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اجتماعي

وطن امروز شماره 2529

نبضجامعه
وزیر آموزشوپرورش خبر داد

شنبه  17شهریور 1397

واکاوی آخرین وضعیت پروندههای احتکار ،اختفا ،گرانفروشی و کمفروشی در گفتوگوی «وطنامروز» با مدیرکل تعزیرات استان تهران

روزهای شلوغ تعزیرات

ارسال الیحه رتبهبندی معلمان
به دولت

کشف انباری با  62هزار یخچال سایدبایساید
ماجرای پوشک شیطنت برای ایجاد نارضایتی بود
هر دپو و انبار کاالیی به معنای احتکار نیست
وزیر آموزشوپرورش گفت بخش��ی از سرانه
مراکز آموزشی (مدارس) را پرداخت کردهایم.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمد بطحایی با اعالم
این مطلب گفت :در چند روزگذشته سرانهای را
به اس��تانها دادهایم و امیدواریم تا قبل از پایان
شهریورماه یک نوبت سرانه دیگر را برای مناطقی
که امکان کمکهای مردمی در آن وجود ندارد یا
کم اس��ت ارسال کنیم تا از این سرانه برای آماده
کردن مدرسه استفاده کنند .بطحایی خاطرنشان
کرد :الیحه پیش��نهادی را در راستای رتبهبندی
معلمان ب��رای دولت فرس��تادهایم که امیدواریم
بزودی در دستور کار قرار بگیرد و به مجلس برود،
نمایندگان نیز با استقبالی که از این کار داشتهاند
یقین داریم کارهای الزم را برای عملیاتی شدن
و اج��رای طرح رتبهبن��دی انج��ام خواهند داد.
وزیر آموزشوپ��رورش تبدیل وضعیت نیروهای
قراردادی را مس��تلزم دریافت ردی��ف و اجازه از
سازمان امور اداری استخدامی عنوان کرد و افزود:
تا زمانی که سازمان اداری استخدامی نهتنها برای
آموزشوپرورش بلکه برای همه دس��تگاهها این
اجازه را نداده باشد و ردیف تبدیل وضعیت ندهد
این اتفاق نمیافتد .وی با بیان اینکه مذاکراتی را
با س��ازمان امور اداری استخدامی در این زمینه
داشت ه و دالیل را مطرح کردهایم ،گفت :سازمان
در راس��تای سیاس��تهایی که دولت در برنامه
تح��ول نظام اداری دارد ،نهایت همکاری را انجام
میدهد و امیدواریم تا قبل از س��ال  97بتوانیم
تعدادی از این ردیفها را اخذ کنیم.

خروج  ۶۰هزار زائر ایرانی از مکه

بیش از  70درصد زائران ایرانی از مکه مکرمه
خارج شدهاند .به گزارش میزان ،نزدیک به ۶۰هزار
(۷۱درصد) زائر ایرانی از مکه مکرمه خارج شدند
و کمتر از  ۲۴هزار زائر ایرانی در این ش��هر باقی
ماندند .بر اساس اطالعیه ستاد مکه مکرمه ،تعداد
زائران ایرانی که از مکه به جده منتقل میشوند به
بیش از  18هزار و  500نفر میرسد که این تعداد
با پروازهای  2شرکت ایران ایر و سعودی به کشور
بازگردانده میش��وند .تاکنون بیش از  32هزار و
 600زائر از مکه به ش��هر پیامبر منتقل شدهاند
و نزدیک ب��ه  ۸۵۰۰زائر خروجی ترانزیت نیز از
طریق فرودگاه مدینه به ایستگاههای پروازی در
ایران انتقال یافتهاند .پرواز حجاج کش��ورمان از
طریق فرودگاه جده به ایران از چهارم شهریور و
همچنین پرواز خروج زائران از مدینه به کشورمان
از پنجم شهریورآغاز شده است .به طور میانگین
روزانه بین  ۴تا  ۵هزار نفر از جمعیت موجود در
مکه کم میشود و شهر مکه  ۲۱شهریور از زائران
ایرانی خالی خواهد شد .امسال بیش از  ۸۶هزار
نفر از زائران کشورمان از  ۱۹ایستگاه پروازی عازم
سرزمین وحی شدند.
رئیس پلیس راهور پایتخت مطرح کرد

کمبود دوربین ثبت تخلفات رانندگی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
بر ضرورت نصب دوربینهای ثبت تخلفات ورود
خودروهای فرس��وده و بدون معاینه فنی و ورود
کامیون در مبادی ورودی شهر تهران تأکید کرد.
س��ردار محمدرضا مهمان��دار درباره فعالیت
دوربینهای کنترل تخلفات در تهران به ایس��نا
گف��ت :برابر کنترلهایی که انج��ام دادهام تمام
دوربینه��ای کنترل مح��دوده زوج و فرد ،طرح
ترافیک و معاینه فنی در سطح شهر تهران فعالند
و نسبت به اعمال قانون و جریمه خودروهای فاقد
معاینه فنی و خودروهای��ی غیرمجازی که وارد
مح��دوده طرح ترافیک و زوج و فرد میش��وند،
اقدام میکنند .مهماندار درباره اینکه آیا این تعداد
دوربی��ن برای تهران کافی اس��ت ،گفت :کمبود
دوربی��ن زیاد داریم و الزم اس��ت در ورودیهای
تهران دوربین نصب شود تا تخلفاتی مانند ورود
کامیون ،ورود خودروی فرسوده ،ورود خودروهای
فاقد معاینه فنی و ...به تهران را از مبادی ورودی
کنترل و با تخلفات برخورد کنیم .رئیس پلیس
راهنمای��ی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه
پلیس راهور طرح خود را به ش��هرداری تهران و
دیگر دستگاههای مسؤول ارائه کرده است ،گفت:
امیدواریم دوس��تان حمایت کنند تا خیلی زود
ش��اهد نصب این دوربینها در ورودیهای شهر
تهران نیز باشیم ،البته در حال حاضر نیز همکاران
من با حضور در این محلها به ش��کل دس��تی
نسبت به ثبت تخلفات اقدام میکنند.

علی الب�رزی« :احتکار»؛ واژهای ک�ه این روزها زیاد
ش�نیده میش�ود ،هم از زب�ان مدی�ران و هم افکار
عمومی جامعه .این واژه این روزها در گروه مهمترین
واژگان خبری در میان انبوه خبرهای منتشر شده در
رسانهها قرار گرفته اس�ت و به صورت روزانه شاهد
انتشار خبرهایی از برخورد با محتکران کاال در نقاط
گوناگونکشوروهمچنینکشفانبارکاالهایاحتکار
شده هس�تیم؛ انبارهایی که از قضا میزان کشفیات
انواع گوناگون کاال در آنها در حد وس�یع و به میزان
چند تن است .براستی چه جریانی در کشور به وجود
آمده است که سودجویان بشدت در حال احتکار کاال
آن هم کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم هس�تند؟
کافی اس�ت برای چند دقیقه ب�ه مراکز تعزیرات در
اس�تانها مراجعه کنی�د و در دادگاهه�ای تعزیرات
حضور داش�ته باشید ،بیشک ش�ما هم با صفهای
طوالنی مردم برای طرح ش�کایت از گرانفروش�ی،
کمفروشی و احتکار مواجه میشوید .شرایطی که این
روزها در تعزیرات حکومتی استان تهران هم حاکم
است .به دلیل اهمیت استان تهران به عنوان پایتخت
و آگاه�ی از آخری�ن وضعیت پروندههای س�ازمان
تعزیرات ،گفتوگوی�ی انجام دادهایم با «محمدعلی
اسفنانی» مدیرکل تعزیرات استان تهران .وی در این
گفتوگو که در روزهای ش�لوغ و پرترافیک فعالیت
سازمان تعزیرات انجام شد به بیان آمار و ارقام تازهای
از حجم پروندههای کشف شده با موضوع احتکار و
پشتپرده احتکار برخی کاالهای مهم مانند پوشک
بچه پرداخته اس�ت .به گفته اس�فنانی ،در ماههای
گذش�ته بیش�ترین درخواست و ش�کایت مردم از
شرکتهای خودروسازی برای اجرا نکردن تعهدات
خود برای تحویل خودرو بوده است.

***

آقای اس�فنانی! ای�ن روزها با توجه به ش�رایطی
که از نظر اقتص�ادی در آن قرار داریم ،چه تدابیری
برای مهار برخی تخلفات ویژه اینگونه شرایط مانند
«احتکار» در دس�تور کار تعزی�رات بویژه تعزیرات
استان تهران قرار دارد؟

گستره فعالیت سازمان تعزیرات آنقدر زیاد است
که به ج��رات میتوان گفت حتی از قوهقضائیه هم
کارش بیشتر است ،تعزیرات برای یک مقطع زمانی
خاصی پیشبینی ش��ده است و به همین دلیل در
ش��رایط گوناگون اولویتهای کاری این س��ازمان
تغییر میکند .این روزها مهمترین اولویت ما کشف
انبارهای احتکار ،اختفا ،گرانفروش��ی ،کمفروشی و
عرضه نش��دن کاالهای گوناگون است که متاسفانه
این روزها هم ش��اهد گرانفروشی و هم کمفروشی
هس��تیم .از س��وی دیگر به دلیل ورود تعزیرات به
بحث قاچاق و مبارزه با قاچ��اق در بازار ارز فعالیت
این سازمان این روزها بیشتر از گذشته شده است.
در خبرها مطرح میشود که شاهد شرایط ویژهای
از نظر احتکار کاالها هس�تیم و حتی از به صدا در

آمدن آژی�ر قرمز این وضعیت در کش�ور صحبت
میشود ،آیا شما این موضوع را قبول دارید؟

واقعیت این اس��ت که جامعه ما متاسفانه متاثر
از فضاه��ا و جریانات گوناگون عکسالعمل نش��ان
میده��د .بحث احتکار کاال جدی اس��ت ،بعضیها
کاالها را احتکار یا اختفا میکنند که این یک دلیل
مهم دارد .برخی فروشندگان با بیان اینکه در حال
حاضر قیمت منطقی مقبول برای عرضه وجود ندارد
و با این اس��تدالل که در حال حاضر سود حاصل از
عرضه بهصرفه نیست و سرمایهها به هدر میرود ،از
فروش کاال خودداری میکنند.

یعنی این استدالل از نظر شرعی و قانونی درست
است؟

من وارد مسائل شرعی این موضوع نمیشوم اما
صرف نظر از وجه شرعی ،قانون این را نمیپذیرد که
شخصی با این استدالل که کاالیی را به یک قیمت
خریدهام و در حال حاضر اگر بفروش��م س��رمایهام
کاهش پیدا میکن��د ،از فروش کاال خودداری کند
یا در موردی دیگر اگر فروشندهای بگوید اگر بخواهم
کاال را به قیمت متعارف بفروشم سرمایهام کاهش
پیدا میکند و گران بفروش��د یا از فروش خودداری
کند ،اینها هم مصداق گرانفروش��ی است و از نظر
قانون پذیرفته نیست.

در برخ�ی موارد نس�بت ب�ه تعاری�ف «احتکار»
نظره�ای متفاوت�ی وج�ود دارد ،آیا جم�عآوری و
انب�ار کردن کاال از هر نوع جنس که باش�د در گروه
«احتکار» تعریف میشود؟

نه! هر دپو و انبار کاالیی به معنای احتکار نیست،
چرا که در وهله اول احتکار در قانون تعزیرات و قانون
نظام صنفی تعریف شده است .در این قوانین آمده
است« :اگر شخصی کاال را به قصد اضرار به غیر و یا
به جامعه و یا گرانفروش��ی در جایی انبار کند و به
بازار عرضه نکند و دولت ضرورت عرضه کاال را اعالم
کند ،در این صورت احتکار معنا پیدا میکند».
به همین دلیل ما تا پیش از این در برخی موارد
امکان برخورد نداشتیم ،چرا که دولت ضرورت عرضه
برخی کاالها را اعالم نکرده بود .همزمان با تشکیل
س��تاد تش��دید مبارزه با احتکار و اختفای کاال،
وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت  21قلم را با
مصوبه دولت در قالب لیس��تی به ما اعالم
کرد و ما هم طبق لیست با متخلفان در
زمینه احتکار کااله��ا برخورد قاطع را
آغاز کردیم.
آقای اسفنانی! شما از قانون صحبت
کردید ،یک دیدگاه مطرح است که
تعزیرات ب�رای برخ�ورد با برخی
پروندهه�ا در اصطالح دس�تش
بسته است و از نظر قانونی کاری
نمیتواند انجام دهد ،شما این
دیدگاه را قبول دارید؟

در برخی م��وارد بله! این
دیدگاه درس��ت اس��ت و ما
کاس��تیهای قانونی داریم،
البته این موض��وع مانع کار
ما نشده است ،همزمان هم با
کمیسیونهایمجلسجلسه
داش��تیم و با دول��ت و مجمع
تش��خیص مصلحت نظ��ام نیز
جلساتی داشتیم تا گیرهای کوچک
قانونی را برطرف کنیم .این روزها قانون تعزیرات با
این وضعیت نیازمند اصالحاتی است اما تا به امروز
مانع کار ما نشده است.
آیا ما در کشور مافیای احتکار داریم؟

نه! م��ا تا به امروز به این موضوع نرس��یدهایم و
بیشتر احتکارها شخصی و شرکتی بوده و مافیایی
در کار نبوده است.
در ماههای گذشته از نظر آماری چه تعداد پرونده

با موضوع «احتکار» تشکیل شده است؟

ما در بحث احتکار از سال  91تا پایان سال 96
در کل  36پرونده داشتیم اما از اول سال  97تا 21
مرداد سال جاری حدود  100پرونده تشکیل شده
است که در مجموع نسبت به سالهای گذشته قابل
توجه است.

و بزرگتری�ن و عجیبتری�ن پرون�دهای ک�ه در
ماههای گذشته کشف شده است؟

انب��ار بزرگ لوازم خانگی که  62هزار دس��تگاه
یخچال سایدبایس��اید کشف ش��د که تعداد قابل
توجهی بود و باید بررسی شود .عالوه بر این یک انبار
الستیک خودرو کشف شد که با وضعیت نامطلوبی
الستیکها را در تعداد زیاد در فضای باز و زیر آفتاب
نگه داش��ته بودند .تاریخ مصرف آنها گذشته بود و
مشخص شد از مدتها قبل احتکار شده بود .یک
انب��ار برنج به میزان  4هزار و  300تن نیز کش��ف
کردیم ،انب��ار دیگری هم از کاغذ با حجم  500تن
کشف شد ،انبار نخ به حجم  950تن کشف کردیم،
آهن آالت و میلگرد هم به میزان قابل توجهی کشف
کردیم ،همچنین انبار دارویی کشف شد که برآورد
اولیه قیمت داروها  4میلیارد تومان بود.

برخی کاالها هم کشف میشود که به نظر میرسد
فراتر از بحث احتکار است یا پشتپردههایی دارد،
مانند کاالی مهم پوشک نوزادان!

من بهشخصه در این موضوع احتکار را نمیتوانم
تعری��ف کنم ،به نظرم ش��یطنتی بود ب��رای ایجاد
نارضایتی در جامعه.
پس شیطنت را قبول دارید؟

بله! شیطنت در این موضوع برای ایجاد نارضایتی
در جامعه بیش��تر از بحث احتکار مطرح است ،اگر
احتکار هم بوده بیشتر شبیه به ایجاد نارضایتی است.

آمار کشفیات احتکاری در استان تهران در یک نگاه
ردیف

کاال
یخچال

حجمکشفیات واحد شمارش
 62هزار

دستگاه

2

برنج

4300

تن

3

کاغذ

500

تن

4

نخ

950

تن

5

دارو

 4میلیارد

تومان

6

آهنآالت

انبوه

-

7

الستیک

انبوه

-

1

سایدبایساید

آمار پروندههای شرکتهای خودروسازی در یک نگاه
ردیف

شرکتهای
خودروساز

تعداد
شکایت

تعدادپروندههای
رسیدگی شده

1

ایرانخودرو

602

202

2

عظیمخودرو

111

67

3

نگینخودرو

117

60

4

سایپا

102

56

5

مدیرانخودرو

62

52

6

رامکخودرو

181

116

7

هوو

 14هزار

در حال رسیدگی

8

سایپادیزل

274

در حال رسیدگی

را وادار میکنند انصراف دهد .بیشترین نارضایتی
مردم نس��بت به این موضوعات اس��ت .پس از این
موضوع بحث گرانفروشی در اولویت دوم است.

ب�ه صورت آم�اری چه تع�داد پرون�ده در حوزه
خودروسازان تشکیل شده است؟

در بح��ث خودروس��ازان ما ب��ا  2محور مواجه
آقای اسفنانی! آخرین وضعیت انبار کردن خودرو
توس�ط چند ش�رکت بزرگ خودروس�ازی چگونه هس��تیم ،یک��ی خودروه��ای خارج��ی و دیگری
خودروهای داخل��ی .در خودروهای خارجی بحث
است؟
روال تش��کیل پروندههای احت��کار در اینگونه قاچ��اق و گرانفروش��ی و در خودروه��ای داخلی
موضوعات به این صورت اس��ت که وزارت صنعت ،انجام ندادن تعهدات ،گرانفروشی ،تقلب و احتکار
مع��دن و تجارت تخلف احت��کار را اح��راز و به ما بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده است.
اعالم کند که این شرکتها احتکار داشتهاند .تا به
تا به امروز ایرانخودرو  602فقره شکایت داشته
امروز از س��وی این وزارتخانه هیچ پروندهای درباره که  202پرونده رسیدگی شده است ،عظیمخودرو
شرکتهای بزرگ خودروس��ازی به ما اعالم نشده  111مورد ش��کایت داشته که  67مورد رسیدگی
است ،گشتهای مش��ترک ما هم در استان تهران شده است ،نگینخودرو  117شکایت که  60فقره
چیزی به عنوان احتکار خودرو کشف نکردهاند.
رس��یدگی شده است و س��ایپا  102فقره شکایت
از ب�ازار ارز چه خبر ،حضور تعزیرات در این بازار که  56فقره رسیدگی شده اس��ت .مدیرانخودرو
 62فقره ش��کایت داشته که
چگونه است؟
تعزیرات در ب��ازار ارز تنها من وارد مسائل ش�رعی این موضوع  52فقره رسیدگی شده است و
برای قاچاق آن وارد میش��ود ،نمیشوم اما صرف نظر از وجه شرعی ،رامکخودرو 181فقره شکایت
بح��ث ورود این س��ازمان در قان�ون این را نمیپذیرد که ش�خصی داشته که  116فقره رسیدگی
بح��ث قاچاق ی��ک صالحیت با این اس�تدالل که کاالی�ی را به یک شده است .همچنین هوو 14
ذاتی اس��ت .در بح��ث ورود و قیمت خری�دهام و در حال حاضر اگر هزار فقره ش��کایت و س��ایپا
خ��روج ارز م��ا نظ��ارت داریم بفروشمسرمایهامکاهشپیدامیکند ،دیزیل هم  274فقره شکایت
داشته است.
و در ح��ال رس��یدگی به این از فروش کاال خودداری کند
موضوع��ات هس��تیم .به طور
به نظر میرسد در سالهای
معمول هم پروندهه��ای ارزی با رقمهای کالن در گذش�ته س�ازمان تعزیرات آنطور ک�ه باید برای
قال��ب اخالل در نظام ارزی در قوهقضائیه بررس��ی اطالعرس�انی راههای ارتباطی و شکایت مردمی
میشود.
خود بخوبی عمل نکرده اس�ت ،م�ردم این روزها
این روزها بیش�ترین ش�کایات و مطالبه مردم از
سازمان تعزیرات در استان تهران چیست؟

بیش��ترین درخواس��ت و ش��کایات مربوط به
انجام نش��دن تعهدات شرکتهای خودروسازی و
تحویل نش��دن بموقع خودروهاست .شرکتهای
خودروسازی قراردادهایی با افراد منعقد میکنند که
قراردادهای یکطرفه است .این شرکتها بخشی از
مبلغ را از متقاض��ی دریافت میکنند اما در موعد
مقرر خودرو را تحویل نمیدهند و متاس��فانه پس
از گذش��ت مدتی به دنبال تغییر قرارداد با قیمت
بیشتر یا ش��رایط جدید هستند و حتی در برخی
موارد نوع خودرو را هم تغییر میدهند یا مشتری

تم�ام ش�ماره تلفنهای ام�دادی و اورژانس�ی را
میدانن�د اما با راهه�ای ارتباطی تعزیرات چندان
آشنایی ندارند!

بله! مدتها در این زمینه اطالعرس��انی نشده
اس��ت اما در ماههای گذش��ته تالش ش��ده است
هم اطالعرس��انیهای رادیوی��ی و تلویزیونی و هم
اطالعرسانی از راههای گوناگون انجام شود .سامانه
 135به صورت تلفن گویا شکایتها و گزارشهای
مردمی را دریافت میکند .گزارشهای مردمی هم
به  2صورت است که در برخی موارد قصد شکایت
ندارند و تنها گزارشی از گرانفروشی ،کمفروشی و
احتکار را اعالم میکنند.

سیاهه

ضابط ناشناخته!

محس�ن پورعرب :دور بودن از درون جامعه
باعث ناش��ناخته ماندن میش��ود ،این روزها
ماجرای س��ازمان تعزی��رات و مطلع نبودن
بخشی از بدنه جامعه با راههای ارتباطی این
سازمان مصداق بارز همین موضوع است .اگر
نگاهی به س��ایت سازمان تعزیرات حکومتی
داش��ته باش��ید ،یک تارنما ،ش��ماره تماس
 3رقم��ی  135و س��امانه پیامک��ی راههای
گوناگونی است که برای طرح شکایت عموم
جامعه از گرانفروش��ی ،کمفروشی و احتکار
کاال برای مردم ارائه ش��ده اس��ت اما اگر از
مردم بپرس��ید راههای ارتباط��ی با تعزیرات
چیست؟ بسیاری میگویند« :نمیدانیم».
بیش��ک با توجه به شرایط اقتصادی که
در آن قرار داریم بیش از گذشته حضور فعال
س��ازمان تعزیرات در صحنه ض��رورت دارد
و این حض��ور بین اخب��ار و رویدادهای روز
مشاهده میشود اما براستی وظیفه سازمان
تعزیرات حکومتی چیست؟ «قانون تعزیرات
حکومتی» که وظایف این سازمان را مشخص
میکند ،در جلسات متعدد مجمع تشخیص
مصلحت نظام پس از بحثهای مفصل در 23
اسفند سال  67در قالب  56ماده به تصویب
نهایی رسید .بخشی از وظایف این سازمان با
توجه به قانون تصویب ش��ده شامل برخورد
با گرانفروش��ی ،کمفروشی و تقلب ،احتکار،
عرضه خارج از ش��بکه ،درج نش��دن قیمت،
اخفا و امتناع از عرضه کاال ،نداش��تن فاکتور،
اجرا نش��دن ضوابط قیمتگ��ذاری و توزیع،
اجرایی نش��دن تعه��دات واردکنن��دگان و
تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات
دولت��ی ،نداش��تن پروانه کس��ب واحدهای
صنفی و اعالم نش��دن موجودی کاالس��ت.
همین ش��رح مختصر از حیط��ه وظایف این
س��ازمان نشانگر اهمیت حضورش در جامعه
است.
این در حالی اس��ت که این روزها بخش
زیادی از افراد جامعه با این شرح وظایف آشنا
نیستند و کارکرد سازمان تعزیرات در جامعه
را نمیدانند .سازمان تعزیرات به دلیل اینکه
یک سازمان زیرمجموعه از وزارت دادگستری
است ،آنطور که باید و شاید نتوانسته راههای
ارتباطی با س��ازمان را به مردم معرفی کند.
آح��اد جامعه از مدیران دولت��ی اعم از وزرا،
معاونان و مش��اوران و نمایندگان مجلس به
دلیل در صحنه بودنش��ان ،جامعه شناخت
بیش��تری از آنها دارد اما سازمان تعزیرات به
دلیل نوع عملکرد ذاتی که ضابط است کمتر
مورد ش��ناخت قرار گرفته اس��ت .همین در
صحنه نبودن باعث شده جامعه نتواند ارتباط
موثری با این سازمان پیدا کند و در مواجهه
با یک تخلف براحتی از کنار آن عبور کند یا
به دلیل مطلع نب��ودن از راههای ارتباطی از
شکایت خود صرفنظر کند.
ش��رایط اقتصادی جامعه نی��از به حضور
مستمر ماموران س��ازمان تعزیرات در قالب
گش��تهای مش��ترک تعزیرات��ی را بیش��تر
اقتض��ا میکند اما این حض��ور به طور کامل
به خواس��ت مردم نیس��ت و بخ��ش کم این
ماجرا مربوط به ش��کایتهای مردمی است.
ای��ن موضوع در حالی اس��ت که در ماههای
گذش��ته مدیران س��ازمان تعزیرات بارها از
جامعه خواس��تهاند تخلفات را گزارش دهند
ولی درخواست از جامعه برای انجام کاری که
تاکنون کمتر انج��ام دادهاند و حتی راههای
ارتباطی با این س��ازمان برایشان ناشناخته
مانده ،کمی دشوار است.
بررس��ی علل ناش��ناخته ماندن راههای
ارتباطی مردم با سازمان تعزیرات  2راهکار
را مش��خص میکن��د؛ تبلی��غ و معرفی به
جامع��ه و برنامههای ف��وری و عملی برای
ارتقا بخش��یدن جایگاه سازمان تعزیرات در
جامعه .اینکه مدیران س��ازمان تعزیرات هر
از چن��د گاهی اع�لام میکنند اقدامات این
س��ازمان در شرایط کنونی کارساز نیست به
این دلیل اس��ت که نیاز به حضور از جانب
جامعه کمتر احس��اس ش��ده است .به طور
قطع اگر جامعه پ��ل ارتباطی با تعزیرات را
بشناس��د و زمان ش��کایت و گزارش تخلف
اقدام عملی از این س��ازمان مش��اهده کند،
هم وظایف و هم حیطه تصمیمات س��ازمان
تعزی��رات حکومت��ی گس��تردهتر میش��ود
ت��ا جایی ک��ه متخلف��ان و محتک��ران این
س��ازمان را به عنوان باالترین نهاد انضباطی
میشناس��ند .امید است با ارائه اختیار کافی
به س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی و پررنگ
کردن درجه اهمیت حضور این س��ازمان در
جامعه ،س��ازمان تعزیرات حکومتی و بویژه
راههای ارتباطی مردم با این س��ازمان مهم
دیگر در جامعه ناشناخته نباشد.

