توییت سخنگوی دولت درباره محتوای سخنرانی رییس جمهور در سازمان ملل

ســخنگوی دولــت تاکیــد کــرد کــه بیــان مواضــع ،ابتــکارات نــو و رایزنــی بــرای احقــاق حقــوق ملــت ایــران ،محــور دیپلماســی
فشــرده ،پویــا و نتیجهگــرا بــا ســران کشــورها در نیویــورک اســت.
بهــادری جهرمــی در توییتــر نوشــت :بیــان مواضــع ،ابتــکارات نــو و رایزنــی بــرای احقــاق حقــوق ملــت ایــران ،محــور دیپلماســی
فشــرده ،پویــا و نتیجهگــرا بــا ســران کشــورها در نیویــورک اســت .رئیسجمهــور ســاعت  ۱۸بهوقــت ایــران در هفتادوهفتمیــن
نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ،مواضــع اصولــی و مبتنــی بــر عدالــت ملــت ایــران را ارائــه خواهــد کــرد

سرلشکر باقری :اجازه نمیدهیم
دوران دفاع مقدس به فراموشی
سپرده شود
رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح :خــود را موظــف
یدانیــم تاریــخ دفــاع مقــدس را از هرگونــه دروغ و انحراف
م
مصــون داشــته و اجــازه ندهیــم کــه آن دوران پرافتحــار به
فراموشــی ســپرده شــود.
سرلشــکر محمــد باقــری رئیــس ســتادکل نیروهــای
مســلح در مراســم دیـدار پیشکســوتان دفــاع مقــدس بــا
رهبــر انقــاب اســامی طــی ســخنانی اظهــار داشــت:
عزیزانــی کــه امــروز توفیــق شــرفیابی بــه محضــر شــما را
پیـدا کردهانــد جمععــی از پیشکســوتان دفــاع مقــدس و
مقاومــت ،خانـواده معظم شــهیدان وایثارگـران ،جانبــازان،
روحانیــون و اقشــار مختلــف دفــاع مقــدس هســتند.
وی افــزود :موجــب افتخــار اســت کــه در گام دوم انقــاب
اســامی ودر آســتانه چهــل و دومیــن ســالگرد دفــاع
مقــدس کــه تضمیــن کننــده هویــت ،امنیــت ،عــزت و
شــکوه ملــت ایران بــود و مقــوم ارزشــهای متعالــی انقالب
اســامی اســت بــا هــدف تکریــم حماســه ســازان جهــاد و
شــهادت و بهــره گیــری از ذخیــره دفــاع مقــدس و معرفی
ســبک زندگــی رزمنــدگان ســومین آییــن تجلیــل از 1
میلیــون پیشکســوت دفــاع مقــدس را در محضــر شــما
برگـزار کنیــم.
ســردار باقــری ادامــه داد :جنــگ بــزرگ تحمیــل شــده
بــه ملــت ایـران کــه بــا الطــاف خداونــد و بــا رهبــری امــام
راحــل و خــون شــهیدان بــه گنجینه بــزرگ و ســرمایهای
مانــدگار بـرای تـداوم تــاش و پیشــرفت و عــزت کشــور
تبدیــل شــد.
رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح تصریــح کــرد :چــه
بســیاری ســختی هــای بــزرگ در دوران دفــاع مقــدس
کــه بــا اتــکا بــه خــدا و مجاهدتهــای خالصانــه بــه
پیروزیهــای بــزرگ تبدیــل شــدو شــاید یکــی از آنهــا
تبدیــل بــن بســت شکســت بــه پیــروزی با تغییــر جنگ
کالســیک بــه نبــرد انقالبی بــا تاکتیــک بومــی و و حدت
ارتــش و ســپاه اســت کــه نهایتا به آزادســازی خرمشــهر
در عملیــات بیــت المقــدس و ســایر پیــروزی هــای بزرگ
انجامیــد .الزم بــه تاکیــد اســت کــه اعتقــاد داریــم کــه
امــروز بانــگاه بــه درون و اتکا با ســرمایه جوانان دانشــمند
و انقالبــی کشــور بر اســاس ابتــکارات برخواســته از دانش
و عمــل مجاهدانــه قطعــا تنهــا مســیر حــل مشــکالت
کنونــی کشــور و فتــح خرمشــهرهای دیگــر خواهــد بــود.
ســردار باقــری بــا بیــان اینکــه حفــظ و نشــر ارزشهــای
دفــاع مقــدس و بهــره گیــری از تجــارب آن را وظیفــه
خــود میدانیــم و در ایــن راه از هیــچ کوششــی بــرای
اعتــای ملــت ایــران دریــغ نخواهیــم کــرد ،گفــت :خــود
را موظــف میدانیــم بــا همــه دلســوزان انقــاب اســامی
گنــج دفــاع مقــدس را در راه اعتــای بازدارندگــی و عــزت
و امنیــت و اســتقالل و آرامــش ملــت ایران بــکار بگیریم و
از هرگونــه دروغ و انحــراف مصــون داشــته و اجــازه ندهیم
کــه آن دوران پرافتحــار بــه فراموشــی ســپرده شــود.

نشست کمیته مشترک

ایران و کویت به تعویق افتاد

ســفیر کشــورمان در کویــت اعــام کــرد کــه نشســت
کمیتــه مشــترک ایــران و کویــت کــه قــرار بــود مــاه
جــاری برگــزار شــود ،بــه تعویــق افتــاد.
محمــد ایرانــی ،ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در
کویــت در گفــت وگــو بــا روزنامــه الــرای اعــام کــرد کــه
نشســت کمیتــه مشــترک ایــران و کویــت کــه قــرار بــود
در مــاه جــاری در کشــور کویــت برگــزار شــود بــه تعویــق
افتاد.
وی گفــت کــه دلیــل تعویــق ایــن نشســت ایجــاد برخی
تغییــرات در مناصــب کنســولی وزارت امور خارجــه ایران
است.
ایرانــی در ادامــه گفــت کــه وجــود  ۱۷پرواز مســتقیم در
هفتــه میــان ایــران و کویــت نشــان دهنــده قــوی بــودن
روابــط گردشــگری و دینــی و درمانــی میــان دو کشــور
اســت.
ســفیر کشــورمان همچنیــن گفــت کــه دو طــرف ایرانــی
و کویتــی طــی مــاه آینــده درخصــوص تاریــخ دقیــق
برگــزاری نشســت کمیتــه مشــترک توافق نظــر خواهند
کــرد و در ایــن نشســت درمــورد مســاله ویزاهــای اتبــاع
ایرانــی و مشــکالت ایرانــی های مقیم کویــت و همچنین
مشــکالت تبــادالت تجــاری دریایــی میــان دو کشــور
گفتوگــو خواهــد شــد.
وی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه برگــزاری این نشســت
پــس از  ۷ســال گفــت کــه اعضــای این کمیته در ســطح
دســتیاران وزیــر خارجــه در امــور کنســولگری خواهنــد
بــود .بــر اســاس ایــن گــزارش ،محمــد ایرانــی همچنیــن
در صفحــه توییتــر خــود نوشــت کــه شــرایط منطقــه
نیازمنــد همــکاری تهــران بــا کشــورهای همجــوار اســت.
وی گفــت :تحــوالت منطقه نیازمنــد این همکاری اســت
و رویکــرد جدیــد ایــران نســبت به کشــورهای همجــوار و
عــزم آن بــرای تقویــت روابــط ،باعــث شــد کــه ســفرا بــه
تهــران بروند.
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امام خامنهای :صیانت از کشور با مقاومت بهدست میآید نه تسلیم؛ این یک اصل است
رهبــر معظــم انقــاب بــا بیــان اینکــه نســل
جدیــد خیلــی از مســائل دفــاع مقــدس را
نمیدانــد ،فرمودنــد :بایــد کاری کنیــم نســل
امــروز هــم ایــن حــوادث را بدانــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای رهبــر معظــم
انقــاب اســامی صبــح امــروز در آییــن تجلیــل
از پیشکســوتان دفــاع مقــدس ،جنــگ تحمیلــی
را ،نتیجــه سیاســت راهبــردی امپراطــوری نظــام
ســلطه در دشــمنی بــا جمهــوری اســامی و
ملــت ایــران خواندنــد و افزودنــد :بــا وجــود
حمایــت همــه جانبــه قدرتهــای جهانــی از
صــدا ِم جاهطلــب و دیوانــهی قــدرت ،جنــگ
در پرتــو ســه عنصــر «قــدرت جوشــان انقــاب،
رهبــری بســیار مؤثــر امــام و خصوصیــات فاخــر و
برجســته ملــت ایــران» از یــک تهدیــد قطعــی و
بــزرگ بــه یــک فرصــت بــزرگ تبدیــل شــد کــه
روایــت صحیــح و دقیــق ایــن فصــل شــورانگیز
و هیجــانآور از تاریــخ ایــران بــه نســل جــوان
و نوجــوان ،اســتمرار موفقیتهــای انقــاب را
تضمیــن خواهــد کــرد.
فرمانــده کل قــوا ،دفــاع مقــدس را حادثــهای
پرهیجــان ،پرمعنــا و پــر فایــده بــرای امــروز
و فــردای کشــور خواندنــد و بــا عــرض مراتــب
احتــرام و ارادت بــه پیشکســوتان دفــاع مقــدس
افزودنــد :پیشکســوتان زودتــر از دیگــران نیــاز
حیاتــی آن مقطــع را شــناختند و بــرای تأمیــن
ایــن نیــاز بــه میــدان پرحادثــه جنــگ و جهــاد و
ایثــار شــتافتند ،بنابرایــن تمجیــد و احتــرام بــه
آنهــا وظیفــه ای قطعــی و همگانــی اســت.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای بــا اشــاره بــه اینکــه
حقایــق حوادثــی
بــا گذشــت زمــان ،ابعــاد و
ِ
نظیــر دفــاع مقــدس ،بیشــتر و بهتــر قابــل درک
میشــود ،افزودنــد :بایــد بــه گونــهای عمــل
کــرد کــه معرفــت و آگاهــی بــه «حقایــق
دفــاع مقــدس بــه عنــوان برهــهای درخشــان
و تأثیرگــذار» ،بطــور مســتمر افزایــش یابــد و
نســل کنونــی از واقعیــات و حقایــق آن دوران
آگاه شــود کــه تــاش در ایــن زمینــه توقعــی
جــدی از پیشکســوتان دفــاع مقــدس و متولیــان
اینگونــه مســائل اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه اســناد و مــدارک منتشــر
شــده از جنــگ تحمیلــی از ســوی غــرب
افزودنــد :ایــن اعترافــات ،حقانیــت حرفهــای
مــا را کــه زمانــی ادعــا و تصــور میشــد ،ثابــت
میکنــد .
فرمانــده کل قــوا ،تحمیــل جنــگ بــه ایــران
را واکنــش طبیعــی ســلطهگران جهانــی بــه
پیــروزی انقــاب اســامی خواندنــد و گفتنــد:
انقــاب ملــت ایــران ،صرف ـاً شکســت یــک نظــام
وابســته و فاســد و یــک ضربــه مقطعــی بــه آمریکا
و اســتکبار نبــود بلکــه تهدیــد امپراطــوری نظــام
ســلطه بــود و مســتکبران غــرب و شــرق بــا درک
عمــق ایــن تهدیــد ،جنــگ را بــا تشــویق و
تحریــک صــدام بــر ملــت ایــران تحمیــل کردنــد.
ایشــان هــدف از جنــگ تحمیلــی را جلوگیــری
از انتقــال پیــام و حرفهــای نــو ملــت ایــران
بــه دیگــر ملتهــا از جملــه نهراســیدن از امریــکا
و ایســتادگی و مقاومــت در مقابــل ظلــم و
تبعیــض جهانــی دانســتند و افزودنــد :ظهــور
نظــام سیاســی مســتقل و الهامبخــش ،آن
هــم در کشــوری کــه نقطــهی امیــد ،اتــکاء و
طمــعورزی امریــکا بــه شــمار میرفــت بــرای
امریــکا و ســلطه گــران ،اصــ ً
ا قابــل تحمــل
نبــود ،بنابرایــن بعــد از تحــرکاتِ ناکامــی
همچــون کودتــا ،حملــه بــه طبــس و تحریــک
قومیتهــا ،جنگــی تمــام عیــار را بــه ملــت
ایــران تحمیــل کردنــد.
فرمانــده کل قــوا افزودنــد :ایــن
د ر
حملــهی سراســری البتــه
ذهــن انقالبیــون ،پیشبینــی
نمیشــد امــا بــرای عناصــری
از نیروهــای مســلح کــه مجــرب
بودنــد و بــرای شــخصیتهای
برجســته و مســتقل جهــان
نبــود.
غیرمنتظــره
رهبــر انقــاب در همیــن زمینــه
بــه ســخنان احمــد ســکوتره رئیــس
جمهــور فقیــد گینــه در دیــداری
خصوصــی بــا ایشــان اشــاره کردنــد
و گفتنــد :آقــای ســکوتره معتقــد
بــود وقــوع جنــگ تحمیلــی ناگزیــر
بــوده اســت ،چــون امپریالیــزم اگــر
نتوانــد انقالبــی را تضعیــف یــا
مهــار کنــد حتم ـاً جنگــی ســنگین
را بــه آن تحمیــل خواهــد کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای بــا

انتقــاد از ســخنان کســانی کــه غیــر مســئوالنه
ایــران را مســئول جنــگ تحمیلــی میداننــد و
میگوینــد دفــاع مقــدس بایــد بعــد از آزادســازی
خرمشــهر پایــان مییافــت گفتنــد :حادثــهی
پایــان جنــگ یعنــی حملــه و پیشــروی صــدام
بعــد از پذیــرش قطعانــه  598از جانــب ایــران
و بعــد از آن ،حملــهی مرصــاد ،نشــان داد کــه
اگــر در مقطــع آزادی خرمشــهر ،دفــاع پایــان
مییافــت صــدام حتمــاً مجــددا ً پیشــروی
میکــرد بــه خصــوص اینکــه بخشهــای زیــادی
از ایــران عزیــز ،در آن مقطــع هنــوز در اشــغال
متجــاوزان بــود.
ایشــان تجزی ـهی ایــران و جــدا کــردن خوزســتان
بــه عنــوان بخشــی مهــم از کشــور ،بــه زانــو در
آوردن ملــت ،برانــدازی جمهــوری اســامی و در
دســت گرفتــن سرنوشــت ملــت ایــران را اهــداف
اصلــی امپراطــوری کینهتــوز ســلطه از تحمیــل
جنــگ بــه ایــران برشــمردند و گفتنــد نبایــد ایــن
حقایــق آشــکار را فرامــوش کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای ،تبدیــل جنــگ 8
ســاله از تهدیــدی بــزرگ بــه فرصتــی بــزرگ
را دومیــن حقیقــت دفــاع مقــدس دانســتند و
گفتنــد« :جوشــش انقــاب ،رهبــری تعییــن
کننــده امــام خمینــی و خصوصیــات برجســته
و تاریخــی ملــت ایــران» ،ســه عنصــر و عامــل
مهمــی بودنــد کــه ایــن حقیقــت شــورانگیز را
رقــم زدنــد کــه بایــد در تبییــن آن بخوبــی کار
شــود بــه خصــوص اینکــه فرصتهــای بوجــود
آمــده از دل تهدیــد ســهمگین جنــگ ،هنــوز
بــرای اکثــر مــردم ناشــناخته اســت.
فرمانــده کل قــوا ،دادن درس عبــرت بــه ملتهــای
دیگــر را از جملــه اهــداف زیادهخواهــان جهانــی
از بــه راه انداختــن جنــگ تحمیلــی برشــمردند و
افزودنــد :آنهــا میخواســتند بــا ســرکوب ملــت
ایــران ،بــاب گشــوده شــدهی مقاومــت را کامــ ً
ا
ببندنــد امــا ملــت ،همــه اهــداف جبهــه اســتکبار
را خنثــی کــرد و برخــاف تصــور دشــمنان ،خــود
را بــاال کشــید و فرصتهــای بســیار آفریــد.
رهبــر انقــاب اســامی یکــی از دســتاوردهای
دفــاع مقــدس را ایســتادگی مــردم بویــژه مــردم
خوزســتان و عــرب زبانهــا و بیتوجهــی آنهــا
بــه وسوســههای دشــمن بــرای تجزیــه کشــور
دانســتند و گفتنــد :دفــاع مقــدس همچنیــن
زمینهســاز بــروز باورهــای دینــی و برتریــن
ســجایای اخالقــی ملــت ایــران شــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه بــروز
گذشـت ،فــداکاری و دیــن بــاوری در دوران دفــاع
مقــدس بویــژه گذشــت خانوادههــای رزمنــدگان
و شــهدا افزودنــد :در دوران دفــاع مقــدس ،همـهی
کشــور بــه عمــق دفاعــی جبهههــا تبدیــل شــد
و شــهر و روســتا ،مســجد و هیــأت ،حــوزه و
دانشــگاه ،همــه در خدمــت دفــاع و انقــاب قــرار
گرفتنــد.
ایشــان اتحــاد و انســجام ملــت را از دیگــر
دســتاوردهای دوران دفــاع مقــدس برشــمردند و
خاطرنشــان کردنــد :در ســالهای ابتدایــی انقــاب
بــه دلیــل اختالفــات سیاســی در ســطوح بــاالی
کشــور و اقدامــات تفرقــه افکنانــه گروهکهــا،
مــردم دســته دســته شــده بودنــد امــا دفــاع
مقــدس همــه آحــاد مــردم را یکپارچــه کــرد.
رهبــر انقــاب اســامی یکــی دیگر از دســتاوردهای
دفــاع مقــدس را کــه زمینهســاز تبدیــل تهدیــد
بــه فرصــت شــد ،مســئله اقتــدار نظامــی کشــور
دانســتند و گفتنــد :در شــروع جنــگ تحمیلــی
وضــع کشــور از لحــاظ نظامــی خــوب نبــود
امــا دفــاع مقــدس از یــک طــرف تبدیــل
بــه آزمــون وفــاداری ارتــش بــه نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی شــد و

از طــرف دیگــر زمینهســاز ســربرآوردن ســپاه بــه
عنــوان یــک حقیقــت درخشــنده شــد.
فرمانــده کل قــوا بــا تأکیــد بــر اینکــه اقتــدار
نیروهــای مســلح موجــب محبوبیــت آنهــا نــزد
مــردم و ایجــاد احســاس امنیــت بــرای کشــور
شــد ،افزودنــد :البتــه ایــن نکتــه بایــد مــد نظــر
فرماندهــان محتــرم ارتــش و ســپاه باشــد کــه ایــن
محبوبیــت و اقتــدار تــا زمانــی اســت کــه حرکــت
پیشرونــده نیروهــای مســلح بــا همــان شــتاب
قبلــی ادامــه داشــته باشــد و دســتخوش توقــف
و عقــب گــرد نشــود زیــرا هرگونــه توقــف در
مقابــل حرکــت رو بــه جلــوی دشــمن ،بــه معنــای
عقبگــرد اســت و بــر همیــن اســاس مســئوالن
نظامــی و کشــوری ،پشــتیبانی از نیروهــای مســلح
را از کارهــای واجــب خــود بداننــد.
ایشــان تأکیــد کردنــد :بــه لطــف الهــی امــروز
کشــور از لحــاظ دفاعــی بــه مرحلــه بازدارندگــی
رســیده اســت و از لحــاظ تهدیــد خارجــی نگرانــی
وجــود نــدارد و دشــمنان نیــز ایــن موضــوع را بــه
خوبــی میداننــد.
رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه بــه یــک نکتــه
مهــم اشــاره کردنــد و گفتنــد :برخــی اوقــات در
مــورد دفــاع مقــدس تعابیــری همچــون اســتفاده
از مــوج انســانی بــکار بــرده میشــود در حالیکــه
محــور تمــام حــرکات و اقدامــات و عملیــات در 8
ســال جنــگ ،تدبیــر و عقالنیــت بــود و روشهــا
و راهکنشهــای ابتــکاری در عملیــات مختلــف
قابــل تدریــس در دانشــگاههای نظامــی اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای از جملــه
دســتاوردهای دفــاع مقــدس را ثابــت شــدن
یــک اصــل مهــم بــرای ملــت ایــران دانســتند و
تأکیــد کردنــد :در دوران دفــاع مقــدس ثابــت
شــد کــه صیانــت کشــور و بازدارندگــی در مقابــل
تهدیدهــای دشــمن ،تنهــا از راه مقاومــت بدســت
میآیــد و نــه تســلیم.
ایشــان افزودنــد :در همــان اوایــل جنــگ افــرادی
معتقــد بــه تســلیم بودنــد و غیــر مســتقیم ایــن
موضــوع را مطــرح میکردنــد امــا امــام محکــم
ایســتاد و در نهایــت بــرای ملــت ایــران نیــز ثابــت
شــد کــه پیــروزی و پیشــرفت و صیانــت کشــور بــا
مقاومــت حاصــل میشــود.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه اســتفاده
از اصــل مقاومــت در مســائل مختلــف سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگــی خاطرنشــان کردنــد :ایــن
مقاومــت هوشــمندانه موجــب شــد اوالً یــک
اطمینــان و اعتمــاد بــه نفــس داخلــی در فعالیــن
سیاســی و فرهنگــی بوجــود
آیــد ،ثانیــاً بــه دشــمن
آموخــت در محاســبات
خــود ،همــواره قــدرت
داخلــی ایــران را بــه
حســاب بیــاورد چــرا
کــه مــا بــا همیــن
روحیــه توانســتیم
در بســیاری از مــوارد
همچــون فشــار حداکثــری
یــا طــرح خاورمیانــه جدیــد
و یــا تعــرض بــه مرزهــای
هوایــی و دریایــی از جملــه
ســاقط کــردن پرنــده متجــاوز

دشــمن یــا توقیــف شــناورهای خاطــی آنــان،
دشــمن را نــاکام بگذاریــم.
ایشــان بــه تأکیــد مکــرر خــود بــر لــزوم
روایتگــری درســت ،اشــاره کردنــد و گفتنــد:
فعالیتهایــی کــه تاکنــون در ایــن زمینــه انجــام
شــده خــوب اســت امــا همــه آنهــا زیرســاخت
هســتند و بایــد خروجــی کارهــا مشــاهده شــوند.
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد :هنگامــی
میتوانیــد از نتیجــهی کار خــود در روایتگــری
دفــاع مقــدس احســاس رضایــت کنیــد کــه
نوجــوان دبیرســتانی و جــوان دانشــگاهی بــا
همــان چشــمی کــه شــما بــه دفــاع مقــدس
نــگاه میکنیــد ،بــه مســائل آن بنگــرد و همــان
برداشــت را داشــته باشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای بــا تأکیــد بــر
اینکــه اگــر ایــن مهــم اتفــاق بیفتــد موفقیــت
در میدانهــای گوناگــون آینــده ،حتمــی خواهــد
بــود ،افزودنــد :حضــور جوانهایــی کــه بــرای
دفــاع از حــرم بــه میــدان رفتنــد و برخــی هــم
بــه شــهادت رســیدند از تأثیــرات روایــت درســت
بــود زیــرا ایــن جوانهــا دفــاع مقــدس را ندیــده
بودنــد.
فرمانــده کل قــوا بــا اشــاره بــه تــاش دشــمن
بــرای انــکار فرازهــا و اوجهــای دفــاع مقــدس
و بزرگنمایــی برخــی نقــاط ضعــف احتمالــی
گفتنــد ،آنهــا بــا کار «فرهنگــی ،تبلیغاتــی و
رســانهای» پرحجــم تــاش میکننــد زرق و بــرق
دروغیــن اســتکبار را بــه رخ جوانــان بکشــند و
تلخیهــا و تاریکیهــای خــود را پنهــان کننــد
و در مقابــل ،بــا پنهــان کــردن نقــاط قــوت و
دســتاوردهای دفــاع مقــدس ،زمینهســاز تــرس
مــردم از قــدرت و هیبــت ظاهــری اســتکبار
شــوند کــه نتیجــهی آن ،تــرس از دشــمن در
میــدان سیاســی و خــود کــم بینــی در مقابــل
دشــمن در میــدان فرهنگــی اســت.
رهبــر انقــاب اســامی در پایــان پاســخگویی بــه
روایتهــای دروغ و مخــدوش از دفــاع مقــدس
و اصــل انقــاب اســامی را ضــروری خواندنــد و
افزودنــد :امریکاییهــا و صهیونیس ـتها بــا نــگارش
کتــاب و تولیــد فیلــم در ایــن زمینــه مشــغول
هســتند کــه بایــد بــا اســتفاده از افــراد اهــل فکــر
و هنــر در مقابــل آنهــا تــاش و اقدامــات مناســب
انجــام داد.
در ایــن دیــدار ،ســردار سرلشــکر محمــد باقــری
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا اشــاره
بــه برگــزاری «ســومین آییــن تجلیــل و تکریــم
سراســری از یــک میلیــون پیشکســوت
دفــاع مقــدس و مقاومــت» ،گزارشــی
از برنامههــا و فعالیتهــای
انجامگرفتــه در زمینــه حفــظ
و ترویــج فرهنــگ و ارزشهــای
دفــاع مقــدس بیــان کــرد.
در آغــاز ایــن مراســم کــه بــا
ارتبــاط تصویــری بــا مراکــز 31
اســتان همــراه بــود آقــای صــادق
آهنگــران دقایقــی بــه نوحهســرایی
پرداخــت.

سیاسی

آیت اهلل جنتی :دشمنان ،دشمنی
خود را کنار نگذاشتهاند بلکه نوع
دشمنی تغییر کرده است

دبیــر شــورای نگهبــان گفــت :دشــمنان ایــران
اســامی دشــمنی خــود بــا ایــن مــردم شــریف
را کنــار نگذاشــتهاند بلکــه نــوع دشــمنی
تغییــر کــرده و امــروز عرصههــای فرهنــگ و
اقتصــاد ،میــدان مبــارزه جهــان اســتکباری بــا
ایــران اســامی اســت.
آیــتاهلل احمــد جنتــی دبیــر شــورای
نگهبــان صبــح امروز(چهارشــنبه  30شــهریور
 )1401در جلســه ایــن شــورا کــه بــا حضــور
اعضــای حقوقــدان و فقیــه برگــزار شــد در
ســخنانی گفــت :اربعیــن شــهادت حضــرت
امــام حســین(ع) را پشــت ســر گذاشــتیم.
جمــع کثیــری از ارادتمنــدان آن حضــرت در
مســیرهای پیــاد هروی بــه ســمت کربــای معلــی
حضــور یافتنــد و از فضــای معنــوی ایــن مراســم
پرفیــض بهر همنــد شــدند.
وی افــزود :البتــه مــا و جمعیــت عظیمــی
نیــز کــه بــه هــر دلیــل موفــق بــه حضــور در
ایــن تجمــع باعظمــت ایمانــی نشــدیم ،غبطــه
خوردیــم و دلهــای مشــتاق و آرزومندمــان را
روانــه آن مســیر نورانــی کردیــم.
آیــتاهلل جنتــی تجمــع میلیونــی اربعیــن را
تجلــی تحقــق وعد ههــای الهــی دانســت و بــا
بیــان اینکــه قطعــا هرچــه بگــذرد بــر عظمــت
ایــن پدیــده جهانــی افــزوده خواهــد شــد،
از مــردم و مســئولین عراقــی بــه خاطــر ایــن
مهماننــوازی کریمانــه و نیــز از همــه نهادهــای
دولتــی و گرو ههــای مردمــی کشــورمان کــه
بــرای حفــظ آرامــش ،امنیــت و ســامت زائــران
اربعیــن تــاش کردنــد ،قدردانــی و تشــکر کــرد.
وی در ادامــه بــا تســلیت بــه مناســبت عــزای
پیامبــر مکــرم اســام ،حضــرت امــام حســن(ع)
و حضــرت امــام رضــا(ع) بــه آغــاز هفتــه دفــاع
مقــدس اشــاره کــرد و ضمــن گرامیداشــت
یــاد شــهدا کــه عــزت و امنیــت امــروز مــردم
ایــران مرهــون مجاهدتهــای آنهاســت ،گفــت:
حقیقــت ایــن اســت کــه دفــاع مقــدس تنهــا
یــک قطعــه از تاریــخ ایــران اســامی نیســت،
بلکــه یــک ســبک زندگــی اســت کــه بــر ایثــار،
گذشــت ،شــجاعت و اخــاص بنــا شــده اســت.
دبیــر شــورای نگهبــان ادامــه داد :اگــر ایــن
هشــت ســال مایــه افتخــار اســت بــه دلیــل
حاکــم شــدن ایــن ســبک زندگــی بــر جامعــه آن
روز ایــران اســامی اســت .اکنــون هــم هرچــه
جامعــه مــا بــه آن ســبک زندگــی نزدیکتــر
شــود ،دســتیابی بــه پیــروزی و تکــرار چنــان
افتخاراتــی امکانپذیرتــر خواهــد بــود.
وی از رســانهها و نهادهــای فرهنگــی خواســت
ســبک زندگــی جامعــه ایــران در دوران دفــاع
مقــدس را بــه عنــوان نســخه شــفابخش
مشــکالت کشــور تبییــن و ترویــج کننــد.
آیــتاهلل جنتــی تصریــح کــرد :دشــمنان ایــران
اســامی دشــمنی خــود بــا ایــن مــردم شــریف
را کنــار نگذاشــتهاند بلکــه نــوع دشــمنی
تغییــر کــرده و امــروز عرصههــای فرهنــگ و
اقتصــاد ،میــدان مبــارزه جهــان اســتکباری بــا
ایــران اســامی اســت و مســئولین و مــردم بایــد
بــا اتــکا بــه قــدرت الیــزال الهــی و بــا ایثــار و
اخــاص در ایــن نبــرد هــم دشــمن را شکســت
دهنــد.
دبیــر شــورای نگهبــان در بخــش دیگــر از
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ســفر رئیــس
جمهــور بــه آمریــکا بــرای شــرکت در مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل بــرای وی ســفری
پربــاری را آرزو کــرد.
وی در خاتمــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از
همــه فرصتهــا بــرای اعــام حقانیــت نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بهــره بــرد،
افــزود :امیدواریــم رییــس جمهــور محتــرم
از ایــن فرصــت بــرای دفــاع از حقــوق مــردم
مســلمان ایــران اســتفاده نماینــد؛ ایشــان
ســخنگوی ملتــی اســت کــه هرگــز بــر ســر عــزت
خــود معاملــه نخواهــد کــرد و در مقابــل جهــان
ســلطه ســر فــرو نخواهــد آورد.

آگهی تحدید حدود
چــون تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه متصــل بــه آن بشــماره پــاک  ۱۷۶۴فرعــی مجــزی از  -۳۵اصلــی واقــع در نیاســر بخــش  ۶نیاســر کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام آقــای هــادی هراتــی نیاســری در جریــان ثبــت اســت و بنــا بدســتور قســمت اخیــر مــاده  ۱۵قانــون ثبــت بــر طبــق
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود اختصاصــی ملــک مرقــوم در تاریــخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱در ســاعت  ۸صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و انجــام خواهــد شــد.
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن و مالکیــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حاضــر شــوند اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــاک طبــق مــاده  ۲۰قانــون ثبــت از تاریــخ صورتمجلــس تحدیــدی تــا  ۳۰روز پذیرفتــه خواهــد شــد .طبــق تبصــره  ۲مــاده واحــده قانــون تعییــن
تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت  :معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ نمــوده و بایــن اداره تســلیم نمایــد .
تاریخ انتشار۱۴۰۱/۰۶/۳۱:
شناسه آگهی۱۳۷۹۱۵۶ :
رئیس اداره ثبت اسنادنیاسر_مریم عنایتی
آگهیتغییرات
شــرکت بــا مســئولیت محــدود نــوآوران تجهیــز کاشــان بــه شناســه ملــی  14003534845و شــماره ثبــت  5398بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1401/06/22
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :آقــای ســید علیرضــا الجــوردی بــه شــماره ملــی  1261961201بــه ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئــت مدیــره و خانم الهــه محکمه به شــماره ملی
 1262107903بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات،
قراردادهــا و عقــود اســامی و کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل منفــردا همــراه با مهر شــرکت معتبر مــی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان
مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کاشــان ()1384037
آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانون تعییــن تکلیف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی رای شــماره  140160302026003159مــورخ  1401/02/26مالکیــت آقــای محمدعلــی میرزائــی فرانــی بــه
شناســنامه شــماره  1کــد ملــی  1189819236صــادره از اردســتان فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت  228/68متر مربــع از پالک شــماره 15189
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان خریــداری مــع الواســطه از مالکیــت رســمی محمــد ابراهیــم فیــض بــه موجــب اظهارنامــه ثبتی
محمــد ابراهیــم فــوت کــرده ســلطنت احــد از ورثــه وی بــوده کــه بــه موجــب قولنامــه از طــرف فاطمــه اخــی فرزنــد محمــد علــی و احــد از ورثــه مرحــوم ســلطنت فیــض .لذا
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پروین جنــب بازار
گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند .بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف1377486 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/16 :
م الف1377487 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/31 :
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آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی -1رای شــماره  140060302026012564مــورخ  1400/09/23هیــات
ســه خانــم ناهیــد هیئتــی برزکــی بــه شناســنامه شــماره  3347کــد ملــی  1260929876صــادره فرزنــد حســین بصــورت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  253مترمربــع از پــاک شــماره  480فرعــی از  15177اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک
شــمال اصفهــان طبــق مالکیــت رســمی متقاضــی موضــوع ســند انتقــال  3440مــورخ  90/2/11دفتــر  235اصفهــان و ســند انتقــال  25236مــورخ
 85/10/25دفتــر  114اصفهــان تاییــد گردیــد.
 -2رای شــماره  140060302026012561مــورخ  1400/09/18هیــات ســه آقــای نظــام صامعــی بــه شناســنامه شــماره  38کــد ملــی 1262926701
صــادره فرزنــد علــی محمــد بصــورت چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  253مترمربــع از پــاک شــماره  480فرعــی از
 15177اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان طبــق مالکیــت رســمی متقاضــی موضــوع ســند انتقــال 3440
مــورخ  90/2/11دفتــر  235اصفهــان و ســند انتقــال  25236مــورخ  85/10/25دفتــر  114اصفهــان تاییــد گردیــد .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن
جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/06/16 :م الف1377782 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم 1401/06/31 :م الف1377783 :
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