
روابط برادرانه  ایران و پاکستان 
بــاول بوتو زرداری وزیرامورخارجه پاکســتان که 
به تهران ســفر کرده بودبا ســید ابراهیم رئیســی 
و حســین امیرعبداللهیان رئیــس جمهور و وزیر 

امورخارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد.
وی بــا انتشــار پیامــی در حســاب کاربری خود 
در توئیتر با اشــاره به دیدارش بــا رئیس جمهور 
کشــورمان نوشــت: در ماقات با آیت اهلل ابراهیم 
رئیســی بــه نمایندگی از نخســت وزیر شــهباز 
شریف )نخست وزیر پاکســتان(  از وی برای سفر 
بــه پاکســتان دعــوت و آرزوهای خــوب را به او 
ابــاغ کردم. همچنین بر اهمیــت تعامات )میان 
دو کشــور( در ســطوح باال تاکید و از حمایت های 
همیشگی ایران از منطقه جامو و کشمیر قدردانی 
کردم. ما دربــاره تقویت همکاری هــای اقتصادی 
بحث و تبادل نظــر کردیم.زرداری در پیامی دیگر 
به دیدار خود با امیرعبداللهیان اشاره کرد و نوشت: 
از ماقات با برادر خود، حسین امیرعبداللهیان در 
تهران مشــعوف شــدم. ما درباره روابط مستحکم 
و برادرانه مــان گفت وگــو و بر تقویــت تعامات 
اقتصادی تاکید کردیــم. همچنین درباره وضعیت 
امنیت منطقه تبادل نظر کردیم و من از پشتیبانی 
همیشــگی ایران از منطقه جامو و کشــمیر تشکر 
کردم.وزیر امورخارجه پاکســتان که به مشهد نیز 
ســفر کرده و زیارت حرم مطهر امام رضا )ع( رفته 
بود در یــک توئیت دیگر به این ســفر پرداخت و 
خاطر نشــان کرد که در حرم امــام رضا)ع( برای 
سامتی تمام مســلمانان جهان و به ویژه دو کشور 

برادر ایران و پاکستان دعا کرده است.  ایسنا

ادعای امیدواری امارات
نماینــده امــارات در آژانــس بین المللــی انرژی 
اتمــی گفت که ابوظبی امیدوار اســت ایران برای 
اطمینان دهــی بــه جامعــه بین الملل بــا آژانس 

همکاری کند.
»حمد الکعبی« نماینده امــارات عربی متحده در 
ســازمان انرژی اتمی، در گفت و گو با خبرنگاران به 
برنامه هسته ای ایران پرداخت.نماینده امارات گفت 
که ابوظبی امیدوار است ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای اطمینان دهی به جامعه بین الملل 
و منطقه در مورد برنامه هســته ای خود همکاری 
کند.پیش از این در پی صدور قطعنامه  ضد ایرانی 
در شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی اتمی، 
عربستان سعودی نیز درخواست مشابهی را مطرح 
کرده بود. ریــاض اعام کرده بــود: »وزارت امور 
خارجه عربستان سعودی از قطعنامه شورای حکام 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی که در آن بر لزوم 
پذیرش تعهدات پادمانی توســط ایران و همکاری 
این کشور با آژانس برای حل تمام مسائل هسته ای 
حل نشده تأکید شده، استقبال می کند«.  فارس

گاف شبکه سعودی
رسانه های کویتی با انتشار ویدئویی خبر دادند که 
شبکه سعودی »الحدث« یکی از هنرمندان کویت 
را به عنوان دانشــمند ترور شــده در ایران جا زده 
اســت که این اقدام تعجب این هنرمند کویتی را 

در پی داشته است.
  منابــع کویتی، خبر دادند که شــبکه ســعودی 
»الحــدث« یکی از هنرمندان کویــت را به عنوان 
دانشمند هسته ای ترور شده در ایران جا زده است.
بنابر گزارش پایگاه خبری »تفتیش الکویت«، این 
هنرمنــد کویتی که »یعقوب بوشــهری« نام دارد، 
در یکی از برنامه های شــبکه ســعودی »الحدث« 
به عنوان دانشــمند ایرانی جا زده شده است. این 
هنرمنــد کویتی پس از مشــاهده تصویر خود در 
شــبکه ســعودی الحدث به عنوان دانشمند ترور 
شــده در ایــران، با ضبط ویدئویــی از خود گفت: 
»سام، صبح بخیر. این چیه؟ شب به عنوان شاعر 
می خوابی و صبح دانشمند هسته ای بیدار می شی؟ 

بسم اهلل! تازه دو بیت بیشتر ننوشتم!«  ایرنا

 تاکید بر برنامه همکاری ۲۵ ساله 
تهران و پکن 

ســفیر ایران در دیدار با معاون وزیر همکاری های 
بین المللی حزب کمونیســت چیــن درباره برنامه 
جامع همکاری ۲۵ ســاله گفت وگو کرد و گفت: با 
افزایش صادرات غیرنفتی بزودی تراز تجاری نیز به 

نفع ما خواهد شد.
محمد کشــاورززاده سفیر ایران در پکن در توئیتی 
با اشاره به ماقات روز گذشــته اش با معاون وزیر 
همکاری هــای بین المللی حزب کمونیســت چین 
نوشــت: در ماقات با معاون وزیر بین الملل حزب 
حاکــم چین برنامه ۲۵ ســاله و روابط دو کشــور 
مورد بررســی قرار گرفت.وی افزود: چین و  ایران  
بــا یکجانبه گرایــی، تحریــم و قلدرمابی در نظام 
بین الملل مخالف و برای اســتقرار عدالت و برابری 
کوشیده اند. با افزایش صادرات غیرنفتی بزودی تراز 

تجاری نیز به نفع ما خواهد شد.  فارس

تأکید بر رفع تحریم ها علیه سوریه 
مشاور ارشــد وزیر امور خارجه بر رفع تحریم های 
آمریکا علیه ســوریه و همچنین بــر تزلزل ناپذیر 

بودن تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد.
 در دومین روز هجدهمین نشست بین المللی روند 
آســتانه در نورسلطان، هیأت سازمان ملل متحد با 
»علی اصغر خاجی« ضمن اشاره به آخرین تحوالت 
بین المللی، خواستار توجه بیشتر جامعه بین المللی، 
سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن بر ابعاد 
بشردوســتانه بحران ســوریه و افزایش کمک ها به 
مردم ســوریه بدون هیچگونه پیش شرط سیاسی 

و تبعیض شد.  مهر

اخبــــار گزارش

مذاکرات میــان ایران و گــروه 1+4 در حالی در وضعیت 
تعلیق به ســر می برد که از یک سو آمریکا همچنان نقش 
تحریم کننده را ایفا و از سوی دیگر اروپا نیز مدعی فراهم 
بودن شــرایط بر ای مذاکره است تا با حربه فشار و مذاکره 
تهران را به تن دادن به زیاده خواهیشان وادار سازند این در 
شرایطی است که تهران نیز تاکید دارد که از حقوق مشروع 

خود عقب نشینی نخواهد کرد. 
مسئول و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 
بیان این که عناصر و شرایط اساسی برای بازگشت به برجام 
و اجرای کامل آن روی میز اســت، خواستار تصمیم گیری 
شد.»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در ســخنرانی خود در شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
در خصــوص مذاکرات رفع تحریم ها اظهار داشــت با همه 
طرف ها در تماس اســت. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا 
گفت: من در تماس دائمی با همه طرف ها هستم تا ترتیب 
بازگشــت به برجام و اطمینان از اجرای کامل آن را بدهم.
طبق بیانیه منتشر شــده بر روی پایگاه اینترنتی سرویس 
اقــدام خارجی اتحادیه اروپا، وی افزود: عناصر و شــرایط 
اساسی برای انجام این کار شناخته شده و روی میز است. 
زمان تصمیم گیری اکنون است. از سوی دیگر یک دیپلمات 
اروپایی در مصاحبه ای از احتمال شکســت مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین ابراز نگرانی کرد.یک دیپلمات اروپایی در 
گفت و گو با شــبکه العربیه با ابراز نگرانی از روند مذاکرات 
رفع تحریم ها در وین، در خصوص شکست مذاکرات هشدار 
داد.او گفت که شکست مذاکرات هسته ای با ایران موجب 
بروز »چالش هــای خطرناکی« می شــود و همزمان تأثیر 

منفی بر روابط اروپا بر ایران می گذارد.
از ســوی دیگر »ند پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا پنجشنبه شب به وقت تهران گفت، امکان بازگشت 
به برجام وجــود دارد.پرایس در نشســتی خبری با تکرار 
مواضع واشــنگتن و تاش برای انداختــن توپ در زمین 
جمهوری اسامی ایران گفت: »در صورتی که ایران مسائل 
خارج از توافق را کنار بگذارد، امکان بازگشــت دوجانبه به 
توافق هسته ای وجود دارد«. سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریــکا افزود: »نمی توانیم در زمان بــه عقب برگردیم اما 
می توانیــم به برجام برگردیم. اگر بــه برجام برگردیم، در 
موقعیت بهتری در مورد برنامه هسته ای ایران قرار خواهیم 

گرفت«.پرایس مدعی شد آنچه زمان گریز هسته ای ایران 
نامیده می شــود اکنون نه در حد ســال و ماه بلکه در حد 
چند هفته و یا کمتر است.این دیپلمات آمریکایی بار دیگر 
تکرار کرد مهلت بازگشــت دوجانبــه به پایبندی به توافق 
هســته ای با ایران تا زمانی اســت که انجام این کار برای 
آمریکا نفعی داشــته باشــد و در حال حاضر بازگشــت به 
برجام برای امنیت ملی آمریکا نفع دارد اما همیشه چنین 
نخواهد بود.پرایس مدعی شد اگر تهران مسائل فرابرجامی 
را کنار نگذارد، واشــنگتن گزینه های دیگری را در اختیار 
خواهد داشت که آن ها را با متحدان خود به بحث گذاشته 
است.در این میان اما »جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید گفت: »گام هایی که ایرانی ها درباره غنی سازی 
و مکانیسم های راستی آزمایی برداشته اند مفید نیستند و ما 
با افزایش فشار اقتصادی به آنها پاسخ داده ایم.تحریم هایی 
را علیه ایران اعمال کرده ایم، تحریم های بیشــتری در راه 
است.«مشــاور امنیت ملی کاخ سفید همچنین با بیان این 
ادعا که یک توافق آماده روی میز مذاکرات وین وجود دارد 

ادعا کرد: »توپ در زمین ایران است.«
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
اعام کرد شبکه  ای را که به ایران برای دور زدن تحریم ها و 
فروش محصوالت پتروشیمی این کشور کمک می کنند را 
در فهرست تحریم ها قرار داده است. مهدی صفری معاون 

دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجــه در پی تحریم 
شبکه فروش پتروشــیمی ایران توسط وزارت خزانه داری 
آمریکا در گفت وگویی تلویزیونی اظهار داشــت: فرآورده ها 
و پتروشــیمی ما تحریم بوده ولی ما بــه صورت نرمال از 
مسیرهای مختلف کار فروشمان ادامه داشته و ادامه خواهد 
یافت و مشکلی در روند کار ما ایجاد نخواهد کرد.وی گفت: 
البتــه آمریکایی ها هر روز به بهانه هــای مختلف افرادی را 
جزو لیســت تحریم  خود قرار می دهند. اما در روند فروش 
فرآورده ها و محصوالت پتروشــیمی مشکلی ایجاد نخواهد 

شد و این روند به صورت نرمال ادامه خواهد یافت.
در همین حــال وزیر امور خارجــه در گفت وگوی تلفنی 
با همتــای عراقی با بیــان این که هدف آمریــکا از طرح 
قطعنامــه در آژانس، امتیازگیری سیاســی در میز مذاکره 
اســت، تصریح کرد: در مقابل رفتار قلدرمآبانه، واکنش ما 
بر مبنای اقتدار اســت.امیرعبداللهیان در ادامه تاکید کرد: 
ما همواره غرب را به مسیر دیپلماسی فراخوانده ایم و حتی 
بــه ابتکار ایــران و چند روز قبل از نشســت اخیر آژانس، 
طرحی سیاســی برای تداوم گفت وگو تا رسیدن به توافق 
نهایــی روی میز قــرار گرفت. در همین حــال وزیر امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران گفــت: حتی یک قدم از 
حقوق مشروع خود و تحقق رفع تحریم های ظالمانه عقب 
نخواهیم نشست. امیرعبداللهیان گفت: جمهوری اسامی 

ایــران حتی یک قدم از حقوق مشــروع خود و تحقق رفع 
تحریم های ظالمانه عقب نخواهد نشســت. در صورت واقع 
بینی آمریکا، دستگاه دیپلماسی در عین حال همچنان به 
مســیر دیپلماتیک برای رفع تحریم های علیه مردم شریف 
ایران پایبند اســت و در این راه از هیچ تاشــی فروگذار 
نخواهد کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان در صفحه توئیتر 
خود نوشت: جمهوری اسامی ایران از مسیر مذاکره منتج 
بــه نتیجه فاصلــه نمی گیرد.وی افزود: بــه قانون مجلس 
پایبندیم، مذاکره را ادامه می دهیم، آمریکا را به واقع بینی 
و فاصله گرفتن از جنون تحریم جدید و آژانس را به رفتار 

فنی و اجتناب از اقدام سیاسی فرا می خوانیم.
همچنین علی باقری معاون سیاســی وزارت امور خارجه با 
بیان این که گوش شنوای ما پذیرای همه نقدهای سازنده و 
سینه فراخ ما پذیرای همه نقدهای گزنده است، گفت: هرگز 
از گنجینه سیاست خارجی برای موفقیت دیپلماسی هزینه 
نخواهیم کرد. علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران در توئیتر و در یک رشــته توئیت 
نوشت: ایرانی که توانست »کارزار فشار حداکثری« آمریکا را 
به شکست بکشاند، اجازه نخواهد داد صهیونیست ها با »بازی 
شانتاژ حداکثری« ایران هراسی و ایران ستیزی را مشروعیت 
بخشــد.باقری اضافه کــرد:  »اقناع ملی«، »وفــاق ملی« و 
»هم افزایی ملی« حول موضوعات اصلی سیاســت خارجی، 
به ترتیب ســه گام الزم برای تضمین »موفقیت سیاســت 
خارجی« و »شتاب بخشــی به حرکت قطار دیپلماســی« 
است.معاون وزیر خارجه در توئیت دیگری خاطرنشان کرد: 
»هوشمندی راهبردی«، »جسارت تصمیم گیری« و »قدرت 
اقدام« جمهوری اســامی ایران در عرصه سیاست خارجی 
الگوی موفق دیپلماســی ایرانی را به نمایش گذاشــت.وی 
همچنین نوشت: گوش شنوای ما سربازان میدان دیپلماسی 
پذیرای همه »نقدهای سازنده« و سینه فراخ ما پذیرای همه 
»نقدهای گزنده« است.این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین 
بیان کرد: »تنوع در تعامات و طرف های تجاری«، »پایداری 
روابط اقتصادی« و »ابزارســازی از مناســبات اقتصادی«، 
عناصر اصلی دیپلماسی اقتصادی دستگاه سیاست خارجی 
است.علی باقری همچنین در توئیت دیگری نوشت: خسارت 
»شــعورزدایی از سیاســت خارجــی« کمتــر از آســیب 

»شعارزدگی در سیاست خارجی« نیست.
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سفیر ایران در مسکو در مجمع اقتصادی بین المللی سن 
پترزبورگ تاکید کرد روسیه کشوری است که در اولویت 

ایران برای توسعه روابط قرار دارد.
»کاظم جالی« ســفیر ایران در مســکو با بیان این که 
»روسیه کشــوری اســت که اولویت ایران برای توسعه 
روابط اســت«، افزود: روابط ایران و روسیه وارد مرحله 
جدیدی شده است.به گزارش خبرگزاری روسی »تاس« 
وی در مجمــع اقتصــادی بین المللی ســن پترزبورگ 
)SPIEF( گفــت: اولویــت اصلــی ما توســعه روابط با 

کشورهای همسایه است.
مجمع اقتصادی بین المللی ســن پترزبورگ که از 1۵ تا 
1۸ ژوئن )۲4-۲۷ خرداد( توسط بنیاد »روس کنگرس« 
ســازماندهی شــده با نام »فرصت های جدید در دنیای 
جدیــد« در حال برگزاری اســت. کاظــم جالی  پیش 
از این در همایش مشــترک تجاری ایران و روســیه در 
تهران اظهار داشــت »حجم تجارت ایران و روســیه در 
ســال ۲۰۲1 به 4.۵ میلیارد دالر رســیده، در حالی که 
این رقم در سال ۲۰1۹ فقط 1.۶ میلیارد دالر بود. البته 
ظرفیت دو کشــور در توسعه تجارت خیلی بیش از این 
ارقام است«. سفیر ایران همچنین گفته بود مرکز توسعه 
صادرات روســیه در ایران به زودی راه اندازی می شود و 
باید مذاکرات تجاری بین بازرگانان دو کشور به صورت 

رودررو و بدون واسطه انجام شود.
همچنین دســتیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه در 
دیدار با رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران اعام کرد 

که صنعت خودروسازی روسیه آماده همکاری مشترک 
با ایران اســت.علیرضا پیمان پاک با کوبیاکف، دســتیار 

رییس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد.
در جریان این دیدار که در حاشــیه نشســت بیست و 
پنجمین مجمع بین المللی اقتصادی ســنت پترزبوگ 
برگــزار شــد، دو طــرف بر گســترش روابــط تجاری 
میان کشــورهای متبــوع خود تاکیــد کردند.همکاری 
در موضوعاتــی همچــون خودروســازی، کشــتیرانی، 
ساخت کشــتی، فعال سازی کریدور شــمال -جنوب، 
همــکاری بانکی و تبــادالت ارزی، تولیدات مشــترک 
 میان صنایع مادر ۲ کشــور از موضوعات مطرح شــده 

در این دیدار بود.
همچنیــن پیمان پــاک بر آمادگی ایــران جهت انعقاد 
قراردادهای بلند مدت در حوزه میوه و تره بار باهمکاری 
اتاق بازرگانی ایران و روسیه برای تثبیت و توسعه حجم 
صادرات تاکید کرد.در ادامه کوبیاکف از پیشنهاد رییس 
ســازمان توسعه تجارت مبنی بر برگزاری نمایشگاه های 
مشــترک میان شرکت های ایرانی و روس استقبال کرد 
و گفت: صنعت خودروسازی روسیه آماده است با ایران 
همکاری های مشــترک داشته باشــد، و ایران میتواند 
شــریک تجاری ما در بازاری باشــند که به گفتی وال 
اســتریت ژورنال شــرکت های غربی بازار صد میلیارد 
دالری را رها کرده اند. با تامین لجستیک مورد نیاز و راه 
اندازی کریدور شــمال - جنوب ایران به کشور محوری 

منطقه در زمینه ترانزیت تبدیل خواهد شد.

ایران و روسیه در مسیر توسعه روابط فراگیر
رئیس مجلس ارمنســتان در دیدار بــا امیرعبداللهیان 
خواستار مساعدت و کمک جمهوری اسامی ایران برای 
انعقاد معاهده دوجانبه صلح با جمهوری آذربایجان شد.

»آلن سیمونیان« رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان 
که به دعوت رئیس مجلس شورای اسامی برای تهران 
سفر کرده، با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان ماقات کرد.در این دیــدار امیرعبداللهیان, 
ارمنســتان را کشور دوست و همســایه مهم جمهوری 
اســامی ایران خواند و با اســتناد به مناسبات سیاسی 
ســطح عالی دو کشــور بر لزوم توســعه همکاری های 
اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های متنوع دو کشــور 
تاکید و آمادگی جمهوری اسامی ایران را برای ارتقای 
مبادالت تجاری با ارمنســتان تا سطح یک میلیارد دالر 

در سال اعام  کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در بخش دیگری انرژی و  
حمل و نقل را دو حوزه مهم همکاری دو کشور خواند و  
ارمنســتان را بخش الینفک کریدور  بین المللی کریدور 
خلیج فارس دریای سیاه خواند و از آمادگی شرکت های 
ایرانی برای تکمیل طرح های زیربنایی ارمنستان به ویژه 

در حوزه حمل و نقل خبر داد.
امیرعبداللهیــان همچنین با اســتناد به  موضع اصولی 
کشورمان مبنی بر حمایت از تمامیت ارضی کشورهای 
منطقه بر تغییرناپذیر مرزهای بین المللی و لزوم احترام 
بــه حق حاکمیت کشــورهای منطقه تاکیــد و تصریح 
کرد: برقــراری صلح و آرامش در قفقــاز از اولویت های 

جمهوری اســامی ایران بوده و هســت و در این راستا 
همچون گذشــته از ارائه کمک دریــغ نخواهد ورزید و 
آماده اســت تا از تمامی ظرفیت هــای خود برای حل و 
فصل اختافات بین ارمنستان و آذربایجان استفاده کند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین نسبت به برگزاری 
دور دوم گفتگوهای کشورهای الگوی ۳+۳، در جمهوری 

اسامی ایران در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد.
آلــن ســیمونیان، رئیــس مجلــس ملــی  جمهوری 
ارمنســتان نیز در این ماقات با  ابراز خرسندی از روند 
گسترش مناســبات دو کشور در ســطح دوجانبه و در 
مجامع بین المللی، اظهار داشــت: جمهوری ارمنســتان 
اهمیت خاصــی برای جایگاه جمهوری اســامی ایران 
به عنوان کشــور موثــر و با نفوذ در منطقــه قایل بوده 
و بر توســعه روابط با کشورمان اهتمام ویژه دارد.رئیس 
مجلس ارمنســتان در بخش دیگری با تاکید بر این که 
کشورش در مسیر صلح آمیز در منطقه حرکت می کند، 
خواستار مساعدت و کمک جمهوری اسامی ایران برای 
انعقاد معاهــده دوجانبه صلح با جمهــوری آذربایجان 
شد.سیمونیان در ادامه با استقبال از توسعه همه جانبه 
روابط دو کشور اظهار داشت: کشورش هیچ محدودیتی 
برای توســعه روابط با جمهوری اسامی ایران ندارد.وی 
همچنین تأســیس سرکنســولگری جمهوری اسامی 
ایران در اســتان ســیونیک را نقطه عطف در مناسبات 
دو کشــور خواند و از آمادگی ارمنســتان برای تاسیس 

سرکنسولگری در تبریز خبر داد.  فارس

کمک ایران برای انعقاد معاهده صلح ایروان باکو 

نماینــده ویــژه رئیس جمهور ایران در امور افغانســتان گفــت: برخاف جریان 
باالدست به پایین دســت آب، تبعات بیابان زایی ناشی از خشک شدن دریاچه ها 

تمام منطقه را متاثر و ناامنی را گسترش می دهد.
»حسن کاظمی قمی« نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت که 
گسترش بیابان ها عاملی مهم در فقیرشدن جوامع محلی، افزایش مهاجرت های محیط 
زیســتی و از این رو ناامنی در منطقه است. کاظمی قمی در رشته توییتی نوشت: 
»طبق بررسی های علمی، منطقه ما از مستعدترین نقاط دنیا از نظر آسیب پذیری در 
برابر این پدیده شناخته می شود و گسترش بیابان ها عاملی مهم در فقیرشدن جوامع 
محلی، افزایش مهاجرت های محیط زیستی و از این رو ناامنی در منطقه است.«وی 
افزود: برخاف جریان باالدست به پایین دست آب، تبعات بیابان زایی ناشی از خشک 

شدن دریاچه ها و تاالب ها از پایاب تا سراب را متاثر می کند.
نماینــده ویژه ایران در امور افغانســتان تاکید کرد: طبق نظر ســازمان ملل، از 
مهم ترین راهکارهای مواجهه با این مســأله، همکاری همســایگان برای کاهش 

اثرات توسعه های نامتوازن انسانی به ویژه در حوضه های مشترک است.
پیش از این نیز قمی به دنبال توفان در والیات  جنوبی افغانســتان گفته بود که 
حقابه ایران از توفان گرد و خاک در جنوب افغانستان جلوگیری می کند.کاظمی 
در توییتی نوشت که ایران سال ها به این باور بوده است که بحران زیست محیطی 
مرز نمی شناســد و کشورهای منطقه باید با همکاری مشترک از این چالش عبور 
کنند. وی افزود که ایران آمادگی دارد در انتقال دانش مورد نیاز برای جلوگیری 
از بحران زیســت محیطی افغانســتان را کمک کند.نماینده ایران تأکید کرد که 
تأمیــن حقابه هیرمند برای جلوگیری از چالش های زیســت محیطی در جنوب 
افغانســتان ضروری اســت.کاظمی قمی همچنین گفت  که امید است حاکمان 

افغانستان برای جبران اشتباهات گذشته برنامه ریزی کنند.
خبر دیگر آنکه رئیس شــرکت کنسرســیوم معادن ایران گفــت: به دنبال تامین 
امنیت در افغانســتان، ایران آماده است تا در بخش استخراج معادن در این کشور 
ســرمایه گذاری کند.»محمد صدیقی فر« سرکنســول ایران در هــرات با همراه 
مقامات کنسرسیوم معادن ایران با مقامات محلی هرات دیدار و گفتگو کرد.در این 
دیدار بهرامی رئیس شــرکت کنسرسیوم معادن ایران گفت: پس از روی کارآمدن 
حکومت طالبان و ایجاد امنیت سراســری در افغانستان، جمهوری اسامی ایران 
آمادگی دارد در استخراج معادن افغانستان با دولت موقت این کشور همکاری کند.
موالنا نوراحمد اســام  جار والی هرات نیز در این دیدار گفت: براســاس تصمیم 
وزارت معادن افغانســتان و باتوجه به اختیــارات اداره محلی هرات در خصوص 
ســرمایه گذاری ایران در بخش استخراج معادن تصمیم گیری خواهد شد.  والی 
هرات همچنان در ادامه به صدور ویزا از ســوی ایران برای شهروندان افغانستان 
اشــاره کرده و خواســتار همکاری دولت کشور همسایه و فراهم کردن تهسیات 
بیشــتر در این زمینه شــد.محمد صدیقی فر سرکنســول ایران در هرات نیز در 
خصوص تســهیات برای مهاجران افغان گفت: ایــران به همکاری خود با دولت 
موقت طالبان همانند گذشــته ادامه داده و تاش برای صــدور ویزای کار برای 

مهاجران در جریان است. 
الزم به ذکر اســت در ادامه بحران های امنیتی افغانســتان، منابعی از وقوع انفجار 
در مسجدی در شهرستان امام صاحب والیت قندوز خبر دادند.خبرگزاری باختر، 
رسانه طالبان گفته است که در نتیجه انفجار مین جاسازی شده بعد از ظهر امروز 
در یک داخل مســجد در شهرستان امام صاحب والیت قندوز یک نفر جان باخته 

و ۷ دیگر مجروح شدند.

هشدار درباره سرایت بیابان زایی از ایران به افغانستان

غرب همچنان در توهم کارآمدی فشار و مذاکره دست و پا می زند 

برجام میان چکش تحریم آمریکا و سندان مذاکره اروپا
امیرعبداللهیان: یک قدم از حقوق مشروع خود عقب نمی نشینیم

آگهی دعوت به افراز
چــون آقای محمد نوریان وکیل ورثه مالکین ششــدانگ پــاک 2۰۸ فرعی 72  اصلی 
واقع در قریه وادان دماوند تقاضای افراز ســهام مشاعی خود موضوع سند مالکیت صادره 
را طــی دادخواســت وارده شــماره 32۰7 – 14۰1/۰3/۰5نموده اســت و طی آن اعام 
داشته که بعلت عدم دسترسی به آدرس سایر مالکین مشاعی درخواست درج آگهی افراز 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار را نموده لذا بدینوســیله از کلیه مالکین مشــاعی و 
کلیه کسانی که به هر نحوی از آنها در این ملک حق و حقوقی برای خود قائل هستند دعوت 
می شود تا در روز چهارشنبه در مورخ 14۰1/۰5/۰5 ساعت 11صبح در محل اداره ثبت 
اسناد و اماک بخش مرکزی تهران حضور به هم رسانید تا در معیت نماینده و نقشه بردار 
و متقاضی افراز به محل وقوع ملک مورد افراز عزیمت و عملیات افرازی و نقشــه برداری 
پاک فوق الذکر انجام می پذیرد عدم حضور هریک از شــرکاء مشــاعی مانع انجام عملیات 

نخواهد شد. 74۰4
ابراهیم غفاری- سرپرست ثبت اسناد و اماک دماوند

آگهی مفقودی
کلیه مدارک وانت نیسان 24۰۰ رنگ آبی مدل 13۸2شماره موتور 212755 شماره 
 VIN:IRNC829O0W6D11743 شماره پاک ایران72-77۸ب43  و D11743 شاســی

به نام کورش خسروی خریسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************

برگ ســبز ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل 13۸4 رنگ بژ متالیک شماره موتور 
۰116343۰ شماره شاسی S1412284527223 شماره پاک ایران۸2-۸12ن1۸ به نام 

سلمان صادقی هردورودی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************

برگ ســبز تاکسی سمند مدل 13۸6 شماره پاک ایران62-225ت42 شماره موتور 
124۸61۰1۰6۸ به نام رضا افسای مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.ساری

********************************************************
پروانه اشــتغال به کار مهنــدس جمال الدین پاریخی به شــماره 12-3۰۰-۰23۸2 
متولد 135۸ شماره شناسنامه 33  صادره تنکابن با شماره عضویت 12-3-۰-۰۰5695 
رشــته مهندســی عمران-عمران محل صدور پروانه: مازندران مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است./نوبت اول ساری
********************************************************

اصل ســند برگ سبز خودروی پژو 2۰6به شماره انتظامی 16291 و ۸3  و به شماره  
شاســی NAAP03E4HJ071656 شــماره موتــور 165A0104216 بــه نام ســید یونس 

موسوی تولون مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.پارس آباد مغان 
********************************************************

اصل ســند برگ ســبز خودروی پژو پارس به شــماره انتظامــی 3۸791 س 36 و به 
شماره  شاسی  NAAN01CA59E835008 شماره موتور 124۸۸۰44۸۸2 به نام حبیب 

ورزند مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
********************************************************

کارت معافیــت خدمت ســربازی ) موارد خــاص ( اینجانب محمد نریمــان زاده فرزند 
فضائل بشماره شناسنامه 13۰ دارای کد ملی 1671544544 تاریخ تولد 5/12/1363 
در مورخه 14۰1/1/5 به ســرقت رفته و از درجه اعتبار ساقط میگردد . اردبیل - نوبت 

اول 14۰1/2/2۸ - نوبت دوم 14۰1/3/2۸


