محليات

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5954

ومؤكدين أن األمن يضطلع بدور أساسي في كافة البلدان

مراجع الدين يدعون الى نبذ الخالفات
ومعالجة املشاكل االقتصادية

1

2

3

4
أعضاء لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإلسالمي ،خالل لقائهم مراجع الدين ،آية اهلل ناصر مكارم الشيرازي()1
آية اهلل حسين نوري همداني( ،)2آية اهلل جعفر سبحاني( ،)3وآية اهلل محمد يزدي()4

اك��د مراج��ع الدي��ن األجالء في اي��ران على
المس��ؤولين بض��رورة نب��ذ الخالفات والتماس��ك
وتعزي��ز الجه��ود لح��ل المش��اكل االقتصادي��ة
والمعضالت الراهنة في البالد.
وأف��اد المرك��ز االعالم��ي للح��وزة العلمي��ة
االس�لامية بمحافظ��ة ق��م المقدس��ة (وس��ط) ،ان
مراجع الدين آية اهلل ناصر مكارم الش��يرازي وآية
اهلل حسين نوري همداني وآية اهلل جعفر سبحاني
وآي��ة اهلل محم��د ي��زدي ،اس��تقبلوا أم��س االربع��اء
رئي��س واعض��اء لجن��ة األم��ن القوم��ي والسياس��ة
الخارجية في مجلس الشورى االسالمي.
واش��ار آي��ة اهلل ناصر م��كارم الش��يرازي خالل
اللق��اء ال��ى االض��رار الناجم��ة ع��ن المش��اكل
(االقتصادي��ة) الراهن��ة عل��ى الصعي��د األمني في
الب�لاد؛ مؤك��دا ان األم��ن يضطل��ع بدور أساس��ي
ف��ي كاف��ة البل��دان وان انع��دام األم��ن يؤثر س��لبا
عل��ى الظ��روف االقتصادي��ة والثقافي��ة والس��لوك
المجتمعي.
ودع��ا المرج��ع الدين��ي المس��ؤولين

العميد رضائي يؤكد
على توفير أمن الحدود
البحرية مليناء جابهار
اك��د قائد ق��وات ح��رس الح��دود االيراني
العمي��د قاس��م رضائي على توفي��ر امن الحدود
البحري��ة لمين��اء جابه��ار الواق��ع جن��وب ش��رق
ايران من اجل االستثمارات.
وف��ي تصري��ح ادل��ى ب��ه للصحفيي��ن أم��س
األربع��اء خ�لال تفق��ده وح��دات ح��رس الحدود
ف��ي جن��وب ش��رق الب�لاد ق��ال العمي��د رضائ��ي،
ان الحكوم��ة جعل��ت االولوي��ة لمين��اء جابه��ار
ف��ي خططها ف��ي مجال االس��تثمارات ومن هذا
المنطل��ق فان األمن ف��ي هذه المنطقة يحظى
باهمية خاصة لحرس الحدود.
واش��ار ال��ى الرق��ي بالتع��اون األمن��ي م��ع
باكستان واضاف ،لقد كان لنا تعاون مع الشرطة
وحرس الحدود الباكستاني في البر والبحر حيث
نأمل بأن تثمر عن توفير األمن المس��تديم لسكان
الحدود والمستثمرين بالمنطقة.

مروحية عسكرية ايرانية
تتعرض لحادث
دون إصابة طاقمها
تعرض��ت مروحي��ة تابع��ة للق��وة الجوي��ة
االيراني��ة الى ح��ادث في ضواح��ي مدينة كرج
مركز محافظة البرز غرب طهران ،دون اصابة
اي من افراد طاقمها.
واف��اد مراس��ل وكال��ة انب��اء (ف��ارس) ف��ي
تقري��ر ب��ان مروحي��ة م��ن ط��راز ش��ينوك تابع��ة
للق��وة الجوي��ة االيراني��ة واجه��ت صعوب��ة ف��ي
الهب��وط م��ا ادى الى اصابتها باض��رار .واضاف
ان افراد طاقم المروحية سالمون ولم يصب اي
منهم بأذى.
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البرلمانيي��ن ال��ى تعزي��ز دور الثقاف��ة والجان��ب
المعنوي لضم��ان معالجة الكثير من المعضالت
وس ّد الثغرات الراهنة في المجتمع.
وفي جانب آخر من تصريحاته ،تطرق آية اهلل
م��كارم الش��يرازي ال��ى موض��وع انضمام اي��ران الى
اتفاقية مكافحة غس��يل االم��وال وتمويل االرهاب
()FATF؛ واذ اك��د عل��ى ض��رورة اقت�لاع ج��ذور
تموي��ل االره��اب ،لف��ت الى اهمي��ة تحديد معايير
االره��اب وازال��ة الضبابية في ه��ذا الخصوص من
بنود االتفاقية.
وأردف الق��ول ،ان��ه لي��س معلوم��ا ب��ان ه��ؤالء
الذين يصفون الحرس الثوري والحش��د الش��عبي
وح��زب اهلل باالره��اب ،ان يطلق��وا صف��ة االره��اب
على داعش والنصرة والقاعدة ايضا.
والمالحظ��ة األخ��رى ،بحس��ب رأي المرج��ع
الدين��ي آي��ة اهلل م��كارم الش��يرازي ،فيم��ا يخ��ص
اتفاقي��ة  FATFيع��ود ال��ى موض��وع الرقابة على
المعلوم��ات المصرفي��ة؛ مبين��ا ان��ه ل��م يت��م ف��ي
ه��ذه االتفاقية ايضا تحديد الجهة المعنية بهذه

الرقابة ،وبما يس��تدعي اجراء دراس��ة دقيقة الزالة
هذه الشبهات واضفاء الشفافية عليها.
الى ذلك قال المرجع الديني آية اهلل حسين
ن��وري همدان��ي ان الظ��روف الراهنة على الصعيد
االقتص��ادي ل��ن تقتص��ر عل��ى الحظ��ر وموض��وع
االتف��اق الن��ووي فحس��ب وانم��ا ينبغ��ي التركي��ز
على االس��باب الداخلية ايضا لتحديد جذور هذه
المعضالت.
ودع��ا آي��ة اهلل ن��وري همدان��ي اعض��اء لجن��ة
األم��ن القوم��ي والسياس��ة الخارجي��ة في مجلس
الشورى االسالمي الى اتخاذ خطوات عملية لحل
المش��اكل وتج��اوز التحدي��ات ونب��ذ الخالف��ات
لبلوغ النجاح في هذا السياق.
واش��ار الى ان اللجنة النيابية لالمن القومي
مطالب��ة بتوظي��ف طاقاتها وبذل الجه��ود للدفاع
عن اقتدار الجمهورية االسالمية االيرانية.
وتاب��ع قائ�لا ،ان الجان��ب االه��م ف��ي موض��وع
التش��ريع له��ذه المعض�لات يع��ود ال��ى ف��رض
االج��راءات الرقابي��ة على تنفي��ذ القوانين بصورة

وزير العمل والشؤون االجتماعية في أفغانستان:

كابول بحاجة لإلستفادة من تجارب إيران في مجال
العالج وإعادة التأهيل
ق��ال وزي��ر العم��ل والش��ؤون االجتماعية والش��هداء والمعوقين في أفغانس��تان ،خالل اجتماع
مع رئيس جمعية الهالل األحمر اإليراني في كابول ،إن بالده بحاجة إلى استخدام قدرات إيران
وخبراتها في مجال العالج وإعادة التأهيل وانظمة مراقبة العمل.
واض��اف (في��ض اهلل ذك��ي) في االجتماع الذي عقد في وزارة العم��ل والرفاهية األفغانية ،أن
البالد بحاجة إلى استخدام الخبرة اإليرانية لتحسين ظروف العمل بسبب النزاع الطويل وتدمير
البنية التحتية .وفي إشارة إلى دعم إيران ألفغانستان في حقبة ما بعد الثورة ،قال إن إيران كانت
دائماً في خضم األزمات إلى جانب الشعب األفغاني.
وطالب ذكي بمواصلة التعاون اإليراني في إعادة تأهيل ومعالجة األش��خاص ذوي اإلعاقة،
وقال إن إنشاء وتجهيز وإمداد مستوصف النبي األعظم(ص) من قبل إيران في أفغانستان يمكن
أن يك��ون خط��وة مهم��ة لتعزي��ز التعاون بي��ن البلدين .كما دع��ا إيران إلى المس��اعدة في صناعة
األعضاء االصطناعية لألشخاص ذوي اإلعاقة في أفغانستان .كذلك دعا وزير العمل والشؤون
االجتماعية والشهداء والمعاقين في أفغانستان ،إلى االستفادة من خبرة إيران في تنظيم قوانين
العمل وعالقات العمل والتوظيف في سياق القواسم المشتركة بين البلدين.
من جانبه اش��ار (علي أصغر بيوندي) ،رئيس جمعية الهالل األحمر للجمهورية اإلس�لامية
اإليرانية ،إلى استمرار مساعدة إيران لالجئين األفغان في إيران ،وقال إن الهالل األحمر باإلضافة
إلى الوفاء بواجباته الجوهرية في العمل التطوعي واإلغاثة واإلنقاذ في حالة وقوع حوادث طبيعية
وغير طبيعية ،فإنه يعمل على تشكيل تعاون بين البلدين في مجال المساعدات االنسانية.

خالل تسلمه اوراق اعتماد السفير االيراني الجديد..

الرئيس االيطالي يؤكد على تطوير العالقات مع ايران
اكد الرئيس االيطالي سيرجيو
ماتاري�لا عل��ى تطوي��ر العالق��ات م��ع
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة في
جميع المج��االت ،مج��ددا دعم بالده
لالتفاق النووي.
ج��اء ذل��ك خ�لال اس��تقبال
الرئي��س االيطال��ي للس��فير االيراني
الجدي��د ف��ي روم��ا حميد بي��ات حيث
تسلم منه اوراق اعتماده.
وكان الس��فير بي��ات ق��د ش��غل
س��ابقا منص��ب مدي��ر ع��ام ش��ؤون
غ��رب اوروب��ا ف��ي وزارة الخارجي��ة وكذلك س��فير ايران في كل م��ن الدنمارك والس��ودان .يذكر ان
جهانبخش مظفري كان يتولى منصب سفير ايران في روما سابقا.

ج��ادة وس��ليمة .وتعليق��ا على اع��ادة النقاش حول
اتفاقي��ة  FATFف��ي البرلم��ان ،اك��د المرج��ع
الدين��ي عل��ى المس��ؤولين باج��راء دراس��ة دقيق��ة
وج��ادة ح��ول ه��ذه االتفاقية؛ ووضع ه��ذه القاعدة
نصب اعينهم بان الجمهورية االسالمية االيرانية
ل��ن ترض��خ للس��لطة وس��تواصل مس��ارها نح��و
التقدم واالقتدار.
م��ن جان��ب آخ��ر ،اك��د المرج��ع الدين��ي اية
اهلل جعفر سبحاني خالل استقباله اعضاء رئيس
واعضاء لجنة األمن القومي النيابية ،على اهمية
األم��ن ف��ي الب�لاد .ودعا آي��ة اهلل س��بحاني اعضاء
اللجن��ة النيابي��ة ال��ى مراقب��ة اداء المس��ؤولين
وتحذيره��م بع��دم اإلخالل ف��ي المه��ام الموكلة
اليهم ،من اجل المضي قدما نحو حل المشاكل
الراهنة في البالد.
كما شدد المرجع الديني ضرورة الدفاع عن
مكانة الجمهورية االس�لامية في الصعيد الدولي
والتص��دي للمؤام��رات الت��ي ترم��ي االس��اءة ال��ى
قداسة البالد وصفوه.
أم��ا عض��و مجل��س صيان��ة الدس��تور آي��ة اهلل
محم��د ي��زدي فق��د أعل��ن أن المجل��س س��يدرس
اللوائ��ح المتعلق��ة بمجموع��ة العم��ل المال��ي
الدولي��ة ( )FATFاس��تنادا ال��ى احكام الش��ريعة
والدستور.
ج��اء ذلك في تصريح ادل��ى به رئيس رابطة
مدرس��ي الح��وزة العلمي��ة آي��ة اهلل ي��زدي خ�لال
اس��تقباله ف��ي مدينة ق��م الثالثاء رئي��س واعضاء
لجن��ة األم��ن القوم��ي والسياس��ة الخارجي��ة
بمجلس الشورى االسالمي.
واك��د آي��ة اهلل ي��زدي ف��ي اللق��اء ان التاري��خ
اثب��ت ان��ه ال توجد أي ق��وة بإمكانها قطع االواصر
بي��ن الش��عبين االيران��ي والعراق��ي ألنه��ا وش��ائج
شعبية ودينية.
ودع��ا آي��ة اهلل ي��زدي الحكوم��ة ال��ى توفي��ر
التس��هيالت لل��زوار وازال��ة العقب��ات ،كم��ا دع��ا
مجل��س الش��ورى ال��ى س��ن القواني��ن التي تس��هل
سفر المواطنين لزيارة العتبات المقدسة.
واوض��ح عض��و مجل��س صيان��ة الدس��تور ان
اع��داء المس��لمين بص��دد تحقي��ق مصالحه��م
الخاص��ة ،مضيف��ا :م��ن المؤس��ف ان بع��ض
ال��دول االس�لامية لديه��ا عالق��ات م��ع الكي��ان
الصهيون��ي وتحول��ت ال��ى بق��رة حل��وب الميركا،
وان رؤس��اء ه��ذه ال��دول يس��عون للحف��اظ عل��ى
مصالحهم فقط.
م��ن جانب��ه ق��ال رئي��س لجنة األم��ن القومي
والسياس��ة الخارجية (حشمت اهلل فالحت بيشه)
ف��ي بداي��ة اللقاء :ان لجن��ة األمن القومي وضعت
عل��ى جدول اعمال اجتماعه��ا الثالث ازالة التوتر
مع الدول االسالمية ،ونعتقد انه ال توجد توترات
بين الشعوب االسالمية فيما بينها.
وتاب��ع قائ�لا :ان االع��داء يتربص��ون الث��ارة
التوت��ر ف��ي المنطق��ة ،مش��يرا ال��ى ان الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة لديه��ا عالقات م��ع  15دولة
ج��ارة و 25دول��ة في المنطق��ة وان  95بالمائة من
عالقات ايران الخارجية تجري مع هذه الدول.
واوضح فالحت بيشه ان اميركا ليست كل
العال��م  ،مضيف��ا :ان الوالي��ات المتح��دة كان��ت
توج��ه س��ابقا التهدي��د العس��كري م��رارا ،ولكنه��م
(االميركان) اآلن يعرفون انه ال ينبغي لهم حتى
ان ينطقوا بهذا التهديد.
واك��د رئي��س لجنة األمن القوم��ي ان حجم
عالق��ات اي��ران م��ع الع��راق يع��ادل ع��دة اضع��اف
العالقات مع دول االتحاد االوروبي.
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في كلمته أمام اجتماع اجمللس األعلى للثورة الثقافية

رئيس الجمهورية :الحكومة تبذل ما بوسعها
لتسوية مشاكل املواطنني
اش��ار الرئي��س االيران��ي حس��ن روحاني الى الظ��روف الراهنة للبالد ومخطط��ات االعداء لضرب
االقتص��اد وخل��ق متاع��ب للمواطني��ن ،مؤكدا ان البالد س��تجتاز ه��ذه المرحلة في ظ��ل وجود قائد
شجاع وحكيم وشعب مضح وصاحب ارادة وان جميع المسؤولين واصحاب المنابر واالحزاب ووسائل
االعالم هم االن امام اختبار.
وتطرق الرئيس روحاني في كلمته امام اجتماع المجلس األعلى للثورة الثقافية عصر الثالثاء
الى بعض الحقائق االقتصادية للبالد بما فيها نمو الصادرات وتراجع الواردات خالل االشهر الست
االخيرة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي وقال ان الشعب والحكومة سيقفان الى جانب بعضهما
البعض وان الجهاز التنفيذي سيبذل ما بوسعه لتسوية مشاكل المواطنين .
ولفت الى االحصاءات التي تش��ير الى نمو الس��يولة النقدية بنس��بة عشرين بالمائة خالل العام
المنصرم ،معتبرا الس��يولة بانها تخلق المتاعب القتصاد البالد ،مؤكدا ان خطط الحكومة الدارة
الس��يولة تتج��ه نح��و االنت��اج وتوفي��ر فرص العم��ل  .وأوضح بأن قس��ماً ملحوظاً من تنامي الس��يولة
النقدي��ة خ�لال األع��وام األخيرة يعود الى نش��اط المؤسس��ات المالية غير القانونية .واش��ار الرئيس
روحاني الى الدور المهم للجامعيين في بث روح االمل والوعي في المجتمع.

خرازي :نحن بإنتظار إجراء أوروبي عملي
في مجال االتفاق النووي
ق��ال رئي��س المجل��س االس��تراتيجي
للعالقات الخارجية في الجمهورية اإلس�لامية
اإليراني��ة ،إنن��ا ننتظ��ر المزي��د م��ن اإلج��راءات
العملي��ة من أوروبا في موضوع االتفاق النووي،
وأك��د أن��ه على الرغم م��ن أن أوروبا قد اتخذت
خطوات ،اال إن هذه الجهود لم تحقق توقعاتنا
بعد ويجب أن نرى كم سيلتزمون بتعهداتهم.
واض��اف كم��ال خ��رازي ،ف��ي ن��دوة س��ؤال
وج��واب عق��دت مس��اء الثالث��اء م��ع الط�لاب
بجامع��ة بكي��ن الدولي��ة ،أن أوروب��ا ،خالف �اً
للوالي��ات المتح��دة ،الزال��ت ملتزم��ة به��ذا
االتف��اق ،أوروب��ا تعه��دت الوف��اء بالتزاماتها في
إطار االتفاق النووي ودعم االتفاق سياسيا من
أجل إبقاء هذه المعاهدة الدولية .وصرح رئيس
المجلس اإلستراتيجي للعالقات الخارجية في
الجمهورية اإلس�لامية اإليراني��ة ،بأن أوروبا قد
اتخ��ذت خطوات لحماية تطبي��ق االتفاق ،مثل
إنف��اذ (قانون التعطي��ل) ،على الرغم من أنه لم
تفي بوضوح بالتزاماتها كما ينبغي.
وق��ال إن إمكاني��ة إقام��ة عالق��ات مباش��رة
بي��ن البن��ك المرك��زي اإليران��ي والبن��وك
المركزية األوروبية ودعم الشركات الصغيرة
والمتوس��طة م��ع إي��ران ،م��ن الدع��م األوروب��ي
إليران ،في مجال االتفاق النووي.
وشدد على أنه إذا لم تلبي أوروبا احتياجات
إيران ،فعندئذ س��تقرر إيران ،وإن وجود االتفاق
النووي أو عدم وجوده لن يكون مختلفا؛ فإيران
لها الحق في تعليق جزء من تعهداتها أو جميع
التزاماته��ا ف��ي االتف��اق الن��ووي ،لكنن��ا لم نقم
بذل��ك حت��ى اآلن ونحن ف��ي انتظ��ار التزامات
الجانب اآلخر.
وأش��ار خ��رازي إل��ى أن عالق��ات إي��ران م��ع
أوروب��ا والصي��ن وروس��يا مختلف��ة ومتنامي��ة،
مؤكدا على أننا ننسق مع الصين وروسيا ،ضد
الضغ��وط االمريكية ،ونعمل معا بش��كل وثيق.
وأش��ار رئيس المجلس اإلستراتيجي للعالقات
الخارجية في الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية

ف��ي جان��ب آخر م��ن حديثه ،ال��ى التحالف بين
إي��ران وروس��يا وتركي��ا ف��ي الموضوع الس��وري
وق��ال :لق��د حققت ال��دول الث�لاث تقدما جيدا
ف��ي القضي��ة الس��ورية ،لك��ن يجب أال ننس��ى ان
ه��ذه ال��دول لديها قضاياها الخاص��ة بها ،على
س��بيل المث��ال تركي��ا قلق��ة للغاي��ة بش��أن قوة
الجبهة الديمقراطية السورية ،فض ً
ال عن تدفق
المهاجرين الذين يعيشون على حدود إدلب.
وقال :رغم أن إيران وروس��يا لديهما أهدافا
أخ��رى ايض��ا ،اال إن القضاي��ا المش��تركة
للبل��دان الثالث��ة في األزمة الس��ورية هي أكثر
من االختالفات.
وردا عل��ى س��ؤال آخ��ر ح��ول س��وريا ،اش��ار
خ��رازي إل��ى أن إنج��ازات س��وريا الت��ي تحقق��ت
بدعم من إيران وروسيا ،إنجازات عظيمة ،وقال:
األمريكيون ليسوا سعداء بهذه اإلنجازات ،وهم
مس��تاؤون م��ن ان س��وريا تمكن��ت م��ن اس��تعادة
غالبية أراضيها من االرهابيين.
وق��ال إن التوج��ه النهائي لألزمة الس��ورية
ه��و ح��ل المش��كلة ،ويج��ب عل��ى األمريكيي��ن
الخ��روج م��ن هذا البلد وقب��ول الوضع الحالي.
وص��رح ب��ان إي��ران والصين بإمكانهم��ا لعب دور
مهم في اعادة اإلعمار في العراق وسوريا.
وح��ول العالق��ات االقتصادي��ة بي��ن إي��ران
والصي��ن ،ق��ال رئي��س المجل��س االس��تراتيجي
للعالقات الخارجية في الجمهورية اإلس�لامية
اإليراني��ة ،إن النف��ط والطاق��ة م��ن مج��االت
التع��اون بي��ن البلدي��ن ،مرحب��ا بمس��اهمة
الصي��ن ف��ي التنقي��ب ع��ن حق��ول النف��ط
واس��تثمارها ف��ي مختل��ف المج��االت ،بم��ا ف��ي
ذلك البتروكيماويات .وقال إن إيران ،منتجة
للطاق��ة ،والصي��ن تحت��اج أيض��ا للطاق��ة ،وأن
مصالح البلدين تتطلب الحفاظ على العالقات
رغم ضغوط الدول األخرى.
وأك��د خ��رازي :أظه��رت الصي��ن أن��ه على
الرغ��م من الضغ��وط األمريكية ضدها ،إال أنها
ال ترضخ لها وتسعى لمصالحها الخاصة.

الداخلية اإليرانية :استعداداتنا لزيارة األربعني تفوق األعوام املاضية
قال وزير الداخلية االيراني عبدالرضا رحماني فضلي ان اس��تعدادتنا
إلقامة مراس��م زيارة أربعينية اإلمام الحس��ين عليه السالم هذا العام تفوق
األعوام الماضية.
واش��ار رحمان��ي فضل��ي ،في تصري��ح ادلى به للصحفيي��ن على هامش
اجتماع مجلس الوزراء أمس األربعاء ،الى زيارته األخيرة للعراق والتوقيع
على مذكرة تفاهم للتعاون ،موضحا ان هذا البلد وعد بفتح طرق جديدة

 16مكتبا إلصدار تأشيرات
الدخول الى العراق في
زيارة االربعني
قال امين لجنة الزيارة االربعينية ومسؤول
مكت��ب الش��ؤون الحدودي��ة ف��ي وزارة الداخلي��ة
االيرانية ش��هريار حيدري ان  16مكتبا س��تعمل
عل��ى اص��دار تأش��يرات الدخ��ول ال��ى الع��راق في
مراس��م زي��ارة اربعيني��ة االم��ام الحس��ين علي��ه
السالم.
وق��ال حي��دري ،في تصريح لمراس��ل فارس،
ان��ه وف��ق االتف��اق الناج��ز م��ع العراق تقرر نش��ر
 12مكتب��ا ثابت��ا و 4مكات��ب مؤقت��ة الص��دار
تأش��يرات الدخ��ول ال��ى الع��راق ف��ي مختل��ف
المحافظات االيرانية.
واش��ار حي��دري ال��ى التوقي��ع عل��ى مذكرة
تفاه��م للتعاون بين ايران والعراق اثناء مراس��م
الزي��ارة االربعيني��ة ،موضح��ا ان ه��ذه المذكرة
ت��م التوقي��ع عليه��ا اثن��اء زي��ارة وزي��ر الداخلي��ة
االيران��ي ال��ى الع��راق ف��ي  5ايل��ول /س��بتمبر
الج��اري لتقدي��م الخدم��ات للزائري��ن م��ن قب��ل
البلدين وضمان أمنهم.
ونوه الى ان فرق عمل قد تم تشكيلها بهدف
تنفي��ذ الق��رارات والخط��ط الت��ي اتف��ق عليه��ا
الجانبان في تقديم الخدمات لزوار االربعينية.
واك��د عل��ى ض��رورة حيازة جوار س��فر نافذ
والحصول على تأش��يرة دخول رس��مية وفي غير
ه��ذه الحال��ة ف��ان عقوب��ات ش��ديدة س��يواجهها
منتهكو القوانين.

لزائري األربعينية حيث ستساهم في ترسيخ األمن اكثر مما مضى.
ولفت الى ان استعدادات ايران لمراسم الزيارة األربعينية تفوق األعوام
الماضية ،موضحا أن احدى المواضيع التي لم يتم التوصل فيها الى اتفاق
لحد اآلن تتمثل بمبلغ العملة االجنبية لمنح تأشيرات الدخول للزائرين.
وردا على س��ؤال حول الغاء تأش��يرات الدخول من قبل العراق قال اننا
نوافق على هذا الموضوع إال ان هذا البلد لم يوافق عليه.

البرملانان االيراني واالندونيسي يدعوان لتطوير
العالقات الثنائية

التقى وفد مجلس الشورى االسالمي المشارك في المنتدى البرلماني الدولي في جزيرة بالي
باندونيسا أمس األربعاء نائب رئيس البرلمان االندونيسي فضلي زون حيث دعا الجانبان الى تطوير
العالقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال االقتصادي.
واعتبر رئيس الوفد االيراني نور محمد تربتي نجاد خالل هذا اللقاء مشاركة ايران واندونيسيا
في مختلف االوس��اط االقليمية والدولية بانها تش��كل فرصة مغتنمة لتنس��يق المواقف ومزيد من
التع��اون بي��ن حكومت��ي وبرلمان��ي البلدي��ن ف��ي اط��ار توفي��ر مصالح العال��م االس�لامي مؤكدا على
اس��تعداد اي��ران لتعزي��ز التع��اون ف��ي هذا المجال .واش��ار الى تطوي��ر العالقات المصرفي��ة بين ايران
واندونيس��يا وقال ان توس��يع وتطوير العالقات المصرفية من شانها تعزيز العالقات االقتصادية بين
البلدين اكثر فاكثر .واعتبر تفعيل اللجان االقتصادية المش��تركة وتحقيق اهدافها بانه يش��كل
اهم القضايا المطروحة في العالقات الثنائية مشيرا الى تبادل وفود الصداقة بين البلدين.
ومن جانبه اش��ار نائب رئيس البرلمان االندونيس��ي خالل اللقاء الى العالقات الجيدة القائمة
بي��ن البلدي��ن داعي��ا ال��ى تعزي��ز العالقات في ش��تى المجاالت خاص��ة الزراعية والتع��اون بين اللجان
التخصصية للبلدين بشان القضايا ذات االهتمام المشترك.

