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تجلیل سازمان اسناد از آرشیو
الکترونیک دیوان عدالت اداری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از آرشیو الکترونیک دیوان عدالت
اداری تجلیل کرد .به گ��زارش روابطعمومی دیوان عدالت اداری ،در
هش��تمین همایش مدیران و کارشناسان اسناد دستگاههای دولتی و
وابسته که با حضور رییسسازمان اسناد و مدیران و کارشناسان اسناد
دستگاهها در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد؛ از اسماعیل علی
عسگریمدیراجراییآرشیوالکترونیکدیوانعدالتاداریتجلیلشد.
این همایش با برگزاری کارگاه آموزشی استانداردسازی سامانههای
اسنادالکترونیکیبامحوریتتهیهبانکمستنداتموضوعیدستگاهها
در اتوماسیون اداری پایان یافت.

اعالم نتایج آزمون تصدی منصب
قضا 1396

 بر اساس اطالعیه معاونت منابع انسانی قوهقضاییه ،داوطلبان آزمون
تصدیمنصبقضا 1396میتوانند،نتایجآزمونمذکورازطریقسایت
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شد.
بر این اساس داوطلبان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان
سنجش آموزش کشور به نش��انی  www.sanjesh.orgنسبت
به مشاهده و دریافت کارنامه خود اقدام کنند .متقاضیانبرای کسب
اطالعات بیشتر می توانند از طریق همین کانال و نیز سایت معاونت
منابع انسانی qazahrm.irپیگیری کند.


آزادی  ۲۹۰زندانی جرایم غیرعمد
در آذربایجان شرقی

 مدیر س��تاد دیه استان آذربایجانش��رقی گفت :با حمایت خیرین در
حال حاض��ر محکوم مالی دارای محکومیت زی��ر  10میلیون تومان
در زندانهای استان آذربایجان شرقی وجود ندارد و در  9ماهه امسال
 ۲۹۰نفر از زندانیان جرایم غیر عمد و محکومین مالی با کمک س��تاد
دیه آزاد شدهاند.
به گزارش روابطعمومی ستاد دیه کش��ور ،رسول تقی پوربا اشاره به
بررس��ی و رسیدگی به پروندههای مددجویانی که در ستاد دیه پرونده
دارند ،گفت :این س��تاد در تالش است ضمن رعایت ضوابط ستاد دیه
کشور از طوالنی شدن مدت حبس مددجویان دارای محکومیت مالی
با مبالغ کمتر جلوگیری کند ت��ا اینزمینه آزادی مددجویان و کاهش
جمعیت کیفری زندانهای استان فراهم کند.
وی ادام��ه داد :با توجه به تاکی د ریی��س قوهقضاییه مبنی بر ضرورت
کاهش جمعیت کیفری در تالش هستیم تا در این زمینه اقدامات موثر
و مطلوبی به انجام رس��د .تقی پور اضافه کرد :با حمایت خیرین فهیم
استان آذربایجان شرقی در حال حاضر محکوم مالی دارای محکومیت
زیر 10میلیون تومان در زندانهای این استان وجود ندارد.
مدیرستاددیهآذربایجانشرقی خاطرنشانکرد:در 9ماههامسال290
نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی از زندانهای استان با
کمک این ستاد آزاد شده و به کانون گرم خانوادههای خود بازگشتهاند.

کاهش  80درصدی جرایم خشن
در اسفرورین

رییس حوزه قضایی بخش اسفرورین گفت :افزايش سطح اطالعات
افرادوفرهنگسازیصورتگرفتهدرراستایپيشگيریازوقوعجرمبا
بهكارگيری عناصرموثروبانفوذبينمردمدركناربرخوردقاطعوسريع
با بر هم زنندگان امنيت و آسايش مردم باعث كاهش جرايم بوده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین ،جواد افشاری
اظهارک��رد :در طی س��الهای اخیر با همکاری م��ردم فهیم بخش
اس��فرورین و فرهنگسازی توس��ط مس��ئوالن و روحانیون دلسوز و
تالش همکاران قضایی و اداری این حوزه قضایی جرایم در این بخش
کاهش داشته است .وی با اشاره به اینکه در بسیاری از عناوین مجرمانه
در بخش اسفرورین کاهش چشمگیری داشتهایم ،افزود :جرایم خشن
از جمله نزاعهای دسته جمعی و استفاده از سالحهای شکاری تا حدود
 80درصد کاهش داشته است .رییس حوزه قضایی بخش اسفرورین
گفت :افزایش سطح اطالعات افراد و فرهنگسازی صورت گرفته در
راستای پیشگیری از وقوع جرم با بهکارگیری عناصر موثر و با نفوذ بین
مردم در کنار برخورد قاطع و س��ریع با برهمزنندگان امنیت و آسایش
مردم باعث کاهش جرایم بوده است.
وی با اش��اره به نقش مهم مردم در کاهش جرای��م تصریح کرد :اگر
جامعه در مقابل جرم و آس��یب بیتفاوت باش��د زمینه ارتکاب جرایم
عمومی افزایش پیدا میکند و مقابله با بزهکاری تنها وظیفه دستگاه
قضایینیستومردموسایرسازمانهابامشارکتجمعینقشمهمی
در پیشگیری و مقابله ایفا میکنند .افشاری در ادامه خاطرنشانکرد:
دستگاه قضایی در جهت برقراری امنیت برای مردم با همکاری آنها
هنجارشکنان را شناسایی و قاطعانه با آنها برخورد خواهد کرد.

جانمایی بیش از  ۹۰درصد از اراضی
جنوب استان کرمان

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان از جانمایی و تثبیت بیش از
 ۹۰درصد از اراضی ملی و دولتی جنوب استان خبر داد.
 رضا طالبی زاده در حاشیه بازدید از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
جیرفت در جلسهای که با حضور رییس دادگستری جیرفت ،دادستان،
نماینده مردم در مجلس ،فرماندار و امام جمعه برگزار ش��د اظهار کرد:
میزان کل اراضی ملی و مستثنیات شهرستان جیرفت یک میلیون و
 ۲۹۸هزار و ۴۹۸هکتار است که تاکنون میزان ۴۹۵هزار و ۳۷۵هکتار
ازاراضیدولتیاینشهرستانتثبیتومیزانیکمیلیونو ۹۲هزارو۸۰
هکتار نیز جانمایی شده است .به گزارش میزان ،وی بیان کرد :براساس
برنامهریزی صورت گرفته سهمیه جیرفت برای تثبیت اراضی ملی و
دولتی میزان  ۵۰هزار هکتار بوده که تنها در هفت ماه نخست امسال
 ۶۰هزار و  ۸۱۷هکتار از اراضی تثبیت ش��ده که بیش از سهمیه بوده و
جای تقدیر دارد .این مقام قضایی در خصوص افتتاح اداره ثبت اسناد
و امالک شهرستان عنبرآباد ،گفت :مراحل راهاندازی اداره ثبت اسناد
و امالک در شهرستان عنبرآباد در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده با
همکاری فرمانداری و شورای شهر ساختمان امانی تحویل و پس از آن
اداره ثبت اسناد و امالک عنبرآباد افتتاح شود.

جریمه  ۴میلیاردی
برای قاچاق لوازم خانگی در فارس

 مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانفارسجزییاتمحکومیت ۴میلیارد
ی بیان کرد:
ریالی قاچاقچیان لوازم خانگی را اعالم کرد .علی مبشر 
ماموران امنیتی اس��تان فارس با دریافت اطالعات و اخباری در مورد
دپوی ل��وازم خانگی قاچاق در انباری واقع در ش��هر ش��یراز به محل
موردنظر مراجعه و اقدام به بازرس��ی از انبار مذک��ور کردند که در این
بازرس��ی تعداد زیادی لوازم خانگی از جمله کولر ،یخچال و الای دی
از انبار کشف و ضمن تشکیل پرونده ۲ ،نفر به عنوان متهم شناسایی و
دستگیر شدند .به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی،
وی افزود :با ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی ،شعبه پنجم این اداره
کل رس��یدگی به پرونده را به عهده گرفت و پس از استعالم از گمرک
و دریافت جوابیه ،تخل��ف را محرز اعالم و متهمان را به ضبط کاالی
مکشوفه و پرداخت  ۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال جزای نقدی در حق
صندوق دولت محکوم کرد.
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دادستان تهران خبر داد

صدور 54کیفرخواست برای متهمانآشوبهای اخیر
تشکیل پرونده قضایی درباره حادثه نفتکش سانچی

 13دستگاه در حادثه پالسکو مقصر اعالم شدند
همچنین به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب
تهران،جعفریدولتآبادیدرهفتمینهمایشتخصصیدادسراهای
استان تهران با موضوع «مبارزه با آسیبهای اجتماعی و تأمین امنیت
عموم��ی با حضور با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کش��ور و
محمدحسینمقیمیاستاندارتهرانضمنگرامیداشتسالگردحادثه
ساختمانپالسکو،درخصوصاقداماتدادسراپیرامونپروندهپالسکو
اظهارکرد:ایندادستانیبهوظایفخوددراینراستاعملکردهوهیات
کارشناسی 13دستگاه را در حادثه مقصر اعالم کرده است.
ض�رورت اقدام�ات ج�دی و پیش�گیرانه در بح�ث
آسیبهایاجتماعی
دادس��تان تهران در ادامه انجام اقدامات جدی و پیشگیرانه در بحث
آس��یبهای اجتماعی را ضروری خواند و در توضی��ح اظهارکرد :با
پیگیریهای مداوم و مکرر مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان
که آسیبهای اجتماعی را بزرگترین خطر تهدیدکننده جمهوری
اسالمیدانستهاند،موضوعآسیبهابهیکیازمهمترینمسائلکشور
تبدیل شده است اما واقعیت این است که هنوز مسئوالن نتوانستهاند
مطالبات مقام معظم رهبری را اجرایی و محقق کنند.
جعفری دولتآبادی به برخی جلوههای آسیبهای اجتماعی شامل
حضور معتادان متجاهر و متکدیان متعدد در معابر خیابانها و در برخی
نقاط شهر اشاره کرد و افزود :چنین جلوههای زشتی از آسیبها ،مردم
را به این باور میرس��اند که روح آسیبهای اجتماعی از کالبد شهرها
خارج نشده است.
اجرای 63طرح جمعآوری معتادان متجاهر

گزارش
گزارشی از اقدامات مدعیالعموم در کاهش آلودگی هوا

شمارش معکوس برای نهادها و
وزارتخانهها در جهت بهبود آلودگی هوا

ی که هنوز آییننامههای اجرایی قانون هوای پاک معلق
در حال 
ماندهاند؛ نگاهی اجمالی به اخبار منتشره این مطلب را میرساند
که در س�الهای اخیر ش�اهد ورود جدی دادس�تانها در حوزه
حقوقعامه به ویژه رفع معضل آلودگی هوا بودهایم.

دادس��تان تهران در مورد آمار معتادان متجاهر که جمعآوری آنها از
طریق دادسرای تهران انجام میگیرد ،اظهارکرد :از ابتدای سال جاری
تا 20دی ماه 63،طرح جمعآوری معتادان متجاهر در شهر تهران اجرا
ش��ده اس��ت که آمار مربوطه موید کاهش مصرف مواد روانگردان
(شیشه) است و این تغییر ذائقه ناشی از افزایش قیمت شیشه به لحاظ
افزایش قیمت پیشسازهای اصلی شیشه است.
لزوم توجه به ردههای سنی معتادان
جعفری دولتآبادی توجه به ردههای س��نی معت��ادان را موید عمق
آسیب اعتیاد خواند که حسب این آمار 15،درصد معتادان در سنین17
تا  27سال 38 ،درصد در سنین  27تا  37سال 32 ،درصد در سنین 37
تا 47سال و 10درصد در سنین 47تا 57سال قرار میگیرند و 5درصد
باقیمانده نیز افراد 57تا 65ساله میباشند.
ویتعدادمعتاداندرمانوترخیصشدهدراجرایطرحهایجمعآوری
معتادان متجاهر را  6هزار و ،275تعداد معتادان پذیرش شده را 9هزار و
 885تعداد دستگیرشدگان را  16هزار و 352اعالم کرد و در خصوص
کودکان متکدی افزود :اکثریت این کودکان که غالب ًا توسط باندهای
حرفهای مدیریت و هدایت میشوند ،از اتباع سایر کشورها هستند و
این آمار نشان از ضرورت توجه به مهاجرتها و حاشیهنشینی دارد.
پیشنهادتنظیمبرنامهجامعآسیبهایاجتماعی
دادستان تهران با اشاره به اینکه استان تهران یک پنجم جمعیت
کش��ور را در بر دارد و لذا میتواند به عنوان اس��تان نمونه ،الگوی
موفقی برای کش��ور در امر مبارزه با آس��یبهای اجتماعی باشد،
پیش��نهاد کرد که در خصوص اولویتهای پنجگانه آس��یبهای
اجتماعی برنامهای جامع تنظیم ش��ود ک��ه دو بخش کوتاهمدت
و بلندمدت را ش��امل ش��ود؛ ضمن اینکه دسترس��ی س��ریعتر به
مسئوالن ملی و امکان استفاده از منابع مالی مناسب در پایتخت،
به اجراییشدن این برنامهها کمک میکند.
دادستان تهران تأمین امنیت مردم را مطالبه جدی شهروندان و وظیفه
اصلیحکومتخواندوبااحصاءجرایممهممانندسرقتهایمسلحانه،
جرایم به عنف و سازمانیافته ،اخالل در نظمعمومی ،قتل ،شرارت،
هتکحیثیت،جرایمعلیهمحیطزیستوجرایممرتبطباحقوقعامه،
افزود:اینجرایمضمنمخدوشکردنآرامشروحیمردم،مانعرونق
کسب و کار و فعالیت اقتصادی خواهند شد لذا امروزه با توجه به تکلیف
پلیس ،دستگاهقضایی و وزارت کش��ور به ارتقا شاخصههای امنیت
عمومی ،توجه بیشتر به این جرایم ضروری است .جعفری دولتآبادی
در اهمیت ارتقا شاخصههای امنیت عمومی اظهارکرد :این ارتقا باید به
گونهای باشد که شهروندان هنگام خروج از منزل ،گردش و تردد در
شهر،توقفاتومبیلوخریدنگرانینداشتهباشندوازدغدغهمخاطراتی
چون تعرض ،مزاحمت و سرقت فارغ باشند.
آمادگی دادستانی تهران برای حمایت از
سرمایهگذاری مشروع
جعف��ری دولتآب��ادی آمادگی دادس��تانی تهران ب��رای حمایت از
سرمایهگذاری مش��روع و تأمین امنیت اقتصادی از طریق اقدامات
پیش��گیرانه و جلوگیری از تعطیلی مراکز تولی��دی را اعالم کرد و به
مقامات قضایی استان توصیهکرد :در پروندههای قضایی با موضوع

ژن خوب دلیل مناسبی برای عرضه
گرانقیمت گوشت گوساله نیست
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران،
گفت :اینکه میگویند گوش�ت گوساله به
دلیل تغذیه خوب گرانتر عرضه میش�ود،
درس�ت نیس�ت ،زیرا ژن خوب ی�ا تغذیه
خ�اص دلی�ل مناس�ب و منطق�ی ب�رای
گرانفروشی نیست.

محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با میزان با تأکید
ب��ر اینکه مردم در مواقع گران��ی ناگهانی خريد را
مدیریت یا کنند ،اظهارکرد :در این مواقع سازمان
تعزیرات بهتر و راحتت��ر میتواند کنترل بازار را
بهدست بگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران افزود:
ما در هر صورت وظیفه خ��ود در زمینه نظارت را
انجام میدهی��م ،اما مدیریت خرید ب��ه این معنا
نیست که مردم خرید نکنند بلکه اگر بتوانیم خرید
را به اندازه یا از کااله��ای جایگزین انجام دهیم
بهتر خواهد بود.
مدی��ر کل تعزیرات اس��تان ته��ران همچنین به
باشگاه خبرنگاران گفت :اینکه میگویند گوشت
گوساله به دلیل تغذیه خوب گرانتر عرضه میشود،
درست نیس��ت ،چراکه ژن خوب یا تغذیه خاص
دلیل مناسب و منطقی برای گرانفروشی نیست.
اس��فنانی درب��اره خبر فروش گوش��ت گوس��اله
الکچری به قیم��ت کیلویی  900ه��زار تومان،
اظهارکرد :ما از همان روزهای اول گش��تهای
تخصصی خود را برای بررس��ی ای��ن موضوع به
مراکز عرضه مواد پروتئینی اعزام کردیم.
وی ب��ا بیان اینکه تم��ام مراکز ش��مال تهران را
بازرس��ی کردیم ،اما مورد تخلفی مش��اهده نشد،
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قضـایی

دادس�تان عمومی وانقلاب ته�ران در ارتباط ب�ا آخرین
وضعیت پرونده حوادث اخیر گفت :سعی کردیم در تهران
به سرعت عمل کنیم ،در حال حاضر بازداشتیهای ما کمتر
از  ۲۰نفر اس�ت که در این میان برای  ۵۴نفر کیفرخواست
صادر کردیم.

عباس جعفری دولتآبادی در حاش��یه همایش تخصصی بررس��ی
آس��یبهای اجتماعی و تأمین امنیت عمومی در جمع خبرنگاران در
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اخیراًمساله فساد در شهرداری تهران
مطرح ش��ده است در این رابطه توضیح دهید ،اظهارکرد :بنده در این
راستا از مسئوالن گله دارم .مس��ئوالن اگر به فسادی میرسند ابتدا
باید به مراجع رس��می کش��ور اطالع دهند زیرا به اندازه کافی روان و
افکار مردم را با اخباری که بدون اثبات در اختیار دیگران قرار میدهیم
پریشانمیکنیم.
وی در ادامه گفت :در این زمینه بنده روز چهارشنبه نامهای به شهردار
تهران نوشته و از وی مستندات را درخواست کردم.
ویبابیاناینکهبههمهمسئوالناعالممیکنمکهطرحواعالمموارد
فساد بدون دلیل ،اثبات و بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال
اس��ت چراکه مردم رنجیده خاطر میشوند که ما مواردی را بگوییم و
سپسبهدنبالدلیلبرویم،افزود:آقایانمسئولازجملهشهردارتهران
اگر دالیلی برای فساد در جایی دارند ابتدا به دستگاه قضایی ،بازرسی
کلکشورودادستانیاعالمکنند.برهمیناساسنیزهمانطورکهگفتم
طی نامهای به قی د فوریت از وی خواستهایم که این کار انجام شود.
جعفری دولت آبادی تأکید کرد :از همین جا به همه مسئوالن اطالع
میدهیم که مبادا از تریبونهای رس��می فس��ادی را اعالم کنند که
ثابت نشده باشد.
به گزارش میزان ،دادس��تان عمومی وانقالب تهران در ادامه ضمن
تسلیت در ارتباط با حادثه کشتی سانچی تصریحکرد :پرونده قضایی
در این زمینه مفتوح اس��ت ،طبق قانون مجازات اسالمی میتوانیم
چنانچه در رابطه با اتباع ایرانی در خارج از کشور حوادثی رخ دهد این
موضوع را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد :به دلیل آنکه از حادثه دور هستیم و باید اطالعات و دالیل
آن را به دس��ت آوریم ،با همکاری دادستانی کل و وزارت امورخارجه
حقوقجانباختگانپیگیریخواهدشد.
دادس��تان تهران در ارتب��اط با آخرین وضعیت پرون��ده حوادث اخیر
تصریحکرد :س��عی کردیم در تهران به س��رعت عمل کنیم ،در حال
حاضر بازداشتیهای ما کمتر از  ۲۰نفر است که در این میان برای ۵۴
نفر کیفرخواست صادر کردیم.
وی افزود :از روز نخست با متهمانی که در زندان بودند مالقات انجام
شد و دغدغه داشتیم که به سرعت وضعیت آنها تعیینتکلیف شود که
انشاءاهللتاهفتهجاریدرموردتماممتهمانحوادثاخیرتعیینتکلیف
صورت گیرد.

یکشنبه
اول بهمن 1396

تسهیالت بانکی و مفاس��د اقتصادی ،تا حد ممکن بهگونهای عمل
کنند که تعطیلی مراکز اقتصادی را در پی نداشته باشد .دادستان تهران
با اشاره به هماهنگی مسئوالن ،گفت :تجربه فرونشاندن آشوبهای
اخیر کشور نشان داد که همکاری و هماهنگی مسئوالن دستگاهها،
حرف نخست را در مقابله با مشکالت و آسیبهای اجتماعی میزند و
نقش ویژه وزارت کشور ،پلیس ،نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی در
این موضوع قابل توجه است لذا انتظار میرود بسترهای اقتصادی و
اجتماعی استان تهران بیشتر مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
نیاز به مانور اجتماعی در شهرهای تهران
جعفری دولتآبادی مس��ائل و حوادث اخیر را موید ضرورت آمادگی
مسئوالناجرایی،مقاماتقضاییوپلیسبرایبرخوردباچنینحوادثی
دانست و افزود :این هماهنگی و آمادگی در سایر حوزهها مانند زلزله،
کم آبی ،رانش زمین و آن چنان که در حادثه پالسکو رخ داد ،ضروری
است؛ درواقع به نوعی مانور اجتماعی در شهرهای استان تهران نیاز
داریم تا مسئوالن به محض وقوع حادثه یا بحران بتوانند به وظایف
ذاتی خود عمل کنند.
ضرورت تشکیل مرکز رصد آسیبهای اجتماعی
دادس��تان تهران تشکیل مرکز رصد آس��یبهای اجتماعی در مورد
استان تهران را به وزیر کشور پیشنهاد داد و در ضرورت اجرایی شدن
اینپیشنهاد،گفت:باتوجهبهاینکهفرمانداران،بخشدارانودادستانها
اطالعات زیادی از شهرس��تان محل تصدی خود دارن��د ،راهاندازی
مرکزیبرایرصداطالعاتشهرستانهاوبخشهایاستانضروری
است تا مشکالت و آسیبهای اجتماعی به این مرکز منعکس شود.
ضرورت کاهش اختالفات در حوزههای سیاسی
وی بر وحدت مس��ئوالن مرتبط با آس��یبهای اجتماعی و کاهش
اختالفات در حوزههای سیاس��ی تأکید کرد و ای��ن وحدت را موجب
افزایش اعتمادعمومی و افزایش کارآمدی نظام در رفع مش��کالت
مردم به ویژه در حوزه اقتصادی و معیش��تی دانست و افزود :رضایت
مردم به عنوان رکن اصلی مبارزه با آس��یبهای اجتماعی ،از طریق
تالش مسئوالن برای کاهش نارضایتیهای مردم از شد.
دستگیری پنج فروشنده غیرمجاز ارز
همچنین وی در بخش عصرگاهی همایش دادس��راهای عمومی و
انقالب اس��تان تهران تحت عنوان «بررس��ی آسیبهای اجتماعی
و تامین امنیت عمومی» با حضور س��ردار حس��ین اشتری ،فرمانده
نیرویانتظامی کشور ،مدارا ،صبوری و هوشمندی پلیس در مقابله با
آشوبهای اخیر را به ویژه از این جهت که بر دستگیری عوامل اصلی
تمرکزکرد،قابلتقدیرخواندوافزود:نقشپلیسدرجمعآوریمعتادان،
کنترل آشوبها و تصادفات در راهها و جادهها قابل توجه است.
دادستان تهران به برخی اقدامات پلیس در مقامی غیر از ضابطیت نیز
پرداخت که از این جمله ،مسائل ارزی ،مدیریت تجمعات مردمی علیه
موسسات مالی و اعتباری متخلف بود.
وی از دستگیری پنج متهم ارزی خبر داد و در این خصوص افزود :تعدد
وظایفپلیساقتضادارد،همکاریالزمباایننهادبهعملآیدواهمیت
این همکاری به ویژه در تهران بزرگ نمود بیشتری دارد.

کاهش دعاوی در زمینه اراضی
با اجرای طرح کاداستر
معاون امور امالک و کاداستر سازمان ثبت
اسناد و امالک کش�ور ،گفت :اجرای قانون
کاداستر (حدنگار) باعث کاهش اختالفها
و جلوگی�ری از طرح ش�کایتها و دعاوی
مرتبط با اراضی در محاکم قضایی میشود.

افزود :در این راس��تا بنا به ادعای مطرح ش��ده از
سوی برخی رسانهها بازرسی انجام شد ،اما نکته
این است که آدرس دقیق در اختیار تعزیرات قرار
ندادهان��د و طبق گ��زارش فقط عنوان ش��ده این
گوشتهای گوس��اله در یکی از برجهای شمال
تهران عرضه میشود که در این صورت بازرسی
از تمام برجها امکان پذیر نیست.
مدی��ر کل تعزی��رات اس��تان تهران بی��ان کرد:
س��ازمان تعزیرات ب��ا واحدهای عرض��ه کننده
مواد پروتئینی که اقدام به گرانفروش��ی میکنند
برخورد میکند.
اسفنانی عنوان کرد :قیمتگذاری کاالها و موادی
که عرضه میشود فاکتور مخصوص به خود دارد
و نمیتوان به طور سرخود قیمتگذاری کرد.
مدی��ر کل تعزیرات اس��تان تهران گف��ت :اینکه
میگویند گوش��ت گوس��اله به دلیل تغذیه خوب
گرانتر عرضه میش��ود ،درست نیس��ت ،زیرا ژن
خوب یا تغذیه خاص دلیل مناسب و منطقی برای
گرانفروشی نیست.

حسین صعید زرندی در نشست بررسی مشکالت
ثبتی اراضی شهرس��تان د ّیر استان بوشهر ،افزود:
براساس نظر کارشناسان اکنون  60درصد دعاوی
در دس��تگاه قضایی با اختالف��ات اراضی ارتباط
دارد که طرح کاداس��تر میتواند به این شکایتها
پایان دهد.
وی ادام��ه داد :تمکین به قان��ون در ثبتی کردن
اراضی ،نارضایتی مردم را کاهش میدهد که همه
باید با همفکری در این زمینه تالش کنیم.
به گزارش ایرن��ا ،معاون امور امالک و کاداس��تر
سازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور اظهارکرد:
مشکالت ثبتی در شهرستان د ّیر در بخش آبراهها
را باید بنیاد مس��کن و وزارت راه و شهرس��ازی با
همفکری و تعامل بین بخشی حل کنند.
ضرورت رفع مش�کالت ثبتی مردم در
بخش بنیاد مسکن ،آبراهها و کشاورزی
در ادام��ه س��کینه الماس��ی ،نماین��ده م��ردم
شهرس��تانهای د ّیر ،کنگان ،جم و عس��لویه در
مجلس شورای اس�لامی نیز گفت :براساس یک
برنامه زمانی باید مش��کالت ثبتی مردم در بخش
بنیاد مسکن ،آبراهها و کشاورزی برطرف شود.
وی افزود :با توجه به اینکه شهرستان د ّیر نسبت به
سایر شهرستانهای جنوبی استان کمترین مشکل

ثبت اراضی را دارد این مشکالت با همفکری بین
بخشی قابل حل است.
وی گف��ت :کن��دی اج��رای ط��رح کاداس��تر در
شهرستان د ّیر مشکل ثبتی ایجاد کرده و ساختمان
کنونی ثبت اسناد و امالک د ّیر قدیمی است که نیاز
به احداث س��اختمان جدید دارد و ب��ا رایزنیهای
صورت گرفته انجام خواهد شد.
همچنین حمزه اعتماد ،فرمان��دار د ّیر اظهارکرد:
ثب��ت اس��ناد و ام�لاک تاثیرگذارتری��ن اداره در
شهرستان است که ساختمان آن قدیمی و فرسوده
و نیروی موجود در این اداره کافی نیست.
وی افزود :شهرستان د ّیر با وسعت بیش از  2هزار
کیلومتر دارای پنج شهر و س��ه بخش و حدود70
روستا است که نیاز بوده اداره ثبت اسناد و امالک
با نیروی بیشتری به کار ثبتی بپردازند.
وی گفت :ثبت اراضی کشاورزی و برطرف شدن
مشکالت ثبتی در آبراهها و تک برگ شدن برخی
از اراضی از خواس��تهها و دغدغهه��ای مردم این
شهرستان است.

درواقع طبق قانون باید از ظرفیته��ای مدعیالعموم پیرامون آنچه که
مرتبط با سالمت روح و جان انسانها است استفاده شود ،در سال  94بود
که سازمان بازرسی کل کشور در راس��تای احیای حقوق عامه گزارشی
اجمال��ی را در رابطه با آلودگی هوا و کاس��تیهای برخی س��ازمانها و
دستگاهها در این زمینه ،به رییس جمهور و معاون اول وی ارایه کرد.
قصور دستگاههای ذیربط در زمینه آلودگی هوا
س��ال گذش��ته بود که در این رابطه قاضی ناصرس��راج ،رییس سازمان
بازرس��ی کشور در جلسه شورای اداری شهرس��تان ری با اشاره به ورود
س��ازمان بازرس��ی به بحث آلودگی هوا گفته بود که در زمس��تان سال
گذشته هوا فوقالعاده آلوده بود و این سازمان با اوج گرفتن آلودگیها در
استانهایی که مشکل آلودگی هوا دارند برنامهای تعریف و بررسی کرد
چه سازمان و نهادی در ایفای وظایفش قصور داشته است و این گزارش
آلودگی هوا کامل و برای سران قوا ارسال شد.
در این گزارش  10نهاد ،وزارتخانه و س��ازمان در خصوص کوتاهی خود
مسئول هستند به شکلی که  20مشکل و پیشنهاد برای این  10نهاد احصاء
کرده و در گزارش قید کردیم.
همچنین وی در حکمی به معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان
بازرس��ی کل کش��ور مأموریت داد تا به صورت فوقالعاده عملکرد تمام
دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط را در راستای انجام وظایف مقرر
قانونی در خصوص کاهش آلودگی هوای کالنشهرها بررسی و نتیجه را
بهصورت مستند گزارش کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گفته بود که بنا به دستور
رییس قوهقضاییه در مرکز و اس��تانها عزم سازمان بازرسی جزم است
تا با هر مدیری ک��ه مراعات نکرده و قان��ون را در خصوص هوای پاک
اجرایی نکند ،به شدت برخورد کنیم ،زیرا نباید صبر کرد تا هوا سرد شود
و مسایل گذشته تکرار شود.
ورود مدعیالعموم به آلودگی هوا
این در حالی است که حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی
اژهای ،معاون اول قوهقضاییه نیز در این زمینه اعتقاد دارد :مدعیالعموم
منتظ��ر نمیماند که پیرامون آلودگی و تخریب محیط زیس��ت از مراجع
رسمی شکایت واصل شود و در این زمینه در راستای احیای حقوق عامه
ورود پیدا میکند.
وی مطرح کرد که وظیفه بازرس��ی کل کشور این است که ببیند آنها به
تکالیف خود عمل کردهاند یا نه و وظیفه دادس��تان کل کش��ور یک قدم
باالتر است؛ یعنی بررسی میکند که عالوه بر اینکه آنها به وظایف خود
عمل کردهاند ،آیا کار بیش��تری میش��ود انجام داد یا نه؟ آیا میشود هم
افزایی انجام داد که محور آن دادستان کل کشور شود و همه دستگاهها
را دع��وت و صحبت کند و از دول��ت بخواهد بعض��ی از بایدها و نبایدها
رعایت شود؟
وی در ادامه افزود که کار دادس��تانی کل در این حد و حدود است و همه
باید در این باره همکاری کنند؛ مردم و دستگاههای مختلف تا این وضعی
که در این ایام با آن مواجه هس��تیم که هنوز نه در تهران رفع شده است
و نه خیلی از اس��تانها بهبود پیدا کند .در ش��رایط فعلی برخی از مردم به
خصوص کسانی که مشکالت جسمی دارند با سختی مواجهند و امیدوارم
با همکاری همه اقدامی صورت گیرد.
تعویض قطعات خودرو به صورت رایگان
از اقدام��ات مهم در زمین��ه کاهش آلودگی هوا بای��د تعطیلی واحدهای
تولی��دی آالینده محیط زیس��ت و اتمام حجت ب��ا اداره کل حمل و نقل
پایانهها را نام برد که در این زمینه قاضی بخشی محبی ،معاون دادستان
مشهد در پیگیری حقوق عامه گفته است که قانون هوای پاک در مرداد
امس��ال تصویب ش��د اما نواقصی دارد از جمله اینکه دارای تعداد زیادی
آییننامه اجرایی است که هنوز تصویب نشده اند.
مع��اون دادس��تان مش��هد خاطرنش��انکرد :در این قانون مقرر ش��ده
خودروسازان لوازم و قطعات مربوط به کنترل آلودگی را مشمول گارانتی
کرده و رایگان تعویض کنند در حالی که این اتفاق نمیافتد.
هرگونه تخلف به دادستانی اعالم میشود
وی ادامه داد که همچنین مقرر ش��ده کمیته مدیریت ش��رایط اضطرار
حفاظت محیط زیس��ت مدیرانی را که به مفاد این قانون پایبند نبوده به
دادس��تانی معرفی کند در حالی که تاکن��ون مدیری به این حوزه معرفی
نش��ده حال آنکه شاهد هستیم در ش��رایط بحرانی و آلودگی هوا ،برخی
مدارس زنگهای ورزش را تعطیل نمیکنند و این عمل میتواند منجر
به انفصال مدیر مربوطه شود و والدین میتوانند در صورت مشاهده این
تخلفات ،گزارش آن را به دادستانی اعالم کنند.
ورود دادستانی به آلودگی هوا
همچنین در این رابطه حاجی رضا شاکرمی ،دادستان عمومی و انقالب
مرکز اس��تان البرز در رابطه با اقدامات دادستانی در بحث آلودگی هوای
کرج از ورود دادس��تانی به ای��ن موضوع خبر داد و گفت ک��ه با توجه به
وضعیت آلودگی هوا و وجود ریزگردها در اس��تان البرز وظایف هریک از
ادارات مربوط به آلودگی هوا را مورد بررسی قرار دادهایم.
وی افزوده است که  ۷۰درصد آلودگی هوا مربوط به خودروهای ناوگان
درون ش��هری و خودروهایی است که داخل ش��هر عبور میکنند و این
ناوگانها فرسوده هستند ،شهرداری به دلیل کمبود بودجه و مشکالت،
اقدامات موثری در رابطه با کاهش الودگی هواانجام نداده است.
پلمپ کارگاههای آالینده
در ادام��ه همچنین طاهری ،قائم مقام رییس کل دادگس��تری اس��تان
مرکزی گفته است که هش��ت کارگاه ذوب فلزات در استان مرکزی به
دلیل عدم رعایت اصول بهداش��تی و آالیندگی مهرو موم شد همچنین
تقریبا تمام کورههای آجرپزی گازس��وز شدند ،اگر افراد سندی برخالف
این مهم دارند مراتب را گزارش دهند.
وی ادامه داده است که دادس��تانی به عنوان مدعی العموم در این زمینه
اقدامات ش��ایان توجهی انجام داده اس��ت اما پر واضح اس��ت که بدون
همافزایی و همکاری دس��تگاههای متولی در این خصوص ش��اهد رفع
معضل آلودگی هوا نخواهیم بود و به قول همان مثل معروف یک دست
صدا ندارد و دس��تیابی به موفقیتهای بزرگ جز با همکاری و همیاری
سایر نهادهای متولی ممکن نیست.

