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صفحه

روزنامه

است  حوزه ای  بحران،  مدیریت  حوزه 
که هر از چندی با وقوع حوادث طبیعی 
می شود؛  تبدیل  کشور  روز  بحث  به 
نهادهای  هم  و  مردم  هم  رسانه ها،  هم 
می پردازند،  آن  به  ویژه  به طور  دولتی 
این  مختلف  بخش های  به  توجه  لزوم 
گذشته  تجربیات  به کارگیری  و  حوزه 
نقل  آینده  حوادث  از  پیشگیری  در 
می شود،  رسانه ای  و  مردمی  محافل 
در  بحران  مدیریت  شوراهای  جلسات 
سراسر کشور با فواصل زمانی کوتاه تر 
اقدامات  گزارش  و  می شود  برگزار 
ارائه  باالدستی  نهادهای  به  شده  انجام 
می شود؛ اما با وقوع حادثه جدید بازهم 
متعددی  خسارات  و  می شویم  غافلگیر 
مهم  حادثه  چند  از  پس  می آید.  بار  به 
یکی دوساله اخیر بارها این مسئله مطرح 
آسیب شناسی  و  واکاوی  مورد  و  شده 
که  نکته ای  اما  است؛  قرارگرفته 
مانده  مغفول  بیشتر  میان  این  در  شاید 
علمی  ظرفیت های  به  توجه   باشد 

است.
با نگاهی به ساختار شوراهای مدیریت 
دریافت،  می توان  کشور،  در  بحران 
مدیران  را  شوراها  این  اعضای  عمده 
تشکیل  عملیاتی  و  اجرایی  دستگاه های 
می دهند که قطعًا حضور آنها به علت در 
اجرایی،  قدرت  و  نیروها  داشتن  اختیار 
سؤال  این  اما  است؛  ضروری  و  الزم 
جلسات  این  در  چرا  که  است  مطرح 
در  دانشگاهی  و  علمی  متخصصان  از 

استفاده  بحران  با  مرتبط  حوزه های 
اعضای  اغلب  است  بدیهی  نمی شود؟ 
دارای  بحران  مدیریت  شوراهای 
تخصص های  یا  مدیریتی  تخصص های 
مرتبط با شغل خود هستند، اما به جرأت 
مختلف  دالیل  به  آنها  گفت  می توان 
و  دانشگاه  اساتید  به اندازه  نمی توانند 
تیم های علمی و تحقیقاتی دانشگاهی یا 
مؤسسات دانش بنیان در بخش مطالعات 
و تحقیقات علمی مرتبط با بحران وقت 
و انرژی صرف کنند؛ بنابراین در شرایط 
فعلی، شاهد آن هستیم که کار علمی در 
صورت  به  یا  و  ندرت  به  مباحث  این 
بسیار محدود انجام می شود. در مواردی 
ارزشمندی  و  مناسب  تحقیقات  که  هم 
زیادی  امید  نمی توان  می گیرد  صورت 
نتایج  از  بهره گیری  و  شدن  اجرایی  به 
داشت،  اجرا  حوزه  در  تحقیقات  این 
همانطور که این استاد دانشگاه هم فقط 
این  نتایج  که  کرده اند  امیدواری  ابراز 

تحقیقات مورداستفاده قرار بگیرد!
تیم های  یا  اساتید  از  دعوت  بنابراین 
بحران  مدیریت  جلسات  به  علمی 
پروژه های  و  تحقیقات  تعریف  یا 
بخش های  در  دانشگاهی  و  علمی 
وجود  به شرط  حوزه  این  با  مرتبط 
بهره گیری  و  به کارگیری  تضمین 
می تواند  اجرا  حوزه  در  آن  از 
مهم ترین  و  تأثیرگذارترین  از  یکی 
محسوب  پیشگیرانه   اقدامات 

شود.

به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
توافقات این وزارتخانه با قوه قضائیه، مشاوره 
و  دانست  نیاز  یک  را  رسانه ها  برای  حقوقی 
گفت: شوراهای حل اختالف فرهنگ و رسانه 

به زودی کار خود را آغاز خواهند کرد.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اعالم  اساس  بر 
اسالمی، سید عباس صالحی در دیدار با اهالی 
رسانه گفت: امروز رسانه های مجازی و برخط 
باید تغییر شکل بدهند تا تأثیرگذاری بیشتری 
انتظاراتی  رسانه ها  از  دولت  اگر  باشند،  داشته 
توقعاتی  از دولت  هم  رسانه ها  مقابل  در  دارد 
دارند که این امر درست و معقولی است، در 
برمبنای  طرحی  گذشته  سال  در  راستا  همین 
مطرح  کشور  مسئوالن  با  هم اندیشی  جلسات 
شد و ظریف وزیر امور خارجه نیز در جلسه ای 
حضور یافت اما با تغییرات در سطح معاونت 
اما این  امور مطبوعاتی این روند متوقف شد؛ 
این  جدیدی  زمان  در  که  دارد  وجود  انتظار 

جلسات مجددًا آغاز شود.
گفت:  نیز  دولت  داری  رسانه  درباره  صالحی 
خود رسانه ها باید در این امر ورود کنند و با 
بحث و برگزاری جلسات به بازنگری در این 

باید منافع و مضرات رسانه های  بپردازند،  امر 
دولتی مطرح شود، درنهایت ادله  رسانه ها بیان 
شود تا همه به یک وفاق نظر برسند، وزارت 
خود  گام  اولین  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
موضوع یارانه مطبوعات را مطرح و رسانه های 

دولتی را از دریافت آن منع کرد.
امور مطبوعاتی نیازمند بخش حقوقی 

وی با اشاره به اینکه معاونت امور مطبوعاتی 
نیاز به یک بخش حقوقی دارد تصریح کرد: 
مشاوره حقوقی برای رسانه ها یک نیاز است، 
در همین راستا با قوه قضائیه نیز به توافقاتی 
فرهنگ  اختالف  حل  شوراهای  تا  رسیده ایم 

به زودی  این شوراها  راه اندازی شود،  رسانه  و 
کار خود را آغاز خواهند کرد تا از این طریق 
پاره ای از مشکالت که در بحث رسانه وجود 

دارد از بین برود.
عمومی،  آگاهی های  ارتقای  شورای  دبیر 
اجتماعی  معاونت  افکارسنجی  و  اطالع رسانی 
شورای  راه اندازی  از  گذشته  سال  قضاییه  قوه 
خبر  امسال  دوم  نیمه  در  رسانه  اختالف  حل 

داده بود.
مناسبت  به  خبر  این  اعالم  با  افتخاری  مهدی 
برای  داشت:  اظهار   ،97 مرداد  خبرنگار  روز 
اخذ  به  اختالف رسانه،  راه اندازی شورای حل 
مجوز راه اندازی شورای حل اختالف تخصصی 
حل  شورای  قانون   8 ماده  تحقق  به منظور 
اختالف نیاز بود که با مکاتبات انجام شده بین 
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه با حجت االسالم احمدی 
میانجی، رئیس شورای حل اختالف کشور، این 

موافقت اخذ شد.
برای  الزم  امکانات  و  مکان  وی  گفته  به 
و  فرهنگ  از سوی وزارت  این شورا  فعالیت 

ارشاد اسالمی تأمین شده است.

نتایج  دانشگاه شیراز گفت:  عضو هیئت علمی 
بررسی همه جانبه جغرافیای استان فارس نشان 
می دهد 17.26 درصد کل مساحت این استان 
ازاین رو، ضرورت  و  است  سیل  وقوع  مستعد 
دارد مدل سازی مکانی و تهیه نقشه مخاطرات 
برای  مؤثری  راهکار  به عنوان  استان  محیطی 
قرار  موردتوجه  آسیب پذیر  مناطق  شناسایی 

گیرد.
گفت وگو  در  قاسمی  پور  حمیدرضا  دکتر 
هازارد  مولتی-  نقشه  این که  بابیان  ایرنا  با 
تهیه کرده  را  فارس  استان  طبیعی  مخاطرات 
است، افزود: بر اساس نتایج این بررسی علمی، 
8.87 درصد سطح استان فارس عالوه بر سیل، 
به طور همزمان در معرض لغزش زمین نیز قرار 

دارد. 
منابع طبیعی  مهندسی  عضو هیئت علمی بخش 
دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  محیط زیست  و 
فارس  استان  سطح  درصد  یک  گفت:  شیراز 
نیز استعداد وقوع همزمان سیل و آتش سوزی 

جنگل را دارد. 
نشان  همچنین  بررسی ها  نتایج  داد:  ادامه  وی 
می دهد که 2.67 درصد سطح استان فارس در 
لغزش  سیل،  خطر  سه  همزمان  وقوع  معرض 

زمین و آتش سوزی جنگل قرار دارد. 
درباره  بررسی ها  نتیجه  گفت:  قاسمی  پور 
شهرستان شیراز نیز گویای آن است که 25.2 
سیل،  به  حساس  شهرستان  این  سطح  درصد 
آتش سوزی  و  سیل  معرض  در  درصد   1.21
جنگل و 18.13 درصد نیز در معرض سیل و 
درصد   3.57 میان،  این  در  است؛  زمین لغزش 
خطر  سه  هر  معرض  در  شهرستان  این  سطح 
سیل، آتش سوزی جنگل و زمین لغزش است. 

این دانشیار دانشگاه شیراز بابیان این که وقوع 
زندگی  واقعیت های  جزو  طبیعی  مخاطرات 
گفت:  است،  غیرقابل انکار  حقیقتی  و  بشری 
سطح  علمی،  مطالعات  از  بهره گیری  با  باید 
را  مخاطرات  این  از  ناشی  خسارات  و  تهدید 

کاهش داد. 
وضعیت  به  توجه  با  ایران  شد:  یادآور  وی 
توپوگرافی، شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی، 
جزو 10 کشور بالخیز دنیا است که هرساله با 
مخاطرات مختلفی مواجه است و مقابله با این 
مخاطرات مستلزم شناخت صحیح هر مخاطره 

و عوامل مؤثر بر وقوع آن است. 
این  از  نیز  فارس  استان  گفت:  قاسمی  پور 
انواع  با  به طورجدی  و  نیست  مستثنی  قاعده 

مختلفی از مخاطرات طبیعی مواجه است. 
افزود:  شیراز  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
مخاطرات  نقشه  تهیه  و  مکانی  مدل سازی 
محیطی استان فارس می تواند به عنوان یکی از 
راهکارهای مؤثر و همچنین یک چهارچوب 
مناطق  پیش بینی  و  شناسایی  در  جامع 

آسیب پذیر، موردتوجه مدیران استانی باشد. 
در  شده  انجام  مطالعات  بیشتر  در  گفت:  وی 
حوزه کنترل و مدیریت خطرات طبیعی، تنها 
موردبررسی  انفرادی  به صورت  خطر  یک 

شناخت  عدم  سبب  این  و  است  قرارگرفته 
می شود؛  منطقه  آسیب پذیری  وضعیت  جامع 
چند  همزمان  ارزیابی  که  است  حالی  در  این 
می تواند  آنها  مستعد  مناطق  شناسایی  و  خطر 
مدیریت جامع حوزه های  و  منطقه  آمایش  به 
آبخیز در راستای توسعه پایدار کمک شایانی 

داشته باشد.
مالی  خسارات  به  توجه  با  گفت:  پورقاسمی 
مدل سازی  طبیعی،  مخاطرات  زیست محیطی  و 
تهیه  و  طبیعی  مخاطرات  انواع  همزمان 
مختلف  بخش های  در  آنها  خطر  نقشه های 
در  حتی  و  فارس  استان  آبخیز  حوزه های  و 
بر  بسیار ضروری است و  مقیاس کل کشور 
این اساس تالش کردم نقشه مولتی - هازارد 
استان فارس را با تأکید بر سه مخاطره طبیعی 

سیل، زمین لغزش و آتش سوزی تهیه کنم. 
از  گفت:  شیراز  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
یافته های مهم نقشه مولتی-هازارد تهیه شده به 
باال سیل  با دقت  اشاره کرد که  این موضوع 
قابل  قرآن و سعدی  منطقه دروازه  گیری دو 

پیش بینی بوده است. 
پور قاسمی گفت: با مقایسه پیش بینی های مدل 
به دست آمده با اتفاقات اخیر می توان گفت این 
وقوع  احتمال  است  قادر  باالیی  دقت  با  مدل 
این مخاطرات را پیش بینی و از بخش مهمی از 

زیان های جبران ناپذیر پیشگیری کند. 
این  یافته های  از  امیدواری کرد که  ابراز  وی 
و  سرزمین  آمایش  بحران،  مدیریت  در  مدل 
توسعه ای  و  شهری  زیرساخت های  مکان یابی 
استان فارس و شهر شیراز استفاده و در طراحی 
برنامه های  و  اجتماعی  اقتصادی-  الگوهای 

توسعه ای به کار گرفته شود.

 15 گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
واردات  موضوع  مورد  در  نفر 
تعقیب هستند و طی  کاغذ تحت 
بانک مرکزی و  از  استعالمی که 
وزارت صمت درباره میزان دقیق 
توزیع  و  تخصیص یافته  ارزهای 
پاسخ  منتظر  گرفته ایم،  کاغذ 
استعالم از مراجع ذیصالح هستیم.

حقوقی  خبرنگار  گزارش  به 
قضایی ایرنا، غالمحسین اسماعیلی 
در سومین نشست خبری سخنگوی 
قوه قضائیه در دور جدید در پاسخ 
ارز  تخصیص  درباره  سؤالی  به 
این  در  پرونده های  و  کاغذ  به 
خصوص، افزود: شرکت هایی که 
به جای  گرفتند،  ارز  کاغذ،  بابت 
واردات  به  را  ارز  تمام  اینکه 
یک سوم  دهند،  اختصاص  کاغذ 
دوسوم  و  دادند  اختصاص  را  آن 
خرج  دیگر  مصارف  در  را   آن 

کردند.
دالر  میلیون   157 داد:  ادامه  وی 
معادل  که  بود  شده  استفاده  ارز 
شد  وارد  کاغذ  دالر  میلیون   ۵۷
که افراد شناسایی شده و بازداشت 

شدند.
شرکتی  کرد:  اضافه  اسماعیلی 
دیگری که ارز گرفته بود و کاغذ 

هم وارد کرده بود؛ اما این کاغذ 
در  مصوب  باقیمت  اسنادی  با  را 
که  رساند  فروش  به  آزاد  بازار 
بازداشت  نیز  شرکت  مسئوالن 

شده اند. 
خاطرنشان  قضائیه  قوه  سخنگوی 
با  ارز  تخصیص  اگر  کرد: 
از  و  انجام می شد  دقیق  محاسبات 
می گرفتند  تضمین  واردکنندگان 
نیز  توزیع  نحوه  در  همچنین 
می شد،  اعمال  صحیح  نظارت 
بازار  در  بحران  این  شاهد  امروز 

کاغذ نبودیم.
به عنوان  من  افزود:  اسماعیلی 
از  حقوقی  و  حقیقی  جایگاه 
می کنم  تقاضا  متولی  نهادهای 
سایر  در  و  ارز  تخصیص  در  که 
می شود،  پرداخت  که  تسهیالتی 
را  الزم  تضمین های  بانک ها 

شد  انجام  تخلفی  اگر  که  بگیرند 
تضمین ها  از  استفاده  با  بتوانند 

اقدامات الزم را انجام دهند.
احکام باالی 100 میلیون تومانی 

منتشر می شود
اسماعیلی افزود: برخی از اصحاب 
جزئیات  انتشار  خواستار  رسانه 
پرونده های  در  صادره  احکام 
ارتشا،  اقتصادی،  نظام  در  اخالل 
تبانی  و  کالهبرداری  اختالس، 
در انجام معامالت دولتی هستند و 
قانون  ماده 36  تبصره  به  توجه  با 
مالی  بار  چنانچه  اسالمی  مجازات 
این پرونده ها بیش از 100 میلیون 
تومان باشد، باید احکام آن منتشر 

شود.
بی حساب وکتاب  افراد  به  چرا 

ارز داده شده است؟ 
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی 

اینکه وزیر دارایی گفته است  بر 
که 30 میلیارد دالر ارز صادراتی 
گفت:  است،  بازنگشته  کشور  به 
این  به  چرا  کرد  سؤال  باید  اواًل 
داده  ارز  بی حساب وکتاب  افراد 
شده است؟ قرار جامعه ما بر این 
بدون  متولی  نهادهای  که  نیست 
بعد  و  کنند  اقدام  حساب وکتاب 
و  شناسایی  قضائیه  قوه  بگویند 
برخورد کند؛ بنابراین ابتدا تکلیف 
نهادهای  متوجه  خصوص  این  در 
این  داد:  ادامه  وی  است.  متولی 
برای یک مسئول که  نیست  هنر 
بگوید 30 یا 50 درصد ارز ناشی 
بازنگشته  کشور  به  صادرات  از 
قوه  به  ما  بگوید  هم  بعد  و  است 
رسانه ای  فقط  گفته ایم.  قضائیه 
پیگیری  قضائیه  قوه  که  می کنند 
قوه  که  اینجاست  سؤال  کند. 
برود؟  کسی  چه  سراغ  قضائیه 
مرحله  در  کرد:  اضافه  اسماعیلی 
درحالی که  می فرستند  لیست  بعد 
شکایت  باید  آن ها  یکایک  علیه 
بفرستند،  لیست  اینکه یک  کنند. 
در  که  است  عجیبی  اقدامات  از 
کشور ما باب شده است و همیشه 
هم قوه قضائیه باید پاسخگوی این 

اعمال و رفتار باشد.

نقل  به  »تابناک«  گزارش  به 
دیدار  در  روحانی  حسن  ایسنا،   از 
شخصیت های  و  علما  از  جمعی  با 
پیچیده  شرایط  به  اشاره  با  حوزوی، 
کنونی تأکید کرد: کسانی در کاخ 
سفید هستند که طی ۴۰ سال گذشته 
ایران  اسالمی  علیه جمهوری  همیشه 
و نظام اسالمی عمل می کردند و راه 
را فشار و جنگ  ما  با کشور  مقابله 
می دانستند و امروز همه این افراد در 

کاخ سفید یکجا جمع شده اند.
روحانی با تأکید بر اینکه خوشبختانه 
برخورد  این  در  که  دارند  مردم باور 
افزود:  نبودیم،  آغازگر  ما  تنش  و 
دشمن همواره به دنبال این بود که ما 
آغازگر باشیم و یکی از اقداماتی که 
از این دولت در تاریخ ثبت خواهد 
جمهوری  که  است  مهم  همین  شد، 
تنش  آغازگر  ایران   اسالمی 

نبود. 
برای  امروز  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز 
قدرت و تصمیم گیری هستیم، اظهار 
کرد: در دوران جنگ تحمیلی نیز در 
شدیم،  مواجه  مشکل  با  که  مقطعی 
ایجاد  جنگ  پشتیبانی  عالی  شورای 
این  دست  در  اختیارات  همه  و  شد 
شورای  مجلس  حتی  و  بود  شورا 
در  نیز  قضائیه  قوه  و  اسالمی 

دخالتی  شورا  آن  تصمیم گیری 
نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ 

اقتصادی قرار داریم.
رئیس جمهور گفت: در هیچ دوره ای 
با  بانکی و فروش نفت  در تبادالت 
مواجه  امروزه  شرایط  و  مشکالت 
و  تمرکز  نیازمند  لذا  نبوده ایم، 
از  اقتصادی  جنگ  شرایط  احساس 

سوی همه هستیم.
دوره  وارد  امروز  اینکه  بابیان  او 
اظهار  شده ایم،  جدیدی  صحنه  و 
اتفاق نظر  امروز  خوشبختانه  داشت: 
و  آمریکا  برابر  در  باید  که  داریم 
این زمینه هیچ  بایستیم و در  تحریم 
مقامات  و  مردم  بین  اختالف نظری 

کشور وجود ندارد.
روحانی با اشاره به اینکه بنده طرفدار 
اما انجام  مذاکره و دیپلماسی هستم، 
آن را در شرایط کنونی به هیچ عنوان 
سال  مهرماه  در  گفت:  ندارم،  قبول 
سازمان  به  سفر  جریان  در  گذشته 
دنیا  معروف  رهبران  از  نفر   ۵ ملل، 
رئیس جمهور  با  که  شدند  واسطه 
پیش  سال  و  کنیم  مذاکره  آمریکا 
از آن نیز وزارت خارجه آمریکا ۸ 
بار درخواست مذاکره داد، اما شرایط 
مذاکره  شرایط  به هیچ عنوان  امروز 
شرایط  ما  شرایط  امروز  و  نیست 

مقاومت و ایستادگی است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
با اشاره برنامه ریزی در حوزه نیروی 
اظهار کرد:  مهرماه ۹۸  برای  انسانی 
درخواست ۵۵ هزار مجوز استخدامی 
ارائه  استخدامی  امور  سازمان  به 
استخدامی،  کرده ایم و در مجوزهای 
بلندمدت  و  میان مدت  نیازهای 
در  ما  و  می دهند  قرار  هدف  را 
راستای اهداف میان مدت درخواست 

استخدامی ارسال می کنیم.
الهیار  علی  رویداد۲۴:  گزارش  به 
قانون   ۱۰۳ ماده  به  اشاره  با  ترکمن 
اظهار  کشوری،  خدمات  مدیریت 
فرهنگیان  بازنشستگی  روال  کرد: 
در  و  است  قبل  سنوات  مطابق 
صورت تمایل اشخاص و نیاز دستگاه 
همکاران  سنی،  شرایط  رعایت  با 
خدمت  ادامه  سال   ۳۵ تا  می توانند 
توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  دهند. 
آموزش وپرورش  وزارت  منابع 
بابیان اینکه ساماندهی نیروی انسانی 
است،  ۹۸شروع  شده  مهرماه  برای 
که  فارغ التحصیالنی  شمار  گفت: 
حق التدریس ها،  می پیوندند،  ما  به 
معلم ها  سرباز  پیمانی ها،  و  رسمی 
مشخص  نیز  خدماتی ها  خرید   و 

است.
در  تمهیدات  اساس  بر  افزود:  وی 
نظر گرفته  شده در مهرماه با کمبود 
نیرو مواجه نخواهیم شد و با ظرفیت 
موجود سال تحصیلی جدید را آغاز 

خواهیم کرد.
منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
گذشته  سال  کرد:  اضافه  ادامه  در 
در  انسانی  نیروی  کمبود  دلیل  به 
مدیران  و  معاونان  مناطق،  برخی 
کرده  تدریس  به  ملزم  را  مدارس 
از  مدارس  مدیران  امسال  که  بودیم 
فقط  و  تدریس خارج شدند  به  الزام 
برای معاونان الزامی گذاشته  شده که 
امیدواریم در ادامه کار بتوانیم آن ها 
را نیز از این طرح خارج کنیم تا به 
ساماندهی  و  مدرسه  اداری  کارهای 

آن بپردازند.

قوه  سخنگوی  ایرنا  گزارش  به 
قانون  این  طبق  گفت:  قضاییه 
مشاوران امالک فقط می توانند نقش 
و  باشند  داشته  واسطه گری  و  داللی 
قرارداد  تنظیم  به  مجاز  به هیچ عنوان 
بعد  نیستند.  ساختمان  پیش فروش 
و  خریدار  باید  توافق  و  مذاکره  از 
رسمی  اسناد  دفاتر  به  را  فروشنده 
و  قصور  شاهد  اما  کنند  راهنمایی 
کوتاهی مشاوران و اتحادیه مربوطه 
همچنین وزارت صمت به عنوان ناظر 

بر فعالیت صنفی هستیم.
این  اگر  کرد:  اضافه  اسماعیلی 
متولی  سازمان های  توسط  تکلیف 
که  پرونده هایی  با  ما  شود،  انجام 
را  سازندگان آپارتمان ها یک واحد 
به 10 نفر و یا حتی صد نفر فروخته 
باشند، روبه رو نخواهیم بود و از حجم 
پرونده های محاکم کاسته خواهد شد. 
وی یکی از مزایای قانون پیش فروش 
ساختمان را مسئله داوری را دانست 

و  سازندگان  میان  اگر  گفت:  و 
خریداران و مالکان اختالفی به وجود 
بیاید، می توانند به هیئت های داوری 
را  خود  مشکالت  و  کنند  مراجعه 

حل وفصل کنند. 
قانونی  قضاییه گفت:  قوه  سخنگوی 
و  شده  تصویب  پیش  سال   9 که 
هیچ هزینه اجرایی برای دستگاه های 
و  قصور  لحاظ  به  ندارد،  متولی 
کوتاهی متولیان در حوزه ها مختلف، 
برای مردم مشکالت زیادی را ایجاد 

کرده است. 
تحولی  برنامه  در  افزود:  اسماعیلی 
است  قرار  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
و  نهادها  تمام  از  قضایی  دستگاه 
ادارات  و  دستگاه ها  و  سازمان ها 
را  خود  وظایف  تا  کند  مطالبه گری 
اگر  و  دهند  انجام  شایسته  نحو  به 
سمت  به  ندهند،  انجام  را  وظایف 
از  که  می رویم  مقاماتی  با  برخورد 

انجام وظایف خود استنکاف کردند.

خفری:  زارع  مریم  خبری/  سرویس 
فراهم  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
کردن شرایط الزم جهت دسترسی آسان 
و سریع عموم به اطالعات و خدمات را در 
شهرداری ضروری دانست و گفت: یکی 
نیز  شیراز  اسالمی شهر  اهداف شورای  از 

ایجاد چنین شرایطی است.
یافتن  دست  برای  افزود:  عبدالرزاق  سید 
پنج ساله  برنامه  تهیه  در  هدف  این  به 
سوم شهرداری و بودجه سال جاری سعی 
کرده ایم به گونه ای عمل کنیم  که برنامه ها 
و تکالیف قابل اندازه گیری باشد و شهردار 
بر اساس برنامه زمان بندی شده باید مرتب 
شورا  به  برنامه ها  این  اجرای  از  گزارشی 
درگذشته  افزود:  وی  کند.  ارائه  مردم  و 
کمک  مختلفی  سازمان های  به  شهرداری 
سازمان ها  این  آن که  بدون  است  کرده 
تعهدات متقابلی در برابر شهرداری داشته 
شده  مقرر  پنج ساله  برنامه  در   اما  باشند؛ 
سازمانی  با  بخواهد  شهرداری  اگر  که 
همکاری کند باید این همکاری در قالب 
مقابل  سازمان  وظایف  و  باشد  تفاهم نامه 
رئیس  شود.  منتقل  شهرداری  به  نباید 
و  حقوقی  امور  برنامه وبودجه،  کمیسیون 
امالک شورای اسالمی شهر شیراز افزود: 
شهرداری  در  انسانی  نیروی  ساماندهی 
شیراز یکی از موضوعاتی است که ما بر 
اجرای آن تأکید زیادی داریم چراکه این 
چارچوب های  شدن  مشخص  موجب  کار 
می شود،  شهرداری  نظام  در  ارتقا  و  ترقی 
چیزی که هم اکنون در این سازمان دیده 
شهرداری  کرد:  اضافه  موسوی  نمی شود. 
را  نیروها  این  ساماندهی  باید طرح  شیراز 
تا پایان شهریورماه سال جاری به تصویب 
شورا برساند. وی همچنین از ایجاد کمیته 
برای  شهرداری  در  اعتبارات  تخصیص 
توزیع  و  تخصیص  به  بخشی  انضباط 

اعتبارات در این سازمان خبر داد.
شهرداری  شدن  مکلف  از  همچنین  وی 
کرد  اشاره  نیز  خود  امالک  ممیزی  به 
ممیزی  از  سال  پانزده  از  بیش  افزود:  و 
سال  و  می گذرد  شیراز  شهرداری  امالک 
صورت  راستا  این  در  تالش هایی  گذشته 
گرفت؛ اما این اقدامات نتوانست جوابگوی 
انتظارات شورای شهر شیراز باشد. موسوی 
ادامه داد: در سال جاری شهرداری شیراز 
مکلف شده 20 درصد کلیه امالک خود و 

یک منطقه  را به طور کامل ممیزی کند.
بودجه ریزی  به  اشاره  با  همچنین  وی 
انضباط  و  شفافیت  موجب  که  عملیاتی 
برای  کار  این  افزود:  می شود،  کاری 

و  شد  شروع  قبل  سال  از  بار  اولین 
شهرداری  پسماند  و  بازیافت  سازمان 
بابیان  موسوی  است.  داده  انجام  کار  این 
سازمانی  و  نقطه  هر  در  تغییر  این که 
به صورت تدریجی انجام می شود، ادامه داد: 
جهت  در  مهمی  گام  شفاف سازی  سامانه 
شیراز  شهرداری  سازمان  در  شفاف سازی 
افتاد؛  اتفاق  شورا  دوره  این  در  که  است 
اما هنوز در ابتدای کار قرار داریم و باید 
برسیم.  شده  پیش بینی  اهداف  به  به مرور 
وی در مورد مطالبات شهرداری شیراز نیز 
گفت: این سازمان یک هزار و هفت صد 
فقره چک وصول نشده دارد که عمده این 
چک ها مربوط به سال های 93 تا 97 بوده 

و مبلغ آن حدود 60 میلیارد تومان است.
حفظ قدرت با بسته نگه داشتن اطالعات

گفت:  شیراز  شهر  شورای  دیگر  عضو 
شهرداری یک نظام سنتی حدود صدساله 
دارد که هر چه زمان می گذرد به این آفت 
که نیروهای آن قدرتشان را از بسته بودن 
اطالعاتی که در اختیار دارند و قابل تفسیر 
بودن قوانین و ضوابط به دست می آورند، 
ادامه  حاجتی  مهدی  می شود.  مبتال  بیشتر 
خود  قدرت  سازمانی  که  زمانی  تا  داد: 
می آورد،  دست  به  مؤلفه هایی  چنین  از 
این  می کنند  کار  آنجا  در  که  مدیرانی 
دو موضوع را مبنای رقابت قرار  داده و 
بیگانه  عمومی  خیر  و  منافع  خواست،  با 
می شوند و به همین نسبت هم با مصوباتی 
بیگانه  است  آن  در  عمومی  منافع  که 
ما  مثال  برای  کرد:  اضافه  وی  می شوند. 
مصوب می کنیم حقوق کارکنان شهرداری 
منتشر شود اما آنچه منتشر می شود بیشتر 
و  خواست  تأمین  تا  دارد  به طعنه  شباهت 
مصوبه نمایندگان مردم باشد.  نائب رئیس 
و  حقوقی  امور  برنامه وبودجه،  کمیسیون 
ادامه  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  امالک 
می خواهند  برخی حوزه ها  در  این که  داد: 
و  بگذارند  فیلتر  شفاف سازی  راه  سر  بر 
است  این  دلیل  به  نشود  منتشر  اطالعات 
که برخی افراد و ذی نفعان قدرتشان را در 
عدم دسترسی سایر افراد به این اطالعات 
به دست می آورند. حاجتی ادامه داد: دیده 
کمیسیون  در  ما  که  اطالعاتی  می شود 
برنامه وبودجه شورا می خواهیم با اطالعاتی 

که داده می شود متفاوت است. 
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
وجه  عمومی،  منفعت  و  خیر  افزود: 
مشترک نظام شورایی و رسانه است و اگر 
به این مؤلفه توجهی نشود، بهتر است کار 

را رها کنیم و برویم.

 رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما 
و شخصیت های حوزوی:

همه  مسئوالن  درباره  ایستادگی  در  برابر آمریکا 
 اتفاق نظر  دارند

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع:
 درخواست مجوز استخدام 55 هزار معلم 

را ارائه کرده ایم

مشاوران امالک مجاز به تنظیم قرارداد 
پیش فروش ساختمان نیستند  رئیس کمیسیون برنامه وبودجه، امور حقوقی 

و امالک شورای اسالمی شهر شیراز:
فراهم کردن دسترسی آسان و سریع به اطالعات و 

خدمات در شهرداری از اهداف ضرروی است

عضو هیئت علمی دانشگاه: 
 17 درصد استان فارس مستعد سیل است

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

رئیس ستاد انتخابات استان فارس گفت: داوطلبان شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی تا 16 خردادماه 98 فرصت دارند 
که از مناصب قانونی خود که در ماده 29 قانون انتخابات مجلس ذکرشده استعفا دهند. 

سید احمد احمدی زاده، در گفت وگو با ایرنا افزود: متصدیان برخی پست و سمت ها باید از 6 ماه قبل از آغاز نام نویسی برای شرکت در 
انتخابات از سمت خود استعفا دهند که پس از پذیرش آن استعفا می توانند اقدام به نام نویسی کنند. وی ادامه داد: در انتخابات پیش رو، مهلت 
نهایی استعفا 16 خرداد در نظر گرفته شده و پس ازآن داوطلبان از دهم تا شانزدهم آذر فرصت دارند که برای شرکت در انتخابات ثبت نام 
کنند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس اظهار داشت: چنانچه فردی در هنگام ثبت نام انتخابات مشمول ماده 29 قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی بوده و طبق قانون می بایست تا تاریخ مشخص شده از سمت قانونی خود استعفا می داده اما استعفا نداده باشد از او ثبت نام 

نمی شود.

کاندیداهای انتخابات مجلس تا 16 خرداد از سمت خود استعفا دهند

وزیر فرهنگ خبر داد:

عضو هیئت علمی دانشگاه:

از هر دری کالمیسخنگوی قوه قضاییه:


