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غنیسازی اورانیوم حق همه اعضا انپیتی است و قابل سلب نیست
دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی در واکنش به اظه��ارات مداخلهجویانه جان
بولتون ،غنیسازی اورانیوم را حق همه کشورهای عضو معاهده  NPTخواند
که قابل سلب و اعطا نیست.
دریاب��ان علی ش��مخانی نماینده در واکنش به اظهارات جان بولتون مش��اور
امنیت ملی کاخ سفید نوشت:
 -۱غنی سازی اورانیوم برای مصارف صلح آمیز ،حق همه کشورهایی است
که عضو معاهده NPTهستند و قابل سلب یا اعطا نیست.
 -۲آمریکاییها چنین تفسیری از  NPTنداشتند و ایران در سال
 ۱۳۹۱وادارشان کرد که به چنین حقی اعتراف کنند و بعد پای
میز مذاکره بنشینند.
-۳پذیرش حق قانونی ایران برای غنی سازی اورانیوم از سوی
آمریکا ،ش��رط وروداین کش��ور به مذاکرات هستهای بود و نه
نتیجه آن.
 -۴کش��ورهای  ۵+۱در موافقتنام��ه برج��ام بر حق
قانونی ایران برای داش��تن غنی سازی اورانیوم
از س��وی  ۵+۱صحه گذاردن��د و بر آن تاکید
کردند.
- ۵قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان
ملل متح��د ،حق غنی س��ازی ایران را
تبدیل به س��ندی بین المللی و الزام
اور برای کشورهای جهان کرد.

 -۶اظهارات مش��اور امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا که طی ان حقوق ایران
برای غنی س��ازی اورانیوم را نفی کرده اس��ت ،نم��ادی از بدعهدی ،یکجانبه
گرای��ی و نادیده گرفتن مجموعه هنجاره��ای بینالمللی بوده و فاقد هرگونه
ارزش و اعتبارحقوقی است-۷ .اظهاراتی از این دست نشان میدهد که اقدام
ای��ران برای کاهش پلکانی تعهدات برجامی تنها مس��یر مواجهه با کش��وری
است که پذیرش هرگونه تعهد را برنمیتابد .جان بولتون مشاور امنیت
مل��ی کاخ س��فید در صفحه توئیترش نوش��ت« :یکی از بدترین
اشتباهات برجام که در حال حاضر خود را نمایان کرده است،
اج��ازه دادن به ایران برای حفظ توانمندی غنی س��ازی آن
است .نباید غنی سازی برای ایران باشد و تا زمانی که ایران
جاهطلبیهای هستهای و فعالیتهای شرورانه خود را ترک
نکند ،حداکثر فشار بر ایران ادامه خواهد یافت».
بولتون  11تیر ماه و قبل از ورود ایران به گام دوم توقف
برخی تعهدات برجامی به افزایش سقف غنی
س��ازی ایران واکنش نش��ان داد و در
پیام��ی در توئیت��ر نوش��ت« :هیچ
دلیلی وجود ن��دارد که ایران غنی
س��ازی خود را افزایش دهد ،مگر
آنکه این اقدام بخش��ی از تالشها
برای کاهش زمان گریز برای تولید
تسلیحات هستهای باشد».

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1/98/044ت
شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران
(سهامی خاص)

جهت تامین خودروهای سواری وعمومی کارکنان در منطقه الوان
شماره مجوز139802384 :

نوب

همراه��ی دولتمردان با آمریکا و عدم توجه نظام س��رمایه داری حاکم بر فرانس��ه موجب
اس��تمرار اعتراضات مردمی ش��ده است چنانکه شهروندان فرانس��وی معترض به سیاست
ه��ای اقتص��ادی دول��ت و ضد نظام س��رمایه داری که جنبش خود را از  ۱۷نوامبر س��ال
 ۲۰۱۸میالدی ش��کل داده اند دیروز نیز برای س��ی و شش��مین هفته متوالی به خیابان
های فرانس��ه آمده اند تا این بار خشم خود در اعتراض به خشونت پلیس علیه شهروندان
را نشان دهند.
گزارش رس��انه های فرانس��وی از پاریس ،تولوز ،کان و دیگر ش��هرهای این کشور حکایت
از ش��کل گیری تجمعاتی در س��ی و ششمین هفته متوالی اعتراض های موسوم به جلیقه
زردهاست .در شهر تولوز ،جلیقه زردها خواستار اعتراض علیه "خشونت پلیس" و همگرایی
میان س��اکنان حومه ش��هر و معترضین در شهرها ش��ده اند .میدان کاپیتول و مرکز شهر
همچن��ان برای برگزاری هرگونه تجمعی ممنوعیت دارد .معترضان در صورت ورود به این
دو محل با جریمه  ۱۳۵یورویی مواجه خواهند شد.
تارنم��ای مجله اینترنتی جلیقه زردها هم در مطلبی نوش��ت :امروز دیگر مس��ئله جلیقه
زردها نیس��ت که مساله "ش��هروندان عصبانی" است .در ش��هر کان فرانسه نیز قرار است
معترض��ان در س��اعت  ۱۳به وق��ت محلی در بلوار "مارش��ال لو کل��رک" در مقابل "مک
دونالد" تجمع کنند .آنها می گویند :این ش��نبه نقطه عطفی در روند شکل گیری جنبش
جلیقه زردهاست .تارنمای "ون مینوت" هم نوشت :خانواده «آداما ترائوره» خواهان پیگرد
تاریخی علیه خش��ونت پلیس هس��تند .خانواده ترائوره که سه سال پیش قربانی خشونت
پلیس ش��د و جان خود را از دست داد ،خواستار برگزاری تجمعی اعتراضی علیه خشونت
نیروهای پلیس در "بومون س��وروآز" واقع در "ایل دو فرانس" در س��ی و شش��مین شنبه
اعتراض ها شدند .در این تجمع اعتراضی ،جلیقه زردها و گروه های دفاع از فعاالن اعتراض
های اجتماعی و محیط زیست حضور داشتند.
از آغاز تظاهرات علیه دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از  ۱۷نوامبر ۲۶(۲۰۱۸
آبا )۹۷ ،تاکنون دس��تکم دو هزار تظاهرکننده و یک هزار نیروی پلیس زخمی ش��ده اند.
پارلمان فرانس��ه روز چهارشنبه گذشته با انتشار گزارش��ی ،خسارت مالی برجای مانده از
جنبش "جلیقه زردها" را برای اقتصاد این کشور ،میلیاردها یورو اعالم کرد.
براساس گزارش پارلمان فرانسه ،خشونتها و تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضهای
چند هفتهای جلیقه زردها ،پیامدهای مخربی بر همه بخشهای اقتصاد فرانس��ه داش��ته
است که رقم آن به میلیاردها یورو میرسد.
تهیه کنندگان این گزارش ،خس��ارتهای اقتصادی برجای مانده مانند یک زلزله توصیف
کردن��د که در اینده پس لرزههای اقتصادی بس��یار زیادی دارد .این گزارش که پس از دو
ماه تالش کمیتهای از مجمع ملی فرانس��ه تهیه ش��ده است .این خسارتها به طور عمده
شامل تخریب اموال عمومی و دولتی توسط جلیقه زردها و همچنین اعتصابهای گسترده
کارمندان فرانسوی شاغل در خدمات عمومی بوده است.
سرسختی مکرون در برابر خواستههای مخالفان وی موسوم به جلیقه زردها درحالی است
که اعتراضات آنها همچنان کم و بیش ادامه دارد .ش��رکتهای بیمه فرانس��ه تخمین زده
اند که از آغاز اعتراضهای این کش��ور تاکنون ،بیش از دو میلیارد یورو خسارت به اقتصاد
فرانسه وارد شده است.
در چند ماه گذش��ته ،بیش از  ۱۰هزار و  ۳۰۰گردهمایی در این مدت در سرتاسر فرانسه
برگزار ش��د و ش��رکت کنندگان در آن آزادانه درباره موضوعات گوناگونی چون بهداشت،
آموزش و پرورش ،فرهنگ ،محیط زیست ،قدرت خرید ،بازنشستگی ،مالیات ،عدم تساوی
و وجود بی عدالتی در اجتماع بحث و گفت وگو کردند.
اعتراضها در ابتدا در واکنش به سیاستهای اقتصادی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری
فرانس��ه بویژه در حوزه س��وخت و مالیات آغاز شد اما به س��رعت جنبه سیاسی پیدا کرد.
دولت این کشور در هفتههای گذشته با عقبنشینی از برخی سیاستهای خود و اختصاص
بودجه بیشتر به کارگران و بازنشستهها ،سعی در مدیریت بحران ایجاد شده داشته اما در
این مسیر موفق نبوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
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آرامش خلیج فارس با توقیف
قانون شکنان بریتانیایی

میزان اجاره بها در تهران
 ۳۰درصد افزایش یافته
که امیدوارکننده است

وم
د

انگلیس پیش از آمریکا بر ایران س��لطه داشت،
س��لطه ای که باعث ش��ده بود ای��ران از عقب
افتادگی شدیدی رنج ببرد .اشغال ایران از سوی
نیروه��ای انگلیس��ی و اقداماتی که در پس این
اش��غال علیه کشورمان اعمال کرد ،ویرانی های
زیادی ب��ه بار آورد .بریتانیای کبیر! بیش��ترین
حضور و نفوذ را از زمان قاجار در ایران داش��ت
و ای��ن حضور و نفوذ تا زم��ان پهلوی نیز ادامه
داش��ت .با وجودی که آمریکا نیز در ایران و بر
روی سران کشور سلطه و احاطه داشت ،باز هم
انگلیس به یکه ت��ازی های خود ادامه می داد،
ت��ا جایی ک��ه در کودتای  28م��رداد نیز نقش
اصلی را بازی ک��رد .انگلیس اکنون دلتنگ آن
دوران اس��ت ،دورانی که با دخالت و تصمیمات
رژیم سلطه گر و اش��غالگر بریتانیا بر سر ایران
رفت ،رژیم سلطنتی انگلیس با وجود پادشاهان
بی کفایت و بی لیاقت توانس��ت نفوذ خود را در
ایران گس��ترش دهد تا جایی که حتی ش��اه را
تغیی��ر می داد ،وزیران را تعیین می کرد ،صدر
اعظم را به ش��اه تحمیل می ک��رد و زمانی که
صدر اعظمی همچون امیرکبیر روی کار بود ،او
را با توطئه و دسیسه به شهادت رساند.
فردی همچون امیرکبیر ،مانع بزرگی بر سر راه
نفوذ و تأثیر انگلیس در ایران بود ،اقداماتی که
امیرکبیر در زمان صدارت خود بر ایران داشت،
بس��یاری از برنامه های بریتانیا را به هم ریخت
و اجازه ن��داد تا انگلیس بر سرنوش��ت و آینده
ایران س��وار ش��ود ،اما با وجود خیانتکارانی که
دست نشانده رژیم س��لطنتی انگلیس در بدنه
و س��اختار حکومت پادش��اهی قاجار بودند ،راه
و روش انقالب��ی امیرکبی��ر در آن مقطع ،ناکام
ماند ،اما اسطوره صدر اعظم شجاع ایران ،الهام
بخش برای آیندگان ش��د ،اس��طورهای که پس
از گذش��ت بیش از  2قرن از حضور و حاکمیت
س��ازنده او در ایران همچن��ان یک نمونه نادر و
بی نظیر در میان مردم شناخته می شود.
سیاست اس��تکبار س��تیزی صدر اعظم دوران
ناصرالدین ش��اه بود که توانس��ت ،ای��ران را در
بس��یاری از زمینه ه��ای اقتصادی ،سیاس��ی،
نظامی و فرهنگی ارتقاء دهد.
در دوران پهل��وی نیز انگلیس نقش اول را بازی
می کرد ،از انقراض سلس��له قاج��ار و روی کار
آوردن فردی بی سواد با نام رضاخان میرپنج و
تاسیس پادشاهی پهلوی ،انگلیس نقش اساسی
داشت ،حتی عزل رضاشاه و روی کارآمدن پسر
او محمدرضا ش��اه نیز از دسیس��ه ها و توطئه
های بریتانیا بود.
با این تاریخ غم انگیز س��لطه انگلیس در ایران،
انقالب اس�لامی به همه آنچه که تا پیش از آن
فرصت حضور اتگلیس در ایران و تصمیم گیری
در مهمترین ارکان نظام کش��ور وجود داش��ت،
پایان داد و این اتفاق ،هم برای انگلیس دردناک
بود و هم برای آمریکا ،چرا که پای این دو کشور
از خاک ایران اسالمی قطع شد.
در جایی که حکومت س��لطنتی انگلیس تا آن
اندازه در ایران نفوذ و حضور داشت و برای همه
مس��ائل کش��ور تصمیم گیری می کرد ،بسیار
س��خت و دردآور بود که انقالب اسالمی باعث
قطع دست این کش��ور سلطه گر شود که همه
منافع کشور را به تاراج می برد.
ام��ا ماج��رای این روزه��ای ای��ران و انگلیس،
داستانی متفاوت با دوران قاجار و پهلوی دارد،
انقالب اس�لامی ای��ران با این رژی��م خبیث به
گون��های رفتار می کند که گویی این جمهوری
اس�لامی ایران است که دس��ت باال را دارد و با
اقت��دار و توانمن��دی خ��ود ،بریتانی��ا را تحقیر
میکن��د و اجازه نم��ی دهد تا این کش��ور در
ام��ور داخلی ایران مداخل��ه کند و حتی حضور
انگلی��س در منطقه خلیج ف��ارس را به چالش
کشیده است.
درک این مس��اله ک��ه دوران قاج��ار و پهلوی
پایان یافته و به زباله دانی تاریخ پیوس��ته ،برای
انگلیس دشوار است و هنوز تصور می کند ،ایران
از استقالل سیاسی برخوردار نیست ،لکن سران
این کش��ور همچنان مانند دوران قاجار در رؤیا
و توهمات خود به سر میبرند ،اما واقعیت های
موجود و نوع رفتاره��ا و برخوردهایی که ایران
اس�لامی با انگلیس دارد ،نشان از حقارتی است
که به ملکه انگلیس تحمیل می شود .جمهوری
اس�لامی ای��ران اکنون قدرت و اقت��دار خود را
به رژی��م هایی که خود را ابرق��درت مینامند،
تحمیل می کند ،ت��ا جایی که حتی واهمه ای
از توقیف کشتی نفتکش انگلیس در تنگه هرمز
ندارد .چنین اقدامی از س��وی نیروهای مس��لح
جمهوری اسالمی ایران در حالی انجام می شود
که ناوه��ای جنگی انگلیس و آمریکا در منطقه
حضور دارند و مقابل چش��مان آنها این نفتکش
در تالفی توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق،
توقیف می شود.

روحانی در جلسه با مدیران بخش مسکن:

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و به مدت «دو سال»
به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
الف :خدمات مورد نیاز:
تامین خودروهای سواری و عمومی کارکنان
ب :محل انجام خدمات:
منطقه الوان
ج :مدت خدمات مورد نیاز :دو سال
د :شرایط متقاضی:
1ـ توانایی ارائه ضمانتنامه «شرکت در فرآیند ارجاع کار» به مبلغ ( 3/418/000/000سه میلیارد و چهارصد و هجده میلیون) ریال.
2ـ توانایی ارائه ضمانتنامه «اجرای تعهدات» به میزان  %10مبلغ کل قرارداد و نیز کسر  %10از هر یک از پرداختهای قراردادی جهت تضمین حسن انجام کار.
3ـ داشتن امکانات ،توانایی و تخصص در موضوع مناقصه
4ـ داشتن گواهی تایید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان الزامی میباشد.
هـ :سایر شرایط:
1ـ به تقاضای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2ـ شرکت نفت فالت قاره ایران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بود .از
کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی حاضر درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مشروحه ذیل به نشانی تهران،
خیابان ولی عصر ،نرسیده به تقاطع مدرس ،خیابان تورج ،خیابان خاکزاد ،شماره  ،12شرکت نفت فالت قاره ایران ،طبقه  ،5امور قراردادها تلفن 23942511 :ارائه و همزمان
حضورا نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
1ـ اساسنامه شرکت.
2ـ آگهیهای ثبت ،تاسیس و تغییرات روزنامه رسمی
3ـ اعالم آمادگی و معرفی نامه شرکت متقاضی جهت دریافت اسناد.
4ـ ارائه گواهی تایید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان الزامی میباشد.
ضمنا میبایستی ظرف مدت  14روز از تاریخ پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی اطالعات مورد درخواست به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد.
محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید میگردد.
تبصره :متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در روز آگهی حاضر به سایت اینترنتی این شرکت
روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران
به نشانی  WWW.IOOC.IRمراجعه نمایند.

