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سرمقاله

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تایید خبر بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو گفت: دو نفر 
از همکاران وی بازداش��ت ش��دند.  غالمحسین اسماعیلی در گفت وگوی تلفنی با خبر ۱۴ 
شبکه یک ضمن تبریک عید غدیر خم، در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل 
س��ابق ایران خودرو گفت: آنچه در خبرگزاری ها مطرح ش��د، مورد تایید است. مدیرعامل 
س��ابق ایران خودرو بر اس��اس گزارش های ضابطین به مرجع قضای��ی، تحت تعقیب قرار 

گرفت و اقدامات اولیه انجام شد.
وی ادام��ه داد: وی تح��ت نظر بوده و دو نف��ر دیگر از دس��ت اندرکاران این مجموعه هم 
بازداشت هستند؛ اما به لحاظ اینکه شب عید بود، تحقیقات ناقص است و هنوز تحقیقات 
تکمیلی انجام نش��ده است. س��خنگوی قوه قضاییه یادآور ش��د: به جهت آنکه هم فرآیند 
رسیدگی به پرونده تسریع شود و هم بررسی صورت گیرد که اگر چنانچه اقتضا باشد قرار 
تامین متناس��ب صادر ش��ود، همکاران ما علی رغم روز تعطیلی و عید در محل کار حاضر 

شدند و از صبح مشغول بررسی و تحقیقات روی این پرونده هستند.
اس��ماعیلی ادام��ه داد: فرآین��د قضایی این پرونده هن��وز در گام های اولیه اس��ت و ادامه 
بازداش��ت این فرد یا هر گونه تصمیم دیگری موکول به اقداماتی اس��ت که امروز از سوی 

همکاران ما در حال انجام است.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی بر اینک��ه امروزه تخلفات زیادی از س��وی ش��رکت های 
خودروسازی صورت می گیرد تا جایی که عالوه بر افزایش قیمت ها یا خودرو را دیر تحویل 
می دهند و یا اینکه به مش��تری خودروی دیگری را تحمی��ل می کنند، برنامه قوه قضاییه 
برای برخورد با این تخلفات چیس��ت، گفت: ما بار ها اع��الم کردیم هر کجا با وقوع اعمال 

مجرمانه شویم، مقابله خواهیم کرد.
س��خنگوی ق��وه قضاییه افزود: خصوص��ا جایی که جمع زیادی از ش��هروندان ما از اعمال 
مجرمان��ه متضرر می ش��وند و به نوعی این موضوع به حقوق عموم��ی جامعه برمی گردد، 
بدون هیچ گونه اغماضی در نهایت توان و در اسرع وقت اقدامات و وظایف قضایی خود را 
انجام می دهیم. اس��ماعیلی ادامه داد: برخی از مطالبی که ش��ما اشاره کردید ممکن است 
دارای عنوان مجرمانه نباش��د و بخش��ی از آن در صالحیت تعزیرات حکومتی باشد. ما در 

زمینه بخش های کیفری ورود پیدا کردیم.
سخنگوه قوه قضاییه گفت: عالوه بر آن ریاست قوه قضاییه دستوری را به سازمان بازرسی 
کل کش��ور به لحاظ نقش و جایگاه نظارتی این س��ازمان داده اس��ت برای آنکه در حوزه 
مس��ائل خودروسازان و اجحافی که در حق مردم مطرح شده که صورت گرفته و تاخیرها، 
تعویض ها و خودرو های ناقص و افزایش قیمت با جدیت ورود پیدا کرده و به خواست خدا 
بعد از ارائه گزارش س��ازمان بازرس��ی اگر الزم ش��د در تداوم همین پرونده هایی که برای 
خودروس��ازان تشکیل شده و یا به صورت مستقل، حتما از ناحیه مراجع قضایی رسیدگی 

انجام خواهد شد.  میزان

هر چند نمی توان دیپلماس��ی را نفی کرد، اما در دنیای 
کنونی کاربردی ندارد و تنها برای ژس��ت سیاسی و گپ 

های محافل دیپلماتیک به کار می آید!
دیپلماسی اکنون ابزاری است در دست برخی تا در بازی 
های سیاسی باشند و قهوه بخورند در یک کافه شیک و با 
کالس، یا در هتلی گران قیمت یک اتاق الکچری داشته 
باش��ند. دیپلمات ها اهل گفت وگو، مذاکره و البی گری 
هستند، گفت و گوهایی که حتی شاید به مسائل شخصی 
هم بکشد برای این که دو طرف بیشتر احساس نزدیکی و 
دوستی کنند. شگرد دیپلمات های دنیا همین است، حتی 

حال و احوال خانواده و نوه و نتیجه را هم می پرسند!
البته ش��اید بعضی وقت ها بحث و جدل هایی هم میان 
آنها پیش بیاید که باعث شود دری را بکوبند یا خودکاری 
پرتاب کنند یا حتی از پشت میز مذاکره بلند شوند و چند 
قدمی بزنند تا اعصابش��ان آرام شود و یا حتی اتاق را هم 
ترک کنند. همه ای��ن ادا اطوارهای دیپلماتیک برای آن 
است تا ش��اید در میان این مذاکرات طوالنی، نفس گیر 
و پر هزینه، توافقی به دس��ت بیاید و تفاهمی، تا مشکل 
طرفین نیز حل شود، اما تا بوده، هیچ توافقی دو طرف را 
راضی نکرده و همیشه یک طرف ماجرا زیان دیده و طرف 

مقابل سود برده است.
هر چند در برخی مواقع نیز دو طرف نه زیان کرده اند نه 

سود اما این گزینه زیاد اتفاق نیفتاده است.
مذاکره، گفت و گو و دیپلماس��ی در دنیای کنونی به این 

دلیل جواب نمی دهد که هیچ منطقی حاکم نیست.
عقالنیت و منطق در دنیا نابود شده، اگر قرار بر ارجحیت 
دادن به دیپلماس��ی بود که نباید هیچگاه در دنیا جنگی 
ص��ورت می گرفت، ک��ه حتی از دل بس��یاری از همین 
دیپلماس��ی ها جنگ های خونینی راه افتاده که سال ها 
طول کشیده و ویرانی های فراوانی بجا گذاشته و میلیون 
ها نفر نیز کشته شده اند. دیپلماسی زمانی جواب می دهد 
که هر دو طرف از عقل و منطق برخوردار باشند، یک طرف 
میز، زورگویی نکند و با قلدری سعی نداشته باشد که طرف 

مقابل خود را وادار به پذیرفتن خواسته های خود کند.
از همه مهمتر پایبندی طرفین به توافقی است که از راه 
دیپلماسی شیک و الکچری به دست آمده است، اگر قرار 
است که یک طرف مذاکره پس از توافق و امضای پیمان، 
پس از مدت زمان کوتاهی از توافق خارج شود و به خاطر 
این عهد شکنی هم هیچ جریمه ای نپردازد و تنبیه نشود، 
این همه هزین��ه و زمان که برای مذاکره و توافق مصرف 

شده به چه دردی می خورد؟!
اما یک راهبرد دیگر که بسیار موفق و کارآمد است مقابل 

دیپلماسی وجود دارد که توانسته موفق عمل کند.
زمانی که دیپلماسی نمی تواند از حق و حقوق شما دفاع و 

آن را حفظ کند چه باید کرد؟
باید تن به خواس��ته طرف زورگوی ماج��را داد و از حق و 

حقوق خود گذشت؟
شاید برخی از کشورها، مردمان و دولت ها باشند که تن 
به چنین کاری بدهند تا ش��اید به امید این که فشارها و 

تهدیدات کاهش یابد.
اما کشورها و مردمانی هم هستند که مقابل زورگویی های 
طرف مقابل که پش��ت میز مذاکره هم پیگیری می شود 
و اتفاقاً به خاطر درک ش��رایط موجود می توان پیش��ی 
بینی کرد که نتیجه آن دیپلماسی چه خواهد شد، راهبرد 
مقاومت را در پیش می گیرند که خوب هم جواب میدهد. 
ایران چنین راهبردی را در پیش گرفته و توانسته دشمن 
را مهار کند، دش��منی که از ِعده و ُعده فراوانی برخوردار 
اس��ت، اما مقابل راهبرد مقاومت فعال جمهوری اسالمی 

ایران مستأصل مانده است.
در همین ماجرای توقیف غیر قانونی نفتکش حامل نفت 
ایران در تنگه جبل الطارق به دس��ت انگلیس، اگر ایران 
کوتاه می آمد و تعهد می داد که بنا بر خواس��ته اتحادیه 
اروپا به سوریه نفت صادر نمی کند، یقین بدانید نفتکش 
های دیگری از ایران در دیگر آبهای بین المللی و یا حتی 

در آبهای خودمان توقیف می شد.
اما پس از آن که نفتکش گریس ۱ از س��وی انگلیس در 
جبل الطارق توقیف ش��د، چند روز پس از آن ایران یک 
نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس به طور قانونی توقیف 
کرد. توقیف نفتکش انگلیسی، لندن را عصبانی کرد چرا 
که تصور آن را نداش��ت ایران دست به چنین کاری بزند. 
انگلیس پس از بیش از یکماه از توقیف نفتکش حامل نفت 
ایران، اختی��ار آن را به حاکمیت جبل اطارق واگذار کرد 
و مس��ئولین این منطقه نیز رأی به رفع توقیف گریس ۱ 
دادند. این نفتکش جبل الطارق را ترک کرد، اما دادگاهی 

در آمریکا حکم توقیف آن را صادر کرده است!
حکمی که دادگاه ایاالت متحده صادر کرده نشان دهنده 

همان منطقی است که آمریکا ندارد!
شکایت از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به دادگاهی در 
ایاالت کلمبیا ش��ده و این دادگاه نیز رأی را به نفع وزارت 

خزانه داری این کشور صادر کرده است.
بر اساس شکایت وزارت خزانه داری آمریکا؛ این نفتکش و 
تمامی محموله نفتی آن و نیز مبلغ ۹۹۵ هزار دالر با استناد 
به نقض »قانون فوق العاده اقتصادی بین المللی«، اختالس 
بانکی، پولش��ویی و دست داش��تن در تروریسم، مصادره 
میشود! به دزدی و راهزنی دریایی چهره قانونی می دهند 
در حالی که رژیم آمریکا به تنهایی نمی تواند علیه کشور 

دیگری حکم صادر و آن را اجرا کند.
آی��ا با چنین منطقی می توان گفت و گو کرد و پای میز 

مذاکره نشست تا به توافق رسید؟
برجام با وجود همه پیشی بینی هایی که درباره آینده آن 
شد، اکنون درس عبرتی است برای همگان به ویژه آنهایی 

که دل در گرو توافق با آمریکا داشتند.

دیپلماسی ناکارآمد
مقاومت کارآمد

سیاوش کاویانی

خ���ب���ر

ارتش پرچم سوریه را در خان شیخون 
به اهتزاز درآورد

آیت هللا جنتی:

مسئله تجزیه یمن در شرایط کنونی 
امکان تحقق ندارد
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سرلشکر باقری: 
آزادسازی نفتکش »آدریان دریا« بیانگر 
اقتدار ایران در عرصه بین المللی است

((  آگهى مناقصـه عمومى یک مرحله اى  ))

امور تدارکات و خدمات پشتیبانى شرکت توزیع نیروى برق استان 
کهگیلویه و بویراحمد 

ول
ت ا
نوب

شرکت توزیع نیروى برق استان کهگیلویه و بویراحمد

شرکت توزیع نیروى برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومى خریدارى  
نماید ، لذا از شرکتهاى تولید کننده اى که تأییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کاال  مى نمایند 

دعوت به عمل مى آید .
((   مناقصه شماره   40- 98   ))

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  98/6/2  لغایت  98/6/6  با مراجعه در ساعات ادارى به اتاق شماره 14 
( امور تدارکات ) و همچنین مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تا زمان تحویل اسناد  
زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه :  تا آخر وقت ادارى روز  شنبه  98/6/16  به آدرس : یاسوج – بلوار شهید مطهرى 

–  اتاق شماره 12 ، حراست شرکت توزیع نیروى برق استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ افتتاح پاکت ها : روز  یکشنبه  98/6/17  ساعت 9  صبح      

شرکتهاى تولیدى مجازند تا آخر وقت ادارى 98/6/16 نسبت به اصالح یا پس گرفتن پاکتها اقدام نمایند . مدت اعتبار پیشنهادها 
از تاریخ بازگشایى پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .

مبلغ خرید اسناد مناقصه : 500/000 ریال واریز به حساب 0101913196008 بانک صادرات شعبه یاسوج کد 1534 به نام 
شرکت توزیع نیروى برق استان کهگیلویه و بویراحمد  

** هیچگونه پیش پرداختى در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** بهاى کاال بصورت شرایطى و مرحله اى و یا تهاتر بصورت مدت دار پرداخت مى گردد .

** مناقصه بر اساس نرخ فلزات مشمول تعدیل قیمت کاال مى گردد . ( قیمت پایه آلومینیوم بر اساس قیمت بورس کاالى ایرانى 
در آخرین روز پیشنهاد قیمت مناقصه مى باشد )

*** تولید کننده ملزم مى باشد روى کابل ها نام شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد را حک نماید .
- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایى پاکتها بالمانع است .

- مناقصه با یک شرکت کننده نیز رسمیت دارد و بازگشایى مى گردد .
- به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد .
- پاکتهاى فاقد الك و مهر بازگشایى نخواهد شد .  

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر WWW.tavanir.org.ir  و اطالع رسانى مناقصه در سایت شرکت توزیع 

WWW.KBEPDCO.IR  قابل دسترسى مى باشد .
نوبت اول : 98/5/30                       نوبت دوم : 98/5/31      

کم  و کیف نوع مناقصهواحد کاال مقدار کاالعنوان مناقصهردیف
مناقصه

محل تأمین 
اعتبار

مشخصات فنى 
کاال

مدت 
اجراى 
تعهد

مبلغ تضمین
( میلیون ریال )

برابر داخلىطبق اسنادیک مرحله اىمتر000 43انواع کابل مسى1
استانداردها و 
الزامات توانیر

3076سه ماه

انواع کابل مفتولى و 2
کانسنتریک

107 000””””””1027

1678””””””000 178انواع کابل خودنگهدار3

1531”””””کیلوگرم000 161انواع سیم آلومینیوم 4

کشیدن ترمز بی مسئولیتی 
وسازان خودر

تایید خبر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

دو نفر از همکاران وی بازداشت شدند

سیاست روز حاشیه های برکناری مدیرعامل غول های خودروساز را بررسی می کند
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سلیمی:
استفاده از کارتخوان توسط 

پزشکان یک قانون است


