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دریای صلح و دوستی

تأکید مخبر بر جذب سرمایه بخش خصوصی
در طرحهای کالن اقتصادی

ëëدیدگاههــای ایران درباره کنوانســیون
وضعیتحقوقیخزر
در نشســت قبلی ســران کشــورهای
ســاحلی خــزر در آکتائــو در ســال ۲۰۱۸
پــس از دو دهــه مذاکــره ،کنوانســیون
وضعیت حقوقــی دریای خزر به عنوان
ســندی کــه مبیــن حقــوق و تکالیــف
کشــورهای ســاحلی و اصــول اساســی
فعالیت در دریای خزر تلقی میشــود،
نهایی و امضا شــد .قطعاً اجراییشدن
یهــای
آن میتوانــد زمینــه همکار 
بیشــتر کشــورهای ســاحلی و همچنین
فعالیتهای گســترده تر در دریای خزر
را فراهم آورد .طبیعتاً دســتیابی به این
نقطه مســتلزم تحدید حدود منصفانه
مناطــق اعمــال حاکمیــت ،حقــوق
حاکمه و صالحیت کشــورهای ساحلی
درخصوص بخشهای بستر و زیربستر
دریــا ،ســطح و ســتون آب و همچنیــن
فضــای فوقانــی دریــای خزر اســت .در
ایــن راســتا نهایــی شــدن «موافقتنامــه
چگونگــی ترســیم خطوط مبــدأ» حائز
اهمیت است و جمهوری اسالمی ایران
همــواره ،ازجملــه در اعالمیه تفســیری
پس از امضای کنوانسیون ،تصریح کرده
است که این مسأله برای ایران به عنوان
کشــوری که «شــکل ســاحل آن آشــکارا
در وضعیت نامســاعدی» است ،دارای
اهمیت چشمگیر و تعیینکننده است.
امیدواریم با ادامه مذاکرات نمایندگان
کشورهای ساحلی در آینده نزدیک ،این
موافقتنامه نیز نهایی شــده و راه را برای
تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای

رئیــس جمهــور کشــورمان روز گذشــته
در حالــی در ششــمین اجــاس ســران
کشــورهای حاشــیه خــزر حضــور یافت
کــه نــگاه ویــژه دولتش بــه دیپلماســی
همســایگی و متقابــاً موقعیــت
ژئوپلیتیک ایــران به عنوان کلیدیترین
مســیر دسترســی همســایگان ســاحلی
ایــن دریــا بــه آبهــای آزاد بــر اهمیت
این حضور میافزود .در عین حال سید
ابراهیم رئیســی و دیگر سران کشورهای

همسایه ســاحل دریای خزر روز گذشته
در عشقآباد گرد هم آمده بودند و برای
توســعه همکاریها شــانه به شــانه هم
ایســتادند کــه از میــان رویدادهــای این
اجــاس تصاویــر مؤیــد تعامــل خاص
میــان رؤســای جمهــور ایــران و روســیه
بــه طــور ویژه توجــه رســانهها را به خود
جلب کرد؛ از جمله گفتوگوی آیتاهلل
رئیســی و والدیمیــر پوتین هنــگام قدم
زدن سران در محل برگزاری اجالس که

در دیدار رئیس جمهور و سردار بردی محمداف مطرح شد

ایـرنا

ëëاصالح ایرادات شورا به شفافیت
همچنین ایرادات شــورای نگهبان به طرح شــفافیت قوای ســه گانه در
کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراهای مجلس اصالح شــد .سخنگوی
کمیسیون با اعالم این خبر ،گفت :این طرح در نشست علنی پس از هفته
سرکشــی نمایندگان به حوزه انتخابیه بررســی میشــود .علــی حدادی در
ایــن باره افزود :برخی از نهادها و ســازمانها که دارای جلســات محرمانه
و طبقهبندی شــده بودند و در طرح آمده بود ،مورد ایراد شــورای نگهبان
قرار گرفته بود که در کمیســیون اصالح شد .وی افزود :نهادهایی همچون
شورای عالی امنیت ملی و شوراهای تأمین پیش از این بهدلیل حساسیت
جلســات آنهــا ،در صحن علنی از فهرســت این قانون حذف شــده بودند
اما برخی جلســات نیز مدنظر شورای نگهبان قرار داشت که در کمیسیون
حــذف شــد .همچنین مــواردی دربــاره قــوه قضائیــه و دولت مــورد ایراد
شــورا بــود که برطرف شــد .جلســه آتــی مجلــس سهشــنبه  ۲۱تیــر برگزار
میشودونمایندگان برای سرکشی به حوزههای انتخابیهشان میروند.

ســاحلی» برای تصمیمگیــری راجع به
دریــای خــزر و حل و فصل مســائل آن،
چراغ روشــنگر و راهنمایی اســت که در
پرتــو آن ،زمینههای همــکاری و تأمین
منافع متقابل کشــورهای ســاحلی خزر
فراهم میشــود .این امــر و همچنین بر
اســاس معاهدات قبلی ،راه مداخالت
طرفهــای ثالــث و غیرســاحلی خــزر
در مســائل مرتبــط بــا دریــای خــزر یــا
ارتکاب تجاوز و ســایر اقدامات علیه هر
یک از کشــورهای ســاحلی را میبندد و
میتوانــد از وقــوع حوادث ناخوشــایند
احتمالــی ،جلوگیری کند .لــذا ضروری
اســت ما به عنوان کشــورهای ســاحلی
دریــای خــزر با تأکیــد بــر همکاریهای
پنججانبه و پرهیز از اقدامات یکجانبه و
با اتکا به ظرفیتهای موجود و گسترش
همکاریهــا ،منطقــه دریــای خــزر را به
عنوان «منطقه صلح و دوستی» حفظ
کنیــم و بــه منافــع بلندمــدت منطقه و
کشــورهای ســاحلی و رعایــت «اصــل
اتفــاق آرا» در همــه تصمیمات مربوط
بــه دریــای خــزر ،توجــه جــدی داشــته
باشیم .خوشبختانه همکاریهای خوب
و ســازندهای بیــن کشــورهای ســاحلی
دریای خزر در حوزههای مختلف بویژه
حمل و نقــل ،تجــارت ،مدیریت منابع
زنده ،حفاظت از محیط زیست ،تأمین
امنیــت و مقابلــه بــا عوامــل ناامنــی و
جرایــم در اشــکال مختلــف در جریــان
اســت .بدین منظور در طول ســالهای
گذشــته اســناد زیــادی تدویــن شــده و
مبنای همکاری قرار گرفته است.

خزر هموار کند.
ëëایران در پی روابط عادالنه
عالیجنابان! خانمها و آقایان!
عدالــت یکــی از بنیانهای اساســی
شکلدهنده سیاست خارجی جمهوری
اســامی ایــران اســت .بــر ایــن اســاس
برقــراری روابــط عادالنــه بهصــورت
دوجانبــه و همچنیــن شــکلدهی
بــه نظــم عادالنــه چندجانبــه جــزو
یهــای اصلــی سیاســت
جهتگیر 
خارجــی ایــران اســت .طبیعتــاً یکــی از
فوایــد نظــم عادالنــه ،گســترش روابط
دوســتانه بیــن بازیگــران بخصــوص
همسایگان است که تأمینکننده منافع
متقابل آنها نیز خواهد بود.
ëëآمادگیایرانبرایهمکاری ها
در دوره اخیر و با رفع محدودیتهای
ناشــی از پاندمــی کرونا شــاهد افزایش
چشمگیر تعامالت سیاسی و اقتصادی
بیــن ایران و کشــورهای ســاحلی دریای
خــزر بودهایم .جمهوری اســامی ایران
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و
زیرســاختهای مناســب خــود آمــاده
اســت زمینــه ترانزیــت و دسترســی
کشورهای ســاحلی دریای خزر به دیگر
کشــورها و مناطــق بخصــوص بنــادر
ایــران در خلیــج فارس و دریــای عمان
را از طریــق قلمــرو خــود فراهــم کنــد.
همچنین ،همــکاری در زمینه صادرات
و ســوآپ نفت و گاز ،برق ،مواد معدنی
و محصوالت کشاورزی از جمله مواردی
اســت که در ماههای اخیر در دســتورکار
مذاکــرات مــا بــا کشــورهای همســایه

همراهی شانه به شانه سران کشورهای ساحل خزر

بــــرش

گــروه سیاســی /تغییــر ســازوکار
ورود نماینــدگان میــان دورهای
بــه کمیســیونهای تخصصــی و
مســکوت مانــدن تقاضای اســترداد
الیحه ایجــاد  3منطقــه آزاد تجاری
 صنعتــی از جملــه اهــم اتفاقــاتجلســه علنی دیروز مجلس شــورای
اســامی بــود .بررســی تقاضــای
اســترداد الیحه ایجاد ۳منطقه آزاد تجاری صنعتی ســرخس ،دوغارون و
مازندران در دستور کار جلسه دیروز قرار داشت که با تذکر قانونی علیرضا
سلیمی نماینده محالت مسکوت ماند.

اخبــــــار

اصالح ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت

گروه سیاســی /رئیس جمهور کشورمان
روز گذشــته در ششــمین اجالس سران
کشورهای ساحلی خزر که در عشقآباد
پایتخــت ترکمنســتان برگزار شــد ،خزر
را دریای صلح و دوســتی و عامل پیوند
و نزدیکــی مردم منطقــه خواند و تأکید
کرد کــه دربــاره مســائل مربوط بــه این
پهنه آبی ،بایــد بدون حضور بیگانگان،
منحصــراً از ســوی کشــورهای ســاحلی
ایــن دریا ،اما با اتفاق آرا ،تصمیمگیری
شــود .آیتاهلل ســیدابراهیم رئیسی ،به
موافقتنامه «چگونگی ترســیم خطوط
مبــدأ» اشــاره و تأکید کرد کــه جمهوری
اســامی ایــران همــواره ،ازجملــه در
اعالمیــه تفســیری پــس از امضــای
کنوانســیون ،تصریح کرده است که این
مســأله برای ایران به عنوان کشوری که
«شــکل ساحل آن آشــکارا در وضعیت
نامســاعدی» اســت ،دارای اهمیــت
چشــمگیر و تعیینکننده اســت .رئیس
جمهــور کشــورمان ابــراز امیــدواری
کــرد بــا ادامــه مذاکــرات نماینــدگان
کشــورهای ســاحلی در آینــده نزدیــک،
ایــن موافقتنامه نیز نهایی شــده و راه را
برای تصویب کنوانســیون رژیم حقوقی
دریای خزر هموار کند .آیتاهلل رئیســی
همچنیــن در دیدارهــای جداگانــهای با
ســران حاضــر در این نشســت ،راههای
افزایــش همکاریهــا و مناســبات میان
دوطرف را بررسی کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،آیــتاهلل رئیســی،
ابتدا با ابراز خرسندی نسبت به حضور
در ایــن نشســت و «دیــدار بــا دوســتان
و همــکاران گرامــی ،رؤســای جمهــور
محترم» اظهار کرد:
عالیجنابان!رؤسایمحترمجمهور!
امــروز مــا در شــرایطی در ششــمین
نشســت ســران خزر در شــهر عشقآباد
حضور داریم که از نشســت قبلی سران
در عشقآباد در سال  ۲۰۰۲تاکنون راهی
طوالنــی را پیمودهایم .با تدوین اســناد
متعدد ،مبانــی حقوقی مناســبی برای
همــکاری و بهرهمنــدی از مواهــب این
پهنه آبی ایجاد کردهایم .زبان مشترکی
بــرای تأمین منافــع متقابــل یافتهایم.
چشــمانداز روشــنی بــرای ادامــه راه به
تصویر کشیدهایم .همه این دستاوردها
نتیجــه تــاش ،درایــت ،دوراندیشــی،

جامعنگــری و در نظــر گرفتــن حقوق و
منافع متقابل کشورهای ماست.
ëëهمگرایی فرهنگی کشــورهای ساحلی
برایتضمیندوستی
دریــای خــزر ،میــراث و ســرمایه
مشــترک مــا؛ کانون پیونــد و دوســتی و
منشــأ خیر و برکت بــرای بیــش از ۲۷۰
میلیون نفر جمعیت کشورهای ساحلی
آن اســت کــه پنــج کشــور را در آینه یک
پهنــه واحــد آبــی انعــکاس میدهــد.
همانگونه که پدران تمدنساز و مادران
فرهنگپرور ما برای هزاران سال در این
ســواحل و مناطــق از آرامــش و نعمت
برخــوردار بودهاند ،ملتهــای ما نیز به
عنــوان همســایگان ابــدی حاشــی ه این
دریــا باید بــا نــگاه بلندمدت بــه دریای
خزر به عنوان دریای دوستی و همکاری
بنگرنــد تــا به مســئولیت خــود در قبال
نســل کنونی و نسلهای آینده نیز عمل
کــرده باشــیم .از ایــن منظــر ،همگرایی
فرهنگی کشورهای ساحلی خزر یکی از
اولویتهای اساسی است که همکاری و
دوستی را در بلندمدت تضمین و در دل
ملتها مســتحکم میکنــد .جمهوری
اســامی ایــران پیشــنهاد میدهــد کــه
بــا نهادســازی و برگــزاری برنامههــای
مشــترک فرهنگــی -اجتماعــی ایــن
میراث معنوی حفظ و تقویت میشود.
ëëحقوقوتکالیفکشورها
ما به عنوان کشــورهایی که از طریق
دریای خــزر به هم پیونــد خوردهایم و
همســایه هستیم و با استفاده از قلمرو
یکدیگــر بــه دیگــر کشــورها و مناطــق
دسترســی پیــدا میکنیــم ،در قبــال
این پهنــه آبــی و همچنین کشــورهای
ســاحلی آن ،حقــوق و تکالیــف زیادی
داریــم .حفاظــت از محیــط زیســت
شــکننده ،اســتفاده معقــول از منابــع
زنــده ،فعالیتهــای مســئوالنه بــرای
بهرهمنــدی از منابــع معدنــی دریــای
خــزر بــا هــدف توســعه اقتصــادی و
ارتقــای رفــاه و امنیــت مردمانمــان و
احترام به حاکمیــت ،حقوق حاکمه و
صالحیــت یکدیگــر در این پهنــه آبی،
بخشی از این حقوق و تکالیف است.
ëëجلوگیــری از مداخــات طرفهــای
ثالثوغیرساحلی
توافق «صالحیت
مورد
اصل کلیدی
ِ
انحصــاری و اجماعــی کشــورهای
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روز گذشته از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد

editorial@irannewspaper.ir

روز گذشته ششمین اجالس خزر با حضور سران کشورهای ایران ،روسیه ،ترکمنستان ،جمهوری آذربایجان و قزاقستان برگزار شد

دو جلسه مهم اقتصادی دولت به ریاست معاون اول
رئیسجمهور برگزار شد

روز گذشــته در دو جلســه طرحهای کالن اقتصادی و شورای اقتصاد که به
ریاســت معاون اول رئیس جمهور تشــکیل شــد ،راههای توســعه و جذب
سرمایههای داخلی برای طرحهای کالن اقتصادی بررسی شد.
بــه گــزارش پایگاه اطــاع رســانی معــاون اول رئیس جمهــور ،محمد
مخبر در جلسهای درباره طرحهای کالن اقتصادی ،با تأکید بر اینکه برای
اجرای این طرحها باید بستهای زمانبندی شده در راستای سرمایهگذاری
و چگونگــی واگــذاری این پروژهها به مردم ایجاد شــود ،گفت :در کنار اجرا
و اتمــام ایــن طرحهــا ،ســودآوری و زودبازده بــودن و همچنیــن چگونگی
راهاندازی و طراحی صنایع پاییندستی هم باید لحاظ شود.
وی گفــت :در برنامهریــزی بــرای این طرحها به گونهای عمل شــود که
مردم و بخش خصوصی در ســود حاصل از ارزش افزوده محصوالت این
پروژهها بهرهمند شــوند و همچنین به مردم اطمینان و تضمینهای الزم
داده شــود که ســرمایهگذاری آنان در این طرحها با حاشــیه ســود مناسب
به آنها داده خواهد شــد .در این جلسه درباره  ۵طرح اولویتدار در حوزه
نفت و پاالیشگاهی شامل طرح توسعه میادین گازی شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران و اســتانهای خراسان رضوی ،کرمانشاه ،هرمزگان ،بوشهر و
فارس ،احداث پتروپاالیشــگاه  ۳۰۰هزار بشکهای شهید سلیمانی ،میدان
نفتــی آزادگان ،میدان نفتی یادآوران و طرح تولید زودهنگام میدان نفتی
چنکوله با ســرمایهگذاری  ۲۵میلیارد دالری و اشــتغالزایی باالی صدهزار
نفر بحث ،بررسی و تصمیم گیری شد.
ëëشتاببخشی به توسعه میادین مشترک نفت و گاز
معاون اول رئیس جمهور در جلســه شورای اقتصاد نیز ،شتاب بخشی
بــه توســعه میادیــن مشــترک نفــت و گاز را ضــروری خواند و گفــت :باید
میادین مشــترک هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند چرا که توجه به این
میادین امروز به یک مطالبه عمومی در کشــور تبدیل شــده اســت .مخبر
با اشــاره به درخواســت وزارت نیرو برای احداث بخــش بخار نیروگاههای
گازی اظهــار کــرد :بایــد تالش کنیم بــا ایجاد انگیــزه در بخش خصوصی،
بهــرهوری و بازدهــی نیروگاههــای برق کشــور افزایــش پیدا کنــد تا ضمن
تأمیــن نیازهای مصارف خانگی ،شــاهد تأمیــن نیازهای بخش صنعت و
ســایر مصارف باشــیم .معاون اول رئیــس جمهور با تأکید بــر ممنوعیت
خریــد و واردات کاالهــای خارجــی مشــابه تولیــد داخــل از دســتگاههای
اجرایــی خواســت در توســعه و تولیــدات در دســت اقــدام ،حتیالمقدور
از ظرفیتهــا و تولیــدات داخلی اســتفاده کننــد و صرفاً نیازهــای مازاد از
طریق واردات تأمین شود .سرمایهگذاری در طرح تولید زودهنگام میدان
نفتــی چند لوله ،ســرمایهگذاری در طرح احیای چاههــای نفتی کمبازده و
غیرفعال توســط شرکتهای فناور و دانشبنیان ،ســرمایهگذاری از محل
منابــع داخلی شــرکت ملــی گاز ایران برای اجــرای طرح تکمیــل و بهبود
پاالیشگاههای گازی و سرمایهگذاری در طرح توسعه میادین گازی مناطق
مرکــزی ایران از جمله درخواســتهای وزارت نفت در این جلســه بود که
پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
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بیانیه پایانی نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر :

تأکید بر اجرای کامل توافقات میان دو کشور

ایران میزبان اجالس بعدی است

نشــان میداد دو رئیس جمهور ترجیح
دادهانــد حتــی از ایــن فرصــت بــرای
گفتوگو دربــاره موضوعات مورد توجه
دو طرف بهره گیرند.
حضــور پوتیــن در ایــن اجــاس بدون
مراعــات پروتکلهای ســختگیرانهای
کــه او حتــی در کرملین بــرای مالقات
بــا همتایانش در نظــر میگرفت نیز از
اتفاقــات دیگری بــود کــه در این میان
جلــب توجه کرد؛ خاصه آنکه عکســی

در دریــای خــزر بــوده اســت و توافقات
خوبــی در ایــن زمینههــا شــکل گرفتــه
اســت کــه نویــد دهنــده دوران نوینی از
یباشد.
یهای راهبردی م 
همکار 
ëëاصالتهمکاریبادوستان
دریای خزر دریای همکاری اســت و
ایــن همکاریها بخصوص بــا توجه به
تحوالت بینالمللی اهمیت فزایندهای
یافته اســت .تعامل جمهوری اســامی
ایــران بــا دوســتان و همســایگان خــود
اصالــت دارد و ایــن تعامــل و همکاری
نهتنها موجب رونق اقتصادی و افزایش
رفــاه ملتهــای مــا میشــود بلکــه بــه
تقویت استقالل کشورها و صلح و ثبات
منطقهای و حل مسائل حوزه خزر صرفاً
از طریق کشورهای ساحلی میانجامد.
ایــن راهبــرد کالن جمهــوری اســامی
ایران ،فارغ از تحوالت بینالمللی ادامه
خواهد یافت.
ëëحفظمحیطزیستشکنندهخزر
جمهوری اســامی ایران از ابتکارات
ارائــه شــده از ســوی رؤســای جمهــور
محترم کشــورهای ســاحلی دریای خزر
برای توسعه همکاریهای اقتصادی در
حوزههای حمل و نقل ،سرمایهگذاری،
گردشــگری و دیگر اشکال فعالیتهای
اقتصادی استقبال و حمایت مینماید
و بهصــورت خــاص بــر لــزوم تقویــت
روابــط فرهنگی و حفظ محیط زیســت
شــکننده دریــای خــزر تأکیــد دارد.
جمهوری اســامی ایران ،دریای خزر را
دریــای صلح و دوســتی و عامل پیوند و
نزدیکــی مردم منطقه میدانــد و برای
همکاریهــای همهجانبــه بــر اســاس
احتــرام و منافع متقابل آمادگی خود را
اعالم میدارد.
ëëآمادگیبرایمیزبانیاجالسهفتم
در پایــان ،جمهــوری اســامی ایران
آمادگی خود را جهت برگزاری هفتمین
اجالس سران خزر اعالم میدارد .امید
اســت برپایــی ایــن اجالسهــا ،رشــد و
توســعه روزافزون ،امنیت ،ثبات ،رفاه و
صلــح و دوســتی را برای مــردم منطقه
دریــای خــزر به ارمغــان آورد .بــار دیگر
از ســازماندهی شایســته ایــن نشســت
و میهماننــوازی گــرم رئیــس جمهور،
دولت و مردم کشــور دوست ،همسایه و
برادر ترکمنســتان تشکر میکنم و برای
همه شما آرزوی موفقیت دارم.

از رؤســای جمهــور ایــران و روســیه
منتشــر شــد که آنها را در حال روبوسی
و گفتوگوی در گوشی با یکدیگر نشان
میداد.
در عیــن حــال در جریــان اجــاس ایــن
تنها گفتوگوی رئیســی -پوتین نبود که
حائز اهمیت تلقی میشــد ،ســران پنج
کشــور همســایه پــس از گفتوگوهــای
رســمی و با حضور نمایندگان رسانهها،
به گفتوگوی خصوصی نیز پرداختند.

آیتاهلل رئیسی خطاب به علیاف:

حضور رژیم صهیونیستی در منطقه تنشزا است

در بیانیه پایانی نشســت سران کشــورهای حاشیه دریای خزر در
عشقآباد آمده است :اجالس آتی خزر در ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک روسیه ،در بیانیه پایانی صادره
در نشســت ســران کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر درخصوص
موارد زیر توافقاتی حاصل شد که عبارتند از:
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بیانیــه مذکــور کــه از ســوی دفتــر مطبوعاتی رئیــس جمهور
قزاقســتان منتشــر شــد ،اضافه میکند :هفتمین نشســت سران
خــزر در زمــان توافــق شــده در جمهوری اســامی ایــران برگزار
میشــود .در ادامــه ایــن بیانیــه از ترکمنســتان بــه دلیل ســطح
باالی ســازماندهی ششمین اجالس سران خزر و میهماننوازی
صورت گرفته ،تشکر شده است.
بیانیــه پایانی نشســت مذکور اضافه میکنــد :ماهیت منظم
نشســتهای خزر ،تعیین اولویتهای همــکاری در دریای خزر،
توســعه منطقــه و تدویــن رویکردهــای مشــترک بــرای اجــرای
ن شــده را ممکــن میســازد .همچنیــن ،تمایل به
اهــداف تعیی 
ادامه برگزاری نشســتهای سران کشورهای ساحلی دریای خزر
مورد تأکید قرار گرفته است.
بــه گــزارش «ایران» ،شــب گذشــته رؤســای جمهــور ایران و
روســیه با یکدیگر مالقات کردند که مشــروح خبر این نشست در
شماره بعدی روزنامه منتشر خواهد شد.
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آیتاهلل رئیســی در دیدار «ســردار بردی محمداف» ،رئیس جمهور ترکمنســتان با اشــاره
به  ۳۰ســاله شدن روابط دوســتانه و برادرانه میان دو کشور گفت :دولت سیزدهم اولویت
ویژهای برای گسترش روابط و همکاریها با همسایگان دارد.
رئیــس جمهور با بیان اینکه روابط تهران و عشــقآباد بر پایه توســعه روابط همســایگی و
بر اســاس اعتماد متقابل و همکاریهای گســترده بسرعت در حال گسترش است ،افزود:
اجرایــی شــدن تفاهمنامههــا و اســناد همــکاری که در ســفر اخیــر جنابعالی بــه تهران به
امضای دو کشــور رســید ،ارتقای سطح و گســترش همکاریهای دو کشور را تسریع خواهد
کــرد .آقــای «ســردار بــردی محمــداف» رئیس جمهــور ترکمنســتان نیــز در این دیــدار از
تالشهای آیتاهلل رئیسی برای ارتقای سطح روابط دو کشور قدردانی و بر اراده کشورش
بــرای اجرای کامل تفاهمنامهها و توافقات منعقد شــده میان دو کشــور تأکید کرد .رئیس
جمهور ترکمنســتان دریای خزر را ســرمایهای مشترک برای پنج کشــور ساحلی دانست و
اظهار داشــت :باید بــا تالش جمعی و همکاری ،ضمن بهرهبــرداری بهتر از ظرفیتهای
این نعمت خدادادی ،در حفاظت از آن بکوشیم.
ëëدیدار با رئیس مجلس مصلحت خلق ترکمنستان
دیــدار و گفتوگــو با «قربانقلی بــردی محمداف» رئیــس جمهور پیشــین و رئیس فعلی
مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان ،نخستین دیدار دوجانبه آیتاهلل رئیسی
در حاشــیه این نشســت بود .آیتاهلل رئیســی با بیان اینکه دو کشــور ظرفیتهای مناسبی
برای ارتقای ســطح همکاری با یکدیگر دارند ،افزود :دولت ســیزدهم در عرصه سیاســت
خارجی برنامه ویژهای برای توســعه روابط همسایگی دارد و روابط ایران و ترکمنستان در
همین راســتا بر پایه همکاریهای گســترده و بر اســاس اعتماد متقابل به سرعت در حال
گسترش است.

 ëëتضمین امنیت و ثبات در منطقه
 ëëتضمین تعادل پایدار تسلیحات کشورهای این حوزه ،توسعه
نظامــی در حــد کفایت معقــول ،با در نظــر گرفتــن منافع همه
کشورهای خزر ،بدون آسیب رساندن به امنیت یکدیگر
 ëëرعایــت اقدامات توافق شــده در حــوزه فعالیتهای نظامی،
قابل پیشبینی و شفاف
 ëëعدم حضور نیروهای مسلح کشورهای دیگر در دریای خزر
 ëëعــدم در اختیار گذاشــتن قلمرو ســاحلی یک کشــور به کشــور
ثالث برای عملیات نظامی علیه یک کشور دیگر در این حوزه

آیتاهلل رئیســی در دیدار «الهام علیاف» رئیس جمهــور آذربایجان ،یکی از مهمترین
مزایای برگزاری اجالسهای منطقهای را دیدار و گفتوگوی مقامات کشورهای همسایه
و ایجاد زمینه تفاهم بیشتر میان آنان دانست.
رئیس جمهورکشــورمان با اشــاره به اینکه ظرفیتهای موجود در دو کشــور بســیار بیش
از ســطح فعلی روابط فیمابین اســت ،گفــت :باید با بهرهگیری بهینــه از این ظرفیتها
همکاریهای دو کشــور در عرصههای سیاســی  ،اقتصادی ،فرهنگی و تجاری را گسترش
داد .آیتاهلل رئیســی با اشــاره به ســوابق روابط دو کشــور افزود :جمهوری اسالمی ایران
ثابت کرده که دوســت روزهای ســخت همسایگان اســت و هیچگاه در سختیها دوستان
خود را تنها نمیگذارد.
رئیس جمهور در ادامه به توانمندیهای ســطح باالی کشــورمان در زمینه خدمات فنی
و مهندســی از جمله در عرصه انرژی و عمران اشــاره و اظهارکرد :توانمندیهای فنی و
خدماتــی و نیــز ظرفیتهای ژئوپلیتیک و لجســتیکی ایران از جملــه در عرصه ترانزیت
و حمل و نقل ،زمینههای مناســبی برای گســترش همکاریهای دو کشــور و نیز توســعه
تعامالت کشورهای ساحلی خزر هستند.
آیــتاهلل رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با تأکیــد بر اینکه حضور رژیم اشــغالگر
قــدس در منطقــه تنــشزا بــوده و به هیچ وجــه به نفع امنیــت منطقه نیســت ،تصریح
کــرد :امنیــت در منطقــه صرفاً با همــکاری کشــورهای منطقه و همســایگان خزر محقق
میشــود« .الهام علیاف» رئیس جمهور آذربایجــان نیز در این دیدار با بیان اینکه پس
از دیدار قبلی وی با رئیس جمهور کشــورمان در حاشــیه اجالس اکو در عشقآباد ارتقای
روابط دوجانبه تسریع شده است ،ابراز امیدواری کرد این دیدار نیز موجب تقویت روند
گسترش روابط و ارتقای سطح همکاریهای دو کشور شود.

