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آگهی تجدید مزایده عمومی 

روابط عمومی شهرداری محمدیه

ت اول
نوب

شهرداری محمدیه به استناد مجوز شماره 99/662/ م/ش مورخ 99/07/28 شورای اسالمی شهر محمدیه در نظر دارد سوله تجاری به همراه دو واحد تجاری داخل سوله )یک واحد دفتر 
و یک واحد موتور خانه ( به آدرس شهر محمدیه: منطقه 2 کوچه 20 سوله بهاران با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.لذا متقاضیان 
میتوانند از تاریخ نشر آگهی تجدید مزایده نوبت دوم مورخ 99/10/15 لغایت 99/10/27 جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به امور قراردادها و تکمیل ، تحویل اسناد مزایده به واحد 

دبیرخانه شهرداری محمدیه مراجعه نمایند.
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

2- هزینه نشر آگهی به عهده برنده تجدید مزایده می باشد. 
3- در صورتی که برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده مندرج می باشد.
5- شرکت کنندگان میبایست مبلغ قید شده در جدول را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به شماره 3100002331001 نزد بانک ملی شعبه محمدیه 

ارائه نمایند.
6- زمان بازگشائی پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/10/29 در محل دفتر شهردار محمدیه می باشد.

قیمت پایه کارشناسینوع کاربریمساحت متر مربعآدرس ملکردیف
)ماهیانه(

در قیمت پایه کارشناسی)سالیانه( شرکت  سپرده  مبلغ 
مزایده )ریال(

شهر محمدیه منطقه 2 کوچه 1
20 سوله بهاران

897/25 متر مربع سوله تجاری به همراه دو 
) یک واحد دفتر  تجاری داخل سوله   واحد 

ویک واحد موتور خانه(

234/000/000ریال4/680/000/000  ریال390/000/000ریال تجاری

نوبت اول: 1399/10/8         نوبت دوم: 1399/10/15

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کاشان 

آگهی مزایده عمومی شماره 99/2

محمدرضا عبدلی خالدی – رئیس سازمان

ت اول
نوب

موضوع مزایده: واگذاری قطعه زمینی واقع در بوستان ناژون جهت احداث 
و نصب پارک بازی محلی بدون اخذ سرقفلی ، حق کسب ، پیشه و تجارت ، 

مطابق شرایط ، اسناد و مدارک منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/10/25 مهلت قبول پیشنهادات 

حداکثر تا مورخ 99/10/27 و بازگشایی پاکات مورخ 99/10/29 می باشد.
* سپرده شرکت در مزایده برابر با مبلغ شش میلیون )6/000/000( ریال و 
بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه 

شهرداری می باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نفع شهرداری ضبط  به  ترتیب  به  ایشان  مزایده  نشوند سپرده شرکت  در 

خواهد گردید.
* کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفاکس: 03155450503

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی )فشرده( 99/36 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران )سهامی خاص(

ت دوم
نوب

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصه تامین 31 نفر نیروی انسانی جهت حفظ و 
حراست از تاسیسات شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران را به شماره فراخوان 20990501390000106 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

مبلغ برآورد 48/724/322/790 ریال 
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: 1/477/243/228 ریال

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/10/08 باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00 مورخ  99/10/8 الی 99/10/13 ساعت 19:00

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14 تاریخ 99/10/29
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99/10/30 ) در دفتر قراردادهای شرکت آبفای جنوبغربی 

استان تهران(  می باشد. 
مدت پیمان: 12 ماه شمسی می باشد.

محل اعتبار : از منابع داخلی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران می باشد . 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : 
آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی )ره( روبروی نیروی انتظامی حوزه 
ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران -دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934   
دفتر ثبت نام : 88969737  .

الزامی  برای کلیه شرکت کنندگان  از وزارت کار و رفاه اجتماعی  ایمنی صادره  ارائه اصل گواهینامه صالحیت 
می باشد.

http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفای جنوب غربی استان تهران

www.nww.ir : سایت مهندسی کشور

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران
 )سهامی خاص( 

ناسیونالیست هایی که غمنامه 
می سازند!

بام ايران، نه  تنها در دوران های ايلخانيان، صفويان، افشاريان، 
قاجاريان و پهلوی ها فرزند نامادری بود و هرگز نتوانست به 
حقوق حقه خود دســت يابد اما در اواخر كوتاه ترين سلسله 
شاهنشاهى از دهکرد كه روستايى تابع منطقه لنجان استان 
اصفهان بــود با بيداری مردم آن به شــهركرد يعنى همان 
مركز اســتان تازه تأســيس چهارمحال و بختياری تبديل 

شــد كه اين تحول هم نام دهان پركنــى بيش نبود زيرا در 
طول اين ســال ها اجازه نيافت حتــى يك فرودگاه كوچك 
داشته باشد تا مديران آن بتوانند به رتق وفتق امور از طريق 

پايتخت اقدام كنند. 
بهمن ماه 57 اگر برای كشــور و مسلمانان جهان نويدبخش 
يك دگرگونى عظيم بود اما برای اين استان پربركت و زيبا 
رهاوردهای تازه ای داشــت زيرا مى توانســت هر آنچه را كه 
به موجب قوانين محق آن بود داشــته باشد تا مردم مظلوم 
مجبــور به طى طريق بيــش از يکصد كيلومتــر به منظور 

مراجعه به بيمارستان ها و پزشکان متخصص نباشند.
استان چهارمحال و بختياری جهش چهل ودو سال گذشته 
را در طول تاريخ چند هزارســاله خود به ياد ندارد كه همه 
اين ها حاصل و بركت انقالب اســالمى اســت و حاال ديگر 
اين اســتان های كشور هستند كه به گونه ای خود را نيازمند 
به بام ايران مى دانند زيرا نيمى از احتياجات اســتراتژيکى 
ازجمله گوشــت، لبنيــات و ديگر پروتئين هــا و همچنين 
گياهان صنعتى و دارويى اين منطقه اســت كه اگر فرآوری 
و صنعتى شــده و پس ازآن صادر گردد به راحتى مى توانند 

جانشين خلفى برای صادرات سرمايه ای به نام نفت باشند. 
يکى از توانايى های بالقــوه و بالفعل چهارمحال و بختياری 
همســايگى آن با استان های همسو با طبيعت خود ازجمله 
كهگيلويه و بويراحمد و فارس مى باشــد تا هر ســه منطقه 
بتواننــد آب برف و يخبندان های عظيــم و دائمى را صرف 
توليد محصــوالت كشــاورزی و دامى نمــوده و مازاد آن 
را به ســوی كالن اســتان كويری اصفهان راهى سازند كه 
خوشــبختانه اين گام مهم به همت و درايت شــيخ بهايى 
در 518 سال پيش برداشته شد تا به تقسيم مهندسى شده 
آب زاينده رود بپردازد اما زهى تأســف كه دست اندازی های 
نابخردانــه و در مواردی ناسيوناليســتى اين تحول و پديده 
بى بديل را طى ربع قرن گذشــته با چالش های فراوان روبرو 

كرده است.
 زيرا رئيس جمهــوری در دوران مســئوليت خود برخالف 
قانون و عــرف طى دو دوره چهارســاله تمامى همت خود 
را وقــف و صرف احداث خط لولــه اختصاصى برای انتقال 
قســمتى از اين حق آبه به استان هايى در عميق كوير نمود 
درحالى كه مى توانســت به احترام دست نوشته شيخ بهايى 

اجازه دهد بر اســاس ضرب المثل معروف يك ده آباد بهتر از 
صد شهر مخروبه باشد! قطعاً تأمين نيازهای گوشه به گوشه 
يك ســرزمين وظيفه متوليان آن است كه امروز مى بينيم 
آب هــای خليج فارس، دريای عمان و بحر خزر توانســته اند 
به راحتى و بدون اينکه چالش هايى غيرقابل جبران را به وجود 
آورند به ياری چهارگوشه كشور بروند اما انتقال نابخردانه و 
تنها با حس ناسيوناليستى اين مايه حيات از مركز سرزمينى 
كويــری به ديگر نقاط باعث شــده تا نه تنها همســايه های 
حق آبه دار آن با تنش روبرو شــوند بلکه مالك اصلى يعنى 
اســتان چهارمحال و بختياری نيز طعم گس خشکسالى را 
در ســرزمين هزارچشمه بچشد و دم برنياورد و زاينده رودی 
كه سرمنشأ اصلى اين نعمت است به كوير تبديل و همچون 
خاری برای چشــم كسانى باشــد كه در حاشيه آن زندگى 
مى كنند و از بركت اين نعمت الهى به توليد برنج يعنى يکى 

از محصوالت استراتژيك غذايى مردم مى پردازند.
 حاال درختان كهنســالى كه هريك برای خود شناسنامه ای 
افزون بر پنج قرن را دارند به دليل حذف حق آبه شيخ بهايى 
در حال نابودی و انحطاط مى باشند اما بااين حال وزيری ديگر 

كه بازهم از همان خطه رياســت جمهوری ديرينه اســت و 
اين تخم لــق را در دهان قانون شکســت با چراغ خاموش 
خط ديگری از اين حق آبه را راهى گوشــه ای از آن اســتان 
ثانى در كوير مى كند قبل از اينکه تکليف تونل های گالب و 
بهشت آباد به منظور تأمين آب شــرب مردم اصفهان معلوم 
شــود و البته احداث اين دو طرح اگرچه مى تواند سرپوشى 
برای اشتباهات ناسيوناليستى در گذشته نه چندان دور و حاال 
باشد اما به قيمت خشك شدن بهشت ايران يعنى مراتع چرا 

در استان سرمنشأ آب تمام خواهد شد.
 و از سويى زاينده رود همچنان تفتيده احساسات همسايگان 
خود را در مسير جريحه دار نگه خواهد داشت زيرا كمبود آب 
و خشکســالى ها در باالدست اين رودخانه همچنان مشهود 
اســت و در اين ميان تاالب گاوخونى هم مى رود تا به تاريخ 
بپيوندد اما ناسيوناليســت های ته نشــين شده درون كابينه 
ضمن باقى گذاشتن ده ها هزار ميليارد دين برای دولت های 
بعدی با چراغ خامــوش طرح های تازه ای را افتتاح مى كنند 
كه عالوه بر حق آبه زاينده رود ســهمى هم از خليج فارس و 

دريای عمان به چنگ آورده اند!

روزنامه نگار پيشکسوت
حسن  روانشيد

با گذشت دوسال از انتصاب آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسى 
به سمت رياست قوه قضاييه، روز شنبه سند تحول قضايى 
با هدف تغيير بنيادين در عملکرد دستگاه قضايى مراجع 

قضايى در سراسر ايران ابالغ شد. 
اين اقدام از ســوی قوه قضاييه بــا واكنش های متعدد از 
سوی مراجع متعدد همراه شد و كارشناسان تاكيد كردند 
كه تدوين اين ســند نشــان دهنده عزمى است كه قوه 
قضاييه و نظام برای اصالح امور قضايى به بهترين شــکل 
دارد.  رهبــر معظم انقالب اســالمى در ارتباط تصويری 
با همايش سراســری قوه قضاييه در ســال جاری در اين 
زمينه گفتند: از ابتدای انتصاب رياست قوه قضاييه شاهد 
ارائه يك برنامه جامع و همه جانبه به منظور ايجاد تحول 
در دســتگاه قضايى و در راستای گام دوم انقالب اسالمى 
از سوی خجت االســالم والمسلمين رئيسى تحت عنوان 
ســند تحول بوده ايم، اين سند ويرايِش ارتقاء داده شده و 
آنچه امروز در دسترس قّوه ی قضائّيه و مورد اهتمام قّوه ی 
قضائّيه است، سندی است كه از لحاظ سطح كار، از سند 

اّولى باالتر و پيشرفته تر است.
ايشــان تدوين اين ســند را خبر  خوبى عنــوان كرده و 
افزودند: آن طور كه به من گزارش شد اين سند را قّوه ی 
محتــرم قضائّيه با همکاری نخبــگان متعّددی از حوزه و 
دانشگاه تهّيه و فراهم كرده كه اين سْبِك كار هم، سْبك 
كاماًل درســت و متين و منطقى ای اســت؛ و همچنين با 
استفاده  از تجربّيات برگزيدگاِن درون قّوه و مجّربين قّوه، 

ارتقای اين سند فراهم شده است.
 چه نکاتی در این سند مورد توجه 

قرار گرفته است 
ســند تحول قضايــى در حقيقت معمار آينده سيســتم 
قضايى كشور به شــمار مى رود. ويژگى های منحصر به 
فردی در اين سند در مقايسه با ساير اسناد باال دستى در 
كشور ديده مى شــود. از جمله اينکه تحليل اين سند با 
هدف آســيب شناسى وضع موجود صورت گرفته و تعداد 
زيــادی از نخبــگان و صاحبنظــران در تدوين آن نقش 
داشــتند. همچنين بر اين اســاس 47 مشکل اساسى و 
اولويت دار در وضعيت دادگاه و سيســتم عدالت كشــور 
شناخته شده است. از ديگر ويژگى های اين سند آن است 
كه در اين سند اهدافى كه قانون اساسى برای قوه قضاييه 
در نظر گرفته و مغفول شده بودند توجه ويژه شده است و 
راهکارهايى كه در اين سند به آن اشاره شده برای تحقق 
هميــن اهداف در نظر گرفته شــده كه از جمله مى توان 
به احيای حقوق عامه و دفاع از آزادی های مشــروع مردم 
اشــاره كرد. همچنين در اين سند در بعضى از بخش های 
قوه قضاييه تغييرات اساسى در نظر گرفته شده است كه 
در اين زمينه 14 چرخش تحول آفرين تعريف شده تا در 
نتيجه اين اصالحات در گام دوم انقالب دســتگاه قضايى 

تراز و در شأن مردم بزرگ ايران تعريف شود. 
كارشناسان بر اين عقيده اند كه خوشبختانه رويکردی كه 
در اين ســند ديده شده به شــکلى اجرايى است و مانند 
اســناد ديگر تنهــا كتابچه ای برای تزييــن اتاق مديران 
بــه كار نمى رود. در اين ســند برای حل هر مشــکل و 
چالشــى تعدادی راهکار در نظر گرفته شده است. در اين 
راهکارهای ارائه شــده متولى اجرا در درون قوه قضاييه و 

زمانبندی كاماًل شفاف و مشخص است. 

در عين حال در اين ســند فقط راهکار ارائه نشــده است 
بلکه ســتادی راهبردی به رياســت شخص قوه قضاييه و 
دبيرخانه اجرايى سند تحول قضايى پيش بينى شده است 
كه ضمانت اجرايى اين راهکارها تقبل و انجام آن را مرتباً 

پايش مى كنند. 
از سوی ديگر بسياری از صاحبنظران بر اين باورند كه اين 
سند يك راهکار مردمى است چرا كه در آن امکان مطالبه 

گری مردم و رسانه ها وجود دارد. 
 واکنش های داخلی 

در عيــن حال شــاهد هســتيم كه امضای اين ســند با 
واكنش های مثبت زيادی در كشــور روبرو شــده است. 
از جملــه  احمد امير آبادی فراهانى عضو هيئت رئيســه 
مجلس با اشاره به ابالغ سند تحول قضايى از سوی رئيس 
دستگاه قضا گفت: اقداماتى كه رئيس قوه قضاييه در اين 

مدت آغاز كرده  است، اقدامات تحول آفرين است.
وی افزود: به هر ميزان كه ما به ســمت تحول در دستگاه 
قضايى حركت كنيم و اين سيســتم را الکترونيکى كنيم 
اين مسئله به ســالمت قوه قضائيه كمك شايان توجهى 
خواهد كرد. اميرآبادی فراهانى با اشاره به تغييرات ايجاد 
شده پيرو حضور زندانيان در دادگاه ها تاكيد كرد: حضور 
زندانيان در دادگاه بســيار كاهش يافته و رســيدگى به 
پرونده ها الکترونيکى شده است كه اين اقدام، اقدام قابل 

توجهى در راستای تحول قضايى كشور است.
اميرآبــادی فراهانى بــا بيان اينکه پيــرو برخى تحوالت 
اين اميدواری وجود دارد كه ســاير مسائل در قوه قضائيه 
هم ارتقا يابد اظهار داشــت: شــفافيت در آرای قضات و 
بازرســى های صورت گرفته از جمله اقدامات خوبى است 

كه قوه قضائيه آغاز كرده است.
اميــر آبادی فراهانى بــا بيان اينکه ســند تحول قضايى 
مى تواند در برقــراری عدالت و اعتماد بخشــى به مردم 
كمك رسان اين قوه باشــد، تصريح كرد: توجه و قابليت 
اجرايى شدن اين سند در كوتاه و بلند مدت، امری بسيار 
مهم و ضروری اســت. اين نماينده مجلس بيان داشــت: 
در گام دوم انقالب اســتفاده از نســل جوان در سيستم 
قضايــى و همچنيــن رســيدگى به مشــکالت مردم در 
ســازمان های اجرايى مى تواند اعتماد بخش و اثر بخشى 
موثری داشــته باشــد. اميرآبادی فراهانى اظهار داشت: 
ارزيابى بنده از سند تحول قضايى مثبت است و اين سند 
مى تواند اعتماد بخش و اعتماد آور باشد. آيت اهلل محسن 
مجهتدی شبستری عضو مجلس خبرگان نيز گفت: سند 
تحول قضايى نسبت به اســناد ديگر قابليت اجرايى دارد 
و مى تواند در مبارزه با فســاد به ويژه مفاســد اقتصادی 

تأثيرگذاری بهتری داشته باشد.
وی با اشــاره به ابالغ ســند تحول قضايــى بيان كرد: از 
زمان ورود آيت اهلل رئيســى بر مســند قوه قضائيه شاهد 
تحولى عملى در اين قوه هســتيم و مطمئنا اين سند نيز 
در پيشــرفت كار مؤثر خواهد بود. عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ادامه داد: طى يك ســال گذشــته شاهد 
بازداشت و محاكمه افرادی بوديم كه در داخل قوه قضائيه 
ســمتى داشتند و اينگونه تحوالت در قالب - سند تحول 
قضايى - برای مردم اميدوار كننده است. وی تصريح كرد: 
مبارزه با رشا و ارتشا، رانت خواران و بسياری از مفسدين 
در كارنامه يکسال گذشــته قوه قضائيه درخشان است و 

اميدواريم سند تحول قضايى نيز آثار و تبعات جديدی را 
برای كشور داشته باشد.

حســام الدين آشــنا مشــاور رئيس جمهوری در توئيتى 
نوشت: » ابالغ  ســند تحول قضايى حاصل نگرشى آسيب 
شناسانه و رويکردی اعتدال گرايانه برای اصالح ساختاری 
و رويه ای در قوه قضائيه اســت. موفقيت اين سند در گرو 
توانمند ســازی و همراهى همه ذی نفعــان و ذی ربطان 
اســت. اين سند مهم در كنار  منشــور حقوق شهروندی 

نمايان گر اراده نظام برای احقاق حقوق عامه است«.
ســيد امير حســين قاضى زاده نايب رئيــس مجلس و 
نماينده مردم مشــهد و كالت نيز در توئيتى در اين باره 
نوشت: به عنوان يکى از كسانى كه در جريان تدوين سند 
تحــول قضايى بودم، معتقدم اين ســند منجر به افزايش 

رضايتمندی آحاد ملت مى شود. 
وی افزود: بنابراين در دوران شعارگرايى و بى دركى نسبت 
به جامعه از سوی دولت، مجلس شورای اسالمى همگام با 
قــوه قضائيه حركت مى كند تا مردم طعم عدالت محوری 

را بيش از گذشته لمس كنند. 
ســيد نظام الدين موسوی عضو كميســيون اصل نود با 
اشــاره به مســائلى از جمله مبارزه با فساد، حفظ كرامت 
مردم و حمايت از توليد در ســند تحــول قضايى، تاكيد 
كرد: بايد با يك نقشــه راه مشخصى كه در اين سند ارائه 
شــده، بتوانيم گام های اساسى را به سمت كارآمد كردن 
همه ســاختار های نظام برداريم، قطعا اين سند مى تواند 

دركارآمد سازی كليت نظام موثر واقع شود.
وی افــزود: نياز بود كه قوه قضائيه يك نقشــه راه تحول 
را در همــه ابعاد در نظر بگيرد كه فکــر مى كنيم با نگاه 
راهبــردی كه آيت اهلل رئيســى دارد اين اتفاق در ســند 
تحول قضايى رقم خواهد خورد؛ چراكه اين سند به نوعى 
قابليت اجرايى در كوتاه و بلند مدت دارد و اين امر بسيار 
مطلوب است. رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس 
نيز در اين باره گفت: مى توان گفت كه در مسير اصالحات 
دستگاه قضايى اين ســند يك قدم بسيار مهم و اساسى 
اســت، اما بايد توجه داشــت كه اين  قدم فعاًل در مرحله 
نظری و صرفاً روی كاغذ است. آنچه كه پس از اين دارای 
اهميت ويژه و بسزايى در قبال اين سند است به دو  مورد 
بر مى گردد؛ يکى اجرای دقيق، مســتمر و كم اشکال اين 
ســند و ديگری به روز كردن مستمر آن بر اساس شرايط 

مختلف روز  و تطبيق آن با تحوالت جديد.
موســوی غضنفر آبادی افزود: كاماًل روشن است كه يك 
ســند و برنامه با كيفيت هيچگاه بدون يك اجرای خوب 
و مؤثــر دارای ارزش  چندانى نيســت. از همين رو وظيفه 
اصلى دستگاه قضايى درخصوص تحول بنيادين ياد شده 
تازه با ابالغ اين ســند آغاز شده و بايد اين  سند را صرفاً 
آغاز اين راه دانســت. علــى بهادری جهرمى، رئيس مركز 
وكال، كارشناسان رســمى و مشاوران خانواده قوه قضائيه 
درزمينه اين ســند گفت:بدون اغراق مى توان گفت اين 
سند يك شيوه عملياتى برای ساختن دستگاه قضا در تراز 

حکومت اسالمى است. 
وی با اشاره به اينکه رويکرد اين سند چالش محور است، 
افزود: بــه عنوان نمونه چالش اصالح مجرمان در ســند 
تحول، از منظر فرد زندانى و خانواده اش مالك عمل قرار 
گرفته است. وی در ادامه با بيان اينکه سند تحول قضائى 

از نگاه نشانه ای و معلول محور حذر عامدانه كرده و تمركز 
بر عوامل ريشــه ای و »علت«ها گذاشته است خاطرنشان 
كرد: به عنوان مثال برای حل بخشى از معضل تعداد زياد 
زندانى، تنوع بخشــيدن به وثايق و خارج كردن وثيقه از 
صرف سند غيرمنقول و وجه نقد؛ تناسب  بخشى به وثايق 
و تعيين پيشينى اين موضوع كه چه جرمى چه وثيقه ای 
را مى  طلبد و خارج كردن صدور قرار وثيقه از سليقه مقام 
رســيدگى كننده؛ اصالح فرآيند اعالم و پذيرش وثيقه و 
پرهيــز از نيابت های طوالنى در پذيــرش وثيقه از جمله 
مواردی است كه مى توان در اين زمينه به آن اشاره كرد. 
جهرمى با يادآوری اينکه راهبردها و راهکارها در »ســند 
تحول قضائى« بر خالف آنچه مرســوم اســت، اصطالحاً 
»ِگرد« نيســت، بلکه »تيز« اســت، آن هم به اين دليل 
واضح كه مســائل و مصائب موجود تيز است  گفت: يکى 
از مشکالت دســتگاه قضا اطاله دادرسى است؛ برای اين 
مشــکل، چهار راهبرد را مى توان درنظر داشــت: افزايش 
قضــات در محاكــم، پرونده هــا در مراجع شــبه  قضائى 
رسيدگى شــود، داوری جايگزين رسيدگى قضائى شود، 
خــود طرفين مشکالتشــان را حل كننــد و اين موضوع 

ضمانت اجرا هم داشته باشد.
وی افــزود: فزايــش قاضى برای كاهش اطاله دادرســى 
عماًل ممکن نيســت و در نهايت به بازتوليد مشکل منجر 
مى شــود، چون در عمل نيروی انسانى زبده و متعهد در 
اين حد وجود ندارد. رسيدگى در مراجع شبه  قضائى هم 
مطلوب نيست چون تعارض منافع در مراجع شبه قضائى، 
مانند كميســيون ماده 100، باعث ميشود نتيجه مطلوب 
حاصل نشــود؛ اين دو راهکار، گرد كردن مشکالت است، 
امــا دو راهکار بعدی، راهکارهايى تيز اســت كه به دليل 
درك درست از وضعيت موجود، آرمان مطلوب و امکانات 
در دسترس، مثمرثمر واقع مى شــود؛ سند تحول از اين 

زاويه به حل مسائل دستگاه قضائى پرداخته است.
در ايــن ميان نظرات ديگری  هــم وجود دارد. مجيد پور 
بابايى وكيل پايه يك دادگستری در اين باره گفت: موضوع 
شفافيت در فرآيند رسيدگى و صدور آرای قضايى بخشى 
از رســيدگى علنى محاكم اســت كه در قانون اساسى و 
قوانين آيين دادرسى به آن پرداخته شده است، انتشار آرا 
محاكم پديده خوبى است اما بايد ببينيم آيا هر دوی اينها 
در مقــام اجرا نيز قابليت تحقق پيدا مى كند يا نه؛ اگر ما 
مصوبه يا بخشــنامه ای را وضع كنيم، امکانات و وسايل و 
تجهيزات را نيز در نظر بگيريم و تحقق اجرايى نيز داشته 

باشد، مى توانيم بگوييم سند تحول مثبتى ابالغ كرديم. 

اين وكيل دادگستری بيان كرد: ازدحام كاری دادگاه ها و 
محاكم به قدری زياد است كه امکان اجرای چنين سندی 
را ندارند. بيش از 40 ســال از انقالب اســالمى و تصويب 
قانون اساسى مى گذرد اما عماًل شرايط برگزاری محاكم به 
صورت علنى وجود ندارد اما آن محاكمى هم كه بعضاً به 
صورت علنى برگزار شــد تجربه ثابت كرده است كه افراد 

عامى از اين محاكم استقبال نکردند. 
پور بابايى با بيان اينکه قضات امروز درگير آمار پايانى ماه 
خود هستند و به آنها فشار وارد مى شود تا نسبت به صدور 
آرای پرونده های ارجاع شده اقدام كنند، از اين رو احتمال 
دارد تصميماتشــان غير منطقى و غير موجه باشد، اظهار 
كرد: پيشنهاد من اين اســت كه اگر قصد بهره برداری از 
ســند تحول قضايى را داشته باشيم بايد با كمك مجلس 
و دولت اين كار را انجــام دهيم. بايد از تصويب و تدوين 
قوانينى كه برای مردم مسأله ايجاد مى كند و آمار ورودی 
پرونده ها در دستگاه قضايى را افزايش مى دهد جلوگيری 
كنيم چراكه برخى از قوانيــن ناخودآگاه مردم را از نظم 
عمومى خــارج مى كند و دود اين قوانين در چشــم قوه 
قضاييه خواهد رفت بنابراين نه تنها شفافيت در رسيدگى 
نخواهيم داشــت بلکه  شفافيت در صدور آرا نيز نخواهيم 

داشت.
 واکنش رسانه های خارجی 

در ايــن ميان رســانه های خارجى با انتشــار اين ســند 
واكنش های متعددی را نسبت به آن نشان دادند، ازجمله 
اينديپندنت با اشــاره به اينکه  دو هدف اصلى اين ســند 
»دســتيابى به عدالت« و »رضايتمندی مــردم« عنوان 
شده است، اين ســوال را مطرح كرد: آيا رئيسى با »سند 
تحول قضايى« روند نقض حقوق بشر در ايران را متحول 
مى كند؟ در عين حال بســياری از رسانه های معاند نيز 
امضای ابالغ اين سند را راهکاری بر حل مشکالت حقوق 

بشری ايران عنوان كردند. 
 در نهایت 

در نهايت بايد گفت كه اين سند حکايت از تحولى واقعى 
در دســتگاه قضا دارد. تحولى كه با گذشت چهار دهه از 
انقالب اسالمى برای حركت به سمت تمدن نوين اسالمى 
الزم است و البته شعارزده و غيرقابل دسترس هم نيست. 
توجه به اهتمام دســتگاه قضايى در نگارش و تدوين اين 
ســند موجب شــده تا همگان با ديده اميدوار به اجرای 
آن بنگرند كما اينکه همگان معترف هســتند كه در دوره 
جديد مديريت دســتگاه قضايى شــاهد تحوالت مثبتى 

بوده ايم.


