چالــه فرزنــد جهانگیــر به شــماره شناســنامه
3241070352وشمارهملی3241070352
صادرهازکرمانشاهمفقود واز درجهاعتبار ساقط
است.

سندماشینخودروسواریپژو206رنگنقره
ایمــدل 1382بهشــمارهموتور 3889259و
شماره شاسی  81630525و شماره پالک 826
ه 36ایران 10متعلق به خانم بنت الهدی دفاعی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

دفترچــه قــرارداد بــه شــماره  10066مــورخ
 86/11/30را به شــماره ســریال  22350:فی مابین
شــرکت شــهرکهای صنعتی گلســتان و شــرکت فرش
دســتباف غزال ترکمن بابت حق انتفاع قطعه شماره79
شــهرک صنعتی بر بندر ترکمن ابطال گردیده ،از درجه
اعتبارساقطمیباشد.

برگ ســبز خودرو ســواری ســورن رنگ سفید مدل
 1397بــهشــمارهموتور 147h0401880وشــماره
شاســی  Naacs1hexjf451795و شماره پالک 441
م 42ایــران 93متعلــقبهآقایناصررضائیمفقودواز
درجهاعتبارساقطاست.

برگ ســبز خودرو ســواری h320رنگ نــوک مدادی
مــدل  1395به شــماره موتــور  bm15le013795و
شــماره شاســی  naph320abg1002368و شماره
پالک  655ی  17ایران  20متعلق به آقای پرچهرمرادی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت ملــی اینجانــب حمید چاله چالــه فرزند
جهانگیربهشمارهشناسنامه 3241070352و
شمارهملی 3241070352صادرهازکرمانشاه
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه اینجانــب حمید چالــه چاله فرزند

کارتخــودروخــودروســواریپزوپــارسرنگنوک
مدادی مدل 1394به شماره موتور124k0684951
و شــماره شاســی  naan01cexfh244521و شماره
پــاک 194ل 13ایــران 19متعلقبــهآقایحمیدچاله
چاله مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند ماشین خودرو سواری h320رنگ نوک مدادی
مــدل  1395به شــماره موتــور  bm15le013795و
شــماره شاســی  naph320abg1002368و شماره
پالک 655ی 17ایران 20متعلق به آقای پریچهرمرادی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خودرو سواری h320رنگ نوک مدادی
مــدل  ۱۳۹۵به شــماره موتــور  bm15le013795و
شــماره شاســی  naph320abg1002368و شماره
پالک ۶۵۵ی ۱۷ایران ۲۰متعلق به آقای پریچهرمرادی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودرو ســواری تیبــا رنگ ســفید مدل
 1394بهشــمارهموتور 8240099وشــمارهشاســی
 NAS811100F5863176وشــمارهپالک 625ص
 58ایــران 93متعلق به آقای روح اله قربانی مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.

برگسبزخودروسواریپژو206تیپ5رنگبنفش-
متالیکمدل 1390بهشمارهموتور13390004705
وشمارهشاسی NAAP13FE3BJ455978وشماره
پــاک 865م 73ایران 66متعلق به آقای ایمان صراف
رضائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خودرو خودرو ســواری پژو پارس رنگ ســفید

کارت ملــی اینجانــب میالد خســروپور فرزند

شناسنامهاینجانبحجتاهللیاریفرزندجهان

مولود به شــماره شناســنامه ۳۷۹۰۲۷۰۷۳۳

بخش به شماره شناســنامه  4490186185و

آگهیاختصاسیموضوعقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیاراضیوســاختمانهایفاقدســندرسمیبرابر
ماده ۳و ماده ۱۳ائین نامه قانون تعیین تکلیف
برابررایشماره139960312001012821هیئتموضوع
قانــونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوســاختمانهایفاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض
كالســه 1399114412001000951تقاضایه عسگر ساوری
بشماره شناسنامه 2248671717صادره کردکوی فرزند طالب
واقع در اراضی مازاد ســعداباد در ششــدانگ یک قطعه زمین که
دران احداث بنا شــده است بمساحت 122/22مترمربع از پالک
 ۲۵۸فرعــياز- ۱۲۳اصلــیبخش 2حــوزهثبتگرگانطبقرای
صادرهحکایتازانتقال

وشــمارهملــی 3790270733صادرهازقروه
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

جهانگیربهشمارهشناسنامه 3241070352و
شمارهملی 3241070352صادرهازکرمانشاه
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شــماره ملــی 4490186185صــادره از ایالم
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مــدل  1396بــه شــماره موتــور  124k1066501و
شــماره شاســی  NAAN01CE7HH832637و
شماره پالک  457ق  53ایران  95متعلق به آقای سعید
آوازی گزیک مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ ســبز خودرو سواری رنو ساندرو اســتپ وی اتومات رنگ
ذغالی مدل 1398به شــماره موتورW042851-K4MC697
و شــماره شاســی NAPBSRBYNK1119287و شماره پالک
 773و 57ایران 91متعلق به خانممهرانگیز شهامتی پورمفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت آیت
اهلل مصباح یزدی

حضرت آیت اهلل خامنهای در پیامی درگذشت عالم ربانی ،فقیه و حکیم مجاهد،
آیت اهلل مصباح یزدی را تسلیت گفتند.
رهبر انقالب اســامی همچنین ســحرگاه دیروز با حضور در کنار پیکر مرحوم
آیت اهلل مصباح یزدی ،با ایشــان وداع کردند و بر پیکر آن فقیه و حکیم مجاهد
نماز خواندند.
متن پیام رهبر انقالب اســامی درپی درگذشــت آیةاهلل مصباح یزدی به این
الرحیم با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم
الرحمن ّ
شرح است :بســم اهلل ّ
ربانــی ،فقیه و حکیم مجاهد ،آیت اهلل آقای حاج شــیخ محمدتقی مصباح یزدی
را دریافت کردم .این ،خســارتی برای حوزهی علمیه و حوزهی معارف اسالمی
است.
ایشــان متفکری برجسته ،مدیری شایســته ،دارای زبان گویائی در اظهار حق
و پای با اســتقامتی در صراط مســتقیم بودند .خدمات ایشان در تولید اندیشهی
دینی و نگارش کتب راهگشا ،و در تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار ،و در حضور
انقالبی در همهی میدانهائی که احســاس نیاز به حضور ایشــان میشــد ،حق ًا و
انصاف ًا کمنظیر است .پارســائی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران
جوانی تا آخر عمر بود و توفیق ســلوک در طریق معرفت توحیدی ،پاداش بزرگ
الهی به این مجاهدت بلندمدت است.
اینجانب که خود ســوگوار این برادر قدیمی و عزیز میباشم ،به خاندان گرامی و
فرزندان عالم و صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان
این معلّم بزرگ و به حوزهی علمیه تســلیت عرض میکنم و عل ّو درجات ایشان
و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشــان مسألت مینمایم.
آگهیاختصاسیموضوعقانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ۳و ماده
 ۱۳ائیننامهقانونتعیینتکلیف
برابر رای شماره139960312001012821هیئت موضوع قانون تعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
تصرفات مالکانــه بالمعارض كالســه 1399114412001000951تقاضایه
عسگر ساوری بشماره شناسنامه 2248671717صادره کردکوی فرزند طالب
واقع در اراضی مازاد ســعداباد در ششــدانگ یک قطعه زمین که دران احداث
بناشــدهاستبمســاحت122/22مترمربعازپالک ۲۵۸فرعياز- ۱۲۳اصلی
بخش 2حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال
از مالک رسمی فاطمه کوهستانی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین
اگهیبمدتدوماهاعتراضخودراباذکرشمارهپروندهبهاینادارهتسلیموپس
ازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاريختسليماعتراضبهمرجعثبتی،دادخواست
خودرابهمرجعذیصالحقضائیتقدیمنماید.م.الف5864
تاريخانتشارنوبتاول99/10/14:
تاريخ انتشار نوبت دوم99/10/30:
رو نوشت آگهی حصر وراثت
اردشــیرابراهیمیدارایشــمارهشناسنامه 1بشرحدادخواستتقدیمیاز
شــورای حل اختالف حوزه شماره 5گناوه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنینتوضیحدادهکهشادروانشمسالدینبهشمارهشناسنامه 326صادرهاز
گناوهدرتاریخ 1399/08/09دراقامتگاهدائمیخودبدرودزندگیگفتهوورثه
آنمرحوممنحصاســتبه 1:اردشــیرابراهیمیبهشــمارهشناسنامه 1متولد
 2 1348/1/2داوود ابراهیمی به شــماره شناسنامه 384متولد1357/8/8
 3ســکینه ابراهیمی به شماره شناســنامه 9535متولد 4 1350/8/20بتول
ابراهیمیبهشمارهشناسنامه13648متولد51353/11/8صدیقهابراهیمی
به شماره شناسنامه 1403متولد 6 1360/9/0-2صغری ابراهیمی به شماره
شناسنامه 38متولد 7 1365/6/20زینب خضرپور به شماره شناسنامه363
متولد 1328/3/10والغیر را انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در
یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه اشــخاص اعتراض دارند و یا وصیتنامه ای از
متوفی نزدشان باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورای حل اختالف
تقدیم واال گواهی صادرمی گردد ضمننا هر وصیتنامه ی سری و رسمی که بعد از
این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط وبالاثرخواهد بود .شماره186
غالمرضاحیدری-رئیسشعبهسومشورایحلاختالفگناوه

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد علی طاهــری برای درخواســت وارده به شــماره
 ۳۵۱۳۴مــورخ  1399 / ۱۰ /2وباتقدیم دوبرگ اسشــتهادية
عصدق به شــماره  ۹۴۶۱۷۴مورخ  1399 / ۱۰ /2دفتر اســناد
رسمی شماره  ۱۵۶کرمانشاه که مقدار شش دانگ از شش دانگ
پالک  ۱۶۷۷۲فرعی از  ۹۳اصلی وسند بشماره ۹۳۰ ۲۰۹۹۰۶
مفقــود گردیــده لذا طبق مادهء  ۱۳آیین نامــه قانون ثبت در یک
نوبت آکهی می شــود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله
باوجود ســند مالکیت در نزد آنان میباشــد از تاریخ انتشــار این
ادبــی به مدت ۱۰روز مراتب رابــه این ادراه اعالم دارند در غیر
اینصورت نســبت به صدور ســند مالكيت طبق مقــررات اقدام
وسند مالكيت اولیه از درجه اعتبار ساقط وابطال خواهد شد .
رونوشت  :جهت اطالع واقدام به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

