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اخبار
آیتاهلل رئیسی نایب رئیس اول
مجلس خبرگان شد

اعضای مجلس خبرگان رهبری ،آیتاهلل
سید ابراهیم رئیس��ی را ب��ه عنوان نایب
رئی��س اول مجل��س خبرگ��ان رهبری
انتخاب کردند.به گزارش مهر ،در ششمین
اجالسیه خبرگان رهبری ،انتخابات برای
تعیی��ن نایب رئیس اول مجلس خبرگان
بی��ن آیات سید ابراهیم رئیس��ی ،صادق
الریحانی و فاضل گلپایگانی برگزار شد
که پس از رأیگیری از  ۷۸عضو حاضر،
آیت اهلل رئیس��ی با  ۴۳رأی ،نایب رئیس
اول مجلس خبرگان رهبری شد.آیتاهلل
رئیس��ی بع��د از رأی اعتم��اد اعض��ای
خبرگان رهب��ری از هم اکنون به عنوان
نای��ب رئیس ،اداره خبرگ��ان را به عهده
گرفت.همچنین آیت اهلل آملی الریجانی
 ۲۷رأی و آی��ت اهلل فاضل گلپایگانی ۵
رأی خبرگان را کس��ب کردند؛ سه رأی
نیز ممتنع اعالم شد.پیش از این آیت اهلل
هاشمی شاهرودی (ره) نایب رئیس اول
مجلس خبرگان رهبری بود.
تصویب  CFTخود تحریمی است

عض��و فراکس��یون نمایندگ��ان والی��ی
مجلس گفت :ب��ا تصویب  CFTصرف ًا
خودتحریم��ی میکنیم و دس��ت و پای
خ��ود را میبندیم.عب��اس گ��ودرزی در
جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور
خود گفت :وزرا هر هفته باید به مجلس
گزارش دهند که چ��ه دردی از دردهای
مردم را دوا کردهاند و مجلس باید فارغ از
دعواهای سیاسی اصول گرایی و اصالح
طلب��ی و سیاسی ک��اری ،پاسخگویی را
تقویت کند و از وزرا بخواهد پاسخ دهند.
وی ب��ا انتقاد از تأکی��د دولت بر تصویب
لوای��ح مرتبط ب��ا  FATFگفت :برجام
امض��ا و اجرا ش��د و  FATFهم امضا
و ه��م بنده��ای زی��ادی از آن اجرا شد
ام��ا اتفاق��ی نیفتاد .بز ای��ن دولت برجام
است ک��ه باید این ب��ز را کشت چرا که
این درخت ،میوه ن��دارد و دولت باید آن
را رها کند و متکی به ظرفیتهای داخلی
کشور باشد.
فراکسیون امید به هیچ دردی
نمیخورد

رئیس فراکسیون امید گفت :این فراکسیون
ب��ه هی��چ دردی نم��ی خورد .ک��اش من
وق��ت بیشتری داشته باشم تا عملکرد این
فراکسیون تشریح کنم .به گزارش دانشجو،
محمدرض��ا ع��ارف در سومین نشس��ت
مطبوعاتی مس��ئوالن دولتی و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی با فعاالن نشریات
دانشجویی اص�لاح طلب با بی��ان اینکه
فراکس��یون امید فراکس��یون اکثریت در
مجلس نیست و ما در این فراکسیون می
توانیم روی رای بخشی از نمایندگان حساب
کنیم ،افزود :در جلسه ای که با تشکل های
دانشجوی��ی داشتیم ،آنه��ا مخالف حضور
غالمی در وزارت علوم بودند؛ اما اساتیدی
که شما هم می شناسید همچون فرجی دانا،
خانیکی ،ظریفیان و توفیقی هم مصر به این
بودند که غالمی تایید شود؛ با این وجود ما در
کمیسیون تصمیم گرفتیم که در فراکسیون
آتش به اختیار عمل کنیم؛ چون دو جریان
تاثیرگذار دانشجویی و اساتید را پیش روی
خود داشتیم.رئیس کمیس��یون آموزش و
تحقیقات مجلس با بیان اینکه روند ستاره
دار کردن دانشجویان کمتر شده و حتی این
رقم در مواقعی تک رقمی بوده ،افزود :گاهی
اوقات دانشجویان مشکالت جدی دارند که
به آنها رسیدگی می شود.عارف در پاسخ به
انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد جبهه
اصالحات و به ویژه عملکرد این جبهه در
زمینه جوانگرایی اف��زود :در پرونده محیط
زیستی ها شخصا دو جلسه با خانواده انها
برگزار کردم و یک جلسه هم در دفتر خود با
خانواده های آنها داشتم.

به جای امید واهی به خارج توان کشور به کار گرفته شود
رئیسجمهور برنامههایش را برای حل مشکالت کشور اعالم کند

گروه سیاسی :در حالی که با خروج آمریکا از برجام
از این توافق کالبد بیجانی بیشتر نمانده است دولت
سعی دارد با کمک کشورهای اروپایی روح دوباره به
برجام بدمد ،اقدامی که حتی اروپاییها هم امیدی
ب��ه آن ندارند .اقداماتی ک��ه اروپا برای حفظ برجام
در نظر گرفت��ه نیز آنقدر ناکارآم��د و ناامیدکننده
است که مس��ئوالن به نامشخص بودن آن اذعان
دارند .حاال زمان آن رسیده است که دولت با عبرت
از برج��ام و دیگر توافق��ات خارجی امید به غرب را
به فراموشی سپ��رده و برنامه مشخصی برای حل
مشکالت اقتصادی با توان داخلی ارائه کند .آیتاهلل
احمد جنت��ی ،رئیس مجلس خبرگ��ان رهبری در
آغاز ششمین اجالسیه دوره پنجم مجلس خبرگان
رهب��ری اظهار کرد :دشمنان ما تمام تالش خود را
بهک��ار گرفتند تا این انقالب شکس��ت بخورد و در
ای��ن راه از حربههای اقتص��ادی و سیاسی استفاده
کردند ،ولی نمیفهمند که این انقالب الهی است و
نمیتوان با مشیت الهی مبارزه کرد .آیتاهلل جنتی
ب��ا تقدیر از مردم بهدلیل حض��ور در راهپیمایی 22
بهم��ن گفت :واقع ًا باورپذیر نیس��ت که مردمی که
برای تهیه لوازم اولیه و خوراک خود مشکل دارند،
باز هم پرش��ور در جشن انقالب آن هم در سرما و
زیر برف و ب��اران حضور داشتند .باید با تمام وجود
از محض��ر مردم عزیزمان تشک��ر کنیم و از تمامی
توان خود برای خدمت به این مردم بزرگ استفاده
کنیم .رئیس مجلس خبرگان رهبری با تأکید دوباره
بر وجود مشکالت در زندگ��ی مردم اظهار داشت:
مردم باید به نظام و انقالب خود دلگرم باشند اما در
این مس��یر نمیتوان از کاستیها و مشکالت مردم
نگفت .کشور ایران دارای ظرفیتهای فراوانی است
که باید مسئوالن آنها را باور کنند و از طریق آن به
مردم خدمات بیشتری برسانند .مردم ما بسیار نجیب
هستند و همواره پشت انقالب نظام خود ایستادند.
آی��تاهلل جنتی با تأکید بر توجه ویژه به بیانیه مهم
«گام دوم انق�لاب» خاطرنشان کرد :مردم و سایر
اقش��ار جامعه باید به بیانیه مه��م رهبر انقالب که
نام آن گام دوم است ،توجه ویژه نشان بدهند .کنار
مردم ،مس��ئولین نیز موظف هس��تند ابعاد مختلف
این بیانی��ه را مورد ارزیابی ق��رار دهند .وی اضافه
کرد :اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز کنار سایر
مسئولین باید بیانیه گام دوم انقالب را مطالعه کرده
و در نشر آن کوشا باشند .آیتاهلل جنتی با توجه به

فراموشی سپرده شود ،م��ردم انتظار دارند تا دولت
مشکالت را حل کنند و برنامه مشخصی برای عبور
از این شرایط ارائه شود.

دول�ت برنامههای�ش ب�رای رف�ع مش�کالت
اقتصادی را به صورت شفاف بیان کند

سفر مهم بشار اسد به تهران تصریح کرد :سفر بشار
اسد به تهران یک پیام بزرگ برای دنیا داشت و آن
هم این بود که استکبار و قدرتها تالش کردند تا
بش��ار اسد را از سوریه کن��ار بزنند اما این ایران بود
که با پشتیبان��ی از وی ،سوریه را نجات داد .رئیس
مجل��س خبرگان رهبری تأکید ک��رد :رهبر معظم
انقالب ام��روز رئیس جمهور را بهعن��وان فرمانده
جن��گ اقتصادی معرفی کردن��د ،الزم است رئیس
جمهور باب��ت مشکالتی که در کش��ور وجود دارد
اع�لام کند چه برنام��های دارد .متأسفانه در کشور
ع��دهای آش��وب ارزی راه انداختند و با ایجاد رانت،
برای کش��ور مشکلآفرینی میکنند .وی با تمجید
از ت�لاش دهساله آیتاهلل آمل��ی الریجانی در قوه
قضائی��ه یادآور شد :آیتاهلل آملی الریجانی طی ده
سال قاطعانه در برخورد با پروندههای قضایی برخورد
کرد و هیچگاه زیر بار فشارها نرفت .از آقای رئیسی
میخواهیم که در مس��یر مقابل��ه با گردنکلفتان و
مفسدان بزرگ اقتصادی ــ متأسفانه عدهای تالش
میکنند با برقراری تم��اس آنها را نجات دهند ــ
اما از آقای رئیسی انتظار داریم با قدرت جلوی این
افراد ایستادگی کند.
برج�ام تم�ام ش�د ،امید ب�ه خ�ارج ثمربخش
نیست

سید حس��ین نقویحسینی ،عضو کمیسیون امنیت
مل��ی و سیاست خارج��ی مجل��س در گفتوگو با
«عص��ر ایرانیان» با اشاره به نبود برنامه مشخصی
از جان��ب دولت ب��رای حل مشک�لات اقتصادی

کش��ور اظهار کرد :دولت تمام برنامههای خود را بر
اساس برجام بس��ته بود و به نوعی کشور گروگان
برج��ام شده بود ،با خ��روج آمریکا عم ً
ال این توافق
از بی��ن رفت اما دولت ک��ه برنامه جایگزینی برای
ای��ن متشکل ندارد دست ب��ه دامن اروپاییها شده
اس��ت تا بتواند مشکالت کش��ور را حل کنند .وی
بیان ک��رد :اروپا ه��م در یکی ب��ازی هماهنگ با
آمریکا قص��د وقتکشی و معطل ک��ردن ایران را
با اقداماتی نمایشی مانند اینس��تکس دارد ،بنابراین
نباید کش��ور را اسیر برنامهای که از دست ما خارج
است کرد ،کشور تواناییهایی بسیاری دارد که باید
از آنها استفاده کرد .نقویحس��ینی ادامه داد :امروز
مشکالتی اقتصادی بس��یاری در کشور وجود دارد
که با مدیریت صحیح و جهادی بس��یاری از آنها را
می توان حل کرد ،دولت به جای گره زدن معیشت
مردم به مذاکره با غرب باید با برنامهریزی صحیح
به حل مشکالت بپ��ردازد .وی تصریح کرد :دولت
در حال حاضر برنامه خاصی را برای حل مشکالت
ارائه نمیکند که باع��ث ناامیدی مردم شده است،
دول��ت باید به این باور برسد ک��ه برجام تمام شده
و امی��د به خارج ثمربخش نیس��ت ،ایران اسالمی
به لحاظ امکانات ،زیرساخت ،نیروی انسانی ،منابع
طبیعی و  ...از ظرفیتهای بس��یار باالیی برخوردار
است و با بهرهگیری صحی��ح از این قابلیتها می
توان تحریمها را به راحتی پشت سر گذاشت .عضو
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
متذکر شد :روحانی باید در قبال وعدههای انتخاباتی
که داده اس��ت پاسخگو باشد ،نباید این وعدهها به

مجید کیانپور ،عضو کمیس��یون عمران مجلس نیز
در گفتوگو با «عصر ایرانیان» با اشاره به مشکالت
اقتصادی مردم اظهار کرد :دستگاههای دولتی اقدام
مؤث��ری برای بهبود معیشت مردم انجام نمیدهند و
م��ردم برای رفع نیازهای روزانه خود با مشکل موجه
هس��تند ،به ویژه که کاالهای اساسی افزایش قیمت
زی��ادی داشتهان��د و این ام��ر شرایط را ب��رای مردم
بدتر کرده است .وی بی��ان کرد :دولت باید به دور از
سیاسیبازی برای حل مشکالت معیشتی مردم اقدامی
انجام دهد و هرچه سریعتر روند صحیحی برای توزیع
کاالهای اساسی را اتخاذ کرده و اجرا کند تا مردم به
ویژه اقشار آسیبپذیر در این زمینه با مشکل مواجه
نشوند .کیانپور تصریح کرد :متأسفانه دولت در ماههای
اخیر ب��ازار را به حال خود رها ک��رده و اقدام مؤثری
در این ب��اره نمیکند این مشکالت در حوزه گوشت
و مرغ بسیار مشهود است ،قیمت محصوالت آنقدر
زی��اد شده که مردم اکثر توان خرید آن را ندارند .وی
خاطرنشان کرد :بسیاری از مشکالت معیشتی مردم
به عملکرد نامناسب مسئوالن برمیگردد و اقدامات
دولت برای حل معضالت اقتصادی بیتأثیر و ناکارآمد
اس��ت ،دولت در این راستا باید با برنامهریزی صحیح
به رفع مشکالت مردم بپردازد و برنامههای خود را به
صورت شفاف بیان کند.
دولت به جای اروپاییها توان کشور را ببیند

دول��ت بای��د در راست��ای وظایف خود ب��رای رفع
مشکالت م��ردم به وی��ژه نظارت و کنت��رل بازار
اقدام��ات عاجل��ی انج��ام ده��د ،بس��یاری از این
مشکالت همانگونه که خود دولتیها پیش از این
به آن اذعان دارند حاصل سوءمدیریت داخلی است
تا تحریمهای خارجی بنابراین به جای امید به غرب
باید از ت��وان داخلی برای ح��ل معضالت استفاده
کرد .دولت باید بداند که مردم ایران نباید به خاطر
بیکفایتی و ناکارآمدی برخی مسئوالن دچار چنین
مشکالت معیشتی شوند و قطع ًا رفع این مشکالت
باید توسط دولت صورت گیرد.

سعید جلیلی:

قوه قضاییه از ظرفیت مردم برای اقام ه قسط و مقابله با فساد و بیعدالتی بهره ببرد

پس از معارفه رئیس جدید دستگاه قضا ،نماینده
رهب��ر انقالب در شورای عال��ی امنیت ملی طی
نامهای انتصاب حجتاالسالموالمس��لمین سید
ابراهی��م رئیس��ی به ریاس��ت قوه قضائی��ه را به
وی تبری��ک گفت .جلیلی در ای��ن نامه با آرزوی
توفیق برای حجتاالسالم رئیس��ی ،اظهار کرد:
ق��رار گرفتن ب��ار امانت ق��وه قضائی��ه بر دوش
حضرتعالی مسئولیتی بزرگ است که انشاءاهلل
ثمرۀ مبارک آن فزونی توشه آخرت شما و تحقق
بیشتر عدالت در جامعه باشد .چنانکه مستحضرید
اقامۀ قسط ،کار ویژۀ مشترک عهدهداران حکم و

آحاد جامعه است که باید مشترک ًا بر اساس قانون
به آن قیام نمایند .در این رهگذر وظیفۀ حکومت
و دستگاه قضاء است که بستر الزم را برای تحقّق
آیۀ کریمۀ« :لیقوم ال ّناس بالقِسط» فراهم سازد ،و
وظیفۀ مردم است که برای تحقّق قسط و مقابله
با فساد و بی عدالتی یاور و پشتیبان دستگاه قضاء
برای انجام صحیح و به موقع این مأموریت بزرگ
باشن��د .از این رو آح��اد جامعه که دغدغۀ عدالت
و آرمانهای انق�لاب را دارند وظیفۀ خود میدانند
ب��رای قیام به قس��ط در حد وس��ع سایه به سایه
رونده��ای قضائی کشور را دنبال نموده و آنچه را

صحی��ح است تأیید و آنچه را ناقص و یا ناصواب
اس��ت در چهارچوب قانون و اخالق متذ ّکر شوند.
رویک��رد دستگاه قضاء در استقب��ال از ایفای این
نقش توسط مردم دستاورد بزرگ را در انجام بهتر
وظایف ب��رای آن دستگاه به ارمغان خواهد آورد.
دراندیشۀ اسالم ناب ب��رای تحقّق عدالت نقش
ب��زرگ و موثری به م��ردم داده شده است که در
قانون اساسی و فرمایش��ات حضرت امام و مقام
معظ��م رهبری بارها ب��ر آن تأکید شده است .در
ادامه این نامه آمده است :استفاده از ظرفیت مردم
برای اقامۀ قس��ط سرمایهای ب��زرگ برای شما

ساختن ساز و کارهای الزم در
خواهد بود .فراهم
ِ
مشارکت دادن مردم بویژه با استفاده از فنآوریهای
نوین ارتباطی و فنونی چون جمع سپاری ،شفاف
سازی ،نظ��ارت همگان��ی و  ...برکات��ی خواهد
داش��ت که اگر همان پیامده��ا بخواهد از طریق
دیوانساالریهای مرسوم اداری انجام شود مستلزم
هزینههای گزاف اداری مالی و با خروجی حداقلی
خواه��د بود .در آستانۀ گ��ام دوم انقالب اسالمی
برای شما در انجام این مسئولیت بزرگ و تحقق
مطالبات رهبری معظم انقالب و خواستههای به
حق مردم آرزوی موفقیت دارم.

اخبار
هزینه ویزای ایران و عراق حذف
شده است

رئیسجمهور گفت :عالقه مند بودیم که
وی��زا بین دو کشور برداشت��ه شود تا دو
ملت به راحتی رفت و آمد کنند اما دولت
عراق معتقد بود فع ً
ال مبلغ ویزا را برداریم
و حذف ویزا را برای مرحله بعد بگذاریم.
حجتاالسالم حس��ن روحانی در جمع
نخبگان ع��راق در بغداد ب��ا قدردانی از
میهمان نوازی گرم دولت و ملت عراق از
هیأت ایرانی و بویژه مردم عراق به خاطر
پذیرایی از زائران اربعین حسینی ،گفت:
در مذاکرات فش��رده با مقامهای عراق،
راجع به همه موضوعات مورد عالقه دو
کشور با حس��ن نیت کام��ل گفت و گو
و توافقات بس��یار خوبی حاصل شد.وی
اظهار داش��ت :در مذاکرات در خصوص
هم��ه مباحث مهمی که م��ورد نظر دو
دولت در ح��وزه دوجانب��ه ،منطقهای و
بین المللی بود ،گفت و گو و به توافقات
خوبی دست یافتیم .رئیسجمهور با ابراز
خرسندی از اینکه درهمه شرایط پیچیده
و سخت منطقه ،ملتهای ایران و عراق
پیوست��ه در کنار ه��م بودهان��د ،افزود:
در جری��ان مبارزه ب��ا داعش ،جمهوری
اسالمی ایران در کنار مردم عراق بود.
قضات شجاع و نفوذناپذير
حمايت خواهند شد

رئيس قوه قضائيه با اشاره به لزوم حمايت
از قضات شجاع و نفوذناپذير گفت :حتم ًا
بايد از قاضي عزتآفرين و مقتدر که در
براب��ر نفوذ ميايس��تد و هيچگونه جناح
سياسي ،خط و خط بازي و روابط ناسالم
ب��ر او تأثير ندارد ،و تحت هيچ شرايطي
حق و عدل را زير پا نميگذارد ،حمايت
کرد ،چراکه حماي��ت از اينگونه قضات
که تعداد آنها نيز کم نيس��ت ،حمايت از
کل دستگاه قضائي اس��ت .آيتا ...سيد
ابراهيم رئيس��ي در جلسه با رؤساي کل
دادگستريها و دادستانهاي کل کشور
اظهار کرد :امروز مسئله مبارزه با فساد،
خواس��ت جدي و عموميم��ردم است و
بخشهاي نظارتي قوه قضائيه موظفند
س��از و کارهايي را در نظ��ر بگيرند که
سالمت دستگ��اه قضائي تضمين شود.
وي با بيان اينکه در برخورد با فساد خط
قرمزي وجود ندارد ،گفت :تنها خط قرمز
در اين خصوص ،بياستناد سخن گفتن
و بياستناد عمل ک��ردن ،است .من در
دوره رياست سازمان بازرسي کل کشور
نيز تأکيد داشتم که در پيگيري و نظارت
بر عملکرد سازمانها هيچ جا تابلو ورود
ممنوع وجود ندارد.
اهدای جلیقه زرد به سفیر فرانسه از
سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی

روحانی در دیدار با نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی عراق :صهیونیسم ریشه مشکالت در منطقه است

توانستیم با کمک هم بزرگترین شکست را به تروریستها وارد کنیم

رئیس جمهور گفت :استقبال همه احزاب
و گروهه��ای ای��ران و ع��راق از توسعه
مناسب��ات همه جانب��ه دو کشور ،نشان
میدهد که دو ملت نس��بت به گسترش
بی��ش از پیش روابط و همکاریها هیچ
اختالف��ی ندارند و میتوانی��م این راه را
ب��رای دستیابی به آین��دهای بهتر برای
منطقه ادامه دهیم .ب��ه گزارش «عصر
ایرانی��ان» به نقل از پایگاه اطالعرسانی
ریاس��ت جمه��وری ،حجتاالس�لام
والمس��لمین حس��ن روحانی در دیدار با
نمایندگان اح��زاب و گروههای سیاسی
عراق با بیان اینک��ه در طول سالهای

گذشت��ه تالشه��ا و همکاریه��ای
گستردهای بین دولتهای مختلف ایران
و ع��راق در راست��ای توسعه مناسبات و
همکاریها انج��ام شده است ،گفت :در
طول این مدت همه مسئوالن دو کشور
برای تقوی��ت عالقه و رواب��ط دو ملت
تالشهای گستردهای کردهاند.روحانی
با اشاره به اینکه بسیار خوشحالیم که دو
دولت و دو ملت ایران و عراق در مقاطع
حساس در کنار یکدیگر بودهاند ،گفت :در
شرایطی که آمریکا با تحریمهای ظالمانه
به دنبال اعم��ال فشار و فاصله انداختن
می��ان کشورهای دوس��ت مانند ایران و
عراق است ،باید در کنار یکدیگر در برابر
زیادهخواهی آنان ایستادگی کنیم.رئیس
جمهور با اشاره ب��ه اینکه ملت و ارتش
عراق به خوب��ی در برابر تروریس��تها
ایس��تادگی کردند ،خاطر نشان کرد :در
روزهایی که برخی از کشورها لبخند بر
لب داشته و تص��ور میکردند که مردم

ابالغ وقت رس��یدگی نظر به دادخواس��ت تقدیمی خواهان عبدالخال��ق آلبوغبیش بطرفیت
خوان��ده محمد س��واری فرزند علوش فعال مجهول المکان  ،بنا ب��ه تجویز ماده  73قانون
آیین دادرس��ی مدنی به خوانده ابالغ می گردد جهت حضور در جلسه رسیدگی روز شنبه
مورخ  1398/1/24س��اعت  9در محل ش��عبه اول شورای حل اختالف شهرستان شادگان
حضور نماید.
داودی ـ قاضی شورای حل اختالف شادگان
ابالغ وقت رس��یدگی نظر به دادخواس��ت تقدیمی خواهان عمار بال افکنده فرزند محمود
بطرفیت خوانده خالد عساکره فرزند عباس و خانم مریم زبیدی فرزند احمد فعال مجهول
المکان  ،بنا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی مدنی به خوانده ابالغ می گردد جهت
حضور در جلس��ه رسیدگی روز شنبه مورخ  1398/1/24س��اعت  9در محل شعبه دوم
شورای حل اختالف شهرستان شادگان حضور نماید.
داودی ـ قاضی شورای حل اختالف شادگان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان فاقد سند رس��می برابر رای شماره  96/8/5-139760317001002482هیات
سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی
از پالک  895/85بخش  7اهواز خریداری ش��ده طبق گزارش کارش��ناس رس��می و نامه
ش��ماره  96/7/4-601/96/17784اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان خوزستان و
نامه ش��ماره  97/5/29-97/170/179987روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز

عراق از تروریستهای داعش شکست
میخورند ،ملت ایران در کنار مردم عراق
بود و توانستیم ،با هم بزرگترین شکست
را ب��ه تروریس��تها وارد کنیم.روحانی
افزود :خوشبختانه ام��روز شاهد ثبات و
امنی��ت در عراق هس��تیم و خوشحالیم
که دمکراسی بسیار خوبی در این کشور
وجود دارد و همه احزاب برای آینده این
کشور ت�لاش میکنند.رئیس جمهور با
بیان اینکه به وجود یک جامعه مسلمان
در ع��راق و حکومت ت��وأم با دمکراسی
در ای��ن کشور به عنوان همس��ایه خود
افتخ��ار میکنیم ،اف��زود :هن��وز برای
رسیدن ب��ه امنی��ت و ثب��ات کامل در
منطقه و ریشهکن کردن تروریس��م راه
طوالن��ی در پی��ش داریم.روحانی تأکید
کرد :اگر تالشها برای گسترش روابط
علم��ی ،فرهنگی ،سیاس��ی و اقتصادی
می��ان دو کشور وجود نداشته باشد .تنها
با قدرت نظامی نمیتوان تروریس��م را

از بی��ن برد چرا ک��ه قدرتهای بزرگی
از آنان حمایت میکنن��د و امروز شاهد
اقدام��ات ناجوانمردانه آنه��ا در سوریه و
دیگ��ر کشورها هس��تیم و میبینیم که
اختالفات چه ضررهایی را به ملتهای
منطق��ه وارد کرده و ثروت کشورها را از
آنان گرفته است.رئی��س جمهور افزود:
بای��د با تالشهای مشت��رک سیاسی و
فرهنگ��ی وحدت��ی را می��ان دولتها و
ملتهای منطقه که به برادری و اخوت
اسالمی اعتقاد دارند و معتقدند با وحدت
میتوانی��م در برابر قدرتها بایس��تیم،
ایجاد کنیم.روحانی با بیان اینکه میدانیم
ریشه مشکالت در منطقه صهیونیسم و
آنهایی هس��تند که میخواهند بر ثروت
کشورهای منطقه مس��لط شوند ،گفت:
قدرته��ای ب��زرگ ب��ه دنب��ال منافع
خ��ود و اختالفافکن��ی و مخالف��ت با
رابطه و توسعه کشورها هس��تند.رئیس
جمه��ور ادامه داد :ام��روز ایران و عراق

مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان
انقالب اس�لامی و س��ایر مالکین مشاعی ( مالک رس��می) به متقاضی صادق کرمال چعب
فرزند فاخر بش��ماره شناس��نامه  778صادره از اهواز به ش��ماره ملی  1754412246در
شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت  151متر مربع در قسمتی از پالک  895/58طبق
ش��رح آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین
مش��اعی ( مالک رسمی) و بنام وی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید  ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تس��لیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر
خواهد شد  .ضمنا صدور سند مالگیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
اکبر افشین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 97/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 97/12/22
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آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و ماده  13آیی��ن نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی برابر رای شماره 96/8/5-139660317001002481
صادره از هیات سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض

نزدیکترین و صمیمانهترین روابط را با
یکدیگر دارند و دو ملت عاشق یکدیگر
و عاشق منافع خود هستند.روحانی تأکید
کرد :استقبال هم��ه احزاب و گروههای
دو کشور از توسعه مناسبات همه جانبه
ایران و عراق نشان میدهد که دو ملت
نس��بت به گسترش بیش از پیش روابط
و همکاریه��ا هیچ اختالف��ی ندارند و
میتوانی��م این راه را ب��رای دستیابی به
آیندهای بهتر ب��رای منطقه ادامه دهیم.
رئی��س جمهور خاطر نشان ک��رد :اراده
هم��ه ارک��ان نظام جمه��وری اسالمی
ای��ران بر توسع��ه روز اف��زون روابط دو
کش��ور است و ای��ن را در مق��ام عمل
بارها به اثبات رسانده است.در این دیدار
نمایندگان اح��زاب و گروههای سیاسی
ع��راق باالتفاق ضمن مردود دانس��تن
تحریمهای ظالمان��ه و غیرقانونی علیه
ایران همبستگی خود را با ملت ایران در
مقابله با تحریمها اعالم کردند.

جنبش عدالتخ��واه دانشجویی با اهدای
جلیقه زرد به سفیر فرانس��ه ،شکس��ت
و فروپاش��ی جمهوری پنجم فرانس��ه را
هش��دار داد .چند ت��ن از اعضای جنبش
عدالتخواه این جلیقه زرد را برای اهدا به
سفارت فرانسه بردند .در طول هفتههای
گذشته ،پلیس فرانس��ه از هزاران گلول ه
الستیک��ی علی��ه معترض��ان موسوم به
جلیقه زردها استف��اده کرده است که به
نقص عضو در اف��راد منتهی شده است.
این اق��دام اگرچه انتقاده��ای فراوانی را
به دنب��ال داشته اما نیروه��ای پلیس و
ژاندارمه��ای فرانس��وی همچنان مجاز
هستند که این تسلیحات را به کار گیرند.
به دنب��ال گزارشهای بیشمار از خشونتها
علیه معترضان ،سازمان ملل متحد اخیرا
از دولت فرانس��ه خواسته است در زمینه
خشونت پلیس فرانس��ه علیه معترضان
در تظاهراتهای جلیق��ه زردها تحقیق و
تفحص کند.

متقاضی��ان در قس��متی از پ�لاک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری ش��ده طبق
گزارش کارش��ناس رسمی و نامه ش��ماره  96/7/4-601/96/17784اداره کل محترم ثبت
اسناد و امالک استان خوزستان و نامه شماره  97/5/29-97/170/179987روابط عمومی
شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک
از مالک رس��می بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی)
به متقاضی آقای توفیق کعبی فرزند خمیس بش��ماره شناس��نامه  3746صادره از اهواز
به ش��ماره ملی  1756813140در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت  299/63متر
مربع در قس��متی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری ش��ده و طبق ش��رح
صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین
مش��اعی ( مالک رسمی) بنام وی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
ضمنا صدور سند مالگیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
اکبر افشین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 97/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 97/12/22
 5/3233م /الف

