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غرب با هوچی گری و فرافکنی به دنبال آن اســت 
که مذاکرات برجامی را مهمترین مســئله سیاست 
خارجــی و تاثیرگذارترین مولفــه در اقتصاد ایران 
معرفی نماید چنانکه طی روزهای اخیر زنجیره ای 
از اتهــام زنی و فرافکنی بــا محوریت مقصر نمایی 
ایــران در حاصل نشــدن توافق و البتــه نمایش 
صفحه ای ســیاه از این مســئله برای اقتصاد ایران 
را در پیش گرفته اســت. این رویکرد برای نمایش 
چهــره ای انحصاری از غــرب در صحنه بین الملل 
بگونه ای که هر که با آن باشــد موفق و پیشرفته 
و هــر کــس از آن دوری کنــد با انــزوا و فالکت 
مواجه خواهد شــد در حالی از سوی این کشورها 
صورت مــی گیرد که نگاهی بــر اصول و عملکرد 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی و دستاوردهای 
آن رونــدی مغایر با این ادعاها را نشــان می دهد. 
نمونه بارز این مسئله را در سفر امروز سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران به ازبکستان 

می توان مشاهده کرد. 
این سفر از چند زاویه قابل توجه است. نخست در 
چارچوب روابط دو جانبه اســت چنانکه بر اساس 
گزار ش های رســمی امضای ۱۷ ســند همکاری با 
ازبکستان امضا خواهد شد. این همگرایی را می توان 
ادامه رویکرد دولت سیزدهم به توسعه مناسبات با 
کشورهای همسایه بر اســاس دیپلماسی گفتمان 
محور، عملگرا و نتیجه محور دانست. تهران تاکید 
دارد که حلقه ابتدایی سیاست خارجی آن در قالب 
روابط با همســایگان بــوده و در مرحله بعدی در 

عرصه فرامنطقه گام برخواهد داشت. 
دوم آنکه بعد دیگر این ســفر که از اهمیت باالیی 
برخوردار است حضور در نشست شانگهای و گفت 
و گو تعامل دو جانبــه و چند جانبه با اعضای این 
پیمان اســت. رئیسی  ضمن شــرکت و سخنرانی 
در بیســت و دومین اجالس ســران کشــورهای 
عضو ســازمان همکاری شــانگهای که در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه در سمرقند برگزار خواهد شد، 
۱۰ مالقات با مقامات کشــورهای مختلف از جمله 
چین، روســیه و هند خواهد داشت. در این سفر و 
نشست شانگهای سند تعهدات ایران برای پیوستن 
به شــانگهای امضا خواهد شد که اقدامی تکمیلی 
برای عضویت دائم ایران در این پیمان است که در 
شهریور سال گذشته به تصویب اعضا رسیده بود. 

نکته مهم آنکه روابط اقتصاد درون شانگهایی یکی 
از مولفه های مهم اقتصادی دولت ســیزدهم بوده 
اســت چنانکه آمارها از رشــد ۳۱درصدی تجارت 
غیرنفتی کشــورمان با ۱۱ کشــور عضو ســازمان 
همکاری شانگهای در پنج ماه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل خبر داد.از ابتدای امسال 
تا پایان مردادماه، ۲۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تن کاال 
بــه ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۶ میلیون دالر بین ایران 
و اعضای سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که 
این میزان ۳۱ درصد بیشــتر از پنج ماهه نخســت 

سال قبل بوده است.
 نکته مهم آنکــه این همگرایــی منطقه ای صرفا 
در قالب شــانگهای نبوده است بلکه در قالب اکو، 
کشورهای عضو پیمان اوراسیا و حتی بریکس نیز 
اقدامات اقتصادی موثری صورت گرفته است. نکته 
مهم در این سفر و تعامالت پیش رو، تاثیرات آن بر 
اصل خنثی سازی تحریم ها وتقویت موقعیت ایران 
در مذاکرات هسته ای اســت. آنچه غرب به دنبال 
القای آن به جامعه اســت، معرفــی غرب و برجام 
به عنوان تنها عام رفع تحریم ها و حل چالشــهای 
اقتصادی کشــور اســت و با این ادعا نیز به دنبال 
تحمیل زیاده خواهی های به ایران اســت. حقیقت 
امر آن اســت که آنچه این روزهــا به عنوان متن 
توافق مطرح می شود دارای کلمات و ابهاماتی است 
کــه نه تنها به لغو تحریم ها منجر نمی شــود بلکه 
زمینه ساز استمرار و تشــدید فشارها خواهد شد 
ولذا ایران با تکیه بر این امر خواستار شفاف سازی 
طرف غربی از این ابهامات اســت. در همین حال 
توسعه روابط با شانگهای نه تنها در حوزه اقتصادی 
و سیاســی بلکه در حوزه امنیتی نیز دارای اهمیت 
است بویژه اینکه تروریسم تحمیلی به افغانستان و 
طراحی غرب برای گرســنه نگاه داشتن و واداشتن 
مردم این کشور به کوچ اجباری چالشهای امنیتی 
برای منطقه به همراه خواهد داشت که بررسی این 
امر در اجالس شانگهای مولفه ای مهم برای کاهش 

تهدیدات امنیتی در منطقه است. 
به هر تقدیر ســفر رئیســی به ازبکستان و حضور 
در نشســت شــانگهای را می توان بــرگ دیگری 
از دیپلماســی گفتمــان محــور، نتیجــه محور و 
عملگرایانه دانست که قطعا دستاوردهای بسیاری 
بویژه در حوزه اقتصادی و سیاســی برای کشور به 
همــراه دارد خصوصا اینکه جهان در مســیر چند 
جانبه گرایی و پایان یــک جانبه گرایی غرب گام 
بــر می دارد و ایران ظرفیــت از ظرفیت الزم برای 
نقــش آفرینی موثر در این نظام چند جانبه گرایانه 

برخوردار است.

گفتمانمحورونتیجهگرا

ابراز امیدواری سخنگوی دستگاه قضا 
به آزادی حاجی ایرانی
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قاسم  غفوری

سردار قاآنی در پیاده روی اربعین
نیروی  فرمانده  قاآنی،  سردار 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس 
اســالمی، ســحرگاه امروز با 
اربعین  راهپیمایی  در  حضور 
حسینی، از موکب ندااالقصی 
در عمود 8۳۳ طریق الحسین 

بازدید کرد.
بامداد ۲۲ شهریورماه سردار 
فرمانده  قاآنــی،  اســماعیل 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
اربعیــن  راهپیمایــی  در 

حســینی شــرکت کرد و با زائران اربعین هم قدم شــد. وی همچنین در مسیر پیاده روی 
اربعین از موکب ندااالقصی در عمود 8۳۳ طریق الحســین بازدید کرد. در این موکب در 
کنار تصاویری از شــهید حاج قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس، تصاویری از شهدای 
مقاومت به چشم  می خورد و نمادهایی از جنایات رژیم اشغالگر قدس به صورت نمادین به 
نمایش گذاشته شده است که سردار قاآنی با حضور در این موکب ضمن بازدید از فعالیت 
جمعی از فلســطینی ها در مسیر اربعین، با برخی از فعاالن حوزه فلسطین گفت وگو  کرد. 

وی هنگامی که به تصاویری از شهدای مقاومت در این موکب رسید، دقایقی مکث کرد.
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آگهی برگزاری مجمع عمومی ساالنه 
شرکت دانش بنیان ترنج سخت سر شمال

مازیار فقیه نصیری-نایب رئیس 

شمال  سر  سخت  ترنج  شرکت  داران  سهام  دعوت  آگهی 
ملی  شناسه  و   1424 شماره  به  شده  ثبت  خاص(  )سهامی 
14006094448 جهت تشکیل مجمع عمومی ساالنه به اطالع 
سهام داران محترم می رساند ؛ مجمع عمومی ساالنه شرکت ترنج 
 10 ساعت   1401/07/06 تاریخ  در  خاص(  شمال)سهامی  سر  سخت 
بدین  لذا  گردد  می  برگزار  پژوهشکده  تأتر  آمفی  سالن  در  صبح 
امور  در  گیری  تصمیم  جهت  شود  می  تقاضا  اعضا  کلیه  از  وسیله 
شرکت حضور فعال داشته باشند . دستور کار جلسه: - ارائه گزارش 
عملکرد – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس- تغییر اساسنامه) 
از پنج نفر به سه نفر(- افزایش  تقلیل تعداد اعضای هیأت مدیره 
سرمایه و سهام – سایر مواردی که  تصمیم گیری در مورد آن در 
صالحیت مجمع عمومی ساالنه باشد – پرسش و پاسخ هیأت مدیره 

شرکت دانش بنیان ترنج سخت سر شمال./

پیمان شکرزاده - شهردار

واگذاری  مزایده  دارد  نظر  در  گلپایگان  شهرداری   
شماره  به  سوم(  )نوبت  پارسیان  ساختمان   1 شماره  واحد 
5001095120000053 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، 
نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر 
خط ( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به 

عمل آورند.
مواعد زمانی: 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/6/24 
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/7/4
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/7/9

 2/400/000 مبلغ  کار:  ارجاع  فرایند  در  تضمین شرکت  مبلغ  و  نوع 
ریال به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی .

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری 
به نشانی: WWW.Golpayegancity.ir مراجعه یا با شماره های 

40 -03157484038 تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی 1377805

چاپ اول: 1401/6/16 ، چاپ دوم : 1401/6/23

آگهی مزایده 
واگذاری واحد شماره 1 ساختمان 

پارسیان )نوبت سوم(

چاپ دوم

پیمان شکرزاده - شهردار

غرفه  واگذاری  مزایده  دارد  نظر  در  گلپایگان  شهرداری   
شماره 29 پارک جنگلی )نوبت سوم( به شماره 5001095120000046 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، 
نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر 
خط ( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به 

عمل آورند.
مواعد زمانی: 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/6/24 
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/7/4
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/7/9

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 660/000 ریال 
به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی .

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری 
به نشانی: WWW.Golpayegancity.ir مراجعه یا با شماره های 

40 -03157484038 تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی 1377799

چاپ اول: 1401/6/16 ، چاپ دوم : 1401/6/23

آگهی مزایده 
واگذاری غرفه شماره 29 پارک 

جنگلی )نوبت سوم(

چاپ دوم

آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای) به روش معمولی( 
ت دوم

نوب

مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

2001093985000564395،462،520،604

• ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

1- براساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد .روش ارزیابی 
2- ارائه گواهینامه معتبر تایید صالحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهی تایید صالحیت ایمنی برای مناقصه گران الزامی می باشد .

• نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

دریافت اسناد

از 1401/06/22 تا 1401/07/02تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد

تاریخ شروع و پایان ارائه 
استعالمهای ارزیابی کیفی

از 1401/07/02 تا 1401/07/16

آدرس مناقصه گزار جهت 
آدرس - اهواز - بلوار پاسداران - باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه اول - پارت A  - اداره قراردادها - تلفن :  34146321-061دریافت اطالعات

• تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

شناسه آگهی 1378016

12,310,000,000)ریال(مبلغ تضمین

* ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659  هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .انواع تضامین قابل قبول
* اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی 

حفاری ایران 

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

http://sapp.ir/nidc_pr                    www.nidc.ir           کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران •

موضوع مناقصه : تامین تجهیزات و انجام خدمات نمودارگیری در چاههای با پوشش جداری در مناطق مختلف دریایی و 
call out خشکی میادین نفت و گاز ایران به روش

• مشخصات مناقصه :

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس  
www.setadiran.ir انجام می شود .

نوبت اول 1401/6/22 ، نوبت دوم 1401/6/23

رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان: 

منطقهتحملجنگدیگریراندارد
تقالیبیگانگانبرایافروختنآتشجنگدرقفقاز


