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دپپلماسی و سیاست خارجی در دنیای امروز یکی از 
ارکان اصلی سیاستگذاری ها و تصمیمات کشورها را 
به خود اختصاص داده است چرا که زندگی جزیره ای 
امری ناشــدنی اســت و نیاز کشــورها در تعامل با 
یکدیگــر و جایــگاه و ظرفیت جهانی کشــورها در 
معادالت بین المللی برگرفته از دیپلماسی و سیاست 
خارجی موفق یا ناموفق آنهاســت. نگاهی به کارنامه 
دولت سیزده نشــان می دهد که این عرصه اهمیتی 
خاص در سیاست های دولت دارد که البته محوریت 
آن را نیز ابعاد اقتصادی تشــکیل می دهد. آنچه از 
سوی برخی منتقدان سیاست خارجی دولت و بویژه 
رسانه های بیگانه فارسی زبان مطرح می گردد انتقاد 
به محور نبودن آنچه تعامل با جهان می نامند یعنی 
اروپا و آمریکا و متهم سازی دولت به همگرایی بیش 
از اندازه به روسیه و چین است. این ادعاها در حالی 
مطرح می شود که نگاهی به سیاست خارجی دولت 
سیزدهم گام هایی را نشان می دهد که در چند حوزه 

صورت می گیرد. 
بخش اولیه گام هــای ایران را احیا و توســعه روابط 
با همســایگان مرزی تشــکیل داده است که ارتقای 
روابط با اسیای مرکزی و قفقاز، پاکستان، افغانستان، 
عراق، قطر، عمان و ترکیه  نمودی از این رفتار است. 
کشورهایی که از طریق ترانزیت زمینی می توان با آنها 
در ارتباط بود و این روابط با هیچ تحریمی قابل محدود 
سازی نمی باشد. گام دوم دولت سیزدهم را می توان در 
ارتقای روابط با دوستان قدیمی مشاهده کرد که شامل 
کشورهایی همچون سوریه، ونزوئال، لبنان و مقاومت 
منطقه از یمن گرفته تا فلطین تشکیل می دهد. این 
همگرایی ها با محوریت اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
اســت که حوزه قدرت ایــران را در منطقه ارتقا داده 
اســت. گام بعدی را در همگرایی با قدرت های بزرگ 

منطقه ای می توان مشاهده کرد. 
حضور در معادالت قدرت در گرو قدرمند شــدن و 
داشــتن ابزار قدرت در کنار همگرایی با قدرت های 
همســو در صحنه جهانی اســت. کشــورهایی که 
دیدگاه مشــترکی با ایران در مقابلــه با یک جانبه 
گرایی غرب دارند. توســعه مناســبات با روسیه که 
می تواند بــا امضای توافق 20 ســاله تقویت گردد، 
همگرایی با چین در قالب توافقنامه 25 ســال و در 
گام بعدی بهره گیری از این همگرایی برای عضویت 
در اتحادیه های قدرت مند جهانی همچون شانگهای 
و بریکس اســت که می توان نقشی مهم در معادالت 
منطقه و جهان برای ایران به همراه داشــته باشــد. 
درست بودن رویکرد مذکور زمانی اشکارتر می شود 
که قدرت های غربی در نشســت گــروه 7 در ایتالیا 
600 میلیــارد دالر برای مقابله بــا قدرت اقتصادی 
چیــن اختصاص دادند و در ســوی دیگر معادله نیز 
روســیه در ظرف چند ماه توانسته با قدرت نظانی و 
انرژی خویش اروپا را گرفتار بحران های اقتصادی و 

سیاسی نماید.
 ایــن رویکــرد همگرایانــه نتایج مثبتــی همچون 
مخالفت چین و روســیه با قطعنامه ضد ایرانی غرب 
در شورای حکام و نیز دفاع از ایران در نشست اخیر 
شــورای امنیت را به همراه داشته است. با توجه به 
دغدغه های مشــترک و همگرایانــه متحدان، امری 
طبیعی اســت که گفت و گوها و تعامالت روزمره ای 
میــان طرفین صورت گیرد که ســف باقری مذاکره 
کننده ارشد ایرانی به روسیه پس از نشست قطر در 

این چارچوب قابل تبیین است. 
گام بعــدی دیپلماســی ایــران، حرکت در مســیر 
تعامل با کشــورهایی است که تا حدودی اختالفات 
ریشــه دار تری با ایران دارند که اظهارات اخیر امیر 
عبداللهیــان وزیر امور خارجه مبنی بر آمادگی برای 
گســترش روابط با عربستان و مصر در این چارچوب 
قابل تعریف اســت. کشورهایی که به دالیل مختلف 
از جمله وابستگی به غرب رویکردی غیر سازنده در 
قبال تهران داشــته اند حال آنکه ظرفیت سازی های 
منطقــه ای ایران و عضویــت ان در پیمان های مهم 
منطقه ای مولفه ای بــرای کاهش تنش میان تهران 
و این کشــورها شــده و می تواند به احیا و گسترش 
مناسبات منجر شــود. نکته در کنار این گام ها باید 
به آن توجه داشــت آن اســت که برخالف رویکرد 
دولت دوازدهــم که تعامل با غــرب را پیش زمینه 
تعامل با سایر کشــورها می دانست، دولت سیزدهم 
در نگاهــی واقــع بینانه به معــادالت جهانی تالش 
دارد تا دیپلماســی را در حوزه های مطلوب تر و قابل 
دسترســتر پیگیری نموده و از این ظرفیت ســازی 
سیاســی، امنیتی و اقتصادی مولفه ای بســازد برای 
تامین منافع ایران در برابر غربی که سالهاســت که 
بــا تحریم و یکجانبه گرایی بــه دنبال ضربه زدن به 
ایران بوده اســت. بر این اســاس می توان گفت که 
گام های دیپلماســی امروز در حال ظرفیت سازی از 
ظرفیت های جهانی است بویژه اینکه جنگ اوکراین 
و پیامدهای آن نشــان داده که غــرب دیگر کانون 
تحوالت نمی باشــد و صرفا نامــی از قدرت را یدک 
می کشــد و در عمل این رویکــرد چندجانبه گرایی 
اســت که در جهان در حال شــکل گیری اســت و 
راهــکار حضور در ایــن معادله نیــز تعامالت چند 
الیه اســت که جمهوری اســالمی در قالب گام های 

دیپلماسی در حال حرکت در آن مسیر است. 

منطقگامها

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:

 امنیت پایدار در کردستان 
حاکم است
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قاسم  غفوری

عملکرد 10 ماه و یک روزه زاکانی در خیابان بهشت
شــهردار تهران امروز گزارشــی از عملکرد مدیریت شهری به شورای شهری ها ارائه کرد.
اعضا شورا نظرات خود را در خصوص عملکرد 10 ماه زاکانی گفتند و نائب رئیس شورای 

شهر از سیاه نمایی برخی اعضای شورای شهر انتقاد کرد.
به گزارش فارس، در جلســه شورای شهر تهران علیرضا زاکانی شهردار تهران حضور یافت 
و در خصوص عملکرد مدیریت شهری )در مدت 10 ماه و یک روز (توضیحاتی ارائه کرد.

شــهردار تهران در خصوص خرید اتوبوس، توســعه مترو، بحث مانع زدایی در مســکن و 
بحث اجاره بها، صدور پروانه ساخت،هوشمند سازی خدمات،انعقاد قرارداد با شرکت واگن 
ســازی،؛حوزه جمع آوری آب های ســطحی و ساماندهی شــهر،  اختصاص 560 غرفه به 
دستفروشان،کاهش تولید پسماند، توسه کارخانه های آسفالت، راه اندازی شهروندن محله 
وایمن سازی ساختمان های ناایمن، ساماندهی معتادان متجاهر، مسجد محوری در حوزه 

فرهنگی، توسعه میادین میوه و تره بار و ارائه ارزان محصوالت، ... توضیحاتی ارائه کرد.
برخی از اعضای شورای شهر انتقاداتی به عملکرد مدیرت شهری داشته و خواستار توضیح 
شــهردار در خصوص ورود شــهرداری به بحث اجاره بهای مسکن،تسریع در  فعال سازی 
زیرساخت های فناوری اطالعات مدیریت شــهری، رفع مشکالت در زمینه میزان افزایش 
حقوق پرسنل رســمی و قراردادی،امالک  فریز شده، ایجاد قانون جامع مدیریت پایتخت 
شــدند. پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در این باره می گوید: شهردار تهران 
یکی از شــهرداران جسور پایتخت است که با نگاه تحول گرایانه برنامه ها و اقدامات زیادی 
را در دســتور کار قرار داده و گام های بسیاری در جهت تحقق آن انجام گرفته و عملیاتی 

شده است.
وی افزود: متاســفانه برخی از همکاران ما در شورا در زمینه اقدامات شهرداری سیاه نمایی 
می کنند و من از رویکرد آنها تعجب می کنم چرا که در گذشــته مردم به شدت نسبت به 
طرح های امالک  فریز شــده انتقاد داشتند حاال این سوال مطرح است که اگر این اقدامات 
ســاده بود چرا چند سال گذشــته انجام نشده اســت. وی افزود: در حال حاضر در همه 
پهنه های فرســوده مجوز یک طبقه اضافه ساخت داده شده و به میزان فضای سبز 1250 
هکتار افزوده شــده و قرار است امســال1500 هکتار دیگر هم به فضای سبز افزوده شده 
اســت. عده ای از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که بازخورد کارهای بلند مدت زمان 
بر اســت و باید به مدیریت شهری فرصت داد و باید حمایت های الزم را در جهت اجرای 

برنامه کرد نه اینکه سنگ جلوی پای مدیران انداخت.
احمد صادقی عضو شــورای شــهر تهران در این باره می گوید: بازخورد کارهای بزرگ در 
درازمدت خود را نشــان می دهد و درخواست دارم گزارش پیشرفت این اقدامات به شورا 
و مردم در مقاطع مختلف داده شــود تا شــهروندان طعم شیرین تحوالت در شهر تهران 
بچشــند. صادقی در ادامه افزود: نکته بســیار مهم بحث برگــزاری همایش  فرصت های 
ســرمایه گذاری در شهر تهران بوده که قرار اســت با مشارکت بخش خصوصی از داخل و  

خارج برگزار شود.
صادقی اظهار داشت: اتفاق بزرگی در حال انجام است و شهد شیرین این اقدامات را نباید 
با ســیاه نمایی ها و عنوان آرزو دانســتن و تأکید بر عدم تحقق آن تلخ کرد. صادقی گفت: 
یکی از اقداماتی که می تواند در اجرای کارهایی که همه فکر می کنند انجام نمی شــود به 
کار آید  مشــارکت بخش خصوصی است و امیدواریم توجهات الزم به این امر بشود. باید 
معاونین شــهردار در جلسات کمیسیون های تخصصی شــورا حضور یافته و مشکالت را 

مطرح کنند تا با نگاه کارشناسی بتوانند مشکالت موجود را برطرف کنند.
این عضو شــورای شهر تهران بیان کرد: البته بنده همین جا می گویم که اعضای شورای 
شهر حق دارند نظرات خود را بگویند و از ابزارهای خود استفاده کنند اما  بهتر است هر دو 
روی ســکه دیده شود، هم نقاط مثبت  و هم منفی مطرح شود نه اینکه  فقط نقاط منفی 
گفته شــود باالخره در شهر اقدامات زیادی صورت گرفته است و نتیجه برخی اقدامات در 

آینده نزدیک مشخص تر می شود.
وی بیان کرد: البته روحیه همکاری و تفاهم در شــورای ششــم شــهر تهران وجود دارد 
و به نظر بنده بهتر اســت معاونین شــهردار در جلســات کمیســیون ها حضور یافته و 
تمامی برنامه ها و مشــکالت را مطرح کنند تا با نگاه کارشناســی مشکالت برطرف شود 
و همچنین شــرایط برای خدمت گذاری بهتر فراهم شــود. وی گفت: معاونین باید آمار و 
 ارقام دقیقی را به کمیســیون ها ارائه کنند تا بتوان در مورد موضوعات با نگاه کارشناسی 

تصمیم گیری کرد.

آزمایشگاه آمریکایی منشا کرونا

یک دورهمی الکچری!
بریز و بپاش جامعه صنفی تهیه کنندگان 
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فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 7 دستگاه خودروي  استيجاري  
اداره کل دامپزشکی استان آذربايجان غربی

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

اداره کل دامپزشکي استان آذربايجان غربي درنظر دارد مناقصه عمومي 7 دستگاه خودروي استيجاري با جزئيات 
مندرج در اسناد مناقصه را با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت  و با شماره مناقصه    2001003707000001   برگزار 

نمايد.
ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها تنها  از طريق درگاه  كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا 
سامانه تداركات الكترونيكی دولت)www.setadiran.ir(  انجام خواهد شد.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/04/13  

مي باشد.
 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :  1401/04/15     ساعت   19:00

مهلت زماني ارائه پيشنهاد :  1401/04/25  ساعت 19:00    
زمان بازگشايي پاكت ها:     1401/04/26  ساعت 09:00 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
الف: اروميه، بلوار شهدا، روبروي پارك ساعت  اداره كل دامپزشكي آذربايجان غربي. 

تلفن:  32770980-044 آقاي مهندس خليل زاد
شناسه آگهی 1346106

شناسه آگهی )1341606(      م الف 1295

آگهی مناقصه عمومی
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران در نظــر دارد امــور نقلیــه )حمــل نقــل شــهری و بیــن شــهری( مجموعه هــای تحــت پوشــش خــود 
را بــه شــرکت های واجــد شــرایط مطابــق بــا شــرایط و مــوارد منــدرج در اوراق شــرایط مناقصــه، قانــون برگــزاری مناقصــه و آیین نامــه 

معامــات دولتــی بــه شــرکت هایی واجــد شــرایط بــه مناســب ترین قیمــت پیشــنهادی واگــذار نمایــد. 
لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل می آیــد وفــق مــواد 12،8،7،6 قانــون تجــارت الکترونیکــی مصــوب 1382/10/07 و اصاحــات 
بعــدی از بــاب مبادلــه ایمــن اطاعــات در واســطه های الکترونیکــی و بــا اســتفاده از سیســتم های ارتباطــی اقــدام و حداکثــر ظــرف مــدت 
www.setadiran.ir یــا ســایت  13 روز از تاریــخ درج آگهــی در روزنامــه بــه ســامانه الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی اینترنتــی: 
.www.corc مراجعــه و بــا توجــه بــه شــماره آگهــی مناقصــه درج شــده در ســامانه ســتاد  ir ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران
ایــران بــه شــماره 2001001151000004 نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک اقــدام و پاکــت )الــف( حــاوی ضمانتنامــه بانکــی و یــا فیش 
واریــزی را در مهلــت مقــرر بــه ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران واقــع در تهــران - خيابــان وليعصــر- باالتــر ازميــدان وليعصــر- 

روبــروی ســينمای آفريقــا – پــاک 1813 طبقــه پنجــم )دبیرخانــه حراســت( تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
 شــایان ذکــر اســت بــر اســاس اباغیــه شــماره 1/140936 مــورخ 1399/05/11 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت پاکت هــای "ب" و "ج" 

صرفاً می بایست به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری شده و لذا از تحویل فیزیکی پاکات مذکور خودداری گردد.

شناسه آگهی )1342838(

 مزایده شماره 860/1401/004  مربوط به فروش 14 دستگاه خودرو وانت دو کابین شخصی
نیسان DX22 )پیکاپ( واقع در انبار شهید طاهری )شماره مرجع 1001092131000003(

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )NIGCENG( در نظر دارد موضوع مزایده فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلّی زیر از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.
 الف( شرح مختصر:

 ب( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده )الزامی(:
  IR160100004001040506379574 1- شماره حساب واریز ودیعه شرکت در مزایده

2- عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و گواهی امضاء الکترونیکی نیز داشته باشد.
ّــی شــرکت، آدرس دقیــق پســتی،  3- اشــخاص حقوقــی: ارائــه مــدارک ثبــت شــرکت شــامل آگهــی تأســیس روزنامــه رســمی بــه همــراه آخریــن تغییــرات، اساســنامه، کــد اقتصــادی و شناســه مل

تلفــن ثابــت و نمابــر )فکس(.
4- اشخاص حقیقی: داشتن سن قانونی )18 سال تمام( به همراه ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملّی، آدرس دقیق پستی، تلفن همراه و ثابت.

 ج( شرایط و مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
 متقاضیــان واجــد شــرایط منــدرج در بنــد »ب« کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد مــی بایســت جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه ســامانه الکترونیکــی دولــت )ســتاد(

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 د( محل و زمان گشایش پیشنهادها:

 * کلیّــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی آن هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت 

شــرکت در مزایــده محقق ســازد. 
 www.setadiran.ir شــماره تمــاس ســامانه ســتاد در تهــران جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه 1456-021 و اطّاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام در ســایر اســتان ها در ســامانه *

موجــود اســت.
* متقاضیــان واجــد شــرایط منــدرج در بنــد »ب« کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد مــی بایســت پــس از دریافــت اســناد مزایــده بــه شــرح منــدرج در بنــد »ج« پیشــنهادهای خــود را 

طبــق شــرایط منــدرج در دســتورالعمل شــرکت در مزایــده تهیــه و حداکثــر تــا ســاعت 9 صبــح 4 مردادمــاه در ســامانه بارگــزاری نماینــد.
* جلسه گشایش پاکات رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 4 مردادماه در ساختمان پنجم گاز واقع در خیابان طالقانی – نرسیده به چهارراه مفتح – شماره 200 برگزار خواهد شد.

 در صورت نیاز به اطّاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 81313243-021 آقای سید محمدرضا خالقی )کارشناس پرونده( تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

ت اول
نوب

زمان بازدیدمحل نگهداریرنگمدلنوع اتومبیلتعداد

 وانت دو کابین شخصی 14
DX22 اسالمشهر – میدان قائمسفید روغنی1383نیسان 

انبار شهید طاهری
 12 تا 26 تیرماه به غیر از روزهای تعطیل 

از ساعت 8 صبح الی 13:30

افزایش محسوس کرونا در کشور 

احتمال غلبه 
BA۵ و BA۴ واریانت های

صفحه 8


