سهشنبه 26تیر1397
 -2232سالم به آقای مظفری .ما اوامر شما
را اطاعت میکنیم .به آقایانی که تصمیمات
غل��ط در دولت میگیرند بگویید نان را گران
نکنی��د .من توجه کردم برخ��ی نانواییها در
ته��ران از  5ت��ا  15میلیون اج��اره پرداخت
میکنند کس��انی که اجاره میگیرند مالیات
ه��م نمیدهند .دول��ت مغازههایی در اختیار
نانواییها قرار بدهد اج��اره ندهند .دیگر نان
نه گران میش��ود نه بیکیفیت میشود .این
بهترین راه حل است .دولت تصمیمات غلط
نگیرد)4/18( .
 -1754روی س��خنم با آقای وزیر رفاه است.
شما همیش��ه نگران هستید این در چشمان
ش��ما م��وج میزن��د .قص��د دارید ب��رای ما
بازنشس��تگان رفاه بدهید ،اما لحظهای دیگر
فراموش میکنید .چرا یک بیمارستان دولتی
نیس��ت که ما بیمهش��دگان از آن اس��تفاده
کنیم؟ ()4/18
 -1315س�لام از اصفهان .قطعی برق ش��هر
در اصفهان که بدون اطالع قبلی و بدون ارائه
ش تعیینش��ده و اتفاقی و تغییر
برنامه ازپی 
آن در ه��ر روز باعث بروز مش��کالت زیادی
برای ش��هروندان در این شهر بزرگ شده که
از آن جمل��ه گیرکردن در آسانس��ور هنگام
قطع برق یا پمپاژ نشدن آب به طبقات باالی
ساختمانها و همچنین ازدحام اتومبیلها سر
چهارراهه��ا و راهبندانه��ای طوالنی در این
گرمای طاقتفرسا به علت خاموشی چراغها
راهنمایی را میتوان نام برد)4/18( .
اگ��ر سیاس��تهای ارزی درس��ت
و منطقی میب��ود کار ب��ه این همه
آش��فتگی در بازار ارز نمیرس��ید.
روشهای ابداعی دولت در این زمینه
کارس��از نبود .بدتر باعث آشفتگی
بیش��تر بازار ش��د .با سیاس��تهای
دس��توری هم کار درست نمیشود
قیمتهاهمبهثباتنمیرسد
 -1548به گفته یک نماینده مجلس رسانه
ملی هیچگاه صورتحس��اب مالی خود را به
صورت ش��فاف ب��رای مجلس نفرس��تاده اما
درخواس��ت افزایش بودجه دارد؟ چرا رسانه
ملی صورتحس��ابهای خ��ود را به مجلس
نمیفرستد؟ ()4/19
آفت�اب ی�زد :از ای�ن موض�وع اطالعی
نداریم.

شماره5225

10

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

حرف مردم

 -1612در روزنام��ه ای��ران نوش��ته دول��ت
میخواه��د  50هزار تواحد مس��کونی برای
قشر متوسط بس��ازد این چه کاری است این
 50هزار تا را در چند سال میخواهد بسازد؟
حکایت مس��کن مهر است؟ همان پروژههای
مس��کن مهر را تمام کنند به قش��ر متوسط
بدهند نیازی نیست دنبال زمین جدید بروند
بس��ازند و دوباره مثل حکایت مس��کن مهر
بشود .همان مسکن مهرهایی که ناتمام است
را بسازند)4/19( .
 -1531س�لام از مازندران .اگ��ر امروز دم از
حمایت از تولید ملی میزنیم چرا اجازه دادیم
این همه زمینهای کش��اورزیمان در شمال
تبدی��ل به باغ و ویال و برج ش��ود؟ چرا اجازه
شهرکسازی دادند؟ چرا این همه زمینهای
کش��اورزی تغییر کاربری دادن��د؟ چرا اجازه
سوءاس��تفادهها به داللها داده ش��د؟ بخش
زیادی از کش��اورزی ما در شمال از بین رفت.
الاق��ل دیگر اجازه ای��ن کاره��ا را به دالالن
ندهند)4/19( .
 -1512با توجه به ش��رایط سخت اقتصادی
امروز و تحریمهایی که در راه اس��ت و مردم
هم بای��د س��ختیهای بیش��تری را تحمل
کنند پیشنهاد میدهم فدراسیون فوتبال در
راس��تای صرفهجویی در هزینههای اضافی و
گزاف مراقب فس��اد در فوتبال بیش��تر باشد.
همچنین برقراردادها نظارت بیشتری کند و
قراردادهای نجومی بسته نشود .دلیلی ندارد
وقتی مردم محتاج نیازهای اولیهاند در فوتبال
قراردادهای نجومی بسته شود)4/19( .
 -1502در شرایط کنونی و دشمنیهای آمریکا
همراهی و همکاری ب��ا اروپا حداقل تا زمانی
مشخص راهکار مناسبی است تا شاید بتوان
راهی برای برونرفت از تحریمهای آمریکا پیدا
کرد .اما مخالفان دولت بدانند اگر زمانی همه
دنیا علیه ما بود امروز اروپا همراه آمریکا نیست
و اگر هم با آمریکا همکاری کند از روی اجبار
اس��ت .امروز دنیا حقانیت ما را در دیپلماسی
برجامی تایید میکند .و با دیپلماس��ی دوران
احمدینژاد خیلی فرق دارد)4/19( .
 -1448گاهی برخی مس��ئوالن سرشان به
کارهایی گرم میش��ود که اگر هم مهم باشد
ش��اید خیلی هم ضرورت نداشته باشد مثل
فیلترینگ تلگرام .در حالی که کشور مشکالت
بسیار زیادی دارد که ضرورت رسیدگی عاجل
دارد مس��ئوالن به س��رعت تلگ��رام را فیلتر
کردند)4/19( .

شماره تماس پیامهای مردمی ۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵ :پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :
سواالت حقوقی از شما پاسخ از ما

ب�ا توج�ه ب�ه اینکه ی�ک س�تون جهت
ط�رح موضوعات حقوق�ی در صفحه آخر
اختص�اص داده ش�ده ب�ود ،تع�دادی از
مخاطبین عزیز س�واالتی را که عمومیت
ه�م دارد مط�رح نمودند ک�ه روزنامه به
احترام مخاطبین ،ستون فوق را به صورت
روزان�ه منتش�ر مینمای�د .جه�ت طرح
س�واالت ،ش�ما نیز میتوانید به ش�ماره
 09213553193پیامک بزنید.

سوال :با تش�کر از شما .وقتی یک دعوای
کیفری مطرح میش�ود چگونه میتوانیم
ض�رر و زی�ان را نی�ز دریافت کنی�م .آیا
میتوان وقتی ش�کایت را مطرح میکنیم
درخواست خسارت هم بکنیم؟
پاس��خ :جواب به سوال ش��ما مثبت است .ماده
 15قانون آیین دادرس��ی کیفری مقرر میدارد
«پ��س از آنکه متهم تح��ت تعقیب قرار گرفت
مدعی یا ش��اکی میتواند دالیل و مدارک خود
را ارائه کند »...این ماده بیانگر این است که باید
دعوای کیفری در جریان باشد و مطالبه و ضرر و
زیان ناشی از جرم که ...در دادگاه کیفری مطرح
میش��ود عنوان دعوی حقوقی دارد و رسیدگی
به آن مستلزم تقدیم دادخواست ،شرایط قانونی
آن اس��ت (مطابق آیین دادرسی مدنی) یعنی
دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی الزم است

مگ��ر در برخی موارد مانند «مطالبه دیه یا مال
مس��روقه یا خلع ید وقلع بنا در تصرف عدوانی
در حقیقت رفع آثار جرم اس��ت ،لذا موکول به
پرداخت هزینه دادرسی امور حقوقی نیست ولی
اصوال رسیدگی به دعوای خصوصی ضرر و زیان
ناشی از جرم نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت
تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
لذا ضمن شکوائیه که به دادسرا تقدیم میشود،
میتوان ضرر و زیان را قید کرد ولی بهتر است
دادخواس��ت مطالبه ضرر و زی��ان پس از آنکه
پروژه به دادگاه ارجاع ش��د تقدیم دادگاه کرد و
تا قبل از ختم دادرسی میتوان اقدام کرد .چون
ص��دور حکم ضرر و زیان تنها در اختیار دادگاه
اس��ت و احتمال اینک��ه در تحقیقات مقدماتی
منج��ر به ص��دور قرار منع تعقی��ب یا موقوفی
تعقیب گردد تسلیم دادخواست ضرر و زیان به
مرجع تحقیق قابل توجیه نیست.
یک نکته اینکه تقدیم دادخواست تا قبل از ختم
دادرس��ی در مرحله بدوی اس��ت نه در مرحله
تجدیدنظ��ر و واخواهی و دادگاه مکلف اس��ت
ضمن صدور رأی کیف��ری ،در خصوص ضرر و
زیان مدعی خصوص��ی نیز طبق ادله و مدارک
موجود رأی مقتضی صادر کند مگر رسیدگی به
ضرر و زیان مس��تلزم تحقیقات بیشتر باشد که
دادگاه رأی کیفری صادر و پس از آن به دعوای
ضرر و زیان رسیدگی میکند.
توصیه میشود قبل از هر گونه طرح شکایتی با
یک وکیل مشورت کنید تا از اتالف وقت خود و
قضات جلوگیری شود.

 -1402در صفحه  10حرف مردم .در قسمت
مراودات اقتصادی اروپا با ایران را دوباره الیک
کردید .یعنی با رنگ نارنجی زدید یعنی ستون
دوم و پنجم .چندی پیش هم کلمه پرنسیپ
را ک��ه ب��ا «س» اس��ت ب��ا «ص» در یکی از
مقالهها نوشته بودید)4/19( .
آفتاب یزد :از تذکر شما متشکریم.
 -1102اگر سیاستهای ارزی درست و منطقی
میب��ود کار به این همه آش��فتگی در بازار ارز
نمیرسید .روشهای ابداعی دولت در این زمینه
کارس��از نبود .بدتر باعث آشفتگی بیشتر بازار
شد .با سیاس��تهای دستوری هم کار درست
نمیشود قیمتها هم به ثبات نمیرسد)4/19( .
 -1028برخی تصمیمات خلقالساعه در این
دولت ه��م همچون دولت قبل مشکلس��از
اس��ت .دلیل ندارد نان گران تر ش��ود .مگر با
افزایش نان کیفیت نان هم بهتر شد که دوباره
میخواهند گران تر کنند)4/19( .

 -1026این دولت متاس��فانه به خواس��ته ما
م��ردم جامه عم��ل نپوش��انید .در تمام دنیا
تجارت خودرو باعث رونق اقتصاد است اما در
اینجا از س��ال  92با توجه به ممنوعیتهای
واردات��ی ان��واع دس��تاندازها را در مس��یر
خودروهای وارداتی اعمال کردند در آخر هم
باعث سوءاستفاده عدهای از دالالن شد .حتی
ایجاد سایت ثبت سفارش هم باعث فساد شد.
قرار بود تعرفه پایین آید .محدودیتها برطرف
شود اما نشد)4/19( .
 -1440واقعا این یک س��ؤال مهم برای همه
مردم است چگونه یک نفر میتواند  256هزار
سکه خریداری کرده احتکار کند .او کیست؟
امثال او که هس��تند؟ چگونه میتوان به یک
نفر این مقدار س��که واگذار کنند؟ آیا این کار
قانونی است؟ ()4/19
آفتاب یزد :ظاهرا این فرد س�کهها را از
بازار و غیر از بانک تهیه کرده است.

منصور مظفری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

استان

تقدیر ازشرکت آبفار یزد

آفتاب یزد -محبوبه مظفری :از شرکت آبفار یزد در محور وبگاه وخدمات دولت
الکترونیک تقدیر ش��د.به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی
استان یزد ،طی لوحی حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضالب
کش��ور از محمد فاتحی مدیرعامل ش��رکت آبفار یزد در ارزیابی سال 1395در
مح��ور وبگاه وخدمات دولت الکترونیک حوزه آمار وفناوری اطالعات واطالعات
مکانی تقدیر کرد.در بخشی از این لوح چنین آمده است:بدینوسیله از جنابعالی
ودستاندرکاران موثر در کسب این موفقیت تقدیر وتشکر می شود وامید است
با تالشهای بیوقفه کارکنان،موجبات توس��عه هرچه بیش��تر خدمات دولت
الکترونیکی را برای مردم عزیز ایران اسالمی فراهم کنید.

آغاز اجرای طرح تحقیقاتی ژنتیک
در خانوادههای دومعلولیتی

اج��رای ط��رح تحقیقاتی ژنتی��ک در خانوادههای دومعلولیت��ی همزمان با
گرامیداش��ت هفته بهزیس��تی برای نخستین بار در شهرس��تان میبد آغاز
شد.رئیس بهزیستی شهرستان میبد در مراسم آغاز اجرای این طرح گفت  :با
توجه به اینکه اجرای طرح تحقیقاتی ژنتیک در دستور کار سازمان بهزیستی
قرار گرفته اس��ت شهرستان میبد به عنوان اولین شهرستان در اجرای طرح
تحقیقاتی ژنتیک در خانوادههای دومعلولیتی انتخاب ش��د.وی در ادامه با
اشاره به فعالیت مرکز ژنتیک شهرستان میبد در مرکز کشور افزود :این مرکز
ژنتیک به عنوان یکی از مراکز اولویت شهرستان از طرف فرمانداری انتخاب
شده است و مصمم هستیم دربحث پیشگیری نسبت به گذشته بیشتر تالش
کنیم چرا که درحال حاضر س��ه هزار معلول داریم که ثبت بهزیستی شده
است و انتظار میرود دو هزار معلول دیگر ثبت بانک جامع بهزیستی شوند.

کشف  135رأس دام قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت :با توقیف یک دستگاه تریلی "هوو" در
محورهای مواصالتی یزد تعداد  135رأس دام فاقد مجوز دامپزشکی کشف
شد .سرهنگ "فرهاد بیگلری" درباره جزئیات این خبر گفت :ماموران پاسگاه
انتظامی "گاریزات" در اجرای طرح برخورد با قاچاق احش��ام ،هنگام کنترل
محورهای مواصالتی یک دستگاه تریلی "هوو" را متوقف کردند.

اجرای طرح پاكسازی مناطق آلوده در يزد

فرمانده انتظامي شهرس��تان يزد از اجراي طرح پاكس��ازي مناطق آلوده و
دس��تگيري  34معتاد و خردهفروش مواد مخدر در اين شهرس��تان خبرداد.
سرهنگ "منوچهر نصيري" گفت :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با محوريت
پاكس��ازي نقاط آلوده با بهرهگيري حداكث��ري از توان انتظامي و عملياتي
ماموران انتظامي اين شهرس��تان ،طي هفته گذشته با قدرت و جديت اجرا
شد.وي افزود :در اين راستا ماموران با شناسايي مناطق آلوده در چند عمليات
ضربتي ضمن پاکس��ازي مناطق آلوده 34،معتاد و خردهفروش مواد مخدر
را شناسايي و دستگير کردند.س��رهنگ نصيري با اشاره به کشف 526گرم
انواع مواد مخدر تصريح كرد :اينگونه طرح ها با جديت و به صورت روزانه در
دستور كار نيروي انتظامي شهرستان قرار دارد.

 230فرصتشغلیبرایمددجویانیزدیایجادشد

طی سهماهه نخست سال جاری  230فرصت شغلی در طرحهای کارانگیزی،
توانافزایی و خودکفایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اس��تان
یزد ایجاد ش��د که نیمی از ای��ن طرحها در بخش توانافزایی بود.نشس��ت
راهبردی عملیاتی اش��تغال و خودکفایی با حضور مس��ئوالن و کارشناسان
توانمندسازی و اشتغال کمیته امداد استان یزد برگزار شد .امیر زینالعابدین
قمی ،معاون اش��تغال و خودکفایی کمیته امداد اس��تان یزد در این نشست
با اش��اره به دور جدید فعالیتهای اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت:
دور جدید فعالیتهای اش��تغال و خودکفایی از نیمه سال  96باهدف ارتقاء
و بهبود عملکرد و بهرهبرداری مؤثرتر از منابع و ظرفیتهای با بهرهگیری از

 -1414اینک��ه تمام مش��کالت گ��ردن وزرا
انداخته ش��ود درست نیست ،اما واقعیت این
اس��ت برخی وزرا و مدیران دولتی کارآمدی
الزم ب��رای مدیری��ت خصوص��ا در مدیریت
بحرانها ندارند این به همه ثابت شده است،
اما نمیدانم چرا دولت خیالی به تغییر ندارد.
انگار تعارف دارد)4/19( .
 -1017مینایی از تهران :از اپراتور همراه اول
خواهشمندم در اختالالت مربوط به پوشش
آنتندهی اینترنت پرس��رعت تلفن همراه در
داخل ایس��تگاهها و تونله��ای مترو از لحاظ
کیفی و س��رعت اینترنت ارتقا بخشند ،چون
اصال نمیتوانیم با سیمکارت خود از اینترنت
در داخل مترو استفاده کنیم)4/19( .
 -0920کارشکنیها و دشمنی آمریکا با ایران
بر هیچ کس پوشیده نیست .آنها دنبال تحریم
ما هستند اما طرفی باچین و روسیه حتی اروپا
درگیرشدهاست.منفکرمیکنمدکترظریفدر
این موقعیت با اینها تماس بگیرد یک هماهنگی
با آنها انجام دهد برای یک بار آمریکا را سر جای
خود بنشانند تا بدانند آمریکا دیگر همهکاره دنیا
نیس��ت .دالر را از قدرت بندازند .به جای دالر
از ی��ورو یا حتی واحد پولهای دیگر اس��تفاده
کنند)4/19( .
-0918در اخبار تلویزیون در مورد پول طلب
ای��ران از آلمان که آن را به کش��ور به صورت
یورو برگردانیم ،آمریکا در این راه کارش��کنی
میکند .خواستم بگویم این اصال یک بدعت
غلطی است که یک کشوری بخواهد قوانین
داخلیاش را به تمام دنیا تحمیل کند آمریکا
دیگر ابرقدرت نیست)4/19( .
 -0741بر س��ر چهارراهها کودکانی گدایی
میکنن��د ک��ه اصال فارس��ی بلد نیس��تند
معلوم نیس��ت از کجا آمدهاند از پاکس��تان،
بنگالدش یا حتی آوارگان میانمار هس��تند
با سوءاس��تفاده به هر صورت کشور را ناامن
میکنن��د .قب�لا با ک��ودکان افغان��ی بدون
سرپرست آشنا ش��ده بودیم بهتر است این
کودکان را به کشورشان بازگردانند)4/19( .
رس��ول مکرم اس�لام(ص) میفرمایند:
کسی که خداوند یکتا مونس اوست ،ترس به
خود راه نمیدهد.

خبر
آخرین دستاوردهای علمی آغازشده است.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته
امداد اس��تان یزد افزود :مهمترین محورهای برنامهای در دور جدید ش��امل
آسیبشناس��ی فعالیتها و بررسی وضعیت گذش��ته ،طراحی و پیادهسازی
راهبردها ،سیاستها و برنامههای نوین است.

رفع مشکل ارتعاشات باال
در روتور توربين گاز منطقه 8

آفتاب یزد– ماهان فالح :مدیر منطقه  8عمليات انتقال گاز ايران گفت:
رفع مشکل ارتعاش��ات باال در روتور GGتوربين گاز  2-NP-GE10برای
اولين بار توسط كارشناسان منطقه  8عمليات انتقال گاز انجام شد.به گزارش
خبرن��گار در تبریز ،يدال��ه بايبوردی با اعالم اين خبر افزود :كارشناس��ان و
متخصصان منطقه  8عمليات انتقال گاز موفق به فيلد باالنس روتور توربين
 2-NP-GE10تاسيس��ات تقويت فشار گاز مرند شدند.بايبوردی ادامه داد:
باالنس جرمي اين نوع روتور پيش از اين در سايت امكانپذير نبوده و باالجبار
در كارگاه باالنس و با استفاده از ابزار و تجهيزات خاص انجام مي پذيرفت كه
اين امر مستلزم انتقال روتور به تعميرگاه ،صرف هزينه و نهايتا ايجاد اختالل
در انتقال پايدار گاز را به همراه داشت.مدير منطقه  8عمليات انتقال گاز اظهار
داشت :با طراحي وتعبيه قطعاتي روی صفحه باالنس ،پرسنل عملياتي اين
منطقه ،ظرف مدت  48ساعت اقدام به فيلد باالنس روتور کرده و رفع مشكل
ارتعاش��ات باال درروتورهای توربين  ،2-NP-GE10بدون نياز به باز کردن
توربين و انتقال روتور به كارگاه عمليات فيلد باالنس مقدور ش��د.بايبوردی
تصري��ح کرد :با عمليات مذكور در س��ايت ،ارتعاش توربي��ن از حد آالرم به
مقادي��ر قابل قبول نرمال تقليل يافت��ه و امكان بهرهبرداری ايمن و مطمئن
از توربي��ن مذكور براي بهرهبردار فراهم مي ش��ود.وي هدف از فيلد باالنس
را پايينآوردن ميزان ارتعاشات روتور توربين يا كمپرسور جهت بهرهبرداری
ايمن دانست و بيان داشت :فرايند باالنس در سايت در صورت بروز مشكالت
ارتعاش��ي الزامي بوده و اين امر روی تمامي توربوماش��ين های ايستگاههای
تقويت فشار گاز انجام مي گيرد.

وارد شدن روزانه64میلیون لیتر
پساب هرمزگان به دریا

عضو ش��ورای عالی اس��تان ها با انتقاد از حضور صیادان چینی در آب های
خلیج فارس گفت :متاسفانه مسئوالن دراین باره اطالعات دقیقی نمی دهند
در صورتی که بسیاری از صیادان و روستاییان استان به دلیل خشکسالی و
نبود کار در حال مهاجرت به بندرعباس وش��هرهای دیگر هستند.کیانوش
جهانبخ��ش در گفتوگ��و با ایلن��ا درباره مش��کالت صی��ادی در آبهای
خلیج فارس توسط تجار چینی که مدتی است در آبهای خلیج فارس به صید
آبزیان مشغولند گفت :متاسفانه در مورد صید در دریای خلیج فارس درگیر
اظهارنظرهای ضدونقیضی در این زمینه از سوی مسئوالن هستیم .مسئوالنی
ک��ه در این زمینه صحبت میکنند هیچ کدام اطالع��ات دقیقی در اختیار
م��ا قرار نمیدهند به طور مثال میگویند فقط می گویند این کش��تیهای
چینی هس��تند که تحت اداره صیادی ایران ق��رار دارند و از تکنولوژی آنها
برای صید دریایی استفاده میشود .این عضو شورای شهر بندرعباس افزود:
مس��ئوالن مربوطه مدعیاند بهرهبرداران صیادی ایرانی هستند ،اما عدهای
نیز میگویند کش��تی ها ایرانی و تجار چینیها هس��تند و یک حالت سوم
نیز وجود دارد و آن این اس��ت که کش��تیها برای صیادان ایرانی اس��ت و
کارشناس��ان چینی روی این کش��تیها کار میکنن��د و کارکنان چینی با
تکنولوژی پیش��رفته کارها را پیش میبرد .متاس��فانه تناقض��ات زیادی در
این باره اس��ت .جهانبخش در ادامه به مشکل پساب فاضالب در این استان
اش��اره کرد و گفت :در هرمزگان عمدتا برای پس��اب شهرهای ساحلی هنوز
هیچ برنامهای در نظر گرفته نش��ده اس��ت و روزان��ه  64میلیون لیتر از این
پساب که به عنوان یک سرمایه ملی می توان استفاده کرد روزانه روانه دریا
میش��ود؛ در صورتی که میشود از این پس��اب استفادههای بهینه و خوب
انجام داد.

0938...

از پلیس تهران به خاطر اقتدار و س��رعت
عمل در برخورد با محتکران و س��ازندگان بازار
سیاه سکه و دالر و سرشاخههای آنان تشکر و

تصفیهخانهآبنظرکهریزی
به بهرهبرداری رسید

آفتاب یزد– لیال پاش�ائی :با حضور استاندار آذربایجان شرقی ،نماینده
مردم هشترود در مجلس شورای اسالمی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه،
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب اس��تان ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز ،فرماندار و
بخش��دار هش��ترود ،مسئولین
استانی و شهرستانی ،خانواده های
معظ��م ش��هدا و تع��دادی از
اهالی شهر نظرکهریزی واهالی
روس��تای آالقیه ب��ا هزینه ای
بالغ ب��ر  12000میلیون ریال
بهرهب��رداری از تصفیهخانه آب
ش��هر نظر کهریزی با ظرفیت
 10لیتر در ثانیه به روش کاویتاسیون پالسمایی و با حذف فلزات سنگین
آغاز شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی در آئین بهرهبرداری از طرح تصفیهخانه آب شهر
نظرکهریزی گفت :رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي دستيابي به آب با
كيفيت بهتر و وجود برخی آالینده ها از جمله فلزات س��نگین در برخی
از منابع آبی که خطرات بهداش��تی و زیس��تمحیطی دارند ،اس��تفاده از
روش ه��ای کارآمد تصفیه آب را ضروری م��ی کند.علیرضا ایمانلو افزود:
ای��ن طرح جزو طرح های تحقیقاتی اس��ت که با حمایت ش��رکت آب و
فاضالب استان آذربایجان شرقی از محققین دانشگاه تبریز و با بررسی های
آزمایشگاهی و میدانی روشی جدید در سطح ملی و بینالمللی با راندمان
باال ،ابداع و در ش��هر نظرکهری��زی با مقیاس 10لیتر بر ثانیه با هزینه ای
جمعا بالغ بر  12000میلیون ریال اجرا ش��ده اس��ت.در ادامه این مراسم
خدابخش استاندار آذربایجان شرقی ضمن تقدیر و تشکر از دستاندرکاران
اجرای این طرح مهم آبرس��انی از تصفیهخانه آب شرب شهر نظرکهریزی
بهرهبرداری کرد .ش��ایان ذکر است ش��هر نظرکهریزی از توابع شهرستان
هشترود بوده که دارای  380فقره انشعاب آب است.
مفقودی
آقای علی منوچهری فرزند اسداهلل دارای شماره شناسنامه  726و شماره ملی  2753519498صادره
از ارومیه متولد س��ال  1341اظهار می دارد که ارزش��نامه های دائم تحصیلی ایشان مربوط به مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب به شماره های  698و  697هر دو به تاریخ صدور 1366 /03/24
مفقود گردیده و به موجب این آگهی ارزشنامه های مذکور باطل اعالم می گردد  .از یابنده خواهشمند
است مدارک یاد شده را به اداره کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان تسلیم نماید.

قدردانیمیکنیم.

0912...

قوه قضائیه س��لطان سکه و تیم او را که
دو تن س��که را احتکار کرده بودند و دستگیر
شدند ضمن توقیف اموال به نفع بیتالمال او
را و ی��اران او را در مألع��ام به جرم اخالل در
نظام اقتصادی نظام اسالمی مجازات کنند تا
مایه عبرت همگان شوند.
0912...

ب��ر س��ر چهارراهه��ا کودکان��ی
گدایی میکنند که اصال فارس��ی
بلد نیس��تند معلوم نیس��ت از کجا
آمدهان��د از پاکس��تان ،بنگالدش
یا حت��ی آوارگان میانمار هس��تند
با سوءاستفاده به هر صورت کشور
را ناامن میکنن��د .قبال با کودکان
افغانی بدون سرپرست آشنا شده
بودیم بهتر است این کودکان را به
کشورشانبازگردانند
باس�لام در خص��وص افزای��ش حقوق
بازنشستگان کشوری میخواستم عرض کنم
حتی ی��ک درصد به حقوقها اضافه نش��ده
دولت خیلی زرنگ تش��ریف دارند برای مثال
عرض کنم دول��ت از یک طرف به طور مثال
15درصد به حقوقها اضافه میکند و از طرف
دیگر 15درصد میکشد روی خدمات کاال و
اجناس به این میگن دور زدن بازنشس��تگان
یا باید قیمتها ثابت بماند یا اگر قرار اس��ت
روی قیمت اجناس کشیده شود به طور مثال
اگ��ر قرار بر 15درصد باش��د باید دو برابر آن
و ب��ه عبارت��ی 30درصد ب��ه حقوقها اضافه
ش��ود و حقوق اینجانب همه ساله وسط ماه
تمام میش��ود ،این در حالی است که حقوق
بازنشستگان در گذشته سر برج تمام میشد
این اجحاف آشکار در حق بازنشستگان است.
0919...

در سه ماهه اول امسال شش هزار میلیارد
تومان برای مسافران به ترکیه و تایلند ارز دولتی
پرداخت شده است دولت از کیسه بیتالمال
حاتمبخشی نکند این کمال بیتدبیری است
که از جیب مردم و فقرا و از ش��کم آنها بزنیم
برای عشق و حال مرفهین بیدرد و ثروتمندان
هزینه شود و امورات واجب به حاشیه رود پس
مجلس چکار دارد میکند؟!
0912...

مکث

بیکار شدن 25هزار سرپرست خانوار
در شرق اصفهان

اس��تاندار اصفهان گفت :با خشک شدن زایندهرود و عدم امکان کشاورزی
در ش��رق اصفهان  ۲۵هزار سرپرس��ت خانوار بیکار شدهاند با این وجود در
راس��تای اجرای این طرح اش��تغال پایدار و جایگزین  ،عدهای برای حفظ
منافع ش��خصی ناامنی ایجاد میکنند.به گزارش ایلنا ،محسن مهرعلیزاده
اظهارداش��ت :امروز در جنگ اقتصادی قرار گرفتهایم که آسانتر از جنگ
گذش��ته نیست و در این راس��تا باید مدیران بخشهای مختلف اقتصادی
و مدیران عامل بانک ها متوجه نقش��ه شوم دشمنان برای کشور باشند و
دستورات الزم را برای جلوگیری از مشکالت اتخاذ کنند.به گزارش اداره کل
روابط عمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان ،دکتر محسن مهرعلیزاده
در مراس��م نکوداش��ت روز ملی صنعت که با حضور معاون وزیر صنعت ،
معدن و تجارت برگزار ش��د به ش��رایط خاص اقتصادی امروز کشور اشاره
ک��رد و افزود :فعاالن بخش صنعت از روز اول با مش��کالت زیادی روبه رو
بودهاند و امروز نیز مش��کالتی وجود دارد ولی مردان سخت برای روزهای
سخت هستند.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص تأمین آب
مورد نیاز تاکید کرد :ب��رای حفظ باغها در فالورجان مبارکه ،اصفهان و ...
چاههایی حفر شده ،اما در همین مدت تانکر از  ۶۵هزار تومان به  ۲۵۰هزار
تومان افزایش قیمت داشته است وی افزود :اگر بنا بر بیقانونی باشد برخورد
میکنیم و تا هفته آینده برخوردهای قانونی الزم صورت خواهد گرفت.
مفقودی
مدرک کارشناس��ی فارغ التحصیلی اینجانب حس��ین اعرابیپور فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه
 9604صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب
مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د .از یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک رابه دانشگاه آزاد
اس�لامی واحد تهران جنوب به نش��انی تهران -خیابان کریم خان زند -خیابان ایرانش��هر ش��مالی-
نبش آذر شهر پالک  209و یا کدپستی  1584715414ارسال نماید.
مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب س��يده معصومه طباطبايي فرزند س��يد عباس به ش��ماره شناسنامه
١١٤١و ش��ماره ملی  ١٧٥٥٩٩١٠٥٣صادره از اهواز در مقطع كارشناس��ي رشته مهندسي كامپيوتر
نرمافزار صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمي واحد ماهشهر مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می ش��ود گواهینامه موقت را به نشانی بندر ماهشهر. -بلوار امام خميني(ره)-خيابان
دانشگاه-دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر ماهشهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ارسال نماید.
مفقودی
برگ سبز خودرو تویوتا کمری رنگ مشکی  -متالیک مدل  2008به شماره پالک ایران  464 - 55ی 11
به شماره موتور AZA490394 2و شماره شاسی  T1BE42K58X480121 6به نام سهیال رحیمی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

