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في اتصال هاتفي مع علييف

الرئيس روحاني :العالقات بني طهران وباكو ودية ومتنامية
لطالما كانت جمهورية اذربايجان
دولة صديقة وشقيقة إليران

وص ��ف رئ �ي��س اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة
االيرانية  ،العالقات بني طهران وباكو
بانها ودية واخوية ومتنامية ،مؤكدا على
ضرورة سعي املسؤولني يف البلدين لتطوير
العالقات وجم��االت التعاون الشامل بني
ايران ومجهورية اذرباجيان.

وهنأ الرئيس االي��ران��ي حسن روحاني
يف اتصال هاتفي مع نظريه االذرباجياني
«إهل � ��ام ع�ل�ي�ي��ف» ح �ل��ول ع �ي��د االض �ح��ى
املبارك ،وقال :حلسن احلظ  ،نشهد تطورا
إجيابيا يف التعاون الثنائي بفضل جهود
مسؤولي البلدين.
واعترب الرئيس االي��ران��ي ان ال��زي��ارات
امل � �ت � �ب� ��ادل� ��ة ل� �ل� �م� �س ��ؤول�ي�ن اإلي� ��ران � �ي �ي�ن
واالذرب��اجي��ان �ي�ين وال � ��وزراء إىل ك��ل من
البلدين قد حققت نتائج مؤثرة يف تطوير

ايران تطلق قمر ًا إصطناعي ًا لالتصاالت قريب ًا
اعلن وزير االتصاالت وتقنية املعلومات االيراني عن قرب اطالق قمر اصطناعي لالتصالت
«ناهيد »1مبدار حول االرض مبسافة  250كم.
واوض��ح الوزير «حممد ج��واد آذري جهرمي» يف تصريح للتلفزيون أن القمر االصطناعي
سيمكث باملدار حنو  70يوما ،حيث إن وجبانب مهام االتصاالت ،سيتم اختباره يف الفضاء بصفته
أحد القدرات والتكنولوجيا املطورة من قبل املهندسني االيرانيني.
وأضاف أن «ناهيد  »1مزود خباليا مشسية متحركة ،حيث يتعني أن يتسم حبركة ميكانيكية
عرب آلية الفتح واالغالق على مدى تنفيذ مهامه يف موقعه ،وهذا يعترب تقنية واجنازا.
ّ
وبي الوزير أن القمر يتمتع بامكانية التصوير غري أن مهمته االساسية تتمثل يف االتصاالت
مؤكدا أمتام «ناهيد  »1االختبارات الالزمة ،وأن التنسيق مع وزارة الدفاع الطالقه سيكتمل
يف غضون ايام.

العالقات والتعاون ،معربا عن أمله يف رؤية
املزيد من اهتمام املسؤولني ل�لاس��راع يف
تنفيذ االتفاقيات والتعاون املتبادل.
وت��اب��ع روح ��ان ��ي ق��ائ�لا :ل�ط��امل��ا كانت
مجهورية اذرباجيان دولة صديقة وشقيقة
إلي� � � ��ران ،وب ��ال��ت ��أك��ي ��د س �ت �ت��وط��د ه ��ذه
الصداقة واألخوة بني شعيب البلدين.
ب� � ��دوره ه �ن��أ ال ��رئ��ي ��س االذرب ��اجي ��ان ��ي
«اهل��ام علييف» يف هذا االتصال اهلاتفي
احلكومة والشعب االي��ران��ي حبلول عيد

ايران تعزي الهند
والصني وميانمار بضحايا
الفيضانات األخيرة
اع��رب املتحدث باسم اخلارجية االيرانية
«عباس موسوي» عن أسفه للخسائر الفادحة
ال�ت�ي حل�ق��ت ب��اهل�ن��د وال �ص�ين وم �ي��امن��ار اث��ر
الفيضانات االخ�يرة  ،معربا عن تعاطفه مع
حكومات وشعوب هذه البلدان.
يذكر ان الفيضانات والسيول واالن�ه�ي��ارات
االرضية اثر اعصار ليكيما واالمطار املومسية اىل
سقوط عشرات القتلى واجالء عشرات اآلالف.
وأسفرت الفيضانات الناجتة عن األمطار
املومسية جنوب وغرب اهلند عن سقوط 184
قتيال ،وإجالء حنو مليون ساكن.
وأعلنت السلطات الصينية ،أن عدد ضحايا
اإلع�ص��ار «ليكيما» يف مقاطعة تشيجيانج
بشرق الصني ارتفع إىل  28قتي ً
ال عالوة على
 20مفقوداً .ومت إج�لاء ما يقرب من 1.08
مليون شخص إىل أماكن آمنة ،كما تأثر
ما يقرب من  5ماليني شخص يف مقاطعة
ت�ش�ي�ج�ي��ان��ج ،وف �ق��ا مل ��ا أع �ل �ن��ه م �ق��ر م��راق�ب��ة
الفيضانات احمللي.
ويف ميامنار رتفع عدد ضحايا الفيضانات
واالنهيارات األرضية ميامنار إىل  52قتيال.

عقد االجتماع العاشر لجمعية الصداقة البرملانية الصينية وااليرانية
عقد االج�ت�م��اع السنوي العاشر جلمعية
الصداقة الربملانية الصينية واإليرانية حبضور
عدد من حميب إيران والصني يف بكني.
وحضر االجتماع ال��ذي عقد حتت عنوان
«التعاون االيراني والصيين إلنشاء حزام واحد
 طريق واحد بشكل مشرتك «كل من سفرياي ��ران ل��دى ال�ص�ين «حم�م��د ك �ش��اورز زاده»
ورئيس مجعية الصداقة االي��ران��ي والصيين
«اسد حممدي» و»لني يي» مساعدة مجعية
الصداقة الصينية والدول اخلارجية.
وقال عضو اهليئة التأسيسية ومندوب مجعية
الصداقة االيرانية والصينية يف الصني ان اجلمعية
تضم جامعيني وايرانيني مقيمني يف الصني .
واض��اف حسن توانا ان اجلمعية بصفتها
مؤسسة شعبية تابعة ل� ��وزارة اخل��ارج�ي��ة هلا
اثر كبري يف تنمية العالقات بني البلدين يف
اجمل ��االت الثقافية واالقتصادية والسياسية
والشباب والنساء .
واعترب مجعية الصداقة االيرانية والصينية
احدى انشط جلان الصداقة االيرانية مع الدول
االخرى وقال ان اجلمعية تقوم سنويا بالعديد

االضحى املبارك ،وق��ال :تتطور العالقات
والتعاون بني ايران ومجهورية اذرباجيان
 ،وه� � ��ذا ن �ت �ي �ج��ة ل �ل �ج �ه��ود وال� �ع�ل�اق ��ات
املستمرة والصادقة للمسؤولني يف طهران
وباكو.
واعرب علييف عن أمله يف لقاء رئيس
اجل��م��ه ��وري ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة االي ��ران� �ي ��ة يف
املستقبل ال�ق��ري��ب ،مضيفا :بالتأكيد
ستكون العالقات بني البلدين والشعبني
أفضل من أي وقت مضى.

ظريف :لبنان شعب ًا ومقاومة أثبت للعالم إمكانية
هزيمة الكيان الصهيوني
أكد وزي��ر اخلارجية االيراني «حممد
جواد ظريف» لبنان شعباً ومقاومة أثبت
للعامل إمكانية هزمية الكيان الصهيوني.
وهنأ وزير اخلارجية االيراني يف تصريح
خ��اص مل��وق��ع «ال�ع�ه��د» االخ �ب��اري وإذاع ��ة
«ال �ن��ور» ،لبنان ق�ي��ادة وش�ع�ب�اً وح ��زب اهلل
واملقاومة االسالمية بذكرى االنتصار يف
حرب الـ 33يوماً.
وق� ��ال ظ ��ري ��ف :أن «ال �ش �ع��ب اللبناني
وامل� �ق ��اوم ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة أث� �ب� �ت ��وا ل �ل �ع��امل
احل�ق�ي�ق��ة ال�ت�ي ت �ق��ول أن ��ه مي �ك��ن ه��زمي��ة
ال� �ك� �ي ��ان ال��ص��ه��ي ��ون ��ي ،وال مي��ك ��ن هل ��ذا
الكيان مهما أراد أن يقوم بشن احل��روب

من االنشطة يف اطار العالقات الشعبية.
واض��اف ممثل مجعية الصداقة االيرانية
وال�ص�ي�ن�ي��ة إض��اف��ة إىل امل�ل�ت�ق�ي��ات السنوية
ستعقد اجلمعية برامج خمتلفة ولديها جلان
اقتصادية وجلان خاص للشباب واالتصاالت

وإش �ع��ال ال�ن��ار وإراق ��ة ال��دم��اء ض��د شعوب
هذه املنطقة».
وأك� � ��د وزي� � ��ر خ ��ارج� �ي ��ة اجل �م �ه��وري��ة
االسالمية االي��ران�ي��ة :أن «ه��ذا االنتصار
ك ��ان ان��ت��ص ��اراً ل �ك��ل امل�ن�ط�ق��ة واحل �ق��وق
ال��دول �ي��ة ول�ل�ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة السلمية،
وشعوب املنطقة والعامل مدينون ملقاومة
ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي وامل �ق��اوم��ة االس�لام�ي��ة
وح� ��زب اهلل ال��ذي��ن وق �ف��وا أم� ��ام غطرسة
ال��ك��ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي وك ��ذل ��ك وق �ف��وا
وواجهوا إره��اب داع��ش التكفريي وقاوموا
ضد هذا اخلطر االرهابي والتكفريي الذي
كان بالءًا على العامل.

على هامش مراسم اقيمت في خيمة بعثة سماحة قائد الثورة

رئيس بعثة الحج االيرانية :لم ننس شهداء املسجد الحرام ومنى
رشيديان :لحوم أضاحي الحجاج االيرانيين ترسل الى دول فقيرة

اكد ممثل الولي الفقيه رئيس بعثة احلج
االيرانية حجة االس�لام عبدالفتاح ن��واب بـ
«اننا مل ننس شهداء املسجد احل��رام ومنى
ومن واجبنا مجيعا متابعة املوضوع».
ويف ت �ص��ري��ح ادىل ب ��ه للصحفيني على
هامش مراسم اقيمت يف خيمة بعثة مساحة
قائد الثورة االسالمية يف منى احياء لذكرى
ش �ه��داء امل�س�ج��د احل� ��رام وم �ن��ى ،ق ��ال حجة
االس �ل�ام ن� ��واب ،ان م��ن مسؤوليتنا مجيعا
متابعة ه��ذه القضايا ول�ق��د ق��ام املسؤولون
املعنيون لغاية االن بالكثري م��ن املتابعات
وم��ن��ه ��م مم��ث ��ل ال� ��ول� ��ي ال �ف �ق �ي��ه يف ح�ي�ن��ه
واملسؤولون يف منظمة احلج والزيارة.
واض���اف ،رغ��م بعض ال�ت��اخ��ر احل��اص��ل يف
متابعة امل��وض��وع بسبب قطع العالقات بني
البلدين لكننا نامل بالوصول اىل النتيجة
يف ظل املتابعات اليت جتري واملراسالت اليت
اجراها رئيس منظمة احل��ج مع وزي��ر احلج
السعودي واالجتماعات اليت ستعقد بعد ايام
احلج يف مكة املكرمة.
ب��دوره اكد رئيس منظمة احلج والزيارة
االيرانية علي رضا رشيديان بان حفظ عزة
وكرامة احلجاج االيرانيني ياتي يف مقدمة
التفاهمات مع احلكومة السعودية وان ايا من
مسؤولي اجلمهورية االسالمية االيرانية لن
يتخلوا عن دماء شهداء منى.
ويف ت �ص��ري��ح ادىل ب ��ه للصحفيني على
هامش مراسم اقيمت يف خيمة بعثة مساحة
قائد الثورة االسالمية يف منى احياء لذكرى
شهداء منى واملسجد احل��رام ،قال رشيديان،

ان ال �ب �ن��د االول جل�م�ي��ع ال �ت �ف��اه �م��ات (م��ع
اجلانب السعودي) هو حفظ ع��زة وكرامة
وام� ��ن وه� ��دوء احل �ج��اج االي��ران �ي�ين وه ��و ما
دع��ون��اه له على ال ��دوام ،ل��ذا ف��ان من يطالب
بالعزة والكرامة حلجاجه ،هل يتخلى عن
حقوق شهدائه ويساوم عليها ؟
يف سياق آخ��ر اعلن رئيس منظمة احلج
وال��زي��ارة االي��ران�ي��ة علي رض��ا رش�ي��دي��ان بان
حل��وم اض��اح��ي احل�ج��اج االي��ران�ي�ين وحجاج
سائر الدول سرتسل اىل  27دولة فقرية.
وع �ل��ى ه��ام��ش زي ��ارت ��ه ال�ت�ف�ق��دي��ة جمل ��زرة
«املعيصم» يف مكة املكرمة قال رشيديان يف
تصريح صحفي ،ان��ه وفقا للتفاهمات اليت
اجريت سيتم ارس��ال حلوم اضاحي احلجاج

القضاء االيراني يشكل مجمع ًا متخصص ًا
للبت بالجرائم االقتصادية

والثقافة تتابع كل منها انشطة خاصة بها.
واعترب تقديم املعامل السياحية وال�تراث
الثقايف للبلدين أيضا يقع ضمن نشاطات
مجعية الصداقة االيرانية والصينية وقال ان
السياحة اساس عالقات البلدين .

اوعز رئيس السلطة القضائية االيرانية آية اهلل سيد ابراهيم رئيسي
بإنشاء جممع متخصص للبت باجلرائم االقتصادية يف طهران.
وج��اء يف اب�لاغ رئيس السلطة القضائية :من أجل حتسني وظائف
القضاء يف الشؤون االقتصادية للمجتمع  ،ومنع الفساد واجلرمية
االقتصادية  ،وتشجيع االستثمار السليم  ،ووض��ع سياسة جزائية
مناسبة ورادع��ة  ،وتوفري املعلومات املناسبة بشكل مستمر  ،ومكافحة
الفساد بشكل حاسم  ،وتسريع املالحقة القضائية والتحقيق واصدار
االحكام وإنفاذها وتطبيق القانون اجلنائي اإلسالمي وقواعد اإلجراءات
اجلزائية  ،وال سيما املادة  566يتم «إنشاء جممع متخصص للتحقيق
يف اجلرائم االقتصادية يف طهران».
واوض �ح��ت التعليمات ان ه��ذا اجملمع يتكون م��ن جملس ورئيس

اىل ال �ف �ق��راء وامل �ع��وزي��ن يف  27دول� ��ة .وعلى
هامش زي��ارت��ه التفقدية ه��ذه التقى رئيس
منظمة احلج والزيارة االيرانية رئيس بنك
التنمية االس�لام��ي ب�ن��در ح�ج��ار ال ��ذي دع��ا
للمزيد من مشاركة اجلمهورية االسالمية
االيرانية يف املشاريع ذات النفع العام اليت
يتوالها البنك.
م� ��ن ج ��ان��ب ��ه رح � ��ب رش� �ي ��دي ��ان ب �ت �ط��وي��ر
العالقات مع بنك التنمية االسالمي  ،داعيا
اىل االستفادة من امكانيات البنك يف تنفيذ
مشاريع بنيوية يف اي ��ران منها تنقية مياه
ال �ص��رف الصحي يف مدينة مشهد مركز
حمافظة خ��راس��ان الرضوية الواقعة مشال
شرق ايران.

للمجلس واحملاكم اخلاصة وتشمل احملاكم اجلزائية وحمكمة الثورة
وحمكمة االستئناف ،ومكتب املدعي العام  ،مبا يف ذلك نائب املدعي
العام  ،وفروع النيابة العامة والتحقيق والرأي وتنفيذ األحكام.
ويتألف اجمللس من:
 -1املساعد االول للسلطة القضائية ،رئيسا للمجلس
 -2رئيس عدلية حمافظة طهران ،نائبا لرئيس اجمللس
 -3املتحدث باسم السلطة القضائية
 -4املدعي العام والثوري لطهران
 -5رئيس مركز احلماية واملعلومات بالسلطة القضائية
 -6رئيس منظمة التفتيش العامة يف البالد
 -7رئيس احملاكم العامة والثورة بطهران
 -8رئيس اجملمع (امني اجمللس)
 -9رئيس املركز االعالمي بالسلطة القضائية
مالحظة  :بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اجمللس  ،يتم دعوة
ممثلي ق��وى االم��ن الداخلي ،وزارة االم��ن وجهاز استخبارات احلرس
الثوري ،حلضور االجتماع.

في رسالة مفتوحة إلى ترامب

خالل اللقاء مع السفير الطاجيكي

ناشط سالم :إيران لم تبدأ حرب ًا أبد ًا

وزير الطاقة يدعو إلزالة العقبات من مسار التعاون بني طهران ودوشنبة

حبيب أمحد زاده أحد احملاربني القدماء ومن نشطاء السالم والذي
أصيب بالكيمياوي خالل فرتة الدفاع املقدس (احلرب املفروضة -1988
 )1980اش��ار يف رسالة مفتوحة إىل الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
ردا على تغريدة له بأن اإليرانيني مل يفوزوا بأي حرب ،ونصحه ان ال
يستخدام كلمة «النصر» ألي حرب.
وجاء على موقع لوبالك االمريكي  :أمحد زاده وصف حروب امريكا
يف فيتنام والعراق وأفغانستان وسوريا وحتى يف اليمن ،بانها جتارب
مروعة ،ويعتقد ان استخدام كلمة «النصر او الغلبة» يف وصف هذه
احلروب ،المعنى له.
الرئيس األمريكي كان قد غرد على تويرت يف  31يوليو املاضي :من
اجل التذكري «االيرانيون مل ينتصروا يف أي حرب ،لكنهم مل خيسروا
يف أي تفاوض».
رد فعل املسؤولني اإليرانيني والناشطني اإلعالميني كان خمتلفا
جتاه هذه التغريدة .حبيب أمحد زادة ،وهو صانع أفالم وثائقية وناشط
سالم ،كتب يف رسالة إىل الرئيس األمريكي :كمواطن يف هذا العامل
و حمارب خمضرم يف حرب العراق على إيران ولديه خربة مباشرة عن
مرارة احلرب ،أقدم اقرتاحني لرتامب ردا على تغريدته.
أو ً
ال  ،ال يستخدم كلمة « النصر أو الغلبة» لوصف أي ح��رب ،إن
تاريخ أمريكا مليء بتجارب احلرب واهلزمية ،ولست حباجة إىل تذكري
رئيس الواليات املتحدة بنتائج حروب فيتنام والعراق وأفغانستان وسوريا
وحتى الصراعات يف اليمن .مل تسفر أي من هذه التجارب املروعة وأي
من احلروب االخرى عن النتيجة املرجوة.
بصفيت حمارب قديم وناشط سالم ،جيب أن أخرب الرئيس األمريكي
أن اخلطوة األوىل يف أي معركة هي فهم العدو .كمحارب قديم يف
إي ��ران ،أوص��ي ب��دراس��ة ثقافة وت��اري��خ احل�ض��ارات القدمية مثل إي��ران.
اإليرانيون ،الذين يشري إليهم باسم «األمة اإلرهابية» ،فخورون جدا

حبقيقة أنه مل يتم تسجيل أي حرب بامسهم يف السنوات الـ 250املاضية.
نفخر بأننا مل نشن أبدا حربا ضد أي بلد ومل نقمع أو نظلم أي شعب .
كما ان الثقافة االيرانية العريقة فيها من الدقة ما مييز بني الشعب
اإليراني العريق وبني الرئيس ترامب وفريق «ب» التابع له ،هذه الرؤية
اليت يتبناها كل واحد منا جتاه احلرب ،فاحلرب بالنسبة لنا ليست
خيارا؛ وال خنتار مطلقا الذهاب إىل احلرب؛ لكننا معنيون بالدفاع .
السيد الرئيس ،إيران مل تبدأ حربا أبدا ؛ فهي مل تنهب أبدا موارد
االخ��ري��ن ومل تزهق حياتهم لتجميع ال�ث��روة وامل��زاي��ا لنفسها .إي��ران
دافعت عن نفسها ومواردها وحياتها وهويتها وستدافع عنها .لقد فعل
أبناء جيلي هذا يف سنوات الدفاع املقدس ()1980-1988؛ عندما وقف
العامل كله لدعم صدام حسني يف حرب استمرت مثاني سنوات ،وقف
اإليرانيون بقوة ودافعوا عن وطنهم.
السيد الرئيس ،ان النصر واهلزمية يف احلرب من وجهة نظرنا تعين،
ان من يبدأ احلرب هو اخلاسر الوحيد ،فالذي يريد سلب الفرح من
االخرين ويدمر حياتهم وسعادتهم هو الوحيد الذي يتحمل اهلزمية،
لسنا من اهل احلرب ،ونعم للحوار والدبلوماسية! احلرب ليست هدفنا،
بل اننا ملزمون بالسالمن فالسالم هو فلسفة احلياة بالنسبة لنا ،وما
قلته صحيح هو ان الدبلوماسية حرفتنا ،وان إيران اثبتت قدرتها يف
هذا اجملال.
إعلم س�ي��ادة الرئيس أن فريقك ال ��ذي نسميه حن��ن (ف��ري��ق ب��اء)
يسوقك حنو مفرتق طريقني وهو املفرتق الذي واجهوه خالل العقود
املاضية  ،واآلن أقنعوك وس��اق��وك ب��اجت��اه ف��رض احلظر على عميد
الدبلوماسية اإليرانية وزمالئه عسى أن يقلل ذلك من دورهم وتأثريهم
 ،لكن مع كل ذلك فإن إي��ران ق��ادرة على نقل حصانها وفيلها إىل
الطرف اآلخر من رقعة الشطرنج الدولية  ،وعلى فريقك أن يتعلم بأن
الدبلوماسية هي لعبة شطرنج قبل أن تكون طاولة نرد .
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اك ��د وزي� ��ر ال �ط��اق��ة «رض� ��ا اردك��ان �ي��ان»
ع �ل��ى ض� � ��رورة ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن اي� ��ران
وط��اج �ي �ك �س �ت��ان؛ داع� �ي ��ا خ �ل�ال ال �ل �ق��اء مع
السفري الطاجيكي يف طهران «نظام الدين
زاه� � � ��دي» ،اىل ازال� � ��ة ال �ع �ق �ب��ات م ��ن م �س��ار
العالقات الثنائية وتنفيذ املشاريع املشرتكة
بني البلدين.
ولفت اردك��ان�ي��ان خ�لال ه��ذا اللقاء اىل
تفعيل نشاطات «مركز التمثيل االقليمي
الدارة م �ي��اه امل � ��دن» يف ال �ع��اص �م��ة ط �ه��ران؛
مبينا ان هذا املركز استعاد نشاطاته حاليا
مب��زي��د م ��ن ال �ق ��وة وال �س ��رع ��ة ،ع �ل��ى ان يتم
وف�ق��ا للخطط احمل� ��ددة اس�ت�ض��اف��ة اجتماع
جملس احلكام املنظمة خالل يومي الرابع
واخلامس من ديسمرب  /كانون االول 2019
يف طهران.
ونوه وزير الطاقة االيراني ،اىل مشاركة
وزي � ��ري امل� ��اء االف �غ��ان��ي واالوزب � �ك� ��ي يف ه��ذا
االج �ت �م��اع؛ م�ع��رب��ا ع��ن ت��وق�ع��ه يف ان يتيح
ذل ��ك ف��رص��ا م��وات �ي��ة ل�ي�ت��م ب��ال �ت��زام��ن مع
انعقاد اجتماع اللجنة االقتصادية والتجارية
االي��ران �ي��ة  -الطاجيكية ان� ��ذك ،ع�ق��د لقاء
م �ش�ت�رك اي �ض ��ا ب�ي�ن وزراء ال � ��دول االرب �ع ��ة
املذكورة.
ويف م �ع��رض االش� ��ارة اىل ان�ض�م��ام اي ��ران

اىل احت� ��اد اوراس� �ي ��ا ل�ل�ت�ع��اون االق �ت �ص��ادي،
ق��ال اردك��ان�ي��ان  :ان االجتماع ال�ق��ادم هلذا
االحتاد سيعقد مبشاركة رئيس اجلمهورية
االسالمية االي��ران�ي��ة خ�لال سبتمرب القادم
يف قرغيزيا؛ على ان يتم مبوافقة الزعماء
املشاركني متابعة اجناز مشروع ممر الشمال
 -جنوب ،وجابهار (جنوب ايران) بصورة جادة.

من جانبه ،نوه سفري طاجيكتان بالتطور
االجي��اب��ي يف ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين خالل
االشهر االخ�يرة؛ مؤكدا على ب��ذل اجلهود
الزالة العقبات من مسار التعاون بني طهران
ودوشنبه قبل انعقاد االجتماع الثالث عشر
ل�ل�ج�ن��ة ال �ت �ع��اون االق��ت��ص ��ادي االي ��ران��ي ��ة -
الطاجيكية.

