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فرمان عفو رهبری را 
سریع تر اجرا کنید

دستور اژه ای به روسای کل دادگستری ها
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فاصله اروپاییان با تندروهای اسرائیلی
اروپاییان در مدیریت اختالف هایشان با تهران مراقبند 
این  کنند.  اسرائیل حفظ  مواضع  با  را  فاصله خود  که 
راستگرای  به شدت  دولت  استقرار  با  ویژه  به   مراقبت 
است.  نمایان  گذشته  از  بیش  نتانیاهو«  »بنیامین 
اروپاییان نمی خواهند در مسیری برانند که ماجراجویان 
اسرائیلی بر آن تأکید دارند. آنان به درستی می دانند که 
راندن در مسیری که تابلوی راهنمای آن را تل آویو تعیین 
کند، جز به هم ریختگی هرچه بیشتر اوضاع و تن دادن 
به دردسر سازی یک دولت پر حاشیه، حاصلی در بر 

ندارد. 
نتانیاهو پس از سفر به پاریس و گفت  وگو با »امانوئل 
ماکرون« سرخوردگی خود را از همراه کردن اروپاییان در 
مقابله با برنامه هسته ای ایران به گونه دیپلماتیک اعالم 
کرد. او حاصل گفت  وگوهایش با رئیس جمهوری فرانسه 
را تفاوت و فاصله چگونگی تعامل با تهران خواند. بنابراین 
یکی از قطب های تأثیرگذار در مواضع اروپاییان، آب پاکی 
را به دست رئیس دولت راستگرای اسرائیل ریخت. اما 
آیا این فاصله به معنای تمایل اروپاییان برای  کاهش 
تنش با تهران است؟ شاید پاسخ بله باشد، اما نشانه ها 

در مجموع خالف این تصور را می گوید.
مهم ترین کارویژه رویکرد مهندسی شده اروپاییان در 
قبال تهران،  سه مشخصه  اصلی دارد: نخست؛ مشارکت 
در قامت دستیار هم سو با واشنگتن  در جهت وادار کردن 
تهران به قبول چارچوب مذاکراتی تازه که محدود به تنها 
موضوعات هسته ای نیست. دوم؛ پرهیز از ایده هایی که به 
بستن روزنه های روابط با تهران می انجامد. سوم؛ تدبیرهای 
الزم برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن فضا درصورت ناامید 
طرف های  با  دیپلماتیک  تعامالت  ادامه  از  تهران  شدن 

اروپایی - آمریکایی و حتی آژانس بین المللی هسته ای.

جاللخوشچهره سرمقاله

موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمع کثیری از متهمان 
در  اخیر  ناآرامی های  جریان  در  بازداشت شده  افراد  جمله  از  محکومان،  و 

کشور، مورد توجه بسیاری از رسانه ها و مطبوعات انگلیسی زبان قرار گرفت.
تخفیف مجازات  و  عفو  با  رهبری  مقام معظم  موافقت  ایسنا،  گزارش  به 
جمع قابل توجه و کثیری از متهمان و محکومان دادگاه های عمومی و انقالب 
و سازمان قضایی نیروهای مسلح که شامل متهمان و محکومان ناآرامی های 
اخیر کشور نیز می شد، بازتاب گسترده ای در مطبوعات و رسانه های خارجی 

داشته است که به مواردی از آن ها اشاره می شود.
از  نفر  ایران »ده ها هزار«  رهبری  تیتر »مقام معظم  با  رویترز  خبرگزاری 
زندانیان را عفو کرد« این اقدام را مورد توجه قرار داده و در گزارشی به جزئیات 

این فرمان عفو اشاره کرد.
ضد  معترضان  برخی  ایران  رهبری  معظم  »مقام  تیتر  با  گاردین  روزنامه 
حکومتی را عفو می کند«، درباره این اقدام نوشت: آیت الله علی خامنه ای، 
مقام معظم رهبری ایران با عفو محدود بسیاری از بازداشت شدگان در جریان 
اعتراضات در ایران موافقت کرده است. مقامات می گویند، این عفو شامل 
افراد دو تابعیتی، زندانیان محکوم به اعدام یا افرادی نمی شود که از جرائم 

خود اظهار ندامت نکرده باشند.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی با تیتر »ایران اعالم عفو می کند اما 

نه برای بسیاری از معترضان« به بررسی جزئیات این فرمان عفو پرداخت.
همچنین، روزنامه واشنگتن تایمز در گزارشی اشاره کرد که این فرمان عفو 
در  بازداشت شدگان  از  نفر  هزار«  »ده ها  برای  زندان  احکام  »کاهش  جهت 
اعتراضات ضد حکومتی« بخشی از عفو ساالنه مقام معظم رهبری ایران است 

که در آستانه پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال ۱۹۷۹ انجام می شود.
با توجه به اشاره رسانه ها و مطبوعات خارجی فقط به بخشی از مشموالن 
این عفو، شایان ذکر است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه ایران،  
روز گذشته در توضیحاتی تکیمیلی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه خیلی ها به 
اشتباه گمان کردند که این عفو فقط برای بخش اول یعنی بحث اغتشاشات 
این  گفت:  ندادند،  قرار  توجه  مورد  را  محکومان  سایر  عنوان  و  است  اخیر 
عفو ناظر بر هر دو بخش است که باید سنجیده، رسیدگی و انطباق داده 
شود، البته استثنائاتی هم وجود دارد؛ کسانی که اتهام محاربه و افساد فی 
االرض دارند و یا افرادی که مرتکب قتل و جرح عمدی شدند، کسانی که به 
نفع دشمن خارجی مبادرت به جاسوسی کردند، کسانی که ارتباط مستقیم با 
سرویس های خارجی داشتند، افرادی که مبادرت به تخریب اماکن دولتی، 
محکومیت  سابقه  مورد  دو  از  بیش  که  اشخاصی  کردند،  عمومی  و  نظامی 
کیفری موثر دارند و یا کسانی که شاکی و مدعی خصوصی دارند در صورتی 
که نتوانند رضایت شاکی را جلب کنند و یا خسارتی را که مدعی خصوصی 

طلب می کند را جبران نکنند مشمول این عفو نخواهند شد.
ایران وعده عفو  تیتر »مقام معظم رهبری  با  نیز  روزنامه واشنگتن پست 
»ده ها هزار نفر« را می دهد«، در گزارشی به جزئیات این فرمان،  همچنین 
به موارد مطرح شده در نامه رییس قوه قضائیه ایران به رهبر انقالب درباره 

موافقت با این درخواست عفو اشاره کرد.
عالوه بر این، روزنامه فایننشال تایمز  نیز در گزارشی با تیتر »ایران با عفو 
»ده ها هزار« نفر از زندانیان موافقت کرد« صدور این فرمان عفو را از سوی 

رهبر انقالب مورد توجه قرار داد.
برخی  برای  ایران  قضائیه  »قوه  تیتر  با  گزارشی  در  نیز  بلومبرگ  شبکه 

معترضان زندانی ارفاق قائل می شود«، به جزئیات این فرمان عفو پرداخت.
شکبه روسی راشا تودی با تیتر »ایران »ده ها هزار« نفر از محکومان را عفو 
می کند«، این فرمان عفو را مورد توجه قرار داده و نوشت: سید علی خامنه ای، 
مقام معظم رهبری ایران با عفو »ده ها هزار« نفر از زندانیان موافقت کرده 
است که در میان آن ها، افراد محکوم شده به دلیل نقششان در اعتراضات و 

اغتشاشات اخیر قرار دارند.
با چهل وچهارمین سالروز  اقدام هم زمان  این  ادامه نوشت:  راشا تودی در 
پیروزی انقالب اسالمی ایران انجام شده است که در بازه اول تا یازدهم فوریه 

گرامی داشته می شود.

خبرگزاری روسی اسپوتنیک نیز در این باره نوشت: آیت الله علی خامنه ای، 
رهبر ایران با پیشنهاد غالمحسین محسنی اژه ای،  رییس قوه قضائیه ایران برای 
تخفیف یا عفو احکام برخی از معترضان بازداشت شده در ایران موافقت کرده 
انقالب اسالمی  پیروزی  با چهل وچهارمین سال روز  این عفو هم زمان  است. 

ایران و  اعیاد ماه رجب انجام خواهد گرفت.
شبکه قطری الجزیره در این باره نوشت: مقام معظم رهبری ایران با عفو 
یا تخفیف احکام زندان ده ها هزار زندانی، از جمله افرادی که در اعتراضات 

ضدحکومتی بازداشت شده بودند را موافقت کرد.
الجزیره با اشاره به این که این فرمان عفو با معیارها و شروطی همراه بوده 

است، به جزئیات آن اشاره کرد.
شبکه فرانس ۲۴ با تیتر »ایران به زندانی شدن »ده ها هزار« نفر در اعتراضات 
اذعان کرد اما می گوید برخی را عفو می کند«، نوشت: مقام معظم رهبری 
ایران با عفو و تخفیف احکام زندان برای ده ها هزار نفر از افراد بازداشت شده 

در جریان اعترضات ضد حکومتی موافقت کرد.
فرانسه ۲۴ همچنین اشاره کرد که این فرمان عفو در آستانه سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی ایران و به عنوان بخشی از عفو ساالنه مقام معظم رهبری 

انجام شده است.
اشاره این شبکه فرانسوی به تعداد افراد بازداشت شده و افرادی که مشمول 
این عفو می شوند در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این 
سوال که آیا می توان تعداد تقریبی از عفو شوندگان را اعالم نمود یا خیر، 
بیان داشت:  بایستی عفو به سلسه مراتب و کلیه مراجع قضائی، دادگاه های 
عمومی و انقالب و سازمان قضائی نیروهای مسلح ابالغ شود، سپس پرونده 
افرادی که با ویژگی های عفو همخوانی دارند احصاء خواهد شد و بعد از آن 
عفو  دامنه  که  گفت  می توان  اما  می گردد؛  مشخص  افراد  تعداد  که  است 
و  توجه  قابل  می شوند  عفو  این  که مشمول  افرادی  تعداد  و  وسیع  موسع، 

کثیر است.
خبرگزاری آلمانی دویچه وله نیز با تیتر » مقام معظم رهبری ایران به طور 
مشروط معترضان را عفو می کند«، در گزارشی به معیارهای اعالم شده افرادی 

پرداخت که مشمول این فرمان عفو خواهند شد.
افراد  احکام  ایران  تیتر »مقام معظم رهبری  با  شبکه چینی سی جی تی ان 
روز  ایران  رهبر  نوشت:  می دهد«،  تخفیف  را  اعتراضات  در  بازداشت شده 
یک شنبه با درخواست غالمحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضائیه ایران 
دارند،  مجازات  تخفیف  شرایط  که  زندانیانی  مجازات  تخفیف  یا  عفو  برای 

موافقت کرد.
این فرمان در  این که  به  اشاره  با  نیز  ان اچ کی  ژاپنی  این، شبکه  بر  عالوه 
آستانه سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران صادر شده است، نوشت: مقام 
معظم رهبری ایران جمع کثیری از زندانیان، از جمله کسانی را که در جریان 

اعتراضات ضد حکومتی اخیر بازداشت شده بودند، عفو کرد.
روزنامه انگلیسی تلگراف نیز با تیتر »مقام معظم رهبری ایران ده ها هزار 
نفر از افراد مربتط با اعتراضات حجاب را عفو کرد«، در گزارشی به جزئیات 

معیارهایی پرداخت که در این فرمان عفو مطرح شده است.
شبکه آمریکایی سی ان ان نیز با تیتر »ایران احکام جمع »کثیری« از زندانیان 
را عفو می کند یا تخفیف می دهد« به صدور فرمان عفو از سوی رهبر انقالب 

اسالمی پرداخت.

بازتاب گسترده »عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان« 
در رسانه های خارجی

و   چراغ سبز به دالالن خودر
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دستورات تازه شورای رقابت به نفع کیست؟

شورای رقابت حکم جدید رو کرد؛ عرضه خودرو در بورس ممنوع است. حاال با این وضع همه چیز به قبل بر می گردد. به 
زمانی که بازار خودرو بیش از امروز به کام دالالن بود.

 در یک ماه اخیر بازار خودرو قدری در حال سامان گرفتن و آرام شدن بود. در همین یک ماه حضور مجدد شورای رقابت 
در عرصه قیمت گذاری چند باری تکذیب شده بود. حاال اما با دستورالعمل جدید شورای رقابت به نظر می رسد این آرامش 
موقت را باید در حال پایان یافتن دید. بر اساس آنچه که در این دستور العمل آمده، همه خودروهای تولیدی، مونتاژ وارداتی 

انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می شوند.
طبق این دستورالعمل مبنای قیمت براساس فرمول سازمان حمایت محاسبه خواهد شد و برای حفظ فضای رقابتی قیمت 

هر خودرو با قیمت سه خودرو هم رده از نظر کالس، کیفیت و استاندارد، قیمت پایه رقابتی استخراج می شود.

سه شنبه 18 بهمن 1401
16 رجب 1444 
7 فوریه 2023
سال هجدهم
شماره 5306
12 صفحه
5000 تومان
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 جایگزین بهتری
 برای برجام
وجود ندارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
اعالم کرد
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 چرخش
 به سمت

 مربی ایرانی

تناقض عجیب برای مربی خارجی؛ 
فدراسیون تحریم است و باشگاه ها معاف؟
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 بوی عیدی
 در مشام

دستمزدبگیران

مبلغ پاداش و عیدی کارگران مشمول قانون 
کار و وضعیت بازنشستگان مشخص شد

زمین لرزه زمین لرزه فاجعه بارفاجعه بار  در ترکیه  در ترکیه
 صفحه  11

زلزله در ترکیه و سوریه هزاران نفر کشته بر جای گذاشتزلزله در ترکیه و سوریه هزاران نفر کشته بر جای گذاشت

 -

نوبت اول
آگهی مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد   نوبت اول:1401/11/18  
نوبت دوم :1401/11/19  

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید ، لذا از 
شرکتهای تولید کننده دعوت بعمل می آید.

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  1401/11/20  و حداکثر تا تاریخ  1401/11/26  ساعت  19  با مراجعه به سامانه تدارکات 
WWW.SETADIRAN.IR  الکترونیکی دولت )ستادیران( به آدرس

زمان و مکان تحویل پاکت ضمانت نامه :  تا ساعت 8 روز  شنبه  1401/12/06  قبل از بازگشایی مناقصه به آدرس : یاسوج -  بلوار 
شهید مطهری - شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد- امور تدارکات و قراردادها - مشفق پور ، پاکت الف )اصل 

ضمانت نامه و فیش واریزی ( را تحویل نمایند. 
تبصره : متقاضیان مجازند تا  ســاعت  19   روز  شنبه  1401/12/06  نسبت به بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت » ستادیران « و اصالح یا انصراف اقدام نمایند .
تاریخ افتتاح پاکات :  روز   یکشنبه   مورخ   1401/12/07   ساعت  8  صبح   

مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .
مبلغ خرید اســناد مناقصه :  500.000  ریال واریز الکترونیکی » از طریق ســامانه ستادیران« به حساب  0101913196008  بانک 
صادرات شعبه یاسوج کد 1534  به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد و  اصل فیش پرداختی را به همراه 

ضمانتنامه در پاکت الف ارائه نمایند. ** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** برنده مناقصه بر اساس قیمت کل انتخاب می گردد . 

** بهای کاال بصورت مرحله ای مدت دار و یا تهاتر حواله فلزات یا اوراق قرضه پرداخت می گردد .
** ارسال نمونه کاال با پالک مشخصات الزامی است ) طول نمونه CM 30 مد نظر است (

** مناقصه بر اساس نرخ فلزات مشمول تعدیل قیمت کاال می گردد . )قیمت پایه آلومینیوم و مس براساس قیمت بورس کاالی 
ایرانی در آخرین روز پیشنهاد قیمت مناقصه می باشد.(

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

- تولید کننده بایستی در ویندور لیست توانیر باشد و همچنین برای هر کاال تاییدیه توانیر داشته و ضمیمه اسناد ارائه نماید .
- مناقصه با یک شرکت کننده نیز رسمیت دارد و بازگشایی می گردد .

- کابل ها بایستی براساس آخرین الزامات توانیر تولید شده باشند و شرکت تولید کننده بایستی تاییدیه توانیر داشته باشد.
- هزینه حمل کاال تا انبار خریدار بر عهده فروشنده است .

- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 
شد .

- پیشنهادات رسیده خارج از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستادیران( مردود و بررسی نمی گردد .
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

دریافت اسناد مناقصه و ارسال پیشنهاد قیمت فقط از طریق سامانه ستادیران به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   قابل 
پذیرش می باشد ./ 
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