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گـــزارش
رئیس قوه قضائیه: 

عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و رو به تزاید است
رئيس قــوه قضائيه گفت: پرهيــز از جرم انگاری و كاهش 
عناويــن مجرمانه در كشــور يکی از مولفه هــای اصلی در 
راســتای ايجاد تحول در دستگاه قضا است و ضرورت دارد 
در اين مورد اقدام عاجــل صورت گيرد چرا كه تاكنون در 

اين عرصه، تحول رخ نداده است.
حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای در جريان نشست 
شورای عالی قوه قضائيه ضمن تسليت رحلت عالم وارسته و 
مبلغ معارف اهل بيت عصمت و طهارت آيت اهلل فاطمی نيا، 
با اشــاره به در پيش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، 
نقش رسانه ها و روابط عمومی دستگاه ها را  در تنوير افکار 
عمومی و آگاهی بخشــی به مردم بســيار خطير دانست و 
مشخصاً از رسانه ملی به سبب پوشش مناسب و روشنگرانه 
اخبار و موضوعات مرتبط با اصالحات اقتصادی دولت تقدير 
كرد.رئيس دســتگاه قضا افزود: رسانه ها و روابط عمومی ها 
دارای كاركرد دوسويه هستند؛ هم منعکس كننده اقدامات و 
عملکرد دستگاه های مختلف هستند و هم به انعکاس نقطه 
نظرات، انتقادات، پيشــنهادات و مطالبــات مردم مباردت 
می ورزنــد و از ايــن منظر در تعالی و ارتقاء دســتگاه های 

حاكميتی و دولتی نقش ويژه ای را ايفا می كنند.
رئيس قوه قضائيه همچنيــن به تبيين كاركرد و نقش ويژه 
رسانه ها و روابط عمومی ها بويژه رسانه ملی در خنثی سازی 
عمليات روانی و ايذايی دشمن پرداخت و مشخصاٌ به تالش 
مذبوحانه رســانه های معاند و بدخواهان نظام و مردم ايران 
برای مغشوش كردن اذهان مردم در مدت اخير در ارتباط با 
اصالحــات اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزيع عادالنه 
يارانه ها اشــاره كرد. قدردانــی از اقدامات و تالش های مركز 
رســانه و روابط عمومی قوه قضائيه در راستای اطالع رسانی 
خبری و آگاهی بخشــی حقوقی و قضايی بــه مردم بخش 
ديگری از سخنان محســنی اژه ای در جريان نشست امروز 
بود؛ قاضی القضات، مركز رســانه و روابط عمومی قوه قضائيه 
را يکی از پايه های مهم و اصلی تحول و تعالی در قوه قضائيه 
دانســت و فعاليت و اقدامات مركز رسانه و روابط عمومی را 
طی ســالهای اخير موثر و مناسب ناميد و به معاون مالی و 
پشتيبانی خود دســتور داد در راستای رفع مشکالت مركز 
رسانه و روابط عمومی قوه قضائيه به لحاظ مشکالت موجود، 
اقدامات مقتضی را ترتيب دهد. وی در ادامه نشســت امروز، 

صميمانه از شــکيبايی، بصيرت ، زمان شناســی و همراهی 
مردم با دولت در راستای پيشبرد اصالحات اقتصادی و توزيع 
عادالنه يارانه ها تقدير كرد و گفت: دشمنان و بدخواهان مردم 
و نظام ما به عمليات روانی و ساير شگردهای خود برای تحت 
تاثير قــرار دادن اذهان مردم پيرامون اجرای طرح مرتبط با 
ارز ترجيحی اميد بســته بودند اما مردم بصير و زمان شناس 
ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه های دشمنان 

را نقش بر آب كردند. 
محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائيه 
به تبيين و تشــريح مقوله اصالحات اقتصــادی و نياز مبرم 
كشور به عملياتی سازی و پيشبرد طرح های اصالح گرايانه در 
حوزه اقتصاد به نفع معيشــت مردم پرداخت و با برشــمردن 
مواردی نظير اصالح ساختار بودجه، كنترل تورم و نقدينگی، 
ارتقاء عدالت اجتماعی و ســاماندهی مقوالت ارزی كه تمامی 
صاحبنظــران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق القول 
بر تحقق و اجرای آنها تاكيد دارند، مشخصاً به موضوع اجرای 
طرح مرتبط با ارز ترجيحــی و اتخاذ تصميم درخصوص ارز 
ترجيحی اشــاره كرد. رئيس قوه قضائيــه تصريح كرد: همه 

صاحبنظران و نخبگان متفق القول بر اجرای طرح ملی مرتبط 
با ارز ترجيحی و اتخاذ تصميم درخصوص ارز ترجيحی تاكيد 
داشتند البته ممکن است درخصوص چگونگی و زمان اجرای 
اين طرح اختالف نظرهايی وجود داشــته باشد. وی در همين 
زمينه اظهار داشت: اين طرح در زمره مصوبات مجلس شورای 
اســالمی و به منزله قانون اســت لذا دولت موظف به اجرای 
قانون اســت؛ از ســويی ديگر هر ميزان تأخير در اجرای اين 
طرح و اتخاذ تصميم درخصوص ارز ترجيحی، دارای پيامدهای 
نامطلوبی برای اقتصاد كشور و معيشت مردم بود. قاضی القضات 
با تاكيد بر اينکه عموم مردم به ســهم خــود بايد از انفال و 
بيت المال بهره مند باشند، يکی از مزايای اجرای طرح مرتبط 
با ارز ترجيحــی را ارتقاء مقوله عدالت اجتماعی و بهره مندی 
بيشتر دهك های پايين درآمدی جامعه دانست و اين مهم را 
نيز يادآور شد كه بايد در راستای تحقق هرچه بيشتر عدالت 

اجتماعی گام های بيشتر و بلندتری برداشته شود.
محســنی اژه ای از تالش شبانه روزی دولتمردان در راستای 
پيشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معيشت مردم قدردانی به 
عمــل آورد و تاكيد كرد كه قوه قضائيه تمام قد و همه جانبه 

در اجرا و پيشبرد طرح مرتبط با ارز ترجيحی به دولت كمك 
و مساعدت خواهد كرد.رئيس قوه قضائيه همچنين به افرادی 
كــه قصد برهم زدن آرامش روانــی مردم و امنيت جامعه را 
دارند هشــدار داد كه با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده 
خواهد شــد. قاضی القضات افزود: همه دستگاه های نظامی، 
انتظامــی، امنيتــی و از جمله قوه قضائيه بايد در راســتای 
كمك به پيشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معيشت مردم، 
تمام تدابير الزم را اتخــاذ كنند تا آرامش و امنيت مردم به 
موزات اجرا و عملياتی سازی اين طرح، بر هم نخورد. »كوتاه 
كردن فرآيند دادرسی« و »كاستن از عناوين متعدد و كثير 
مجرمانه« دو دستور مشــخصی بود كه محسنی اژه ای در 
جريان نشســت امروز، مشخصاً به معاون راهبردی و معاون 
حقوقی دســتگاه قضا صادر كرد و به آنها يادآور شد اكنون 
كه نماينــدگان مجلس با فضای ايجاد شــده بــرای آنها 
و بازديدهای شــان از مراكز و مراجــع قضايی با صعوبت و 
ســختی كار همکاران قضايی آشنا شده اند، بهترين فرصت 
برای پيشبرد اموری نظير»كوتاه كردن فرآيند دادرسی« و 

»كاستن از عناوين متعدد و كثير مجرمانه« است.

تجدید دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 1400/14 

دفتر امورحقوقی و قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

ت اول
نوب

پرورش  و  آموزش  ارم جنب  بلوار  انتهای   - یاسوج  به آدرس  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  شرکت آب وفاضالب 
پستی  کد  و   411133595155 اقتصادی  کد   10861970210 ملی  شناسه   074-33341111 تلفن   - بویراحمد  شهرستان 
با  7591757878 درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست 
شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه معتبر طبق 
جدول زیر ، ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید ، 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 1401/02/29 تا ساعت 19 مورخ  1401/03/03 .
2( آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 1401/03/18.

3( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ  1401/03/19  .
4( مدت اعتبار پیشنهادها : 90 روز از تاریخ آخرین ارائه پیشنهاد .

5( بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
6( هزینه درج آگهی و اصالحات و تجدید های احتمالی روزنامه و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
7( به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتراز میزان مقرر، 

چک شخصی ونظایرآن و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8( سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد و باید بصورت فیزیکی در موعد مقرر 

تحویل دبیرخانه استان گردد.
9( متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان 
منعقده را تحویل موقت ننموده اند با شرط پیشرفت فیزیکی باالی 70 درصد با تایید کارفرما حق شرکت در مناقصه را دارند. 

10( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
11( مهلت بازدید از پروژه و تایید فرم سایت ویزیت حداکثر سه روز پس از مهلت خرید اسناد می باشد.

12( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131
دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/28               1401/02/27       تاریخ انتشار نوبت اول  : 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان  موضوع مناقصهردیف
محل اجرا

مبلغ برآورد اولیهمحل تامین اعتبار
)ریال(

رتبه مورد 
نیاز

مبلغ تضمین معتبر 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار  )ریال(

مدت اجرا

پروژه اجرای بخشی از خط انتقال مادوان 1
از تنگ کبوتری  شامل تهیه و لوله گذاری 
لوله فوالدی اتصال جوشی به قطر 350 
میلیمتر معادل 14 اینچ با ضخامت جدار 

6 میلیمتر بطول 2625 متر و احداث 
حوضچه شیرآالت و ... طبق براورد و 

مشخصات فنی

از محل اعتبارات بویراحمد
عمرانی و سایر منابع 

بخشی از اعتبارات                                                              
در قالب اوراق و اسناد 

خزاته مدت دار می باشد 
نعدیل دارد

آب پایه 5 و 62520053185
باالتر

6 ماه3130000000

پروژه اجرای پروژه دور برداری 2
چاه آب شرب شماره 2 مهریان و .... 

طبق برآورد و مشخصات فنی

از محل اعتبارات عمرانی بویراحمد
و سایر منابع 

بخشی از اعتبارات در قالب 
اوراق و اسناد خزاته مدت 

دار می باشد 
تعدیل دارد

آب پایه 5 و 10625469539
باالتر

5 ماه540000000

آگهی مناقصه 

شرکت سیمان اصفهان

پیش  اورژانس  خدمات  انجام  جهت  دارد  نظر  در  اصفهان  سیمان  شرکت 
نماید. اقدام  از طریق مناقصه  بیمارستانی به مدت یکسال 

در  هفته  یک  بمدت   1401/2/26 تاریخ  از  قیمت  پیشنهاد  ارائه  جهت  متقاضیان 
کارخانه   ، ابریشم  شهر   ، آهن  ذوب  اتوبان   ، اصفهان  آدرس:  به  بسته  در  پاکت 

نمایند. سیمان اصفهان واحد خرید مراجعه 
تلفن تماس : 37885100 داخلی 564

ت دومآگهی مناقصه 
نوب

شهرداری ابرکوه در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ابرکوه نسبت به واگذاری امور خدمات شهری ابرکوه  از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی با شرایط ذیل اقدام نمایند.

www.setadiran.ir مبلغ پایه و تضمین شرکت در مناقصه با مراجعه به سامانه ستاد به آدرس
نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه 

www.setadiran.ir مهلت  و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: مهلت دریافت اسناد تا روز 1401/02/19 سامانه ستاد به آدرس
تاریخ تحویل پیشنهادها : مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد مورخ 1401/02/29 

تاریخ گشایش پاکت ها: زمان بازگشایی پاکت ها 1401/02/31 ساعت 9 صبح
* برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
شناسه آگهی 1312720

شهرداری ابرکوهنوبت اول 1401/2/19 ، نوبت دوم 1401/2/27

))آگهی مزایده عمومی((

مومنی - شهردار ورامین

ت دوم
نوب

شهرداری ورامین

شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 8246/1911 و 8246/1914 مورخه 1400/12/19 شورای اسالمی شهر ورامین ، موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید .

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی 
www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
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1000 مترمربعاستقرار وسایل بازی کودکانپارک آزادگاناجاره عرصه جهت استقرار وسایل بازی کودکان در پارک آزادگان1

50مترمربعبوفه اغذیه و تنقالتپارک آزادگاناجاره بوفه اغذیه و تنقالت پارک آزادگان2

دوران طبيعی يك بارداری جهت به دنيا آوردن فرزندی كه می تواند تحولی 
برای زندگی زن و شوهر باشد و در آينده نيز خدمات ارزنده ای را برای شهر، 
كشــور و يا جهان به همراه داشته باشد تنها 9 ماه است، بنابراين می توان 
اين اســتاندارد را پيرامون مديران هم به كار بســت كــه البته اگر فرمول 
شش ماهه ســنتی را در اين زمينه كنار بگذاريم و ضرب المثل »ماستی كه 
ترش است از تغارش پيداست« را هم ناديده فرض كنيم، زيرا فرجه زمانی 
در كشور ما برای دوران رياســت جمهوری يا مجالس و شوراهای مختلف 
باب شده تنها چهار سال است كه حاال نزديك به هشت ماه يعنی يك ششم 
آن در دولت سيزدهم و شوراهای اسالمی و بالطبع برای شهرداران منتخب 
آن ها ســپرده شده است كه بايد برای همين مقدار از زمان و سرمايه ای كه 

هزينه گرديده، چراغ هايی هم روشن شده باشد.
اما انگار قرار است شهروندان همچنان صبوری اختيار كرده و منتظر بماند 

كه دوســتان بتوانند جايگاه اصلی و كســوت خود را پيدا كنند تا مديران 
بهداشــت از ارتقاء ســالمتی و آموزش وپرورش از پيشرفت دانش آموزان و 
علوم از دانشجويان سخن بگويند و البته آن ها بيشتر درگير حفظ و حراست 
شيوه نامه های بهداشتی بوده اند درحالی كه ديگر ارگان ها ازجمله شهرداری 
كالن شهر هنوز از شــوك های انتخاباتی خردادماه گذشته بيرون نيامده اند 
تا بتوانند جايگاه حســاس خود را پيدا كنند زيرا تمام ده دقيقه زمانی كه 
در اولين ســاعات هفته يعنی صبح شنبه ها توسط رسانه ديداری در اختيار 
آن ها گذاشته است را صرف توضيح پيرامون يك مسئله ساده و كم اهميت 
همچون تعريف و توصيف فرونشست زمين و يا قطع اتصال يکی از پل ها و 
اين اواخر آتش سوزی انباری در ورودی خيابان حافظ بود كه همه اين ها از 
قبل در شبکه های اجتماعی به صورت مفصل به تفسير آن ها پرداخته شده 
تا تکرار مکررات باشــد و درست همان شــبی كه مديران خدمات شهری 
مشغول تماشــای آتش نشــانان برای اطفاء حريق انباری چينی و بلور در 
ورودی بازار بزرگ بودند، متخلفان ماده صد در حريم ميراثی گذر تلفنخانه 
بساط جشــنی مفصل را به منظور افتتاح يك واحد تجاری 9 متری ضمن 
تجاوز به حريم گذر كه به اقرار شهردار قبل و كميسيون ماده صد متخلف 
شــناخته شده و بايد تخريب شود در اين محدوده برگزار و سه سوی ورود 
به اين محل را نيز مســدود نموده بودنــد تا ميهمانان فراوان بتوانند ضمن 

بهره وری از نشاط جشن پذيرايی جانانه شوند و قدرت فراقانونی را به چشم 
خود ببينند! 

آتش ســوزی ها در محدوده بازار بــزرگ و حتی ميــدان نقش جهان طی 
اين ســال ها بارها تکرار شــده و شــهرداران نيز پس از هر نوبت به تفسير 
و توضيح پيرامون آن پرداخته اند تا مديران ميراث و خدمات شــهری توپ 
اين اتفاقات ســهل انگارانه را در زمين يکديگر بيندازند اما پس از گذشــت 
چند روز همه چيز به فراموش سپرده شــده كه انگار هيچ اتفاقی در شــهر 
نيفتاده اســت. اين بــار نيز تاريخ دوباره تکرار شــد و در ادامه اتفاقی تازه 
نخواهد افتاد مگر اينکه تنها دو روز بعد مديريت شــركت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه به خاطر اينکه تنوعی ايجاد شــود از تريبون تارنمای ايمنا 
كه اتفاقاً متعلق به همين ارگان اســت به تکرار مکرراتی تاره پيرامون قصه 
غصه اتوبوســرانی در شهر پرداخت تا بار ديگر زمان خريده شود كه ايجاد، 
اصالح و بازســازی مهندسی شبکه خطوط، معرفی وب سايت و نظرسنجی 
الکترونيکی از مســافران و راه اندازی مركز مانيتورينگ و به روزرسانی نقشه 
خطوط اتوبوسرانی كمبود وسيله نقليه عمومی را حل نمی كند و بهتر است 
مديريت شهری و متولی شركت واحد برای يك روز هم كه شده بين ساعت 
12 ظهر تا يك بعدازظهر ســری به خطوط ميانی شهری كه اتوبوس های 
ابوطياره عازم شهرك های حواشی در شمال، شرق و غرب قرار دارند بزنند 

تا اگر دلشــان به حال دانش آموزان فشــرده در اين ابوقراضه ها نســوخت 
 نگران حال رانندگان آن باشــند كه چقدر بايد زير بار مســافر و اســترس 

دوام بياورند. 
آقای مديرعامل آنچه به ايمنا گفته ايد مشکل شورای اسالمی شهر، شهردار 
و درنهايت شماســت و ارتباطی به شــهروندان نــدارد بلکه نيازمند گوش 
شنوای شــورای شهر و شهردار آن اســت تا به جای جزيره ای فکر و عمل 
كردن، پاشــنه كفش ها را باال كشــيده و راهی پايتخت شــوند تا از طريق 
ســازمان شــهرداری ها مطالبات مردم را برای تأميــن اياب وذهابی راحت 
دريافت نمايند. شــايد دو ســال گذشــته فرصت خوبی بود كه شوراهای 
پنجــم و ششــم بتوانند ضمن رعايت شــيوه نامه های بهداشــتی و حذف 
فرصت ســوزی های مرسوم، معضالت كالن شــهر را مرتفع و ضمن در نظر 
گرفتن پيامدهای كوويد 19 به بازســازی و نوســازی ها بپردازند همانگونه 
كه ديگر شــهرهای جهان بخصوص 15 خواهرخوانــده  اصفهان اين پروژه 
را به نحو مطلوب به انجام رســانده اند تا امروز كه شهروندان پا از قرنطينه 
بيرون می گذارند با فضاهای نو و آرامش بخش روبرو باشــند. مطمئن باشيد 
همانگونه كه شــما تقصيرها را به گردن شوراها و شهرداران قبل می اندازيد 
در آينده نيز بايد منتظر بمانيد كه متوليان بعدی منتقدان شــما باشند كه 

شهردار شدن آسان است اما شهرداری كردن بس مشکل!

بی توجهی تاکی!

آقای شهردار، تازه چه خبر؟!    

روزنامه نگار پيشکسوت
حسنروانشيد


