رئیس قوه قضاییه گفت :قوه قضاییه موضوع فرایند
مبــارزه با قاچاق کاالو اموال بیت المال را تا حصول
نتیجه پیگیری می کند و اگر هم دیگردســتگاه ها
همراهی الزم را نکنند کار را شخص ًا دنبال می کنم.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه ،حجت االسالم
و المسلمین محســنی اژهای صبحامروز در نشست
تخصصی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکالت
فرایندمبارزه با قاچاق کاال و مسائل مربوط به اموال
تملیکی که متعاقب بازدید میدانیهفته گذشته از انبار
مرکزی ســازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار
شــد ،اظهارداشــت :یکی از اهداف اصلی دشمن در
ســالهای اخیر و حال حاضر با تحریمهایظالمانه و
فشارهای مضاعف بر اقتصاد و معیشت ملت ایران آن
بوده که مردم راخســته و به زعم خودش در زندگی
فلج کند که به فضل خدا نتوانسته و نخواهد توانست.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه
قضاییه با اشــاره به تشکیل ســازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی در سال  ۱۳۷۰و تصویب قانون
ســتادمبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال  ۱۳۹۲اظهار
کرد :با این شرایط چطور میتوان گفت سازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام تصویب این
قانون هیچگونه آمادگی الزم برای پذیرش مسئولیت
جمع آوری و فروش اموال تملیکی نداشته است؟
رئیس قوه قضاییــه افزود :در شــرایطی که از یک
ســو ســازمان جمع آوری و فروش امــوال تملیکی
اعالم کرده ســازمان تعزیرات برای  ۲هزار پرونده و
دادگســتری برای  ۵۷۱پرونده اموال تملیکی حکم
صادر نکرده و از ســوی دیگــر تعزیرات حکومتی و
دادگســتری گفتهاند که این آمار را قبول ندارند ،باید
اشکال کار را پیدا کرد.
رئیس عدلیه یکی از مشــکالت عمده که در روال و
فرآیند کارها وجــود دارد را آمارهای غیردقیق عنوان
کرد و گفت :به عنوان مثال وقتی پرسیده میشود که
چرا اطالعات درج شــده بر روی این کاالی دپو شده
با مشخصات واقعی آن کاال مطابقت ندارد ،این پاسخ
شنیده میشود که کاشف یا ضابط از همان ابتدا کاال را
به این ترتیب و با این کدها به ما تحویل داده است و
در مقابل کاشف هم اظهارات دیگری دارد.
حجتاالســام والمسلمین محســنی اژهای با بیان
اینکه ما قصد دفاع از عملکــرد خود در قوه قضاییه
را نداریم بلکه به دنبال رفع اشکاالت موجود در روند
اقدامات ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
هستیم ،تاکید کرد :قطع ًا در شرایط موجود نیز بیش از
میزان کنونی میتوان با قاچاق کاال مبارزه کرد و قطع ًا
میتوان اموال جمعآوری شــده را در شرایط بهتری
نگهداری و سریعتر برای آنها تعیین تکلیف کرد.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکه مسئوالن مربوطه
نبایــد به صرف بازدید از انبارهــای اموال تملیکی و
گــزارش دادن از وضعیتهای آنها اکتفا کنند ،گفت:
نتیجه این بازدیدها و گزارش دادنها باید اتفاقاتی نو
باشد نباید به دنیال طح مساله و مشکل بود باید برای
حل مشکل اقدام کرد.
رئیس عدلیه افزود :بالفاصله بعد از بازدید روز جمعه ما
از یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران،
معاون اول رئیس جمهور مسئول این حوزه در دولت
شد و وزیر اقتصاد هم به میدان آمد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه
قــوه قضاییه در موضوع عدم تعیین تکلیف کاالهای
دپو شده سازمان اموال تملیکی ،بررسیها و پیگیریها
برای رفع مشکالت موجود را از خود شروع کرده است،
گفت :ما به این نکته اذعان داریم که به دالیل مختلف
مثل کمبود نیرو و قاضی یا عملکرد غیردقیق ضابط،
به بخشی از پروندههای این کاالها رسیدگی نشده و
بازرسی کل کشور هم به تمامی وظایف سپرده شده
در این زمینه عمل نکرده است.
رئیس قوه قضاییه افزود :باید بررســی کرد که از چه
طریقی آثار سوء میلیاردها تومان کاالی قاچاقی که از
کشــور خارج یا به کشور وارد میشوند و به اشتغال و
تولید داخلی ما لطمه میزنند را برطرف کنیم.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به
نقص برخی قوانین مربوط به قاچاق کاال و ارز گفت:
در قانون آمده که برخی کاالهای سازمان جمع آوری
و فروش اموال تملیکی حتم ًا باید صادرات شــوند و
اجازه فروش آنها در داخل کشور داده نشده است؛ این
نکته هم آمده که حتم ًا از فرد صادرکننده کاال تضمین
الزم از دو تا چهار برابر ارزش کاال گرفته شــود .حال
سوال اینجاست که اص ً
ال امکان صادرات کاالهایی که
در شــرایط بد نگهداری شده و زیر باران زنگ زدهاند
وجود دارد و آیا در چنین شرایطی کسی حاضر میشود
تضمین دو تا چهار برابری بدهد و آن را صادر کند؟
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به مشکالت مربوط به
صادرات کاالهای قاچاق ضبط و کشــف شده گفت:
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اگر معتقد است قانون
در این زمینه دچار نقص اســت ،باید یک بار هم که
شــده در صدد اصالح آن بربیاید و اعالم کند که این
قانون قابل اجرا نیست.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای همچنین از
حاضران در جلسه خواست که هر کدام از آنها تا کنون
از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی بازدید
نکردهانــد حتم ًا بروند و از نزدیک وضعیت این انبار را
مشاهده و بررسی کنند.
رئیس دســتگاه قضا افزود :وضعیت این انبارها آنقدر
نابســمان و بهم ریخته است که هیچ بهانهای مانند
نبود ساختار و نداشتن بودجه و اعتبار توجیهپذیر نیست
و اگر بخواهیم دلســوزانه کار کنیم با همین امکانات
موجود بهتر میتوان آنها را اداره کرد.
وی در ادامه به ارائه دســتورات و پیشنهاداتی جهت
ســاماندهی انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف
کاالهای آن پرداخت و در نخستین پیشنهاد از رئیس
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواست که در اجرای
قانون مبارزه با قاچاق جلسات ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق را به منظور پیگیری و تصمیمگیری درباره چند
موضوع اولویتدار و فوری را تشکیل دهد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای یکی از این
مسائل را تصمیمگیری درباره اموالی دانست که برای
آنها حکم صادر شده و طبق قانون باید صادر شوند اما
غیر قابل صادرات هستند.
رئیس دستگاه قضا موضوع دیگر را تصمیمگیری ستاد
مربوطه درباره اموالی همچون ماشــینهای لوکس
دانســت که قابل ترخیص یا فروش در داخل نیستند
و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد.
وی دربــاره امحــای کاالهای قاچــاق و ممنوعه و

رئیس قوه قضائیه:

مبارزه باقاچاقو اموال بیت المال
را تا حصول نتیجه پیگیری می کنیم

کاالهای فســادپذیر ،گفت :کاالهایــی که قاچاق و
ممنوع هستند و یا فاسد شدهاند و یا آنکه قبل از ورود
حتی فاســد بودهاند باید امحا شــوند ،اما باید بررسی
شــود که اینها در کجا ،با چه شرایطی و با چه روش
کمهزینهای باید امحا شوند.
حجت االســام والمســلمین محســنی اژهای به
مشــکالت کاشفان و ضابطان هم اشاره کرد و گفت
که برخی مشــکالت مربوط به حوزه اجراست و نیاز
به اصالح قانون هم ندارد و از ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق خواست که با رفع این مشکالت و ایرادات نحوه
کار ضابطان و کاشفان را روشن و مشخص کنند.
وی یکی دیگر از موضوعات را طوالنی شــدن زمان
تصمیمگیری درباره کاالها از سوی تعزیرات و دستگاه
قضایی عنوان کرد و گفت :ســتاد مرکزی مبارزه با
قاچاق بررسی کند که اگر نیاز است شعبهای با قاضی
سیار تعیین کنیم تا سریعتر درباره کاالهای دپو شده
تصمیمگیریکند.
حجت االســام والمسلمین محســنی اژهای افزود:
اگر قانون اجازه دهد و منع قانونی نداشته باشیم این
آمادگی وجود دارد که اگر اکنون یک حاکم شرع درباره
تعییــن تکلیف کاالها رای میدهد حداقل در مناطق
حساس مانند انبارهای بندری دو یا سه حاکم شرع در
انبارها مستقر کنیم.
رئیس دســتگاه قضا ادامه داد :ما این آمادگی را هم
داریم که برای تســریع در تعیین تکلیف پروندهها در
حد توان بودجه و امکانات بیشــتری اختصاص دهیم
و از قضات ،بازنشسته و همکاران خودمان در خارج از
وقــت اداری هم در این زمینه کمک بگیریم تا کارها
بر زمین نماند.
وی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی
هم خواست که با کمک ســتاد مبارزه با قاچاق کاال
مشکالت حقوقی و قضایی را تحلیل و ارزیابی کنند و
راهکارهای جلوگیری از تکرار آنها را ارائه دهند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای به موضوع
انتقال کاالهای قاچاق نیز اشــاره کرد و با نامناسب
توصیف کردن نحوه انتقال این کاالها از مســئوالن
ستاد مبارزه با قاچاق و همچنین نمایندگان قوه قضائیه
در سازمان تملیکی خواست که راههای بهبود این روند
را بررسی کنند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد :انتقال کاالها از انبارهای
صاحب کاال یا گمرکات وضعیت خوبی ندارد و برخی
کاالها و اقالم مفقود میشوند و برخی آسیب میبیند
و برخی نیز به کاالی دیگر تبدیل میشــود که این
شرایط غیرقابل قبول است و باید سامان یابد.
رئیس قوه قضائیه ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور
را نیز مأمور کرد تا با بررسی دقیق وظایف قانونی همه
دستگاهها ،دستگاههایی که مرتکب ترک فعل شده و
به وظایف خود به درستی عمل نکردهاند را شناسایی
کند و از او خواست این کار را از قوه قضائیه آغاز کند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود :اگر
دســتگاهی در انجام وظایف خــود کوتاهی یا قصور
داشــته باید به او اعالم و تذکر داده شــده و توضیح
خواسته شود و در صورت لزوم دستگاه خاطی به دولت
و قوه قضاییه معرفی کنید و رونوشتی از آن را به من
بدهید تا پیگیری نمایم.
رئیس دستگاه قضا به موضوع اختالفات آماری ،مراجع
قضایی و ســازمان اموال تملیکی نیز اشاره کرد و از
نمایندگان دســتگاه قضا در این سازمان خواست که
با علتیابی این مسئله و بررسی پروندهها اشکاالت و
اختالفات را برطرف کند.
وی دربــاره کاالهای فســادپذیر هم به مســئوالن
سازمان اموال تملیکی تذکر داد :کاالهای سریعالفساد
را بالفاصله طبق مجوزهای قانونی تعیین تکلیف کنند
و درباره مواردی که بعداً مشــخص میشــوند تاریخ
انقضاء دارند و در حال تخریب هستند موضوع را فوراً
به نمایندگان قوه قضاییه و تعزیرات اطالعات دهند تا
درباره آنها تصمیمگیری شود.
حجت االســام والمسلمین محســنی اژهای خاطر
نشــان کرد :برخی کاالها و اجناس مثل خودروها یا
موتورسیکلتها فاسدشدنی نیستند اما به مرور زمان
به دلیل نگهداری طوالنی مدت در فضای نامناسب
آسیب میبینند که سازمان اموال تملیکی باید تا صدور
حکم قطعی و تعیین تکلیف آنها شرایط مناسبی برای
نگهداری این کاالها ایجاد نماید.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد :سازمان اموال تملیکی
تا زمان حل شــدن مشکالت ســاختاری و اعتباری
میتواند با یک برنامهریزی درست به وضعیت کاالها
نظم دهد.همچنین در این نشست علی مویدی رئیس
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ضمن قدردانی از ورود
موثر و هدفمند رئیس قوه قضاییه به موضوع وضعیت
نگهداری و تعیین تکلیف کاالهای دپو شده در سازمان
جمــع آوری و فروش امــوال تملیکی گفت :یکی از
خواستههای همیشــگی ما در ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،اهمیت دادن مسئوالن نظام به مقوله
جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوده است.
وی با اشــاره به تصویــب قانون مبــارزه با قاچاق
کاال و ارز در ســال  ۹۲گفت :متاســفانه قبل از آنکه
بسترسازیهای الزم صورت بگیرد و شرایط مناسب

در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ایجاد
شود ،وظایف آن در سال  ۹۲ابالغ شد.
رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه
سازمان اموال تملیکی در شرایطی در سال  ۹۴کاالهای
قاچاق را از گمرک تحویل گرفت که امکانات ،ابزارها
و شرایط نگهداری این کاالها را نداشت گفت :ما در
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کاالها را کشف و در
نقطهای مستقر می کنیم و شاهد به هدر رفتن سرمایه
ملت هستیم و همه اینها در شرایطی است که همه
در این چند سال تماشاچی بودند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه این
ستاد در زمینه نگهداری از کاالهای قاچاق هیچگونه
کوتاهی نکرده است گفت :سایر دستگاههای مسئول
از جمله وزارت اقتصاد در ادوار گذشــته در این زمینه
کوتاهی کردهاند.
وی با بیان اینکه گره کور نگهداری و دپوی نامناسب
اموال تملیکی در دســت وزیر اقتصاد اســت ،افزود:
گمرک و سازمان اموال تملیکی زیر نظر وزارت اقتصاد
است و چگونه میشــود که وزرای اقتصاد در سالیان
گذشته فضا و امکانات الزم برای نگهداری این کاالها
در نظر نگرفتهاند.
مویدی افزود :من به وزیر اقتصاد ســابق هم گفتم با
وجود آنکه اقتصاد نخواندهام اما اگر  ۲۴ســاعت من
را جای شما قرار دهند تکلیف بین گمرک و سازمان
اموال تملیکی را مشخص میکنم.
وی عنــوان کرد :تا امروز حدود  ۷هزار و  ۳۵۵میلیارد
تومان کاالهای بالتکلیف ،تعیین تکلیف شدهاند اما در
قبال حجم کاری که وجود دارد کم بوده است.
رئیس ســتاد قاچاق کاال و ارز اصالح ساختار ،منابع
و نیروی انســانی این سازمان را موضوعی ضروری و
فوریتدار عنوان کرد.
وی گفت :بر اســاس قانون باید امــوال تملیکی با
شرایطی صادر شوند و این از نظر ستاد مبارزه با قاچاق
کاال شدنی نیست و با واقعیات سازگار نیست.
موالییجم سرپرست ســازمان جمع آوری و فروش
امــوال تملیکی هم در این جلســه گفت :طبق آمار
موجود در سامانه این سازمان ،مجموع ًا  ۸هزار و ۲۲۵
پرونده کاالی متروکه در سراسر کشور داریم که این
عدد شامل  ۱۱هزار و  ۸۶۹ردیف کاال در حوزه متروکه
است.
وی با بیان اینکه از زمــان انتصاب آقای پوریانی به
عنوان حاکم شرع منصوب شدند روند تعیین تکلیف
کاالهای متروکه سرعت گرفته است ،خواستار انتصاب
حاکم شرع در استانهای هدف و مرزی شد.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
با اشاره به تشکیل کمیته ویژه قضایی در تهران برای
پیگیری پروندههای فاقد رای سازمان اموال تملیکی
عنــوان کرد :پس از راســتیآزمایی صــورت گرفته
مشــخص شــد که  ۲هزار پرونده مربوط به بخش
تعزیرات و  ۵۶۰پرونده مربوط به بخش قضایی فاقد
رای قطعی بودند.
موالییجم در ادامه بودجه ،تشــکیالت و ساختار را
به عنوان ســه مشکل اصلی ســازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی عنوان کرد و گفت :پیگیری و
انجام مکاتبات جهت تامین نیروی انسانی و توجه به
زیرساختها و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی همچنان در دستور این سازمان است.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
افزود :در هفته گذشــته با دستور وزیر اقتصاد بخشی
از انبارهای جنوب تهران به ســازمان اموال تملیکی
اختصاص داده شــد تا بخشی از کاالهای سرمایهای
و بادوام تا قبل از زمان صدور حکم ،در آنجا نگهداری
شوند.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
ضعف نیروی انســانی را از جمله مشکالت اساسی
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد
و گفت که نیروی انسانی موجود پاسخگوی تکالیف
سپرده شده به این سازمان نیست.
امیر ارشــدی رئیس ســازمان گمرک کشور هم در
ســخنانی قوانین و مقررات و پیچیدگیهایی که در
تجارت رسمی کشور وجود دارد را به عنوان اصلیترین
عامل قاچاق عنوان کرد.
وی افزود :زیرساختهای سازمان جمعآوری و فروش
اموال تملیکی به هیچ عنوان با تکالیفی که بر عهده
آن گذاشته شده سنخیت ندارد.
رئیس ســازمان گمرک کشور با اشــاره عدم انتقال
کاالهای متروکهای غیرحساس به انبارهای سازمان
جمــع آوری و فــروش اموال تملیکــی گفت :باید
سازوکاری فراهم شود تا برای کاالهای متروکهای که
حساسیت خاصی ندارد ،در همان گمرک تعیین تکلیف
شود.سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا
گفت :با عــزم و ارادهای که در اقای اژه ای می بینم
و در بازدیدهایی که از انبارهای تملیکی و مراکز ناجا
دارند بسیار امید و یقین دارم که این مشکل حل خواهد
شد.
سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان
اینکه راهبرد نیروی انتظامی در تامین امنیت اقتصادی،
مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته است نه تخلفات

جزئــی ،تاکید کرد :نیروی انتظامی به دنبال مقابله با
سرمنشاءهای قاچاق و گردن کلفت های اقتصادی و
پشتیبانان مالی این شبکههاست.
وی با اشاره به چالشهای پیش روی نیروی انتظامی
در برخــورد با قاچاق تاکید کرد :عمده قاچاق کاال در
مبادی رسمی کشور صورت می گیرد که اتفاق ًا نه در
مرزها بلکه در برخی گمرکات در عمق کشــور انجام
می شــود و برای مقابله هرچه بهتر با این مســئله،
خواســتار همکاری برای استقرار ماموران انتظامی در
ستاد گمرکات و مبادی رسمی هستیم.
سردار مقیمی با اشاره به مشکالت مربوط به تحویل
گرفتن کاال گفت :بعض ًا از مبدا کشف و ضبط کاالی
قاچاق که تا محل انبارهای ســازمان اموال تملیکی
 ۲۰۰تا  ۳۰۰کیلومتــر فاصله وجود دارد یا در بعضی
موارد با گرفتن یک بار قاچاق کل پاسگاه پر می شود
و سربازان ما حتی امکان ندارند که مدتها باید بماند تا
بیایند از ما تحویل بگیرند یا خودمان آن را انتقال دهیم
که بعضی از مسیرها صعب العبور هم هست.
وی با اشاره به انباشــت کاال در انبارهای پاسگاه ها
و تاخیــر در تحویل گیری کاال ،قاچاق دام را یکی از
مسائل مهم دانســت و گفت :گاهی دام هایی که از
قاچاقچیان میگیریم تا قبل از تحویل بعضی از آنها
تلف می شــوند و باید بابت آنها خسارت بپردازیم که
باید برای این مسئله قانون بگذاریم تا درباره آنها سریع
تصمیم گیری و تعیین تکلیف شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجــا با تاکید بر لزوم
امحاء و انهدام کاالهای قاچاق در مبادی ورودی بدون
فوت وقت گفت :وقتی پرونده مشمول زمان میشود
و بــاز می ماند ،برخی افــراد از طرق مختلف تالش
میکنند تا کاال را رفع توقیف کنند.
معاون اقتصادی وزارت اطالعات هم عمده مشکالت
مربوط به اموال تملیکی را در حوزه فروش کاالهای
متروکه و مکشــوفه عنوان کرد و با ناموفق ارزیابی
کردن ســازمان اموال تملیکی در این زمینه این روند
را فسادزا دانست.
وی خاطرنشــان کرد :بررســی ها و اقدامات صورت
گرفته درباره  ۲۰تا  ۲۵پرونده مربوط به حوزه مبارزه با
فساد نشان می دهد که اگر بحث قیمت را حل کنیم و
در بحث فروش کاالها ،مزایده و بورس را مدنظر قرار
دهیم این روند شفاف تر می شود.
معــاون اقتصادی وزارت اطالعات بــا تاکید بر لزوم
طراحی سامانه ها برای نگهداری کاالها اظهار داشت:
امروزه در دنیا انبارداری منسوخ شده و کاری به صالح
نیست و با یک برنامه ریزی درست می توان در کنار
منابع درآمدی کشور در حوزه نفت ،مالیات و دریافت
عوارض و کارمزدها ،بخش شــرکتی را در کارمزد به
عنوان ابزار درآمدی دولت در نظر گرفت.
ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز
در این جلسه با اشاره به هشدارهای متعدد این سازمان
به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره
وضعیت انبارها از عدم توجه به تذکرات ارائه شده که
موجب شکل گیری وضعیت نامطلوب این انبارها شد
انتقاد کرد.
وی در ادامه به ارائه برخی پیشــنهادات برای اصالح
وضع موجود پرداخت که فوریت راه اندازی ســامانه
ها ،بررســی و علت یابی دقیق چرایی دپوی کاالها
و بالتکلیفی آنها ،ایجــاد دادگاه ویژه و افزایش تعداد
حاکمان شرع در انبارهای سازمان اموال تملیکی برای
تسریع در تصمیم گیری از جمله آنها بود.
رئیس سازمان بازرســی کل کشور همچنین از لزوم
تعیین ضرب االجل برای تعیین تکلیف پرونده هایی
شــد که هنوز برای آنها حکم صادر نشده و یا حکم
صادر یا اجرا نشــده و یا با وجود اجرایی شدن حکم
هنوز کاالها در انبارها دپو هستند.
عمرانی معاون قضایی دادســتان کل کشور سازمان
جمــع آوری و فــروش اموال تملیکی را بر اســاس
عملکرد  ۳۰ساله اش سازمانی منفعل دانست و افزود:
ریشه مشکالت سازمان اموال تملیکی سوءمدیریت در
دولت های گذشته بوده است و مشکالت ساختاری در
مراحل بعدی قرار دارد.
عمرانی همچنین با اشاره به برخی گفته ها مبنی بر
بالتکلیفی حجم قابــل توجهی از پرونده ها به دلیل
عدم صدور حکم قضایی اظهار داشت :تحقیق ًا عرض
میکنم اگر کسی با دالیل محکمه پسند ثابت کرد قوه
قضاییــه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و اموال
موجود در انبارها به ایــن دلیل بالتکلیف مانده بنده
آماده پاسخگویی و مواخذه هستم.
پوریانی یکی از نمایندگان قوه قضاییه در ســازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه قانون
خوبی برای مقابله با قاچاق داریم اما ضعف در اجرای
قانون است به برخی از اشکاالت ناشی از عدم رعایت
قانون اشــاره کرد و رعایت نکردن مقررات در زمان
تحویل کاال و نحوه انتقال کاال به انبار را از جمله این
ایرادات دانست.
وی گفت که با اســتفاده از سیســتم های هوشمند
امکان آن فراهم شــده که حاکم شــرع در سازمان
امــوال تملیکی کمتر از  ۴۸ســاعت با موبایل بتواند
رای بدهد به شرط آنکه سایر بخش ها ضوابط قانونی
را رعایت کرده باشــند و اینگونه نباشد که االن یک
کاالی متروکه بعد از  ۱۲ســال هنوز اعالم متروکی
نشده است.
علی القاصی مهر دادستان تهران نیز در این نشست با
ارائه گزارشی از نتایج بازدید و بررسی های میدانی تیم
های قضایی از انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت:
تیم قضایی ما در قالب  ۴تن از معاونین دادســتانی و
 ۲۵نفر از قضات که از روز شــنبه گذشته پرونده ها
به آنها ارجاع شــد و  ۵۷۰فقره پرونده که گفته شــد
مربوط به دستگاه قضایی اســت و مانده استخراج و
بررســی کردیم.وی افزود :نتیجه این بررسی ها که
تا شــب گذشته ادامه داشــت حاکی از آن است که
شــرایط نگهداری کاالها در انبارها بسیار نامناسب و
بی نظم است و حسب استعالم کتبی از مراجع قضایی
مشخص شد بین آمار اعالمی سازمان اموال تملیکی
و مراجع قضایی ،اختالف وجود دارد.
القاصی مهر افزود :در لیست ارسالی از سوی سازمان
اموال تملیکی عنوان شده که  ۲۰۰فقره پرونده مربوط
به نام دادســرای شــهرری وجود دارد که بررسی ها
نشــان داد فقط  ۴مورد در این دادسرا ثبت شده است
و در دادسرای جرایم پزشکی هم گفته شد  ۱۷۰فقره
وجود دارد در حالیکه  ۱۰۰فقره ثبت شــده است و در
دادســرای امور اقتصادی هم  ۵۵سابقه اعالم شد در
حالیکه  ۱۰فقره بیشتر ثبت نشده بود.
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تبعات بسته شدن پنجره
جمعیتی

یک کارشــناس و پژوهشگر جمعیت
گفت :اگر از فرصــت پنجره جمعیتی
در مســیر اصالح الگــوی فرزندآوری
استفاده نکنیم ،حتی مشوقهای سنگین
اقتصادی هم ما را از ابر بحران جمعیت
عبور نمیدهد.
صالح قاسمی ،در گفتگو با خبرنگار مهر
در خصوص موانع و مشــکالتی که با
تصویب «طرح جوانی جمعیت» از سر
راه کاهــش نرخ فرزندآوری برداشــته
میشــود ،اظهار داشــت :همانطور که
میدانید تصویب این طرح فراز و نشیب
بسیار زیادی داشت و در مجالس نهم و
دهم تحت عنوان طرح جامع جمعیت
و تعالی خانواده پیگیری میشــد که به
دلیل عدم همراهی ســازمان برنامه و
بودجه در دولت تدبیر و امید ،این طرح
ناتمام ماند و در مجلس یازدهم با عنوان
طرح جامع جوانی جمعیت و حمایت از
خانواده به تصویب رسید.
وی افزود :این طــرح  ۷۴ماده دارد که
بــه صورت کلی هــدف آن رفع موانع
فرزندآوری اســت ،همچنین دو راهبرد
اعطای مشــوقهای اقتصــادی برای
رفع موانع اقتصادی خانوادهها و راهبرد
فرهنگ سازی جهت تبدیل فرزندآوری
به یک ارزش اجتماعی را دنبال میکند.
این کارشناس جمعیت بیان کرد :از نگاه
من به رغم خوب بودن این طرح؛ قانون
جامع جوانی جمعیت قانونی حداکثری
نیســت و تنها قدم نخست بسیار قابل
قبولی است و نیازمند مکملهایی است
که باید اتفاق بیافتد .برای مثال مسئله
مهاجــرت در این قانون خیلی پر رنگ
نیست ،مســئله مادران خانه دار ،توزیع
جغرافیایی جمعیت به طور جدی در این
قانون دیده نشده است بنابراین باید در
قدمهای بعدی اجرای سیاستهای کلی
جمعیت لحاظ شود.
این کارشــناس و پژوهشگر جمعیت
در خصــوص ضمانتهای اجرایی این
قانون بیان کــرد :تدوین این قانون در
مجلس یازدهم ســبب توجه ویژه ای
به ضمانت اجرایی این قانون شــد و در
بندهای پایانی ضمانت اجرایی دیده شد
و مجازاتی برای مدیرانی که از مواد این
قانون استنکاف کنند در نظر گرفته شده
است و حتی در بخشهای محل تأمین
اعتبــارات و تکالیف مالی این قانون به
دولت پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر عملکرد خوبی
در دولت برای انجــام این طرح وجود
داشته باشد میتوان شاهد موفقیت آن
بود اظهار کرد :اگــر عملکرد خوبی از
سوی دولت برای انجام این طرح وجود
داشته باشــد این طرح قابل اجراست و
مشــوقها تا حد قابل قبولی ضمانت
اجرایی دارند.قاســمی عنــوان کرد :ما
زمانی را برای از دســت دادن در پنجره
جمعیتی نداریم و هر روز برای ما دارای
اهمیت زیادی است چراکه ما در هشت
سال پایانی پنجره جمعیت قرار گرفتیم
و این ســالها مقارن با دولت پیش رو
اســت که دغدغه اقتصاد و معیشــت
دارد؛ اما توسعه کشــور بدون توجه به
جوانی جمعیت ،حمایــت از خانواده و
فرزندآوری مثل شوخی است و پیشرفت
اقتصادی خلق نخواهد شد مگر اینکه
ما نیــروی اقتصادی فعال ،پویا و جوان
داشته باشیم.وی اظهار کرد :نکته بعدی
این اســت که ما هشت سال پایانی را
در اختیــار داریم و اگر از فرصت پنجره
جمعیتــی در مســیر اصــاح الگوی
فرزندآوری اســتفاده نکنیم ،میلیاردها
تومان اعتبار هم بگذاریم و حمایت کنیم
حتی مشوقهای سنگین اقتصادی هم
ما را از ابر بحران جمعیت عبور نمیدهد؛
چنانچه که میبینید کشورهای بزرگ
جهان که از پنجرههای جمعیتی عبور
کردند و مشــوقهای اقتصادی بسیار
زیــادی را به خانوادههــا میدهند نرخ
بــاروری باالیی ندارنــد و اگر ما هم از
پنجره جمعیتی عبور کنیم ده برابر این
مشوقها را هم بدهیم مشخص نیست
که میتوانیم مشکالت جمعیتی را حل
کنیم یــا نه بنابراین حتی از یک روز از
فرصت باقیمانده هم باید استفاده کرد
و از میل فرزند دوستی و فرزندخواهی
که تا حــدودی وجود دارد حداکثر بهره
بــرداری را انجام دهیم تا آینده خانواده
ایرانــی از منظر جمعیتی به خطر نیفتد
و وارد ابر بحران جمعیت نشــویم.این
کارشناس و پژوهشگر جمعیت تصریح
کرد :عالوه بر نکاتی که مطرح شد باید
گفت در تحلیل علل کاهش فرزندآوری
دو متغیر بسیار جدی داریم؛ ابتدا تغییر
ســبک زندگــی و نگــرش اجتماعی
به مســئله فرزنــدآوری و دوم رکود و
فشــارهای اقتصادی که بر خانوادهها
تحمیل شد قانون طرح جوانی جمعیت
در صدد این اســت که این دو مانع را
بردارد یعنی هم مشوقهای اقتصادی
دارد کــه موانع اقتصــادی پیش روی
زوجین برداشته شود و هم بناست با یک
کار فرهنگی و دقیق نگرش اجتماعی به
فرزندآوری اصالح شود و مثل گذشته
فرزند ارزش اجتماعی و سرمایه خانواده
به شمار آید.
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دالیل باال رفتن مهریهها؛ از چشم و
همچشمی تا کسری قوانین حمایتی
یک کارشــناس امور زنان میگوید یکی
از دالیل بــاال رفتن مهریهها چشــم و
همچشمی اســت ،اما از دلیل بسیار مهم
دیگر در این مسئله عدم حمایت قوانین از
جایگاه زن است.
توران ولیمراد ،مدیر شبکه ایران  -زنان
در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص
مشــکالت کاهش جمعیت و فرزندآوری
گفت :مســئله کاهش فرزندآوری چندین
بعد دارد که باید به هریک از آنها بهصورت
جداگانهای پرداخته شــود .ابتدا بحث باال
رفتن سن ازدواج و تمایل زوجین به تک
فرزندی است ،اما مسئله دوم بعد اقتصادی
این مهم اســت که نقش بسیار زیادی در
عدم تمایل زوجین به فرزندآوری دارد.
مدیر شــبکه ایران  -زنان افزود :اما یکی
دیگر از مســائلی که تأثیر بسیار زیادی بر
عدم تمایل زوجین بــه فرزندآوری نقش
دارد مسئله زنان خانهدار است که مربوط به
امسال و یا این دوره نیست ،چراکه بهطور
کلی زنان خانهدار نادیده گرفته شدهاند.
وی بیان کرد :در طرحی که مجلس آن را
با عنوان «طرح جوانی جمعیت» پیگیری
کرده است ،مسئله فرزندآوری برای زنان
شاغل دیده شده اســت ،اما زنان خانهدار
فراموش شدهاند.
ولیمــراد اظهار کرد :بنابرایــن ما نیاز به
قوانینــی داریم که به لحــاظ فرهنگی و
اقتصادی جایگاه زنان خانــهدار را که در
منزل خانهداری و تربیــت فرزندان را بر
عهده دارند حفظ شود و باید از داراییهای
مشترک بین زن و مرد سهمی برای زنان
منظور شود ،یعنی ما نیازمند تصویب قانونی
هستیم که نه فقط به هنگام طالق ،بلکه
به میزان آورده اقتصادی و مشــارکت زن
در طول زندگی مشــترک از داراییهای
مشترک سهم تعیین شود.
وی اظهــار کرد :ما تــا امنیت اقتصادی،
حقوقی و روانی زنان را در خانه و خانواده
تأمین نکنیــم با این مشــکالت روبهرو
هستیم مشکل ما امروز خلق نشده است و
متأسفانه سیستم از مردم عقب است.
ولیمراد با اشــاره به اینکه امروزه زنان ما
رشــد کردهاند و زن در انقالب اســامی
هویتی از خود نشــان داده که با قبل فرق
داشــته اســت؛ زنان ما امروز تصمیمگیر
و تصمیمســاز هســتند و از آنجایی که
در رأیگیریهــا هم نقــش دارند ،حق
رأی دارند؛ پس حضور بســیار پررنگی در
جامعه دارند و باید در خانواده نیز با همین
هویت دیده شــوند ،اما از آنجایی که این
کار بهدرســتی انجام نشده است به لحاظ
حقوقی و فرهنگی عقب هستیم.
مدیر شــبکه ایران  -زنــان تصریح کرد:
بسیاری از معضالت مانند افزایش طالق
ناشی از همین معضل است ،چون اگر زن
در خانواده با کرامت دیده نشــود و حقوق،
فرهنگ و سیســتم با این تعریف خود را
منطبق نکند ،زنان برای خودشان راهحلی
پیدا میکنند ،کما اینکه مســئله اشتغال
بیرون از منزل را در کنار خانهداری و تربیت
فرزند انجام میدهند که فشار مضاعفی به
زنان است.زمانی که فرزندی به دنیا میآید
مسئولیت و کار بســیار زیادی را نیازمند

اســت؛ اگر چه که مسئولیت اقتصادی بر
عهده مردان اســت ،اما تــا زمانی که به
مردان آموزش درستی داده نشود و نقش
پدری بهدرستی ایفا نشود ما با این مشکل
روبهرو خواهیم بود
وی خاطرنشان کرد :زمانی که فرزندی به
دنیا میآید مســئولیت و کار بسیار زیادی
را نیازمند اســت؛ اگرچه که مســئولیت
اقتصادی برعهده مردان است اما تا زمانی
که به مردان آموزش درستی داده نشود و
نقش پدری به درستی ایفا نشود ما با این
مشکل رو به رو خواهیم بود.
ولیمــرداد اظهــار کــرد :در انتخاب و
تصمیمگیری نقش زنان تعارفی نیست و
باید به صورت حقوقی این مســئله دیده
شود متأسفانه ما با کسری زیادی در این
زمینه مواجهه هستیم یعنی هم به لحاظ
حقوقی جایگاه زن تأمین نشده است و هم
به لحاظ امنیت اقتصادی و اجتماعی همین
کم کاری بوده اســت که موجب افزایش
مهریهها شده است.
مدیر شبکه ایران  -زنان با اشاره به اینکه
تا این علل برطرف نشود؛ اگر مهریه را هم
پایین بیاورید این مشکل حل نخواهد شد،
بیان کرد :یکی از دالیل باال رفتن مهریهها
چشم و همچشــمی است ،اما دلیل بسیار
مهــم دیگر در این مســئله عدم حمایت
قوانین از جایگاه زن است ،زمانی که همه
حقوق در اختیار مردان است ،خانوادهها به
ناچار مهریه را باال میبرند تا تضمینی برای
جبران کسری حقوقی و امنیت اقتصادی
زنان باشد.
وی عنوان کــرد :برای مثال زنی که پنج
سکه مهریه میکند بعد از  ۵۰سال زندگی
مشترک چه سهمی از میزان داراییهای
زندگی مشترک خواهد داشت؟ به همین
شکل هم مهریه باال غلط است ،چراکه در
ابتدای زندگی مشــترک نباید سرمایه ۵۰
ســال آینده را مرد تضمین کند ،بنابراین
باید قوانینی باشد که سهم مالی زن را در
زندگی مشــترک از کارهایی که در منزل
انجام داده است پرداخت کند.
ولیمراد گفت :همانطور که گفته شــد
نقش اصلی فرزندآوری بر عهده زنان است
پس باید قانونی داشــته باشیم که امنیت
اقتصادی زن را تأمین کنیم ،یعنی زنان به
میزان نقش خود در مسائل اقتصادی باید
از داراییهای مشترک سهم داشته باشد.
وی تصریح کرد :شــکل فعلی پاسخ این
مســئله نیســت و باید موارد و درصدها
مشخص باشــد سهم زنان براساس تعداد
فرزندان مشخص شود و همینطور امنیت
حقوقی زنان باید حفظ شود.
ولیمراد افزود :در حال حاضر تســهیالت
موجود برای فرزندآوری مثل دادن زمین به
پدران داده میشود؛ متأسفانه تصمیمگیران
آقایان هســتند و نمیتوانند از زاویه دید
زنــان نگاه کنند و بنابرایــن راهحلهایی
که میدهند مردانه اســت و مشکل زنان
همچنان باقی مانده و در حال گســترش
است و باید گفت زمانی که شما نقش زن
را در جایگاه اســامی درست خود نبینید،
با آفتهای زیــادی در این زمینه مواجه
خواهید شد.

آماده باش  ۳۴۰دستگاه ماشین آالت
برف روبی در مناطق  ۲۲گانه پایتخت

ماشــین آالت برفروبــی در نقاط
حساس پایتخت با توجه به برودت هوا
و احتمال بــارش برف به حالت آماده
باش قرار گرفتند.
به گزارش مهر ،بــا توجه به احتمال
بــارش برفهــای ســنگین و زود
هنگام در پایتخــت که موجب قفل
شــدن برخی از معابر به ویژه معابر و
شریانهای حساس شمال شهر شده و
این انسداد معابر موجب بروز مشکالت
جدی برای شهروندان میشد ،مدیریت شهری پایتخت از هفته گذشته با توجه به پیش
بینیهای هواشناسی سطح آمادگی خود برای برف روبی رو در باالترین سطح ممکن
قرار داد.حســین نظری معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران هفته گذشته
همزمان با شدت گرفتن بارش باران این رحمت الهی از نواحی مختلف مناطق  ۱،۳،۴و
 ۵تهران بازدید و آمادگی این مناطق در مواجهه با بارش برف احتمالی را ارزیابی کرد.
معاون هماهنگی امور مناطق از سایت برف روبی منطقه  ۵تهران نیز بازدید و از نزدیک
در جریان میزان ذخایر شن و نمک و محلولهای یه زدایی این سایت قرار گرفت.
حاال رضا ســیفی دستیار رسانهای شــهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای
مجــازی خبر از آمادگی کامل مدیریت شــهری در مواجهه با بارش برف احتمالی در
پایتخت خبر داد.
دستیار رسانهای شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت؛
در آستانه زمستان و شــروع بارش برف  ۳۰۰ماشین تخصصی برف روبی (کامیون و
کامیونت تیغه دار) در  ۲۲منطقه تهران و مراکز حساس به صورت  ۲۴ساعته در حالت
آماده باش برای برف روبی خیابانها ،بزرگراهها و اتوبانها هستند .امسال  ۴۰دستگاه به
این ماشینها اضافه شده است.

