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جامعه شناس و اس��تاد دانشگاه گفت: ما نگاه 
ساختاری به عدالت نداشتیم و در بهترین حالت 
نگاه ما فردی بوده. عدالت به صورت یک نسیم 
آمده و رفت��ه و هیچگاه طوف��ان عدالتخواهی 
حجت االس��ام  گذش��ته  هفت��ه  نداش��تیم. 
والمسلمین علیرضا پناهیان در سخنرانی خود 
بمناسبت ایام محرم، مباحثی درباره عدالتخواهی 
و مسئله »مواسات« مطرح کرد که حاشیه  ساز 
ش��د و بحث و گفت وگوهای متعددی پیرامون 
آن شکل گرفت.در فضای مجازی نیز بسیاری با 
اظهارات او به نحو انتقادی مواجه شده و آن را 
تقلیل و تخفیف عدالت خواهی توصیف کردند. 
اگرچه جناب پناهیان در منبرهای بعدی خود 
تاش کرد تا برخی برداشت ها از اظهارات خود 
را تصحیح کند، اما با توجه به اثری که سخنان 
وی در جامع��ه داش��ت و همچنی��ن اهمی��ت 
موض��وع عدالت که پیش از ای��ن نیز در گفت 
وگوهای مفصلی به بررس��ی عدالت و نظریات 
آن پرداخته ش��ده، مسئله عدالت و مواسات را 
با برخی کارشناسان حوزه علوم انسانی به بحث 

گذاش��ته ایم. عماد افروغ استاد 
دانشگاه و جامعه شناس در 
پاس��خ به این پرسش که 
عدالتخواهی  دوران  آی��ا 
پای��ان یافته و م��ا باید 
به مواس��ات فکر کنیم، 

ما  گف��ت: اصا 
چ��ه 

زمانی وارد عدالت خواهی شدیم که حاال از آن 
عبور کرده باش��یم؟ بله صحبت ها و بحث هایی 
در این خصوص ش��ده و از روز اول هم عدالت 
خواهی یکی از اه��داف اصلی این انقاب بوده 
اما ما کارنامه درخشانی در عدالت مخصوصاً در 
عدالت اجتماعی و قضایی نداریم یعنی عدالت 
قضایی که به شرایط اجتماعی وقوع جرم توجه 
داش��ته باش��د. در واقع ما در خصوص عدالت 
خواهی فراز و فرود داشته ایم؛ اما در کل با توجه 
به گفتمان انقاب اسامی و اینکه عمده ترین 
هدف آن استقرار عدالت اجتماعی است کارنامه 

موفقی نداریم.
 بخشش یک امر شخصی و عدالت یک امر 

ساختاری است
وی ادام��ه داد: عدال��ت اجتماع��ی ی��ک ام��ر 
ساختاری اس��ت نه فردی. از حضرت علی )ع( 
در خصوص فرق جود)بخشش( و عدالت سوال 
کردند ایش��ان گفتند: جود یک امر ش��خصی 
و عدالت یک امر س��اختاری اس��ت؛ یعنی یک 
ام��ر عام محس��وب می ش��ود. م��ن در یکی از 
مسافرت های علمی خود به ایتالیا در جلسه ای 
که موضوع آن عدالت بود گفت وگویی با رئیس 
دانشگاه گرگوریا داشتم دانشگاهی که وابسته به 
کلیس��ای واتیکان است. او از من پرسید نظرت 
در مورد عدالت چیست؟ من گفتم عدالت یک 
امر س��اختاری و اجتماعی است. او گفت: نه ما 
می گوییم عدالت همان بخش��ش است. گفتم: 
از شما یک س��وال دارم، شما چطور می توانید 
حق��وق دیگران را که بر دوش شماس��ت 
بدون رضایت آنها ببخشید؟ شما در 
مورد حقوق خ��ود اختیار دارید نه 
حقوق دیگران. شما چرا همیشه 
به فرد مظلوم می گویید ببخش، 
چرا ب��ه فرد ظال��م نمی گویید 
ظل��م نکن. افروغ یادآور ش��د: 
بای��د این را تذک��ر داد که ما 
متول��ی دیگران نیس��تیم. به 
طور مثال ش��ما ح��ق دارید 
طلب خ��ود را ببخش��ید، نه 
اینکه ح��ق دیگ��ران را بدون 

اجازه آنها ببخشید. کسی مخالف جود نیست، 
حتی اس��ام توصی��ه به جود کرده اس��ت اما 
کجا؟ اس��ام می گوید می توانی قصاص کنی، 
اما اگر ببخش��ی بهتر است؛ این یک امر فردی 
اس��ت و ما نمی توانیم حق��وق مردم را به یک 
بخشش وصل کنیم. استاد دانشگاه خاطرنشان 
کرد: ما نگاه س��اختاری به عدالت نداش��تیم و 
در بهترین حالت نگاه م��ا فردی بوده. عدالت 
به صورت یک نس��یم آم��ده و رفته و هیچگاه 
طوف��ان عدالتخواهی نداش��تیم. اگر در عمل 
کارنام��ه موفقی داش��تیم این وضع ش��کاف 
طبقات��ی و درآمدی نبود. این جامعه ش��ناس 
در خص��وص اینکه آیا مس��اوات و عدالت یک 
دو قطبی در جامعه ش��کل داده اند یا در طول 
یکدیگر هس��تند؟ گفت: کس��ی مخالف جود 
نیست اما در خصوص مساوات، ما یک تئوری 
مارکسیس��تی مس��اوات داریم ک��ه می گوید 
هم��ه به یک ان��دازه بهره مند ش��وند و کاری 
به قابلیت ها و شایس��تگی ها ندارد. در تئوری 
مس��اوات گرایی نوع��ی نگاه براب��ری در بهره 
من��دی مردم وجود دارد. ما ای��ن را به عنوان 
بخش��ی از عدالت می پذیریم؛ اما کسی هست 
که بیش��تر تاش کرده و زحمت کشیده پس 
باید بیشتر به او توجه شود. در عدالت ما با دو 
بحث مس��اوات گرایی و شایسته گرایی مواجه 
هس��تیم. در مس��اوات گرایی می گوییم همه 
باید از یک اس��تاندارد الزم برخوردار باش��ند ، 
همانط��ور ک��ه در حکومت حض��رت علی نیز 
بیت المال به تساوی تقس��یم می شد؛ اما امام 
در جایی از نامه خود به مالک اش��تر می گوید 
زحمات و تاش بیشتر یک فرد را به پای کس 
دیگری ننویس. ما باید جمع این دو تئوری را 
در نظر بگیریم و هیچ گاه مس��اوات را با جود 
یکی ندانی��م چرا که هر ک��دام چیز متفاوتی 
هس��تند. وی همچنین با تاکید بر این مساله 
که وضعیت عدالت در کشور خوب نیست و ما 
در این زمینه دچار عقب ماندگی هایی هستیم 
گف��ت: ما تعارف و مصلحت اندیش��ی کردیم؛ 
وقتی جای هدف و وسیله عوض می شود عهد 
و پیمانی که با انقاب بستیم تا در راستای آن 

عمل کنیم، فراموش می کنیم. ما اجازه دادیم 
به خاطر مصلحت اندیشی تئوری هایی بعد از 
جنگ در کش��ور به کار گرفته شود که رنگ و 
بویی از عدالت نداشته اند. مثل تئوری نوسازی 
که بعد جنگ ش��روع ش��د و کم��اکان در آن 
هستیم و هر از گاهی شعاری علیه این تئوری 
می دهیم؛ اما سیاست های موسوم به نوسازی 
ادامه پیدا می کند. افروغ در ادامه اظهار داشت: 
مسلم است آنهایی که با عدالت بیگانه اند، ابتدا 
نمی آیند به اس��م منافع خود و جریاناتش��ان 
ح��رف بزنند، بلکه به اس��م مصالح مس��لمین 
س��خن می گویند، اما در دراز مدت این اسام 
و مس��لمین به اشخاص و گروه های سیاسی و 
غی��ره و ذالک تقلیل پیدا می کند و چیزی که 
ذبح می شود اهداف اصلی است و به عقیده من 
عمده ترین هدفی که ذبح شد عدالت اجتماعی 
اس��ت . افروغ بیان داشت: امام در وصیت نامه 
خود در پاس��خ به کسانی که می گویند اسام 
سیاس��ت و حکومت ندارد می گوید امام علی 
و پیامبر برای بسط عدالت اجتماعی حکومت 
تش��کیل دادند  اما ما در نقد بی عدالتی ها خود 
سانس��وری، مصلحت اندیشی و تعارف کردیم. 
مدام گفته ایم در ش��رایط حساس کنونی؛ در 
حالی که اگر درست عمل کرده بودیم هیچگاه 
در شرایط حساس قرار نمی گرفتیم. همچنین 
بحث عدالت شوخی نیست و کسی که نسبت 
به خودش ب��ا عدالت برخورد نکند و نداند آن 
چه فضیل��ت بزرگی دارد و بحث عدالت لقلقه 
زبانش باشد نمی تواند مدافع جدی برای بحث 
عدالت باشد. کسی که عدالتخواه است باید در 
وهل��ه اول زندگیش هم بوی��ی از عدالت برده 
باشد. اما بعضاً می بینیم شعار عدالت می دهند 
و ع��ده ای هم جذب خود می کنند اما به هیچ 
وجه زندگیش��ان عادالنه نیس��ت. این جامعه 
شناس با اشاره به اینکه کسانی به اسم عدالت 
پست و مقام گرفتند و حاال زندگیشان را باید 
دید که کجا سکونت دارند تاکید کرد: چندین 
ح��وزه در کش��ور نیاز فوری ب��ه بحث عدالت 
دارد که اولین آن که هسته مرکزی نیز است، 
اقتصاد است. متاس��فانه هیچ تئوری و فلسفه 

اقتصادی روش��نی نداش��ته ایم؛ حتی خیلی از 
دانشکده هایی که شایستگی این را داشتند که 
فلسفه اقتصاد نظام جمهوری اسامی ایران را 
مش��خص کنند زیر بار نرفتند و این یک درد 
اس��ت. عدالت اقتصادی دو وجه تولید و توزیع 
دارد و ما می توانستیم با ظرفیت دادن به مراکز 
جغرافیای��ی و اس��تانی مختل��ف آن را محقق 
کنیم. تعدیل ش��کاف درآم��دی و ایجاد نظام 
ش��فاف مالیاتی نیز می توان��د در حوزه عدالت 

اقتصادی گام های مؤثری را ایجاد کند.
 یکی از فوریت های بحث عدالت، عدالِت 

آموزشی است
وی ادام��ه داد: مبحث بعدی در این خصوص، 
عدالت آموزش��ی اس��ت  . چرا نمی توانند نظام 
فاس��د کنکور را حذف کنن��د؟ می دانید چرا؟ 
چ��ون مناف��ع دارد و بخ��ش خصوصی بدون 
وجود عناص��ری در داخل و بدنه قدرت دولت 
نمی توان��د کارش را پی��ش ببرد. ش��ما تبلیغ 
کاس ه��ای کنک��ور را در تلویزی��ون ببینید، 
بعدش همه می گویند کنک��ور را حذف کنید 
اما کسی جرأت این کار را ندارد . افروغ با بیان 
اینک��ه ما در ح��وزه عدالت قضای��ی نیز دچار 
ضعف هایی هستیم گفت: ما باید بفهمیم جرم 
یک امر واقع اجتماعی اس��ت یعنی در محیط 
جرم خیز احتمال وقوع جرم بیشتر است. شما 
ه��م می گویید هم��ه در برابر قانون یکس��ان 
هس��تند و نگاه فردگرا به قانون دارید این در 
حالی اس��ت که همه باید به لحاظ حقوقی در 
برابر قانون یکسان باشند. اما تاثیر محیط باید 
بر روی ج��رم اثر کند. مثا حادثه ای که چند 
وق��ت پیش برای یک دختر نوجوان پیش آمد 
که به دس��ت پدرش به قتل رسید. کسی نبود 
از آن قاض��ی یا دادگس��تری س��وال کند چرا 
این دخت��ر را به پدرش تحویل دادی؟ ش��ما 
نباید از خرده فرهنگ ها و حساس��یت های آن 
محل خبر می داش��تی؟ همه این ها بحث هایی 
اس��ت که ثابت می کند عدالت بحثی است که 
خیلی جدی تر از این حرف هاس��ت و بعدهای 
مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و 

اقتصادی دارد. تسنیم

منزالب بدون بیکار با مشاغل برکت
فعالیت های اش��تغال زایی بنیاد برکت س��تاد اجرایی 
فرمان امام در روس��تای گردش��گری منزالب استان 
سیس��تان و بلوچس��تان باعث ش��ده تا نرخ بیکاری 
در این روس��تا به صفر برس��د. مدیرعامل بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امام ضمن بیان این مطلب اظهار 
داش��ت: ورود بنیاد به روس��تای گردشگری منزالب 
و ایجاد مش��اغل خ��رد و خانگ��ی در قالب طرح های 
اش��تغال زایی اجتماع محور موجب ش��ده تا به عنوان 
روس��تای بدون بیکار در استان سیستان و بلوچستان 

انتخاب شود.
امیرحس��ین مدنی اف��زود: بنیاد برک��ت از ابتدای س��ال جاری 52 طرح اش��تغال زایی 
اجتماع محور را در روس��تای منزالب راه اندازی کرده که ایجاد 100 فرصت ش��غلی را به 
همراه داشته است. همچنین بهره برداری از 50 طرح منجر به ایجاد 100 شغل دیگر نیز 

تا پایان سال در دستور کار است.
وی ادام��ه داد: اعتبار کلی هزینه و پیش بینی ش��ده برای ایج��اد و راه اندازی 102 طرح 

اشتغال زایی برکت در روستای منزالب نزدیک به 92 میلیارد ریال است. 
مدیرعامل بنیاد برکت در تش��ریح اقدامات اش��تغال زایی این بنی��اد در منزالب گفت: از 
آن جا که منزالب به عنوان منطقه هدف گردش��گری در اس��تان سیس��تان و بلوچستان 
انتخاب ش��ده اس��ت، تاش کردیم که مشاغل ایجاد ش��ده در این روستا زنجیره تامین 
صنعت گردش��گری را تکمیل کند.  مدنی ادامه داد: بر این اس��اس، عاوه بر حمایت و 
پرداخت تس��هیات به سه مرکز بوم گردی، مش��اغلی همچون پرورش مرغ، دام سبک و 
صنایع دس��تی در روس��تا راه اندازی ش��د که محصوالتش در صنعت گردشگری و مراکز 
بوم گردی قابل فروش باش��د.  وی خاطرنش��ان کرد: مش��اغل برکت در روستای منزالب 
عمدتا در رسته هایی همچون خدمات گردشگری، پرورش طیور، دام سبک، مشاغل فنی 
و خدماتی و صنایع دستی از جمله بافت گلیم، سوزن دوزی و حصیربافی است. مدیرعامل 
بنیاد برکت تصریح کرد: با بهره برداری از 50 طرح اش��تغال زایی دیگر برکت در منزالب، 
این روس��تا تا پایان سال به خودکفایی کامل در معیشت خواهد رسید. مدنی با تاکید بر 
این که 40 درصد تسهیات اشتغال زایی به زنان منزالب پرداخت شده است بیان کرد: به 
تمام روستاییان متقاضی اشتغال که دارای شرایط حداقلی بوده اند تسهیات پرداخته ایم. 
در حال حاضر هم این آمادگی را داریم که به همه افرادی که به دنبال ش��غل هس��تند 
مش��اوره، راهنمایی و تسهیات ارائه کنیم.  وی درباره اثرات اشتغال زایی بنیاد برکت در 
منزالب نیز توضیح داد: طرح های اش��تغال زایی بنیاد عاوه بر ارتقای معیش��ت و سطح 
زندگی، رونق کس��ب و کار را نیز به دنبال داش��ته، به طوری که پذیرش گردشگر در این 

روستا با وجود شیوع کرونا، با افزایش 10 درصدی مواجه بوده است.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور ش��د: مشاغل برکت مهاجرت معکوس را نیز در منزالب به 
دنبال داش��ته و جمعیت روس��تا از 995 نفر به 1500 نفر رسیده است. همچنین در اثر 
رونق کسب و کار و افزایش جمعیت، قیمت خانه و ملک در این روستا افزایش یافته است.  
مدنی تصریح کرد: یکی از اهداف بنیاد برکت از اش��تغال زایی در روس��تاها، بازگرداندن 
جوانان و خانواده هایی است که مهاجرت کرده و در حاشیه شهرها ساکن شده اند. وی با 
اش��اره به تفاهم نامه سه ساله میان ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و استانداری سیستان و 
بلوچستان گفت: در قالب این تفاهم نامه، 24 هزار طرح با ظرفیت ایجاد اشتغال 74 هزار 
شغل و با اعتبار 60 هزار میلیارد ریال در مناطق محروم استان ایجاد می  شود. مدیرعامل 
بنیاد برکت اظهار کرد: تاکنون 10 هزار و 653 طرح در سیستان و بلوچستان اجرا شده 
است و امسال نیز اجرای 7500 طرح دیگر را در این استان متعهد شده ایم. مدنی افزود: 
50 درصد طرح های اجتماع محور انجام ش��ده در سیس��تان و بلوچستان در حوزه تامین 
پروتئین از دام س��بک، 9 درصد در زمینه دام س��نگین،  8 درصد در زمینه طیور، پنج 

درصد در حوزه دانش بنیان و 9 درصد در حوزه صنایع دستی بوده است. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: در امور زیربنای��ی و فرهنگی نیز یک هزار و 512 طرح با 

اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال در استان عملیاتی شده است.

رسول اکرم )ص(: خداوند دوستدار جوانی است که جوانی اش را به 
اطاعت خداوند می گذراند

اسماعیلی: 
دوگانه  سازی عدالت با والیت یا 

مواسات جعلی است
عض��و هیئ��ت علمی دانش��گاه ته��ران گفت:  طرح 
دوگانه هایی چون عدالت_مواسات در منابر مذهبی 
این فرصت را ب��ه جریان های مدعی عدالت خواهی 
می دهد که با خوانش های معیوب از عدالت، عاوه 
بر ضدعدالت جلوه دادن حاکمیت، مس��یر برقراری 

عدالت را نیز به بیراهه بکشانند.
محمدمهدی اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه 
ته��ران درباره مباحثی ک��ه اخی��راً پیرامون بحث 
عدالت خواهی و مواس��ات در فضای رسانه ای کشور 
ش��کل گرفته، گفت: بنده با هر نوع دوگانه س��ازی 
در حوزه عدالت مخالف هس��تم. وی افزود: عدالت 
نقطه کانونی تفکر انقاب اسامی و اندیشه سیاسی 
شیعه اس��ت و ارزش ویژه ای در ساحت تفکری ما 
دارد. در نظام ارزش��ی ما عدالت ش��رط الزم در هر 
کاری اس��ت و گزاره ای نیس��ت که در کنار س��ایر 
گزاره ها قرار گیرد، بلکه یک گزاره پیش��ینی است. 
یعنی هر فردی ابتداً باید دارای ویژگی عدالت باشد 
تا صاحیت عه��ده داری مرجعیت، قضاوت و حتی 
امامت جماعت یک مسجد را داشته باشد. بنابراین 
تا این حد مسئله عدالت از اهمیت برخوردار است. 
این عضو هیئت علمی دانش��گاه ته��ران گفت:  اگر 
مقول��ه عدالت را از زاویه اندیش��ه امام خمینی)ره( 
و رهبر انقاب که معماران اصلی  اندیش��ه انقاب 
هستند،  نگاه کنیم،  از منظر این دو بزرگوار  عدالت 
مس��ئله بسیار مبسوطی اس��ت و  از اساس تنها به 
معنای مبارزه با فس��اد نیست که گفته شود اینکه 
امروز جریان مبارزه با فس��اد در دستگاه قضا شکل 
گرفته بنابراین دیگر لزومی به پرداختن به مس��ئله 
عدالت نیس��ت و باید به مباح��ث دیگری پرداخته 
ش��ود. بنابراین اگر در هر مرحله از نظام س��ازی و 
تمدن سازی در جمهوری اسامی بخواهیم صحبت 
کنیم عدالت یک پیوس��ت دائمی اس��ت و اس��اس 

انقاب اسامی بر عدالت پایه گذاری شده است. 
اس��ماعیلی با اش��اره به اهمیت مفهوم مواسات در 
جامعه خاطرنش��ان کرد:  هیچکس منکر این نیست 
که مس��ئله مواس��ات، امری مهم و ضروری است و 
م��ا در برهه ه��ای مختلف عمر انقاب اس��امی به 
مواسات توجه ویژه  داشته ایم. از جمله زمانی که در 
ابتدای انقاب در خانه ها نفت پیدا نمی شد و مردم 
با رویکرد مواس��ات توانستند این بحران را مدیریت 
کنند. پس از آن نیز مقوله مواس��ات در دوران دفاع 
مقدس مکرراً تجربه شد. به طوری که بنده به خاطر 
دارم مردم اصفهان بعدازظهر همان روزی  که  170 
تن از شهدای خود را تشییع کرده بودند،  بزرگترین 
کمک ه��ای مردمی را ب��ه جبهه ها ارس��ال کردند. 
بنابراین این اش��تباه اس��ت که ما بخواهیم دوگانه 
اش��تباهی همچون عدالت _مواس��ات را در جامعه 

مطرح کنیم.
عدالت جز 5 رکن اصلی اسام است و نمی توان این 
مفهوم متعالی را با ط��رح ارزش های دیگر کمرنگ 
جلوه داد و به شکل غلط این تلقی در اذهان عمومی 
ایجاد شود که حاکمیت از مقوله مهمی چون عدالت 
عبور کرده است. طرح اینگونه مباحث منجر به این 
می ش��ود که در آن دس��ته از مردم که دارای ذهن 
حساسی هستند، این باور شکل بگیرد که از آنجا که 
حاکمیت در تحقق عدالت موفقیت نداشته، در تاش 
اس��ت تا صورت مسئله را پاک کند. وی با تاکید بر 
اینکه مسئله مواس��ات امری نیست که هیچگاه در 
جامعه ما به فراموش��ی سپرده شده باشد، گفت: به 
هر حال در س��الهای اخیر بویژه ب��ه دلیل عملکرد 
ضعیف دولت در حوزه اقتصاد و معیش��ت مردم بار 
دیگر ضرورت توجه به مواس��ات در سطح جامعه را 
درک کرده و در این مس��یر حرک��ت کرده اند. ولی 
واقع امر این است که امروز عاوه بر بی تدبیری های 
دول��ت که آنها را با مش��کات عدی��ده ای در حوزه 
اقتص��ادی مواجه کرده، معض��ل کرونا نیز دامن گیر 
زندگی شان شده است اما ضرورت توجه به مواسات 
دلیلی بر این نمی ش��ود که م��ا از توجه به عدالت و 
عدالت خواهی دست بکشیم. بنابراین هر نوع دوگانه 
س��ازی در افکار عمومی از جمل��ه دوگانه عدالت و 
والی��ت که پی��ش از دوگانه اخیر مطرح ش��ده بود 
جعلی است و جز ضرر و آسیب برای کشور ارمغانی 
نخواهد داش��ت.  این اس��تاد دانش��گاه تاکید کرد:  
عدالت جز 5 رکن اصلی اسام است و نمی توان این 
مفهوم متعالی را با ط��رح ارزش های دیگر کمرنگ 
جلوه داد و به شکل غلط این تلقی در اذهان عمومی 
ایجاد شود که حاکمیت از مقوله مهمی چون عدالت 
عبور کرده است. طرح اینگونه مباحث منجر به این 
می ش��ود که در آن دس��ته از مردم که دارای ذهن 
حساسی هس��تند، این باور شکل بگیرد که از آنجا 
که حاکمیت در تحقق عدالت موفقیت نداش��ته، در 

تاش است تا صورت مسئله را پاک کند. 
اس��ماعیلی خاطرنشان کرد:  مس��ئله عقب ماندگی 
کش��ور در حوزه عدالت که از سوی رهبر انقاب نیز 
مورد تاکید قرار گرفته نش��ان می ده��د که ما باید 
مقوله مواس��ات را نیز در چارچ��وب عدالت تعریف 
کنیم. قشر مذهبی ما که همیشه دغدغه مشکات 
مردم را داش��ته و همواره در اتفاقات و سختی ها به 
کمک اقشار آس��یب پذیر آمده، باید در کام نیز به 
گونه ای سخن بگوید که مردم احساس کنند که این 
قش��ر در کنار آنها قرار دارد و  به دنبال مطالبه گری 
از بانی��ان وضع موجود در ح��وزه عدالت اجتماعی 
اس��ت نه اینکه برعکس با طرح دوگانه  ای بی مورد 
چون عدالت و مواسات بخواهد موضوع عدالت را نیز 

به حاشیه براند. تسنیم

گزارشخبر
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مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد

شرکت مخابرات ایران 
منطقه کهگیلویه و بویراحمد

به  بویراحمد  و  کهگیلویه  منطقه   - ایران  مخابرات  : شرکت  گذار  مناقصه  نشانى شرکت  و  نام   -1
تدارکات  اداره   – وبویراحمد  کهگیلویه  منطقه  مخابرات   -13 گلستان  خیابان   – یاسوج  نشانى 

تلفن074-33227100
2- موضوع مناقصه: اجراى طرح تغییر مسیر فیبر نورى دهدشت به قلعه رئیسى ( دوراهى راك تا 

قلعه دختر ) 
3- دستگاه نظارت : مدیریت شبکه استان تلفن 074-33220903 

یا چک تضمینى در وجه  و  بانکى  نامه معتبر  : ضمانت  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   -4
شرکت مخابرات ایران – منطقه کهگیلویه و بویراحمد با فرمت جدید تهیه و اصل آنرا در پاکت الف 
قرار دهند(چکهایى از قبیل عادى ، مسافرتى ، بین بانکى ، در گردش، چک پول و ... قابل قبول نمى 

باشد) 
 0102574000005 به حساب شماره   200/000ریال  مبلغ   : و شماره حساب  مناقصه  اسناد  قیمت   -5
بانک صادرات شعبه یاسوج کد 1534 بنام شرکت مخابرات ایران – منطقه کهگیلویه وبویراحمد واریز 
نمایند و تصویر فیش را به فاکس شماره 33223119-074 ارسال و اصل فیش را در پاکت الف قرار 
6- محل ، زمان و مهلت فروش اسناد: از تاریخ 99/6/16 لغایت 99/6/24 ازطریق سایت هاى
 www.Tckb.ir  و www.tci.irوIets.mporg.ir ویامراجعه حضورى به آدرس یاسوج–خیابان 

گلستان 13 اداره تدارکات 
7- محل ، زمان و مهلت تحویل اسناد:  از تاریخ 99/6/24 لغایت 99/7/2 تا پایان وقت ادارى  به 
دبیرخانه مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد واقع در یاسوج – خیابان گلستان 13 و یا ارسال از 

طریق پست پیشتاز در موعد مقرر. 
8- تاریخ بازگشایى پاکات: پاکات الف و ب روز شنبه مورخ 99/7/5 و پاکت (ج) روزسه شنبه 99/7/8 
–مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد سالن کنفرانس مى  خیابان گلستان 13  در محل یاسوج – 
باشد.حضور آندسته از متقاضیان که نمره حدنصاب الزم ارزیابى را کسب نمایند در جلسه بازگشایى 

پاکات (ج) بالمانع است.
9- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

10- به پیشنهادهاى فاقد امضاء مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده 
کمتر از میزان مقرر و چک شخصى و نظایر آن و پیشنهادهایى که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود 
مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد و قیمت هاى پیشنهادى تا مرحله انعقاد قرارداد با برنده و قیمت 
پیشنهادى برنده تا پایان مدت قرارداد اعتبار خواهند داشت،ضمنٌا مدت قرارداد 6 ماه  مى باشد . 
11- مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات مختار است. 

12- داشتن رتبه مرتبط با موضوع کار از سوى مراجع زیربط الزامى است و به همراه مدارك ارسال 
گردد.

13- سایر اطالعات ، جزئیات و شرایط پیوست اسناد مناقصه می باشد.


