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رئيس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در مصاحبه ای 
با تارنمای ارگانی ايمنا می گويد: »در جشنواره فيلم کودک امسال 70 ميليون 
تومان بليط فروخته شده که اين خبر خيلی خوبی است زيرا نشان می دهد که 
سينما در سبد خريد خانواده قرار گرفته و برای هنرمندان نيز خوب است زيرا 

بينندگان اين اثر واقعی هستند.«
به نظر می رس��د ايش��ان از اخبار فروش بليط در پايتخت بی خبرند که بعضی 
وقت ها درآمد يک نمايش در تئاتر شهر معادل همين مقدار است بنابراين 70 
ميليون تومان برای يک دوره جشنواره بين المللی با حضور ده ها فيلم در همين 
تعداد س��ينما عدد کوچک و پيش  پا افتاده ای بيش نيست که نبايد مسئوالن 

برگزاری را شادمان و خود شيفته نمايد تا با دمشان گردو بشکنند! 
معنای برکات تنگناهای مالی برای مديريت شهری اين نيست تا ارقام محدود 
بودجه ای را که از محل عوارض نوس��ازی، خودرو، کس��ب، فروش تراکم، ماده 
صد و در نهايت سفره کوچک جامعه به  دست  آمده که بايد صرف رفع نيازهای 
نظافتی، بهداشتی و نوس��ازی کالن شهر شود به برگزاری جشنواره بين المللی 
فيلم کودکان و نوجوانان اختصاص دهند زيرا متولی آن س��ازمان س��ينمايی 

کشور است! 
از س��ويی صرفه  جويی 60 هزار متر تبليغات چاپی ش��هر و جلوگيری از هدر 
رفت سه ميليون و ششصد هزار ليتر آب در استخرهای تحت نظر اين سازمان 
را نمی توان بزرگنمايی کرد و چتری قرار داد تا در سايه آن به استراحت فصلی 
پرداخت، زيرا ريخت  و پاش های مديريت شهری آنچنان گسترده است که اين 
اعداد در مقابل آن رقمی به  حساب نمی آيد! که اين روزها مديران زير مجموعه 
کالن شهر اصفهان پا به  رکاب شده اند تا چند ماه باقيمانده به انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی را به پروپاگانداها پرداخته و ته انباری های خود را که اکثراً 
تکميل طرح های س��نواتی اس��ت به دامنه تبليغات گسترده بسپارند و فارغ از 
مقررات م الف درج آگهی ها از طريق ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی به  عنوان 
رپورتاژ در اختيار رس��انه های زنجيره ای خود قرار دهند در حالی  که هس��تند 
نش��ريات مستقلی که اينگونه درآمدهای سوری و مشکوک الهويه از گلويشان 
پايين نمی رود و بجای بزرگنمايی به ابراز حقايق می پردازند که بد نيست سری 

به  حساب های منفی شده در دفاتر اسنادی و ديون ايجاد شده برای اتمام اين 
طرح های پيش��گيری  کننده از ريزش آرا بزنند که بر ذمه شوراهای اسالمی و 

شهرداران آينده خواهد بود! 
اگر بودجه س��ال 97 س��ازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان به مقدار 
68 درص��د کاهش  يافته دليل آن نيس��ت تا تغيير رقم چه��ار ميليارد و 584 
ميليون تومانی را به پنج ميليارد و هش��تصد ميليون تومان حاصل از افزايش 
28 درصد بدانيم زي��را کاهش قيمت 68 درصدی زمانی اتفاق افتاد که نيمی 
از سال خريدها و ديگر هزينه های خدمات شهری بر اساس ارز ۳800 تومانی 

انجام می گرفت که بعدازآن سه تا چهار برابر شد. 
بنا بر اين می توان کاهش 28 درصدی در س��ال 98 را حدود 84 درصد فرض 
نمود همانگونه که به اقرار خودتان تفاوت قيمت ها چهار و نيم برابر شده است!  
اين روزها هر يک از مديران خدمات ش��هری پش��ت تريبون قرار می گيرند در 
اولين اقدام دس��ت نياز و کاس��ه گدايی را به  سوی آحاد جامعه دراز نموده و از 
آن ها استمداد مشارکت می کنند که خود به  خوبی آگاه اند موجودی کارت های 
بانکی مردم به  قدری قليل اس��ت که اش��ک عابر بانک ها را جاری می س��ازد و 
بهتر است بدانند قبری که باالی سر آن فاتحه خوانده می شود فاقد ميت بوده 
و دس��ت  تنگی اکثريت باالتفاق ش��هروندان حاصل از رکود نگران  کننده بازار 
به  خوبی مش��هود است! نمی خواهيم وارد مقوله امور فرهنگی و اجتماعی شهر 
ش��ويم که چند متولی با بودجه های مجزا دارند و هرکدام به  نوبه خود سهمی 
از خزان��ه دريافت می کنند و موظف هس��تند به هزين��ه آن در جهت افزايش 
فعاليت ه��ای اجتماعی و ايجاد ش��عف و انگيزه در جامع��ه بپردازند حال  آنکه 
وظيفه اصلی مديريت ش��هری در شهرداری هر ش��هر و عوامل آن تنها ايجاد 
محيط خالی از اس��ترس توأم با نظافت، سرس��بزی و طراوت اس��ت که بتوان 
در آن آس��وده زيس��ت و انجام ديگر امور جاری در شهر تا زمانی که اختيارات 
قانونی همچون کشورهای اروپايی به عهده شهرداری ها گذاشته نشده همچنان 
در اختيار ارگان های مربوط به خود می باش��د ک��ه هزينه کردن در اين موارد 
از محل بودجه ش��هرداری نوعی موازی کاری بيش نيس��ت که درنهايت به نام 

شهرداری اما به کام ديگر ارگان های مسئول خواهد بود! 
تالش برای افزايش ميزان مش��ارکت های اجتماعی در شهر مستلزم آنست که 
آحاد جامعه رقمی را مازاد بر هزينه های جاری خود داش��ته باشند تا در سبد 
فرهنگی اجتماعی شهرداری بگذارند و ادارات و ارگان های نامبرده به رغم امضاء 
توافقنام��ه با ش��ما در اين زمين��ه اما با کمبود اعتب��ار به منظور رفع معضالت 
خود روبرو هس��تند؛ بنابراين اقدامات اينگونه در زمان رکود اقتصادی و فش��ار 
تحريم ها نوعی پتک به سندان کوبيدن است که تنها صدا دارد اما گوش خراش 

و فاقد محتوا و عبث است! 
اهداف کالن و باالدس��تی نظام در اين روزها تنها افزايش در رونق توليد است 
که می طلبد همه ارگان ها و نهادها دراين باره مس��اعدت عملی داش��ته و از هر 
ن��وع بهره وری تبليغات خودداری نموده و هم خود را بر صرفه جويی های کالن 
متمرک��ز نمايند که برگزاری مصاحبه های فاقد محتوا و تبليغات قبل از موعد 
انتخاباتی از آن جمله هس��تند! بنابراين برکات گش��وده شدن تنگناهای مالی 
برای ه��ر مدير زمانی اتفاق می افتد که با صرفه جويی و حذف هزينه های زائد 

بار ديون خود را به صفر برساند.

با وجود ملزم شدن دولت به ارائه تمامی قرار دادهای بين المللی به مجلس قبل 
 )NDC(از پيوستن به آن ها، سازمان محيط زيست از ارائه سند تعهدات ملی
کش��ور در تواف��ق پاريس، ممانعت می کند که اين ابه��ام را ايجاد می کند که 

همچون سند 20۳0 دولت در حال پنهان کاری است. 
سند 20۳0 و پنهان کاری دولت در باب اجرای اين فاجعه فرهنگی و اجتماعی 
و اجرای پنهانی بخش هايی از اف ای تی اف و پالرمو توسط بخش های اقتصادی 
دول��ت  در حال��ی همچنان در اذهان وجود دارد که در اقدامی س��وال برانگيز 
محيط زيست هم اجرای تعهدات خود در باب تعهدنامه پاريس خودداری می 
کند.  مطابق قانون اساسی، هر قرارداد بين المللی قبل از امضای دولت بايد به 
تصويب مجلس برسد تا دولت بتواند به صورت رسمی به آن بپيوندد. اين مسئله 
در اصل ۱25 قانون اساسی به صراحت بيان شده است. مطابق اين اصل، امضای 
عهدنامه ه��ا، مقاوله نامه ه��ا، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ايران با س��اير 
دولت ها و همچنين امضای پيمانه ای مربوط به اتحاديه های بين المللی پس از 

تصويب مجلس شورای اسالمی با رئيس جمهور يا نماينده قانونی او است.
ازاي��ن رو دولت ها نمی توانند ب��دون تصويب مجلس به ي��ک تعهد بين المللی 
بپيوندن��د. اين تأکيدات درباره نظ��ارت مجلس بر قراردادهای بين المللی و نيز 
مش��روط کردن پيوستن به آن ها به تصويب مجلس در حالی است که سازمان 
محيط زيس��ت در روند تصويب موافقت نامه پاريس تالش کرد تا مجلس را دور 
بزند. اين سازمان با پنهان کاری و ارائه نکردن سند تعهدات ملی )NDC( در 
توافق پاريس به مجلس ش��ورای اسالمی، سعی کرد اين سند را بدون تصويب 
مجلس به دبيرخانه کنوانسيون بين المللی تغييرات اقليم)UNFCCC( ارائه 
دهد. موضوعی که شورای نگهبان در زمان بررسی موافقت نامه پاريس، متوجه 
آن شده و به همان دليل نيز موافقت نامه پاريس را به مجلس شورای اسالمی 
بازگردان��د. ايراداتی که م��ورد تائيد مجلس نيز قرار گرف��ت. احمدعلی کيخا، 
رئيس کميسيون کش��اورزی که متولی بررسی موافقت نامه پاريس در مجلس 
اس��ت در تاريخ 2۱ آذر ۱۳97 در مصاحبه ای اعالم کرد که ايرادات ش��ورای 

نگهبان کاماًل درست است.
سند تعهدات ملی)NDC( و پنهان کاری سازمان محيط زيست

آبان ماه س��ال 95 بود که مجلس شورای اسالمی موافقت نامه پاريس را که در 
قالب اليحه از س��وی دولت ارائه ش��ده بود، تصويب و به شورای نگهبان ارسال 
نم��ود. دو ماه بع��د يعنی در دی ماه 95، ش��ورای نگهبان اع��الم کرد که اين 
موافقت نامه ايراداتی دارد که بايد برطرف شوند تا اين شورا بتواند آن را بررسی 
کند. مهم ترين ايراد ش��ورای نگهبان به موافقت نامه پاريس، عدم ارائه اس��ناد 

ضميمه اين موافقت نامه تحت عنوان سند تعهدات ملی)NDC( بود.
اين س��ند شامل مواردی ازجمله ميزان تعهدات ايران در توافق پاريس و نحوه 
تأمين مالی اين تعهدات می ش��ود. ارائه نش��دن سند تعهدات ملی)NDC( از 
سوی سازمان محيط زيس��ت به مجلس درواقع يک پنهان کاری آشکار بود که 

در راستای جلوگيری از نظارت مجلس بر پيوستن دولت به موافقت نامه پاريس 
انجام شد.

اين اقدام سازمان محيط زيست، باعث شد تا مجلس نتواند، تعهدات ايران در 
موافقت نامه پاريس را بررسی کند و صرفاً متن اين موافقت نامه را تصويب کند. 
روندی که با ايرادت ش��ورای نگهبان، متوقف ش��د. علی ابراهيمی، سخنگوی 
کميسيون کش��اورزی مجلس به عنوان کميسيون بررس��ی کننده موافقت نامه 
پاريس درباره ارائه نش��دن س��ند تعهدات از س��وی س��ازمان محيط زيست به 
مجلس و ايراد شورای نگهبان، گفت: در بحث موافقت نامه پاريس دولت عجله 
کرد و مجلس هم با تائيد س��ريع در کميس��يون، کوتاهی دوم را انجام داد که 
باعث شد موافقت نامه به صحن بيايد و رای بياورد. من پيش تر هم گفته ام که 
شانس آورديم شورای نگهبان ايراداتی به اين موافقت نامه گرفت؛ زيرا تازه اآلن 

ابعادش آشکارشده است.
اي��ن ايرادات از س��وی ش��ورای نگهبان و مجل��س در حالی بود که س��ازمان 
محيط زيس��ت وجود چنين س��ندی را انکار می کرد. باالخره بعد از کشمکش 
ف��راوان بي��ن دولت و نهادهای فوق درباره وجود س��ند تعهدات در جلس��ه 9 
بهمن ماه 97، کميس��يون کش��اورزی با حضور رئيس س��ازمان محيط زيست، 
ملزم به ارائه س��ند تعهدات ملی )NDC( جدي��د به مجلس تا ۱0 روز آينده 
می شود. شمس ا... شريعت نژاد، دبير کميته محيط زيست کميسيون کشاورزی 
درباره جلسه فوق گفت: در اين جلسه، مقرر شد سازمان محيط زيست طی ۱0 
روز آينده با مش��ورت دس��تگاه های مختلف، تعهداتی که ايران در قالب برنامه 
مش��ارکت ملی )NDC( می تواند ارائه دهد را تنظيم و برای بررس��ی به مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی ارائه دهد و مرکز پژوهش ها نيز ۱0 روز 

فرصت دارد تا توانايی کشور در اجرای اين تعهدات را ارزيابی کند.
ح��اال اما با گذش��تن بي��ش از 8 ماه از فرص��ت ۱0 روزه مجلس به س��ازمان 
محيط زيست، اين س��ازمان نه تنها سند تعهدات ملی را به مجلس ارائه نکرده 
بلکه هنوز در تالش اس��ت تا بدون تصويب مجلس اين سند را نهايی کند. در 
آخرين اقدام اين سازمان برای دور زدن مجلس، عيسی کالنتری رئيس سازمان 
محيط زيس��ت در نشست خبری پرحاش��يه ای که به مناسبت روز خبرنگار در 
مردادماه امس��ال برگزار ش��د، اعالم کرد که ايرادات شورای نگهبان نسبت به 
توافق پاريس برطرف ش��ده اس��ت. موضوعی که از س��وی اعضای کميسيون 
کشاورزی به عنوان کميسيون تخصصی موافقت نامه مذکور در مجلس تکذيب 
شد چراکه برطرف ش��دن ايراد شورای نگهبان منوط به ارائه سند تعهدات به 
مجلس شورای اس��المی و تصويب آن در مجلس است. موضوعی که تابه حال 
محقق نش��ده است. حال مشخص نيست که چرا سازمان محيط زيست باوجود 
صراحت قانونی در بررسی موافقت نامه های بين المللی در مجلس و نيز مصوبه 
9 بهمن سال 97، کميسيون کشاورزی، هنوز سند تعهدات ملی)NDC( را به 

مهر مجلس ارائه نمی کند. 
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شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 
بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

9780029-ftx :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: زنجیر

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

ــب حداقل امتیاز  ــابه در صورت کس ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 196/700/000 ریال با اعتبار 5 ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش 5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش
قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور

6ـ متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942630ـ021 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک12، طبقه9، اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
ــرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،  ــط ش ــابه )در حدود مناقصه حاضر( توس ــال 1396 در مناقصات مش 9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س

نیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و  اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.
تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
ت اول

نوب

شماره مجوز:1398.4308

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

حسن  روانشید
روزنامه نگار پيشکسوت

این ها با دمشان 
گردو می شکنند!

پنهانکاریسند2030درتوافقپاریستکرارمیشود؟
محیطزیستازارائهسندتعهداتملیامتناعمیکند

حسین )علیه الّسالم( متعلّق به انسانیّت است؛ ما شیعیان افتخار میکنیم که پیرو امام حسین هستیم، اّما امام حسین 
فقط متعلّق به ما نیست؛ مذاهب اسالمی، شیعه و سنّی، همه زیر پرچم امام حسین هستند. در این راه پیمایی عظیم حتّی 
کسانی که متدیّن به اسالم هم نیستند شرکت میکنند و این رشته ادامه خواهد داشت ان شاء اهلل؛ این یک آیت عظمایی 

است که خدای متعال دارد نشان میدهد. بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار موکب داران عراقی


