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زندان های ایران به روی 
مدعیان حقوق بشر باز است

طی روزهــای اخیر اخبــار و گزارش های 
متعددی از مواضع کشــورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای مبنــی بر میانجی گری میان 
جمهوری اسالمی ایران و آمریکا و یا ایران 
و 1+5 برای آنچه نجــات برجام می نامند، 
منتشر شــده است. در همین چارچوب نیز 
دیروز »محمد بــن عبدالرحمن آل ثانی« 
وزیر خارجه قطر وارد تهران شد. همچنین 
عمان نیز آمادگی خود را برای ایفای نقش 
میانجــی اعالم کرده اســت. هــر چند که 
جمهوری اســالمی ایران همــواره بر اصل 
اســتقبال از دیپلماسی تاکید و مخالفتی با 
این میانجی گری ها نداشته و ندارد، اما چند 

اصل در باب میانجی گری ها مطرح است.
نخســت آنکه در باب میانجــی گری میان 
ایران و کشــورهای عربی نکته اساسی آن 
اســت که تهران همواره بر اصل همگرایی 
منطقه ای تاکید و حتی طرح امنیتی هرمز 
را با هدف اتحاد امنیتی منطقه مطرح کرده 
اســت در همین حال ایران برای امنیت و 
ثبات منطقه از هیچ اقدامی فروگذار نبوده 
اســت چنانکه مبارزه ایران با تروریسم در 
عراق و سوریه و حمایت از مقاومت در برابر 
رژیم صهیونیســتی در چارچوب امنیت و 

منافع کل منطقه بوده است.
در همین حال تهران بر لزوم اتحاد منطقه 
برای پایان بحران در ســوریه و عراق، پایان 
جنگ تحمیلی ســعودی علیــه یمن و نیز 
مبــارزه واحد با رژیم صهیونیســتی تاکید 
دارد و بر این اســاس بــرای آنچه میانجی 
گری برای آشتی ایران و کشورهای منطقه 
ذکر می شــود، نیاز به میانجی نمی باشــد 
بلکــه تغییر رفتار برخی کشــورهای عربی 
که به جای اســتقالل در سیاست خارجی 
در چارچــوب اجرای خواســته های آمریکا 
رفتار می کنند،امری ضروری اســت. تغییر 
رفتاری که عــدم همگرایی با تروریســم، 
حمایت وقاعی از فلسطین و عدم همراهی 
با تحریم های آمریکا علیه کشورهای منطقه 
و محور مقاومت را از سوی این کشورها به 
همراه خواهد داشــت. تا زمانی که عملکرد 
کشــورهای عربی مذکور تغییر نکند قطعا 
میانجی گــری نیز معنایی نــدارد چرا که 
جمهوری اســالمی بر اصل امنیت منطقه 
تاکیــد دارد حال آنکه رفتار این کشــورها 
ضدامنیــت منطقه اســت و ایران حاضر به 

پذیرش چنین رفتارهایی نخواهد بود.
 دوم آنکه در باب میانجی گری میان ایران 
و 1+5 نیز تکلیف مشخص است. از یک سو 
کشوری که از برجام خارج شده آمریکاست 
و اروپــا نیز به رغم مانــدن در برجام عمال 
از اجــرای آن خودداری کرده اســت و نه 
جمهوری اســالمی و از سوی دیگر شروط 
ایران برای پذیرش بازگشت آمریکا به برجام 
کامال مشــخص و آشکار اســت و آن اینکه 
تحریم ها به صورت کامل لغو شود و راستی 
آزمایی صحت لغــو تحریم ها صورت گیرد. 
در همین حال غــرب باید از زیاده خواهی 
برچیدن کامل توان هســته ای، حذف توان 
موشــکی و موقعیت منطقه ای ایران دست 
بردارد. در همین حال مصوبه مجلس مبنی 
بــر تعلیق تعهــدات برجامــی و آغاز غنی 
ســازی 20 درصــد و لغو اجــرای پروتکل 
الحاقی براســاس بندهای برجام بود و حق 
جمهوری اسالمی در برابر عدم تعهدپذری 
طرف غربی است لذا اینکه کشورها بخواهند 
جمهوری اسالمی بدون دستیابی به حقوق 
هســته ای اش، پذیرنده میانجی گری آنها 
باشــد به دور از منطق بــوده چرا که غرب 
اعتمادناپذیر بودنش راه به اثبات رســانده 
و جمهوری اســالمی نمی توانــد امیدی به 

مذاکره داشته باشد. 
 بازگشــت ایران به برجام ولــو همزمان با 
برای  نمی تواند دستاوردی  آمریکا  بازگشت 
ایران داشته باشد لذا میانجی گران از جمله 
قطر و عمان به جــای مطالبه کوتاه  آمدن 
ایران، باید محــور رفتاری خود را به اعمال 
فشــار به اروپا و آمریکا برای متعهدشــدن 
و دست برداشــتن از زیاده خواهی معطف 
سازند. نکته مهم آنکه میانجی گران منطقه 
ای و فرامنطقــه ای از قطر و عمان گرفته 
تــا ژاپــن و ... در حالــی از میانجی گری

تکالیف میانجیگران
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انجمن صنفی مدیران روزنامه های غیردولتی:
مصوبه دولت تعطیلی روزنامه ها را کلید خواهد زد

انجمن صنفی مدیران روزنامه های غیردولتی نسبت به مصوبه هیئت دولت در باره قطع آگهی های 
دولتی به روزنامه های کشــور اعتراض کرد. مدیران روزنامه هــای غیر دولتی در بیانیه ای که در 
همین زمینه صادر شــده اعالم کردند با این روند باید شاهد تعطیلی روزنامه های غیر دولتی در 

کشور باشیم. متن بیانیه انجمن صنفی مدیران روزنامه های غیر دولتی به این شرح است.
در شــرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامه های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی )از باب 
افزایش شدید هزینه ها و کاهش چشمگیر درآمدها( در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند 
و شــاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه 
اخیر هیات محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه ستاد  به شماره 
136159/ت55289هـــ در تاریخ 1399/11/25 ضربه مهلکــی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و 
تشــدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری 

فعاالن شاغل در این رسانه ها را در پی خواهد داشت.
زیرا در ماده 14 این مصوبه، با تکیه بر ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، مبنی بر 
انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخالف ظاهر اســتناد به ماده 13 قانون 
برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه های 
کثیراالنتشار تاکید می نماید )و هدف از آن ثبت اطالعات مهم معامالت عمومی کشور در حافظه 
مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن می باشد(؛ فراخوان مناقصات 
را به صورت الکترونیکی مکفی دانســته و انتشــار آگهی کاغذی )یا روزنامه ای( را با استفاده از 

کلمه »خودداری« منع نموده است.
در صورتی که این مصوبه اگر چه با شــعار صرفه جویی و کاهش هزینه های دولتی تصویب شده 
است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه های حاکمیت با فراهم شدن 
امکان اســتفاده از تغییر محتوای فراخوان های رســمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف 

اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل 58 قانون اساســی کشور قانون گذاری و وضع قواعد کلی و عام الشمول برای تنظیم 
روابط اجتماعی در صالحیت انحصاری قوه مقننه اســت و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی 
امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از 
قوه مقننه در مقام قاعده ســازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات 
نباید با متن و روح قوانین مخالف باشــد. در غیر این صورت قابل ملغی االثر شدن )توسط رییس 

مجلس( یا ابطال شدن )توسط دیوان عدالت اداری( است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهاد  ها نمی توانند به اســتناد صالحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب 
پارلمان را تغییر دهند یا نســخ و ابطال نماید و هم چنیــن نمی توانند در موارد خأل قانونی، به 

جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورد اشاره ایرادات زیر مشاهده می شود:

اوالً مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسالمی و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  است، می باشد.

ثانیــاً قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییــر داده به نحوی که یک عمل الزام آور 
قانونی را ممنوع نموده است.

ثالثاً با روح قانون اساسی )بند 2 اصل 3( که اصل را بر شفاف سازی و باالبردن سطح آگاهی های 
مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.

یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رســانه 
ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات 

از آن بهره مند می شدند را خواهد بست.
ولی ســوال مطرح این اســت که آیا با این به ظاهر صرفه جویی در هزینه ها،  قرار است بخشی از 

ویژه خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان الزم به یادآوری اســت که در صورت عدم اصالح یا لغو ماده 14 این مصوبه  در جلسه 
آتــی هیات محترم وزیران در روز چهارشــنبه مورخ 1399/11/28، ایــن انجمن به عنوان نهاد 
صنفی روزنامه های غیر دولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشــور را در جهت صیانت از حقوق 

شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
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خطیب زاده :

ایران در موضوعات منطقه ای با 
کشورهای منطقه گفت وگو می کند
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))  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ((

))  امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد  ((

ت اول 
نوب

شرکت توزيع نیروی برق استان 
کهگیلويه و بويراحمد 

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد خريد کاالی ذيل را از محل اعتبارات 
داخلی از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد ، لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل می آيد .

توضیحًا: کلیه کنتورها می بايست  مطابق آخرين الزامات توانیر)ويرايش 4(تولید و تحويل گردند.
زمان و مکان دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ  99/12/02  لغايت  99/12/06  )ساعت 19( از طريق  سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت)ستاديران( قابل دريافت میباشد.
تدارکات  از طريق سامانه   )19 )ساعت   99/12/16 تاريخ  تا  قیمت: حداکثر  پیشنهاد  برگ  و  اسناد  ارائه  مکان  و  زمان 

الکترونیک دولت)ستاديران(
زمان و مکان تحويل پاکت ضمانتنامه :  تا آخر وقت اداری روز شنبه  99/12/16  به آدرس : ياسوج - بلوار شهید مطهری 

- امور تدارکات و قراردادهای شرکت توزيع نیروی برق استان کهگیلويه و بويراحمد.
تاريخ افتتاح پاکت ها : روز  يک شنبه  99/12/17  ساعت 8  صبح      

مبلغ خريد اسناد مناقصه : 500/000 ريال واريز به حساب 0101913196008 بانک صادرات شعبه ياسوج کد 1534 به نام 
شرکت توزيع نیروی برق استان کهگیلويه و بويراحمد )پرداخت صرفاً از طريق سامانه ستاديران قابل انجام می باشد.(

-  حضور پیشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه بازگشايی پاکتها بالمانع است .  
-  حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه يک  شرکت کننده می باشد. 

-   ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
اسناد مناقصه فقط از طريق  سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاديران( به آدرس www.setadiran.ir قابل دريافت 

و ارسال  می باشد . 
فقط و فقط پیشنهاداتی که از طريق سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاديران( ارائه میگردد قابل بررسی میباشند و 

پیشنهادات ارائه شده به روش سنتی)پاکتهای فیزيکی(قابل رسیدگی نبوده و باطل می باشند.
*دريافت آخرين نسخه دستورالعمل ها و الزامات معیارهای ارزيابی فنی وآزمون های کنتورهای ديجیتالی و چند تعرفه 

به عهده مناقصه گر میباشد. 
نوبت اول :  99/11/28
نوبت دوم :  99/11/29

شماره 
کم  و کیف نوع مناقصهنوع کنتورعنوان مناقصهمناقصه

مناقصه
تعداد

برآوردتقریبی مدت اجرا)دستگاه(
)میلیون ریال( 

مبلغ تضمین 
) میلیون ریال (

99-62

کنتور تکفاز الکترونیکی 100 امپر بدون قاب 

طبق  اسناد یک  مرحله ای

2000

387.2163.157 ماه

5000کنتور تکفاز الکترونیکی با قاب و سیم خروجی نمره 6

5000کنتور تکفاز الکترونیکی با قاب و سیم خروجی نمره 10

2000 کنتور سه فاز دیجیتال با کابل خروجی نمره 10

20کنتور هوشمند تک فاز طرح فهام

1000کنتور سه فاز دیجیتال با خروجی نمره 6

 هشدارهای وزیر بهداشت درباره اسفند ماه سخت

اعالم خطر کرونایی


