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وزیــر امور خارجه جمهوری اســامی ایران با اشــاره 
هماهنگی های خوب بین ایــران و چین در موضوعات 
مختلف و پیشــرفت های حاصله در راســتای منافع دو 
کشور گفت که در دولت سیزدهم با شتاب بیشتر روابط 

دو کشور روبرو هستیم.
 حســین امیرعبداللهیان وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســامی ایران که در رأس هیأتی سیاســی به دعوت 
»وانــگ یی« همتای چینی خود به چین ســفر کرده، 
در اظهاراتی درباره دستورکار مذاکراتش با وزیر خارجه 
چین اظهار داشــت: ما در پنجاهمین ســالگرد روابط 
دیپلماتیک ایران و چین هســتیم.وی با بیان این که در 
چهار ماه گذشــته بیش از هفت بــار بین وزیر خارجه 
چین و اینجانب تماس ها و دیدارهایی انجام شــد و در 
سطح روســای جمهور نیز تماس ها و ارتباطات خیلی 
روان انجام می شود، خاطرنشان کرد: این نشانگر اهمیت 
و رشد و توسعه روابط دو کشور است و در دولت جدید 
هم با شــتاب بیشــتر روابط روبرو هستیم.وزیر خارجه 
اظهار داشت: در مناســبات دوجانبه از هماهنگی های 
خوب و تنوع در موضوعات مختلف برخوردار و بهره مند 
هســتیم و در راســتای منافع دو طرف پیشرفت های 
بسیار خوبی را در موضوعات مختلف داشته ایم.وی بیان 
کرد: موضوعات راهبردی در دســتورکار دو کشور قرار 
دارد و این موضوعات ادبیــات جدیدی را در مکاتبات 

روسای جمهور دو کشور ایجاد کرده است.
امیرعبداللهیان همچنین دیروز در بدو ورود به فرودگاه 
ووشــی هدف از این ســفر را گفت وگو با مقامات چین 

دربــاره روابــط دوجانبــه سیاســی و همچنین نحوه 
اجرای شــدن توافقات جمهوری اسامی ایرن و چین 
در خصوص همکاری های اقتصــادی بیان کرد.الزم به 
ذکر اســت وزیر امور خارجه در این سفر و در دیدار با 
همتای چینی موضوعــات متنوع دوجانبه و بین المللی 
و همچنیــن آخرین وضعیت برنامه همکاری جامع ۲۵ 
ساله دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.این 
نخستین ســفر امیرعبداللهیان به چین بعد از تصدی 
این ســمت است. وزیر خارجه چین نیز اوایل فروردین 
ماه ســالجاری به منظور امضای ســند برنامه همکاری 
جامــع ایران  و چین به تهران ســفر کرده بود. آنگونه 
که بعد از امضای این ســند اعام شــد سند مذکور در 
راســتای صلح، ثبات و توســعه منطقه ای و بین المللی 
تدوین شــده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی و یا 
برای مداخله در امور هیچ کشــوری نیســت. این سند 
یک نقشه راه برای همکاری های جامع دو کشور ایران و 
چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نیست. در همین 
حال دیروز »حسین امیر عبداللهیان« وزیر امور خارجه 
کشــورمان همزمان با ســفر به چین در یادداشتی در 
روزنامه چینی »گلوبــال تایمز« بر اهمیت روابط میان 
تهران-پکن تاکید کرد. وی در این یادداشت با اشاره به 
سفر خود به پکن نوشت: »به مناسبت آغاز سال ۲۰۲۲ 
و در آستانه ســال نو چینی و سال ۱۴۰۱ خورشیدی 
به چین ســفر می کنم.«وزیر خارجه در ادامه به پنجاه 
و یکمین ســالگرد برقراری روابط با کشور چین اشاره 
کرده و نوشــته: دو کشــور پنجاه و یکمین ســالگرد 

برقراری روابط دیپلماتیک را جشــن می گیرند و وارد 
نیمه دوم قرن مبادالت دوجانبه می شــوند که صفحه 
جدیدی از روابط ماست. به ویژه همزمان با ورود حزب 
کمونیست چین به ۱۰۰ ساله دوم خود، این دیدار افق 
نویدبخش جدیدی برای ارتقا و توســعه همکاری ما در 
حوزه های مختلف خواهد بود.امیرعبداللهیان در ادامه 
به بررسی افق روابط گسترده میان دو کشور پرداخته و 
مهمتریــن زمینه های همکاری میان تهران-پکن را در 

مناسبات آتی اینگونه بیان کرده است؛
-توســعه همکاریهای اقتصادی و تجاری و اجرای طرح 

همکاری جامع
- اجماع و مشورت درباره موضوعات مختلف بین المللی 
و منطقــه ای و ایفای نقش موثــر در میانجیگری برای 
حل موثر چالشها و تنشــها- مبارزه علیه کووید-۱9 و 
همکاری در پروژه های تولید واکســن مشترک- کمک 
به تقویت مکانیســم همکاری برای پیشــبرد توســعه 
جهان با آینده مشــترک- ارتقــای چندجانبه گرایی و 
مقابله با اســتانداردهای دوگانــه از طریق طرح اصاح 
سیســتم حکمرانی بین المللی - مبارزه با تروریسم و 
افراط گرایی و کمک به آوردن همه کشــورهای مظلوم 
و ســرکوب شده به جامعه بین المللی-همکاری موثر و 
ســازنده در زمینه طرح بزرگ ابتکار کمربند و جاده و 
کمک به چین برای اســتفاده موثر از این پروژه- تداوم 
تمهیدات اجرایی برای عضویت دائمی ایران در سازمان 
همکاری شانگهای و استفاده از فرصت همکاری با سایر 

کشورهای عضو بر اساس ابتکار توسعه جهانی.

گــزارش
 در سفر وزیر امور خارجه به چین صورت گرفت: 

گسترش مناسبات راهبردی تهران - پکن
ارزیابی الوروف از مذاکرات ایران و 4+1

 پیشرفت در وین
وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس خبری سالیانه 
خود گفت، پیشــرفت و تمایلی واقعی در مذاکرات 
وین برای احیای توافق هسته ای با ایران وجود دارد.

»ســرگئی الرووف« وزیر امور خارجه روسیه گفت، 
پکن و مسکو دیدگاه مشترکی درباره احیای برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( دارند.وزیر امور خارجه 
روســیه درباره مذاکرات جــاری در وین گفت: »در 
مورد مسئله هســته ای ایران، خوشبینی بیشتری 
دارم زیرا پیشــرفت و تمایلی واقعی از سوی ایران و 
آمریکا برای درک نگرانی های یکدیگر ویافتن راهی 
برای حل این نگرانی هــا از طریق یک توافق جامع 

وجود دارد و برجام نیز یک توافق جامع است«.
او در ادامه گفت: »مذاکره کنندگان مجربی در وین 
حضور دارند که جزئیات دقیقی را مورد بررسی قرار 
داده اند و پیشرفتی که حاصل شده بسیار زیاد است 
و امیدواریــم همین روند ادامه یافته و توافق حاصل 
شود. اما طرف ایرانی باید واقع بین باشد و با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی همــکاری کند و طرف های 
غربــی مذاکرات نیز نباید تنــش روانی ایجاد کنند 
و دیپلماســی خالص مورد نیاز است«.از سوی دیگر 
نماینده روسیه در مذاکرات وین با اشاره به فعال تر 
شدن مخالفان برجام در پی پیشرفت مذاکرات وین، 
گفت هدف تمام طرف ها احیای توافق هســته ای و 

لغو تحریم ها است.
»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللــی مســتقر در ویــن، بار دیگــر بر عزم 
کشــورهای حاضر در مذاکرات ویــن برای حصول 
نتیجــه تاکید کرد.اولیانــوف در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »الزم به ذکر است؛ با پیشرفت در مذاکرات 
وین، مخالفــان برجام هم در فضای عمومی فعال تر 
و تحریک آمیزتر می شــوند«. الزم به ذکر است در 
ادامه طرح غرب برای ایجاد فضای روانی علیه ایران 
در مذاکــرات به فاصله یک روز از طرح ادعای رژیم 
صهیونیســتی در خصوص جاسوســی عوامل ایران 
در فلســطین اشغالی، دانمارک نیز ادعایی را درباره 
تهدید جاسوسی از ســوی ایران در محدوده قطب 
شــمال مطرح کرد. از ســوی دیگر پــس از ادعای 
سازمان اطاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
درباره فعالیت چهار جاســوس ایرانی در فلسطین 
اشــغالی، مقامات امنیتی ارشــد رژیم صهیونیستی 

گفتند که از شنیدن چنین خبری مبهوت شدند.
نکته قابل توجه آنکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
با اذعان به اینکه تعیین ضرب االجل یا جدول زمانی 
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین ممکن نیست، 
گفت پیشرفت اندکی در مذاکرات حاصل شده اما به 
دنبال بازگشت به تبعیت از محدودیت ها هستند.»ند 
پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سواالتی 
درباره وضعیت مذاکــرات رفع تحریم های ایران در 
وین، برجام و برنامه هسته ای ایران پاسخ داد.پرایس 
طی نشســت خبری روزانه با بیان اینکه ایران روز 
به روز در حال پیشــرفت در برنامه هســته ای خود 
اســت، ادعا کرد: »من به چند نکته اشاره می کنم. 
از ما شــنیده اید که فرصت رو به اتمام است. زمان 
بسیار بسیار کوتاه است. ما در مورد یک دوره زمانی 
طوالنی که باقی مانده است صحبت نمی کنیم. ما در 
مورد هفته ها صحبت می کنیم، نه ماه ها«. همچنین 
ســخنگوی کاخ سفید با مقصر دانستن دولت سابق 
آمریکا در مشــکات کنونی با ایران، گفت به دلیل 
خروج ترامپ از برجام بود که برنامه هسته ای ایران 
دیگــر تحت کنترل نیســت و به ســرعت در حال 
تقویت است.»جنیفر ساکی« سخنگوی کاخ سفید 
طی نشســت خبری ، بار دیگر دولت سابق آمریکا 
به ریاســت »دونالد ترامپ« را مســئول مشکات 
کنونی با ایران معرفی کرد. در این میان هم »رابرت 
مالی«، نماینده آمریکا در امور ایران نمایندگان دائم 
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین را در جریان 

مذاکرات رفع تحریم ها در وین قرار داده است.
در همیــن حال وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد 
تصمیم دولت پیشــین آمریکا برای خروج از برجام 
جزو بدترین تصمیم های سیاست خارجی آن کشور 
بود. »آنتونــی بلینکن«، وزیر امــور خارجه آمریکا، 
خروج از برجام را یکی از بدترین تصمیم های سیاست 
خارجی آمریکا دانست.بلینکن که با رادیو »ان.پی.آر« 
گفت وگو می کرد در پاســخ به سوال مجری مبنی بر 
اینکــه آمریکا چگونه قصــد دارد حرکت ایران برای 
دســتیابی ایران به »ساح هسته ای« را متوقف کند 
گفت: »ما آنها را متوقف کرده بودیم. توافق هسته ای 
که چند سال پیش در دولت اوباما حاصل شد برنامه 

هسته ای ایران را مهار می کرد.«

رویــداد

آگهی فراخوان مزایده عمومی 

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل 

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل در نظر دارد به استناد تصویب نامه بند )د( تبصره )12( قانون بودجه سال 1399 کل کشور مزایده عمومی 
فروش شش باب از امالک مازاد با مشخصات ذیل را به شماره 2000003650000002 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
   ) www.setadiran.ir ( به آدرس )مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

انجام خواهد شد.
فروش بر مبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت موجود و بصورت نقد می باشد.

 1400/10/19 )www.setadiran.ir( تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ 1400/10/19 تا تاریخ 1400/11/6 تاریخ بازگشایی: 1400/11/6 تاریخ اعالم به برنده: 1400/11/7 

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف و ب: آدرس اردبیل – خیابان شهید باکری کد 
پستی 5619833467 شماره تماس: 33521461 – 045 

نوبت اول : 1400/10/25    نوبت دوم : 1400/10/26

مبلغ سپرده ریالقیمت کارشناسی ) به ریال(نشانیمساحتبخشپالک ثبتیردیف

77/700/000/0003/885/000/000اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین210دو اردبیل1133

73/800/000/0003/690/000/000اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین205دو اردبیل2134

69/825/000/0003/491/250/000اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین199.5دو اردبیل3135

24/000/000/0001/200/000/000اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین200دو اردبیل4136

24/000/000/0001/200/000/000اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین200دو اردبیل5137

24/000/000/0001/200/000/000اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین200دو اردبیل6138

ت اول
نوب

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

آگهي مناقصه عمومی - )نوبت دوم( - چاپ اول

محمدقاسم دابوئيان طبري  سرپرست شهرداري بابل  

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار 
نماید :

لذا متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/10/25 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/11/04  با مراجعه به سامانه 
ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین 
مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 لغایت ساعت 

12 روز شنبه مورخ  1400/11/16 به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  1400/11/16 می باشد. 

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1400/11/17  روز یکشنبه راس ساعت 13 می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir
شناسه آگهی  1258807

سپرده شرکت در برآورد اولیه)ریال(                  پروژه
مدت اجرا       صالحیتمناقصه)ریال(

سازي  ذخیره  فلزي  زباله  مخزن  عدد   160 خرید 
5/920/000/000300/000/000موقت پسماند جهت جانمایي در سطح شهر                 

دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت 
صنعت،معدن و تجارت-ارائه گواهي استاندارد 

محصول از سازمان ملي استاندارد
30 روز کاري


