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مدیرکل نوسازی مدارس
فارس خبر داد:

طی یک سال اخیر 1200
کالس درس نیمه تمام
فعال و یا تکمیل شدند

سرفراز موصلی مدیرکل نوسازی مدارس فارس ،با
اشاره به مسئولیت یکساله خود در نوسازی مدارس
فارس از آبان ماه ســال قبل تا کنون گفت :به لطف
الهی و همت خیرین مدرســه ســاز و مســاعدت
دلسوزانه دولت تدبیر و امید طی یکسال اخیر230
پروژه آموزشی و پرورشــی در  172هزار مترمربع
زیربنا با بیش از یک هزار و  200کالس درس که به
خاطر محدودیت منابع اعتباری ناتمام مانده بودند
فعال شــدند؛ که ده درصد این رقم با  110کالس
درس تکمیل و آماده تحویل به دانش آموزان شدند
و  205پروژه دیگــر نیز با یک هزار و  100کالس

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

مردم نگران تأمین داروهای اساسی نباشند

قائم مقام دانشگاه علوم پزشــکی شیراز با اشاره
به تحریم هــای اقتصادی علیه کشــورمان گفت:
تأثیر تحریم های ظالمانه در حوزه اقتصاد بر کسی
پوشیده نیســت ،نگرانی هایی در این زمینه برای
تأمین داروهای اساســی و خاص نیز ایجاد شده اما
مردم دراین زمینه نگران نباشــد .دکتر سید منصور
کشفی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :دانشگاه
علوم پزشــکی شیراز و مراکز درمانی و بیمارستانی
به اندازه نیاز متعارف مردم داروی خاص و داروهای
استراتژیک ذخیره سازی کرده اند.
وی بیان کرد :تدابیر الزم از سوی مسئوالن دانشگاه
علوم پزشکی شیراز و رؤسای بیمارستان ها و مراکز
درمانی برای آنکه مردم در تأمین این دسته از داروها
دچار مشکل نشوند ،اندیشیده شده است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت :تأمین دارو در حوزه سالمت در
کنار اجرای طرح تحول ســامت ،مهم ترین اقدام دولت تلقی می شود تا از مشکالت مردم
دراین حوزه کاسته شود ،برخی از این داروها در قالب طرح تحول سالمت و بخشی در تعامل
با شرکت های دارویی تأمین شده است.
کشــفی اضافه کرد :حدود  96درصد نیاز دارویی کشــور در داخل تأمین می شــود ،درصد
های باقی مانده از ســهم بازار دارویی متعلق به آن دســته از داروهایی اســت که به عنوان
داروهــای حیاتی و خاص تلقی می شــوند و مصــرف کنندگان این قبیــل داروها ،بیماران
خاص ،مبتال به ســرطان ،صعب العالج هســتند که بــرای تأمین داروی ایــن بیماران هم
چاره اندیشــی شــده اســت .وی گفت :در کنار پیشــرفت هایی که برای تولید دارو داریم
در تعامل بینالمللی ســعی شــده صنعت داروســازی الگویی برای دیگر واحدهای صنعتی
باشد.
کشفی ادامه داد :صنعت داروسازی نگاه درستی به نیازهای دارویی جامعه دارد و این موضوع
مهم در پیشرفت این صنعت بسیار اثرگذار است.
* حذف تشکیالت موازی
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنانش گفت :حذف تشکیالت
موازی برای تأمین منابع مالی یکی از اقدامات بوده و بسیاری از تشکیالت و بخش های موازی
در این دانشگاه در زیرمجموعه معاونت ها و مدیریت حذف شده تا با صرفه جویی بیشتر منابع
الزم برای تأمین دارو و تجهیزات ایجاد شود.
کشــفی افزود :کمبودهایی که پیشتر در زمینه تأمین داروی مورد نیاز بیماران تاالسمی ایجاد
شده بود و مشکالتی که برای این عزیزان به وجود می آمد با تأمین منابع مالی برطرف خواهد
شد.
این مقام مســئول گفت :دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز در این زمینه بــا چالش هایی
مواجــه بود که هر کدام از این چالش ها می توانســت صدمه جبــران ناپذیر بر بدنه علمی
و اجرایــی این دانشــگاه وارد کند اما با تدبیر و درایت و برنامه ریــزی و حذف موارد موازی
در زیرمجموعــه مدیریت ها ســعی کرده ایم چالــش های یاد شــده را مدیریت و کنترل
کنیم.
کشفی با بیان اینکه حوزه سالمت و بهداشت و درمان در استان فارس  30هزار کارمند ،هزار
نفر عضو هیئت علمی در قالب  18دانشــکده و  50بیمارستان دولتی دارد ،گفت :هنوز هم این
بدنه اداری برای دانشگاه سنگین است و برای پیشبرد برنامه های حوزه سالمت نیاز است تا
بدنه مدیریتی و ستادی دانشگاه چابک تر شود.
وی با بیان اینکه  95درصد از منابع مالی و درآمدی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز صرف
پرداخت حقوق و مزایای همین کارکنان می شود ،گفت :با چابک شدن بدنه ستادی و مدیریتی
دانشــگاه و حوزه بهداشت و درمان امید است منابع آزاد شــده مالی در بخش تأمین دارو و
تجهیز بیمارســتان ها اختصاص یابد که منجر به ایجاد افق های روشــن در تأمین سالمت
مردم خواهد شد.

تقدیر وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی
شیراز به پاس اجرا و پایش برنامه عملیاتی دانشگاه

کسب رتبه شایسته دانشــگاه علوم پزشکی شیراز در اجرا و پایش برنامه عملیاتی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز در سال  ۹۶و بر اساس شاخص های  ۷۴گانه در دو زمینه عملکردی ،از
سوی نماینده وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مورد تقدیر قرار گرفت.
در نشســتی که با حضور نماینده وزیر ،مســئوالن وزرات بهداشــت و اعضای هیئت امنا و
هیئت رئیســه دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شــد ،دکتر «علی بهادر» رئیس دانشگاه
علوم پزشکی شیراز به دلیل کسب رتبه شایســته در اجرا و پایش برنامه عملیاتی دانشگاه
در سال  ۹۶و همچنین براساس شــاخص های  ۷۴گانه در دو زمینه عملکردی ،مورد تقدیر
قرار گرفت.در این نشســت که به مدت چهار ساعت ادامه یافت ۴۰ ،بند پیشنهادی پیرامون
توسعه خدمات و اداره بهینه مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،بررسی شده و در نهایت
۳۷پیشنهادات مورد تصویب قرار گرفت.
از جمله مهم ترین دستور کارهای این نشست ،رسیدگی تأیید اصالحیه بودجه  ،۹۶تصویب
پیشنهادات مشــترک و بررســی شــاخص های عملکرد و همچین کمک هزینه تحصیلی
دانشجویان فوق تخصصی ،تخصصی ،دستیاران و بهورزان بود.
اصالح برخی از مــواد آئین نامه مالی معامالتی ،آئین نامه اســتخدامی کارکنان و حمایت از
تولیدات داخلی از دیگر مواردی مطرح شده در این نشست بود که به تصویب رسید.
این نشست با حضور دکتر «علی بهادر» رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،اعضای هیئت
امنا و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه ،برگزار شد.

ارائه تجربیات موفق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مدیریت
هزینههای نظام سالمت در گردهمایی ارکان مدیریت
بیمارستانهای سراسر کشور

در گردهمایی ارکان مدیریت بیمارســتان های سراسر کشــور با محوریت مدیریت منابع و
مصارف که با حضور وزیر بهداشت و مســئوالن ارشد مجموعه وزارت بهداشت برگزار شد،
دکتر «کشــاورزی» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،تجربیات موفق این دانشگاه
را در این زمینه ،ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز ،دکتر «عبدالخالق کشاورزی» معاون
درمان دانشــگاه در این نشست ،تجربیات موفق دانشــگاه علوم پزشکی شیراز را در زمینه
مدیریت مصارف پزشکی ،اجرای راهنماهای بالینی و شیوه نامه های نظارتی مصرفی بیان کرد.
دکتر کشــاورزی رمز موفقیت این دانشــگاه را عزم جدی هیئت رئیسه ،مدیران گروه های
آموزشی و بیمارستان ها ،پزشکان و کارکنان مراکز درمانی برای اجرای اهداف تحول سالمت
با محوریت قرار دادن بیماران و توجه ویژه به اقتصاد سالمت و مدیریت بهینه مصارف پزشکی
دانست.
او همچنیــن از ابتکارات و خالقیت های مدیران و کارکنان مراکز درمانی و ایجاد فرصت برای
بروز آن ،به عنوان بخشی دیگر از توانمندی های این دانشگاه ،یاد کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،تأکید کرد :باید از فرصت تحریم ها و محدودیت های
ظالمانه برای بهینه سازی و تقویت نقاط ضعف مدیریتی استفاده کنیم.
دکتر کشــاورزی افزود :نقطه قوت دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز در انجام بهینه سازی
مصرف و اجرای موفق طرح تحول نظام سالمت مشارکت گروهی همه اعضای هیئت رئیسه،
گروه های آموزشی و درمانی ،پزشکان و کارکنان مراکز در اجرای صحیح فرایندها و تأکید ویژه
رئیس دانشگاه بر عملیاتی شدن مصوبات است.
دکتر «قاســم جان بابائی» معاون درمان وزیر بهداشت نیز تجربه های موفق دانشگاه علوم
پزشکی شیراز در زمینه اجرای طرح منطقی تجویز آزمایش و مصرف لوازم پزشکی را ارزشمند
دانست و تبادل تجربه بین دانشگاه ها را یکی از راه های بهره وری بیشتر برشمرد.

درس در حال اجراست که امیدواریم تا دهه فجر یا
مهرماه آینده به بهره برداری برسد.
مدیرکل نوســازی مدارس همچنین با اشــاره به
تحویــل  300کالس درس در قالــب  35بــاب
آموزشــگاه در مهر ماه امســال از منابع دولتی و
مردمی به آموزش و پرورش گفت :در صورت تأمین
اعتبارات ویژه از ســوی مردم و دولت ایمن سازی
بالغ بر  9هزار  500کالس درس را که به استحکام
بیشتری نســبت به وضعیت فعلی نیاز دارند محقق
خواهد شــد؛ اما در شرایط فعلی به میزان اعتبارات
تخصیصی از طرف دولت و یا مشارکت خیرین کار
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بازسازی مدارس غیر استاندارد را که بالغ بر 1800
باب آموزشگاه در سطح اســتان است را به پیش
مــی بریم .موصلی همچنین از کلنگ زنی  120باب
پروژه از محل اعتبارات دولتی ،خیرین و بنیاد برکت
طی یکســال اخیر در استان خبر داد که کار ساخت
و ســاز آنها در حال اجرا هســت و افزود :امسال
ساماندهی سیستم گرمایشی  5هزار کالس درس
را نیز با توجه به فرا رســیدن فصل سرما در دستور
کار قرار دادیم که ســی درصــد آن تحقق یافته و
اجرای مابقی نیز منتظر تأمین اعتبار مورد نیاز است.
گفتنی است؛ انتقال دفتر مجمع خیرین مدرسه ساز

خارج از کشــور از تهران به شیراز؛ نشست های
متعدد با خیرین فرهنگ دوست استان برای ساخت
مدارس در مناطق مورد نیاز؛ بازدید از اغلب مدارس
تخریبــی؛ پروژه ای نیمه تمام و در حال ســاخت
شهرستان های استان از اقدامات اجرایی؛ مدیرکل
نوســازی مدارس فارس طی یکســال مسئولیت
وی بوده که ثمره آن تأمیــن تجهیزات مدارس و
اتخاذ تمهیدات الزم برای فعال ســازی و تسریع
در ســاخت ده ها فضاهای آموزشی در اقصی نقاط
استان از منابع اعتباری متعدد دولتی و مردمی بوده
است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس:

راهاندازی تشکیالت کارشناسی در ادارات خالف قانون است
حسین حسنپور -تماشا
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری
فارس راه اندازی تشکیالت کارشناسی در
ادارات را خالف قانون دانست.
محمدحسین دادخواه در همایش بزرگداشت
روز کارشــناس با بیان اینکــه از فعالیت
تشــکیالتی که موازی کانون کارشناسان
است توسط ادارات و بانکها جلوگیری شود،
اظهار کرد :در ماده  ۱۸قانون کارشناسان به
صراحت ذکر شــده است در تمامی مراحلی
که رجوع به کارشــناس الزم باشــد کلیه
وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و نهادهای
عمومی غیردولتی و سایر دستگاهها مکلف به
استفاده از کارشناسان رسمی هستند.
وی با بیان اینکه در سالهای نه چندان دور
اجازه داده شــد تا مؤسســات مالی زیادی
تشکیل گردد که در آن زمان دکتر مظاهری،
رئیس شورای عالی کارشناسان و بسیاری
از دلســوزان نظام اعالم نمودند که رشــد
قــارچ گونه این مؤسســات در آینده برای
کشــور هزینه در بر دارد و امروز شاهد این
صدمات هستیم ،افزود :در بحث کارشناسی
نیز تشــکیل مجموعه های مــوازی کانون
کارشناسان در آینده صدمات غیر جبرانی را
به کشور وارد می نماید.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری
فارس بــا بیان اینکه به دلیــل اهمیت کار
کارشناســی تقاضا داریم از ارجاع مستقیم
کار توسط ادارات و بانکها به کارشناسان
خاص جلوگیری به عمــل آید ،گفت :ارجاع
بــه کانون امکان رســیدگی بــه عملکرد
کارشناسان و امکان بررسی گزارش هم در
ارسال به مرجع درخواست کننده بر اساس
ماده  ۴۸آیین نامه اجرایی کانون کارشناسان
برای هیئت مدیره فراهم مینماید و در این
صورت هیچ کارشناســی نمیتواند خارج از
رشته خود کارشناسی نماید.
دادخواه بــا بیان اینکه برخــی از ادارات و
بانکها در بحث کارشناسی از کارشناسان
خارج از اســتان به ویژه تهران اســتفاده
مینمایند ،اظهار کرد :به دلیل عدم تسلط در
قیمت گذاری از بکارگیری این کارشناسان
جلوگیری شود و طی بخشنامه ای بکارگیری
کارشناسان بومی مورد تأکید قرار گیرد.
* سیستم مکانیزه ارجاع کارشناسان در
فارس راهاندازی شده است
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری
فارس با راه اندازی سیستم مکانیزه ارجاع
انجام کلیه امور به صــورت مکانیزه انجام
میگــردد ،اظهار کرد :در سیســتم ارجاع
توزیع عادالنه کار بین تمام کارشناسان بر
اساس رشته و حوزه کارشناسی و صالحیت
کارشناسی انجام میپذیرد.
دادخواه با بیان اینکه کارشناســان موظفند
گــزارش کار را باالفاصله بعــد از تحویل
به سیســتم ارائــه دهند ،گفــت :چنانچه
یک کارشــناس پس از انجــام چهار کار
کارشناسی گزارش را به سیستم ارائه ندهد
به هیــچ عنوان کار بعدی به ایشــان داده
نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در سیســتم ارجاع توزیع
عادالنه کار بین تمام کارشناســان ،امکان
کارهای کارشناســی به صورت سیستمی
بــه مراجع قضایی و امکانــات دیگر پیش
بینی شده اســت ،افزود :در حال حاضر با
دسترسی کانون به سیستم  cnsدادگستری
روزانه و لحظه ای وضعیت همکاران اعم از
مرخصی ،تمدید و یا عدم تمدید در سیستم
ثبت می گردد.
دادخواه بــا بیــان اینکه چــاپ و توزیع
کتاب اسامی کارشناســان و اپیلیکشن از
دیگر اقدامات کانون کارشناســان رسمی
دادگســتری فارس اســت ،اظهــار کرد:
اپیلیکشــن کانون کارشناســان رســمی
دادگســتری امکان به روزرســانی بر روی
موبایل و سیستم های کامپیوتری را دارد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری
فارس با بیان اینکه چاپ فصل نامه دیدگاه
کارشناســان از دیگر اقدامات کانون است،
گفــت :توجه به آموزش هــای کوتاه مدت
به صورت نیم روزه در قالب نشســت های
تخصصی کارشناسی در رشته های مختلف
و آمــوزش های بلندمدت بــرای صالحیت
کارشناسان الزامی است.
دادخواه گفت :در بحث تخلف کارشناسی که
مورد تأیید رئیس کل قضایی بوده نیز هیئت
مدیره با رصد عملکرد کارشناسان به گونه ای
عمل نموده کــه محکومیت های قضایی در
سال  ۹۶نسبت به ســال  ۹۵به یک پنجم
کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در موضوع سخت افزاری
اقدمات خوبی از قبیل گســترش فضاهای
فیزیکی دادگســتری صورت گرفته است،
افزود :در بحــث نرم افــزاری نیز امنیت
موجود در اســتان کــم نظیر اســت؛ در
سال های نه چندان دور در استان هر روز شاهد

آدم ربایی ،سرقت از بانک ها و طالفروشی
بودیم اما امروزه بســاط ناامنی از اســتان
برچیده شده است.
دادخواه با بیان اینکه مهمترین کار صورت
گرفته ابالغ بخشــنامه و دســتور رئیس
کل دادگستری به شــوراهای حل اختالف،
ادارات و بانک ها مبنی بر ارجاع مســتقیم
کار به کارشناسان رســمی دادگستری از
طریق کانون بود ،گفت :از مسئولین قضایی
درخواست می شــود مجددا ً بخشنامه ای
صادر و بــر این کار تأکید گردد و به اداراتی
که بخشنامه را رعایت نمی کنند تذکر الزم
داده شود.
وی افزود :با ارجاع مســتقیم کار توســط
ادارات به چند کارشناس خاص قطعاً حقوق
مردم ،دولت و ســایر کارشناسان پایمال
می شود.
* ارزشگذاری غیرواقعی  ۴۰۰میلیارد
تومانی برای اسپانسری فوتبال
دادخواه با بیان اینکــه یکی از بزرگ ترین
بدهکاران بانکی ،شخصی است که اسپانسر
فوتبال بــوده و در برنامــه  ۹۰نیز به طور
گســترده به آن پرداخته شد ،گفت :طی آن
بانکی  ۲ملک  ۴۰میلیــارد تومانی را برای
این فــرد  ۴۰۰میلیارد تومان کارشناســی
کرده است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری
فارس افزود :یک کارشناس غیر مرتبط نیز
ملکی را  ۲۴۰میلیارد تومان کارشناســی
کرد که پس از بررســی  ۱۴میلیارد تومان
مشخص شد.
وی افــزود :به همین دلیــل پرونده های
کارشناسی باید متناسب با تخصص افراد
باشد.
* مدیرکل دیوان محاســبات استان
فارس :کارآمــدی نظام اداری موجب
مقبولیت و مشارکت مردم در عرصههای
مختلف میشود
مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس در
همایش بزرگداشت روز کارشناس با بیان
اینکه در حلقه ســرمایه اجتماعی و فاکتور
تأثیرگذار کارآمدی نظام اداری و مقبولیت
قرار دارد ،اظهار کرد :هر چه کارآمدی نظام
اداری بیشتر شــود مقبولیت نیز افزایش
مییابد و در نهایت مشارکت مردم نیز در
عرصههای مختلف بیشتر میشود.
ساســان مبینی دهکردی با بیــان اینکه
فســاد تنها چیزی اســت که می تواند به
ســرمایه اجتماعی لطمه بزنــد و باعث
کاهش مقبولیت و عدم مشــارکت مردم
شــود ،گفت :بنابراین بایــد علت از بین
برنده ســرمایه اجتماعی را از بین ببریم و
این امر مستلزم نظام اداری کارآمد است
که در این راســتا وجود کارشناس خبره و
خوب در کنار محکمه قضایی کارآمد بسیار
با ارزش است.
وی افزود :یک نظر خوب کارشناســی و
مســتدل کمک می کند تا قاضی بهترین و
محکم ترین رأی را صادر کند.
وی بــا بیان اینکه ارزش کار کارشــناس
در پرونده های فســاد و نظامند بسیار با
اهمیت است ،افزود :کار کارشناسی در کنار
تخصص تقدس نیز است.
مبینی گفت :نظریه کارشــناس خوب باید
روشن و صریح باشد و همه چیز را در نظر
کارشناســی آورده باشد و چیزی را به بعد
موکول نکند.
مبینی با بیان اینکه ساالنه بیش از  ۲۰۰تا
 ۳۰۰هزار ارجاع به کارشناسان را داریم،
اظهار کرد :در این شلوغی کار اگر نظام مند
نباشیم با مشکل روبرو خواهیم شد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس با
بیان اینکــه  ۵۰درصد از قرارهای کاری و
ارجاع به کارشناس از طریق ارجاع مستقیم
به کارشناسان صورت می گیرد ،گفت :در
آن  ۵۰درصد نیز حقوقات قانونی کســر
نمی گردد که این بر خالف عرف و شــرع
و قانون است.
وی با بیان اینکه به عنوان کارشناس اولین
کسی که باید مراقب رفتار خود باشد همان

کارشناس اســت ،افزود :کارشناسان باید
ســالم کار کنند و از دریافت دستمزد بدون
کســر حقوقات قانونی بویژه مالیات امتناع
ورزند زیرا در کارشناسان در ابتدای کار خود
سوگند یاد کردند.
* معاون دادگســتری فــارس :نظر
کارشناس باید صریح و روشن باشد
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم
دادگســتری فارس ضمن تأکیــد بر لزوم
اصالح نظام تعرفه دســتمزد کارشناسان
دادگســتری ،توصیــه کــرد کــه نظرات
کارشناســان صریح و روشــن بوده و هر
کارشــناس رأســاً نظر خود را در خصوص
موضوع مورد کارشناسی اعالم کند.
قاضــی احمــد رحمانیــان در همایــش
بزرگداشت روز کارشناس با اشاره به اینکه
کارشناســی یکی از اصــول اثبات دعوی
معرفی شــده است ،گفت :امروز بسیاری از
پرونده هایی کــه در مراجع قضایی مطرح
میشود مبتنی بر نظر کارشناس است ،نه با
این هدف که تنها نظر کارشناس مورد توجه
قرار می گیرد بلکه امکان دارد در پرونده ای
نظر پزشکی قانونی مورد استفاده باشد.
وی به پیشــرفت علــم ،فنــون ،حرفه و
تکنولوژی در جامعه کنونی اشــاره و اضافه
کرد :ایجاد رشــته های جدید کارشناسی
احســاس می شــود چــرا که عــاوه بر

پرونده هــای قضایی ،نظر کارشناســان
در برخــی پروندههای شــبه قضایی مانند
کمیسیون ماده  ۱۰۰و پرونده های مالیاتی
هم مستلزم اخذ نظر کارشناس است.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم
دادگستری فارس به سابقه استفاده از نظر
کارشناســان در اعالم نظر قضات در تاریخ
اســام و ایران اشــاره و تأکید کرد :نظر
کارشناسی موضوعی است که همیشه مورد
استفاده قرار می گیرد.
قاضی رحمانیان با اشــاره به اینکه دو نظر
برای اینکه آیا نظر کارشــناس برای مرجع
قضایی حجیت اســت یا خیــر وجود دارد،
تصریح کرد :نظریه اول اینکه نظر کارشناس
حجیت نــدارد زیرا باید از قاعده عام آزادی
قضــات در ارزیابی اثبات دعوی اســتفاده
شــود هرچند قاضی برای اســتفاده از نظر
کارشــناس آزادی اختیار عمل دارد ،اما نظر
دوم اینست که اگر نظر کارشناس برخالف
اوضاع و احوال آن مسئله نباشد قابل استناد
است.
وی بــا بیان اینکه امــروزه در پرونده های
قضایی نظر کارشناســان یــا هیئت های
کارشناســی مبنای صدور احــکام قضایی
اســت ،این موضوع را نشان دهنده اهمیت
کار کارشناســان دانست و توضیح داد :اگر
حکمی به ناحق صادر شــود و مبنای صدور

حکم آن نظر کارشناسی باشد کارشناس در
ثواب و عقاب آن سهیم و شریک است.
معاون دادگســتری فارس با بیان اینکه کار
کارشناســان به کار قضات نزدیک است،
گفت :کارشناسان به نوعی هماهنگ کننده
در روند رسیدگی قضایی هستند و به قضات
در رســیدگی به پرونــده و احقاق حقوق و
اجرای عدالت کمک می کنند.
* کارشناسان میتوانند نقش مهمی در
کاهش اطاله دادرســی داشته باشند که
یکی از شکایات مردم از دستگاه قضایی
است
رحمانیان به اهمیت ســامت کارشناسان
تأکیــد و خاطرنشــان کرد :این ســامت
صرفاً سالمت اخالقی و مالی نیست اگرچه
این موارد هم مدنظر اســت اما ســامت
علمی و تخصصی کارشناســان و تعهد در
کنار تخصــص ضرورت دارد چــرا که اگر
کارشناســان بدون تخصص وارد موضوعی
شوند نه تنها به جایگاه خود بلکه به جایگاه و
شأن و مسند قضا و سالمت دستگاه قضایی
نیز آسیب وارد می کنند.
وی با اشــاره به اینکه کمتــر زمانی پیش
می آید که امکان صحبــت در جمع بزرگ
کارشناســان فراهم شــود ،این مراسم را
غنیمت شــمرد و به بیان برخی آسیبهای
مرتبط با حوزه کارشناسان پرداخت و بیان

کرد :کارشناسان میتوانند نقش مهمی در
کاهش اطاله دادرسی داشته باشند که یکی
از شکایات مردم از دستگاه قضایی است.
معاون دادگســتری فارس افزود :متأسفانه
برخی کارشناسان نظر خود را با تأخیر اعالم
می کنند و متوســط اعالم نظر کارشناسی
 ۶۵روز است که با دیگر تشریفات قضایی
امــکان دارد  ۶ماه به طول انجامد و کاهش
این مدت ضرورت دارد.
* برخی نظرات کارشناســان صریح و
روشن نیست و بر اساس مصلحتاندیشی
بوده و نشــاندهنده تســلط نداشتن
کارشناس به موضوع مورد ارجاع است
رحمانیــان با بیــان اینکه برخــی نظرات
کارشناســان صریح و روشــن نیست و بر
اساس مصلحت اندیشی بوده و نشاندهنده
تسلط نداشــتن کارشناس به موضوع مورد
ارجاع است ،عنوان کرد :نظرات کارشناسان
باید صریح ،روشن ،مســتدل و غیر مبهم
باشــد در غیر این صورت نیاز به اخذ مجدد
نظر کارشناسان است که این امر هم اطاله
دادرسی را به دنبال دارد.
وی با اشــاره به اینکه استدالل و استنباط
کارشناسان در اعالم نظرات خود ضرورت
دارد نه اینکه داســتان روایــت کنند ،بیان
کرد :هیچ ویژگی مانند اســتدالل به نظریه
کارشناســان غنا نمی بخشــد و نظریات
ضعیــف باعــث تضییع حقــوق اصحاب
دعوی می شــود همچنین ســیر گزارش
باید به نحوی باشــد کــه در انتها نتیجه
داشته باشد.
معاون دادگســتری فارس با تأکید بر اینکه
در نظرات کارشناســی سه یا پنج نفره باید
تمام کارشناســان نظر خود را اعالم کنند،
افزود :متأسفانه در برخی از نظرات تنها یک
کارشناس نظر خود را مکتوب کرده و مابقی
کارشناسان همانند ماشین امضا ،همان نظر
را امضا میکنند.
رحمانیــان تأکیــد کــرد :کارشناســان
بایــد از اعالم نظــر قضایی خــودداری
کننــد امــا متأســفانه در برخــی نظرات
کارشناســی همچون پرونده های مالیاتی
و تصادفــات این اعالم نظریه مشــاهده
میشود.
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شرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام
امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء مشترکین منطقه  4شرکت آبفا شیراز را به شرح
زیر به شرکت ها و پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 -1محل اجرا :شیراز -محدوده عملیاتی امور آب و فاضالب منطقه  4شرکت آب و فاضالب شیراز
 -2مدت اجرا( 12 :دوازده ماه)
 -3محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :شیراز ،پل حر ،خیابان ساحلی شرقی ،اداره مرکزی شرکت آبفا دبیرخانه
شرکت ،تلفن0713-2281156-8 :
 -4برآورد اولیه 13278312500:ريال
 -5تاریخ شروع فروش اسناد97/8/1 :
 -6تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه تا ساعت  15روز یک شنبه مورخ 97/8/6
 -7تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر تا ساعت  15روز یک شنبه مورخ 97/8/20
-8تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  97/8/21در محل سالن کنفرانس شرکت
 -9به مدارکی که فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلق ًا
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -10مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگزار می گردد و اعتبار آن از محل بودجه جاری شــرکت آبفا
شیراز می باشد.
 -11مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  560.000.000ریال
 -12قیمت اســناد 500.000 :ریال واریز به حساب شماره  0105699022004بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت آب
و فاضالب شیراز
 -13نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی -واریز نقدی به حساب شرکت آب و فاضالب شیراز– چک بانکی
تضمینی در وجه شرکت آب و فاضالب شیراز – مسدودی مطالبات مناقصه گر در صورت وجود مطالبات از شرکت آب
و فاضالب شیراز.
 -14سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اسناد و شرکت در مناقصه از طریق سایت های زیر اطالعات مناقصه را دریافت نموده
و اقدام به خودارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناسبی در خودارزیابی کسب می نمایند ،اسناد را خریداری کنند.
* وب سایت جهت اطالعات بیشتر آگهی مناقصه www.abfa-shiraz.com، www. nww.ir، http://iets.mporg-ir
می باشد.
* شرکت ها و پیمانکارانی که دارای گواهینامه تشخیص صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با کد  4بوده
و نام آن شرکت در سایت اداره کار قابل رؤیت بوده و مایل به شرکت در مناقصه می باشند می توانند با اعالم آمادگی
کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
* بــا توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه شــرکت کنندگان در مناقصه
می بایســت در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشــنهاد خود کد
کاربری را تحویل دهند.
http://iets.mporg.ir
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