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 شماره 1136
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نگاه

از اوبامای دیروز تا ترامپ امروز

این روزها بد نیست تابلوها و بیلبوردهای  5یا  6سال قبل را در میادین
پایتخ��ت به یادآوریم که در آنها دلواپس��ان تصاویر باراکاوباما را در
کنار ش��مربن ذی الجوشن یا ابن سعد قرار داده بودند تا بگویند اوباما
مثل ش��مر و ابن سعد است و این تش��بیه البته به خاطر تحریمهایی
ب��ود که دولت ای��االت متحده علیه ایران اعم��ال میکرد .هرچند که
بعدتر در طول مذاکرات هستهای مضامینی دیگر به صورت تابلوهایی
نصب شد که با روند مذاکرات سازگار نبود و البته میخواستند هشدار
دهند که آمریکاییها صادق نیستند و دو چهره دارند و نباید به چهرۀ
مذاکراتی بسنده کرد.
اما در مقایس��ه اوباما و ترامپ ،نویس��ندۀ این س��طور البته مطلقاً باور
ندارد که همۀ سیاستمداران مانند هم هستند و قطعاً اوباما با ترامپ
تفاوت داش��ت و مگر میش��ود اوبامایی که دان��ش آموختۀ هاروارد و
آفریقایی تبار اس��ت با ترامپ بنگاهدار و سوداگر یکسان باشد؟ معلوم
اس��ت که نیس��ت اما با نگاهی که رئیس جمه��وری آمریکا را کارهای
نمیداند و ماس��کی بر س��رمایهداری آمریکایی میداند و هیچ تفاوتی
میان دموکرات و جمهوریخواه قایل نیست ،بله با این نگاه همانگونه
که با اوباما مذاکره ش��د با ترامپ هم میش��ود .اشاره به آن تابلوها به
این خاطر است که اگر اوباما ،شمر و ابن سعد بود ترامپ هم در نهایت
شمر و ابن سعد است و با این منطق مذاکره با اوباما تفاوتی با مذاکره
با ترامپ ندارد .از س��وی دیگر میدانیم که دلواپسان ایرانی هم مانند
ترامپ ،برجام را دوس��ت نداش��تند .با این وصف حداقل آنان نباید از
خروج ترامپ از برجام ناراضی باش��ند .پس اگر قرار باش��د با ترامپ با
رعای��ت همۀ مالحظات ،گف��ت و گویی حداقلی و ن��ه توافقی صورت
پذی��رد با این هدف که بهانه را از او بگیریم دلواپس��ان نباید اعتراضی
داش��ته باش��ند زیرا در نگاه آنان او تفاوتی با اوباما ندارد و نش��ان به
آن نش��ان که اوباما را با
شمر هم سنگ دانسته
بودن��د و ب��ا این منطق
ترامپ نیز همان اس��ت
مگ��ر ای��ن که ب��ا اصل
گف��ت و گ��و و مذاکره
مش��کل داش��ته باشند
ح��ال آن ک��ه فض��ای
عموم��ی جامعه چنین
نیس��ت و برای اکثریت
م��ردم مذاک��ره ب��دون
پیش شرط و با هدف به
خطر نیفتادن زندگی و
اقتصاد مردم و حتی به
قصد دفع الوقت بهتر از
گرفتاری و جنگ است/.
عصر ایران

.
.

گروه سیاس�ی :در حالی که رئیسجمهور
آمری��کا پس از حض��ورش در کاخ س��فید
در اولین اق��دام از برجام بهعن��وان یکی از
مهمترین عهدنامههای بینالمللی خارج شده
اس��ت ،با چرخش درمواضع خود از آمادگی
ب��رای مذاکره ب��ا مقامات ای��ران خبر داده
اس��ت .پیش��نهاد ترامپ برای انجام مذاکره
با رئیسجمهور و مقامات جمهوریاسالمی
ایران بدون هیچ پیش ش��رطی از لحظهای
که مطرح شده تاکنون بازتاب زیادی داشته
و با واکنشهای مختلفی مواجه شده است.
او روز دوش��نبه در ی��ک کنفران��س خبری
در پاس��خ به س��ؤال یک خبرنگار مبنی بر
اینک��ه آیا تمایل دارد با «حس��ن روحانی»،
رئیسجمهور ایران دی��دار کند گفت« :من
آم��ادهام ب��ا هر کس��ی دیدار کن��م .من به
مالقات اعتق��اد دارم» .رئیسجمهور آمریکا
در پاس��خ به س��ؤالی دیگر درباره اینکه آیا
پیشش��رطی ب��رای این دی��دار دارد گفت:
«هیچ پیشش��رطی ندارم و آنها هر موقع
بخواهند من حاضرم»
◄ ◄ واکن�ش مش�اور رئیسجمهور
ایران
آمریکا اول به برجام برگردد ،بعد دنبال مذاکره
باشد .حمید ابوطالبی مشاور رئیسجمهور در
خصوص اظهارات رئیسجمهوری آمریکا در
خص��وص آمادگی برای مذاکره ب��ا ایران در
صفح��ه توئیتر خود نوش��ت :احترام به ملت
بزرگ ایران ،کاهش خصومتها ،و بازگش��ت
آمریکا به برجام ،هموارکننده مسیر سنگالخ
کنونی است .وی ادامه داد :گفتوگوی تلفنی
رؤس��ایجمهوری دوکش��ور در سازمان ملل
در س��ال  ،۱۳۹۲بر این باور اس��توار بود که
میتوان با التزام به ابزار گفتوگو در مس��یر
اعتمادسازی گام برداش��ت .برجام دستاورد
التزام به گفتوگو اس��ت؛ بایدآن را پذیرفت.
مشاور رئیسجمهور نوشت :سال گذشته در
مجمع عمومی سازمان ملل پس از تهدید ملت
بزرگ ایران ،موضوع مالقات دو رئیسجمهور
مطرح شد؛ اکنون هم پس از خروج از برجام،
مالقات بدون پیشش��رط عنوان میش��ود!
کس��انی که به گفتوگو بهعنوان روش حل
اختالف��ات در جوامع متمدن باور دارند ،باید
به ابزار آن هم ملتزم باشند.
◄ ◄ مدیر کل سابق آژانس بینالمللی
چه گفت؟

ترامپ هم همین است .وی ادامه داد:ترامپ
اول توپه��ای محکم��ی را میزند و با توپ
پر میآید ،اگر مقابلش مرعوب ش��وند و جا
بزنن��د ،ادامه میدهد ،ولی اگر ببیند آنطور
نیست خیلی سریع نظرش عوض میشود و
سناریوی بعدی را پیدا میکند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ادامه
داد :ابتدا به س��اکن ما نبای��د مذاکره را رد
کنیم که بگویند ایران بهدنبال خش��ونت و
جنگ اس��ت و متهم نشویم ضمن اینکه از
این طرف هم ذوق زده نشویم باید بهعنوان
یک موضوع از طریق مسئوالن ذیربط مورد
بررس��ی و تحلیل قرار بگیرد و بعد تصمیم
گیری شود.

واکنشها به درخواست
مذاکره با ایران

ترامپ
اهل معامله
است

 از مشاور رئیسجمهور ایران
تا مذاکره کننده ارشد سابق آمریکا
چه گفتند
محم��د البرادعی مدی��ر کل س��ابق آژانس
بینالملل��ی ان��رژی اتمی در پیام��ی که در
توئیترش منتش��ر ش��ده خطاب ب��ه ترامپ
مینویسد :تو نمیتوانی قراردادی را که همه
معتقدند توافق با ارزشی بوده را از بین ببری،
آن کش��ور را تهدی��د کنی ،و بع��د با حالتی
تهاجمی خواس��تار مذاکره ش��وی .توافقات
بر اس��اس اعتماد ،احترام و مصالحه متقابل
استوار هس��تند و نه ارعاب و تهدید .رویکرد
ش��ما در قبال کره ش��مالی نمیتواند مدلی
برای ایران باش��د .رئیس ش��ورای راهبردی
رواب��ط خارج��ی ای��ران ه��م در واکنش به
پیشنهاد ترامپ برای مالقات با روحانی گفت:
ترامپ عاشق مالقات برای مالقات است و به
نتایج مالقاتهایش و سخنان متناقض خود
چندان نمیاندیشد .سید کمال خرازی رئیس
ش��ورای راهبردی روابط خارجی در واکنش
به پیش��نهاد ترامپ برای مالقات با حس��ن
روحان��ی رئیسجمهوری ایران گفت :به نظر
میرس��د آقای ترامپ عاش��ق مالقات برای
مالقات اس��ت و به نتایج مالقاتهای خود و
سخنان متناقض خویش چندان نمیاندیشد.
وی اف��زود :ترامپ باید قبل از هر چیز خروج

آمریکا از برجام را جبران کند و نشان دهد که
برای تعهدات اسالف خود و قوانین بینالمللی
احترام قائل است.
◄ ◄ کنای�ه مذاک�ره کنن�ده ارش�د
آمریکایی به ترامپ
ادع��ای «دونال��د ترامپ» مبنی ب��ر آمادگی
او ب��رای دیدار «بدون پیشش��رط با ایران»
ش طعنهآمی��ز مذاکرهکنن��ده ارش��د
واکن�� 
ت وگوهای برجام را بهدنبال
واشنگتن در گف 
داشت.
«وندی شرمن» که از زمان آغاز به کار دولت
دونالد ترامپ ،منتقد مواضع سیاست خارجی
دولت او بهویژه در زمینه ایران و برجام بوده،
به اظهارنظ��ر او مبنی بر آمادگ��یاش برای
دیدار بدون پیش شرط با ایران واکنش نشان
داد و تصریح کرد« :آقای رئیسجمهور! ،شاید
ایران یک پیششرط داشته باشد ».از نظر این
سابق ارشد آمریکایی ،پیششرط ایران
مقام
ِ
برگشت مجدد آمریکا به برجام است؛ توافقی
که ترامپ به رغم تعهد واشنگتن به آن۱۸ ،
اردیبهش��ت سال جاری به بهانههای واهی از
آن خارج شد .وندی شرمن پیششرط ایران

شرکت ستاره سریر سیرجان

نصب كليه نرمافزارهای حسابداری ثبت3738 :
تأسيس و تغييرات كليه شركتها و مؤسسات
انجام كليه امور مالی و حسابداری و دفترنویسی
انجام امور مالياتی كليه شركتها و مؤسسات

سیرجان /خیابان آیتاهلل سعیدی ،بازار مهر034-42283554 ،
طبقه اول ،الین آسمان  ،4پالک 2020
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مدیریت :فهیم
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جناب آقای

ابـوذر
حلواییپـور

مدیر محترم روابط عمومی و
امور بينالملل شركت گلگهر
كسب مقام اول در جشنواره
انتشـارات روابط عمومی كشـور را به جنابعالی و
همکاران گرانقدرتان تبریک عرض مینمایيم.

هفتهنامه نگارستان

آگهی تجدید مناقصه

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان

سازمان سيما ،منظر و فضای سبز شهری سيرجان به استناد بند  1مصوبه شماره  9شورای سازمان در نظر دارد عمليات برش
و جمعآوری چمن فضاهای سبز سطح شهر را از طریق مناقصه بر اساس شرایط ذیل و مندرج در اسناد مناقصه تا سقف مبلغ
 3/271/351/050ریال به پيمانکار واجد شـرایط واگذار نماید .لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل میآید جهت دریافت اسـناد
مناقصـه از تاریخ انتشـار آگهی نوبت دوم همه روزه بـه جزء ایام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور قراردادهای سـازمان
مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

 -1سـپرده شـركت در مناقصه مبلغ  163/567/553ریال میباشـد كه بایسـتی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبرو یا رسيد پرداختی به
حساب  0105938186001بنام سازمان سيما ،منظر و فضای سبز نزد بانک ملی ارسال گردد.
 -2سازمان در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.
 -3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -4هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -5سایر شرایط و جزئيات مربوط در اسناد درج گردیده است.
 -6آخرین مهلت تحویل اسناد به واحد حراست شهرداری پایان وقت اداری مورخ  97/6/4میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاكات مورخ  97/6/5ساعت  18میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سيرجان

را «بازگشت (آمریکا) به جامعه بینالمللی در
حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک» خواند
و مدعی شد که با برجام« ،میتوان اطمینان
حاصل کرد ایران با آن هرگز به س�لاح اتمی
دس��ت نمییابد».معاون «ج��ان کری» وزیر
خارجه پیش��ین آمریکا همچنین تلویحاً به
دیدار رئیسجمهور این کشور با همتای روس
اشاره کرد و انتقادها درباره این دیدار را تکرار
کرد .او گفت« :ش��اید ترامپ خواهان گرفتن
یک عکس یادگاری با ارائه جزئیات کم درباره
آن ،این بار در تهران باشد؟»
◄ ◄ پیشنهاد ترامپ را بررسی کنیم
اما ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام اعتقاد دارد که ایران نباید ابتدا به ساکن
پیش��نهاد مذاکره رئیس جمهوری آمریکا را
رد کند .الزم اس��ت این موضوع با تأمل و در
ش��ورای عالی امنیت ملی م��ورد بحث قرار
گیرد .وی درباره پیش��نهاد رئیسجمهوری
آمری��کا ب��رای مذاکره بدون پیش ش��رط با
جمهوری اس�لامی ایران گف��ت :اصل قصه
و چنین چیزی منفی نیس��ت و پیش بینی
هم میش��د و میش��ود  ،نوع خلقیات آقای

◄ ◄ ترامپ اهل معامله است
ترامپ اش��تیاق فراوان برای مذاکره دارد تا
نشان دهد از پیشینیان خود بهتر است .او
در یک س��ال و نیم اخیر نش��ان داده که از
شخصیتی خودش��یفته برخوردار است که
نیازمند تمجید و تأئید اس��ت .ترامپ مایل
است به همه و به خصوص سیاست مداران،
رس��انههای مخال��ف و رؤس��ای جمهوری
پیشین آمریکا نشان دهد که آدم کار بلدی
اس��ت و رویکرده��ای او نتایج بهتری برای
آمریکا رق��م می زند .او باره��ا اعالم کرده
محب��وب تری��ن رئیس جمه��وری آمریکا
است و سیاس��تهای او بهتر از گذشتگان
است .ترامپ از عقبه ایدئولوژیک برخوردار
نیست .او اساساً سیاستمدار نیست و یک
تاجر اس��ت و اهل معامله .اصول اساس��ی
سیاس��ت خارجی آمریکا چندان برای وی
اهمیتی ندارد که اگر داشت به این راحتی
به دیدار کیم جونگ اون نمیرفت .مذاکره
و توافق ب��ا چنین فردی قطعاً س��ادهتر از
فردی است که ذهنی ایدئولوژیک دارد و به
برخی بنیانهای اساسی پایبند است .با این
تفاسیر بهترین واکنشی که ایران میتواند
به درخواس��ت آمریکا نشان دهد چیست؟
به نظر میرس��د اگر رئیسجمهوری ایران
پیامی با بیان��ی دیپلماتیک صادر کند دور
از صواب نباش��د .به طور مثال پیامی با این
محت��وا که «ایران نیز آماده مذاکره اس��ت
مش��روط به آنک��ه رئیس جمه��ور آمریکا
میبایست با برگشت به برجام ،اعتماد ملت
ایران مبنی بر پایبندی به تعهدات پیشین
و آینده کشور خود را جلب کند /».تابناک

دعوت به همکاری

یک مؤسسه معتبر در كرمان در نظر دارد برای تأمين نيروی انسانی مورد نياز خود ،از طریق
آزمون كتبی و مصاحبه علمی از بين واجدین شرایط در رشتههای زیر ،اقدام به جذب نيرو نماید.
ردیف

رشتههای تحصیلی
مورد نیاز

جنسیت

حداقل مدرک
تحصیلی

توضیحات

1

پرستاری

زن

کارشناسی

دارای سابقه کاری در اورژانس یا مسلط به دستگاههای
 2( ICUسال سابقه کار مؤثر و حداکثر سن  30سال)

2

بهیاری

زن

دیپلم

 2سال سابقه کار مؤثر و حداکثر 30سال سن

3

فوریتهای پزشکی

مرد

کاردانی

عنوان سمت مورد نیاز (راننده آمبوالنس) میباشد (2
سال سابقه کار مؤثر و حداکثر سن  30سال)

4

بازاریاب حرفهای

زن/مرد

کارشناسی

دارای مدرک معتبر و سابقه کار مؤثر ( 5-3سال سابقه
کاری مؤثر و حداکثر سن  30سال)

5

مسئول فنی مرکز
معلولین

مرد

کارشناسی

دارای مدرک معتبر و سابقه کار مؤثر ( 5-3سال) و
حداکثر سن  35سال

6

مدیر داخلی
درمانگاه

زن/مرد

کارشناسی

دارای مدرک معتبر و سابقه کار مؤثر ( 5-3سال) و
حداکثر سن  35سال

لذا متقاضيان میتوانند جهت ثبتنام از روز شنبه مورخ  97/5/13لغایت روز پنجشنبه مورخ  97/5/25از ساعت  8صبح الی  14با به
همراه داشتن مدارک زیر به آدرس :كرمان -بلوار جهاد -نبش جهاد  -3جنب عينک فارابی -طبقه دوم (كارگزینی) مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز :شش قطعه عکس  ،3×4تصویر كليه صفحات شناسنامه ،تصویر كارت ملی،
تصویر آخرین مدرک تحصيلی ،رزومه كاری ،ارائه مدرک معتبر مبنی بر دارا بودن سابقه كاری مرتبط

آگهي مزایده (مجدد) شماره

/96/8ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " دو دستگاه حفاری مدل  CS14ساخت
شركت اطلس كوپکو " را از طریق مزایده به فروش رساند  ،لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ
مدارک مزایده به سایت  WWW.GEG.IRمراجعه و مدارک مذكور را از قسمت تامين كنندگان و
مشتریان (بخش مزایده ها) دانلود نمایند .بازدید از محل استقرار دو دستگاه در محل مجتمع ،ساعت
 10صبح روز یکشنبه مورخ  97/5/21براي متقاضيان بالمانع است .مهلت تحویل پاكات ساعت 9
الي  14روز شنبه مــورخ  97/5/27در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و دبيرخانه دفتر
مركزی تهران مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گل گهر

