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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6047

اقتصاد
أك��د النائ��ب األول لرئي��س الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة ،إس��حاق جهانغي��ري،
ب��أن أمي��ركا تس��عى للتضيي��ق على الش��عب
االيراني واس��تهداف معيش��ته وخلق العقبات
أم��ام واردات الب�لاد ،ومنه��ا الم��واد الخ��ام
لإلنتاج والسلع األساسية.
وخ�لال لقائ��ه ،مس��اء الس��بت ،المدي��ر
التنفي��ذي لش��ركة المالح��ة البحري��ة
االيراني��ة محم��د س��عيدي وم��دراء ع��دد م��ن
الش��ركات ذات الصل��ة ،اعتب��ر جهانغي��ري
ف��ي تصريحه :ان مخط��ط األعداء هو فرض
الحظ��ر عل��ى العناص��ر الرئيس��ية القتص��اد
الب�لاد والتضيي��ق عل��ى الش��عب االيران��ي.
وأض��اف :ان اله��دف األه��م لألميركيي��ن
ه��و خل��ق العقبات أم��ام واردات الب�لاد ،ومنها
الم��واد الخ��ام لإلنت��اج والس��لع األساس��ية
الت��ي يحتاجه��ا المواطن��ون .وتاب��ع :ان��ه
وبس��بب قطع الش��ركات األجنبي��ة للمالحة
البحري��ة تعاونه��ا م��ع اي��ران بس��بب الحظ��ر،
ف��ان مس��ؤولية مضاعف��ة ملق��اة عل��ى عات��ق
الش��ركات المحلية م��ن أجل منع حدوث أي
خلل في وتيرة واردات وصادرات السلع.
وأش��ار جهانغيري الى الطاقات الواس��عة
للب�لاد ف��ي قط��اع الش��حن والنق��ل البح��ري،
وأض��اف :ان اي��ران ق��ادرة عل��ى تقدي��م الكثير
م��ن الخدم��ات ف��ي قط��اع النق��ل البح��ري
وترانزيت الس��لع الى الدول األخرى وتحقيق
عوائد عبر هذا الطريق.
وق��ال رئي��س لجن��ة قي��ادة االقتص��اد
المق��اوم في البالد :ان أميركا تس��عى لوقف
أه��م مصدر لعوائد البالد أال وهو بيع النفط
وحسب أوهامهم فقد أرادوا تصفير بيع ايران
للنفط ،إال أنهم فش��لوا بفضل الباري تعالى.
وأض��اف جهانغي��ري :إنن��ا ولحس��ن الح��ظ
تمكن��ا لغاي��ة اآلن م��ن بي��ع النف��ط بالق��در
ال�لازم والحصول عل��ى عوائده المالية ،كما
ان عوائ��د ص��ادرات الب�لاد م��ن الس��لع غي��ر
النفطي��ة ه��ي بالق��در ال��ذي يمكننا م��ن إدارة
البالد به.

جهانغيري ،خالل لقائه مدراء شركة املالحة البحرية اإليرانية:

مؤكد ًا السيطرة على سوق
العملة األجنبية

مسؤول :قطاع البتروكيمياويات يعرف
طرق اإللتفاف على الحظر

أميركا تسعى للتضييق على الشعب اإليراني
وتستهدف معيشته

همتي :عوائد
النفط ستخصص
للسلع األساسية
واالستراتيجية

 155مليار برميل نفط
ومكثفات غازية
قابلة لإلستخراج
في إيران

أعل��ن محاف��ظ البن��ك المرك��زي،
عبدالناص��ر همت��ي ،ب��أن عوائ��ط النف��ط
ستخصص للسلع األساسية واالستراتيجية.
وخالل اجتماعه مساء السبت مع الهيئة
الرئاسية وأعضاء الغرف التجارية االيرانية،
قال همتي :ان العملة األجنبية المستحصلة
من بيع النفط س��تخصص للسلع األساسية
واالس��تراتيجية ،وبغي��ة توفي��ر س��ائر حاجات
المواطني��ن يج��ب االس��تفادة م��ن العمل��ة
األجنبية الحاصلة من الصادرات.
وأك��د محاف��ظ البن��ك المرك��زي
ض��رورة أن يعم��ل المص��درون عل��ى إع��ادة
العملة الصعبة الى عجلة اقتصاد البالد من
أج��ل رفاهي��ة المواطنين ،وقال :انه لو عرض
المص��درون ف��ي منظوم��ة نيم��ا (المنظوم��ة
الشاملة لمعامالت العملة األجنبية) المزيد
م��ن العمل��ة األجنبي��ة المس��تحصلة م��ن
الص��ادرات سنش��هد المزي��د م��ن الت��وازن ف��ي
س��عر العمل��ة ف��ي الس��وق وسيس��اعد القطاع
الخاص في إزدهار اإلنتاج.
في السياق وخالل جلسة مع نواب (تكتل
الوالية) في مجلس الشورى االسالمي ،أكد
همت��ي ان البن��ك المرك��زي ه��و المس��يطر
عل��ى س��وق العمل��ة األجنبي��ة ف��ي الب�لاد،
معرب �اً ع��ن أمل��ه ف��ي كب��ح مع��دل التضخم
في ظل اس��تقرار س��وق العملة وخفض أسعار
العم�لات .وأض��اف :ندي��ر عملية الت��وازن في
س��عر العملة م��ن خالل التحكم ف��ي العوامل
المرتبطة بالس��وق ومراقبته��ا ،قائ ً
ال :نترقب
تس��ريع ع��رض العم�لات األجنبي��ة م��ن قب��ل
المصدري��ن غي��ر النفطيين قريباً عبر ش��بكة
(نيما) التابعة للبنك .
وأوضح همتي ان تعديل النظام المصرفي
وتنظيم��ه م��ن أه��م الخطوات التي م��ن المقرر
أن يتخذه��ا البن��ك المركزي ،مش��يراً الى أن
هذا العمل ذا أهمية وحساسية بالغة ويجب أال
نتس��رع فيه .واعتبر الحفاظ على ودائع الناس
ف��ي البنوك واس��تقرار الس��وق المالي��ة من أهم
هواج��س البنك المرك��زي االيراني ،مؤكداً
ان��ه الموض��وع الرئيس��ي لن��ا ف��ي دف��ع عجل��ة
إص�لاح النظ��ام المصرف��ي .وأض��اف :قدمن��ا
الئح��ة ح��ذف األصف��ار م��ن العمل��ة المحلي��ة
الى الحكومة ونتمنى أن يمهد الطريق إلجراء
هذه العملية في أسرع وقت ممكن.

أعلن مركز اإلحصاء للهيدروكاربورات
ف��ي الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ب��أن
احتياطيات البالد من النفط والمكثفات الغازية
القابلة لالس��تخراج في البالد بلغت  155ملياراً
و  630ملي��ون برمي��ل حتى نهاية الع��ام االيراني
قبل الماضي ( 21آذار /مارس .)2016
وأف��اد المركز في تقري��ر أصدره أخيراً
به��ذا الص��دد ،ب��أن إجمال��ي حج��م إنت��اج
اي��ران م��ن النف��ط بل��غ من��ذ البداي��ة حت��ى
 21آذار /م��ارس  74 ،2016ملي��اراً و340
ملي��ون برمي��ل ،من ضمنه  66ملي��اراً و260
ملي��ون برمي��ل ف��ي اليابس��ة و 8ملي��ارات
و ۸۰ملي��ون برمي��ل ف��ي البح��ر .وأضاف :ان
إجمال��ي حج��م إنت��اج الب�لاد م��ن الس��وائل
والمكثف��ات الغازي��ة بل��غ خ�لال الفت��رة
المذك��ورة  9ملي��ارات و 380ملي��ون برميل
م��ن ضمن��ه  6ملي��ارات و 650ملي��ون برميل
ف��ي اليابس��ة و 2ملي��ار و 730ملي��ون برميل
في البحر.
م��ن جانب��ه ،أعلن مس��اعد وزي��ر النفط
لش��ؤون البتروكيمياوي��ات ان مصان��ع
البتروكيمياوي��ات ف��ي الب�لاد تع��رف ط��رق
االلتف��اف على الحظر وان األوضاع الدولية
الراهن��ة ل��ن تخل��ق أي��ة عراقيل أمام نش��اط
هذه المصانع.
وأش��ار به��زاد محم��دي ال��ى أن األوضاع
الدولي��ة الراهن��ة ال تخل��ق أي��ة قي��ود أم��ام
صناع��ة البتروكيمياوي��ات ،وق��ال :ان
الش��ركات البتروكيمياوي��ة ق��د وج��دت
ط��رق جي��دة للغاي��ة لتس��وية مش��اكلها
والقيود التي تواجهها وتسعى لعدم مواجهة
أية مشكلة خاصة .
وأوض��ح ب��أن وزي��ر النف��ط يس��عى
جاه��داً لمتابع��ة قضي��ة تموي��ل المش��اريع
البتروكيمياوي��ة ،وق��ال :ان��ه يج��ري العمل
اآلن لتوفي��ر الرس��اميل الالزم��ة عب��ر بي��ع
س��ندات المش��اركة االس�لامية وتعق��د
اجتماعات أس��بوعية به��ذا اإلطار في مكتب
وزير النفط .
وأشار محمدي الى أن منطقة ماهشهر
ه��ي القط��ب األول للبتروكيمي��اوت ف��ي
اي��ران ،وقال :ان منتجاتها البتروكيمياوية
ه��ي ذات ج��ودة وتن��وع و تحظ��ى بأهمي��ة
وقيمة عالية .

وإصالح النظام املصرفي

املركزي اإليراني بصدد حذف  4أصفار من العملة الوطنية

أعل��ن رئي��س كتل��ة الن��واب الوالئيي��ن
ف��ي مجل��س الش��ورى االس�لامي ،النائ��ب
حمي��د حاج��ي بابائ��ي ،ان محاف��ظ البن��ك
المرك��زي أعلن ان الس��يولة النقدية البالغة
 1700أل��ف ملي��ار فق��دت  30بالمئ��ة م��ن
قدرته��ا ج��راء التضخ��م ،وق��ال :إنن��ا نعت��زم
ح��ذف أربع��ة أصف��ار م��ن العمل��ة الوطني��ة
وينبغ��ي أن نب��ادر ال��ى ه��ذه الخط��وة عل��ى

وج��ه الس��رعة ،كم��ا ينبغ��ي إص�لاح النظ��ام
المصرفي.
وأش��ار حاج��ي بابائ��ي ،ف��ي تصري��ح
لوكال��ة أنب��اء ف��ارس ،ال��ى اجتم��اع الكتل��ة
ال��ذي عق��د ي��وم األح��د بحض��ور محاف��ظ
البن��ك المركزي عبدالناص��ر همتي لبحث
وض��ع احتياط��ي الب�لاد م��ن العمل��ة الصعب��ة
والتضخ��م ف��ي المجتم��ع ،وق��ال :ان همت��ي

إرتفاع حجم صادرات
تأكيد إيراني-أفغاني على
تنمية العالقات التجارية املنتجات الفوالذية اإليرانية
أك��د كل م��ن محاف��ظ خراس��ان
الجنوبي��ة (ش��رق الب�لاد) محم��د ص��ادق
معتمدي��ان ،والقائمة بأعم��ال وزارة الصناعة
والتج��ارة ف��ي أفغانس��تان الس��يدة كامل��ة
صديقي ،على تنمية العالقات الثنائية وزيادة
التبادل التجاري بين البلدين.
وأف��اد مراس��ل وكال��ة أنب��اء الجمهوري��ة
االسالمية (إرنا) في أفغانستان ،ان الجانبين
االيران��ي واألفغان��ي بحث��ا ف��ي لقائهما الذي
ج��رى مس��اء الس��بت بمق��ر وزارة الصناع��ة
والتج��ارة األفغاني��ة ،عل��ى تنمي��ة العالق��ات
التجاري��ة الثنائي��ة والس��يما عب��ر التركي��ز
على محافظة خراسان الجنوبية.
ب��دوره ،ن��وه معتمدي��ان بالطاق��ات الت��ي
تزخ��ر به��ا محافظ��ة خراس��ان الجنوبي��ة
ف��ي مختل��ف المج��االت بم��ا فيه��ا التجاري��ة
والتعدي��ن والترانزي��ت وأيض �اً البن��ى
التحتي��ة المتوف��رة لدى المناط��ق الحدودية
المش��تركة؛ داعي �اً الى توظيف أكبر نس��بة
م��ن ه��ذه الطاق��ات لتنمي��ة التع��اون الثنائ��ي
بين البلدين.
ووج��ه المس��ؤول االيران��ي دع��وة ال��ى
القائم��ة بأعم��ال وزارة الصناع��ة األفغاني��ة
لزي��ارة الب�لاد وإج��راء لق��اءات م��ع وزي��ر
الصناع��ة والتج��ارة االيران��ي وغي��ره م��ن
المس��ؤولين به��دف تنمية التعاون المش��ترك
وإزال��ة العقبات من مس��ار العالقات التجارية
بين طهران وكابول.
إل��ى ذل��ك ،إذ أعلن��ت الس��يدة صديق��ي
قبول هذه الدعوة ،دعت الى ترسيخ مزيد من
التعاون بين ايران وأفغانستان.

10

تفي��د اإلحصائي��ات التي نش��رتها جمعية
منتج��ي الف��والذ ف��ي إي��ران ،أمس األح��د ،بأن
حج��م تصدي��ر المنتج��ات الفوالذي��ة س��جل
ارتفاعاً بنسبة  104بالمئة.
ووفق هذه المعطيات ،وصل حجم تصدير
الف��والذ الخام خالل األش��هر الثمانية األولى
م��ن الس��نة اإليراني��ة الحالية (ب��دأ  21مارس
 )2018إل��ى ثالث��ة ماليي��ن و 353أل��ف ط��ن.
كم��ا تفي��د البيان��ات ب��أن تصدي��ر المنتجات
الفوالذي��ة خالل الفت��رة المذكورة وصل إلى
مليون و 920ألف طن ويش��هد ارتفاعاً بنس��بة
 104بالمئ��ة مقارن��ة م��ع الفت��رة ذاته��ا م��ن
الس��نة اإليراني��ة الماضي��ة ،حي��ث كان يصل
تصدير الفوالذ إلى  940ألف طن.

أش��ار ف��ي االجتماع ال��ى أن البنك المركزي
أم��ام تحديي��ن مهمي��ن ،هم��ا العمل��ة الصعبة
والعمل��ة الوطني��ة؛ وف��ي الوق��ت ال��ذي يعان��ي
الش��عب م��ن حج��م التضخ��م نج��د ان قيم��ة
العملة الصعبة اتجهت الى االستقرار .وتابع:
ان همت��ي أش��ار ال��ى أن الرئي��س األميرك��ي
ترام��ب مضط��ر ال��ى التراجع يومي �اً ،فبعد أن
ادعى انهيار االقتصاد االيراني يقول اليوم ان
العملة الوطنية االيرانية محاصرة اآلن.
وأوضح حاجي بابائي ان محافظ البنك
المرك��زي أعل��ن ان الحكوم��ة ال تخط��ط
أب��داً لرف��ع قيم��ة العمل��ة الصعب��ة ويتعي��ن أن
نحق��ق أفض��ل النتائج بأق��ل التكالي��ف .وأفاد
ب��أن همت��ي يق��ول ان دواعي ع��دم تراجع قيمة
العمل��ة الصعب��ة يع��ود م��ا يتص��وره الجمي��ع
ب��أن قيمة العملة الصعبة س��تزداد من جديد،
مش��يراً ال��ى أن الطري��ق ب��ات مفتوح �اً م��ع
الصين وكوريا الجنوبية وهو في طريقه الى
التذلي��ل م��ع الهن��د فيما يج��ري التباحث مع
تركيا في هذا المجال .وأعلن حاجي بابائي
ان همتي قال انه ال يمكن عقد اآلمال كثيراً
عل��ى القن��اة األوروبي��ة؛ ولك��ن ينبغ��ي العم��ل
على مطالبتها .

وف��ي الس��ياق ،أعل��ن مس��ؤول مطل��ع ف��ي
البن��ك المرك��زي االيران��ي ،ب��أن ش��طب
األصف��ار م��ن العمل��ة الوطني��ة غي��ر ممك��ن
خالل فت��رة قصيرة وهو بحاجة الى تمهيدات
لفت��رة عامي��ن .وق��ال المص��در :ان التحضي��ر
لتنفي��ذ مث��ل ه��ذا المش��روع بحاج��ة ال��ى
تمهي��دات لفت��رة عامي��ن وان عملي��ة تنفي��ذه
ليست قصيرة األمد.
وف��ي وق��ت س��ابق ،أعل��ن مس��ؤولو البنك
المرك��زي ب��أن ش��طب األصف��ار م��ن العمل��ة
الوطنية رهن بالس��يطرة على التضخم ،ورأوا
بأن��ه ال يمك��ن المب��ادرة ال��ى ش��طب األصف��ار
م��ن العمل��ة في ظروف التضخ��م وان احتمال
ارتف��اع أس��عار الس��لع والخدمات يك��ون قائماً،
وكذل��ك إمكاني��ة ع��ودة األصف��ار بع��د ع��دة
أع��وام .لذا ف��ان من ض��رورات التنفيذ الناجح
لسياس��ة ش��طب األصفار من العملة الوطنية
هو شطب العوامل المؤدية للتضخم (اعتماد
النظ��ام المصرف��ي عل��ى مص��ادر البن��ك
المرك��زي ،اعتم��اد الحكوم��ة عل��ى العوائ��د
النفطي��ة) وان تنفي��ذ ه��ذا المش��روع يك��ون
ممكن �اً ف��ي ظ��روف التضخ��م أح��ادي الرق��م
واستقرار األسعار.

محافظة خراسان ّ
تصدر بضائع ألكثر من  88بلد ًا
ق��ال مدي��ر تنس��يق الش��ؤون االقتصادي��ة في محافظة خراس��ان :ت��م تصدي��ر البضائع غير
النفطية خالل األشهر التسعة الماضية ألكثر من  88بلداً.
وق��ال عل��ي رس��وليان ،أم��س األحد ،ف��ي تصريح للصحفيي��ن :ان ميزان التج��ارة الخارجية
لمحافظة خراس��ان كان ايجابياً خالل األش��هر التس��عة الماضية .وأضاف :تم تصدير بضائع
غير نفطية بقيمة  1517مليون دوالر ألكثر من  88بلداً.
ونوه رس��وليان الى أن نس��بة واردات المحافظة بلغت خالل األش��هر التس��عة الماضية 190
ألف طن بقيمة  252مليون دوالر.

خالل لقائه القنصل اإليراني العام في بيشاور

مسؤول باكستاني يدعو إلستخدام تجارب إيران في
بناء املدن والطرق

دع��ا وزي��ر العم��ل والمواص�لات ف��ي اقلي��م خيب��ر بختونخ��وا الباكس��تاني أي��وب خ��ان،
السبت ،الى استخدام تجارب إيران في مجاالت التكنولوجيا وبناء المباني والمدن والطرق.
وخ�لال لقائ��ه القنص��ل الع��ام اإليران��ي ف��ي بيش��اور محم��د باقربيغ��ي ،أكد أي��وب خان
أهمية العالقات بين البلدين المجاورين ايران وباكستان؛ معلناً استعداد بالده على إرسال
وفد من الخبراء الباكستانيين إلى ايران من أجل التعرف على أحدث إنجازات طهران في
مج��ال المش��اريع اإلنش��ائية الضخم��ة وبناء الجس��ور واألنف��اق .وأضاف :ان هن��اك مجاالت
مؤاتية للشركات اإليرانية بهدف االستثمار في اقليم خيبر بختونخوا الباكستاني.
م��ن جانب��ه ،أع��رب القنص��ل الع��ام اإليراني في بيش��اور عن أمل��ه في إزال��ة العقبات التي
تعيق مس��ار العالقات وتنمية التعاون بين طهران واس�لام آباد؛ مؤكداً اس��تعداد الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة لتقدي��م خدم��ات هندس��ية تقنية في مج��ال المش��اريع التنموية داخل
باكس��تان .ولف��ت باقربيغ��ي ال��ى أن القنصلي��ة االيراني��ة العام��ة ف��ي بيش��اور عل��ى أهب��ة
االس��تعداد من أجل ترتيب زيارة الوفد الباكس��تاني الى ايران بهدف االس��تفادة من قدرات
البلدين في مسار تعزيز التعاون االقتصادي أكثر من ذي قبل.
وناق��ش الجانب��ان االيران��ي والباكس��تاني ،ف��ي ه��ذا اللقاء ،مج��االت التع��اون الفني بين
أقليم خيبر بختونخوا الباكستاني واألطراف االيرانية .ويقع اقليم خيبر بختونخوا بالقرب
من حدود أفغانستان ،وقدر عدد سكانه خالل العام  2006ثالثة ماليين و 242ألف نسمة.

مجاالت عديدة للتعاون مع أستراليا في محافظة هرمزكان
أك��د محافظ هرمزكان فريدون همتي ،أمس األحد ،وجود
مج��االت عدي��دة للتع��اون المش��ترك م��ع أس��تراليا ف��ي محافظ��ة
هرمزكان.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنباء ،ب��أن فريدون همتي أش��ار خالل
اس��تقبال س��فير أس��تراليا في ايران ،الى اإلمكانيات المتوفرة في
محافظ��ة هرم��زكان (جن��وب الب�لاد) ،قائ�ل ً
ا :في مج��ال التجارة

هن��اك مج��االت جيدة للتعاون واالس��تثمار ف��ي المحافظة ،ونحن
مس��تعدون أن يك��ون لدين��ا تع��اون م��ع أس��تراليا ف��ي ه��ذا المج��ال
ومجاالت الصناعات الغذائية البحرية وعقد ملتقيات مش��تركة
لالس��تثمار .ونوه محافظ هرمزكان الى وجود بنى تحتية جيدة
ف��ي مجم��ع بن��اء الس��فن (اي��زو ايكو) إلنت��اج وتأهيل أنواع الس��فن
والهياكل البحرية ،قائ ً
ال :نحن مستعدون للتعاون المشترك مع

أس��تراليا في هذا المجال .بدوره ،نوه س��فير أستراليا الى أن هدف
زيارته لمحافظة هرمزكان هو التعرف على اإلمكانيات التجارية
وبناء السفن والمناطق الحرة في هذه المحافظة .وأضاف :ان هذه
المنطق��ة م��ن اي��ران تتمتع بإمكاني��ات عديدة للتعاون المش��ترك
بي��ن ايران وأس��تراليا ويمك��ن أن تكون مؤثرة في تس��هيل العالقات
التجارية بين البلدين.

«طريق الحرير» ركيزة التعاون بني طهران وبكني ملواجهة واشنطن
أكد األمين العام لرابطة الصين والعرب ،جين شين
خوي��ي ،ان التع��اون في إطار طريق الحري��ر محور التعاون
االيراني  -الصيني في مواجهة أمريكا.
وف��ي تصري��ح ي��وم األح��د لمراس��ل (إرن��ا) م��ن بكي��ن،
أش��ار ش��ين خوي��ي ال��ى الحظ��ر األمريك��ي األح��ادي ض��د
اي��ران؛ مؤك��داً عل��ى ضرورة التع��اون الثنائ��ي بين طهران
وبكي��ن لتج��اوز ه��ذه الظ��روف .ولف��ت المس��ؤول التجاري
الصين��ي ال��ى أن ب�لاده تس��تيطع أن توفر فرص �اً اقتصادية
وتجاري��ة كثي��رة للجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة عب��ر
مش��روع تطوير طريق الحرير ،وبما يتيح لطهران إمكانية
الصم��ود أم��ام الحظ��ر األمريكي من خالل المس��اهمة في
هذا المشروع.
وتاب��ع ش��ين خوي��ي قائ�ل ً
ا :ان الصي��ن واي��ران تجم��ع

بينهم��ا أواص��ر عريق��ة ف��ي إط��ار مش��روع طري��ق الحري��ر؛
مضيفاً :ان هذه العالقات ستتواصل في المستقبل أيضاً.
وأكد ان أمريكا سعت عبر االنسحاب من االتفاق النووي
ال��ى إع��ادة الحظ��ر ض��د اي��ران .وأردف :ان ه��ذا الموق��ف
يشكل جانباً من السياسات األمريكية االحادية في الوقت
الحاضر والتي تعاني منها الصين أيضاً.
وكش��ف رئي��س رابطة الصين والع��رب ان بكين رفعت
دع��وى ض��د سياس��ات واش��نطن األحادي��ة ال��ى منظم��ة
التج��ارة العالمي��ة؛ مش��دداً بالق��ول :ان العال��م مطال��ب
بالتص��دي له��ذه الس��تراتيجية .واس��تطرد المس��ؤول
التج��اري الصين��ي :ان الحكوم��ة األمريكي��ة ت��دأب عل��ى
فرض الضغوط ضد ايران من خالل الحظر الجديد ،وهو
ما تسبب في زعزعة االستقرار والفوضى داخل المنطقة.

وفيم��ا أش��اد بجه��ود المجتمع الدول��ي الجارية للحد
م��ن اإلج��راءات األمريكي��ة األحادي��ة ،أك��د ش��ين خوي��ي

ان��ه ال يح��ق لواش��نطن إنته��اج هذا األس��لوب كي تفرض
الحظر على ايران.

