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بالرغم من التهديدات والتحذيرات األميركية
املركزي اإليراني :لدينا
العالقات اإلقتصادية اإليرانية-الصينية مستمرة
خطط لتحسني سوق
وتتعزز يوم ًا بعد يوم
العملة الصعبة

خطة إيرانية جديدة في صناعة
البتروكيمياويات؛ ملواجهة الحظر

ق��ال المتح��دث ومدير التحليل اإلحصائي لمنظمة الجمارك الصينية :على الرغم من كل
التهدي��دات والتحذي��رات م��ن جان��ب أمي��ركا بش��أن العقوبات ضد اي��ران والصين ،ف��ان العالقات
االقتصادية بين البلدين مازالت مستمرة وتتعزز يوماً بعد يوم.
وقال لي كوي ون ،في مقابلة مع (إرنا) ،أمس السبت :إن نمو التبادل االقتصادي عالمة على
تق��دم وتعزي��ز التع��اون بين البلدين ،قائ ً
ال :إن الصين هي أول وأكبر مش��تر للنفط وأكبر عميل
لصادرات إيران غير النفطية ،وال تزال هذه الحالة قائمة في عام .2018
ووفقاً له ،بلغ حجم الصادرات والواردات بين الصين وإيران ،وهو حجم التجارة بين البلدين،
 189ملياراً و 160مليون يوان ( 29ملياراً و 101مليون دوالر) في األش��هر التس��عة األولى من عام
.2018
وص��رح ك��وي ون إن ه��ذا الرقم أعلى بنس��بة 8ر 1في المائة عن نف��س الفترة من عام .2017
وأض��اف :إن ص��ادرات الصي��ن إل��ى إيران في األش��هر التس��عة األولى من هذا العام بلغ��ت  76ملياراً
و 180ملي��ون ي��وان ( 11ملي��اراً و 720ملي��ون دوالر) بانخفاض 3ر 16بالمئ��ة عن نفس الفترة من
الع��ام الماض��ي .وتاب��ع :ان واردات الصين من ايران في األش��هر التس��عة األولى من هذا العام بلغت
 112ملياراً و 980مليون يوان ( 17ملياراً و 381مليون دوالر).
وق��ال ك��وي ون :إن ه��ذا الرق��م زاد بنس��بة 1ر 19ف��ي المائ��ة عل��ى أس��اس س��نوي .وأضاف في
إش��ارة إلى العقوبات األمريكية ضد إيران :إن العالقات االقتصادية بين إيران والصين تتطور دون
اعتب��ار للقواني��ن المحلي��ة للدول الثالث الصي��ن ،كما كان الحال في الماض��ي تعمل مع إيران
من الناحية االقتصادية والتجارية ،وانس��حاب أميركا من اإلتفاق النووي ال يؤثر على العالقات
االقتصادية بين البلدين.
ووفق �اً للمتح��دث ومدي��ر التحلي��ل اإلحصائ��ي لمنظم��ة الجم��ارك الصينية ،ف��ان بكين ضد
األحادي��ة االقتصادي��ة للوالي��ات المتح��دة أو أي دول��ة أخ��رى ،والصي��ن ال تول��ي أهمي��ة لقواني��ن
تلك الدول المحلية ،لذلك نحن نعارض انس��حاب أمريكا من االتفاق النووي وفرض واش��نطن
عقوبات من جانب واحد ضد طهران.

على هامش معرض طهران الدولي للصناعات

تعتزم الجمهورية االسالمية االيرانية إنتاج  13منتوجاً جديداً في
مجال البتروكيمياويات لمواجهة الحظر األميركي.
وأف��ادت وكال��ة أنب��اء (ف��ارس) ،ف��ي تقري��ر له��ا ،ب��أن الصناع��ة
البتروكيمياوي��ة االيراني��ة تعت��زم الكش��ف عن ورقة جدي��دة رابحة مع
ب��دء العد العكس��ي للمرحلة الثانية من ف��رض الحظر األميركي ضد
ايران وتوجه وفود من (س��ابك) الس��عودية لمختلف الدول لوقف شراء
المنتوجات البتروكيمياوية والبوليمرية من ايران.
وم��ن أهم الخط��ط لمواجهة الحظ��ر في س��وق البتروكيمياويات
ه��و تنوي��ع س��لة إنت��اج المنتوج��ات البوليمري��ة ،بحي��ث ان��ه كلم��ا زاد
تنويع إنتاج وعرض المنتوجات في الصناعة البتروكيمياوية س��تزداد
الفرص للتسويق وبيع وتصدير المنتوجات.
وف��ي ه��ذا الس��ياق وللم��رة األول��ى ف��ي صناع��ة البتروكمياوي��ات
االيراني��ة وم��ع كس��ر إحتكار بعض الش��ركات األوروبي��ة واألميركية
ومنه��ا ش��ركة (فرس��اليس) ،فق��د توف��رت إمكاني��ة إنت��اج  13منتوج �اً
بوليمري �اً جدي��داً ،ستس��اعد فض ً
ال ع��ن تلبية حاجات الس��وق الداخلية
وإمكاني��ة الحص��ول عل��ى القيم��ة المضاف��ة ،ف��ي توفي��ر أرضي��ة أكب��ر
لألسواق التصديرية.
وق��د تمك��ن الخب��راء االيراني��ون م��ن التوص��ل ال��ى التكنولوجي��ا
الوطني��ة إلنت��اج  13منتوج �اً بوليمري �اً جدي��داً م��ن البول��ي اثيلي��ن

الخط��ي الخفي��ف والبول��ي اثيلي��ن الثقي��ل والبول��ي بروبيلي��ن .وف��ي
تصري��ح أدل��ى ب��ه المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة بتروكيمياوي��ات (ج��م)
حس��ين ميرأفضل��ي ،ق��ال :إنه في حال إكمال سلس��لة هذه المنتوجات
ف��ي الصناع��ات البتروكيمياوية التكميلية ،فانها س��تعود للبالد بمائة
مليون دوالر من القيمة المضافة سنوياً.
من جانبه ،أعلن المدير التجاري لشركة بتروكيمياويات (جم):
إن إمكاني��ة إنت��اج أكث��ر من ألف و 50طناً م��ن المنتوجات البوليميرية
الجديدة في الس��اعة الواحدة قد توفرت في هذا المجمع .وأضاف :إنه
وفق �اً للتوقع��ات التي أجريت ،فان  40بالمائة م��ن المنتوجات الجديدة
س��تدخل ال��ى األس��واق الداخلي��ة ،فيما س��تذهب البقي��ة أي  60بالمائة
ال��ى األس��واق األجنبي��ة .وأش��ار إل��ى إمكاني��ة تصدي��ر ه��ذه المنتوج��ات
الى إس��واق أوروبا ودول آس��يا الوس��طى والقوقاز وروسيا وتركيا والهند
والصين.
من جانبه ،أعلن مدير الش��ؤون الدولية لش��ركة بتروكيمياويات
(ج��م) حس��ين صف��اري ،ب��أن مجم��ع إنت��اج (راب��ر) يع��د المنت��ج األول
والوحي��د للمنتوج��ات الثالث��ة  LCBR , SBS , SBضم��ن  7منتوجات
رئيس��ية ف��ي الصناع��ة البتروكيمياوي��ة ف��ي الب�لاد ،وق��ال :إن إج��ازة
ه��ذا المجم��ع ه��ي من ش��ركة (فرس��اليس) االيطالية ،فيما الهندس��ة
األساسية أنجزت من قبل شركة (تكني مونت) االيطالية أيضاً.

روسيا ّ
تصدر الكهرباء إلى إيران
عام 2019

الخام الثقيل اإليراني يقترب من
 81دوالر ًا للبرميل

أعلن��ت وزارة الطاق��ة الروس��ية ب��أن روس��يا س��تصدر الكهرباء الى
ايران بصورة تجريبية في العام . 2019
وأف��ادت وزارة الطاق��ة الروس��ية ،ف��ي بي��ان ،أصدرت��ه به��ذا الص��دد
الجمع��ة ،إن الكهرب��اء المص��در سيرس��ل ال��ى الجمهورية االس�لامية
عبر ممر الطاقة (روسيا-جمهورية آذربايجان-ايران).
وذك��رت وكال��ة أنب��اء (ت��اس) الروس��ية ،ب��أن بي��ان وزارة الطاقة
الروس��ية ص��در ف��ي خت��ام اإلجتم��اع األول لفري��ق العم��ل المش��ترك
الثالثي لالنضمام الى منظومة الطاقة (ايران-جمهورية آذربايجان-
روسيا).
ول��م يذك��ر بي��ان ال��وزارة أس��ماء مس��ؤولي اي��ران وجمهوري��ة
آذربايج��ان ف��ي االجتم��اع الثالثي وم��كان انعقاد االجتم��اع ،وأضاف:
إن مس��اعد وزي��ر الطاق��ة الروس��ي اناتول��ي يانوفس��كي م ّثل ب�لاده في
االجتماع.
ووفق �اً للبي��ان ،ف��ان األط��راف الثالث��ة المش��اركة ف��ي االجتماع
أك��دت ف��ي االجتم��اع بأن ش��ركات (اينتر راي��و) الروس��ية و(توانير)
االيرانية و(آذر انرجي) اآلذربايجانية ينبغي عليها اإلسراع في تنظيم
المقترحات المعينة لتجارة الطاقة في مجموعة ش��بكة الطاقة بين
الدول الثالث وتوفير إمكانية تصدير الكهرباء الى ايران بصوة تجريبية
في العام . 2019

ارتف��ع س��عر النف��ط الخام الثقيل االيراني ،خالل األس��بوع الماضي
(المنته��ي ي��وم  5أكتوب��ر) ،بمق��دار دوالري��ن و 9س��نتات ليقترب من 81
دوالراً للبرميل الواحد.
وأعلن��ت وزارة النف��ط االيراني��ة ،إن س��عر برمي��ل النف��ط الثقي��ل
االيران��ي بل��غ خالل األس��بوع الماضي (المنتهي ي��وم  5أكتوبر) 86ر80
دوالر للبرميل الواحد ،فيما كان في األسبوع الذي سبقه 77ر 78دوالر.
وقد بلغت صادرات النفط الخام والسوائل الغازية االيرانية خالل الربيع
الماضي 6ر 2مليون برميل يومياً.

تعاون إيراني-هندي في مجال املوانئ
واملالحة البحرية
ناق��ش الجانب��ان االيران��ي والهن��دي س��بل التع��اون ف��ي مج��ال
الموان��ئ والمالح��ة البحري��ة واإلس��تثمار ف��ي مين��اء جابه��ار
الواق��ع جن��وب ش��رق اي��ران خ�لال زي��ارة ق��ام به��ا وف��د ايران��ي
الى الهند.
وأعل��ن محم��د راس��تاد ،المدي��ر التنفي��ذي للمنظمة ،ع��ن زيارة
ق��ام بها الى الهند إجتمع خاللها بمس��اعد وزي��ر الموانئ والمالحة
البحري��ة الهن��دي ناق��ش الجانب��ان س��بل تنمي��ة التع��اون في ش��ؤون
الموان��ئ والمالح��ة البحري��ة ف��ي مق��ر ه��ذه ال��وزارة الهندي��ة .كما
تط��رق الجانب��ان ،خ�لال اإلجتم��اع ،ال��ى توقي��ع إتف��اق مؤق��ت بي��ن
ش��ركة (بي.ج��ي.إل) الهندي��ة واي��ران لتنفي��ذ مش��روع ف��ي مين��اء
جابهار االيراني لبناء محطة حاويات بحرية.
كما تم خالل اإلجتماع التأكيد على تطبيق اإلتفاق الثالثي
بين ايران والهند وأفغانستان في مجال الترانزيت وإقامة اإلجتماع
الس��ابع للجن��ة التخصصي��ة الناش��طة ف��ي مجال التع��اون البحري
وشؤون الموانئ بين البلدين قريباً.
ه��ذا وبح��ث الجانب��ان ح��ول س��بل التع��اون الثنائ��ي بي��ن ميناء
مومباي الهندي وميناء جابهار االيراني.

رئيس مركز األبحاث الروسي:
أعل��ن رئي��س مركز األبحاث ح��ول (األبعاد اإلقليمية
للسياس��ات العس��كرية األمريكي��ة) ،ف��ي المعه��د الكن��دي-
األمريكي-الروس��ي ،إن الحظ��ر النفط��ي ض��د إي��ران يم��س
بعالق��ات واش��نطن م��ع العديد م��ن البلدان بس��بب األضرار
التي تلحق باقتصاداتها.
وق��ال فالديمي��ر باتيوك ،في حديث لمراس��ل (إرنا) في
موس��كو :إن الحظ��ر النفط��ي اإليران��ي س��يؤدي إل��ى ارتفاع
حاد في أس��عار النفط في الس��وق العالمية ،وهو ما س��يضر
باالقتص��اد ف��ي العدي��د م��ن دول العال��م .وأض��اف :إن إيران
تص��در حالي �اً أكثر من مليوني برميل نف��ط في اليوم ،وإن
مجرد إثارة مس��ألة الحظر النفطي أفضى الى ارتفاع س��عر

تصدير ألف طن من حديد
التسليح اإليراني إلى تركيا
أعل��ن مديرع��ام الس��كك الحدي��د ف��ي ي��زد،
مصطف��ى داودي ،إن��ه ت��م وألول م��رة نق��ل أل��ف
ط��ن م��ن حدي��د التس��ليح المنتج ف��ي مدينة يزد
(وس��ط) ،وذلك عن طريق خط س��كك الحديد
الى تركيا.
وأضاف داودي ،أمس السبت ،إن هذا الكم من
الحدي��د ت��م تصدي��ره بواس��طة  18عرب��ة ش��حن؛
مبين �اً ان الطاق��ة التصديري��ة لحدي��د التس��ليح
الى تركيا تبلغ  500طن سنوياً.
وتعتب��ر خط��وط الس��كك الحدي��د ف��ي ي��زد
األول��ى عل��ى مس��توى الب�لاد بنقله��ا  % 38م��ن
البضائ��ع ،و % 80م��ن المنتج��ات المعدني��ة ،و70
 %من بضائع الترانزيت.

10

معظمي :لن نواجه مشكلة في صناعاتنا
االستراتيجية رغم الحظر

أعل��ن محاف��ظ البن��ك المرك��زي ف��ي
الجمهورية االس�لامية االيرانية ،أمس السبت،
أن ل��دى البن��ك المرك��زي خطط �اً مح��ددة
لتحس��ين وضع س��وق العملة الصعبة واالتجاه
نحو أسعار متعادلة للعملة الصعبة.
وكت��ب عبدالناصر همت��ي ،على صفحته
ف��ي موق��ع (االنس��تغرام) :ان قائ��د الث��ورة
المعظ��م أكد عل��ى اتخاذ التدابي��ر والقرارات
الج��ادة والعملية لحل المش��كالت االقتصادية
الخم��س الرئيس��ية ..وم��ن ه��ذه الخمس��ة،
ف��ان  3ح��االت منه��ا؛ أي مش��كالت النظ��ام
المصرفي والسيولة النقدية والتضخم ،ضمن
المس��ؤولية المباش��رة للبن��ك المرك��زي.
وأض��اف :إذا أضفن��ا موض��وع العمل��ة الصعب��ة
ال��ى ه��ذه الح��االت ،فس��تبرز المس��ؤولية
الجسيمة للبنك المركزي وأهمية إجراءاته
وخطط��ه لتنفي��ذ إيع��ازات قائ��د الث��ورة ،األم��ر
ال��ذي يتطل��ب التع��اون م��ن أعض��اء مجل��س
ال��وزراء ف��ي المضي قدماً في سياس��ات البنك
المرك��زي ،إضاف��ة إلى إس��ناد من الس��لطتين
األخريي��ن (التش��ريعية والقضائي��ة) ،للتغل��ب
على المشكالت.
وتاب��ع همت��ي :لدين��ا خط��ط مح��ددة
للتحكم بالس��يولة النقدي��ة وتوجيهها ،والحد
م��ن وتي��رة تنام��ي التضخ��م ،وبالتال��ي خفضه
تدريجي �اً ،وترتي��ب المش��كالت المعق��دة ف��ي
النظام المصرفي حسب األولويات ،والحصول
عل��ى التراخي��ص الالزم��ة إلصالحه��ا ،وتبديل
الش��بكة المصرفي��ة ال��ى المح��رك الداف��ع
لإلنت��اج وتوفي��ر ف��رص العم��ل ،وخاص��ة
تحس��ين وض��ع س��وق العملة الصعب��ة واالتجاه
نح��و الس��عر المتع��ادل للعمل��ة الصعب��ة نظ��راً
لظ��روف البالد االقتصادية ،وس��وف يتم تنفيذ
ه��ذه الخط��ط بالتش��اور م��ع أصح��اب ال��رأي
ف��ي المج��ال االقتص��ادي والمصرف��ي والعملة
الصعب��ة وبالتع��اون مع مدراء وخب��راء البنك
المركزي والنظام المصرفي.

خالل األشهر الستة املاضية

أك��د مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والمناج��م
والتجارة رئيس مكتب منظمة تطوير الصناعة
اإليراني��ة ،منصور معظمي ،إن البالد لن تعاني
من مش��كلة جادة في الصناعات االس��تراتيجية
رغم الحظر.
وق��ال معظم��ي ،أمس الس��بت ،ف��ي تصريح
أدل��ى ب��ه للصحفيي��ن عل��ى هام��ش مع��رض
طه��ران الدولي للصناعات في نس��خته الثامنة
عش��ر :إنن��ا لس��نا غرب��اء م��ع الحظ��ر وليس��ت
ه��ذه الم��رة األول��ى الت��ي نعان��ي م��ن الحظ��ر،
وبالتأكي��د ستس��اعدنا قدراتن��ا ف��ي تج��اوز
مرحل��ة الحظ��ر .وأض��اف :ان��ه وف��ق الخط��ط
المنج��زة م��ن قبل الحكومة والق��رارات الجيدة
للغاي��ة الت��ي اتخ��ذت ف��ي المجلس التنس��يقي
لرؤس��اء الس��لطات الث�لاث فاننا ال نتص��ور إننا
س��نعاني من مشكلة جادة في مجال الصناعات

االس��تراتيجية .وتاب��ع :إنن��ا س��نتجاوز مرحل��ة
الحظ��ر بالتأكي��د بفض��ل الع��دد الكبي��ر م��ن
الشركات المعرفية في البالد.
ون��وه معظم��ي ال��ى أن��ه وف��ق الق��رارات
الت��ي اتخذته��ا الحكومة حول اس��تيراد الس��لع
والقي��ود المفروض��ة عل��ى اس��تيراد نحو 1400
س��لعة ،فانه بالتأكيد لن يتم اس��تيراد الس��لع
التي يمكن تصنيعها داخل البالد.
ه��ذا وب��دأ مع��رض طه��ران الدول��ي
للصناع��ات أعمال��ه ي��وم أمس بمش��اركة 180
ش��ركة أجنبية من  11دولة في الموقع الدائم
لمع��رض طهران الدولي .يش��ارك في المعرض
أكث��ر م��ن  560ش��ركة محلي��ة وأجنبي��ة.
مع��رض طه��ران الدول��ي للصناع��ات مفت��وح
لل��زوار ال��ى  16أكتوب��ر ف��ي المق��ر الدائ��م
للمعارض الدولية في طهران.

الحظر النفطي اإليراني يلحق الضرر بالعديد من البلدان
النفط في الس��وق العالمية فوق  80دوالراً للبرميل .وتابع:
ان��ه إذا ت��م تنفيذ العقوبات األمريكية عل��ى إيران في الرابع
من نوفمبر ،فان السعر سيتجاوز  100دوالر للبرميل.
وقال باتيوك :إن الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة
لزيادة إنتاج (أوبك) وصادراتها النفطية تذهب س��دى ولن
تتمك��ن ال��دول األعض��اء ف��ي المنظم��ة م��ن التعوي��ض عن
النق��ص في األس��واق إذا توقفت ص��ادرات النفط اإليرانية .
وأضاف :إن سوق النفط العالمية قد تزعزع بسبب التدخل
األمريك��ي وتدخ�لات ترام��ب ،وواش��نطن مس��ؤولة ف��ي واقع
األمر عن ارتفاع أسعار النفط .وأضاف الخبير الروسي :انه
إذا ت��م تخفي��ض صادرات النفط اإليراني ،فان س��عر النفط

س��يزداد وس��تكون دول مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا والتي
تواجه صعوبات اقتصادية في موقف أكثر صعوبة.
وتوق��ع رئي��س مركز األبحاث ح��ول األبعاد اإلقليمية
للسياس��ات العس��كرية األمريكي��ة ف��ي المعه��د الكن��دي-
األمريكي-الروس��ي ،إنه إذا ارتفعت أس��عار النفط العالمية،
فم��ن المرج��ح أن تظه��ر الموج��ة الجدي��دة م��ن األزم��ة
االقتصادي��ة ف��ي العال��م .وأش��ار الى أن��ه ولهذا الس��بب ،فان
الدول األوروبية مترددة في اتباع سياسات المغامرة لترامب،
وتح��اول أوروب��ا حل موضوع االتفاق النووي ،لذلك نرى ان
جمي��ع جهود بروكس��ل متمرك��زة حول منع خ��روج إيران
من نظام التعاون الدولي.

صادرات إيران غير
النفطية إلى أوروبا
ارتفعت بنسبة % 26
ارتف��ع متوس��ط الص��ادرات غي��ر النفطي��ة
اإليراني��ة إلى ال��دول األوروبية ،على الرغم من
التحذي��رات األمريكي��ة لخف��ض التج��ارة م��ع
طه��ران ،بنس��بة 9ر 112ف��ي المائ��ة م��ن حي��ث
ال��وزن و33ر 26ف��ي المائ��ة م��ن حي��ث القيم��ة
خالل األشهر الستة الماضية.
وف��ي األش��هر الس��تة األول��ى م��ن الع��ام
اإليران��ي الحال��ي (ب��دأ  21م��ارس  ،)2018ت��م
تصدي��ر أكث��ر م��ن  56ملي��ون طن من الس��لع
غي��ر النفطي��ة ،وه��و م��ا يق��ل بنس��بة 27ر 3في
المائ��ة عم��ا كان علي��ه في النص��ف األول من
الع��ام الماض��ي .كم��ا دخ��ل البالد خ�لال هذه
الفترة  16مليوناً و 220طن من السلع ،والتي
انخفضت بنس��بة 3ر 9في المئة مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي.
إيطالي��ا وألماني��ا وبلجي��كا وإس��بانيا
وهولن��دا وفرنس��ا وبريطانيا واليون��ان وبولندا
والنمس��ا وس��لوفاكيا والبرتغ��ال والدنم��ارك
وكرواتي��ا وسويس��را وجمهورية التش��يك هي
 16دول��ة أوروبي��ة مدرج��ة في قائم��ة  100دولة
ه��ي وجه��ات تصدير الس��لع اإليرانية ،كما أن
الوالي��ات المتحدة والمكس��يك م��ن الوجهات
الرئيس��ية لتصدي��ر البضائ��ع اإليراني��ة خ�لال
الفترة المذكورة أعاله.
دراس��ة ج��داول إحص��اءات الجم��ارك ف��ي
األش��هر الس��تة األول��ى م��ن ه��ذا الع��ام تكش��ف
ع��ن زيادة الص��ادرات الى البل��دان األوروبية في
ال��وزن بنس��بة  112ف��ي المائ��ة ،بم��ا ف��ي ذلك
المنتجات البتروكيماوية .

تنمية التعاون اإلقتصادي والتجاري بني طهران واسالم آباد
ت��م التأكي��د خ�لال اللقاء بي��ن القنص��ل العام
االيراني في بيش��اور وحاكم والية خيبربختونخواه
الباكس��تانية عل��ى تنمي��ة العالق��ات بي��ن اي��ران
وباكستان في جميع المجاالت وخاصة االقتصادية
والتجارية.
وقد التقى القنصل االيراني في بيش��اور محمد
باق��ر بيك��ي ،مع حاك��م والية خيبربختونخواه ش��اه
فرمان خان ،لبحث سبل تنمية العالقات االقتصادية
بي��ن البلدي��ن نظ��راً لإلمكاني��ات الت��ي تتمت��ع به��ا
الوالية الباكستانية.
وف��ي بداية اللقاء ،قدم القنصل االيراني تهانيه
لف��وز ح��زب أنص��اف وتش��كيل الحكوم��ة ف��ي والي��ة
خيبربختونخ��واه وتعيي��ن ش��اه فرمان خ��ان حاكماً
له��ا .وأع��رب بيك��ي ع��ن أمل��ه بتطوي��ر العالق��ات بين
البلدين اللذين تربطهما عالقات ثقافية مشتركة،
معلناً استعداد ايران للمشاركة في مشاريع الوالية
ومنه��ا المواص�لات وإنش��اء محط��ات مائي��ة لتولي��د
الكهرب��اء ،وكذل��ك تش��ييد الس��دود والجس��ور،

مطالب �اً برفع العقبات المصرفي��ة التي تواجه رجال
أعمال البلدين.
م��ن جانب��ه ،أعل��ن فرم��ان خ��ان ع��ن اس��تعداد

الوالي��ة لتوس��يع التع��اون بي��ن البلدي��ن وض��رورة
دع��م الف��رص التجاري��ة بينهم��ا نظ��راً للثقاف��ة
واللغة المشتركة.

