مروری برسفر دکتر روحانی به ارمنستان ،قزاقستان وقرقیزستان

ایران،خاستگاهآسیایمیانهدرحوزهانرژی

به منظور گسترش و تعمیق روابط ایران با کشورهای دوست
وهمسایه آسیای مرکزی  ،دکترحسن روحانی ،رئیس جمهوری،
سفری سه روزه به کشورهای آسیانه میانه داشت.
ارمنستان ،قزاقستان وقرقیزستان سه کشوری است که وی
به آنها سفر وبا روســای جمهوری آنها در حوزههای مختلف از
جمله انرژی ،دیداروگفتوگو کرد.

همکاری تهران  -ایروان برای سوآپ گاز
ترکمنستان به ارمنستان

ارمنستان ،نخســتین مقصد برنامه ریزی شده روحانی به
منظور دیدار و گفتوگو با سرژسرکیسیان ،همتای ارمنی خود
دراین دور ازسفر رئیس جمهوری به آسیای مرکزی بود.
درنشست مطبوعاتی مشترک بین مسئوالن ارشد دو کشور
رئیس جمهوری کشورمان با ابراز خوشحالی ازسفر به ارمنستان
و تشکر از استقبال گرم رئیس جمهوری این کشور گفت :روابط
ایران با ارمنستان ازآغاز استقالل این کشور واز 25سال پیش،
همواره دوســتانه و صمیمانه بوده است .وی با مطلوب خواندن
روابط انرژی دوکشور و اراده آنها در توسعه روابط تصریح کرد:
افزایش تعامل دو کشور در زمینه ســوآپ گاز ترکمنستان به
ارمنستان ،افزایش تبادل برق میان دوکشور و دیگر کشورهای
منطقه ،همچنین تکمیل خط سوم ترانزیت توافقهای حاصل
شــده دراین سفر بوده اســت .وی در بخشــی از صحبت های
توانند مسیر ترانزیت
خود با بیان این که ارمنستان و ایران می 
خلیج فارس و دریای سیاه را تکمیل کنند ،تصریح کرد :این دو
کشورمیتوانند با جاده و راهآهن ،دریای سیاه را به خلیج فارس
متصل و تســهیالت تجاری و اقتصادی برای مردم این منطقه
و دیگرمناطق جهان را فراهم کنند .ســرژ سرکیسیان ،رئیس
جمهوری ارمنستان نیز دراین نشســت خبری ،روابط ایران و
کرد و گفت :بدون تردید
ارمنستان را عمیق و دوستانه توصیف 
سندهایی که در این نشست امضا شد ،سطح کیفی تعامل ایران
و ارمنســتان را ارتقا خواهد داد .وی با اشــاره به مذاکرات خود
ل دوکشــور ،اجــرای پروژههای
با دکتر روحانی ،تقویت تعام 
مشترک ،همچنین مســائل تجاری ،اقتصادی ،انرژی ،حمل
ونقل ،کشاورزی ،آموزشی ،بهداشت و فرهنگی را از فصلهای
مشترک دو کشور برشمرد .سرکیسیان با اشاره به مذاکرات دو
کشور درخصوص انرژی و حمل و نقل تصریح کرد :توافقهای به

دست آمده میان جمهوری ارمنستان و جمهوری اسالمی ایران،
در حوزه گاز و برق اجرایی خواهد شد.

امضای  5سند همکاری فصل تازه همکاری
ایران – قزاقستان

در دومین روز دیماه امسال رئیس جمهوری کشورمان پس
سفرکرد و با نورسلطان نظربایف،

از ترک ارمنستان به قزاقستان
رئیس جمهوری این کشــور دیــدار و درحوزههــای مختلف
سند همکاری میان
گفتوگو کرد .دراین ســفریک روزه که  5
مسئوالن دو کشورامضا شد ،روســای جمهور دو کشور ایران و
خود را
ند و دیدگاههای 
قزاقستان درجمع خبرنگاران حاضر شد 
درخصوص فصل تازه همکاریها بیان کردند.

سوآپ نفت در بنادردریای خزر

دکتر روحانی دراین نشســت خبری با بیان این که ایران و
تولید کننده و صادرکننده نفتوگاز هستند،
قزاقستان دوکشور 
توانند به یکدیگرکمک
اظهار کرد :این دو کشور در این زمینه می 
کنند ودربنادر دریای خزر سوآپ نفت داشــته باشند .وی در
بخشی از صحبت های خود تصریح کرد :در زمینه سوآپ نفت
ایران میتواند نفت قزاقستان را بگیرد وآن را درخلیج فارس به
مشتریان قزاقستان تحویل دهد .روحانی تاکید کرد :در زمینه
پتروشیمی با توجه به پیشــرفتهای ایران و برنامهریزیهایی
که قزاقستان دراین حوزه دارد ،میتوانیم فعالیتهای مشترک
داشته باشیم.

تحرک جدی در روابط تهران  -آستانه

رئیس جمهوری قزاقســتان نیز دراین نشســت خبری با
اشــاره به اینکه درمذاکراتش با رئیس جمهوری کشــورمان
موضوعات گستردهای مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفته است،
اعالم کرد :ســفر دکتر روحانی به قزاقستان موجب خواهد شد
درهمکاریها و تعامالت دوستانه ایران و قزاقستان که دربستر
روابط تاریخی و اشــتراکات فرهنگی همواره رو به رشــد بوده
ایجاد شــود .نورسلطان نظربایف،
است ،تحرک جدی و مفید 
سفرهای پرشــمار میان مقامهای عالی دو کشور را گواه سطح
باالی روابط ایران و قزاقستان دانست و گفت :ایران اولین کشور
بود که اســتقالل قزاقستان را به رســمیت شناخت و
اسالمی 

آغاز روابط دو کشور،
امروز در آستانه بیست و پنجمین سالگرد 
شاهد تعامالت وهمکاریهای گسترده در زمینههای مختلف
بین دو طرف هســتیم .نظربایف درادامه با اشــاره به مذاکرات
خود با رئیس جمهوری کشــورمان درباره توسعه روابط گفت:
همکاریهای تهران – آستانه بهویژه از زمانی که دکتر روحانی
ریاست جمهوری ایران را به عهده گرفته ،به خوبی توسعه یافته
است ودراین سفرنیز به روابط اقتصادی و سرمایهگذاری میان
دو کشور توجه خاصی شد.

تاکید بر تحکیم روابط تهران  -بیشکک

دکترحسن روحانی (جمعه سوم دیماه) نیزبه مناسبت
سالگرد استقالل قرقیزستان به این کشور

بیست و پنجمین
سفرکرد .دراین ســفر وی ضمن تبریک به ملت و دولت
قرقیزستان ،با بیان این که ایران اهمیت زیادی برای توسعه
روابط با کشــورهای منطقه از جمله آسیای مرکزی قائل
مند به گسترش
است،افزود :جمهوری اسالمی ایران عالقه 
مناســبات همه جانبه تهران -بیشــکک در زمینههای
مختلف است و از رویکرد مســتقل قرقیزستان در مسائل
منطقهای و بینالملل استقبال میکند .دکترروحانی در
بخشی از صحبت های خود تصریح کرد :دوکشورمصمم
هستند تا در جهت توسعه وتقویت همه جانبه مناسبات و
موجود را برطرف و تسهیالت

همکاریهای فیمابین موانع
الزم ارائه کنند.

عالقهمندی بیشکک به همکاری با تهران در حوزه
انرژی

رئیس جمهوری قرقیزســتان نیزدر نشســت مشــترک
هیئتهای عالــی رتبه ایران و قرقیزســتان بــه عالقهمندی
کشــورش برای گســترش همکاری درحوزه انرژیاشاره کرد
و گفت :قرقیزســتان خواهان گســترش همکاری با ایران در
حوزههای مختلــف انــرژی ،ترانزیت ،کشــاورزی و فرآوری
محصوالت غذایی ،همچنین حملونقل و ارتباطات و ســاخت
نیروگاههای برق آبی ازسوی شرکتهای ایرانی است .آتامبایف
گفت :قرقیزســتان روابط اقتصادی با ایــران را موجب ارتقای
اند و از حضور ایران دراین تشکل
جایگاه اتحادیه اوراســیا مید 
حمایت میکند.
شماره  ،815شنبه  11دی 1395
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