شنبه  20مرداد1397
 -0354در مورد عضویت در شورای شهر
یزد برخی چنان سر و صدا به راه انداختند
که خوراک رس��انههای خارج کش��ور شده
اس��ت .وقتی شخصی سالهای متمادی در
شورای شهر بوده یکباره با گفتمانی اوضاع
به هم میریزد و غوغایی به پا میش��ود که
ی وای تاکنون ش��ورای شهر یزد کارهایی
ا 
برخ�لاف قانون انجام م��یداده بعد هزاران
دلیل و برهان مش��خص میش��ود شورای
ش��هر یزد کاری خالف قانون انجام نداده و
کارش درست بوده)5/9( .
نیازی به اعزام دوباره تیم شناسایی
بابک زنجانی به خارج نیست .عزیز
دردان��ه آقای��ان از همه چیز اطالع
دارد .محم��ود جان ک��ه امروز دم
از عدال��ت میزن��د بای��د جوابگو
باش��د .دولت او با وزیرانش ،بابک
را به عنوان فروشنده نفت انتخاب
کردند .هزینه تیم شناسائی از جیب
ملت پرداخت میشود .احمدینژاد
اگر پاسخگو شد همه چیز را مطرح
میکند
 -1926جال��ب اس��ت یک��ی از اعض��ای
کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید طبق
قان��ون اجازه واردات خودرو در مناطق آزاد
را نمیدهی��م یا فقط برای تجار میباش��د.
س��وال م��ا از این نماین��ده این اس��ت آیا
خودروس��ازان داخل��ی خدم��ات زیادی به
مردم کردند؟ آیا س��الی چندهزار کش��ته
جادهای دستاورد مهمی برای خودروسازان
است که شما میگویید اجازه نمیدهیم در
مناطق آزاد خودرو واردکنند؟ ()5/9
 -0705روزنامه ایران نوشته :وقت گفتوگو
با م��ردم خیلی خن��ده دارد .خ��دا وکیلی
مردم همه چی��ز را میدانند .میدانند دالر
ی��ازده ه��زار توم��ان ش��ده اس��ت.
لط��ف کنن��د گفتوگ��و را کن��ار بگذارند
راه��کار نش��ان بدهن��د .چ��ون ه��ر وقت
ح��رف و حدی��ث درس��تمیش��ود دالر
ب��اال م��یرود .االن افغانیه��ا ه��م دارن��د
میروند میگویند پول م��ا دیگر برای آنها
نمیصرفد! ()5/9
 -1035ی��ک گالی��ه دارم .ای��ن چه طرز
چاپ کردن سوالهای مردم است؟ پیامها را
تو هم چاپ نکنید .مثل قبل در ستونهای
جدا چ��اپ کنید .اینجوری من هم حوصله
خواندن آن را ندارم)5/9( .
 -1051رس��انه ملی که بودجه آن از جیب
ما مردم تامین میشود دقیقا عملکرد دولت
را نزد مردم تا حدی خدشهدار کرده است.
مش��کالتی که برای قرارداد افایتی اف و
پالرم��و پیش آمد یک ط��رف ،حاال مناطق
آزاد را م��ورد هجم��ه قرار دادن��د .به جای
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

حرف مردم

تفکیک وزارتخانهها و غوغا در مجلس فکر
مسائل اساسی باش��ند نه اینکه رسانه ملی
در مورد مناطق آزاد سیاهنمایی کند)5/9( .
 -1157م��ن بعد از تمام کردن دانش��گاه
در رش��ته فیزیک ،برای ادام��ه تحصیل به
آمریکا رفت��م .در رش��ته الکترونیک ادامه
تحصیل دادم .هفت س��ال آنجا کار کردم.
 3س��ال ه��م در امپریال کالج انگلس��تان
ب��ودم .وقتی پروفس��ور رضا میخواس��ت
دانش��گاه صنعتی راه بین��دازد از من برای
تدریس دعوت ش��د 3 .س��ال آنجا تدریس
کردم .میخواستند صنایع الکترونیک را در
سال  49در دانشگاه راه بیندازند .کارخانجاتی
راه انداختند .من قسمت مخابرات کارخانه
را ب��ه عه��ده گرفتم که با هفت��اد نفر آنجا
را راه انداختی��م .اما بع��دا عدهای ایدههای
خاصی داش��تند گفتند چرا ب��ا  70نفرکار
نمیکنید ما بیکار زی��اد داریم ،لذا  50نفر
افراد غیرمتخص��ص را به آنجا آوردند .بعدا
افراد غیرمتخصص بیش��تری به آنها اضافه
ش��دند که کار خاصی هم نمیکردند ،برای
همین دی��دم راندم��ان کاری پایین آمده.
هرچه میگفتیم ای��ن نیروها را به جاهای
دیگرببری��د ،داری��د به ای��ن صنایع لطمه
میزنید اما توجهی نکردند)5/9( .
 -1241آق��ای ش��ریعتمداری و مخالفین
برجام! دیدید آمریکا از برجام خارج ش��د،
به نفع چه کس��انی شد؟ مشخص است که
به نفع بابک زنجانیها ش��د .دیدیم داللها
که مخالف برجام بودند امروز چه قدر شاد
هس��تند .چمدان چمدان ثروتهای دالری
را از کش��ور خارج میکنند .ای استاد قلم!
چرا سکوت کردید؟ ببینید چه به روز ملت،
این دالالن آوردند)5/9( .
 -1245آق��ای ش��ریعتمداری! ش��ما
ک��ه میگفتی��د آمری��کا از برج��ام خارج
نمیش��ود ،دیدید از برجام خارج شد .حاال
چه میگویید؟ چرا سکوت کردهاید؟ ()5/9
 -1301مذاک��ره هی��چ اش��کالی ن��دارد
میتوانی��م با اقتدار و ع��زت مذاکره کنیم.
این یک حق است که مذاکره کنیم .هرچه
ک��ه به منافع ملی کم��ک میکند میتواند
مفید باشد .ولی فعال شرایط مذاکره مساعد
نیست)5/9( .
 -1312آنه��ا ک��ه میفهمن��د باش��عور و
سیاس��یاند .میدانند االن ش��رایط خاصی
اس��ت .مس��ئوالن باید منافع مل��ت را در
نظ��ر بگیرند .به حرف آدمهای تندرو توجه
نکنند .احساس��ی نباشند .چون تمام کارها
خوابیده .باید فکر بازار و کسب و کار مردم
بود)5/9( .
 -1508واقعا مش��خص اس��ت آفتاب یزد
تمام تالش خود را میکند که تیم دولت به
خود آید .اما متاسفانه تیم دولت روحانی به
س��یم آخر زده .مقاله «آقای روحانی درنگ
نکنید» را خوان��دم ،خیلی خوب بود .واقعا
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در صورت سپردن مال یا پول
حتمارسیداخذنمایید

موض��وع بس��یار مهمی ک��ه این روزه��ا دیده
می شود س��پردن مال،پول،قرض و ...به دیگری
است.حال می خواهیم بررسی نماییم که وقتی
شخصی به دیگری پول یا مالی
می دهد،چگونه می تواند آن را
پس بگیرد؟
مس��ئله ای که میخواهیم به
عرض شما برس��انیم اختالفی
اس��ت  ،اما ب��ه ق��ول معروف
چرا عاقل کن��د کاری! بنابر این ما می خواهیم
باز پس گیری مال یا پول را بدون بروز مش��کل
و نزاع بررسی کنیم .فرض بفرمایید شخصی از
دیگری پولی قرض م��ی خواهد .انتقال وجه از
طریق بان��ک یا عابر بانک ص��ورت می گیرد و
قرض دهنده با خیال آن که رسید انتقال آن را
دارد و م��ی تواند اثبات نماید که پولی به قرض
داده است،هرگاه بخواهد می تواند آن را مطالبه
و اخذ نماید.
مش��کلی که با آن مواجه هستیم این است که
بحث ما اثبات انتقال وجه نیست بلکه این است
ک��ه قانون چنین مقرر داش��ته ک��ه هرکس به
دیگری مالی یا چیزی بدهد اماره(نشانه) بر این
اس��ت که دارد دین خود را اداء می کند و ظاهر
این اس��ت که مدیون و بدهکار ب��وده و پول را
واریز نموده است .به بیان ساده وقتی شخص xاز

هم همین اس��ت امیدوارم درنگ نکنند .به
قول ش��ما هم نباید به آقای س��یف پست
جدید بدهند)5/9( .
-1551یک کاس�ب بازار ته�ران! آقای
روحان��ی مش��کل تولید داخل��ی ،کارگاهها
و کارخانج��ات اجناس داخلی م��واد اولیه
پتروش��یمی و صنایع فلزی ایرانی اس��ت.
اینه��ا نی��ازی ب��ه دالر و یورو ندارن��د .اما
اینها تعطیل ش��دند و به بدبختی افتادند.
پتروش��یمی و محص��والت آن ک��ه ایرانی
اس��ت چرا باید گران ش��ود؟ جل��وی آن را
بگیرید)5/9( .
 -1652من واقع��ا نمیدانم چرا یک عضو
تش��خیص مصلحت نظام مثل آقای رضایی
ای��ن حرفه��ا را میزن��د؟ ای��ن حرف که
«من قول میدهم هفت��ه اول جنگ ،هزار
آمریکایی اسیر کنیم» یعنی چه؟ ()5/9
آقای موهبتی مدیرعامل بیمه سالمت،
مصاحب��ه جنابعال��ی را در صفحه  7مورخ
 1397/05/15در روزنام��ه ای��ران خواندم.
تکریم ارباب رجوع در تشکیالت شما معنی
ندارد؟! همکاران شما در پاسخگویی عاجز
و به بیمهش��دگان بیاعتناء هس��تند .برای
دریاف��ت دفترچه بیمه بعض��ی از کارکنان

ایران زمین

ضرب العجل شهرداری منطقه3
به ساختمان های پرخطر

ش��هردار منطقه  3بر این باور است که برای حل
معضل و کاهش ریس��ک خطرات ساختمانهای
پرخطر الزم اس��ت ک��ه برخوردی دوس��ویه در
قال��ب راهکارهای تنبیهی و تش��ویقی به صورت
توامان دیده ش��ود .ب��ه گ��زارش روابط عمومی
ش��هرداری منطقه  ،3مصطفی س��لیمی در این
زمینه گفت :براس��اس بازدیدهای کارشناس��ان

سازمان آتش نشانی و شهرداری منطقه ،چندین
مراکز تجاری شناس��ایی ش��ده است که حتما با
بهره گیری از مش��وقها و ارائه تسهیالت مربوطه
زمینه ای را فراهم خواهیم کرد که بخش خصوصی
ب��رای ایمن س��ازی ای��ن س��اختمانها ترغیب
شود.
ش��هردار منطق��ه  3اف��زود :براس��اس قان��ون،
ش��هرداریها ای��ن اختی��ار را دارند که نس��بت
ب��ه س��اختمانهای پرخط��ر که امنی��ت جانی

بهره ب��رداران را با مخاطره مواجه میکند اقدام
کنند.سلیمی ابراز داشت :ش��هرداری به مالکان
این واحدها ابتدا ضرب العجل قانونی مش��خصی
دری��ک بازه زمانی می دهد تا مالکان این مراکز
تجاری نسبت به ایمن سازی ساختمانهای خود
در این بازه زمان��ی اقدام کنند ،در مرحله بعدی
چنانچه ش��اهد باش��د که مال��کان اقدامی برای
ایمن س��ازی ساختمان انجام نداده اند ،اقدامات
تنبیهی برای این ساختمانها انجام خواهد شد.

طریق دستگاه خودپرداز مبلغی را برای دیگری
منتقل می کند اصل براین است که آن مبلغ را
بدهکار بوده و دین خود را پرداخته است.
ح��ال می خواه��د با رس��ید خودپ��ردازی که
نشانگر انتقال وجه اس��ت ،آن را مطالبه نماید.
وقتی به دادگاه مراجعه می نماید ممکن اس��ت
ب��ا ای��ن موضوع مواج��ه گردد که ش��ما با این
پول دین گذش��ته خ��ود را پرداختی و نه آنکه
قرض داده ای.
راه ح�ل و دوری از ن�زاع :اگ��ر مال،پول و...
به دیگران به امانت،ق��رض و یا هر عنوان دیگر
می دهید ،حتما رسید مبین آن را با درج امضا و
تاریخ ،در صورت امکان اثر انگشت ایشان وامضا
دو شاهداخذ فرمایید.
مث��ال :مبل��غ xتوم��ان ب��ه آق��ای فالن��ی،
فرزن��د ...ب��ه ش��ماره مل��ی ...به عن��وان قرض
تحوی��ل داده ش��د و مق��رر گردید ک��ه هر گاه
ق��رض دهنده بخواهد وجه آن را مطالبه و اخذ
نماید.
با این رس��ید می ت��وان اثبات نم��ود که مبلغ
انتقالی یا تس��لیمی بابت قرض ب��وده و نه اداء
دی��ن .ما بر این باوریم بار اثبات که وجه یا مال
بابت چه داده ش��ده اس��ت با دهنده آن است و
اوس��ت که بای��د ثابت نماید که م��ال یا پول را
طبق رس��ید به عنوان قرض،امانت ،دیعه و یا...
داده است .با آرزوی بهروزی و کامیابی برای شما
محمدخالد ربیعه
کارشناس ارشد حقوق(وکیل دادگستری)

دفاتر الکترونیکی (پیشخوان دولت) با مردم
بس��یار رفتار بد دارند و بداخالق هس��تند؛
برای همه اینه��ا دلیل دارم و مکاتبه کردم
و تلفن زدم با کمال تاس��ف ،کسی پاسخگو
نبوده است .در تشکیالت دولتی ،نظارت و
کنت��رل معنی ندارد و نارضایتی بر اثر عدم
نظ��ارت و بازرس��ی ،م��ردم را کالفه کرده
است ،مابقی بماند...
نیازی به اعزام دوباره تیم شناسایی بابک
زنجانی به خارج نیست .عزیز دردانه آقایان از
همه چیز اطالع دارد .محمود جان که امروز
دم از عدالت میزند باید جوابگو باشد .دولت
او ب��ا وزیرانش ،بابک را به عنوان فروش��نده
نفت انتخاب کردند .هزینه تیم شناس��ائی از
جیب ملت پرداخت میشود .احمدینژاد اگر
پاسخگو شد همه چیز را مطرح میکند.
0918...

نمایندگان محترم و مدیران دولتی اگر
در وضع قانونی محکم ب��رای جلوگیری از
واردات غی��رالزم عاجزند اعالم فرمایند و با
اس��تعفا ،کنترل دروازه های گمرکات را به
ملت واگذار کنند.
0915...

سالم .کامال با شما موافقم بلکه بیشتر،
رئی��س جمه��ور محترم هم بای��د از وزرا و
همراه��ان و حامیانش این را بخواهد ،حال
که بیش از هر زم��ان دیگری به اتحاد نیاز
داری��م مخالفی��ن نادان بر طب��ل مخالفت
وتفرقه میکوبند .ما باید پشت هم باشیم.
0914...

سالم؛ موضوع دیگر که اگر شما دوستان
بررسی کنید خدمتی است به مردم موضوع
پیک های موتوری اس��ت .خصوصا آنهایی
که در تهران س��اکن هستند .پیک موتوری
خصوص��ا آنهایی که از ط��رف کترینگ ها
غذا بر هس��تند در کوچه ه��ا و خیابانها با
تم��ام ق��درت گاز موتور را م��ی گیرند و با
سرعت سرسام آور می روند و تمام عابرین
و حت��ی رانندهها را زه��ره ترک می کنند.
اینها ب��ه هیچ چیز وهی��چ قانونی اعتنایی
ندارند.بالی جان مردم هستند .حداقل یک
عدم سوءپیش��ینه  ،یک معافیت س��ربازی،
ی��ک م��درک تحصیلی یا ی��ک گواهینامه
از آنها گرفته بش��ود تا اینگون��ه با جان و
روح م��ردم در کوچه و خیابان بازی نکنند.
هرعابری هم به سرعت موتور آنها اعتراض
کند اگر بتوانند زیرش می گیرند.
0912...

س�لام .در ارتب��اط با مالی��ات برارزش
افزوده که هفته آینده در مجلس بررس��ی
می ش��ود باید بگویم این طرح فقط باعث
شد مصرف کننده بیش��تر زیر فشار گرانی
برود .مثال هرچه می خ��رد تولید کننده و
فروش��نده در مغازه پول خودش��ان را تمام
وکم��ال می گیرند ولی مص��رف کننده که
خرید کرده جدا از پول اصلی کاال باید پول
ارزش افزوده را هم بدهد.
0912...

بسیار خرس��ندیم از همدردی خانمها
و آقایان الیق ،ارجمند ،انس��ان دوس��ت و
وطنپرس��ت روزنامه وزین آفت��اب یزد به
خصوص آق��ای منصور مظف��ری عزیز که
صدای دردمندان ،بینوایان و فقرای بیمار را
به گوش مس��ئولین و ملت میرساند .گویا
جمع��ی امروز به علت ت��رس از ندانمکاری

خودش��ان و حب ق��درت هم ث��روت ملی
غارت میکنند و هم مستضعفین را مزاحم
خود میپندارند .س��پاس و درود به همگی
دس��ت ان��درکاران روزنامه آفت��اب .ما فقرا
چش��م امیدم��ان اول به خداس��ت دوم به
رسانه دلسوز آفتاب که به حق چشم گوش
و زبان ملت میباشد.
0918...

رسانه ملی که بودجه آن از جیب
م��ا م��ردم تامی��ن میش��ود دقیقا
عملکرد دولت را نزد مردم تا حدی
خدش��هدار کرده است .مشکالتی
که برای ق��رارداد افایتی اف و
پالرمو پیش آم��د یک طرف ،حاال
مناط��ق آزاد را م��ورد هجمه قرار
دادند .به جای تفکیک وزارتخانهها
و غوغ��ا در مجل��س فکر مس��ائل
اساسی باشند نه اینکه رسانه ملی
در م��ورد مناطق آزاد س��یاهنمایی
کند
گراني و تورم سال  97نتيجه چيست؟
کدام قش��ر بيش��ترين آس��يب را متحمل
ميش��ود؟ قطعا يکي از اقش��ار آسيبپذير
فرهنگيان بازنشسته  88هستند .ده درصد
اضافه حقوق ما  ،صد و ش��صت هزار تومان
ميش��ود .ده درصد اضافه حقوق کسى که
25ميليون تومان حقوق ميگيرد ،ميش��ود
 2/5ميليون تومان! يعني فقط اضافه حقوق
امس��ال نجومي بگيران از کل حقوق ما هم
بيشتر است! هر دو قشر هم با ليسانس!
ميان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمين تا آسمان است.
آفتاب یزد :کدام بازنشسته  25میلیون
حقوق میگیرد؟!
0915...

س�لام .آخه کج��ای ح��رف رائفیپور
توهین به باقری و مهدویکیا رو میرس��ونه
که ش��ما اینطور بهش حمله کردید .فقط
باع��ث ش��دید یک ع��ده تحریک بش��ن و
برن سخنرانیش��و دانلود کنن .این شخص
حرف زدن��ش گیرایی داره یکم گوش کنی
جذب س��خنرانیهاش میشی .ضربهای که
ش��ما خبرنگار بیسواد به اصالحات میزنی
صد تا دشمن عاقل نمیزنه .مثال خواستی
بزنیش ،تو ذهن همه گندش کردی.
0915...

