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جالل میرزایی:

»

وضعیت
اصالحطلبان در
انتخاباتمجلس
تحت تأثیر تأیید
صالحیتهاست

»

سیاست

2

جالل میرزایی عضو فراکس��یون امید مجلس درباره آرایش نیروها در انتخاب��ات مجلس بعدی گفت :جمنا
با یک تبلیغات مضاعف وارد عرصه انتخابات شود و این باعث میش��ود جریان سنتی اصولگرایی که قبال تحت
عنوان جبهه پیروان خط امام و رهبری در انتخابات میدیدیم مقداری به حاشیه رود .در میان اصالحطلبان هم
باید ببینیم تایید صالحیتها هم به چه نحو است و چگونه وارد عرصه انتخابات میشوند
به گزارش ایلن��ا ،میرزایی گفت :اصالحطلبان در انتخابات ریاس��ت جمهوری از آق��ای روحانی و چهرههای
متمایل به اصالحطلب��ان حمایت کردند اما آن توقعاتی که داش��تند بعضا برآورده نش��ده و ای��ن مقداری بدنه
اصالحطلبان را مردد کرده که آیا باز به همین صورت وارد شوند و سرمای ه اجتماعی خود را اینطور هزینه کنند یا
اینکه به شکل دیگری ظاهر شوند.

خبر

فرید موسوی:

»

امکانات رسانه ملی
عادالنه در اختیار
استارتآپها
قرار نمیگیرد

فرید موسوی رئیس فراکس��یون جوانان مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه «صداوسیما در معرفی کسب و
کارهای نو ،امکانات خود را عادالنه در اختیار آنها قرار نمیدهد» ،خواس��تار اصالح رویه این سازمان شد .به گزارش
ایسنا ،موسوی گفت :امروزه بافت اصلی جمعیتی کشورمان را جوانانی تحصیلکرده و نوآور با ذهنهایی خالق تشکیل
میدهند .استارتآپها و کسب و کارهای نو بستر مناسبی هستد که از طریق آنها جوانان میتوانند مشارکت خود
را در اقتصاد کشور بیشتر کنند و از طرف دیگر فعالیت این استارتآپها در برون رفت از وضعیت فعلی کشور بسیار
حائز اهمیت است .وی افزود :اخباری را دریافت کردهایم که رسانه ملی در معرفی کسب و کارهای نو ،امکانات رسانه
ملی را عادالنه در اختیار آنها قرار نمیدهد ،همه متقاضیان را به یک شرکت هدایت میکند که از طریق آن با سازمان
در ارتباط باشند.

گزارش

نگاهی به دیدگاه علویتبار نسبت به وضعیت کنونی اصالحطلبی:

6گام اصالح اصالحات

تصویب موادی دیگر از طرح
اصالح قانون انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی طرح اصالح موادی
از قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که ممانعت غیر قانونی از
حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در ش��عب اخذ رای به هر
طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل
اخذ رای ،نظیر تاخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی یا کاهش تعداد
نمایندگان نامزدها برخالف قانون جرم است و مرتکب به مجازات
حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش
قانونمجازاتاسالمیمحکوممیشود.
به گزارش ایلنا ،نمایندگان مجلس ام��روز مواد  ۵۸و  ۵۹طرح
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی را تصویب
کردند.
نمایندگان در م��اده  ۵۸این ط��رح مقرر کردند :ع��دم انجام
تکالیف مقرر در ماده  ۱۱این قانون و تبصره  ۱آن تخلف انتظامی
بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم
میشود.
در ماده  ۱۱این طرح آمده است :بازرسانان موضوع این ماده در
صورت مشاهده ایراد در روند انتخابات ،صرفا مجازند گزارشهای
الزم را به مراجع ذی ربط ارس��ال کنند و حق دخال��ت در فرایند
اجرای انتخابات و تصمیمات هیاتهای اجرایی را ندارند ،در صورت
همزمانی دو انتخابات ،بازرسان برای هر دو انتخابات واحد هستند.
نمایندگان در م��اده  ۵۹این طرح مق��رر کردند :ممانعت غیر
قانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب اخذ رای
به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در
محل اخذ رای ،نظیر تاخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی یا کاهش
تعداد نمایندگان نامزدها برخالف قانون جرم اس��ت و مرتکب به
مجازات حبس یا ج��زای نقدی و محرومی��ت از حقوق اجتماعی
درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم میشود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تحریم علت مخالفت با  FATFاست

احمد توکلی عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با انتشار
توئیتی به یکی از دالی��ل خود برای مخالفت پیوس��تن به لوایح
چهارگانه پرداخت.
به گزارش ایسنا ،متن توئیت توکلی از این قرار است« :تا وقتی
تحریم برقرار است ،پذیرش FATFش��رایط اقتصادی کشور را
بدتر میکند ،چرا که بر اس��اس پالرمو باید همه مجاری دور زدن
تحریم را برای تحریمکنندگان افشا کنیم و آنها با اطالعاتی که به
دست میآورند ،فشار را بر ما بیشتر خواهند کرد.

احمدحکیمیپور:

احزاب مجمع ایثارگران و توسعه ملی
عضو شورا شدند

احمد حکیمیپور عضو ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات
گفت :درخواس��ت احزاب��ی که در نوب��ت عضویت ش��ورا بودند
مورد بررس��ی قرار گرفت و دو حزب ،مجمع ایثارگران و توسعه
ملی با رای اکثریت اعضا به عضویت ش��ورای سیاس��ت گذاری
اصالحطلبان درآمدند .به گ��زارش ایرنا ،حکیمیپور گفت :یکی
از احزبی که قبال در کمیته سیاس��ی به عضویت شورای سیاست
گذاری اصالح طلبان پذیرفته شده بود به این دلیل که اساسنامه
و مرامنامه خود را با قانون جدید وزارت کشور تطبیق نداده بود،
در دستور رای گیری قرار نگرفت.
وی افزود :شورای هماهنگی جبهه اصالحات موضوع مربوط
به تصویب بندهایی از کمیت و کیفیت تشکیل پارلمان اصالحات
را مورد بررس��ی قرار داده و بندهایی از آن را مصوب کرده است،
بررسی دیگر بندها نیز به جلسه آینده که متعاقبا اعالم میشود
موکول شد.

گ�روه سیاس�ی -در دو ،س��ه
س��ال اخیر اصالحطلبان با س��ؤاالت و
چالشه��ای ج��دی جدی��دی روبهرو
شدهاند .آنها با این انتقاد روبهرو هستند
که این جری��ان در تحق��ق آرمانهای
خ��ود ضعیف عم��ل کرده اس��ت .این
انتق��ادات بهصورت درون��ی هم وجود
دارد .یعنی در فراین��دی خودانتقادانه
برخی از بزرگان این جریان این پرسش
را از خ��ود کردند ک��ه اکن��ون در چه
وضعیتی قرار داریم .س��عید حجاریان
و علیرض��ا علویتبار از ش��اخصترین
اصالحطلبان��ی بودن��د که ب��ه این به
پرسشگری درونی پرداختند.
چهار ادعای اصالحطلبی
علیرض��ا علویتب��ار از چهرههای
ش��اخص اصالحطلبان است .او سردبیر
روزنامه صبح امروز ب��ود .روزنامهای که
در سالهای اوج اصالحات از ستونهای
رس��انهای اصالحطلبی بود .صبح امروز
تعطیل شد و اصالحات رو به افول رفت.
اصالحطلبان در برههه��ای مختلفی از
س��وی گروههای اجتماعی متفاوتی با
پرسش و نقد بنیادین روبهرو شدند که
اکنون نی��ز یکی از آن مقاطع حس��اس
اس��ت .علویتبار یکی از آنهاست که از
درون گفتمان اصالحطلبی برخاس��ته
و مس��ائل و چالشهای ای��ن جریان را
یادآوری میکند.
او روز یکش��نبه در سخنرانیای در
مراسم هفتاد وششمین مجمع سالیانه
انجمن اسالمی دانش��جویان دانشگاه
تهران و علوم پزشکی تهران بار دیگر از
همین چالشها سخن گفت.
علویتبار چه��ار چالش مهم پیش
روی اصالحطلبان میبیند که مرتبط
با چهار ادعای اصلی این جریان است.
او با بیان اینکه اصالحطلبان چهار ادعا
در زمینههای تبیینی ،اخالقی ،روشی
و مدیریتی داش��تند که ام��روز به آنها
ش��ک ش��ده و در ابهام قرار گرفتهاند،
تصریح ک��رد :جنب��ش اصالحات یک
اقدام نس��بتاً س��ازمان یافته برای حل
مش��کالت اس��ت اما امروز خ��ود این
جنبش دچار چالشهایی است که اگر
نتواند بر آن غلبه کند اثربخشی خود را
از دست خواهد داد.
وی ادام��ه داد :جنب��ش اصالحات
چند ادع��ای مه��م دارد و عل��ت اقبال
عمومی به آن همین ادعاه��ا بود .امروز
هم اگر شبهه و دلزدگی ایجاد شده به
دلیل آن اس��ت که به این ادعاها ش��ک
شده است و در این صورت باید دست به
اصالح اصالحات زد .من پیشینه حرکت
اصالحی را از سال  76در نظر میگیرم و
انتخابات دوم خ��رداد محصول جنبش
اصالحی بود نه علت آن.

بحران مدعاها
علویتباردرادامهبه تشریحچیستی
مدعاه��ای اصالحطلب��ان پرداخ��ت و
بحران حول آنها را توضیح داد .او تصریح
ک��رد :ادع��ای اول تبیینی ب��ود یعنی
اصالحطلبان بهتر میتوانند ریشهیابی
کنند و بگویند چرا و چگونه به این نقطه
رس��یدهایم .ادعای دیگر اخالقی بود که
میگفتند مجموعاً اخالقیتر و سالمتر از
جناح رقیب هستند .ادعای سوم روشی
بود که اصالح طلبان معتقد بودند به نحو
کارآمدتر و کم هزینه تر ،میتوان از چهار
طریق انتخابات ،طرح مطالبه ،اعتصاب و
حضور خیابانی مسالمتآمیز ،مشکالت
و زمینه مش��کالت را حل ک��رد .ادعای
چهارم ،مدیریتی ب��ود و اینکه به نحوه
بهتر و اثربخشتر میتوانند عمل کنند.
وی با بی��ان اینکه اکن��ون هر چهار
ادعا دچار ابهام شده ،اظهار کرد :اکنون

»

مس��ائل دقت نکردیم .علویتبار تأکید
کرد :ش��بهه اخالق��ی هم ایجاد ش��ده
است؛ برخی اصالحطلبان شروع کردند
از رانتها اس��تفاده کردن برای کس��ب
قدرت و منزلت .بس��یاری از افراد آلوده
ش��دند و اکنون بخش��ی از مردم ادعای
اخالقی این جریان را نمیپذیرد.
وی ادامه داد :ش��بهه سوم ،در مورد
اصالح پذیری نظام و این س��وال است
که آی��ا نظ��ام اصالحپذیر اس��ت؟ چه
موقعی نظ��ام اصالحپذیر اس��ت؟ کی
آزمون فیصل��ه بخش اتف��اق میافتد؟
در دوره شاه س��ه جنبش اصالحی ملی
شدن صنعت نفت ،جنبش علی امینی
که در س��ال  1339شروع شد و جنبش
تکنوکراتها که تازه از خارج آمده بودند
و حزب رستاخیز را درس��ت کردند ،به
شکست انجامید .در این شرایط جامعه
به یک آزمون فیصله بخش رس��ید که

علت سن ما باشد که اکنون محافظه کار
شدهایم.
ش�ش گام ب�رای اصلاح
اصالحات
علویتبار در بخش دیگر س��خنان
خ��ود در مقابل ای��ن بحرانها ب��ه ارائه
راهکار پرداخت .او بر این تأکید کرد که
آلترناتیوی برای جایگزینی با اصالحات
وجود ندارد و در نتیج��ه ،باید با اصالح
روندهایی که تاکنون پیش گرفته شده
است ،بار دیگر مسیر اصالحطلبی را باز
کرد .علویتبار راهکاره��ای خود را در
قالب شش گام مطرح کرد.
وی عنوان کرد :طبیعی است با این
ش��بههها این جنبش همراه��ی ندارد.
مشکل اما اینجاست که جایگزینی برای
اصالحات نداریم .هر انقالبی با بهترین
آرمانها هم که باش��د حداقل پنج سال
کشور را متوقف خواهد کرد .انقالب یک

نباید از اح�زاب موجود ف�رار کنیم .ش�ورای عال�ی سیاس�تگذاری اصالحطلبان
بای�د وج�ود داش�ته باش�د ام�ا از دل آن اق�دام پیش�رو در نمیآی�د .ای�ن
ش�ورا بای�د مدیری�ت تنازعه�ا را برعه�ده بگی�رد و نه�اد هماهن�گ کنن�ده
ام�ا اف�رادی بی�رون از س�اختارهای بوروکراتی�ک بای�د در پ�ی نهاده�ای
پیش�رو باش�ند .ش�اید بت�وان دی�دگاه علویتب�ار را اینگون�ه ارتق�ا داد ک�ه به
اصالحطلب�ی بای�د ب�ه مثاب�ه ی�ک روش ن�گاه ک�رد ن�ه ی�ک جری�ان سیاس�ی.

ش��بهههای تبیینی وج��ود دارد .ما در
انقالب به یک الیگارش��ی رسیده ایم و
اصالحات نتوانس��ت این را تبیین کند.
زمانی اصالح طلبان گفتند مشکل اصلی
ما فقدان روندهای دموکراتیک اس��ت
و این م��ورد قبول مردم هم واقع ش��د و
دولت اصالحات با ش��عار توس��عه همه
جانبه با اولویت توس��عه سیاس��ی روی
کار آم��د .اما اکنون این اندک س��االری
چه توجیهی دارد؟ چرا تداوم پیدا کرد؟
ما مش��کل تبیینی داش��تیم که به این

نظام اصالح پذیر نیس��ت و باید انقالب
شود.
این نظریه پرداز اص�لاح طلب بیان
کرد :شبهه دیگر اثربخشی روشهاست
و این س��وال مطرح میش��ود که تا کی
میخواهید از صن��دوق رای و انتخابات
اس��تفاده کنید .چرا باید ای��ن روشها
را تکرار کنیم؟ ش��بهه دیگر توانایی در
مدیریت اس��ت .مدیران اص�لاح طلب
مجموعهای از آدمهای خس��ته ،نگران،
ترس��و و دائماً در نوس��ان هستند .شاید

پدیده تراژیک است و نباید اخالقی به آن
نگاه کرد؛ در انقالب آدمهایی روبهروی
هم قرار میگیرند ک��ه تک تک آنها غیر
اخالقی نیس��تند .ما باید همی��ن راه را
ادامه دهیم و باید گامهایی برداریم.
علویتبار در ادامه برای بازس��ازی
اصالحات گامهایی را مط��رح کرد :گام
اول نوس��ازی گفتمانی حول سه محور
جمهوری��ت ،میهن دوس��تی مبتنی بر
ش��هروندی که هم حق��وق دارد و هم
مس��ئولیت و برابریطلب��ی اجتماعی

جوانان بیتجربه یا کهنهکاران باتجربه؟

اس��ت .ما دو نوع نابرابری داریم که یکی
مرتبط با طبقه است مثل شغل ،مسکن
و غیره و دیگری غیر مرتبط با طبقه مثل
جنسیت ،قومیت و غیره.
علویتبار گام دوم را این گونه عنوان
کرد :احیا و سرعت بخشی به نواندیشی
دین��ی .اولی��ن تیش��ه به ریش��ههای
توتالیتاریس��م را در ایران روش��نفکری
دینی زد .ش��ور این جنبش کاهش پیدا
کرده و وضع تهاجمی خود را از دس��ت
داده اس��ت .احیای آن میتواند ما را به
موقعیتگفتمانیبرتربرگرداند.
این فعال سیاس��ی ادام��ه داد :گام
س��وم آمادگی ب��رای پاس��خگویی به
مطالبات دانست .هر کس که به سیاست
وارد میش��ود باید پاس��خگو باشد هم
از نظر اخالق��ی و هم از نظ��ر مالی .فقر
خودخواسته سیاسیون مهم است و باید
خود را نگه دارند و تق��وای «نه گفتن»
داشته باشند .وی افزود :گام چهارم این
است که رقابت سیاسی از رقابت هویتی
به رقابت بر س��ر خط مش��یها تبدیل
ش��ود .گام پنجم حل مسئله نمایندگی
و ترجمه خواستههای سیاسی به صنفی
اس��ت .باید از انجمنهای صنفی دفاع
کنیم و اینها باید سخنگو داشته باشند.
باید ببینیم ترجمه حرفهای سیاسی ما
در بین معلمان و کارگران چه میشود؟
باید ببینیم ما نماینده چه کس��انی در
جامعه هس��تیم؟ ما نماینده کس��انی
نیس��تیم که به دنبال تغییر در س��بک
زندگی هستند هر چند از آزادی سبک
زندگی دفاع میکنیم.
علوی تب��ار در نهایت گام شش��م را
تقویت اح��زاب و تش��کلهای موجود
دانس��ت و گف��ت :ه��ر وق��ت جنبش
دانشجویی خواسته رهبری جنبش ملی
را بر عهده بگیرد فاجع��ه به وجود آمده
است مانند شروع جنبشهای چریکی و
ماجرای تسخیر سفارت آمریکا .جنبش
دانشجویی باید بخشی از رهبری جنبش
ملی باش��د.وی در پایان اف��زود :نباید از
احزاب موجود فرار کنیم .ش��ورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان باید وجود
داش��ته باش��د اما از دل آن اقدام پیشرو
در نمیآی��د .این ش��ورا بای��د مدیریت
تنازعها را برعهده بگیرد و نهاد هماهنگ
کننده اما افرادی بیرون از ساختارهای
بوروکراتیک باید در پی نهادهای پیشرو
باشند.
ش��اید بتوان دی��دگاه علویتبار را
اینگون��ه ارتقا داد که ب��ه اصالحطلبی
باید به مثابه یک روش نگاه کرد نه یک
جریان سیاسی .این روش سیاستورزی
از س��وی گروهی پیگیری میش��ود اما
اصالت با نفس شیوه اصالحطلبی است
نه افراد یا رویههای پیشین.

کاظم جاللی:

صحبتی دربار ه ائتالف انتخاباتی «الریجانی» با فردی در میان نیست

کاظم جاللی رئیس فراکس��یون مس��تقلین تاکید کرد که صحبتی مبنی بر ائتالف انتخاباتی علی
الریجانی با فردی در میان نیس��ت .به گزارش ایس��نا ،جاللی که از نزدیکان علی الریجانی به حس��اب
میآید ،در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت« :در پاسخ به برخی از گمانهزنیهای انتخاباتی رسانهها
باید عرض کنم بهعنوان ش��خصی که به جناب آقای دکتر الریجانی نزدیک هس��تم ،مطمئنم صحبتی
مبنی بر ائتالف انتخاباتی او با فردی در میان نیست و ایشان تا کنون حتی یک جلسه با نزدیکان برگزار
نکرده که در آن گفتگوی انتخاباتی داشته باشد».
نوبت دوم

مفقودی برگ سبز

برابر رای ش��ماره  1397760317001005137ـ  97/11/7هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد
ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای علی سامری فرزند حنش
بشماره شناسنامه  2173صادره از اهواز به شماره ملی  1756769427نسبت به ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  116/74متر مربع در قسمتی از پالک  67/61بخش  4اهواز
خریداری شده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک
بصورت رسمی بنام متقاضی ( مالک رسمی) داشته ،محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند .میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت 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 .ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه تضرر به دادگاه خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/12/5 :
اکبرافشینـرئیسادارهثبتاسنادو
تاریخانتشارنوبتدوم97/12/21:
امالکناحیهیکاهواز
 5/3169م.الف

وفور ش��عار جوانگرایی نهفته در نظرات موافق مصوبه «منع
کاندیداتوری بیش از س��ه دور ه متوالی نمایندگی مجلس» و امر
پراهمیت قانونگذاری یک سوال مهم را به ذهن متبادر میکند و
آن اینکه قانوننویسی وظیف ه چه کسانی است؟ نیروهای جوان و
پرتالش بیتجربه یا کار ُکشتهها و کهنهکاران باتجربه؟
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی یکشنبه  ۱۲اسفند ماه ،در جریان تصویب یک ماده از مواد
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس ،کاندیداتوری افرادی که سه
دور ه متوالی نماینده مردم بودهاند را ممنوع کردند.
پیشنهاد دهنده این موضوع در صحن علنی مجلس «حسین
امیری خامکانی» بود .وی باس��ابقهترین نماین��ده کنونی مردم
اس��تان کرمان در مجلس به ش��مار م��یرود و نمایندگی مردم
شهرس��تانهای زرند و کوهبنان را در پنج دوره متوالی بر عهده
داشته است .این عضو کمیس��یون انرژی مجلس ،دلیل ارائ ه این
پیش��نهاد را «گردش نخبگان» دانست و به اس��تناد قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان تاکید کرد« :این قانون باید برای مجلس
نیز اعمال ش��ود .همانطور که یک فرد در منصب رئیس جمهور
نمیتواند بیش از دو دور ه متوالی کاندیدا باشد ،پیشنهاد میشود
که نمایندگان مجلس نیز پس از سه دوره متوالی نتوانند کاندیدای
نمایندگیشوند».
در ادامه بررسی این ماده ،محمدرضا تابش در موافقت با این
طرح با اعتراف به این مهم که «تجربه و تخصص در کار نمایندگی
بس��یار مهم اس��ت» اظهار کرد« :ما که قانون من��ع به کارگیری
بازنشس��تگان را تصویب کردی��م ،باید در قوه مقنن��ه نیز چنین
عزمی را جزم کنیم تا راه برای جوانان متخصص ،شایس��ته و آگاه
به علم روز باز شود ».تابش هماکنون برای پنجمین دوره متوالی
نمایندگی مردم اردکان را به عهده دارد.
در مخالفت با این طرح اما شادمهر کاظم زاده ،نماینده مردم
دهلران که اولین دوره نمایندگ��یاش را تجربه میکند ،گفت :ما
باید اجازه دهیم که مردم خود تصمیم بگیرند که میخواهند چه
کسی را به عنوان نماینده انتخاب کنند.
پیش��نهاد «منع کاندیداتوری بی��ش از س��ه دوره متوالی»
سرانجام با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون به استناد مغایرت
با قانون اساسی ۱۳۴ ،رأی موافق آورده و تصویب شد.
در صورت تأیید این مصوبه در شورای نگهبان ،نمایندگانی که
حداقل در ادوار هشتم ،نهم و دهم مجلس شورای اسالمی حضور
داش��تند نمیتوانند برای انتخابات دوره یازدهم مجلس کاندیدا
ش��وند .تعداد این نمایندگان به  ۳۴نفر میرس��د که در بین آنها
افراد نام آش��نایی همچون :علی الریجانی ،علی مطهری ،مسعود
پزشکیان ،سیدحس��ین نقوی حس��ینی ،جواد کریمی قدوسی،
س��یدناصر موس��وی الرگانی ،نادر قاضیپور ،علیرضا محجوب،
علیرضا س��لیمی ،کاظم جاللی ،محمدرضا تابش ،حسن امیری
خامکانی (پیشنهاد دهنده این طرح) و… به چشم میخورد.
نام این دس��ته از نمایندگان عالوه بر درگیر کردن اخبار مهم
رس��انههای داخلی و خارج��ی موجب کش��مکش و طعنههای
سیاسی در بین مس��ئولین هم شد .در نشس��ت علنی همان روز
سیدحسین نقوی حسینی ،نماینده اصولگرایی که خود سومین
سال متوالی نمایندگی را تجربه میکند ،خطاب به علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت« :شما هم انشاءاهلل که دوره
آخرتان بوده و دوره بعد را اس��تراحت میکنید ».علی الریجانی
نیز در پاسخ به او گفت« :شما نیز نفس راحتی میکشید ».نقوی
حسینی مجددا ً افزود« :اگر ملت ما را حذف نکردند ،همکاران ما
را حذف کردند».
در همان روز محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و
امور داخلی کش��ور ،این مصوبه را خالف قانون اساسی دانست و
گفت :قانون اساسی به صراحت درباره دورههای ریاست جمهوری
مش��خص کرده که یک فرد تنها میتواند دو دوره متوالی رئیس
جمهور باشد اما درباره نمایندگان مجلس و شوراها چیزی وجود
ندارد این یعنی قید و محدودیت زمانی در این باره وجود ندارد.
کولیوند ضمن پیشبینی رد این مصوبه توسط شورای نگهبان
تاکید کرد« :این مصوبه از آن جهت که معلوم نیست تکلیف کسی
که در میاندوره وارد مجلس میشود چیست ،ابهام دارد .باید آن
را به عنوان یک دوره یا نیم دوره محسوب کنیم یا اینکه وضعیت
کسی که در میانه مجلس به عنوان وزیر یا سفیر انتخاب میشود
و میخواهد در دوره بعدی به مجلس برگردد ،چه خواهد ش��د و
سوابق او چطور محاسبه میشود؟

دبیر سیاسی :علیرضا خوشبخت
خبرنگاران :زهره توحیدی
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مفقودی برگ س��بز ماش��ین پراید 111بن��ام میثم س��قایانزاده
فرزند محم��د مهدی متول��د  1361/05/17صادره از اهواز به ش��ماره
ملی  1754419380به رنگ س��فید مدل  1395نوع س��وخت بنزین
بش��ماره موتور  5544179بشماره شاس��ی431100 5854731G
 NASش��ماره پالک  55س  543ایران 14مفقود گردی��ده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

»

برابر رای شماره  96/8/5-139660317001002475صادره از هیات سوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز
تصرفاته مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری شده طبق
گزارش کارشناس 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 ش��رکت نفت که حکایت از احراز مالکیت
متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین
مشاعی(مالک رسمی) به متقاضی آقای احمد محمدی فارس��انی فرزند حسین قلی بشماره شناسنامه  3صادره از
اروند کنار به شماره ملی  5859925786در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  49/26متر مربع در قسمتی
از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری ش��ده طبق ش��رح آگهی و انتقال ملک از مالک رس��می بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی (مالک رسمی) بنام وی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مرتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم 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 مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخانتشارنوبتاول97/12/5 :
تاریخانتشارنوبتدوم97/12/21:
 5/3216م.الف

اکبرافشینـرئیسادارهثبتاسنادو
امالکناحیهیکاهواز

