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تکذیب اجاره پشتبامها و پشت بام خوابی

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران در پاسخ به پرسشی پیرامون اجاره پشت
بامها و پدیده پشت بام خوابی گفت :این موضوع را قویا تکذیب میکنم .نسبت به این
موضوع حساسیت زیادی داشتیم و به محض آنکه یک تصویر در این خصوص منتشر
شد به پلیس امنیت و پلیس پیشگیری دستور بررسی دادیم که مشخص شد که چنین
موردی وجود ندارد/.مهر

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1521این چه ســریالهایی اســت که
تلویزیون پخش میکند؟ واقعا ســرگرمی
مرد یا خوش کردن حال مــردم برای آنها
اهمیتــی ندارد؟ چه ســریالهای غمباری
نشان میدهند)12/2( .
 -1514مردم درحالی که به خاطر گرانیها
قدرت خرید گوشــت نداشتند حاال مجددا
قیمت گوشــت افزایــش یافتــه کیلویی
 130هزار تومان هم شده)12/2( .
 -1502آیــا بــه خاطــر شــیوع ویروس
کرونای انگلیســی از عراق ،مرز عراق بسته
است؟ ()12/2
 -1501مردم اگــر دل به برجام دوختهاند
به خاطر این اســت کــه در طول تحریمها
هیچکس هیچ نظارتی بر قیمتها نداشــت
و مردم زیربــار گرانی کمر خم کردند .حاال
دلخوش هستند با اجرای برجام تا حدودی
قیمتها ریزش کند)12/2( .
 -1441اینکه آمریکا گفته کشــورها را به
نفروختن ســاح به ایران متقاعد میکنیم
یــک ســیگنال منفــی از ســوی دولت
آمریکاست)12/2( .
 -1431قیمــت بلیــت هواپیما بــه اندازه
کافی گران شــده لطفا بیش از این گرانتر
نکنند)12/2( .
 -1421کار ما باید به جایی برسد که برای
خرید یــک قوطی روغــن کارت ملی ارائه
دهیم؟ ()12/2
 -1410آیــا معلمیــن در اولویت دریافت
واکسن هستند؟()12/2
 -1402وزیر بهداشت گفتهاند کانون شیوع
کرونای انگلیســی مســافران عراقی بودند.
خواســتم سوال کنم مســافری از انگلیس
نداشــتیم که مبتال به این بیمــاری بوده؟
()12/2
 -1351ما  20میلیــارد دالر از چین بابت
نفت خود میخواهیم که هنوز ندادند ،چرا
مســئوالن توجه نمیکنند ،پول آن را باید
بگیرند)12/2( .
 -1340از مازندران تماس میگیرم .جناب
آقای رئیسجمهور! ما زنگ زدیم بنیاد شهید
بابت طلبهای خود اما میگویند دولت باید
واریز کنــد تا ما پرداخت کنیم .دولت به ما
بودجه نداده .آقای نوبخت! فکری به حال ما
جانبازان بکنید)12/2( .
 -1144سازمان نظام پزشکی از ستاد کرونا
خواستهاند که اول فیلمسازان و هنرپیشگان
را واکســینه کنند ،در همــه جای دنیا اول
نیازمنــدان اصلــی را واکســینه میکنند.
()12/2
 -0829صدا و ســیما و برخی کارشناسان
فکــر میکنند مردم متوجه نیســتند ما را
ســرگرم میکنند که قیمتهای گوشت و
مرغ و  ...ارزان شد .چرا دنبال سرگرم کردن
مردم هستند که ما متوجه نشویم چه خبر
است؟ ()12/2
 -0827رســانه ملی و اخبــار هم آنقدر در
مورد برجام ســیاهنمایی نکننــد باالخره از
طرف غربیها هم تحرکاتی برای برجام دارد
صورت میگیرد)12/2( .
 -1342با آزاد کردن قیمت دولتی گوشت
مرغ و به صف بســتن مردم مشکل گرانی
گوشت و مرغ که حل نمیشود ،مشکل باید
ریشهای حل شود)12/2( .
 -1301از رادیو برخی آقایان در مورد برجام
چنان حرف زدند که انگار برجام اصال به درد
نمیخورد .خواســتم بگویم آیا واقعا برجام
فایدهای نداشت؟ ()12/2
 -1125هنوز مشخص نیست دولت آمریکا
با برجام چه خواهد کرد؟ ()12/2
 -1110آقای قلعهنوعی! شکســت سنگین
تیم شــما توســط پرســپولیس چیزی از
ارزشهای شما کم نمیکند .با روحیه به کار
خود ادامه دهید)12/3( .
 -1031با قیمتهای اخیر قیمت مســکن
خریــد خانه برای قشــر ضعیف غیرممکن
شد .متاسفانه حتی اجاره مسکن هم برای
بســیاری از اقشار جامعه بسیار سخت شده
است)12/3( .
 -1021برخی افراد دنبال دو قطبیســازی
در انتخابات هستند .اما این رفتارها جدا از
رقابت باعث تخریب دیگران میشود)12/3( .
 -0820آقای همتی! ارز  4200تومانی نباید
هم حذف میشد .چون باعث افزایش تورم
میشود)12/3( .
اوراق بهادار
یک هفته ای است که یکبار برای همیشه،
خــودروی شــخصی را برای همیشــه در
پارکینگ خانه گذاشته ام و با متروی شلوغ

رفت و آمد می کنم .دیشب ساعت ۹و نیم
از موسســه در آمدم و دوان دوان خودم را
رساندم به ایستگاه مترو ،باجه ها بسته بود.
کیت ورود هم بدون بلیت باز نشد .به هزار
گوشه سرک کشیدم تا نگهبانی پیدا کردم
گفتم بلیــت ندارم .گفت بلیت صبح را باید
نگه میداشــتی که بتوانی بــروی چرا دور
انداختی؟ گفتم خب یک بلیت دیگه بدید
تا آخرین ترن رد نشــده .نگهبان گفت اوال
ترن نیست قطاره .دوم اینکه فروشنده بلیت
رفته .مگر کارت نداری؟ گفتم داشتم کیفم
را قاپیدند کارت مترو داخلش بود .امروز هم
موقع آمدن وقت نکــردم کارت تهیه کنم.
حاال نمیشه من رد بشــوم؟ گفت نمیشه،
با موبایل اســنپ بگیر .گفتم موبایل و همه
هست ونیستم توهمان کیف بود فقط همین
 ۵هزار تومانی دارم.
در همین زمــان بلندگو گفت مســافرین
محتــرم ســکو را ترک کننــد ،دیگر قطار
نمیآید .از مترو آمدم بیرون .هوا ســرد بود.
در پایانه هم نه اتوبوس بود نه تاکسی .پرنده
پر نمی زد .آدم مارگزیده از ریســمان سیاه
و سفید می ترســد .نتوانستم سوار ماشین
شخصی بشــوم ،خودم را نفرین کردم چرا
اوراق بهادار را دور انداخته ام .آیا امروز هزار
و پانصد تومان ارزش دارد و مترو ورشکست
می شود اگر یک مســافر در راه مانده آخر
شبی بی بلیت را به خانه برساند؟
 -1048هر سال دهه فجر عیدی کارکنان
موسســه مطبوعاتی ...پرداخت می شــد.
متأسفانه امسال تا امروز ـ چهارشنبه بیست
و نهم بهمن ـ پرداخت نشده است! ()11/29
درخواست ساکنان و کاسبان خیابان
کرمان منطقه چهارده تهران
 -0915عده ای بــه بهانه های گوناگون از
جمله کرونــا و فروش ماســک یا محلول
ضدعفونی ،با برپایی و راه اندازی داربســت،
چادر ،کیوســک ،کانکس ،ساخت اتاقک در
برخی مناطق موجب سدمعبر ،راهبندان و
ایجاد مزاحمت برای ســاکنان و رهگذران
می شــوند .آیا این گونه کارها نباید با اجازه
شهرداری انجام شــود؟ متأسفانه برخی ها
بدون هیچ گونه هماهنگی با شــهرداری در
برخی محله ها از جملــه در تهران ،میدان
کالنتری ،ابتدای خیابــان کرمان به طرف
بیمارســتان مردم ،با ساخت و نصب اتاقک
مشــکالتی را برای ســاکنان ،کاســبان و
رهگذران ایجاد کرده اند که بیشــتر مواقع
درهای این اتاقک بســته است و اگر هم باز
باشد با توزیع چای و پخش آهنگ با صدای
بلند از بلندگو ،آرامش ساکنان و رهگذران
را برهــم می زند و موجــب آلودگی صوتی
می شود .ساکنان و کاسبان خیابان کرمان از
شهرداری تقاضای جمع آوری فوری اتاقک
یاد شده را دارند)11/29( .
علی اکبر از تهران

*آقای رئیس بانک شــهر شــعبه خیابان
پیروزی! شنبه دوم اسفند برای کار بانکی به
بانــک شــهر واقــع در خیابان پیــروزی،
سهراهسلیمانیه،روبهرویپمپبنزینکدمرکز
دویست و بیســت ،نزد رئیس شعبه رفتم.
ایشــان دقایق طوالنی به جــای راه اندازی
اربــاب رجوع با تلفن همراه در حال گفت و
گو بودند و خوش و بــش می کردند ،پس
از این که تلفن شخصی ایشان تمام شد در
حالی که می توانست کارم را راه بیندازد ،به
مسئول اعتبارات ارجاع داد و سر ایشان هم
ُغر زد که چرا َدر گیشــه را برای مشتریان
باز می کنید .متأســفانه برخی از روسا فقط
پرستیژ ریاست را یدک می کشند ،اما برای
مشــتریان و مشــتری مداری ارزشی قائل
نیســتند .آیا مدیرعامل بانک شهر به طور
سرزده به شــعبه ها مراجعه و از نزدیک در
جریان چگونگی برخورد رئیس و کارمندان
با مشتریان هستند؟ علی از تهران
*مردم مجبورند برای تهیه جهیزیه دختران
دم بخت شــان به علت گرانی بیش از حد
لوازم خانگی نو ،به دســت دوم روی آورند.
مسئوالن برای مشکالت معیشتی ،درآمدی،
گرانی و بدبختی های مردم چه جوابی دارند
بدهند؟
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر

ابوالقاسیم رئوفیان:

آقای حداد عادل تصور میکند در رأس هرم اصولگرایی نشسته است

انتقادات اخیر غالمعلی حدادعادل به جامعه روحانیت و شورای عالی
وحدت با واکنشهای متفاوتی از ســوی شــخصیتها و گروههای
مختلف روبهرو شــد و جملگی این سخنان را نادرست قلمداد کردند
زیرا پدرخواندهنامیدن جامعه روحانیت عالوه بر آنکه گزارهای خالف
واقع اســت ،در شرایط پیش از انتخابات میتواند باعث ایجاد شکاف
میان جبهه اصولگرایی شود.
ابوالقاسیم رئوفیان ،دبیرکل حزب اســامی ایرانزمین ،نایبرئیس
جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت و فعال سیاسی درباره رویکرد سیاسی
جامعه روحانیت مبــارز به «نامهنیوز» گفــت« :از دیرباز که افتخار
آشنایی با جامعه روحانیت مبارز را پیدا کردم ،همواره روحیه حاکم
بر این تشکل سیاســی را مبتنی بر وحدت دیدهام و هیچگاه نبوده
است که اعضای جامعه ادعای سربزرگی و پدرخواندگی داشته باشند.
اینکه اکنون جامعه روحانیت تالش میکند تا میزبان اصولگرایان برای
ایجاد وحدت باشد ،به خواست گروهها ،احزاب و شخصیتهایی بوده
است که باور به انقالب اســامی دارند؛ تاحدی که 50حزب و گروه
سیاسی از جامعه درخواســت کردند که هدایت وحدت اصولگرایان
را در دســت بگیرد .جامعه روحانیت در چنین شرایطی پا به میدان
گذاشت و انصاف نیست که به تمام این تالشها برچسب پدرخواندگی
زده شود».
او درباره سخنان اخیر غالمعلی حدادعادل بیان کرد« :من نمیدانم

آقای حدادعادل به دنبال چیست؟ از یکطرف شورای عالی وحدت
و جامعه روحانیت را زیرســؤال میبرد ،از ســوی دیگر با پایداریها
مقابلــه میکند و در آخر به احمدینژاد حمله میکند که با واکنش
تند او مواجه میشــود .واقعیت این است که دیالوگ بین حدادعادل
و احمدینژاد در شــرایط رخ میدهد که هیچکــدام اعتبار و وجهه
خاصی میان مردم ندارند و این بگومگوها فقط به از همگســیختگی
بیشــتر اصولگرایان دامن میزند .آقای حداد که ســالها در مجلس
حضور داشته است و شناخت زیادی از گروههای مختلف اصولگرایی
دارد ،نباید طوری رفتار کند و سخنانی بر زبان بیاورد که باعث شکاف
شود».
این فعال سیاسی ادامه داد« :اکنون اصولگرایان درگیر چنددستگی

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

مسیر نجات اقتصاد ایران
از تحریمها از توسعه زمین گردشگری میگذرد

دکتــر کامبیز مهدیــزاده گفت :مســیر نجات
اقتصــاد ایــران از تحریمها از توســعه زمین
گردشگری و با تکیه بر ژئوتوریسم هموار خواهد
شد.کشــورهای غربی هر زمان خواســتند ما را
تحریم کردند اما نمیتوانند کوه و جنگل و دریای
ما را تحریم کنند .مدیر طرح توسعه نوآوریها و
فناوریهای حوزه زمین شناسی ،معدن و صنایع
معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در نشســت خبری و آیین رونمایی از مســتند
رخســاره زمین گفت :در راستای منویات مقام
معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی،
ما در این طرح رسالتی را مبتنی بر ایجاد اشتغال
پایدار از طریق توســعه نوآوریهــا و فناوریهای
حوزه زمین شناســی و معــدن تعریف کردیم.
بدین منظور معرفی پدیدههای زمین شناختی
را از طریق ساخت و تهیه این مجموعه مستند،
در دســتور کار خود قرار دادیم که دیماه اولین
قســمت از این مجموعه ،هرمز جزیره رنگها را
رونمایی کردیم امروز نیز به معرفی پدیده زمین
شــناختی چشــمههای تراورتن باداب سورت
میپردازیم .مهدیــزاده درباره این منطقه گفت:
چشمههای پلکانی تراورتن ســاز باداب سورت
اســتان مازندران در روســتای ارســت ،بخش
چهاردانگه و  95کیلومتری جنوب شــهر ساری
واقع شده اســت .این پدیده پس از کوه دماوند
دومین اثر ملی به ثبت رســیده در کشور است.
این پدیده تنها یک اثر مشابه دارد که در پاموک
کاله کشــور ترکیه واقع شده است .طی سالیان

گذشته نسبت به این اثر ملی ،کم توجهی شده
بود اما اخیــرا با واگذاری بــه بخش خصوصی
اقدامات خوبی برای حفــظ و نگهداری آن واقع
شــده است ،اما کافی نیست .مشاور عالی معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور گفت :امروز جلسه
نجات اقتصاد ایران است .مسیر نجات اقتصادایران
از تحریمها از توسعه زمین گردشگری و با تکیه
بر ژئوتوریسم هموار خواهد شد.کشورهای غربی
هرزمان خواستند ما را تحریم کردند اما نمیتوانند
کوه و جنگل و دریای ما را تحریم کنند .نمیتوانند
دماوند و هرمز و باداب سورت ما را تحریم کنند.
در یک اقتصاد نفتی نمیتوان اقتصاد پیشــرفت
داشــت .همه مــا مدیران نفتی هســتیم ،باید
مدیران زمین گردشگری باشیم .مهدیزاده گفت:
سال  94فقط  800میلیون دالر صرف ترمیم و
راهاندازی چاههای نفت شد تصور کنید اگر این
مبلغ وارد صنعت گردشگری میشد چه تحول
بزرگــی روی میداد .مهدیزاده گفت :براســاس
آمار جهانی ســال  2018شورای جهانی سفر و
گردشــگری( 4/10 ،)WTTCدرصد از تولید
ناخالص داخلی()GDPکشورهای جهان مربوط
به بخش سفر و گردشگری بوده است این صنعت
بیش از  ۳1۹میلیون شغل جدید ایجاد نموده که
10درصد از کل افزایش اشتغال جهان را شامل
میشود .میزان رشــد بخش گردشگری ()9/3
درصد برای هشــتمین سال پیاپی از رشد تولید
ناخالص داخلی ( )2/3درصد در جهان پیشــی
گرفته است.

با تصویب کمیسیون تلفیق

جیب مردم خالیتر و آببها گرانتر میشود

آفتاب یزد :کمیســیون تلفیق بودجه مجلس
شــورای اســامی دریافت وجوه از مردم تحت
عنوان تبصره ( 3بند  2ردیــف د) را در صورتی
مجاز دانسته و قرار است به صحن علنی مجلس

هشدار سفارت ایران در مسقط

از انجام سفرهای
غیرضروریپرهیزشود

سفارت کشورمان در مسقط در اطالعیهای از
شــهروندان ایرانی خواست از انجام سفرهای
غیر ضروری به عمان خودداری کنند.به گزارش
ایســنا ،در متن اطالعیه ســفارت جمهوری
اســامی ایران در عمان در این ارتباط آمده
اســت«:به اطالعیــه کلیه هموطنــان عزیز
میرساند سفر به کشور عمان صرفاَ براساس
دستورالعملهای بهداشتی و مقررات کمیته
مقابله با کرونای این کشــور قابل انجام است.
بر این اســاس کلیه مسافرین میبایست پس
از ورود در یکــی از هتلها به مدت هفت روز
قرنطینه شوند و امکان خروج از هتل به هیچ
وجه فراهم نیســت و این مدت به هیچ وجه
قابل کاهش و تغییر نیست .بنا براین توصیه
میشود از سفرهای غیر ضروری پرهیز شود».

شــورای اســامی ببرد که چند روز قبل هیئت
عمومی دیــوان عدالت اداری دریافت این وجه را
که به صورت اجباری از مردم طی مصوبه شورای
اسالمی شــهر یزد گرفته میشــد را غیرقانونی

شدهاند؛ از یکسو شــورای وحدت و جامعه روحانیت حضور دارند،
از ســوی دیگر شــورای ائتالف که همان جمنای ســابق است و در
آخر پایداریها هم ســاز خود را میزنند .من نمیدانم چرا در چنین
شــرایطی آقای حداد بر میزان اختالفات میافزاید؟ تردید نکنید اگر
وضعیت به همین شــکل ادامه یابد ،شکاف میان اصولگرایان در این
دوره از انتخابات با محوریت آقای حداد به وجود میآید .آقای حداد
تصور میکند در رأس هرم اصولگرایی نشسته است و میتواند از آن
باال برای همه تعیین تکلیف کند؛ در صورتی که چنین نیست».
رئوفیان درباره اینکه آیا با این شرایط اصولگرایان میتوانند به وحدت
سراســری دســت یابند یا نه ،اظهار کرد« :من تصور میکنم اجماع
سراســری و جامع امر محال اســت و اصولگرایان نباید وقت خود را
برای تحقق این موضوع صرف کنند و صرفا باید به یک اجماع نسبی
امیدوار باشــند» .او در پایان در پاسخ به این پرسش که اگر شورای
ائتالف با محوریت حدادعادل بر ناسازگاری خود ادامه دهد ،آیا ممکن
است شرایطی مشابه آنچه در سال 92رخ داد را شاهد باشیم ،گفت:
«هیچ بعید نیســت با شرایطی مانند انتخابات سال 92روبهرو شویم
و اصولگرایان دچار چالش و پراکندگی شــوند .واقعیت این است که
همه اصولگرایان اوال باید در راستای فرمایش رهبر معظم انقالب برای
مشــارکت حداکثری در انتخابات تالش کنند و ثانیا بکوشند که از
انشقاق و از همگسیختگی جلوگیری کنند».

رئیس کل دادگستری استان یزد:

پیامد نهایی سند تحول قوه قضائیه
اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است

رئیس کل دادگســتری اســتان یزد با اشاره به
ابالغ سند تحول قوه قضائیه گفت :پیامد نهایی
ســند تحول قوه قضائیه اجرای عدالت و ارتقاء
رضایتمنــدی مردم و در یــک کلمه به معنای
تحقق عدالت است.غالمعی دهشیری در جمع
قضات محاکم تجدید نظر استان از سند تحول
قوه قضائیه به عنوان مهمترین سند تحولی این
قوه پس از انقالب یاد کرد و گفت :برجستهترین
ویژگی این سند چالش محور بودن آن است.
وی افزود :در سایر موارد هنگامی که دستورالعملی
ارائه میشود وضعیت موجود و مطلوب را در نظر
گرفته و براســاس آن برنامه راهبردی را تنظیم
میکنند اما دســتگاه قضا در وضع موجود اول
چالشها را بررسی و در ادامه عوامل این چالش
را شناسایی و سپس راهبرد ،راهکار و اقدامهای
الزم را پیشبینی کرده است.
دهشیری با اشــاره به ابالغ  7ماموریت در سند
تحول قوه قضائیه اظهار داشت :در این سند اولین
ماموریتی که بر دوش دســتگاه قضا نهاده شده
رســیدگی به تظلمات ،تعدیات ،شکایات ،حل
فصل دعاوی و رفع خصومات اســت.وی افزود:
بــرای این ماموریت غیر متقن بــودن برخی از
آراء و تصمیمات قضائــی به عنوان چالش و در
ادامه شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و
مقررات متعارض مبهم و ناقص به عنوان راهبرد
بیان شده اســت.عالیترین مقام قضائی استان
گفت :بر همین اســاس آراء متعارض در سامانه
جمعآوری و جهت صــدور رأی وحدت رویه در
دانسته و مصوبه را ابطال نموده بود .گفتنی است؛
شرکت آب و فاضالب و وزارت نیرو میخواهند با
این عمل و مصوبه مجلس شــورای اسالمی رای
دیــوان را بیاعتبار نمایند .بــه گزارش خبرنگار
آفتاب یزد ،وزارت نیرو در اقدامی خاص بند «د»

مفقودی

به اطالع میرســاند پروانه ساخت به شماره  12/11634از وزارت
بهداشت درمان وآموزش پزشکی برای ساخت دستمال معطر مرطوب
بدون الکل متعلق به شــرکت تعاونی  126اسپیدار سبز خوی مفقود
گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سند کمپانی ،شناسنامه مالکیت ،کارت اتومبیل پراید مدل  83مشکی
به شماره انتظامی 38 :ایران  359ه  28به شماره موتور00678753 :
به شماره شاسی S1412283218706 :به نام :مصطفی عبدلی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

شناسنامه مالکیت ،کارت موتورسیکلت هرمز  125مدل  89به شماره
انتظامی 321 :ایران  51717به شماره موتور156FMI12145387 :
و شماره شاســی NB5***125H8987246 :به نام :حسن رزاقی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

گواهینامه موقت پایان تحصیالت کارشناســی پیوســته دانشــگاه
آزاداســامی واحد رودهن اینجانب محمدرضا ســعادت نژاد فرزند
محمدحسین دررشته مهندســی کشاورزی به شماره 79/30412 :و
تاریخ  1379/10/10مفقودگردیده و فاقد اعتبار میباشد.

دستور کار قرار میگیرد که تاکنون این موضوع
در حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری استان
محقق شده است و در خصوص قوانین متعارض
هم ضمن احضاء موارد باید به مجلس جهت رفع
ابهام ارائه شــود.وی از نقص در زیرساختهای
موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن به عنوان
چالش دوم این حوزه یاد کرد و افزود :تخصصی
کردن فرآیند رســیدگی و آیینهای تخصصی
برای دادگاههای خاص مثل دادگاههای تجاری،
خانواده و ،..ایجاد شعب تخصصی ،ایجاد شفافیت
در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی و علنی
کردن جلسات دادگاه از جمله راهبریهای ارائه
شده در راســتای اتقان آراء در سند تحول قوه
قضائیه است که پیرامون تخصصی کردن شعب
اقداماتی انجام گرفته است.دهشیری گفت :یکی
از چالشها پس از طی فرآیند دادرسی و صدور
حکم ،فراری بودن محکوم اســت و اینجاســت
که ناکارآمدی در جلب محکومان برای دستگاه
قضا و مردم مشــکالتی را به وجود میآورد که
با طراحی سامانه مربوط این بخش از مشکالت
هم برطرف خواهد شد.وی تصریح کرد :هنگامی
که بار شناســایی محکوم بر دوش محکوم علیه
قرار میگیرد آسیبهای بسیاری را در این فرآیند
بر محکــوم له تحمیل خواهــد کرد.رئیس کل
دادگســتری استان یزد تصریح کرد :اما در سند
تحول به این موضوع اشاره و به گونهای طراحی
شده که تبعات متواری شدن آن به شدت بیشتر
از تبعات ماندن محکوم و اجرای حکم خواهد بود.

تبصره  8را در قالب بودجه آورده اســت تا بتواند
مبالــغ غیرقانونی را در قالب تبصره  3و ماده 11
از مشترکین آب و فاضالب دریافت کند .درحالی
که مواد قانونی تبصــره  3و ماده  11این اختیار
را ندارد.

