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اينگونه نيســت كه ما ابزاری در دست روسيه و چين برای 
تسويه حساب اين دو كشور با آمريکا باشيم. تفاهم نامه های 

راهبردی خود يکی از مصاديق در تاييد اين مسئله است.
در روزهای گذشته »علی بهادری جهرمی« سخنگوی دولت 
در صفحه شخصی خود در توئيتر نوشت: »رئيس جمهور در 
تدارك سفر روســيه است و وزير خارجه هم به چين رفت، 
وزير راه در سوريه بود، وزير ارشاد به محل اكسپو در امارات 
رفــت و آقای باقری بر مذاكرات وين متمركز اســت. هفته 
پيش هــم چندين مقام خارجی در ايران حضور داشــتند. 
ديپلماســی در دولت مردمی به ميدان وســيع منافع ملی 

توجه دارد. پويا، همه جانبه و نتيجه گرا«.
در ماههای اخير شــاهد ديپلماســی فعال دولت در منطقه 
و تعامل با شــرق و حضور در مذاكرات وين بوده ايم. دولت 
سيزدهم در ماههای اخير با نوع عملکرد خود در ديپلماسی، 
يك پيام ويژه به طرف های خارجی داده اســت و آن اينکه 
همه تخم مرغ ها در ســبد برجام چيده نشــده و برای لغو 
تحريم ها، چشــم ها به وين دوخته نشــده و مذاكرات وين 
تنها يکی از گزينه های ايران برای كنار زدن تحريم هاست.

عضويت در پيمان شــانگهای، امضا و اجرای قرارداد سوآپ 
گازی ميان ايران، تركمنستان و آذربايجان، واردات واكسن 
كرونــا، افزايش صادرات نفت و دريافــت پول فروش نفت، 
افزايش صــادرات غيرنفتی، افزايــش ارتباطات اقتصادی با 
همســايگان، عملياتی سازی پروژه خط آهن شلمچه- بصره 
و پروژه خط آهن اسالم آباد- تهران- استانبول، دسترسی به 
بخشــی از منابع ارزی در كشورهای خارجی و...تنها بخشی 
از دستاوردهای ديپلماتيك دولت سيزدهم در ماههای اخير 
است.اما اين وضعيت برای آمريکا و اسرائيل اصال خوشايند 
نيست. به همين خاطر بود كه نشريه فارين پاليسی- 24 دی 
1400- با انتشار گزارشی نوشت: »گسترش همکاری ميان 
ايران و چين، "تهديدی جدی" عليه منافع محوری آمريکا، 

اسرائيل و برخی كشورهای حاشيه خليج فارس است«.
پرهيز از چيدن همه تخم مرغ ها در سبد برجام و بکارگيری 
ديپلماسی فعال و هوشمند در ماههای اخير نتايج ملموسی 
در پی داشتهاســت. اما با اينحال افراطيــون اصالح طلب 
همچنان با هجمه به ديپلماســی »تعامل با شــرق« اصرار 
 FATF دارند تا معيشــت مردم و اقتصاد كشور را به برجام و
گره بزنند. برای نمونه روزنامه جمهوری اســالمی- 20 دی 
1400- در مطلبی نوشــت: »سوابق روسيه و بعدها شوروی 
و بعد از فروپاشــی شوروی باز هم روسيه كنونی در رفتار با 
ايران، ايجاب می كند همواره با چشم ها و گوش های باز و تيز 

نگران دخالت ها و طمع ورزی های مقامات روسی باشيم«.
در ادامه اين مطلب آمده اســت: »ميخائيل اوليانوف، كه به 
عنوان نماينده كشــورش در مذاكرات برجامی وين شركت 
می كند، در روزهای گذشته ديدارهای جداگانه ای با هيات های 
سعودی، آمريکائی و اروپائی داشت كه گفته می شود به نوعی 
درصدد انجام مهندســی موردنظر دولت متبوع خود درباره 

چگونگی توافق در مذاكرات وين بوده است«.

در يــك نمونه ديگر، روزنامه اعتمــاد- 18 دی 1400- در 
مطلبــی با عنــوان »كرملين روی باســکول تاريخ« به قلم 
»فياض زاهد« عضو ســتاد انتخاباتی كروبــی در انتخابات 
88 كه در دولت روحانی مشــاور ارشــد دو مجموعه مهم 
اقتصادی دولتی  بوده اســت، نوشت: »من نسبت به شيوه 
ترور اين قهرمان ملی)سردار سليمانی( ترديدهايی داشته ام. 
به راستی آيا شما باور می كنيد كه امريکا بدون هماهنگی با 
سرويس روسيه و موساد و ام ای سيکس دست به اين جنايت 
زده باشــد؟  به مزدوران اســراييلی كاری ندارم كه قطعا از 
ســفله گان همــراه بوده اند اما به راســتی می توان پذيرفت 

سرويس روسيه در جريان ترور فرزند ايران نبوده است؟«.
در ادامه اين مطلب امده اســت: »شــنيدن اخباری مبنی 
بر مذاكره نماينده روســيه از ســوی ايران با نماينده امريکا 
و انتشــار عکس های اين مالقات ها، سودی كه ندارد هيچ، 
خشــم افکار عمومی را عليه شــما و دولت تان برمی انگيزد.  
خيرخواهانــه عرض می كنم جلوی ايــن فرآيند را بگيريد. 
شــما به قرآن قسم خورده ايد تا پاســدار حقوق مردم ايران 
باشيد. به عهد خود وفا كنيد. هرچه اين ماجرا طول بکشد، 
روس ها و فرانسوی ها و انگليسی ها و... ثمره خود را می برند...
آقای رئيسی... اجازه ندهيد شيوه رفتار تيم مذاكره كننده ما 
حس تحقيرشدگی و سرافکندگی را متبادر سازد. می دانيم 
كه جنگ روانی بخشــی از اين پازل حساس است. اما افکار 
عمومی را دريابيــد و مراقبت كنيد. ايران تا امروز به داليل 
حقوقی و پرستيژ سياسی از مذاكره مستقيم با امريکا پرهيز 
كرده اســت. می گوييم اين كار تا اينجای كار درســت! اما 
از ايــن به بعــد كه به مراحل پايانی و حســاس آن نزديك 
می شويم، خودتان با امريکايی ها مالقات و گفت وگو كنيد«.

و بــاز هم در يــك نمونه ديگــر، روزنامه شــرق- 26 دی 
1400- در مطلبــی با عنوان »ايران با كدام روســيه طرف 
است« نوشت: »در شرايطی كه رئيس دولت سيزدهم برای 
ديدار با همتای روس خود مهيا می شود، بحث ها درباره نوع 
نگاه ايران به روسيه و شــکل روابط دو همسايه، باال گرفته 
است... روسيه خودش را به عنوان يك قدرت بزرگ در جايگاه 
برابر با آمريکا می دانــد... دوقطبی كردن به صورت كلی در 
سياســت داخلی ما هم مفيد نيســت و در عرصه سياست 
خارجی هم اصال پسنديده نيست. بخشی از دنيا را منبع شر 
تصويركردن و بخشی را منبع خير تصويركردن، امکان پذير 
نيست. ايران امروزه خودش بازيگر مهمی است در منطقه و 
در دنيا و نمی شود با يك ديدگاه قرن نوزدهمی به سياست 

خارجی مان نگاه كنيم«.
درباره فضاســازی جريان اصالح طلب درخصوص مســئله 
ديپلماسی تعامل با شــرق، گفتنی هايی است كه در ادامه 

به اختصار به آن می پردازيم:
1: در سياســت خارجی هيچ دولتی صددرصد قابل اعتماد 
نيســت و قطعا روســيه و چين نيز از اين قاعده مســتثنی 

نيستند.
2: نوع تعامل ايران با كشــورهايی از جمله روســيه و چين 

بر پايه تعامــل دوجانبه و از موضع برابر و مبتنی بر »عزت، 
حکمت و مصلحت« است. در اين خصوص ايران همواره در 
پی آن بوده تا ابتکار عمل را در دســت گرفته و قرارداد 2۵ 
ســاله با چين و قرارداد 20 ساله با روسيه نيز بر پايه همين 

رويکرد طراحی شده است.
3: همانطور كه روسيه و چين از نوع مواجهه ايران با آمريکا 
برای خود منافعی تعريف كرده اند، ايران نيز از نوع مواجهه 
روسيه و چين با آمريکا منافعی برای خود تعريف كرده است. 
اينگونه نيســت كه ما ابزاری در دست روسيه و چين برای 
تسويه حساب اين دو كشور با آمريکا باشيم. تفاهم نامه های 

راهبردی خود يکی از مصاديق در تاييد اين مسئله است.
4: همانطــور كه پيــش از اين افرادی همچــون ظريف و 
روحانی و...در سياســت خارجی اقداماتــی انجام می دادند 
كه با رويکرد ساختار حاكميتی ايران فاصله داشت، افرادی 
همچــون »ميخائيل اوليانوف« نماينده روســيه در وين، و 
»لوان جاگاريان« ســفير روســيه در تهران و...ممکن است 
اقداماتی انجام دهند كه با رويکرد ساختار حاكميتی روسيه 

در تضاد باشد.
۵: با فروپاشــی شوروی در ســال 1991 ميالدی، جهان از 
دوره دو قطبی، وارد دوره تك قطبی شــده و سالهاست كه 
دولت آمريکا يك پای ثابــت كودتاهای نظامی و مخملی و 
طرح های براندازانه در كشــورهای مختلف است و چندين 
جنگ نظامی را به مردم ديگر كشورها تحميل كرده است.  

6: در مذاكرات هســته ای، ديدارهای دوجانبه و چند جانبه 
امری مرســوم و رايج است و در دولت های خاتمی و روحانی 
و احمدی نژاد نيز همين روال بوده اســت و بر همين اساس 
در گذشته نيز نماينده روســيه بارها و بارها با نماينده ديگر 
كشورها و از جمله آمريکا، ديداری دوجانبه برقرار كرده است.

7: راز هجمه جريان غربگرا به روابط ايران و روســيه در اين 
بيانات امام خمينی)ره( نهفته اســت كــه فرمودند: »نبايد 
فراموش كنيم كه در جنگ با آمريکا هســتيم. ما در جنگ 
با آمريکا و تفاله های آمريکا )هستيم(، اين تفاله هايی كه قالب 
زدند خودشان را و ما غفلت كرديم، االن هم هستند. بايد هر 
يك از اينها را شناســايی كنيــد و به دادگاهها معرفی كنيد، 
ننشــينيد كه باز يك جايی را آتــش بزنند. اينها می خواهند 
خرابی كنند. كار ندارند به اين كه كی كشته بشود و كی از بين 
برود... خط اين بود كه اصاًل آمريکا منســی ]فراموش[ بشود. 
يك دســته شوروی را طرح می كردند تا آمريکا منسی بشود. 

خط اين بود كه اين قضيه مرگ بر آمريکا منسی بشود«.
8: در سالهای اخير در بزنگاه هايی همچون همه گيری كرونا 
و واكسيناســيون كرونا، و همچنين در اكثر قريب به اتفاق 
رأی گيری های شــورای امنيت در موضوع ايران، اين شرق 
بــود كه در حمايت از ايران به ميدان آمد و در نقطه مقابل، 
غرب همچنان در موضــع تحريم و جنايت عليه ملت ايران 
بود. واقعيت اين اســت كه ديپلماسی نگاه به شرق، چاقوی 
تحريم را كند می كند و هياهوی جريان غربگرا نيز به همين 

مشرق دليل است. 

گــزارش
همصدایی افراطیون اصالح طلب با اسرائیل و آمریکا علیه دیپلماسی تعامل با شرق 

چرا عده ای از خنثی سازی تحریم ها ناراحتند!؟
کارشناس مسایل بین الملل مطرح کرد:

 ابعاد حایز اهمیت 
سفر رئیس جمهور به روسیه

يـك كارشـناس مسـايل بين الملـل گفـت: هرچـه 
مواضـع ايـران و روسـيه بـه هـم نزديـك باشـد در 
پيشـبرد خواسـته های ايـران در مذاكـرات بـه ويـژه 

رفـع تحريم هـای آمريـکا موثـر خواهـد بـود.
سـيدرضا ميرطاهـر گفـت: سـفر آقـای رييسـی بـه 
مسـکو در وهلـه اول همـان طـور كـه خودشـان در 
زمـان انتخابـات و پـس از انتخـاب بـه عنـوان رييس 
جمهـور در رئـوس سياسـت خارجی گفتـه بودند، در 
چارچـوب نگاه به شـرق اسـت و جايگاه خاصـی دارد.
وی ادامـه داد: بعـد از قـرارداد همکاری هـای 2۵ سـاله 
ايـران و چيـن، انتظار اسـت همـکاری راهبـردی بين 
ايران و روسـيه كه درسـال 1379 منعقد شده و مهلت 
آن نيز تمام شـده اسـت، بـار ديگر تجديدنظر شـود تا 

مبنايی برای گسـترش روابط دو كشـور باشـد.
ايـن كارشـناس مسـايل اسـتراتژيك اظهـار كـرد: در 
موقـع كنونـی سـفر رييـس جمهـور از ابعـاد ديگـر 
هـم حايـز اهميـت اسـت. بـه هـر حـال روسـيه يك 
قـدرت بيـن المللـی اسـت و نقـش غيرقابـل انکاری 
افزايـش سـطح  در سياسـت های منطقـه ای دارد و 
رايزنی هـا دربـاره مسـايل مـورد عالقـه دو طـرف می 
توانـد حايـز اهميـت باشـد. يکـی از مسـايلی كـه در 
ايـن راسـتا مـورد گفت وگـو اسـت بحـث مذاكـرات 
ويـن و آينـده برجـام اسـت كه هرچـه مواضـع ايران 
و روسـيه در ايـن رابطـه بـه هـم نزديـك باشـد در 
پيشـبرد خواسـته های ايـران در مذاكـرات بـه ويـژه 
هم چنيـن  اسـت.  موثـر  آمريـکا  تحريم هـای  رفـع 
همکاری هـای ديگـر ايران و ورسـيه در بحث سـوريه، 
عـراق، يمـن و ديگر مسـايل منطقـه ای حايز اهميت 
اسـت. در رابطـه بـا حضـور آمريـکا و سـيطره آمريکا 
و  ايـران  دارد،  منطقـه  در  غـرب  كـه  و طرح هايـی 
روسـيه تـا حـدی زيـادی هم نظـر هسـتند و به نظر 
گفت وگوهـای مهمـی در اين بـاره خواهيـم داشـت.

هـای  حـوزه  روابـط  گسـترش  گفـت:  ميرطاهـر 
هسـته ای  انـرژی  اقتصـادی،  انـرژی،  تجـاری، 
گفت وگوهـا  در  كـه  اسـت  مسـايلی  از  غيـره   و 

مدنظر قرار می گيرد.
وی اظهـار كرد: در سـال های گذشـته هر چه تحريم 
هـای غـرب عليه ايـران افزايـش يافـت، توجه خاصی 
ايـران در سـال هـای اخيـر بـه قـدرت های ديگـر از 
جملـه روسـيه و چيـن داشـته اسـت. ايـن كشـورها 
پتانسـيل قـوی دارنـد و به ويژه ايـران مـی تواند اين 
كشـورها را بـه عنـوان جايگزيـن اروپا بـرای صادرات 
انتخـاب كنـد بـه عـالوه كـه ايـران هـم بـازار خوبی 
بـرای ايـن كشورهاسـت. ايـران بـه عنـوان كشـوری 
كـه موقعيت ژئوپلتيـك خاصی دارد نقـش مهمی در 
معـادالت منطقـه دارد از ايـن رو قدرتهـای جهانی از 
جملـه روسـيه و چين نيز بـه ايران توجه ويـژه دارند.
ايـن كارشـناس مسـايل بين الملـل تصريح كـرد: در 
برهـه كنونـی تقابـل نظامی روسـيه و غرب و روسـيه 
و امريـکا بـر سـر اوكرايـن به جاهـای باريك رسـيده 
اسـت و دربـاره مسـاله اوكرايـن برخی تحليـل گران 
از حملـه قريـب الوقوع روسـيه به اوكراين سـخن می 
گوينـد، هم چنين سـفرهای مکرر مقام هـای اروپايی 
به روسـيه نشـان می دهد كه تالش دارند نسـبت به 
عـدم هرگونـه درگيـری و حمله به اوكراين از روسـيه 
ضمانـت دريافـت كننـد. البتـه ايـن مسـاله كمتر به 
ايـران ربـط دارد، امـا اگـر ايـن اتفـاق بيفتـد محيـط 
بيـن اللملـی دچار تحوالت بنيادين می شـود و شـايد 
جهـان وارد عصـر جديـدی از روابط بين المللی شـود. 
در عيـن حـال روس هـا همـواره نشـان داده انـد كـه 
بـا ابتـکار عمل هـای زيـادی بـه موضوعـات مختلـف 
وارد مـی شـوند و ايـن يـك بعـد مثبـت دارد تـا مـا 
بتوانيـم از تـوان ديپلماتيك روسـيه بـرای منافع ملی 

و بين المللـی خـود اسـتفاه كنيم.
ميرطاهـر ابـراز عقيده كرد كـه روس هـا در تعامالت 
شـان و در نـگاه بـه كشـورها، آن ها را شـريك تجاری 
و سياسـی می بينند، طبيعی اسـت كه اين شـراكت 
هـا موضعـی و موقتـی اسـت از ايـن رو نمـی تـوان 
خيلـی  بـرای روابط تهران و مسـکو بعد اسـتراتژيك 

ايسـنا در نظـر گرفت. 

نگـــاه

تجدید فراخوان مناقصه  عمومي 
یک مرحله ای با ارزیابي کيفي )فشرده(         

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

ت دوم
نوب

 شرکت توزیع نيروي برق شمال استان کرمان )سهامی خاص( در نظر دارد فعالیت مربوط به خرید کاال و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی ، اصالح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه 
عملیاتی شمالغرب کرمان را  از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابي کیفي و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح اطالعات و جدول زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

1 - ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور /سازمان برنامه و بودجه الزامی میباشد.
2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی میباشد.

3-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
4- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه به تاریخ  1400/10/29 مي باشد.

5- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد از سامانه حداکثر تا ساعت 17 روز سه شنبه به تاریخ   1400/11/05 می باشد.
6-  آخرین مهلت بارگذاري اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز بازگشایی پاکات مناقصه به تاریخ 1400/11/16

7- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد در ساعت 10:30 روز شنبه به تاریخ 1400/11/16 و در محل سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان .
8- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .

9-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع میباشد .
10- مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی مي باشد و سایر جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.  

11- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروي برق شمال کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات 
و قرادادها  -  تلفن -03432520003               

12 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .
 ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.

                                                            سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 
                                               شبکه اطالع رساني معامالت توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد
                                                       پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات   HTTP://iets.MPORG.IR  مي باشد  

نوبت اول 1400/10/29  نوبت دوم   1400/11/2

ردیف
شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
ضمانت نامه شرکت در 
فرایند ارجاع کار  )ریال(

شماره فراخوان در سامانه ستاد
زمان بازگشایي پاکات 

مناقصه

11400-101
خرید کاال و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی ، اصالح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی 

برق حوزه عملیاتی شمالغرب کرمان
1،226،000،00020000056300001001400/11/16


