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صفحه 2

 در سفر وزیر امور خارجه به چین صورت گرفت:

گسترش مناسبات راهبردی 
تهران - پکن

حســین امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســامی ایران در سفری رســمی راه چین شده است. 
این ســفر در حالی صورت می گیــرد که نگاهی به روند 
مناسبات دو کشور و نیز تحوالت منطقه و جهان توسعه 
مناســبات و همگرایی میان دو کشــور را بیش از پیش 
آشــکار می سازد. در حوزه مناسبات دو جانبه دو کشور 
از ظرفیت های گســترده ای برای توسعه روابط برخوردار 
هســتند بویژه اینکه تروریســم اقتصادی غرب علیه دو 
کشــور به عنواین مختلف در جریان اســت و همگرایی 
دو کشــور مولفه ای مهم برای مقابله با این بعد تروریسم 
اســت. هر چند که دولت ســیزدهم و سیاست خارجی 
جمهوری اســامی ایران در چارچوب سیاست متوازن و 
ارتباط فراگیر با شــرق و غرب طراحی و اجرا می شــود 
اما نقش و جایگاه کشــورهایی همچــون چین در این 
معادالت امری مهم ارزیابی می گردد. دو کشــور دارای 
روابط تاریخی دیرینه ای در قالب جاده ابریشم می باشند 
و در عین حال منافع مشــترکی نیز در حوزه اقتصادی 
برای طرفین مطرح اســت چنانکه چین حتی در دوران 
شــدیدترین تحریم های آمریکا علیه ایران، خرید نفت از 
ایران را متوقف نســاخت. در همین حال چین امروز به 
عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی جهان شناخته می شود 
که حتی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز که ادعای مقابله 
بــا آن را دارند توان کنار نهادن این کشــور را ندارند بر 
این اســاس طرح توافق 25 ساله میان تهران-پکن نه به 
معنای وابســتگی ایران به چین بلکه زمینه سازی برای 
توسعه مناسبات پایدار و تامین منافع اقتصادی ایران در 
بلند مدت می باشد. این امر زمانی بیشتر اهمیت می یابد 
که بدانیم چین در حالی اجرای طرح جاده ابریشم نوین 
با بودجه ای بالغ بر یکصد میلیارد دالر اســت که حضور 
ایران در این مســیر ترانزیتی منافع اقتصادی بســیاری 
برای ایران به همراه دارد. در همین حال ایران با عضویت 
دائم در ســازمان شانگهای که اخیرا صورت گرفته است 
می تواند با بهره گیری از جایگاه چین در این سازمان، به 
توســعه روابط و کسب منافع اقتصادی در روابط با سایر 

اعضای شانگهای دست یابد. 
نکته مهم دیگر در باب مناســبات بــا چین، ظرفیت ها 
و نقش آن در معادالت سیاســی و اقتصــادی جهان و 
اشــتراک دیدگاه آن با جمهوری اسامی مبنی بر لزوم 
تغییر در ســاختار نظام بین الملــل از یک جانبه گرایی 
آمریکایی به چند جانبه گرایی اســت که نمود آن را در 
مواضع چین در مذاکرات وین می توان مشاهده کرد. در 
دور هفتم و هشتم مذاکرات وین میان جمهوری اسامی 
ایران و گروه 1+4، چین در کنار روسیه بر لزوم لغو تمام 
تحریم های ایران تاکید داشته و آمریکا را عامل وضعیت 
موجود معرفی کرده است. نکته قابل توجه در این میان 
آن اســت که ادعای همراهی چین و روسیه با آمریکا در 
مذاکرات و یا قیم شــدن آنها بــرای تهران ادعایی واهی 
اســت چرا که از یک ســو جمهوری اسامی به صورت 
مستقل و فراگیر با تمام گروه های حاضر در مذاکرات به 
گفت و گو می پردازد و دلیل مذاکره نکردن آن با آمریکا 
نیز نه به دلیل واگذاری امور به چین و روســیه بلکه به 
دلیل آن است که آمریکا عضو برجام نمی باشد و محور 
مذاکرات نیز تعهد پذیر ســاختن آمریکا برای بازگشت 
آن به برجام اســت که لغو تحریم ها و راســتی ازمایی و 
ضمانت دادن از سوی غرب محور آن را تشکیل می دهد. 
در همین حال باید توجه داشت که در شرایطی که غرب 
به دنبال بهره گیری از بحران کرونا برای فشــار بر ملت 
ایران بود، چین با تامین واکســن ها و اقام بهداشتی و 

پزشکی در کنار ملت ایران قرار گرفت.
بــه هر تقدیر آنچه که در باب ســفر وزیــر امور خارجه 
ایران به چین می توان گفت آن است که این سفر گامی 
مهم از ســوی دو کشور برای توسعه مناسبات دو جانبه 
و منطقه ای اســت که قطعا دســتاوردهای بسیاری در 
چارچوب دیپلماســی عملگرا و اقتصــادی ایران خواهد 
داشــت در حالی که ایران بر اصل دیپلماسی متوازن و 
روابط با همه کشــورها تاکید دارد که سفر دوره ای وزیر 
خارجــه به کشــورهای منطقه ای و شــرقی همزمان با 
مذاکرات وین نمودی از این رویکرد چند جانبه است که 

در نهایت می تواند به بی اثر کردن تحریم ها منجر شود.

چرایی همگرایی راهبردی 
سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم غفوری
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خانم معصومه عفت پنهاهی فرزند کیهان 
کارمند بیمارستان دادگستری

باسالم؛
نظــر بــه اینکــه پرونــده شــما بــه اتهــام ذیــل الذکــر در هیــات بــدوی 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان حوزه ســتادی قــوه قضائیه، تحت 
رســیدگی می باشــد؛ مقتضی اســت حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ رویت 
ایــن بــرگ، دفاعیــه کتبــی خــود را منضــم بــه مســتندات مربــوط بــه دالیــل 
ابــرازی بــه همــراه یــک قطعــه عکــس و تصویــر کارت ملــی بــه هیــات 
مزبــور بــه نشــانی تهــران – بلــوار کشــاورز  – تقاطــع خیابــان عبــدهللا زاده  
ســاختمان شــماره 2 قــوه قضاییــه – طبقــه 3 اتــاق 302 تســلیم نمائیــد. 

ــا   مــورد اتهــام: غیبــت غیــر موجــه از تاریــخ 1400/4/4 بــه بعــد کــه ب
بنــد 29 مــاده 8 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری منطبــق مــی باشــد. 

شناســه آگهــی: )1256627(    میــم الــف: 3480

شناســه آگهی )1258301(      م الف 3515

آگهی مناقصه عمومی شماره  400-07 
صنایــع شــهید مســلمی در نظــر دارد خریــد مــوارد ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه طــور جداگانــه بــه پیمانــكاران واجــد شــرایط 
واگــذار نمایــد. الزم بــه ذكــر اســت جهــت دریافــت اســناد مناقصــه داشــتن رزومــه شــركت، معرفی نامــه الزامــی اســت و تنهــا درصورتــی اســناد 
مناقصــه بــه نماینــده شــركت ارائــه می گــردد كــه رزومــه مــورد تاییــد صنایــع واقــع گــردد. از كلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط دعــوت می شــود 
 از تاریــخ درج آگهــی جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و پیوســت فنــی قبــل از مراجعــه بــا شــماره تلفن هــای ذكــر شــده حتمــاً هماهنــگ شــود:

36076253 و 36077569 و 36076248-021 ســپس مراجعــه نماینــد. مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1400/10/25 لغایــت 1400/11/09 
از ســاعت 08:00 صبــح الــی 12:30 و از ســاعت 14:00 لغایــت 15:30 خواهــد بــود و اســناد مناقصــه را می بایســت تــا پایــان وقــت اداری روز یكشــنبه 
مورخــه 1400/11/10 بــه آدرس مذكــور تحویــل نماینــد. اســتعالم های واصلــه واجــد شــرایط در روز دوشــنبه مورخــه 1400/11/11 راس ســاعت 09:00 
صبــح بازگشــایی و بررســی خواهــد شــد. بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مهــر یــا ســپرده معتبــر، مخــدوش و مشــروط و پیشــنهادات واصلــه بعــد از 

مهلــت مقــرر، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

 پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
 هر شركت كننده جهت حضور در یك یا چند موضوع مناقصه مختار می باشد.

1 – خرید مجموعه قطعه پالستیكی باكد 46-01-173 به تعداد 5,000 عدد 
2 – تزریق قطعه باكد 41-01-40 به تعداد 5,000 عدد 

3 – خرید میلگرد فوالدی قطر40 جنس 5231 به مقدار 20,000 كیلوگرم 
4 – خرید مجموعه قطعه باكد 00-120 به تعداد 20,000 عدد 

5 – خرید قطعه باكد 01-01-300-04-154 به تعداد 12,000 عدد 
6 – ماشینكاری قطعه باكد 00160-01-154 به تعداد 15,000 عدد 

7 – ماشینكاری قطعه باكد 04-400-141 به تعداد 50,000 عدد 
8 – ماشینكاری قطعه باكد 010-210 به تعداد 15,000 عدد 
9 – ماشینكاری قطعه باكد 020-200 به تعداد 15,000 عدد 
10 – ماشینكاری قطعه باكد 0020-000 به تعداد 10,000 عدد 

11 – خرید قطعه باكد 010-100 به تعداد 15,000 عدد 
12 – خرید قطعه باكالیتی باكد 0020-110 به تعداد 20,000 عدد 

13 – ماشینكاری قطعه باكد 00570-01-154 به تعداد 20,000 عدد 
 14 – خریــد خدمــات ســاخت و احــداث ســوله موتــور خانــه باكــد 0100588 

        به متراژ 336 متر مربع 
 15 – خریــد خدمــات ســاخت و احــداث ســوله بارانــداز باكــد 0100587 بــه متراژ

        1,000 مترمربع
16 – ماشینكاری قطعه باكد 01-300-04-154 به تعداد 12,000 عدد 

17 – تزریق قطعه باكالیتی باكد 02-320-04-154 به تعداد 5,000 عدد 
18 – تزریق قطعه باكالیتی باكد 02-310-04-154 به تعداد 5,000 عدد 

19 – فورج و ماشینكاری قطعه باكد 01-110-04-154 به تعداد 5,000 عدد 
20 – جوشكاری مجموعه قطعه باكد 01-224-04-154 به تعداد 5,000 عدد 

21 – خرید باكالیت 502FX باكد 460046 به مقدار 8,000 كیلوگرم 
22 – ماشینكاری قطعه باكد 01-300 به تعداد 10,000 عدد

در سفر رئیس جمهور به هرمزگان صورت گرفت؛

 بهره برداری از پاالیشگاه 
نفت خام فوق سنگین قشم


