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سوال احتماال بی جواب جلیلی از دولتمردان
عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام گفت: 
عقب نشینی، راه بستن بهانه گیری دشمن نیست چراکه 

او جلوتر خواهد آمد.
س��عید جلیلی اظهار داش��ت: بای��د بهانه گیری را 
برای دش��من پرهزینه و او را از این حرکت پش��یمان و 
منصرف کرد. مبتنی ب��ر آموزه های فاطمی نگاه انقالب 
به قله هاست و به حداقل ها اکتفا نمی کند. وی بیان کرد: 
ادعا می شود این لوایح تصویب شوند تا بهانه های دشمن 
بیشتر نشود؛ خب حّد آن چه خواهد بود؟! بهانه های دیگر 
چه می شود؟! این ادعاها در حالی است که خود آن نهاد 
هیچ تضمینی در این خصوص نمی دهد و می گوید این 

کارها را انجام بدهید تا قدم بعدی خود را اعالم کنیم!
وی افزود: مس��ئوالن دولت دوازدهم با اس��تدالل 
اینکه باید بهانه را از دست دشمن بگیریم اصرار دارند 
تا لوایح خطرناک و هزینه زای مربوط به اف.ای.تی.اف 

جهاننیوز هرچه سریع تر تصویب شود. 

پرسمان

جزئیات جدید از الیحه جامع انتخابات 
س��خنگوی وزارت کشور جزئیاتی از الیحه جامع انتخابات که برای تصویب 

به مجلس ارائه شده را تشریح کرد.
سیدس��لمان س��امانی در تش��ریح ویژگی های الیحه جامع انتخابات گفت: 
همچنین مطابق این الیحه از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت 
نامزده��ای نمایندگ��ی مجلس در رابطه ب��ا اتهامات قبل از نام��زدی یا تخلفات 
انتخاباتی ممنوع اس��ت مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضاییه عدم بازداش��ت 

آنان موجب تضییع حق شود یا اخذ تأمین و تضمین الزم ممکن نباشد.
وی ب��ا اش��اره به م��اده 26 الیحه جام��ع انتخابات اظهار داش��ت: طب��ق این ماده 
رأی دهن��دگان می توانند در حوزه های��ی که احزاب ملی یا جبهه ها نامزد یا نامزدهایی را 
معرفی می کنند به فهرست هر یک از احزاب یا جبهه ها رای دهند و در این صورت رای 

تسنیم مأخوذه برای تمامی نامزدهای آن فهرست منظور می شود. 

میدان فاطمی
از تروریست ها انتقامی سخت خواهیم گرفت

وزیر اطالعات تاکید کرد؛ سربازان گمنام امام زمان انتقامی سخت و کوبنده 
از طراحان، عامالن و حامیان این جنایت هولناک خواهند گرفت.

در پیام سیدمحمود علوی آمده است: شهادت مظلومانه جمعی از جان برکفان 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، توسط ایادی استکبار جهانی و صهیونیسم 
بین الملل، بار دیگر عجز و ناتوانی ش��یطان بزرگ و گروهک های زبون را مقابل اراده 
الهی و پوالدین ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی که در برگزاری جشن باشکوه چهل 

سالگی نظام مقدس جمهوری اسالمی به وقوع پیوست به منصه ظهور گذاشت.
در ادامه این پیام آمده: همزمانی نشست از پیش شکست خورده ورشو با این جنایت 
مذبوحانه انتحاری که از سِر استیصال توسط عوامل تروریستی تکفیری نادان و شادمانی 
منافقی��ن وطن فروش مزدور انجام گرفت، بیانگر توطئه ای از پیش طراحی ش��ده برای 

وزارتاطالعات سرپوش گذاشتن بر اضمحالل و ناتوانی نظام سلطه است. 

سربازان گمنام
اینستکس کاله گشادی است که سر ما گذاشته اند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: گزارش تیم کارشناسی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام درباره س��ی.اف.تی و پالرمو وزارت امور خارجه را نگران 
کرده و آنها نیز اعضای مجمع را ترسانده اند که اگر این لوایح تصویب نشود ما در 

لیست سیاه می رویم و حساب هایمان بسته می شود.
حجت االسالم احمد سالک گفت: تجربه ما در جریان برجام با آمریکا برای مردم 
و مس��ئولین ما روشن است، طرف مقابل زیر بار تعهدات برجامی خود نرفت و رهبری 
هم فرمودند که اینها بدعهد و دروغگو هستند و این تجربه باید موضع مذاکره کنندگان ما 

با اروپا را روشن کند. 
وی افزود: پالرمو و س��ی.اف.تی هم تکمیل کننده موضوع تحریم هاست، اروپا بیانیه ای 
صادر کرد و در این بیانیه خود عنوان کرد که اگر بنا باشد اینستکس عملیاتی شود باید ایران 
فارس اف.ای.تی.اف را تایید و قانونی کند که این در واقع دخالت در کار ما نیز هست. 

نظرگاه

آینده انقالب و بیانیه استراتژیک رهبری
ادامهازصفحهاول

معنویت یکی دیگر از مهمترین نکاتی اس��ت که 
رهب��ر معظم انقالب در بیانی��ه مهم و راهبردی به آن 
تأکید دارند، معنویتی که می تواند هم دنیاساز باشد و 
هم آخرت ساز، چنین معنویتی با حراست و پاسداری 
از انقالب تقویت خواهد شد، آنجا که حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای در بیانی��ه خطاب به جوان��ان می فرمایند؛ 
»عزی��زان! از انق��الب خ��ود حراس��ت و آن را هر چه 
بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی 
و آمادگی برای طلوع خورش��ید والیت عظمی ارواحنا 
فداه اس��ت نزدیک کنید«، این جمله عمق اساس��ی و 
راهبردی برای ادامه راه انقالب اس��المی برای رسیدن 

به آرمان تمدن نوین اسالمی است.
با بیانی��ه عمیق حضرت آی��ت اهلل خامنه ای باید 
چش��م انتظار تحوالت بزرگی در جمهوری اس��المی 
ایران و حتی جهان اس��الم باش��یم ک��ه این تحوالت 

حتی بر دنیا نیز تأثیرگذار خواهد بود.

سرمقاله

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب احمد حبيبى به وكالت از طرف جعفر مهديقلى مالك 4 ســهم مشــاع از 6 
سهم مشاع پالك ثبتى 103/408 واقع در قريه مراء به نشانى دماوند ، روستاى مراء موضوع سند / اسناد 
مالكيت شــماره 15996 صادره به تاريخ 1343/9/15 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه / مســيل / 
نهر ... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط 
و مقــررات جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امــور آب و تكميل پرونده 
مى باشــد لذا از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شــود با در دست داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 
10 روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشــانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى 
روبروى ســالن ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى اســت عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت 
مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى 
كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5813- تاريخ انتشــار نوبت اول:97/11/17- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/11/27
اداره امور آب دماوند - تهران

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف
 وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760319006001477  هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ماهان تصرفات مالكانه 
بالمعــارض متقاضــى آقاى/خانم اعظم كاراموزيان فرزند محمود بشــماره شناســنامه 237 صادره از كرمان 
موازى نيم دانگ مشــاع از ششــدانگ خانه قديمى مشــتمل بر باغچه به مساحت ششدانگ 2505 مترمربع 
پــالك 799 فرعــى از يــك اصلى واقع در بخــش 5 كرمان واقــع در ماهان خيابان رجايى غربــى كوچه بيدار 
خريدارى از مالك رسمى آقاى /خانم از مالك رسمى حميد كالنترى خاندانى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ  رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/11/11
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/27

سيد رضا انصارى - رئيس ثبت اسناد و امالك ماهان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر آراء صــادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رســمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان مينودشــت تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
اســت.لذا مشــخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
پانزده روز از طريق روزنامه  هاي كثيراالنتشــار و محلي آگهي مى شــود. در صورتي كه اشــخاص ذي نفع به 
آراء اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاريخ الصاق در محــل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت مينودشت 
تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض 
در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، 
اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور ســند مالكيت نمايد. صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست.                                          
پالك 48-اصلى بخش نه محدوده شهرى مينودشت

1-كالســه 1397114412006000037-آقاى/خانــم حجت اله كوهى فرزند رضا نســبت به ســه 
دانگ مشــاع از   ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمســاحت 250/10  مترمربع پالك فرعى 357 

انتقالى مع الواسطه از عباس قنبرى  
2-كالسه 139711441200600036-آقاى/خانم ابوالفضل كوهى فرزند رضا  نسبت به سه دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 250/10 مترمربع پالك فرعى  357  انتقالى 

مع الواسطه از عباس قنبرى  
3- كالســه 1397114412006000047-آقــاى نعمت اله اصغرى فرزند برات در ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت  180/38 مترمربع پالك فرعى 427  انتقالى مع الواســطه از حســين 

قره چماقلو
4- كالسه 1397114412006000025-آقاى/خانم شركت تعاونى روستايى مينودشت  به شماره 
ملى 10700047600 در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 1860/36  مترمربع پالك 

فرعى  316  انتقالى بالواسطه از حسن نيازى
م- الف: 8713

تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1397/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1397/11/27

 حسين باغبانى- رئيس ثبت اسنادو امالك مينودشت

رونوشت اگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا حاجى حســنى فرزند محمد داراى شــماره ملى 0439016576 به شــرح دادخواست به 
كالســه 669/3/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
محمد حاجى حســنى به شــماره ملــى 0439466385 در تاريخ 1397/06/02 در اقامتــگاه دائمى خود را 
بــدرود گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- خانم همدم حاجى غالمى فرزند حســن 
بــه ش ملــى 0439106990 همســر متوفــى 2- خانــم معصومــه حاجى حســنى فرزند محمد بــه ش ملى 
0439030625 دختــر متوفــى 3- خانــم فاطمه حاجى حســنى فرزند محمد به ش ملــى 0439112346 
دختر متوفى 4- آقاى عليرضا حاجى حســنى فرزند محمد به ش ملى 0439016576 پســر متوفى ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/1022
 رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشــاعى يك قطعه زمين به شماره 100 اصلى واقع در ســيد آباد كه ذيل ثبت و صفحه 163 
دفتر جلد 327 داراى ســند مالكيت چاپى بشماره 532232 بنام آقاى على حسينى صادر و تسليم گرديده است. 
سپس وكيل نامبرده غالم رضا سيد آبادى طبق وكالتنامه 130488-1397/10/2 دفترخانه يك دماوند با ارائه 
يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بگواهى دفترخانه دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت 
آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا 
مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تســليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/1019
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم خورشــيد جام شــير باستناد 2 برگ استشهاد محلى كه به امضا شــهود و بگواهى دفترخانه 22 رسيده 
مدعى ميباشــد كه ســند مالكيت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك 4239/8644 واقع در بخش يك شاهرود 
بشــماره دفتر الكترونيكى 13720329010000105 كه بموجب سند رهنى 7030-1396/11/24 دفتر 32 
در قبال مبلغ 1396273185 ريال بمدت 120 ماه در رهن مى باشد بعلت اسباب كشى مفقود و مالك درخواست 
صدور ســند مالكيت المثنى را نموده اســت لذا مراتب باســتناد ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى ميشــود تا 
چنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود اســناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت باين اداره تســليم و رســيد 
دريافــت نمايــد تا مورد رســيدگى قرار گيرد واال پــس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و در صورت 
اعتراض اصل اســناد ارائده نشــود نسبت به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد شماره 

چاپى سند 191088ب96- تاريخ انتشار 1397/11/27
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى على بزى نيا باســتناد2 برگ استشــهاد محلى كه به امضا شــهود و بگواهى دفترخانه 22 رسيده مدعى 
ميباشــد كه ســند مالكيت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 4239/8644 واقع در بخش يك شاهرود بشماره 
دفتر الكترونيكى 13720329010000104 كه بموجب سند رهنى 7030-1396/11/24 دفتر 32 در قبال 
مبلغ 1396273185 ريال بمدت 120 ماه در رهن مى باشد بعلت اسباب كشى مفقود و مالك درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت باين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد 
رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائده 
نشــود نسبت به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد شماره چاپى سند 191089ب96- 

تاريخ انتشار 1397/11/27
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ پالك شــماره 43/12- بخش يك ثبتى شــاهرود در دفتر 105 صفحه 454 ذيل 
شــماره ثبــت 15647 به نام ايمان بهراميان صادر و تســليم گريده اســت و برابر ســند قطعى شــماره 74770 
مورخ 74/12/05 دفتر اســناد رســمى شماره 6 شــاهرود به احمد نگهبان انتقال يافته است سپس وكيل مالك 
برابر وكالتنامه شــماره 37848 مورخ 96/7/26 دفتر اســناد رســمى شماره سه شــاهرود با ارائه دو برگ فرم 
استشــهاديه تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى به علت اسباب كشى نموده است لذا برابر تبصره يك ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت به صدور ســند 
مالكيت اعتراض دارد و يا ســند مالكيت در دســت وى مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف 
مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس 
از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند دفترچه اى 
74770 ميباشــد و برابر نامه شماره 1932-1396 مورخ 96/12/08 اجراى احكام مدنى دادگسترى بازداشت 

مى باشد. تاريخ انتشار 97/11/27
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت 
غالمحســين زندى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شــده 4735 مورخ 97/11/16 دفتر اسناد 
رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 30 فرعى از 3718 اصلى واقع در بخش 
2 بروجرد ذيل ثبت 23770 صفحه 101 دفتر 137 به سند شماره 010783 (برابر اسناد رهنى شماره 67521 
مورخه 87/6/4 و 68641 مورخه 87/8/19 دفتر اســناد رســمى شماره 3 بروجرد به نفع بانك مسكن در رهن 
مى باشد) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم شده كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد 
تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به 
نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند  اعتراض خود را كتباً پس از نشر آگهى بمدت ده 
روز به اين اداره تسليم نمايد. در غير اين صورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى 

بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان تختى روبروى مسجد وليعصر ، تاريخ انتشار 97/11/27
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى ابالغ اجرائيه
آگهى ابالغ اجرائيه كالســه 9700665 /بهشــهر بدين وســيله به آقاى ســيد حامد حســينى نيا فرزند سيد 
على به شــماره ملى 6599952909 به نشانى گلوگاه روســتاى تيله نو منزل حسين ناظرى بدهكار پرونده كالسه 
9700665 كه برابر گزارش مامور ابالغ جهت ابالغ واقعى شناخته نگرديده ايد ابالغ ميگردد كه برابر سند مهريه 
شــماره 6646 تاريخ 23/11/82 دفتر ازدواج شــماره 40 بهشهر بين شــما و زهرا ناظرى تعداد 714 عدد سكه 
تمام بهار آزادى و ده مثقال طالى ســاخته شــده بدهكار ميباشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه 9700665 در اين اجراء مطرح ميباشد لذا 
طبق ماده 19/18 آيين نامه اجرا مفاد اســناد رسمى بشــما ابالغ ميگردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ 
اجرائيه محســوب ميشــود فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشــر ميگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهــى خود اقدام و در غير اينصورت بدون انتشــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شــما تعقيب 

خواهد شد.(تاريخ انتشار:97/11/27).م/الف97/10/6214
قدير يوسفى نيا-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

آگهى تغييرات خيريه آبشار عاطفه ها موسسه غير تجارى به شماره ثبت 2310 
و شناسه ملى 10380174386 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مــورخ 1397/10/1 و نامه 
شــماره 198177 مــورخ 97/10/25 معاون مشــاركتهاى اجتماعى تصميمات 
ذيــل اتخــاذ شــد : 1 - محمد جواد فوالد پــور به كد ملــى 0934512671 و 
ســيد مهدى صداقت كالنترى به كد ملى 0942345819 و هادى زرگريان به 
كــد ملى 0930617509 و يونس حامدى به كد ملى 0933488734 و محمد 
رضا موحدى به كد ملى 2991276533 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره و 
مرتضى فوالد پوربه كد ملى 0923515739 و سيد جواد محمودزاده سيستانى 
به كد ملى 0933129653 بعنوان اعضاى على البدل هيات مديره براى مدت 
2 ســال انتخاب گرديدند 2 - غالمرضا احمدى فر به كد ملى 2248641478 
بعنــوان بازرس اصلى و مهدى جمال وطن بــه كد ملى 0941840786 بعنوان 
بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند 3 - صورتهاى مالى 96 

به تصويب رسيد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (378996)

آگهى تغييرات شركت آرامين ابنيه مهر توس شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 52896 و شناسه ملى 14004520410 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/11/10 تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : آقاى ســروش ســپهر 
كدملــى 0941041931 و آقــاى مســعود رجــب زاده مــروى كدملى 
0942146751 و آقــاى علــى رضوانــى كدملــى 0943217067 و 
آقاى ســيد مهدى رضــوى كدملــى 0945207506 به ســمت اعضاء 
اصلى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند . آقاى هدايت 
ســلمان زاده به شماره ملى 0944849008 به سمت بازرس اصلى و 
آقاى سعيد رادپور شماره ملى 0793765110 به سمت بازرس على 
البدل به مدت يكسال انتخاب شدند. روزنامه سياست روز جهت درج 

آگهى هاى شركت تعيين شد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (378991)

آگهى تغييرات خيريه آبشار عاطفه ها موسسه غير تجارى به شماره ثبت 2310 
و شناسه ملى 10380174386 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/10/1 و نامه شــماره 
198177 مورخ 25/10/97 معاون مشاركتهاى اجتماعى تصميمات ذيل اتخاذ 
شــد : 1 - آقــاى محمد جــواد فوالد پور بــه كد ملــى 0934512671 بعنوان 
رئيــس هيات مديره و مدير عامل . آقاى ســيد مهدى صداقــت كالنترى به كد 
ملــى 0942345819 بعنوان نايب رئيس هيــات مديره . آقاى هادى زرگريان 
بــه كد ملــى 0930617509 بعنــوان خزانــه دار . يونس حامدى بــه كد ملى 
0933488734 و محمــد رضا موحدى به كد ملــى 2991276533 به عنوان 

اعضاى اصلى هيئت مديره 2 - كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاى 
مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاى رئيس هيات مديره و با 
مهر موسسه معتبر خواهد بود .و در كليه شعب و نمايندگى هاى سراسر كشور 
حق امضا ء ، افتتاح حســاب و برداشت حساب به مديريت و حسابدار هر شعبه 
با مهر شعبه تنفيذ مى گردد وليكن مسئوليت و نظارت همچنان به عهده اعضاى 

اصلى هئيت مديره خواهد بود 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (378985)

آگهى تحديد حدود حوزه ثبتى شهرستان گلوگاه
پيرو آگهى نوبتى قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سندرسمى 
و به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون اخيرالذكر تحديد حدود امالك 

مشروحه ذيل در ساعت و تاريخ هاى مقرر در محل وقوع ملك به شرح ذيل به عمل خواهدآمد.
امالك متقاضيان واقع در لمراسك و تيرتاش پالك اصلى 1 بخش 19

2720 فرعى: معصومه صادقيان لمراســكى ف احمدعلى نســبت به شــش دانگ يك قطعه 
زميــن محصــور به مســاحت 274,03 مترمربع خريدارى مع الواســطه از ســيده نرگس وســيده 
فاطمه و ســيده ســحر همگى نبوى لمراسكى مالك رســمى . 2721 فرعى محمدعلى قربانى كالكى 
ف ميرزاجان نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 10374,74 مترمربع به 
شرط تجميع با پالك مجاور به شماره 2675 فرعى از 1 اصلى بخش 19  خريدارى مع الواسطه از 
رضا قنبرى دورابى مالك رســمى.لذا ازمتقاضيان و مالكين امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقى 
دعوت مى شــود در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور به هم رســانند.بديهى است در صورت 
عــدم حضور متقاضــى و نماينده قانونى آنان طبق ماده 15 قانون ثبــت ملك مورد تقاضا با حدود 
اظهارشــده از طرف مجاورين تحديد خواهد شــد .معترضين مى توانند به استناد ماده 20 قانون 
ثبــت و مواد 74 و 86 آييــن نامه قانون ثبت ظرف مــدت 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديــد حــدود اعتراض خــود را كتبا به اين اداره تســليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض به واحد ثبتى مبادرت به تقديم دادخواســت به مرجع قضائى نمايند در غير اين صورت 
بــا ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت توســط متقاضى يا نماينده قانونــى وى و بدون توجه به 
اعتــراض واصله عمليات ثبتى با رعايت مقررات ادامه مى يابد.تاريخ تحديد حدود(بازديد محل): 

روز دوشنبه صبح مورخ 1397/12/17 تاريخ انتشار:97/11/27.م/الف
قدير يوسفى نيا-رييس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
گلوگاه 

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر 
در واحد ثبتى گلوگاه مورد رســيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادر 

گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد: 
امالك متقاضيان واقع در قلعه پايان پالك اصلى 57 بخش 17

607 فرعى مصطفى رستگار قلعه ف قربان نسبت به 193 سير مشاع از 240 سير عرصه و 
شــش دانگ اعيان يك باب ساختان به مساحت 541,93 مترمربع خريدارى مع الواسطه از محمد 

اسماعيل قاسمپور مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در ران پالك اصلى 59 بخش 17

651 فرعى عبدالعلى طهماســبى ف حسينعلى نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 21148,34 مترمربع خريدارى مع الواسطه از عليجان ناصرى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در لمراسك و تيرتاش پالك اصلى 1 بخش 19
2720فرعــى معصومه صادقيان لمراســكى ف احمدعلى نســبت به شــش دانــگ يك قطعه 
زميــن محصور به مســاحت 274,03 مترمربع خريدارى مع الواســطه از ســيده نرگس و ســيده 
فاطمه و سيده سحر همگى نبوى لمراسكى مالك رسمى . 2721 فرعى محمدعلى قربانى كالكى ف 
ميرزاجان نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به شرط تجميع با پالك مجاور به شماره 
2675 فرعى از 1 اصلى به مســاحت 10374,74 مترمربع خريدارى مع الواســطه از رضا قنبرى 

دورابى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سيف پالك اصلى 44 بخش 24

97 فرعى على فضلعلى ف درويش نسبت به شش دانگ عرصه و اعيان يك باب ساختمان به 
مساحت 300 مترمربع خريدارى مع الواسطه از اسماعيل نورى مالك رسمى . 98 فرعى قربانعلى 
فضلعلــى ف درويش نســبت به شــش دانگ عرصه و اعيــان يك باب خانه به مســاحت 595,62 
مترمربع خريدارى مع الواســطه از بهروز محمودجانلو مالك رســمى . 99 فرعى اســماعيل رضايى 
قلعه ف حجت اله نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 446,09 مترمربع خريدارى 
مع الواسطه از پروانه پوررمضان مالك رسمى . لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه، اين آگهى در دونوبت 
به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلى/كثيراالنتشــار منتشــر تا در صورتى كه اشخاص 
ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم 
قطعى دادگاه اســت و در صورتى كــه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگــردد يا معترض گواهى 
تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل ارائه نكند،اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت 
مى نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.تاريخ انتشار نوبت اول 

97/11/13 نوبت دوم 97/11/27م/الف97/10/5906
قدير يوسفى نيا-رييس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

خطی��ب نماز جمع��ه تهران،  ن يبــــو بیانی��ه گام دوم انقالب که از تر
سوی رهبر انقالب صادر شده است، تبیین کرد.

با  حجت االس��الم محمدجواد حاج علی  اکبری 
بی��ان اینکه ملت ایران در هفته گذش��ته، یکی از 
زیباتری��ن جلوه های تقوای جمع��ی را به نمایش 
گذاش��ت، گفت: از ملتی که از چن��گال فرعونیان 
نجات یافته و طعم آزادی و استقالل را می چشد و 
در پرتو استقرار والیت الهی به بسیاری از آرزوهای 
خود می رس��د و در مسیر فتح قله های بزرگ قرار 
می گیرد به مناس��بت تقوای جمع��ی، انتظار یک 

شکر بزرگ جمعی می رود.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: ملت ایران 
ملتی است که نعمت بزرگ شامل آنها شده است و 
ملت عزیز ما حق تقوا را در شکر نعمت والیت الهی 
به جا آورد، ملت ایران یک ملت قدرشناس و شاکر 
است. وی عنوان کرد: ملت ما در چله گذشته، هم 
صبور بود و هم ش��کور، نماد شکر ملّی ملّت ایران، 
هر سال 22 بهمن بوده و 22 بهمن چهلمین سال 
انقالب، در بین سال های قبل، جلوه بدیعی داشت.

خطیب موقت نماز جمعه ته��ران ادامه داد: در 
میان نبرد س��نگین رس��انه ای و در بین چالش ها و 
دشمنی ها و تحریم ها و ش��رایط دشوار اقتصادی و 
شرایط خاص آب و هوای روز 22 بهمن، یک حماسه 
فاطمی را مل��ت عزیز ما آفریدند و همه آمدند. یک 

22 بهمن بی نظیر بود. همه به این اعتراف کردند.
وی حضور نس��ل جوان در 22 بهمن امسال را 
شگفتی ساز توصیف کرد و گفت: 22 بهمن امسال 
یک سجده ش��کر ملّی و دو رکعت سجده شکر به 
ساحت قدس ربوبی، از سوی ملّتی صبور، خوش فکر 
و با وفا و یک عرض ادب به ساحت مقدس ولی اهلل 
اعظم به عن��وان کارگردان انقالب و صاحب اصلی 
این انقالب بود؛ یک خداقوت عاش��فانه به رهبری 
حکیم بود؛ یک دست مریزاد هوشیارانه به خادمان 
مردم و یک بوس��ه عارفانه ب��ر جبین خانواده های 

ش��هدا و ایثارگران و جانبازان و یک لبخند مهر به 
مستضعفان عالم؛ و در عین حال، یک طوفان خشم 
و یک سیلی به یادماندنی بر چهره سیاه شیاطین و 
دش��مان ملّت و یک تحقیر تاریخی برای دشمنان 
و یک هشدار جانانه برای خائنان و »کم گذاران« و 

نفوذی ها و ناراضی تراش ها بود.
وی به حادثه تروریس��تی خاش اش��اره کرد و 
گفت: سبزپوشان امنیت و پاسداران رشید و شجاع 
و دالوری ک��ه تأمین کنندگان امنیت کش��ور امام 
عصر)ع( هس��تند، در ماجرای خ��اش و زاهدان به 
شهادت رسیدند. خدا این عزیزان را به لطف الهی 
در عالی ترین درجات و با امام و ش��هدا، محشور و 
دس��ت جنایتکاران را رسوا و آنها را هرچه سریع تر 

به قهر الهی مبتالل کند.
خطیب نمازجمعه ای��ن هفته تهران به بیانیه 
راهب��ردی رهبر معظم انقالب اش��اره کرد و گفت: 
در آس��تانه چلّ��ه دوم انق��الب اس��المی، خداوند 
هدیه ای بس��یار بزرگ و دوست داش��تنی به ما داد 
که امیدوارم خداوند متعال توفیق قدرشناس��ی از 
آن را ب��ه ما عنایت بفرماید. رهبر حکیم و عالیقدر 
در پاس��خ به این س��ؤال که در ادام��ه راه چگونه 
می توانیم شکرگزار انقالب کبیر اسالمی باشیم، در 
قالب یک بیانیه به عنوان گام دوم انقالب اس��المی 

به ملّت شریف و عزیز و باوفای ما هدیه دادند. 
وی ادام��ه داد: صادرکنن��ده ای��ن بیانیه یک 
رهبر الهی، نورانی، عارف، باصفا، شجاع، ولی فقیه 
زمان، دارای تجربه عال��ی مدیریت والیی، حکیم، 
ژرف نگر، مصلح، یک مجاهد کارکشته پیر، با بیش 
از 55 س��ال س��ابقه مجاهدت؛ در اوج فرزانگی و 

فرهیختگی با اش��راف تاریخی، با شناخت از جهان 
معاص��ر و تاری��خ ملّت ه��ا، سرش��ار از مهربانی و 

احساس پدری و بهره مند از قلم استوار است.
امام جمع��ه موّقت تهران ادام��ه داد: آرزوهای 
بزرگ ملت عزیز ایران و آرمان ها؛ همچنین مسیر 
طی شده و شرایط کنونی و مسیر پیش رو را رهبر 
انقالب در نقشه راهی روشن، خالصه  کرده اند و در 
اختی��ار ملت عزیز و عالیقدر ایران قرار داده اند. در 
شرایطی که بحمدهلل ملّت ما از دستاوردهای عظیم 
انقالب و ب��ه تعبیر زیبای ایش��ان، از خون آوردها 
بهره ای وافر دارد؛ چالش ها، بحران ها و آس��یب ها 
و غفلت هایی را پش��ت سر گذاش��ته؛ پیروزی ها و 
فتوح��ات فراوان��ی را ه��م  به دس��ت آورده، آماده 
انتقال میراث عظیم انقالب اس��المی در نقطه آغاز 
شکوفایی و درخش��ش خود در چهل سال اول به 
نس��ل جوان جدید با طراوت و از راه رسیده است؛ 
در آس��تانه قرن پانزدهم که به اذن اهلل و به لطف 
پروردگار متعال، قرن طلوع و استقرار تمدن نوین 
اسالمی به دست باکفایت ملّت عزیز و شریف ملّت 

ایران خواهد بود.
حاج علی اکب��ری با بیان اینک��ه در این بیانیه 
رهب��ر عزیزم��ان، امی��د واقع بینان��ه و خوش بینی 
مؤمنانه را به عنوان رکن و روح اصلی که برخاسته 
از خودآگاهی، خودباوری و ایمان به خدای متعال 
و شناخت سنت های الهی و تجربه شگرف انقالب 
اس��المی اس��ت مدنظر قرار داده اند، تصریح کرد: 
شرایطی درس��ت در نقطه مقابل تحقیر تاریخی و 
ملّ��ی که ملت ایران بر اثر حاکمیت مس��تکبران و 
دستگاه ستم شاهی به آن مبتال شده بود و سال ها 

به او تحمیل کرده بودند مبنی بر اینکه نمی شود و 
نمی توانید، این روح خودباوری به ملّت ما برگشت 
و خالص��ه ش��د در این پی��ام و بیانی��ه نورانی که 

توانستیم و می شود و خواهیم توانست.
خطی��ب نمازجمعه این هفته ته��ران با بیان 
اینک��ه زیبایی و َروایی پیام رهبر انقالب فوق العاده 
اس��ت، تصریح کرد: بدون تکلف این بیانیه مملو از 
آرایه های هنری اس��ت؛ زیباترین واژه ها؛ واژه های 
خوش س��اخت، ترکیب ه��ای بدیع، اس��تعاره های 
اس��تادانه، متن��ی عمیق، آرام، روان و دلنش��ین و 
البته فش��رده و خالصه را به عنوان نقش��ه راه ملّت 
ای��ران در دس��ترس من و ش��ما و جامع��ه جوان 

عزیزمان قرار دادند.
حاج علی اکبری گفت: ویژگی بعدی این بیانیه 
نورانی این اس��ت که یک روایت متفاوت، خالقانه، 
نوآورانه و هنرمندانه و بدیع از انقالب کبیر اسالمی 
اس��ت. تبیین فوق العاده، دلبرانه و افتخارآمیز و در 
عین ح��ال عمیقی ک��ه در این بیانیه نس��بت به 
انقالب انجام شده، یک روایت به روز و پیش برنده؛ 
فّعال و مس��تند و باورپذیر و واقع بینانه و منصفانه 

در اختیار ملّت عزیز ماست.
وی ب��ا بیان اینک��ه در عین حال ای��ن بیانیه 
آرمان گرا، افق گشا و مسئولیت آفرین است، تصریح 
کرد: این پیام، سرش��ار از آرمانخواهی و سرشار از 

امید و طراوت است. تکلیف را روشن می کند.
حاج علی اکبری خاطرنش��ان کرد: نکته بس��یار 
بدیع و زیبایی که در این بیانیه نهفته است مسئله 
انتقال هوش��مندانه میراث عظیم انقالب به نس��لی 
اس��ت که دارد از راه می رسد؛ این آن نقطه چالشی 
همه انقالب هاست که اگر ملّتی بتواند میراث خود را 
از نسل انقالب کننده و موسس به نسل ادامه  دهنده، 
به شایستگی بسپرد به نتایج عالی دست  پیدا کرده و 

این از ویژگی های این بیانیه نورانی است.
وی صداق��ت و صراحت انقالب��ی بیانیه رهبر 
انقالب را مورد اش��اره ق��رار داد و گفت: این بیانیه 

متواضعان��ه و صادقان��ه، کاس��تی ها و نقص ه��ا را 
می پذی��رد و انعطاف انقالبی را به عنوان یک روش 
نقد و بررس��ی دشواری ها و آسیب ها پیش رو قرار 
می دهد و فاصله گرفتن از روح و حقیقت انقالب و 
عمل انقالبی و مدیریت انقالبی را علّت چالش ها و 

غفلت های پشت سر گذاشته شده می بیند.
ام��ام جمعه موق��ت تهران با تأکی��د بر اینکه 
پیام روش��ن این بیانیه آن است که برای پیشرفت 
بیش��تر، باید انقالبی تر بمانی��م، افزود: مقام معظم 
رهب��ری در چند توصیه، رس��الت امت را ترس��یم 
کردند که اع��م از توجه به علم و پژوهش، اقتصاد 
مقاومتی، استقالل، آزادی، عدالت، مبارزه با فساد 

و سبک زندگی است.
وی با اشاره به اینکه این بیانیه با یک پرداخت 
فوق العاده در 6100 واژه نوشته شده است، گفت: 
در تم��ام این بیانیه، عواطف سرش��ار رهبر معظم 
انق��الب نس��بت به ام��ت و به ویژه جوان��ان دیده 
می ش��ود و دش��منان به کوری چشمشان ببینند 
زمانی که درباره فروپاشی نظام جمهوری اسالمی 
صحبت می کنند، رهبر معظم انقالب نقشه راه 40 
س��ال آینده را برای ملت اسالمی ترسیم کردند و 
پیام روش��نی برای دش��منانی دارد که در سیرک 

مسخره ورشو نشستند، گفتند و شنیدند.
علی اکبری با تأکید ب��ر اینکه این بیانیه برای 
مس��ئوالن و مدیران هم پیام زی��ادی دارد، اظهار 
داش��ت: باید مدیران ش��رایط را برای حضور نسل 
ج��وان و انقالب��ی فراه��م کنند و باید خ��ود را به 
نصاب یک مدیر جهادی، ساده زیست، فسادستیز و 
عدالتخواه برسانند.مقامات و مسئوالن باید خطوط 
اصلی این نقش��ه پرافتخار را در سیاستگذاری ها و 
قانونگذاری های خود م��ورد توجه قرار دهند. وی 
بی��ان کرد: مقام معظم رهبری ش��دیداً به جوانان 
دلبسته هستند و بسیار خوب، آنان را می شناسند 
و بهتر از هر کس��ی از رویش های عظیم انقالب در 

تربیت یک نسل جوان متفاوت با خبر هستند.

حاجعلیاکبری:گامدوم؛بیانیهافقگشاومسئولیتآفريناست

 جوانان به میدان بیایند

توکلی:
 اگر ما به اف.ای.تی.اف هم بپیوندیم 

مشکالت حل نخواهد شد
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:  اگر ما به اف.ای.تی.اف هم بپیوندیم مشکالت ديـــــدگاه
حل نخواهد شد چون ریشه مشکالت داخلی است، اصال خودشان 

هم می گویند معلوم نیست با این کار وضعیت بهتر شود.

احمد توکلی در جم��ع متحصنین معترض به تصویب لوایح 
اف.ای.تی.اف گفت: اینکه کنواس��یون های پالرمو و سی.اف.تی با 
استقالل سازگار نیست موضوعی است که همه آن را قبول دارند. 
اس��تقالل هم یعنی اینکه بدون فش��ار موث��ر خارجی مردم یک 
کش��ور بتوانند در مورد امورات خودش��ان تصمیم بگیرند و این 

استقالل خیلی ارزشمند و مهم است.
وی ادام��ه داد: ای��ن قراردادهایی که به ما تحمیل می ش��ود 
با اس��تقالل سازگار نیست، مجمع تش��خیص مصلحت حاال باید 

بگوید با این ضرری که به اس��تقالل و کرامت دارد و این آسیبی 
که به عزت نفس ما می زند، آیا با این ضررها مصلحت است که به 

آن بپیوندیم و اگر به مصلحت است دالیل آن چیست.
توکل��ی با اش��اره به وضعیت اقتصادی م��ردم و پایین آمدن 
ق��درت خرید م��ردم افزود: در چهل س��ال گذش��ته هیچ زمانی 
اینگونه نبوده اس��ت. مس��ئوالن ما حاضر نیستند شفاف با مردم 
صحبت کنند و این موجب می شود ضدانقالب سوءاستفاده کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وعده های تحقق 

نیافته مسئوالن یادآور شد: قول دادن و عمل نکردن و بعد هم به روی 
خودشان نیاوردن باعث بی اعتمادی مردم می شود، اگر قول دادید و 

نتوانستید عمل کنید چرا مشکالت را گردن دیگری می اندازید؟
وی تصری��ح کرد: یکی از عالئم بی اعتمادی مردم این اس��ت 
که می گوییم با برجام هم چرخ س��انتریفیوژ می چرخد هم چرخ 
اقتصادی ولی هیچ اتفاقی نیفتاد! االن در مورد اف.ای.تی.اف هم 
هیمن حرف ها زده می شود. اگر ما به اف.ای.تی.اف هم بپیوندیم 

مشکالت حل نخواهد شد چون ریشه مشکالت داخلی است.


