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کرونای انگلیسی به ژاپن رسید

وزارت سالمت ژاپن ،نخستین موارد ابتال به ویروس کرونای انتشار یافته در انگلیس در
این کشــور را تایید کرد .به گزارش فارس ،تســت  5نفر برای این نوع ویروس از طریق
غربالگری فرودگاهی زمانی که در فاصله  18دســامبر و دوشنبه از انگلیس به ژاپن وارد
شدند ،مثبت اعالم شده است .وزارت سالمت ژاپن اعالم کرد یکی از این افراد از خستگی
و کوفتگی شکایت میکرد درحالی که  4نفر دیگر عالمتی نداشتند.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -0821یــک بازیگــر بــزرگ و محبوب
هرچقدر هم که مورد توجه مردم باشــد
نباید برای بازی در یک ســریال پیشنهاد
دســتمزدهای کالن بدهد .آیا همه چیز
پول است؟ ()9/29
 -0804اگر لوایــح افایتیاف تصویب
نشــد و مشــکالتی برای اقتصاد کشــور
ایجــاد کــرد مجمــع مســئولیت آن را
میپذیرد؟ ()9/29
 -0710اگر ضرورت ایجاب میکند لوایح
افایتیاف تصویب شود تا شرایط بهتری
در اقتصاد ما و ارتباط با جهان ایجاد شود.
()9/29
 -1412قدردانــی؛ در این اوضاع و احوال
گرانی و مشــکالت اقتصــادی فامیل ها
هوای یکدیگر را داشــته باشند .به عنوان
نمونه مریم غفــاری ،خواهرزاده ام وقتی
متوجه شــد بــه یخچال فریــزر احتیاج
داریــم ،ده میلیون تومــان به من قرض
داد کــه جای قدردانی دارد .دســتگیری
کارگران نباید از سوی مسئوالن فراموش
شود)10/2( .
 -1711ســتاد تنظیــم بازار بــرای چه
کاری راه اندازی شــده اســت و چرا به
گرانفروشی ها رسیدگی نمیکند؟()10/2
 -1625حقــوق کارگــران بــا توجه به
گرانــی هــا مطابقت نــدارد .بخش قابل
توجهــی از حقوق کارگران به اجاره خانه
اختصاص دارد .کارگران شــرایط سختی
میگذرانند)10/2( .
 -1319چــرا برخــی داروخانههــای
درمانگاههــا و بیمارســتان هــا نســخه
بیمارانی کــه خارج از آنجا باشــد ،دارو
نمیدهند .آیا این کارشــان قانونی است؟
عرفان از تهران ()10/2
 -2018اجحــاف رانندگان تاکســی به
مسافران؛ برخی رانندگان تاکسی در تهران
خودسرانه کرایه ها را افزایش داده اند .به
عنوان نمونه چهارشــنبه بیست و ششم
آذر ،از خیابــان شــکوفه منطقه چهارده
تــا خیابان مخبر مقابل مســجد خداداد،
یکی از تاکســی ها سه هزاروپانصدتومان
بابت کرایه گرفت .به ایشــان گفتم نفری
ســههزار و پانصد تومان؟ گفت بله ما سه
مســافر ســوار می کنیم نه چهار نفر! در
صورتی که همه تاکســیها ملزم هستند
در ایام کرونا فقط ســه مسافر سوار کنند
و این در حالی که نفری ســه هزار تومان
از میدان شــهدا تا خیابان مخبر شمالی
است! پنجشنبه بیست و هفتم آذر با یکی
از دوستان سوار تاکسی به مقصد چهارراه
کوکاکوال شدیم ،راننده گفت کرایه نفری
چهار هزار تومان است .در حالی که بیشتر
رانندگان نفری سه هزار تومان میگیرند.
متأســفانه برخی رانندگان افزایش قیمت
تاکســی و نبود نظــارت را بهانه ای برای
زورگویی به مسافران میدانند .مردم هم
بیکار نیستند برای پانصد یا هزار تومان با
شماره  1888شهرداری تهران که موجب
اتالف وقت و هزینه تلفن می شود ،اقدام
کنند .علی از تهران
آفتاب یزد :شــماره تاکسی و تماس
گیرنده در صورت نیــاز در اختیار
شهرداری یا تاکسیرانی قرار خواهد
گرفت)9/28( .
 -1442حــداد از تهران؛ مدتی قبل یکی
از مجریان برنامه دســتپخت از دختری
درباره شغل پدرش سوال کرد و ایشان با
افتخار گفت پدرش راننده تاکســی است
و مجــری ســواالت دیگری هم پرســید
که ایــن موضوع با واکنــش های منفی
کاربران شــبکه های اجتماعــی مواجه

شد .خوشــبختانه روزنامه آفتاب یزد هم
دربــاره این موضوع آن هم در صفحه اول
به خوبی اطالع رسانی کرد که حمایت از
رانندگان تاکسی داشت که جای قدردانی
دارد .امیدوارم مجری برنامه هرچه زودتر
از سوی مسئوالن ذیربط مورد بازخواست
قرار گیرد)9/28( .
 -1511تعاونــی هــای مســافربری که
زیرمجموعه ســازمان راهــداری فعالیت
دارنــد ،نظــارت دقیق نمایندگــی ها در
پایانهها به مسافران اطمینان می دهند که
سفر خوش و ایمن داشته باشند .به عنوان
نمونه مهندس محمدعلی محمدی؛ مدیر
دفتر نمایندگی اداره کل سازمان راهداری
و حمل و نقل مســافر پایانه شرق توانسته
رضایــت بســیاری از مســافران و به ویژه
مدیران تعاونیهای مسافربری شرق را جلب
کند .به همین دلیل این پیام را به روزنامه
فرســتادم تا تالش ها و خدمات ایشــان
بیشــتر مورد بازخورد قرار گیرد .مسعود از
تهران ()9/28
 -1423پیشــنهاد میکنم مســئوالن
شرکت واحد و شهرداری به جای پاسخ های
غیرکارشناسانه به ایستگاه اتوبوس میدان
شهداـ خاوران آن هم هنگامی که خیابان
ها خلوت است و ترافیکی هم وجود ندارد،
مراجعــه کنند و ســرعت اتوبوسها را با
جوابیه ای که به روزنامه ارسال میکنند،
مقایسه و ســپس منطقی تصمیمگیری
کنند)9/28( .
 -1925ساکنان و کاسبان خیابان ابراهیمی،
نبش خیابان قربانزاده ،از شهرداری منطقه
پانزده ،ناحیه سه ،تقاضای رسیدگی به زمین
بایر ،ســنگالخ و خاکی (همان طور که در
تصویر مشاهده می کنید)،دارند .نبود آسفالت
یا سنگفرش موجب مشکالت فراوانی برای
ســاکنان و رهگذران شده است .امیدواریم
هرچه زودتر به درخواست اهالی رسیدگی
شــود .فاضل بــه نمایندگی از ســاکنان
محل ()9/28

 -1519گرانــی لوازم خانگی؛ پنج ســال
پیش یک دســتگاه یخچــال فریزر یک
میلیون تومان خریدیم که ســه بار خراب
شد ،روزهای گذشته یکی دیگه خریدیم
نه میلیــون و هفتصد هزار تومان (تصویر
فاکتور) اگر روزنامه صالح بداند به پیوست
پیامم چاپ می شود .در این مدت قیمت
یخچــال فریزر ایرانی و بقیه لوازم خانگی
ده برابر افرایش قیمت داشــت اما حقوق
کارگران هر سال شــندرغاز افرایش می
یابــد! چــرا مذاکــرات و تصمیماتی که
برای افزایش حقوق کارمندان گرفته می
شــود ،با تورم همخوانی ندارد؟ علی اکبر
فرقانی ()10/2

خبر
پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت اجرای محدودیتهای
ترافیکی جادهای در شــهرهای زرد و نارنجی با هدف
جلوگیری از گســترش ویروس کرونــا را اعالم کرد.
بــه گزارش ایرنا ،بــا توجه به کاهش آمــار مبتالیان
و متوفیــان روزانه مرتبط با بیمــاری کرونا و آخرین
مصوبات جلسات ســتاد ملی مقابله با کرونا ،خوشبختانه تعداد
زیادی از شهرهای کشور از گروه نارنجی به زرد تغییر یافتند.
در شــهرهای گروه زرد ورود خودروها بــا پالکهای غیر بومی

اعالم محدودیتهای ترافیکی شهرهای زرد و نارنجی

و خــروج خودروها با پالکهــای غیربومی با یک
اســتثنا بالمانع و محدودیتهای تردد شبانه وجود
ندارد .اســتثنای تردد در شــهرهای زرد مربوط به
خودروهایی اســت که پالک بومی شهرهای گروه
نارنجــی را دارند و مجاز به تــردد در هیچ یک از
شهرهای کشور غیر از شهر خود را ندارند .بدیهی است در صورت
تردد این خودروها در جادهها و شــهرها از طریق دوربینها مورد
جریمه قرار میگیرند .شهرهای گروه زرد در هر استان مشخص

جزئیات سند تحول قوه قضائیه

سند تحول قوه قضائیه ،ســندی است که به وسيله رئیس قوه قضائیه
تدوین و ابالغ شده.این سند قراره با تحول هماهنگ در تمام اجزای قوه
ن
ق بخشید 
قضائیه ،مسئولیت اصلی این قوه در قانون اساسی یعنی «تحق 
ب ه عدالت » رو بر دوش بکشه.
سؤال اصلی اينه که سند تحول ،چگونه قوه قضائیه را متحول ميکنه؟
گام نخست جلوگیری از شکلگیری اختالف و جرم
در قدم اول باید کاری کرد که اصال بین مردم ،اختالف و دعوایی شکل
نگیره .در ســند تحول برای پیشــگیری از وقوع جرم و اختالف تدابیر
مختلفی شده .به عنوان مثال در حال حاضر مردم هنگام خرید و فروش
ملک یا خودرو یا هر قرارداد دیگهای ،نمیدانند طرف دیگهی قرارداد آدم
مطمئنی هست یا خیر؟ لذا کالهبرداران از این خالء سوءاستفاده کرده و
حق مردم رو ضایع میکنند .طبق سند تحول برای حل این مسئله ،قرار
استقوه قضائیه ،ایجاد سامانه اي را پیگیری کند که مردم پيش از هرگونه
معامله اي بتوانند سوابق عملکرد طرف مقابل شون رو اعتبارسنجی کنند
وطبیعتا با اینکار،حج مزیادی از اختالفات ،پیش از به وجود آمدن در یک
معامله از بین میرود.
پيگيري ايجاد سامانه اي براي اعتبارسنجي معامله کنندهگام دوم حل و فصل دعوا به وسيله خود مردم
حــاال فرض کنید به هر دلیلی نتونیم از شــکلگیری جرم یا اختالف
ش برای حلوفصل
جلوگیری کنیم .از منظر ســند تحول ،بهترین رو 
پرونده ،ورود خود مردمه .برای مثال توی ســند تحول پيش بيني شده
زمانی که مردم با هم قرارداد میبندن ،بتونن یک نفر رو هم به عنوان داور
تعیین کننتا در صورت اختالف ،داور بدون مراجعه به دادگاه اختالفشون
رو حل کنه .نوآوری مهم دیگه اینه که برای دعاوی کیفری مثل توهین
و نزاع هم ،ميانجيگري یا همان ریش ســفیدی سابق ،پیشبینی و به
رسمیت شناخته شده.داوری و میانجیگری ،ایدهایه که در گذشته قرار
بوده انجام بشــه ،حاال در ســند تحول ،موانع اجراييش برطرف شده و
انشاءاهلل قراره اجرایی بشه.
ضرورت ميانجيگري مردمي با تعيين داور در قراردادهاگام سوم رسیدگی دقیق ،سریع و عادالنه
حاال اگه به هر دلیلی ،خدایی نکرده کار به دادگاه کشيد ،سند تحول تاکيد
داره که پرونده باید با دقت ،ســرعت و عدالت رسيدگي بشه .به همین
منظور برنامههایی در ســند تحول پیشبینی شده ،مانند انتشار برخط
آرای قضــات برای عموم مردم ،ضبط صدا و تصویــر دادگاه و راهاندازی
سامانه شناسایی شهادتهای دروغ که همگی میتونن دقت و عدالت در
رسیدگی به پروندهها رو تأمین کنن.برای افزایش سرعت رسیدگی هم
ســند پیشبینی کرده استعالمهای کاغذی حذف بشه و قاضي پرونده
بتونه استعالم رو به صورت الکترونیکی و لحظهای انجام بده.
 انتشار برخط آراي قضات براي عموم مردم ضبط صدا و تصوير دادگاه راه اندازي سامانه شناسايي شهادت هاي دروغ حذف استعالم هاي کاغذي و جايگزيني با استعالم الکترونيکيگام چهارم اجرای دقیق و سریع احکام و حدود
قوه قضائیه تا زمانی که نتونه رأی صادر شده توسط دادگاه رو به درستی
اجرا کنه ،در تأمین عدالت موفق نبوده.برای تضمین اجرای درست آرای

یکی از دالیلی که حق مردم ضایع میشود ،بیاطالعی
آنها از حقوقشان است .سند تحول برای حل این مشکل،
دســتگاههای اجرایی را ملزم کرده است تا اطالعات
مورد نیاز مــردم را مثل اطالعات مربــوط به وامهای
خاص قرض الحسنه برای راهاندازی کسبوکار یا نحوه
دریافت مجوز واردات و صــادرات ،یا نحوه واگذاری
اراضی ملی برای راهاندازی کارخانه یا کشــاورزی را
شفاف و برخط به اطالع مردم برسانند

دادگاه،سندتحولچندراهکارداره.مثالپيشبينيشدهکهمحکومانفراری
از یک سری امکانات اقتصادی و اجتماعی مثل انجام معامله ملک و زمین و
خودرو ،حتی رانندگی با خودرو محروم بشن .به این شکل ،متواریشدن برای
اون شخص ،صرفه نداره و مجبور میشه رأی دادگاه رو اجرا کنه.
 محروميت محکومان فراري از امکانات اقتصادي و اجتماعي به منظوراجراي راي دادگاه
اما قوه قضائیه عالوه بر انجام کارهایی که گفته شد ،وظایف دیگهای هم
داره که کمتر شنیده شده.
گام پنجم احیای حقوق عامه
برای مثال یکی از مأموریتهای بسیار مهم قوه ،احیای حقوق عامه است.
در خیلی از موارد حق عموم مردم ضایع میشه ولی چون شاکی خصوصی
وجود نداره ،کسی پیگیر احیای حق تضییع شده نمیشه.
یکی از دالیلی که حق مردم ضایع میشه ،بیاطالعی اونها از حقوقشونه.
سند تحول برای حل این مشــکل ،دستگاههای اجرایی رو ملزم کرده،
اطالعات مورد نیــاز مردم رو مثل اطالعات مربــوط به وامهای خاص
قرض الحسنه برای راهاندازی کسبوکار ،یا نحوه دریافت مجوز واردات و
صادرات ،یا نحوه واگذاری اراضی ملی برای راهاندازی کارخانه یا کشاورزی
رو شفاف و برخط به اطالع مردم برسونن.
سند تحول برای پیگیری احیای حقوق مردم ،دست به سوی خود مردم
دراز کرده .از این به بعد هر یک از آحاد جامعه میتونن شبیه یک دادستان
باشــن و اگر جرم یا فسادی را مشــاهده کردن ،میتونن به قوه قضائیه
گزارش بدن و نه تنها کسی متعرض آنها نخواهد شد ،بلکه از ایشان تقدیر
و حمایت نیز خواهد شد.
 الزام دستگاه هاي اجرايي به شفاف سازي و انتشار برخط اطالعات -حمايت و تشويق گزارشگران مردمي به افشاي فساد

رشد اقتصادی مثبت واقعی است یا خوشبینی؟

با وجود اینکه مرکز پژوهشهای مجلس از رشد اقتصادی  ۰.۵درصدی
تا پایان سال جاری خبر میدهد اما برای بخشهایی از مردم این رقم
باور کردنی نیســت .بررسی آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی سال
جاری قبل از هر چیز ناشی از تخلیه فشارهای تحریمی بر فروش نفت
کشور بوده است.به گزارش خبرآنالین ،با اعمال تحریمهای امریکا علیه
ایران در دو ســال  ۹۷و  ۹۸رشد اقتصادی منفی بر کشور حاکم شد.
از میانه سال گذشته به نظر میرسید رشد اقتصادی منفی کشور در
سال  ۹۹به پایان خود برسد .حتی بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول نیز احتمال رشد مثبت اقتصاد ایران برای سال جاری را پیشبینی
میکردند .اما شــیوع ویروس کرونا ســبب شــد تا ارزیابیها از رشد
اقتصادی ایران نیز تغییر کند .به گونهای که صندوق بینالمللی پول
و بانک جهانی از رشد اقتصادی منفی پنج و مجله اکونومیست از رشد
اقتصادی منفی  ۱۲درصد خبر میدادند.با این حال گزارش اخیر مرکز

پژوهشها از رشد اقتصادی نیمه نخست امسال علیرغم سردرگمی که
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر داشتند بر این نکته تاکید
داشت که رشد اقتصادی امســال تا پایان سال به  ۰.۵درصد خواهد
رســید.در مقابل برخی از آمارهــای دیگر همچنان از وضعیت بغرنج
معیشت خانوار در کشــور خبر میدهد .افزایش فشارهای اقتصادی
در سه ســال اخیر به گونهای است که کمتر کسی پایان رشد منفی
اقتصاد را باور میکند اما باید توجه داشت رشد اقتصادی لزوما به معنای
بهبود فوری وضعیت معیشتی همه طبقات و اقشار جامعه نخواهد بود
و شاخصهای دیگری نیز در این رابطه تعیینکننده هستند.در همین
رابطه محمد تقی فیاضی ،کارشناس امور اقتصادی ،در رابطه با ارزیابی
اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور تا
پایان سال و تناقض چشمگیر آن با ارزیابیهای بانک جهانی ،صندوق
بینالمللی پول و مجله اکونومیست گفت :مراکز بینالمللی ارقام خود را

تهران در برابر زلزله ،بیشتر از  ۲۰درصد آمادگی ندارد

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

جوابیه

جوابیه شهرداری تهران به یک پیام مردمی

ســازمان مدیریت میادین میــوه و ترهبار
شــهرداری تهران در پاســخ بــه پیامی با
مضمون کافی نبودن بازارهای میوه و ترهبار
در مناطق جنوبی شهر تهران جوابیه زیر را
ارسال کرد:
ســازمان مدیریت میادین شهرداری تهران
در صــورت واگذاری زمین مناســب برای
احداث بازارهای میوه و ترهبار در جنوب شهر
آمادگی دارد:
 -1پیام این شهروند عزیز ،شاهدی است بر
موثر بودن فعالیت میادین و بازارهای میوه
و ترهبــار در تامین ارزاق و مایحتاج روزانه و
هفتگی شهروندان با قیمت مناسب و کیفیت
مطلوب .از این رو ،ضمن قدردانی از ایشان،
خداوند متعال را شــاکریم که به ما توفیق
خدمت به مردم عزیزمان را ارزانی داشــته
است.

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

 -2ســازمان مدیریت میادین شــهرداری
تهران ،درصدد است تا طبق یک برنامه مدون
و زمانبندی شــده در تمامی محالت فاقد
بازار از جمله محالت جنوب شهر ،براساس
اولویتهایی نظیر تعداد و تراکم جمعیت هر
محله و میزان دسترسی شهروندان آن محله
به بازارهای میوه و ترهبار ،اقدام به ســاخت
بازارهای جدید میوه و ترهبار نماید.
 -3ایــن ســازمان آمادگــی دارد تــا در
صورت واگذاری زمین مناســب از ســوی
شــهرداریهای مناطق جنوبی شــهر ،به
سرعت نسبت به طراحی و احداث بازارهای
میوهو ترهبار در این مناطق اقدام نماید.
 -4از شهروندان محترم درخواست میشود
تا نظرات ،پیشــنهادات و انتقــاد خود را با
سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران به
شماره تلفن  1888اعالم نمایند.

رئیس ســازمان مدیریت بحران گفت :اقدامات
بســیار زیادی برای افزایش آمادگی شهر تهران
برای زلزله انجام شــده و در حال انجام است اما
با تمام همراهیها بعید میدانم که تهران بیش
از  20درصد آمادگی برای وقوع زلزله را داشــته
باشــد .به گزارش ایلنا ،اسماعیل نجار در پاسخ
به سوالی مبنی بر سامانه هشدار سریع زلزله که
استاندارد ان  70ثانیه است اما در ایران  25ثانیه
اعالم شده و اخیرا شــهرداری اعالم کرده که از
لحاظ قانونی امکان اعالم هشدار سریع را ندارد،
گفت :هشدار سریع قبل از وقوع زلزله بین  25تا
 70ثانیه است اما موضوع مهم بحث محل وقوع
زلزله تا محلی است که باید در آن اطالعرسانی
صــورت بگیرد و موضوع مهم این نکته اســت.
نجار افزود :وقتی گســل مشا فعال میشود باید
بتوانیم در تهران هشــدار سریع را اعالم کنیم تا
گاز و آب قطع شــود تا اقدامات ایمنی مورد نیاز
در این چند ثانیه را انجام دهیم .وی تاکید کرد:
تجربه به ما میگوید پیشلرزه و پسلرزه بسیار
اهمیت دارد بــه طوری که هم در زلزله ورزقان،

هم در زلزله کرمانشاه و هم در زلزله بم پیشلرزه
داشتیم و این خود هشداری به مردم بود .رئیس
ســازمان مدیریت بحران با بیــان اینکه از این
پیشلرزهها برای ارائه هشدار استفاده میکنیم
و این عالمتها بسیار به ما کمک میکند ،بیان
داشت :این موضوع ،علمی نیست و هنوز به لحاظ
علمی ثابت نشده است اما تجربه به ما میگوید
با پیشلــرزه و پسلرزه میتوانــد زلزله اصلی
را شناســایی کرد .نجار ادامه داد :در زلزله 5.2
ریشتری تهران بسیار نگران بودیم و این نگرانی
تا اینکــه پسلرزهها اتفاق افتادند و پس از وقوع
چند پسلرزه مطمئن شــدیم کــه زلزله اصلی
همان زمینلرزه  5.2ریشتری بوده و از آن به بعد
اطالعرسانی دقیقتری را انجام دادیم .وی درباره
آمادگی شهر تهران برای وقوع زلزله تاکید کرد:
اقدامات بسیار زیادی برای افزایش آمادگی شهر
تهران برای زلزله انجام شده و در حال انجام است
اما با تمام همراهیها بعید میدانم که تهران بیش
از  20درصد آمادگی برای وقوع زلزله را داشــته
باشد.

شده اند .شهر تهران هنوز در گروه نارنجی قرار دارد.
بهدنبال اعمال محدودیتهای شــدید از ابتدای آذر ماه تا کنون
روند تلفات روزانه بر اثر کرونا در کشــور کاهش چند صد نفری
داشته است .علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
نیز اعالم کرد :در حال حاضر شــهر با وضعیت قرمز کرونا نداریم
و  ۳۳۰شــهر زرد و  ۱۰۸شهر نارنجی هستند که امیدواریم این
شهرهای نارنجی نیز به مرور به سمت وضعیت زرد حرکت کنند و
میزان ابتال و بستری در شهرهای مختلف کمتر شود.
{گام ششم) نظارت براجرای صحیح قوانین}
یکی دیگه از مأموریتهای مهم قوه قضائیه ،اینه که مطمئن بشیم اگر
قانونی تصویب میشه ،به درستی اجرا بشه .بسیاری از مشکالتی که برای
مردم پیش میاد ،لزوماً ناشی از خطا یا اشتباه مسئوالن نیست ،بلکه ناشی
از اجرا نکردن قانون توسط مسئوالن است .به همین منظور بر اساس سند
تحول ،قوه قضائیه موظف شده «سامانه انتشار عمومی وضعيت اجراي
قوانيــن» را راه اندازي کند تا با کمــک مردم از اجرای کامل و صحیح
قوانین اطمینان پیدا بکنه.
راه اندازي سامانه انتشار عمومي وضعيت اجراي قوانينگام هفتم حمایت از حقوق مالکیت
یکی از مشکالت رایج بین مردم ،اختالفات ملکیه که باعث شکلگیری
تعداد زیادی پرونده میشه .از وظایف قوه قضائیه،حمایت از حقوق مالکیت
اشخاصه .برای تحقق این موضوع مهم ،سند تحول پیشبینی کرده که
پس از نقشــهبرداری تمام امالک کشور و رفع اختالفات مرزی امالک،
اســناد تک برگی صادر بشه .عالوه بر این الزمه که برای تثبیت حقوق
مالکیت افراد ،معامالت قولنامهای نیز در محاکم بیاعتبار بشه و تنها اسناد
رسمی معتبر باقی بمونه.
 رفع اختالفات مرزي امالک با نقشه برداري از تمام امالک کشور صدور اسناد تک برگي و بي اعتباري معامالت قولنامه اي در محاکمگام هشتم اصالح مجرمان
یــک مأموریت دیگر قوه قضائیه ،اصالح مجرمانه .قوه قضائیه اصالح
مجرمان راغیرازمجازات مجرم میدونه .وظیفه قوه قضائيه فقط این
نیســت که مجرم رومجازات کنه،بلکه بایدمجرم رواصالح وآســیب
وارده به جامعه رونیز بازســازی کنه.در چارچوب سند تحول قضايي
بايد مجرمــان را با ارائه خدمات آموزشــي– فرهنگــي اصالح و با
مهارت آموزي ،زمينه را براي اشــتغال آنها پس از دوره محکوميت
فراهم کرد.
 اصالح مجرمان با ارائه خدمات آموزشي – فرهنگي مهارت آموزي به مجرمان با هدف اشتغال پس از دوره محکوميتحاال چند نکته مهم برای اجراییسازی سند تحول
براي اجراي کامل ســند تحول قضايي مقدماتی الزمه که در خود سند
تحول ذکر شده.
• اوالً الزمه که تحوالت جدی از درون خود قوه شــروع بشه .برای مثال
تدابیری ایجاد بشه که استقالل و عزت قاضی حفظ شود،شيوه ي جذب
نیروی انسانی باید شایستهمحور و رقابتی بشه .یا مث ً
ال ارتقاء ،انتصابات
و جبران خدمات نیروی انسانی مبتنی بر عملکرد بهتر شون باشه و نظر
مردم در جابهجایی ،عزل و نصب قضات مؤثر باشه .همچنین امور مالی و
قراردادهای داخلی قوه قضائیه برای عموم مردم شفاف بشه.
•ثانیا قوه قضائیه برای اجرائیسازی سند تحول ،به ياري ساير قوا نیاز داره.
برای مثال انجام بعضی از اقدامات ذکرشده در سند تحول مستلزم اصالح
قوانین و مقررات موجوده که در صالحیت مجلس شورای اسالمی و دولته.
•مهمتــر از تحول داخل قوه و یاری قوای دیگه ،همراهی و کمک مردم
در اجرای سند تحوله .در سند تحول قضايي مردم نقش تعيينکننده اي
در پیشگیری از وقوع جرم تا رسیدگی به اختالفات و اصالح مجرمان و
همچنین در الیهای باالتر یعنی کشف جرم ،تخلفات ،فساد ،ترک فعلها
و تضییع حقوق عامه مشارکت خواهند داشت .مردم میتونن اوال با نظارت
و ثانياً با مطالبه گري به کمک قوه قضائیه در اجرای سند تحول قضائی
بیایند.
 شروع اصالحات از درون قوه قضائيه مستلزم اصالح قوانين و مقررات موجود با ياري ساير قوا -همراهي و کمک مردم در اجراي سند تحول

از داخل کشور میگیرند و سپس به تحلیل میپردازند .با این حال این
ارقام میتوانند تغییر کنند .باید پذیرفت بیشترین شوکی که به اقتصاد
ایران وارد شد ناشی از تحریم نفت بود و این شوک به مراتب بیش از
شوک کرونا بود.او ادامه داد :شوکهای ناشی از تحریم بعد از دو سال
از اقتصاد کشور تخلیه شد و به همین دلیل امسال بعید است در بخش
نفت و فروش معیانات گازی همچنان شــاخصها منفی باشند .این
شرایط برای سال آینده حتی بهبود بیشتری هم خواهد یافت و رشد
اقتصادی در سال آینده میتواند از امسال شتاب بیشتری بگیرد.این
کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه بخش زیادی
از مردم بازگشت رشد اقتصادی را با توجه به وضعیت معیشتی خود
باور نمیکنند گفت :بهبود چشم انداز مردم صرفا نیاز به رشد اقتصادی
ندارد بلکه نرخ تورم و بیکاری هم دو عامل تعیینکننده و تاثیرگذار بر
وضعیت معیشتی مردم هستند .هم نرخ تورم در ایران باالست و هم
نرخ بیکاری رشد کرده است .به همین دلیل عجیب نیست اکنون مثبت
شدن رشد اقتصادی در زندگی مردم محسوس نباشد.

رفتوآمد ایرانیها به امارات متوقف شد؟

امــارات ،حدود یک مــاه پیش صــدور ویزای
توریستی را برای شهروندان  ۱۳کشور مسلمان
از جملــه ایران متوقف کرد .پــس از آن ،رفت و
آمد گردشگران رژیم اسرائیل به این کشور آغاز
شد .اکنون این ســوال مطرح است رفت و آمد
اتباع ایرانی و آن  ۱۲کشور دیگر به امارات کامل
متوقف شده اســت؟به گزارش ایسنا ،حرمتاهلل
رفیعــی ـ رئیس انجمن صنفــی دفاتر خدمات
مســافرت هوایی و جهانگردی ـ درباره آخرین
وضعیت رفت و آمد اتباع ایرانی و اماراتی گفت:
پروازهــای بین امارات و ایران متوقف نشــده و
همچنان برقرار است ،اما ویزای توریستی صادر
نمیشود و رفت و آمد گردشگری به این کشور
فعال متوقف شده است.او اضافه کرد :اطالع دارم
صــدور ویزای تجــاری و کاری از طرف امارات،
ســخت و محدود شده اســت .رفیعی ،سیاست
جدید امارات در توقف صدور ویزای توریستی و
کار را بیتاثیر در رفت و آمد ایرانیهای مقیم در
آن کشور دانست و افزود :محدودیت تازه امارات
روی ســفر و رفت و آمد ایرانیهای مقیم در آن

کشور تاثیری نداشته و آن را محدود نکرده است.
او درباره احتمال توقف پروازهای امارات با توجه
به اعمال این محدودیت به ایسنا گفت :بعید است
چنین اتفاقی رخ دهد .بیشــترین مصرفکننده
پروازهای این مســیر ،تجار ،ایرانیهای مقیم در
خارج از کشور و مســافران ترانزیتی هستند .از
طرفی با توجــه به رقابتی که حضور هواپیمایی
قطر در آســمان ایران ایجاد کرده و منافعی که
هواپیمایی امارات در ایران دارد ،بعید اســت این
پروازها متوقف شود.امارات صدور ویزای توریستی
را همزمــان بــا همهگیــری ویــروس کرونا،
بســته شــدن مرزها و تعلیــق پروازها متوقف
کرد .اما در تابســتان ،پس از بازگشایی مرزها و
ازسرگیری محدود پروازهای این کشور به ایران
اعالم شد بخش ویزای سفارت امارات در تهران
به درخواســتهای ویزا رسیدگی میکند ،ولی
مدتی بعد ،مرتضی قربانی ـ دبیر انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
ـ خبر داد که «سفارت امارات از زمان بازگشایی
به درخواستهای ویزا پاسخی نداده ».

جهانگیری:

هیچ مقامی حق ندارد خارج از دستورالعملها به واکسن دسترسی پیدا کند

معــاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکــه اگر بتوانیم یک روز
زودتر از هر جای دنیا واکسن معتبر و موثر تامین و وارد کنیم ،یک
لحظه هم درنگ نخواهیم کرد ،گفت :حتماً مردم مطمئن باشند که
وزارت بهداشت دستورالعملهای شفافی تدوین و اعالم خواهد کرد
و احدی خارج از آن دستورالعملها نمیتواند به واکسن دسترسی
پیدا کند .هیچ مقام دولتی و خانواده مقام دولتی حق ندارد خارج از
آن دستورالعملها به واکسن دسترسی پیدا کند و همه مردم مشابه
هم به واکسن دسترسی پیدا خواهند کرد.

به گزارش ایسنا ،اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،با
اشــاره به مطالب ه خرید واکسن در جامعه ،اظهار کرد :دولت مکلف
اســت در شرایط تحریم مهمترین تالش و تمرکز خود را برای رفع
دغدغه مردم بگذارد و به مردم اطمینان دهد سالمت دغدغه اصلی
نظام و دولت است .وی با تاکید بر اینکه تالش میکنیم تا بتوانیم
هم از ســامت مردم در مقابل ویــروس عالم گیر کرونا حفاظت و
حراست کنیم و هم تبعات ویروس را به حداقل برسانیم ،گفت :این
ویروس امروز در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تبعات

بسیاری داشته است که باید در زمان خود به آن پرداخته شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد :طبیعی است که مقابله با این
ویروس اصلیترین مسئله ماست؛ ما در همه زمینهها حتماً تالش
داریم که تولید داخل داشته باشیم؛ امروز حداقل  ۹۷درصد داروی
مورد نیاز در داخل انجام میشود و در زمینه واکسن نیز حتماً تالش
میکنیم در داخل تولید کنیم ،اما این یک مســیر اســت؛ طبیعی
اســت اگر همه مسیرهای تولید واکســن را با موفقیت طی کنیم،
ممکن است چند ماه طول بکشد.

