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امامعلی)ع(: عاقل ترين مردم كسی است كه در امور زندگيش بهتر برنامه ريزی 
كند و در اصالح آخرتش بيشتر هّمت نمايد.

حمايتازاقداماتتحولآفرين
آيتاهللرئيسی

سردارحسيندهقان

در چهلمين سالگرد شهادت شهيد مظلوم حضرت 
آيت اهلل بهش��تی قرار داريم. 40 س��الگی را س��ن 
پختگی می دانند و به همين دليل نگاه ما به شهيد 
بهش��تی پس از گذشت 39 سال از شهادتش، بايد 
نگاهی مبتنی بر بازخوانی عميق، وس��يع و جامعی 

از شخصيت او باشد.
بلن��د نظری در ترس��يم و انتخاب ه��دف، عمق و 
بصيرت در ش��ناخت مبدا و مقص��د، ثبات قدم در 
مس��ير رس��يدن به مقصود و پايبن��دی به اصول و 
آرمان ها در پيمودن مس��ير، ويژگی مشترك همه 

قهرمانانی است كه در ذهن و قلب ما جای دارند.
از اين منظر ش��هيد بهشتی قهرمان انقالب اسالمی 
ايران اس��ت و مرور دوباره اف��کار و آثار او نياز مبرم 
زمانه ماست.ش��هيد بزرگواری كه هم زمان دغدغه 
عدالت، آزادی، كرامت انسانی، آرمان گرايی و تفکر و 
روحيه و كار انقالبی و جهادی داشت. ماه های آغازين 
سال 1360 مصادف با اوج گيری فتنه بنی صدر در 
جلس��ه ای برای بررسی مس��ائل روز خدمت شهيد 
بهشتی رسيده بودم. جمع بندی شهيد مظلوم - كه 
آن روز مسئوليت شورای عالی قضايی و ديوان عالی 
كش��ور را برعهده داشت - در آن جلسه اين بود كه 
حتی در مواجهه با بنی صدر نيز جمهوری اس��المی 
ايران نبايد از مسير پايبندی به قانون منحرف شود و 

حركت در مدار قانون و اصول را كنار بگذارد.
نگاه شهيد بهش��تی به قوه قضاييه نگاهی قانونگرا، 
اص��ول مدار و مبتنی بر تح��ول گرايی در مديريت 
بود، نگاهی كه اگر با همان وسعت نظر و جديت در 
قوه قضاييه امکان استمرار می يافت، تحولی شگرف 

را در مسير عدالت اجتماعی موجب می شد.
از آن روز تاكنون قوه قضاييه مسير پرفراز و نشيبی 
را پش��ت سر گذاشته است. فارغ از فراز و فرود هايی 
كه در دوران مديريت رؤس��ای ق��وه قضاييه پس از 
شهيد بهشتی روی داد، بايد به جرأت گفت هرچند 
تا رس��يدن ب��ه وضع آرمان��ی و مدنظر آن ش��هيد 
بزرگوار در اين ق��وه، فاصله داريم، اما حركت امروز 
قوه قضاييه در مس��ير امنيت سازی، ثبات آفرينی، 
اعتمادبخش��ی، توليد س��رمايه های اجتماعی و در 
يك كالم، خلق قدرت برای ايران اس��المی می تواند 
نويدبخش آينده ای روشن باشد. امروز رييس محترم 
قوه قضاييه قدم های آغازين اين حركت را برداشته و 
در ابتدای اين مسير سرنوشت ساز برای ملت ايران 
قرار دارد. قوه قضاييه در ابتدای اين دوران مديريتی 
به خوبی توانسته است پا در مسيری بگذارد كه اميد 
را در دل مردم ش��کوفا كند و در گام نخست فاصله 
ميان پرونده های ذهنی مردم با پرونده های روی ميز 

دستگاه قضايی را كاهش دهد.
اين اقدامات تحولی و اميد آفرين را بايد حراس��ت 
ك��رد و حماي��ت از آيت اهلل رئيس��ی در اين دوران 
خطير مس��ئوليت تا زمان به ثمر نشاندن اين هدف 
بزرگ وظيفه ای دينی و ملی اس��ت. در اين مس��ير 
بايد با ارائه پيش��نهاد و نقد مش��فقانه، همکاری و 
مشاركت فعال؛ رئيس، مس��ئوالن و قضات شريف 
اي��ن مجموع��ه را همراه��ی كني��م و ب��ا پرهيز از 
شتابزدگی، با حمايت از دستاورد های مهم فعلی به 
انتظار دستاورد هايی مهم بنشينيم كه اميد می رود 
در دوران تصدی برادر عزيزم آيت اهلل رئيسی بر قوه 

قضاييه به ثمر بنشيند.

یادداشت

 از دستگاه قضایی 
شهید بهشتی تا رئیسی

گزارش

آگهى مناقصه عمومى 
سازمان سیما منظرو فضاى سبز شهردارى بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذارى امور پشتیبانى سازمان بابت ماشین نویسى متصدى امور دفترى 
،نگهبانى وسایر امور محوله از سوى کارفرما  راازطریق مناقصه عمومى به شرکتهاى  واجد الشرایط وداراى مجوز صالحیت از اداره کار وامور اجتماعى استان هرمزگان 
به مدت یک سال واگذار نماید  لذا از متقاضیان دعوت  مى گردد بادردست داشتن فیش واریزى به مبلغ 327،000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان 
سیما ومنظر وفضاى سبز شهرى نزد بانک ملى شعبه شهردارى جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهى حداکثر به مدت ده روز در ساعات ادارى به محل سازمان  

واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابى پور-  خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقى مراجعه نمایند.
• مهلت فروش اسناد ازمورخه 99/4/7 لغایت 99/4/18 مى باشد.

• هزینه درج آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.
• چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب  اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.

• شرکت درمناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالى شهردارى تهران مى باشد.
• این آگهى برابر آیین نامه معامالت جدید شهردارى تهران مى باشد وصرفایک نوبت منتشر مى گردد.

• میزان سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ 50/000/000 ریال به صورت نقدى یا ضما نت نامه معتبر بانکى داراى حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده  
به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضاى سبز شهردارى  نزد بانک مهرایران واریز نماید.(چک تضمین شده بانکى واسناد مطالبات قابل قبول 

کمیسیون نمى باشد)
• حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزارى کمیسیون مجاز مى باشد.بدیهى است عدم حضورمانع از تصمیم گیرى کمیسیون نمى باشد.

• پیشنهاد دهندگان بایستى تاآخر وقت ادارى روزدوشنبه مورخ99/4/23پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهاى مربوطه الك ومهر 
شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

• پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخه99/4/24 ساعت 12 ظهر درکمیسیون معامالت که درمحل سازمان تشکیل مى گردد بازگشایى مى شود.
• سازمان سیمامنظرو فضاى سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود.

• برنده مناقصه هنگام عقد قراردادمى بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار به صورت واریز نقدى یا ضمانت نامه معتبر بانکى دروجه سازمان 
تودیع نماید.

• به ازاءهرروز تاخیر درانجام موضوع مناقصه مبلغ 5/000/000 ریال ازمطالبات پیمانکار کسر مى گردد.
• برنده مناقصه مى بایست توان پرداخت حداقل دوماه حقوق ومزایاى کارگران درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت ها توسط سازمان راداشته باشد.

• برنده مناقصه موظف به افتتاح حساب مشترك باسازمان بوده وکلیه پرداخت ها مى بایست از طریق حساب مشترك صورت پذیرد.
   سایر اطالعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولى امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
• جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتى سازمان به نشانى  www.parks.bandarabbs.ir  مراجعه 

نمایید .

آگهی مناقصه عمومی  (99/10) 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین       

 شرکت آب و فاضالب استان قزوین (مناقصه گزار) در اجراى قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت هاى آب و 
فاضالب در نظر دارد اجراى پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی دومرحله اى به پیمانکاران 
واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتى که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور 
شماره  حساب  به  ریال   600,000 مبلغ  به  واریزى  فیش  داشتن  دست  در  با   1399/4/12 لغایت   1399/4/7 تاریخ  از  مناقصه  اسناد  خرید 
4046856478 و شناسه 370008025114  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات 
واحد  به  مورخه 1399/4/23   10 تا ساعت  نیز  را  پیشنهادات خود  و  مراجعه  این شرکت  قراردادهاى  دفتر  به  تعطیل  روزهاى غیر  ادارى 
دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. همچنین به پیشنهادهاى فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از مدت مقرر در آگهى 

مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکى از انواع تضمینهاى ذیل:
مرکزى  بانک  از سوى  فعالیت  مجوز  داراى  که  بانکى  غیر  اعتبارى  موسسات  از سوى  هاى صادره  یا ضمانتنامه  و  بانکی  الف-ضمانتنامه 

جمهورى اسالمى ایران هستند.که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضالب استان قزوین)صادر گردد.
ب-رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره4046856478 این شرکت نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر«عج» قزوین، بنشانی: 

قزوین، چهارراه ولیعصر«عج» ابتداي بلوار آیت ا… خامنه اي.
ج- اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانى مناقصه گزار : قزوین ، چهارراه ولیعصر«عج» ، ابتداي بلوار آیت ا... خامنه اي ، کوچه گلستان پنجم ، شماره 4 .
 تلفن تماس : 028-33378087

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت 3 ماه مى باشد.
هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

مبلغ برآورد  مناقصه عنوان و مشخصات کلى پروژه
(به ریال)

شرکت  تضمین  مبلغ 
در مناقصه (به ریال)

تامین  محل 
اعتبار 

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 
پیشنهادات

زمان 
بازگشایى 
مناقصات

تهیه و ساخت، بارگیري، حمل، 
یک  اندازى  راه  و  نصب  تخلیه، 
دستگاه پکیج یونیت پشت بامى 
تبرید  واقعى  تن   30 با ظرفیت 
دستگاه  ویک  متعلقات  جمیع  با 
ظرفیت  با  خنک  هوا  چیلر 
جمیع  با  تبرید  واقعى  تن   150

متعلقات

نشانى مناقصه گزارداخلى18/200/000/000611/600/000

ساعت 11 
مورخه

1399/4/23
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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به دنبال رياس��ت س��يد ابراهيم رئيس��ی بر ق��وه قضاييه 
تغييرات گسترده ای در اين قوه به چشم می خورد . 

قوه قضاييه يکی از قوای س��ه گانه جمهوری اسالمی ايران 
است كه در قانون اساسی از آن به عنوان  نهادی "مستقل" 
نام برده شده  كه  بايد "پشتيبان  حقوق فردی  و اجتماعی  و 

مسئول  تحقق  بخشيدن  به  عدالت " باشد.
هر تغييری در اين قوه جهت  تحقق عدالت رويکردی است 
كه در راس��تای قانون اساس��ی صورت می گيرد و در دوره 

جديد نيز قوه قضاييه چنين رويکردی را دنبال می كند. 
اين تغييرات از حوزه رياست، معاونت ها و تشکيالت قضايی 
آغاز ش��د و به دنبال آن تشکيالت وابسته به قوه قضاييه و 

روسای دادگستری استانها و ... انجام شد. 
اي��ن تغييرات نش��ان می دهد ك��ه عالوه ب��ر انتصابات و 
جابجايی مس��ئوالن عالی و ميان رتبه قوه قضاييه رويکرد 

كاماًل متفاوت بر اين قوه جاری شده است.
اگر نگاهی به تاريخ انقالب اس��المی داش��ته باشيم شهيد 
بهش��تی اولين رياس��ت قوه قضاييه بعد از انقالب اسالمی 
پايه های اساس��ی قوه قضاييه جمهوری اسالمی را بنا نهاد 
و س��يد ابراهيم رئيس��ی، رئيس جديد قوه قضاييه نيز در 
مي��ان هفتاد طلبه جوانی بوده كه محمد بهش��تی با هدف 
كادرس��ازی نيازهای مديريتی اين نظ��ام نوپا تربيت كرده 

بود. 
نگاهی به چند س��ال قبل نشان می دهد از زمانی كه آيت 
اهلل آمل��ی الريجانی دس��تگاه قضا را تحوي��ل گرفت تغيير 
محسوس��ی در قوه قضاييه ديده نشد و همان روند پيشين 
ادام��ه يافت و وی مانند آيت اهلل هاش��می ش��اهرودی به 

تركيب مديران ارشد قوه قضاييه دست نزد. 
در عين حال در زمان گذش��ته همکاری چندانی نيز ميان 
ق��وه قضاييه و قوه مجريه به چش��م نمی خ��ورد و اين امر 
موجب ش��ده بود تا ظرفيت مثبت اين قوه رش��د چندانی 

نداشته باشد. 
نيمه دوم رياست آيت اهلل  الريجانی كه با رياست جمهوری 

حسن روحانی همزمان شد نيز كم تنش نبود. 

 تاکید بر شفافیت دستگاه قضا
يکی از انتقاداتی كه پيش��تر از س��وی كارشناسان در اين 
بخش مطرح بود، نبود ارتباط مستقيم ميان مسئوالن اين 

قوه با مردم، رسانه ها و صاحب نظران بود . 
در حقيقت در گذش��ته قوه قضاييه به گونه ای معرفی شده 
ب��ود كه هيچ كس حق اظهار نظ��ر در مورد عملکرد آن را 

نداشت. 
اما در دوره جديد ش��فافيت دس��تگاه قضا يکی از مسائلی 
است كه مورد تاكيد مسئولين جديد دستتگاه قضا به ويژه 

آيت اله رئيسی قرار دارد . 
تأكيد رئيس��ی بر ضرورت حضور مسئوالن دستگاه قضا در 
بي��ن مردم و اس��تفاده از برنامه هايی مانند مالقات هفتگی 

برای آشنايی بيشتر با مشکالت مردم است. 
وی همچني��ن خواس��تار اس��تفاده از ظرفي��ت چهره های 
دانش��گاهی، نخب��گان و همچني��ن اف��راد با اس��تعداد در 

اس��تان های مختلف كش��ور برای بهره من��دی از نگاه ها و 
ديدگاه های مبتنی بر انديش��ه های فعال و پويا برای تحول 

در قوه قضائيه شده است. 
اطالع رسانی دقيق و به موقع دستگاه قضا درباره عملکرد ها 
و توج��ه به دغدغه ها و س��واالت جامع��ه نخبگانی و افکار 
عمومی، نکته ديگری است كه بيش از پيش مد نظر بخش 

های رسانه ای دستگاه قضا است . 

 استفاده از فضای مجازی 
يک��ی از تغييرات قاب��ل توجهی كه پيش��تر توجه چندانی 
به آن نمی ش��د، اس��تفاده از نظرات و ارتباطات مردمی در 

رابطه با رويکردها و برنامه های قوه قضاييه است. 
در اي��ن زمينه رئيس قوه قضاييه از هم��ان ابتدای كار در 
صفحه اينستاگرامی خود اعالم كرد كه؛  تا زمانی كه سامانه 
اختصاصی دس��تگاه قضايی برای ارتباط دوسويه با مردم و 
نخبگان در دسترس قرار بگيرد، صفحات متعلق به اينجانب 
در رس��انه های اجتماعی، يکی از مسيرهای دريافت نظرات 

مردم و نخبگان خواهد بود. 
رئيس��ی با اش��اره به اينکه فض��ای مجازی و رس��انه های 
اجتماع��ی به فرصتی ب��زرگ برای كم ك��ردن فاصله های 
زمان��ی و مکانی در ارتباطات و به اش��تراك گذاری نظرات 
تبديل شده اس��ت، افزود: از اين فرصت بايد برای دريافت 
نظرات مردم و نخبگان از »ايده تا بازخورد« به بهترين نحو 

استفاده كرد. 
ب��ه نظر می رس��د ك��ه در رويکرد جديد، ق��وه قضاييه در 
نظ��ر دارد كه از مش��اركت و نقش آفرينی مردم، نخبگان و 
دلس��وزان انقالب حداكثر استفاده را ببرد و اين پتانسيل را 

درجهت افزايش ظرفيت های مثبت اين قوه بکار گيرد. 

 بازیابی و تراز انقالب 
يک��ی ديگر از اهداف رئيس ق��وه قضاييه در رويکرد جديد 
خود نيل به »قوه قضاييه تراز انقالب اسالمی« در گام دوم،  

انقالب است.
دس��تگاه قضا باي��د حالل مش��کالت مردم ب��وده و وجود 
ناهنجاری هاي��ی كه موجب رنج و زحمت مردم برای ايفای 

حق خود شود برچيند. 
آيت اهلل رئيسی در اين باره گفته؛ بايد تالش كنيم دستگاه 
قضايی در تراز دس��تگاه قضايی اميرالمومنين)ع( و دستگاه 
قضاي��ی مورد انتظار امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبری 

باشد.
از اين رو يکی از دستوراتی كه رياست قوه قضاييه از ابتدای 
كار خود آن را پی گرفت، برخورد با ارتباطات ناسالم معدود 

در دستگاه قضا بود. 
وی در عي��ن حال رويکرد تنبيه اف��راد كم كار يا متخلف و 
تشويق افراد پركار، شجاع و قضات دارای روحيه انقالبی را 

در پی گرفت. 
در عين حال ضرورت حفظ كرامت نسبت به متهم، شاكی 
و خانواده مته��م يکی از مواردی بود كه وی در اين زمينه 

دنبال می كند. 
بر اين اس��اس وی به معاونت حقوقی دس��تگاه قضا دستور 

داد كه موضوع كرامت را با تدوين دس��تورالعملی مرتبط با 
كرامت در قوه قضائيه پيگيری كند.

همچنين در اين زمينه راهکار هايی برای رفع اطاله دادرسی 
مانند دو شيفته كردن، استفاده از روز های تعطيل برای به 
روز رس��انی پرونده های موجود در دستگاه قضا و مختومه 
ك��ردن پرونده های قديمی در دس��تور كار قوه قضاييه قرار 

گرفته است.
پيگيری بحث زندانيان مهريه از يك سو و تعيين راهکار های 
جايگزين حبس از ديگر مواردی است كه در اين دور جديد 

از فعاليت های قوه قضاييه مورد توجه قرار گرفته است. 

 احساس عدالت 
يکی از مس��ائلی كه در دوره جديد قوه قضاييه مورد تاكيد 

قرار دارد ترويج عدالت در جامعه است. 
رئيس دس��تگاه قضا با اشاره به اينکه در دوره تحول جديد 
قوه قضاييه مردم بايد  احس��اس كنند عدالت اجرا می شود 
در اين باره تصريح كرده است؛در گذشته اقدامات بسياری 
ب��رای اجرای كامل عدالت صورت گرفته كه الزم بوده ولی 

كافی نبوده است. 
وی در اي��ن باره تصريح كرد: منظ��ور از اجرای عدالت اين 
اس��ت كه قانونگذاران در ح��وزه قانونگذاری، قانون عادالنه 
تصويب كنن��د. مجريان در حوزه اج��را عادالنه اجرا كنند 
و قض��ات در ح��وزه قضاوت، عادالن��ه داوری كنند و مردم 
عدالت را احس��اس كنند. مردم بايد احساس كنند اگر در 
گوش��ه ای از كش��ور به آنها ظلمی شد و به دستگاه قضايی 
مراجعه كردند، به پ��دری مهربان رجوع كرده اند كه حتما 
حق آن ها را باز خواهد س��تاند. اين نکته ای است كه به كار 

و تالش جدی نياز دارد.
در اي��ن رويک��رد از جمل��ه مهمتري��ن مش��خصات قاضی 

هماهنگی با خصوصيات قاضی در اسالم است. 
از نظر اس��الم، قاضی بايد دارای دو ش��اخصه علم و عدالت 

باشد، اما عدالت از مقام باالتری برخوردار است. 
رئيس��ی در اين باره گفته؛ نسبت به علم اگر قاضی مجتهد 
نبود مراجع دستور داده اند كه می توان با استفاده از قاضی 
آش��نای به موازين قضايی كه مجتهد هم نيست كار قضا را 
دنبال كرد اما در مورد عدالت هيچ فقيه و متخصصی عدول 

نکرده و همواره معتقدند كه قاضی بايد عادل باشد.
وی در اي��ن ب��اره تاكيد دارد كه فس��ق ب��رای يك قاضی 
مانن��د قطره خونی اس��ت ك��ه می تواند ظرف آب��ی را غير 
قابل آش��اميدن كند و به همين دليل امروز به همان اندازه 
كه بر علم قاضی تأكيد می ش��ود ب��ر عدالت وی نيز تأكيد 

می شود.
به گفته رئيس دس��تگاه قضا ملکه عدال��ت ضرورتی برای 
همه دس��ت اندركاران و آحاد جامعه اس��ت و اصالح ذات 

البين بايد در دعاوی مورد توجه قرار گيرد.

 مبارزه با فساد 
يکی ديگر از مواردی كه در رويکرد قوه قضاييه به ش��دت 
دنبال می شود، مبارزه جدی با فساد و زمينه های ايجاد آن 
توس��ط حفاظت و بازرسی و همه مسئوالن قضائی به ويژه 

قضات است.
رييس ق��وه قضاييه در اين باره گفه؛ نس��بت به  س��المت 
دس��تگاه قضايی همواره تأكيد داش��ته ايم و بايد ارتباطات 
قانونمند و ضابطه مند باش��د و كوچك ترين ناس��المتی در 

دادگستری قابل قبول نيست.
رئيس��ی با تاكيد بر اينکه قانون گري��زی و نظارت گريزی 
ضد ارزش است اين اقدام را از خود شروع كرد كه محاكمه 
طب��ری خود حکايت از اين دارد كه در تالش اس��ت تا كار 

را از خود شروع كند. 
در بخشهای ديگر نيز قوه قضاييه برای مبارزه با فساد وارد 

ميدان شده است. 
در اين زمينه يکی از اولويت های قوه قضاييه مبارزه با فساد 
و همراهی با دولت برای اصالح س��از و كارهايی اس��ت كه 

سبب فساد اقتصادی می شود. 
هم��ه می دانيم ك��ه مهمترين اصل در اي��ن زمينه اصالح 
بس��ترهای فساد اس��ت و يکی از اهداف قوه قضاييه نيز در 

دوره جديد همين امر است . 
يک��ی از اي��ن زمينه ه��ا مبارزه ب��ا خصوصی س��ازی های 
س��وداگرايانه و بازی با اموال عمومی اس��ت ك��ه برخی با 
استفاده از رانت های خاص اين اموال را در اختيار گرفته و 

ضررهای جدی به توليد و اشتغال در كشور زدند. 

 در نهایت 
نه تنها در ايران بلکه در همه كشورهای جهان قاضی نفوذ 
ناپذيری كه حب و بغض ش��خصی خ��ود را در رأی دادگاه 
دخالت نمی دهد و عزت نفس دارد، باعث افتخار دس��تگاه 

قضا است . 
مردم اگر احس��اس عدال��ت كنند و ببينند ك��ه در جايی 
تبعيض و فس��اد نيس��ت، كمبودها برای آن ها قابل تحمل 
اس��ت؛ ولی اگر احس��اس تبعي��ض و بی توجه��ی كردند، 

طبيعتاً پذيرفتن برای آن ها سخت می شود.
از اين رو در رويکرد جديد دستگاه قضا نه تنها اين دستگاه 
بلکه كارگزاران در نظام اس��المی مسئوليت اجرای عدالت 
دارند و نبايد تصور ش��ود كه اجرای عدالت فقط مربوط به 
دس��تگاه قضا است.  رئيس دس��تگاه قضا در اين باره گفه؛ 
همه كسانی كه در جای جای نظام هستند، توجه كنند كه 
اجرای عدالت از محوری ترين نکاتی است كه علت تاسيس 

اين نظام بوده است.


