
2
سه شنبه 3 خرداد 1401    23 شوال 1443    ش�ماره 2433
T u e 2 4 M a y . 2 0 2 2 8 p a g e 

واکنش سخنگوی سپاه به ترور سردار خدایی
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به شهادت سردار خدایی گفت: 
اراذل و اوباش و تفاله های گروه های تروریستی وابسته به استکبار 
و صهیونیس��م جهانی به س��زای عمل جنایتکارانه خود خواهند 
رسید. سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل سپاه پاسداران در واکنش به جنایت تروریستی 
اخیر و شهادت سردار صیاد خدایی گفت: این شهید گرانقدر عمر 
خود را در مجاهدت برای حضور در صحنه های نیاز کشور و نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران و صیانت از اس��تقالل و امنیت 
ملت و میهن عزیزمان سپری کرد و سرانجام در اوج مظلومیت 
هدف کینه اجیر شدگان سرویس های اطالعاتی نظام سلطه و 
صهیونیس��م جهانی قرار گرفت. وی ضمن تبریک و تس��یلت به 
مناسبت شهادت سردار خدایی افزود: قطعاً دشمن با ارتکاب اعمال 
جنایتکارانه علیه ملت ایران و امت اس��المی به ویژه مجاهدان 
و رزمندگان دالور و پیشتاز حاضر در میدان امنیت، راه به جایی 
نخواهد برد و ش��هادت س��ردار سرافراز صیاد خدایی؛ عزم و اراده 
پاسداران انقالب در صیانت از امنیت و اقتدار ملی و مقابله قاطع با 
دشمنان این سرزمین به ویژه رژیم تروریستی امریکا و رژیم جعلی، 

جنایتکار و موقتی صهیونیستی را مستحکم تر می سازد.

 اسرائیل در مرز با لبنان 
و سوریه آماده باش اعالم کرد

ش��بکه »العربیه« روز گذش��ته مدعی شد، رژیم صهیونیستی در 
جبهه شمالی یعنی مرز فلسطین اشغالی با لبنان و سوریه حالت 
آماده باش اعالم کرده اس��ت. روزنامه صهیونیس��تی »یدیعوت 
آحارونوت« نیز از آماده باش ارتش این رژیم خبر داد. همچنین بر 
اساس گزارش »لبنان دیبیت«، رژیم صهیونیستی سطح هشدار 
امنیتی را در سفارتخانه هایش در جهان افزایش داده است. این 
اقدامات رژیم صهیونیس��تی،  س��اعاتی پس از ترور پاسدار مدافع 
حرم شهید حسن صیاد خدایی در تهران انجام شده است. عصر 
روز یک ش��نبه بود که روابط عمومی کل س��پاه در اطالعیه ای، 
از ش��هادت مدافع س��رافرازحرم، س��رهنگ پاسدار صیاد خدایی 
در اقدام تروریس��تی ضد انقالب و عوامل وابس��ته به اس��تکبار 

جهانی خبر داد.

اردوغان: گسترش ناتو به نفع ترکیه نیست
رئیس جمهور ترکیه تصریح کرده اس��ت که گس��ترش ناتو بدون 
در نظرگرفتن نگرانی های امنیتی اساس��ی به نفع ترکیه و ناتو 
نیست. »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در واکنش 
به قصد فنالند و سوئد برای پیوستن به ناتو تصریح کرد که آنکارا 
معتقد است که سیاست گسترش ناتو بدون توجه به نگرانی های 
امنیتی نه برای ترکیه و نه برای ناتو خوب نیس��ت. خبرگزاری 
آناتولی گزارش کرد، رجب طیب اردوغان با اشاره به وعده هایی 
ک��ه اعض��ای نات��و در خصوص عضویت فنالند و س��وئد به این 
کش��ور داده ان��د گفت که آنکارا به ج��ای بیانیه های دیپلماتیک 
در مورد امنیت خود می خواهد شاهد گام های منسجمی باشد. 
اردوغان طی س��خنانی در یک مراس��م در استان کوجایلی واقع 
در شمال غربی ترکیه گفت که در بحبوحه درخواست عضویت 
فنالند و س��وئد در ناتو، نباید با بیانیه های دیپلماتیک به نگرانی 
های امنیتی ترکیه رسیدگی شود. وی ادامه داد که معتقد است 
سیاست گسترش ناتو بدون توجه به نگرانی های امنیتی اساسی 

نه برای ترکیه و نه خود ناتو خوب نیست. 

لزوم مردمی سازی اقتصاد
رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی با بی��ان اینک��ه اقتصاد ما 
مردم��ی نش��ده اس��ت، گف��ت: ام��روز چال��ش بزرگ��ی به نام 
تحریم داریم که برای خنثی س��ازی تحریم، خصوصی س��ازی 
 و مردمی س��ازی ش��اهراه و تنه��ا راه ب��ه ش��مار می آی��د.

 به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نخستین رویداد بین المللی 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: برای موضوعی گردهم 
آمده ایم که پاش��نه آش��یل ما بر اقتصاد اس��ت. به عبارتی اقتصاد 
دولتی، غیربارور و به زمین نشس��ته و زخم کهنه ای اس��ت که 
 س��ایه س��نگین آن چندین دهه اس��ت که بر کشور افتاده است.

 رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: اس��تقالل، عزت و 
هوی��ت نعمت��ی اس��ت که در جامعه ما وج��ود دارد و باید تالش 
کنیم که این حرمت و اس��تقالل و آزادی حفظ ش��ود. گذش��ته و 
تاریخ این کشور فراز و نشیب هایی داشته است. در تاریخ  تاریک 
کشور زمان هایی بوده که سفیر یک دولت خارجی برای هر چیز 

کشور تصمیم می گرفت.

سياسي

گروه سياسی: رئيس قوه قضائيه با اشاره به طرح اقتصادی 
دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجيحی، به کليه 
مس�ئوالن قضایی از جمله دادس�تان کل و دادس�تان های 
سراس�ر کش�ور بار دیگر دس�تور داد که دولت را در اجرای 
این قانون و تکميل این طرح مساعدت کنند. حجت االسالم 
والمسلمين محسنی اژه ای، روز دوشنبه 2 خرداد در جریان 
نشس�ت ش�ورای عالی قوه قضایيه شهادت پاسدار سرافراز 
مدافع حرم ش�هيد صيادخدایی را تبریك و تس�ليت گفت 
و اظه�ار ک�رد: همانط�ور که دادس�تان ته�ران و رئيس کل 
دادگس�تری اس�تان تهران ورود کرده و دستور داده اند باید 
هر چه س�ریعتر دس�تگاه های امنيتی و اطالعاتی، عوامل و 
اف�راد جان�ی چ�ه در این قضيه و چه در قضيه های مش�ابه را 

شناسایی کنند تا محاکمه و مجازات آنها انجام گيرد.

دس���تور اژه ای ب���رای کم���ک در اج���رای ط���رح توزیع  � 
یارانه 

رئیس دس��تگاه قضا در ادامه با اش��اره به طرح اقتصادی دولت 
درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مسئوالن 
قضایی از جمله دادستان کل و دادستان های سراسر کشور بار 
دیگ��ر دس��تور داد ک��ه دولت را در اجرای ای��ن قانون و تکمیل 
این طرح مس��اعدت کنند. وی در همین راس��تا افزود: همگان 
این مهم را درنظر داش��ته باش��ند که باید طرح مزبور به نحوی 
اجرا شود که مردم بخصوص دهک های پایین جامعه کمترین 
آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی شان بیش از پیش 

تحت تاثیر قرار نگیرد. 
امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود؛ این دستور 
مهم قاضی القضات در جریان نشس��ت روز گذش��ته بود؛ رئیس 
عدلیه در همین راستا به دادستان های سراسر کشور دستور داد 
که شناس��ایی جریان های سازمان یافته و عوامل گروهک های 
ضدم��ردم و ضدنظ��ام را از دس��تگاه های اطالعاتی و امنیتی با 

جدیت مطالبه کنند.
سازمان بازرسی کل کشور اسامی وزارتخانه ها و سازمان هایی 
که در موضوع حمایت از خانواده اقدامات خود را انجام نداده اند 
اعالم کرد رئیس قوه قضاییه در ادامه نشس��ت امروز به رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای »قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« از س��وی دس��تگاه های 
مس��ئول را با توجه به اهمیت و حساس��یت مقوله »جمعیت« 

با جدیت پیگیری و دنبال کند. رئیس دس��تگاه قضا در همین 
زمین��ه ب��ه تکالیف وزارتخانه هایی نظیر »بهداش��ت« و »راه و 
شهرسازی« و سایر دستگاه ها درخصوص تهیه و تدوین آیین 
نامه ها و دس��تورالعمل های ناظر بر »قانون حمایت از خانواده 
و جوان��ی جمعی��ت« در بازه های زمانی 3 تا ۶ ماهه اش��اره کرد 
و گفت: حس��ب گزارش واصله از س��ازمان بازرس��ی، وزارت 
بهداشت باید یک آیین نامه و ۴ دستورالعمل درخصوص قانون 
مزبور تهیه می کرد که این امر انجام نش��ده اس��ت؛ همچنین 
وزارت راه و شهرس��ازی نی��ز مکل��ف به تدوین یک آیین نامه و 
دستورالعمل هایی در این خصوص بود که این مهم نیز صورت 
نگرفته اس��ت؛ عالوه بر اینها بیمه و برخی دس��تگاه های دیگر 

نیز در این زمینه تکالیف داشتند.
 وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه باید اجرای »قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت« با جدیت پیگری شود و چنانچه در اجرای آن 
مش��کالت و موانعی وجود دارد با مس��اعدت و هم افزایی مرتفع 
شود، گفت: سازمان بازرسی به دستگاه هایی که در مدت مقرر 
اقدام به تهیه آیین نامه و دستورالعمل های ناظر بر اجرای قانون 
مزبور نکرده اند، تذکر داده اس��ت اما نباید به صرف تذکر اکتفا 

کرد و چنانچه الزم اس��ت باید موضوع را به دفتر رئیس جمهور 
و کمیسیون اصل 9۰ مجلس هم اعالم کرد.

کاهش تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ � پیگیری شود
مقوله »خودرو« از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس 
عدلیه در جریان نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه بود؛ 
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه سال گذشته 
»شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا« درخصوص تغییر 
مرجع قیمت گذاری خودرو و سلب این امر از»شورای رقابت« 
بنا بر پیش��نهاد وزارت مربوطه ، اظهار کرد: وزارت مربوطه در 
سال گذشته اعالم کرد که با تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو، 
ظ��رف یک  س��ال، تولی��د خودرو افزای��ش و قیمت آن کاهش 
می یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به 
س��ال قبل از آن بودیم؛ علی ایحال ضرورت دارد این موضوع 
ب��ا اهتم��ام ویژه دنبال ش��ود چرا ک��ه بیش از ۶ ماه از وعده داده 
شده گذش��ته است.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
در ادامه نشست به نماینده دستگاه قضا در ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر دستور داد که با توجه به فعال تر شدن این ستاد، 

اقدامات مجدانه ای را در راس��تای کمک و مس��اعدت به س��تاد 
مزب��ور ترتی��ب ده��د و چنانچه در راس��تای حمایت از آمران به 
مع��روف و ناهی��ان از منکر نیازمند بازنگری در ضوابط و صدور 

ابالغیه هایی هستیم، موارد را احصاء و اعالم کند.

با دالالن بازار دارو و ارز برخورد قاطع شود � 
رئی��س عدلی��ه در ادامه با یادآوری این مهم که در اقالمی نظیر 
دارو، تأمین و تخصیص ارز ، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع 
بر عهده وزارت بهداش��ت اس��ت، تصریح کرد: اگر در ش��رایط 
فعل��ی، دالل��ی با هدف س��ودجویی یا اغ��راض دیگر در زمین 
دش��من بازی می کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا 
از دستگاه های اطالعاتی و دستگاه های مسئول مطالبه داریم 
ک��ه چنانچ��ه اطالعات��ی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه 
دهند؛ درغیراینصورت از بیان مس��ائل کلی که اذهان عمومی 
را مشوش می کند بپرهیزند.وی افزود: از دستگاه های انتظامی، 
اطالعاتی و امنیتی و خوِد دولت این مطالبه را داریم که اطالعات 
ش��بکه هایی که در تربیون های مختلف به نام ش��بکه فس��اد، 
مافیایی و سودجویان اقالم از جمله دارو معرفی می شوند، اعالم 
ش��وند تا پیگیری ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام گیرد.  
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این 
هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه قضاییه برای برخورد 
با کسانی که اجاره بها مسکن را افزایش می دهند، تصریح کرد: 
در نم��از جمع��ه ای��ن هفته تهران امام جمعه به حق فرمودند که 
انتظار داریم از قوه قضاییه با کسانی که اجاره بهای مسکن را 
افزایش می دهند برخورد کند؛ خواهشم این است که مالحظه 
کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه 
صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره 
بهای مسکن می شود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخش های 
مسئول به وظایف شان عمل نکرده باشند، ما می توانیم به نحوی 
واردشویم و اگر کمک خواستند می توانیم به شکلی دیگر ورود 
کنیم. وی افزود: اخیراً س��تاد تنظیم بازار به ریاس��ت معاون اول 
رئیس جمه��ور ب��رای بنگاه ه��ا و نه عموم مردم مصوب کرد که 
در تهران اجاره بها مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ 
و ۱۵ درص��د افزای��ش یاب��د؛ در هر ص��ورت اگر چنانچه در این 
زمینه جریان هایی است که می خواهند چوب الی چرخ دولت 
بگذارند و به مردم فش��ار وارد کنند و دس��تگاه های مس��ئول و 

صنوف اطالعی در این زمینه دارند، اعالم کنند.

اژه ای با تاکید بر حمایت کامل از طرح اقتصادی دولت تاکید کرد:

کلی گویی درباره گرانی ها  ممنوع

اخبار کوتاه

برگ کمپانی خودروی سواری سمند رنگ سفید روغنی به شماره پالک ۵۶۲س۴9 ایران 
     NAACJ۱JW۴FF۵۰۱۷8۱ :۱۴۷ و شماره شاسیH۰۱۲۴۰3۱ :۶8   و  شماره موتور
VIN: IRFC9۴۱V۱TC۵۰۱۷8۱     مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
--------------------------------------------------

آگهی فقدان سند مالکیت - آقای مهدی معظمی یگانه ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مس��احت۱۰۴۰۰ متر مربع قطعه ۶۷9 تفکیکی  به ش��ماره ۱۶۷8 فرعی از 9 اصلی 
واقع در قریه مردآباد جزء حوزه ثبتی دو کرج به مورد ثبت۶۵۰۷ صفحه 3۷۲ جلد3۷۲ 
به نام سلیمان نصیری و برابر سند قطعی ۷۱۱۲۷مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۱38۰ دفتر خانه ۲۵ 
کرج به متقاضی منتقل شد. به علت سهل انگاری مفقود گردیده وتقاضای صدورسند 
مالکیت المثنی نموده اس��ت. لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند 
مالکیت نزد خود و یا  انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا 
وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضی واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نگردد س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: ۷۷۷ / ف
مهران رشیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

--------------------------------------------
مفقودی  - برگ سبز و کارت ماشین خودرو سواری سیستم پژو  تیپ روآ دوگانه سوز  
مدل ۱38۵به شماره پالک ۶8۲ ج 89 ایران ۱۴شماره موتور ۱۱۶8۵۰۵۶۶۱۰ شماره 

شاسی  ۶۱3۱۷8۰۲ به نام آزاده خسرجی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
---------------------------------------

مفقودی  - سند کمپانی –سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه)برگ سبز( کارت سوخت 
lX3۵ م��دل  و پالک خودرو سواری کار سیستم هیوندای تیپ    
۲۰۱۱به شماره پالک ۵۱۴ س ۷۱ ایران ۲۴شماره موتور       G۴KEBU۲۵۶933شماره 
شاسی  KMHJU8۱CDBU۲۴۴۱۱9 به نام علی بهبهانی مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.
----------------------------------------------

آگهی مزایده مال منقول 
 چاپ الکترونیکی – مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند ۷EF-LX-۱۷۰۰ - به 
موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۱۰۰۰3۰ یک دستگاه خودرو سواری سمند ۱۷۰۰-
۷EF- LX متعلق به بدهکار آقای علی بوذری مدل ۱39۰ به رنگ شکالتی - متالیک 
نوع سوخت بنزین - گازسوز داری شماره شاسی ۰۵۲۰۱۱CF۲JC۱NAACJ شماره 
انتظامی ۲۴۵ و ۵۵ ایران 9۱ به شماره موتور ۱۴۷9۰۰39۱۷8 توقیف گردیده . وضعیت 
کارآیی موتور و دس��تگاه انتقال نیرو)گیربکس( - دیفرانس��یل س��الم و آماده بکار قابل 
بهره برداری است برخی از اجزا بدنه اتاق بصورت مختصر فرو رفتگی دارد لیکن سالم 
و قابل بهره برداری می باش��د. سیس��تم برق و روش��نایی س��الم و آماده بکار و قابل بهره 
برداری اس��ت. قابلیت تعویض پالک و ش��ماره مربوطه به ش��رط ارایه اس��ناد مالکیت 
قانونی متعلقه را دارا می باشد. الستیک های جلو و عقب 3۰درصد آج دارد بیمه نامه 
ش��خص ثالث خودرو تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ نزد ش��رکت بیمه نامه ایران می باش��د نبود 
. طبق نظریه کارش��ناس رس��می به مبلغ ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و چهار 

صد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده است . خودروی مزبور با توجه به سوابق موجود 
خودرو فوق مبلغ ۷/۶3۰/۰۰۰ ریال جریمه معوقه دارد. خودرو فوق پس از درخواست 
وکیل بستانکار پرونده به موجب صورتجلسه بازداشت محلی در پارکینگ ایثار توقیف 
گردیده است . خودروی مذکور از ساعت 9 الی ۱۲ مورخه یازدهم خرداد ماه سال یکهزار 
و چهار صد و یک روز چهارشنبه ۱۴۰۱/3/۱۱ در محل توقیف خودرو واقع در اردبیل 
پارکینگ ایثار از طریق مزایده به فروش می رسد. متقاضیان جهت رویت خودرو می 
توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری به پارکینگ مراجعه نمایند، مزایده 
از مبلغ ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیاردو چهارصدو پنجاه میلیون ریال( شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی توسط کلیه شرکت کنندگان بدون استثناء )حتی بستانکار( 
، به حس��اب تمرکز وجوه س��پرده به ش��ماره ۱۴۰۱۰۰۰۰۴۰۷۵۰۱3۲۰۷88۰۱83 با 
شناس��ه واری��ز 9۶۱۰۱3۲۷۵۱۰8۵۷۵۰۰۱83۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ نزد بانک ملی ایران و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حس��اب س��پرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل اس��ترداد نبوده  و به حس��اب خزانه واریز خواهد ش��د. و 
عملیات فروش از درجه اعتبار س��اقط و مزایده تجدید خواهد ش��د. و کلیه هزینه های 
قانونی به عهده برنده مزایده است در صورت وجود مازاد ، وجوه مازاد ، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. نیم عشر و حق 

مزایده نقدا"وصول خواهد شد.
رییس واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل- کشفی مقدم

-------------------------------------------------
آگهی تجدید حدود اختصاصی

نظ��ر ب��ر اینک��ه شش��دانگ یکب��اب خان��ه و مغازه به ش��ماره 3۵۱8۴ فرع��ی مفروز 
و مج��زی از ۱9۶ فرع��ی از 33 اصل��ی واق��ع در بخ��ش س��ه اردبیل برابر رای ش��ماره 
۱۴۰۰۶۰3۰3۰۱۰۰۰۵۷3۵- ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیات حل اختالف مستقر در ثبت منطقه 
دو اردبیل موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می بنام آقای ناصر محمودنیا ش��یران فرزند نوروز تایید مالکیت گردیده اس��ت و تا 
کنون تحدید حدود آن بعمل نیامده اس��ت . فلذا طبق ماده ۱3 آیین نامه قانون مزبور 
تحدید حدود پالک مرقوم روز یکش��نبه مورخه ۱۴۰۱/3/۲9 راس س��اعت ۱۰ صبح 
در محل شروع  و بعمل خواهد آمد. بدین وسیله به مالکین و مجاورین اخطار میشود 
در موعد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نس��بت به تحدود پالک مزبور نظارت 
فرمایند ، و اعتراض به حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ 

تحدید حدود به مدت 3۰ روز خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل- حسنی قابل

--------------------------------------------------
آگهی فقدان سند رسمی مالکیت خودرو

اصل س��ند رس��می مالکیت وس��یله نقلیه )برگ سبز( خودروی سواری سمند LX مدل 
۱39۱ و دوگانه س��وز به رنگ س��فید بش��ماره موتور ۱۲۴K۰۰9۱۰۷۴ و بشماره شاسی 
NAACA۱CBXDF۵9۵338 و بش��ماره پالک انتظامی ۲۱۶ ق 88  ایران 9۱ بنام 
آقای میرجاوید سیدفخرآبادی فرزند میرجهانگیر صادره از مشکین شهر و بشماره کد 

ملی ۱۶۶۰۱۵۰۷۷9 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گسترش ترانزیت میان کشورهای عضو سازمان اکو تشکیل کمیته ای برای بررسی ترور شهید صیاد خدایی 
رئیس شورای امنیت کشور درباره ترور شهید حسن صیاد خدایی گفت: با همکاری 
و هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی کمیته ای تشکیل شده و موضوع در دست 
بررسی است. احمد وحیدی وزیر کشور روز گذشته در نشست کمیسیون  امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس حاضر ش��د و ابعاد امنیتی و پیامدهای اجتماعی 
طرح مردمی س��ازی و توزیع عادالنه یارانه ها را ش��رح داد. وزیر کش��ور با بیان 
اقدام��ات دول��ت ب��ه ویژه رییس جمهوری برای اجرای این طرح یادآور ش��د:  در 
زمان اجرای این طرح ش��اهد افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بودیم. امنیت 

مواد غذایی به یک مس��اله مهم جهانی تبدیل ش��ده اس��ت و برخی از کش��ورها به ش��دت در حال  ذخیره کاالهای 
اساسی هستند. وحیدی خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات انجام شده و تامین کاالهای اساسی، امروز مشکل 

خاصی در این زمینه وجود ندارد. 
در این نشس��ت، تعدادی از اعضای کمیس��یون امنیت ملی س��واالتی را درباره ابعاد اقتصادی طرح و اجرای هر چه 
بهتر آن مطرح کردند. رئیس ش��ورای امنیت کش��ور در ادامه این نشس��ت درباره ترور روز گذش��ته در تهران که به 
ش��هادت حس��ن صیاد خدایی منجر ش��د، اظهار کرد: با همکاری و هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی کمیته ای 

تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است.   

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: تاکید داریم که فعالیت ها در 
حوزه ترانزیتی بین کشورهای عضو سازمان اکو گسترش بیشتری پیدا کند و باید 
تعرفه ها بین کشورهای عضو، همگن و هماهنگ باشد. اجالس معاونین وزرای 
امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اکو، روز گذشته در محل سازمان 
اکو در تهران، آغاز به کار کرد. کشورهای ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان در سطح 
معاونین وزرای امور خارجه ش��رکت کرده بودند و از طرف کش��ورمان نیز مهدی 
صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزرات امور خارجه در این اجالس شرکت کرده 

بودند. مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان در حاشیه اجالس معاونین وزرای 
خارجه کشورهای عضو سازمان اکو در جمع خبرنگاران گفت: این نشست با محوریت گسترش تعامالت تجاری 
و اقتصادی بین کش��ورهای عضو برگزار ش��د. میزان تبادالت تجاری س��ال گذش��ته بین کشورهای عضو در حدود 
۴۰ میلیارد دالر بود. وی افزود: همچنین ظرفیت الزم برای رسیدن حجم مبادالت به ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد دالر 
وجود دارد. معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: در حال حاضر ش��اهد فعالیت بانک اکو هس��تیم 

ولی معتقدیم که باید این بانک فعال شود تا روابط بانکی بین کشورها را پشتیبانی و اجرایی کند. 

گروه سیاسی: رئیس جمهور پیش از عزیمت به عمان، گفت: 
روابط سیاسی و تجاری میان کشور ایران و عمان وجود دارد 
از این رو، این س��طح از روابط برای هیچ کدام از دو کش��ور 
قابل قبول نیست و تصمیم هر دو کشور ارتقای سطح روابط 
سیاسی، اقتصادی و تجاری است. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور صبح روز گذشته پیش از عزیمت به عمان ضمن 
تسلیت و تبریک شهادت سرهنگ صیاد خدایی به خانواده وی 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اظهار داشت: برای این شهید 
علو درجات را از خداوند متعال مسئلت می کنم. بدون تردید 
در این جنایت دست استکبار جهانی و کسانی که از مدافعان 
حریم و حرم شکست خوردند دیده می شود که به این شکل 
می خواهند استیصال خود را نشان دهند. وی افزود: بر پیگیری 
جدی این جنایت از سوی مسئوالن امنیتی تاکید دارم و تردید 

ندارم انتقام خون پاک این شهید بزرگوار 
از دست جنایتکاران حتمی است. رئیس 
جمهور با بیان اینکه این س��فر با دعوت 
سلطان عمان انجام می شود، گفت: روابط 
خوبی میان ما و کش��ور عمان به عنوان 
کشور دوست، برادر و همسایه وجود دارد. 
روابط سیاسی و تجاری میان کشور ایران 

و عمان وجود دارد از این رو، این سطح از روابط برای هیچ کدام 
از دو کشور قابل قبول نیست و تصمیم هر دو کشور ارتقای 
سطح روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری است. رئیسی با بیان 
اینکه روابط تجاری میان دو کشور حتماً می تواند توسعه پیدا 
کند، تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل، انرژی، گردش��گری 
و به ویژه گردش��گری س��المت می توانیم روابط بیش��تری 

تعری��ف کنیم. در این س��فر با همکاری 
دس��تگاه های مختلف اداری تفاهم نامه 
هایی میان دو کشور به امضا خواهد رسید 
و به دنبال آن اجراییات پیگیری خواهد 
ش��د. رییس جمهور افزود: این س��فر در 
راستای توسعه سیاست همسایگی میان 
ما و کش��ورهای همسایه بسیار اهمیت 
دارد و روابط دوجانبه و توسعه آن در این مذاکرات مورد بحث 
است و روابط منطقه ای مورد گفتگو خواهد بود. رئیسی تاکید 
کرد: نکته محوری در منطقه آن است که همکاری و گفتگوی 
بین کشورهای منطقه می تواند امنیت ساز باشد و حتماً حضور 
نیروهای خارجی و بیگانه در این منطقه به هیچ وجه امنیت 
ساز نیست و می توان. امنیت منطقه را مورد تهدید قرار دهد. 

رییس جمهور با بیان اینکه مواضع و نکات مشترکی میان ما و 
عمان وجود دارد که در این گفتگوها حتماً پیرامون آنها بحث 
خواهد ش��د، بیان داشت: امیدوار هستیم سیاست های دولت 
برای ارتباط با کشورهای دوست و همسایه توسعه پیدا کند 
و گامی در جهت روابط خوب با همس��ایگان باش��د و استمرار 
داشته باشد. گفتنی است رئیسی روز گذشته با استقبال رسمی 
وارد مسقط شد و با سلطان عمان دیدار کرد.۱۲ سند همکاری 
میان مقامات ارشد دو کشور ایران و عمان در حوزه های انرژی، 
سیاسی، حمل و نقل، همکاری های دیپلماتیک، روابط تجاری 
 و اقتصادی، علمی، محیط زیس��ت و ورزش��ی به امضا رسید.

این اسناد توسط وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، 
نفت، راه و شهرس��ازی و رئیس س��ازمان توس��عه تجارت 

کشورمان و همتایان عمانی آنها به امضا رسید.

آيت اهلل رئیسی با سلطان عمان ديدار کرد:
گسترش روابط ایران و عمان در دستور کار


