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تهران دیروز میزبان نشست سران جمهوری اسالمی 
ایران، روسیه و ترکیه بود. رئیسی، پوتین و اردوغان 
در حالی با محوریت دور هفتم نشست روند آستانه 
برای بررسی و تقویت ثبات و امنیت در سوریه گرد 
هم آمدند که همزمان دیدارها و توافقات دو جانبه 
و ســه جانبه ای میان طرفیــن صورت گرفت. نکته 
مهم در این رویداد بــزرگ منطقه ای و جهانی که 
نشانگر شکل گیری ساختار جدید چند جانبه گرایی 
در برابر یک جانبه گرایی امریکایی  می باشد، تاثیرات 
این توافقات بر اصل خنثی سازی تحریم ها و مقابله 
با فشــارها و تهدیدات غرب می باشد. هر چند که 
محافل رسانه ای و سیاســی غربی با اهمیت زدایی 
از دســتاوردهای ایــن توافقات و حتــی تحریک 
احساسات تاریخی مردم ایران علیه روسیه و ترکیه 
برآن بوده اند تا این نشست ها را بی اثر برای منافع 
ایران نشــان دهند اما نگاهی واقــع بینانه به آنچه 
دیروز صورت گرفته بیانگر حقیقتی دیگر است که 
اســاس آن را نیز اهداف اقتصادی تشکیل می دهد. 
نگاهی به کارنامه غربی ها علیه ایران نشان می دهد 
که ابزار تحریم بر اســاس اصل ممانعت از مراودات 
اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها، جلوگیری 
از ســرمایه گــذاری خارجی در ایــران، محدود و 
مسدود سازی مراودات بانکی تهران با سایر کشورها 

استوار بوده است.
ایــن روند حتــی اکنون نیــز که غرب بــه اذعان 
»شــرمن« قائم مقام وزارت خارجه آمریکا جهان به 
نفت ایران نیاز دارد ادامه یافته اســت. آنچه در سفر 
اردوغان و پوتین به تهران روی داده در کنار امضای 
ده هــا توافق نامه تجاری و اقتصــادی برای افزایش 
مــراودات، در دو حوزه ســرمایه گذاری و مراودات 
بانکی قابل توجه اســت. بر اســاس توافقات صورت 
گرفته روسیه 40 میلیارد دالر در صنایع نفت و گاز 
ایران سرمایه گذاری خواهد کرد که در کنار شکستن 
فضای تحریمی می توانــد مولفه ای برای هماهنگی 
بیشــتر میان دو کشــور به عنوان قطب های اصلی 
انرژی در جهان باشــد. جنگ اوکراین و نیاز شدید 
غرب به انرژی نشان داد که این مسئله می تواند ابزار 
کارآمدی برای فشار بر کشورهای غربی برای دست 

کشیدن از زیاده خواهی هایشان باشد. 
در همین حال بر اســاس توافقــات صورت گرفته 
مراودات بانکی و مالی دو کشور براساس روبل و ریال 
و کاهش وابســتگی به دالر خواهد بود که تاثیرات 
بســیاری بر مقابله با تحریم ها خواهد داشت. نکته 
مهم آن که توسعه روابط با ترکیه و روسیه می تواند 
مولفه ای برای توســعه روابط ایران با کشــورهای 
آســیای مرکزی و قفقاز، پیمان شانگهای، اوراسیا 
 و بریکس باشــد کــه ثبت کننده طــرح اقتصادی 
شمال - جنوب خواهد بود که منافع بسیاری برای 

کشور به همراه خواهد داشت. 
نکتــه مهم دیگری که در نشســت تهران رقم زده 
شــد، توافق ســه کشــور برای تقویت امنیت در 
ســوریه بویژه با تروریسم و مداخالت امریکا و رژیم 
صهیونیستی در این کشور است. در ماه های اخیر به 
دلیل برخی مالحظات امنیتی ترکیه، و تصور غرب 
مبنی بر کاهش نقش آفرینی روســیه در سوریه به 
دلیل جنگ اوکراین، خطر جنگ در مرزهای ترکیه 
و ســوریه شدت گرفته اســت. غرب همواره بر آن 
بوده تا با گرفتار سازی ایران در منازعات منطقه ای 
توان اقتصادی و دیپلماســی ایران را با فرســایش 
مواجه ســازد چنانکه نمود آن را در مرزهای ایران 
با افغانســتان، عراق ، همســایگان شمالی می توان 
مشاهده کرد. در حالی بایدن رئیس جمهور امریکا 
با ســفر به تل آویو و ریاض به دنبال درگیر ســازی 
ایران در منازعاتی جدید بــود که ابتکار عمل های 

دیپماتیک تهران این امر را ناکام ساخت. 
نشســت تهران مولفه ای مهم بــرای بهبود امنیت 
در مرزهای ســوریه و ترکیه بوده که می تواند بعد 
دیگر طراحی ضد ایرانی غرب را خنثی سازد. نکته 
پایانی آنکه از محورهای نشســت تهــران را دیدار 
پوتین و اردوغــان بویژه با محوریت بحران اوکراین 
بوده اســت. نزدیک شــدن دیدگاه این کشــورها 
می توانــد مولفه ای بــرای تقویت راهکار سیاســی 
برای حل بحران اوکراین و باز شــدن مسیری برای 
امنیت غذایی جهان باشــد. مســئله ای که با توجه 
به مناســبات اقتصادی ایران با روسیه و اوکراین از 
یک ســو، و سوء اســتفاده غرب از این جنگ برای 
تحریم و تشــدید علیه کشــورهایی ماننــد ایران، 
توافقــات اردوغــان و پوتین که بــا میزبانی ایران 
صــورت گرفته می توان گامی مهم بــرای مقابله با 
این چالش ها دانست. به هر تقدیر می توان گفت که 
نشست سه جانبه تهران هر چند در ظاهر رویکردی 
امنیتی و سیاسی داشته اما در نهایت دستاوردهای 
اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد که در صورت 
پیگیــری مداوم و همه گیر ایــن توافقات می تواند 
مولفه ای مهم برای خنثی سازی تحریم ها و شکستن 
سیاست های یک جانبه گرایانه غرب و تقویت نقش 

آفرینی ایران در عرصه منطقه ای و جهانی باشد. 

دستاوردهای اقتصادی 
یک نشست سیاسی

رئیس جمهور:

هدف ما افزایش تبادالت تجاری 
با ترکیه به ۳۰ میلیارد دالر است
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سرمقاله

حضرت آیت هللا خامنه ای در دیدار اردوغان: 

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

سالروز والدت باسعادت حضرت امام موسی کاظم )علیه السالم( را تبریک می گوییم

دیدار دوجانبه روسای جمهور ایران و روسیه

تاکید بر توسعه مناسبات راهبردی تهران و مسکو
رئیـس جمهـور روسـیه عصـر دیروز بـه تهران سـفر کـرد و بالفاصله پـس از ورود به 
فـرودگاه، عـازم نهاد ریاسـت جمهوری شـد و با آیت اهلل رئیسـی دیـدار و گفتگوکرد.

در ایـن دیـدار دو طـرف ضمن مـرور آخریـن وضعیت مناسـبات میان دو کشـور که 
در دوره اخیـر رشـد قابـل توجهـی داشـته اسـت، از جهـش در روابـط دوجانبـه بـه 
خصـوص در حـوزه اقتصـادی، امنیتـی، زیرسـاختی، انـرژی، تجـارت و صنعـت ابراز 

خشـنودی کـرده و اراده خـود را تـداوم ایـن مسـیر و تقویـت آن ابـراز کردند.
بـا  مقابلـه  در  مشـترک  موفقیت هـای  یـادآوری  دو طـرف ضمـن  حـال  عیـن  در 
و  منطقـه ای  جدیـد  عرصه هـای  در  همکاری هـا  توسـعه  ضـرورت  بـر  تروریسـم، 
فرامنطقـه ای تاکیـد کردنـد و از اراده جـدی خـود بـرای تقویـت امنیـت کشـورهای 

مسـتقل در منطقـه خبـر دادنـد.
آیـت اهلل رئیسـی در ایـن دیدار اراده دو کشـور بر توسـعه مناسـبات دوجانبـه را قابل 
توجـه خوانـد و گفـت: پـس از دیـدار در مسـکو و عشـق آباد، روند همکاری هـا رو به 

رشـد بـوده و ایـن روند همچنـان باید تقویت شـود.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه سـابقه همـکاری موفقیت آمیـز دو کشـور در مبـارزه با 
تروریسـم در سـوریه، ایـن همـکاری را زمینه سـاز تقویـت امنیـت و ثبـات در منطقه 
دانسـت و افـزود: کشـورهایی کـه در منطقـه غـرب آسـیا مدعی مبـارزه باتروریسـم 
بودنـد، هیـچ گام موثـری در ایـن زمینه برنداشـتند امـا این جمهوری اسـالمی ایران 
و روسـیه بودنـد کـه با همکاری جـدی در بحث مبارزه با تروریسـم، صداقـت و اراده 

جـدی خـود را در ایـن زمینه نشـان دادند.
والدیمیـر پوتیـن، رئیـس جمهـور روسـیه نیـز در ایـن دیدار ضمـن ابراز خرسـندی 
از حضـور در سـرزمین میهمان نـواز ایـران، از افزایـش همکاری هـای دو کشـور در 
عرصه هـای مختلـف بویـژه در حـوزه امنیـت بین المللـی خبـر داد و گفـت: ایـران و 

روسـیه سـهم بسـیار بزرگـی در حـل  و فصـل بحـران سـوریه دارند.

 ترکیه امنیت سوریه را 
امنیت خود بداند

صفحه 2

خروج از سلطه آمریکا 
تنها راه نجات اروپا

 کشورهای غربی 
در آستانه خودکشی سیاسی هستند 
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شناسه آگهی: )1350359(    م الف: 1541

آگهی اخطار
خانم فاطمه بردبار)99701994988(

کارمندامور مالیاتی شهر واستان تهران

نظــر بــه اینکــه پرونــده شــما بــه اتهــام )غیبــت غیرموجــه( در شــعبه 
اول هیــأت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری ســازمان متبــوع 
مطــرح می باشــد بدینوســیله بــه شــما ابــاغ می گــردد ظــرف مــدت 
30 روز پــس از نشــر آگهــی بــه محــل هیــأت واقــع در تهــران، میــدان 
امــام خمینــی)ره(، خیابــان داور ســازمان امــور مالیاتی کشــور، طبقه 
اول، دفتــر شــعبه اول هیــأت بــدوی مراجعــه یــا دفاعیــات خــود را 
کتبــا تســلیم نماییــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه بــا 

توجــه بــه مســتندات پرونــده اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد.

شناسه آگهی )1352107(     م الف 1582

 تضمین شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكی معادل 5% مبلغ پیشنهادی  و یا 5% چك صیادی و 5% سفته )تواماً با هم %10(
 آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و مدارك:  1401/05/15

 بدیهــی اســت شــركت در مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تكالیــف مقــرر در اســناد مناقصــه بــوده و كمیســیون مجتمــع در رد یــا قبــول یــك یــا 
كلیــه پیشــنهادات مختــار اســت.

 محــل تحویــل و دریافــت اســناد و مــدارك: تهــران - كیلومتــر 17 جــاده مخصــوص كــرج - روبــه روی ســه راه داروپخــش - مجتمــع شــهید باقــری - معاونــت بازرگانــی 
تلفــن: 19-44980017 داخلــی 75451

 هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی    شماره مناقصه   1 . 04 -1401
شماره مناقصهشرح )خرید(ردیف

01-01-1401خرید تجهیزات آزمایشگاهی1
23-03-1401خرید تجهیزات کنترل کیفیت2
40-03-1401خرید بلبرینگ3
42-03-1401خرید تستر آب مدوالتور ABS به تعداد یک دستگاه4
43-03-1401خرید تستر شستشو تحت فشار باال مدوالتور ABS به تعداد یک دستگاه5
6 AL606145-03-1401خرید مبلگرد
7 AL606146-03-1401خرید ورق
49-04-1401خرید مجموعه سلونوئید ترمز ضد قفل تعداد 240.000 عدد8
9ABS 50-04-1401خرید مولتی تستر
55-04-1401خرید قطعات الکترونیکی10
56-04-1401خرید قطعات الکترونیکی11
57-04-1401خرید رولبرینگ12
59-04-1401خرید کانتینر 40 فوت به تعداد 60 دستگاه13

شماره مناقصهشرح )تولیدی(ردیف
35-03-1401ساخت یک دست قالب و تزریق قطعه پایه اتصال موتور1
2HCU 47-04-1401ماشینکاری بلوک آلومینیومی
3ABS 48-04-1401ساخت بدنه براکت
51-04-1401ماشینکاری قطعه شماره 41
52-04-1401ماشینکاری قطعه شماره 52
53-04-1401ساخت قطعه شماره 63
54-04-1401ساخت قطعه شماره 74

شماره مناقصهشرح )تولیدی(ردیف
37-03-1401خدمات ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع 11
38-03-1401خدمات ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع 22
39-03-1401تهیه و طبخ غذای نیمروز کارکنان3

 ))آگهي مناقصه عمومی  (( 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

ت دوم
نوب

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

- دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : تا  ساعت 00: 14 مورخ  1401/04/29

مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد : ساعت 00: 14 مورخ  1401/05/08
زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت  8:30  صبح مورخ 1401/05/09 در دفتر مدیر کل     

آدرس: ساري خیابان انقالب مقابل استانداري-اداره پیمان و رسیدگي  تلفن   33326002  -011
این آگهي همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردید.

             شناسه آگهی 1351605                             نوبت اول 1401/4/28 ، نوبت دوم 1401/4/29

دوره تضمینمدت اجرای کارمبلغ تضمین فرایند ارجاع کارمبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه

24 ماه12 ماه8/638/424/180431/921/209بهسازی و آسفالت راه روستایی عبدالمناف شهرستان آمل- تجدید دوم12001003489000087

24 ماه6 ماه25/310/796/5811/265/539/829اجرای عملیات آسفالت دوربرگردان کالصفا محور آمل-محمودآباد22001003489000088

24 ماه12 ماه89/348/203/2684/467/410/163احداث دوربرگردان شماره 3 کمربندی تنکابن32001003489000089

24 ماه12 ماه39/745/413/7261/987/270/686احداث دوربرگردان تیله نو شهرستان گلوگاه42001003489000090

24 ماه12 ماه72/266/477/8143/613/323/891تکمیل زیرگذر گل خیل شهرستان نکا52001003489000091

شناسه آگهی: )1350359(    م الف: 1541

آگهی اخطار
خانم فاطمه بردبار)99701994988(

کارمندامور مالیاتی شهر واستان تهران
نظــر بــه اینکــه پرونــده شــما بــه اتهــام )غیبــت غیرموجــه( در شــعبه 
اول هیــأت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری ســازمان متبــوع 
مطــرح می باشــد بدینوســیله بــه شــما ابــاغ می گــردد ظــرف مــدت 
30 روز پــس از نشــر آگهــی بــه محــل هیــأت واقــع در تهــران، میــدان 
امــام خمینــی)ره(، خیابــان داور ســازمان امــور مالیاتی کشــور، طبقه 
اول، دفتــر شــعبه اول هیــأت بــدوی مراجعــه یــا دفاعیــات خــود را 
کتبــا تســلیم نماییــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه بــا 

توجــه بــه مســتندات پرونــده اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد.

شناسه آگهی )1352107(     م الف 1582

 تضمین شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكی معادل 5% مبلغ پیشنهادی  و یا 5% چك صیادی و 5% سفته )تواماً با هم %10(
 آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و مدارك:  1401/05/15

 بدیهــی اســت شــركت در مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تكالیــف مقــرر در اســناد مناقصــه بــوده و كمیســیون مجتمــع در رد یــا قبــول یــك یــا 
كلیــه پیشــنهادات مختــار اســت.

 محــل تحویــل و دریافــت اســناد و مــدارك: تهــران - كیلومتــر 17 جــاده مخصــوص كــرج - روبــه روی ســه راه داروپخــش - مجتمــع شــهید باقــری - معاونــت بازرگانــی 
تلفــن: 19-44980017 داخلــی 75451

 هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی    شماره مناقصه   1 . 04 -1401
شماره مناقصهشرح )خرید(ردیف

01-01-1401خرید تجهیزات آزمایشگاهی1
23-03-1401خرید تجهیزات کنترل کیفیت2
40-03-1401خرید بلبرینگ3
42-03-1401خرید تستر آب مدوالتور ABS به تعداد یک دستگاه4
43-03-1401خرید تستر شستشو تحت فشار باال مدوالتور ABS به تعداد یک دستگاه5
6 AL606145-03-1401خرید مبلگرد
7 AL606146-03-1401خرید ورق
49-04-1401خرید مجموعه سلونوئید ترمز ضد قفل تعداد 240.000 عدد8
9ABS 50-04-1401خرید مولتی تستر
55-04-1401خرید قطعات الکترونیکی10
56-04-1401خرید قطعات الکترونیکی11
57-04-1401خرید رولبرینگ12
59-04-1401خرید کانتینر 40 فوت به تعداد 60 دستگاه13

شماره مناقصهشرح )تولیدی(ردیف
35-03-1401ساخت یک دست قالب و تزریق قطعه پایه اتصال موتور1
2HCU 47-04-1401ماشینکاری بلوک آلومینیومی
3ABS 48-04-1401ساخت بدنه براکت
51-04-1401ماشینکاری قطعه شماره 41
52-04-1401ماشینکاری قطعه شماره 52
53-04-1401ساخت قطعه شماره 63
54-04-1401ساخت قطعه شماره 74

شماره مناقصهشرح )تولیدی(ردیف
37-03-1401خدمات ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع 11
38-03-1401خدمات ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع 22
39-03-1401تهیه و طبخ غذای نیمروز کارکنان3


