
امتثاال لتوجيهات سماحة القائد..

رئيس المجلس: يجب التخلص من االعتماد 
على العوائد النفطية

طهران-إرنــا:- اكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســامي علــي الريجانــي علــى ضــرورة االمتثــال 
ــد  ــماحة قائ ــات س لتوجيه
حــول  االســامية  الثــورة 
ايــرادات  مــن  التخلــص 
االهتمــام  و  النفــط 
فــي  المقــاوم  باالقتصــاد 
العــام  ميزانيــة  اعــداد 

. المقبــل 
كلمــة  وخــال 
الملتقــى  فــي  ألقاهــا 
األبحــاث  لــدَور  الســابع 
التقنيــن  عمليــة  فــي 
والتشــريع، أضــاف الريجانــي امــس االثنيــن أّن الميزانيــة يجــب أن تكــون مختلفــة عــن الســابق فــي ظــّل 
خــاص. بشــكل  القضايــا  ببعــض  االهتمــام  الظــروف  هــذه  فــي  يتعيــن  و  علينــا  المفــروض  الحظــر 
ــى  ــا عل ــد فيه ــي أّك ــادم والت ــام الق ــة الع ــد حــول ميزاني ــات ســماحة القائ ــى توجيه ــي ال ــت الريجان ولف
ــات  ــام باإلحتياج ــة و االهتم ــداد الميزاني ــد إع ــر عن ــا الحظ ــا فيه ــا بم ــض القضاي ــى بع ــات ال ــرورة االلتف ض

الضروريــة واألساســية للبــاد.
وشــدّد الريجانــي علــى ضــرورة االمتثــال لتوجيهــات ســماحة قائــد الثــورة االســامية و المضــي قدمــا 
ــا بعيــن  ــم نتخــذ هــذه القضاي ــاوم و اكــد اذا ل ــرادات النفــط وتحقيــق االقتصــاد المق نحــو التخلــص مــن اي

االعتبــار فــي اعــداد ميزانيــة العــام المقبــل ال يمكــن ان يكتــب لنــا النجــاح.
ــاد و  ــة للب ــة والسياســات العام ــى اســاس الخطــة السادســة للتنمي ــة عل ــل الميزاني ــى تعدي ــا ال ودع

ــامية. ــورة االس ــد الث ــماحة قائ ــات س توجيه
وفــي جانــب اخــر مــن تصريحاتــه دعــا الريجانــي الــى تصغيــر حجــم الحكومــة لتفعيــل قطــاع االنتــاج 

فــي البــاد.
و تابــع قائــا يجــب االســتفادة مــن تجــارب الــدول االخــرى كــدول شــرق آســيا مثــل الصيــن وماليزيــا 
واندونيســيا فضــًا عــن االســتفادة مــن الخبــرات الروســية، نظــرًا الــى تشــابه ظــروف هــذه الــدول مــع ظــروف 

بلدنــا .
ودعــا الريجانــي الــى ضــرورة تبنــي نهــج االنتــاج المحلــي نظــرًا الــى الحظــر المفــروض علينــا و توظيــف 

كفــاءات الجامعــات المحليــة واألكاديمييــن وحثهــم علــى اإلنتــاج.

اضاءات
3 الثاثاء 10 ربيع الثاني، 1440 هـ ق 27 آذر 1397 هـ ش،  18 كانون األول 2018مشؤون محلية  العدد )10021( السنة التاسعة والثاثون

باســم  المتحــدث  اكــد  طهران-فــارس:- 
الخارجيــة بهــرام قاســمي بــان بيــع الســاح مهــم 
للرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب اكثــر مــن القيــم 

االنســانية.
امــس  االســبوعي  الصحفــي  مؤتمــره  وفــي 
لــه  ليســت  ترامــب  ان  قاســمي،  قــال  االثنيــن 
ــه حينمــا  ــة اساســا ولقــد ثبــت بان سياســة خارجي
ويطلــق  سياســة  يتخــذ  صبــاح  كل  يســتيقظ 
تصريحــا ويطــرح امــورا بصــورة غيــر مدروســة ودون 

الــى تداعياتهــا. االلتفــات 
هــذا واكــد قاســمي انــه اليمكــن تحديــد مصيــر 
الشــعب اليمنــي بواســطة الســاح والمــال )فــي 
اشــارة الــى الســاح االميركــي والمــال الســعودي(، 
منوهــا الــى المبــادرة التــي قدمتهــا ايــران لحــل 
ــد عبــر الحــوار بيــن االطــراف  االزمــة فــي هــذا البل

ــة. اليمني
وقــال قاســمي فــي معــرض رده حــول دعــم 
اليــوم  منــذ  اليمــن  فــي  الهدنــة  لتنفيــذ  ايــران 
الثاثــاء وهــل يعتبــر ذلــك مؤشــرا علــى هزيمــة 

معلنا دعم طهران لتنفيذ اتفاق استوكهولم..

قاسمي: السالح االميركي والمال السعودي اليمكنهما تحديد مصير الشعب اليمني
*ايران لن تتردد في مواقفها ، فالمقاومة ستبقى قائمة طالما هناك احتالل صهيوني

*اآللية المالية االوروبية الخاصة تشمل جميع 
السلع وليس االدوية واالغذية فقط

*على الحكومة الفرنسية التزام ضبط النفس 
واالمتناع عن استخدام العنف والقوة

*ال يحق الي دولة باجراء عمليات في االراضي 
السورية من دون ترخيص حكومتها 

ــعودية وحلفائهــا: انــه يفضــل عــدم اســتخدام  الس
مصطلحــات النصــر والهزيمــة فــي هــذا الشــأن.

وتابــع قائــا: نأمــل أن يتــم تنفيــذ كل مــا تقــوم 
بــه االمــم المتحــدة فــي اســتوكهولم، وســندعم 
بدورنــا هــذه العمليــة فــي اطــار سياســات محــددة.

ــران  ــف اي ــى ســؤال بشــان موق ــرد عل ــي ال وف
ان  قــال،  فرنســا  فــي  االخيــرة  االحــداث  تجــاه 
ــو  ــة لفرنســا اال ان الماحــظ ه ــة داخلي ــذه قضي ه
تعامــل القــوات العســكرية والشــرطية تجــاه االفــراد 
وغيــر  مــدروس  وغيــر  عنيفــا  كان  المحتجيــن 

مقبــول.

وتابــع قائــا، انــه علــى الحكومــة الفرنســية 
بصفتهــا حكومــة مســؤولة التــزام ضبــط النفــس 

واالمتنــاع عــن اســتخدام العنــف والقــوة.
ــة  ــان اآللي ــة ب واكــد المتحــدث باســم الخارجي
ــلع  ــع الس ــمل جمي ــة تش ــة الخاص ــة االوروبي المالي

ــط. ــة فق ــة واالغذي ــس االدوي ولي
وقــال قاســمي ، ان اآلليــة الماليــة االوروبيــة 
التــي تجــري دراســتها حاليــا هــي لغــرض تســهيل 
عمليــة التعامــل )التجــاري واالقتصــادي( بيــن ايــران 

ــا. واوروب

 ايــام- ارنــا:- اعلــن مســؤول دائــرة الجمــارك فــي محافظــة ايــام روح اهلل 
ــر حــدود  ــة عب ــر النفطي ــن الســلع غي ــون دوالر م ــر 960 ملي غامــي، عــن تصدي
مهــران الــى العــراق منــذ بدايــة العــام )االيرانــي( الحالــي )فــي 21 مــارس 2018(.

واضــاف غامــي فــي تصريــح لــه ، ان عمليــة الصــادرات عبــر منفــذ مهــران 
الحــدودي شــهدت منحــى ايجابيــا؛ واضــاف ان حجــم الصــادرات االيرانيــة خــال 

الشــهر الماضــي فقــط الــى العــراق تجــاوز الـــ 164 مليــون دوالر.
وتابــع المســؤول االقتصــادي، انــه فــي حــال تواصــل هــذا التقــدم ستســجل 
محافظــة ايــام رقمــا قياســيا هــذا العــام وذلــك مقارنــة بمــا حققتــه علــى مــدى االعــوام 
ــن حــدود  ــة م ــي الصــادرات االيراني ــا ان اجمال ــي مجــال الصــادرات؛ مبين ــة ف الماضي

ــون دوالر. ــارا واحــدا و200 ملي ــغ ملي ــام الماضــي بل ــراق خــال الع ــى الع ــران ال مه

تصدير قرابة مليار دوالر من السلع عبر حدود مهران الى العراق

على هامش اجتماع طهران..

مصدر مسؤول: حجم التبادل التجاري السنوي بين دول 
اكو بلغ 60 مليار دوالر

لمنظمــة  العــام  األميــن  أعلــن  طهران-إرنــا:- 
التعــاون االقتصــادي )اكــو(، هــادي ســليمان بــور 
دول  بيــن  التعــاون  حجــم  ان  االثنيــن،  امــس 
المنظمــة التجاريــة يبلــغ 60 مليــار دوالر، متوقعــًا بــأن 
ترتفــع هــذه النســبة حتــى عــام 2025 الــى 120 مليــار 

ســنويًا. دوالر 
وعلــى هامــش اإلجتمــاع التاســع والعشــرين 
لمجلــس التخطيــط االقليمــي التابــع لمنظمــة اكــو، 
ــل 7.7  ــذا الحجــم يمث ــور أّن ه أضــاف ســليمان ب
مــن إجمالــي تجــارة بلــدان ايكــو مــع باقــي دول 

ــم. العال
وإعتبــر هــذا المســؤول االقليمــي، ان الهــدف 
مــن إقامــة إجتمــاع اكــو بطهــران، يكمــن فــي بلــوغ 
نســبة 120 مليــار دوالر علــى صعيــد التبــادل التجــاري 

بيــن دول المنظمــة حتــى عــام 2025، و زيــادة ســنوية 
تبلــغ 10 مليــارات دوالر.

التعرفــة  خفــض  علــى  بــور  ســليمان  وأّكــد 
بيــن  متبادلــة  باســتثمارات  والقيــام  الجمركيــة 
الــدول االعضــاء وايجــاد تســهيات تخــدم التعــاون 
بيــن القطــاع الخــاص وخلــق صلــة بيــن األســواق.
كمــا نــوّه بضــرورة تنفيــذ هــذه النشــاطات فــي 

إطــار إتفــاق تجــاري يحمــل عنــوان »إكوتــا«.
التعــاون  لمنظمــة  العــام  األميــن  ولفــت 
الموانــئ  بيــن  إتصــال  ايجــاد  الــى  االقتصــادي 
البحريــة للــدول االعضــاء فــي المنظمــة والمحطــات 
بوجــود  التتمتــع  التــي  للبلــدان  التابعــة  البريــة 
اليابســة  بيــن  والمحصــورة  بحريــة  شــواطئ 

البضائــع. نقــل  عمليــة  لتســهيل 
طــرق  خلــق  دراســة  اإلجتمــاع  وســيتناول 
إتصــال بيــن »الماتــي و بنــدر عبــاس« و»اســام 
ابــاد وطهــران« و»كازاخســتان الــى أرمنســتان ثــم 

الــى بنــدر عبــاس«.
هــذا وتولــي المنظمــة اهتمامــًا بمحــاور التجــارة 
والتنميــة  والطاقــة  والصناعــة  والســياحة  والنقــل 

ــة. ــة االقتصادي ــتدامة والتنمي المس
وتضــم منظمــة اكــو لجــان داخليــة وهــي »ايكــو 
ــة«  ــم والتربي ــو للتعلي ــران و»ايك ــي طه ــة« ف الثقافي
ــو  ــي و»ايك ــي تخــدم الشــأن الجامع ــرة الت ــي أنق ف

العلميــة« فــي باكســتان.
ــام اإلجتمــاع التاســع والعشــرين لمجلــس  ويق
ــو بهــدف اعــداد  ــط االقليمــي لمنظمــة ايك التخطي
سياســات واســتراتيجيات وخطــط تخــدم المنظمــة 

وسيســتمر اإلجتمــاع أربعــة أيّــام فــي طهــران.

المصنوعة محليا..

ازاحة الستار عن منظومة "غرفة الضغط 
العالي للغطس" في البالد

منظومــة  عــن  الســتار  أزيــح  طهران-مهــر:- 
 6 بســعة  للغطــس  العالــي  الضغــط  "غرفــة 
هامــش  علــى  محليــا  المصنوعــة  اشــخاص" 
معــرض "المعــرض الدولــي للصناعــات البحريــة 
االيرانيــة" الــذي انطلقــت فعالياتــه بجزيــرة كيــش.

منظمــة  صنــع  مــن  هــي  المنظومــة  وهــذه 
اشــخاص  لســتة  وتتســع  البحريــة  الصناعــات 
ــغ 4180 مــم وعرضهــا 2180مــم وإجمالــي  وطولهــا يبل
حجمهــا 5800  لتــر وإنهــا مــزودة بمنظومــة قفــل 
االوكســجين،  امتصــاص  ومنظومــة  الســامة، 
ومنظومــة الكهربــاء االحتياطــي ومنظومــات التبريــد 
والتدفئــة، منظومــات المحادثــة الداخليــة وهاتــف 

طــوارئ متطــور، وقطرهــا الداخلــي 15000 مــم.
والجديــر بالذكــر أن فعاليــات "المعــرض الدولي 
للصناعــات البحريــة االيرانيــة" إنطلقــت منــذ امــس 

االثنيــن  )17 ديســمبر(.

المديــرة  قالــت  طهران-فــارس:- 
الجويــة  الخطــوط  لشــركة  التنفيذيــة 
)ايــران ايــر( فرزانــه شــرفبافي اننــا نتوقــع 
مــن اوروبــا تمديــد ترخيــص شــراء ايــران 
طائــرات ايربــاص مــن المكتــب االميركــي 

)اوفــاك(. لمراقبــة االصــول االجنبيــة 
ــة  ــرام ثاث ــى اب ــت شــرفبافي عل وعلق
صفقــات كبيــرة لشــراء طائــرات مدنيــة 
النــووي  االتفــاق  علــى  التوقيــع  عقــب 
بالقــول انــه وفقــا لهــذه الصفقــات حصلــت 
ــاص و13  ــرات ايرب ــة طائ ــى ثاث ــران عل اي

طائــرة مــن طــراز "اي تــي ار" .
ــران  ــة الي ــرة التنفيذي واشــارت المدي
ايــر الــى ان طهــران تســلمت 5 طائــرات 
اي تــي ار بعــد تمديــد ترخيص المكتب 
االجنبيــة  االصــول  لمراقبــة  االميركــي 
وقالــت اننــا نســتخدم هــذه الطائــرات 
والخارجيــة  الداخليــة  الرحــات  فــي 

معلنة عدم التراجع عن صفقات الشراء..

»ايران اير« تدعو اوروبا لتمديد الترخيص االميركي لشراء طائرات االيرباص
ــى باكــو(. )ال

واكــدت شــرفبافي 
اننــا لــم نتراجــع عــن 
صفقاتنــا  مــن  اي 
لشــراء الطائــرات ولنــا 
فــي  العليــا  الكلمــة 
وقالــت  االطــار  هــذا 
مــن  نتوقــع  اننــا 
االوروبــي  االتحــاد 
ان يبــادر علــى غــرار 
ــى الحصــول  ATR ال

علــى تمديــد ترخيــص طائــرات ايربــاص 
مــن المكتــب االميركــي لمراقبــة االصــول 

االجنبيــة.

نائب كويتي: سوريا وحلفاؤها أسقطوا مخططًا صهيونيًا أميركيًا تكفيريًا
أكــد النائــب الســابق فــي مجلــس األمــة الكويتــي رئيــس المجلــس الدولــي لدعــم المحاكمــة العادلــة 
ــم  ــقطوا بصموده ــا اس ــتي أن ســوريا وحلفاءه ــد دش ــد الحمي ــور عب ــف الدكت ــي جني ــان ف ــوق اإلنس وحق

ــا كان يســتهدف األمــة العربيــة ودولهــا لســحق مقدراتهــا وشــعوبها. ــا تكفيري ــا أميركي مخططــا صهيوني
وقــال دشــتي فــي حديــث لصحيفــة البنــاء اللبنانيــة نشــر امــس : إن “ســوريا انتصــرت رغــم كل األمــوال 
التــي صرفــت ومــا اســتجلب إليهــا مــن إرهابييــن مــن كل أصقــاع األرض بســبب بســالة جيشــها وصمــود 

شــعبها وحكمــة قيادتهــا”.
وفــي الشــأن اليمنــي أكــد دشــتي أن الشــعب اليمنــي صمــد وهــو ينتصــر بعــد أن أفشــل كل مطامــع 
ومخططــات العــدوان للســنة الرابعــة وقــال: “اليــوم ينتصــر هــذا الشــعب بالرغــم مــن فتــك األمــراض والجــوع 
وهــذا يمثــل هزيمــة لتحالــف العــدوان وداعميــه الصهاينــة واألمريكييــن والبريطانييــن” مشــددا علــى أن “مــا 

عجــزوا عــن تحقيقــه فــي الحــرب لــن يحققــوه بالمفاوضــات”.

ذا أتالنتيك: ترامب متواطئ مع السعودية في تجويع اليمن
قالــت مجلــة ذا أتانتيــك األميركيــة إن الرئيــس دونالــد ترامــب يســاعد الســعوديين علــى »تجويــع« 
الشــعب اليمنــي، وإن قــادة الحــزب الجمهــوري فــي مجلــس النــواب »يحبطــون« أي محاولة فــي الكونغرس 

لمنعــه مــن القيــام بذلــك.
وأورد الكاتــب كونــور فريدرســدوف فــي مقــال فــي المجلــة الشــهرية أن الواليــات المتحــدة »متواطئــة 

فــي حــرب مبهمــة باليمــن شــنتها الســعودية بأســاليب تجلــب العــار لنــا وللــدول المتحالفــة معنــا«.
ومــع أن الدســتور يمنــح ســلطة شــن الحــرب للكونغــرس، فــإن تــورّط واشــنطن فــي النــزاع المحتــدم 
باليمــن لــم يكــن نــزوال عنــد رغبــة الشــعب األميركــي أو بموافقــة ممثليــه فــي الهيئــة التشــريعية، بــل كان 

حصــرا علــى الرئيــس الحالــي.
وبــرأي الكاتــب، فقــد كان مــن الحماقــة تــرك قــرار المشــاركة فــي تلــك الحــرب لرجــل واحــد صــادف أن 
كان »مهرجــا غبيــا ببوصلــة أخاقيــة مشــروخة ومــن دون تجربــة فــي أمــور السياســة الخارجيــة، وصاحــب 

مؤسســة تجاريــة انتفعــت بأمــوال الحكومــة الســعودية حتــى وهــو يســكن فــي البيــت األبيــض«.

كل المبادرات فاشلة ما عدا 
المقاومة

مهدي منصوري
ثبــت وباليقيــن القاطــع ومــن خــال تجربــة 
امتــدت الــى ســتة عقــود مــن الزمــن ان تحريــر 
ارض فلســطين مــن براثــن الكيــان الصهيونــي 
المبــادرات   خــال  مــن  يتــم  ان  يمكــن  ال 
تريــد  والتــي  المعلبــة  الخارجيــة  واالمــاءات 
لهــذا الكيــان ان يبقــى وقبــل كل شــيء خنجــرا 
يبقــى  وان  االســامي  العالــم  خاصــرة  فــي 
الحقيقيــون  االرض  اصحــاب  الفلســطينيون 
اســرى بيــد الصهاينــة يســومونهم ســوء العــذاب 
مــن خــال الممارســات االجراميــة التــي لــم 

ــا. ــا م ــف يوم تق
المقاومــة  وباحتفــال  القريــب  وباالمــس 
اكــدت  حمــاس  تاســيس  بذكــرى  الباســلة 
مارســتها  التــي  المارثونيــة  المباحثــات  ان 
الســلطة الفلســطينية والتــي امتــدت الــى اكثــر 
ــس  ــتطع لي ــم تس ــان ل ــن الزم ــن م ــن عقدي م
فقــط تحقيــق اي  شــيء للفلســطينيين، بــل 
ــان  ــتفاد الكي ــم اذ اس ــاال عليه ــت وب ــا اصبح انه
الفتــرة مــن اســتاب  الغاصــب وخــال هــذه 
علــى  الخنــاق  وتضييــق  ونهبهــا  االرض 
الفلســطينيين وبصــورة خرجــت عــن اطارهــا 

واالخاقــي. االنســاني 
ولكــن وفــي الطــرف المقابــل فــان الشــعب 
الفلســطيني الــذي ادرك ان الكيــان الغاصــب  
وسياســة   القــوة  لغــة  ســوى  اليفهــم  الــذي 
ــن يحقــق أو  ــع ليــس فقــط ل فــرض االمــر الواق
يعطــي شــيئا البنــاء الشــعب الفلســطيني، بــل 
انــه يحــاول وبمختلــف االســاليب االجراميــة 
مــن القمــع والتنكيــل واالعتقــال وغيرهــا الجبــار 
هــذا الشــعب علــى اخــاء المــدن والقــرى لكــي 
جــئ  الذيــن  مســتوطنيه  لقطعــان  يمنحهــا 
بهــم وباســاليب االغــراء لتغييــر ديموغرافيــة 
فلســطين، ولذلــك فــان الشــعب الفلســطيني 
ومــن اجــل ايقــاف العــدو عــن هــذه اســتلهم 
كلفــه  مهمــا  العــدو  مــع  المواجهــة  طريــق 
والتحــركات  االنتفاضــات  خــال  مــن  الثمــن 
االحتجاجيــة الكبــرى ســواء كانــت بالضفــة او 
القطــاع الســماع صوتــه للعالــم مــن جهــة وفضــح 

العــدو الصهيونــي مــن جهــة اخــرى.
ولذلــك فــان فصائــل المقاومــة االســامية 
ذكــرى  تحيــي  وهــي  طالبــت  الفلســطينية 
تأســيس حركــة حمــاس مــن رئيــس الســلطة 
عبــاس ان يعيــد حســاباته ويلتفــت الــى نفســه 
المشــاريع  وراء  اكثــر  الينســاق  وان  قليــا 
االستســامية المتخاذلــة التــي اعــدت علــى 
ايــدي اعــداء الشــعب  الفلســطيني النهــا لــم 
تســتطع ان توفــر الحــل لمعانــاة هــذا الشــعب، 
وان الينقــاد وهــو مغمــض العينيــن فــي تطبيــق 
مــا يملــى عليــه مــن الصهاينــة او غيرهــم، مــن 
ــى قطــاع غــزة  ــات عل ــرار فرضــه العقوب خــال ق
وممارســة التهديــد باتخــاذ قــرارات جديــدة ذات 
بعــد سياســي ومالــي وسياســة التفــرد التــي 
الفلســطيني  الشــعب  علــى  وبــاال  اصبحــت 
فــي قطــاع غــزة وهــو اليمكــن ان يصــدق ان 
يصــدر ممــن يدعــي انــه رئيســا البنــاء الشــعب 
الفلســطيني؟، كمــا اكــدت فصائــل  المقاومــة 
ــرى  ــرة اخ ــاء م ــد االخط ــاس ان ال يعي ــى عب عل
الــى  بالعــودة  مبادرتــه  خــال  مــن  وذلــك 
ايــاه  مذكــرة  فشــلها  ثبــت  التــي  المفاوضــات 
احتــاال  يعــد  لــم  الصهيونــي  االحتــال   ان 
اجرامــا  اكثــر  احتــاال  اصبــح  بــل  ثمــن،  بــا 
واكثــر تغــوال واكثــر اصــرارا علــى فــرض الوقائــع 
الميدانيــة والسياســية مــن خــال الممارســات 

والااخاقيــة. الاانســانية  االجراميــة 
واخيــرا البــد مــن االشــارة الــى ان الشــعب 
قــراره  اجمــع  للعالــم  اثبــت  قــد  الفلســطيني 
االحتــال  مواجهــة  فــي  والقــوي  الموحــد 
ــذي تجســد  ــه الثمــن وال ــا كلف ــي مهم الصهيون
ــي  ــودة الت ــيرات الع ــتمرار مس ــي اس ــوح ف بوض
ــات  ــة عملي ــي غرف ــة ف ــل المقاوم ــت فصائ جمع
مشــتركة والتــي اســتطاعت ان تخلــق حالــة 
مــن االربــاك للعــدو الصهيونــي بحيــث اصبحــت 
كابوســا جاثمــا علــى صــدره والــذي وقــف  حائــرا 
ولحــد هــذه اللحظــة فــي الوصــول الــى ســبيل 
كل  رغــم  المســيرات  هــذه  انهــاء  اجــل  مــن 

والقمعيــة. التعســفية  اســاليبه 
اذن فــان الحــل الوحيــد الســتعادة الحــق 
ــة وحدهــا  ــة والمقاوم الفلســطيني هــو بالمقاوم
وان اللجــوء الــى مشــاريع او مبــادرات معلبــة 
اليمكــن  خاســرا  رهانــا  يعتبــر  فشــلها  ثبــت 

عليــه. االعتمــاد  او  التعويــل 

ارتفاع صادرات ايران الى 
باكستان بنسبة %60

فــي  العــام  قنصلنــا  قــال  آباد-ارنــا:-  اســام   
ــه  مدينــة كراجــي الباكســتانية 'احمــد محمــدي' ان
شــهدت الصــادرات االيرانيــة الــى باكســتان خــال 
العــام الحالــي )بــدأ فــي21 مــارس2018( نمــوا بنســبة 

60% مقارنــة بمثيلتهــا مــن العــام الماضــي.
المعــرض  زيارتــه  وخــال  احمــدي  واعتبــر 
الدولــي للبنــاء فــي باكســتان بمشــاركة ثمانــي 
شــركات ايرانيــة اســواق دول الجــوار بأنهــا مــن 
والمصدريــن  للمنتجيــن  التصديريــة  االمكانيــات 
االيرانييــن مطالبــا اياهــم باالســتفادة مــن الفــرص 
ومنهــا  االســواق  تلــك  الــى  والدخــول  المتاحــة 

. الباكســتانية  الســوق 
مــن جهتــه قــال ملحقنــا التجــاري في باكســتان 
محمــود حاجــي يوســفي بــور خــال تلك الزيــارة ان 
قيمــة الصــادرات االيرانيــة خــال العــام الحالــي )بــدأ 
في21مــارس2018( بلغــت 860 مليــون دوالر بزيــادة 

قدرهــا 25% عــن مثيلتهــا مــن العــام الماضــي.
التبــادل  قيمــة  ان  حاجــي  يوســفي  وبيــن 
التجــاري بيــن البلديــن خــال االشــهر الثمانيــة 
ــر  ــت اكث ــي بلغ ــي الحال ــام االيران ــن الع ــرة م االخي
مــن مليــار دوالر وان الميــزان التجــاري كان لصالــح 

ايــران بمبلــغ 665 مليــون دوالر.

الكونغرس االميركي يشرع لتشديد العقوبات على النظام 
المصرفي االيراني

مــن  مجموعــة  قــدم  العربــي:  طهران/كيهــان 
االميركــي  الكونغــرس  فــي  الجمهورييــن  النــواب 
مشــروعا لمجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب، يهــدف 
الشــبكة  مــن  االيرانــي  المصرفــي  النظــام  لقطــع 
الدوليــة والضغــط علــى العملــة الوطنيــة االيرانيــة.

بيكــن«  فــري  »واشــنطن  نشــرة  ونقلــت 
مــن  مجموعــة  مشــروع  مطلعــة  مصــادر  عــن 
العقوبــات  لتشــديد  االميــركان  الســيناتورات 
علــى النظــام المصرفــي االيرانــي. والهــدف مــن 
هــذا المشــروع والــذي قــدم مــن قبــل الســيناتور 
الجمهــوري »تدكــروز« لمجلــس الشــيوخ ومجلــس 
النــواب، يهــدف لقطــع النظــام المالــي الدولــي عــن 
لارهــاب.  دعمهــا  بذريعــة  االيرانيــة  المصــارف 
ويعتبــر المشــروع ان جميــع المصــارف االيرانيــة 
االمــوال. فــي  غســيل  االرهــاب وتعمــل  تدعــم 

ويشــمل المشــروع المقــدم مــن قبــل النــواب اضافــة 

للنظــام المصرفــي والنظــام المالــي، فــرض حظــر علــى آليــات 
مثــل اســتخدام العمــات الرقميــة لالتفــاف علــى العقوبــات 
االميركــي، وابقــاء التعامــل التجــاري  بيــن ايــران واوروبــا 
وكذلــك الحــد مــن مســاعي ايــران لحفــظ العملــة المحليــة.

النــووي  االتفــاق  ان  »كــروز«  وادعــى  كمــا 
ــة الســتمرار  ــا مصــادر مالي ــر له ــران ويوف ــد الي يمه

االقليميــة. نشــاطاتها 
وقــال »كــروز«: »ان جبــر هــذه الخســارة بحاجــة 
العمــال ضغــوط شــديدة علــى النظــام االيرانــي. 
وكان اجــراء ترامــب بالخــروج مــن االتفــاق النــووي 
صائبــا. وان قطــع  تواصــل ايــران عــن النظــام المالــي 

العالمــي هــو الخطــوة التاليــة«.
وبالتزامــن مــع مشــروع »كــروز« فــي مجلــس الشــيوخ، 
قــدم النائــب عــن واليــة ويسكانســين »مايــك غاالكــر« 
ــدا  ــى تأيي ــذي الق ــواب، وال ــس الن مشــروعا مشــابها لمجل

مــن ســتة نــواب الــى اآلن.

البقية على الصفحة7
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