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في مقابلة مع صحيفة «إيران»

«سيتروين» :البقاء في سوق إيران أولويتنا األولى

رئيس مركز أبحاث النفط :بإمكان إيران التك ّيف مع ظروف الحظر

فرنسا تدعو لعدم شمول شركاتها املتعاملة مع
إيران بالحظر األميركي

الوفاق/خ��اص -لق��د ج��اء اإلنتهاك
األمريكي لإلتفاق النووي لتحقيق هدف
مه��م وه��و تركي��ع االقتص��اد االيران��ي،
ذل��ك ألن االقتص��اد ف��ي اي��ران يعتم��د
بالدرج��ة األول��ى عل��ى صناع��ة النف��ط
الت��ي تمث��ل الرائ��دة ف��ي ه��ذا المج��ال،
ولذلك الحظر األمريكي يستهدف جل
ضغوط��ه عل��ى ه��ذه الصناع��ة؛ ولكن في
نفس الوقت فان المسؤولين في الداخل
يؤك��دون ب��أن العقوب��ات األمريكي��ة ل��ن
يك��ون له��ا أدنى تأثير عل��ى قطاع النفط
االيران��ي وخاص��ة اذا ل��م تنس��حب أوروبا
من اإلتفاق وتبقى ملتزمة ببنوده.
إن ق��رار الرئي��س األمريك��ي ،دونال��د
ترام��ب ،بالخ��روج م��ن اإلتف��اق الن��ووي
وم��ن مجموع��ة ( ،)1+5وبالرغ��م م��ن
االعتراض��ات الدولي��ة ،ق��د تحق��ق ،ول��م
يرح��ب ب��ه س��وى الكي��ان الصهيون��ي
والس��عودية ،وحت��ى اآلن ل��م يتح��دد
بع��د موق��ف االتح��اد األوروب��ي تج��اه
اإلتف��اق؛ لك��ن اي��ران تعم��ل عل��ى البحث
ع��ن س��تراتيجية بحيث تجعله��ا تتحمل
أدن��ى مس��توى م��ن التأث��ر بالعقوب��ات
المحتملة.
وعل��ى أي ح��ال ،فهن��اك إتفاق��ات
بي��ن اي��ران وأوروب��ا ف��ي قط��اع النف��ط،
بم��ا فيه��ا مبيع��ات اي��ران النفطي��ة
إل��ى أوروب��ا ،ومش��روع تطوي��ر المرحل��ة
ال �ـ 11لحق��ل ب��ارس الجنوب��ي وال��ذي تم
تس��ليمه لش��ركة (توت��ال) الفرنس��ية،
وكذلك اإلتفاقيات العلمية والبحثية
للش��ركات والمراكز العلمية األوروبية

م��ع مرك��ز أبح��اث النف��ط االيراني��ة،
ويبق��ى مصير كل ذل��ك مجهو ً
ال حتى
الكش��ف عن الموقف األوروبي .إن قس��ماً
م��ن اإلتفاقي��ات ومذك��رات التفاهم في
قط��اع النفط تتعلق بتبادل ونقل العلوم
والتكنولوجي��ا وه��ي مرتبط��ة بالغال��ب
بمركز أبح��اث النفط الذي يعتبر أحد
طرف��ي ه��ذه اإلتفاقيات ،مث��ل مذكرات
التفاهم المنعقدة مع ش��ركة (راش��يغ)
األلمانية أو جامعة (ميالنو) اإليطالية.
وبه��ذا الخص��وص ،ق��ال رئي��س
مرك��ز أبح��اث النف��ط جعف��ر توفيق��ي:

مقارنة مع عام 2016

حجم صادرات النفط من جزيرة خارك يرتفع %38
قال المدير التنفيذي لشركة المحطات النفطية اإليرانية :ان حجم صادرات النفط
من جزيرة خارك (جنوب البالد) بلغ  870مليون برميل في العام االيراني الماضي (انتهى
 20مارس /آذار) ليسجل زيادة بنسبة  38بالمائة مقارنة لعام .2016
وأضاف بيروز موسوي ،أمس الثالثاء ،في حديث مع مراسل (إرنا) :ان هذا الحجم من
الص��ادرات ج��رى ش��حنه ع��ن طري��ق ألف و 50ناقل��ة نفط ال��ى دول الصين والهن��د واليابان
وتركي��ا وكوري��ا الجنوبي��ة .وص��رح :باإلضاف��ة ال��ى تلك ال��دول ،فان دول جن��وب افريقيا
وسيريالنكا وفرنسا وايطاليا من زبائن النفط االيراني .وأوضح بأن معدل صادرات النفط
االيراني الى أوروبا يبلغ  600ألف برميل يومياً.
وق��ال موس��وي :ان جزي��رة خ��ارك تمتل��ك الق��درة عل��ى إرس��اء  9ناق�لات عائم��ة
وس��فينتين عائمتي��ن لش��حن النف��ط م��ن س��فينة ال��ى أخ��رى ف��ي الوق��ت نفس��ه .وأض��اف:
ف��ي أبري��ل كان��ت معظ��م ص��ادرات النف��ط الخ��ام والمكثف��ات الغازي��ة م��ن محطت��ي
خ��ارك وعس��لوية ،حي��ث ت��م تصدي��ر نح��و مليوني��ن و 660أل��ف برمي��ل م��ن النف��ط الخ��ام
والمكثفات الغازية.
يذك��ر أن مدين��ة خ��ارك تق��ع عل��ى بع��د  57كيلومت��راً ش��مال غ��رب بوش��هر ف��ي مياه
الخلي��ج الفارس��ي ،ويت��م تصدي��ر أكث��ر م��ن %90م��ن نف��ط إي��ران عب��ر أكب��ر محطاته��ا
في الجزيرة.

لتغطية اإلستهالك املنزلي والصناعي

إيران تستهدف تزويد العراق بالغاز الطبيعي
أعل��ن مدي��ر الش��ؤون الدولية بش��ركة النف��ط الوطنية
االيراني��ة ،به��زاد باب��ازادة ،ع��ن اس��تعداد الش��ركة تزوي��د
الع��راق بالغ��از الطبيعي به��دف تغطية االس��تهالك المحلي
والصناعي والتجاري عبر األنابيب التصديرية بين البلدين.
وأوض��ح باب��ازادة ،أمس الثالث��اء ،أن أولوية العراق حالياً
اس��تيراد الغاز من ايران لرفد المحطات الكهربائية ،ومن ثم
لالس��تخدام المنزلي .ولفت الى أن الشركة الوطنية ترغب
بتزوي��د الم��دن الصناعي��ة العراقي��ة الواقع��ة عل��ى ممر خط
األنابي��ب التصديري��ة للعاصم��ة بغ��داد ومحافظ��ة البص��رة
بالغاز الطبيعي.
يذك��ر أن��ه بحس��ب إتف��اق بي��ن اي��ران والع��راق ،ف��ان
المرحل��ة األول��ى لتصدي��ر الغ��از ال��ى محطت��ي الكهرباء في
بغ��داد والبص��رة انطلق��ت الع��ام الماض��ي ،بحيث ت��ورد بغداد
الغ��از م��ن اي��ران يومي �اً عب��ر أنب��وب م��ن محط��ة نف��ت ش��هر
التصديرية (غرب ايران).
أم��ا المرحل��ة الثاني��ة ،تخت��ص بتوري��د الغ��از للبص��رة
عب��ر محط��ة ش��لمجة (جنوب غرب الب�لاد) التي س��تبدأ بعد
معالجة العقبات المالية من الجانب العراقي.

علين��ا أن ننتظ��ر الموق��ف األوروبي بهذا
الخص��وص ،ونح��ن نتوقع ب��أن أوروبا لن
تخ��رج م��ن ه��ذا الن��وع م��ن اإلتفاقي��ات
ومذكرات التفاهم ،وبعبارة أخرى فاننا
نتوق��ع أن ال تت��رك العقوب��ات المحتملة
أي تأثي��ر على هذا النوع من التعاون مع
ال��دول األوروبي��ة واآلس��يوية ،منوه �اً الى
أن��ه م��ع ذلك ف��ان ايران بإمكانه��ا إنجاز
المشاريع بدون الحاجة الى األجانب.
وأش��ار توفيق��ي ،ف��ي مقابل��ة م��ع
صحيف��ة (إيران) نش��رتها الي��وم األربعاء
تزامن �اً م��ع صحيف��ة (الوفاق) ،أش��ار الى

إيران وباكستان تتطلعان إلى تعزيز العالقات التجارية
أعل��ن القنص��ل االيران��ي الع��ام ل��دى كراتش��ي ،أحم��د محم��دي ،ان اي��ران وباكس��تان
تحرصان على تعزيز العالقات الثنائية سيما في المجال التجاري.
وخ�لال لقائ��ه كب��ار مس��ؤولي إتح��اد الصناع��ة والتج��ارة ف��ي مدين��ة كراتش��ي ،أعل��ن
محمدي أمس الثالثاء استعداد القنصلية االيرانية في كراتشي لتقديم تسهيالت لرجال
األعم��ال هن��اك .واعتب��ر ارتفاع التعرفة الجمركي��ة عقبة تعترض تنمي��ة التبادل التجاري
بي��ن البلدي��ن ،وأض��اف :ان ايران تعمل على خفض التعريفة به��دف تعزيز التبادل التجاري
مع باكستان.
وفيم��ا أش��ار إلى إقام��ة المعرض التج��اري والصناعي الخاص للش��ركات االيرانية في
كراتشي ،اعتبر ذلك إجراء فاع ً
ال يسهم في توثيق التعاون التجاري المشترك ،معرباً عن
أمله بمشاركة رجال األعمال الباكستانيين وأصحاب الصناعات هناك في المعارض التي
تقيمها ايران .من جانبه ،أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة في كراتشي ،طارق مالك،
ان هناك فرصاً كبيرة لدى البلدين يمكن توظيفها للنهوض بالعالقات التجارية الثنائية،
معلن �اً بذل��ك أن رج��ال األعم��ال الباكس��تانيين يرغب��ون باس��تثمار ه��ذه الف��رص .ودع��ا
مس��ؤولي الش��ؤون التنفيذية في باكس��تان وايران إلى تقديم تس��هيالت مناس��بة للعاملين
في قطاعي التجارة والصناعة.
يذك��ر أن حج��م التب��ادل التج��اري بي��ن اي��ران وباكس��تان بلغ ف��ي الع��ام الماضي 3ر1
ملي��ارد دوالر ،مس��ج ً
ال بذل��ك ارتفاع �اً بنس��بة  15ف��ي المئ��ة عم��ا كان علي��ه ف��ي الع��ام
الذي سبقه.

جمهورية آذربايجان تدعو لتطوير
التعاون الزراعي مع إيران
دع��ا مس��اعد وزي��ر الزراع��ة ف��ي جمهوري��ة آذربايج��ان،
إله��ام قلي��وف ،إل��ى تطوي��ر التع��اون م��ع إي��ران ف��ي مج��ال
الزراعة.
وخ�لال لقائ��ه المدي��ر التنفي��ذي لمؤسس��ة سلس��لة
األس��واق التجاري��ة (إت��كا) محم��د مه��دي كربالئ��ي،
اإلثني��ن ،أش��ار قلي��وف إل��ى ع��زم البلدي��ن عل��ى تطوي��ر
العالق��ات المش��تركة ،مش��يراً إلى أهمية تطوي��ر التعاون
الثنائ��ي عل��ى مختل��ف المج��االت .ولفت إل��ى اإلمكانيات
الكبي��رة الت��ي تتمت��ع به��ا إي��ران ف��ي المج��ال الزراع��ي،
وق��ال :إنن��ا نس��عى للمزيد م��ن تطوير التعاون المش��ترك.
وأكد اس��تعداد بالده لش��تى أنواع التعاون مع إيران ومنها
ف��ي المج��ال الزراع��ي ،وأض��اف :إن مث��ل ه��ذه اللق��اءات
والمباحث��ات تس��هم ف��ي تطوي��ر العالق��ات والتع��اون
المشترك.
من جانبه ،أكد المدير التنفيذي لمؤسس��ة سلس��لة
األس��واق التجاري��ة (إت��كا) ع��زم البلدي��ن عل��ى تطوي��ر
العالقات ،مش��يراً إلى أن بإمكان مؤسس��ة (إتكا) أن تس��هم
بدور فاعل على صعيد تطوير العالقات الثنائية.

شركات أوروبية وصينية تشارك بتصنيع قاطرات في إيران
أعل��ن وزي��ر الط��رق االيران��ي ،عب��اس آخون��دي،
ع��ن مش��اركة ش��ركات أوروبي��ة وصيني��ة م��ع ش��ركة
(واغ��ن ب��ارس) االيراني��ة ف��ي مش��روع تصني��ع قاط��رات
في البالد.
وأوض��ح الوزي��ر آخون��دي ،ف��ي مراس��م توقي��ع عق��د
تصني��ع القاط��رات ف��ي ش��ركة (واغ��ن ب��ارس) ف��ي مدينة
أراك (وس��ط الب�لاد) ،االثني��ن ،أوض��ح أن ث�لاث ش��ركات
أوروبي��ة م��ن فرنس��ا وألماني��ا وأخ��رى صيني��ة تش��ارك م��ع
(واغن بارس) في صناعة  50قاطرة بتمويل مع الصندوق
الوطني للتنمية واستثمارات أجنبية.
وأش��ار آخوندي الى إنجازات شركة (واغن بارس) في
الع��ام االيران��ي المنص��رم (انته��ى  20م��ارس /آذار )2018
المتمثل��ة بتصني��ع  310عرب��ات ش��حن و 50مقط��ورة
ركاب ،معلن �اً أن الش��ركة تس��تهدف إنت��اج  600عرب��ة
شحن و 50مقطورة ركاب هذا العام.

أن الضع��ف ف��ي صناعة النف��ط االيراني
يعتم��د بالدرج��ة األول��ى عل��ى صناع��ات
المنب��ع ،ولحس��ن الح��ظ ف��ان مرك��ز
البح��وث يمتل��ك طاق��ات كبي��رة ف��ي
ه��ذا المج��ال وبإمكان��ه المس��اعدة ف��ي
ه��ذا المج��ال م��ع بقية مراك��ز البحوث
األخرى للتعويض عن الضعف الموجود
ف��ي صناع��ة النفط ،وقد حق��ق المركز
إنج��ازات كبي��رة ف��ي ه��ذا المج��ال مثل
زيادة إستخراج النفط من حقل (أهواز).
م��ن جهت��ه ،ق��ال المدي��ر التنفي��ذي
لش��ركة محط��ات النف��ط االيراني��ة :ان
اي��ران تص��در حالي �اً أكب��ر كمي��ة م��ن
النفط أي نحو 7ر 2مليون برميل يومياً،
وهي بذلك سجلت الرقم القياسي بهذا
الش��أن؛ ولك��ن الحظر األمريكي س��يؤدي
ال��ى انخف��اض ه��ذا الحج��م ب��دءاً م��ن
أواخ��ر ش��هر أكتوب��ر الق��ادم ،حي��ث ان
أمري��كا س��تحاول م��ن خ�لال ممارس��ة
الضغ��وط عل��ى الش��ركات األوروبي��ة
واآلس��يوية لتقلي��ص حج��م الص��ادرات
االيراني��ة ،وحت��ى اآلن ال يمك��ن معرف��ة
حج��م االنخف��اض حت��ى يحي��ن موعده،
ون��وه ال��ى أن التوقع��ات تش��ير ال��ى أن
االنخف��اض ف��ي حج��م ص��ادرات النف��ط
االيراني��ة س��يتراوح بي��ن  100أل��ف ال��ى
نص��ف مليون برمي��ل يومياً؛ لكن المدير
التنفي��ذي لش��ركة النف��ط الوطني��ة،
عل��ي كاردر ،ال يعتق��د ب��أن الضغ��وط
األمريكية سوف تؤثر على صادرات ايران
النفطي��ة خاص��ة وان اي��ران تعم��ل ضمن
أسواقها التقليدية في هذا المجال.

وزير اإلقتصاد البلغاري:
تسهيل التجارة مع إيران مهمة
السياسيني األوروبيني
أك��د وزي��ر اإلقتص��اد البلغاري ،امي��ل كارانيكوف،
إن رج��ال األعم��ال األوروبيي��ن يس��عون إل��ى التع��اون مع
إيران فيما يسعى رجال األعمال اإليرانيون إلى التعاون
م��ع أوروب��ا ،معتب��راً إن مهم��ة السياس��يين ف��ي اإلتح��اد
األوروبي تسهيل التجارة مع إيران.
وفي حوار مع (إرنا) يوم اإلثنين ،اعتبر كارانيكوف
إن إي��ران لديه��ا الي��وم تع��اون إس��تراتيجي م��ع اإلتح��اد
األوروبي السيما بلغاريا ،وفي المقابل فان بلغاريا تعتبر
نفس��ها صديق��ة إلي��ران ،مش��يراً إل��ى أن بلغاري��ا أكدت
توجهه��ا ه��ذا حتى اليوم وس��وف تؤكد ذلك أكثر في
المستقبل.
وأش��ار كارانيكوف إلى حجم التبادل التجاري بين
إي��ران وبلغاري��ا ،وقال :وفق �اً لإلحصائي��ات الجمركية،
ف��ان حج��م التب��ادل التج��اري بي��ن البلدين ش��هد خالل
الع��ام  2017زي��ادة بمع��دل  14بالمائ��ة ع��ن الع��ام
الذي سبقه.

مؤشر بورصة طهران يغلق
مرتفع ًا  202نقطة

أنهت بورصة طهران لألس��هم واألوراق المالية
تعام�لات أم��س الثالثاء ،على ارتفاع المؤش��ر العام
(تدبيك��س)  202نقط��ة ليص��ل ال��ى  94906نقطة
م��ع وج��ود توقع��ات بزي��ادة أس��عار الس��يارات وقط��ع
الغي��ار ،م��ا س��اهم ف��ي ري��ادة ه��ذا القطاع في س��وق
األس��هم .وصع��د المؤش��ر الع��ام لبورص��ة طه��ران
(تدبيك��س) بدعم أس��هم (ش��ركة س��ايبا) لصناعة
الس��يارات  25نقط��ة ،ومجم��ع كل كهر للتعدين
والصناع��ة  24نقط��ة ،وخدم��ات أنفورماتي��ك 21
نقطة .وتداولت الس��وق أكثر من  907آالف س��هم
وورق��ة مالي��ة توزع��ت عل��ى  64ألف �اً و 22صفق��ة،
بقيم��ة 63ر 1تريلي��ون ري��ال (ال��دوالر=  42أل��ف
ريال) .كما صعد مؤشر (آيفكس) للسوق الموازي
 3نقاط ليصل الى  1093نقطة.

دعت باريس الواليات المتحدة إلى عدم شمول الشركات الفرنسية واألوروبية
بالحظر الجديد الذي تعتزم واشنطن فرضه على إيران ،بعد إنسحابها من اإلتفاق
النووي.
وذك��ر بيان صادر عن الخارجية الفرنس��ية ،مس��اء اإلثني��ن ،أن اإلتفاق النووي
م��ع إي��ران معت��رف ب��ه من األم��م المتح��دة وما ي��زال س��اري المفعول ،مبدياً أس��ف
باريس النسحاب الواليات المتحدة من المعاهدة .البيان أضاف أن فرنسا ال تدعم
ق��رار واش��نطن حول االنس��حاب م��ن االتفاقية ،وأن األطراف األخ��رى الموقعة على
االتفاق مع إيران ستستمر بتطوير عالقاتها التجارية مع طهران.
وع ّبر البيان عن رفض فرنس��ا فرض (عقوبات) جديدة على إيران ،مؤكداً عزم
باريس على مواصلة حماية الشركات الفرنسية الخاصة.
وس��يعقد وزي��ر الخارجية الفرنس��ي ج��ون إيف لودري��ان ،ووزير االقتص��اد برونو
ل��و مي��ر ،اجتماع��ات م��ع ممثل��ي الش��ركات الفرنس��ية الت��ي تقيم عالق��ات تجارية
م��ع إي��ران .كذل��ك أش��ار البي��ان الى أن وزي��ري الخارجي��ة واالقتصاد الفرنس��يين
سيعقدان لقاءات في بروكسل مع النظراء األلمان والبريطانيين واإليرانيين.
وفي الس��ياق ،قال وكيل ش��ركة سايبا-س��يتروين :إن هدف فرنس��ا هو البقاء
في اإلتفاق النووي ،واألولوية األولى للش��ركة هو الحضور في س��وق إيران الكبير.
وعلى هامش إختبار القيادة لسيارة (سيتروين  )C3وفي حديث لمراسل (إرنا) يوم
الثالثاء ،قال يان مارتن :ان الش��ركة الفرنس��ية سيتروين ستحترم قرارات االتحاد
األوروبي وسوف تتصرف وفقاً لقوانين االتحاد .وصرح انه عندما أجبرت بيجو على
مغادرة إيران بس��بب العقوبات والضغوط االقتصادية والسياسية ،واجه الفرنسيون
وقتاً عصيباً ،لكن اليوم لدينا روابط قوية مع الجانب اإليراني وأولويتنا هي البقاء
بالعم��ل في الس��وق اإليرانية .وأش��ار ال��ى أننا ننتظر قرار االتح��اد األوروبي ،رغم أن
باقي الدول ،بما في ذلك بريطانيا وألمانيا ،أعلنت مواقفها ،ومازال هدف فرنس��ا
هو البقاء في اإلتفاق النووي.
وق��ال مارت��ن :نحتاج الى أس��بوعين عل��ى األقل لننتظر لنرى ما س��يحدث .ورداً
على س��ؤال حول توطين س��يارة ( )C3في ايران ،قال :لقد قضينا حتى اآلن ساعات
طويلة مع المهندس��ين اإليرانيين لتحقيق هدف توطين هذه الس��يارة بنس��بة %70
في السنوات القادمة.

خالل لقاء وزير الطاقة اإليراني مع وزيرة البيئة األملانية

طهران وبرلني تؤكدان على إعداد خارطة طريق
للتعاون في قطاع املياه

أكدت الجمهورية االسالمية االيرانية
وألمانيا عل��ى إعداد خارطة طريق للتعاون
في قطاع المياه بين البلدين.
ج��اء ذل��ك خ�لال لق��اء وزي��ر الطاق��ة
االيران��ي رض��ا أردكاني��ان ف��ي ميوني��خ مع
وزي��رة البيئ��ة وحف��ظ الطبيع��ة واألم��ان
الن��ووي األلماني��ة س��ونيا شولتس��ة ،حي��ث
ج��رى التأكي��د عل��ى تطوي��ر التع��اون ف��ي
قط��اع المياه والبيئة بين البلدين .وتباحث
الجانب��ان ح��ول التع��اون في مج��ال البيئة،
ودعي��ا ال��ى إع��داد خارط��ة طري��ق لتحدي��د
اس��تراتيجيات التع��اون بي��ن اي��ران وألمانيا
ف��ي مج��ال المياه الحدودية ومش��اريع إدارة
قط��اع المي��اه وم��ن ضمنه��ا تصفي��ة مي��اه
الصرف الصحي.
وأش��ار أردكاني��ان ال��ى وج��ود مي��اه
مش��تركة إلي��ران م��ع كل من أفغانس��تان
والع��راق ،داعي �اً الى االس��تفادة م��ن خبرات
إلماني��ا للتق��دم بمش��اريع اي��ران م��ع هذين
البلدي��ن بش��أن نه��ري هيرمن��د وأرون��د.

وأك��د وزي��ر الطاقة بأن من المفيد اعتماد
آلية اقليمية لتحقيق هذا الهدف .ونوه الى
تنفي��ذ الجان��ب األلمان��ي لبرنام��ج اإلدارة
الش��املة للمص��ادر المائية ف��ي مناطق من
اي��ران مث��ل منبع نهر زاينده رود ،وقال :منذ
عدة أشهر ومع تشكيل فريق عمل المواءمة
م��ع ش��حة المي��اه ف��ي الب�لاد نس��عى لرس��م
رؤي��ة ش��املة للمص��ادر المائي��ة ف��ي الب�لاد،
حيث نأمل بمشاركة ألمانيا بصورة فاعلة
في مشاريع هذا القطاع.
م��ن جانبه��ا ،اعتب��رت وزي��رة البيئ��ة
األلماني��ة ،ف��ي االجتماع ،أزم��ة المياه بأنها
عالمي��ة ،وقالت :انه وبغية الخروج من هذه
المشكلة فاننا بحاجة الى تعاون واسع على
المستويين االقليمي والعالمي.
وكان وزي��ر الطاق��ة االيران��ي ق��د
ش��ارك االثني��ن ،وه��و الي��وم األول لزيارت��ه
ال��ى ألماني��ا ،ف��ي مراس��م افتت��اح المعرض
الدول��ي للمي��اه والص��رف الصح��ي ف��ي
ميونيخ (.)IFAT

وفد صناعي إيراني في غرفة تجارة صيدا لتعزيز
العالقات اإلقتصادية
زار وف��د م��ن رجال األعمال وع��دد من الصناعيين اإليرانيين ،غرفة التجارة والصناعة
ف��ي صي��دا ،ض��م نائ��ب محاف��ظ مدين��ة قم يون��س عالي ب��ور ،ورئيس مجل��س محافظة قم
عبداهلل جاللي ،وقائمقام بلدية قم ابراهيم معتمدي ،وكان في استقبالهم رئيس الغرفة
محم��د صال��ح وأعضاء مجلس اإلدارة ،في حضور الملحق التجاري في الس��فارة اإليرانية
سجاد نجاد.
ويه��دف اللق��اء ال��ى تعزي��ز التب��ادل التج��اري والعالق��ات االقتصادي��ة بي��ن لبن��ان
والجمهوري��ة االس�لامية ف��ي اي��ران .وألقى محمد صال��ح كلمة ،أكد فيه��ا أن (العالقات
الطيب��ة بي��ن اي��ران ولبن��ان يج��ب أن تش��كل أرضي��ة خصب��ة لدف��ع عجل��ة التط��ور ورف��ع
مس��توى العالق��ات التجاري��ة واالقتصادي��ة بي��ن البلدي��ن) ،وأوض��ح أن (رف��ع الحص��ار ع��ن
اي��ران يمث��ل فرص��ة مهمة للبنان على الصعي��د االقتصادي) ،ودعا ال��ى (إعادة تفعيل كل
اإلتفاقيات الموقعة بين البلدين ،خصوصاً في قطاعات النقل البري والبحري والجمارك
والس��ياحة واالس��تثمارات ،والعم��ل على تحدي��د القطاعات التي تش��كل أهمية متبادلة في
كال البلدين).
وأم��ل صال��ح بـ(زي��ادة حج��م الص��ادرات اللبناني��ة ال��ى اي��ران واالس��تفادة م��ن الخب��رة
االيرانية في مجال الصناعة النفطية كقطاع واعد في االقتصاد اللبناني).

