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شهرنوشت

بهار که کم کم رو به پایان گذاشت 
و سال به موعد سررسید اجاره نامه ها 
نزدیک شد، آه و فغان بود که از گوشه و 
کنار فضای مجازی و حقیقی بلند شد؛ 
از خبرنگار و مجری تلویزیون گرفته تا 
بی حاشیه  ترین اکانت ها در توئیتر و 
اقوام و آشــنای دور و نزدیک، همگی 

درد مشترک اجاره خانه را داشتند. 
برخی که صاحبخانه اجاره جدید 
را بهشــان اعالم کرده بود، چند برابر 
شدن اجاره خانه هایشان و اعداد و ارقام 
نجومی اش را با دیگران به اشــتراک 
می گذاشتند و برخی دیگر که هنوز از 
تصمیم صاحبخانه بی خبر بودند، بیم 

و هراسشان را.
التهاب بازار رهــن و اجاره هر روز 
با تنــدی آفتابی که رو به تابســتان 
می رفت بیشتر می شد و مستاجران 
مســتاصل تر؛ که ناگهان از آســتین 
شورای عالی ســران قوا، شعبده ای 

بیرون آمد!
ظاهرا بانی این شعبده هم متولی 
مستقیم بازار مسکن در کشور یعنی 
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
بوده اســت؛ چراکه خــودش هفته 
گذشته با حضور در شبکه خبر اذعان 
کرد که »امسال به دالیل متعدد نرخ 
اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما 
برای حل این مسئله بسته پیشنهادی 
را به ســران قوا و هیــأت دولت ارائه 

کردیم.«

قاسمی در بیان »شاه  کلید« این 
بسته پیشنهادی خبر داد که شورای 
عالی سران قوا این بســته را تصویب 
کرده و بــر اســاس آن، قراردادهای 
مســتاجران و موجــران، اتوماتیک 
تمدید می شــود و هیچ مستاجری 
واحد مسکونی خود را تخلیه نمی کند!

بعید است هر چه در کتب و اسناد 
تاریخی بگردیم و جســتجو کنیم، از 
میان آن همه وزیر و وکیل و خردمند و 
اندیشمند، بتوان چنین مردان مدبری 
یافت که اینگونه بار تکلیف خود را بر 

دوش ملت خود افکنده باشند! 

از کندن کنتور یا فروش خانه
زیر قیمت »با مستاجر«

در واقع مصوبه جدید، تحت عنوان 
»تمدید خودکار اجاره نامه ها« بدین 
معناست که دولت در کنترل بازار رهن 
و اجاره و پیش از آن، کنترل تورم عاجز 
و درمانده اســت و نه تنها عجز خود را 
نپذیرفته بلکه با افتخار اعالم می کند 
که تاوان آن را قشر دیگری از مردم باید 
بپردازند و اینگونه مردم را به جان هم 
می اندازد؛ همچون سزارها دور میدان 
کلوسیوم نشســته اند و نظاره گر نزاع 
این گالدیاتورهای بی جانی هستند 
که با این همه تورم و آشفتگی سیاسی و 
اجتماعی، دیگر جانی برایشان نمانده 

که بخواهند حاال با هم گالویز شوند. 
جالب آنکه مصوبه شــورای عالی 
ســران قوا، چندین شــرط هم برای 
نقض تمدید خــودکار اجاره نامه در 

نظر گرفته که برای احراز و اثبات آن 
شرط و شروط، مالک را به شوراهای 
حل اختــالف ارجــاع داده و در واقع 
اکنون چند روزی است که به برکت! 
این مصوبه، شــوراهای حل اختالف 
نیز با آن همه انباشت پرونده و فربگی 
و ُکندی رسیدگی قضایی، شاهد شق 
جدیدی از درگیری موجر و مستاجر 
است؛ از مســتاجری که توئیت کرده  
صاحبخانه اش رفته و کنتور برق را از 
جا کنده و برده تا اینگونه او را وادار به 
تخلیه کند تا مالکی که در سایت دیوار 
آگهی کرده مستاجری دارد که خانه را 
تخلیه نمی کند و چون پول الزم است 
حاضر است خانه اش را یک سوم زیر 

قیمت بفروشد.
مصوبه ای خالف قانون
و مغایر با اصول حقوقی

سوال اساســی در این میان، این 
اســت که اصال این گونه مصوبات با 
این محتوای عجیب و غریب وجاهت 
قانونی دارند و اینکه آیــا دادگاه ها و 
قضات برای رسیدگی به دعاوی موجر 
و مســتاجر، به لحاظ قانونی ملزم به 
تمکین از مصوبه جدید شورای عالی 

سران قوا هستند؟
در این خصوص عباس موسوی، از 
حقوقدانان شناخته شده و از قضات 
باتجربه دیوان عالی کشور صریحا به 
»توســعه ایرانی« می گوید که »این 
مصوبه خالف قانــون و مغایر با اصول 
حقوقی است و با شکایت هر ذینفعی، 
شعب دیوان عدالت اداری می توانند 

در چارچوب ماده 10 قانون تشکیالت 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این 

مصوبه را نقض کنند.«
او با تاکید بر اینکه دالیل این نقض 
هم مبتنی بر موازین شرع است و هم 
اصول حقوقــی، توضیح می دهد: »از 
لحاظ شــرعی الناس مسلطون علی 
اموالهم؛ هر صاحب مالی مسلط بر مال 
خودش است و حاکمیت حق ندارد در 
مورد مال مردم جــز به تجویز قانونی 
مداخله کند. در این مــورد نه مجوز 
قانونی وجود دارد و نه توجیه منطقی. 
از طرفــی اصل، ُحرمت مال ُمســلم 
است بدین معنا که مال ُمسلم حرمت 
دارد و دولت حق ندارد مال ُمســلم را 
دستخوش تصمیمات و اقدامات خاص 
خود کند. قرارداد اجاره ای برای مدت 
مشــخصی بین دو طرف بسته شده، 
دولت چه کاره است که بیاید این مدت 

را تمدید کند؟«
مورد دیگری که موســوی بر آن 

تاکید می کند، این است که »از لحاظ 
اصول حقوقی نه دولت و نه شــورای 
عالی سران قوا شأن قانونگذاری ندارند 
بدین معنی که حق ندارند وارد قلمرو 
قانونگذاری شوند و بسیاری از مقررات 
ناظر بر این موضوع از جمله مقررات 
ناظر بر عقد اجاره، قانون روابط موجر 
و مســتاجر و دیگر قوانیــن مربوطه 
را یکباره نقض کننــد و از بین ببرند. 
قانونگذاری حق مجلس است و جز در 
موارد ضروری آن هم در حد تصویب 
آیین نامه و بخشــنامه این صالحیت 
ذاتی به مراجع دیگر تفویض نشــده 
است. بنابراین این مصوبه دخالت در 

امر قانونگذاری است.«

 قضات و محاکم قضایی تابع این 
مصوبه نخواهند بود

وی در توضیح ادله دیگری که این 
مصوبه را نقض می کند به اصل آزادی 
اراده و توافقات خصوصی اشاره کرده 
و می افزاید: »این اصل بیش از دو قرن 
است که وارد قاموس نظام های حقوقی 
شده و به ویژه شرع ما نیز هیچ بیگانگی 
با آن ندارد و به کــرات بحث وفای به 
عهد، احتــرام به اراده مشــترک دو 
طرف و مواردی از این دست، متضمن 

حمایت از آن بوده است.«
اما در مــورد اینکه آیــا قضات و 
دادگاه ها بــه لحاظ قانونــی ملزم به 
تمکین از چنین مصوباتی هســتند، 
موسوی تصریح می کند که »مطابق 
ماده 3 قانون آیین دادرســی مدنی، 
هیچ دادگاهی از لحاظ قانونی و شرعی 
تابع تصمیم دولت نخواهد بود و قضات 
دادگستری در صدور رأی تابع مقررات 
موضوعه هستند و اتفاقا اگر قاضی با 
استناد به این مصوبه رأی صادر کند، 
در خطر تعقیب انتظامی خواهد بود 
چراکه رأی او بدون مســتند قانونی 

صادر شده است.«
این قاضی باســابقه دیوان عدالت 
اداری با تاکید بر اینکه برای مهار تورم 
یا دستگیری افراد نیازمند نمی توان 
وارد قلمرو حقوق خصوصی شد، اراده 
مشــترک دو طرف را نادیده گرفت و 
ساختارهای حقوقی را نابود کرد، به 
صراحت می گوید که چنین تصمیمی 
بیش از آنکه منافع و محاسنی داشته 
باشــد، قطعا معایب و خســران های 

بالجبرانی خواهد داشت. 

 دیوار کوتاه مردم و دیوار بلند 
مافیای مسکن

بالشــک یکــی از بزرگتریــن 
خســران های این مصوبه، به بیراهه 
کشــاندن بازار رهن و اجاره اســت 
چراکــه راه معقــول و منطقی آن، 

سخت است و پُر ســنگالخ؛ در واقع 
با این همه اشــکاالت واضح و روشن 
شکلی و ماهوی در این مصوبه، ظاهرا 
چرایی اش را باید در سهل و آسانی آن 
برای تصمیم گیران دانســت چراکه 
همواره کوتاه ترین دیوار، دیوار مردم 
اســت و بلندترین دیــوار مثال دیوار 
بانک هایی است که بزرگترین ماّلکان 

کشور هستند. 
احسان خاندوزی که خودش امروز 
وزیر اقتصاد کابینه ابراهیم رئیســی 
اســت، پیش از این گفته بود برخی از 
بانک ها بین 700 تا 800 خانه خالی 
در اختیار دارند و یک بانک خصوصی 
یک هزار خانه خالی در مالکیت خود 
دارد. ادعاهای دیگری درباره امالک 
بانک هــا وجود دارد مبنــی بر اینکه 
احتکار 37 میلیون متر مکعب خانه 
در تهران توســط بانک ها و انباشت 
چندین میلیــون واحد مســکونی 
خالی در سراسر کشــور که متعلق به 

بانک هاست. 
آش این امالک بی حساب و کتاب 
چنان شور شــد که بیش از یک سال 
و نیم پیش مجلس قانــون مالیات بر 
خانه های خالی را تصویــب کرد اما 
هنوز که هنوز اســت خبری از اجرای 
آن نیست؛ ظاهرا قد علم کردن مقابل 
مردم ساده تر از قد علم کردن مقابل 
مافیایی اســت که مانــع اجرای این 

قانون می شود. 
بعد از گذشت یک ســال و نیم نه 
تنها این قانون اجرا نشــده بلکه هنوز 
حتی سامانه امالک و اسکان کشور نیز 
اطالعات درستی در این خصوص ندارد 
تا حداقل بتوان بر اساس آن برای بازار 
مسکن و رهن و اجاره سیاستگذاری 

کرد. 
همچنین برای وزارت راه و وزیر آن، 
تحمیل تمدیــد اجاره نامه به مالکان 
و شــکل دادن دعواهای جدید میان 
دو دســته از مردم، به مراتب ساده تر 
از پاســخ دادن به این پرســش است 
که چــرا وزارت راه تاکنون به تکلیف 
خود در خصوص تکمیــل اطالعات 
سامانه امالک و اســکان، شناسایی 
خانه های خالی و اعالم آن به سازمان 

امور مالیاتی عمل نکرده است؟

وقتی مصوبه »تمدید خودکار اجاره نامه« مردم را به جان هم می اندازد؛ 

فرمانسزارهاواینگالدیاتورهاینیمهجان

بعید است هر چه در کتب 
و اسناد تاریخی بگردیم و 
جستجو کنیم، از میان آن 

همه وزیر و وکیل و خردمند 
و اندیشمند، بتوان چنین 

مردان مدبری یافت که 
اینگونه بار تکلیف خود را 
بر دوش ملت خود افکنده 

باشند! 

عباس موسوی، حقوقدانان 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: »مصوبه تمدید 
خودکار اجاره نامه، خالف 

قانون و مغایر با اصول 
حقوقی است و با شکایت 
هر ذینفعی، شعب دیوان 
عدالت اداری می توانند 

در چارچوب ماده 10 قانون 
تشکیالت آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری این 

مصوبه را نقض کنند.«
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محبوبه ولی

دادستان کل کشور:

رسیدگی به پرونده »تخلفات حادثه 
متروپل«  در آستانه اتمام است

دادستان کل کشور با اشــاره به پرونده حادثه متروپل 
گفت: در دادگستری خوزســتان پرونده تخلفات در حال 
رسیدگی و در آستانه اتمام است.  به گزارش ایلنا، محمدجعفر 
منتظری در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص خسارات 
وارده و تلفات انسانی، بررسی ها در حال انجام است و پیگیری 

می کنیم که حقوق افراد در این حادثه رسیدگی شود.
    

در روز جهانی قربانیان خشونت مطرح شد؛

بهره مندی ۲۸۰ فرد خشونت دیده
از خدمات بهزیستی طی سال گذشته

معــاون امــور اجتماعی 
بهزیســتی اســتان تهــران 
در روز جهانــی قربانیــان 
خشــونت از بهره مندی ۲80 
فرد خشــونت دیده از خدمات 
بهزیستی طی سال گذشته خبر داد.  فاطمه ارزانیان در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به خدمات سازمان بهزیستی به 
افراد خشونت دیده یا در معرض آسیب، بیان کرد: این افراد 
از خدمات تخصصی مددکاری، روانشناسی، بهداشتی، 
حقوقی، آموزشی و... با هدف توانمندسازی و بازگشت به 
کانون گرم خانواده یا جامعه بهره مند شدند. به گفته وی، در 
خدمات اقامت شبانه روزی، عالوه بر ارائه خدمات سرپایی، 
افراد می تواننــد حداکثر به مــدت 1۲0 روز از خدمات 
نگهداری موقت استفاده کنند؛ این مدت در صورت نیاز با 
تأیید تیم تخصصی برای ٦٩ روز دیگر نیز قابل تمدید است.

    
افزایش مبتالیان تب کریمه کنگو

 به ۳۴ نفر
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین 
انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت از افزایش شمار مبتالیان به تب کریمه کنگو به 
3۴ نفر خبر داد. به گفته بهزاد امیری، تاکنون ۲ نفر نیز 

در اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند.
وزارت بهداشت از شهروندان خواسته تا »از خرید 
گوشت تازه از کنار جاده ها و گوشتی که خارج از شبکه 

دامپزشکی ذبح شده است، خودداری شود«.
    

سازمان جهانی بهداشت:

»آبله میمونی« یک نگرانی جدی
در جهان نیست

 IHR کمیته اضطــراری
سازمان جهانی بهداشت، اعالم 
کرد که شیوع آبله میمونی یک 
وضعیت اضطراری بهداشت 
عمومی و یــک نگرانی جدی 
در جهان نیست. به گزارش ایلنا، این کمیته با اشاره به 
ماهیت اضطراری آبله میمون، جلوگیری از گسترش 
این بیماری را مســتلزم تالش های بیشتری دانست. 
کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت همچنین 
تأکید کرد که این سازمان از طریق ارتباطات رسمی 

به کشورها در مورد شیوع آبله میمون هشدار می دهد.
    

شورای شهر تهران نام ۲ خیابان
و یک میدان را تغییر داد

اعضای شورای شــهر تهران نام دو خیابان و یک 
میدان را در پایتخت تغییر دادند. به گزارش ایسنا، با رأی 
اعضای شورا مقرر شد، خیابان قائن در منطقه 1۲ به نام 
شهید حسن صیادخدایی و خیابان یکم واقع در منطقه 
پنج با حفظ شماره به نام شهید ذبیح اهلل نعمت اللهی 
تغییر نام دهد. همچنین میدانی بی نام واقع در منطقه 
پنج حدفاصل بلوار فردوس و خیابان شهید ملکی به نام 

شهیده فاطمه جعفریان نام گذاری شود.
    

 شناسایی باند تصادف ساختگی در گلستان

پرونده های جعلی پزشکی قانونی 
پرشمار است

مدیرکل پزشکی قانونی 
گلستان خاطرنشــان کرد: 
در بخش پرونده های جعلی 
پزشــکی قانونی مواردی از 
شکســتگی بینی، شکست 
ساق پا، سقط جنین و غیره دیده شد که فرد با خودزنی 
و صدمات بدنی چنین اتفاقاتی را رقم می زند؛ مواردی 
که قبول آن شاید برای ما سخت باشد اما متاسفانه وجود 
دارد.حسین زارعی دیروز در نشست خبری با اصحاب 
رسانه گلستان با بیان اینکه طی سال های گذشته باند 
تصادف ساختگی در شرق و غرب گلستان وجود داشت، 
متدکر شد: حتی پیمانکاری تصادفات ساختگی در 
گلستان داشتیم که در قالب آن با کسانی که وضعیت 
مالی محدودی داشتند قرارداد می بستند و با تصادف 

ساختگی در هزینه های آن سهیم می شدند.

از گوشه و کنار 

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشــور گفت: آمار 10 ســال 
گذشته مدارس ایرانی حدود 1۴0 مدرســه در 80 کشور بود و امروز آمار به 7٦ 

مدرسه رسیده، یعنی تقریبا نصف شده است.
ابوالفضل کمالی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به فعالیت های انجام شده در این 
راستا، افزود: در مالزی مدرســه ما جمع شد، اما خوشبختانه توانستیم با کمک 
همکاران مجددا آن را راه اندازی کنیم. در کویت و پاکســتان جمعیت زیادی 
دانش آموز داشتیم که متاسفانه مدرسه ما به دلیل سهل انگاری جمع شده است، 
ولی دنبال آن هم هستیم که دوباره آن را راه اندازی کنیم. سیاستی اعمال قرار 

است رونق گذشته را برگردانیم.

کاهش تعداد معلم اعزامی از ۶00 به ۳0 نفر
 وی گفت: زمانی ما نزدیک به ۴0 هزار دانش آموز در خارج از کشور داشتیم. 
این رقم مربوط به حدود 11 ســال قبل است. آن زمان سالی ٦00 معلم اعزامی 
داشتیم و گاهی تعداد اعزامی های ما از برخی مناطق هم بیشتر بودند. همچنین 
زمانی بیش از 130 مجتمع آموزشــی بزرگ در سرتاســر کشــورهای جهان 
داشــتیم، اما متاســفانه در حال حاضر آمار جمعیتی دانش آموزان ما کمتر از 
٩ هزار نفر اســت یعنی حدود 8٦00 نفر. بنابراین افت شدید دانش آموز یکی 
 از علت های کاهش نیروهای اعزامی ماســت، چون نیاز بــه این نیروها کاهش 

یافته است. 

خبری از صدور ویزای معلمان اعزامی نیست!
کمالی ادامه داد: از طرف دیگر شرایط ویزا گرفتن در برخی کشورها متفاوت 
است. به طور مثال در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس دو سال و نیم است که 
برای همکاران درخواست ویزا کرده ایم و هنوز ویزای حدود 1٦ نفر از همکاران 
ما نیامده است در حالی که باید این معلمان تا به حال اعزام شده بودند و دوران 

خدمت شان هم تا حاال تمام شده بود، اما هنوز خبری از ویزای آن ها نیست. 
 

در دل اروپا دانش آموزانی به مدارس ایرانی می آیند 
معاون مرکز امــور بین الملل و مــدارس خارج از کشــور در مورد تحصیل 
دانش آموزان غیرایرانی در مدارس ایرانی خارج از کشــور گفت: بله، ما چنین 
دانش آموزانی هم داریم حتی در دل اروپا هــم دانش آموزانی به مدارس ایرانی 

می آیند.
او در مورد مورد قبول بودن مدرک مدارس ما در آموزش و پرورش کشورهای 
دیگر عنوان کرد: این دانش آموزان مدارس ما و زبان فارســی را دوست دارند. 
مدرک تحصیلی آموزش و پرورش ایران در همه کشورهای دنیا قابل قبول است. 
این جزو افتخارات ماست. هرکشوری بروید و مدرک مدارس ما را ببرید بدون 

دردسر قابل قبول است.
کمالی درمورد مختلط بودن یا نبودن مدارس ایرانی خارج از کشور نیز بیان 
کرد: در خیلی از کشورها به دلیل مشکالت فضا و تعداد دانش آموز، مدارس ما در 

همه پایه ها مختلط اســت، اما موازین کامال رعایت می شود. در بعضی کشورها 
که امکانات داریم و تعداد دانش آموز زیاد است، مدارس را جدا هم کرده ایم.

او در پاسخ به این ســوال که بیشــترین مدارس ایرانی در کدام کشورهای 
خارجی وجود دارد، اظهار کرد: در امارات و ترکیه بیشترین مدارس را داریم.

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در پاسخ به سوالی دیگری 
درمورد اینکه نظارت روی مدارس ایرانی خارج از کشور برعهده چه ارگان هایی 
است، توضیح داد: مرکز و ناظر اصلی ما آموزش و پرورش است که مجوزهای ما 
را هم صادر می کند، اما وزارت خارجه و سفارتخانه ها و همه کارگزاران به نوعی 
حول محور وزارت خارجه در نظارت دخیل هســتند، اما مســئولیت نظارت 

مستقیم بر مدارس با خود ماست.

مسئول ذی ربط در گفت وگو با ایلنا:

آمار مدارس ایرانی خارج از کشور نصف شده است

گفت و گو


