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فيما يؤكد ضرورة تعزيز البنى التحتية السياحية لجزيرة كيش

في ظل إتفاق التعاون اإلقتصادي املشترك

روحاني :اإلكتفاء الذاتي سيمنع تغطرس اآلخرين علينا
ونسعى لتنمية دبلوماسية الكهرباء

رئيس املركزي اإليراني يؤكد ضرورة تنمية
التعامل املصرفي مع سوريا

أك��د رئي��س البنك المرك��زي االيراني عبدالناصر همتي ،في لقائ��ه يوم االثنين وزير
االقتص��اد والتج��ارة الخارجي��ة الس��وري محم��د س��امر الخلي��ل ،أك��د عل��ى تنمي��ة التعام��ل
المصرفي في ظل إتفاق التعاون االقتصادي المشترك بين البلدين.
وناقش الطرفان ،خالل االجتماع الذي جرى في مبنى البنك المركزي االيراني ،سبل
تنمي��ة التع��اون المال��ي والمصرف��ي بين ايران وس��وريا وقضايا أخ��رى منها تبادل الحس��ابات
المصرفية وتيسير عملية التحويالت المالية بين طهران ودمشق ،ايجاد قنوات االتصال بين
المصارف التجارية ،فض ً
ال عن إنشاء بنك مشترك.
واعتب��ر همت��ي تنمي��ة العالق��ات التجاري��ة رهن �اً بتنمي��ة العالق��ات المصرفي��ة ف��ي إط��ار
تطبي��ق اتف��اق التع��اون االقتص��ادي المش��ترك ،وق��ال :ان تطبي��ق وتنمي��ة التب��ادل التج��اري
بالعمل��ة الوطني��ة للبلدي��ن ب��ات ضم��ن ج��دول األعم��ال ويجب علين��ا التحرك به��ذا االتجاه
لحذف العمالت األخرى في عالقاتنا التجارية.
وأش��ار رئيس البنك المركزي االيراني الى العالقات االس��تراتيجية بين ايران وس��وريا
وفش��ل مؤم��رات األع��داء ض��د الش��عب الس��وري؛ معلناً اس��تعداد اي��ران على تطوي��ر عالقاتها
االقتصادية مع سوريا.
م��ن جانب��ه ،ن��وه وزي��ر االقتص��اد والتج��ارة الخارجية الس��وري بالعالقات الودي��ة المتينة
بي��ن طه��ران ودمش��ق ،قائ ً
ال :ان تنمية العالقات المصرفية يش��كل أح��د ركائز إتفاق التعاون
االقتص��ادي بعي��د األم��د بي��ن ايران وس��وريا؛ الفتاً في الس��ياق الى دور البنكي��ن المركزيين
االيراني والسوري في تسهيل العالقات التجارية الثنائية.
كم��ا رح��ب محم��د س��امر الخلي��ل بتنمي��ة العالق��ات االقتصادي��ة عل��ى أس��اس العمل��ة
الوطني��ة بي��ن اي��ران وس��وريا؛ معلناً اس��تعداد البنك المركزي الس��وري لتحكي��م العالقات
المصرفية مع ايران ،وداعياً الى اإلسراع في تطبيق اإلجراءات المصرفية الثنائية.
يذكر أن وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الس��وري ،محمد س��امر الخليل ،زار طهران
على رأس وفد لحضور اجتماعات اللجنة االقتصادية المشتركة بين ايران وسوريا.

نظر ًا ملوقعها الجغرافي وإطاللها على املياه الدولية
وزير الطاقة :األعداء كانوا دبّروا لمؤامرة
واسعة عبر توظيف التغييرات المناخية

الوف��اق/وكاالت -ق��ال الرئي��س حس��ن روحان��ي :إن
إكتفين��ا عل��ى ذاتن��ا س��نمنع غطرس��ة اآلخري��ن علينا ولن
يس��مح أح��د لنفس��ه بف��رض رأي��ه علين��ا ،مؤك��داً عل��ى أن
الغطرس��ة ليس��ت صني��ع الوالي��ات المتح��دة فحس��ب ،ب��ل
حتى الدول الفقيرة والدول التي ضحينا من أجلها س��تبدأ
بالتغطرس علينا إن أصحبنا نحتاج غيرنا.
وخالل كلمة له في وزارة الطاقة أثناء زيارته لها أمس
االثني��ن ،أضاف رئيس الجمهورية ب��أن الحاجة والفاقة من
ش��أنها أن تنس��ف قوة عظمى ،مش��دداً على ضرورة االعتماد
عل��ى ال��ذات .وص � ّرح الرئي��س روحان��ي ب��أن الب�لاد ولحس��ن
الح��ظ تتمت��ع بإكتف��اء ذات��ي ف��ي المي��اه والكهرب��اء وبناء
الس��دود وإنش��اء محط��ات الطاق��ة وه��ي ف��ي غن��ى ع��ن باقي
الدول ،بل وباتت تقدم خدمات هندسية الى دول أخرى.
وق��ال رئي��س الجمهوري��ة :إنن��ا الي��وم نس��عى ال��ى تنمية
دبلوماس��ية الكهرب��اء ،واصفاً إياها بأنه��ا إجراء كبير يوفر
الفرص��ة إلي��ران ك��ي تصدر الكهرباء الى باق��ي الدول وإلى
الجوار أو تتبادل معهم هذه الطاقة وتتصل بالشبكة الكبرى
في آسيا وأوروبا.
وتط��رق الرئيس روحاني ،خالل اإلجتماع ،الى ش��واطئ
جنوب البالد وسواحل مكران (جنوب شرق) وضرورة إعمارها
وتنميته��ا وم��ا له��ا م��ن أهمي��ة على مس��توى الب�لاد .واعتبر
ه��ذه التنمي��ة ف��ي المناط��ق المذك��ورة تأت��ي عب��ر توظيف
المي��اه والكهرباء فيها وإنش��اء محط��ات توليد الكهرباء من
الطاقة الشمس��ية واستخدام محطات صغيرة نووية لتزويد
هذه المناطق بالكهرباء.
وخ�لال اإلجتم��اع ال��ذي أقي��م ف��ي مبن��ى وزارة الطاق��ة

قريب ًا ..طاقة إنتاج
إيران من البنزين تبلغ
 100مليون لتر يومي ًا
أعل��ن وزير النف��ط ،بيجن زنغن��ة ،بأن طاقة
إنتاج البالد من البنزين س��تبلغ  100مليون لتر
يومياً في المستقبل القريب.
وقال الوزير زنكنة ،في تصريح له يوم األحد:
بأنه ال حاجة الس��تيراد البنزين وان وضع البالد
مناسب في مجال إحتياطي وإنتاج البنزين؛ وفي
حال استمرار هذه الوتيرة فاننا لن نكون بحاجة
ال��ى واردات البنزي��ن ف��ي الع��ام الق��ادم أيض �اً.
وأوضح بأنه سيتم قريباً تدشين المرحلة الثالثة
لمصف��ى (نج��م الخليج الفارس��ي) ،وأض��اف :ان
ه��ذا األم��ر س��يرفع حج��م إنت��اج البنزي��ن ،حيث
تبل��غ طاقت��ه اإلس��مية  36ملي��ون برمي��ل يومياً،
مم��ا يرف��ع إجمالي إنتاج الب�لاد الى  100مليون
لتر يومياً.

وش��ارك في��ه وزي��ر الطاقة رض��ا أردكانيان ،وم��دراء وخبراء
ال��وزارة ،قال رئي��س الجمهورية :نظراً ال��ى الظروف الراهنة
وثمن
يج��ب العناية باالس��تهالك األمثل للمي��اه والكهرباءّ .
روحان��ي جه��ود ك��وادر ه��ذه ال��وزارة والعاملي��ن ف��ي قط��اع
الكهرب��اء والمي��اه ،مؤك��داً أن جمي��ع الن��اس عارفون بمدى
حساس��ية الكهرب��اء والمي��اه وملمي��ن بمكانتهم��ا الحيوي��ة
وموقعهما من البنى التحتية للبالد.
ووص��ف روحان��ي المي��اه والكهرب��اء بأنهما ضمن أس��س
وركائ��ز األم��ن القوم��ي وقضيت��ان توف��ران األم��ن واله��دوء
للن��اس .وق��دم ش��كره للعاملي��ن ف��ي قط��اع الكهرب��اء وثم��ن
له��م مس��اعيهم الت��ي حال��ت دون انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي
ف��ي الب�لاد لس��اعات طويل��ة آتي �اً بذك��ر م��ا ش��هدته مدين��ة
لندن خالل زيارته لبريطانيا قبل عدة سنوات ،حيث انقطع
التي��ار الكهربائ��ي فيه��ا لم��دة  24س��اعة .وأض��اف :ان مث��ل
ه��ذه المش��اكل ق��د تح��دث ف��ي أي بل��د ولحس��ن الحظ لم
تشهد ايران منذ  15عاماً إنقطاع التيار الكهربائي لساعات
طويلة.
ورف��ض الرئي��س روحان��ي ب��أن تك��ون فك��رة تلقي��ح
الس��حب كح��ل أساس��ي ومح��وري لمواجه��ة قل��ة
المي��اه ،مؤك��داً عل��ى ض��رورة اإلدارة الس��ليمة لتوزيعه��ا
واس��تهالكها ،منبه �اً إل��ى إه��دار  20حت��ى  30بالمائ��ة م��ن
مي��اه س��د مدين��ة ك��رج (غ��رب العاصم��ة) وس��دود مماثل��ة
في البالد.
وص � ّرح رئي��س الجمهوري��ة ب��أن تحس��ين إس��تهالك 81
مليون مواطن في البالد س��يترك تأثيراً بالغاً ،مؤكداً على
ضرورة مش��اركة جميع أبناء الش��عب في ترش��يد استهالك
الكهرباء والماء .وفيما أشار الى تأثير استخدام المواطنين
لألنظم��ة الذكية في قطاعي الكهرباء والمياه في بيوتهم،
ق��ال :ان من��ح تحفيزات في هذا المجال يش��جع الناس على
استخدام هذه األنظمة.

*مؤامرة توظيف التغييرات المناخية
وخ�لال زيارة رئي��س الجمهورية مبن��ى وزارة الطاقة ،قال
وزي��ر الطاق��ة رض��ا أردكاني��ان :إن األع��داء كان��وا ق��د دبروا
مؤام��رة واس��عة النط��اق ض��د البالد عب��ر توظي��ف التغييرات
المناخية التي شهدتها ايران لكننا تخطيناها ،مقدماً شكره
لرئيس الجمهورية على دعمه لقطاعي الماء والكهرباء.
وأك��د أردكاني��ان عل��ى ض��رورة إش��عار الن��اس بالح��د
المألوف من اإلطمئنان واألمان في مجالي المياه والكهرباء
وايج��اد آلي��ات لتوفي��ر األم��ن الغذائ��ي والمائ��ي والتخطيط
لحماي��ة البيئ��ة .وش��دد عل��ى إس��تيفاء الحق��وق القانوني��ة
للجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة الواردة ف��ي البروتوكوالت
وح��ق المي��اه الحدودية المش��تركة نظ��راً الى أهمي��ة تنمية
مصادر المياه والتربة في المناطق الحدودية.
* لض��رورة تعزي��ز البن��ى التحتي��ة الس��ياحية لجزي��رة
كيش
عل��ى صعي��د آخ��ر ،أك��د رئي��س الجمهوري��ة ض��رورة تعزيز
البنى التحتية لجزيرة كيش (جنوب البالد) بهدف استقطاب
السياح األجانب والسيما رعايا الدول االقليمية .
وخ�لال لقائ��ه ي��وم األح��د المدي��ر التنفي��ذي لمنظم��ة
كيش الحرة غالم حس��ين مظفري ،أش��ار الرئيس روحاني الى
الطاق��ات والموق��ع الجغرافي الفريد م��ن نوعه لجزيرة كيش،
مؤك��داً ض��رورة التس��ريع في اإلج��راءات المتعلقة بالمش��اريع
اإلعمارية والسياحية ،وحث المستثمرين االيرانيين المقيمين
ف��ي الخ��ارج عل��ى التوج��ه الى ه��ذه المنطق��ة .وأض��اف :انه في
ضوء إلغاء القيود الخاصة بش��راء العقارات بالنس��بة ألصحاب
الجنس��يات المزدوج��ة ،ف��ان الف��رص بات��ت متاح��ة الس��تقطاب
اس��تثمارات الجالي��ات االيراني��ة ف��ي الخارج.م��ن جانب��ه ،ق��دم
مظفري ،في مستهل اللقاء ،تقريراً حول الطاقات واإلمكانيات
وأيض �اً المش��اريع واإلج��راءات الت��ي دخل��ت حي��ز التنفي��ذ ف��ي
منطقة كيش الحرة.

صادرات مجمع «نطنز» للصلب تبلغ الضعف

إنتاج إيران من الفوالذ الخام ينمو  %10في  7أشهر
ب ّين��ت إحصائي��ات وزارة الصناع��ة
والمناج��م والتج��ارة ،إن إنت��اج الب�لاد م��ن
الف��والذ الخ��ام بلغ  13مليون �اً و 10آالف طن
خالل الفترة من  21مارس حتى  21أكتوبر
 ،2018م��ا يعن��ي زي��ادة قدره��ا 8ر 9بالمائ��ة
مقارنة بالعام المنصرم.
ونجح��ت اي��ران ف��ي إنت��اج  11مليون �اً
و 428أل��ف ط��ن م��ن المنتج��ات الفوالذي��ة
و 137ألف �اً و 600ط��ن م��ن النح��اس المخزل
إلكتروني �اً و 211ألف �اً و 700طن من س��بائك
األلمني��وم ،وبلغ��ت نس��بة الزي��ادة فيه��ا على
الترتي��ب التالي8 :ر 3بالمائ��ة1 ،ر 76بالمائة،
و 3بالمائ��ة .كم��ا أنتج��ت ايران خ�لال هذه
الفت��رة  21مليون �اً و 116ألف �اً و 400ط��ن م��ن
حج��ر الحدي��د بزي��ادة قدره��ا 8ر 10بالمائ��ة
عن مثيلتها من العام الماضي.

وبل��غ إنت��اج الب�لاد للبالط خ�لال نفس
الفت��رة  210ماليي��ن و 28أل��ف مترمرب��ع،
مس��ج ً
ال نمواً قدره 3ر 2بالمائة .وشهد قطاع
إنت��اج األواني الزجاجية ف��ي البالد نمواً بلغ
2ر 14بالمائة بحجم قدره  265ألفاً و 700طن
وكان��ت حصة األواني م��ن الخزف الصيني
 26ألفاً و 500طن ونمو بلغ 3ر 3بالمائة.
وبين��ت إحصائي��ات وزارة الصناع��ة
والمناج��م والتجارة بأن الص��ادرات االيرانية
ف��ي ه��ذه الفت��رة بلغ��ت م��ا يزي��د ع��ن 5
ملي��ارات و 810ماليي��ن دوالر ،ش��هدت نم��واً
ق��دره  6بالمائ��ة مقارن��ة بنف��س الفت��رة م��ن
العام الماضي.
م��ن جهت��ه ،أعل��ن مدي��ر مجم��ع نطن��ز
للصلب في محافظة اصفهان (وسط البالد)،
ج��واد توكلي طرقي ،بأن ص��ادرات المجمع

بلغ��ت الضعف خالل  9أش��هر .وقال توكلي
طرقي ،في تصريح له يوم األحد :ان صادرات
مجمع (نطنز) للصلب بلغت الضعف خالل
األش��هر التس��عة األول��ى م��ن الع��ام االيران��ي
الج��اري (ب��دأ ف��ي  21آذار /م��ارس) ،مقارن��ة
م��ع الفترة المماثلة م��ن العام الماضي رغم
أعم��ال الحظر المعرقلة .وأضاف :انه فض ً
ال
ع��ن توفي��ر حاج��ة األس��واق الخارجي��ة ،فقد
قمن��ا بتوفي��ر حاجة الس��وق الداخلي��ة أيضاً
ول��م نس��مح بأن يبقى المنتج��ون المحليون
بدون مواد أولية.
وأك��د توكل��ي طرق��ي ب��أن منتوج��ات
المجم��ع تحظ��ى بج��ودة عالي��ة وتص��در
ال��ى س��وريا والع��راق ولبن��ان ودول الخلي��ج
الفارس��ي ،الفتاً الى أن هنالك طلبات شراء
جديدة من دول أخرى أيضاً.

خالل  8أشهر

في النصف األول من العام القادم

صادرات إيران إلى جمهورية آذربايجان تزداد بنسبة %50

إيران ّ
تنفذ  14مشروع ًا كبير ًا في حقولها النفطية

بلغ��ت قيم��ة الص��ادرات اإليراني��ة إل��ى جمهوري��ة آذربايج��ان  301ملي��ون دوالر ف��ي األش��هر
الثمانية األولى من هذا العام ،بزيادة قدرها  %50مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق �اً لج��داول منظم��ة التنمي��ة والتج��ارة ،ف��ان حص��ة الص��ادرات اإليرانية إل��ى آذربايجان
تساوي واحد بالمائة من إجمالي صادرات بلدنا خالل الفترة المذكورة.
ومعظ��م المنتج��ات اإليراني��ة ت��م تصديرها إلى العراق في األش��هر الثماني��ة األولى من هذا
العام ،واحتل العراق المرتبة األولى بين األسواق المستهدفة للسلع اإليرانية ،واحتلت آذربايجان
المرتبة الثانية عشرة .ووفقاً للتقرير ،فان 5ر %21من إجمالي الصادرات اإليرانية خالل األشهر
الثماني��ة الماضي��ة كان��ت إل��ى الع��راق .بع��د العراق ،ج��اءت الصين ب �ـ5ر %20واإلم��ارات العربية
المتح��دة ب �ـ2ر ،%16بالمرتبتي��ن الثاني��ة والثالث��ة ،لوجه��ات أس��واق التصدي��ر اإليراني��ة .ووفق �اً
لج��داول منظم��ة التنمية والتجارة ،فان قيمة واردات إيران من جمهورية آذربايجان خالل الفترة
المذكورة بلغت  12مليون دوالر .وهكذا ،فان الميزان التجاري اإليراني مع آذربايجان يبلغ 289
مليون دوالر .وخالل األشهر الثمانية الماضية من العام اإليراني (بدأ  21مارس) ،كانت واردات
إيران من الصين هي األعلى ،حيث بلغت  %25من إجمالي واردات البالد .

أعلن المدير التنفيذي للش��ركة الوطنية للمناطق النفطية (جنوب ايران) ان البالد
ستش��هد ف��ي النص��ف األول م��ن الع��ام الق��ادم تنفيذ ما ال يق��ل عن  14مش��روعاً كبيراً في
الحقول النفطية من بين  28حق ً
ال نفطياً.
وأش��ار أحم��د محم��دي ،ف��ي إف��ادة صحفي��ة ي��وم األح��د ،ال��ى المتابع��ات الجاري��ة
لوض��ع اللمس��ات األخي��رة عل��ى م��ا يت��راوح بي��ن  8و 10اتفاقي��ات نفطي��ة جدي��دة ،وق��ال:
ان ه��ذه االتفاقي��ات ت��م إعداده��ا ال��ى جان��ب س��تة اتفاقي��ات س��ابقة وتأت��ي ف��ي س��ياق
األه��داف التقني��ة والعمالني��ة له��ذه الش��ركة وص��و ً
ال ال��ى توفي��ر المزي��د م��ن ف��رص
العمل بالمنطقة .
وأوض��ح محم��دي ان ش��ركة النفط الوطنية االيرانية وضمن تأكيدها على اإلس��راع
في إكمال اإلتفاقيات واستدراج العروض ،أوعزت الى الشركة الوطنية للمناطق النفطية
في الجنوب بإعداد ثمانية اتفاقيات في غضون نحو ثالثة أشهر بهدف توفير فرص العمل
وإنعاش س��وق العمل والس��لع بالبالد وإعداد ما إجماليه  14مش��روعاً في النصف األول من
العام القادم .

جابهار تلعب دور ًا دولي ًا في إقتصاد إيران
أك��د رئي��س المجل��س اإلداري لمنطقة
جابه��ار الح��رة ،عبدالرحيم ك��ردي ،ان أهم
المي��زات الت��ي تخت��ص به��ا منطق��ة جابه��ار
تتمث��ل ف��ي موقعه��ا الجغرافي الس��تراتيجي
وإطالله��ا عل��ى المي��اه الدولي��ة وقربه��ا م��ن
خط��وط المالح��ة البحري��ة الدولي��ة ،مم��ا
يجعله��ا مم��راً يرب��ط ش��رقي إي��ران بالمي��اه
الح��رة ال��ى جان��ب توف��ر مختل��ف ط��رق
المواصالت فيها بما في ذلك النقل الجوي
والب��ري والبح��ري وس��هولة الوص��ول م��ن
خالله��ا ال��ى أس��واق منطق��ة آس��يا الوس��طى
والقفقاز وأفغانستان.
وقال كردي ،االثنين ،في حوار لوكالة
أنباء الجمهورية االس�لامية االيرانية (إرنا):
انه يوجد حالياً ثالثة أس��واق بالغة األهمية
وه��ي أفريقي��ا وجن��وب أفريقيا ،وش��رق آس��يا
وآس��يا الوسطى ،وروس��يا؛ مضيفاً :ان جابهار
تش��كل نقط��ة وص��ل ترب��ط ه��ذه األس��واق
الثالث��ة ببعضه��ا اآلخر وملتق��ى للمنتجين
والمستهلكين فيها.
وأك��د ك��ردي إن أول م��ن اهت��م به��ذه
المنطقة هو س��ماحة قائد الثورة اإلسالمية
ال��ذي أش��ار ال��ى الكن��ز المكن��ون في س��واحل
مك��ران ،مؤك��داً انه لم��ن دواعي الس��رور أنه
خ�لال فترة مهام حكوم��ة الدكتور روحاني،
ت��م إي�لاء إهتم��ام ج��اد ومس��تمر لتطوي��ر
ش��واطئ مك��ران وتعزي��ز البن��ى التحتي��ة ف��ي
ه��ذه المنطق��ة ،مم��ا أدى الى تأس��يس ميناء
ومد خط سككي وإنشاء منطقة تجارية حرة
وإرس��اء صناعة الصلب وتأس��يس العديد من
النش��اطات التجاري��ة والصناعي��ة األخ��رى،
حي��ث أدى ال��ى بلورة تجرب��ة متميزة جداً في
جابه��ار ،مقارن��ة بالعش��رين عام �اً الس��ابقة.
وأض��اف :ان��ه تم خ�لال العامي��ن الماضيين،
إب��رام حوال��ي  420صفق��ة إس��تثمارية ف��ي
جابه��ار؛ مؤكداً ان ه��ذا الكم يفوق إجمالي
الصفق��ات المبرم��ة ف��ي ه��ذه المنطقة على
م��دار ال �ـ 10س��نوات الت��ي س��بقتها م��ن حيث
الكم والحجم .وأضاف :انه تم تس��جيل 970

طلب �اً لإلس��تثمار ف��ي ه��ذه المنطق��ة خ�لال
الع��ام اإليراني الماض��ي (إنتهى في  21آذار/
مارس).
وأك��د ك��ردي ان تنمي��ة جابه��ار
وإزدهاره��ا فض� ً
لا ع��ن خدم��ة المصال��ح
الوطني��ة ،يص��ب ف��ي مصال��ح المنطق��ة
برمته��ا؛ موضح �اً ان��ه تتواج��د ف��ي جابه��ار
ال��دول اإلقليمي��ة الت��ي تتضاف��ر مصالحه��ا
ف��ي هذه المنطقة ،الذين يس��عون بالتأكيد
إلبقاء جابهار في الهامش اآلمن .وأضاف :ان
جابهار وبس��بب موقعها وميزاتها الجغرافية
واألهمي��ة اإلقتصادي��ة الت��ي تتمت��ع بها على
صعي��د المنطق��ة م��ن ش��أنها أن ت��ؤدي دوراً
فاع ً
ال على صعيد الس��احة الدولية؛ مضيفاً:
ان ه��ذه المدين��ة تع��د آلية قوي��ة بيد حكومة
الجمهورية اإلسالمية واقتصادها.
وفيم��ا يخ��ص الهواج��س الموج��ودة
حي��ال التهدي��دات والف��رص المتاح��ة والتي
تجعل جابهار في س��باق مس��تمر مع الموانئ
والمنافس��ين اإلقليميي��ن بم��ا ف��ي ذل��ك
دول الج��وار ومين��اء غ��وادر الباكس��تاني
عل��ى الخص��وص ،أك��د ك��ردي اعتق��اده
ب��أن المي��زات المتوف��رة ف��ي مين��اء جابه��ار
مرموق��ة وفري��دة ج��داً؛ موضح �اً :علين��ا أن
نعمل إلستقطاب جزء من موارد دول الجوار
ال��ى منطق��ة جابهار بالتناس��ب م��ع الميزات
المتوف��رة فيه��ا ،واإلعت��راف بالمنافس��ة
اإليجابي��ة الت��ي تتمث��ل ف��ي تعزي��ز التع��اون
المشترك.
وأوض��ح ان الجه��ود الحالي��ة ترتك��ز
عل��ى م��د جس��ور للتع��اون بي��ن مين��اءي
جابه��ار وغ��وادر بوصف��ه المناف��س الرئي��س
له��ا ،وكذل��ك إقام��ة عالق��ة جي��دة بي��ن
جابه��ار والموان��ئ الجنوبي��ة ف��ي بح��ر عمان
بم��ا ف��ي ذل��ك مين��اء (صح��ار) ف��ي س��لطنة
عم��ان ،مؤك��داً ان تعزي��ز التع��اون بي��ن هذه
الموانئ من ش��أنه أن يصب في مصلحة دول
العالم بأسرها.

إيران تتوقع إنتاج 5ر 13مليون طن من القمح

أعل��ن منف��ذ مش��روع إنت��اج القمح ف��ي وزارة الجهاد الزراعي ،إس��ماعيل إس��فندياري ،بأن
الحجم المتوقع إلنتاج القمح في البالد خالل العام الزراعي الجاري هو 5ر 13مليون طن.
وقال اسفندياري ،في تصريح له يوم األحد :من المتوقع للعام الزراعي الجاري (بدأ في
 23س��بتمبر) إنت��اج 5ر 13إل��ى  14ملي��ون ط��ن م��ن القمح ،وه��و كاف لالس��تهالك الداخلي
ولالحتياطي االس��تراتيجي .وأوضح إس��فندياري بأن إجمالي الطلبات للحصول على القمح
م��ن قب��ل مختل��ف القطاع��ات ،ومنه��ا المخابز وقس��م المهن والصناع��ة والمعكرون��ة والبذور
وس��ائر المنتوج��ات يت��راوح بين 2ر 13إل��ى 5ر 13مليون طن .وصرح ب��أن أحدث اإلحصائيات
الواردة من محافظات البالد تش��ير الى أن المس��احة المحددة لزراعة القمح بالري البالغة 2
ملي��ون هكت��ار تم��ت زراعة مليون و 850أل��ف هكتار منها لغاية اآلن ،وم��ن المؤمل زراعة بقية
األراضي حس��ب الخطة المرس��ومة ،الفتاً الى أن نس��بة األمطار الهاطلة كانت جيدة لغاية
اآلن .وأش��ار ال��ى أن المس��احة المزروع��ة ديمي �اً بالقمح ف��ي البالد تبل��غ  3ماليين و 850ألف
هكتار .وصرح بأن بذور القمح تنتج محلياً مائة بالمائة.

