
طهــران- ارنــا:- قــال مســاعد وزيــر الطاقة فــي الشــؤون االقتصادية 
والتخطيــط علــي رضــا دائمــي ، ان ايــران تتمتــع بامكانيــات واســعة 
للغايــة لتنميــة طاقتــي الريــاح والشــمس المتجددتيــن، واذا تــم 
توفيــر االســتثمارات الالزمــة فانــه يمكــن تزويــد الــدول األوروبيــة 

ــات المتجــددة. ــم توليدهــا مــن الطاق ــي يت ــة الت ــة الكهربائي بالطاق
واشــار دائمــي خــالل حديثــه امــس األربعــاء الــى أن 75 بالمئــة 
بأشــعة  وتنعــم  ومســطحة  مســتوية  اراض  ايــران  مســاحة  مــن 
شــمس مباشــرة، كمــا أن البــالد تتمتــع بممــرات هوائيــة فــي مناطــق 
سيســتان وخــواف ومنجيــل ومناطــق أخــرى فــي البــالد، والتــي تعتبر 
مــن الممــرات الرياحيــة التــي تتطابــق مــع المعاييــر الدوليــة، وبالتالــي 

فــان النشــاط فــي هــذه المناطــق يحظــى بجــدوى اقتصاديــة.
ــي  ــران ف ــات اي ــار التزام ــع االخــذ بنظــر االعتب ــه م ــى أن واشــار ال
اجتمــاع البيئــة 21 فــي فرنســا والـــ 22 فــي المغــرب، فــان تنميــة 
ــات وخفــض  ــن الطاق ــد م ــاج المزي االقتصــاد االخضــر تســتوجب انت

ملوثــات البيئــة.

ونــوه الــى أن البــالد تنتــج فــي الوقــت الراهــن 240 ميغــاواط مــن 
الطاقــات المتجــددة ممــا يشــكل 32 أعشــار المئــة مــن ســلة الطاقــة 
فــي ايــران، وقــد تــم التخطيــط الضافــة مئــة ميغــاواط الــى كافــة انــواع 
الطاقــات المتجــددة فــي البــالد فــي العــام الهجــري الشمســي القــادم 

1396 والــذي يبــدأ فــي 21 آذار/ مــارس القــادم.

ضمن صفقة الطائرات..

اليوم..أول طائرة ايرباص تهبط في طهران
تهبــط  - : مهر - ن ا طهر
الخميــس   اليــوم  ظهــر 
ايربــاص مــن نــوع  طائــرة 
A321 فــي مطــار مهرآبــاد في 
طهــران وذلــك ضمــن صفقــة 
عقدتهــا  التــي  الطائــرات 
ــع  ــالمية م ــة االس الجمهوري

المذكــورة. الشــركة 
وأكــد المتحــدث باســم 
شــركة همــا أن أول طائــرة 
ضمــن   A321 نــوع  مــن 

صفقــة الطائــرات التــي عقدتهــا مــع ايربــاص ســتهبط اليــوم الخميــس عنــد الســاعة الثانيــة والنصــف بتوقيــت 
طهــران فــي مطــار مهرآبــاد الدولــي.

وفــي الســياق نفســه ذكــرت وكالــة رويتــرز أن شــركة أيربــاص قــد ســجلت رســميا طلــب شــركة الطيــران 
اإليرانيــة )همــا( لشــراء 98 طائــرة.

طهران-مهر:-كشــفت نائبــة وزيــر النفــط مرضيــة شــاهدائي عــن افتتــاح 
هــذا  فبرايــر  حتــى  ابريــل  منــذ  جديــدة  بتروكيماويــة  مشــاريع   5 وإطــالق 
ــن  ــارات دوالر م ــو 9 ملي ــرة نح ــذه الفت ــون ه ــر غض ــم تصدي ــه ت ــة أن ــام معلن الع

البتروكيماويــات.
ونقــال عــن شــركة صناعــة البتروكيمياويــات الوطنيــة أن شــاهدائي نوهــت 
إلــى إطــالق 5 مشــاريع بتروكيمياويــة فــي "عشــرة الفجــر" وثالثــة مشــاريع أخــرى 
ــة الثانيــة مــن بتروكيماويــات  ــة : إن المرحل ــة قائل بدايــة الســنة اإليرانيــة المقبل
"كاويــان" جاهــزة لإلنتــاج بمعــدل يقــدر ب550 ألــف طــن وبتروكيمياويــات "تخــت 

جمشــيد" بمعــدل 250 ألــف طــن فــي عشــرة الفجــر للســنة اإليرانيــة .
وقالــت نائبــة وزيــر النفــط لشــؤون البتروكيماويــات أن المرحلــة الثانيــة مــن 
بتروكيماويــات الحــرم الجامعــي ستدشــن بســعة مليــون طــن بحلــول نهايــة هــذه 
ــي بوشــهر  ــات ف ــع للبتروكيمياوي ــن مصن ــالث وحــدات م ــت أن ث الســنة وأضاف
وميثانــول مرجــان وأول وحــدة فــي الخزانــات ســتكون جاهــزة  لالفتتــاح فــي وقــت 

مبكــر مــن العــام المقبــل.
وأضافــت شــاهدائي أنــه منــذ شــهر ابريــل حتــى فبرايــر هــذا العــام تــم 
ــن البتروكيماويــات. تصديــر فــي غضــون هــذه الفتــرة نحــو 9 مليــارات دوالر م

3 الخميس 13 ربيع الثاني، 1438 هـ ق  23 دي 1395 هـ ش،  12 كانون الثاني 2017مشؤون محلية  العدد )9479( السنة السابعة والثالثون

معلنة إطالق 5 مشاريع جديدة..

شاهدائي: تصدير 10 مليارات دوالر للبتروكيمياويات
وزارة الطاقة: نمتلك امكانيات واسعة لتصدير الكهرباء لالتحاد األوروبي

قريبا..توقيع اتفاقية بين ايران و فرنسا لالنتاج 
المشترك للسيارات

طهران-فارس:-اعلــن رئيــس منظمــة تطويــر وتحديــث الصناعــات فــي البــالد منصــور معظمــي امــس 
الثالثــاء، إن االتفاقيــة بيــن شــركة ايــدرو االيرانيــة ورينــو الفرنســية ســيتم توقيعهــا خــالل الســنة )االيرانيــة( 

الحاليــة )تنتهــي فــي 20 آذار/مــارس 2017(.
ــؤول  ــة، ونأمــل ان ت ــة المفاوضــات النهائي ــي مرحل ــو هــي ف ــال معظمــي: ان الشــراكة مــع شــركة رين وق

ــة. ــى اتفاقي ــي المســتقبل القريــب جــدا ال ــة ف مذكــرة التفاهــم الحالي
ــيتم  ــو س ــركة رين ــن ش ــة وبي ــات االيراني ــث الصناع ــر وتحدي ــة تطوي ــن منظم ــة بي ــرح: ان االتفاقي وص
توقيعــه حتــى نهايــة العــام )االيرانــي( الحالــي )ينتهــي فــي 20 آذار/مــارس 2017(، حيــث ســيتم بموجبــه انتــاج 

3 موديــالت هــي: ســيمبول ونيــو داســتر وكويــد فــي ايــران.
وأضــاف: اننــا نعمــل وفــق حاجــة الســوق، ونظــرا الــى ان الســوق يبحــث عــن ســيارة منخفضــة الســعر، 

فســنبادر الــى انتــاج هكــذا ســيارات.
وتابع: ان احد اهدافنا في الشراكة مع رينو، هو انتاج سيارات منخفضة االسعار.

وأفــادت وكالــة انبــاء فــارس بأنــه تــم االعــالن خــالل التوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم للتعــاون بيــن منظمــة 
تطويــر وتحديــث الصناعــات االيرانيــة وبيــن شــركة رينــو الفرنســية، أن موعــد انتــاج اول ســيارة مشــتركة 

ســيكون عــام 2018.

إيران تعزز تعاونها مع الشركات العالمية في مجال 
تصنيع السفن

علن  -أ : يســنا طهران-ا
تطويــر  منظمــة  رئيــس 
فــي  الصناعــات  وتحديــث 
معظمــي  منصــور  البــالد 
بيــن  التعــاون  عــن تعزيــز 
تصنيــع  وشــركات  إيــران 

لســفن. ا
فــي  معظمــي  وتابــع 
كلمتــه خــالل مؤتمــر احــدث 
فــي  الهندســية  اإلنجــازات 
الســفن  تصنيــع  صناعــة 

بأننــا نحتــاج الــى اســتقطاب اإلســتثمارات األجنبيــة 
ــة  ــى إتفاقي لتحقيــق األهــداف المخططــة مشــيرا ال
شــركة  مــع  اإليرانيــة  البحريــة  المالحــة  شــركة 
هيونــداي الكوريــة حــول تصنيــع ســفينة تعــود الــى 
عــام 2008. ومــن المقــرر أن ترســل إيــران 50 مــن 
المتخصصيــن الــى كوريــا لتلقــي التعليمــات الالزمــة 
فــي مختلــف المجــاالت وتحديــدا قطــاع التصميــم 

مــن جانــب شــركة هيونــداي.
والمالحــة  النفــط  شــركة  إتفــاق  الــى  وأشــار 
البحريــة النشــاء إتحــاد مــع شــركة دايــو الكوريــة فــي 
قطاعــات التعليــم والتصنيــع والتصميــم ونأمــل أن 

ــر. ــة يناي ــى نهاي ــركة حت ــات الش ــق فعالي تنطل
وتــم توقيــع إتفاقيــة مــع شــركة تصنيــع الســفن 

مجــال  فــي  األلمانيــة  نبتــون  وشــركة  اإليرانيــة 
تصميــم وهندســة الســفن المختلفــة علــى هامــش 

ــر. ــال المؤتم اعم

البنك المركزي: حجم الديون الخارجية بلغ 
1ر8 مليار دوالر

طهران-فارس:-أعلــن 
ــك المركــزي، أن حجــم  البن
الديــون الخارجيــة بلــغ 1ر8 
 " شــهر  فــي  دوالر  مليــار 
ــر/ ــي 20 نوفمب ــان" المنته آب

تشــرين الثانــي 2016.
بيانــات  وأوضحــت 
البنــك، أن الديــون القصيــرة 
االجــل بلغــت 769ر2 مليــار 
دوالر والمتوســطة والطويلــة 
دوالر. مليــار   5.232 االجــل 

مــن جهــة ثانيــة اعلــن البنــك المركــزي، أن حجــم الســيولة فــي ايــران بلــغ 11 الفــا و2ر618تريليــون ريــال 
ــة  ــان" المنتهــي 20 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، منخفضــا 3ر0 بالمئ ــار دوالر( حتــى شــهر "آب )يتجــاوز 341 ملي

علــى اســاس شــهري.

"دانسك بنك" الدنماركي يبحث مع المركزي اإليراني 
ترتيب تمويل العمالء

طهران-فارس:-أكــد "دانســك بنــك" الدنماركــي 
البنــك  مــع  محادثــات  يجــري  أنــه  االثنيــن  يــوم 
المركــزي بخصــوص ترتيــب ائتمــان للعمــالء ممــن 

ــران. ــي اي لهــم أنشــطة ف
وقــال متحــدث باســم دانســك بنــك فــي رســالة 
إلكترونيــة "إلــى حــد مــا وفــي إطــار العمــل الدولــي 
المالــي  الدعــم  تقديــم  علــى  منفتحــون  نحــن 

ــران." ــي إي ــم أنشــطة ف ــن له ــا مم لعمالئن
المركــزي  البنــك  وأضــاف "نجــري حــوارا مــع 
بخصــوص ذلــك لكــن لــم يتــم التوصــل إلــى اتفــاق 

ــذه اللحظــة." ــى ه حت
وقــال مســؤول بالبنــك المركــزي إن البنــك تلقــى تمويــال مــن ثالثــة بنــوك أجنبيــة بقيمــة 7.2 مليــار دوالر 

مــن بينهــا دانســك وفقــا لمــا ذكرتــه صحيفــة "فايننشــال تريبيــون" اليوميــة يــوم األحــد.

السعودية تلغي عقودا حكومية 
بقيمة 75 مليار ريال!

قالــت صحيفــة محليــة أن تقريــرا صــادرا عــن 
وكالــة بلومبيــرغ العالميــة، أكــد علــى أن الســعودية 
تســعى إللغــاء نحــو 75 مليــار ريــال مــن المشــاريع 
ــة  ــار سياس ــي إط ــك ف ــا، وذل ــا له ــي كان مخطط الت
مراقبــة مواردهــا الماليــة، مشــيرا إلــى أن التنســيق 
جــار مــع شــركة »برايــس واتــر هــاوس كووبــرس« 
البريطانيــة لالستشــارات الخدميــة، التــي تعتبــر 
ثانــي أكبــر شــركة للخدمــات االمتيازيــة فــي العالــم، 

ــم. ــة حــول العال ــا فــي 158 دول وتقــدم خدماته
»الوطــن«،  بحســب صحيفــة  التقريــر  وأشــار 
مــع  تعاقــدت  والتخطيــط  االقتصــاد  وزارة  أن  إلــى 
الشــركة البريطانيــة العمالقــة مــن أجــل مراجعــة 
نحــو 258 مليــار ريــال مــن العقــود الحكوميــة، بهــدف 
قطــع وإنهــاء ثلــث تلــك العقــود غيــر المحتاجــة إليهــا.

الحكومة التركية تعلن فصل نحو 100 ألف 
موظف منذ فشل االنقالب

االجتماعــي  والضمــان  العمــل  وزيــر  كشــف 
ــم فصــل  ــه ت ــن أن ــو، ع ــؤذن أوغل ــد م ــي محم الترك
نحــو 100 ألــف موظــف فــي أعقــاب فشــل االنقــالب 

العســكري بتركيــا فــي تموز/يوليــو الماضــي.
تــورك/  ان  ان  /ســي  لمحطــة  أوغلــو  وقــال 
ــا  ــا مدني ــو 135356 موظف ــع نح ــق م ــم التحقي ــه ت إن
ــاء 97679 مــن  ــم إعف ــه ت ــة، وإن ومســؤوال فــي الدول

مناصبهــم.
يــوم  أقالــت  قــد  التركيــة  الســلطات  وكانــت 
العديــد  بينهــم  مســؤول،   8400 الماضــي،  الســبت 
مــن ضبــاط الشــرطة والجنــود والعامليــن فــي وزارة 

العــدل.
ذكــرت،  أن  تركيــة  إعــالم  لوســائل  وســبق 
اســتنادا لمصادرهــا، أن الســلطات فصلــت أكثــر مــن 
6000 مــن العامليــن بالشــرطة والموظفيــن المدنييــن 
واألكاديمييــن مــن وظائفهــم بمراســيم صــدرت، فــي 

ــوارئ. ــة الط ــب حال ــي، بموج ــون الثان 6 يناير/كان

برلماني افغاني يدعو إيران وروسيا الى المشاركة 
في مباحثات السالم مع طالبان

كابول-ارنــا:- دعــا عضــو البرلمــان األفغانــي ســيد علــي كاظمــي الــى مشــاركة إيــران و روســيا فــي 
مباحثــات الســالم المرتقبــة بيــن حكومــة بــالده مــع طالبــان قائــال ان ذلــك ســيحول دون التشــتت و ســيؤثر 

ــا علــى الســالم فــي افغانســتان. إيجابي
ــة  ــى الحكوم ــي :عل ــان االفغان ــة للبرلم ــة العلني ــي الجلس ــاء ف ــس األربع ــي ام ــي كاظم ــيد عل ــال س وق
األفغانيــة أن تدعــو كال مــن روســيا والصيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة و إيــران و باكســتان لمباحثــات 

ــان . الســالم مــع طالب
ــد  ــن وباكســتان لبحــث التمهي ــا ضــم الصي ــا ثالثي ــرة اجتماع ــل فت ــد اســتضافت قب ــت موســكو ق وكان
للحــوار بيــن الحكومــة االفغانيــة وطالبــان اال ان الخارجيــة االفغانيــة وصفتــه غيرمؤثــر لكونــه عقــد مــن دون 

مشــاركة ممثــل لهــا وطالبــت ببعــض االيضاحــات.

قصــر شــيرين- ارنــا:- أعلــن قائممقــام مدينــة 
قصــر شــيرين فرامــز أكبــري عــن دخــول أول شــحنة 
مــن الســلع االجنبيــة الــى البــالد عبــر معبر خســروي 

الحــدودي مــع العــراق.
وقــال أكبــري امــس االربعــاء لــدى تفقــد المديــر 
العــام لشــؤون الحــدود فــي وزارة الداخليــة لمعابــر 
الحدوديــة،  وســومار(  خــان  وبرويــز  )خســروي 
فصاعــدا  اآلن  مــن  االيرانييــن  التجــار  باســتطاعة 
ــر خســروي. ــر معب ــى البــالد عب ادخــال بضائعهــم ال

واشــار الــى أنــه يمكــن اســتخدام معبر خســروي 
أن  الــى  نــوه  لكنــه  الزائريــن،  النتقــال  الحــدودي 
االيرانــي  والســفير  والخارجيــة  الداخليــة  وزارتــي 
ــال  ــن النتق ــاء اآلم ــر الغط ــون توفي ــداد يتابع ــي بغ ف
الــزوار االيرانييــن الــى العــراق مــع الحكومــة العراقيــة، 
وســيبدأ الــزوار بدخــول العــراق عبــر خســروي عندمــا 
هــذا  فــي  أمنيــة  ضمانــات  علــى  الحصــول  يتــم 

الصــدد.
ــع قصــر شــيرين غــرب محافظــة كرمانشــاه  وتق

وترتبــط  نســمة،  ألــف   27 مــن  أكثــر  ويقطنهــا 
المحافظــة مــع العــراق بـــ 186 كيلومتــرا مــن الحــدود 

المشــتركة.

للمرة االولى..

السلع االجنبية تدخل البالد عبر معبر خسروي

طهران ومسقط تتعاونان في مجال 
الثروة السمكية

ــروة  ــي، إن صــادرات الث ــره العمان ــه بنظي ــدى لقائ ــي ل ــاد الزراع ــر الجه ــال مســاعد وزي ــا:- ق ــران- ارن طه
االيرانيــة  الســمكية 
بلغــت  عمــان  لســلطنة 
فــي العــام الماضــي 80 ألــف 
طــن معربــا عــن اســتعداد 
ايــران للتعــاون مــع القطــاع 
ــي هــذا  ــي ف الخــاص العمان

لمجــال. ا
وبحــث حســن صالحــي 
مــع نظيــره العمانــي حمــد 
فــي  العوفــي  ســعيد  بــن 
العاصمــة العمانيــة مســقط 
ســبل التعــاون فــي قطــاع الثــروة الســمكية بيــن البلديــن وأكــد الجانبــان ضــرورة تنميــة العالقــات بينهمــا.
وفيمــا اشــار الــى مجــاالت النشــاط االيرانــي فــي صيــد االســماك فــي الميــاه الشــمالية والجنوبيــة وبحــر عمــان 
والمحيــط الهنــدي واســتزراع االســماك والروبيــان واســماك الخافيــار، أكــد صالحــي بــأن صناعــة الثــروة الســمكية 

فــي تطــور مســتمر معربــا عــن اســتعداد ايــران للتعــاون مــع ســلطنة عمــان فــي كافــة مجــاالت هــذه الصناعــة.
كمــا أعــرب عــن رغبــة الصياديــن االيرانييــن فــي العمــل فــي مينــاء صاللــة العمانــي كمــا ان موانــئ جابهــار 

وجاســك وبنــدر عبــاس االيرانيــة مســتعدة للتعــاون مــع المســتثمرين ورجــال األعمــال العمانيين.

جمهور السينما في كندا على موعد 
مع "السيانيد" االيراني

طهران-فارس:-عــرض الفيلــم الســينمائي االيرانــي "الســيانيد" للمخــرج بهــروز شــعيبي، فــي دور 
الســينما بمدينــة مونتريــال 

ــة . الكندي
تــي  يأ و
فــي  عرض"الســيانيد" 
مدينــة مونتريــال فــي كنــدا 
عــرض  برنامــج  ضمــن 
دولــي للفيلــم، حيــث عــرض 
الفيلــم قبــل ذلــك فــي مــدن 

اخــرى. كنديــة 
وفــي الوقــت الــذي يواصــل الفيلــم عروضــه الدوليــة يعــرض الفيلــم ايضــا محليــًا فــي بعــض دور الســينما 

فــي طهــران وقــد وصلــت ايراداتــه مــن شــباك التذاكــر اكثــر مــن 40 مليــار ريــال.
وكان الفيلــم قــد عــرض فــي مهرجــان فجــر الســينمائي الماضــي بدورتــه الـــ 34، وعلــى خــالف رأي النقــاد 
والســينمائيين، نــال اعجابــًا كبيــرًا مــن قبــل الجمهــور، كذلــك شــارك الفيلــم فــي مهرجــان النقــاد والكتــاب 

الســينمائيين مؤخــرًا وحصــل علــى عــدة جوائــز منــه.
ويعــد "الســيانيد" الــذي تــدور قصتــه حــول حقبــة مــن حيــاة الشــهيد واقفــي، الفيلــم الســينمائي الطويــل 
الثانــي للمخــرج شــعيبي بعــد فيلمــه "الدهليــز" فــي مجــال الســينما ويتنــاول قضايــا بوليســية وقــد صــور فــي 

طهــران وعــدد مــن مــدن البــالد.

آذار المقبل ..مصنع سيارات 'سايبا' اإليراني بالجزائر 
يدخل مرحلة اإلنتاج

الجزائر-إرنا:-صــرح مصــدر مــن محافظــة 'تيــارت' ) 300 كيلومتــر غــرب العاصمــة الجزائريــة( إنــه مــن 
ــع  المرتقــب أن يدخــل مصن
مــن  الســيارات  تركيــب 
اإليرانيــة  'ســايبا'  عالمــة 
المجمــع  مــع  بالشــراكة 
'طحكــوت'  الجزائــري 
 / آذار  فــي  اإلنتــاج  مرحلــة 

المقبــل. مــارس 
ــاء  ــة األنب ــت وكال ونقل
خليــة  عــن  الجزائريــة 
بمحافظــة  االتصــال 
ــع  ــذا المصن ــارت، إن ه تي
الــذي ينــدرج ضمــن شــراكة مــا بيــن مجمــع 'طحكــوت' ســيما موتــورز وشــركة 'ســايبا' اإليرانيــة 
ــدة'  ــدة 'فرن ــة بمنطقــة النشــاطات لبل ــى مســتوي مصنــع قديــم لصناعــة األحذي ــر موقعــه عل 'اختي

تيــارت. بمحافظــة 
وبحســب المصــدر ذاتــه، فــإن مــن شــأن هــذا المصنــع 'تغطيــة حاجيــات الســوق الجزائريــة بالســيارات 
الســياحية'، واصفــا هــذا المشــروع االســتثماري بأنــه 'مشــروع هــام'، ســيوفر عنــد دخولــه مرحلــة اإلنتــاج 'مئــات 

مناصــب الشــغل الدائمــة لفائــدة شــباب المنطقــة'.


