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ترمیم شکاف دولت – ملت
تضمین کننده ثبات سیاسی کشور
آرمان فرهادی

به دنبال شــکلگیری اعتراضــات خیایانــی و ناآرامیهای
اخیر در کشــور ،تحیلهــای متفاوتی درباره ریشــهها و علل
آن از زوایای متفاوت اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی از ســوی
صاحبنظران عرصه جامعه و سیاست و کنشگران سیاسی وابسته
به طیفهای متفاوت سیاســی درون حاکمیت و اقشار معترض
مردم ،مطرح شــد که به نظر نگارنده این ســطور میتوان همه
آنها را در یک زمینه اصلی و مشــترک یعنی «شکاف دولت –
ملت» که مجموع سیاســت ،اقتصاد ،اجتماع و فرهنگ را در بر
میگیرد ،مــورد واکاوی قرار داد .حتی آنجا که از برنامهریزی و
توطئه دشــمنان خارجی صحبت میکنیم ،در اصل بهرهبرداری
و سوءاســتفاده آنان از این شکاف داخلی اســت که باید مورد
توجه قرار گیرد .
در یک نگاه تاریخی با بررسی تحوالت اجتماعی و سیاسی از
زمان مشروطیت و پس از آن شکل گیری دولت مدرن در ایران
تا به امروز ،میتوان از شکاف دولت – ملت به عنوان عمیقترین
و فعالترین شــکاف اجتماعی در ایران یاد کرد که بســیاری از
لرزههای کوچک و بزرگ بر پیکره جامعه و ســاختار سیاســی
کشــور ،خواه به صورت خیزشهای انقالبی و ساختارشکنانه و
خواه حرکتهای اجتماعی و سیاسی اصالحطلبانه ،همه و همه
بر روی این گسل عظیم به وقوع پیوستهاند .بیشک بسیاری از
این تحوالت ،از جنبش مشــروطیت ،نهضت ملی شدن صنعت
نفــت تا انقالب اســامیایران و حتی پس از آن شــکل گیری
حرکتهای اصالحطلبانه مانند دوم خرداد هفتاد و شش و حتی
ناآرامیهای این روزهای کشــور جز با مد نظر قرار دادن چنین
شکافی قابل تحلیل نیستند  .هر چه این گسل عمیق تر و فعالتر
باشد قطعا لرزههای آن نیز مخرب تر خواهد بود .
پیش از انقالب اسالمیدر سال پنجاه و هفت میتوانیم این
شکاف بزرگ را عمدتا در عرصه سیاسی به لحاظ نبود یا دست
کم ضعف اساســی جامعه مدنی و احزاب سیاسی مستقل و به
تبــع آن نبود انتخابات آزاد به عنــوان حلقههای اتصال مردم و
نظام سیاسی به راحتی تشخیص دهیم .از سوی دیگر ساختار
بســته حکومت هیچگونه حرکت اصالحی در جهت ایجاد یک
حلقــه رابط میــان حاکمیت و مردم از طریــق ایجاد نهادهای
مدنــی و صنفی ،احزاب و انتخابات و ..را بر نمیتابید و به لحاظ
فرهنگی و اجتماعی نیز عامه مردم فاصله زیادی با نظام حاکم
احساس میکردند که در این نوشته مجال پرداختن به تک تک
این عناصر شکاف بخش نیست .اما پس از وقوع انقالب اسالمی،
برقراری یــک حکومت جمهوری با تکیه بــر فرهنگ و قوانین
اســامیکه خود نوید بخش عدالت و آزادی اســت ،بسیاری را
به ترمیم این شــکاف عظیم میان نظام سیاسی و مردم امیدوار
ساخت.
در سالهای اولیه پس از انقالب ،شکاف به شکل چشمگیری

ترمیم شــد .همراهی اقشار مختلف مردم با نظام سیاسی نوپای
ایران ،حتی تحســین بســیاری از تحلیلگران خارجی را نیز بر
انگیخته بود .آنچه که در چند سال اول انقالب ،طی ناآرامیهای
متفاوت در گوشه و کنار کشور و همچنین در طول هشت سال
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با مقاومت و از خودگذشــتگی
علی رغم همه دشواریها ،از مردم دیده میشد حاکی از همراهی
و همدلی کم نظیر ملتی انقالبی با دولتی از بطن مردم بود .پس
از پایــان جنگ و روی کار آمدن دولت ســازندگی در ایران به
دلیل اولویتی که به درستی از طرف حاکمان در جهت سازندگی
و توسعه اقتصادی کشور داده شد به نظر میرسید مساله توسعه
سیاســی که مربوط به گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی
مصرح در قانون اساسی و توسعه نهادهای مدنی مانند احزاب و
تشــکلهای سیاسی است ،تا حدود زیادی مغفول مانده است و
مردم به دنبال ایجاد و گســترش بسترهای دموکراتیک و مدنی
برای ارتباط بیشــتر با دولت برخاسته از رای خود هستند .این
کاستیها نهایتا منجر به حضور گسترده ملت به خصوص طبقه
متوســط جامعه ،پشت ســر جریان اصالحات به رهبری سید
محمد خاتمیدر انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش شد .
در دوره هشــت ســاله اصالحات قدمهای بزرگی در جهت
توســعه سیاســی با اســتفاده از ظرفیتهای موجود در قانون
اساســی در جهت فراهم کردن فضای بازتر سیاســی ،گسترش
نهادهای مدنی ،احزاب و تشکلهای سیاسی در جامعه ،پویایی
و نشــاط سیاسی تشکلهای دانشــجویی در دانشگاهها ،آزادی
مطبوعات و رســانهها ،حاکمیت قانون و پاسخگو بودن دولت،
علیرغم همه مانع تراشــیهای مخالفان دولت وقت ،برداشــته
شد .اما دولت اصالحات با وجود موفقیت در زمینه «آزادی» ،در
برقراری ارتباط با اقشار ضعیف تر و پایین جامعه به خصوص در
زمینه مسائل مربوط به حوزه «عدالت» و رفاه اجتماعی آنچنان
که انتظار میرفت ،کامیاب نبود که همین امر به عنوان پاشــنه
آشــیل دولت و جریان اصالحات عمل کــرد و همراه با عوامل
تضعیفکننده عمدتا ساختاری دیگر در خود جریان ،باعث روی
کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد با عقبه اصولگرایان تندرو
گردید .ماهیت «شــعارهای مهرورزانه و عدالت طلبانه» دولت
در چهارســال نخست که بسیاری از اقشــار پایین جامعه را با
خود همراه کرده بود با انتخاب مجدد احمدینژاد در دوره بعد،
جنبههای عوام فریبانه خود را بیشــتر نشان داد و دولت نه تنها
در عرصه اقتصادی ،حجم عظیمیاز مسائل و مشکالت ریشهای
را در مســیر توســعه کشــور به بار آورد و نتوانست بسیاری از
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم را مرتفع سازد بلکه به
لحاظ سیاسی فضا را روز به روز برای منتقدان که عمدتا جناح
خارج از قدرت و طرفدارن آن در جامعه و دانشگاه بودند ،بسته
تر و تنگتر کرد.

دولت مورد حمایت اصولگرایان هم در رفع شکاف اقتصادی
میان طبقات پایین و دولت و هم شــکاف سیاسی میان طبقات
عمدتا متوســط و باال با دولت و به تبع آن حاکمیت ناکام ماند
و میتوان گفت به لحاظ سیاســی این شکاف را به باالترین حد
خود پس از انقالب اسالمیرساند.
با پیروزی حسن روحانی و روی کار آمدن دولت تدبیر وامید
با حمایت اصالحطلبان ،مردم هم خواستار توسعه سیاسی ذیل
مفهوم کلی «آزادی» و هم خواســتار گســترش چتر حمایتی
دولت بر ســر طبقات محروم جامعه ،کاهش فقر ،بیکاری ،تورم
و اهتمام به توســعه اقتصادی ذیل مفهــوم «عدالت» بودند .به
این دلیل میتوان دولت روحانی را وارث شــکاف بزرگی دانست
که در طول ســالهای قبــل از او هم در عرصه سیاســت و هم
اقتصاد میان مردم و حاکمیت بــه وجود آمده و دولت او ناچار
به رفع آن بــود .دولت روحانی همزمان میبایســت توان خود
را در جهت رفع مشــکالت اقتصادی مــردم به کار میگرفت و
هم به لحاظ سیاســی ارتباط تقریبا قطع شده حاکمیت و مردم
در ضعف ســاختارهای مدنی و واســط میان این دو را برطرف
نماید و به بیانی دیگر دغدغه «آزادی و نان» مردم را به صورت
هماهنگ پاســخ دهد .اگر چه دولت تدبیر و امید توانســت تا
حدود زیادی نســبت به گذشــته به لحاظ معیارهای مربوط به
توسعه سیاســی گامهای موثری بردارد اما به لحاظ اقتصادی با
وجود بازگرداندن نســبی ثبات از دســت رفته به حوزه اقتصاد
بــا کنترل تورم و افزایش رشــد اقتصادی ،به دلیل مشــکالت
اقتصادی حاد به ارث رســیده از دولت قبل ،شرایط پیچیده ی
بینالمللی کشــور و بسیاری مســائل ریشهای دیگر که نیازمند
زمان طوالنیتر برای رفع آنان بود ،اثرات آن در معیشــت مردم
آنچنان که انتظار میرفت احساس نشد .کلید روحانی هر چند
بسیاری از قفلهای سیاست را گشــود اما بسیاری از قفلهای
اقتصاد همچنان بسته باقی ماندند.
اینکه شــش ماه نگذشــته از انتخاب مجدد دکتر روحانی و
شــروع کار به دولت دوازدهم آن هم با رای حدود شش ملیون
باالتر نســبت به دوره قبل ،شــاهد چنین اعترا ضات خشــن و
مخربی در خیابانهای برخی از شــهرهای کشور به نام اعتراض
به سیاســتهای دولت بودیم خود بیانگــر واقعیتهای پنهان
دیگری اســت کــه در اینجا ذکر نکاتی چند بــه عنوان علل و
راهکارها ،ضروری به نظر میرسد:
 -1اگر چه در ابتدا علت نزدیک این مشــکالت ،فشــارهای
اقتصادی و معیشــتی آن هــم در اعتراض به دولــت عنوان و
بــا تحریک عده ای مخالف دولت اســتارت آن در مشــهد زده
شــد اما گســترش یکباره و غیر قابل پیشبینی آن و ماهیت
شــعارهای معترضان ،حاکی از فعال شدن گسل تاریخی میان
دولت بــه معنای کل نهادها ی قدرت و مردم اســت و در این

میان نمیتوان تنها انگشــت اتهام را به ســمت قوه مجریه دراز
کرد و تنها دلیل آن نیز مشــکالت اقتصادی و معیشتی نیست
و لزوم توجه همه دســتگاههای قدرت در جهت نزدیکی هر چه
بیشتر به مردم در همه حوزههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
و شنیدن صدای نسل جوان کشــور و خواستههای آنان ،امری
ضروری است .
-2به لحاظ سیاســی ،توجه به اجرای اصــول مصرح قانون
اساســی در زمینه ی توســعه جامعه مدنی و احزاب سیاسی به
عنوان حلقه ارتباط مردم و نظام ،آزادی بیان ،اجتماعات  ،اجرای
حقوق شهروندی ،شفافیت و پاسخگویی همه نهادهای قدرت در
زمینه عملکردها و به طور کل مسائل مربوط به توسعه سیاسی و
دموکراتیک ضروری به نظر میرسد .همچنین مساله اتحاد میان
همه جناحها و سالیق سیاسی درون حاکمیت ،جذب حداکثری
و دفــع حداقلی و لزوم توجه هرچه بیشــتر بــه اصل مدارای
سیاسی با مخالفان و منتقدان ،در پر کردن این شکاف میتواند
بســیار کارساز باشد و قطعا راه را برای حرکتهای تند و خشن
با تحریک بیگانگان خواهد بست .تحقق این مهم خود نیازمند
اجرای بی کم و کاســت وظایف رئیس جمهور به عنوان مجری
قانون اساسی و مقابله با سنگاندازی و مانع تراشیهای مخالفان
دولــت در داخل و بیرون نهادهای قدرت اســت که میتواند با
نظارت و حمایت رهبر معظم انقالب تحقق عینی یابد .
 -3به لحاظ اقتصادی ،از یک ســو توجه به رفع مشــکالت
معیشــتی و به خصوص بیکاری جوانان با تصویب بودجه ای با
اولویت و به نفع اقشــار کم درآمد و خیل عظیم بیکاران جامعه،
تالش برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و توجه به اجرای
اصل  44مربوط به خصوصی ســازی در کنــار بخش دولتی و
تعاونی در تحقق توســعه اقتصادی کشور و رفاه مردم و از سوی
دیگر تصویب قوانین محکم تر در جهت شفافیت همه نهادها در
زمینه دخل و خرجها و گزارش آن به مردم از ســوی قوهمقننه،
مبارزه اساسی با فســاد سیستماتیک و رانت گسترش یافته در
دستگاههای حکومتی و برخورد علنی و جدی با مفسدان توسط
قوهقضائیــه و تالش در جهت رفع ریشــههای آن در ســاختار
سیاســی و اقتصادی کشــور ،در کاهش شــکاف دولت و مردم
امری بسیار ضروری است.
-4در ســطح اجتماعی بی شــک مســاله بیــکاری ،فقر و

فراخوان شناسایی وارزیابی پیمانکار (یک مرحلهای)

مروری بر بايدها و نبايدهاي گزينش

گزینش بدون نقض حریم شخصی
زهرا علياكبري

بــراي دســتيابي به اهــداف توســعه پايدار و
بسترســازي ارتقاي حرفه اي و دانشي جوامع ،نياز
اســت كه در كنار ديگر عوامل مهم ،نيروي انساني
كه ســرمايه فكري و اجرايي هر توسعهاي به شمار
میآيد ،ويژهتر و تخصصي تر نگاه شود .معمول است
در هركشوري براي اســتخدام و بكار گيري نيروي
انســاني در بخش دولتي و خصوصي شــاخصها و
معيارهايي براي گزينش و سنجش كارآمدي افراد
وجــود دارد .آزمونهاي اســتخدامي ،مصاحبههاي
نيمه سازمان يافته ،ارزيابي تجارب حرفه اي ،گزينش
مسائل اعتقادي و ...ازجمله مواردي است كه میتوان
در فرايند گزينش نيروي انســاني به آنها اشاره كرد.
روز پانزدهم دي ماه ســالروز فرمان امامخميني(ره)
مبني بر تاســيس نهاد گزينش میباشد و از آنجا كه
منابع انساني سرمايه هنگفتي براي رشد وتوسعه هر
سازمان محسوب میشوند ،فرصت مناسبي است تا
به رويكرد نحوه گزينش درمراحل استخدام و چرايي
بايد ونبايدهــاي آن در ايران پرداخته شــود .با در
نظر گرفتن تفاوت ارزشــهاي ملي  -مذهبي حاكم
بر جامعه اســامیايران با ديگــر جوامع ،طبيعي به
نظر میرســد كه در معيارهاي گزينش با آنچه در
كشــورهاي ديگر به كار میرود ،تفاوتهايي وجود
داشته باشــد .دراكثر موارد اين اختالف معيارها به
مسائل ديني و اعتقادي در كشور ما بر میگردد .اما
نبايد اين تفاوت در ارزشهــا و باورها،گزينش را از
مسير اصلي خود خارج نمايد وشكل تك بعدي بخود
بگيــرد وتنها در امور اعتقادي خالصه شــود چيزي
كه امروز به وفور در ســازمانهاي دولتي به چشــم
میخورد ،در حالي كه منطقي به نظر میرســد بايد
براي احراز هر پســتي صالحيتها ،تجارب ،مهارتها،

دانــش ،تواناييها و ويژگيهاي رفتــاري و اخالقي
در كنار هم و به يك ميزان ســنجيده شــود .يكي
از بارزتريــن عوامل رشــد و ارتقاي هر ســازمان و
توســعه پايدار در هر جامعهاي ،بهرهگيري از نيروي
انســاني توانمند ،كاربلد و متعهدي است كه بتواند
با ســرمايه دانش و تجربه خــود عالوه بر خالقيت و
نوآوري،فعاليتهــا و اقدامات را بــه نحو مطلوبي به
انجام برســاند.حال اگر در فرايند اســتخدام نيروي
انساني ،فقط بر روي اعتقادات شخصي و گرايشهاي
سياســي تكيه گــردد ،نمیتوان انتظار داشــت در
پيامدهاي سازماني به نتايج مثمر ثمري دست پيدا
كرد .متاسفانه آنچه امروزه در مراحل گزينش دنبال
میشــود چيزي غير از اين نيســت و مصاحبهگران
وكارشناسان گزينش از همان دقايق اوليه با سواالتي
اعتقادي و سياســي فرد را محك میزنند ،دريغ از
يك پرسش كه در آن صالحيتها و شايستگيهاي
حرفه اي فرد مورد ســنجش قــرار گيرد،كه اگر هم
سنجيده شود آنچه دربرآيند نهايي لحاظ میگردد،
بيشتر از جنس عقيدتي است.
اين درســت اســت كــه در جامعــهاي كه مرز
اعتقادات در آن بسيار با اهميت است ،در ورود افراد
به ســازمانهاي دولتي و تاثير گذار در سرنوشــت
كشــور ،بايد دقت الزم و همــه جانبه صورت بگيرد
اما از طرف ديگر فرض شــود فردي معتقد به اصول
دينــي مراحل اســتخدامیخود را طــي كند ولي
صالحيت و شايســتگي علمیو عملــي الزم ،براي
حضور در آن شــغل را نداشته باشــد ،اين وجه به
وفور خسران بيشتري دربر خواهد داشت .زماني كه
چارچوب برنامهاي ســازمانها ،نهادها و ارگانها به
نحوي مطلوب و سنجيده و هم راستا با اولويتهاي

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه آقای افشــین محمدزاده فرزند رشــید در پرونده کالســه 960471
شــعبه  103دادگاه کیفری دو سنندج به اتهام سرقت تحت تعقیب است به واسطه
مجهولالمــکان بودن محل اقامت وی در اجرای ماده  344قانون آئین دادرســی
کیفری مصوب  1392به نامبرده ابالغ تا در تاریخ  1396/12/15وقت رســیدگی
ســاعت  9:30در جلسه دادگاه حاضر شــوند در غیر اینصورت تصمیم مقتضی
اتخاذ خواهد شد .م الف3257 :
شعبه  103دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج  0103جزایی سابق)
دادنامه
پرونده کالسه  96099844667000170شعبه  20شورای حل اختالف شهرستان ارومیه تصمیم نهایی شماره
خواهان  :آقای امیرعلی خلیلی ف محمدعلی باوکالت آقای علی ســلیمان نژاد ف ســلمان به نشانی ارومیه خیام جنوبی ساختمان
تخت طاوس طبقه دوم واحد 2خواندگان.1 :آقای حســن صالحی .2آقای محمدرضا اســدی ف قنبر همگی به نشانی آذربایجان
غربی -ارومیه شهرک صنعتی فاز 2صنعتگران یک پ 84خواسته :مطالبه وجه چک رای شورا :درخصوص دعوی خواهان امیرعلی
خلیلی ف محمدعلی به وکالت علی ســلیمان نژاد به طرفیت خوانده ردیف اول محمدرضا اســدی و خوانده ردیف دوم حســن
صالحی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک بشــماره  003/751607به مبلغ  165/000/000ريال معادل شانزده میلیون و پانصد هزار
تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک
لغایت حکم با عنایت به محتویات پرونده و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده
خوانده دانسته و استحاق خواهان بر مطالبه وجه آن را دارد و چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه محمول نداشته و دلیلی
بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نداشته لذا به استناد مواد 311و 310قانون تجارت و مواد 198و512و 522قانون آیین دادرسی مدنی
و ماده  9قانون شــورای حل اختالف دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی
بپرداخت مبلغ  165/000/000ریال از بابت اصل خواســته و مبلغ  2187500ريال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی
در همین شعبه و پس از مهلت 20روز بعد از قابل تجدیدنظر خواهی در نزد محاکم عمومی و حقوقی شهرستان ارومیه میباشد.
پرویز علیزاده– قاضی شعبه  20شورای حل اختالف ارومیه

آســیبهای اجتماعی و روانی ناشــی از آنها در توسعه شکاف
دولت و مردم بســیار تاثیرگذار بوده است و لزوم توجه به تحقق
عدالت اجتماعی و گســترش چتر رفاهی دولت بر ســر اقشــار
محروم  ،نیازی اساســی در شرایط فعلی اســت که باید برای
برآورده کردن آنها چارهاندیشــی فوری کرد .همچنین توجه به
خواستههای نســل جوان به خصوص متولدین دهههای هفتاد
و هشــتاد در همه زمینهها و نزدیکتر شــدن به آنان از طرف
نهادهای حاکیمت در کاهش شــکافها میان ساختار سیاسی و
نسلهای جدید انقالب ،امری اساسی است .
-5در ســطح فرهنگی ،احیای رســالت سازمان صدا و سیما
در اطالعرســانی بدون پاالیش به مــردم و اجازه دادن به همه
ســایق سیاســی برای بیان دیدگاهها و نظرات خود به عنوان
رسانه ملی نه رسانه مربوط به یک جناح خاص ،در جلب اعتماد
از دســت رفته و رفع بسیاری از گالیههای مردم به این سازمان
و به تبــع آن ایجاد نزدیکی میان مردم و نهاد قدرت ،تاثیرگذار
است .همچنین توجه هر چه بیشتر دولت به اقلیتهای مذهبی،
قومــیو فرهنگی و وارد کــردن آنان در عرصــه تصمیمگیری
سیاسی در سطح خرد و کالن و رسیدگی به مشکالت اقتصادی
و معیشــتی این اقلیتها همراه با توســعه ی اقتصادی مناطق
زندگی آنان  ،در کاهش شکاف میان نهادهای قدرت و اقلیتها،
تاثیر مثبت خواهد داشــت .نتیجه آنکه امروز کشور ما نیازمند
عزم جدی همه نهادهای قدرت در جهت اصالح امور و توجه به
نکات پیش گفته از نظر نگارنده است  .بی شک حرکتهای تند
و خشــن همراه با آسیب به اموال عمومیو جان باختن تعدادی
از هموطنان در شــرایط فعلی کشــور ،مورد قبول هیچ یک از
دلســوزان وعقالی سیاســی کشــور از همه طیفهای سیاسی
و عامه مردم نیســت و زمینه را برای سوءاســتفاده بسیاری از
دشــمنان ملت ایران مخصوصا برخی کشورهای مرتجع منطقه
در جهت کاهش قدرت ملی و بینالمللی کشــور فراهم خواهد
کــرد .بــا اقدامات اصالحــی در همه عرصههــای پیش گفته
برای کم کردن شــکاف دولت  -ملــت و همچنین فراهم کردن
زمینههای قانونی برای اعتراضات مســالمت آمیز از سوی دولت
و حاکمیت ،از وقوع حرکتهای اعتراضی خشــونتآمیز و سوء
اســتفاده دشــمنان نظام و ملت ایران از این آشوبها در آینده
جلوگیری و پیشرفت ،ثبات و آرامش کشور تضمین خواهد شد .

و ارزشهــاي اعتقادي جامعه پي ريزي شــود ديگر
جــاي نگراني براي گزينش به صرف اعتقادات وجود
نخواهد داشــت .اين كــه فرد در بدو اســتخدام با
ســواالتي همچون پوشيدن فالن نوع شلوار و بلندي
و كوتاهي آســتين پيراهن ،خواندن نمازهاي يوميه
و تعــداد ركعت و قنوت و شــركت در راهپيماييها
و مناســبتها مورد ارزيابي قرار گيــرد ،يقينا براي
ســنجش كارايي وي كفايت نمیكنــد .هرچند كه
پايبندي به اصول و اعتقادات ديني به نوبه خود براي
افراد تعهد و مســئوليتپذيري به ارمغان میآورد اما
بــه تنهايي موثر نخواهــد بود .نحــوه زندگی افراد
ارتباطــی با فعالیتهای اجتماعی آنان در کارشــان
ندارد و نباید تحقیق و تفحص به تجســس در امور
شخصی افراد تبدیل شود.
جدا از مســايل اعتقادي گاهــا تاكيد مصاحبه
گران بر بيان تمايالت سياســي افراد آن قدر مصرانه
میباشد كه فرد از ترس آن كه مخالف ديدگاه حزبي
آنــان صحبت نكند ،به ناحــق از تمايالت غير واقع
خود صحبت كرده اســت .سوال اين است :گزينشي
كه با ترس همراه باشــد و امنيت حريم شخصي در
آن مورد پرســش و ســوال قرار گيرد چه نقشي در
استخدام نيروهاي متعهد و كارآمد دارد؟ اينكه افراد
براي اســتخدام در ســازمانها ،با اعتقادات ديني و
سياسي خاص دست چين شــوند ،چه اميدي براي
شكوفايي اســتعدادها و توسعه همه جانبه در كشور
برجا میگــذارد؟ زماني كه گزينش با ظواهر عجين
شــود و از ســنجش واقعيتها دور شود ،به وظايف
اوليه خود در اســتخدام نيروي انساني عمل نخواهد
نمود وبه اهداف خود دست پيدا نخواهد كرد.
ادامه در صفحه13

آگهی مجمع فوقالعاده انجمن صنفی کارگری
تخصصی سنگکاران اصفهان
مجمــع فوقالعاده انجمن صنفی کارگری  -تخصصی ســنگکاران
اصفهان بدینوســیله از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل میآورد
تا در جلســه این مجمع مورخ  1396/11/15از ســاعت 17:30
الی  20:30شــب در محل اصفهان – خیابان گلزار – پشت مسجد
سیفاهلل خان – بیت العباس حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه :
-1انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
-2تغییر نام انجمن صنفی کارگری تخصصی سنگ کاران
-3ادغام  2شــغل مرتبط دررشــته ســاختمان (کاشــی کاران و
نماکاران)
-4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
-5بررســی مواردی کــه در صالحیت مجمع فوقالعــاده و عادی
میباشد.
-6هیات مدیره انجمن صنفی تخصصی سنگ کاران اصفهان

مناقصه عمومییک مرحلهای انجام خدمات ناجیان غریق

شرکت ملی نفت ایران

در مجموعههای ورزشی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران به شماره 96-08

شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق در مجموعههای
ورزشــی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران را طبق شــرایط و مدارک مربوطه از طریق
برگزاری مناقصه عمومیبه صورت یک مرحلهای به شــرکتهای ذیصالح و واجد شرایط
واگذار نماید .از متقاضیانی که دارای شــرایط ذیل میباشند ،درخواست میگردد از زمان
چــاپ اولین آگهی تا حداکثر طی مــدت  10روز کاری پس از درج دومین آگهی ضمن
به همراه داشتن درخواست کتبی شرکت در مناقصه و معرفینامه نماینده شرکت ،جهت
دریافت اسناد ارزیابی ،تکمیل و عودت آن در مهلت تعیین شده در اسناد ،به امور قراردادها
و برآورد مقادیر معاونت امور پشــتیبانی مدیریت توسعه منابع انسانی به نشانی :تهران –
خیابان حافظ -نبش خیابان رودســر -ســاختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران
– طبقه  – 11اتاق  1105مراجعه و در صورت لزوم با شــماره تلفنهای  61625041و
 61622251تماس حاصل نمایند.
الف -شرایط مناقصهگران
-1داشتن شخصیت حقوقی مستقل
-2داشتن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهای رایج
در صنعت نفت
-3داشتن توانایی مالی و فنی کافی جهت اجرای موضوع پیمان
-4داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه به مبلغ2/620/000/000
ریال
-5ارائه شناسه ملی و شماره اقتصادی
-6انطباق موضوع مناقصه با موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه
-7ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات
-8ارائه گواهی صالحیت معتبر با موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح (با اعتبار زمانی کافی)
ب -شرایط و مشخصات کار و شرکت در مناقصه
-1شــرح مختصر عملیات مورد نیاز :انجام خدمات ناجیان غریق در مجموعههای
ورزشی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران
-2محل اجرای عملیات :مجموعههای ورزشــی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران در
ابالغیه

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:
نام :جواد نام خانوادگی :محمدپور نام پدر :احمدرضا نشانی :آذربایجانغربی -تکاب -روستای همپا -منزل
شخصی علی اکبر صفیاری
تاریخ حضور 1396/12/23 :چهارشنبه ساعت  11:30محل حضور :استان آذربایجانغربی -شهرستان شاهین
دژ
تاریخ حضور 1396/12/23 :ساعت 11:30
درخصوص دعوی ناصر هیبتی قورلو به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه
حاضر شوید.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شاهیندژ
دادنامه
پرونده کالســه  9409984410100634شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه تصمیم نهایی شماره
 9609974410101427خواهانها :خانم ســیما جوانمردی ف محمدرحیم .2آقای سعید مسلمزاده اصل ف
کوچک همگی به نشانی اســتان آذربایجانغربی -شهرستان ارومیه -بلوار نبوت -کوچه شهید غفاری آذر-
کوچه -3پ 1/73خوانده :آقای میر کاظم طاهری ف میرهاشــم به نشانی فعال مجهولالمکان خواسته :مطالبه
خســارت تاخیر تادیه رای دادگاه :درخصوص دعوی آقای ســعید مسلمزاده اصل و خانم سیما جوانمردی
بطرفیت آقای میر کاظم طاهری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه رد مال موضوع پرونده کیفری شماره
 881661با ابالغ امر به کارشناس با عنایت پرونده کیفری کاشف به عمل میآید خوانده نسبت به خواهانها
محکــوم به رد مال به میزان هر یک  16150000ريال گردیده اســت و اینکــه خواهانها تقاضای پرداخت
خســارت تاخیر تادیه مبلغ موصوف را نیز دارند و خوانده دفاع موجهی معمول نداشــته است و صرف عدم
توانایی برای پرداخت بدون ارائه دلیل نمیتواند موجب اقناع وجدانی دادگاه باشد لذا با وارد دانستن دعوی
مستندا ماده 198و 522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه
مبلغ فوقالذکر از تاریخ تقدیم دادخواســت الی یومالوصول در حق خواهانها به نســبت سهم هر یک صادر
و اعالم مینماید این رای حضوری و ظرف  20روز از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عالی تجدیدنظر استان
آذربایجانغربی میباشد.
بهروز الهیاری -دادرس شعبه اول حقوقی ارومیه
«آگهي فقدان سند مالكيت»
آقای میرحسین بیانی با استناد معرفی نامه شماره  117مورخ  1396/03/01بانک ملی ایران شعبه ماکو بعنوان
نماینده بانک ملی ایران شــعبه ماکو با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق مدعی است که سند مالکیت
ششــدانگ پالک ثبتی  -1فرعی از  -1306اصلی را بر اثــر نامعلومی که در صفحه  345دفترجلد  122ذیل
ثبت  2216967به نام بانک ملی ایران شعبه ماکو ثبت و صادر شده گم نموده است لذا با بررسی دفاتر امالک
معلوم شد که سند مرقوم در صفحه فوقالذکر بنام بانک ملی ایران شعبه ماکو میباشد لذا به استناد ماده 120
آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب  1380مراتب در يك نوبت آگهي و متذکر میگردد که هر كس نسبت
به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی مالکیت میباشــد بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به همراه سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و در صورت اعتراض بدون ارائه ســند معامله رسمی نسبت به
صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار96/10/23 :
بهنام تارویردی زاده -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ماکو

«نوب
ت اول»
شماره مجوز1396/4787:

تهران ،آبعلی ،شیراز و محمودآباد
-3مدت پیمان  2سال شمسی میباشد
-4زمان ارائه پاکتهای پیشــنهاد قیمت :روز  1396/12/12تهران خیابان حافظ،
نبش خیابان رودسر شرکت ملی نفت ایران ساختمان مرکزی جدید طبقه  2اتاق 217
میباشد
-5زمان و محل بازگشــایی پاکتهای پیشنهاد قیمت :روز  1396/12/15تهران
خیابان حافظ ،نبش خیابان رودسر شرکت ملی نفت ایران ساختمان مرکزی جدید طبقه
 2اتاق ســالن جلسات میباشــد( .الزم به ذکر است در صورت هرگونه تغییر زمان دقیق
جلسه بازگشایی کتبا به مناقصه گران اطالع داده خواهد شد).
ج -مدارک مورد نیاز
-1ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی.1395
-2ارائــه گواهی تایید صالحیت فعالیت در محل اجرای پیمان و رتبه بندی شــرکتها
براساس دستورالعمل شماره  14971مورخ  88/02/18وزارت کار و امور اجتماعی
-3سایر موارد در اسناد ارزیابی درج گردیده است.
پس از بررســی مدارک و اسناد ارزیابی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام
ارزیابی ،اســناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد .بدیهی است در
صورت عدم انطباق موضوع فعالیت شــرکت با موضوع مناقصه و همچنین عدم رضایت
کارفرما از عملکرد مناقصه گر ،مدارک شرکت مزبور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .ارائه
مدارک و فرمهای اســتعالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را
جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
امور قراردادها و برآورد مقادیر
معاونت امور پشتیبانی
آگهی فوق همزمان در سایت شرکت ملی نفت ایران  www.nioc.irقابل مشاهده است.
تاریخ انتشار نوبت اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/26:

روابط عمومیشرکت ملی نفت

اجراییه
مشخصات محکوم له :میثم امیری – به نشانی چهاردانگه شهرک ماهشهر خ مسجد
پ  29واحد  -6مشــخصات محکوم علیه :ابوالفضل شنبه ای مجهول المکان –
محکوم به  :بموجب دادنامه شــماره  228مورخ  96/5/30شورا شعبه دوم قطعیت
حاصل کرده اســت محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه ونه میلیون
و نهصد ونود هزار ریال به عنوان اصل خواســته ومبلغ یک میلیون و چهل هزار
ریال به عنوان هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ  96/3/27لغایت زمان
وصول محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت .
شورای دوم شورای حل اختالف چهاردانگه
ابالغ وقت رسیدگی
ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای محسن میرزا بابائی فرزند علی
خواهان آقای امیر حسنی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محسن میرزا بابائی
به خواســته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609982885100778شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان اسالمشهر
ثبت و وقت رســیدگی مورخ  96/11/23ساعت  9:30تعیین که حسب دستور

دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهولالمکان
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر آگهی
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را
دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد .م/الف1782
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان اسالمشهر –
عابدینی جلودار

اعالم مفقودی
سندکمپانی و برگه سبز خودرو پراید به شماره موتور  -3527576شماره شاسی
 - s1412289503242:شــماره انتظامی93377 :و 95بــه نام وحید بهزادی به
کدملی  4172146597مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

