
ویترین آخر

اتحادیه  خارجی  سیاست  هماهنگ کننده  اتحادیه   خارجی  سیاست  هماهنگ کننده  بهارنیوز:بهارنیوز: 
اروپا دورنمای رسیدن به توافق در مورد احیای برجام را اروپا دورنمای رسیدن به توافق در مورد احیای برجام را 

مبهم تر از هفته گذشته توصیف کردمبهم تر از هفته گذشته توصیف کرد
توافق  یک  به  دستیابی  به  نسبت  بورل،گفت:  توافق جوزپ  یک  به  دستیابی  به  نسبت  بورل،گفت:  جوزپ 
از  کمتر  ایران،  با  هسته ای  توافق  احیای  مورد  در  از سریع  کمتر  ایران،  با  هسته ای  توافق  احیای  مورد  در  سریع 
بگویم،  که  »متأسفم  گفت:  است.وی  خوشبین  بگویم، گذشته  که  »متأسفم  گفت:  است.وی  خوشبین  گذشته 
حاضر،  حال  در  توافق  به  رسیدن  دورنمای  مورد  حاضر، در  حال  در  توافق  به  رسیدن  دورنمای  مورد  در 
دارم.«  اطمینان کمتری  قبل  دارم.«  ساعت  اطمینان کمتری  قبل  به ۲۸۲۸ ساعت  به امروز نسبت  امروز نسبت 
و  ندارد  همگرایی  از  نشانی  تعامل ها  آخرین  افزود:  و وی  ندارد  همگرایی  از  نشانی  تعامل ها  آخرین  افزود:  وی 
سبب  رویکرد  این  می زند؛  دامن  اختالفات  به  سبب برعکس،  رویکرد  این  می زند؛  دامن  اختالفات  به  برعکس، 
نزدیک شدن مواضع به یکدیگر نمی شود.این بسیار نگران نزدیک شدن مواضع به یکدیگر نمی شود.این بسیار نگران 
کننده است: اگر مواضع به هم نزدیک نشود کل روند به کننده است: اگر مواضع به هم نزدیک نشود کل روند به 

خطر می افتد.خطر می افتد.
 بورل گفت: »باید بگویم اگر هدف این باشد که توافق  بورل گفت: »باید بگویم اگر هدف این باشد که توافق 
کردم  دریافت  که  پاسخی  آخرین  شود،  انجام  کردم به سرعت  دریافت  که  پاسخی  آخرین  شود،  انجام  به سرعت 

کمکی نخواهد کرد«کمکی نخواهد کرد«
این دیپلمات بلند پایه اتحادیه اروپا درعین حال تاکید این دیپلمات بلند پایه اتحادیه اروپا درعین حال تاکید 
مذاکرات  در  با سایر طرف های حاضر  رایزنی  به  که  مذاکرات کرد  در  با سایر طرف های حاضر  رایزنی  به  که  کرد 
احیای توافق هسته ای وین، به ویژه ایاالت متحده ادامه احیای توافق هسته ای وین، به ویژه ایاالت متحده ادامه 

خواهد داد.خواهد داد.
ابراز کاهش خوشبینی نسبت به رسیدن به یک توافق از ابراز کاهش خوشبینی نسبت به رسیدن به یک توافق از 
سوی بورل در حالی ایراد می شود که از آن سو نگرانی ها سوی بورل در حالی ایراد می شود که از آن سو نگرانی ها 
در تل آویو از حصول یک توافق قریب الوقوع میان تهران و در تل آویو از حصول یک توافق قریب الوقوع میان تهران و 
واشنگتن به شدت افزایش یافته و به تبع آن مقامات این واشنگتن به شدت افزایش یافته و به تبع آن مقامات این 
در  آمریکا  بر  تأثیرگذاری  برای  تالش خود  به  هم  در کشور  آمریکا  بر  تأثیرگذاری  برای  تالش خود  به  هم  کشور 

تغییر این مسیر شدت بخشیده اند.تغییر این مسیر شدت بخشیده اند.
غیرمستقیم  طور  به  آمریکا  که  برجام  احیای  غیرمستقیم مذاکرات  طور  به  آمریکا  که  برجام  احیای  مذاکرات 
آغاز و  فروردین سال پیش در وین  و با آن مشارکت دارد  آغاز  فروردین سال پیش در وین  با آن مشارکت دارد 

بیستم اسفند بدون نتیجه متوقف شد.بیستم اسفند بدون نتیجه متوقف شد.
دور جدید این مذاکرات پس از حدود پنج ماه وقفه به دور جدید این مذاکرات پس از حدود پنج ماه وقفه به 
مدت چهار روز )مدت چهار روز )۱۳۱۳ تا  تا ۱۷۱۷ مرداد( در وین ادامه یافت و در  مرداد( در وین ادامه یافت و در 
اتحادیه  بورل، مسئول سیاست خارجی  آن جوزپ  اتحادیه پایان  بورل، مسئول سیاست خارجی  آن جوزپ  پایان 
اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات ""متن نهاییمتن نهایی""توافق توافق 
داد.  ارائه  طرف ها  به  تصمیم گیری  برای  را  داد. پیشنهادی  ارائه  طرف ها  به  تصمیم گیری  برای  را  پیشنهادی 
این  درباره  خود  مالحظات  اوت(  این   درباره  خود  مالحظات  اوت(   ۱۵۱۵( مرداد   ( مرداد   ۲۴۲۴ ایران ایران 
متن را ارائه کرد و آمریکا یک هفته بعد نظر خود درباره متن را ارائه کرد و آمریکا یک هفته بعد نظر خود درباره 
اسالمی  جمهوری  اختیار  در  بورل  دفتر  طریق  از  را  اسالمی آن  جمهوری  اختیار  در  بورل  دفتر  طریق  از  را  آن 
این  ادامه  گذاشت.در  هسته ای  توافق  طرف های  دیگر  این و  ادامه  گذاشت.در  هسته ای  توافق  طرف های  دیگر  و 
روند ایران دهم شهریور نظراتش درباره پاسخ آمریکا را به روند ایران دهم شهریور نظراتش درباره پاسخ آمریکا را به 
هماهنگ کننده ارشد مذاکرات برجام تحویل داد و آمریکا هماهنگ کننده ارشد مذاکرات برجام تحویل داد و آمریکا 
غیرسازنده  را  ایران  دیدگاه های  واکنش  نخستین  غیرسازنده در  را  ایران  دیدگاه های  واکنش  نخستین  در 

خواند.خواند.

       گوناگون

یک  با  بلند،  مانتو  داشتن  یک زمانی  با  بلند،  مانتو  داشتن  زمانی 
روسری که کمی موها از آن بیرون زده روسری که کمی موها از آن بیرون زده 
اما حاال  و  بود  بی حجابی  اما حاال بود، مصداق  و  بود  بی حجابی  بود، مصداق 
کسی که این نوع پوشش را داشته باشد کسی که این نوع پوشش را داشته باشد 
در زمره کسانی قرار می گیرد که گشت در زمره کسانی قرار می گیرد که گشت 

ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.
سردار  داننده-  مصطفی  سردار عصرایران؛  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  درباره رحیمی  سوالی  به  پاسخ  در  رحیمی 
های  گشت  در  شهروندان  های بازداشت  گشت  در  شهروندان  بازداشت 
چنین  گفت:»اصاًل  اخالقی  چنین امنیت  گفت:»اصاًل  اخالقی  امنیت 
صحبتی نیست. دستگیری نیست بلکه صحبتی نیست. دستگیری نیست بلکه 
اینکه  و  تعهد  و  توجیه  برای  اینکه انتقال  و  تعهد  و  توجیه  برای  انتقال 
خانواده اش ببیند این فرد با چه وضعی خانواده اش ببیند این فرد با چه وضعی 

است و بعد تحویل خانواده می شود.«است و بعد تحویل خانواده می شود.«
نمی دانم رئیس پلیس محترم تهران نمی دانم رئیس پلیس محترم تهران 
چرا فکر می کند، خانواده ها در جریان چرا فکر می کند، خانواده ها در جریان 
نیستند؟  خود  فرزندان  پوشش  نیستند؟ سبک  خود  فرزندان  پوشش  سبک 

چرا آنها را جدا از خانواده می بیند؟چرا آنها را جدا از خانواده می بیند؟
برای  که  افرادی  از  برخی  شاید  برای بله،  که  افرادی  از  برخی  شاید  بله، 
توجیه و تعهد آورده می شوند، با برخورد توجیه و تعهد آورده می شوند، با برخورد 
از  بسیاری  در  اما  شوند  روبرو  از خانواده  بسیاری  در  اما  شوند  روبرو  خانواده 
همدردی  ابراز  فرزند  با  خانواده  همدردی موارد،  ابراز  فرزند  با  خانواده  موارد، 
می کند و از رفتار پلیس گالیه مند است.می کند و از رفتار پلیس گالیه مند است.

نمی شود  توجه  آن  به  که  نمی شود مساله ای  توجه  آن  به  که  مساله ای 
از دهه های شصت و هفتاد  ایران  از دهه های شصت و هفتاد گذر  ایران  گذر 
انتظار  نمی شود  است.  انتظار خورشیدی  نمی شود  است.  خورشیدی 
داشت که همه نسل های ایران در طول داشت که همه نسل های ایران در طول 
عمرشان مثل هم زندگی کنند و از یک عمرشان مثل هم زندگی کنند و از یک 

نوع پوشش استفاده کنند.نوع پوشش استفاده کنند.
همین االن نوع لباس پوشیدن مردم همین االن نوع لباس پوشیدن مردم 
مقایسه  هم  با  را  مختلف  دهه های  مقایسه در  هم  با  را  مختلف  دهه های  در 
کنید. زمانی داشتن مانتو بلند، با یک کنید. زمانی داشتن مانتو بلند، با یک 
روسری که کمی موها از آن بیرون زده روسری که کمی موها از آن بیرون زده 

اما حاال  و  بود  بی حجابی  اما حاال بود، مصداق  و  بود  بی حجابی  بود، مصداق 
کسی که این نوع پوشش را داشته باشد کسی که این نوع پوشش را داشته باشد 
در زمره کسانی قرار می گیرد که گشت در زمره کسانی قرار می گیرد که گشت 

ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.
زمانی بازی استقالل در نیمه نهایی زمانی بازی استقالل در نیمه نهایی 
چین  دالیان  با  آسیا  باشگاه های  چین جام  دالیان  با  آسیا  باشگاه های  جام 
هم  دلیل  به  آزادی  ورزشگاه  در  هم آنهم  دلیل  به  آزادی  ورزشگاه  در  آنهم 
امام حسین )ع(  ایام شهادت  با  امام حسین )ع( زمانی  ایام شهادت  با  زمانی 
از تلویزیون پخش نشد اما حاال در روز از تلویزیون پخش نشد اما حاال در روز 
و  خارجی  فوتبال  صداوسیما  و عاشورا،  خارجی  فوتبال  صداوسیما  عاشورا، 

حتی کم اهمیت پخش می کند.حتی کم اهمیت پخش می کند.
در مسئله حجاب و نوع پوشش مردم در مسئله حجاب و نوع پوشش مردم 
نسل ها  تفاوت  و  زمان  مسئله  به  نسل ها باید  تفاوت  و  زمان  مسئله  به  باید 
بلکه  ایران  در  تنها  نه  این  کرد.  بلکه توجه  ایران  در  تنها  نه  این  کرد.  توجه 
در بسیاری از جهان قابل رویت است. در بسیاری از جهان قابل رویت است. 
همین االن در اروپا و آمریکا بسیاری از همین االن در اروپا و آمریکا بسیاری از 
جوانان شبیه پدر و مادرهای خود لباس جوانان شبیه پدر و مادرهای خود لباس 
نمی پوشند و سبک زندگی خود را دارند.نمی پوشند و سبک زندگی خود را دارند.

همه  این  از  بعد  باید  هم  االن  همه تا  این  از  بعد  باید  هم  االن  تا 
مدت که شاهد حضور گشت ارشاد در مدت که شاهد حضور گشت ارشاد در 
خیابان ها هستیم، به این نتیجه رسیده خیابان ها هستیم، به این نتیجه رسیده 
باشیم که این سبک از ارشاد کردن راه باشیم که این سبک از ارشاد کردن راه 
به جایی نمی برد و نمی شود اسم آن را به جایی نمی برد و نمی شود اسم آن را 

کار فرهنگی گذاشت.کار فرهنگی گذاشت.
امر  امر به عقیده نگارنده که دبیر ستاد  به عقیده نگارنده که دبیر ستاد 
کسانی  با  لج بازی  حال  در  معروف  کسانی به  با  لج بازی  حال  در  معروف  به 
است که مثل او فکر نمی کنند و سبک است که مثل او فکر نمی کنند و سبک 
دیگری را برای زندگی انتخاب کرده اند دیگری را برای زندگی انتخاب کرده اند 
اما دیگر نهادها می توانند با این تفاوت اما دیگر نهادها می توانند با این تفاوت 
روش  و  راه  و  بگذارند  احترام  روش نسل  و  راه  و  بگذارند  احترام  نسل 
جوانان  با  روبرو شدن  برای  را  جوانان دیگری  با  روبرو شدن  برای  را  دیگری 

انتخاب کنند.انتخاب کنند.
یک  اندازه  به  تازه  نسل  برای  یک دنیا  اندازه  به  تازه  نسل  برای  دنیا 

موبایل و یا تبلت است. آنها به راحتی موبایل و یا تبلت است. آنها به راحتی 
با سراسر جهان در ارتباط هستند و ساز با سراسر جهان در ارتباط هستند و ساز 

خود را می زنند.خود را می زنند.
بسیاری از نوجوان های ایرانی عاشق بسیاری از نوجوان های ایرانی عاشق 
گروه های موسیقی غربی و حتی شرقی گروه های موسیقی غربی و حتی شرقی 
گروه  است  شده  آنها  زندگی  گروه هستند.  است  شده  آنها  زندگی  هستند. 
  Taylor Swift»،Taylor Swift»،«« آنها با «. آنها با .»BTSBTS««
می کنند  می کنند عشق  عشق    «Justin Bieber«Justin Bieber
یاد  کره ای  زبان  آنها  به خاطر  یاد و حتی  کره ای  زبان  آنها  به خاطر  و حتی 

می گیرند.می گیرند.
بود  اینها  سن  هم  وقتی  ما  بود نسل  اینها  سن  هم  وقتی  ما  نسل 
آهنگ» ای کاروان ای کاروان من دزد آهنگ» ای کاروان ای کاروان من دزد 
تیتراژ  و  عصار  علیرضا  نیستم«  تیتراژ شبرو  و  عصار  علیرضا  نیستم«  شبرو 
روزگار جوانی را زمزمه می کرد. اندکی روزگار جوانی را زمزمه می کرد. اندکی 
هم همچنان »»آی نسیم سحری صبر هم همچنان »»آی نسیم سحری صبر 
کن؛ ما را با خود ببر از کوچه ها« را از کن؛ ما را با خود ببر از کوچه ها« را از 
بر بودند.آنها را نمی شود محدود کرد. با بر بودند.آنها را نمی شود محدود کرد. با 
بستن، قطع و فیلتر کردن راه به جایی بستن، قطع و فیلتر کردن راه به جایی 
به  الحیل  لطایف  با  آنها  برد.  به نخواهیم  الحیل  لطایف  با  آنها  برد.  نخواهیم 
همانگونه  می رسند.  می خواهند  همانگونه آنچه  می رسند.  می خواهند  آنچه 
از مردم  از مردم  بخشی  که در دهه که در دهه 6060 و  و ۷0۷0 بخشی 
لس  خواننده های  نوارهای  و  ویدئو  لس به  خواننده های  نوارهای  و  ویدئو  به 

آنجلسی می رسیدند.آنجلسی می رسیدند.
باید این تفاوت نسل را درک و  باید این تفاوت نسل را درک و بله،  بله، 
دست از فعالیت های سلبی برداشت و دست از فعالیت های سلبی برداشت و 
این واقعیت را بپذیریم که جامعه امروز این واقعیت را بپذیریم که جامعه امروز 
با ده یا بیست سال پیش تفاوت کرده با ده یا بیست سال پیش تفاوت کرده 

است.است.
و در نهایت باید گفت که اگر گشت و در نهایت باید گفت که اگر گشت 
ارشاد جواب می داد دیگر امروز احتیاجی ارشاد جواب می داد دیگر امروز احتیاجی 
به ستاد امر به معروف در زمینه حجاب به ستاد امر به معروف در زمینه حجاب 
نبود و همه همانگونه لباس می پوشیدند نبود و همه همانگونه لباس می پوشیدند 
که مقبول دبیر پرحاشیه این ستاد باشد.که مقبول دبیر پرحاشیه این ستاد باشد.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

 کپسول گاز به جای خورجین !

تغيير یك معاون در وزارت راه
خبرگزاری مهر:خبرگزاری مهر: در پی عدم تحقق وعده های مسکنی دولت، رستم قاسمی وزیر  در پی عدم تحقق وعده های مسکنی دولت، رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی طی حکمی هادی عباسی را به سمت معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی طی حکمی هادی عباسی را به سمت معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. بر این اساس هادی عباسی جایگزین محمود وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. بر این اساس هادی عباسی جایگزین محمود 
محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می شود که در محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می شود که در 
اوایل شهریور سال اوایل شهریور سال ۱۳۹۸۱۳۹۸ با حکم محمد اسالمی وزیر سابق راه و شهرسازی به این  با حکم محمد اسالمی وزیر سابق راه و شهرسازی به این 

سمت منصوب شده بود.سمت منصوب شده بود.

زوم

اگرگشتارشادجوابمیداد...
ایسنا: ایسنا: میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی و مذاکره کننده میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی و مذاکره کننده 
ارشد این کشور در مذاکرات وین درباره اظهارات اخیر مشاور تیم مذاکره کننده ایران ارشد این کشور در مذاکرات وین درباره اظهارات اخیر مشاور تیم مذاکره کننده ایران 
اروپا و هماهنگ کننده  اتحادیه  اروپا و هماهنگ کننده در واکنش به اظهارات مسئول سیاست خارجی  اتحادیه  در واکنش به اظهارات مسئول سیاست خارجی 
مذاکرات وین درباره تحوالت اخیر مذاکرات احیای برجام، در صفحه توییترش نوشت: مذاکرات وین درباره تحوالت اخیر مذاکرات احیای برجام، در صفحه توییترش نوشت: 
واضح است که ایران راه گریز و ابهامات را نخواهد پذیرفت. من مطمئن نیستم که واضح است که ایران راه گریز و ابهامات را نخواهد پذیرفت. من مطمئن نیستم که 

اتحادیه اروپا فراموش کرده باشد چه کسی مسوول وضعیت فعلی است.اتحادیه اروپا فراموش کرده باشد چه کسی مسوول وضعیت فعلی است.

فارس:فارس: »قلندر عباد« وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در راس هیاتی به  »قلندر عباد« وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در راس هیاتی به 
با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. وی بر همکاری  با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. وی بر همکاری ایران سفر کرده و  ایران سفر کرده و 
دو کشور در بخش خدمات درمانی تاکید کرد. عباد ارتقای ظرفیت و تقویت دو کشور در بخش خدمات درمانی تاکید کرد. عباد ارتقای ظرفیت و تقویت 
برنامه های آموزشی را یک امر مهم خوانده و خواهان همکاری ایران در بخش های برنامه های آموزشی را یک امر مهم خوانده و خواهان همکاری ایران در بخش های 
تخصص و فوق تخصص گردید. طالبان پیش از این نیز خواستار بهبود روابط تخصص و فوق تخصص گردید. طالبان پیش از این نیز خواستار بهبود روابط 

اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان شده بود.اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان شده بود.

كاهشخوشبینیهابرایتوافقدروین

واکنش اوليانوف به اظهارات مشاور تيم مذاکره کننده ایران

سفر وزیر بهداشت طالبان به ایران

فاکس نيوز: نسخه جدید برجام کنگره را دور می زند
بهارنیوز: بهارنیوز: یک مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا به شبکه تلویزیونی »فاکس یک مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا به شبکه تلویزیونی »فاکس 
نیوز« گفته متن پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برای احیای »برجام« که به تایید نیوز« گفته متن پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برای احیای »برجام« که به تایید 
دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا نیز رسیده است، طوری طراحی شده تا دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا نیز رسیده است، طوری طراحی شده تا 
کنگره را دور بزند. به گفته گابریل نورونیا، مشاور پیشین امور ایران در وزارت خارجه کنگره را دور بزند. به گفته گابریل نورونیا، مشاور پیشین امور ایران در وزارت خارجه 
آمریکا، توافق جدید برای دورزدن قسمتی از قدرت نظارتی کنگره، که تحت »قانون آمریکا، توافق جدید برای دورزدن قسمتی از قدرت نظارتی کنگره، که تحت »قانون 

بررسی توافق نامه هسته ای ایران« به آن تفویض شده، طراحی شده است. بررسی توافق نامه هسته ای ایران« به آن تفویض شده، طراحی شده است. 

سخنگوی وزارت خارجه: پاسخ ما شفاف و قانونی بود
ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که 
حدود حدود ۹0۹0 دقیقه به طول انجامید اظهار داشت: پاسخ ایران سازنده، شفاف و  دقیقه به طول انجامید اظهار داشت: پاسخ ایران سازنده، شفاف و 
قانونی بود و می تواند در صورت وجود اراده سیاسی متقابل زمینه ای را فراهم قانونی بود و می تواند در صورت وجود اراده سیاسی متقابل زمینه ای را فراهم 
کند در زمان  کوتاه جمع بندی مذاکرات انجام و توافق صورت گیرد. کنعانی کند در زمان  کوتاه جمع بندی مذاکرات انجام و توافق صورت گیرد. کنعانی 
تاکید کرد: لغو تحریم ها و انتفاع اقتصادی ملت ایران از اهداف اساسی ما و از تاکید کرد: لغو تحریم ها و انتفاع اقتصادی ملت ایران از اهداف اساسی ما و از 

اولویت های اساسی تیم مذاکره کننده ایران است.اولویت های اساسی تیم مذاکره کننده ایران است.

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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن(

به شماره 2001005674000116  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن(

به شماره 2001005674000114  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/33/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد
 » بیمه اموال و دارائیها ي خود در سال 1402-1401« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت بیمه گر 
واجد شرايط )شعب مركزی( واگذار نمايد. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت 
اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود 
نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز شنبه مــورخ 1401/07/02 در محــل دفتركمیسیون 

معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.
 بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 مقرر شده است. ضمناً فرمت 
ضمانت نامه های مورد تهیه می بايست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت 
معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

مهندس بهبهانی در حاشیه بازدید مسئوالن شهرستان از معدن تخت گنبد عنوان کرد؛

آمادگی تخت گنبد ربای توسعه مناطق اطراف معدن

معاون امور عمرانی فرمانداری، بخشداران بلورد و پاریز، فرمانده انتظامی شهر بلورد، مدیران صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، آبفا و اداره امور آب به همراه 
برخی معاونان این دستگاه ها در این بازدید فرماندار را همراهی کردند.بازدید از گود معدن به عنوان محل استخراج از جمله برنامه ها بود که همزمان، این مدیران از نزدیک شاهد چند انفجار برای 
کمک به روند استخراج بودند و مدیران معدن نیز درباره فرآیندهای علمی مربوط به انفجارها که توسط یک شرکت وابسته به وزارتخانه های متولی در کشور و با اصول ایمنی و استاندارد این 
موضوع را مدیریت و اجرا می کنند توضیحاتی ارائه کردند.بازدید از فرآیند استخراج موسوم به لیچینگ با استفاده از اسید از دیگر بخش های مورد بازدید این مدیران بود که در خالل این بازدید 
مدیران معدن مس نیز ضمن توضیح درباره چگونگی ساخت حوضچه نگهداری و کانال های انتقال اسید که با استفاده از الینر و محافظ های مختلف چندالیه صورت گرفته و مانع نشت اسید می شود 
را توضیح دادند. همچنین بازدید از فضای سبز ایجاد شده در محوطه معدن بویژه درختان مثمر واقع در کنار حوضچه اسید و دیگر بخش های تولیدی معدن از جمله دیگر برنامه های مدیران شهرستان 
 سیرجان در معدن مس تخت گنبد بود.مدیران سیرجان در ادامه بازدید درجریان جزییات مربوط به نحوه فرآوری مس، تولید کاتد و نیز طرح های درحال توسعه این شرکت نیز قرار گرفتند.

این منطقه محروم  انجام شده توسط بخش خصوصی در  با تشریح میزان سرمایه گذاری  بازدید  این  بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در جریان  افشین  مهندس 
که در ابتدا فاقد بدیهی ترین زیرساخت ها بوده به تحقق اشتغال مستقیم بالغ بر 2 هزار و 500 نفر اشاره کرد و گفت که این معدن بخش خصوصی با اتکا به سرمایه های غیردولتی، خود 
نورزد. دریغ  منطقه  بومی  نیروهای  کارگیری  به  در  هیچ کوششی  از  کرده  تالش  رویکرد  همین  با  و  داند  می  در کشور  اشتغال  و  توسعه  روند  به  در کمک  مناسب  نقش  ایفای  به  ملزم   را 

یا  مهارت  تخصص،  فاقد  و  بومی  آنان  عمده  بخش  که  انسانی  نیروهای  آموزش  جهت  مناسب  اعتبارات  تامین  معدن،  کار  فرآیندهای  در  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  هزینه  انجام  وی 
امسال شرکت  مردادماه  در  بتازگی  اظهارداشت:  و  دانست  این شرکت  های  اولویت  از  را  کار  از  ناشی  های  فعالیت  و سالمت  ایمنی  ارتقای سطح  نیز  و  اند  بوده  دانشگاهی  علمی  مدارک 
درآمد. اجتماعی  تامین  جهانی  اتحادیه  عضویت  به  گهر  گل  و  مس  از  بعد  ایرانی  شرکت  سومین  و  خصوصی  بخش  معدن  نخستین  عنوان  به  تخت گنبد  درخشان  مس   فرآوری 

بهبهانی در عین حال با تشریح اقدامات مختلف انجام گرفته توسط این شرکت در ایفای مسئولیت های اجتماعی برای کمک به توانمندسازی محیط پیرامونی معدن واقع در شهرستان و صرف 
اعتبارات برای ایجاد زیرساخت های مختلف از جمله راهسازی، ایجاد شبکه گاز و بخش بهداشت و درمان برای تداوم این رویکرد و کمک به توسعه مناطق اطراف معدن با هماهنگی مدیران 

شهرستان اعالم آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد هفته گذشته فرماندار سیرجان به همراه دیگر مسئوالن شهرستان از بخش های مختلف معدن مس تخت گنبد بازدید 
کرده و در جریان فرآیندهای تولید در این مجموعه بزرگ صنایع معدنی  قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومـــی هلدينگ گهرعمــــران اين جلســـه  روز يکشنبـــــه تاريخ 13 شهريور ماه 1401 
در محل نهاد رياست جمهوری واقع در خیابان پاستور برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور رياست محترم جمهور جناب آقای دكتر سید ابراهیم رئیسی و سرپرست محترم 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و همچنین برخی از وزيران محترم دولت و جناب آقای مهندس ناصر يوسفی 
رئیس محترم هیات مديره هلدينگ گهرعمران برگزار گرديد از شركت تعاونی گهرعمران سیرجان بعنوان 

شركت تعاونی برتر ملی تقدير بعمل آمد.
انتخاب شركت تعاونی برتر ملی در سیستم ارزشیابی هوشمند وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی صورت 

میگیرد و شركت های تعاونی بر اساس عملکرد خود امتیاز دهی میشوند.
رياست محترم جمهور در اين جلســــه ، فعال شدن تعاونـــــی ها را از مصاديـــق و جلوه های مهـــــم راهبرد 

مردمی سازی دولت بیان نمود.


