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گـــزارش

عقده گشایی روی موج سیالب مدیریت یا حاکمیت هیأت مدیره های 
استانی مرکز وکال

اداره كــردن يــا راهبری كردن يــك مجموعه در 
هرگونه ساختار حقوقی حاكميتی يك مقوله كاماًل 
جدا و متفاوت از حاكميت يا حکومت حقوقی است 
حاكميــت حقوقی به دنبــال حکمرانی حقوقی يا 

قضايی است.
 حکمران حقوقی به دنبال ايجاد و برقراری عدالت، 
نظم و امنيت اســت و چــاره ای ندارد جز اينکه از 
مهمترين ابــزار خود يعنی »قدرت« در چهارچوب 

قانون بهره ببرد.
 در نظام های حقوقی رومی ژرمن با احترام به اصل 
تفکيك قوا، حکمرانی قضايی و حقوقی در انحصار 
قوه قضاييه می باشــد كه امــری صحيح و كاماًل 
درست ميباشد چرا كه معموالً در ايجاد و برقراری 
نظم و عدالت ، »الزام و اجبار« تنها ابزار تحقق آن 
است . ولی در مديريت قضايی بحث تعامل ، تکريم 

و حمايت آحاد جامعه مد نظر است . 
در مجموعه های شــکل گرفته بر پايه دموكراسی 
اعم از صنفی يا غير آن، اعمال مديريت و استفاده 
حداكثری از ابزارهــای مديريتی از ضروريات الزم 

برای بقا و دوام آن مجموعه می باشد.
هيئت مديره های استانی مركز وكالی قوه قضاييه 
منتخبين همکاران خود در اســتان ها می باشند . 
بنابراين وظيفه اعمال مديريت و استفاده از ظرفيت 
های مديريتی بر عهده آنهاست. در صورت رخداد 
تعارض آشکار بين اعمال حاكميت بعد از برگزاری 
انتخابات و تشکيل هيئت مديره ها به جای اعمال 
مديريــت نتيجه ســکون در اداره هيئت مديره ها 

خواهد بود .
پيش بينــی و تجويــز برگزاری انتخابات اســتانی 
در واقــع تفويض كننده اختياراتی از ســوی مركز 
وكال كارشناسان و مشــاوران خانواده قوه قضاييه 
به هيئت مديره های اســتانی دارد . طبيعی است 
ايــن اختيارات و مســئوليت ها بعــد از انتخابات 
نيــز به هيئت مديره ها منتقل می شــود و هيات 
های اســتانی می توانند در چارچوب مقررات انرا 
مديريت و به سرانجام برســانند. زمانی كه تمامی 
زير مجموعه های پيش بينی شده در مراكز استانی 
همانند كميســيون ها هيچگونه »اختياری و قدرت 
عملی«از خود نداشــته باشــند و همه مسوليت ها 
معطوف به كســب اجــازه و نظر اعضــای هيئت 
مديره باشــد و در هيئت مديــره هم فقط يك نفر 
تصميم گيرنــده نهايی و اصلی باشــد كه آن هم 
چشــم دوخته باشــد به نظر مقام باالتر ، خود به 
خود موفقيت صنفــی در برگزاری انتخابات تبديل 
به يك حاكميت اســتبدادی نامطلوب خواهد شد 
كه ذره ذره حاكميت اراده وكال بر سرنوشــت خود 

را از بين خواهد برد.
هيئت مديره های اســتانی تا زمانی كه نتوانند مرز 
بيــن »اختيارات مديريتــی« و »اعمال مديريتی« 
با اعمــال حاكميتی مركــز وكال كارشناســان و 
مشــاورين قــوه قضاييه در احيای حقــوق عامه و 
اجــرای عدالت اجتماعــی را تشــخيص دهند و 
تفکيك درســتی ننمايند و حتی بعــد از تبيين و 
تفکيك اين مرز بندی »جرات، توان و جســارت« 
اعمال آن را نداشــته باشند به هيچ وجه نمی توان 
 انتظار پيشــرفت رشد و تکامل را در مراكز استانی 

شاهد بود.
واماندگی و عجــز در انجام وظايــف و ناتوانی در 
اســتفاده از ظرفيت های هيئت مديره های استانی 
پيامدهای ديگری است كه در آينده نه چندان دور 
منتظر اين مراكز استان است كه برگزاری شوهای 
تبليغاتی و عکسهای يادگاری آنچنانی نمی تواند نه 

آن را بپوشاند و نه از شدت سقوط آنها بکاهد.

یادداشت

هر آنچه كه در راستای تخريب امدادرسانی در سيل بزرگی 
كه 24 اســتان كشــور را درگير كرده بود، برای سرپوش 
گذاشــتن بر ناتوانی و ضعف مديريتی زمان تصدی اصالح 

طلبان بر مسند قدرت بود.
البته ضعف هايی همچنــان وجود دارد كه اكنون نيز ديده 
می شــود اما نوع رفتار و مديريت كنونی با دوره پيشــين 
بســيار تفاوت دارد. اصالح طلبــان عقده های ناتوانی و بی 
مســئوليتی خود را در جريان سيل اخير به ويژه سيل در 
استان تهران گشــودند و بار ديگر چهره واقعی را به افکار 

عمومی نشان دادند.
مهــر در همين زمينــه گزارش كرده، وقايع تلخ ســيالب 
امام زاده داوود و مــزداران فيروزكوه، تازه ترين دســتاويز 
رسانه هايی بود كه به جای اطالع رسانی ابعاد ماجرا، پسند 

سياسی و روايت مغرضانه را در دستور كار گذاشتند.
از قرار معلوم مونســون تابســتانه هند دست بردار نيست! 
پديده ای كه به واســطه بارش های رگباری و شــديد آن 
هم در نيمه تابســتان، اغلب نقاط كشــور را در برگرفته و 
ظرف چند دقيقه، با ايجاد روان آب و ســيالب های شديد، 
مردم را غافل گير می كند. بارش های تابســتانه به واســطه 
ادغام رطوبت و گرمای اقيانوس هند، در سال های گذشته 
محدود به نوار جنوب و جنوب شرقی كشور بوده، اما مرداد 

1401، اغلب نقاط كشور را درگير كرده است.
پايتخت نيز از اين قاعده مســتثنی نبوده و شايد در كنار 
موهبت های باران در روزهايی كه اقليم ايران از خشــکی و 
تبخير شديد رنج می برد، بروز سيل هايی در سطح استان به 
ويژه در منطقه امام زاده داوود و روستای مزداران فيروزكوه، 

شيرينی كام مردم را به تلخی كشاند.
از ســاعت 1 و 30 دقيقه بامداد پنج شنبه 6 مرداد 1401 
بارش شــديد باران و رانش زمين، ســيالب مرگباری در 
منطقــه امام زاده داوود از توابع بخش كن در شــمال غرب 
تهران جاری كرد. سيالبی كه از ساعات اوليه روز پنج شنبه، 
گروه هــای مختلف امدادی را روانه ارتفاع 2600 متری در 
فاصله 25 كيلومتری بخش كن كرد و بر اســاس اظهارات 

منصوری استاندار تهران، 19 كشته بر جای گذاشت.

قلم های سیاسی و تمرکز بر حواشی!
بازنمايی اخبار و حواشــی مربوط به سيالب امام زاده داوود 
در برخی رسانه ها نشان می دهد، آنچه تقريباً ارزش خبری 
و اهميتی نداشــته، كيفيت عمليات امداد و نجات اســت. 
گويی هيچ واقعه مهم و خبرساز ديگری جز پاهای در گل 
مسئوالن كه مخابره پيامش برای مخاطبان ضروری باشد، 

رقم نخورده است.
از گل و الی لبــاس شــهردار تهران و تصاوير ثبت شــده 
از جابه جايی نمايندگان مجلــس گرفته تا تخريب حضور 
مســئوالن بدون چکمه در مناطق سيل زده، تقريباً اتمسفر 
روزنامه ها، خبرگزاری ها و شــبکه های اجتماعی وابسته به 
جناح سياســی اصالح طلب را فراگرفته و اين واكنش های 

سياسی همچنان ادامه دارد.

وقتی برای تخریب حضور میدانی در قیاس با 
مدیریت کنفرانسی، حاشیه ها علم می شود

بررسی های نشــان می دهد، حضور نيمه شب وزير كشور، 
شــهردار تهران و گروه های امدادی وابســته به شهرداری 
و بخشــداری كن، مجال هماهنگی عــکاس و خبرنگار را 
ســلب كرده و قاب بندی و كيفيت تصاوير مخابره شده نيز 
مويد همين نکته اســت. از قضــا حضور ميدانی آن هم در 
نيمه شــب و آن هم پس از يك دوره مديريت كنفرانسی 

مسئوالن در سنوات گذشته قابل تقدير است.

 روایت سخنگوی شهرداری تهران
 از اعزام مسئوالن پایتخت

بر اساس اظهارات سخنگوی شهرداری تهران، بعد از وقوع 

سيل در امام زاده داوود، شهردار تهران از ساعات اوليه صبح 
در محل حادثه حاضر شــد و همراه با وزير كشــور بازديد 
ميدانی از محل داشــت. همچنين، رئيس سازمان مديريت 
بحران شــهرداری تهران، معاون خدمات شهری شهرداری 
تهران، رئيس ســازمان آتش نشانی و شــهردار منطقه 5 
نيــز در محل حادثه حضور دارنــد، عالوه بر اين به تمامی 

شهرداران مناطق ديگر آماده باش داده شده است.
محمدخانی در اظهارنظر ديگری با اشاره به اينکه امام زاده 
داوود در حــوزه عملکــردی شــهرداری تهران نيســت و 
بخش هايی از آن در حوزه حريم شــهر تهران است، اظهار 
كرد: وزير كشــور مشخصاً از شهرداری تهران مطالبه كرد، 
در سه منطقه سيل زده امام زاده داوود، لواسان و فيروزكوه 

وارد عمل شود.

 امدادرسانی ۱۵۰۰ نیروی شهرداری 
به سیالب امام زاده داوود

همچنين، به تازگی مهدی چمران رئيس شــورای شــهر 
تهران در حاشــيه هشــتاد و دومين جلسه شورای شهر با 
اشاره به خدمت رسانی هزار نفر از نيروهای خدماتی و 500 
نفر از سازمان بوستان های شــهرداری تهران تا روز شنبه 
به ســيل زدگان امام زاده داوود اظهار كرد: شهرداری تهران 

از لحظات اوليه ســيل هر آنچه داشته را برای امدادرسانی 
در اختيار قرار داده اســت. امامزاده داوود در محدوده شهر 
تهران نيست. جز حريم است و شهرداری در ساخت وساز، 

عمران و ديگر امور آن هيچ نقشی ندارد.
در اين باره، شــريفی شهردار منطقه 5 تهران نيز در همان 
ســاعات نخســت وقوع حادثه از اعــزام 500 نيرو از تمام 

مناطق شهرداری تهران به محل حادثه خبر داد.

اسکان ۱۰۰۰ نفر از سکنه امام زاده داوود
مديرعامل ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهران ظهر 
روز حادثه گفته بود: نيروهای آتش نشــانی و 6 دســتگاه 
لجســتيك در حال فعاليت هســتند و تاكنون نصف گل و 
اليــی كه در داخل صحن امام زاده داوود جمع شــده بود، 
خارج شــده اســت. اهالی امام زاده داوود در حال خروج از 
منطقه هســتند و بيــش از هزار نفر از ســکنه منطقه در 

سوله های مديريت بحران مستقر شده اند.
همچنين به گفته معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداری 
تهران، 20 دســتگاه ون، 30 دستگاه مينی بوس و تعدادی 
اتوبــوس در ســاعات اوليه حادثه به محل اعزام شــدند و 
سازمان تاكسيرانی شهرداری تهران نيز جابه جايی ساكنان 

منطقه حادثه ديده را دستور كار قرار داد.

حضور رئیسی در منطقه مزداران
ظهر روز شنبه 8 مرداد ماه، رئيس  جمهور شخصاً در محل 
حاضر شــد و با مردم منطقه سيل زده گفتگو كرد. رئيسی 
همچنيــن، به صورت ميدانی پيگير روند امدادرســانی به 
سيل زدگان شــد و دستورات الزم برای تســريع در روند 
امدادرســانی صادر كرد. گفتنی است، ســيالب ويران گر 
مــزداران فيروزكوه نيز تاكنون 13 هم وطن را به كام مرگ 
كشانده و عمليات امداد و نجات برای يافتن 5 مفقود ديگر 

ادامه دارد.
آنچه خوانديد، بخشــی از تالش های نيروهای امدادی پس 
از بروز سيالب های عجيب و غريب طی روزهای اخير بود. 
اقداماتی كه سايه سنگين سياسی كاری، مجال ديده شدن 
آن ها را نمی داد و انعکاس اخبار اميدبخش و الزم از نواحی 
حادثه ديــده را كمرنگ كرد. واقعه تلخ ســيالب امام زاده 
داوود و مزداران فيروزكوه، تازه ترين دســتاويز رسانه هايی 
بود كه به جای اطالع رســانی نســبت به ابعاد ماجراپسند 
بــه عنوان مأموريت ذاتی رســانه ها و روايــت مغرضانه را 
در دســتور كار قرار دهند؛ حتی به قيمت آشــفتگی افکار 

عمومی و نگرانی بستگان و نزديکان سيل زدگان.

رئيس عدليه به دادســتان كل كشور و رؤسای كل دادگستری ها دستور داد تا با 
سركشی های مداوم به انبارهای بنادر، گمركات و سازمان اموال تمليکی، موضوع 

تعيين تکليف كاالهای موجود در اين انبارها را پيگيری كنند و را رها نکنند.
به گزارش مركز رســانه قوه قضائيه، حجت االســالم محســنی اژه ای، )دوشنبه 
دهم مرداد( در جريان نشســت شورای عالی قوه قضائيه ضمن تسليت و تعزيت 
فرارســيدن ماه محرم، اين ماه را پايگاه مهمی برای نشر حقايق و تبيين معارف 
الهی دانســت و اظهار كرد: دهه نخســت ماه محرم، دهه امر به معروف و نهی از 
منکر است؛ لذا از خداوند متعال استمداد می طلبيم تا بتوانيم در ابتدا، خود عامل 
به معروف و برحذر از منکرات باشــيم و به دنبال آن، ديگران را نيز دعوت و امر 

به معروف و نهی از منکر كنيم.
رئيس دستگاه قضا در ادامه به حادثه  تأثرانگيز سيل مخرب در برخی نقاط كشور 
كه به درگذشــت و مجروحيت تعدادی از مردم عزيز و داغدار شــدن خانواده ها 
انجاميد، اشــاره كرد و ضمن عرض تسليت به خانواده های داغدار و طلب شفای 
عاجل برای مصدومان، گفت: اين باران های شــديد و سيل آســا در اين مقطع از 
ســال پديده ای كم نظير است كه اختصاص به كشــور ما ندارد؛ در جريان سيل 
اخير در برخی نقاط كشــور، مردم و مسئوالن ، بويژه مسئوالن دولتی همدالنه و 
فعاالنه وارد ميدان شدند و به بسيج امکانات پرداختند كه بايد از آنها تقدير كنم.

رئيس عدليه در ادامه با گراميداشــت روز حقوق بشــر اســالمی، تصريح كرد: با 
كمال تأســف، نظام سلطه و اســتکبار غربی بر مبنای منافع مادی و مطامعی كه 
دارد، تعريف خود از انســان و حقوق بشــر را به ديگران و جوامع مختلف تحميل 
می كند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخســت، به تعريف انســان و حقوق او بپردازيم. 
محســنی اژه ای، در دستور كار قرار گرفتن رويکرد مسئله محور، آسيب شناسانه و 

تخصص گرايانه در دوره تحول و تعالی قضايی اشاره كرد و پيشبرد و پيگيری اين 
رويکرد، بخصوص در مقوله های مرتبط با صيانت از بيت المال و حقوق مردم را تا 

حصول نتيجه نهايی، مورد تاكيد قرار داد. 
رئيس دســتگاه قضا در ادامه با اشاره به سفر اخير خود به استان بوشهر و بازديد 
از انبارهای بندر، گمرك و ســازمان اموال تمليکی اين اســتان، به آسيب شناسی 
فرآيند ورود كاال به كشــور از طريق دريا و معضالت و اشکاالتی كه در خالل اين 
فرآيند وجود دارد، اشــاره كرد و بيان داشت: يکی از آسيب ها و اشکاالتی كه در 
اين فرآيند وجود دارد، زمان بر و ُكند بودن تخليه كاالها از كشــتی به بندر است؛ 
از ســويی ديگر، اين كاالهــا وقتی در بندر تخليه می شــوند، زمان زيادی صرف 
می شود تا وضعيت آنها به گمرك اعالم شود. قاضی القضات ادامه داد: هنوز برخی 
از اين كاالها به لحاظ اينکه قاچاق هســتند يا متروكه؛ تفکيك نشــده اند؛ مسلماً 
تصميم گيری در قبــال كاالی قاچاق با تصميمی كه در قبال كاالی متروكه بايد 

اخذ شود، متفاوت است؛ لذا تکليف اين قبيل كاالها بايد مشخص گردد.
رئيس عدليه در همين راســتا به دادستان كل كشور و رؤسای كل دادگستری ها 
دســتور داد تا با سركشی های مداوم به انبارهای بنادر، گمركات و سازمان اموال 
تمليکی، موضوع تعيين تکليف كاالهای موجود در اين انبارها را پيگيری كنند و 
كاری كه در اين زمينه مجدانه شروع شده است را رها نکنند؛ چرا كه اين موضوع 

مرتبط با حقوق مردم و بيت المال و نيازهای كشور است. 

قاضی القضات تاكيد كرد: وضعيت انبارهای گمركات و سازمان اموال تمليکی در 
نقاط مختلف كشــور بويژه در اســتان های هرمزگان و بوشهر، بسيار بهبود يافته 
و قدم های خوبی در اين راســتا بخصوص در زمينه انضباط بخشــی به كاالها و 
محموله ها و همچنين تســريع در تعيين تکليف و فروش آنها در ســازمان اموال 
تمليکی برداشته شده است؛ البته هنوز ضعف های شديدی در اين زمينه در بنادر 

وجود دارد كه بايد رفع شود.
رئيس دســتگاه قضا همچنين بر تعيين تکليف ســريع كاالهای قاچاق توقيف و 
ضبط شــده نيز تاكيد كرد و در اين زمينه دستوراتی را خطاب به دادستان كل 
كشــور مطرح كــرد و گفت: چه كاالهای متروكه و چــه كاالهای قاچاق توقيف 
و ضبط شــده بايد تعيين تکليف شــوند و دادســتان كل كشــور و رؤسای كل 
دادگســتر ی ها پيگيری اين مقوله را رها نکنند. رئيس قــوه قضائيه در ادامه به 
نکاتی پيرامون بازديد اخير خود از انبارهای بندر، گمرك و سازمان اموال تمليکی 
بوشــهر و خودروها، ماشين آالت سنگين راه سازی و ســاير تجهيزات موجود در 
اين انبارها و محوطه ها كه بعضاً زير آفتاب و در هوای شــرجی، آســيب هايی به 
آنها وارده شــده بود، اشاره كرد و گفت: برخی از اين وسايل و تجهيزات از جمله 
ماشين های راه سازی در زمره نيازهای كشور برای كاربرد در معادن است؛ ضامن 
و پاسخگوی اين تجهيزات كه در حال مستهلك شدن هستند، كيست؟ من بايد 
پاســخگو باشم؛ لذا جلسه ای را در همين زمينه ترتيب داديم و تاكيد كرديم كه 
اين وســايل و تجهيزات كه در انبارهای بوشهر مانده بايد هر چه سريعتر تعيين 
تکليف شوند؛ اســتان های ديگر نيز چنانچه، وسايل و تجهيزاتی در اين ابعاد در 
انبارهای گمركات و ســازمان اموال تمليکی خود دارند كه امکان استهالك و از 

بين رفتن آنها وجود دارد، سريعاً اعالم كنند.

دستورات اژه ای برای ساماندهی انبارهای 
بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی 

متاســفانه در كشــور هيــچ قانونــی بــرای 
ســگ  گردانی و ممانعت از ايجــاد آلودگی به 
واسطه مدفوع كردن ســگ ها در سطح معابر 
و اماكن عمومی نداريــم در حالی كه مدفوع 
ســگ ها عماًل »بمب های انگــی« برای انتقال 
بيماری های خطرناكی نظير توكسوكاريازيس، 

الرو مهاجر پوستی و .. هستند!
به گزارش تســنيم؛ طی ســالهای اخير شاهد 
اخبار متعــددی از حمله ســگ های ولگرد و 
خانگی به شهروندان بوده ايم؛ ويدئوهای زيادی 
نيز در فضای مجازی دســت به دست می شود 
كه نشانگر حمله سگ های خانگی به كودكان 
اســت؛ ســگ هايی كه بدون قالده به محيط 
بيــرون از منزل آورده شــده اند و بدون هيچ 
محدوديتــی در محل تردد كودكان و پارك ها 
در حال پرســه زدن هستند از جمله چند روز 
پيش، سگ متعلق به يك واحد صنفی در شرق 
تهران، به يك كودك حمله و او را زخمی كرد.

سگ  گزيدگی در همه سنين می تواند منجر به 
آسيب های جسمی، عفونی شدن زخم ها و بروز 
بيماری های مختلف از جمله بيماری كشــنده 
»هاری« شــود؛ اين خطر كودكان را بيشــتر 
تهديــد می كند زيرا كودكان تنــه كوچکتر و 

توانايی فرار كمتری نسبت به بزرگساالن دارند 
و نتايج يك مطالعه نشــان داده كه كودكان به 
دليــل ناتوانی در تشــخيص موقعيت خطر در 
حمله سگ، نسبت به بزرگساالن بيشتر دچار 
آسيب های شديد جسمی به ويژه در ناحيه سر 
و صورت می شــوند. اما يکی از خطرات جدی 
ناشی از گزش سگ ها ابتال به بيماری  خطرناك 
هاری است. تنها در سال گذشته در ايران 16 
فوتی ناشــی از بيماری هاری داشته ايم.اگرچه 
طبق اذعان ســازمان جهانی بهداشت، در 99 
درصد موارد، ســگ های خانگی عامل انتقال 
اين ويروس به انســان هستند اما متأسفانه در 
ســال های اخير به دليل نبود قانونی مشخص 
برای مقابله با ســگ گردانی، صاحبان سگ به 
راحتی و در هر مکانی، سگ های خانگی خود 
را رها و آسايش بسياری از شهروندان را سلب 
می كنند كه در بســياری از مــوارد منجر به 
ســگ گزيدگی شهروندان می شود كه عالوه بر 
آســيب های جسمی فراوان، هزينه های زيادی 
برای پيشگيری و درمان هاری به نظام سالمت 
تحميل می كند. عالوه بر آسيب های جسمی و 
بيماری هايی كه از طريق گزش سگ به انسان 
منتقل می شــود، مدفوع سگ ها كه آزادانه به 

واســطه ســگ گردانی در محيط های شهری 
در ســطح خيابان ها، پارك ها و اماكن عمومی 
پخش می شــود، منشأ بسياری از بيماری های 

باكتريايی و انگلی است.
بســيار خطرناكی  باكتريايــی  بيماری هــای 
نظير ســالمونال، كامپيلوباكتر، اشريشياكلی و 
كلستريديوم ديفيســيل و بيماری های انگلی 
نظير توكســوكاريازيس، الرو مهاجر پوستی، 
اكينوكوكــوس، ژيارديا و كريپتوســپوريديوم 
بيماری هايــی هســتند كه از طريــق مدفوع 

سگ ها به انسان منتقل شوند. 
راهکار جلوگيری از انتشــار ايــن بيماری ها، 
جمع آوری و دفع بهداشتی مدفوع سگ هاست 
اما متاسفانه در كشــورمان هيچ قانونی برای 
سگ گردانی و ايجاد محدوديت برای صاحبان 
ســگ ها برای ممانعــت از ايجــاد آلودگی به 
واسطه مدفوع سگ ها در سطح معابر و اماكن 
عمومی نداريم و همين مسئله باعث شده كه 
اين سگ ها با حضور پرتعداد در پارك ها، محل 
بازی كــودكان، اماكن عمومــی و ... آلودگی 
گســترده ای را با مدفوع خــود ايجاد  كنند و 
صاحبان آنها به دليل خال قانونی، هيچ الزامی 
برای جمع آوری مدفوع سگ های خود ندارند!
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