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گـــزارش

مديرعامــل موسســه خيريــه كهريزك گفــت: هزينه 
نگهداری هر مددجو در آسايشگاه كهريزك ماهيانه 11 

ميليون و 300 هزار تومان است.
به گزارش تســنيم؛ حســن احمدی در نشست خبری 
پنجاهمين ســالگرد توســعه و خدمت رسانی آسايشگاه 
كهريزك اظهار كرد: اين آسايشــگاه از سال 51 فعاليت 
خود را آغاز كرد و اين موسســه توسط دكتر حکيم زاده 
راه اندازی شــد و در طی اين ساليان خدمات خوبی را به 

جامعه هدف خود ارائه كرده است.
وی با اشــاره به اينکه در طی اين سال ها عالوه بر ارائه 
خدمات در آسايشــگاه كهريزك در تهران، آسايشــگاه 
كهريــزك در البرز، درمانگاه جواد االئمــه نيز در تهران 
راه اندازی شــده اســت، گفت: عالوه بر ايــن موارد نيز 
مجموعه بانوان نيکوكار استان تهران و البرز نيز فعاليت 
خود را آغاز كرده اند. همچنين دانشــگاه علمی كاربردی 
نيز در آسايشــگاه كهريزك تهــران فعاليت خود را آغاز 

كرده است.
مديرعامل موسســه خيريه كهريزك با اشــاره به اينکه 
3250 نفــر از مددجويــان در دو آسايشــگاه كهريزك 
تهــران و البرز خدمات دريافت می كنند، گفت: عالوه بر 
اين 350 نفر از سالمندان نيز در منازل خدمات مراقبت 
در منزل توســط مددكاران آسايشگاه كهريزك دريافت 
می كنند. ضمن اينکــه بنا داريم در آينده نزديك تعداد 

مددجويان مراقبت در منزل را افزايش دهيم.
احمدی همچنين به راه اندازی دانشــگاه علمی كاربردی 
در مجموعه آسايشــگاه كهريزك اشاره كرد و گفت: در 
اين مجموعــه نيز 300 دانشــجو تحصيل می كنند كه 
بالــغ بر 145 نفر از فارغ التحصيالن در اين دانشــگاه از 

كارمندان و پرسنل دو آسايشگاه تهران و البرز هستند.
وی ادامــه داد: با توجــه به اينکه در آينــده نزديك با 
جمعيت سالمندی روبرو هستيم، پيشنهاد ما اين است 
كه بتوانيم خدمات مراقبــت در منزل را برای اين افراد 
افزايــش بدهيم چرا كه هزينه مراقبــت در منزل برای 
اين گروه از جامعه يك چهــارم هزينه نگهداری آنها در 
آسايشگاه كهريزك اســت. همچنين برنامه ديگری نيز 
در دست پيگيری است تا بتوانيم با همکاری شهرداران 
مناطق و نواحی بناهايی را با مشــاركت خيرين احداث 
كنيم تا بازنشســتگان ســاعاتی از روز را برای گذراندن 

اوقات فراغت در اين مکان ها حضور پيدا كنند.
مديرعامل موسسه خيريه كهريزك در ادامه در خصوص 
هزينه نگهداری هر فرد مددجو در آسايشــگاه كهريزك 
گفت: بالغ بر 1700 تــا 1800 نفر از نيکوكاران نيز در 
ماه با حضور در آسايشــگاه كهريزك نسبت به نظافت و 
تميزی مددجويان اقدام می كنند كه چنانچه اين مسئله 
را فاكتور بگيريم هزينه نگهداری هر مددجو در ماه 11 
ميليون و 300 هزار تومان  در ماه محاســبه می شــود 
و در صورتی كه همکاری و مشــاركت 1700 تا 1800 
نيکوكار برای نظافــت مددجويان در نظر بگيريم هزينه 
نگهداری هر فرد مددجو در ماه بالغ بر 9 ميليون تومان 

در ماه خواهد بود.
احمــدی بــا بيان اينکه بــا توجه به افزايــش حقوق و 
دســتمزدها، 85 درصــد از هزينه ها بــه بحث حقوق و 
دستمزد نيروی انسانی آسايشــگاه كهريزك اختصاص 
پيدا می كند عالوه بر اينکه در ارديبهشــت ماه امسال 3 
ميليارد و 500 ميليون تومان ماليات توســط آسايشگاه 

كهريزك پرداخت شده است.

 هزینه نگهداری هر مددجو در کهریزک 
بالغ بر 11 میلیون تومان در ماه است

كارشناس سبك زندگی گفت: به طور كلی اعضای اصلی 
بدن در ساعات 9 تا 12 شب شارژ می شوند و افرادی كه 
در اين ســاعت ها خواب نيستند نمی توانند انرژی كافی 
برای روز بعد را به دســت بياورند؛ در نتيجه هميشــه 

خسته هستند.
حسن اكبری، كارشناس سبك زندگی اسالمی در شبکه 
جام جم از شــش ضرورت برای داشتن زندگی سالم از 
نگاه ابن سينا ســخن گفت. وی به اهميت ضرورت هايی 
مانند زمان خواب و تغذيه مناسب پرداخت و تاثير آن ها 

بر زندگی را بررسی كرد.
كارشناس سبك زندگی اســالمی گفت: تخصص اصلی 
من در بخش آســيب شناسی ســلول است؛ در گذشته 
افرادی مانند ابن سينا بدن را با اعضای آن می شناختند 
اما اكنون بدن انسان را با توجه به سلول ها می شناسند.

اكبــری افــزود: علم امــروز می داند 6 ميليون ســلول 
گلبول هــای قرمــز در يك ســر خودكار جا می شــود. 
ســامانه ای كه ســلول ها را اداره می كند از يك كشــور 
پيچيده تر است. برای درست كار كردن سامانه سلول ها 

افراد نياز به انرژی دارند كه به آن ای تی پی می گويند.
كارشــناس سبك زندگی اســالمی تصريح كرد: به طور 
كلی می توان گفت ساختار سلول ها به اتومبيل ها بسيار 
شــباهت دارد و مانند موتوری هســتند كه با ســوخت 
فعاليــت می كنند. اكبری ادامــه داد: افراد برای فعاليت 
بهتر سلول ها در بدن بايد شش ضرورت را رعايت كنند 
كه ابن سينا نيز به آن ها اشاره كرده است؛ اولين ضرورت 
برای فعاليت بهتر سلول ها، هوای سالم است. پس از آن 
می توان به غذای ســالم، خــواب كافی، ورزش، جذب و 
دفع صحيح مواد الزم بدن اشــاره كــرد. وی ابراز كرد: 

در نهايت نيز توصيه شــده تا افراد از داشتن استرس و 
اضطراب خودداری كنند و حس خوبی داشــته باشند. 
ضرورت های ذكر شــده بين نوزادان و افراد مسن يکی 
است و افراد بدون توجه به سن خود بايد آن ها را رعايت 

كنند تا زندگی بهتری داشته باشند. 
كارشــناس سبك زندگی اســالمی افزود: ابو علی سينا 
همچنين به ارتباط معنوی انســان با خدا به عنوان يك 
ضرورت اشاره كرده است. بر اساس توضيحات او انسانی 
كــه تمام ضرورت های پيشــين را رعايت كند اما رابطه 
معنوی با خدا نداشــته باشد نمی تواند به نهايت سالمت 
خود برســد. اكبری اظهار كرد: اكنون يکی از مشکالت 
اصلی جوامع بی نظمی و جابه جا شــدن ســاعت خواب 
اســت. افراد اين روزها بســيار دير به خواب می روند در 
نتيجه نمی توانند در ســاعت های درست فعاليت داشته 

باشند و به عبادت های خود برسند.
وی يادآور شــد: افرادی كه از ســاعت 3 شب تا 3 ظهر 
می خوابند نمی توانند در جامعه  تاثير مناســبی بگذارند. 
به طــور كلی اعضای اصلی بدن در ســاعات 9 الی 12 
شب شارژ می شوند و افرادی كه در اين ساعت ها خواب 
نيستند نمی توانند انرژی كافی برای ادامه روز بعد را به 

دست بياورند در نتيجه هميشه خسته هستند. 
كارشناس ســبك زندگی اسالمی گفت: در دين اسالم، 
ائمه اطهار فرمودند كه مســلمانان زود می خوابند و زود 
از خواب برمی خيزند. انســان يك موجود روزگرد است 
كه در زمان روشــنايی فعاليت خود را انجام می دهد در 
نتيجه بهتر است افراد زمان خواب خود را مديريت كنند. 
اقداماتی مانند زمانبندی مناسب خواب، ورزش و تغذيه 
درست می توانند در كيفيت زندگی بسيار كمك كنند. 

 شش ضرورت برای داشتن زندگی سالم 
از نگاه ابن سینا

علت کمبود ۳۰۰ قلمی دارو در دولت قبل 

  بجز اصالح قیمت ساالنه
فعال تغییری در دارو نداریم

رييـس سـازمان غـذا و دارو بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در زمينه 
تغييـر نظـام ارزی دارو، دربـاره چالش هـای حـوزه دارويـی كشـور اعم از 

اصـالح قيمت هـا و كمبودهـای دارويـی توضيـح داد.
دكتـر بهـرام دارايـی در گفت وگو با ايسـنا، درباره وضعيـت ارز دارو گفت: 
در سـال گذشـته بـرای بررسـی اليحه بودجه سـال 1401 در حـوزه دارو 
اقدامـات بسـياری انجام شـد و رييـس جمهور هم مطـرح كردند كه بحث 
دارو برای دولت و كشـور بسـيار مهم بوده و حساسـيت هم روی آن زياد 
اسـت؛ زيـرا هم بـرای مردم دل نگرانـی دارد و هم برای صنايع داروسـازی 
كـه بـه صـورت عـددی 98 درصد نيـاز دارويی كشـور را تاميـن می كنند 
كـه رقـم قابل توجهی اسـت. بايـد توجه كرد كه داروسـازان مـا، بين 20 
كشـور دنيـا قـرار دارنـد و می توانند داروی خودشـان را تاميـن كنند. اين 
زيرسـاخت ها در حـوزه دارويـی كشـور به راحتی به دسـت نيامده اسـت.

وی افـزود: بنابرايـن هـم بـا نـگاه حمايـت از توليـد داخلـی و هـم بـا نـگاه 
حمايـت از مـردم بايد در حوزه دارو تصميم گيری شـود. در واقع در زمسـتان 
سـال 1400 برنامه ريزی هـا در ايـن زمينه انجام شـد و ما درصـدد بوديم كه 
بتوانيـم يـك طـرح پايلـوت را نيز در پايان سـال گذشـته اجرا كنيـم، اما در 
هـر صـورت مجلـس شـورای اسـالمی در پايان سـال بودجه را مصـوب كرد.

دارايـی دربـاره سـرانجام طرح تغييـر نظـام ارزی دارو و انتقـال ارز دارو به 
بيمه هـا در راسـتای حمايـت از مـردم، ادامـه داد: در ايـن زمينه سـازمان 

غـذا و دارو راهبـر اسـت. مديريـت سـتادی كـه با عنـوان سـتاد اصالحات 
يارانه در حوزه دارو تشـکيل شـده، با سـازمان غذا و دارو اسـت. همه افراد 
ذی ربـط از سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت بهداشـت و ... در آن حضـور 
دارنـد. بايـد توجـه كـرد كـه مراحـل تغييـر نظـام ارزی دارو زمان بنـدی 
شـده و وظايف مشـخص شـده اسـت و اقدامات الزم در حال انجام اسـت. 
بـه عنـوان مثـال اقـدام در زمينـه اتبـاع بـه وزارت كشـور محول شـده تا 
سـاماندهی شـوند. زيـرا اتبـاع كشـورهای ديگـر نيز در كشـور مـا زندگی 
می كننـد و بـه خدمات بهداشـتی و درمانی و دارويی نيـاز دارند و برايمان 
مهـم اسـت كـه اين افراد هـم بتوانند خدمـات را دريافت كننـد. همچنين 
تعييـن تکليـف افـراد فاقـد بيمـه كـه البتـه اخيرا نزديـك پنـج ميليون و 
600 هـزار نفـر از مـردم بـه صورت رايـگان بيمه شـدند. بنابرايـن وظايف 
مختلـف تقسـيم بندی و زمان بنـدی شـده اسـت. در آخرين جلسـه ای كه 
در ايـن سـتاد داشـتيم، مشـخص شـد كـه كـدام يـك از زمان بندی ها به 
هـدف رسـيده و در كـدام بخـش همچنـان عقب ماندگـی داريـم. در هـر 
حـال درصـد بااليـی از راه را رفتيـم، اما بايـد توجه كرد كـه اين اصالحات 
مربـوط بـه تصميـم دولـت و شـخص رييس جمهور اسـت و هـر زمان كه 
شـرايط اقتضـا كند، ايـن اتفاق می افتـد. در عين حال هم در سـبد خانوار 

مـردم و پرداخـت از جيـب مـردم بابـت دارو افزايشـی رخ نمی دهد.
رييـس سـازمان غـذا و دارو بـا بيـان اينکـه نماينـدگان مجلـس هـم در 
جلسـات سـتاد  اصالحـات يارانـه در حوزه دارو شـركت می كننـد، گفت: 
گـزارش ايـن جلسـات تـا انتهای خـرداد ماه به طـور كامل به كميسـيون 
تخصصـی در مجلـس اعـالم می شـود و اگـر نيـاز بـه جلسـه مشـترك با 

كميسـيون در ايـن زمينـه وجـود داشـته باشـد، برگزار خواهد شـد.
دارايـی تاكيـد كـرد: بـا ايـن حـال بايـد توجـه كـرد كـه تـا زمانيکـه 
زيرسـاخت های تغييـر نظـام ارزی دارو آمـاده نشـود، اتفاقـی در حـوزه 

دارو رخ نخواهـد داد. بر همين اسـاس هم سـازمان غـذا و دارو طبق روال 
سـال 1400 بحـث واردات مواد اوليه دارويی و توليـد دارو را پيش برده و 
بـا همـان هزينه هـا دارو را عرضه می كنيـم. بنابراين به جـز اصالح قيمت 
سـاالنه دارو متناسـب بـا تـورم، اتفاقـی در حـوزه دارو نخواهـد افتـاد. در 
زمينـه يارانـه دارو هم تابع شـرايط هسـتيم و تـا زمانيکه زيرسـاخت های 

الزم بـه صـورت 100 درصـدی آمـاده نشـود، تغييـری ايجاد نمی شـود.
بـرای سـال  برنامه ريـزی كـه دولـت قبـل در سـال 1399  وی گفـت: 
1400 در حـوزه دارو انجـام داد، غيرواقع بينانـه بـوده اسـت. به طوری كه 
مجموعـا حـدود دو ميليـارد دالر بـرای دارو و تجهيـزات پزشـکی كشـور 
اختصـاص دادنـد. در حالـی كـه نيـاز ارزی در حـوزه دارو و تجهيـزات 
پزشـکی نزديـك چهـار ميليـارد دالر ارز ترجيحی بـوده اسـت. هزينه ها، 
بيمـه و حمايت هـا هـم بـه همين صورت حسـاب شـده و بودجـه 1400 
بـه هميـن صورت بسـته شـده اسـت. حال سـال 1400 سـالی بـوده كه 
قـرار بـود دولـت جديد مسـتقر شـود. دولت قبـل بايد اين چند ماه سـال 
1400 را بـه گونـه ای مديريـت می كـرد تا دولـت جديد بتوانـد در هنگام 
آغـاز بـه كارش شـش مـاه باقی مانـده را بـا فـراغ بـال مديريـت كنـد، اما 
عمـال نـه ريالـی در كار بـود و نـه دالری. آنچـه كـه در آن زمـان وجـود 
داشـت،  فقـط بدهـی بـود. اين اقدامـی كه در سـال 1400 انجام شـد در 
كل زنجيـره تاميـن دارو اثـر گذاشـت و باعـث شـد كـه برنامه ريزی هـا بر 
هـم بريـزد و بـا كمبودهايـی هـم مواجـه شـديم. ما حتـی مجبـور بوديم 

كـه پـول بيشـتری مصـرف كنيـم تا بـه تعادل برسـيم.
دارايـی بـا بيـان اينکه سـال گذشـته بـاالی 200 تـا 300 قلم كمبـود دارو 
داشـتيم، گفـت: در حـال حاضـر هـم كمبـود داريـم، امـا بـه عنـوان مثال 
اكنـون 30 قلـم از كمبـود داروی مـا بـه دليـل عـدم توليـد شـركت های 

دارويـی اسـت كـه قيمـت مناسـب ندارند.

در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد

دستورات اژه ای در راستای کاهش هزینه های دادرسی مردم
ذوب آهن به نام ما به کام دیگران!

ســوم خردادماه 1401 همايــش روز جهانی تنوع 
زيســتی در تاالر اجتماعات اداره كل محيط زيست 
اســتان اصفهــان برگزار شــد كــه در آن معاون 
پشــتيبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان 
پيرامون كاهش آالينده های هوای ناشــی از منابع 
آالينده مســتقر در منطقه و ايجــاد طراوت برای 
كاركنان با اســتقرار گونه هــای گياهی و جانوری 
به عنوان يك آمايش زيســتی در جهت حمايت از 
تنوع زيستی اينگونه سخن می گويد: وجود درياچه 
قايقرانــی و حوضچه های نگهداری پســاب بعضاً 
پذيرای بســياری از گونه های جانــوری و ازجمله 
پرندگان مهاجر می باشــد و نيز به امکانات باشگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن پيرامون پرورش تمساح 
پوزه كوتاه ايرانی اشــاره داشته كه به نظر نمی رسد 
اين اقدامــات محدود بتواند معضالت ايجادشــده 
نيم قرنی در يك اكوسيســتم گسترده ازدست رفته 
را در حداقل ســه استان مرتفع ســازد كه قبل از 
آن دو دانشجوی دانشگاه يزد در مقطع كارشناسی 
ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شهری پيرامون بررسی 
اثرات محيط زيســتی صنعت فوالد بر شــهرهای 
مجاور ذوب آهن اينگونه نوشــته اند: »اصوال رشد و 
گسترش شهر و شهرنشــينی اغلب با فعاليت های 
صنعتی همراه اســت. اين همراهی و همزيســتی 
از يك سو امکان اشــتغال و رشد اقتصادی را برای 
شهروندان به ارمغان می آورد و از سوی ديگر، آن ها 
را در معرض آلودگــی هوا، آلودگی خاك، آلودگی 
صوتــی و غيره قرار می دهد. با توجه به اين مطلب 
وجود كارخانه ذوب آهــن در جنوب غرب اصفهان 
به عنوان يکی از دو قطــب بزرگ صنعتی اصفهان 
باعث آلودگی های شــديدی در اين منطقه شــده 
اســت. در اين تحقيق نقــش آلوده كننده كارخانه 
ذوب آهن و اثرات منفی آن بر شــهرهای محدوده 
تحت تأثير آن بررســی  شــده و راهکارهايی برای 
كاهش اثــرات آلودگی ناشــی از آن ارائه گرديده 
اســت. داده های مورداســتفاده در ايــن پژوهش 
بــا روش پرسشــنامه ای و به صــورت نمونه گيری 
تصادفی جمع آوری و ســپس نتايج حاصله، مورد 
تجزيه وتحليل، قرار گرفت. با توجه به نتايج حاصله، 
در اين منطقــه اگرچه اين كارخانــه عاملی برای 
شکوفايی اقتصاد محسوب می شــود ولی به دليل 
مکان يابی نادرست آن سبب بروز آلودگی هايی بر 
روی آب وخاك، هوا و محصوالت كشاورزی شده و 
همه اين عوامل به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر 
روی انسان ها اثر گذاشته است كه با گذشت زمان 
و توسعه صنعت ذوب آهن و از طرفی توجه به نقش 
محيط زيست، بايد مديران مربوطه شرايطی را اخذ 
نمايند تا با اتخاذ سياست های مناسب و برنامه ريزی 
مطلوب، بتوان در كنار حفظ محيط زيست به رشد 
و توسعه صنعت پرداخت«. ماحصل آنچه به صورت 
مستند ارائه گرديده اينست كه علی رغم فاصله عمر 
بيست سال بين ذوب آهن و فوالد مباركه به عنوان 
فرزند آن بايد اذعان داشــت كه ميزان توجه مبرم 
و مديريت شــده در صنعت فوالد به مراتب بيشتر، 
بهتر و علمی تر از ذوب آهن بوده و هست كه اگر از 
تجربيــات آن در قالب همکاری تنگاتنگ دو واحد 
صنعتی كالن استفاده شــود به مقدار قابل توجهی 
می تــوان ميزان آاليندگی های زيســت محيطی را 
از شــهرهايی هم جوار چون فوالدشهر و زرين شهر 
كاســت اگرچه هزينه های كالنی را در بر دارد اما 
ايــن همان ســهم و ارزش افزوده هزينــه از محل 
اكوسيستم هاســت كه می تواند نســل های جديد 
را ناچــار به مهاجرت از منطقــه نکند تا ذوب آهن 
 در آينــده با چالــش نيرو جوان بــرای اداره خود 

مواجه نباشد!

بی توجهی تاکی؟!

رئيس دســتگاه قضا با برشــمردن مــوارد و مصاديقی از باال بــودن هزينه های 
دادرســی، به مسئوالن قضائی دستور داد تا تمامی مساعدت های الزم را در قبال 

افراد زيان ديده، انجام دهند.
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای، روز 
دوشنبه )30 خرداد( در جلسه شورای عالی قوه قضائيه ضمن تبريك فرارسيدن 
هفته قوه قضائيه و گراميداشت سالگرد شهادت آيت اهلل دكتر بهشتی، اظهار كرد: 
شهيد بهشتی انســانی با تقوا، انديشمند، خردورز، مدير، مدير پرور، عالم و عالم 
پرور بودند؛ لذا وجود ايشان برای دشمنان كينه توز و قسم خورده انقالب و كشور 

ما قابل تحمل نبود.
رئيس عدليه با بيان اينکه شــهيد بهشــتی نه تنها برای اداره دســتگاه قضا كه 
بــرای اداره حکومــت دارای طرح و ايده بود، به اقدامات تخريبی دشــمن برای 
ترور شــخصيت وی قبل از ترور فيزيکی اش اشــاره كرد و گفت: دشمن با ابزار و 
جنودش، دروغ ها و نســبت های ناروايی را در مورد شــهيد بهشتی مطرح كرد و 
فضاســازی هايی را عليه او ترتيب داد اما از آنجايی كه خداوند حامی انسان های 
باايمان و دارای عمل صالح است، عزت و ياد شهيد بهشتی جاودانه شد و او برای 

هميشه در تاريخ ماند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه نشســت ، با تاكيد بــر مقوله مطالبه گری مقامات و 
مســئوالن قضائی از خود و زيرمجموعه شــان و ضرورت اهتمام ويژه آنها به رفع 
ايراداتی كه خود و مجموعه شــان دارند، تصريح كرد: ما بايد مطالبه گر باشــيم، 
اما قبل از هر چيز و هر كس بايد از خودمان مطالبه داشــته باشــيم؛ چرا كه اگر 
از خودمــان غافل شــويم، تبعات نامطلوبی دامن گير ما خواهد شــد و در ايفای 
وظايف و مســئوليت های خود در راســتای احقاق حق، ابطال باطل، صيانت از 
بيت المال و مبارزه با فســاد با مشــکل مواجه می شويم. »ايجاد ساختار و قوانين 
متناسب و مديريت واحد در امر پيشبرد هوشمندسازی دستگاه های حکومتی«؛ 
اين پيشنهادی بود كه محسنی اژه ای در جريان نشست شورای عالی قوه قضائيه 

خطاب به مقامات و دست اندركاران دولت و مجلس مطرح كرد.
وی در همين زمينه با تبيين و تشــريح اقتضائات دنيای امروز و تأثير فراوان امر 
هوشمندســازی و الکترونيکی كردن امور در همه ساحت ها و شوؤن اداره كشور 
گفت: با وجود تاكيداتی كه در چارچوب برنامه های توسعه در خصوص امر ايجاد 
ساختار و قوانين متناسب و مديريت واحد هوشمندسازی دستگاه ها و فرآيندهای 

اداره كشــور شده است اما متأسفانه تاكنون اين مهم به صورت كامل تحقق پيدا 
نکرده است.

رئيس قوه قضائيه در همين راســتا مشــخصاً به موضوع عدم تحقق كامل بانك 
جامع اطالعاتی در كشــور و تأخير حاصل شــده به اين سبب در امر ساماندهی 
فنی برخی طرح های كالن مهم از سوی دولت اشاره كرد و گفت: بايد تمهيداتی 
اتخاذ شــود تا امور و فرآيندهای اداره كشور و دسترسی دستگاه های مختلف به 
اطالعات مورد نياز مبتنی بر سيستم برخط و در عين حال با رعايت جهاتی نظير 
حفظ امنيت داده ها و حريم خصوصی افراد جامعه باشد. رئيس عدليه با اشاره به 
برخی محدوديت ها و معذوريت های قانونی كه ممکن اســت در مقوله ارائه مجوز 
دسترسی به اطالعات از ناحيه برخی دستگاه ها نظير سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشــور وجود داشته باشد بر ضرورت رفع تعارضات قانونی در امر هوشمندسازی 
امور و فرآيندهای اداره كشــور و تحقق كامل بانك جامع اطالعاتی در كشــور و 

اتخاذ تدابير و اقدامات عاجل تر توسط هر سه قوه در اين راستا تاكيد كرد.
محســنی اژه ای در ادامه با اشــاره به در پيش بودن هفته قوه قضائيه و ضرورت 
اطالع رســانی و تبيين برنامه ها و اقدامات صورت گرفته طی يك ســال اخير از 

ناحيه مســئوالن بخش های مختلف دســتگاه قضا، به همه آنها تکليف كرد كه 
با توجه به شرايط كشــور از انجام امور و برنامه های نمايشی و تبليغاتی صرف و 

پرهزينه برای معرفی دستاوردهای خود به جد اجتناب و پرهيز كنند.
رئيــس قوه قضائيه با اشــاره به ضرورت پرهيز از بازداشــت و زندانی كردن غير 
ضــروری افراد و متهمان و اتخاذ تدابيری بــرای حبس زدايی و كاهش جمعيت 
كيفری در عين حال به مســئوالن ذی ربط قضائی موكداً تاكيد كرد كه نســبت 
به تعقيب، محاكمه و اجرای به موقع احکام افراد شــرور، سارق و مخل امنيت و 

آرامش مردم تمامی تالش و مساعی خود را به كار گيرند.
وی با بيان اينکه كماكان هزينه دادرسی برای مردم باال است، به معاونت حقوقی 
قوه قضائيه دســتور داد تمامی تدابيــر و اقدامات الزم را برای كاهش هزينه های 

دادرسی اتخاذ كند.
محســنی اژه ای با بيان اينکه از وضع موجود در خصوص هزينه های دادرســی 
رضايت ندارد، به معاون اول دســتگاه قضا و دادســتان كل كشور نيز مأموريت 
داد با اســتفاده از ظرفيت نخبگان جامعه و همچنين جلب مشاركت و همکاری 
بيشتر دولت سيزدهم و مجلس يازدهم، اقدامات عاجل تری را برای ايجاد تحول 
در فرايند رسيدگی به پرونده های قضائی و كاستن از هزينه های مادی و معنوی 

دادرسی برای مردم، در دستور كار قرار دهند.
رئيس دســتگاه قضا با برشــمردن مــوارد و مصاديقی از باال بــودن هزينه های 
دادرســی، مشخصاً به مسئوالن ذيربط قضائی دستور داد تا تمامی مساعدت های 
الزم را در قبال افراد زيان ديده كه اموال آنها به سرقت رفته و يا به اشکال مختلف 

به آنها از ناحيه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند.
وی در همين زمينه عالوه بر نقش مســئوالن قضائی به مســئوليت ضابطين و 
مأموران انتظامی و امنيتی نيز در كمك و مساعدت به افراد زيان ديده و بزه ديده 
در راســتای شناسايی بزهکاران اشــاره كرد و گفت: بسياری از افراد زيان ديده و 
بزه ديده امکان آنکه خودشان به شناســايی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند 
را ندارنــد؛ همچنين ممکن اســت آنها توانايی معرفی وكيــل و يا دفاع از خود 
در محکمه را نداشــته باشند لذا مسئوالن و دســت اندركاران قضائی، انتظامی و 
امنيتی به عنوان مأموران حکومت بايد به كمك و مســاعدت بزه ديدگان بشتابند 
تا فرايندهای مربوطه در امر شناسايی و دستگيری فرد بزهکار و احقاق حق فرد 

زيان ديده طی شود.

مجتبی فخاری – شهردار منظریه 

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه 
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آسفالت  و  زیرسازی  اجرای  جهت  منظریه  شهر 

عمومی  مناقصه  طریق  از  شهر  سطح  اصلی  معابر 

بعمل  دعوت  متقاضیان  کلیه  از  لذا  نماید  اقدم 

و  مناقصه   شرایط  و  اسناد  دریافت  جهت  آید  می 

سامانه  به   1401/3/31 تاریخ  از  قیمت  پیشنهاد 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند.
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