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زنغنة :إمكانية تصدير
بتروكيمياويات غرب إيران إلى
العراق متوفرة

ق��ال رئي��س مجل��س الش��ورى االس�لامي
عل��ي الريجان��ي :ان البرلمان وف��ي ضوء الحظر
والظ��روف الناجم��ة عن��ه ،يرك��ز عل��ى دع��م
اإلنتاج المحلي والصادرات ضمن ميزانية العام
(االيراني) القادم (يبدأ في  21مارس .)2019
ج��اء ذل��ك ف��ي كلم��ة رئي��س مجل��س
الش��ورى االس�لامي خ�لال ملتق��ى (الف��رص
االس��تثمارية في محافظة كرمانش��اه) الذي
عقد مس��اء االثنين بطهران .وأشار الريجاني
الى الحظر األمريكي الجائر ضد الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة ،مؤك��داً عل��ى ض��رورة
توفي��ر الف��رص المؤاتي��ة لتعزي��ز اإلنت��اج
المحل��ي والص��ادرات ف��ي أرجاء الب�لاد بهدف
مواجهة هذه الظروف.
ون �وّه رئي��س مجل��س الش��ورى االس�لامي
ال��ى الحدود المش��تركة الممت��دة لـ 371كم
بي��ن كرمانش��اه (غ��رب) م��ع الع��راق؛ مبين �اً
ان ه��ذه المحافظ��ة تزخ��ر بالطاق��ات الكامنة
ف��ي حقل��ي الص��ادرات واإلنت��اج المحل��ي.
ودع��ا رئي��س الس��لطة التش��ريعية ف��ي اي��ران
ال��ى اس��تخدام الف��رص واألرضي��ات المتوفرة
ودع��م المؤسس��ات الصناعي��ة واإلنتاجي��ة في
محافظ��ة كرمانش��اه للنه��وض بمس��توى
الص��ادرات االيرانية ال��ى العراق .وأردف :نحن
س��نجري مباحثات مع المسؤولين العراقيين
وذل��ك نظ��راً لحاجة ه��ذا البلد الى اس��تيراد
المنتج��ات االيرانية ،بما يش��كل فرصة جيدة
لمحافظة كرمانشاه.
وف��ي جان��ب آخ��ر م��ن تصريحات��ه ،أش��ار
الريجان��ي ال��ى تعليمات س��ماحة قائ��د الثورة
االس�لامية بش��أن التركيز على فرص العمل
ف��ي إط��ار الميزاني��ة الجدي��دة؛ مؤك��داً على
المتابعة الجادة من قبل البرلمان لهذا األمر.
م��ن جانب��ه ،ص��رح وزي��ر النف��ط ،بيج��ن
زنغن��ة ،ب��أن إمكاني��ة تصدي��ر منتوج��ات
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خالل ملتقى «الفرص اإلستثمارية في محافظة كرمانشاه» بطهران

الريجاني :البرملان ير ّكز على دعم اإلنتاج
احمللي والصادرات ضمن امليزانية الجديدة

البتروكيمياوي��ات ف��ي غ��رب اي��ران ال��ى
العراق متوفرة.
وأش��ار زنغن��ة ،خ�لال الملتق��ى ،ال��ى
وج��ود  10مجمع��ات بتروكيمياوي��ات ذات
طاق��ة إنتاجي��ة بنح��و  5ماليي��ن ط��ن س��نوياً
ف��ي محافظ��ات كرمانش��اه وايالم ولرس��تان

بسعة  6آالف و 500ميغاواط

بنك الصناعة واملناجم يم ّول
مشاريع توليد الكهرباء
في البالد

ق��ال عض��و مجلس إدارة بنك الصناعة والمناجم حس��ن
عس��كري :ان هذا البنك قام بتمويل مش��اريع ضخمة لتوليد
الكهرب��اء بس��عة  6آالف و 500ميغاواط ،في إطار مش��اركته
ف��ي إنجاز مش��اريع البني التحتية للب�لاد والتي ال يقوى على
تنفيذها القطاع الخاص .

وكردس��تان ،مؤك��داً إمكاني��ة تصدي��ر
منتوج��ات ه��ذه البتروكيمياوي��ات ال��ى
الع��راق واالس��تفادة م��ن هذه الطاق��ة لتوفير
ف��رص العم��ل وتنمي��ة ه��ذه المحافظ��ات.
واعتب��ر وزي��ر النف��ط ،الع��راق س��وقاً جي��دة،
وق��ال :ان ه��ذه الس��وق واقع��ة ال��ى الجوار من

وأض��اف عض��و مجل��س إدارة بن��ك الصناع��ة والمناج��م،
أم��س الثالث��اء ،في تصريح صحفي :ان تمويل وبناء محطات
الطاق��ة المتالكه��ا تكنولوجيا حصرية وحديثة هي المهمة
األكث��ر تحدياً لمدراء الصناعة والمتخصصين بعد الحظر
األمريكي على ايران.
وأك��د عس��كري :في ظل ه��ذه الظ��روف الضاغطة بفعل
الحظ��ر األمريك��ي عل��ى ايران ،مولنا إنش��اء محط��ات الطاقة
بس��عة أكث��ر م��ن  3آالف ميغ��اواط بمن��ح تس��هيالت مالي��ة
بقيم��ة 3ر 1ملي��ار ي��ورو .وأوض��ح إن دع��م بن��ك الصناع��ة
والمناج��م إلنش��اء محط��ات تولي��د الطاق��ة عب��ر ال��دورة
المركب��ة (تعم��ل بالغ��از والبخ��ار) ،أدخ��ل اي��ران ف��ي قائم��ة
ال��دول القليل��ة في العالم الت��ي تملك تقنية إنش��اء مولدات
الطاق��ة والتوربينات مثل ألمانيا والواليات المتحدة وفرنس��ا
وإيطاليا.
وأضاف المس��ؤول االيراني :ان بنك الصناعة والمناجم

س��وف يم��ول ف��ي المس��تقبل ع��دداً م��ن مش��اريع الطاق��ة،
منه��ا :محط��ة كهرب��اء في غ��رب محافظة مازندران (ش��مال
اي��ران) ،ومحط��ة كهرب��اء ف��ي قش��م (جن��وب) ،ومحط��ة
كهرب��اء ف��ي كاش��ان (وس��ط) ،ومحطة كهرباء ف��ي أرومية
(ش��مال غ��رب) ،ومحط��ة كهرب��اء ف��ي زنج��ان (ش��مال غرب)،
ومحط��ة كهرب��اء ف��ي جابه��ار (جن��وب ش��رق) ،ومحط��ة
كهرب��اء رودش��ور ف��ي محافظ��ة مرك��زي (وس��ط) ،ومحط��ة
كهرب��اء الم��رد ف��ي محافظ��ة ف��ارس (جن��وب) ،ومحط��ة
كهرب��اء ترب��ت حيدري��ة ف��ي محافظ��ة خراس��ان الرضوي��ة
(شمال شرق).
وأك��د أن إنج��از ه��ذه المش��اريع يتطل��ب ملي��اراً و700
ملي��ون يورو ،وم��ن المتوقع أن ترفع من قدرة البالد في توليد
الكهرب��اء بس��عة  3آالف و 500ميغ��اواط ،م��ا يش��كل  10ف��ي
المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البالد حتى عام 1400
هجري شمسي ( 2021الميالدي).

رئيس منظمة إدارة الطرق يؤكد:

ضرورة إلغاء الرسوم على تبادل السلع بني طهران وكابول
أك��د رئي��س منظم��ة إدارة الط��رق والنق��ل
البري ،عبدالهاشم حسن نيا ،على ضرورة خفض
أو إلغاء الرس��وم من قبل أس��طول النقل في إيران
وأفغانستان على عبور السلع بين البلدين.
وأك��د حس��ن ني��ا ،خ�لال لقائ��ه أم��س
الثالث��اء م��ع الس��فير األفغان��ي ل��دى إي��ران
نصي��ر أحم��د ن��ور ،على ض��رورة تعزي��ز التعاون
بي��ن البلدي��ن ف��ي مج��ال النقل وإنش��اء جس��ر
ميل��ك الثان��ي وتفعي��ل المم��رات الدولي��ة
متع��ددة األط��راف م��ن قب��ل المس��ؤولين ف��ي

طهران وكابول .وفيما أكد ان مشروع تنمية
مين��اء جابه��ار يلع��ب دوراً ملحوظ �اً ف��ي تعزيز
التب��ادل التجاري بي��ن إيران وأفغانس��تان ،قال
مس��اعد وزي��ر الط��رق وبن��اء الم��دن :ان تطوير
التع��اون الثنائ��ي ف��ي مج��ال النق��ل م��ن ش��أنه
أن ينه��ض بمس��توى التبادل التج��اري .وأعرب
حس��ن نيا عن أمله في اتخاذ خطوات أساس��ية
إلزال��ة المش��اكل الموج��ودة ف��ي مج��ال عبور
مركب��ات أس��طول النق��ل للبلدي��ن واإلرتق��اء
بحج��م التب��ادل التج��اري عب��ر تبن��ي الحل��ول

المناس��بة للنهوض بهذه الطاق��ات ،الى جانب
إقامة إجتماعات تخصصية.
م��ن جانب��ه ،أع��رب الس��فير األفغان��ي ع��ن
س��روره حي��ال التع��اون الثنائ��ي بي��ن البلدي��ن،
قائ� ً
لا :انه من المتوق��ع أن يحرز ميناء جابهار
مكان��ة عاب��رة لإلقلي��م عبر اإلتفاق بين رؤس��اء
الهن��د وأفغانس��تان وإي��ران والنه��وض بحج��م
اإلس��تثمارات وترانزيت الس��لع ع��ن طريق هذا
المين��اء وإتص��ال ه��ذه ال��دول بآس��يا الوس��طى
وسائر الدول.

وتدعو إلقامة خط مالحي بحري مباشر

أستراليا ترغب بتعزيز التعاون مع إيران في مجال املوانئ

أعل��ن س��فير أس��تراليا ل��دى طه��ران ،يان
بيغ��ز ،ع��ن اس��تعداد ب�لاده لتوثي��ق التع��اون
المشترك مع ايران في مجال الموانئ.
وخ�لال تفق��ده مين��اء الش��هيد رجائ��ي
أكب��ر مين��اء تج��اري ف��ي اي��ران والمع��رفبـ(البواب��ة الذهبي��ة) ،-أض��اف بيغ��ز ليل��ة
االثني��ن ،ان��ه نظ��راً لإلمكاني��ات المتوفرة في
ه��ذه المنطق��ة ف��ان أس��تراليا ترغ��ب بتوطيد
التبادل البحري مع ايران.
وأوض��ح ان زيارت��ه لمحافظ��ة هرمزكان
ته��دف الى االطالع عل��ى إمكانياتها التجارية
ع��ن كث��ب م��ن خ�لال تفق��د المنطق��ة

االقتصادي��ة الخاص��ة ف��ي ه��ذه المحافظ��ة،
مؤك��داً انها تتمتع بكثير من الطاقات يمكن
اس��تثمارها لتوثي��ق التع��اون المش��ترك بي��ن
البلدي��ن به��دف تس��هيل العالق��ات التجاري��ة
بينهما.
م��ن جانب��ه ،ق��دم مدي��ر ع��ام الموان��ئ
والمالح��ة البحري��ة ف��ي هرم��زكان ،اله مراد
عفيف��ي ب��ور ،خ�لال ه��ذا اللقاء ،تقري��راً حول
طاق��ات وإمكاني��ات المين��اء ،وكذلك أحدث
اإلنج��ازات الت��ي تحقق��ت في��ه .وأض��اف :ان
المرحل��ة الثالث��ة لبن��اء رصي��ف للش��حن
والحاوي��ات في��ه دخل��ت حي��ز التنفي��ذ لت��زداد

محافظ��ة كرمانش��اه ،ما تعد طاق��ة ممتازة
للمحافظ��ة .وأش��ار زنغن��ة الى حاج��ة العراق
م��ن البتروكيمياوي��ات لغاي��ة  10أع��وام
قادم��ة ،وأض��اف :ان منتوج��ات المحافظ��ات
الغربي��ة يمك��ن تصديره��ا ال��ى الع��راق عب��ر
الممرات االقتصادية.

الطاق��ة االس��تيعابية للمين��اء ال��ى ثماني��ة
ماليي��ن  .TEUوأض��اف :ان مين��اء الش��هيد
رجائي يتس��ع لش��حن وتفريغ أكثر من 100
ملي��ون ط��ن م��ن مختل��ف الس��لع النفطي��ة
وغي��ر النفطي��ة س��نوياً ويع��د أحد أه��م موانئ
تصدي��ر المواد المنجمية ف��ي المنطقة ويتم
نق��ل  20ملي��ون ط��ن م��ن الم��واد المنجمي��ة
فيه سنوياً.
وخ�لال اجتماع��ه ي��وم االثني��ن م��ع
مس��ؤولين بمؤسس��ة تطوي��ر وتحدي��ث
الصناع��ات ف��ي ايران (ايدرو) في جزيرة قش��م
(جنوب��ي الب�لاد) ،دع��ا الس��فير األس��ترالي
ف��ي اي��ران إل��ى إقام��ة خ��ط مالح��ي بح��ري
مباش��ر بي��ن ب�لاده والجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة .وأش��ار ال��ى عدم وج��ود خط بحري
مباش��ر بين ايران وأس��تراليا؛ مضيفاً ان بالده
تدع��و إلقام��ة خط مالحي بحري مباش��ر مع
الجمهوري��ة االس�لامية بهدف تعزي��ز التعاون
االقتصادي الثنائي.
م��ن جهت��ه ،ق��ال مديرع��ام منطق��ة قش��م
الحرة ،حميد رضا مؤمني ،في هذا اللقاء :ان
ه��ذه المنطق��ة تتمتع بمي��زات مختلفة األمر
ال��ذي يس��هل في عملي��ة االس��تثمار؛ مضيفاً:
ان منتج��ات اللح��وم والمش��اريع اإلعماري��ة
وإنش��اء م��دن بحرية وإصالح وصيانة الس��فن
وتزويده��ا بالوقود ،تش��كل جميعاً من الفرص
التي يمكن للشركات األسترالية والشركات
التابعة لمؤسسة (ايدرو) لالستثمار فيها.

اليابان وتركيا
تستأنفان إستيراد النفط
من إيران
أعلن��ت ش��ركتان م��ن كبري��ات
الش��ركات الياباني��ة انه��ا س��تقوم قريب �اً
بمعاودة استيراد النفط من ايران.
وذك��رت صحيف��ة (نيك��ي) الياباني��ة،
ان شركتي (جي ايكس تي جي) القابضة
و(كاس��مو أوي��ل) تعتزم��ان اس��تئناف
استيراد النفط االيراني اعتباراً من نهاية
ينائ��ر  2019الحالي .وبحس��ب الصحيفة
نفس��ها ،فق��د أعلن��ت ش��ركة (كاس��مو
أوي��ل) اعتزامها لش��حن مليون و 800ألف
برمي��ل م��ن النف��ط االيران��ي ،كمرحل��ة
أول��ى م��ن مع��اودة اس��تيرادها للنف��ط
االيراني بنهاية يناير .2019
كم��ا نقل��ت صحيف��ة (نيك��ي) ع��ن
رئي��س ش��ركة (ج��ي ايك��س ت��ي ج��ي)
القابض��ة (تس��وتومو س��وغيموري) ،ان��ه
أع��رب ع��ن تفاؤل��ه باس��تئناف اس��تيراد
النفط االيراني قريباً .وكانت اليابان قد
أوقفت استيراد النفط من ايران في بداية
أكتوبر  ،2018والذي كان قد بلغ أعلى
مس��توياته ف��ي حين��ه بمق��دار  177أل��ف
برميل يومياً.
وف��ي الس��ياق ،ذك��رت قن��اة CNBS
ب��أن تركيا اس��توردت خالل ش��هر كانون
األول /ديس��مبر الماض��ي  54أل��ف برميل
م��ن النف��ط يومي �اً .ووفقاً إلعف��اء تركيا
م��ن الحظ��ر األميرك��ي ض��د اي��ران ،فقد
أصب��ح بإمكانه��ا اس��تيراد النف��ط م��ن
اي��ران لفت��رة  6أش��هر .ووفق �اً لمص��ادر
نفطي��ة ومالح��ة بحري��ة ،فق��د كان��ت
تركي��ا ق��د أوقف��ت اس��تيراد النف��ط
م��ن اي��ران خ�لال ش��هر تش��رين الثان��ي/
نوفمبر الماضي.
وكان��ت تركي��ا تس��تورد  200أل��ف
برمي��ل م��ن النف��ط يومي �اً م��ن اي��ران قبل
الحظ��ر األميرك��ي؛ ولك��ن م��ع اقت��راب
موع��د الحظ��ر انخف��ض الرق��م حت��ى
بل��غ الصف��ر ف��ي نوفمب��ر قبل أن يس��تأنف
في ديسمبر.

وزير اإلقتصاد :حذف
أربعة أصفار من العملة
الوطنية قيد الدراسة

ق��ال وزي��ر اإلقتصاد والش��ؤون المالية
فرهاد دج بسند :إن حذف أربعة أصفار من
العمل��ة الوطنية تكون حالياً قيد الدراس��ة
وسيتم اإلعالن عن نتيجتها.
وف��ي تصري��ح ل��ه لوكال��ة أنب��اء
الجمهوري��ة االس�لامية (إرن��ا) أم��س
الثالث��اء ،أض��اف دج بس��ند ب��أن اإلع�لان
ع��ن ح��ذف ه��ذه األصف��ار س��يتم عب��ر
وزارت��ه ،مش��يراً ال��ى إس��تالم مقترح��ات
بهذا الش��أن تق��دم بها البن��ك المركزي،
الفت �اً ال��ى العم��ل الحكوم��ي ف��ي
هذا الشأن.
وكان محاف��ظ البن��ك المرك��زي
عبدالناص��ر همت��ي ق��د ص � ّرح ،ي��وم األح��د
ف��ي إجتم��اع ش��ارك فيه ن��واب م��ن مجلس
الش��ورى االسالمي ،بأن الئحة حذف أربعة
أصف��ار م��ن العمل��ة الوطني��ة تم تس��ليمها
ي��وم الس��بت  5كان��ون الثان��ي /يناي��ر الى
الحكوم��ة م��ن جان��ب البن��ك المرك��زي،
متمني �اً أن تنتهي اإلجراءات المتعلقة بها
في أسرع وقت.
وبن��اء على تصري��ح همتي ،فان عملية
ح��ذف األصف��ار ستس��تغرق م��ا يق��ارب
عامين.
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«سوخو» الروسية تأمل
ببيع طائرات الركاب
إليران

أعل��ن مس��ؤول ف��ي المكت��ب الصحف��ي
لش��ركة صناع��ة الطائرات الروس��ية (س��وخو)،
ب��أن الش��ركة ل��م تس��تلم لغاي��ة اآلن رداً م��ن
أمي��ركا لبي��ع طائ��رات نق��ل ال��ركاب (س��وخو
سوبرجت  )10-إليران.
وأف��ادت وكال��ة الجمهوري��ة االس�لامية
لألنب��اء (إرن��ا) ،ف��ي تقري��ر لها نق ً
ال ع��ن وكالة
(ريا نوفوستي) الروسية ،ان هذا المسؤول الذي
لم تذكر اسمه قال :ان األميركيين لم يبعثوا
أي رسالة (ال ايجابية وال سلبية) رداً على طلب
شركة (سوخو) لتحديد مصير هذه الصفقة.
يذك��ر أن أكث��ر م��ن  20بالمائة من قطع
ومعدات طائرات نقل الركاب الروسية (سوخو
س��وبرجت  )100-ه��ي أميركي��ة الصن��ع ،ل��ذا
فان الش��ركة مكلفة بالحص��ول على تراخيص
البي��ع م��ن وزارة الخزان��ة األميركي��ة ك��ي ال
تتعرض للحظر من قبل أميركا.
وبإم��كان الش��ركة بي��ع طائ��رات إلي��ران
فيم��ا لو كان أقل م��ن  10بالمائة من أجهزتها
الداخلي��ة متعلق��ة بأمي��ركا ،وه��ي مس��ألة ال
يب��دو أنه��ا س��تتحقق ف��ي المس��تقبل القري��ب.
وقبل شهرين ،كان المدير التنفيذي للشركة
ق��د أعل��ن صراح��ة ف��ي مؤتمر صحف��ي بأنهم ال
يمكنه��م بي��ع الطائرات الى اي��ران دون ترخيص
من أميركا.

وأرمينيا تعتزم إستيراد الغاز منه

إيران تمتلك أكبر إحتياطيات الغاز في العالم
أف��اد تقري��ر ص��ادر ع��ن وزارة النفط االيرانية ،ب��أن احتياطيات ايران م��ن الغاز هي األكبر
بين دول العالم.
ووفق �اً للمعلوم��ات الواردة في التقرير ،الص��ادر أمس الثالثاء ،فان حجم احتياطيات الغاز
العالم��ي ف��ي الع��ام  2016ازداد بنس��بة 62ر 0بالمائ��ة مقارن��ة مع الع��ام  .2015وحازت منطقة
الش��رق األوس��ط بأكب��ر حجم م��ن احتياطيات الغ��از والرقم األعلى فيه يع��ود إليران ،ومن ثم
تأتي أوروبا وأوراسيا ،فيما الحجم األقل يعود لمنطقة أميركا الوسطى والجنوبية.

وبن��اء عل��ى ه��ذا التقري��ر ،تمتل��ك اي��ران 5ر 33تريلي��ون مترمكع��ب ،وم��ن ثم تأتي روس��يا
بحج��م 27ر ،32وبعده��ا قط��ر 30ر ،24وتركمانس��تان 48ر ،17والس��عودية 43ر ،8واإلم��ارات
09ر ،6وفنزويال 70ر ،5ونيجيريا 28ر ،5والجزائر 50ر 4تريليون متر مكعب.
هذا وأعلن رئيس وزراء أرمينيا ،نيكول باشينيان ،ان بالده ستواصل إجراء المفاوضات مع
اي��ران لتزويده��ا بالغ��از الطبيعي .وذكرت وكالة (تاس) ،ان باش��ينيان قال :س��تواصل أرمينيا
التف��اوض ح��ول امكاني��ة تزويده��ا بالغ��از الطبيع��ي .وأض��اف :ان قضي��ة تزوي��د أرميني��ا بالغاز
ال عملياً
االيراني كان على جدول األعمال دوماً ،سنواصل مناقشة هذه القضية حتى نجد ح ً
وفع��ا ً
ال م��ن حي��ث التكلفة .وقال رئيس وزراء أرمينيا :ان يريفان س��تواصل التفاوض مع روس��يا
بشأن أسعار الغاز ،وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن مصالح بالدنا.

صادرات إيران من الثروة
السمكية تزداد بنسبة %24
ق��ال رئي��س منظم��ة الث��روة الس��مكية
االيراني��ة :إن تصدي��ر الثروة الس��مكية من ايران
ال��ى أوروب��ا وآس��يا خالل تس��عة أش��هر مضت من
العام (االيراني) الحالي (بدأ في  21مارس )2018
شهد نمواً بنسبة  24بالمئة مقارنة بنفس الفترة
من العام الماضي.
وعل��ى هام��ش حف��ل إب��رام إتف��اق إس��تزراع
أس��ماك (البلطي) في محافظة س��منان (شرق)،

ص � ّرح حس��ن صالح��ي للصحافيي��ن :إن إنت��اج
الثروة الس��مكية ع��ام  2017في البالد بلغ مليوناً
و 200أل��ف ط��ن .وأض��اف :ان��ه وف��ق الخط��ة
السداسية التنموية للبالد ،فقد تم وضع برنامج
إلنت��اج  150أل��ف طن من الثروة الس��مكية؛ الفتاً
الى إنجاز الدراسات ذات الصلة بهذا المشروع.
وأش��ار رئي��س منظمة الثرورة الس��مكية الى
وج��ود  116مزرع��ة وحق� ً
لا إلنت��اج الكافي��ار ف��ي
الب�لاد؛ معرباً عن توقعه بوصول كمية تصدير
اي��ران له��ذا المنت��ج خ�لال الع��ام الج��اري ال��ى
خمس��ة أطنان .هذا وبلغ إجمال��ي صادرات ايران
للثروة الس��مكية الى مختل��ف دول العالم خالل
الع��ام  ،2017م��ا يزي��د عن  137أل��ف طن وبقيمة
 507ماليين دوالر .

في منطقة ميرجاوة..

إفتتاح منطقة إقتصادية حرة بني إيران وباكستان قريب ًا
أعل��ن القنص��ل الع��ام للجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة ف��ي مدين��ة كويت��ا (جن��وب غ��رب
باكستان) ،أنه سيتم قريباً فتح المنطقة االقتصادية الحرة للبلدين في منطقة ميرجاوة.
وأك��د محم��د رفيع��ي ،خ�لال لقائه رئي��س وزراء والية بلوشس��تان الباكس��تانية جام كمال
خ��ان ،عل��ى الحاج��ة إلى توس��يع التجارة الثنائية ،خاص��ة ازدهار التجارة الحدودي��ة بين البلدين.
كم��ا اتف��ق الجانب��ان على الحاجة إل��ى الجهد والتخطيط لزيادة مس��توى التبادل التجاري بين
البلدي��ن إل��ى  5ملي��ارات دوالر .كما ش��دد القنص��ل العام اإليراني في كويت��ا ورئيس وزراء اقليم
بلوشس��تان ،عل��ى الحاج��ة إل��ى ازده��ار التج��ارة ف��ي المناط��ق الحدودي��ة بي��ن باكس��تان وإي��ران،
وفيم��ا يتعل��ق بتوس��يع العالقات التجارية ،ش��دد الجانب��ان على فتح المنطق��ة االقتصادية الحرة
وعق��د اللجن��ة المش��تركة .م��ن جانب��ه ،ق��ال رئي��س وزراء أقلي��م بلوشس��تان الباكس��تانية :إن
العالق��ة بي��ن إي��ران وباكس��تان مترابطة وإن توس��يع العالق��ات التجارية واالقتصادي��ة مع الدول
المج��اورة ،تتحق��ق فق��ط م��ن خ�لال تعزي��ز األنش��طة التجارية .وص��رح كمال خ��ان ان الحكومة
الفيدرالي��ة الباكس��تانية وأقلي��م بلوشس��تان اتخذا خطوات لتوس��يع التجارة مع إي��ران ،وإن منع
االتج��ار بالمخ��درات وتحقي��ق االس��تقرار والس�لام عل��ى الحدود من ه��ذه اإلجراءات .وش��دد على
الحاجة إلى تعزيز األس��واق الحدودية المش��تركة لتوس��يع األنشطة االقتصادية لحرس الحدود
ف��ي باكس��تان وإي��ران ،وذلك بهدف توس��يع العالق��ات االقتصادية بين البلدي��ن .وكان الملحق
التجاري اإليراني في باكستان ،قد أعلن إن صادرات إيران إلى باكستان بلغت  860مليون دوالر
في األشهر الثمانية األولى من هذا العام ،مما يجعل باكستان سوق البضائع اإليرانية السابع.

