«گرد و غبار» زادۀ بیتوجهی به آبخیزداری
دم اعمال مدیریت جامع حوزۀ آبخیز ،از عوامل مهم طوفانهای گرد و غبار در کشور است که ساالنه میلیاردها دالر به اقتصاد کشور خسارت
وارد میکند، .پدیدۀ گردوغبار از پدیدههای طبیعی است که کشورهای مختلف دنیا و از جمله ایران را با آن درگیر هستند .بر اساس گزارش
کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد ( ،)UNCCDبه دلیل بروز طوفانهای گرد و غبار ساالنه بالغ بر  2000تا  3000میلیون تن خاک در
سطح جهان منتشر وجابجا میشود.

سود سپردههای بانکی مشمول مالیات میشوند؟
یــک کارشــناس اقتصــادی بــا تاکیــد بــر
اینکــه بیــن  ۱۰تــا  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان
میتــوان از مالیــات بــر ســود ســپردههای
بانکــی درآمــد داشــت ،گفــت :البتــه بایــد
ســازوکارهای آن بــه طــور شــفاف مشــخص
شــود ،شــاید در حــدود نیــم درصــد افــراد
جامعــه شــامل ایــن نــوع مالیــات میشــود.
بانک و بیمه
ســود ســپردههای بانکــی مشــمول مالیــات
میشــوند؟
هــادی ترابــی فــر کارشــناس اقتصادی ،دیشــب
در برنامــه «پایــش» کــه بــا موضــوع «اصــاح
فرآیندهــای مالیاتــی» پخــش شــد ،بــا اشــاره
بــه شــاخص مالیــات بــر درآمــد ناخالــص،
گفــت :در ســال  ۲۰۱۶و  ،۲۰۱۷نســبت
مالیــات بــر درآمــد ناخالــص کشــور ،از  ۴تــا
 ۱۰بــوده اســت،
وی ادامــه داد :ایــن شــاخص در ایــران نســبت
بــه ســایر کشــورها عــدد پایینــی اســت ،بــر
طبــق برنامــه ششــم رقــم آن بایــد بــه ۱۰
درصــد برســد کــه نیــاز اســت در ایــن زمینــه
تــاش هایــی صــورت گیــرد.
ترابــی فــر افــزود :در کشــورهای مختلــف ســهم
مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی بیــش از
 ۴۰درصــد ،امــا در ایــران ایــن رقــم بــه ۱۴
درصــد میرســد ،از ســوی دیگــر در ایــن
کشــورها ،ســهم مالیــات بــر ســود شــرکت هــا،
زیــر  ۱۰درصــد و در ایــران  ۳۷درصــد اســت.

کارشــناس اقتصــادی برنامــه پایــش گفــت:
رقــم بــاالی مالیــات بــر ســود شــرکت هــا،
خــاف حمایــت از سیاســتهای تولیــدی و
جهــش تولیــد اســت و در ایــن خصــوص بایــد
ســهم مالیــات بــر درآمــد اشــخاص افزایــش و
ســهم مالیــات بــر ســود شــرکتها کاهــش
یابــد.
وی ادامــه داد :بخــش عمــدهای از درآمــد
مالیاتــی کشــور مربــوط بــه مالیــات بــر
ارزش افــزوده اســت و ســالها اســت کــه از
مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی پیشــی
میگیــرد ،یکــی از پایههــای مالیاتــی ،کــه در
کشــور وجــود نــدارد و در کشــورهای ضعیــف

نیــز اجــرا میشــود ،مالیــات بــر مجمــوع
درآمــد اســت .ترابــی فــر گفــت :مالیــات بــر
مجمــوع درآمــد دارای مزیتهــای بســیاری
بــرای قشــر کــم درآمــد اســت ،بــا گرفتــن
ایــن مالیــات ،میتــوان درآمــد خانوارهــا را
شناســایی کــرد و بــر اســاس آن میتــوان
نظــام یارانــهای کشــور را متحــول کــرد.
وی بیــان کــرد :یارانــه و مالیــات دو روی یــک
ســکه هســتند و میتــوان از طریــق مالیــات
بــه یارانههــای کشــور جهــت داد ،تراکنــش
حســابهای بانکــی کشــور اگــر شــفاف
شــود نیــز میتوانــد بــه افزایــش درآمدهــای
مالیاتــی کمــک کنــد.

وی ادامــه داد :مالیــات بــر ســود ســپردههای
بانکــی نیــز در بیشــتر کشــورها اجــرا میشــود،
ایــن مالیــات در رســته مالیــات بــر درآمــد
اشــخاص حقیقــی طبقــه بنــدی میشــود ،از
طرفــی در برخــی کشــورها ایــن نــوع مالیــات،
جــز مالیــات بــر ثــروت محســوب میشــود.
کارشــناس اقتصــادی کشــور افــزود :بیــن ۱۰
تــا  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان میتــوان از
مالیــات بــر ســود ســپردههای بانکــی درآمــد
داشــت ،البتــه بایــد ســازوکارهای آن بــه طــور
شــفاف مشــخص شــود ،شــاید در حــدود نیــم
درصــد افــراد جامعــه شــامل ایــن نــوع مالیــات
میشــود.

قول دولت برای اصالح دستمزد در نیمه دوم سال
آنطــور کــه ســازمان بازرســی اعــام کــرده
دولــت بــرای اصــاح مــزد در نیمــه دوم
ســال برنامــه دارد،پــس بایــد ازتقریبــا دو مــاه
دیگــر جلســات شــورای عالــی کار را برگــزار
کنــد ایــن در حالیســت کــه حــق مســکن
هنوزتصویــب نشــده اســت.
ب ،تقریبــاً از اســفند ســال گذشــته بحــث
دســتمزد کارگــران در جامعــه کارگــری و
کارفرمایــی مطــرح اســت و بــه قــدری حواشــی
ایــن موضــوع زیــاد بــوده کــه حتــی رهبــری
و نهادهــای قضائــی نیــز بــه موضــوع مــزد
کارگــری ورود کردنــد.
سکانس نخست :قهر نمایندگان کارگری
اســفند ســال گذشــته کــه پــس از چندیــن
بــار لغــو جلســه ،باالخــره در هفتــه آخــر ســال
جلســات شــورای عالــی کار بــرای تعییــن
دســتمزد برگــزار شــد ،بــه دلیــل عــدم جلــب
رضایــت نماینــدگان کارگــران در مــورد پایــه
دســتمزد ،بخشــنامه مــزد  ۹۹بــدون امضــای
ایــن افــراد ،و بــه صــورت دو جانبــه بیــن
نماینــدگان دولــت و کارفرمایــی بــا افزایــش
 ۲۱درصــدی پایــه مــزد بــرای حداقــل بگیــران
و  ۱۵درصــدی  ۹۱+هــزار تومــان بــرای ســایر
ســطوح مــزدی ،تصویــب شــد.
نماینــدگان کارگــران ،بــا انتقــادات گســترده
نســبت بــه عملکــرد دولــت ،معتقــد بودنــد
کــه دولــت در قالــب یــک نماینــده کارفرمــا،
در جلســات شــورای عالــی کار حاضــر شــده
و توجهــی بــه موضوعــات مطروحــه در مــورد
مشــکالت معیشــتی کارگــران نداشــته اســت.
ســکانس دوم :تذکــر رهبــری و ورود نهادهــای
قضائــی
پــس از افزایــش اعتراضــات جامعــه کارگــری
بــه فاصلــه معنــادار ســبد معیشــت  ۴میلیــون
و  ۹۴۰هــزار تومانــی بــا پایــه مــزدی یــک
میلیــون و  ۸۳۵هــزار تومانــی کارگــران و ثبــت
چندیــن شــکایت در دیــوان عدالــت اداری،
قــوه قضائیــه بــا دعــوت از نماینــدگان کارگــری
و کارفرمایــی ،ضمــن شــنیدن نظــرات ایــن دو

گــروه ،قــول پیگیــری داد.
همچنیــن رهبــری در جلســهای بــا هفــت
مجموعــه تولیــدی تاکیــد کردنــد کــه «حقــوق
طبیعــی نیــروی کار بایــد رعایــت بشــود .یعنــی
دســتمزد عادالنــه ،پرداخــت منظــم و بــدون
تأخیــر ،ثبــات اشــتغال یعنــی امنیــت شــغلی،
کــه ایــن یکــی از مســائل بســیار مهــم اســت».
ســکانس ســوم :قــول وزیــر کار بــرای بهبــود
دســتمزد
در ادامــه ایــن ماجراهــا ،محمــد شــریعتمداری
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اعــام
کــرد کــه بــا برگــزاری مجــدد جلســه شــورای
عالــی کار در مــورد حــق مســکن ،تصمیــم
گیــری خواهــد شــد تــا بــا ایــن مؤلفــه حقــوق
کارگــران بــه صــورت نســبی بهبــود یابــد.
پــس از ارســال دعــوت نامــه جلســه شــورای
عالــی کار ،نماینــدگان کارگــری تاکیــد کردنــد
کــه اگــر قــرار باشــد در ایــن جلســه ،فقــط
مســاله حــق مســکن مطــرح شــود ،زیــر بــار
نخواهنــد رفــت و بایــد بــه موضــوع پایــه
مــزدی نیــز ورود شــود.
ســکانس چهــارم :افزایــش  ۵درصــدی پایــه
مــزدی و تعییــن حــق مســکن
نتیجــه جلســه شــورای عالــی کار پــس از
نزدیــک بــه  ۷ســاعت ،بــه ایــن قــرار بــود کــه
حــق مســکن از  ۱۰۰هــزار بــه  ۳۰۰هــزار
تومــان افزایــش یابــد و از آن طــرف نیــز بــا
کســر  ۷۵هــزار تومــان از پایــه ســنوات۵ ،
درصــد بــه پایــه مــزدی افــزوده شــود .بــه ایــن
ترتیــب پایــه مــزدی در ســال  ۹۹نســبت بــه
 ۹۸از  ۲۱درصــد بــه  ۲۶درصــد بــرای حداقــل
بگیــران افزایــش یافــت .همچنیــن پایــه مــزد
ســایر ســطوح نیــز  ۷۸هــزار تومــان افــزوده
شــد.
مطابــق بــا اعــام اعضــای شــورای عالــی
کار ،ایــن تغییــرات از تیــر مــاه اعمــال و بــه
ایــن ترتیــب لیســتهای حقــوق و دســتمزد
کارگــران از ایــن مــاه اصالحیــه میخــورد.
ســکانس پنجــم :انتظــار بــرای تصویــب حــق

مســکن در دولــت
بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه اینکــه شــورای
عالــی کار ،صرفــاً عــددی را بــرای حــق
مســکن کارگــران بــه هیــأت دولــت پیشــنهاد
میدهــد ،بایــد ایــن موضــوع در دولــت
تصویــب و ســپس بــرای اجــرا ابــاغ شــود.
متأســفانه بــا گذشــت  ۹روز از تیــر مــاه
هنــوز هیــأت دولــت در مــورد حــق مســکن
کارگــران تصمیمــی نگرفتــه اســت؛ ایــن در
حالیســت کــه مطابــق بــا وعدههــای داده
شــده ،تغییــرات دســتمزد بایــد از تیــر مــاه
اعمــال شــود.
ســکانس آخــر :قــول دولــت بــرای اصــاح
دســتمزد در نیمــه دوم ســال
حــال در آخریــن حاشــیه پررنگتــر از متــن
دســتمزد  ۹۹کارگــران ،رئیــس ســازمان
بازرســی کل کشــور روز گذشــته در گفــت و
گویــی بــا یکــی از رســانههای کشــور ،از وعــده
دولــت بــرای بازنگــری در دســتمزد طــی ۶
مــاه دوم ســال خبــر داده اســت.
طبــق گفتــه درویشــیان «دولــت ایــن قــول را
بــه مــا -ســازمان بازرســی کل کشــور -داده
اســت کــه در  ۶ماهــه دوم ســال ایــن موضــوع

را مجــددا ً بازنگــری کنــد و امیدواریــم انشــااهلل
رونــد حقوقهــا اصــاح شــود».
وی همچنیــن تاکیــد کــرده اســت کــه
«نظــارت بــر اجــرا و اعمــال افزایــش ۵
درصــدی پایــه مــزد و  ۲۰۰هــزار تومانــی حــق
مســکن را حتمــاً پیگیــری خواهــد کــرد».
آنطــور کــه اســتاندار تهــران چنــدی پیــش
اعــام کــرد خــط فقــر در پایتخــت  ۴میلیــون
و  ۵۰۰هــزار تومــان اســت ،درحالــی کــه
مجمــوع دریافتــی یــک کارگــر حداقلــی
بگیــر  ۲میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان اســت؛
یعنــی تقریبـاً دو میلیــون تومــان از خــط فقــر
پایینتــر.
برایــن اســاس اگــر قصــد دولــت بــرای اصــاح
دوبــاره دســتمزد بــرای نیمــه دوم ســال جــدی
باشــد ،بایــد دولــت از تقریبــاً دو مــاه دیگــر
جلســات شــورای عالــی کار را برگــزار کنــد تــا
فرصــت کافــی بــرای بحــث و بررســی و اعمــال
افزایــش احتمالــی دســتمزد بــرای نیمــه دوم
ســال وجــود داشــته باشــد .بایــد منتظــر مانــد

رونوشــت اگهــی حصــر وراثــت خانــم .....بــه شناســنامه شــماره ......به شــرح دادخواســت به کالســه۹۹/۵۹۰ازاین شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان کبری
حســابی بــه شــماره شناســنامه  ۲۷۱۹در تاریــخ 16/5/1371اقامتــگاه دائمــی خــود بــه رود زندگــی گفتــه ورثه حین الغوت آن مرحوم منحصر اســت  )۱ماشــاهلل بذرافشــان به شــماره شناســنامه ۲۸۳و)۲
حســین بذرافشــان آرانی به شــماره شناســنامه ۲۸۸و )۳حســن بذرافشــان آرانی به شــماره شناســنامه  ۶۶۳۵فرزندان متوفی و الغیر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
و یــک مرتبــه آگهــی مینمایــد تــا حرکــت اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از تاریخ نشــر این آگهی ظــرف یک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و آن گواهی صادر خواهد شــد.
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان .م/الف۸۹۱۸۴۰

واحــد اجــرای شــعبه اول دادگاه عمومــی کاشــان بــا توجــه بــه دســتور فــروش رقبــه مشــایی در
پرونــده کالســه  984095صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی کاشــان بهســود خانــم فــرح
دخــت شــاکرانه و زیــان مهــدی شــاکرانه مبنــی بــر فــروش ششــدانگ پــاک یــک بــاب منــزل
مســکونی بــه شــماره ثبتــی  3145فرعــی کــه مجــزا از297Bاز 23اصلــی بخــش 2کاشــان در واقع
در کاشــان خیابــان امیرکبیــر خیابــان  ۲۰متــری بهشــتی حدفاصــل فرعــی یکــم و ســوم 3نبــش
بــه مســاحت224/8مترمربع و اعیانــی شــامل دو طبقــه زیرزمیــن همکــف و پارکینــگ بــه مســاحت
 ۲۹۷متــر مربــع در طبقــه زیرزمیــن دورهــای کســب مضاعــف آشــپزخانه کــف ســرامیک ســقف
تیــر آهــن در و پنجــره فلــزی طبقــه هــم کــف ســرامیک کابینــت ام دی اف نمــای حیــاط آجــر
نمــا مــی باشــد ومبلغ0بابــت هزینــه کارشناســی و اینکــه کارشــناس رســمی منتخــب دادگســتری
پــس از بازدیــد بــه شــرح ذیــل اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده اســت در تاریخ99/۴/25ازســاعت10صبح
واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی بــه مزایــده مــی گــذارد بــه هــر کــس یــا کســانی کــه از مبلــغ
کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع و باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه وی فروختــه
میشــود خریــدار میبایســت  ۱۰درصــد از ارزش کل امــوال را فــی مجلــس تودیــع نمایــد و مابقــی
را ظــرف مهلتــی کــه از ســوی مســئولین و متعدیــان اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر آن از یــک
مــاه تجــاوز نمــی کنــد مــی بایســت پرداخــت نمایــد چنانچــه خریــدار در مهلــت مقــرر تعییــن
شــده نســبت بــه پرداخــت مابقــی بهــا اقــدام ننماینــد ســپرده و پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه
نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد گردیــد کســانی کــه مایلنــد امــوال را مالحظــه و
بازدیــد نماینــد مــی تواننــد  ۵روز مانــده بــه وقــت مزایــده بــه دایــره اجــرای شــعبه اول حقوقــی
دادگســتری کاشــان مراجعــه نماینــد.
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سیمان رسما  ۲۰درصد گران شد

دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت
ســیمان از افزایــش  ۲۰درصــدی قیمــت
ســیمان خبــر داد و گفــت :ایــن افزیــش قیمــت
را فقــط بــرای چنــد مــاه انجــام خواهیــم داد.
 ،عبدالرضــا شــیخان از افزایــش  ۲۰درصــدی
قیمــت ســیمان خبــر داد و اظهــار کــرد :ایــن
افزایــش قیمــت بــر اســاس مصوبــهای بــود
کــه بــه صنایــع تولیــدی اجــازه افزایــش ۲۰
درصــدی قیمتهــا از ســوی دولــت داده شــد.
دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت
ســیمان افــزود :بــا توجــه بــه افزایــش شــدید
هزینههــای تولیــد ایــن رقــم کفــاف پوشــش
هزینههــا را نمیدهــد ،امــا در حــال حاضــر
توانســتیم رضایــت مدیــران کارخانجــات را
جلــب کنیــم تــا بــا سیاســت دولــت در ایــن
زمینــه همراهــی کننــد.
وی تاکیــد کــرد :درخواســت تولیدکننــدگان
بــه مراتــب بیشــتر از ایــن افزایــش نــرخ اســت
و همچنــان پیگیــر آن هســتیم و در حــال
حاضــر ایــن افزیــش قیمــت را فقــط بــرای

چنــد مــاه انجــام خواهیــم داد تــا صنعــت
بتوانــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد و در
ادامــه درخواســت خــود را از دولــت پیگیــری
میکنیــم .
شــیخان بــا بیــان اینکــه افزایــش  ۲۰درصــدی
قیمــت از فــردا  ۱۰تیرمــاه آغــاز میشــود،
تصریــح کــرد :افزایــش قیمــت بــرای انــواع
ســیمان تیــپ یــک اعمــال میشــود.
گفتنــی اســت پیشــتر مدیــران واحدهــای
تولیــدی ســیمان بــه دلیــل افزایــش
هزینههــای تولیــد و بــرای ادامــه فعالیــت
و ســرپا مانــدن کارخانــه هــا ،درخواســت
افزایــش  ۶۳درصــدی قیمتهــا را ارائــه کــرده
بودنــد کــه مــورد موافقــت قــرار نگرفــت.
ســال گذشــته صنعــت ســیمان موافقــت
افزایــش  ۳۷درصــدی قیمــت را دریافــت
کــرده بــود ،امــا امســال موفــق بــه جلــب
رضایــت کامــل دولــت بــرای رقــم درخواســتی
خــود نشــدند.

دیدار دکتر ساداتی نژاد با قضات و دادستان

آگهی حصر وراثت

آگهی مزایده

روزنامه صبح ایران  /سال نهم _ شماره400
10تیر ماه / 1399با ما همراه شوید

آگهی مزایده
واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی کاشــان بــا توجــه بــه اجرایــی صــادره لــه گودرزاســتکی علیــه شــیخ
رضایــی مبلــغ 2/500/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلغ87/715/738ریــال بابــت هزینــه دادرســی
مبلــغ 0ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل مبلــغ 4/000/000ریــال بابــت هزینــه کارشناســی و مبلــغ محاســبه
زمــان پرداخــت ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه اززمــان صدورچــک تــا مــان اجــرای حکــم براســاس
شــاخص بهــای کاالوخدمــات اعالمــی از بانــک مرکــزی و مبلغ%5ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی مقــداری
از امــوال محکــوم علیــه شــامل :پــاک ثبتــی بــه شــماره  ۲فرعــی از  ۳۱۵۷اصلــی واقــع در خیابــان غیــاث
الدیــن جمشــید کاشــانی کوچــه شــهید غالمحســین صادقــی انتهــای بــن بســت بعــد از زیارتــگاه امامــزادگان
قاســم و محمــد پــاک  ۳۷۳بــه میــزان  ۷۵صــدم دانــگ مشــاع از شــش دانــگ توقیــف پــس از جــری
تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس رســمی /منتخــب دادگســتری پــس از بازدیــد بــه شــرح ذیــل اقــدام بــه
ارزیابیــد نمــوده اســت .در تاریخ99/5/2زســاعت 11_10صبــح واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی بــه مزایــده
مــی گــذارد بــه هــر کــس یــا کســانی کــه از مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع و باالتریــن مبلــغ را
پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه وی فروختــه میشــود خریــدار میبایســت  ۱۰درصــد از ارزش کل امــوال را فــی
مجلــس تودیــع نمایــد و مابقــی را ظــرف مهلتــی کــه از ســوی مســئولین و متعدیــان اجــرای احــکام تعییــن
و حداکثــر آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی کنــد مــی بایســت پرداخــت نمایــد چنانچــه خریــدار در مهلــت مقــرر
تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت مابقــی بهــا اقــدام ننماینــد ســپرده و پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه
نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد گردیــد کســانی کــه مایلنــد امــوال را مالحظــه و بازدیــد نماینــد
مــی تواننــد  ۵روز مانــده بــه وقــت مزایــده بــه دایــره اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگســتری کاشــان
مراجعــه نماینــد :نظریــه کارشناســی ملــک مذکــور دارای 830مترمربــع عرصــه و مجموعــاً حــدود ۲۵۹
مترمربــع اعیانــی در دو طبقــه زیرزمیــن و همکــف بــا اســکلت آجــری و خشــتی ســقف ضربــی قوســی در و
پنجــره هــای فلــزی ســیمانی و موزایــک ســفید کاری نمــای کاهــگل و قدمــت بــاالی  ۴۰ســال امتیــازات آب
و بــرق تــک فــاز و گاز ارزش شــش دانــگ پــاک بــه مبلــغ 3/000/000/000ریــال و ارزش ســهم محکــوم
علیه375/000/000ریــال مــی باشــد.

بــه گــزارش ســراج  /دکتــر ســاداتی نــژاد
مطــرح کــرد
رویکــرد جــدی دادســتانی کاشــان در رفــع
گــره هــای مدیریــت شــهری و توجــه بــه مقوله
ی میــراث فرهنگــی امیدوارکننــده اســت.
نماینــده محتــرم مــردم کاشــان و آران
و بیــدگل کــه بــه مناســبت هفتــه قــوه
قضائیــه جهــت قدردانــی از زحمــات قضــات
و کارکنــان دادگســتری کاشــان در دادســرای
عمومــی و انقــاب حضــور یافتــه بــود ضمــن
قدردانــی از تــاش هــای خســتگی ناپذیــر و
خالصانــه مجموعــه قضایــی شهرســتان ،ابــراز
خرســندی کــرد کــه دادســتانی کاشــان
ضمــن اهتمــام جــدی در رســیدگی بــه
دعــاوی مطروحــه از ســوی مراجعیــن ،در
مســائلی از قبیــل آزادســازی امــاک واقــع
شــده در طــرح هــای مصــوب شــهری و

طریــق حضرتعالــی تقاضــا داریــم یاریگیــر
مســوالن عالــی دســتگاه قضایــی باشــید
نماینــده مــردم شهرســتان هــای کاشــان
و آران و بیــدگل قــول داد تــا از تمــام
تــوان خــود جهــت پیگیــری تقنینــی....
در پایــان دکتــر ســاداتی نــژاد کــه اخیــرا بــه
عنــوان رئیــس کمیســیون کشــاورزی ،آب،

همچنیــن پایــش تصویــری شهرســتان و
مقولــه میــراث فرهنگــی ورود جــدی کــرده
اســت کــه البتــه اگــر بخواهیــم بــه عنــوان
اســتان کاشــان مطــرح شــویم همیــن رویکــرد
بایــد ســرلوحه همــه مدیــران کاشــان باشــد
روح اهلل دهقانــی دادســتان عمومــی و انقــاب
کاشــان در ایــن دیــدار کــه عصــر دیــروز برگزار
شــد بــا ارائــه گــزارش مبســوطی از برنامه های
دادســتانی بــرای برخــورد بــا قانــون شــکنان
گفــت  :مجموعــه قضــات شــریف و کارکنــان
خــدوم قضایــی کاشــان خدمــت بــی ادعــا
بــه مــردم را وظیفــه ذاتــی خــود مــی داننــد
وی بــه نقــش ارزنــده مجلــس شــورای
اســامی در همــکاری بــا دســتگاه قضایــی
اشــاره کــرد و گفــت  :بســیاری از قوانیــن
مربــوط بــه گذشــته اســت و کارایــی
الزم را نــدارد کــه در ایــن مجــال از

منابــع طبیعــی و محیــط زیســت انتخــاب
شــده اســت از کتابخانــه ســهراب ســپهری
دادگســتری بازدیــد و از بــا توضیحــات
دادســتان عمومــی و انقــاب کاشــان از
مجموعــه عملکــرد فعالیــت هــای فرهنگــی
آموزشــی مطلــع شــد

