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درحاشیه

چالشهای پیش روی رئیس جدید قوه قضائیه

دهه بازسازی سرمایه اجتماعی قضایی

حدود50میلیون نفر کارت ملی هوشمند
ثبتنام کردند
سیفالله ابوترابی ،سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:

از روز دوشنبه  ۲۰اسفند حجتاالسالم رئیسی بهعنوان رئیس جدید قوه قضائیه آغاز به کار میکند
«فرهیختگان» مهمترین چالشهای بازسازی سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را بررسی کرد

«براساس مصوبه هیاتوزیران تمام کسانی که کارت هوشمند ملی

دریافت نکردهاند و تاریخ اعتبار کارتهای ملی نمونه قدیم آنها

ماقبل ۲۹اسفند ۹۷است ،از اول فروردین ۹۸کارتهای ملیشان

فرهیختـــگان بعـــد از شـــهید بهشـــتی ،موســـویاردبیلی ،یزدی،

حقوقی او و اشاره به سندی که از سوی رئیسی به ایشان تقدیم شده

فاقداعتبار است ،البته تعداد محدودی کارت وجود دارد که بعد از

رسید تا با حکم رهبر معظم انقالب ریاست قوهقضائیه را برعهده بگیرد.

تعیین زمان مشـــخص برای حصول آنچه در سند تحول عنوان شده

برای دریافت کارت ملی هوشمند تکمیل ثبتنام کردهاند و تقریبا

هاشمیشـــاهرودی و آملیالریجانی نوبت به ســـیدابراهیم رئیسی
اگر از خیر بیان ســـوابق و رزومه رئیســـی که چند روزی است توسط

رســـانههای مختلف منتشر میشـــود ،بگذریم و حتی از راهکارهای
گاه بحق و گاه انتزاعی عمومی و کارشناسانه هم عبور کنیم ،بررسی

چالشهای موجود که فضای روبهروی دادســـتان اســـبق کل کشور

را ترســـیم میکند ،خالی از لطف نیســـت؛ چالشهایی که اهم آن در

حکم انتصاب رئیســـی از سوی مقام معظم رهبری عنوان شد و اینجا
هم میتوانیم با بیان جزئیتر آن را ترســـیم کنیم .آیتالله خامنهای

در حکم انتصاب سیدابراهیم رئیسی پس از اشاره به سوابق قضایی و

اســـت و البته جزئیاتی از آن هنوز منتشـــر نشده ،نکاتی را افزودند.

سال ۹۷نیزدارایاعتبارهستند.بیشاز۴۹میلیونو ۵۰۰هزارنفر

بود ،مردمیبودن و انقالبیبودن و ضدفســـاد بـــودن ،بهرهگیری از

برای ۴۴میلیون و  ۶۵۰هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده

نیروی انســـانی صالح و قضات ســـالم و ریشهکنی فساد از درون قوه

است .با توجه به جمعیت واجد شرایط پیشبینی میشود حدود

قضائیه ،گســـترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع،

۱۰میلیون نفر هنوز کارت ملی هوشمندشان را دریافت نکردهاند

عدممالحظـــه این و آن در برخـــورد قضایی ،عزیزداشـــتن قاضی و

که باید هرچه سریعتر نسبت به تکمیل ثبتنام آن اقدام کنند».

دادگاه و همکاری با قوای مجریه و مقننه و همافزایی با آنان بخشـــی
از این نکات مهم هســـتند .با این همه ترسیم چالشهای موجود که

بررسی پیامدهای ترافیکی ایرانمال

میراث دوره قبلی ریاست این قوه است ،جهت برنامهریزی برای آینده

محمدرضا میهماندار ،رئیسپلیس راهنمایی و رانندگی تهران

میتواند راهگشا باشد.

بزرگ درباره اینکه آیا با افتتاح پروژه ایرانمال ،بار ترافیکی غرب

ارتباط با افکار عمومی

شبهه وجود نگاه جناحی در رسیدگیهای قضایی

تهران افزایش خواهد یافت یا خیر ،گفت« :ما موافق ساخت این
مجتمعها هستیم و اتفاقا با توجه به اینکه سبب رونق کسبوکار و

یکی از چالشهای جدی قوه قضائیه ارتباط عمومی و ارتباط مردم با عوامل و نیروهای این قوه است .شاید بتوان به جرات

این موضوع شـــاید یکی از گســـتردهترین انتقاداتی است که به دستگاه قضایی وارد میشود .این را میتوان به توصیه

کاهش بیکاری در جامعه هم میشود ،با آن موافقیم اما خواسته ما

در این مجموعه داشته باشد.

مضافبر آن خوانش و اطالع و مقابله با موارد زیر از سوی قوه قضائیه هم خالی از لطف نیست.

پروژه ایرانمال نیز به همکارانم ابالغ کردم حتما بروند و با مسئوالن

گفت کمتر کســـی اســـت که کارش به مراجع مختلف قضایی افتاده باشد و رضایت تام و تمام نسبت به ارتباط با افراد حاضر
ضعف در آداب معاشرت با اربابرجوع و عدم وجود اخالق حرفهای

مقـــام معظـــم رهبری در ارتباط با عدم مالحظه این و آن در برخوردهای قضایی پیوند داد و ذیل آن بررســـی کرد .البته
توصیه و اعمال نفوذ و روابط غیررسمی جناحها و جریانات سیاسی برای رسیدگی به برخی پروندههای خاص

رسیدگی به برخی پروندههای سیاسی در ایام و مناسبتهای خاص همچون انتخاباتها

عدم دریافت بازخوردهای عمومی و توجه به نظرات مردم بهعنوان اربابرجوع

اعتقادات بیپایه و اساس همچون اینکه خوشرفتاری موجب سوءاستفاده اربابرجوع میشود.

برخی مواضع بودار و بعضا جناحی قضات و مسئوالن قضایی

رفتارهای عصبی و ناخوشایند برآمده از حجم کاری باال به خاطر کمبود نیروی مورد نیاز و...

تسویهحسابهای شخصی و جناحی با برخی متهمان و تبعیض در رسیدگیها و...

کندی روند رسیدگی به پروندهها و بروکراسی پیچیده و زمانبر

حقوق شهروندی

«گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای
قوه قضائیه در قانون اساســـی اســـت در راس برنامهها قرار دهید .این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان

به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شـــد ».این بندی از حکم انتصاب رئیســـی از سوی مقام معظم

رهبری اســـت که ارتباط نزدیکی با رعایت حقوق شـــهروندی دارد .موارد زیر برخی کاستیهای موجود در
این حوزه است که حاال پیشروی مدیریت جدید قرار دارد.

غلبه رفتارهای هیجانی و احساسی مسئوالن قضایی با پروندههای خاص

برخورد با فساد داخلی و برخورد با دانه درشتها

وجود فساد در هر سیستم و سازمان و نهادی اجتنابناپذیر است .اما این به معنای وجود فساد سیستماتیک نیست .قوه قضائیه هم از این

مستثنی نیست و میتوان مواردی را نظیر آنچه در زیر نوشته میشود علت بروز فساد و عدم برخورد صحیح با پروندهها و تخلفات دانست.
عدم رضایت شغلی و فاصله دریافتیها بین قضات و وکال و...

این بود که در مراحل صدور مجوز نیز حضور داشته باشیم .درمورد

آن جلسه بگذارند تا راهکارهایی را پیدا و ارائه کنند که ما کمترین

مشکالت را در ترافیک داشته باشیم .خودمان پیشقدم شدیم و

قبل از وقوع مشکالت ترافیکی وارد عمل میشویم تا براساس نظر
پلیس کمترین ترافیک ایجاد شود».

50درصد بودجه شهرداری صرف حقوق
کارکنان

زهرا نژادبهرام ،عضو هیاترئیسه شورای شهر تهران در پاسخ به

این سوال که چرا بخش عمدهای از بودجه سال  ۹۸شهرداری

روی پرداخت حقوق و دستمزد متمرکز شده است ،گفت« :حجم

نیروهایی که با شهرداری همکاری میکنند درحال حاضر ۶۸هزار

عدم حمایت از مخبرین و مطلعین و افشاکنندگان فسادها
از بین رفتن قبح فساد در جامعه و بدنه قوه قضائیه

نفر است ».وی با بیان اینکه حدود  ۵۰درصد بودجه شهرداری

نبود تعریف دقیق از حقوق عامه ،مصادیق و وظایف و مسئولیتهای قوه در قبال آن

بازگشت به کار و ورود مجدد کارمندان قوه و قضات در کسوت کارشناس یا وکیل به جریان رسیدگیها و بروز فساد

صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود ،گفت« :حدود ۴۵درصد

انحصار دفاع از حقوق عامه به مدعیالعموم

عدم تناسب میان برخی تخلفات و جرمها با مجازات آن حداقل در باور عمومی

ما که در مدیریت شهری چاه نفت نداریم و منابع شهرداری نیز

فقدان شفافیت در روند رسیدگیهای قضایی و اعمال سلیقه

گستردگی حقوق عامه و مکفی نبودن سازوکارهای الزم

عدم وجود علم و دانش کافی در این حوزه میان دادستانها

کندی روند رسیدگی به پروندهها و طوالنی شدن مراحل قضایی

مبتنیبر عوارض است».

عدم قاطعیت قوه در برخورد با پروندههای کالن اقتصادی اشخاص خاص

عدم بهرهگیری از سازمانهای مردمی و سمنها در حوزه حقوق عامه و...

مصلحتاندیشیهای نابجا و...

پایین بودن سطح آگاهی عمومی به موضوعات قضایی

نیروی انسانی

این مورد را شـــاید بتوان از دو منظر بررسی کرد؛ یکی ساختار بروکراسی پیچیده و

موضوعات حقوقی و قضایی همواره از آن دست موضوعاتی بودهاند که عامه

همانطور که در متن حکم انتصاب ســـیدابراهیم رئیسی از سوی مقام معظم

دوم حجم باالی پروندههای ورودی و کمبود نیرو و امکانات جهت بررســـی سریع

فراوان ،اصطالحات تخصصی و به تناســـب عدم آگاهی نسبت به آن بوده

است .به کارگیری دوباره قضات و نیروهای بازنشسته ،میانگین سنی باال و...

البته ســـنتی قوه که امکان رســـیدگی سریع به برخی موضوعات را سلب میکند و
آنها .با این همه چند موردی که در این موضوع قابل بررسی است عبارتند از:
تشریفات و روند خاص رسیدگی به پروندههای قضایی

کمبود نیروها ،ضعف علمی و تجربی آنها

عدم آگاهی عمومی نسبت به موضوعات حقوقی

ارتباط خوبی با آن برقرار نکردهاند .بخش زیادی از آن وجود پیچیدگیهای

است .قوه قضائیه در ارتباط با این موضوع و عدم آگاهیبخشی درست به

عموم مردم قصوری داشته است که عبارتند از:

اشتباهات و بعضا تخلفات مسئوالن قضایی

کندی ادارهها و سازمانها در پاسخگویی به استعالمات

عدم بهرهگیری از فناوریهای نوین در روند رسیدگی و پیگیری موضوعات قضایی
نبود بانک اطالعات به روز از مجرمان و...

رهبری آمده به کارگیری نیروی انسانی صالح از ملزومات رشد قوه عنوان شده
از دیگر چالشهایی اســـت که قوه قضائیه با آن دست و پنجه نرم میکند .در

این مورد هم میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

نبود برنامه آموزشی عمومی برای ارتقای سطح آگاهیهای عمومی برای

کمتوجهی در رسیدگی به پروندهها به خاطر تراکم میزان باالیی از پروندهها

محدودیت و فراگیر نبودن مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

کمبود نیروی توانمند و جوان و ضعف در صالحیتهای علمی و تجربی

عدم استفاده از زبان هنر ،سینما و تلویزیون و ...برای انتقال دانش قضایی

روزمرگی و تکراری شدن فعالیت در سمتهای قضایی برای قضاتی که مدت

مثال از صداوسیما

نبود نهاد پاسخگو به اعتراضات و پیشنهادهای عمومی

عدم پخش علنی دادگاهها از صداوسیما برای عموم مردم و...

از بودجه نیز صرف کارهای عمرانی و نگهداشت شهر میشود؛

در شعب مختلف و نبود نیروی کافی

سختگیری برخی قضات در بررسی پروندههای خاص و کندی در روند پرونده
زمان زیادی در یک شعبه یا مقام درحال فعالیت هستند و...

نهادی حق برگزاری نمایشگاه بهاره ندارد

عیسی فرهادی ،فرماندار تهران در تشریح ممنوعیت برگزاری
نمایشگاه بهاره توسط دستگاهها و نهادها ،گفت« :دستفروشان
هرساله در مناطق  ۶و  ۱۱بیش از سایر مناطق حضور دارند لذا

این دو منطقه کار بسیار بینظیری انجام دادند و با اختصاص ۲۳
زمیندرایندومنطقهتالشکردندساماندهیدستفروشانراانجام

دهند؛ دستفروشانی که معموال مزاحمتهایی برای شهروندان و

مغازهداران ایجاد میکردند .درحال حاضر سه نمایشگاه در شهر
تهران با عنوان نمایشگاه بهاره کار خود را آغاز کردهاند که در صورت

نیاز و استقبال مردم میتوان تعداد آنها را در تهران تا پنج نمایشگاه

افزایش داد اما سایر دستگاهها و نهادها حق برگزاری نمایشگاه

بهاره را ندارند و خوشبختانه همه این نهادها و دستگاهها امسال
همکاری خوبی انجام دادهاند».

موافقت با انتقال آب دریای عمان

عیسیکالنتری،رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستگفت«:طبق
کارشناسیهای صورتگرفته ،اگر بخواهیم آب را از دریای عمان

به مشهد منتقل کنیم ،هر مترمکعب پنج یورو هزینه دارد .دولت

عکسنوشت

باید آب موردنیاز برای شرب و بخش صنعت را تامین کند ،بنابراین

روستای بدون راه دهدیک

موافقیم آب دریا را پس از شیرین کردن ،انتقال دهیم البته باید

توجیه اقتصادی آن را نیز بررسی کنیم .نباید آب را برای کشاورزی

منتقل کنیم زیرا به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد ،همچنین

کمکرسـانی بـه روسـتاهای بـیراه در منطقـه شـیمبار از دهسـتانهای کتـک مـرز بیـن اسـتان

 ۹۰درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده میشود.

خوزسـتان و چهارمحالوبختیـاری کـه یکـی از جاذبههـای گردشـگری و طبیعـی منطقـه محسـوب

مشکالت موجود محیطزیست کشور به دلیل استفاده نکردن از

میشـود .مردم سـاکن در روسـتاهای این منطقه محروم و در تنگنا هسـتند .آنها از امکانات اولیه

روشهای علمی و کارشناسی است .طبق استانداردهای جهانی،

ماننـد آب لولهکشـی و گاز بیبهـره هسـتند ،در ایـن میـان امـا کمیتـه امـداد امامخمینـی(ره) در

هر کشور تنها میتواند  ۴۰درصد از منابع آبهای زیرزمینی خود را

فواصـل مختلـف زمانـی بـه مـردم کمـک و خدمترسـانی میکنـد .مـردم این روسـتا بـرای دریافت

استفاده کند ولی این موضوع در ایران رعایت نمیشود و بهشدت

ایـن کمکهـا بـه دلیـل نبـودن پـل ارتباطـی مجبورنـد از رودخانـه عبـور کنند.

نگرانکننده است».

مصطفی حسنزاده/تسنیم

انتخاب بین بد و بدتر

ناهید خداکرمی ،عضو کمیسیون سالمت شورای شهر درخصوص
تصمیم شورای شهر برای ساختوساز در  62بر جباغ ،گفت:

سالمت

قولعدمکمبوددارووتجهیزات

سعید نمکی ،وزیر بهداشت تصریح کرد« :همکاران من باید

به مردم بهویژه تهیدستان و مردم ساکن در مناطق دوردست

باشند ،اجازه واردات دارو و تجهیزات پزشکی را نمیدهیم.

و گفت« :روند تحوالت جامعه زنان ایران مثبت و پیشرو بوده

و محروم ،وارد شود و بیشترین حمایت از منابع دولتی از آنها

انجامشودودارووتجهیزاتپزشکیبهعنوانکاالهایضروریو

مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی با مکانیسمهایی

درحال پرداخت است و مشکالت آن درحال برطرف شدن است

اساسیچگونهتامینشودتاحتییکروزاضطرابکمبوددارو

و حدود  ۳۰تا  ۳۵درصد از مطالبات این شرکتها پرداخت

امیدواریم در بهار سال آینده ،پرونده الکترونیک سالمت را

سازمان تامین اجتماعی است که قول دادهاند قبل از پایان

و تجهیزات پزشکی در مناطق مختلف کشور نداشته باشند.
بهعنوان یک ابزار و جاده مهم برای خدمات نظام سالمت مهیا

کنیم .به مردم قول میدهیم بهرغم فشارهای تحریم ،پدیدهای
تحتعنوان کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم

شده اما بخش دیگر آن مربوط به مطالبات وزارت بهداشت از
سال ،مقدار قابلتوجهی از این مطالبات به وزارت بهداشت

پرداخت شود و اولویت اول ما ،پرداخت بدهیهای حوزه دارو

و تجهیزات پزشکی است».

حکم صادر شده است .ما مجبوریم بین بد و بدتر ،بد را انتخاب

روندمثبتتحوالتجامعهزنانایران

داشت .البته اولویت ما حمایت از دارو و تجهیزات پزشکی تولید

بدانند در سال  ۹۸چگونه مدیریت کنند که کمترین آسیب

پرداخت کرده بودند ،برخی از آنها شکایت کرده و علیه شهرداری

زنان

معصومه ابتکار ،معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده

داخلی است و اگر عزیزانی در کشور بضاعت تولید آنها را داشته

«مالکان این  62بر جباغ قبل از لغو مصوبه بر جباغها عوارض

رسیده است ».ابتکار با اشاره به مفهوم عدالت جنسیتی به

شورای شهر موافق ساختوساز در این  62برجباغ بودهاند ،گفت:

و زنان ایرانی در هر حوزهای که الزم بوده ورود کرده و موفق

جای برابری جنسیتی ،تاکید کرد« :این مفهوم در کشورهای

کشاورزی و محیطزیست میگذارد و نقض واضح حقوق

بشر است ،رویکرد زنان ایرانی تالش بیشتر در حوزه تولید و

کارآفرینی بوده و مرزهای نوینی را در این زمینه ایجاد خواهند

کرد ».او با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت زندگی دختران ،از

همکاری با وزارت آموزش و پرورش برای رفع مشکل دختران

«بیشتر این برج باغها در منطقه یک شهرداری تهران هستند

بازمانده از تحصیل گفت و تاکید کرد« :آمار بازماندگی از

بر تدوین و ارائه لوایح قانونی متعدد به نفع زنان تاکید کرد

و حتی در زمینه سالمت و تغذیه ،پزشکی ،کیفیت زندگی،

مالکان این  62بر جباغ پروانه هم دریافت کرده بودند ،گفت:

و البته بگویم که به آنها مجوز  9طبقه در سطح و  2طبقه در

تحصیل دختران از  ۳۸درصد طی چهار دهه اخیر به  ۳درصد

بودهاند .درحالی که تحریمها اثرات منفی اقتصادی بر ایران

کنیم ».خداکرمی با بیان اینکه قبل از لغو مصوبه برجباغها برخی

زیرزمین داده میشود ».او با بیان اینکه متاسفانه بیشتر اعضای
«علت موافقت آنها هم حکم قضایی بوده و شهرداری محکوم

اسالمی مورد استقبال واقع شده است .موضوع خانواده در

شده است ».خداکرمی با بیان اینکه  480مجوز بر جباغ صادر

معاونت موضوع مهارت ارتباطی برای توانمندسازی خانواده و

کرده و الباقی علیالحساب بوده و قرار است شهرداری تا پایان

ایرانازاهمیتقابلتوجهیبرخورداراست،بههمیندلیلاین
گفتوگو در آن و گفتوگوی بیننسلی را مورد دقت و پیگیری

قرار داده است ».او همچنین از خدمات اورژانس اجتماعی
کشور در مقابله عملی با خشونت علیه زنان و کودکان بهعنوان
تجربهای موفق در ایران یاد کرد.

شده است ،گفت 62« :مورد آنها بهطور کامل هزینه پرداخت

تیر تعیینتکلیف  418برجباغ را که به آنها مجوز داده مشخص

کند و احتماال پول آنها را پس دهد .فقط در یک فقره از این 62

برجباغ  450اصله درخت از بین میرود و متاسفانه ما بین بد و
بدتر ،بد را انتخاب کردهایم».

