
#زنان#کودکان 

حقوق زنان و حقوق کودکان واژگانی هستند که صدها کتاب و مقاله و قانون برایشان به نگارش 
در آمده اند و گاه و بی  گاه نیز با این محتوا اجالس ها و س��مینارها برگزار ش��ده و کارشناس��ان و 
ان جی او ها در وصفش س��خن ها گفته اند. اماهنوز که هنوز اس��ت یک س��وال بی پاسخ است و 
آن اینکه کدام زنان از حقوق زن حق برخوردار ش��دن دارند و کدام کودکان می توانند از حقوق 
کودک بهره مند شوند؟ آیا حقوق زن برای همه زنان جهان برابر است؟ آیا حقوق کودک شامل 
همه کودکان جهان می شود؟ پاسخ این سوال چیست؟ پاسخ این سوال را در مروری بر آنچه در 

دنیای واقعی در گذر است می توان یافت. 
برای قتل دختری به دست پدرش هشتگ اعدامش کشید# به پا می شود و فضای مجازی پر می 
شود از ناله و نفرین علیه اسالم و شرع و دین و همه پای کارند برای آنچه درد و رنج دین برای 
زنان و دختران نامیده می شود و یا هشتگ آزادش کشید# به پا می شود وقتی خبری با عنوان 
حال بد فالن زن زندانی که به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان اس��ت. کاری با درس��ت و 
غلط بودن این رفتارها نداریم، کاری به چرایی این هشتک ها و یا اینکه درست است یا نادرست 
نداریم و اینکه هر کس با چه نگاهی به این هش��تک زدن ها می پردازد اما این سواالت که در زیر 

می اید پاسخی برایشان یافت نشده است. 
چگونه اس��ت که زنان باردار راخین با س��رنیزه ارتش میانمار شکمهایش��ان دریده می ش��ود و 
هش��تکی برای آنها به پا نمی ش��ود؟ چگونه اس��ت که دختر بچه های راخین زنده زنده سوزانده 
می ش��وند و هش��تکی برای آنها ثبت نمی شود؟ چگونه است که زنان در کفریای سوریه به دست 
داعش تحت فرمان آمریکا به کنیزی برده می شوند  و صدایی برای مظلومیت آنها به پا نمی شود؟ 
چگونه است که کودکان در نبل الزهرا سوریه به دست همان داعشیان تکه تکه می شوند و کسی 
هشتکی برای آنها نمی سازد؟ چگونه است زنان و کودکان سنجاری در عراق آواره و بی خانمان 
می ش��وند و یا برای کنیزی و بردگی به فروش می رس��ند اما هیچ کس نمی گویند چرا؟ چرا در 
فلسطین صدها زن در زندان های اسرائیل سالهاست که تحت شکنجه و تجاوز به سر می برند اما 
هیچ فریادی برای ازادی آنها بلند نمی شود؟ چرا هزاران کودک در غزه با ترس بمباران فسفری و 
شیمیایی اشغالگران روز را شب می کنند و با چشمان بهت زده چشم به در دارند که ایا پدرانشان 
به خانه باز می گیرند یا خیر اما هیچ نهادی و هیچ کس در جهان برای رنج آنها هش��تک به راه 
نمی اندازد؟ در تمام جهان زندانی کردن کودکان به عنوان اس��یر جنگی جرم اس��ت اما کودکان 
فلس��طینی در زندان های اس��رائیل دوران اس��ارت را می گذرانند و حتی بعضی از آنها در همان 
زندان ها به دنیا آمده اند و هرگز دنیای بیرون را ندیده اند، چرا کسی برای این کودکان هشتک به 
پا نکرده اس��ت؟ دو روز پیش ائتالف آمریکایی- سعودی یک عروسی را در یمن بمباران کردند. 
مراس��می زنان که 35 ش��هید و زخمی بر جای گذاشت که 16 نفر آنها زن و کودک بودند. آنها 
بخشی از جامعه زنان و کودکان یمنی بودند که 5 سال است که زیر آتش جنگنده های سعودی 
هر روز تعدادی از آنها جان خویش را از دس��ت می دهند. گناه این زنان چه بود که چنین قتل 
عام ش��دند؟ گناه آن کودکان پاک و معصوم چه بود که برای لحظه ای شادی در مراسم عروسی 
گردهم آمده بودند؟ اما چرا برای این زنان و کودکان یمنی نیز هشتگی به پا نشد! ؟ آن مدعیان 
حقوق زن و کودک برای هیچ کدام از اینها هش��تکی به راه نیانداختند، آن س��لبریتی هایی که 
فریاد دل نازکی و احساسی بودن سر می دهند و از روح لطف خود می گویند هیچ هشتگی برای 

اینان به بپا نکردند و اشکی که هیچ، حتی ابراز تاسفی هم نکردند.!!
اینها س��واالتی که سالهاس��ت برای آنها هیچ پاسخی داده نشده است. نه مدعیان حقوق بشر، نه 

مدعیان حقوق زنان و کودکان، نه ان جی اوهای به اصطالح بشر دوستانه، نه سلبریتی ها و نه ... !!
#زن��ان و کودکان راخین#زنان و ک��ودکان کفریا و نبل الزهرا#زنان و کودکان س��نجار#زنان و 

کودکان فلسطین#زنان و کودکان یمن#زنان و کودکان.... 

عجله اسرائیل برای دیدن دست برتر ایران
موتور وعده کاهش 

قیمت همچنان 
خاموش

توافق تهران – پکن 
خاری در چشم 

مخالفین

ناله های مردم 
قلب ها را می آزارد
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد
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صفحه 2

ارزیابی از واکنش های منفی به 
توافق ایران و چین

انتقاد تند  مراجع تقلید از  گرانی های 
لجام گسیخته 

سیاست روز ادعاهای مسئوالن و 
خودروسازان برای پایان دادن به 

نابسامانی بازار خودرو را بررسی میکند؛     

صفحه 5

سخنگوی سهام عدالت عنوان کرد:

  ۲.۵ میلیون تومان؛حداقل ارزش 
فروش سهام عدالت
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می گویند توافق هس��ته ای، بزرگترین دس��تاورد 
دیپلماتیک یک دهه اخیر جامعه بین الملل است، 
در حال��ی که این دس��تاورد یکطرفه و یکس��ویه، 
نتیجه قابل ملموس��ی برای طرف اصلی آن یعنی 

جمهوری اسالمی ایران نداشته است. 
ش��اید این تعریف و تعبیر درس��ت باشد، توافقی 
که س��ال های زیادی برای آن وقت گذاشته شد و 
سرانجام 5 سال پیش به نتیجه رسید و از دل آن 
برجام بیرون آمد، اما هدف مذاکرات هس��ته ای و 

رسیدن به توافق چه بود؟ 
هدف از مذاکرات هسته ای برای رسیدن به توافقی 
بود که س��رانجام، تحریم های اقتصادی بر چیده و 
ای��ران از مزایای اقتص��ادی آن توافق بهره ببرد و 
در قب��ال آن نیز فعالیت های هس��ته ای جمهوری 

اسالمی برای دوره ای چند ساله محدود شود.
محدودیت ه��ای هس��ته ای ایران اعمال ش��د و 5 
سال اس��ت که جمهوری اسالمی همچنان پایبند 
ب��ه تعهدات برجامی اس��ت، اما ط��رف مقابل که 
اصلی ترین آن آمریکا و اروپاست، در طول 5 سال 
گذش��ته تاکنون نه تنها هیچ یک از تعهدات خود 
را اجرا نکرده اس��ت، بلکه تحریم های اقتصادی را 
تشدید کرده و در روند اجرای توافق هسته ای که 
یک توافق بین المللی اس��ت و به تصویب شورای 

امنیت سازمان ملل رسیده کارشکنی می کنند. 
تواف��ق هس��ته ای تنها ی��ک هدف داش��ت و آن 
برچی��دن تحریم های اقتصادی ب��ود، اگر در گذر 
زمان، برای آن دستاورد سازی شده است، انحراف 
از هدف اصلی است. اگر توافق هسته ای همچنان 
پابرجاس��ت و ایران خود را پایبن��د آن می داند و 
روس��یه چین نیز از آن حمایت می کنند و تاکید 
دارند هیچ جایگزینی برای آن متصور نیست، چرا 
ای��ن توافق بین المللی نمی توان��د حقوق ایران را 
رعای��ت کند؟  ه��م اکنون چند میلی��ارد دالر از 
دارایی ه��ا و س��رمایه های ای��ران نزد کش��ورهای 
خارجی بلوکه شده است و به خاطر خروج آمریکا 
از برج��ام و تهدید این رژیم، کش��ورهای بدهکار 
نمی توانن��د یا نم��ی خواهند طلب ه��ای ایران را 

پرداخت کنند. 
کره جنوبی هم اکنون 7 میلیارد دالر به جمهوری 
اسالمی ایران بدهکار است و به خاطر تبعیت این 
کشور از آمریکا، این بدهی را پرداخت نمی کند و 
حتی به خاطر بلوکه کردن این مبلغ در بانک های 
خود، هزینه نگه��داری را نیز از اصل پول کم می 
کند! چرا س��ازمان ملل، جامعه جهانی و ش��ورای 
امنیت توان آن را ندارد تا کش��ورهای دنیا را وادار 
کند به توافق هسته ای پایبند باشند و بدهی خود 
را ب��ه ایران پرداخت کنند؟ نق��ش جامعه جهانی 
ادعای��ی در ماجرای توافق هس��ته ای کجاس��ت؟ 
س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت کجای این زمین 

بازی حاضر هستند؟ 
آیا ق��رار بود که ب��ا توافق هس��ته ای، جمهوری 
اسالمی ایران ثابت کند همه فعالیت های هسته ای 
اش، صلح آمیز اس��ت و هیچ خط��ری برای صلح 
جهانی نیس��ت؟  آق��ای روحانی رئی��س جمهور، 
هفته گذشته در جلسه هیات دولت گفته است؛» 
اس��اس این حرکت دیپلماس��ی بر این بنا بود که 
ب��رای جهانی��ان ثابت کنیم ایران کش��وری صلح 
طلب اس��ت و نش��ان دهیم پروژه ای که س��الیان 
دراز، آمریکایی ها و صهیونیست ها دنبال آن بودند 
و آن پروژه امنیتی سازی برای جمهوری اسالمی 
ایران بود بی اس��اس و بی اعتبار است. هنرمندی 
و هوش��مندی ایران از س��ال 97 که آمریکا تعهد 
اخالقی و حقوقی خود در برجام را زیر پا گذاشت 
این بود که نشان دهد مقصر اصلی، قانون شکنان 
آمریکا هستند.« این س��وال مطرح است که پس 
جای لغو تحریم های اقتصادی که همه مش��کالت 
کش��ور ب��ه آن گره زده ش��ده بود کج��ای توافق 

هسته ای قرار دارد؟ 
نمی توان پس از 5 س��ال از اجرای یکجانبه توافق 
هس��ته ای از سوی ایران، هدف اصلی این توافق را 
با دستاوردس��ازی جا به جا کرد، برای به دس��ت 
آم��دن برج��ام و اج��رای آن هزینه ه��ای زیادی 

پرداخت شده است و این توافق تنها یک هدف 

برجام برای لغو تحریم ها بود 
نه چیز دیگر 

ادامه صفحه 2
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صفحه 8

نگاهی به شرایط جبهه مقاومت و تهدیدات رژیم صهیونیستی  

تکرار فراخوان مناقصه عمومى (ارزیابى کیفى)

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

ول
ت ا
نوب

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

هیچ هشتکی# به پا نشد؟!
ائتالف سعودی مراسم عروسی را بمباران و 16 زن و کودک یمنی را تکه  تکه کرد

صفحه 6

پیام تسلیت 
جناب مهندس فرش��ید راد، درگذش��ت همس��ر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده 
محترم تس��لیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات، برای 
حضرتعال��ی و س��ایر بازماندگان صبر و اج��ر جزیل از خداوند متعال درخواس��ت 

می نماییم. از طرف رضایی، صدری، یوسفی


