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ممکن است شاهد خطرات مشابه ناو 
بونهام در سایر ناوهای آمریکایی باشیم

ط��ی ماه ه��ای اخیر بس��یاری از کش��ورها 
معطوف به عرصه سیاست داخلی خود شده 
ان��د که مح��ور آن را نیز مقابل��ه با ویروس 
کرونا تش��کیل می دهد. ویروسی که سراسر 
جهان را فرا گرفته و ه��ر روز نیز ابعاد تازه 
تری می گی��رد که ل��زوم همگرایی جهانی 

برای مقابله با آن را ضروری می سازد.
ضرورت��ی که البته آمری��کا و اروپا با اعمال 
تحریم علیه س��ایر کشورها به کارشکنی در 
قبال آن می پردازند که سکوت سازمان های 
بین الملل��ی در قبال این کارش��کنی جای 
تامل دارد. البته آمریکایی ها یک سیاس��ت 
دیگ��ر را نی��ز به ج��ای رویکرد ب��ه مقابله 
ب��ا کرونا در دس��تور کار دارن��د و آن ایجاد 
جنگ روانی علیه کش��ورهایی که دشمنان 
آمریکا نامیده می ش��وند اس��ت که چین و 
روس��یه و جمهوری اس��امی ایران در راس 
آن قرار دارند. در باب رفتار آمریکا در قبال 
ایران دیروز پومپئو وزیر خارجه آمریکا ادعا 
کرده است که رئیس جمهور ترامپ رویکرد 
جدید را در قبال ایارن اجرا کرده اس��ت که 
با دولتهای قبلی آمریکا متفاوت بوده است. 
ای��ن ادعا در حالی مطرح ش��ده که کارنامه 
4 ده��ه عملک��رد آمریکا از کارت��ر و ریگان 
گرفت��ه تا اوباما و ترامپ نش��ان می دهد که 
ماهی��ت رفتاری آنان یکس��ان بوده و صرفا 
در ابزار مورد اس��تفاده علی��ه ایران متفاوت 
بوده ان��د و در نهایت هیچ کدام به تعهدات 
خود عمل نک��رده و یا در زمان آش��وب به 
حمای��ت از ناآرامی در ای��ران پرداخته اند. 
در کن��ار تمام این مباحث آنچه در عملکرد 
آمریکایی ه��ا طی ماه های اخی��ر به ویژه از 
زمان ترور س��ردار سپهبد قاس��م سلیمانی 
مشاهده می شود رویکرد همه جانبه آمریکا 
به سیاس��ت تخریب چهره ای��ران در میان 
دوس��تان و متحدان خویش است. در کنار 
تشکل های حقوق بش��ری ادعایی آمریکا از 
اع��دام کنید گرفته تا اع��دام نکنید، آمریکا 
در قب��ال هر ک��دام از کش��ورهای منطقه 

سناریویی علیه ایران اجرا می کند.
در ح��وزه افغانس��تان فضای رس��انه ای از 
تصاویر و گزارش های غیرمس��تند با ادعای 
بدرفتاری مرزبان ایرانی با اتباع افغانس��تان 
منتشر می ش��ود و یا تصادف ماشین قاچاق 
اتباع فعال در یزد به س��وژه تخریبی روابط 
دو کشور مبدل می شود. در عراق نیز جنگ 
روان��ی معرف��ی مقاومت مردم��ی به عنوان 
مهره ایران و عامل ناآرامی در عراق ش��دت 
گرفته اس��ت. حمات نیروه��ای امنیتی به 
فرمان آمری��کا به مقر حشدالش��عبی و نیز 
حمات��ی که به بهان��ه مقابله با تروریس��م 
ب��ه ای��ن جریان ها ص��ورت گرفت��ه در این 
چارچ��وب قاب��ل ارزیابی اس��ت. نکته دیگر 
آنکه در لبنان نی��ز آمریکایی ها در حالی با 
محوریت سفیرش��ان به اخت��اف افکنی و 
آش��وب خیابانی دامن می زنند که همزمان 
تحری��م و ق��رار دادن حزب ا... در لیس��ت 
گروه ه��ای تروریس��تی را ب��ا همراهی اروپا 
ص��ورت داده اند. نام��ه ادعایی 230 حقوق 
دان علی��ه حزب ا... حلقه تکمیلی این روند 
است. نکته مهم آنکه آمریکا با ادعای ارتباط 
حزب ا... با ایران این فشارها را تشدید کرده 

است.
ح��ال ای��ن س��وال مطرح اس��ت ک��ه چرا 
آمریکایی ها فض��ای تخریب چهره ایران در 
می��ان متحدانش را در پیش گرفته اس��ت؟ 
هر چند ک��ه رویکرد تبلیغات��ی علیه ایران 
از ارکان همیش��گی سیاست های ضدایرانی 
غ��رب بوده اما اقدمات اخیر آنها یک تفاوت 
عمده دارد که محور ه��دف گذاری آنان را 
آشکار می سازد. آمریکایی ها یک کلید واژه 
دارند و آن لزوم تمدید تحریم تس��لیحاتی 
ایران است که براساس برجام در مهرماه لغو 

خواهد شد.
آمریکایی ها می دانند که جمهوری اسامی 
ای��ران امنیت خود را امنیت منطقه می داند 
و ب��ا لغو تحریم های تس��لیحاتی در صورت 
تمای��ل هر ک��دام از کش��ورهای همس��ایه 
حاضر ب��ه تقویت توان دفاع��ی آن در برابر 
تهدیدات امنیتی است به ویژه اینکه آمریکا 
تاکن��ون به تعهدات خ��ود در هیچ کدام از 
این کشورها عمل نرکده است. آمریکایی ها 
با ایجاد فضای تخریب چهره ایران در  افکار 

اجرای سیاست تخریب
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مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره م م /98/0267/ت 2 مربوط به انتخاب موسسه صدور گواهینامه جهت تمدید و صدور گواهینامه هاى مربوط به سیستم هاى مدیریت یکپارچه و 
انجام ممیزیهاى مراقبتى سیستمهاى مدیریت کیفیت ، محیط زیست  ،ایمنى و سالمت شغلى ، امنیت اطالعات ، خدمات آموزشى و مصرف انرژى در ستاد شرکت ملى مناطق نفتخیز 

جنوب و شرکتهاى تابعه
الف- شرح مختصر خدمات: 

انتخاب موسسه صدور گواهینامه هاى مربوط به سیستمهاى مدیریت یکپارچه و انجام ممیزى هاى مراقبتى سیستمهاى مدیریت کیفیت محیط زیست ، ایمنى و سالمت شغلى ، امنیت 
اطالعات ، خدمات آموزشى و مصرف انرژى در ستاد شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب و شرکتهاى تابعه

ب- محل اجراى خدمات و مدت انجام کار
محل اجراى خدمات در ستاد شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب و شرکتهاى تابعه و مدت انجام آن 30 ماه مى باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/13/242/000/000 ریال مى باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضى
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاى بومى استانى مى باشد.

- داراى گواهینامه صالحیت ممیزى مدیریت امنیت اطالعات از سازمان افتا ریاست جمهورى و تاییدیه اعتبار از مراجع اعتبار بخشى بین المللى (AB) مورد تایید کارفرما بر اساس شرح 
 ISO45001 ، ISO27001 ، ISO9001 ، ISO14001 ،  ISO50001 ، ISO21001 کار در حوزه سیستمهاى مدیریت شامل

- توانایى ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ -/662/100/000 ریال همچنین (10 درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات مى باشد)
هـ - محل و مهلت دریافت مدارك مناقصه گران

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود حداکثر ظرف 10 روز پس ازانتشار آگهى نوبت دوم آمادگى خود را به صورت کتبى به یکى از آدرس هاى ذیل الذکر اعالم مدارك ارزیابى 
کیفى وفق بند «ج» ماده 12 قانون برگزارى مناقصات (ارزیابى کیفى) اقدام نمایند.

ضمنًا مى بایستى ظرف مدت 14 روز اطالعات مورد درخواست در قالب یک عدد زونکن مدارك ارزیابى کیفى برابر اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه  و به آدرس هاى ذیل الذکر 
در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهى است کارفرما این حق را براى خود محفوظ مى دارد به مدارکى که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مى گردد ترتیب اثر ندهد ضمنا پس از بررسى هاى 

الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد  شرایط تحویل داده خواهد شد.
محل دریافت اسناد ، واقع در اهواز ، کوى فدائیان اسالم ، خیابان پارك 4 (روبروى امور مسافرت) ، مجتمع ادارى امور حقوقى و قراردادها ، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق 
شماره 1) و یا تهران ، میدان آرژانتین ، ابتداى خیابان بیهقى ، پالك 28 ، ساختمان مرکزى یازدهم ، شرکت ملى نفت ایران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهاى 
مناطق نفتخیز جنوب ، و مهلت  دریافت اسناد توسط مناقصه گران تایید شده تا روز شنبه مورخ 1399/6/1 و مهلت ارائه نرخ تا پایان وقت ادارى شنبه مورخ 1399/6/15 و گشایش 
پیشنهادها راس ساعت 8/30 روز یکشنبه مورخ 1399/6/16 در اهواز ، کوى فدائیان اسالم مجتمع شهید تندگویان واقع در روبروى بلوك 2 – ساختمان سابق طرح هاى راه و ساختمان 

صورت مى گیرد.
همزمان ارائه معرفى نامه و  کارت ملى براى متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه آگهى تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى مى باشد.
 WWW.NISOC.IR            http://iets.mporg.ir            WWW.shana.ir

شماره مجوز: 1399,1907شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

۲۵ میلیون ایرانی از کرونا عبورکرده اند
روحانی در ستاد مقابله با کرونا

فرصت چانه زنی ها را از دست 
ندهیم!

حسن روانشید*
از کلمه ارزش��مند فرصت طی این سال ها بهترین استفاده را در 
مکاتبات، مراودات و محتواها برده ایم اما آیا می توانیم ادعا کنیم 
از محتوای آن نیز به خوبی بهره مند ش��ده و قصد داریم گام های 
بلندتری را در پناه آن برداریم. نگاهی به حساب های خزانه داری 
کل طی دو دهه گذشته نشان از آن دارد که تا پایان سال 1395 
بیشترین رقم پرداخت های فاقد هویت و ارزشی که به دکان های 
دونبش خارج از کشور که اکثر آن ها سالن ایاالت متحده آمریکا 
و اتحادیه اروپا هستند، پرداخت  نموده و در مقابل آن هیچگونه 
امتیازی به دست نیاورده ایم، حیرت آور است! یکی دو سال اخیر 
را نادیده گرفته و سری به سال 1395 می زنیم تا ضمن بررسی 
مفاد مصوبه هیئت دولت در تاریخ 21 شهریور این سال به عمق 
هزینه های بدون بازده نگاهی داش��ته باش��یم تا اگر برای هیئت 
حاکمه مسجل شده است فاقد ارزش الزم می باشد رایزنی نمایند 
که قسمتی از عضویت ها حذف و یا حقوق آن ها به حداقل ممکن 
برسد زیرا چالش های اخیر پیرامون فشار تحریم ها و تهدیدها و 
همچنی��ن بحران کرونا به خوبی نش��ان داد که هیچ یک از آن ها 
نتوانسته اند مس��اعدتی به اعضای خود و بخصوص ایران داشته 
باشند. در این جلس��ه هیئت دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی 
و بر اس��اس ماده واحده قانونی عضویت دولت جمهوری اسامی 
ایران در سازمان و مجامع بین المللی از محل ردیف 107000/3 

که مربوط به س��همیه حق عضویت و کم��ک دولت ایران بابت 
مخارج س��ازمان ملل متحد و س��ایر س��ازمان های بین المللی و 
تعهدات قانون بودجه س��ال 1395 کل کش��ور است پرداخت و 
س��ازمان برنامه وبودجه و همچنی��ن وزارت امور خارجه موظف 
ش��وند همه س��اله اینگونه عمل کرده و س��همیه حق عضویت و 
تعهدات را به موقع پرداخت نمایند. شاید قضاوت یک طرفه و فاقد 
اطاعات الزم و پشت پرده نتواند ارزش داشته باشد اما می شود 
از متولیان بخصوص وزارت امور خارجه پرس��ید که آیا پرداخت 
این ارقام کان توانس��ته اس��ت باری از دوش مشکات مختلف 
کشور که توسط دو قطب اروپا و آمریکا برای آن به وجود آمده، 
بردارد؟ این سوألی است که می تواند وسعت خود را داشته باشد 
بنابراین تنها به درج جدول مجامع و دس��تگاه های طرف و رقم 
حق عضویت ساالنه آن ها اکتفا می کنیم. ایران از سال 1395 در 
73 نهاد بین المللی به این ش��رح عضویت دارد که بیشترین رقم 
پرداختی س��االنه مربوط به س��ازمان ملل متحد در سال 2016 
بالغ بر 20 میلیون و 687 هزار دالر بابت حق عضویت به این نهاد 
بوده است و در همان سال آژانس متخاصم و متهاجم بین المللی 
ان��رژی اتمی مبل��غ یک میلیون و 237 ه��زار دالر از ایران بابت 
حق عضویت دریافت نموده تا صرف تولید محتوای گزارش های 
مغرضان��ه خ��ود علی��ه فعالیت های هس��ته ای کند و س��ازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت »اوپک« هم دریافت س��االنه حق 
عضویت خود از ایران را که طی آن سال به تنهایی یک میلیون و 
هفتصد هزار یورو بوده صرف جریان سازی برای حذف مشتریان 
آن کرده اس��ت و سازمان خواروبار جهانی هم با دریافت دو رقم 
971973 و 683505 یورو س��عی کرده اس��ت تا به نحوی برای 

بازار صادرات کش��اورزی ایران س��د ایجاد کند درحالی که بقیه 
این 74 نهاد بین المللی نیز از قافله عقب نمانده تا ضمن دریافت 
ارقامی به ضدیت با رهبری آمریکا و اروپا علیه ایران بپردازند که 
جا دارد تنها نام آن ها در این مبحث ذکر شود: 1-سازمان اسامی 
آموزش علمی و فرهنگی،2- اتحادیه پس��ت جهانی،3- اتحادیه 
بین المللی مخابرات،4- س��ازمان جهانی گمرک، 5-سازمان ملل 
متحد، 6-مرک��ز داوطلبان جنوب، 7- گ��روه داوطلبان 77، 8- 
برنامه ملل متحد، 9- برنامه جهانی غذا، 10-س��ازمان اقتصادی 
اکو، 11-س��ازمان منع ساح های شیمیایی، 12-گروه داوطلبان 
15، 13- س��ازمان همکاری های کنفرانس اسامی، 14-کمیته 
بین المللی صلیب س��رخ، 15-دیوان داوری الهه، 16- موسس��ه 
بین المللی حقوق خصوصی، 17- آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
18- موسس��ه بین المللی مطالعات آسیای مرکزی، 19- مجمع 
آس��یایی UAT،20- اتحادیه همکاری اقیانوس هند، 21- گروه 
هش��ت کشور درحال توسعه، 22- س��ازمان جهانی تجارت، 23- 
سازمان جهانی بهداشت گرمسیری، 24- صندوق ملل متحد برای 
کودکان، 25- اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان، 26- صندوق 
جمعیت ملل متحد، 27- س��ازمان بین المللی کار، 28- دانشگاه 
فناوری اسامی، 29- سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی، 30- 
سازمان جهانی بهداشت دام، 31- کنوانسیون بین المللی مبارزه 
با بیابان زدایی، 32- کمیس��یون کنترل ملخ صحرایی، 33- گروه 
مش��اوران بین الملل تحقیقات کش��اورزی، 34- پروتکل ایمنی 
زیستی، 35- سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری، 36- سازمان 
جهانی هواشناسی، 37- سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، 38- 
نظام ترجیحات تجاری، 39- مرکز اسامی توسعه تجارت، 40- 

سازمان آموزشی- علمی ملل متحد یونسکو، 41- مراکز تحقیقات 
تاریخ، هنر و فرهنگ اس��امی، 42- موسسه فرهنگی اکو، 43- 
مجمع فقه اس��امی، 44- س��ازمان پلیس جنایی، 45- سازمان 
بین المللی مهاج��رت، 46- اوپک کش��ورهای صادرکننده نفت، 
47- کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، 48- مرکز 
آموزشی و تحقیقاتی کشورهای اسامی، 49- سازمان بهره وری 
آسیا، 50- سازمان بین المللی استاندارد، 51- سازمان بین المللی 
اندازه شناسی قانونی، 52- کمیسیون بین المللی الکترونیک، 53- 
انجمن جهانی هس��ته ای، 54- کنوانسیون پاریس، 55- سازمان 
جهانی مالکیت معن��وی، 56- موافقت نامه پروتکل مادرید، 57- 
کنوانسیون تاالب ها، 58- برنامه محیط زیست سازمان ملل، 59- 
پروتکل مونترال حفاظت از الیه اوزون، 60- کنوانسیون حفاظت 
از الیه اوزون، 61- کنوانس��یون وین برای حفاظت از الیه اوزون، 
62- کنوانس��یون چهارچ��وب تغییر آب وهوا، 63- کنوانس��یون 
تجارت بین الملل،64- کنوانسیون کنترل نقل وانتقال برون مرزی، 
65- پروت��کل کیوت��و تغییر آب وهوا، 66- کنوانس��یون حفاظت 
از گونه های مهاجر وحش��ی، 67- س��ازمان منطقه ای حمایت از 
محیط زیس��ت دریایی، 68- کنوانس��یون چهارچوب حمایت از 
دریای خزر، 69- کنوانسیون آالینده های استکهلم، 70- سازمان 
جهانی جهانگ��ردی، 71- مرکز بین الملل مطالعات و حفاظت از 
آثار فرهنگی، 72- کنوانس��یون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی 
ملموس جهان و 73- کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس 
جهان که البته طی سه سال گذشته دکان های تازه ای در سراسر 
جهان باز ش��ده تا مش��تریان نقدی همچون کشور ما را از دست 

نداده و ضمن دریافت ارز باد هوا تحویل دهند!

برگزاری هرگونه همایش، سمینار و گردهمایی 
ممنوع است

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
کرونا، گفت: برگزاری هرگونه همایش، سمینار و گردهمایی 
حضوری در سطح کش��ور تا شرایط کاهش شیوع و ابتای 
بیماری کرونا ممنوع است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی 
و انتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی س��تاد ملی مدیریت کرونا در اباغیه به استانداران 
و روسای ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا عنوان کرد: با 
توجه به ش��یوع مجدد بیماری کووید 19 در کشور و اعمال 
برخی محدودیت ها، با تصویب بیس��ت و شش��مین جلسه 
کمیت��ه امنیتی، اجتماعی و انتظام��ی که 25 تیرماه برگزار 
شد و با تایید وزیر کشور، در راستای جلوگیری از گسترش 
و ابت��ای بیماری در س��طح کش��ور و صیانت از س��امت 
ش��هروندان،  برگزاری هرگونه همایش، سمینار و گردهمایی حضوری در سطح کشور تا شرایط کاهش 

شیوع و ابتا به بیماری ممنوع است.
ذوالفقاری در این اباغیه اش��اره کرده اس��ت؛ درصورت لزوم برای برگزاری همایش ها و س��مینارها با 

استفاده از امکانات الکترونیکی و به صورت ویدئوکنفرانس اقدام شود.
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی س��تاد مل��ی مدیریت بیماری کرونا همچنین در این اباغیه 
خطاب به اس��تانداران و روسای ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا تاکید کرده است تا ضمن اقدام در 
این زمینه، این دستور را به دستگاههای استانی و فرمانداری های تابعه نیز اباغ نمایند تا اقدامات الزم 

معمول گردد.  وزارت کشور


