الأحد  3ربيع االول 2018/11/11 - 1440
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محليات

ويؤكدون بأن هناك إجماع ًا دولي ًا ضد الحظر األمريكي على إيران

مشير ًا إلى أن االتفاق النووي مثال واضح لإلجماع الدولي إلحالل األمن واالستقرار

نواب بمجلس الشورى االسالمي :ايران تجاوزت أصعب الظروف الناجمة عن العقوبات السابقة

*مسؤول في لجنة الطاقة :أمريكا
باتت وحيدة في العالم
أكد عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى
اإلسالمي أن االعتماد على اإلقتصاد المقاوم

والش��عب هو السبيل األمثل لتجاوز العقوبات
قائ� ً
لا( :الب��د أن نعتم��د مقاوم��ة ذكي��ة أم��ام
العقوبات كي نتخطاها).
وأض��اف عل��ي رض��ا رحيم��ي لمراس��ل (إرن��ا)
أن العقوب��ات ليس��ت بالش��يء الجديد فس��بق
وفرض��ت أمري��كا عقوب��ات عل��ى إي��ران وعل��ى
ذل��ك فإنه��ا ال يمك��ن أن تع��رض الجمهوري��ة

اإلسالمية اإليرانية لمشاكل جادة.
وأوضح ان العقوبات تشمل قطاعات الطاقة
والنق��ل والمص��ارف والم��ال وه��ذا م��ا جربت��ه
إيران سابقا واثبتت قدرتها على مقاومة كل
ما ينجم عن ذلك.
ب��دوره أك��د عض��و لجن��ة األم��ن القوم��ي
والسياسة الخارجية بمجلس الشورى اإلسالمي

 1.2مليون ايراني ينتظرون أداء مناسك الحج للعام القادم
أعل��ن رئي��س منظم��ة الح��ج والزي��ارة االيراني��ة ،ي��وم الس��بت ،ان 1.2
مليون ايراني كانوا قد سجلوا في السنوات الماضية ،ينتظرون موسم
الحج القادم .وقال حميد محمدي :خالل سنوات  2005و 2006و،2007
س��جل عدد من الراغبين اس��ماءهم للحج ،وأودعوا رسوم التسجيل (او
م��ا يس��مى وديع��ة الح��ج) ل��دى البن��ك الوطن��ي (بانك مل��ي) وقاموا
بتس��جيل بياناته��م ،وم��ن المحتم��ل ان تك��ون بع��ض المعلوم��ات ق��د
تغي��رت خالل هذه الس��نوات االخي��رة ،بما فيها العنوان او لعل بعضهم
انصرفوا ..لذلك قررنا تنظيم هذه المعلومات.
وأوض��ح محم��دي ان ع��دد االش��خاص المس��جلين خ�لال الس��نوات
المذك��ورة آنفا يبلغ قرابة  1.2ش��خص ،مضيف��ا :ان تنظيم معلومات

هؤالء االش��خاص هو من اجل تحديد االولويات والتواصل وجرد عدد
المستعدين ألداء مناسك الحج وتقديم التدريب الالزم لهم وإيصال
المعلوم��ات له��م ،لذلك قام��ت منظمة الحج والزيارة باس��تدعاء عام
للراغبي��ن ب��أداء ح��ج التمتع ،لتنظيم وتحديث معلومات ه��ؤالء الـ1.2
شخص المسجلين سابقا.
ودعا رئيس منظمة الحج والزيارة ،الراغبين (من المسجلين سابقا)
الى إكمال بياناتهم ومعلوماتهم من خالل مراجعة منظومة الحجز
للح��ج عل��ى موق��ع منظمة الحج والزي��ارة ،او مراجع��ة مكاتب خدمات
الزيارة ،منوها ان هذا االمر فقط لتحديث المعلومات وتنظيمها ومن
السابق ألوانه تحديد االولويات او تحديد كلفة الحج.

مرتضى صفاري نطنزي أن الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية تجاوزت أصعب الظروف الناتجة عن
الحظ��ر في الس��ابق وال يوجد هن��اك أي مبرر
للحظر األمريكي األحادي الحالي ضد إيران
وهناك إجماع دولي ضده.
وأض��اف صف��اري نطن��زي ف��ي حدي��ث م��ع
(إرن��ا) أن العدي��د م��ن ال��دول ال ترف��ض ه��ذا
الحظر فحسب بل تتصدى له.
وأك��د أن الدول األوروبية تواكب إيران في
مواجه��ة الحظ��ر األمريك��ي وتقدم آلي��ة بهذا
الشأن وتساعد طهران إلبطال مفعول الحظر
مضيف �اً أن العديد م��ن الدول تعارض أمريكا،
األم��ر ال��ذي أدى ال��ى عزلته��ا عل��ى الصعي��د
الدولي.
م��ن ناحيت��ه أك��د عض��و لجن��ة الطاقة في
مجلس الش��ورى اإلسالمي مهرداد الهوتي أن
إيران ستكون الطرف الرابح في مجال الحظر
كما في السابق وقال :أن أمريكا بقيت وحيدة
اليوم في العالم أكثر من أي وقت مضى إذ أن
حلفاءها ال يواكبونها أيضاً.
وأضاف الهوتي في حديث مع مراسل (إرنا)
بش��أن الدفعة الجديدة من الحظر األمريكي
األح��ادي ض��د إيران أن األمريكيي��ن يحاولون
من خ�لال نزعتهم اإلس��تكبارية ونفوذهم في
العدي��د م��ن الش��ركات الكب��رى ف��ي العال��م
تحقي��ق مآربه��م بش��أن الحظ��ر لك��ن الش��عب
والمس��ؤولين ف��ي إي��ران س��يقفون صامدي��ن
أمامه على غرار المراحل السابقة.
وأك��د على ضرورة اإلس��تفادة من الخبرات
والتج��ارب الس��ابقة المكتس��بة بش��أن إبط��ال
مفع��ول الحظ��ر وكذل��ك ض��رورة تعزي��ز
الوح��دة والتالحم معرباً عن أمله بأن يتخلى
الرئي��س األمريك��ي دونالد ترام��ب عن أوهامه
وأن يدرك حقائق المجتمع الدولي.

مسؤول باكستاني :ليدعم العالم ايران
ويقف بوجه مغامرات ترامب
قال سفير باكستان االسبق في إيران جاويد حسين ،إن الحظر األمريكي ضد إيران غير
عادل ويتعارض مع القانون الدولي ،مضيفا ،إن على العالم الوقوف بوجه مغامرات ترامب
من خالل دعمه إليران.
وادان جاوي��د حس��ين ف��ي مقابل��ة م��ع مراس��ل ارنا في اس�لام اباد ي��وم الس��بت ،االجراءات
االمريكي��ة بف��رض الحظ��ر ض��د اي��ران ،وق��ال  :دونال��د ترام��ب ق��د انتهك مرتي��ن القانون
الدولي :أوال ،عندما انسحب من جانب واحد من االتفاق النووي ،و ثانيا عندما بدأ الحظر
الجائر ضد إيران .ولفت الى سياسات دونالد ترامب العدائية ضد إيران ،وقال :إن تصرفات
الرئيس االمريكي ضد إيران ستكون لها عواقب وخيمة في المستقبل.
وأضاف الدبلوماسي الباكستاني البارز ،أن االتفاق النووي اإليراني تحقق بجهد طويل
م��ن قب��ل إي��ران واالتح��اد األوروب��ي والغ��رب ،لك��ن ترام��ب انتهك��ه دون س��بب وللضغط على
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلعادة فرض الحظر ضد إيران.
ووص��ف جاويد حس��ين ،االتفاق النووي بأنه مثال واض��ح لإلجماع الدولي الحالل األمن
واالس��تقرار ف��ي المنطق��ة ،قائ�لا إن ترام��ب ه��و ممثل المجموع��ة المتطرفة ف��ي الواليات
المتحدة ،ولهذا السبب قام بشن سياسات عدوانية ضد إيران.
وصرح مس��ؤول وزارة الخارجية الباكس��تانية الس��ابق ،بأن إيران قد امتثلت لجميع مواد
االتف��اق الن��ووي وفق��ا لتقاري��ر الوكال��ة الدولية للطاقة الذري��ة ،قائال إن انته��اك االتفاق
النووي وفرض الحظر ضد إيران قد خلق وجها سيئا المريكا في العالم.
وأضاف سفير باكستان السابق في هولندا وكوريا الجنوبية ،إن اجراء ترامب المعادي
إليران ،أدانته المحافل الدولية ،وإن العالم يجب أن يحمي إيران من مغامرات ترامب ألنه
يج��ر العالم الى عدم االس��تقرار .وأش��ار الدبلوماس��ي الباكس��تاني الس��ابق ،ال��ى اجراءات
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لمواجهة الحظر ،وقال إن نتيجة الحظر هي أن الحكومة
اإليراني��ة س��تتخذ إج��راءات مض��ادة للتص��دي له��ا  ،وكم��ا ف��ي الس��ابق ف��ان الجمهوري��ة
اإلسالمية اإليرانية ستبذل قصارى جهدها الحباط الحظر وتلبية احتياجات الشعب.
وتط��رق جاوي��د حس��ين ال��ى قدرات إي��ران لتحقيق االكتف��اء الذاتي االقتص��ادي وتلبية
االحتياجات المحلية وقال ،إن ايران على مدى  40عاما الماضية تعرضت للحظر عشرات
المرات من قبل أمريكا والغرب ،واستطاعت حكومة إيران وباالعتماد على شعبها وشبابها،
من الخروج من هذه المشاكل بشكل جيد.
وص��رح إن امري��كا لوحده��ا ال تس��تطيع عزل إيران ألن المجتم��ع الدولي يقف الى جانب
إي��ران ه��ذه الم��رة  ،موضح��ا إن المجتم��ع الدول��ي ،بما في ذل��ك االتحاد األوروبي وروس��يا
والصين وباكستان وتركيا ودول أخرى في العالم  ،تدعم إيران.
وفي ختام تصريحاته ،قال س��فير باكس��تان الس��ابق لدى إيران :دعم االتفاق النووي هو
ف��ي مصلح��ة األم��ن واالس��تقرار العالميي��ن ،لك��ن الحظ��ر األمريكي المفروض يس��تهدف
االزدهار االقتصادي في إيران.

خالل لقاء شهيدي وباتياشفيلي
مسؤول :عوائد كل سائح
جورجيا تبدي رغبتها في تعزيز التعاون مع ايران أجنبي في البالد تعادل
قيمة  30برميل نفط

في جلسة تبادل وجهات النظر مع عدد من النخب الهولنديني

السفير اإليراني :لغة الحظر والضغوط ضد الشعب اإليراني لن تحقق مآربها

أك��د س��فير الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليراني��ة ف��ي هولندا ،أن الذي��ن يتحدثون
بلغ��ة الحظ��ر الضغ��وط ض��د الش��عب
اإليراني لن يحققوا مآربهم.
وف��ي جلس��ة تب��ادل وجه��ات النظ��ر م��ع
ع��دد م��ن النخ��ب الهولنديي��ن الذي��ن زاروا
إي��ران ف��ي إط��ار حم�لات س��ياحية ثقافي��ة،
أش��ار علي رضا جهانغيري الى أثر المعالم
الحضاري��ة والس��ياحية ف��ي إي��ران ،وصرح:
ان الحضارة اإليرانية اإلس�لامية والش��عب
المثق��ف والمضياف والمس��الم والطبيعة

المتنوع��ة الخالب��ة في إي��ران ،تجذب إليها
جمي��ع الزوار االجانب الذين يزورون إيران،
حيث يذعن الذين س��افروا الى هذه الديار،
أن االع�لام العالم��ي ولألس��ف يص��ور إيران
بشكل آخر.
وأضاف :أنتم أيها النخبة الذين شاهدتم
إي��ران عن كثب ،تؤي��دون هذه النقطة بأن
الشعب اإليراني يستحق التكريم ،ولكن من
المؤسف هناك أشخاص في العالم مازالوا
يتحدثون مع الشعب اإليراني بلغة الحظر
والضغ��وط ،ف��ي حي��ن انهم يرتكب��ون خطأ

ايران تدين العملية اإلرهابية
في استراليا
أدان��ت وزارة الخارجية االيرانية العملية االرهابية في مدينة ملبورن
االس��ترالية ،وق��ال المتح��دث باس��م وزارة الخارجي��ة االيراني��ة به��رام
قاسمي ،ان القيام بمثل هذه الممارسات البشعة وغير اإلنسانية يشير
إلى أن غدة داعش الس��رطانية عبارة عن فكر إرهابي وغير إنس��اني قبل
أن تكون جماعة إرهابية.
واض��اف :إن داع��ش ترس��خ ف��ي العدي��د م��ن أج��زاء العال��م ،بالدع��م

كبيرا ولن يحققوا مآربهم.
وتاب��ع :ان النخ��ب الذي��ن س��افروا ال��ى
إي��ران ،يمكنه��م ان يلمس��وا جي��دا ان حظر
الخطوط الجوية او إلغاء رحالت الطيران
الى إيران ،انما فقط تهدف لضرب الشعب
اإليراني وجميع المسافرين الذين يريدون
التع��رف على الحقائق في إيران الى جانب
معالمها الخالبة ،ومن المؤسف ان واضعي
الحظر عاجزون عن إدراك هذه المواضيع.
وأك��د الس��فير اإليران��ي ان اح��دى
سياس��ات الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليرانية
تتمثل في تنمية السياحة ،قائال :ان سفارة
الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة تدع��م
استمرار السفرات السياحية الى إيران.
وف��ي ه��ذا اللق��اء ال��ودي ،أش��اد النخ��ب
الهولنديون الذي��ن زاروا إيران في  3رحالت
سياحية تضم كل منها  80الى  90شخصا
بمبادرة صحيفة (ان آر سي) ،بحسن ضيافة
الش��عب اإليران��ي ودماثت��ه ،وأك��دوا انه��م
قب��ل زيارته��م ال��ى إي��ران س��معوا مواضي��ع
س��لبية ع��ن إي��ران عب��ر وس��ائل االع�لام ،اال
انه��م وم��ن خالل زيارتهم ال��ى إيران تعرفوا
عل��ى الحقائ��ق ،وأدركوا ك��ذب الدعايات
التي تزعم ان إيران بلد خطير.
ووص��ف ه��ؤالء النخ��ب الهولندي��ون
م��دن ش��يراز واصفه��ان وق��م و ...بأنها مدن
جميلة وجذابة ،مضيفين :لقد سافرنا الى
مختلف الدول في الش��رق االوس��ط ،اال ان
مس��توى االم��ن الموج��ود ف��ي إي��ران كان
الفتا بالنسبة لنا.

ال��ذي تلقاه من بعض البلدان لس��نوات عدي��دة  ،بما في ذلك الفكري
والسياس��ي والمال��ي واجت��ذاب الن��اس م��ن مختل��ف أنح��اء العالم في
بيئ��ات وثقاف��ات مختلف��ة ال��ى اف��كاره المنحط��ة وغي��ر اإلنس��انية.
والطريقة الوحيدة للتخلص منه وإنقاذ المجتمع البش��ري من فكره
الش��يطاني ه��و قط��ع الدعم الكامل ل��كل الجماعات والزم��ر اإلرهابية
وتجفيف جذورها.
يش��ار ال��ى ان ش��خصا قت��ل وأصي��ب اثن��ان آخ��ران بجروح ف��ي هجوم
بس��كين خ�لال س��اعة االزدح��ام وس��ط ملبورن حي��ث اطلقت الش��رطة
النار على المهاجم قرب عربة تشتعل فيما قالت الشرطة إنها تتعامل
م��ع الهج��وم عل��ى أنه عم��ل إرهابي ،موضحة أن المش��تبه ب��ه من أصل
صومالي ومعروف لدى أجهزة االستخبارات.
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أبدى وزير التعليم والثقافة والرياضة الجورجي ميخائيل باتياشفيلي رغبة بالده في تعزيز
التعاون الثقافي مع الجمهورية االسالمية االيرانية.
وقال باتياش��فيلي ،خالل لقائه الس��فير االيراني لدى بالده جواد قوام ش��هيدي ،ان الحكومة
الجورجي��ة ترغ��ب ف��ي تمتين اواصر الصداقة والتعاون المتعدد االطراف مع ايران على اس��س
القواسم التاريخية والثقافية المشتركة.
واعتب��ر االواص��ر التاريخي��ة والثقافي��ة بي��ن جورجي��ا واي��ران م��ن اه��م عناص��ر نم��و وتوطيد
العالق��ات بي��ن البلدي��ن .واك��د الوزي��ر الجورجي عزيم��ة بالده في اس��تخدام جمي��ع الطاقات
المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين .من جهته قال قوام شهيدي ،ان البلدين يمتلكان طاقات
وقدرات اقتصادية وعلمية وثقافية واسعة لتوطيد العالقات بينهما.
ولف��ت الس��فير االيران��ي ال��ى ان االرتقاء بمس��توى العالقات العلمية والثقافي��ة بين البلدين
يتطل��ب بن��ى تحتي��ة قانوني��ة وبه��ذا الص��دد ف��ان الوثائ��ق القانوني��ة للتع��اون الثقاف��ي ومنه��ا
االتفاقية الثقافية الرسمية متوفرة .وتباحث الجانبان خالل اللقاء ايضا حول دعم المقاعد
الدراسية للدراسات االيرانية والجورجية في جامعات البالد ومعالجة مشاكل االقامة للطلبة
االيرانيين والتعاون في مجاالت التقنيات الحديثة واصدار ترخيص لتأسيس مدرسة ايرانية
في جورجيا واالستفادة من طاقات اتحادات الصداقة بين البلدين والتوقيع على عقد التوأمة
بي��ن مدينت��ي رش��ت االيرانية وكوتاس��ي الجورجية واقامة اس��ابيع ثقافية ومع��ارض فنية في
كال البلدين لتمتين االواصر الثقافية بينهما.

ضبط أكثر من  10أطنان مخدرات خالل اسبوع في ايران
اعلن مس��اعد امين لجنة مكافحة المخدرات في ايران اس��د اهلل هادي نجاد عن كش��ف
وضبط أكثر من  10أطنان من المخدرات خالل اسبوع في البالد.
وقال اسد اهلل هادي نجاد ،ان إجمالي المخدرات التي اكتشفت وضبطت منذ  30تشرين
االول /اكتوب��ر الماض��ي ولمدة اس��بوع بلغ��ت  10آالف و  118كيلوغراما وهو مايدلل على
انخفاض بنسبة  33بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من االسبوع الذي سبقه حيث بلغت 15
الفا و  181كيلوغراما .واضاف ،ان اسباب خفض كشف وضبط المخدرات خالل االشهر
الس��بعة الماضية في محافظتي سيس��تان وبلوشستان و كرمان /جنوب شرق ايران /تعود
الى خفض نقلها عبر الطرق البرية وزيادة نقلها عبر البحر.
وتاب��ع :ان االفي��ون يش��كل الج��زء الكب��ر م��ن المخ��درات المضبوط��ة حي��ث بل��غ 7898
كيلوغراما وهو ما يشكل نسبة  78بالمئة.
كم��ا ق��ال القائ��د العام لقوات خفر الس��واحل التابعة لمحافظة بوش��هر ولي اهلل رضائي
نج��ادّ :
إن ق��وات قاع��دة بندر كناوه (جنوب) ضبطت  960كيلوغراماً من مادة األفيون بعد
عملية إطالق نار دارت بينها وبين مهربي المخدرات وسط المياه.
وأض��اف رضائ��ي نج��اد أم��ام جمع م��ن الصحفيي��ن ّ
إن قوات خفر الس��واحل ف��ي تنفيذها
لمش��روع تعزي��ز رص��د مداخ��ل ومخ��ارج محافظة بوش��هر لمكافح��ة ُّ
وتعقب مهربي الس��لع
والمخدرات ،تع ّرفت على سفينتين تحمالن مخدرات حاول طاقمها الفرار عبر إطالق النار
باتجاه قوات األمن لكنهم س��رعان ما إضطروا الى اإلستس�لام بس��بب ما تل ّقوه من مواجهة
نارية كثيفة من جانب قوات خفر السواحل.
وقال رضائي نجاد :لقد تم إعتقال  3مهربين خالل العملية ،معلناً عن ضبط  3آالف طن
من المخدرات منذ  21مارس  2018حتى اآلن في محافظة بوشهرّ .
وأكد رضائي نجاد على
عدم سماح قوات الحرس البحري بتهريب أيّة سلع أو مخدرات عبر المياه.

ق��ال رئي��س منظم��ة الت��راث الثقاف��ي
والصناعات اليدوية والسياحة االيرانية ،علي
اصغ��ر مؤنس��ان ،ان دخول كل س��ائح اجنبي
ال��ى الب�لاد يع��ادل عوائ��د تصدي��ر  30برمي��ل
نفط .
واش��ار مؤنس��ان الى التأثي��رات االقتصادية
االيجابية لوفود الس��ياح االجانب الى البالد،
موضح��ا ان مع��دل عوائ��د الس��ياحة الطبي��ة
يبل��غ  2500دوالر ل��كل س��ائح ،كم��ا ان معدل
عوائ��د الس��ياحة الديني��ة يت��راوح مابين 400
الى  600دوالر لكل سائح.
ون��وه ال��ى ان متوس��ط عوائ��د كل س��ائح
اجنب��ي يبلغ نح��و  1500دوالر ،وه��و ما يعادل
عوائ��د تصدي��ر  30برميل نفط ،فيما لو حدد
سعر البرميل الواحد نحو  50دوالر فقط.
ولف��ت ال��ى ارتف��اع ع��دد الس��ياح االجان��ب
خالل االشهر االربعة االولى من العام الجاري
(االيراني يبدأ في  21آذار /مارس) بنس��بة 38
بالمئ��ة ،ومعظمه��م م��ن الع��راق واذربايج��ان
وارمينيا وتركيا والسعودية.

مصرع صيادين إثنني
في إشتعال لنش للصيد
بالقرب من جابهار
ق��ال مدي��ر ع��ام الث��روة الس��مكية ف��ي
محافظ��ة سيس��تان وبلوشس��تان (جن��وب
ش��رقي اي��ران) ،إن حادث اش��تعال الحريق
في لنش كنارك لصيد الس��مك ،أس��فر
عن مصرع شخصين إثنين وإصابة اثنين
آخرين.
واضاف هدايت اهلل مرادزهي في مقابلة
م��ع مراس��ل ارن��ا ي��وم الس��بت ،ان الني��ران
اش��تعلت ف��ي لن��ش صي��د االس��ماك على
بع��د  120مي��ل بح��ري م��ن مي��اه جابه��ار
الس��احلية بالق��رب م��ن س��لطنة عم��ان
الليلة الماضية.
وأوض��ح أن��ه بع��د أن انفج��ر خرط��وم
المح��رك وب��دأ الحري��ق ،حوص��ر أربع��ة
أش��خاص ف��ي غرف��ة المح��رك ،حيث قتل
شخصان فيما أصيب اثنان آخران.
وق��ال المدير العام للثروة الس��مكية في
محافظة سيس��تان وبلوشس��تان :إجماال،
كان هن��اك  16ش��خصا ف��ي اللن��ش،
وت��م إخم��اد الني��ران بع��د ث�لاث س��اعات
باس��تخدام  10طفايات حريق ،وبمساعدة
جهود إغاثة من القوات العمانية.
وأش��ار الى أن اللنش كان قد توجه الى
المي��اه الدولي��ة وتع��رض للح��ادث حي��ن
الع��ودة محم�لا بأكث��ر م��ن  60طن��ا م��ن
األسماك الصناعية.

