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»شــما بین مردمید و مردم با شــما مماّســند؛ 
خــدای نکرده هرگونه تخلفی، اشــکالی، ایرادی، 
کج رفتاری ای، بدعملی ای فوراً بین مردم منعکس 
می شود؛ بیش از ســایر دستگاه ها. لذا اگر خدای 
نکرده اشــکاالتی وجود داشــته باشــد، خطایی 
باشــد، خیانتی باشــد، مشکلی باشــد، بالفاصله 
در بین جامعه منعکس می شــود؛ وقتی منعکس 
شــد، آن وقت فقط آبروی نیروی انتظامی نیست 
که مــی رود - همان طور که عرض کردیم، نیروی 
انتظامی نماینده  حاکمّیت اسالمی است، نماینده  
نظام جمهوری اسالمی اســت در مردم - آبروی 
همه خواهد رفت. این است که خیلی به مسئله ی 

سالمت نیرو اهمیت بدهید.«
سخنان مقام معظم رهبری را در دیدار فرماندهان 
نیروی انتظامی در تاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۴ خواندید.

چرا به سخنان حضرت آیت اهلل خامنه آن هم این 
بخش از ســخنان ایشان اشاره کردیم بر می گردد 
به اتفاقاتی که در چند روز گذشته در باره امنیت 

و پلیس افتاده است.
از کار حرفــه ای پلیس در دســتگیری ســارقان 
صنــدوق امانات بانک ملی که قابل تقدیر اســت 
و نبایــد آن را نادیده گرفت و از آن گذشــت، اما 
در عملکرد پلیس اتفاقات ناخوشایندی هم افتاده 
اســت که باید به ســخنان رهبــر معظم انقالب 
استناد کنیم و فرماندهان نیروی انتظامی هم یک 

بازخوانی از توصیه های ایشان داشته باشند.
چنــد روز پیش بود که یکی از رســانه ها، خبری 
منتشــر کرده بود مبنی بر این که پلیس امنیت 
اخالقی در پارک پردیســان تهران، با یک خانواده 
برخورد کرده است. زن و شوهری به همراه فرزند 
خردسالشــان که شوهر ورزشــکار و بوکسور هم 
هســت، با تذکر و برخورد پلیس روبرو می شوند 
آن هــم به دلیل نوع پوشــش زن، همســر این 
خانم  مقابل بازداشــت از ســوی پلیس ممانعت 
مــی کند و پلیس نیز در برخــورد فیزیکی که به 
 وجود می آید به سوی او شلیک و این شهروند را 

مجروح می کند.
در این میــان پس از چند روز هنــوز »فراناجا« 

نسبت به این اتفاق واکنشی نشان نداده است.
خبر شلیک پلیس امنیت اخالقی به یک شهروند 
بازتاب های زیادی در رســانه های داخلی به ویژه 
خارجی داشته است که نیاز به روشنگری و شفاف 

سازی از سوی پلیس دارد.
اینگونــه برخوردهــا و رفتارها با مــردم مصداق 

سخنان رهبری است که بازگو شد.
اگر قرار است طرحی به نام پلیس امنیت اخالقی 
با چنین برخوردها و رفتارهایی که نمونه های آن 
وجود دارد، باعث بدنامی و شــکل گیری خشم و 

نفرت شود، وجود نداشته باشد بهتر است.
نبایــد در اجرای طــرح امنیت اخالقــی آبرو و 
حیثیت زنان جامعه زیر پا گذاشته شود. آیا پلیس 
حق آن را دارد که زن را مقابل چشــمان همسر 
خود به خاطر شل حجابی یا بد حجابی بازداشت 
کند؟! و انتظار هم نداشته باشد که از سوی شوهر 

او واکنشی دیده نشود؟
متولیان اجرای طرح گشت ارشاد یا پلیس امنیت 
اخالقــی تنها پلیس نیســت بلکه دســتگاه های 
 دیگــری هم وجــود دارد که بایــد در این زمینه 

ورود کند.
پلیس حافظ امنیت کشور و جان و ناموس مردم 
است که بارها در مقاطع گوناگون و بسیار مأموران 
نیــروی انتظامی جــان خود را بــرای مردم فدا 
کرده اند و نباید اجازه داد که با برخی اشــتباهاتی 
که در این مجموعه صورت می گیرد بدنامی برای 

نیروی انتظامی و کشور و انقالب باقی بماند.
با توجه به شــرایط اقتصادی که در کشور حاکم 
اســت و فشــارهایی که مردم تحمــل می کنند 
نمی توان انتظار داشــت که برخی از مسائل را به 

خواسته قانون عمل کنند. 
هر چند باید قانون در کشــور حاکم باشد، قانونی 

که همه را در بر بگیرد و تبعیض قائل نشود.
مردم شرایط اقتصادی موجود را حاصل مدیریت 

بد و ضعیف برخی مسئولین می دانند.
طبیعتاً اگر شرایط اقتصادی در جامعه مناسب تر 
بود و مردم از بار روانی فشار اقتصادی فارغ بودند، 
دغدغه مســکن، کار، درآمد و در کل معیشــت 
نداشــتند و دولت و دولت هــا را در خدمت ایجاد 
رفــاه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی می دیدند،  

تبعیت بیشتری از خود نشان می دادند.
رضایــت مردم از شــرایط اســت کــه می تواند 
تنش هــای اجتماعی را بکاهد و باعث شــود یک 

جامعه با نشاط شکل بگیرد.

راز جامعه با نشاط

رئیس جمهور:

مصمم به امضای سند همکاری 
۲۰ ساله با ترکمنستان هستیم
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سرمقاله

رهبر انقالب در دیدار رئیس جهور ترکمنستان: 

صفحه 2

سیاوش کاویانی

دادستان کل کشور:

در مسئله »صیانت از حقوق عامه« فاقد قانون هستیم
دادستان کل کشور گفت: ما در قوه قضاییه چند سالی است مسئله صیانت از حقوق عامه 
را در دســتور کار قرار داده ایم. در این موضوع فاقد قانون هســتیم و به ناچار با جمع آوری 
نظرات همکاران، دستورالعملی تهیه شده است تا در آینده تبدیل به الیحه و قانون شود.

به گزارش تســنیم؛ نشســت افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق مردم با حضور 8۰ دستگاه 
اجرائی و انتظامی در مجتمع فرهنگی شــقایق برگزار شد.  در این نشست، حجت االسالم 
والمســلمین منتظری دادستان کل کشــور، دکتر غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه 
قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشــر، دکتر دهقان معاون محترم حقوقــی رئیس جمهور و 
حجت االسالم والمسلمین آقای شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 

حضور داشتند.
منتظری دادستان کل کشور در ابتدای این نشست گفت: افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق 
مردم در ستاد حقوق بشر است و  این توفیقی شد که دقایقی در محضر میهمانان گرامی 
باشم. در قرآن کریم نزدیک به ۳۰۰ بار واژه حق به مناسبت های مختلف به کار برده شده 
اســت. ما در مکتب غنی و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشــیع و مکتب والیت امامان 
معصوم راجب مسئله حق و حقوق مطلب داریم که دنیا با پیشرفت های خود نمی تواند آن 

ژرفا و عمق این نکات و این مطالب ریشه در وحی داشتن را بفهمد.
دادســتان کل کشور گفت: شما رساله حقوق امام ســجاد)ع( را خوانده اید، در یک زمان 
و بیــن جامعه ای کــه ظلم و خفقان در زندگی مردم حاکم بود، امام ســجاد)ع( به خاطر 
حاکمیت ظلم در گوشه ای نشسته بود و جامعه از وی محروم بود. در رساله امام سجاد)ع(، 

امام 5۰ حق را شمرده و تبیین کرده است.
وی ادامه داد: گنجینه ارزشــمندی در حوزه های مختلف اســت که امام به تصویر کشانده 

است و امروز با آنچه که دنیا در باب حقوق بیان کرده است مقایسه کنید.
منتظری تصریح کرد: در نظام جمهوری اسالمی ایران که مبتنی بر معارف قرآنی و روایی 
و رهنمودهای معصومین اســت نسبت به حقوق مردم اهتمام جدی شده است. در قانون 
اساســی ما و سیاست راهبردی، موضوع حقوق بشــر یک امر بسیار قابل توجه است و ما 
وظیفــه داریم این موضوع مهم را در بخش هــای فرهنگی و همه حوزه هایی که حاکمیت 
نظام جمهوری اســالمی را عهده دار هستند اوال بشناســیم و در جهت اجرای آن اهتمام 
کنیم. منتظری تصریح کرد: واقعیت تلخ این اســت کــه در دوایر دولتی و اداری آن گونه 
که شایســته است به وظایف و تکالیف خود عمل نمی کنیم. خدمات دستگاه ها به مردم و 
مدیریت سخت در شرایط سخت کشور، غیرقابل انکار است اما بخش دیگری  از نیمه خالی 

لیوان شامل ضعف ها و اشکاالت باید مورد توجه قرار بگیرد.
دادســتان کل کشــور گفت: این قصورها و بی توجهی ها گاهی موجب خســارات وسیع و 
گسترده می شــود که جبران ناپذیر بوده و اثرات گسترده ای دارد. به عنوان مثال حادثه ای 
کــه در متروپل اتفاق افتاد و باعث فوت۴۳ نفر از شــهروندان عزیزان و آســیب فراوان و 
خســارات گسترده مالی شده اســت. هیئت هایی برای بررســی به آبادان اعزام شدند که 
گزارش جامعی تهیه شــده که دیروز به ریاســت قوه قضاییه ارســال شد که این گزارش 
حاکی از این اســت که بخش قابل توجهی از علت اصلی برای این حادثه دلخراش، قصور 
کوتاهی و تقصیری اســت که بخش های مختلف از دستگاه هایی است که در ساخت و ساز 

این ساختمان دخیل بودند.
وی خاطرنشــان کرد: مجلس باید نســبت به ترک فعل ها قانون گذاری کند و قوه قضاییه 
و دولت و مجلس هر کدام ســهم خود را باید در این موضوع ایفا کنند. نســبت به ترک 
فعل نواقصی داریم که الزم اســت این نواقص برطرف شوند. بعضی از این حوادث به ترک 
فعل های مدیران بازمی گردد و نتیجه آن، آســیب ها و خســاراتی اســت که متوجه مردم 
می شــود. منتظری گفت: ما در قوه قضاییه چند سالی است مسئله صیانت از حقوق عامه 
را در دســتور کار قرار داده ایم. در این موضوع فاقد قانون هســتیم و به ناچار با جمع آوری 
نظرات همکاران و دانشگاهیان، دستورالعملی تهیه شده است تا در آینده تبدیل به الیحه 
و قانون شــود.  دادستان کل کشور گفت: ماده ۲۹۰ قانون دادرسی آیین کیفری می گوید: 
دادســتان در موضوع خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صالح داخلی و 
بین المللی قادر به ورود و پیگیری است. ما ۴۰۰ دادستان در کل کشور داریم که از جمله 
وظایف آنها مدعی  العموم بودن آنها است. ان شاءهلل با هماهنگی مجلس و دولت این نقیصه 

را برطرف کنیم. 

 سیاست ایران 
گسترش روابط با 
کشورهای همسایه است

رئیس جمهور
 تا دیر نشده 
در تیم خود 

تجدید نظر کند

علی یوسف پور:
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» آگهی مناقصه خرید و حمل )بارگیری،حمل،باراندازی(
 تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی

بن-بروجن «

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

ت اول
نوب

شركت سهامی آب منطقه ای 
چهار محال و بختیاری 

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی مناقصه گران  شركت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری در نظر دارد 
مناقصه خرید و حمل )بارگیری،حمل،باراندازی( تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی بن- بروجن با 
از  مناقصه  برگزاری  مراحل  نماید.كلیه  برگزار  الکترونیکی دولت  تداركات  از طریق سامانه  را  شمار ه 2001001125000015  
دریافت استعالم های ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه تا ارائه استعالمهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه ، ارائه پیشنهاد 
 www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد. لذا از شركتهای واجد صالحیت دعوت می شود به سامانه تداركات الکترونیکی دو لت )ستاد( به آدرس فوق 
االشاره مراجعه و اسناد مناقصه و ارزیابی كیفی را تا ساعت 09:00 صبح روز یک شنبه مورخ 1401/03/29 دریافت نمایند. ضمنًا 
در صورت نیاز می توانید با شماره 33350741 - 038  دفتر قراردادهای شركت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری تماس 

حاصل نمایید ، شرایط حاكم بر پروژه به شرح ذیل می باشد:
1-كارفرما : شركت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

2-دستگاه نظارت : شركت مهندسین مشاور ری آب
3- محل تأمین اعتبار : اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است )اسناد خزانه،اوراق مشاركت یا هر نوع پرداخت 

دیگر(
4-  مبلغ برآورد: - ریال

5- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: به میزان - 26،000،000،000 ریال
6- مدت انجام كار:  4 ماه

7- مدت اعتبار پیشنهادها:  3 ما ه
8- شركت های دارای گواهی صالحیت بازرگانی ، مجاز به شركت در مناقصه می باشند . 

9- آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعالمهای تکمیل شده ارزیابی كیفی و پاكات مناقصه )الف ، ب و ج( در سامانه ستاد : روز 
چهار شنبه مورخ 08 / 04 / 1401 ساعت 09:00 صبح

10- تاریخ و محل تسلیم پاكت الف )تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار(  )پاكت فیزیکی( : روز جهار شنبه مورخ 04/08/ 1401 
حداكثر تا ساعت 09:00 صبح - آدرس شهركرد- خیابان هفت تیر شركت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری- طبقه اول 

دفتر حراست و  امور محرمانه شركت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری.
11- زمان و محل بازگشایی پاكات مناقصه )الف ، ب و ج( و سند استعالم ارزیابی كیفی : روز چهار شنبه مورخ 1401/04/08 ساعت 
10:00 صبح، شهركرد- خیابان هفت تیرشركت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری- طبقه اول- دفتر قراردادهای شركت 

آب  منطقه ای چهار محال و بختیاری.

شماره فراخوان ) 2001001125000015 (

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهــران گفت: کنترل بازار ارز موجب ریزش 
قیمت طال و ســکه در بازار شده و در صورت تداوم این وضعیت، آرامش 

در بازار طال ادامه دار خواهد بود.
ابراهیم محمدولی در گفت و گو با مهر در مورد وضعیت بازار طال و سکه، 
اظهار کرد: زمانی که بازار ملتهب شــود، مسئوالن اقتصادی برای کنترل 
التهــاب برنامه ریزی می کنند، در همین رابطه نیز با کنترل بازار ارز، بازار 
طال طی یکی دو روز گذشته از التهاب خارج شد. رئیس اتحادیه سازندگان 
و فروشــندگان طال و جواهر تهران افزود: طبیعتاً وقتی بازار از نظر قیمتی 
کنترل شــود، آرامش نســبی در بازار حاکم می شــود؛ در واقع زمانی که 
التهاب از بازار برداشــته می شــود، قیمتها روند نزولی به خود می گیرند، 
البته کاهش نرخ اونس جهانی نیز در این بخش، اثرگذار بوده اســت. وی 

در مورد وضعیت خرید و فروش نیز گفت: خرید و فروش انجام می شود اما 
مثل بیست روز پیش نیست و تقاضا کمتر شده که البته طبیعی است زیرا 
التهابات زیاد بود و قیمت بعد از مدتی شــروع به ریزش کرد. محمدولی با 
بیان اینکه در صورت تداوم کنترل ها، آرامش در بازار طال و سکه حکمفرما 
می شود، اظهار کرد: پیش بینی در بازار طال سخت است چراکه هر نگاهی 
روی قیمت ها اثر می گذارد اما اگر وضعیتی که از دیروز ایجاد شده، تداوم 

یابد، این روزها، روزهای با آرامشی در بازار طال خواهد بود.
در یکــی دو روز اخیر شــاهد ریزش قیمت ســکه از کانال ۱۶ میلیون و 
۳۷۰ هزار تومان و بازگشــت به کانال ۱5 میلیــون و ۲۰۰ هزار تومانی 
هســتیم که به نظر می رســد این روند نزول قیمــت در روزهای آتی نیز 

ادامه داشته باشد.

کنترل بازار ارز موجب ریزش قیمت سکه شد


