
ویترین آخر

ایران  پاسخ  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول 
معقول  را  برجام  احیای  درباره  اتحادیه  این  پیشنهاد  به 

دانست.  
به گزارش الجزیره، جوزپ بورل در یک کنفرانس خبری 
به  ایران  پاسخ  گفت:  اسپانیا   در  کوادیس  سمینار  در 
پیشنهاد این اتحادیه درباره احیای برجام معقول بود. وی 
ادامه داد: پاسخ ایران به آمریکا انتقال داده شد و ما منتظر 
پاسخ آمریکا هستیم. امیدواریم این پاسخ به ما اجازه دهد 
اتفاق بیفتد اما  که مذاکرات را کامل کنیم. امیدوارم این 
بورل در  بدهم.  اطمینان  زمینه  این  در  به شما  نمی توانم 
ادامه گفت: این پاسخ باید تا االن ارائه می شد. پیش بینی 
شده بود نشستی تا پایان هفته پیش در وین برگزار شود. 
امکانش وجود نداشت. احتمال دارد این هفته برگزار شود.

در  نیز  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی،  ناصر 
با  ارتباط  در  سوالی  به  پاسخ  در  خود  هفتگی  نشست 
موضوع مذاکرات و آخرین تحوالت در این عرصه و برخی 
در  گفت:  ارتباط  این  در  شده  منتشر  گمانه زنی های  از 
در  و  مذاکره هستیم  مسیر  در  هنوز  ما  مذاکرات  موضوع 
به استقبال جزئیات  همین چارچوب اجازه می خواهم که 

و روند بعدی که هنوز اتفاق نیفتاده نروید.
دور  آخرین  در  اینکه  بیان  با  ایران  ارشد  دیپلمات  این 
مذاکرات وین پیشنهاداتی از سوی هماهنگ کننده اتحادیه 
ارائه شد،  ایران  از جمله  مذاکره کننده  به طرف های  اروپا 
و  سازنده  رویکرد  بر  مبتنی  ایرانی  طرف  کرد:  تصریح 
اروپا  اتحادیه  به پیشنهاد  را  مسووالنه خود پاسخ خودش 

در زمان مقرر داد.
هنوز  کار  اینجای  تا  کرد:  تصریح  ارتباط  همین  در  او 
به  پاسخی  آمریکایی ها  مشخصا  مقابل  طرف  سوی  از 

پیشنهادات طرف اروپایی دریافت نکرده ایم.
این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به مهم و حساس 
پیش  هفته  که  طور  همان  کرد:   تصریح  مذاکرات،  بودن 
نسبتا خوبی  پیشرفت های  کار  اینجای  تا  اشاره کردم  نیز 
داشتیم اما مذاکرات یک مجموعه است و باید روی همه 
که  زمانی  تا  و  شود  توافق  مذاکرات  با  مرتبط  موضوعات 
به  بگوییم  نمی توانیم  نشود  توافق  موضوعات  همه  روی 

توافق رسیده ایم.
وی با تأکید بر اینکه دولت آمریکا مسوول شرایط کنونی 
برجام و عدم اجرای این توافق است، افزود: در روند جاری 
نیز دولت آمریکا مسوول وضعیت کنونی است و اگر آمریکا 
اراده جدی در عمل از خود نشان دهد و مسووالنه عمل 

کند می توانیم به سمت مراحل بعدی حرکت کنیم.

       گوناگون

به  موسوم  مذاکرات  روند  بهارنیوز: 
احیای برجام در شرایط کنونی به وضعیت 
زمزمه هایی  روز  هر  و  رسیده  حساسی 
درباره سرانجام و فرجام این توافق به گوش 

می رسد.
داود حشمتی، روزنامه نگار و عضو شورای 
مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگویی با 
این  روند  تشریح  ضمن  امتداد،  سایت 
مذاکرات، اظهار داشت: در شرایط فعلی، 
توافق  پیش نویس  جزئیات  از  برخی 
صورت  به  داده  واشنگتن  به  تهران  که 
غیررسمی اعالم شده است. به نظر من، 
نباید این وضعیت را با نقطه صفر خروج 
را  آن  و  کرده  مقایسه  برجام  از  ترامپ 
دستاورد مقطع کنونی بدانیم. بلکه مسئله 
اصلی این است که دستاورد امروز، باید با 
آنچه در یک سال قبل در دسترس قرار 

داشت، مورد مقایسه شود. 
ما در سال گذشته یا در اسفندماه 99، 
دستاوردهایی داشته و بر اساس مذاکرات 
صورت گرفته، توافقاتی را هم در دسترس 
می دیدیم. اما متاسفانه ظرف مدت یک 
صورت  وقت کشی  گذشته  نیم  و  سال 
باید امروز ارزیابی کنیم که در  گرفت و 
قبال دادن هزینه عدم النفع ایران در این 
بازه زمانی، چه منافعی را برای مردم به 
امروز  آقایان  اینکه  نه  آوردیم؟  ارمغان 
بگویند که برجام 2015 چه بود و در حال 

حاضر چه دستاوردی به همراه آورده اند! 
ثانیا دستاوردها باید برای عموم مردم، 
ملموس و محسوس باشد. نهادهایی مثل 
آستان قدس رضوی، اگر خیریه هستند 
که باید به مانند همه دنیا، اطالعات آن به 

صورت شفاف در دسترس مردم قرار بگیرد. 
ما نمی دانیم که به عنوان مثال، شرکتهای 
زیر نظر آستان قدس، چه عملکرد مالی 
دارند؟ آقایان نیازی هم نمی بینند که به 
ارائه  توضیحی  خصوص،  این  در  مردم 
کنند و صرف اینکه هیات امنای آن نهاد 
و تولیت آن مجموعه از موضوعات اطالع 

داشته باشد، برایشان کفایت میکند! 
دهند،  توضیح  مردم  به  باید  که  آنچه 
یک  کدام  تحریم  که  نیست  مساله  این 
از نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای 
انتصابی برداشته شده، بلکه باید برداشته 
شدن تحریمی را به اطالع افکار عمومی 
برسانند که لغو آن به صورت مستقیم بر 

سفره مردم تاثیر خواهد گذاشت.
مجلس باید همان کاری را که با جلیلی 
و باقری کنی در دوره قبل انجام داد، این 
دوره نیز باید با ظریف و عراقچی ترتیب 
جلیلی  قبل،  دوره  در  آقایان  اگر  بدهد. 
عراقچی  و  ظریف  مقابل  در  را  باقری  و 
نشاندند، این بار هم باید تیم دیپلماسی 
و  امیرعبداللهیان  مقابل  در  را  پیشین 
باقری کنی بنشانند تا مشخص شود که 
چه چیزی را داده و در قبال آن چه چیز 

ستانده اند. 
اگر مجلس اعتماد به نفس کافی برای 
دعوت از ظریف و عراقچی و نشاندن این 
دو در مقابل عبداللهیان و باقری را ندارد، 
آن ها می توانند با بررسی توافق-به دور از 
مردم  عافیت طلبی-به  و  خودسانسوری 
پاسخ بدهند که آنچه امروز گرفته شده، 
آیا این ارزش را داشت که ما یک سال و 
نیم بابتش هزینه تحریم پرداخت کنیم یا 

خیر؟ 
می دانیم که بایدن در زمان حضور خود 
در کسوت ریاست جمهوری ایاالت متحده 
قرار بود که به تعهدات بین المللی واشنگتن 
از جمله برجام برگردد. اتفاقی که رخ داد، 
بایدن  پای  این که  از  بود که پیش  این 
به کاخ سفید برسد، مجلس با آن قانون 
خود، جلوی اقدام بایدن را گرفت. مصوبه 
مجلس، شروط ایران را به حدی باال برد 
که بایدن از بازگشت به توافق به صورت 

یکجانبه، منصرف شد.
اگر ما اجازه می دادیم بایدن در همان 
قدرت،  به  رسیدن  نخست  روزهای 
فرمان   های اجرایی ترامپ را لغو و اعالم 
کند به توافق برگشتم. طبیعتا او میخواست 

برخی از تحریم ها را نگه دارد.
در آن شرایط به راحتی می توانستیم به 
او بگوییم که اینگونه نیست که هر زمان 
خواستید از توافق خارج شده و هر زمان 

میل تان کشید به ان برگردید. 
از این رو، باید بابت خسارات ما از خروج 
واشنگتن از برجام یا تحریم ها را لغو، یا 
خسارات را پرداخت و یا برای عدم خروج 
دوباره از برجام، تضمین هایی را ارائه کنید. 
در این جا، گفتگو حتی می توانست از 
موضع باالتر نیز بین تهران با واشنگتن 
نیز،  که ظریف  همانگونه  بگیرد.  صورت 
پیش تر اشاره کرده بود، مجلس با نیات 
خارجه  وزیر  اینکه  تصور  به  شخصی 
نام  ثبت  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
تا مانع  را وضع کرد  قانون  این  می کند، 
نیز  قالیباف  خود  اما  شود.  اتفاق  این  از 

نتوانست در انتخابات حضور پیدا کند.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

کار از محکم کاری عیب نمی کنه...

سال تحصیلی جدید حضوری است
آفتاب  نیوز: محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگوی 
تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره شروع تحصیلی دانشگاه ها و آغاز آموزش ها از 
اول مهر 1۴01 گفت: آموزش ها حضوری خواهد بود، ولی آموزش مجازی کنار گذاشته 
نمی شود. باید از تجربه آموزش مجازی به بهترین نحو استفاده کنیم. وزیر آموزش و 
پرورش نیز با تاکید بر اینکه از اول مهرماه آموزش حضوری خواهد بود و قطعی است، 

گفت: اگر بنای بر تعطیلی هم باشد، مدرسه آخرین مکان خواهد داد.

زوم

برجام؛ یکسال و نیم وقت کشی 

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

روز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  بورل  جوزف  رویترز:  خبرگزاری 
دوشنبه در حاشیه سمیناری در اسپانیا در سخنانی اعالم کرد: پاسخ ایران به 
پیشنهاد اتحادیه اروپا در مورد احیای برجام معقول است. وی افزود: پیشنهادی از 
سوی من به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات مطرح شده و پاسخی از سوی ایران 
داده شد که فکر می کنم پاسخ ایران معقول است. این پیشنهاد به آمریکا منتقل 

شده که هنوز به طور رسمی پاسخی به آن نداده است.

»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با شبکه 
ایران از دستیابی این نهاد به برخی  خبری سی ان ان، بار دیگر مدعی ممانعت 
»مکان ها و مواد هسته ای اعالم نشده« در ایران شد. وی افزود: »به ما پاسخ ها و امکان 
دسترسی به افراد و مکان ها را بدهید تا بتوانیم اقدام های الزم در خصوص مسایل 
زیادی که نیاز به شفاف سازی دارند را انجام دهیم. ما گزارشی ارائه می کنیم و بعد 

از آن، مساله حل و فصل خواهد شد.«

اتحادیه اروپا منتظر پاسخ آمریکا 

بورل: پاسخ ایران به اروپا منطقی بود

تکرار ادعاهای گروسی درباره فعالیت های هسته ای ایران

ندپرایس: دستیابی به توافق محتمل تر شده است
 ایلنا: »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که احتمال دستیابی 

به توافق برای احیای برجام، در مقایسه با دو هفته قبل پررنگ تر شده است.
وی با اشاره به پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، گفت که واشنگتن 
تالش می کند در سریع ترین زمان ممکن موضع ایران در این خصوص را ارزیابی 
کرده و به آن پاسخ دهد. پرایس در عین حال گفت که هنوز برخی موضوعات 

حل نشده وجود دارد.

رئیسی: به یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده ایم
 ایسنا: سیدابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در جمع وزیر، مدیران و کارکنان 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نوآوری ها در زمینه ساخت انواع پرنده ها 
در صنایع دفاعی را بسیار افتخارآمیز دانست و با اشاره به بازدید خود از صنایع 
این  ایران در اصفهان تصریح کرد: دانشمندان و نخبگان ما در  هواپیماسازی 
وزارتخانه تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده اند و از آنها خواسته ام 

که این مسیر را تا حصول نتیجه با قدرت و قوت ادامه دهند.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را    2001005674000096 شماره  به 

برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
 الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 
) الین جنوبــی بلوار سید احمد خمینی »ره«(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 ) الین جنوبــی 
2001005674000095  را از طریق سامانه تدارکات  بلوار سید احمد خمینی »ره«به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مزایـــده عمومــی
  شمــاره  1401/15/ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد؛
  »60 هزار تن كنسانتره سنگ آهن با عیار 66.50 درصد« « 

را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت 
FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند.

 متقاضیان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین 
اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه و 

مزايده مراجعه فرمايند.
ساعت  تا  حداكثر  بايست  می  پیشنهادی  پاكات  است  ذكر  به  الزم 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/14به نشانی : دفتر كمیسیون

معامالت مجتمع سیرجان  )كیلومتر 50 جاده شیراز( تحويل داده شود. 
كمیسیون  در محل دفتر  مورخ 1401/06/15   روز سه شنبه  پاكات رأس ساعت  10:00  بازگشايی  تاريخ 

معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

آگهي مزایـــده عمومــی
  شمــاره  1401/14/ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد؛
  »60 هزار تن كنسانتره سنگ آهن با عیار 66/5 درصد« 

را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت 
FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.

 متقاضیان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین 
اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه 

و مزايده مراجعه فرمايند.
الزم به ذكر است پاكت پیشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/07  به 

آدرس: دفتر كمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )كیلومتر 50 جاده شیراز( تحويل داده شود. 
تاريخ بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 در محل دفتر كمیسیون معامالت 

مجتمع سیرجان خواهد بود.

نخستین شركت معدنی خصوصی ایران به عضویت 
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی درآمد

با اهتمام معدن مس درخشان تخت گنبد؛

شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد واقع در سیرجان موفق شد به عنوان نخستین شركت معدنی بخش خصوصی در ايران به عضويت اتحاديه بین المللی 
تامین اجتماعی درآيد.

به گزارش روابط عمومی شركت فرآوری مس درخشان، انجمن بین المللی تامین اجتماعی تحت نظارت سازمان بین المللی كار از سازمان های تابعه سازمان ملل 
است كه با عضويت بیش از 320 سازمان برجسته از 160 كشور جهان فعالیت دارد، تاريخ تاسیس آن به سال 1927 بر می گردد و مقر آن نیز در سوئیس 

قرار دارد.
معاون منابع انسانی شركت فرآوری مس درخشان در توضیح اين خبر گفت: بعد از شركت های ملی مس و نیز مجموعه معدنی و صنايع معدنی گل گهر، شركت 
فرآوری مس درخشان تخت گنبد به عنوان سومین شركت معدنی ايرانی و نخستین شركت معدنی بخش خصوصی كشور توانست به عضويت دائم بخش ايمنی 

معادن )ISSA Mining( اتحاديه جهانی تامین اجتماعی درآيد.
مهندس  اصغر سیرانی افزود: ارتقای سطح ايمنی فعالیت ها با لحاظ استانداردهای جهانی و اهتمام ويژه به پیاده سازی اصول ايمنی و سالمت شغلی سبب شد 

كه اين عضويت كه افتخاری بزرگ برای شركت های ايرانی به شمار می رود حاصل شود.
وی اظهارداشت: مراسم اعطای گواهینامه عضويت شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد با حضور هلموت هینز دبیركل اتحاديه جهانی تامین اجتماعی، دكتر 
مجید علیزاده مدير سازمان جهانی ايمنی مستقر در اتريش و مديران شركت فرآوری مس درخشان طی 24 مردادماه 1401 در محل دفتر اين شركت در تهران 

برگزار شد.
سیرانی افزود: دبیركل اتحاديه جهانی تامین اجتماعی در اين مراسم گواهینامه عضويت شركت فرآوری مس درخشان در اتحاديه جهانی تامین اجتماعی را به 

مهندس افشین بهبهانی مديرعامل اين شركت اهدا كرد.
وی تصريح كرد: شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد تالش كرده با اتكا به استانداردهای جهانی در حوزه تولید و نیز به كارگیری اصول بهداشت ايمنی و 
سالمت كار منطبق با موازين بین المللی، خطرات ناشی از حوادث كار را به حداقل برساند و در نتیجه ارتقای سالمت كاركنان و نیز كاهش حوادث را محقق كند.
براساس اين گزارش هلموت هینز دبیركل اتحاديه بین المللی تامین اجتماعی نیز در مراسم اهدای گواهینامه عضويت شركت فرآوری درخشان تخت گنبد به 

مديرعامل اين شركت گفت: ما معتقديم می توان حوادث را در معادن كاهش داد.
وی ضمن تشريح اصول مربوط به چشم انداز صفر در مقوله كاهش حوادث و ارتقای ايمنی اظهارداشت: اين استراتژی بايد به فرهنگ تبديل شود يعنی به 
سمتی برويم كه حوادث شغلی در محیط كار به صفر برسد و تولید معادن نیز بدون آسیب به محیط زيست باشد.هینز گفت: مهمترين هدف ما حفاظت از كاركنان 

در برابر حوادث شغلی است كه با رعايت اصول ايمنی می توان آن را محقق كرد.


