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با رای نمایندگان؛ گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه ارجاع شد
نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ،با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند .به گزارش ایلنا،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان نشست علنی روز یکشنبه مجلس که به قرائت گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص
داشت ،پس از اتمام قرائت این گزارش توسط میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات ،خواستار ارجاع گزارش به قوه قضاییه شدند .مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس که در
غیاب الریجانی اداره جلسه را در دست داشت ،پس از اتمام قرائت این گزارش توسط سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات ،این گزارش را به رای گذاشت که درنهایت نمایندگان با  ۱۸۳رای موافق،
 ۱۰رای مخالف و  ۳رای ممتنع از مجموع  ۲۳۸نماینده حاضر در صحن ،این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع کردند.

«ابتکار» از تالش مجلس برای کنترل قیمت لجام گسیخته ارز گزارش می دهد

اخبار

«بهارستان» در راسته «فردوسی»

وکیلی در تذکری:

توهین به هر کدام از اقوام ،توهین به کل ایران است
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ،گفت :ما نه قوم خود را بدون ایران
میخواهیم و نه ایران را بدون اقوام ریشهدار ،معنادار میبینیم.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی وکیلی در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه
بیان کرد :همه میدانیم یکی از عناصر ایران تکثر قومیتی است .ایران توانسته دامنه خود را
آنچنان وسیع کند که به راحتی اقوام مختلف خود را ذیل مفهوم ایران تعریف کند لذا قوام
ایران قائم به اقوام آن است .لرها ،کردها ،ترکها ،عربها و ترکمنها هر کدام نقش دهنده
تابلوی ایران هستند و توهین و تحقیر هر کدام در واقع تضعیف و تحقیر کل ایران است.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت :توهین به هموطنان ترک ،قلب ما را به درد
میآورد آنچنان که توهین به هموطنان کرد و بلوچ ما را رنجور میکند .ما رهگذری را که
ادبیات توهینآمیز نسبت به قوم لر به کار گیرد محکوم میکنیم و آن را توهین به ملیت
خود میدانیم .ما نه قوم خود را بدون ایران میخواهیم و نه ایران را بدون اقوام ریشهدار،
معنادار میبینیم .وکیلی افزود:از همکار محترمی که ادبیات ناشایستی را در مورد قوم لر به
کار برده است میخواهم از قوم لر و همه ایرانیها معذرت خواهی کند چرا که توهین به هر
کدام از اقوام ،توهین به کل ایران است.

انتقاد کواکبیان از تاخیر
در پیگیری تحقیق و تفحصها
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،گفت :بر اساس ماده
 ۲۱۶در رابطه با تحقیق و تفحصها ،قوه قضاییه باید ظرف سه ماه حکم صادر
کند .در رابطه با رئیس دولت هشتم و نهم ،ما تحقیق و تفحصی را به قوه قضاییه
فرستادیم که اگر اجرایی میشد امروز آقای احمدینژاد مدعی نبود.
به گزارش ایسنا ،مصطفی کواکبیان در اخطاری با استناد به اصل  ۷۶در پایان جلسه
علنی روز یکشنبه بیان کرد :بر اساس اصل  ،۷۶تحقیق و تفحص حق مجلس است و ماده
 ۲۶آییننامه در بند  ۱۱و ماده  ۲۰۶آییننامه نیز این را تایید میکند .هزینهای که ما برای
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کردیم گزارش خوبی را حاصل کرد .وی
در ادامه گفت :ماده  ۲۱۶مطرح میکند حداکثر ظرف سه ماه قوه قضاییه باید در رابطه
با تحقیق و تفحص حکم صادر کند اما ما از مجلس هشتم تحقیق و تفحصهایی داریم
که قوه قضاییه اقدامی در رابطه با آن انجام نداده است .ما در مورد رئیس دولت هشتم
و نهم تحقیق و تفحصی به قوه قضاییه ارسال کرده بودیم که اگر اجرایی میشد امروز
ایشان مدعی نمیشد .نماینده مردم تهران در مجلس ادعا کرد :حقیقتا یک دهم سخنان
ساختارشکنانهای را که آقای احمدینژاد میگویند اگر ما اصالحطلبها میزدیم یا آقای
خاتمی بیان میکرد ،برخورد متفاوتی انجام می شد.

رحیمی خبر داد

ارائه گزارش آسیبشناسی استیضاحهای اسفندماه
در جلسه امروز فراکسیون امید
یک عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس با اشاره به تالش برای تدوین
پروتکلی مشخص در مورد استیضاحها در این فراکسیون از ارائه گزارش
کمیته رفع حصر در جلسات بعدی فراکسیون امید خبر داد و گفت که با توجه
به حساسیت مسائل سیاست خارجی بنا داریم در آینده نزدیک از برخی از
مسئوالن ارشد دستگاه دیپلماسی برای حضور در فراکسیون دعوت کنیم.
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به برگزاری جلسه صبح روز یکشنبه
فراکسیون امید مجلس اظهار کرد :با توجه به اینکه نشست نخستین جلسه کاری هیات
رئیسه فراکسیون امید در سال جدید بود عمده زمان جلسه به دریافت نظرات و دیدگاههای
اعضای فراکسیون در مورد مسائل مختلف اختصاص یافت .وی افزود :در این راستا بحث
فعالتر کردن کمیتههای هفتگانه فراکسیون و همچنین برخی کمیتههای موضوعی
همچون کمیته رفع حصر و کمیته گفتوگوی ملی مورد بحث قرار گرفت و همچنین قرار
شد اعضای کمیته رفع حصر در اولین فرصت گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در
این کمیته به فراکسیون امید ارائه کنند .نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس در
ادامه خاطرنشان کرد :بحث در مورد استیضاح وزرا نیز از جمله مباحث این جلسه بود که بر
این اساس قرار شد پروتکل و سازوکار مدونی در فراکسیون تدوین شود .همچنین به صورت
گذرا و مختصر مباحثی در آسیبشناسی استیضاح اسفندماه سال گذشته مطرح شد با این
حال بحث اصلی این بود که پروتکل و سازوکار مشخصی تهیه شود تا احیانا در موارد بعدی
به این شکل عمل نشود که در دقیقه  ۹۰اعالم موضع فراکسیون انجام شده یا از اعضای
متقاضی استیضاح درخواست شود که از اظهارنظر خودداری کنند.

.

معصومه معظمی

Tina.Moazami.110@gmail.com

با توجه به نوسان نرخ ارز در ماهای گذشته و تشدید آن
در روزهای نخستین سال جدید ،علی الریجانی ،رئیس
مجلس شورای اسالمی در اولین روز کاری مجلس در
صحن علنی در پاسخ به تذکر شفاهی یکی از نمایندگان
درباره نوسان نرخ ارز ،از ماموریت خود به کمیسیون
اقتصادی برای تشکیل جلسه با وزیر اقتصاد و رئیس
بانک مرکزی خبر داد .نادرقاضی پور در تذکری شفاهی
خطاب به الریجانی گفت که جلوی گرانی ارز را بگیرید تا
مشکالت حاد اجتماعی ،سیاسی و امنیتی حاصل نشود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه «نباید
اجازه دهیم ریال ها به دالر تبدیل شود» ،افزود« :ادامه
این روند باعث ورشکستگی بانکها می شود ».رئیس
مجلس هم در پاسخ به این تذکر گفت« :باید حساسیت
الزمی در این زمینه وجود داشته باشد ،البته کمیسیون
اقتصادی مجلس نیز در این زمینه مامور شده و در اولین
فرصت یعنی دوشنبه هفته جاری نشستی را با وزیر
اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد کرد».
رئیس مجلس با بیان اینکه باید کمیسیون اقتصادی
گزارشی از نشست مذکور به صحن علنی مجلس ارائه
کند ،خاطرنشان کرد « :ما نیز از مسئوالن دعوت خواهیم
کرد تا درخصوص علت گرانیهای ارز و نحوه کنترل آن
به نمایندگان توضیح دهند».
البته افزایش غیرقابل کنترل و تصاعدی نرخ ارز در روزهای
اخیر واکنشهای بسیاری در روز آغاز به کار مجلس داشته است
و برخی نمایندگان برای کنترل افزایش لجام گسیخته نرخ ارز
به رئیس جمهوری تذکر کتبی داده اند چرا که به گفته عیناهلل
شریفپور ،نماینده مردم ماکو این افزایش غیر مترقبه قیمت دالر
در بازارهای کشور ضمن آن که موجب بروز مشکالت عدیده با
تبعات روانی خاص شده است ،افزایش بهای تمام شده کاالها و
خدمات به ویژه اقالم خاص را داشته است و در تذکر کتبی خود
از روحانی خواستار اقدامات و تبیین ساز و کار الزم شد .پیش
از این نیز در روزهای پایانی سال  96بارها به واسطه نوسان نرخ
ارز مجلس خواستار توضیح از مسئوالن اقتصادی دولت شده
بود و حتی برخی نمایندگان ،سوال از رئیس جمهوری را به
دلیل نوسان قیمت ارز و تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران
موسسات مالی و اعتباری کلید زدند که به دلیل پس گرفتن
امضای بسیاری از امضاکنندگان به سرانجام نرسید .ولی پس از
آغاز سال جدید و نوسانات جدی و غیرمترقبه قیمت ارز ،رئیس
مجلس کمیسیون اقتصادی را مامور بررسی موضوع و تشکیل
جلسه با تیم اقتصادی دولت کرد.
بازار داغ شایعات ارزی
الزم به ذکر است که وقتی اتفاق و رخدادی جدید بروز
میکند ،بازار شایعات در آن باره داغ می شود و این شایعات
و شائبههای ایجاد شده درباره دلیل عدم ورود جدی دولت به
افزایش نرخ ارز هم از این قاعده مستثنی نیست .یکی از شایعات
و استدالل هایی که در این باره به طور جدی مطرح است،
تمایل خود دولت به افزایش قیمت ارز است .برخی بر این عقیده
اند که دولت قصد دارد اجازه دهد نرخ ارز به حدی باال رود که
قیمت واقعی خود را پیدا کند چرا که این مسئله را باعث افزایش
صادرات میدانند .برخی منتقدان نیز با رد این استدالل تاکید
دارند که این اتفاق تبعات منفی برای جامعه دارد و مردم توان
این فشار مضاعف اقتصادی را ندارند و همچنین با افزایش قیمت
ارز امکان رقابت و سرمایه گذاری را از دست می دهیم .در این
میان غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس در گفت وگو با «ابتکار» با اشاره به اظهاراتی

که در این باره در جامعه مطرح است ،بیان کرد« :در افکار
عمومی اینطور جا افتاده است که خود دولت می خواهد نرخ
ارز افزایش پیدا کند و شواهد و قرائن هم صحت این موضوع را
تایید می کند .ولی اگر دولت چنین قصدی ندارد ،پس مشاوران
اقتصادی دولت چنین اظهاراتی را بیان نکنند که باعث تقویت
این شائبه در جامعه شود ».این عضو کمیسیون تلفیق بودجه
 97همچنین در تشریح نظرات و شائبه های دیگری که در
جامعه به گوش می رسد به «ابتکار» گفت« :بخشی معتقدند
برای صادرات باید نرخ واقعی ارز مشخص شود و گروهی نیز
پله ای فراتر می روند و معتقدند ارز فالن قیمت بشود صادرات
ما افزایش پیدا می کند .ولی من به شخصه نمی توانم چنین
موضوعی را درک کنم ».جعفرزاده ادامه داد« :با افزایش قیمت
ارز ،قیمت تمام شده کاال افزایش پیدا میکند و در این صورت
قدرت رقابت نخواهیم داشت و ارزش ملی پول ما به شدت
کاهش می یابد .موافقان این امر استدالل های خودشان را
دارند ،در حالی که این استداللها برای اقتصاددانها قابل فهم
و قابل قبول نیست ».محمدرضا نجفی ،عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس نیز در گفت وگو با «ابتکار» این وضعیت نرخ
ارز و نوسانات شدید نرخ ارز را غیر قابل قبول و مخرب دانست
و گفت« :افزایش نرخ ارز یکی از دالیل جدی ورود آسیب به
ارکان و مبانی اقتصاد کالن و خرد و خصوصا معیشت مردم و
قدرت خریدشان است ».این نماینده مردم تهران در مجلس
ادامه داد« :این روند سرمایه گذاری در کشور ما را ناممکن می
کند چرا که مبانی اصلی و تحلیلی همه طرح ها دچار نوسان و
تغییر می شود و بنیان طرح که به هم بخورد طبیعتا نمی تواند
اجرایی شود و بازگشت سرمایه را تحت تاثیرقرار دهد .همچنین
این اتفاق بی اعتمادی را نسبت به آینده اقتصادی و سرمایه
گذاری ایجاد میکند».
بانک مرکزی در افزایش قیمت
ارز غیرمسئوالنه عمل کرد
این عضو فراکسیون امید مجلس هم مثل جعفرزاده به این
نکته اشاره کرد که ممکن است برخی اقتصاددان ها معتقد
باشند به هر قیمتی باید نرخ ارز به قیمت واقعی روز خود
برسد .او در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت« :در صورت
صحت این موضوع موافق این امر نیستم چرا که تبعات بزرگی
که دامنگیر مردم می شود مغفول مانده و نادیده گرفته شده
است ».نجفی با تاکید بر این نکته که «تصور من این نیست که
برنامه ریزی دولت برای رسیدن نرخ ارز به قیمت واقعی معادل

رضایت مسافران از عملکرد شهرداری یاسوج در پذیرایی از مسافران نوروز 97
عملکرد شهرداری یاسوج در پذیرایی از مسافران نوروز  97رضایت مسافران و
شهروندان را در پی داشت.
تالشهای شبانهروزی مجموعه شهرداری ياسوج برای میزبانی از مسافران نوروزی
باعث شد تا علیرغم برخی از مشکالت ،محیطی مناسبی را برای انبوه مسافران نوروزی
در مناطق مختلف شهر مهیا شود.
هر چند در این زمینه مشکالت و کمبودهایی نیز از قبل وجود داشت اما در مجموع
طی بازدیدهای صورت گرفته توسط مسئوالن مختلف و مسئوالن شهرداری ،مردم و
مسافران رضایت داشتند.
نوروز امسال ياسوج حال و هوای دیگری داشت ،شهر گلباران بود و طراحیهایی که
در سراسر شهر صورت گرفته بود ،گردشگران را برای تماشا و گرفتن عکس یادگاری به
سوی خود جلب میکرد.
به گفته اغلب مسافرانی که به این شهر سفر کردهاند ،سطح خدماتدهی شهرداری
ياسوج در نوروز 97به لحاظ کمی وکیفی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری
داشته و چهره شهر در آستانه نوروز متحول شده بود.
مسافران این شهر معتقدند نسبت به سالهای گذشته شهر از تمیزی و زیبایی
بیشتری برخوردار بود.
رفع مشکل سرویس بهداشتی در شهر یاسوج
به گزارش روابط عمومی شهرداری یاسوج ،یکی از مشکالتی که همواره در ایام
تعطیالت شهر یاسوج با آن روبرو بود ،سرویس های بهداشتی عمومی بود که در سال
های گذشته بارها مورد انتقاد مسافران و مسئوالن استانی و شهرستانی بود.
امسال شهرداری یاسوج با ساخت و بهسازی  300چشمه سرویس بهداشتی توانست
مشکالت را در این زمینه رفع کند و خوشبختانه هیچ موردی از مردم و مسئوالن در
این زمینه گزارش نشد.
فضای شهری یاسوج زیباتر از همیشه
نوروز  97شهر یاسوج با بیش از  30هزار گلدان گل مختلف تزئین شد و بیش از
 2500نقطه شهر لکه گیر و آسفالت گردید.
همچنین پاکسازی و نظافت شهر یاسوج امسال بطور ویژه در دستور کار قرار داشت و
عالوه بر تالش های صورت گرفته در این حوزه طی دو روز نیز برنامه پاکسازی عمومی
شهر صورت گرفت.
 30مورد بازدید میدانی شهردار در ایام تعطیالت
یکی از اقدامات متفاوت شهردار یاسوج در نوروز امسال بازدیدهای مکرر روزانه از

محیط های شهری بود.
دکتر مقدم در ایام تعطیالت روزانه بیش از دوبار از پارک ها و مناطق گردشگری شهر
دیدن کرد و ضمن بازدید از نحوه خدمات رسانی به مسافران با آنان دیدار و گفتگو کرد.
شهردار یاسوج در این باره می گوید :امسال کار قابل قبولی صورت گرفت و خوشبختانه
رضایت مسافران حاصل شد .دکتر نستهن مقدم تاکید دارد :اگر چه رضایتمندی نسبی
مسافران حاصل شد اما بخاطر وجود برخی معضالت در ورودی های شهر که در حیطه
شهرداری نیستند برخی نارضایتی ها هم وجود داشت.
وی معتقد است گردشگری شهر یاسوج منحصر به ایام سال نیست و این روند ادامه
خواهد داشت و ادامه می دهد :همانطور که پیش از تعطیالت نیز پیش بینی می کردیم
در نوروز امسال تعداد مسافران به نسبت سال های قبل رشد داشت.
مقدم در این خصوص می گوید :در همه فصول و بخصوص تا پایان تابستان شهر
یاسوج میزبان گردشگران خواهد بود که به همین خاطر کار نیروهای شهرداری همواره
ادامه خواهد داشت.
شهردار یاسوج تاکید می کند :تالش مجموعه شهرداری افزایش کیفیت خدمات با
سرعت و دقت باالست و شهرداری یاسوج تالش می کند تا با همین روند ضمن ارتقا
سطح خدمات میزان رضایتمندی مردم و گردشگران را باال ببرد.
مقدم بر این باور است :میزبانی مناسب از مسافران باعث افزایش غرور شهروندی و
رضایت شهروندان می شود که باعث می شود تا شهروندان در امور شهری مشارکت
بیشتری و بهینه تری داشته باشند.

ریال آن باشد» ،تصریح کرد « :تصور نمی کنم دولت قصد این
کار را داشته باشد ،ولی باید کامال مسئوالنه نسبت به کنترل این
موضوع ورود کند .در حالی که ناکارآمدی و ناتوانی در اداره بازار
ارز را در بانک مرکزی به وضوح مشاهده می کنیم ».این عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد « :بانک مرکزی به
حد کفایت در این باره مسئوالنه برخورد نکرده و پاسخگو نبوده
است در حالی که باید با مسئولیت پذیری بیشتری برخورد
کند».
این نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس به طور واضح
شخص رئیس بانک مرکزی را به برخورد غیر مسئوالنه در این
باره متهم کرد و گفت که این رفتار غیر پاسخگوی او مزید بر
علت شده است که یک درک و شناخت درستی از علت ها و
زمینه اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد وجود نداشته باشد.
نرخ ارز به  7000تومان هم میرسد
بر اساس این گزارش؛ برخی نمایندگان و منتقدان وضع
اقتصادی موجود از جمله محمد دامادی ،نماینده مردم ساری
در مجلس ،اقتصاد نابسامان را دلیل ناهماهنگی حوزه اقتصادی
می دانند .این عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با
«ابتکار» با بیان اینکه «کارشناس اقتصادی نیستم ولی با توجه
به وضع موجود و نوسان شدید قیمت ارز تحلیل خود را بیان می
کنم» تصریح کرد« :این وضعیت ارز در اقتصاد نابسامان کامال
قابل پیش بینی بود و ناهماهنگی که در حوزه اقتصادی وجود
دارد و سیاست واحدی در این باره وجود ندارد دلیل بروز چنین
وضعیتی در بازار ارز شده است».
این نماینده مردم ساری در دورههای نهم و دهم مجلس به
پیش بینی قیمت ارز در آینده نه چندان دور پرداخت و به
«ابتکار» گفت« :پیش بینی می کنم اگر دولت همین امروز به
این موضوع رسیدگی نکند و این روند را مهار نکند و افسار این
اسب لجام گسیخته را زودتر نکشد ،قیمت ارز به  7هزار تومان
هم خواهد رسید».
جعفرزاده هم در گفت وگو با «ابتکار» با تاکید بر این نکته
که «اگر رئیس جمهوری به این درک رسیده است که ارز باید
به نرخ واقعی خودش برسد و به جای پمپاژ پول و فنری نگه
داشتن قیمت ارز ،می خواهد آن را آزاد سازی کند ،باید این آزاد
سازی خیلی آرام صورت بگیرد» ،افزود« :این اتفاق باید در یک
بازه زمانی قابل توجه پایه پولی واقعی انجام شود ،چرا که این
آزادسازی ناگهانی ،برداشتن فنر و شتاب یکباره آن بدون شک
باعث له شدن دهک هایی از جامعه خواهد شد».

اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  11.38مجزا شده از اراضی جهان آباد که
برای سومین بار به علت اشتباه در پالک منتشر میگردد .
چون تحدید حدود ششدانگ یک قعطه زمین زراعتی به مساحت 11168.5
متر مربع به پالک فوق الذکر واقع در قطعه 1بخش 26فارس بنا به درخواست آقای
سیدمحمد جواد تقاضای تحدید اختصاصی نموده وقت تحدید حدود ار ساعت
 ۸صبح روز  1397/2/20در محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید به عمل
خواهد امد  .اینک بوسیله این اگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور
طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت میشود که در موعد مقرر تعین شده در محل
حضور به هم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر
ماده  ۲۰قانون ثبت از تاریخ تنطیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت  ۳۰روز
پذیرفته خواهد شد .
حسین فرخیرئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج
تاریخ انتشار1397/1/20 :
شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان گچساران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه حسب گزارش مرجع انتظامی متهم امین درویش فرزند یاور به اتهام
مواد مخدر (نگهداری دو عدد پایپ) به شماره پرونده کالسه 9609987417800529
شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان گچساران تحت تعقیب می باشد که
به علت عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی  ،وقت رسیدگی مورخ
1397/02/20ساعت  09:00تعیین  ،لذا حسب دستور دادگاه طبق مفاد ماده
344قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم در صورت اطالع از وقت
مقرر تعیین شده در جلسه رسیدگی حاضر  ،در غیر اینصورت دادگاه بصورت غیابی
اتخاذ تصمیم و نسبت به صدور رای اقدام می نماید /.
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه دادگاه انقالب گچساران – محمد جواد کریمی
نژادیان
م الف 16 /
شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان گچساران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه حسب گزارش مرجع انتظامی متهم امین درویش فرزند یاور به
اتهام مواد مخدر (نگهداری خرید و نگهداری یک گرم هروئین و بیست و پنج
سانت شیشه) به شماره پرونده کالسه  9609987417800529شعبه دادگاه انقالب
دادگستری شهرستان گچساران تحت تعقیب می باشد که به علت عدم شناسایی
متهم و مجهول المکان بودن وی  ،وقت رسیدگی مورخ 1397/02/20ساعت 09:30
تعیین  ،لذا حسب دستور دادگاه طبق مفاد ماده 344قانون آیین دادرسی کیفری
به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار

در زمان هاشمی هم افزایش نرخ ارز بخشی
از جامعه را فلج کرد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بازه
زمانی از ریاست جمهوری آیت اهلل هاشمی در زمان سازندگی،
بیان کرد« :در مقاطعی از دوران ریاست جمهوری مرحوم
هاشمی هم شاهد چنین تجربه ای بودیم و وقتی این فنر را
برداشتند و دالر افزایش پیدا کرد ،بخش هایی از جامعه نابود
شدند و بسیاری از خانواده ها متالشی شدند و اقتصاد کشور
فلج شد.
بنابراین از آنجایی که تجربه قبلی این اتفاق را داریم ،موافق
اجرای دوباره آن نیستم و دولت باید قیمت ارز را در حدی
منطقی نگه دارد تا ثبات اقتصادی ایجاد شود ».نجفی هم در
ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» از رئیس جمهوری خواست
نسبت به کنترل قیمت ارز به طور جدی ورود کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد:
«از رئیس جمهوری می خواهیم نسبت به کنترل این موضوع
با جدیت ورود عملی کند و سخن گفتن و اطمینان دادن و
اظهار تعلم کردن به تنهایی کفایت نمی کند .معتقدم گفتار
درمانی مشکلی از جامعه حل نمی کند و باید حضور جدی و
عملی ایشان را در برخورد مسئوالنه تر بانک مرکزی به موضوع
ببینیم».
این نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه «همه
دستگاهها و نهادها و مراکزی که صاحب قدرت و پول هستند
باید بدانند آسیبی که به کیان و اقتصاد و امنیت و سالمت روانی
مردم وارد می شود غیر قابل گذشت است ،افزود« :همه کسانی
که مستقیم و غیر مستقیم با اظهارنظرات خود دستی در این
اتفاقات دارند مقصرند و باید پاسخگو باشند ».بنابراین مجلس
هم راستا با خواست و مطالبه مردم و برای کنترل وضعیت فعلی
و افزایش لجام گسیخته نرخ ارز و نوسانات این بازار طبق اعالم
خبر الریجانی در صحن علنی روز یکشنبه ،قرار است امروز
دوشنبه در کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و
رئیس بانک مرکزی تشکیل جلسه دهد.
البته دامادی ،نماینده مردم ساری در مجلس در این باره به
«ابتکار» گفت که توقع داشتم این جلسه در روز آغاز به کار
مجلس اتفاق بیفتد و مسئوالن اقتصادی دولت برای توضیح و
پاسخگویی به مجلس بیایند .ولی این اتفاق نیفتاد و امیدوارم
روز دوشنبه که به مجلس می آیند توضیح قابل توجهی در این
باره برای نمایندگان مردم داشته باشند.

آگهی می گردد تا متهم در صورت اطالع از وقت مقرر تعیین شده در جلسه
رسیدگی حاضر  ،در غیر اینصورت دادگاه بصورت غیابی اتخاذ تصمیم و نسبت به
صدور رای اقدام می نماید /.
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه دادگاه انقالب گچساران – محمد جواد کریمی
نژادیان
م الف 15 /
اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  ۳۰۳.۵۸۲۸مجزا شده از اراضی تل زالی
که به علت عدم حضور و درخواست مالک منتشر میگردد .چون تحدید حدود
پالک  ۳۰۳.۵۸۲۸ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  ۳۹.۱۷متر مربع مجزا
شده از اراضی تل زالی واقع در قطعه  ۲بخش  ۲۶فارس بنا به درخواست خانم
سیده حکیمه تقوی تقاضای تحدید حدود اختصاصی نموده وقت تحدید حدود
از ساعت  ۸صبح روز  ۱۳۹۷.۲.۱۱در محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید
به عمل خواهد امد  .اینک بوسیله این اگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک
مجاور طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت میشود که در موعد مقرر تعین شده در
محل حضور به هم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی
برابر ماده  ۲۰قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت  ۳۰روز
پذیرفته خواهد شد .
حسین فرخی رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج
تاریخ انتشار ۱۳۹۷.۱.۲۰
اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  ۱۲۲.۳۱۱۴مجزا شده از اراضی سرابتاوه
که برای دومین اشتباه پالک منتشر میگردد .چون تحدید حدود ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  ۲۰۰متر مربع به پالک فوق الذکر واقع در قطعه  ۲بخش
 ۲۶فارس بنا به درخواست اقای محمد محمدیان نژاد تقاضای تحدید اختصاصی
نموده وقت تحدید حدود از ساعت  ۸صبح روز  ۱۳۹۷.۲.۲۲در محل وقوع ملک
شروع و عملیات تحدید به عمل خواهد امد  .اینک بوسیله این اگهی از متقاضیان
و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت میشود که در موعد
مقرر تعین شده در محل حضور به هم رسانند .واخواهی مجاورین نسبت به حدودو
حقوق ارتفاقی برابر ماده  ۲۰قانون ثبت از تاریخ تنظیم صوتمجلس تحدید حدود
بمدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد .
حسین فرخی رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج
تاریخ انتشار۱۳۹۷.۱.۲۰ :
شناسنامه خودروی سواری پراید به ر نگ سفید ر وغنی مدل  1387به شماره
موتور  2734756و به شماره شاسی s1412287581059و سماره پالک -49
263ب 64به نام شاپسند عیدی پور محریان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می
باشد.

