
گزارش

وقت دانستن توانستم نبود!

اعتبار یکی از باارزش ترین ســرمایه هایی است که 
یک انســان به تمام معنا می تواند آن را برای دنیا و 
آخرت خود ذخیــره کند تا در هر دو مکان موعود 
بتوانــد از مزیت های مــادی و معنوی آن بهره مند 
شــود. این ثروت بی بدیل در حقیقت ســرمایه ای 
اســت فناناپذیر که اگر هر فرد یا گروه و بخصوص 
دسته های منســجم سیاســی و اجتماعی بتوانند 
قدر و منزلت آن را دانســته و استفاده بجا نمایند، 
بدون هیچگونه مشــکلی مســیر ترقی و تعالی را 
طی خواهند کرد. کمی به اطرافمان و حتی درون 
خودمان بیندیشــیم که آیا در مقابل عهد و پیمان 
و قول و قرارهایی که با دیگران گذاشته ایم متعهد 
بوده ایم و توانسته ایم اجرای وظیفه کنیم یا زمانی 
که خرمان از پل می گذرد نگاهی هم به پشــت سر 
نمی اندازیم تا بینیم آن هایی که هر آنچه داشــتند 
خالصانــه در طبق اخالص گذاشــته و تقدیممان 
کردند، امــروز کجای این پازل قــرار گرفته و چه 

سرنوشتی دارند؟! 
زهی تأســف که اگر این درس سرلوحه زندگی ما 
باشــد فارغ از همه جفاهــا و بی معرفتی هایی که 
می بینیم می توانیم الگوی دیگران بوده و اگر قافیه 
را باخته ایم حداقل وجدانی آســوده داشته باشیم. 
عبور دولت ها از مــرز انتخابات یکی از آزمون هایی 
اســت که می تواند در طول خدمت آن ها جاودان 
و پایــدار بماند که در گذشــته کمتر شــاهد آن 
بوده ایم. زیاد به عقــب برنمی گردیم چرا که باعث 
کدورت های بیشتری خواهد شد و با روش و منش 
اسالم منافات دارد اما می توانیم نیم نگاهی به هشت 
سال سپری شده داشــته باشیم که چگونه آنچه به 
نام تعهد در دوران کوتاه بیســت روزه تبلیغاتی دو 
دولت آخر گفته شــد عملیاتی نگردید و همین امر 
باعث شــد تا جامعه دید و نظر خود را از فلسفه ای 
به نــام اصالحات در قالب تدبیــر و امید یکصد و 
هشــتاد درجه تغییر ماهیت دهد و به این سو نگاه 
کند تا شــاید بتواند در چهار یا هشت سال آینده 
شــاهد جبران مافات باشد که رنج کشیدن از ظلم 
بیگانگان راحت تر از بی اعتنایی خودی هاســت که 
دیدیــم چگونــه علی رغم همــه وعده ووعیدها اما 
آنچه در این دوران سخت گذشت حق یک جامعه 
هشتادوچند میلیون وفادار و فداکار نبود که بازهم 
تحمل کرد و پشت پا نزد تا جهان را از اجرای همه 

توطئه های مخفی شده در آستین مأیوس کند. 
ملت مثل همیشــه نشــان دادند که تحریم، فقر و 
کمبودهــا را می توانند نادیــده بگیرند و همچنان 
مستحکم و پابرجا باشند اما رانت خواری و تبعیض 
در همه زمینه ها جایگاهی در حکومت ناب اسالمی 
ندارد. آن ها شاهد بودند چگونه هشت سال گذشته 
می توانست فرصت خوبی برای دولت های یازدهم و 
دوازدهم باشد تا با ازخودگذشتگی، مرام اصالحات 
را برای همیشــه در این ســرزمین پایدار کرده و 
نهــال آن را در قلب ها بکارند اما اینگونه نشــد که 
نوعی ضعف مدیریتی و عــدم توانایی های الزم در 
رهنمودهــای رئیس قوه مجریه بود تا همه بافته ها 

رشته شوند! 
ملت ایران نشــان دادند که طالب نان نیســتند و 
جان را برای آن نمی دهنــد بلکه خواهان اعتبار و 
آبــرو بوده تا نان و جان را توأمان فدای به دســت 
آوردن آن کننــد. آن ها هنوز هم بــا الهام از کالم 
به جامانــده و گهربــار معمار انقالب مســیر خود 
را همــوار، تعییــن و مدیریت می کننــد و هرگز 
زیر بار مهندســی های جدید و تازه از راه رســیده 
که بوی غــرب و ۲۰۳۰ را می دهنــد، نمی روند و 
 پیامدهای عدم پذیرش آن را که تحریم های شدید 

است می پذیرند. 
آن ها FATF را دام گســترده ای می بینند تا عده ای 
ساده لوح در قالب دولت مدافع آن باشند درحالی که 
قبــل از آن بارها و بارها در این باتالق های دلفریب 
صادراتــی افتاده اند و هنوز هــم هزینه های آن را 
پرداخــت می کننــد! امروز و پس از گذشــت ۲۸ 
خرداد و اعــالم نظریات خردمندانــه همین ملت 
تحت تأثیــر تحریم ها در پــای صندوق های رأی 
شــاهدیم که چگونه آن هایی که طی هشت سال 
گذشته نتوانســته بودند خود را متقاعد به شنیدن 
حرف های مردم عادی کنند، ســعی و تالش دارند 
تــا چهره هایی در قوه مجریه ای را که حدود دو ماه 
به پایانش باقی نمانده موجه و اهل تعامل نشــان 
دهند اما به قول قیصــر امین پور »ناگهان چگونه 

زود دیر می شود«! 
شما هشــت سال فرصت داشــتید تا فارغ از همه 
دســته بندی ها و طرح های صوری همچون نشست 
یکشنبه های مدیران با شهروندان که نوعی بازی با 
آن ها بود، خالصانه به میانشــان رفته و همانند امام 
حســن عسگری هم ســفره جذامیان حواشی شهر 
مدینه می شــدید تا اگر نمی توانید مشکالتشان را 
حل وفصل کنید روح همدردی مســالمت آمیز را از 
آن ها بگیرید که در این فرصت بسیار محدود هرچه 
دراین باره تالش کنید آب در هاون کوبیدنی بیش 

نخواهد بود!

مخاطب شمایید

نتایج انتخابات شــورای شــهر ششم تهران اعالم شــد و کرسی های سبز پارلمان 
شهری پایتخت برای چهار سال به لیست »شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی« 

سپرده شد ، لیستی که ترکیبی از چهره های شناخته شده یا ناشناخته است.
رئیس ســتاد انتخابات استان تهران شب گذشته اســامی و آرای اعضای منتخب 
شورای شهر تهران را اعالم کرد که براساس آن : »مهدی چمران« با ۴۷۶۲۸۲ رای، 
»پرویز ســروری« با ۳۶۲۹۲۰ رای، »نرجس ســلیمانی« ۳۵۶۷۰۹ رای، »حبیب 
کاشــانی« ۳۲۶۱۳۲ رای، »محمد آخوندی« بــا ۳۲۵۸۵۷ رای، »ناصر امانی« با 
۳۱۴۷۰۷ رای، »مهدی پیرهادی« با ۳۱۲۸۱۵ رای، »مهدی بابائی« با ۳۰۹۵۶۹ 
رای، »ســیدجعفر تشکری هاشــمی« با ۲۹۹۷۴۶ رای، »ســید احمد علوی« با 
۲۹۷۱۶۸ رای، »مهدی اقراریان« با ۲۹۶۹۴۰ رای، »مهدی عباسی« با ۲۹۶۴۶۳ 
رای، »علیرضا نادعلی شهرستانکی« با ۲۹۴۷۲۶ رای، »احمد صادقی« با ۲۹۱۴۷۴ 
رای، »ســیدمحمد آقامیری« با کد ۱۵۶۵ و بــا ۲۸۸۴۳۳ رای، »میثم مظفر« با 
۲۸۷۷۸۵ رای، »زهرا شــمس احســان« با ۲۷۹۸۷۰ رای، »نرگس معدنی پور« با 
۲۷۶۱۲۶ رای، »علی اصغر قائمی« با ۲۷۴۰۰۴ رای، »ســوده نجفی« با ۲۶۵۶۰۷ 

رای، »جعفر بندی شربیانی« با ۲۵۵۸۵۴ رای.
مهدی چمران: نام آشــناترین عضو شورای شهر تهران است که با احتساب دوره 
ششم باید گفت که چهار دور نماینده مردم در شورای شهر بوده است، وی که برادر 
شهید چمران است، متولد ۱۳۲۰ در تهران، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد 
معماری از دانشــگاه تهران است که در کارنامه اجرایی و پژوهشی چمران ریاست 
دوره های دوم، سوم و چهارم شورای شهر تهران، ریاست دانشکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران، دبیر شورای عالی دفاع ملی، ریاست بنیاد حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس، معاونت فرهنگی ســتاد فرماندهی کل قوا، مشــاور تحقیقات علمی 
رئیس ســتاد فرماندهی کل قوا، ســخنگوی ائتالف آبادگران ایران اسالمی، نایب 
رئیس جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی، ریاســت شــورای عالی استان ها، 
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران و ریاست بنیاد فرهنگی شهید چمران دیده 

می شود. 
پرویز سروری: وی متولد ۱۳۳۷ در همدان است و بررسی سوابقش نشان می دهد 
که فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد مدیریت امور دفاعی بوده است. همچنین 
نماینده مردم شــهر تهران در هفتمین و هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی، 
عضو چهارمین دوره شورای شــهر تهران، ریاست کمیته امنیت داخلی کمسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی در مجلس هشتم، ریاست کمیته ویژه مجلس در 
بررســی حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، ریاست کمیسیون نظارت و حقوقی 
شورای شهر تهران، سخنگویی هیئت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بررسی 

حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و...  جز سوابق وی است. 
نرجس سلیمانی: فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی است و در سوابق وی اشاره 

شده که او پژوهشگر و فعال اجتماعی است. 
حبیب کاشانی: ۵۶ ســاله و دکترای حقوق بین الملــل دارد. او مدرس دانشگاه 
اســت و از مهمترین ســوابق اجرایی و پژوهشی کاشــانی می توان به عضویت در 
شــورای اسالمی شهر تهران در دوره های دوم، ســوم و چهارم، معاونت اجرایی و 
اداری شورای اسالمی شهر تهران در دوره های دوم و سوم، خزانه دار و نایب رئیسی 
کمیســیون بودجه شورای اسالمی شــهر تهران در دوره چهارم، مؤسس اداره کل 
امور ایثارگران شهرداری تهران، مدیرعاملی باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس، 
مدیریت تیم ملی فوتبال المپیک جمهوری اسالمی ایران، عضویت در هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال جمهوری اســالمی ایران و عضویت در هیات رئیسه فدراسیون 

کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد. 
محمد آخوندی: ۴۳ ســاله و دارای مدرک دکترای تخصصی جامعه شناســی 
)بررسی مسائل اجتماعی ایران( اســت که در لیست سوابق اجرایی و پژوهشی او 
آمده اســت که وی عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و منابع انســانی بنیاد 
احســان ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، مدیر کل امور بین الملل و روابط 
عمومی و سخنگوی سازمان تربیت بدنی کشور، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه 
گذاری امین اعتماد)صندوق ذخیره بسیجیان کشور(، صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
روزنامه وطن امروز، عضو موظف هیات مدیره، قائم مقام و معاون اجرایی موسســه 
فرهنگی مطبوعاتی جام جم، عضو هیات مدیره باشــگاه های فرهنگی ورزشــی 

پرسپولیس و سایپا است.
ناصر امانی: ۶۱ ســال دارد و دارای مدرک حوزوی ســطح دو حوزه علمیه قم و 
مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین )دافوس( 
اســت. اوهم از معاونان قالیباف شهردار اسبق تهران اســت و در سوابق اجرایی و 
پژوهشی وی، معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 
ایران، معاونت نیروی انســانی نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران، قائم مقام 

معاونت مالی و اداری شــهرداری تهران، معاونت منابع انســانی شهرداری تهران، 
معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران عنوان شده است. 
مهدی پیرهادی:  ۴۲ سال ســن دارد و دارای مدرک دکترای روابط بین الملل 
از دانشگاه عالمه طباطبایی اســت. از جمله مهمترین سوابق او می توان به مدیر 
کل فرهنگی قوه قضاییه، معاون شــهرداری منطقه ۳ تهران، ریاست هیئت مدیره 
گروه شــرکت های تعاونی کارکنان شــهرداری تهران و مسئولیت قرارگاه مسجد 
محوری اشــاره کرد، او همچنین رئیس هیات مدیره شرکت خودرو سرویس شهر 

نیز بوده است.
مهدی بابایی: ۴۱ ساله و دانشــجوی مقطع دکتری مدیریت تکنولوژی است. او 
در حوزه علوم تربیتی نیز مدرک کارشناســی ارشــد خود را اخذ کرده اســت. از 
مهم ترین ســوابق مهدی بابایی می توان به مســئولیت سازمان بسیج شهرداری 
تهران، مشاور رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسالمی و مدیریت 
عامل شرکت عرف ایران اشاره کرد. از دیگر سوابق مهدی بابایی همچنین معاونت 
خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه ۱۳، شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۳، 
شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۳ و شهرداری ناحیه ۴ منطقه ۱۳ است و وی همچنین 
مولف کتاب کارآفرینی ســازمانی با رویکرد برنامه ریزی آموزشی است. او در سال 
۱۳۸۶ نیز به عنوان کارمند نمونه شــهرداری تهران و در ســال ۱۳۹۰ به عنوان 

شهردار ناحیه نمونه انتخاب شد.
سیدجعفر تشکری هاشــمی: متولد ۱۳۴۱، دانشــجوی دکتــرای مدیریت 
صنعتی )استراتژی صنعتی(-دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات است او 
از معاونان قالیباف شهردار اسبق تهران بوده است و در کارنامه اجرایی و پژوهشی 
وی، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسالمی، معاون اسبق 
توســعه منابع انسانی شــهرداری تهران، معاون اســبق حمل و نقل و ترافیک و 
مدیر عامل ســازمان ترافیک شــهرداری تهران، جانشــین راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مدیرکل مهندسی ترافیک و فنی راهور 
 و مدیر عامل موسســه تحقیقات و توســعه ناجی، جانشین ســتاد سپاه هشتم 

ثامن االئمه )ع( دیده می شود. 
سید احمد علوی: ۴۲ سال دارد  و تحصیالت خود را تا مقطع دکترا ادامه داده 
اســت. از مهمترین ســوابق علوی می توان به مدیرعاملی شرکت نوین عرف، قائم 
مقامی شــرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و معاونت برنامه ریزی و 

توسعه اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران اشاره کرد. 
مهدی اقراریان: ۴۲ ســاله است که  دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی 
اســت. در سوابق اقراریان، معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی استان 
تهــران و واحــد تهران مرکز، رئیــس دبیرخانه مرکزی رویداد ملی کرســی های 
آزاداندیشــی دانشگاه آزاد اسالمی، معاون فرهنگی نمایندگی آستان قدس رضوی 

استان تهران و... دیده می شود. 
مهدی عباسی: عضو دیگر شورای شهر ششم است که ۳۸ سال دارد و دانشجوی 
دکترای مدیریت دولتی اســت. در سوابق اجرایی و پژوهشی او رئیس مرکز عمران 
و امالک دانشگاه آزاد اسالمی، شهردار منطقه ۱۷ تهران، قائم مقام شهردار منطقه 
۳ تهران، رئیس دبیرخانه هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران )مدیرکل(، عضو 
کمیته عالی درآمد و کمیته دیون شهرداری تهران، عضو کمیته انتصابات معاونت 
اجتماعی شهرداری تهران، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تهران، 
عضو کمیته انتصابات شهرداری منطقه ۳ تهران، مدیریت اجرای پروژه های متعدد 
عمرانی تونل، زیرگذر، بوســتان، ابنیه، راه و باند در مناطق ۳، ۶ و ۱۷ شهر تهران 

و... دیده می شود. 
علیرضا نادعلی شهرستانکی، ۴۶ ساله است که در سوابق وی می توان به دستیاری 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور در حوزه ارتباطات فرهنگی انقالب اسالمی، 
مدیر کلی حوزه ریاست این سازمان، دستیار محتوایی و راهبردی قرارگاه فرهنگی 

بقیة اهلل )عج(، دبیر شورای هماهنگی قرب و معاونت هماهنگ کننده سازمان بسیج 
شهرداری تهران اشاره کرد. 

احمد صادقی: عضو دیگر شــورای ششم است که  ۵۰ ســال سن دارد و دارای 
کارشناســی ارشــد حقوق قضایی و گواهینامه معادل دکترای تخصصی حرفه ای 
مدیریت بحران اســت. صادقی رئیس کمیته مدیریت شــهری و امور شــوراهای 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت 
بحران و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان تهران، قائم مقام سازمان جوانان، قائم مقام سازمان داوطلبان و 
معاونت امور استانهای جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، رئیس کار گروه 
ایمنی و مدیریت بحران برنامه ۵ ساله شهر تهران و دبیر کمیته مدیریت بحران و 

پدافند غیرعامل شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.
سیدمحمد آقامیری: ۴۶ ســاله و دارای مــدرک تحصیلی حوزوی، سطح عالی 
و خارج فقه و اصول اســت که در حال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی عمران 
)گرایش زلزله( و کارشناســی ارشد علوم سیاســی است. بررسی سوابق وی نشان 

می دهد که در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت متعددی داشته است. 
میثم مظفر: ۴۰ ســاله و دارای مدرک دکتری سیاستگذاری دولتی و خط مشی 

عمومی از دانشگاه علم و صنعت است. 
در ســوابق اجرایی و پژوهشــی او معاونت ســابق طرح و برنامه و رئیس مرکز 
مطالعات و بررســی های راهبردی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مدیرعاملی 
ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و عضو هیات مدیره شرکت 
واحد اتوبوســرانی، قائم مقام شــهردار منطقه ۱۷ تهران، مدیرکل حوزه ریاست 
و امور مناطق و فرهنگســراها در ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ...  

مشاهده می شود. 
زهرا شمس احسان: دیگر بانوی شوراست که ۴۰ سال دارد و مدرک دانشگاهی 
او کارشناســی ارشد مطالعات زنان و دانشــجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی 
است. مهمترین ســوابق اجرایی و پژوهشی این عضو شورا، مدیر بانوان شهرداری 
منطقه ۴، مدیر اداره آسیبهای اجتماعی اداره کل امور بانوان، مدیر اداره مشارکت 
و امــور اجتماعی اداره کل امور بانوان، مدیر اجرایی طرح مشــاوره و روان درمانی 
زندانیان زن اســتان تهران تحت نظارت دفتر مشاور امور بانوان شهرداری تهران، 
مدیر اجرایی دو دوره آموزشــی سراســری ویژه مدیران، روانشناسان و مددکاران 
ســازمان زندان های کشور، مشــارکت در راه اندازی و اجرای طرح مشاوره و روان 
درمانی زندانیان زن اســتان اصفهان، مدیر اولین خانــه امن زنان و دختران مورد 
خشونت وابسته به شهرداری تهران و مشاور رئیس فراکسیون امور زنان و خانواده 

مجلس شورای اسالمی است.
نرگس معدنی پور: ۵۱ ســاله و دارای کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی )گرایش 
مدیریت استراتژیک( است. ازجمله مهمترین سوابق اجرایی و پژوهشی معدنی پور 
می توان به شــهردار منطقه ۱۳، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، تدوین طرح 
جامع آموزش و توانمندســازی زنان شــهر تهران، تدوین چارچوب آموزش سواد 
زندگی خانوادگی و دانشنامه خانواده، تدوین برنامه راهبردی کیفیت بخشی زندگی 

و توسعه پایدار در شهر تهران اشاره کرد. 
علی اصغر قائمی: ۵۹ ســاله و کارشناسی ارشد مهندســی فناوری اطالعات و 
ارتباطات از دانشگاه امیرکبیر است. او رئیس مرکز کامپیوتر استان خراسان سپاه، 
رئیس مرکز اطالعات و ارتباطات ناجا، رئیس هیئت مدیره موسســه رایانه شــهر 
شــهرداری تهران، رئیس هیئت مدیره موسسه فناوران شــهر شهرداری تهران و 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری 

تهران بوده است. 
سوده نجفی: ۴۳ ســاله و دانشــجوی دکتری مدیریت دولتــی دارد و مدرس 
دانشــگاه و مولف کتاب در زمینه مدیریت اســت. براســاس رزومه ای که ارائه 
کرده، وی در کارنامه و ســوابق اجرایی و پژوهشی خود مشاور رئیس فراکسیون 
زنان مجلس شــورای اسالمی، مدیر حوزه ســالمت، رئیس اندیشکده حکمرانی 
تهران)شــهری(، معــاون بانــوان و امور خانواده شــورای ائتالف تهــران، عضو 
 شــورای مرکزی و معاون امور بانوان جمعیت پیشــرفت و عدالت ایران اسالمی 

و ... را دارد.
جعفر بندی شــربیانی: ۳۹ ساله و مهندس مکانیک و کارشناس ارشد مدیریت 
بازرگانی اســت. در کارنامه اجرایی و پژوهشــی او مدیر کل تــدارکات اقالم فنی 
معاونت مهندســی تعمیرات هواپیمایی هما، مدیر تدارکات اقالم عمومی معاونت 
پشتیبانی هواپیمایی هما، عضو هیئت مدیره سیمان خوزستان و...  دیده می شود. 
وی همچنین عضو شورای فرهنگی شهرستان ری، دبیر دبیران شورایاران منطقه 

۲۰ و دبیر شورایاران مناطق پهنه جنوب تهران است.  ایسنا
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رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برگ ســبز پلیس سند 
رسمی اســت اما در قانون ذکر شده که برای جلوگیری 
از مشــکالت بعدی که در خرید و فروش ها ممکن است 
رخ دهد بهتر است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

حجت االسالم محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری 
در نشست خبری با اصحاب رسانه که در نخستین روز از 
هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای اصل 
۱۷۳ قانون اساســی، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی 
از افتخارات جمهوری اســالمی در سال ۱۳۶۱ تأسیس 
شــد. ما افتخار می کنیم که این نهاد برای تظلم خواهی 
همه مردم تشکیل شــده است. این دیوان تشکیل شده 
است که هرکجا حق ایرانی ضایع شد ما به داد او برسیم 

و دادخواهی کنیم.
وی افزود: هر احدی که حقش در برابر حاکمیت تضییع 
می شود به دیوان عدالت مراجعه و حق خواهی می کند، 
اگر آئین نامه ای صادر شــود که حــق فردی را تضییع 
کند به واســطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل 
می شــود.مصدق بیان کــرد: دیوان عدالــت اداری با ۷ 
معاونت اداره می شود که ۳ معاونت آن مربوط به شعب 
دادگاه ها می شــود؛ ۸۵ شــعبه دادگاه و ۱۲۰ قاضی در 

دیوان عدالت اداری مشغول هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشــاره به ابالغ سند تحول 
قضائــی گفت: تحول دیوان عدالت اداری در این ســند 
دیده شــده است اما مصادیق آن را خودمان باید تدوین 
کنیم، بر اساس همین سند برنامه های جاری را در سال 
۱۴۰۰ تدویــن کرده ایم که تخصصی کــردن هیأت ها، 

گسترش اقدامات پیشگیری و... از اولویت های ما است.
وی ادامــه داد: ما در خصوص مرخصــی زایمان حدود 
۱۵ هــزار پرونــده در طول یک ســال داشــتیم که با 
یک برنامــه ریزی جدی و رأی هیــأت عمومی در این 
زمینه این مشــکل حل شــد، این موضوع از مصادیقی 
 است که می شــود با یک رأی از ایجاد چند هزار پرونده 

جلوگیری کرد. 
در ادامه وی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آرای 
صادره از دیــوان عدالت اداری اجرا می شــوند یا خیر، 

گفــت: بیش از ۹۰ درصد احکام صــادره از دادگاه های 
دیــوان عدالت بدون هیچ گونه تنشــی اجرا می شــود، 
ممکن اســت حدود ۱۰ درصد برای اجرای آن مشــکل 
باشــد که البته این مشــکل به نهادها و ســازمان ها بر 
می گردد که به عنوان مثال برای اجرای حکم در آن بازه 

زمانی آمادگی ندارند.
رئیــس دیوان عدالت اداری با اشــاره به نقش نهادهای 
مردمی در دیوان عدالت اداری گفت: نهادهای مردمی به 
صورت نظام مند می توانند گزارش تخلف حتی در موارد 

ترک فعل ها به دیوان عدالت اداری داشته باشند.
وی با اشــاره بــه یکی از احــکام دیــوان در ارتباط با 
بازنشســتگی ۲۰ ساله مشاغل ســخت و زیان آور گفت: 
قوانیــن متعددی در این خصوص وجــود دارد که ما از 
مجلس درخواســت کردیم این موضوع ساماندهی شود 
چرا که دیوان عدالت اداری مرجع قانون گذاری نیســت 

و مرجع اجرای قانون است.
رئیــس دیوان عدالت اداری در ارتبــاط با موضوع اطاله 
دادرســی ها گفت: بازه زمانی رسیدگی به یک پرونده به 
صورت عادی زیر ۵۰ روز اســت. اکنون در حال بررسی 
هســتیم که پرونده هایی که در ۲ ســال پیش تشکیل 
شــده اند چرا هنوز جــواب نگرفته اند و بــرای تعیین و 

تکلیف هرچه سریع تر اقدام کنیم.
رئیــس دیوان عدالت اداری در پاســخ به اینکه آیا برگ 
سبز پلیس سند رسمی است یا نه، بیان کرد: برگ سبز 
پلیس ســند رسمی اســت اما در قانون ذکر شده است 
که برای جلوگیری از مشــکالت بعــدی که در خرید و 
فروش ها ممکن است رخ دهد بهتر است به دفاتر اسناد 
رســمی مراجعه کنند. وی در پاســخ به سوال دیگری ، 
مبنــی بر اینکه آیــا در زمینه ترک فعــل پرونده ای در 
دیوان عدالت اداری تشــکیل شــده یا خیر، بیان کرد: 
متأســفانه مردم ما در فضای مجــازی به موارد مختلف 
اعتــراض می کنند اما هیچ زمان بــه محاکم برای ثبت 
شــکایت خود مراجعه نمی کنند، تــا به این لحظه هیچ 
پرونده ای در ارتباط با ترک فعل در دیوان عدالت اداری 

تشکیل نشده است.  مهر

برگ سبز پلیس سند رسمی خودرو است

با اعضای شورای ششم تهران آشنا شوید

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

آمریکایی ها ســال ها مدعی بودند ایــران تحت تحریم 
دارویــی و غذایی نیســت. با این حال چنــد روز قبل 
 وزارت دارایــی آمریکا اعالم کرد تحریــم دارویی ایران 

لغو شد.
بیش از یک دهه اســت که مسئله تحریم دارو در ایران 
بسیار جدی شــده است. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر 
سابق بهداشت وقتی در سال ۹۳ سخنران پیش از خطبه 
نمازجمعه تهران بود گفت ایران در دارو تحریم اســت و 
حتی دولت قبل هم با مشــکالتی در این زمینه مواجه 
بوده است. اما آمریکایی ها و اروپایی ها نظر دیگری دارند. 
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می گوید: 
طبــق قوانین ما مجــوز کلی صادرات مواد پزشــکی و 

دارویی به ایران وجود دارد.
جاستین واکر، مدیر روش های تحریم در موسسه یو کی 
فایننس، که نماینده بانک های بریتانیاســت می گوید: 
"معامله با ایران در زمینه اقالم بشردوســتانه و عملیات 
مربوط به آن پیچیده است. از نظر قانونی، دارو مشمول 
تحریم نیســت اما اگر طرف معامله یــک نهاد یا عامل 
تحت تحریم باشد، ارسال آنها مشمول تحریم می شود."

با وجود آنکه مقامات آمریکایی از یک سو ادعا می کردند 
ایــران تحت تحریم دارویی و غذایی نیســت در دو ماه 
آخر دولــت ترامپ، ۷۵ تــن از نماینــدگان مجلس و 
سنای آمریکا در نامه ای به استیون منوچین، وزیر وقت 
دارایــی و مایک پمپئو، وزیر وقت خارجه ایاالت متحده 
خواستند تا دولت ترامپ ترتیبی دهد تا محدودیت های 
جهانی برای ارسال کیت های آزمایشگاهی، دستگاه های 
تنفسی و دیگر وسایل ضروری برای مقابله با همه گیری 

کرونا به ایران موقتا برداشته شوند.
امــا نکته جالــب ماجرا آنجاســت که جــو بایدن قبل 
از مراســم تحلیف از ترامپ درخواســتی مشــابه آنچه 
نمایندگان مجلس از ترامپ داشــتند مطرح کرده بود. 
به نوشته فارین پالیسی جو بایدن از ترامپ خواسته بود 
مجوزهایی صادر کند تا ارســال مواد دارویی و غذایی به 
ایران تسهیل شــود. این درخواست جو بایدن از ترامپ 
درحالی توسط رسانه های آمریکایی پوشش داده می شد 

که چند روز پس از تحلیف بایدن،  آمریکا اولین شرکت 
تولید کننده واکســن ایرانی کرونا را تحریم کرد. وزارت 
خزانه داری آمریکا، ۲۴ دی ماه چند فرد و نهاد ایرانی از 
جمله محمد مخبر رئیس ســتاد اجرایــی فرمان امام و 
مؤسسه دانش بنیان برکت، تولیدکننده نخستین واکسن 
ایرانی کرونا را به فهرست اتباع و افراد خاص تحریم شده 

این وزارتخانه اضافه کرد.
برخی شــرکای تجاری ایران نیز از وضعیت پیش آمده 
بــرای مبادالت انسان دوســتانه ناراضــی بودند. صفحه 
رســمی توئیتــر ســخنگوی وزارت خارجــه چین روز 
دوشنبه ۲۶ اسفند با انتشار بیانیه ای گفته است: »ادامه 
تحریم های آمریکا بر خالف مسائل انسان دوستانه است 
و توانایی ســازمان ملــل و دیگر نهادهــای بین المللی 
 بــرای کمــک به جمهــوری اســالمی را تحــت تاثیر 

قرار می دهد«.
ســعید نمکی وزیر بهداشــت ایــران در ۲۴ خرداد ماه 
۱۴۰۰ خبــر مهمی را به مردم ایران داد. او گفت: دیروز 
مجوز اضطراری واکسن کووایران برکت صادر شد. وزیر 
بهداشت در مورد واکسن مشترک ایران و کوبا هم گفت: 
درباره واکسن تولید مشترک پاستور و کوبا نیز قرار شد 
پاســتور مدارک را آماده کند و طــی هفته آینده اقدام 
کنیم؛ بنابراین واکسن برکت به مجموعه واکسیناسیون 

ما می پیوندد و پاستور هفته آینده خواهد پیوست.
چند روز پس از انتشــار خبر صدور مجوز واکسن ایرانی 
 بی بی ســی به نقل از وزارت دارایی آمریکا خبر از صدور 

مجوز واردات اقالم مرتبط با کرونا را به ایران داد.
ســالها آمریکایی ها ادعا می کردند ایــران تحت تحریم 
دارویی نیســت، اما پس از آنکه ایران واکســن کرونا را 
ســاخت اعالم کردند تحریم های دارویی ایران لغو شد. 
این تجربه را ایران در ماجرای بنزین هم داشــته است. 
در سال هایی که ایران توانست ظرفیت تولید بنزین خود 
را افزایش دهد و از واردات بنزین بی نیاز شــود،  ترامپ 
گزینه تحریمی بنزین را از روی میز برداشــت. این تنها 
شاه کلید رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران است. ایران 

باید قدرتمند شود.  فارس

تحریم واکسن کرونا چرا لغو شد؟


