
پاسخی به سوال رئیس قوه قضاییه
فرهاد خادمی

يك��ي از مهمترين كلي��د واژه ها و دغدغه های 
هميش��گي چهار رئيس قوه قضاييه كشور )آيت اهلل 
يزدي، مرحوم آيت اهلل هاشمي ش��اهرودی، آيت اهلل 
آملي الريجان��ي و آي��ت اهلل رئيس��ي( حجم باالي 
پرونده های قضايي و اطاله دادرس��ي بوده و هست 
و اينك رياس��ت جديد ق��وه قضاييه براي رفع اين 
معض��ل در يك فراخوان غيررس��مي ولي عمومي 
خواستار ارائه راهكارهايي از سوي كارشناسان براي 

كاهش ورودی پرونده های قضايي شده است. 
افزاي��ش 5 ت��ا10 درصدي دع��اوی قضايي و 
حج��م باالی پرونده های دعاوي در اين قوه نه تنها 
نش��انه نهادينه نشدن قانون بطور اعم و باال نرفتن 
دانش حقوقي جامعه بطور اخص می باش��د بلكه از 
مهمترين ضعف هايی اس��ت كه سال های گذشته 
باعث بروز اختالفات حقوقي و كيفری و به تبع آن 

افزايش انواع "بزه ها و جرائم" شده است.
وجود بيش از 15 ميليون پرونده قضايي نش��ان 
می دهد بدليل بروكراسي اداري و ناهماهنگي های بين 
بخشي در سه قوه وعدم موفقيت در گسترش فرهنگ 
پيشگيري؛ ما شاهد تش��كيل اين حجم از پرونده ها 

هستيم كه چهره زشتي از جامعه ما را بروز مي دهد.
بزرگترين مش��كل موج��ود در نظ��ام قضايي 
كشور كه متاس��فانه تاكنون هيچ راه حلي برای آن 
انديشيده نشده است وجود و تعدد عناوين مجرمانه 
است كه در كشور ما در حال حاضر بيش از1800 
عن��وان مجرمان��ه در دس��تگاه قضايي و س��ازمان 
زندان ها ثبت شده اس��ت!! وجود اين تعداد عنوان 
مجرمانه در كشورمان نه تنها زيبنده نيست بلكه با 
استانداردهای جهاني فاصله فاحشي دارد چراكه در 
كشورهاي پيشرفته اروپايي مثل فرانسه تنها 300 
عنوان مجرمانه ثبت شده است كه آن هم مدام در 

تالش هستند تا از اين تعداد نيز كاسته شود.
براس��اس آمار رسمي منتش��ره از هر 100 هزار 
ايراني 270 نفر در زندان ها هستند كه براي هر زنداني 

ساليانه حدود 20 ميليون تومان هزينه می شود. 
تعدد عناوين مجرمانه در يك كش��ور اسالمي 
و با وجود آموزه های ديني نه تنها رقم وحشتناكي 
اس��ت بلكه از طرف ديگرباعث شده است تا اصوال 
يك روحيه "جرم انگارانه" نس��بت به آحاد جامعه 
وجود داشته باشد كه اين مهم از نظر رواني نه تنها 

پسنديده نيست بلكه امري مذموم و زشت است.
 يك روي ديگر سكه وجود 15 ميليون پرونده 
قضايي در كش��ور اين است كه اگر براي هر پرونده 
فقط دو شاكي و متش��اكي را در نظر بگيريم عمال 
پ��ي می بريم كه بي��ش از30 ميليون نف��ر از مردم 
ايران درگير در دس��تگاه های قضايي هستند كه به 
دليل وجود تعدد ش��كات و متهمين در بسياري از 
پرونده ها؛ رقم بيش از30 ميليون نفر خواهد بود كه 
وجود اين وضعيت يعن��ي؛ 15 ميليون نفر از مردم 
ايران شاكي و 15 ميليون نفر ديگر متهم هستند! 

واقعيت اين اس��ت تا دستگاه قضايي، مجلس 
و دول��ت هم��ت نكنند و براس��اس وجود اس��ناد 
باالدس��تي مانند برنامه شش��م توس��عه كشور كه 
عمال در آن مصوب ش��ده است كه قوه قضاييه در 
قواني��ن بازنگري نمايد و برخي از جرائم س��بك را 
به جاي جرم در قالب "تخلف" تقسيم بندي كند تا 
در نتيجه جمعيت كيفري در زندان ها كاهش يابد 
عمل نكنيم و براي كاهش وسيع عناوين مجرمانه 
تالش نش��ود؛ در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و 

آش همين خواهد بود و همين كاسه!
در زم��ان مرحوم هاشمي ش��اهرودي موضوع 
"قضازدايي" از برخي موضوعات مطرح شد و حتي 
اليحه ای تح��ت عنوان كاهش عناوين مجرمانه در 
مجلس نهم در كميس��يون قضايي مطرح ش��د كه 
متاس��فانه تاكنون به جريان نيفتاده و همچنان در 

كمدهای بايگاني مجلس خاك می خورد!
هدف از قضازدايي از بسياري از دعاوي كه جنبه 
جرم و هنجارش��كني اجتماعي؛ سياس��ي و امنيتي 
ندارد اين است كه با وجود قوانين موضوعه و مصرحه 
در اي��ن زمينه باز هم اين پرونده ها به دادگس��تري 
ارجاع مي ش��ود؛ در حالي كه در پرونده های مرتبط 
ب��ه دعاوي كارگ��ري و كارفرمايي؛ دع��اوي مربوط 
ب��ه تخلفات س��اختماني؛ دعاوي مرب��وط به اراضي 
كشاورزی؛ دعاوی مربوط به مسائل زيست محيطي؛ 
دع��اوی مرتبط با مس��ائل آب؛ ش��هرداري؛ تامين 
اجتماعي و... كميسيون های مختلفي مانند مادتين 
44؛55؛77؛100 و... وج��ود دارد كه اتفاقاً در همين 
كميس��يون های قانون��ي بين يك تا س��ه قاضي از 
دستگاه های قضايي و نمايندگان دستگا های ذي ربط 
هس��تند كه مبادرت به راي می كنند اما متاسفانه از 
آنجا كه اين موارد جدي گرفته نمي شود باز هم شاهد 
مراجعه مردم به ساختمان های دادگستري هستيم و 
اينگونه براي مردم جا افتاده اس��ت كه فقط در اين 
س��اختمان ها تحت عنوان "دادگاه" مشكلشان حل 
می شود و همين مهم يكي از بزرگترين و اصلي ترين 
داليل تشكيل پرونده های قضايي است كه در نهايت 

رقم 15ميليون پرونده را بوجود می آورد.
پس می بينيم به تبع تشكيل پرونده های ميليوني 
و به م��دد كثرت عناوين مجرمان��ه؛ عمال يك روند 
فرسايش��ي بر قضات در رسيدگي به پرونده ها حاكم 
می شود كه تبعات سوء و ناگوار بعدي را بدنبال دارد.
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می نویسند صلح بخوانید خودباختگی

َتکرار داستان خودکشی 
از ترس مرگ!

صبر استراتژیک ایران در مقابل بی تعهدی غربی ها به اتمام رسید
فعال اصولگرا به ارزيابی تصميم برجامی ايران پرداخت و بر اتمام صبر استراتژيك 

ايران درخصوص بی تعهدی غربی ها تاكيد كرد.
حسين كنعانی مقدم با اشاره به اقدام متقابل ايران در قبال نقض عهدهای متعدد غربی ها 
در برج��ام گفت: همانطور كه رئيس جمهور هم گفتند صبر اس��تراتژيك ايران درخصوص 
عدم انجام تعهدات غربی ها و خصوصا اروپايی هابه اتمام رس��يده است. وی ادامه داد: ايران 
نيز براس��اس برجام حق اي��ن را دارد كه در برخ��ی از موارد كه چارچ��وب برجام را برهم 
نمی زند، اقدامات برگشتی را انجام داده وفعاليت خود را ذيل بحث غنی سازی، سانتريفيوژها، 

راكتورهای آب سنگين و يا فروش كيك زرد ادامه دهد.
وی ادام��ه داد: اقدامات��ی كه حاوی اين پيام برای غرب اس��ت كه ايران هيچگونه 
محدوديتی برای برگش��ت به ش��رايط قبل از برجام را نداش��ته و طبق مهلتی هم كه 
مج��ددا به طرف مقابل داده ش��ده قاعدت��ا بايد اروپا وخصوصا كش��ورهايی كه درگير 
برجام هستند از اين فرصتی كه ايران به آنها داده شده، نهايت استفاده را برده و نقض 
عهدهای خود را جبران كنند. خود اروپايی ها هم می دانند كه اگر ايران از برجام خارج 
ش��ود تبعات بس��يار بدی را برای آنها خواهد داشت و ش��ايد آمريكايی ها به دنبال اين 
هس��تند كه با وادار س��اختن ايران در جهت خروج از برج��ام بتوانند ذيل فصل هفتم 

برجام مجددا ايران را مجددا تحت فشار قرار دهند.
كنعانی مقدم با اشاره به بدعهدی های طرف اروپايی خاطرنشان كرد: از همان ابتدا 
هم مش��خص بود كه اروپايی ها با بهانه هايی كه در مس��ائل اقتصادی مطرح می كنند، 
عمال قصد انجام كاری را ندارند، بنابراين بهتر اين بود كه ما بس��يار زودتر اين اقدام را 
انجام می داديم و مخصوصا اگر پس از خروج ترامپ از برجام اين فشار را آورده بوديم، 

شايد اروپايی ها تاكنون تسليم خواسته های ايران شده بودند.
وی با اشاره به فرصت ۶0 روزه ايران به غرب افزود: البته اگر اروپايی ها می خواستند 
اقدامی را انجام دهند در همين يك س��ال گذشته انجام می دادند و اين ۶0 روز تقريبا 
می توان گفت كه وقت اضافه بازی ما با اروپا خواهد بود كه بخواهيم در اين وقت اضافه 
بازی را به س��مت برد، برد پيش ببريم در غير اين صورت باخت، باخت نتيجه ای است 

كه از اين بازی اروپا نصيب ما شده است.
كنعانی مق��دم درباره احتمال خ��روج كامل ايران از برجام گف��ت: قاعدتا اين يك 
تصمي��م ملی بوده و نظام بايد اين تصميم را بگيرد بنابراين اگر ببينيم ضرر ماندن در 
برجام بيش��تر از منفعت آن اس��ت قطعا اين تصميم گرفته خواهد شد. وی خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه آمريكايی ها يك جنگ تركيبی را بر عليه ما شروع كردند، عمال 
منتظر نتيجه جنگ اقتصادی به راه انداخته ش��ده بر ضد ما هستند و اگر ما در جنگ 
اقتصادی بتوانيم پيروز شويم می توانيم امتيازات بيشتری را بگيريم و اگر ما نتوانيم در 

جنگ اقتصادی مقابله كنيم عمال چاره ای نداريم بجز اين كه در برجام بمانيم.

خبر جدید از "الیحه اصالح ساختار بودجه"
رئيس كميس��يون اقتصادی مجلس از ارائه اليحه اصالح س��اختار بودجه كشور از 

سوی دولت تا پايان تير ماه خبر داد.
محمدرضا پورابراهيمی با اشاره دستور مقام معظم رهبری به دستگاه  های اجرايی 
و مجلس مبنی بر اصالح ساختار بودجه، گفت: فرمايش رهبر انقالب كامال به جاست و 
بايد مجلس و دولت به آن تمكين كنند. وی با بيان اينكه رهبر انقالب در سال گذشته 
فرص��ت 4 ماهه ای به دولت و مجلس برای اصالح س��اختار بودجه كش��ور داده بودند، 
اظهار داش��ت: بر اين اساس، دولت تا پايان تير ماه فرصت دارد تا پيش نويس، گزارش 

و يا حتی اليحه اصالح ساختر بودجه كشور به مجلس تقديم كند.
پورابراهيم��ی با تأكي��د بر اينكه از دولت انتظار داريم كه گزارش اصالح س��اختار 
بودجه كش��ور را پس از نهايی ش��دن در قالب اليحه اصالح بودجه سال 98 و يا اليحه 
اصالح س��اختار اقتصاد كش��ور، به مجلس تقديم كند، گفت: بخش هايی كه مربوط به 
بودجه اس��ت، بايد جايگزين قانون بودجه ش��ود و بخش هايی هم كه خارج از بودجه 
اس��ت، بر همان اس��اس و خارج از بودجه عمل كند. تا اآلن پيش  نويسی و يا گزارشی 
برای اصالح س��اختار بودجه كشور از س��وی دولت دراختيار ما در مجلس قرار نگرفته 

است، از دولت سؤال كرده ايم، می گويند اقداماتی در اين زمينه آغاز كرده اند.
وی با تأكيد بر اينكه طبق اخبار رسيده از دولت، قرار است اليحه اصالح ساختار بودجه 
كشور از سوی دولت تقديم مجلس شود، خاطرنشان كرد: دولت اليحه اصالح ساختار بودجه 

كشور را تا پايان تير تقديم مجلس می كند و بالفاصله بررسی آن آغاز خواهد شد.  تسنیم

اخبار یک

قیمت ها در بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد و وزارت صنعت به عنوان متولی، هیچ اقدام 
موثری برای مدیریت این شرایط انجام نمی دهد؛ نرخ خودروهای خارجی هم سر به فلک کشیده است هر

م
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توکلی:

دولت به خاطر امید مردم 
خیانت نفوذی ها را برطرف کند

2

دریادار فدوی:

 حضور ناو آبراهام لینکلن
در منطقه موضوع جدیدی نیست

3

تجدید آگهى مناقصه (عمومى)  
(1398/813) 

    روابط عمومى شرکت گاز خراسان رضوى

دوم
ت 
نوب

1-مناقصه گزار:شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2-موضوع مناقصه: خدمات بهره بردارى و امداد، وصول مطالبات، تعویض کنتور و رفع نشتى در سطح منطقه 8 گازرسانى مشهد

3-شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن تاییدیه مرتبط صالحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

د- مدت پیمان: یک سال تقویمى
4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخى که براى تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه مى بایست معتبر باشد.

5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 952/650/000 ریال مى باشد که مى بایست بر اساس یکى از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتى به شماره
 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد.

6-متقاضیان مى توانند از تاریخ 98/02/21 الى 98/02/25 ضمن واریز مبلغ 350/000 ریال به شماره IR 020170000002174531601004  بانک ملى شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان 
خراسان رضوى جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانى مشهد، بلوار خیام، نبش تقاطع ارشاد، شرکت گاز استان خراسان رضوى ، طبقه دوم، اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه 

را دریافت نمایند.
7-آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح مورخ 98/03/07

8-پیشنهادهاى واصله در ساعت 10 مورخ 98/03/07 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده مى شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه 
ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است.

شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى،کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا تلفن 
37072209-051 تماس بگیرید.                                                                                      

تاریخ چاپ نوبت اول: 97/02/21            تاریخ چاپ نوبت دوم: 97/02/22

اطالعیه مناقصه عمومى یک مرحله اى
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان هرمزگان درنظر دارد اجراى طرح هادى روستاهاى دیرستان  شهرستان قشم ، زیارت پیرچوگان شهرستان 
رودان ، سرخا باال شهرستان بندرعباس و کوییک شهرستان جاسک را از طریق برگزارى مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

داوطلبان شرکت درمناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
1-آدرس دستگاه مناقصه گذار: بندرعباس ، میدان فرودگاه ، اداره کل بنیاد مسکن هرمزگان ، امورقراردادها تلفن 2-33670580 داخلى 233 

2- دستگاه نظارت : حوزه معاونت عمران روستایى بنیاد مسکن هرمزگان
3-نوع تضمین شرکت درمناقصه : الف ) ضمانت نامه بانکى   ب) فیش واریزى به حساب شماره 2173685403005 بانک ملى شعبه دارایى 

بندرعباس  به نام بنیاد مسکن هرمزگان .
4- مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت درمناقصه : به شرح جدول ذیل .

5-تاریخ دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1398/02/18 لغایت 1398/02/22
6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : تاساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1397/03/01

7- محل تحویل پاکت پیشنهادات : بندرعباس ، میدان فرودگاه ، ساختمان اداره کل بنیاد مسکن ، طبقه همکف ، دبیرخانه. 
8- تاریخ و ساعت و مکان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9 صبح  روز  پنج شنبه  تاریخ 1398/03/02 در محل سالن جلسات بنیاد مسکن هرمزگان 

9- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنى ومهندسى کشور الزامى است.

10- بنیاد مسکن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار میباشد.
11- هزینه درج آگهى بعهده برنده مناقصه میباشد.

12- حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه 1 نفر مى باشد .
13- ارائه کد بورس و شماره شبا با تایید بانک مربوطه الزامى است .

14- سایر جزئیات وشرایط دراسناد مناقصه درج شده است.

شناسه آگهى: 457961

شهرستان نام پروژهردیف
محل اجرا

محل 
اعتبار

مبلغ اولیه نوع اعتبار
برآورد

سپرده شرکت 
در مناقصه

اجراى طرح هادى روستاى دیرستان شامل 1
آسفالت گرم

اسناد خزانه و استانىقشم
قیر حواله اى

6,177,735,921308,887,000

اجراى طرح هادى روستاى زیارت 2
پیرچوگان شامل جدول گذارى ، پیاده رو 

سازى ، جداره سازى ، المان و ...

استانى رودان
اسناد خزانهو ملى

5,191,520,574259,577,000

اجراى طرح هادى روستاى سرخا باال شامل 3
پیاده خاکبردارى ، جدول بتنى ، ساب بیس 

و آسفالت سردش

اسناد خزانه و ملىبندرعباس
قیر حواله اى

3,188,963,299159,449,000

اجراى طرح هادى روستاى کوییک شامل 4
ترمیم زیرسازى ، بیس و آسفالت گرم

اسناد خزانه و استانىجاسک
قیر حواله اى

4,494,317,471224,716,000

روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى هرمزگان

سوشیانت آسمانی  می گويند چون امريكا  عربده كشيده، تهديد كرده، تحريم كرده و ناو دست بـه نقد
جنگی به منطقه آورده بايد تسليم شويم و مذاكره كنيم، می پرسيم 
اگر كسی با عربده و قمه به سمتتان آورد و ناموستان را مطالبه كرد 

با همين استدالل سر ناموستان پای ميز مذاكره با او می نشينيد؟!
 در حال��ی كه ترامپ و بولتون ت��الش دارند با يك عمليات 
روان��ی، ايران را به پای مي��ز مذاكره كش��انده و امتيازات گزاف 
بستانند، نشريات "س��ازندگی" و "صدا" پيشنهاد داده اند كه اگر 
تهديدات جدی ش��د، مذاكره كنيم!!! ب��ه نوعی پای تحقير ملت 

جمهوری اسالمی را امضا زده و می خواهند براساس فشار امريكا 
ميز مذاكره را احيا و تسليم شدن را راهكار ايران مطرح كنند. 

واقعيت اين اس��ت كه عنوان "جنگ و صلح" كه نامی آش��نا 
برای ادبيات دوستان است، بار ديگر در عرصه سياسی ايران ظهور 
پيدا كرده اس��ت. هفته نامه صدا در جديدترين شماره خود، تيتر 
جلد خود را "دوراهی جنگ و صلح" انتخاب كرده اس��ت. روزنامه 
س��ازندگی نيز سرمقاله خود را به "وضعيت نه جنگ نه صلح" به 
قلم احمد نقيب زاده عضو ش��ورای مركزی حزب سازندگی ايران 

اختصاص داده است.

ارزیابی کارشناسان از بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا در قبال ایران: 

اروپا بخاطر برجام با آمریکا سرشاخ نمی شود
اولتیماتوم تهران جدی گرفته شود!

صفحه 5

خواب خرگوشی سیاست گذار در مدیریت بازار خودرو
قیمت خودروهای خارجی اوج گرفت

ائتالف آمریکایی - سعودی جنایتی دیگر را رقم زدند:

 شهادت 
 روزه داران یمنی 
در قحطی آب 

صفحه 6


