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مشکالت اقتصادی نتیجه سوء مدیریت است
عض��و مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی ما با مش��کالت اقتصادی مواجه 
می شویم متوجه خواهیم شد که عمده این مشکالت نتیجه سوء مدیریت است 

و ارتباطی به تحریم ها ندارد.
آیت اهلل محس��ن مجتهد شبس��تری با بیان اینکه رفع مشکالت معیشتی و 
اقتصادی جدی ترین مطالبه اعضای خبرگان رهبری از مس��ئوالن دولتی اس��ت، 
گفت: وضعیت کنونی اقتصاد کش��ور شایس��ته نظام اس��المی و در شأن ملت ایران 

نیست.
وی ب��ا بیان اینکه نمی توان منکر تأثیر تحریم ها ش��د اف��زود: امروز آنچه برای همه 
روشن است این است که می توان با تدابیر صحیح، مشکالت اقتصادی و معیشتی را رفع 
کرد. آیت اهلل شبس��تری گفت: خبرگان در اجالسیه اخیر، خواستار اقدام فوری دولت و 

دیگر دستگاه ها برای رفع مشکالت معیشتی از جمله گرانی ها شدند.  مهر

دیدگاه
بخشنامه رئیسی در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان 

از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت 
فرارس��یدن عید نوروز س��ال ۱۳۹۸ به واحدهای قضایی و دادس��راهای سراسر 

کشور ابالغ شد.
در این بخشنامه آمده است؛به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی 
و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل 
به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخالقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی 
بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی اس��ت به زندانیان محکوم با رعایت ش��رایط 
ذیل و اخذ تامین مناس��ب ۱۵ روز مرخصی داده ش��ود . این مرخصی به مدت ۱۵ روز 
دیگ��ر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ب- زندانیان محکوم 
به جزای نقدی: ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی: د- مفاد این بخشنامه 

شامل مرتکبین جرائم خاص نخواهد بود. 

میزان
اینستکس ابزاری برای کنترل درآمد های نفتی ایران 

عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: »اینستکس« ابزاری در اختیار اروپایی ها 
برای کنترل و مدیریت درآمد های نفتی ایران است.

اسداهلل عباسی با اشاره به ایجاد ساز وکار ویژه مالی بین ایران و اروپا موسوم 
به "اینس��تکس" گفت: اروپایی ها قابل اعتماد نیستند و تاکنون به هیچ کدام از 
تعهدات خود به درستی عمل نکردند که حاال بخواهند این سازوکار مالی را ایجاد 
کنند. عضو هیئت رئیس��ه مجلس تصریح کرد: اعتماد  به اروپایی ها و دل بس��تن به 

وعده های آنها باعث شده که ما شرکایی همچون چین و روسیه را از دست بدهیم.
وی ب��ا بیان اینکه درآمدهای ناش��ی از فروش نفت ایران ب��ه اروپایی ها از طریق این 
سازو کار باید در حساب اینستکس واریز شود تا از این طریق کنترل و نظارت این درآمدها 
را در اختیار داشته باشند، اظهار داشت: این سیستمی که پول ایران به بانک های اروپایی 

فرستاده شود و از اروپایی ها غذا و دارو وارد کنیم، چندان پسندیده نیست.  تسنیم

نظرگاه

تنها گزینه منطقه
ادامه از صفحه اول

بر این اساس ایجاد هماهنگی نظامی و اطالعاتی 
ب��رای مقابله با تحرکات بحران س��از آمریکا و اروپا در 
منطقه امری ضروری اس��ت که همگرایی س��ه کشور 
ای��ران، س��وریه و ع��راق را طلب می کن��د. نکته مهم 
آنک��ه هماهنگی نظامی اصلی مهم برای تحقق اهداف 
اقتصادی است. اکنون میان این کشورها برای توسعه 
مناسبات اقتصادی از جمله در عرصه بازسازی سوریه 
و عراق و فعال تر ش��دن بخش خصوصی این کشورها 
توافق��ات خوبی میان طرفین صورت گرفته که س��فر 
بشار اس��د رئیس جمهور س��وریه به تهران و نیز سفر 
حس��ن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران به عراق 

نشست مهم در تحقق این مهم داشته است. 
با توجه به شرایط منطقه اصل مهم برای به نتیجه 
رس��یدن توافقات اقتصادی، برق��راری ثبات و امنیت 
پایدار اس��ت لذا برگزاری نشست های مشترک نظامی 
و امنیی امری ضروری می نماید که برگزاری نشس��ت 

سه جانبه دمشق در این چارچوب قابل ارزیابی است.
در جمع بن��دی نهای��ی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گفت که سفر س��ردار باقری به سوریه در کنار تقویت 
مناسبات امنیتی دو کشور با برگزاری نشست سه جانبه 
ایران، سوریه و عراق این پیام مهم را به جهانیان مخابره 
می کند که اراده سه کشور برای برقراری امنیت پایدار 
ناگسستنی بوده و طرفین برای تحقق این مهم از هیچ 
اقدام��ی فروگ��ذار نخواهند بود. دس��تاوردهای ایران، 
س��وریه و عراق در مبارزه با تروریس��م این اصل مهم 
را دارد که هر کش��وری که به دنب��ال مبارزه واقعی با 
تروریسم اس��ت باید در کنار این سه کشور قرار گیرد 
چنانکه روسیه و در مقاطعی ترکیه این مهم را صورت 

داده و نتایج مثبت آن را نیز مشاهده کرده اند.

سرمقاله

آگهى مفقودى سند خودرو

ســند و برگ سبز و كارت خودرو پژو 405 جى ال ايكس آى 8/1 به شماره 

نيروى انتظامى 38-594ن92 و شــماره شاســى 40398425 و شماره موتور 

12486197211 و شــماره بدنــه 0040398425 به رنگ نقــره اى متاليك 

 بنام بهجت محمودى كريانى فرزند يوســف مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط

 مى باشد.
رونوشت آگهى حصر وراثت

آقاى عليررضا پنبه دار داراى شناسنامه شماره 7499 به شرح دادخواست 
به كالســه 971/555/7 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان معصومه مالحسينى كرمانى بشناسنامه شماره 
11416 در تاريخ 1397/12/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته،ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- على اكبر مالحسينى كرمانى متولد 
1330/2/4 ش ش 111 فرزند غالمرضا پدر متوفى 2- ثريا تقى كريمى قصاب 
متولد 1324/12/1 ش ش 3072 فرزند قاسم مادر متوفى 3- عليرضا پنبه 
بدار متولد 1349/7/19 ش ش 7499 فرزند احمد همسر متوفى 4- مهنوش 
پنبــه دار متولــد 1381/1/6 ش ش 0312473818 فرزنــد عليرضــا دختر 
متوفــى 5- مهتاب پنبــه دار متولــد 1373/11/26 ش ش 0311212220 
فرزند عليرضا دختر متوفى -اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 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/72358
رئيس شعبه شوراى حل اختالف كرج

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058003273 مورخ 1397/12/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على هاديان فر فرزند على اصغر بشــماره شناســنامه 101 صادره از دماوند در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 763/72 مترمربع با حق استفاده آب طبق نحوه ملى شدن آبهاى 
كشــور پالك 17538 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 644 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد از تمامى مالكيت 
رسمى و مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5901– تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/27 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058003268 مورخ 1397/12/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عين اهللا قاسمى فرزند رضا بشماره شناسنامه 1 صادره از جابلق در ششدانگ يك قطعه 
باغ به مساحت 1174/18 مترمربع پالك 1469 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 576 فرعى از 106 اصلى واقع 
در حصار از مالكيت رســمى ومشــاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5902– تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/27 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

ابالغ وقت رسيدگى 
كالســه پرونده 97/839 شعبه اول شــوراى حل اختالف كالله ، بدينوسيله به آقاى امير حسين شيخ ويسى 
مجهول المكان اخطار مى گردد. خواهان جواد ناصرى دادخواستى به طرفيت اميرحسين شيخ ويسى فرزند غالم على 
به خواســته مطالبه وجه سفته به شعبه اول شــوراى حل اختالف كالله تقديم نموده است. لذا مستنداً به ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در يك نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد تا خوانده دردفتر 
شــعبه اول شــوراى حل اختالف كالله حاضر و درجلسه دادرسى كه به روز دوشــنبه تاريخ 1398/02/16 ساعت 

09:00 صبح تعيين شده است شركت نمايد. 
 خداوردى صفرى- رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان كالله

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى ســيد يوسف يوســفى به شماره شناسنامه 11 به شــرح دادخواست به كالســه 279/97 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيدعلى يوسفى  بشناسنامه 18 در تاريخ 
97/12/21 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيد 
يوسف يوسفى فرزند سيد على ش ش 11 صادره از دماوند پسر متوفى 2- سيد محمد يوسفى فرزند سيد  على 
به ش ش 25 صادره از دماوند پســر متوفى 3-ســيد طاهر يوســفى فرزند ســيد على به ش ش 1393 صادره از 
دماوند پسر متوفى 4- سيد تقى يوسفى فرزند سيد  على به ش ش 8 صادره از دماوند پسر متوفى 5- سيد صابر 
يوســفى فرزند ســيد على به ش ش 1401 صادره از دماوند پسر متوفى 6- آسيه يوسفى فرزند سيد على به ش 
ش 1433 صادره از دماوند دختر متوفى 7- عليه شريفى فرزند سيد على اصغر به ش ش 1298 صادره از دماوند 
همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5917
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005461 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم بى بى زهرا كمالى فيروز ابادى فرزند ســيد اســداهللا بشماره شناسنامه 35 صادره از ميبد در 5000 
مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با 
حقوق ارتفاقى در حد جنوب غرب عبور و نصب د كل مخابراتى مشاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان 
در اجــاره آنهــا قرار دارد واقع در مجيد آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى / خانــم بى بى زهرا كمالى فيروز آبادى 
محرز گرديده اســت. 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 98/1/17 - م الف/6330
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005467 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
/ خانم زهرا پور احمدى فرزند حســين بشماره شناسنامه 6640194414 صادره از رى در 2000 مترمربع مشاع 
از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با حقوق ارتفاقى 
در حد جنوب غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان در اجاره آنها قرار 
دارد واقع در مجيد آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى / خانم زهرا پور احمدى محرز گرديده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 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 
تسليم و پس از اخذ رسيد، 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 سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6331
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139760301053005450 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم سيد حسين هژبرى فيروز آبادى فرزند سيد احمد بشماره شناسنامه 3 صادره از رى در 2273 
مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با 
حقوق ارتفاقى در حد جنوب غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشــاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان 
در اجاره آنها قرار دارد واقع در مجيد آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى / خانم ســيد حسين هژبرى فيروز آبادى 
محرز گرديده اســت. 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 98/1/17 - م الف/6332
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005453 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
/ خانم فاطمه پور احمدى فرزند حسين بشماره شناسنامه 6640088231 صادره از رى در 2000 مترمربع مشاع 
از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با حقوق ارتفاقى 
در حد جنوب غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان در اجاره آنها قرار 
دارد واقع در مجيد آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم فاطمه پور احمدى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 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 
تسليم و پس از اخذ رسيد، 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 سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6333
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139760301053005444 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم امير عباس پور احمدى فرزند احمد بشماره شناسنامه  572  صادره از رى در 9800 مترمربع 
مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با حقوق 
ارتفاقى در حد جنوب غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان در اجاره 
آنها قرار دارد واقع در مجيد آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم اميرعباس پور احمدى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، 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 سند مالكيت 

صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6334
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005441 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم طاهره پور احمدى فرزند احمد بشــماره شناســنامه 704 صادره از رى در در 4900 مترمربع مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با حقوق ارتفاقى در 
حد جنوب غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشــاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان در اجاره آنها قرار 
دارد واقع در مجيد آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم طاهره پور احمدى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 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 
تسليم و پس از اخذ رسيد، 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 سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6335
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139760301053005435 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم ليال پور احمدى فرزند احمد بشماره شناسنامه 588 صادره از رى در 4900 مترمربع مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با حقوق ارتفاقى در 
حد جنوب غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشــاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان در اجاره آنها قرار 
دارد واقع در مجيد آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم ليال پور احمدى 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 
تسليم و پس از اخذ رسيد، 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 سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6336
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005464 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم سيده سكينه هژبرى فيروز آبادى فرزند سيد حسين بشماره شناسنامه 818 صادره از رى در 2527 
مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با 
حقوق ارتفاقى در حد جنوب غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشــاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان 
در اجاره آنها قرار دارد واقع در مجيدآباد خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم سيده سكينه هژبرى فيروز آبادى 
محرز گرديده اســت. 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 98/1/17 - م الف/6337
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005438 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
/ خانم شيرين پور احمدى فرزند احمد بشماره شناسنامه 35 صادره از رى در 4900 مترمربع مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با حقوق ارتفاقى در حد جنوب 
غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان در اجاره آنها قرار دارد واقع 
در مجيد آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم شيرين پور احمدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 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 تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6338
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005432 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم ام البنى پور احمدى فرزند احمد بشماره شناسنامه 17275 صادره از رى در 4900 مترمربع مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با حقوق ارتفاقى در 
حد جنوب غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشــاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان در اجاره آنها قرار 
دارد واقع در مجيد آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم ام البنى پور احمدى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 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 
تسليم و پس از اخذ رسيد، 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 سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6339
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005447 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
/ خانم محسن پور احمدى فرزند احمد بشماره شناسنامه 589 صادره از رى در 9800 مترمربع مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با حقوق ارتفاقى در حد جنوب 
غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشاهده گرديده ا ست كه بنا به اظهارات متقاضيان در اجاره آنها قرار دارد واقع 
در مجيد آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم محسن پور احمدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 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 تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6470
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005428 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
/ خانم زينب پور احمدى فرزند حســين بشماره شناسنامه 6640126532 صادره از كهريزك در 2000 مترمربع 
مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 55000 مترمربع پالك 55 فرعى از 175 اصلى با حقوق 
ارتفاقى در حد جنوب غرب عبور و نصب دكل مخابراتى مشاهده گرديده است كه بنا به اظهارات متقاضيان در اجاره 
آنها قرار دارد واقع در مجيد آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم زينب پور احمدى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، 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 سند مالكيت صادر 

خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6471
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005316 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى مســعود شــيرازى فرزند محمود بشماره شناســنامه 2846 صادره از رى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 8555 مترمربع پالك 153 فرعى از 84 اصلى واقع در قيصر آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى 
مسعود شيرازى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
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 
تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6281
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخ 97/12/26 بنام ابراهيم پروازى كه ماه جهان پروازى صحيح 

است كه اشتباه شاه جهان درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد.
شوراى حل اختالف آبسرد

آگهى تبصره يك ماده 105 اصالحى آئين نامه ثبت امالك
نظر به اينكه آقاى موسى حاجيان طبق درخواست شماره 011482-1397/12/20 و برابر وكالتنامه شماره 
26644- 1397/12/16خواهان حذف بهاى ثمن اعيان از پالك 106/446 مورد مالكيت ناهيد عباســى ميباشد 
و بهــاى عادالنــه پالك مذكور طبق تبصره يك ماده 105 اصالحى آئين نامه ثبت امالك با لحاظ ماده 947 قانون مدنى 
و ســاير مقررات توسط كارشناس محترم دادگسترى طى گزارش شــماره 011905-1397/12/26 به اين اداره 
اعالم و بهاى مذكور به صاحب سپرده اداره ثبت توديع شده است لذا مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
يك مرتبه آگهى تا ذينفع جهت اخذ سپرده مذكور به اين اداره مراجعه نمايد و در صورتيكه مدعى تضييع حق باشد 
ظــرف مدت يك ماه پس از انتشــار آگهى مى تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهــى طرح دعوى را ارائه نمايد. م 

الف/5915
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم ربابه قدومى فرزند مصطفى به شماره ملى 0439254841 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/758 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان هاجر 
كوچكى فرزند محمد به شماره ملى 0439248299 در تاريخ 1381/09/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفتــه و ورثه حين الفوت وى عبارتنــد از: 1- محمدرضا قدومى فرزند مصطفى به ش ملى 0439253713 متولد 
1343/3/10 صادره از دماوند پســر متوفــى 2- ربابه قدومى فرزند مصطفى به ش ملى 0439254841 متولد 
1349/1/1 صادره از دماوند دختر متوفى 3- معصومه قدومى فرزند مصطفى به ش ملى 0439254183 متولد 
1345/12/11 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5916
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت  آگهى حصر وراثت
آقاى مدنى رودابه داراى شناســنامه شماره 2801610828 بشــرح دادخواست به كالسه 3/972496ش 
از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان جواهر خالدى به شــماره 
شناسنامه 2801601853 در تاريخ 1390/1/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آنمرحوم منحصر 
است به1- يوسف رودابه فرزند قادر به ش ش 2801609439 پسر متوفى 2- مدنى رودابه فرزند قادر به ش 
ش 2801610828 پسر متوفى 3- خسرو رودابه فرزند قادر به ش ش 2803227691 پسر متوفى 4- گلعذار 
رودابه فرزند قادر به ش ش 2801609390 دختر متوفى 5- ابابكر هادى زاده فرزند قادر به ش ش 103 همسر 
متوفى ،اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در نوبت فقط ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراض 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.4499
رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف خوى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى روح اله صلواتى داراى شناسنامه شماره 27004 به شرح دادخواست به كالسه 97/584 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عباس صلواتى بشناســنامه 39 در تاريخ 
1374/2/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذيل 1- 
زهرا مردانى فرزند بابا ش ملى 5299791437 صادره از بهبهان متولد 1324 همسر دائمى 2- فاطمه درويشى 
فرزند موسى ش ش 273 صادره از هنديجان متولد 1308 همسر دائمى 3- نعمت اله صلواتى فرزند عباس ش ملى 
3530016500 صادره از ديلم متولد 1368 پسر متوفى 4- عبداله صلواتى فرزند  عباس ش ملى 5299953534 
صــادره از ديلم متولد 1364 پســر متوفى 5- عزت اله صلواتى فرزند عباس ش ملــى 5299866781 صادره از 
ديلم متولد 1361 پسر متوفى 6- روح اله صلواتى فرزند عباس ش ملى 52998505570 صادره از ديلم متولد 
1357 پسر متوفى 7- عزيز اله صلواتى فرزند عباس ش ملى 6619567071 صادره از هنديجان متولد 1339 
پسر متوفى 8- خديجه صلواتى فرزند عباس ش ش 139 صادره از هنديجان متولد 1334 دختر متوفى 9- مرضيه 
صلواتى فرزند عباس ش ملى 5299839987 صادره از ديلم متولد 1354 دختر متوفى 10- فرشــته درويشــى 
فرزند  عباس ش ملى 5299631979 صادره از ديلم متولد 1352 دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف/258
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان ديلم

متن اگهى
كالسه پرونده 97468 شعبه اول شوراى حل اختالف خورموج بدينوسيله به خواندگان ستاره ورستگ مجهول 
المكان ابالغ ميگردد خواهان بانك ملت دادخواست به خواسته مطالبه وجه به دادگسترى دشتى ارجاع داده است 
پس از ارجاع به شعبه و ثبت كالسه فوق و جريان تشريفات قانونى و تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه براى 
طرفين نظر به مجهول المكان بودن حضرتعالى به اســتناد ماده 73 دادرســى مدنى در تاريخ 98/9/2 شــعبه اول 

ساعت 9/30 صبح تعيين وقت گرديده است. 
شعبه اول شوراى حل اختالف دشتى

آگهى فقدان سند مالكيت
ششــدانگ پالك ثبتى بشماره 3373/15 اصلى بخش 2 خوى در دفتر امالك جلد 51 صفحه 355 ذيل ثبت 
7931 بنام خانم رخشنده يوسفى قديم ثبت و يك جلد سند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده 
با ارايه برگ استشهاديه مدعى است سند مالكيت صادره بعلت اسباب كشى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند 
مالكيت المثنى را نموده كه مراتب به استناد تبصره يك ماده 120- آئين نامه اصالحى قانون ثبت براى اطالع عموم 
آگهى ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى هر گونه ادعايى دارد يا معامله اى انجام داده است كه در قسمت 
فوق ذكر نشده يا مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود ميباشد بايد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثنى 
طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد در ضمن اين اگهى فقط در يك نوبنت انتشار ميگردد و تجديد 

نخواهد شد.4500
رئيس ثبت خوى – سليمان پور

تورم  گف��ت:  رئیس جمه��ور  امسال مان بیش از ۲۰ درصد پایش و پویش
ب��وده اما توان ما برای افزایش حقوق و دس��تمزد 
بیش از این نبوده و امیدواریم برای س��ال آینده با 
کمک همدیگر بتوانیم شرایط مطمئن تری را برای 

مردم به وجود آوریم.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در 
جمع مردم اس��تان بوش��هر و در ورزشگاه کنگان، 
گفت: بس��یار خوش��حالم که برای هفتمین بار به 
استان دالور بوشهر سفر می کنم و در هر سفری به 
این استان شاهد یک حرکت بسیار مهم در زمینه 

اقتصادی بودیم.
وی با اش��اره ب��ه حضور م��ردم در اجتماعات 
دینی و ملی گفت: مردم با حضورشان اعالم کردند 
که ممکن است شما سختی ها و مشکالتی را برای 
ما به وجود آورید اما نخواهید توانست ملت بزرگ 
ایران را در برابر خودتان تس��لیم کنید. این ملت، 
ملتی شجاع و مقاوم در برابر انواع توطئه های شما 

بوده و خواهد بود.
روحانی خاطرنش��ان کرد: همه م��ا می دانیم 
که دش��منانمان در یک سال گذش��ته تمام توان 
خودشان را برای فشار بر زندگی مردم وارد آوردند 
و امی��د آنه��ا این بود ک��ه مردم را از مسیرش��ان، 
دین ش��ان، انقالب شان، نظام ش��ان و اعتقاداتشان 
ج��دا کنند اما ای��ن مردم س��ختی های زندگی را 
پذیرفتند و به دشمنان این سرزمین با صدای بلند 

پاسخ منفی دادند.
رئی��س قوه مجریه تأکید ک��رد: دولت در این 
ش��رایط س��خت با همه توان در کنار ملت خواهد 
ب��ود. ما به ح��ول و قوه الهی و با هم��ه امکانات و 
توانی که از آِن ملت ایران اس��ت به کمک مردمی 
که سختی های بیش��تری را امروز تحمل می کنند 
و مردم��ی ک��ه دارای درآمد ثابت هس��تند امروز 
سخت ترین مشکالت را خواهند داشت. آنهایی که 
درآمدشان متغیر اس��ت به طور طبیعی خودشان 

را ب��ا ش��رایط تطبی��ق می دهند ب��ه همین دلیل 
در بودجه س��ال آینده که تقدیم مجلس ش��ورای 
اس��المی کردیم برای آنهایی که درآمد ثابت دارند 
و هم��ه کارمندان چه آنهایی که مش��غول کارند و 
بازنشستگان که مجموعه کارمندان و بازنشستگان 
حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و برای همه 
کارگران که شامل جمعیتی حدود ۱4 میلیون نفر 
هس��تند تالش کردیم بتوانیم حقوق و مس��تمری 
آنه��ا را در کارمن��دان ح��دود ۲۰ درص��د و برای 

کارگران بیش از ۲۰ درصد افزایش دهیم.
روحان��ی با تأکی��د بر اینکه امس��ال مردم در 
مقاطع��ی مش��کالت داش��تند و هنوز ه��م دارند، 
گف��ت: همانطور ک��ه در دولت به اعض��ای هیأت 
دولت مؤک��داً توصیه کردم باید همه توان دولت و 
مسئولین، مدیران و کارمندان در سراسر کشور به 
گونه ای باشد که انش��اءاهلل شب عید مردم بتوانند 
تا حدی احس��اس راحتی کنند و از خدا بخواهیم 
که برای سال آینده شرایط بهتری را داشته باشیم. 
اولین حمایت ما از آنهایی اس��ت که دارای حقوق 
ثابت هس��تند، دومین حمایت ما از اقشاری است 
که در فش��ار هستند و اقش��اری هستند که دارای 

نیازمندی بیشتری هستند.
وی در م��ورد اش��تغال جوانان بیان داش��ت: 
هم��ه تالش مان را درباره اش��تغال جوانان باید به 
کار گیریم، وضع اش��تغال ما در س��ال ۹7 مناسب 
بوده اما نس��بت به اف��رادی که در طول س��الیان 
گذش��ته در جمع بیکاران قرار داش��تند متأسفانه 
باز ه��م بیش از ۳ میلیون نفر بی��کار داریم و این 
تالش��مان را باید ادامه دهیم. م��ن به ملت بزرگ 

ایران و مردم عزیز استان بوشهر و مردم شهرستان 
کنگان اع��الم می کنم علیرغم اینکه تمام تالش ها 
بر این بود که در سال ۹7 توسعه ای نداشته باشیم 
و می خواستند کاری کنند که دولت تمام پروژه ها 
را به زمین گذارد و حداکثر بتوانیم مواد و کاالهای 
مورد نیاز مردم را در اختیارش��ان بگذاریم به حول 
و قوه الهی تاکنون بیش از ۳4 هزار میلیارد تومان 
در س��ال ۹7  برای پروژه های عمرانی را پرداخت 
کرده ای��م و امیدواریم در این چند روز هم در حد 

امکان این رقم را افزایش دهیم.
آمری��کا،  اینک��ه  برغ��م  داش��ت:  بی��ان  وی 
صهیونیست ها و برخی کشورهای مرتجع منطقه با 
همه توان به مردم ایران فشار وارد می کند، اما ما راه 
خود را ادامه خواهیم داد و رابطه خود با همسایگان 

عزیزمان را روز به روز توسعه خواهیم داد.
روحانی با اشاره به س��فر خود به کشور عراق 
گفت: رابطه ایران و عراق، الگویی نمونه در منطقه 
اس��ت. آماده ایم ب��ا همه همس��ایگان مثل عراق، 
بهترین روابط را داشته باشیم.آیت اهلل سیستانی از 
افتخارات ش��یعه در جهان است.اراده تمام مراجع 
عظام و نخبگان دو کش��ور، تعمیق روابط صمیمی 
ایران و عراق اس��ت. رابطه با همس��ایگان را روز به 

روز توسعه خواهیم داد.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه مالقات های خود 
ب��ا مراجع بزرگ کش��ور ع��راق از جمل��ه آیت اهلل 
سیس��تانی که وی را افتخار شیعیان جهان معرفی 
کرد، گفت: س��فر ۳ روزه به عراق و توافق هایی که 
با این کشور انجام ش��د به این معناست که رابطه 
م��ا تنها رابطه دو دولت نیس��ت بلک��ه رابطه تمام 

اقشار و گروه ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی 
و مذهبی است.

افتتاح رسمی فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ 
پارس جنوبی با حضور رئیس  جمهور

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز 
یکش��نبه در ادامه برنامه های سفر به استان بوشهر 
ضمن افتتاح و بازدید از فازهای ۱۳و ۲۲، ۲۳ ،۲4 
پارس جنوبی در شهرس��تان کنگان، با توضیحات 
وزیر نف��ت و مدیران و متخصصان ای��ن فازها، در 
جریان روند احداث این مجموعه عظیم پاالیش گاز 
و تولید محصوالت گوناگون در آن و نیز طرح های 

توسعه ای فازهای پارس جنوبی قرار گرفت.
رئیس جمه��ور با حضور در یادمان ش��هدای 
صنعت نفت و گاز کشور یاد و خاطره مجاهدت های 
آنان را گرامی داشت و هنگام پرده برداری از یادمان 
بهره برداری از فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲4 پارس جنوبی، 
اظهار داشت: با افتخار به همه مهندسان، کارکنان 
و زحمتکش��ان  و با تبریک به ملت بزرگ ایران، در 
روز میالد امام نهم، حضرت جواد)ع( با نام خداوند 
و توسل به ارواح طیبه معصومین )ع( فاز ۲۲، ۲۳و 

۲4 پارس جنوبی را افتتاح می کنیم.
فاز ۱۳ پارس جنوبی با چهار س��کوی دریایی، 
۳۸ حلق��ه چاه و  چهار خط لوله به طول هر کدام 
۹۰ کیلومت��ر، ف��ازی صد در ص��د ایرانی در همه 

مراحل طراحی، ساخت و راه اندازی است.
فاز ۱۳ با ه��دف تولید روزانه ۵۶ میلیون متر 
مکعب گاز، 7۵ هزار بش��که میعانات گازی، 4۰۰ 
تن گوگرد و تولید ساالنه یک و نیم میلیون تن ال 

پی جی، و یک میلیون تن اتان در س��احل کنگان 
اجرا ش��ده که ارزش محص��والت تولیدی این فاز 

پنج میلیون دالر در روز است.
همچنین فاز ۲۲، ۲۳ و ۲4 میدان گازی پارس 
جنوبی با چهار سکوی دریایی، ۳۸ حلقه چاه و سه 
خط لوله در فاصله ۱۰۵ کیلومتری ساحل کنگان 

واقع شده است.
این فازه��ا که همه مراحل طراحی، س��اخت 
و راه ان��دازی تجهیزاتش صد در صد ایرانی اس��ت 
۲ میلی��ارد فوت مکعب گاز را از دریا به خش��کی 

منتقل می کند.
فازه��ای ۲۲ تا ۲4 پ��ارس جنوبی برای تولید 
روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز، 77 هزار بش��که 
میعان��ات گازی، 4۰۰ تن گوگرد و تولید س��االنه 
ی��ک و نیم میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن 
اتان طراحی و س��اخته شده که ارزش محصوالت 
تولیدی این فازها روزان��ه ۳۰ میلیون دالر برآورد 

شده است.
با بهره برداری از این فازها روزانه ۱۱۳ میلیون 
متر مکعب گاز غنی، ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز 
متان، ۱۵۰ هزار بش��که میعانات گازی و ۸۰۰ تن 
گوگرد گرانول به ظرفیت تولید اضافه و همچنین 
س��الیانه ۲ میلیون و ۱۰۰ ه��زار تن گاز مایع و ۲ 
میلیون ت��ن اتان به عنوان خ��وراک اصلی صنایع 

پتروشیمی تولید می شود.
تمام��ی این مراح��ل با اعتب��اری بیش از ۱۱ 
میلیارد دالر س��اخته ش��ده  و ایران برای نخستین 
بار در برداش��ت گاز از این میدان مشترک از قطر 

پیشی می گیرد.
اج��رای ای��ن طرح ها که با مش��ارکت قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص( به کنسرسیوم هایی 
متش��کل از پیمان��کاران، مش��اوران و س��ازندگان 
ایرانی واگذار شده، با بهره گیری از حداکثر توان و 
تخصص شرکت های داخلی به مرحله بهره برداری 

رسیده است.  فارس

روحانی در جمع مردم استان بوشهر:

دولت در این شرایط سخت در کنار ملت است


