
ارسال الصندوق االسود للطائرة 'اي.تي.آر' 
المنكوبة الى فرنسا

طهران-ارنــا:- اعلــن مديــر دائــرة العالقــات العامــة فــي موسســة الطيــران المدنــي رضــا جعفــرزاده ان 
ــي  ــا ف ــان ســيتم قرائته ــي محافظــة اصفه ــي تحطمــت ف ــة الت ــركاب االيراني ــرة ال ــدوق االســود لطائ الصن

فرنســا.
واضــاف جعفــرزاده فــي 
ســيتم  انــه  لــه  تصريــح 
ــدوق االســود  ارســال الصن
وجــه  علــى  فرنســا  الــى 
الســرعة بســبب مراعــاة 
الفنيــة  الجوانــب  بعــض 

والتخصصيــة.
قــراءة  ان  وصــرح 
ســتجري  الصنــدوق 
عــن  ممثليــن  بحضــور 
ــام  ــر الع ــدوق االســود ســتجري تحــت اشــراف المدي ــراءة الصن ــة مراحــل ق ــا ان كاف ــران وفرنســا مضيف اي
ــة. ــة هــذه الكارث ــة ورئيــس لجن ــي االيراني ــران المدن ــة فــي موسســه الطي ــرة دراســة الكــوارث الجوي لدائ

وصنعت الطائرة المنكوبة من طراز 'اي.تي.آر' على يد شركة فرنسية – ايطالية.

بالمعدات اإليرانية..

تدشين مختبر لتكنولوجيا النانو في كوبا
 - : يســنا ا - ن ا طهر
لتقنيــة  مختبــر  افتتــح 
ــب  ــال الط ــي مج ــو ف النان
ــا  ــي كوب ــا ف ــة هافان بمدين
وذلــك بإســتخدام معــدات 

الصنــع. إيرانيــة 
إحــدى  ودشــنت 
التكنولوجيــا  شــركات 
اإليرانيــة المختبــر الثالــث 
فــي  هافانــا  مدينــة  فــي 

الصيــن. فــي  النانويــة  العلــوم  لتدريــب  مختبريــن  إطــالق  بعــد  وذلــك  كوبــا 
ــا  وعلــى هامــش إطــالق هــذا المختبــر، تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم لتوســيع التعــاون بيــن إيــران وكوب

فــي مجــال تقنيــة النانــو.

خالل شهر واحد..

منطقة "بارس" للطاقة تصدر سلعا غير نفطية 
بنحو 5ر1 مليار دوالر

 - : س ر فــا - ن ا طهر
الشــؤون  مديــر  اعلــن 
بمنطقــة  الجمركيــة 
االقتصاديــة  "بــارس" 
محمــد  للطاقــة  الخاصــة 
عــن   ، مهــدوي  مهــدي 
تصديــر 2.684 مليــون طــن 
مــن مكثفــات الغاز والســلع 
غيــر النفطيــة بواقــع مليــار 
دوالرا  و965  مليونــا  و436 
فــي شــهر واحــد، خــالل 

.2018 فبراير/شــباط  الثانــي-19  يناير/كانــون   21 فتــرة 
واوضــح مهــدوي أن اجمالــي الصــادرات فــي الفتــرة المذكــورة، ســجلت نمــوا كمّيــا 20% وســعريا 41% عــن 

العــام الماضــي.
واشــار الــى تصديــر 1.317 مليــون طــن مكثفــات غــاز بقيمــة 650 مليــون دوالر خــالل فتــرة 21 يناير/كانــون 

الثانــي – 19 فبراير/شــباط 2018،بنمــو 5 بالمئــة علــى اســاس ســنوي.
وبيّــن مهــدوي أن صــادرات الســلع غيــر النفطيــة بلغــت 1.3 مليــون طــن بقيمــة 786 مليونــا و782 الــف 

دوالر بنمــو كمّــي 39% وســعري 49% عــن العــام الســابق.
ولفــت الــى أن صــادرات مكثفــات الغــاز والســلع غيــر النفطيــة توجهــت لـــ 29 بلــدا، اهمهــا البولــي اثيليــن 
الخفيــف والثقيــل والبروبــان وثانــي االثيليــن غاليكــول ومونــو وثــري اثيليــن غاليكــول واالســمنت وســماد 

اليوريــا ومكثفــات الغــاز والبوتــان والبارازيليــن والميثانــول.

طهران-فــارس:- أكــد 
الدائــم  ومندوبنــا  ســفير 
الدوليــة  الوكالــة  فــي 
للطاقــة الذريــة رضا نجفي 
ــزام  ــركا االلت ــى امي ــه عل ان
اطــار  فــي  بتعهداتهــا 
ــد  ــال قي ــووي ب ــاق الن االتف
ان  الــى  الفتــا  شــرط،  او 
ايــران ســتواصل التزامهــا 
بتعهداتهــا فــي هــذا االطــار 
فــي حــال التــزام الجميــع 

او شــرط. قيــد  وبــال  كاملــة  بتعهداتهــم بصــورة 
ــة  وخــالل اجتمــاع مجلــس الحــكام فــي الوكال
ــر  ــار دراســة التقري ــي اط ــة ف ــة الذري ــة للطاق الدولي
االخيــر للمديــر العــام للوكالــة حــول تنفيــذ االتفــاق 
فيهــا  اســتعرض  كلمــة  نجفــي  القــى  النــووي 

وجهــات نظــر الجمهوريــة االســالمية.
واشــار نجفــي الــى اســتمرار البرنامــج النــووي 
االيرانــي فــي اطــار االتفــاق النــووي والــذي حظــي 
ان  واضــاف،  الوكالــة  بتاييــد  العاشــرة  للمــرة 
التنفيــذ المتبــادل والكامــل للتعهــدات مــن قبــل 
ايضــا   "1+5" والتــي تشــمل دول  االطــراف  جميــع 
يشــكل ركيــزة اساســية لالتفــاق وعنصــرا ضروريــا 

خالل تقديم مقترح في البرلمان..

التشيك تتوجه إللغاء منع تصدير المعدات 
الى محطة بوشهر النووية

طهران-فــارس:- تــم طــرح مقتــرح فــي البرلمــان التشــيكي مــرة اخــرى إللغــاء منــع تصديــر المعــدات 
بوشــهر  محطــة  الــى 
النوويــة فــي ايــران، فــي 
حيــن ان بعــض مســؤولي 
جمهوريــة التشــيك بصــدد 
العالقــات  اســتئناف 
ايــران  مــع  التجاريــة 
وتجهيــز محطــة بوشــهر 
يعــارض  فيمــا  النوويــة، 

آخــرون.
الحــزب  وقــدم 
التشــيكي  الشــيوعي 
)KSCM( مــرة اخــرى فــي البرلمــان مشــروع إلغــاء منــع تصديــر المعــدات المرتبطــة بمحطــة بوشــهر الــى 

ن. ا يــر ا
وكتبــت صحيفــة "بــراغ ديلــي" ان مســؤولي هــذا الحــزب يقولــون ان قانــون هــذا المنــع والــذي تمــت 
المصادقــة عليــه فــي عــام 2000، يعرقــل تطبيــع العالقــات التجاريــة مــع ايــران، ويضــر باقتصــاد التشــيك.. وكان 
هــذا الحــزب قــد قــدم هــذا المقتــرح ســابقا فــي 2009 وفــي 2016، وفــي كال المرتيــن الســابقتين لــم يتمكــن 

مــن اكتســاب أصــوات األغلبيــة.
ــن االحــزاب االشــتراكية  ــف م ــة التشــيك والمؤل ــي جمهوري ــم ف ــف الحاك ــدم التحال ــام 2017 ق ــي ع وف
الديمقراطيــة ANO والديمقراطيــة المســيحية، مشــروعا مشــابها، ولكنــه لــم يحصــل علــى أصــوات 

ــا. ــان أيض ــي البرلم األغلببيــة ف

مسؤول صحي: تلوث الجو يؤدي سنوياً الى وفاة 
ما يقارب 30 الف مواطن

ــف  ــك زادة، إّن 29 ال ــور رضــا مل ــي قســم االبحــاث الدكت ــر الصحــة ف ــال مســاعد وزي ــا:- ق ــران- إرن طه
و500 مواطــن يفارقــون الحيــاة ســنويًا بســبب تلــوث الهــواء 21 الــف منهــم يتوفــى بســبب األمــراض القلبيــة 
عــن  الناجمــة  والعروقيــة 

ــوث. هــذا التل
وأضــاف ملــك زادة 
فــي  االربعــاء  امــس 
كلمــة لــه خــالل مؤتمر 
دراســة طــرق التوصــل 
الى المرجعيــة العلمية 
ــران،  ــي طه ــد ف المنعق
بــأّن األمــراض المزمنة 
هــي  المعديــة  وغيــر 
الوفــاة  أســباب  أهــم 
القلــب والعــروق  أمــراض  لــدى االيرانييــن قبــل بلوغهــم ســن ال70 تتصدرهــا  المبكــر 

والســّكري. التنفســية  واالمــراض 
ــن تجــاوزوا ســن ال55  ــن الذي ــن االيرانيي ــة م ــات وزارة الصحــة أّن 50 بالمائ ــت إحصائي وبين
يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم و45 ممــن تجــاوزوا ســن الخمســين يعانــون مــن إرتفــاع نســبة 

الدهــون فــي الــدم.

طهران-فــارس:- أكــد النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة اســحاق جهانغيــري 
عــزم طهــران وبغــداد علــى تطويــر العالقــات الثنائيــة بينهمــا.

وفــور وصولــه الــى مطــار بغــداد قــال جهانغيــري فــي تصريــح للصحفييــن، ان 
ايــران والعــراق تربطهمــا عالقــات ممتــازة فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة 
والثقافيــة واالجتماعيــة وان حكومتــي وشــعبي البلديــن تربطهمــا عالقــات 

تاريخيــة وثقافيــة ودينيــة راســخة جــدا.
ــة  ــم تلبي ــارة تت ــذه الزي ــى ان ه ــة ال ــس الجمهوري ــب االول لرئي ــوه النائ ون
ــارات  ــادل الزي ــال، ان تب ــادي وق ــدر العب ــوزراء العراقــي حي لدعــوة مــن رئيــس ال
بيــن كبــار مســؤولي البلديــن يمكنــه ان يــؤدي لمعرفــة الطاقــات وازالــة العقبــات 

مــن طريــق تطويــر العالقــات بيــن الجانبيــن.
واكــد جهانغيــري بــان البلديــن عازمــان علــى تطويــر العالقــات الثنائيــة مــن 
الناحيــة السياســية وكذلــك االقتصاديــة واضــاف، ان العــراق دولــة مهمــة جــدا 
وان شــعبه ادى دوره التاريخــي فــي مختلــف المراحــل حيــث تمكنــت الحكومــة 
والشــعب والمرجعيــة العراقيــة مــن تخليــص البــالد مــن يــد الجماعــات االرهابيــة.
واضــاف، ان االمــن مســتتب بصــورة جيــدة فــي العــراق، والحكومــة العراقيــة 

ــرة لالســتثمار فــي  ــا البــالد وان فرصــة مناســبة متوف ــع قضاي ســائدة فــي جمي
العــراق.

وبــدأت المباحثــات الرســمية بيــن الوفديــن االيرانــي والعراقــي برئاســة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حيــدر العبــادي والنائــب االول لرئيــس الجمهوريــة 

جهانغيــري.
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تعليقا على تقرير امانو االخير..

نجفي: ايران ستواصل االلتزام بتعهداتها النووية إن التزم االخرون

لديمومتــه.
واضــاف، انــه مثلمــا جــرى االعــالن عنــه ســابقا 
ــد  ــس مســارا بطــرف واح ــووي لي ــاق الن ــان االتف ف
وان تنفيــذ التعهــدات مــن جانــب ايــران يمكــن ان 
يســتمر فــي حــال اســتمرار جميــع اطــراف االتفــاق 
فــي التنفيــذ الكامــل وبــال قيــد او شــرط لتعهداتهــم.

واعتبــر اوضــاع تنفيــذ التعهــدات مــن جانــب 
ســائر اطــراف االتفــاق النــووي خاصــة اميــركا بانهــا 

ان  قائــال،  مقبولــة  وغيــر  االحبــاط  علــى  تبعــث 
الحكومــة االميركيــة وخالفــا لنــص وروح االتفــاق 
النــووي خاصــة البنــود 26 و 28 و 29 منــه، قــد اتخــذت 
مــن خــالل تقييــد مصالــح ايــران نهجــا هدامــا فــي 

ــاق. ــح لالتف ــذ الناج ــاف التنفي ــياق إضع س
وتابــع نجفــي، ان عــدم التــزام اميــركا بتعهداتهــا 
ــاق  ــووي ال يضعــف هــذا االتف ــاق الن ــي اطــار االتف ف
النــووي فحســب بــل يثيــر ايضــا شــكوكا جــادة حــول 

مصداقيــة اميــركا فــي اي اتفــاق دولــي اخــر.
واكــد نجفــي بانــه علــى الحكومــة االميركيــة 
العمــل بجميــع تعهداتهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي 

ــد او شــرط. ــة وبــال قي بصــورة كامل
قــال  الصهيونــي،  الكيــان  اتهامــات  وردا علــى 
هــذه  بمثــل  يمكنــه  ال  الكيــان  هــذا  ان  نجفــي 
التصريحــات الباعثــة علــى الســخرية التغطيــة علــى 
برنامجــه الســري الالمشــروع لالســلحة النوويــة 
الــذي يعــد تهديــدا حقيقيــا ضــد الســالم واالمــن 

والدولــي. االقليمــي 

اوروبا اشترت 40 بالمئة من النفط 
االيراني خالل شهر

 طهران-ارنــا:- قامــت الجمهوريــة االســالمية 
بتصديــر نحــو مليونيــن و600 الــف برميــل يوميــا 
مــن النفــط والســوائل الغازيــة للخــارج خــالل شــهر 
شــباط/فبراير ابتــاع الزبائــن االوروبيــون 40 بالمئــه 

مــن هــذه الكميــة .
نحــو  واالوروبيــة  االســيوية  الــدول  واشــترت 
مليونيــن و160 الــف برميــل مــن النفــط الخــام و 
430 الــف برميــل مــن الســوائل الغازيــة مــن ايــران 

خــالل شــهر شــباط/ فبرايــر.
الجنوبيــة  وكوريــا  والهنــد  الصيــن  وتعتبــر 
واليابــان مــن اكبــر زبائــن النفــط االيرانــي فــي 

اســيا.
وكانــت شــركات 'شــل' البريطانيــة – الهولنديــة 
و'توتــال' الفرنســية و'آنــي' و'ســاراس' االيطاليتيــن 
و'هلنيــك بتروليــوم' اليونانيــة و'ربســول' االســبانية 
و'ام. او.ال' المجريــة مــن زبائــن النفــط االيرانــي 

فــي اوروبــا.

يلتقي رئيس الوزراء العراقي فور وصوله بغداد..

جهانغيري: طهران وبغداد عازمتان على تطوير العالقات الثنائية

ايران والصين تتفقان لصناعة450 
عربة قطار لمترو االنفاق

طهران-فــارس:- وقعــت منظمــة تطويــر وتحديــث 
ــة" ايــدرو" عقــد شــراكة مــع شــركة  الصناعــات االيراني
"بوجــن" الصينيــة بهــدف انتــاج 450 عربــة قطــار لمتــرو 

االنفــاق تتعلــق بمــدن اهــواز وشــيراز وتبريــز.
بهــذا الخصــوص أوضــح علــي عراقجــي مديــر 
الشــؤون الدوليــة بمنظمــة "ايــدرو"، أن العقــد المبــرم 
مــع شــركة "بوجــن" الصينيــة يقضــي بتوفيــر االخيــرة 

85 بالمئــة مــن الحجــم التمويلــي للمشــروع.
الصينيــة  الشــركة  الــزم  العقــد  أن  وبيّــن 
لصناعــة  اراك"  "بــارس  شــركة  مــع  بالتعــاون 
المقطــورات االيرانيــة، بهــدف االفــادة القصــوى مــن 
القــدرات المحليــة بهــذا المجــال، وعلــى ضــوء ذلــك 
ســيتم انتــاج هــذه العربــات بأحــدث المواصفــات 

العصريــة.

وزير روسي: اتفقنا مع ايران حول 
صفقة طائرات ركاب

ــة الروســي  ــر الطاق ــن وزي ــارس:- اعل طهران-ف
الكســندر نفــاك عــن اتفــاق موســكو و طهــران لبيــع 
ــن طــراز »ســوخو ســوبرجت 100«  ــرات ركاب م طائ

الــى ايــران.
وقــال نفــاك، فــي تصريــح صحفــي لقنــاة "روســيا 
24" ان البلديــن اجريــا محادثــات حــول تســليم هــذا 

الطــراز مــن الطائــرات الروســية الــى ايــران.
واضــاف، اننــا اجرينــا محادثــات مــع شــركائنا 
االيرانييــن حــول امكانيــة شــراء طائــرات ســوخو 
هــذا  لتنفيــذ  خطــة  واعددنــا   100  - ســوبرجت 

المشــروع.
 100 ان طائــرة ركاب  ســوبرجت  الــى  ويشــار 
ــم  ــن بســعة 110 مقاعــد وت ــرة ذات محركي هــي طائ
ــي  ــم ف ــا ت ــق له ــام 2000 وأول تحلي ــذ ع ــا من تصنيعه

19 ايــار/ مايــو 2008.
وقامــت بــأول رحلــة فــي 21 أبريــل 2011 بيــن 

وموســكو. يريفــان 

باحث أميركي: الجيش السعودي رغم تسليحه 
الضخم ما هو إال »نمر من ورق«

تــاون«  »جايمــس  معهــد  فــي  الباحــث  رأى 
علــى  الســعودي  العــدوان  أن  هورتــون  مايــكل 
اليمــن يؤكــد ان الجيــش الســعودي رغــم تمويلــه 
وتســليحه الضخــم مــا هــو إال »نمــر مــن ورق« 
غيــر قــادر علــى الدفــاع عــن الحــدود الســعودية 
الجنوبيــة المحاذيــة لليمــن امــام المقاومــة اليمنيــة، 
مشــيرًا إلــى ان الجماعــات التــي تقــاوم فــي اليمــن 
ال تملــك ســوى االســلحة الخفيفــة والمتوســطة 

مقارنــة مــع القــدرات الســعودية.
وأكــد الباحــث، فــي مقــال نشــرته مجلــة “ذا 
ــعودي  ــش الس ــيرفاتيف”، أن الجي ــركان كونس أمي
برغــم تمويلــه وتســليحه الضخــم غيــر قــادٍر علــى 
الدفــاع عــن الحــدود الســعودية الجنوبيــة، علمــًا أن 
الجيــش اليمنــي و”اللجــان الشــعبية” التــي تقــاوم 
ــة  ــك ســوى األســلحة الخفيف ــدوان ال تمل ــذا الع ه

ــاض. ــدرات الري ــة مــع ق والمتوســطة مقارن
وختــم الكاتــب مقالــه بالقــول إنــه “كان مــن 
األجــدر لإلمــارات والســعودية أن تــدرس الحربيــن 
حيــث  وأفغانســتان،  العــراق  فــي  األميركيتيــن 
فشــلت الواليــات المتحــدة بتحقيــق أهدافهــا برغــم 
وفــق  العالــم”،  فــي  األفضــل  الجيــش  امتالكهــا 

تعبيــر الكاتــب.

الـ »سي آي ايه«: المعارضة السورية محبطة 
ولم تعد قادرة على اإلطاحة باألسد

أعلــن رئيــس إدارة االســتخبارات فــي وزارة 
ــاء، أن  ــرت أشــلي، الثالث ــة، روب ــاع األمريكي الدف
المعارضــة الســورية مجــزأة ومــن المســتبعد أن 

تتمكــن مــن اســتعادة قواهــا.
للكونغــرس:  أشــلي  تقريــر  فــي  وجــاء 
»المعارضــة الســورية مجــزأة، ومحبطــة، وتعانــي 
ــن  ــي م ــوارد وتعان ــي الم ــر ف ــص خطي ــن نق م
الضعــف بســبب النــزاع الداخلــي، وتقــع فــي 
موقــف دفاعــي، واحتمــال التغلــب علــى تقوقعهــا 

ضئيــل«.
هــذا وأفــاد رئيــس االســتخبارات األمريكيــة، 
دانيــال كوتــس، الثالثــاء أيضــا، أن المعارضــة 
اإلطاحــة  علــى  قــادرة  تعــد  لــم  الســورية 
بالرئيــس بشــار األســد، أو التغلــب علــى الفــارق 
يتزايــد  الــذي  العســكرية  بالقــدرات  الكبيــر 

باســتمرار.

مذكــرة  توقيــع  بعــد  العربــي:  طهران/كيهــان 
واميــركا  الســعودية  بيــن  لنــدن   فــي  التفاهــم 
بخصــوص البرنامــج النــووي كتــب موقــع مجلــة 
»فاريــن بوليســي« بالرغــم مــن نفــي الســعودية 
ــاج  ــدو ان احــدى اهــداف المملكــة الســعودية انت يب

النــووي. الســالح 
وحســب المجلــة فــان الســعودية قــد ابــدت 
تحفظــا، خــالل توقيــع مذكــرة التفاهــم، علــى القيــود 
المفروضــة علــى تخصيــب اليورانيــوم واستكشــاف 
البلوتونيــوم، ممــا يعكــس رغبــة الســعودية فــي 

ــووي. ــع الســالح الن صن
ويــرى مراقبــون انــه بالنظــر لتنافــس الســعودية 
ــداف  ــع حســب االه ــا ال تقتن ــان ادارته ــران ف ــع اي م
المدرجــة لبرنامجهــا النــووي بامتيــازات اقــل مــن 

ــي. ــووي االيران البرنامــج الن
تتراجــع  ال  ان  ينبغــي  انــه  المجلــة  وتقــول 
التــي  للقيــود  وتخضــع  فــي طموحهــا  الســعودية 
ــر  ــارات، بحظ ــووي لالم ــج الن ــى البرنام ــت عل فرض

الوقــود. وتدويــر  اليورانيــوم  تخصيــب 

الســابق  النهــج  ان  بالقــول:  المجلــة  واردفــت 
الحــد  علــى  االصــرار  يعكــس  الســعودي  للنظــام 
مــن انتشــار االســلحة النوويــة )ان بــي تــي(. وعلــى 
ماليــا  للباكســتان  دعمهــا  تســتذكر  ان  الريــاض 
فــي انتــاج الســالح النــووي، لــذا علــى اميــركا ان ال 
ترضــى باقــل مــن المقاســات المحــددة  فــي معاهــدة 

ــووي. ــن انتشــار الســالح الن الحــد م
فالســعودية تملــك صواريــخ ذات قابليــة  تحميل  

رؤوس نوويــة. لــذا ينبغــي ان ال يســمح لهــا بذلــك.
ففــي ثمانينــات القــرن الماضــي ابتاعــوا مــن 
الصيــن صواريــخ بمــدى بعيــد )دي اف ـ 3( اطلــق 
عليهــا »عاصفــة الشــرق« لهــا قابليــة  حمــل رؤوس 

ــة. نووي
واســتطرد كاتــب المقــال: ان االدارة االميركيــة 
ــاب  ــة االره ــي محارب ــرت الســعودية شــريكا ف اعتب
والتشــدد  االســالمي. اال ان الحقيقــة تمثــل فــي 
ان الســعودية واحــدة ن الــدول الناشــرة لمدرســة 
فكريــة عملــت علــى اشــاعة االرهــاب بيــن العــرب. 
فالوهابيــة مدرســة فكريــة ســعودية تتبنــى العنــف 

وقــد اشــاعت اكثــر انــواع االرهــاب تشــددا علــى 
تنخــدع  ال  ان  اميــركا  وعلــى  العالــم.  مســتوى 
االســتعراضية،  ســلمان  بــن  محمــد  باصالحــات 

فهــي حكومــة ديكتاتوريــة تحتقــر االقليــات.

فارين بوليسي: الرياض بصدد انتاج السالح النووي

مسؤول صناعي: التعاقد مع شركة 
رينو يراعي مصالح الطرفين

ادارة  مجلــس  رئيــس  قــال  ارنــا:-  طهــران- 
منظمــة تنميــة وتحديــث الصناعــات )ايــدرو( 'منصــور 
معظمــي' ان التوقيــع علــى عقــد مــع شــركة رينــو 
ــن. ــح الطرفي ــاة مصال ــم بمراع ــيارات ت ــة الس لصناع

الصناعــة  وزيــر  مســاعد  معظمــي  وافــاد 
والتعديــن والتجــارة ورئيــس مجلــس ادارة )ايــدرو( 
ان مراحــل تنفيــذ العقــد تســير ضمــن الجــدول 
ــل  ــوم بنق ــو تق ــه وان شــركة رين ــرر ل ــي المق الزمن

الــى طهــران. الماليــة  مصادرهــا 
البقية على الصفحة7
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