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گـــزارش
اژه ای در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی:

تفاوتی بین فرد انقالبی و غیرانقالبی در رسیدگی به جرایم وجود ندارد
 اعالم دلیل شماره گذاری نشدن 

برخی خودروهای تولید ۱۴۰۰
رئيس پليس راهنمايــی و رانندگی توضيحاتی را 
درباره عدم شــماره گذاری برخــی از خودروهای 
توليد ســال 1400 ارائه كرد و آن را ناشی از رفتار 

خودروسازان دانست.
سردار سيد كمال هاديانفر در پايان حضور در مركز 
نظــارت همگانی 197 و ديدار چهــره به چهره با 
مــردم،   گفت: امروز فرصتی پيش آمد تا از نزديك 
بنده و شــماری از مديران و معاونان پليس راهور 
به طور مســتقيم با مردم صحبت كرده و نسبت به 
رفع مشکالت و رسيدگی به درخواست های آنان در 

حد توان و اختيارات قانونی اقدام كنيم.
هاديانفر درباره طرح ترخيص وسايل نقليه توقيفی 
اظهار كــرد: اين طــرح هنوز ادامــه دارد. حدود 
293 هــزار دســتگاه موتورســيکلت و 109 هزار 
دســتگاه خودرو در توقيف هســتند كــه ما اعالم 
كرديم كه اين وســايل نقليه با قسط بندی جرايم 
از پاركينگ ها ترخيص شــود. مالکان اين وســايل 
بايــد به پاركينگ ها مراجعه كرده و با امضای تعهد 
می توانند وســيله را تحويــل گرفته و جرايم آن را 

به طور اقساطی پرداخت كنند.
وی دربــاره اينکه آيا پيش از توقيــف خودرو نيز 
امکان پرداخت اقساطی جرايم وجود دارد يا خير؟ 
گفــت: اگر خودرو توقيف نشــده باشــد رانندگان 
می توانند با مراجعه به سامانه راهور 120 استعالم 
تخلفات رانندگی خود را دريافت كرده و هر كدام از 
تخلفات را به صورت موردی انتخاب كنند و جريمه 

مربوط به آن را بپردازند.
رييس پليس راهور فراجا در پاســخ به پرسشــی 
درباره دليل شماره گذاری نشدن برخی از خودروها 
از ســوی پليس و اعالم علت اين موضوع از سوی 
خودروســازان به نبود پالك، گفت:  در حال حاضر 
كه با شــما صحبت می كنــم در انبار ايران خودرو 
بيش از 70 هزار و در انبار ســايپا بالغ بر 60 هزار 
پالك داريم، پس كمبود پالك به هيچ عنوان مورد 
تاييد نيســت. حتی گاهی خدمات شماره گذاری 
ما به اين صورت اســت كه پالكی در شهری ديگر 
قرار دارد، مالك در شــهری ديگر اســت و خودرو 
نيز در شــهری ديگر توليد شــده اما ما در عرض 
كمتر از 24 ساعت فرآيند شماره گذاری و تعويض 
پالك را انجام می دهيم. هاديانفر گفت اين موضوع 
 شــامل تعدادی از خودروهای ايران خودرو، سايپا 

و زامياد می شود.

اخبـــــار

رئيس قــوه قضائيه گفت: اگر فردی، همــراه انقالب نبود 
و شــکايت كرد، ما نبايد بگوييم به آن شــکايت رسيدگی 
نمی كنيم؛ يا بالعکس اگر كسی همراه انقالب بود و جرمی 

مرتکب شد، نبايد چشم پوشی كرد.
به گزارش مركز رئيس رســانه قوه قضائيه، حجت االسالم 
والمســلمين محسنی اژه ای در نشســت با اعضای هيئت 
منصفه سياسی و مطبوعاتی، ضمن تبيين و تشريح نقش و 
تأثيرگذاری رسانه ها بر حوزه های مختلف زيست اجتماعی، 
سياســی و فرهنگی و عملکرد رسانه های نوينی كه سبب 
تحــول در جنــگ روايت ها شــده اند، اظهار كــرد: امروز 
تأثيرگذاری رســانه ها در شــوؤن مختلف زندگی و مسائل 
حکمرانی، برجسته می باشد؛ از سويی ديگر، پيوسته شاهد 
تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستيم؛ لذا 

ما نيز نيازمند تحول در اين مقوله می باشيم.
رئيس دســتگاه قضا در ادامه با اشــاره به اصل 24 قانون 
اساسی، ناظر بر آزادی بيان نشريات و مطبوعات مگر آنکه 
مخل به مبانی اســالم يا حقوق عمومی باشــد و همچنين 
اصل 168 قانون مزبور، ناظر بر رسيدگی به جرايم سياسی و 
مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هيئت منصفه، گفت: 
از اول انقــالب در قانون مطبوعــات اصالحات و تغييراتی 
لحاظ شــده اســت و انجام اين اصالحات در زمان حاضر 
نيز مبتنی بر شــرايط و مقتضيات زمــان، ضروری به نظر 
می رســد. وی ضمن يادآوری اين مهم كه دستگاه قضائی 
نمی تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی كند، تصريح 
كرد: ما در قــوه قضائيه اين آمادگی را داريم كه با اعضای 
هيئت منصفه جرايم سياسی و مطبوعاتی و ساير نخبگان 
ايــن حوزه در راســتای اصالح قوانيــن مربوطه، تصحيح 
روش ها و ارائه آموزش های به روز، نشست های هم انديشی 

و تخصصــی برگزار كنيم تا در خصــوص اختالف نظرها و 
نــکات و نقاط دارای ابهام به جمع بندی و اشــتراك نظر و 

عمل نائل شويم.
رئيس قوه قضائيه در همين راستا بيان داشت: بدون ترديد 
در قبال مســائل و موضوعاتی نظير مقوله های رســانه ای، 
فرهنگی، ســينمايی و مقوله های مشابه، اختالف ديدگاه و 
نظر وجــود دارد؛ اما آن چيزی كه مالك و معيار اســت، 
اجرای قانون و عمل به آن می باشــد؛ لــذا چنانچه هيئت 
منصفــه جرايم سياســی و مطبوعاتی و يــا هيئت قضائی 
رســيدگی كننده به جرايم مزبور، وقــوع جرمی را محرز 
دانســت بايد بدون توجــه و مدخليــت ديدگاه های بعضاً 

متفاوت موجود، موضوع را تعقيب و رسيدگی كند.
»بر اساس فتوای شــما نظر هيئت منصفه بر رأی قاضی، 
رجحــان دارد يا اينکــه ديدگاه هيئــت منصفه يك نظر 
مشورتی است؟« اين ســؤالی بود كه در اين نشست يکی 
از اعضای هيئت منصفه سياسی و مطبوعاتی از رئيس قوه 
قضائيه مطرح كــرد و قاضی القضات خطاب به او گفت: در 
مورد اين نکته كه تعبير به فتوا كرديد، بايد بگويم كه من 
صاحب فتوا نيســتم و فتوا هم نمی دهم؛ مالك و معيار ما 
بايد قانون باشد؛ البته ممکن است اين موضوع مطرح شود 
كه نياز به اصالح قانون وجود دارد، اين مبحث جداگانه ای 
است؛ چنانچه روزی اصالح قانون الزم بود و اين مهم انجام 

شــد، كمااينکه پيش تــر نيز اين اتفــاق رخ داده، آنگاه بر 
مبنای قانون جديد و اصالح شده، عمل می كنيم.

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به وظايف و مسئوليت های 
قانونی اعضای هيئت منصفه مطبوعات و همچنين قضات 
رســيدگی كننده به جرايم سياســی و مطبوعاتی، تصريح 
كرد: فهم قانون، تشخيص موضوع، انطباق حکم با موضوع 
و همچنين توجه به مستندات و مدارك اثبات كننده جرم، 
از ملزومــات و ضروريات امر خطير قضاوت اســت؛ اعتنا و 
التفــات تمام و كمال به اين شــاخصه ها در رســيدگی به 
جرايم سياسی و مطبوعاتی نيز از اهميت بااليی برخوردار 
اســت. رئيس قوه قضائيه با اشــاره به جنگ نرم و تركيبی 
دشــمن عليه كشــور و مردم ما و انقالب اسالمی، اظهار 
داشــت: نحوه مواجهــه و برخورد با مســائل و معضالت 
فرهنگی متفاوت از رســيدگی به ســاير جرايم و تخلفات 
نظير سرقت و غيره است؛ ما در دستگاه قضائی به اين مهم 
 التفات و عنايت داريم و اقدامات مقتضی را در اين راســتا 

ترتيب داده ايم.
رئيــس عدليه بــا تاكيد بر اينکه قــوه قضائيه طبق قانون 
اساســی و قانون موضوعــه بايد مأمن و ملجــاء و مرجع 
تظلم خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هيئت منصفه 
رســيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر 
فردی، همراه انقالب نبود و شــکايت كرد، ما نبايد بگوييم 
به آن شکايت رســيدگی نمی كنيم؛ يا بالعکس اگر كسی 
همراه انقالب بود و جرمی مرتکب شــد، نبايد چشم پوشی 
كرد، چرا كه اين خالف انصاف و قانون و عدل اســت؛ البته 
چنانچــه موضوعی قابل تخفيف و تعليق بود بايد بر مبنای 
ترتيبات و پيش بينی قانونی، ايــن موارد تخفيف و تعليق 

مجازات لحاظ شود.

آگهي  مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي در نظر دارد لوله پلی اتیلن تک الیه مورد نیاز پروژه های خود را از طریق مناقصه 
به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰۰۱ از طریق سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir خرید نماید. 

دریافت اسناد مناقصه: 
۱- ورود به سایت :   www.setadiran.ir و دریافت اسناد از قسمت مناقصه )موضوع فراخوان مناقصه شماره ۲۰۰۱۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰۰۱(

۲- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه) در صورت 
وجود هزینه مربوطه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

3- کلیه اطالعات، اسناد و فرمهای مورد نیاز در سامانه قابل مشاهده و دریافت می باشد.
4- تاریخ دریافت اسناد مناقصه : از ۱4۰۱/۰3/۱۰ لغایت ۱4۰۱/۰3/۱6

۵- مهلت تحویل اسناد : تا ساعت ۱3 روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۲6 
6- زمان و محل گشایش پیشنهاد ها: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۲۸  - سالن جلسات ساختمان مرکزی اداره کل واقع در خیابان شهید 

مطهری
شناسه آگهی 1328853

» تجديد آگهي مناقصه عمومي شماره 1401/1002 «
مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي ) فشرده (

 گروه قراردادها
شركت آب و فاضالب استان بوشهر

ت اول
نوب

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خريد، بارگيري، حمل و تحويل در محل 115 عدد غشاء لب شور 8 اينچ به شرح مشخصات 
مندرج در اسناد اقدام نمايد ، لذا از كليه توليد كنندگان و تامين كنندگان اين كاالها دعوت بعمل مي آيد كه از ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 لغايت 

ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 جهت خريد اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات : 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001001344000014
2- مدت قرارداد : 2 ماه از زمان عقد قرارداد

3- قيمت خريد اسناد  500,000 ريال مي باشد .كه بايد به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ) حساب شبا شماره 
IR440600280201100741393005 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ( واريز گردد .

4- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1,024,000,000 ريال است كه بايد به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شركت ارائه گردد .
5- محل تامين اعتبار : طرح عمراني شماره 302ب1503003 موضوع طرح توسعه و ايجاد شبكه توزيع و تاسيسات آب آشاميدني شهري به صورت نقد و اسناد 

خزانه اسالمي 
6- دستگاه نظارت : شركت بازرسان فني ناظران صنعت تات

7- محل تحويل كاال انبار آبفا شهر سعدآباد واقع در شهرستان دشتستان مي باشد.
8- آخرين مهلت بارگذاري مدارک به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/28 مي باشد . تنها پاكت » الف « ) تضمين 

شركت در فرآيند ارجاع كار ( بايد به صورت فيزيكي تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/28 به دفتر حراست و امور محرمانه شركت تحويل گردد.
9- پاكتهاي مناقصه در ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/28 گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفي نامه در جلسه 

بازگشايي پاكتهاي الف و ب و ج بالمانع مي باشد . 
10- پيمانكار بايد نام پروژه و شماره مناقصه را بر روي پاكت » الف « درج نمايد .

11- مدت اعتبار پيشنهاد قيمت بايد 3 ماه باشد و اين مدت بدون نياز به هيچ گونه مكاتبه اي در صورت تمديد ضمانت نامه تا 3 ماه ديگر نيز معتبر باشد .
12-  به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد .

13- پيشنهاد دهنده بايد كليه كسورات قانوني را در قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرد.
14- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

15- نشاني شركت : بوشهر - خيابان رئيسعلي دلواري - كوچه تنگسير 1 - كد پستي 7514619139
/https://abfa-bushehr.ir : 16- سايت اينترنتي شركت

17- تلفن تماس : 077-31640000

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان بوشهر

» سهامي خاص «

آگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره 97/01/17

اداره کل راهداري و  حمل و نقل جاده اي استان گلستان
دبیرخانه کمیسیون معامالت

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گلستان در نظر دارد  مناقصه اجرای زیرسازی ، بیس و آسفالت سطحی محور 
قلقلی در حوزه شهرستان بندرگز را به شماره  97/01/17 را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان  
مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت  )ستاد( 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 .تاریخ انتشار در سامانه 1401/03/09 میباشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی  از طریق 

سامانه ستاد برای مناقصه گران قابل دریافت خواهد بود .
- مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 13:00 تاریخ 1401/03/17

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه : ساعت 13:00 تاریخ 1401/03/28
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 1401/03/29  ساعت 8 صبح

- آدرس واطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : گرگان - میدان بسیج - سایت اداری - مقابل ضلع شرقی استانداری -اداره کل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گلستان ،کد پستی 37141 -49189  تلفن  32422572 داخلی 243 

- اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد 
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456 

- جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید
- برآورد انجام کار 60،247،718،052 ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   3،013،000،000 ریال ، نوع:ضمانتنامه بانکی یا فیش 

بانکی ) وجه نقد(
http://iets.mporg.ir : آدرس سایت مناقصات و مزایدات

www.setadiran.ir : )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
شناسه آگهی 1325862

وزارت راه و شهر سازی 
وزارت راه و شهر سازی - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداري و  حمل و نقل جاده اي استان گلستان

آگهی مزایده عمومی )تجدید مزایده(

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان

ت اول
نوب

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
استان کردستان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار مشروحه ذیل خود را از 
طرق مزایده عمومی و به شماره نیازسنجی 2001003722000002 و با جزئیات جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به فروش برساند.
 تاریخ انتشار : 1401/3/12

مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه: تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/3/21
تاریخ بازدید: از 1401/3/12 لغایت 1401/3/26 از ساعت 10 الی 12:00
مهلت ارسال پیشنهاد: از 1401/3/12 لغایت 1401/3/31 ساعت 14:00

زمان بازگشایی: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1401/4/1
تاریخ اعالم برنده 1401/4/2

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه فرایند مزاید شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده، و بررسی 

و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

 مرکز پشتیبانی برابری سامانه: 41934- 021
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir  ( بخش« ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.

 کلیه هزینه های مربوط به انتشار و چاپ آگهی در روزنامه ها به عهده برنده و یا برندگان آتی مزایده خواهد بود.

ردیف
متراژ )مترمربع(پالک ثبتی

آدرسقیمت کارشناسی )ریال(کاربری
اعیانعرصه فرعیاصلی

بیجار ، بلوار امام خمینی )ره(69/350/000/000تجاری - مسکونی11251386/25456/5

قروه ، خیابان بوعلی شمالی 45/200/000/000تجاری - مسکونی26314626199/18686

سقز ، خیابان جمهوری کوچه سجادی67/899/895/000مختلط3135-271/8362/85

سرپرســت سازمان نظام مهندسی گفت: ساختمان متروپل پيش از آن كه پروانه 
خود را اخذ كرده باشد، شروع به ساخت و پس از آن پروانه خود را اخذ كرده بود.
به گزارش مهر، حمزه شــکيب، در شصت و هفتمين جلسه شورای اسالمی شهر 
تهران با اشاره به ساختمان متروپل، افزود: ساختمان های بلند شهر آبادان بسيار 
كم اســت و ساختمان متروپل پيش از آنکه پروانه خود را اخذ كرده باشد شروع 

ساخت كرده بود و پس از شروع و ساخت پروانه خود را اخذ كرده بود.
وی گفت: اين ســاختمان به شکل عجيب و غريب ساخته شده بود و ابتدا پروانه 
ســاخت 9 طبقه را دريافت كرده بود اما ســازنده به قدری قدرت داشته است كه 
هيچ فردی از ســاختمان او نظارت نکرده بوده است. ماكل ساختمان متروپل به 
حدی نفوذ داشــت كه از اين پروژه در معاونت شهرســازی و معماری شهرداری 

آبادان، پرونده ای وجود ندارد. شــکيب با اشاره به زمين ساختمان متروپل افزود: 
تيمی برای بررسی زمين اين ساختمان در حال كار هستند در زمين آنجا توانايی 
ســاخت وجود داشــت اما الزامات نيز بايد رعايت می شد. وی ادامه داد: متأسفانه 
در زمان ســاخت اين ساختمان سازمان نظام مهندسی در جريان كار نبوده است 

و اگر اين ســاختمان به بهره برداری می رسيد تعداد بيشتری از شهروندان ممکن 
بود جان خود را از دســت بدهند. شکيب با اشاره به ساختمان پالسکو گفت: اين 
ساختمان به عنوان نماد ساختمان بلند در كشور به شمار می رود اما به دليل عدم 
نگهداری مناسب دچار آن سرنوشت شد. سرپرست سازمان نظام مهندسی تصريح 
كرد: بايد نقشه هايی دقيقی از ساختمان ها تهيه شود و بايد به آتش نشانی آموزش 
دهيم و بايد مصوباتی به تصويب برســد تا ســاختمان های بزرگ الزامات را انجام 
دهند. وی درباره ســاختمان های مسکن مهر گفت: از لحاظ كميتی كاری بزرگ 
انجام شده است اما بايد از لحاظ كيفيت نيز اقدامات الزم را انجام دهيم در زلزله 
ســرپل ذهاب استان كرمانشاه مشاهده كرديم كه اين ساختمان ها تخريب شدند 

متأسفانه هنگام ساخت ساختمان ها از كيفيت غافل می شويم.

سرپرست سازمان نظام مهندسی:

 احداث متروپل قبل از 
دریافت پروانه ساخت آغاز شده بود


