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نگاه

بایدها و نبایدهای گفتگوی مسئولین با مردم
سید جالل فیاضی

سران قوا در نشست اخیر خود برحضور همه مسئوالن در ردههای مختلف قوای
سهگانه در اجتماعات مردمی به ویژه جوانان تاکید کردند.
پس از اعتراضات اخیر این تصمیم فینفســه میتواند اقدامی مثبت برای بهتر
شــدن تعامل حاکمیت و مردم و احیای اعتماد آســیب دیده مردم تلقی شود
مشروط به اینکه:
 -۱مســئوالن مردم را به عنوان «ارباب» خود به رسمیت بشناسند و به معنای
واقعی کلمه خود را «نوکر مردم» بدانند.چنین باوری -اگر واقعی باشد -میتواند
رفتار و مسئوالن را در این اجتماعات تنظیم کرده و از برخوردهای ناشی از غرور
و تکبر آنان جلوگیری کند.
 -۲مسئوالن قبل از حضور در اجتماعات مردم و جوانان در زندگی روزمره خود
«زیســت مردمی» را تجربه کنند.ویژه خواری مسئولین را از مردم دور میکند.
فقط حرکت درخط ویژه و نواختن ســیلی بر گونه ســرباز قانونمدار نشانه غیر
مردمی بودن اســت،در سایر شئوونات زندگی از جمله ؛خرید ،بازار ،منزل مجلل
باالی شــهر ،خودرو لوکس ،حفاظت ،تشریفات و ...نیز مسئوالن نبایدخود را به
ویژه خواری عادت دهند.
 -۳حضور موثر و اعتماد آفرین مسئوالن در اجتماعات مردم به معنای مراسم پر
جمعیت و سخنرانیهای یک طرفه نیست  .این سخنرانیهای یک سویه عمدتا
سرشار از شعار،ترسیم غیر واقعی از وضعیت جامعه ،بزرگنمایی موفقیتها ،نادیده
گرفتن مشــکالت عدیده مردم و تالش برای توجیه آنها و وعدههای بدون عمل
است و هرگز نمی تواند اعتماد آفرین باشد.
 -۴مســئوالن باید در اجتماعات مردمی و جوانان یک شــنونده خوب با آستانه
تحمل باال باشند.
مردم گالیههای زیادی دارند و گاهی ممکن است با عصیانیت وبیانهای تند در
حضور مســئوالن اعتراض کنند .تندخویی مسئول در برابر یک جوان معترض و
عصبانی هرگز به حل مسئله منجر نمیشود .همچنین انتظار میرود همه تریبون
دارها در سخن گفتن و گفتگو با مردم اخالق را رعایت کنند.
 -۵مسئوالن مشــکالت موجود جامعه را توجیه نکنند و به هر قیمتی به دفاع
بی قید و شــرط از عملکرد خود نپردازنــد .بزرگنمایی عملکردها،بی توجهی به
مشــکالت مرد م و عدم صداقت در گفتگو سه آفت سخن گفتن در میان مردم
است.
-۶تردیدی نیست که دشمنان از هر اعتراضی سوء استفاده کرده و سعی میکنند
بر روی این اعتراضات موج سواری کنند؛ اگر دشمن چنین نکند دشمن نیست.
اما اگر مســئوالن همه مشــکالت و ناکارآمدیها را صرفاً به دشــمن منتسب
کنند و برای ناکارآمدی و ضعف خود هیچ نقشــی در بروز این نابسامانیها قائل
نشوند،سخنانشان غیر قابل باور خواهد بود مضافاً اینکه دشمن را بزرگنمایی کرده
و فعال مایشاء نشان میدهند!
 -۷پذیرش اشــتباه ،عذرخواهی ،پرهیز از وعده بدون پشتوانه وعمل و حتی در
مواقعی استعفا و کنارهگیری از مسئولیتی که شایسته آن نیستند میتواند برای
جامعه اعتماد آفرین باشد .انتظار میرود مسئوالن حاضر در اجتماعات مردمی به
وعدههای خود برای پیگیری و حل مشکالت پایبند باشند و با تعیین ضرباالجل
نتیجه اقدامات خود را نسبت به مطالبات مردم به آنها اعالم کنند.
 -۸حضور در اجتماعات مردمی و جوانان زمانی اعتماد آفرین است که مسئوالن
و ارکان نظام از یک سو بپذیرند برخی از اصول مهم قانون اساسی وحتی برخی
قوانیــن جاری برزمین مانده اندواز دیگرســو تجدید نظــرو بازنگری در برخی
سیاستها،قوانین ،مقررات و اصالح شیوهها و روشها را قبول کنند و برای تحقق
آن در موعدی که قول میدهند تالش کنند .برخی ازسیاســتها،قوانین ،مقررات
وشــیوههای رایج در حکمرانی با واقعیتهای موجــود جامعه مطابقت ندارد و
موجبات سرپیچی مردم ازآنهارا فراهم میآورد .نباید در برابر مطالبه مردم برای
اصالح مقاومت و لجبازی کرد.
 -۹کوتاه ســخن اینکه هــدف اصلی وجانمایه این نگاره آن اســت که گفتگوی
مســئوالن با مردم وجوانان باید به احیا و بازسازی اعتماد آسیب دیده ملت منجر
شــود و مردم آثار این حضــور را دراحیای اصول برزمین مانده قانون اساســی و
تغییربرخی سیاســتها ،شــیوهها و روشها ببینندودر نتیجه کاهش بار مشکالت
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی درجامعه را بطور واقعی احساس کنند و به
ویژه پاسخ عملی به مطالبات اقتصادی و معیشتی را در سفره خود شاهد باشند.

چرا بهزیستی تعداد دانشجویان جا مانده از لیست پرداخت شهریهها را اعالم نمیکند؟

بدعهدی ،بنای همیشگی در پرداخت شهریه دانشگاه معلوالن

رویا بابائی  -خبرنگار حوزه معلوالن :با گذشت حدود
چهار ماه از آخرین پرداختی شهریهها و گذشت دو ماه از
آغاز ســال تحصیلی جدید ،سازمان بهزیستی هنوز وعده
پرداخت شــهریه دانشجویان جا مانده از لیست تسویه با
دانشگاهها را محقق نکرده است.
مرداد ماه امســال بود که ســازمان بهزیســتی کشور از
پرداخت شــهریه دانشجویان تحت پوشش خود خبر داد،
خبــری که صدای تعــداد زیادی از دانشــجویان را بابت
جاماندن از لیست پرداختی بهزیستی درآورد.
اکنون دو ماه از آغاز ســال تحصیلی گذشــته ،بسیاری
از دانشــجویان تحتپوشش بهزیســتی اظهار میکنند
در وضعیت بدهــکار ،امکان انتخاب واحد نداشــت ه و در
حالحاضــر کالسها را بدون آنکه نامشــان در لیســت
حضور و غیاب درج شده باشــد شرکت میکنند .برخی
دیگر میگویند فعــ ً
ا با روابط دوســتانه و با واریز مبلغ
علیالحساب تالش کردهاند ترم را از دست ندهند.
در ایــن میان اما شــرایط دانشــجویانی که در شــرف
فارغالتحصیلی هستند جالب است .یکی از آنها میگوید:
شــهریه ترم قبلیام پرداخت نشــده ،این ترم هم باید از
پایاننامهام دفاع کنم و تســویه مالی ،پیش شــرط دفاع
اســت .حاال اگر مبلغ را به دانشگاه پرداخت نکنم امکان
دفاع ندارم اگر هم دست نگهدارم سنواتم تمام میشود.
سرپرســت دفتر توانمندســازی معلوالن در مرداد ماه از
احصای اسامی دانشــجویان جامانده از فهرست پرداخت
شهریه دانشجویی ،خبر داده بود اما حاال چهار ماه از این
وعده گذشته و بهزیستی همچنان بدقول است و «عطف
به ســوابق» به این زودیها هم به قول خود عمل نخواهد
کرد.
اقرار به اهمال
حبیبی در مرداد ماه از پرداخت شهریه سالهای تحصیلی
 1399-1400و  1400-1401خبر داده بود .این اگرچه
در جای خود خبر خوبی است اما در باطن از اهمال بزرگ
بهزیســتی در پرداخت دیرهنگام و همیشــگی شهریهها
گواهی میداد .این سازمان چطور توانسته شهریه دوسال
مددجویــان را نپردازد ،آنان را بدهکار نگهدارد و پرداخت
ن را افتخار بداند؟ عالوه اینکه ترم دوم
شــهری ه معوقشــا 
 1401هنوز از راه نرسیده و شهریه ترم از راه نرسیده را نه
میتوان محاسبه کرد نه پرداخت!
این مســئول اگرچه به این قســمت از ســوال خبرنگار
مردمساالری که پرسیده بود «کل مبلغی که درحالحاضر
از طرف بهزیستی بهمنظور تسویه شهریههای دانشجویی

پرداخت شده چقدر اســت» پاسخ نداده اما با اعالم خبر
فوق ،در واقع تأخیر دو ســاله بهزیستی در تسویه بدهی
دانشــجویان تحتپوشش سازمان را تأیید کرده است .دو
ســالی که مصادف با  4ترم تحصیلی است و دانشجویان
مقطــع کارشناســی در این مــدت نیمی از ســنوات و
دانشجویان مقطع ارشــد ،تمام سنوات تحصیلشان را به
پایان رســاندهاند .حبیبی که در شهریور ماه سواالت ما را
از طریق روابط عمومی دریافت و پس از گذشــت دو ماه
از همــان طریق و تنها در قالب چند خط جواب داده ،در
همان چند خط تصریح کرده« :هنوز شــهریه تعدادی از
دانشجویان معلول جا ماند ه که در حال احصای اسامی و
برنامهریزی برای پرداخت شهریه آنها هستیم» اما معلوم
نیســت این به قول حبیبی احصا ،چند ماه و چند ســال
دیگر وقت الزم دارد!
طفرههای یکخطی حبیبی
حبیبی در پاسخ به سوال بعدی مبنی بر تعداد دانشجویان
جا مانده از لیست پرداخت شهریهها و چگونگی پیشگیری
از عدم ثبتنام آنها بخاطر بدهی در سال تحصیلی جدید؛
در فایلی که توســط روابط عمومی برایمان ارسال شده،
فقط برایمان نوشته« :شهریه دانشجویان تحت پوشش بر
اساس شیوهنامه و آییننامه اجرایی ماده  9قانون مصوب
هیأت وزیران پرداخت میشود که شاخصهایی همچون
دهک درآمدی افراد و مقطع تحصیلی آنان در نظر گرفته
میشود».
ظاهــرا ً وی به آنچه که ســوال ما نبوده جــواب داده .در
بهترین حالت میتوان گفت او ســواالت را بدون مطالعه
پاســخ داده یا متوجه سوال نشــده اما در واقع این مدل

پیشدبستانی «اجباری» نیست اما ضروری است

اخبار کوتاه

ن ماه
تداوم موج آنفلوآنزا تا بهم 

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه موارد مبتال
به آنفلوآنزا در کشور کاهش پیدا کرده است از تداوم موج بیماری تا بهمنماه خبر
داد« .شهنام عرشی» رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،در
گفتوگو با خیرنگار ایلنا ،در رابطه با آخرین وضعیت آنفلوآنزا در کشــور اظهار
کرد :ما هرساله انتظار داریم که با موجی از آنفلوآنزا در فصول سرد مواجه شویم.
در هر  ۱۰ســال که ویروس تغییراتی دارد بیماری ممکن است شدت و ضعفی
داشته باشد مثال تبدیل به پاندمی شده و حتی مرگ و میر آن افزایش پیدا کند.
خوشبختانه امسال این روال شــدید بیماری را نداریم .وی افزود :امسال حدود
یک ماه زودتر موج بیماری آغاز شد و در اطفال و کودکان نمود بیشتری داشت.
چرا که در دوســال دوره کرونا به دلیل مراقبتهایی که انجام میشــد ،اطفال و
کودکان مواجهی با ویروسها نداشــتند ،آنتیبادی بدن آنها کاهش پیدا کرد و
در نتیجه ابتالی آنها به بیماری ممکنتر شد .رئیس مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشت افزود :خوشبختانه در دو سه هفته موج بیماری تا حدودی
کاهش یافته است .در این موج حدود  ۴۰درصد سرماخوردگیها آنفلوآنزا بودهاند.
اما در حال حاضر این میزان به  ۲۰درصد رسیده است .وی تأکید کرد :وقتی موج
آنفلوآنزا در کشور شروع میشود ما انتظار داریم که سه تا چهارماه موج بیماری
طول بکشــد به همین دلیل انتظار ما این اســت که این موج تا بهمنماه ادامه
داشته باشد؛ به ویژه اینکه در افراد حساس و دارای بیماری زمینهای و همچنین
کودکان و سالمندان ممکن است مشکل ساز باشد به همین دلیل تأکید داریم که
ســالمندان و افراد دارای بیماری زمینهای حتما واکسن تزریق کنند .وی یادآور
شد :حدود  ۱۶۰نفر در نتیجه این بیماری در کشور فوت کردند که این عدد برای
هر سال مورد انتظار است .همهساله در جهان حدود یک میلیون نفر جان خود را
به دلیل آنفلوآنزا از دست میدهند .اکثریت قریب به اتفاق فوت شدگان در سنین
باال بوده یا اینکه دارای بیماری نقص ایمنی و بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت
و ...داشــتهاند .عرشی یادآور شد :هر ماهه حتی در فصول گرم هزار مورد نمونه
را از نظر انواع ویروسهای سرماخوردگی مورد آزمایش و رصد قرار میدهیم .در
تابستان صفر درصد ویروسهای سرماخوردگی آنفلوآنزا بود اما در پاییز  ۴۰تا ۵۰
درصد موارد ســرماخوردگی از موارد ضعیف تا قوی ،آنفلوآنزا بودند .وی یادآور
شــد :کاهش موارد کنونی آنفلوآنزا به معنی رفع خطر نیست بلکه همانطور که
گفته شد ممکن است برای بیماران زمینهای ،اطفال و سالمندان خطرناک باشد.

وام ودیعه مسکن  ۲۵تا  ۳۵میلیونی به دانشجویان
متاهل پرداخت میشود

رئیــس صندوق رفاه دانشــجویان احداث خوابگاه متاهلــی و اعطای وام ودیعه
مسکن به دانشجویان متاهل را از برنامههای این صندوق برای رفع موانع ازدواج
دانشجویان نام برد.
به گزارش ایلنا از صندوق رفاه دانشــجویان ،مسعود گنجی ،رئیس صندوق رفاه
دانشجویان ،در ادامه سفر به استان اصفهان ،از مراکز و تجهیزات رفاهی دانشجویی
دانشگاه هنر اصفهان بازدید کرد .نماینده ویژه وزیر علوم در موسسه جمعیت و
عضو قرارگاه مرکزی احداث خوابگاههای متاهلی در نشســت با مدیران دانشگاه
اصفهان ،با توجه به اهمیت مسکن دانشجویی و ازدواج جوانان خاطرنشان کرد:
ساخت خوابگاههای متاهلی با توجه به اهمیت آن در رفع دغدغه فضای زندگی
و مسکن دانشجویان متاهل ،به طور جدی در دستور کار وزارت علوم ،تحقیقات
و فنــاوری قرار دارد .گنجی تاکید کرد :به همین منظور قرارگاه مرکزی احداث
خوابگاههای متاهلی تشکیل شده که اهداف و وظایف آن در راستای ساخت ۲۰۰
هزار خوابگاه متاهلی برای دانشجویان است .در کنار آن ،صندوق رفاه دانشجویان
نیز وام ودیعه مســکن متاهلی برای رفاه حال دانشــجویان و تامین مسکن آنان
پرداخت میکند .این وام در شهر تهران  ۳۵میلیون ،در کالن شهرها  ۳۰میلیون
و شهرهای کوچک  ۲۵میلیون تومان پرداخت میشود.
وی یادآور شــد :رفع موانع ازدواج بــه موقع و به هنگام جوانان موجب آرامش و
امنیت خاطر آنان و موجب تربیت نسلی پرنشاط خواهد شد .در حال حاضر بیش
از  ۱۱میلیون جوان مجرد درکشور وجود دارند که در آستانه ازدواج هستند و از
این تعداد  ۲میلیون و پانصد هزار نفر دانشجو هستند.
رییس صندوق رفاه دانشــجویان اضافه کرد :اگر بتوان زمینه تاهل دانشــجویان
مجرد را حل کرد گام بزرگی در زمینه ازدواج جوانان برداشته شده است.

پاسخگویی ،نشان میدهد این مسئول از روی رفع تکلیف
عمل کرده و عامدانه خود را به راه دیگری زده تا پاســخ
درســت ندهد که در همه حاالت ممکن ،در حال اهانت
مستقیم به شعور مخاطب است.
اگر شانس آورده باشیم و وی سواالت را شخصاً پاسخگویی
کرده باشد میتوان فقدان دانش و مهارت مدیریت را نیز
در حبیبی احتمال داد کــه در اینصورت باید قاطعانه به
حال دفتر توانمندسازی سازمان و حال مدیریت فعلی کل
مجموعه گریست!گذشــته از اینکه پاسخ وی پاسخ سوال
ما نیست ،اینکه دفتر توانمندســازی طبق کدام قانون و
آییننامــه چه عملکردی دارد برای مافوقانشــان شــاید
مهم باشد اما برای دانشــجوی معلول بدهکار این قواعد
نه اهمیت دارد نه ضرورت! چه بسا اگر آئیننامههای این
ســازمان آئیننامه بودند پای پرداخت شــهریهها پس از
سالها آزمون و خطا همچنان لنگ نمیبود و طبعاً مسئولی
که دستش از پاسخ پر باشد ،طفره نمیرود!
حدیث مفصل
این مســئول در پاسخ به ســوال بعدی مبنی بر «صحت
اظهارات برخی دانشــجویان در خصوص بدهکار بودن از
ســنوات گذشــته و عدم امکان دفاع و بعضاً اخذ مدرک،
همچنین تعداد کل این دانشــجویان و علت عدم تسویه
بدهی آنها» تنها به این پاســخ یک جملهای« :شهریه هر
ترم در پایان همان ترم تحصیلی پرداخت میشود» بسنده
کرده است .این پاسخ کوتاه است اما تو خود حدیث مفصل
بخوان از این مجمل..
پاسخهای حاشیهای
حبیبی در پاســخ به اینکه درحال حاضــر از کل تعداد

دانشــجویانی که سازمان شهریه دانشگاه آنان را پرداخت
میکند چه تعداد دارای معلولیت و چه تعداد مددجویان
سایر حوزهها (تندرست) هســتند نیز فقط نوشته است:
«تعداد دانشجویان دارای معلولیت تحتپوشش سازمان
11هــزار نفرند» و بااینکــه تعداد دانشآمــوزان معلول
تحتپوشش بهزیستی سوال ما نبود اما او تعداد این گروه
را هــم  82هزار نفر اعالم کرده اســت .وی همچنین به
ســوال دیگرمان مبنی بر اینکه کل اعتباری که سازمان
ساالنه صرف تأمین شهریه دانشجویی میکند چقدر است،
نیز پاســخی نداده و فقط نوشته« :کمک هزینه تشویقی
دانشجویان معلول در دانشگاههای دولتی بر اساس ضوابط
و مقررات و شامل مقطع تحصیلی و میزان اعتبار هر ساله
پرداخت میشود».گویا تصور وی این بود که باید بود و نبود
ضوابط را شفافسازی کند ،درحالیکه عملکرد مجموعه به
حد کافی گویای احترام مجموعه به ضوابط هســت! همه
این رویدادها تصریحی است بر کمکاری سازمان بهزیستی
و بیاهمیتی مشکالت جامعه برای مجریان امور .در واقع
کارآمدی غالب مدیران این سازمان با میزان شفافسازی
آنان و همچنین با اندازه شهامتشان در رویارویی با رسانهها
رابطه مستقیم دارد .مشخصاً مدیران چیره دست ،مسلط
به امور و موفق در اجرا در مصاحبه و پاســخ دادن نه تنها
باکــی ندارند بلکه هر لحظه آمــاده ارائه گزارش عملکرد
هستند و آنکه فلســفه میبافد تکلیفش مشخص است!
مشــکل سازمان بهزیســتی در بحث پرداخت شهریهها،
کوتاهی در جمعآوری اطالعات ،بروکراسی اداری به شدت
ُکند و عدم احســاس وظیفه در قبال جامعه هدف است،
اگر قانون در این ســازمان حاکم بود حتما میپرسید چرا
شهری ه دانشجویان از دو سال پیش تسویه نشده و حتما با
عامالن این تأخیر دو ساله برخورد میکرد!
مگر علت اصلی پرداخت شــهریه به خــود افراد (و نه به
دانشــگاهها) حفظ کرامت انسانی دانشــجویان معلول و
تحتپوشش نبود تا آنها هنگام پرداخت شهریه گردن کج
نکــرده و در میان جمع اعالم نکنند شــهریه ما به عهده
خودمان نیست؟
حاال آیا این هدف محقق شده؟ آیا بدهکار نگه داشتن افراد
برای  4ترم حفظ کرامت است؟ نکند کرامت دانشجویان
بهانه تغییر روال و برخی تغییرات دیگر در سازمان بوده؟!
آیا «حفظ کرامت دانشجویان» تنها بهانه تغییر روال این
پرداختها بود؟ آیا با این عملکرد ،نباید گفت حتی تلفظ
«کرامت انســانی» از دهان این جماعت گندهتر است چه
رسد به احقاق آن؟

رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
گفت :دوره پیش از دبستان ،اجبار نیست اما

ضروری است.
به گزارش ایسنا ،مجتبی همتیفر در نشست

شورای برنامه ریزی و نظارت پیش دبستان
و کودکســتانهای شــهر تهران ،ماموریت
اصلی ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
را «ســازماندهی مراکــز تربیــت کودک
بــه خصوص در ســه ســال دوم کودکی»،
«توانمندسازی خانوادهها» و «ارتقای زیست
بوم کودکی در ایران» برشمرد و اظهار کرد:
آینده کشور وابسته به شــیوه تربیت امروز
کودکان اســت ،اگر براســاس منویات مقام
معظــم رهبری(مدظله العالــی) به این امر
توجه کنیم ،میتوانیم امید داشته باشیم که
دانش آموزان و نسل فردای ما پیشرفتی که
مدنظر اســت را محقق کنند .وی با اشاره به
اینکه دوره پیش از دبستان ،اجبار نیست اما
ضروری است ،افزود :دوره پیش از دبستان،
جزیی از حوزه دبســتان نیست ،بلکه خود
یک دوره تربیتی مســتقل اســت و خدمت

به کودکان قبل از ورود به دبســتان جدا از
ماموریت و رسالت این سازمان ،یک وظیفه
شرعی محسوب میشود.
رئیس سازمان ملی تعلیم وتربیت کودک در
ادامه تصریح کرد :همــه ما در کنار وظایف
اداری خود باید برای کودکان برنامه داشــته
باشیم .همتیفر با اشاره به ضرورت تشکیل
ســازمان ملــی تعلیم و تربیــت کودک در
راستای مدیریت یکپارچه سازی تصمیمها و
برنامهریزیها در عرصه کودکی تاکید کرد:
در کنار تشکیل سازمان ،مطالعاتی بومی در
رابطه با دوره کودکی انجام میشود تا منجر
به شکل گیری الگوی نظری و عملی تربیت
کودک در ایران شود.
وی با تأکید بر اینکــه مربی باید نحوه کار
با کــودک را به صورت تخصصــی بداند و
موقعیتهای تربیتــی را فراهم کند ،اظهار

کرد :در این خصوص رشــتههای مختلفی
داریم کــه مربیان نه تنها خود فرا میگیرند
بلکه به خانواده برای مهارت کار با کودک در
خانه یاد میدهند.
به گزارش مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی
وزارت آموزش و پــرورش؛ همتیفر با بیان
اینکه جایــگاه رابطه بین مربــی و کودک
بســیار حائز اهمیت است ،خاطرنشان کرد:
وظایف ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
ارائه خدمــات به کودکان و خانوادههای این
کودکان است و محصوالت فرهنگی و تربیتی
و همه امور نیز زیر نظر ســازمان ملی تعلیم
و تربیت کودک منتشر میشود ،محصوالت
قابل توصیه به خانوادهها و کودکستانها در
قالب بســتههای محتوایی معرفی میشود و
امید اســت در آینده به عنــوان رویدادهای
اصلی سازمان تثبیت شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران:

قانون پیشفروش ساختمان از سوی شهرداری بهصورت دقیق اجرا شود
رئیس کل دادگســتری اســتان تهــران از
پشــتیبانی همهجانبه از شهرداری تهران در
جهــت صیانت از حقوق مــردم و بیتالمال
خبر داد.
به گزارش قوه قضائیه ،نشســت مشــترک
رئیس کل و معاونین دادگســتری اســتان
تهران با شهردار و مدیریت شهری پایتخت
در راســتای تعامل ،همفکری و همافزایی در
سالن والیت مجتمع قضایی امام خمینی(ره)
برگزار شد.
علی القاصی ضمن خیرمقدمگویی به شهردار
تهران و معاونان وی با بیان اینکه شهرداری
پایتخت و دادگســتری کل اســتان تهران
بهلحاظ نوع ماموریتها و وظایف دســتگاه
قضایی و شــهرداری ارتبــاط تنگاتنگی با
یکدیگر دارند ،گفت :ارتباط مدیریت شهری
و دادگســتری کل اســتان تهران بهجهت
پروندههایــی کــه از این رهگذر تشــکیل
میشــود ،بسیار وسیع و در عین حال دارای
اهمیت است.
رئیس کل دادگســتری استان تهران با بیان
اینکه شهرداری تهران بهلحاظ پیچیدگیهای
موجود در ابعاد مختلف مدیریت و نظارت از
گستردگیها و ویژگیهای منحصر به فردی
برخوردار است ،اذعان کرد :باید توجه داشت
که مدیریت شهری تهران را نمیتوان با سایر
کالنشهرها مقایسه کرد و اقتضائات پایتخت
بهعنوان امالقرای جهان اسالم و تنوع و تکثر
مســائل آن قابل قیاس با سایر کالنشهرها
نیست.
وی در ادامه با تاکید بر این گزاره که هر چه
نظارتها هدفمند ،قانونمند و هوشمند باشد،
سالمت مجموعه بیشتر و متعاقب آن ورودی
پرونده به دستگاه قضایی کمتر خواهد بود،
عنوان کرد :هر چه بر حسن اجرای ضوابط،
قوانیــن و مقررات بیشــتر نظارت شــود و

پیشگیری بهعمل آید ،طبیعتا نتایج حاصله
از آن ،مدیریت ســالم ،قانونمند و عاری از
بسیاری از مســائل و مشکالت خواهد بود و
در عین حال دستگاه قضایی نیز با مشکالت
کمتــری مواجه خواهد بود .القاصی در ادامه
بیان کرد :بخشــی از ماموریت همکاران در
دادگســتری اســتان تهران معطوف به این
موضوع است که با حضور در کمیسیونهای
مربوطــه ،زمینه احقاق حقوق شــهروندان
فراهم شود و با اعمال قانون از بروز انحرافات
و برخی از جرایم و تخلفات جلوگیری شود و
در صورت بروز تخلفات ،برخوردهای قانونی
الزم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه
از پشــتیبانی همهجانبه شهرداری تهران از
سوی دســتگاه قضایی در جهت برخورد با
تخلفات و کجرویهــای احتمالی صیانت از
حقوق مردم و بیتالمال خبــر داد و اظهار
کرد :در بدو امر مجموعه مدیریت شــهری،
خود در خط مقــدم مبارزه با ناهنجاریها و
تخلفات قرار دارد و بر همین اساس ضرورت
دارد تــا با اعمال نظــارت بهموقع و دقیق از
سوی مدیریت شهری از بروز هر گونه تخلف
و کجروی پیشــگیری بهعمــل آید .وی در
بخش دیگری از ســخنان خود از اختصاص
مجتمعها و شعب ویژه قضایی برای رسیدگی
به پروندههای مرتبط با شــهرداری خبر داد
و تاکید کرد :دســتگاه قضایی ضامن حقوق
شــهرداری تهران بهعنوان یکی از مصادیق
حقوق بیتالمــال خواهد بــود و بر همین
اساس پروندههای مرتبط با شهرداری با نگاه
ویژه ،ســرعت و دقت الزم در این مجتمعها
و شعب قضایی پیگیری و رسیدگی خواهند
شد .القاصی در بخش دیگری از سخنان خود
همفکــری و تعامل بیــش از پیش را الزمه
تسریع در امورات حقوقی مرتبط با مدیریت

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیســت محیطی آب و
خــاک از تعریف حدود مجاز آلودگــی برای خاک ،آب و
فاضالب خبر داد .به گزاش ایســنا الدن رضی کردمحله
با اشاره به رویکرد بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط
زیست برای عرضه فعالیتهای دانشبنیان ،کارآفرینیهای
سبز و دســتاوردهای محیط زیستی در خصوص مباحث
مطرح شده در پنل تخصصی آشنایی با قوانین و مقررات
محیط زیســتی در مدیریت آب و خــاک و فاضالب که

شهری دانست و در عین حال بیان کرد :بعضا
ارقام پروندههایی که به طرفیت شــهرداری
تشکیل میشود ،بســیار کالن و قابل توجه
است و بر همین اساس میطلبد پیگیریها و
تعامالت ویژهای در راستای صیانت از حقوق
بیتالمال صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران رویکرد
مدیریت شهری را «حقمدار» توصیف کرد و
گفت :توجه شهرداری تهران نسبت به حقوق
شهر ،شهروندان ،ســرمایهگذار و بیتالمال
نویدبخش است .وی بر ضرورت استمرار این
دست از جلسات تاکید کرد و در عین حال،
حل مشکالت حریم شهر تهران را با تعامل و
همافزایی میانبخشی ممکن دانست.
عدم اجرای آراء تخریب صادر شده
پیام خوبی ندارد
القاصی در ادامه ســخنان خود با بیان اینکه
عدم اجــرای آراء تخریب صادر شــده پیام
خوبی ندارد ،گفت :ضرورت دارد کارگروهی
در این حوزه تشکیل گردد و بررسیهای الزم
پیرامون چرایی عدم اجرای این آراء صورت
گیرد و در نهایت زمینه آن دســت از احکام
که زمینه اجرای آنها وجود دارد ،فراهم شود
و در خصوص آن دست از احکامی که امکان
اجرایی شــدن ندارنــد ،تصمیمات مقتضی
اتخاذ شود.
رئیس کل دادگســتری اســتان تهــران با
تاکیــد بر این گــزاره که در جایــی که به
حقوق عمومی تعرض شده ،اصل بر تخریب
ســاخت و ساز غیرمجاز اســت ،اذعان کرد:
در کنار این موضوع در مواردی که مســاله
حقوق جامعــه مطرح نیســت ،میتوان از
سایر ظرفیتها اســتفاده کرد .وی در ادامه
سخنان خود اهمیت مقوله حمایت از تولید
و ســرمایهگذاری مشــروع را یادآور شد و
در عین حال رونق ســاخت و ســاز در شهر

تهران را یکی از مصادیق فعالکننده بخش
تولید دانســت و گفت :تــا زمانیکه بخش
تولید مســکن رونق نگیرد ،تولید در ســایر
بخشهــا نیز فعال نخواهد شــد .القاصی با
تاکید بر اینکه نگاه نســبت به مسئله تولید
باید حمایتی و کالن باشد ،اظهار کرد :اینکه
همه اشخاص بدون هیچگونه ادله و مستند
مستحکمی متهم به فســاد و روابط ناسالم
شوند ،تفکر اشتباهی است؛ البته با توجه به
حجم کار شهرداری ،ممکن است زمینههای
بروز خطا و لغزش فراهم گردد؛ اما نگاه کالن
باید بر محور حمایت از مولدان شغل و تولید
باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه
ســخنان خود اجرای دقیق و صحیح قانون
پیشفروش ساختمان را از سوی شهرداری
تهران خواستار شد و گفت :پروندههای زیادی
ناظر بر این موضوع در محاکم تهران تشکیل
شده که ناظر بر اختالفات با انبوهسازان است.
وی ادامه داد :قانــون در این زمینه ظرفیت
خوبــی دارد و نقش نظارتی شــهرداری در
اعطای مجوزها و نظارت بر عملیات ساخت
در این قانون بهخوبی دیده شــده و از جمله
قوانینی اســت که اگر بهصــورت صحیح و
دقیق عملیاتی شــود ،حتما از بروز بسیاری
از مشکالت و تخلفات پیشگیری خواهد شد.
القاصی با تاکید بر اینکه اجرایی شدن قانون
پیشفروش ســاختمان و نظارت بر حســن
اجــرای آن از ایجاد بســیاری از پروندههای
قضایــی جلوگیــری خواهد کــرد ،گفت:
دادگستری کل استان تهران آمادگی دارد تا
در اجرای موثر این قانون در کنار شهرداری
باشد .رئیس کل دادگستری استان تهران در
بخش دیگری از این نشســت تولید در سایر
بخشها گیرند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک خبر داد

تعریف حدود مجاز آلودگی برای خاک ،آب و فاضالب
در این نمایشگاه برگزار شــد ،اظهار کرد :قانون حفاظت
خاک که در ســال  ۱۳۹۸ابالغ شده است ،تکالیفی برای
واحدهای صنعتی و خدماتی مشــخص کرده اســت .وی
افزود :در این قانون تصریح شــده که رویکرد واحدها در

وهله اول باید در جهت جلوگیری از آلودگی خاک باشد و
اگر چنین این اتفاقی به هر دلیلی افتاد ،حذف و رفع منشا
آلودگی و جبران خسارت در دستور کار قرار میگیرد.
مدیــرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیســت محیطی آب

جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
در پوشش اغتشاشات اخیر اذعان کرد :باید
زمینه ساخت و ســاز غیرمجاز در تهران از
بین رود؛ چرا که تا زمانیکه زمینهها احصاء
و نابود نشود ،ساخت و ساز غیرمجاز استمرار
خواهد داشت .القاصی در ادامه سخنان خود
به مســاله ســاختمانهای ناایمن در شهر
تهران اشــاره کرد و گفت :ســاختمانهای
ناایمن موجود در شــهر تهران حاصل ترک
فعلهایی اســت که در سالهای گذشته رخ
داده و بر همین اساس اولویتگذاری در این
زمینه یک ضرورت است تا به مراتب اهمیت
تحت پیگیری قانونی قرار گیرند؛ در همین
زمینه از شهرداری تهران خواسته میشود تا
در اسرع وقت فهرست ساختمانهای ناایمن
بنا بر درجه اهمیت در اختیار دادگســتری
استان تهران قرار داده شود تا مورد پیگیری
قضایی قرار گیرد.
مدیریت شهری در قبال امالک
شهرداری تهران مسئول است
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش
دیگری از ســخنان خود بــه موضوع امالک
شهرداری اشــاره کرد و گفت :شهرداری در
قبال این امالک مسئول است و خوشبختانه
مدیریت شــهری این اراده و اهتمام را دارد
که اقدامات الزم را در جهت استیفای حقوق
بیتالمال انجام دهد .وی در همین زمینه از
شهرداری تهران خواست تا فهرست امالکی
که از سوی اشخاص تصرف شدهاند ،تهیه و
در اختیار دادگستری کل استان تهران قرار
دهند تا پس از اعالم به واحد قضایی مربوطه،
بهطور ویژه تحت پیگیری قرار گیرد.القاصی
در پایان سخنان خود گفت :هدف مشترک
دادگســتری و شــهرداری تهــران خدمت
به مــردم و صیانت از حقوق شــهروندان و
بیتالمال است.

و خاک تصریــح کرد :هم اینک حدود مجــاز آلودگی و
استانداردها و شاخصهایی برای آب و خاک تعریف شده
اســت .به گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان حفاظت
محیط زیســت ،رضی کردمحله خاطرنشان کرد :یکی از
راهکارهای مهار بحران آب ،تصفیه فاضالب و بازچرخانی
آب اســت اما باید حدود مجــاز خروجیها و محیطهای
پذیرنده رعایت شود تا تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی
به خطر نیفتد.

