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اجتماعی

وجود ۱۶۰۰متقاضی«فرزندخواندگی»درکشور

رئیسسازمانبهزیستیبابیاناینکهدربرابر۱۶۰۰متقاضیفرزندخواندگی۹۰۰،شیرخوار
در کل کشور داریم گفت :از این میزان بر اساس آمار ما ۲۰ ،تا ۲۵درصد این کودکان فاقد
سرپرستهستندکهمابرایشانشناسنامهمیگیریموزمینهواگذاریشانرافراهممیکنیم
و مابقی باید به صورت «امین موقت» به خانوادهها سپرده شوند .به گزارش ایسنا ،انوشیروان
محسنیبندپیافزود:بسیاریازخانوادهاخواستاردریافتسرپرستیکودکاندخترهستند.

رئیس کمیســیون سالمت ،محیط زیست و خدمات
شــهری شورای شــهر تهران با بیان اینکه بر اساس
اســتانداردها برای هر ۱۶هزار نفــر باید یک پایگاه
اورژانس وجود داشــته باشــد؛ میگوید :با احتساب
جمعیت ثابت  ۸.۵میلیون نفری شهر تهران ،پایتخت
بــه  ۵۳۱پایگاه اورژانس نیاز دارد که در حال حاضر  ۱۵۸پایگاه
موجود است و  ۳۷۳پایگاه از استانداردها عقب است.
به گزارش آفتاب یزد ،رحمت اله حافظی در جلسه شورای شهر

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

باعرض ســام و ســپاس بیپایان
و خداقــوت .جایگاه متعالی مســاجد،
حســینیهها و اماکن زیارتــی ایجاب و
اقتضــا میکندکه پــس از برخورداری
کافی آن اماکن مقدس از کتب مقدس
قرآنکریــم و مفاتیجالجنان ،کتابهای
احادیث شــریف حضرات معصومین(ع)
از جمله نهجالبالغه و توضیحالمســائل
همه مراجع عظام تقلید نیز در کنارشان
موجود باشند ،زیرا اینها مورد نیاز مبرم
همه امت اسالمی در امور دنیا و آخرت
هست.
۰۹۳۸...

حضــرت امام حســن مجتبی(ع)
میفرمایند :سه چیز آدمی رابه هالکت
میرساند؛ تکبر ،حرص ،حسد.
۰۹۳۸...

با عرض ســام و سپاس بیپایان و
خداقوت .گروهکهــای منفور و ملعون
تروریستی بدانند که جمهوری اسالمی
ایران برخی كشــورهای عربی نیســت
کــه بتواننــد در آن بهراحتــی بیتوته
کرده و پایگاه تشــکیل دهنــد .آرزوی
جهــاد و شــهادت در راه دفاع از دین و
تمامیتارضی کشــور در گوشت و خون
ملت دینمدار و والیتمدار ایران اسالمی
عجین شده است.
۰۹۳۸...

سالم .اگر رژیم نحس سعودی نابود
بشه تمام کشورهای عربی مثل قطر به
ســمت ایران میان ،حوادث تروریستی
تهران هم کار سعودیهاست.
۰۹۱۹ ...

بــا درود و صلوات به روح شــهدای
مجلس شورای و ننگ به دو عقب افتادهای
مانند ترامپ و وزیر خارجه آلسعود ،آیا با
چنین دشمنان سخیفی وقت آن نرسیده
که همه باهم دست دوستی دراز کنیم و
به دولت کمک کنیم.
۰۹۱۷...

خدا میداند که قالیباف چقدر تشنه
قدرت بود .چون هنوز هم شکســت را
تحمل نمی کنــد که هر روز علیه آقای
روحانی بدگویی میکند.
۰۹۱۵...

حمــات تروریســتی ناجوانمردانه
اخیر داعش در تهران بزرگ و جسارت به
حرم امام خمینی (ره) و مجلس شورای
اسالمی و کشته و مجروح شدن عدهای
از هموطنان عزیزمان را به مردم شــریف
و هوشیار و همیشه در صحنه کشورمان
و بازمانــدگان ایــن جنایــات فجیع و
وحشتناک و غیر انسانی که این کوردالن
ســیه دل و بیرحم و واپس گرا در ایران
اسالمی به وجود آوردند ،تسلیت و تعزیت
عرض میکنم.
۰۹۱۳...

تندیس آقای هاشمی بیشتر شبیه یك
مجری تلویزیون اســت .یک مجسمهساز
حرفهای دعــوت میکردید یا ســفارش
میدادین ازخارج بسازند ،چقدر ناشیگری.
۰۹۱۰ ...

دشــمنان باید بدانند اینجا لندن،
پاریس ،بروکســل وعراق نیست ،اینجا
جمهوری اسالمی است.
۰۹۱۴ ...

موالی متقیان ،حضرت امام علی(ع)
می فرمایند :یاری دهنده یکدیگرونسبت
به هم مهربان وبخشنده باشید.
۰۹۳۸ ...

بــا عرض ســام و ادب و احترام و
ارادت فراوان و خداقوت .تبلیع بازرگانی
و کاال در چهار دیوار زمینهای مسابقات
ورزشــی در رشتههای مختلف از دیرباز
مرسوم بوده است ،اما خوشبختانه اخیرا ً
در برخــی موارد جمالت مفید و مؤثر و
ارشــادگونهای نیز درباره ورزش و غیره
در البالی آنها مشــاهده میشود و این
حســن انتخاب واقعاً جای نهایت تشکر
و قدردانی دارد.

تهران با کمبود  ۳۷۳پایگاه اورژانس مواجه است

تهران با بیان این که نقاط ضعفی در حوزه پشتیبانی
اورژانس وجود دارد که آزاردهنده است ،میافزاید:
وقتی تجهیزات مورد نیاز آنان کامل و آماده باشــد
نیروها با آرامش خاطر کارشــان را انجام میدهند
اما وقتی تجهیزات الزم وجود نداشته باشد ،مواجهه
پرسنل با حوادث به دلیل کمبود نیرو و آمبوالنس غیرقابل تحمل
میشود و فشــارهای روحی و روانی مضاعفی به نیروها تحمیل
میگــردد .وی ادامه داد :ضعیفترین اورژانس کشــور ،اورژانس

تهران اســت؛ همان زمان اعالم کردم آقــای وزیر ،قبل از اینکه
اورژانس تهران دچار ایست قلبی شود کاری کنید و باید مداخله،
مالحظات و حمایتهای الزم انجام شــود .در حال حاضر باید بر
اســاس استانداردها  ۱۲۴پد بالگرد داشته باشیم اما از این تعداد
تنها  ۴۹پد داریم که اینها نیز غیر اســتاندارد اســت ،همچنین
درخواست کردیم شــهرداری در بلند مرتبهســازی و فضاهای
عمومی که امکان فرود بالگرد در آنها وجود دارد پیشبینی الزم
به عمل آورد.

به بهانه صدور حکم انفصال از خدمت صولت مرتضوی

بودجه فرهنگی شهرداری مشهد بیشتر از بودجه عمرانی!

آفتاب یزد – پریســا هاشــمی« :حکم انفصال از
خدمت شهردار مشهد صادر شد» این خبری است
که دادستان دیوان محاسبات کشور اعالم میکند.
شهردار مشهد به تکاپو میافتد تا این انفصال را ملغی
کند و باالخره با کمک و پشــتیبانی شورای شهر
یکدست اصولگرای مشهد به خواسته خود میرسد.
آرایی که مردم به صندوقهای رای ریختند ،نشان
میدهد که عملکرد اصولگرایان شورای شهر دوره
چهارم شهر مشهد مورد رضایت مردم نبوده است.
شــنیدهها حاکی از آن است که بیش از نظارت بر
مدیریت شهر ،نقش سیاسی به خود گرفته است.
اکثریت مردم بر این که نقش سیاســی این شورا
پررنگتر از حوزه شــهری بوده ،صحه میگذارند.
حاال اصالحطلبان هستند که سکان کشتی شورای
شهر مشهد را به دست گرفتهاند و در شورای پنجم
باید این شهر مذهبی و استراتژیک را هدایت کنند
و شهردار را انتخاب نمایند.
شهردار مشهد کیست؟

ســید صولت مرتضوی در اســتان چهارمحال و
بختیاری چشــم به دنیا گشود و مسئولیت بسیج
بابا حیدر (شــهری در چهارمحــال و بختیاری)
پای او را به عرصه سیاســت باز کــرد .پس از آن
او بخشدار مرکزی فارسان ،فرماندار بیرجند ،مدیر
کل اقدامــات تأمینی ســازمان زندانها ،مدیرکل
امور اداری و مالی ســازمان زندانها ،مدیرمسئول
روزنامه حمایت ،دبیر اجرایی انجمن روزنامه نگاران
مســلمان ،دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان و
استاندار خراسان جنوبی شد.
شــاید باید اوج فعالیت سیاسی او را در دوره دولت
دهم دانســت .او از ســال  ۱۳۸۸به عنوان معاون
سیاسی وزیر کشور وقت (مصطفی محمدنجار) و
رئیس ستاد انتخابات کشــور شد و تا مهر ۱۳۹۲
بر سر این مسند ماند و پس از آن منتخب اعضای
اصولگرای شــورای شهر مشهد شــد و بر مسند
شهردار این شهر تکیه زد.
صدور حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد

دادســتان دیوان محاســبات کل کشور میگوید:
«دیوان محاسبات به علت ممانعت شهرداری مشهد
از حسابرسی مالی این ســازمان ،حکم انفصال از
خدمت شهردار مشهد را صادر کرد».
فیاض شجاعی در گفتگو با خانه ملت ،در خصوص
حکم انفصال از خدمت شــهردار مشهد میافزاید:
«شهرداریها مصداق بارز مالکیت عمومی محسوب
میشــوند به همین دلیل از دو سال گذشته طی
حکمی به حســابرسها اجازه داده شــده که به
عملکرد مالی داخلی شهرداریها رسیدگی کنند.
برخــی از شــهرداریها در خصوص حسابرســی
اســتنکاف داشــتهاند که شــهرداری مشــهد از
شهرداریهایی بود که اجازه حسابرسی در خصوص
عملکرد مالی را به حسابرســان نداده و اعالم کرد

مکث

جیرجیرک حرام است

امام جمعه سیرجان گفت :خوردن جیرجیرک
و خرید و فروش آن حرام است .پلیس نیز در
این رابطه با فروشندگان برخورد داشته است.
جیرجیرک حشرهای عجیب و نادر است که
عمــر کمی دارد و فواید بســیار و طرفداران
بسیاری دارد.
این حشره در استان کرمان و شهرهای اطراف
از جمله شــهربابک ،زیدآباد و سیرجان دیده
میشود و طرفداران زیادی نیز دارد و هرساله
فقط در فصل بهار با شــروع ماه خرداد تولید
مثل میکنند و در پایان این ماه عمرشان به
پایان میرســد و هرسال که بارندگی بیشتر
باشد تعداد جیرجیرکها نیز افزایش مییابد.
به دلیل فواید دارویی زیاد جیرجیرک مردم
محلی و عشــایری در این فصــل به فروش
جیرجیرک میپردازند و خریداران خوبی هم
دارند چرا که این حشرات گرانبها با طبیعت
گرمی که دارند در درمان بسیاری از دردها از
جمله نفخ و گرفتگی و درد دست و پا و کمر
موثر هستند.
اما امروز مطلع شدیم که امام جمعه سیرجان
خوردن جیرجیرک و خریــد و فروش آن را
حرام کرده است.

۰۹۳۸ ...

آگهیمفقودی

برگ ســبز خودرو پراید صبا مدل  ۸۷به رنگ بژ متالیك به شماره پالك ۴۷۳-۵۴د ۶۸
و شماره موتور  ۲۶۷۳۷۴۴و شماره شاســی  S۱۴۱۲۲۸۷۵۶۱۱۲۵متعلق به آقای مهدی
دهقانی تفتی به كد ملی  ۴۴۳۲۳۱۹۹۰۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

به وجود نیامد».
دیــوان محاســبات میتوانــد وارد
شــهرداریها شــده و حسابرسی انجام
دهد .اما رئیس شــورای شهر مشهد در
این مــورد تاکید میکنــد« :در تهران
وارد شهرداری شــدهاند و به مشکالتی
برخوردند و هنوز به کالنشهرهای دیگر
نرسیدهاند .این بحثی است که مجلس
شورای اسالمی باید وارد آن شود».
شهردار سیاسی نمیخواهیم

دیوان محاسبات در این زمینه صالح نیست اما ما
با توجه به قانون دیوان محاســبات تاکید داشتیم
که به عملکرد مالی شــهرداریها رسیدگی شود.
براساس قانون اگر هر کسی در روند رسیدگیهای
کارشناسان و حسابرســان دیوان محاسبات مانع
ایجاد کند این کار تخلف محسوب میشود و دیوان
محاسبات میتواند رای به مجازات متخلفین دهد
که حکــم مذکور عبارت اســت از توبیخ کتبی تا
انفصال متخلف از خدمت دولتی ،که بر این اساس
با توجه به اینکه شــهردار مشهد در سال گذشته
در خصوص روند رســیدگیهای دیوان محاسبات
مانع ایجاد کرد ،علیه ایشان توسط دیوان محاسبات
دادخواست مطرح شــد و نهایتا با رای صادره این
نهاد ،شهردار مشــهد به انفصال از خدمات دولتی
محکوم شد».
شهردار مشهد تکذیب کرد

سیدصولت مرتضوی شهردار مشهد در مورد حکم
انفصالش به آفتاب یزد فقط به گفتن «علی برکت
اهلل» اکتفا میکند اما در گفتگو با تســنیم حکم
انفصال خود را تکذیب کــرده ،میگوید« :پرونده
در فرآیند اعاده دادرســی قــرار دارد .خبر انفصال
خدمــت بنده صحت ندارد و متاســفانه در فضای
مجازی برخی نشر اکاذیب کرده و اسناد محرمانه
دیوان محاســبات را منتشر کردهاند .حق شکایت
از افرادی را که نشــر اکاذیــب کردهاند برای خود
محفوظ میدانم».
این در حالی اســت که دادستان دیوان محاسبات
کشور و حتی رئیس شورای شهر مشهد این انفصال
را تایید میکنند .اولی (دادستان دیوان محاسبات
کشور) از صدور حکم خبر میدهد و دیگری (رئیس
شورای شهر مشــهد) از ملغی شدن حکم پس از
صدور آن.

دیوان محاسبات ساز و کار ورود ندارد

محمــد کمــال ســرویها،
رئیس شــورای شهر مشهد
در گفتگــو با آفتــاب یزد
میگویــد« :اگــر بخواهم
مختصر بگویم ،ما مصوبهای
داشــتیم در خصوص ورود
دیوان محاسبات به بودجه
شهرداری و بررسی بودجه شهرداریها و با دالیل
مختلف اثبات کردیم که دیوان محاسبات ساز و
کار ورود به شهرداریها را ندارد و شورای نگهبان
هم این اجازه را نمیدهــد ،در نتیجه ورود پیدا
نکند .به آقای شهردار هم گفتیم تنها مرجعی که
به شهرداریها ورود پیدا میکند شورای شهرها
هستند .این دالیل را آورده و اثبات کردیم».
وی در خصــوص انفصــال از خدمــت صولت
مرتضوی افزود« :دیوان محاسبات به دلیل آنکه
شهردار با آن همکاری نکرده است ،شاکی شده
و یک رای دو ماهه تعلیق را برای شهردار مشهد
در نظر گرفتهاند .شهردار مکلف است از مصوبه
شورای شــهر حمایت کند و شهردار مشهد هم
به وظیفهاش عمل کرده اســت .آقای شــهردار
به دیوان محاســبات رفته و دالیل خود را اقامه
کرده و مســتندات را کــه دیدهاند ،رای متوقف
شده است».
محمد کمال ســرویها در پاسخ به این سوال که
این حکم انفصال برای شهر مشهد مشکلی ایجاد
کرده یا خیــر؟ میگوید« :خیر ،زیرا انفصال آنها
متوقف شده و ایشــان از امروز (چهارشنبه) در
محل کارشــان هســتند .اگر هم مشکلی پیش
بیاید قطعا باید با شورای شهر مشورت کنند که
ما حتما سرپرست یا شهردار جانشین را مشخص
کنیم .در حال حاضر ضرورتی برای این مســئله

یکی از منتخبین پنجمین دوره شورای
شــهر مشــهد در گفتگو با آفتاب یزد
میگویــد« :در شــبکههای اجتماعی
خواندم که ایشان (سیدصولت مرتضوی)
انفصال از خدمت گرفتهاند».
مجتبــی بهارونــد بــه این ســوال که
«بــا شــهردار در این مــورد صحبتی
نکردهاید؟» پاسخ میدهد« :ایشان اصال
با ما صحبت نمیکنند .ما شورای پنجم
هستیم و تا یک هفته قبل اعضای شورای چهارم
و ایشان (سیدصولت مرتضوی) به هر دری زدند
که انتخابات ما تایید نشــود .آنهــا هر بهانهای
آوردند و گفتند که تقلب شــده و درخواســت
بازشــماری کردند اما رای ما بیشتر شد .تا هفته
قبل حتی به جلســات کوچکی کــه با بعضی از
افراد شاغل در شهرداری داشتیم ،اعتراض کردند
که هنوز قانونی نشــدهایم .شهردار کال حاضر به
صحبت با ما نیست .چون لیست آنها رای نیاورد
و تمام افراد لیست اصالحطلبان رای آورده بودند،
بر ما تاختند و با بازشماری آرا و افزایش رایهای
ما بود که تن به تایید انتخابات دادند».
وی با اشــاره به اینکه مدت کوتاهی از مدیریت
ایشان بر شهر مشــهد مانده ،تاکید میکند« :ما
قطعا شهردار جدید انتخاب میکنیم .ایشان هیچ
کدام از مالک و معیارهای شهرداری که مدنظر
ماست را ندارند ،چه انفصال شود چه نشود».
بهاروند در پاســخ به این ســوال که مالک شما
چیســت؟ و آقای مرتضوی چــه معیارهایی را
ندارد میگوید« :ما در درجه اول میخواهیم که
شهردار اصال سیاسی نباشد .ایشان کامال سیاسی
هســتند و تا جایی که من اطالع دارم تا زمانی
که به شــهرداری آمدند لیسانس الهیات داشتند
و قبل آن در کارهای سیاسی بودند .اما منظورم
این نیست که شهردار وزن سیاسی نداشته باشد،
شــهردار مشــهد در کنار وزن سیاسی که دارد،
باید تخصص مرتبط با مدیریت شــهری ،تجربه
اجرایی و مدیریت خوب را داشته باشد و از همه
مهمتر بومی مشهد باشد .نمیگویم شهردار باید
متولد مشــهد باشــد بلکه حداقل یک دهه در
شهر مشهد ســکونت داشته باشد و شهر مشهد
را بشناســد .ایشان از جای دیگری آمدند و قول

میدهم خیلی از مناطق و محلههای مشــهد را
نمیشناسند».
مرتضوی دیگر شهردار نمیشود

بهاروند با اشــاره به این که
مرتضوی معاون وزیر کشور
بــود ،میگویــد« :یعنی از
یک حوزه سیاســی آوردند
و شــهردار مشــهد کردند.
ایشــان بایــد در یکــی از
حوزههــای شــهری مثل
معماری ،شهرســازی ،حمل و نقــل و ترافیک،
محیط زیســت و ...تخصص و ســابقه مدیریتی
داشــته باشــند .شــورای چهارم و شــهرداری
کامــا سیاســی بــود و خیلــی از کارهایی که
انجام میدادند سیاســی بود و به حوزه شــهری
مربوط نبود .ما شهرداری میخواهیم که با وزن
سیاسیای که دارد هم و غم خود را روی مسائل
سیاسی نگذارد».
وی با بیان این که شــهردار مشــهد نباید سن
زیادی داشــته باشــد زیرا باید روزی  ۱۲تا ۱۶
ساعت کار کند ،میافزاید« :معضالت و مشکالت
شهر مشهد زیاد است .از نظر اقتصادی آنچه که
شــنیدیم و توضیح دادند شهر مشهد ورشکست
شده است .خیلی از تراکمها پیش خرید شده و
تا چندین سال دیگر تراکمهای شناور در دست
مردم باقی میماند .مشهد بدهیهای زیادی هم
دارد .آنچه که به ما توضیح دادند مشهد حداقل
 ۴-۵هزار میلیارد تومان بدهکار است و در ازای
وامهایــی که گرفتهاند ،بهره زیــادی به بانکها
پرداخت میکند .شــهردار مشــهد باید عملکرد
خوبی در جذب سرمایهگذاری داشته باشد».
بهاروند با اشــاره به این که بعضی از پروژهها به
بهانه پیوست فرهنگی سالها معطل مانده است،
تاکید میکند« :گاها میبینیم شهرداری مشهد
آنقدر که به بعضی از مســائل سیاســی واکنش
نشــان میدهد به خیلی از حوزههای شــهری
این واکنش را نشــان نمیدهد .آن طور که من
غیررسمی شــنیدم بودجه فرهنگی شهر مشهد
از بودجه عمرانی شهر بیشــتر است .خب همه
میدانند که فرهنگ و هنر مدتهاست در شهر
مشــهد فعال نیست ،نه کنسرتی در شهر مشهد
برگزار و نه مباحث فرهنگی پیگیری میشــود.
خیلی از مباحثی که مطرح میشــود فرهنگ و
هنر واقعی نیست اما بودجه آن این طور تصویب
شــده اســت .درحال حاضر ،کل شهر مشهد پر
شــده از پوستر شــخصیتهای خاص .این نیاز
جامعه اســت اما در حوزه شهرداری نیست بلکه
وظیفه ســازمان تبلیغات اسالمی میباشد .ولی
بودجه زیادی صرف کارهای غیرشــهری شــده
است .ما در آینده در راستای وظایف شهرداری و
شورای شهر گام برمیداریم».

احیای دریاچه ارومیه طی  ۷سال آینده به شرط تزریق کامل بودجه

رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت :کاهش
 ۲۵درصدی بارشهای اســتان آذربایجان غربی
ســبب کاهش تراز ســطح آب دریاچــه ارومیه
شده است.
عیسی کالنتری در گفتگو با خانهملت ،در پاسخ
به ابهامات مطرح درباره وضعیت دریاچه ارومیه
و تعلیق دفتر ســتاد در منطقه ،گفــت :از ابتدا
قرار بود تنها  ۶نفر در دفتر ستاد احیا در ارومیه
مشغول به کار باشند اما در مدت اخیر این نیروها
به  ۲۰نفر رســیدند بنابراین با تعــدادی از افراد
تسویه حساب شد.
کالنتــری در خصوص میزان اعتبــارات تزریق
شــده به ســتاد احیا دریاچه ارومیه ،گفت :در
سال گذشــته حدود  ۶۵۰میلیارد تومان بودجه
تخصیص داده شــد ،برای ســال جاری نیز باید
حدود هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان اختصاص داده
شــود .در حقیقت اعتبارات دریاچه ارومیه از دو
منبع تامین میشــود؛ یکــی از بودجه صندوق
توسعه ملی که به قرارگاه اختصاص پیدا میکند
و دیگــری از محل مواد  ۱۰و  ۱۲بودجه اســت
که تنها  ۳۰۰میلیارد تومان آن در اسفند  ۹۵به
ستاد احیا اختصاص داده شد در حقیقت در سال
گذشــته تنها  ۳۵درصد از اعتبارات احیا دریاچه
ارومیه تخصیص داده شد.

ورود فاضالبهای شهری به دریاچه ارومیه

رئیس ســتاد احیای دریاچه ارومیه در توضیح
ورود فاضالبهــای
شهری و پســابهای
صنعتی بــدون تصفیه
بــه دریاچــه ارومیه،
گفت :اظهارات بیربطی
مطرح شــده زیرا هنوز
هیــچ آبی بــه دریاچه
منتقل نشده است ،در
حقیقت خــط انتقال
فاضالبهــای شــهری و صنعتــی تصفیــه
شــده تا پایان ســال  ۹۷تکمیل میشــود ،از
ایــن رو فاضالبهــا در مســیرهای دیگر وارد
میشود.
وی یادآور شــد :بــر اســاس برنامهریزیهای
صورت گرفته؛ فاضالبها و پســابهای شهری
و صنعتی پس از تصفیه باید وارد دریاچه شــود
اما تصفیهخانهها هنوز تکمیل نشــده است ،در
حقیقت هماکنون همــان اتفاقی میافتد که در
گذشته وجود داشته ،اما با افتتاح تصفیهخانهها
از اواخــر ســال  ۹۷فاضالبها و پســابهای
شــهری و صنعتی پس از تصفیــه وارد دریاچه
خواهند داشت.

دادنامه
شماره دادنامه۱۵۴۴/۹۵ :
شماره پرونده۱۳۰۷/۹۵ :
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف حوزه  ۵یزد
خواهان :شركت تعاونی اعتباری ثامناالئمه (ع) به نشانی یزد بلوار جمهوری شركت تعاونی اعتباری ثامناالئمه (ع) با وكالت خانم
مهین قانع عزآبادی فرزند محمدحسین  ۳۶ساله ساكن یزد بلوار طالقانی نبش كوچه پاركینگ دادگستری مجتمع باغ شهاب
طبقه  ۲واحد  ۲كدپستی ۰۸۹۱۳۸۱۳۴۴۸
خواندگان-۱ :آقای محمد دزكیزاده فرزند كاظم  ۳۶ساله ساكن یزد خیابان جهانفر كوچه ترابی پور دست چپ قطعه  ۴كدپستی
-۲ ،۸۹۱۷۷۴۸۹۷۴خانم فاطمه دزكی زاده فرزند كاظم  ۴۲ساله ساكن یزد خیابان اهرستان بن بست كریمیفر انتهای بن بست
كدپستی  -۳ ،۱۶۳۷۶۹۸۵۴۳آقای مهدی ابراهیمی صدرآبادی فرزند علی محمد  ۲۷ساله ساكن یزد بلوار شیخ كلینی كوچه
شقایق بن بست مدرس پالك  ۱۴۸كدپستی .۸۹۱۷۷۶۴۸۳۸
خواسته :مطالبه مبلغ یكصد و سی و پنج میلیون ریال بابت قسمتی از وجه یك فقره چك به شماره  ۰۲۹۹۵۳مورخ ۹۵/۲/۲۴
عهده بانك پاسارگاد شعبه میدان آزادی یزد بانضمام كلیه خسارات قانونی از جمله هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
و حق الوكاله وكیل.
گردشــكار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شورا و ثبت به كالسه
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت عادی جلسه رسیدگی شورای حل اختالف حوزه  ۵یزد به تصدی امضا كننده زیر تشكیل
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و به شرح زیر
مبادرت به صدور رای مینماید.
رأی شورا
در خصوص دادخواست تقدیمی شركت تعاونی اعتباری ثامن االئمه (ع) به شناسه ملی  ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸شماره ثبت  ۱۸۱۴۵۷با
تاریخ رسیدگی۱۳۹۵/۱۲/۱۵ :

افزایشتبخیر آب دریاچه ارومیه

کالنتری در توضیح علل کاهش تراز ســطح آب
دریاچــه در روزهای اخیر
و در پاســخ بــه اظهارات
برخی از نمایندگان مجلس
مبنی بر اینکه افزایش تراز
سطح آب دریاچه به دلیل
ســیالبهای اخیــر بوده
است ،گفت :متاسفانه کل
بارش اســتان آذربایجان
غربی نســبت به ســال
گذشته حدود  ۲۵درصد کمتر شده است ،بنابراین
کاهش تراز سطح آب طبیعی است .از سوی دیگر
سطح آب دریاچه با آغاز فصل گرما به دلیل کاهش
ورودی آب به دریاچه و افزایش خروجی به دلیل
تبخیر کم میشــود به نوعی که تراز ســطح آب
کاهش پیدا میکند.
ورود مرحله احیا دریاچه ارومیه

رئیس ســتاد احیای دریاچــه ارومیه در توضیح
اقدامات انجام گرفته جهت احیای دریاچه ارومیه،
گفت :مدت اجرای پروژه احیا دریاچه ارومیه ۱۰
ســاله اســت ،در واقع پس از  ۱۰سال دریاچه به
تراز اکولوژیک خواهد رسید ،امسال وارد سال سوم

این پروژه شــدهایم ،در حقیقت بیش از  ۹۶پروژه
جهت احیا دریاچه در طول این سالها باید اجرایی
شود که برنامهریزیهای دقیق ،میزان اعتبارات و
زمان بهرهبرداری از هر کدام مشخص شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه هیچ چیز مبهمی در مورد
برنامههای احیا دریاچه ارومیه وجود ندارد ،ادامه
داد :نحوه هزینهکرد منابع ســتاد احیا نیز کامال
شفاف است ،نمایندگان هم میتوانند این منابع را
بررسی کنند ،در سایت ستاد احیا دریاچه ارومیه
ریز هزینهکرد منابع به صورت شفاف آمده است.

احیا به شرط تزریق بودجه

رئیس ســتاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد:
دریاچــه ارومیه در شــهریور ماه ســال  ۹۵به
وضعیت تثبیت رسیده بنابراین از وضعیت تثبیت
گذشــتهایم و وارد مراحل احیا شدهایم ،مراحل
احیا نیز ارتباط مســتقیم با بودجههای تزریقی
دارد لذا در صورتــی که دولت منابع را بهنگام و
کامل تخصیص دهد مراحل احیا نیز کامال اجرایی
خواهد شد ،خوشبختانه تنها نکات مثبتی که در
مورد آن به اجماع رسیدهایم اینکه برخالف گفته
کارشناســان حوزه محیطزیست ،دریاچه ارومیه
قابلیــت احیا دارد از ایــن رو با تخصیص منابع
مراحل اجرا به شکل کامل طی میشود.

وكالت خانم مهین قانع عزآبادی فرزند محمدحسین به طرفیت  -۱آقای محمد دزكیزاده فرزند كاظم  -۲خانم فاطمه دزكیزاده
فرزند كاظم  -۳آقای مهدی ابراهیمی صدرآبادی فرزند علی محمد به خواسته مطالبه مبلغ یكصد و سی و پنج میلیون ریال بابت
قسمتی از وجه چك شماره ۰۲۹۹۵۳مورخ  ۹۵/۰۲/۲۴عهده بانك پاسارگاد شعبه مجتمع ستاره یزد ،بانضمام هزینه های دادرسی
و خســارت تأخیر تادیه و حق الوكاله وكیل ،با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی خواهان،
فتوكپی مصدق چك و گواهینامه عدم پرداخت و همچنین نظر به اینكه اصل ســند تجاری در ید دارنده حكایت از مدیونیت
خوانده ردیف یك به عنوان صادر كننده چك و خواندگان ردیف های  ۲و  ۳به عنوان ضامن و ظهرنویس ظهور در اشتغال ذمه
ایشان دارد و نظر به اینكه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی به آدرس بانكی مشارالیها در جلسه شورا حاضر نشده و
با ارسال الیحه نیز دفاعی از دعوای خواهان به عمل نیاورده اند شورا با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای آن دعوای
خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده  ۹قانون شورای حل اختالف مصوب سال  ۱۳۹۴و مواد  ۳۱۰و  ۳۱۱و  ۳۱۳قانون تجارت
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده  ۲قانون صدور چك و مواد  ۱۹۸و  ۵۰۲و  ۵۱۵و  ۵۰۳و  ۵۱۹قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حكم به محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یكصد و سی و
پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارمیلیون و هشتصد و شصت هزار ریال به عنوان حق الوكاله وكیل و پرداخت مبلغ
دو میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و تهیه و تصدیق تصویر مستندات ابرازی و پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید ( )۹۵/۲/۲۴لغایت زمان اجرای حكم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانك مركزی كه
هزینه این قســمت در زمان اجرای حكم توسط واحد اجرای احكام محاسبه و پرداخت می شود در حق خواهان صادر و اعالم
میگردد .رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل رسیدگی واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز
پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاكم عمومی حقوقی یزد میباشد.
رضا علی شیری
قاضی شورای حل اختالف حوزه  ۵یزد

