
 فعال شدن سوآپ نفتی
با روسیه و قزاقستان 

معاون دیپلماســی اقتصادی وزیــر امور خارجه با 
بیان اینکه کریدور شمال و جنوب به سمت روسیه 
آغاز شده اســت گفت: در سفر گروه های روسیه و 

قزاقستان به ایران دوباره سوآپ نفتی فعال شد.
مهــدی صفری در نشســت شــورای هماهنگی و 
مدیریت روابط خارجی اســتان خراســان جنوبی 
اظهار کرد: باید اقدامی صورت بگیرد که زرشــک 
خراســان جنوبی را در آینده با ســرمایه گذاری و 
ارزش افــزوده به طور کامل چینی ها بخرند و تعهد 
می دهیم که در این راستا بازار را برای استان ایجاد 
کنیــم.وی با بیان اینکــه وزارت امور خارجه در 9 
مولفه و شیوه برای ارزآوری به داخل کشور فعالیت 
دارد تصریح کــرد: این مولفه ها شــامل صادرات، 
واردات، ترانزیت، دیپلماســی انــرژی، برق و آب، 
صدور خدمات مهندســی و ترانزیت در شاخه های 

مختلف و انتقال فناوری است.
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیــر امور خارجه  با 
تاکید بر اینکه  مســیر ترانزیتــی چابهار - زاهدان 
- بیرجند - مشــهد هرچه زودتر فعال گردد افزود: 
توافقی با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه  صورت 
گرفته که 30 میلیون تن در ســال است در حالی 
که ظرفیت کشــور 15 میلیون تن است و قبال پنج 
میلیون تن بوده اســت و اگر کل ترانزیت شمال به 
جنوب را محاسبه کنیم، ساالنه حداقل 10 میلیارد 
دالر درآمد ترانزیتی داریم.وی با بیان اینکه کریدور 
شمال و جنوب به سمت روسیه آغاز شده است گفت: 
در سفر گروه های روسیه و قزاقستان به ایران دوباره 
سوآپ نفتی فعال شده و چینی ها ساالنه 65 تا 70 
هزار قطار به کشورهای مختلف اروپایی صادرات و 
واردات دارند اما به ایران تاکنون نبوده که در دولت 
سیزدهم در دست پیگیری است.معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزیر امــور خارجه با تاکید بر اینکه نباید 
تمرکز خراســان جنوبی در زمینه سرمایه گذاری و 
مسائل تجاری فقط بر کشور افغانستان باشد گفت: 
خراســان جنوبی همانند خراسان رضوی در زمینه 
صادرات تمرکز خود را به کشورهای دیگر نیز لحاظ 
کند و ما نیز آمادگی کمک را داریم که استان شما 
وارد بازار کشــورهای مختلف شود.معاون وزیر امور 
خارجه با اشــاره به اینکه بازارهایــی را هدف قرار 
داده ایم که بتواند محصوالت ما را جذب کند اضافه 
کرد: اگر بازار کشــور چین را در زمینه محصوالت 
کشــاورزی تصاحــب کنیــم با توجه بــه ظرفیت 
 محدود کشــور نیازی نیســت به دنبــال بازارهای 

دیگر بگردیم.  تسنیم 

خبــــر گزارش

پس از پایان مذاکرات قطر، نشســت شــورای امنیت برای 
بررســی اجرای قطعنامه ۲۲31، در حالی برگزار شــد که 
در یک ســوی معادله کشــورهای غربی به تکرار ادعاهای 
غیر سازنده و اتهامات و خواسته های خارج از برجام تاکید 
کردند و در ســوی دیگر چین و روسیه با تکیه بر حقانیت 

مواضع ایران خواستار تغییر رفتار غربی ها شدند.
جمهوری اســالمی ایران با حسن نیت و اعتماد سازی در 
حالی با دعوت از بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به تهران زمینه ساز برگزاری نشست قطر شد که گویا 
غرب همچنان از سیاست های گذشته فشار و مذاکره دست 
بر نداشــته اســت چنانکه پس از ناکامی در تحمیل زیاده 
خواهی ها در نشســت قطر و اصرار ایران بر حفظ خطوط 
قرمز لغو تمام تحریم ها، راســتی ازمایی این لغو از ســوی 
ایران و تضمین دهی غرب برای تکرار نشدن بدعهدی های 
گذشــته به تکرار هوچی گری و مقصــر نمایی ایران روی 
آورده است در حالی که سخنانشان در شورای امنیت خود 
برگرفته از مباحث خارج از برجام یعنی مســائل موشکی 
و منطقه ای بوده اســت و در عین حال ادعاهای هسته ای 
را مطرح کرده اند که اصال در محور مذاکرات نبوده اســت.  
نشســت دوره ای شــورای امنیت برای بررســی گزارش 
سیزدهمین گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
متحد از اجرای قطعنامه ۲۲31 و توافق برجام برگزار شد 
رزماری دی کارلو، معاون دبیر کل ســازمان ملل با قرائت 
ســیزدهمین گزارش دبیر کل سازمان ملل افزود: با وجود 
تالش های گســترده و فشرده بازگشــت به برجام محقق 
نشده است. احیای برجام به تالش های بیشتر و صبر نیاز 
دارد. معاون دبیر کل ســازمان ملل با قرائت گزارش دبیر 
کل ســازمان ملل  افزود: ما بار دیگر از آمریکا می خواهیم 
تمام تحریم های ایــران را لغو کرده یا آنها را کاهش دهد 
و معافیت های تحریمــی در مورد تجارت نفت و گاز ایران 
را تمدید کند.نماینده اتحادیه اروپا نیز در این نشســت در 
راســتای هراس از پیشرفت برنامه هســته ای ایران مدعی 
شد با توجه به مســیر نگران کننده برنامه هسته ای ایران 
و ادامــه تحریم های آمریکا علیه این کشــور، نهایی کردن 
این توافق در اســرع وقت و اجرای برجام بســیار اهمیت 
دارد.ســفیر و نماینده دائم ایرلند در ســازمان ملل نیز که 
کشــورش تســهیلگر قطعنامه ۲۲31 اســت، در سخنانی 
گفت، بــر اهمیت نقــش نظارتی آژانس اتمــی بر برنامه 
هســته ای ایران تاکیــد می کنم. کار آژانــس برای اعتماد 
ســازی در جامعه جهانی حیاتی در خصــوص صلح آمیز 
بوده برنامه هســته ای ایران است.معاون نمایندگی آمریکا 

در سازمان ملل در این نشست مدعی شد آمریکا همچنان 
متعهد به بازگشــت متقابل به اجرای کامل برجام اســت. 
چنین توافقی از ماه مارس در دســترس است. تنها زمانی 
که ایران خواســته های خارج برجام خود را کنار بگذارد ما 
می توانیــم این توافق را نهایی کنیم.نماینده آمریکا در این 
نشســت شورای امنیت ادعا کرد: در دور اخیر مذاکرات در 
دوحه قطر ایران همچنان خواســته هایی را مطرح کرد که 
فراتر از برجام اســت. ایران هنوز هیچ فوریتی برای نهایی 
کردن توافق از خود نشان نداده است.باربارا وود، وارد سفیر 
و نماینده انگلیس در ســازمان ملل نیز در ســخنانی نیز 
مدعی شد که تشدید فعالیت های هسته ای ایران تهدیدی 
بــرای صلح و امنیت بین المللی است.ســفیر انگلیس ادعا 
کرد ایران همچنین به گونه ای به برنامه موشکی خود ادامه 
می دهد که مغایر با پیوست قطعنامه ۲۲31 است. تشدید 

برنامه هسته ای ایران نقض آشکار قطعنامه ۲۲31 است.
در ایــن میان امــا ژانگ جون، ســفیر و نماینده چین در 
ســازمان ملل نیز در ســخنانی گفت:  برجام یک پیروزی 
دیپلماســی چند جانبه بود که توســط قطعنامه شــورای 
امنیت مورد تایید قرار گرفت. وی تاکید کرد: چین از تمام 
تالش ها برای حل مســالمت آمیز این بحران حمایت می 
کند. باید بپذیریم که خروج دولت پیشین آمریکا از برجام 
و وضع تحریم های گسترده علیه ایران و آغاز کارزار فشار 
حداکثری عامل اصلی بحران هسته ای کنونی است.سفیر 
چین ادامه داد: آمریکا باید اشــتباهات خود را جبران کند 
و به ســرعت یک تصمیم سیاســی بگیرد و برای پاسخ به 
درخواست های منطقی ایران تصمیم قاطع بگیرد.نماینده 
چین در ســازمان ملل تصریح کرد: درحالی که آمریکا بر 
آمادگی خود برای بازگشــت به برجام تاکید می کند، حتی 
هنگام مذاکرات، تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده 
است و این اقدامات بر روند مذاکرات تاثیر منفی می گذارد.

او تاکیــد کــرد: آمریکا باید به ســخنانش عمــل و تمام 
تحریم های یکجانبه علیه ایران را لغو کند تا ایران بتواند به 
صورت کامل از مزیت های اقتصادی برجام استفاده نماید.

در این میان دیمیتری پولیانسکی، معاون نمایندگی روسیه 
در ســازمان ملل نیز در این نشســت گفــت: تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران مغایر با برجام هســتند. توقف 
پیشــرفت در برجام به دلیل اقدامات آمریکا و تحریم های 
آن اســت. ایران به عواقب این تحریم ها پاســخ داده است. 

دیپلماسی تنها مسیر به سمت صلح است.
او افزود که نقش دبیرخانه ســازمان ملل متحد محدود به 
امور اداری و فنی اســت و از دبیرکل سازمان ملل خواست 
در گزارش هــای آتی در مورد برجــام از »گمانه زنی ها« 
و »ادعاهای غیرموجه« اجتنــاب کند.معاون اول نماینده 
روســیه در ســازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه آمریکا 
باید تحریم ها علیه ایران را لغو کند، گفت که هیچ مشکل 
غیرقابــل حلی بر ســر راه احیای برجام وجــود ندارد، اما 
تالش برای افزایش فشــار بر ایران ممکن اســت دورنمای 
بازگرداندن ایــن توافق را از بین ببرد. نیکوالس دو ریوایر، 
سفیر و نماینده فرانسه در سازمان ملل  نیز همسو با آمریکا 
در این نشســت بــا بیان اینکه امضای توافــق بیش از هر 
زمان دیگری ضروری اســت، مدعی شــد فرصت در حال 
تمام شدن است.این دیپلمات فرانسوی در راستای سیاست 
هــراس از پیشــرفت های برنامه های هســته ای و دفاعی 
بازدارندگــی ایران مدعی شــد: تهران بــدون هیچ توجیه 
غیرنظامی معتبری به توســعه فعالیت های هسته ای خود 
سرعت بخشیده است.توماس زانهایسن، معاون نمایندگی 
آلمان در ســازمان ملل نیز مانند دیگــر نمایندگان غربی 
مدعی شد تاسف بارتر اینکه از ابتدای ماه مارس یک توافق 
قابل اجــرا برای احیای برجام روی میز بوده اســت. ما از 
ابتــدای ماه مارس آماده امضــای توافقنامه وین بوده ایم و 

هنوز برای این کار آماده هســتیم. این یک بسته منصفانه 
و جامع اســت. الزم به ذکر اســت ادعاهای ضد ایرانی در 
حالی مطرح می شود که محور نشست قطر صرفا چارچوب 
لغو تحریم ها بوده و هیچ مســئله هسته ای و فرا هسته ای 
مطرح نبوده است لذا ادعاهای غرب فرافکنی و خالف روند 

مذاکرات بوده است. 
در این میان امامجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم 
ایران در ســازمان ملل متحد در نشســت شورای امنیت 
در خصوص اجرای قطعنامه ۲۲31 و برجام اظهار داشــت 
ایــران به دیپلماســی چندجانبه متعهد اســت که نتیجه 
آن بایــد تضمین کننــده لغو موثر و قابل راســتی آزمایی 
همه تحریم های غیرقانونی باشــد.ایران ضمانت های قابل 
راســتی آزمایی و عینــی از آمریــکا درخواســت کرده، و 
اینکــه، آمریکا بار دیگر تعهدات خود را نقض نخواهد کرد، 
تحریم ها به بهانه ها یا عناوین دیگر - همانطور که در دولت 
قبلی آمریکا اتفاق افتاد - اعمال نخواهد شــد و ســازوکار 
های برجام مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت. در واقع، 
اینهــا حداقل مقتضیات برای اطمینان نســبی از ثبات در 

برجام بشمار می روند.
از ســوی دیگر ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ادعای 
مطرح شــدن درخواســت های غیرمرتبط با برجام از سوی 
ایران، گفت که در این مذاکرات پیشــرفتی حاصل نشد.در 
نقطه مقابل اما وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی 
بــا همتای قطری با بیان اینکه ارزیابی ما از مذاکرات دوحه 
مثبت اســت، گفت: برای رســیدن به توافقی خوب، قوی و 
پایدار جدی هســتیم و در صورت واقع بینی آمریکا، توافق 
دست یافتنی است.الزم به ذکر است وزارت بازرگانی آمریکا 
نام 1۲ شرکت مســتقر در چین را به بهانه نقض تحریم ها 
علیــه ایران و همکاری نظامی با این کشــور در فهرســت 
شــرکت هایی که برای آنها محدودیت هــای صادراتی وضع 
می شود قرار داد.از ســوی دیگر کشورهای انگلیس، فرانسه 
و آلمان قبل از آغاز نشست شورای امنیت برای بررسی روند 
اجرای قطعنامه ۲۲31 بیانیه ای درباره ایران صادر کردند.سه 
کشور اروپایی مدعی شده اند توافق برای از سرگیری احیای 
کامل برجــام از ماه مارس در وین حاصل شــده، اما ایران 
از این فرصت اســتفاده نکرده است. در این میان اما وزارت 
خارجه چین اعالم کرد واشــنگتن به عنوان آغازگر بحران 
هسته ای ایران باید اشتباهات خود را اصالح کند. همچنین 
الوروف وزیر خارجه روسیه با تأکید بر این که غرب تنها به 
منافع خود اهمیت می دهد، گفت که کشورهای غربی منافع 

کشورهای دیگر از جمله ایران را نادیده می گیرند.
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آنچه در نشست شورای امنیت برای بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ گذشت 

از هوچی گری غرب تا دفاع چین و روسیه از ایران

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
 پیــرو آگهی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  امالک متقاضیان واقع 
درقریه انارور پالک 2 اصلی بخش 3 قشالقی 1205 فرعی آقا/ 
خانم مصطفی عالفی قره آغاج  فرزند بیوک  نسبت به ششدانگ 
یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 228.96  مترمربع  

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  سیدهادی حسینی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401.05.01 ، لــذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصله عملیات ثبتــی با رعایت 
مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401.04.11   شناسه 

آگهی: 1338842
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک 
مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 
شــرح ذیل به عمل خواهد آمد:  امــالک متقاضیان واقع درقریه 
خشکرود شــرقی پالک 2 اصلی بخش 2 قشالقی 45 فرعی آقا/ 
خانم کسری سبکتکین  فرزند مصطفی  نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 360  مترمربع  خریداری 

بدون واسطه/با واسطه از  سیمین دخت رفیعی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401.05.01 ، لــذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصله عملیات ثبتــی با رعایت 
مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401.04.11   شناسه 

آگهی: 1339823
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  امالک متقاضیان واقع 
درقریه بند پی پالک 4 اصلی بخش 2 قشالقی 1694 فرعی آقا/ 
خانم راضیه گل علی زاده  فرزند نصرت  نســبت به ششــدانگ 
یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 677.54  مترمربع  

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  طیبه گل علیزاده،
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401.05.01 ، لــذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصله عملیات ثبتــی با رعایت 
مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401.04.11   شناسه 

آگهی: 1340236
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع 
ملک به شــرح ذیل به عمل خواهد آمــد:  امالک متقاضیان واقع 
درقریــه پول پــالک 30 اصلی بخش 2 ییالقــی 377 فرعی آقا/ 
خانم علی خزائی  فرزند منوچهر  نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 635  مترمربع  خریداری بدون 

واسطه/با واسطه از  طاهر خزائی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401.05.01 ، لــذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبــت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه به اعتــراض واصله عملیات ثبتــی با رعایت 
مقررات ادامه می یابد. تاریخ انتشــار :  1401.04.11   شناسه 

آگهی: 1342493
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

یک شــبکه روســی به نقل از یک مقام عراقی خبر داد که برخالف پنج 
نشست گذشته میان سعودی ها و ایرانی ها، نشست آتی دو طرف در سطح 

دیپلماتیک برگزار می شود.
یــک منبــع دولتی عــراق،  خبر داد که عــراق میزبان نشســتی میان 
دیپلمات های ایرانی و سعودی خواهد بود.این مقام عراقی در گفت وگو با 
شــبکه »روسیا الیوم« در این خصوص گفت: »پنج نشست  پیشین که در 
بغداد میان تهران و ریاض برگزار شــد، در سطح امنیتی و اطالعاتی بود؛ 

اما نشست آتی در سطح دیپلماتیک خواهد بود.«
این مقام عراقی که اشــاره ای نیز به نام او نشــده، افزود: »این نشست در 
مرحله آتی و طبق توافق اولیه صورت گرفته میان ســعودی ها و ایرانی ها 
در بغداد برگزار خواهد شــد.«»فؤاد حســین« وزیر امــور خارجه عراق 
نیز روز گذشــته در گفت وگوی تلفنی با »حســین امیرعبداللهیان« وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران از آمادگی بغداد برای فراهم کردن 
زمینه های الزم به منظور  آغاز مذاکرات سیاســی بین ایران و عربســتان 

خبر داد.
 وزیر خارجه عراق هم با اعالم مســاعدت برای پیگیری مسائل باقیمانده 
مرتبط با ســفر حج ســالجاری، بر آمادگی دولت عراق به منظور فراهم 
کردن زمینه هــای الزم برای شــروع مذاکرات سیاســی بین جمهوری 
اســالمی ایران و عربســتان در بغــداد تأکید و ابراز امیــدواری کرد این 
گفت وگوهــا منجر به تحوالت مثبت در از ســرگیری روابط فیمابین دو 
کشور مهم در منطقه شــود.فؤاد حسین، همچنین در گفت و گو با شبکه 

»الحدث« اظهار داشت: »در ســفر الکاظمی به عربستان سعودی مسئله 
حمایت عراق از گفت وگوهای ســعودی-ایرانی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفــت. گفت و گوهای جداگانه ای در بغداد میــان اردن و ایران و مصر و 
ایران آغاز شــده است.«وی اضافه کرد: »در ســفر الکاظمی به عربستان 
ســعودی اختالف سعودی و ایران بر سر یمن مطرح شد. الکاظمی علنی 
شدن گفت و گوهای سعودی و ایرانی را مطرح کرد. ما جدیت ایران درباره 
آتش بس یمن را احساس کردیم.«اظهارات وزیر امور خارجه عراق پس از 
سفر اخیر نخست وزیر این کشــور به عربستان سعودی و ایران بیان شد. 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در دیدار 
با مصطفی الکاظمی آخرین تحوالت منطقه و موضوعات مرتبط با روابط 
دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده بود.وزیر امور خارجه ایران با 
اشاره به برقراری آتش بس در یمن، بر حمایت ایران از تداوم آتش بس و 
لزوم پایان محاصره انسانی در این کشور تأکید کرده بود.وزرای خارجه دو 
کشور در سفر اخیر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران )پنجم 
تیر ماه( هم با یکدیگر دیدار کرده بودند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجــه پنجم تیر ماه در دیدار بــا الکاظمی ضمن اعالم حمایت ایران از 
بازگشــایی سفارتخانه ها در تهران و ریاض، تقویت مناسبات ایران و مصر 
را بــه نفع منطقه و جهان اســالم خواند. در این گفت وگوی تلفنی، وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن تشکر از تالش های انجام شده 
مقامات عراق در خصوص تســهیل امور حجاج ایرانی، خواستار پیگیری 

مسائل باقیمانده امور حج توسط دولت عراق شد.

نشست آتی تهران و ریاض در سطح دیپلماتیک

وزیر امــور خارجه در گفت وگــوی تلفنی با همتــای اوکراینی بر 
آمادگــی ایران برای پیگیری راه حــل دیپلماتیک به منظور توقف 

بحران در اوکراین تأکید و از او برای سفر به تهران دعوت کرد.
حسین امیرعبداللهیان و »دمیتری کولبا« در تماسی تلفنی درباره 
برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت وگو و تبادل نظر کردند. 
امیرعبداللهیــان در این گفت  وگوی تلفنی ضمــن تاکید مجدد بر 
موضع اصولی جمهوری اســالمی ایران مبنی برمخالفت با جنگ، با 
توجه به دیدار اخیر رئیس جمهور کشورمان و والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه در ترکمنستان و در حاشیه نشست سران دریای خزر 
و مذاکــرات وزرای خارجه ایران و روســیه و ضمن یادآوری موضع 
ایــران  در مورد ضرورت تمرکز بر راه حل سیاســی و دوری از جنگ 
در اوکرایــن، بر آمادگی ایران برای پیگیــری راه حل دیپلماتیک و 
مســاعی جمیله به منظور توقف بحران در اوکراین تاکید کرد. وی 
افزود: مــا از ابتدا اعالم کردیم که ضمن توجه به ریشــه بحران، با 
توسل به جنگ مخالف هستیم و جنگ را راه حل مناسبی برای حل 
و فصل مســائل نمی دانیم. امیرعبداللهیان اظهار داشت: رابطه ایران 
و اوکراین طی ســه دهه گذشته همواره مبتنی بر دوستی، احترام و 
منافــع متقابل و همکاری بوده و آمادگی داریم در چارچوب توافقی 
که برای گشایش کریدور حمل غالت در دریای سیاه ایجاد می شود، 
مشــارکت کنیم. دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین نیز ضمن 
قدردانی از مواضع جمهوری اسالمی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ 
تاکیــد کرد: دولت اوکراین آمادگی دریافت هرگونه کمک و حمایت 

سیاسی برای خاتمه بحران در این کشور را دارد.

آمادگی ایران برای حل دیپلماتیک 
بحران در اوکراین

سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود خواندن بیانیه مشترک دو مقام 
عربی در منامه )مصر و بحرین( درباره ایران، توانمندی های دفاعی و 

موشکی ایران را به هیچ وجه تهدیدی برای همسایگان ندانست.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
به بیانیه مشــترک دیدار دو مقــام عربی در بحرین )بحرین و مصر(  
واکنش نشان داد. بحرین و مصر در پی سفر رئیس جمهور مصر در 
بیانیه ای مشــترک بر حمایت از تالش های بین المللی برای تضمین 
مســالمت آمیز بودن برنامه هســته ای ایران تأکید کردند. در بیانیه 
مشــترک بحرین و مصر که پس از دیدار »عبدالفتاح السیســی«، 
رئیس جمهوری مصر، با »حمد بن عیسی آل خلیفه« صادر شده، دو 
کشــور همچنین بر حمایت از تالش های عربی برای واداشتن ایران 
به پایبندی به اصول حســن همجواری و خودداری از آنچه دخالت 
در امور کشــورهای عربی خوانده شده و »توقف حمایت از گروه های 
مســلح و تهدید دریانوردی و مسیرهای بازرگانی بین المللی« تأکید 
شــده است.در همین خصوص ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
با مردود خواندن ادعاهای بی اساســی که اخیرا در بیانیه مشــترک 
دیدار دو مقام عربی در منامه در خصوص جمهوری اســالمی ایران 
آمده اســت، اینگونه ادعاها را مغرضانه، غیرسازنده و ناشی از اهداف 
و انگیزه های خاص توصیف کرد. کنعانی ضمن دعوت از کشــورهای 
مزبــور به درک صحیح معادالت منطقه ای و توجه به نقش و جایگاه 
ثبات ساز جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا، اصرار بیهوده 
این کشــورها بر ادامه مسیر اشتباه ایران هراسی را دور از حکمت و 

خدمت به منافع رژیم صهیونیستی در منطقه خواند. 

توانمندی های دفاعی و موشکی ایران 
تهدیدی برای همسایگان نیست


