
ــع  ــذي لمجتم ــر التنفي ــن المدي طهران-ارنا:-أعل
عــن  مجيــدي  محســن  مهابــاد  بتروكيماويــات 
تصديــر مــا يقــارب ال185 طنــًا مــن البتروكيمياويــات 

تُقــدَّر ب220 مليــون دوالر.
وأضــاف مجيــدي امــس األحــد بــأّن مجتمــع 
ــن  ــن م ــف ط ــج 247 ال ــات أنت ــاد للبتروكيمياوي مهاب
إبريــل  مــن  البتروكيمياويــة  المنتجــات  أصنــاف 
ــا  ــة منه ــر90 بالمائ ــم تصدي ــر 2018 ت ــى فبراي 2017حت
الــى الصيــن وتركيــا والهنــد معلنــًا عــن إنتخــاب 

المصــدرة  الشــركة  هــذه 
كوحــدة تصديريــة مثاليــة 
محافظــة  مســتوى  علــى 

الغربيــة. آذربيجــان 
مجتمــع  بــأّن  علمــًا 
ت  يــا و كيميا و بتر
إنشــاؤه  تــم  مهابــاد 
المجتمعــات  ضمــن 
الســتة  البتروكيماويــة 
مــد  طريــق  طــول  علــى 
االثيليــن  نقــل  ُانبــوب 
ايــران  يبــدأ مــن مدينــة عســلوية جنــوب  الــذي 
كيلومتــر  و600  الــف  بطــول  غربهــا  الــى  إنتهــاء 
يمــرّ مــن مناطــق خــرم آبــاد وكرمانشــاه ومهابــاد 
وميانــدوآب وســنندج. هــذا ونجــح المجتمــع فــي 
توفيــر 3600 فرصــة عمــل للمواطنيــن هنــاك وســتزداد 
حصيلــة فــرص العمــل غيــر المباشــرة التــي ســتتوفر 
للمواطنيــن عبــر هــذا المشــروع الــى 4 آالف فرصــة 

توظيفــه. مــن  التــام  اإلنتهــاء  بعــد 

بسواعد المتخصصين اإليرانيين..

اشعال شعلة المنصة 14A من المرحلة 14 
من حقل بارس الجنوبي

 - : نــا ر إ - س عبا ر بند
التنفيــذي  المديــر  أعلــن 
الســفن  بنــاء  لمجمــع 
البحريــة  والصناعــات 
اشــعال  رضائيــان  حميــد 
شــعلة المنصــة 14A مــن 
حقــل  مــن   14 المرحلــة 
بــارس الجنوبــي بســواعد 
المتخصصيــن اإليرانييــن 

للمجمــع. التابعيــن 
إن  رضائيــان  وقــال 

هــذه الخطــوة المهمــة تمــت بجهــود المهندســين والعامليــن فــي شــركة 'مبيــن ســاز كســتر خليــج فــارس' 
اإليرانيــة.

ــر مكعــب  ــإن هــذه المنصــة النفطيــة ســوف تنتــج نحــو 14 مليــون مت ــًا للخطــة المعــدة ف وأضــاف: وفق
مــن الغــاز يوميــًا.

يذكــر إن مشــروع تطويــر المرحلــة 14 مــن حقــل بــارس الجنوبــي يتــم علــى يــد المقاوليــن فــي شــركة 
ــًا و75 ألــف  ــا و600 ألــف مترمكعــب مــن الغــاز الحامــض يومي بــارس للنفــط والغــاز وبهــدف إنتــاج 56 مليون

برميــل مــن الســوائل الغازيــة.
كمــا ســتنتج المحطــة أكثــر مــن مليــون طــن مــن الغــاز الســائل ومليــون طــن مــن غــاز اإلثــان ســنويًا 

و400 طــن مــن الكبريــت يوميــًا.
ويعتبــر حقــل بــارس الجنوبــي الغــازي مــن أكبــر مصــادر الغــاز فــي العالــم ويقــع علــى الحــدود اإليرانيــة 

المشــتركة وتبلــغ مســاحته 9700 كيلومتــر مربــع حيــث تبلــغ حصــة إيــران منــه 3700 كليومتــر مربــع.

شــرق(  )جنــوب  وجاســك  جابهــار  مينائــي 
اســتراتيجيتين. كنقطتيــن 

واكــد ضــرورة الربــط الســككي بيــن جابهــار 
والــدول الجــارة وقــال، انــه يتوجــب ان نربــط 
لنقــل  مباشــرة  بصــورة  مشــهد  مــع  جابهــار 
اجــل  مــن  التصديــر  لســلع  الكبيــر  الحجــم 

الترانزيــت.   

  طهران-ارنــا: قــال رئيــس مجلــس الرئاســة لهيئــة االركان العامــة 
ــة االســامية  ــن، ان الجمهوري ــد ابوالقاســم فروت ــوات المســلحة العمي للق
حققــت تقدمــا كبيــرا فــي مجــال الطــب العســكري خــال فتــرة الدفــاع 
ــي  ــران(؛ وايضــا ف ــى اي ــي ســنوات المفروضــة عل ــرب الثمان ــدس )ح المق
ــة  ــدان المتفوق ــى قائمــة البل ــة مــا بعــد الحــرب بمــا يضــع البــاد عل مرحل

ــاج العســكري. ــي الصحــة والع ــي مجال ــا ف عالمي
ــى شــحة  ــه امــس االحــد، ال ــح ل ــي تصري ــن ف ــد فروت ــت العمي ولف
االمكانــات والطاقــات العاجيــة والصحيــة التــي مــرّت بهــا البــاد ابــان 
الحــرب العراقيــة المفروضــة؛ مصرحــا، لكــن بفضــل الجهــود والتضحيــات 
العظيمــة التــي بذلــت علــى صعيــدي الدفــاع والعــاج فقــد تحققــت 
االنجــازات فــي فتــرة وجيــزة وتــم علــى اثــره معالجــة العديــد مــن 
االصابــات والجرحــى لــدى المستشــفيات الميدانيــة التــي انشــئت فــي 

ــال. ــات القت جبه

ونــوّه القائــد العســكري بالمســتوى المرمــوق الــذي بلغتــه الجمهوريــة 
االســامية اليــوم فــي مجــال الطــب العســكري، لتصبــح اليــوم ضمــن الــدول 

المرجــع عالميــا فــي بعــض التخصصــات العاجيــة.
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ايران ضمن الدول المتفوقة عالميا في مجال الطب العسكري

طهران-فــارس:- أكــد النائــب االول لرئيــس 
ايــران  بــأن  جهانغيــري  اســحاق  الجمهوريــة 
تبــذل الجهــود لمــد انبــوب الغــاز الــى باكســتان 

ــد. والهن
وفــي كلمــة لــه امــس االحــد فــي مؤتمــر 
ســواحل  فــي  االســتثمار  بفــرص  "التعريــف 
مكــران" المنعقــد بطهــران قــال جهانغيــري، ان 
تطويــر ســواحل مكــران يســاعد بصــورة خاصــة 
النمــو االقتصــادي فــي البــاد وبأمكانــه االســراع 

ــة. ــكلة البطال ــل مش ــار ح ــي مس ف

خالل مؤتمر التعريف بفرص االستثمار فيها..

جهانغيري: تطوير سواحل مكران سيعزز االمن القومي ويؤدي الى النمو االقتصادي وحل مشكلة البطالة
*وزيرالدفاع : سواحل مكران تعتبر كنزًا وهي تتمتع بطاقات وفرص متنوعة ومنطقة آمنة لالستثمار

واعتبــر ايــران بأنهــا 
أمنــا  الــدول  اكثــر  مــن 
واضــاف،  المنطقــة  فــي 
مكــران  ســواحل  ان 
تســاعد  ان  يمكنهــا 
ــز  ــن تعزي ــد م ــي المزي ف
للبــاد. القومــي  االمــن 
وصــرح انــه بأمــكان 
مــن  قســم  اســكان 
فــي  البــاد  مواطنــي 
وقــال،  مكــران  ســواحل 

لهــذا  وجيــد  شــامل  مشــروع  اعــداد  تــم  انــه 
مــن  اكثــر  اســكان  المتوقــع  ومــن  الموضــوع 

المنطقــة. هــذه  فــي  شــخص  مليــون 
البنويــة  االجــراءات  مــن  بــان  واوضــح 
ــز  ــد مراك ــران هــو تحدي ــة لســواحل مك للحكوم
التنميــة حيــث تــم فــي هــذا االطــار تحديــد 

محادثات ايرانية – اسبانية لتعزيز التعاون 
الصناعي بين البلدين

 طهران-ارنا:-بحــث مديــر الشــؤون الدوليــة فــي مؤسســة التطويــر والتنميــة الصناعيــة االيرانيــة )ايدرو(، 
علــي عراقجــي مــع مديــر الشــؤون الدوليــة فــي غرفــة التجــارة االســبانية 'خــوزة وينســنت غونزالــس'، ســبل 

التعــاون الصناعــي بيــن الجانبين.
وقــدم عراقجــي خــال هــذه المحادثــات شــرحا حــول الطاقــات المتوفــرة فــي شــركة ايــدرو بمــا فيهــا فــي 

مجــال الصناعــات الســككية.
مــن جانبــه، اشــار غوزالــس خــال اللقــاء هــذا، الــى تعــاون البلديــن فــي المجــاالت الصناعية؛ مســتعرضا 
آليــات تعزيــز المشــاريع االســتثمارية فــي مختلــف المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك وبمــا يشــمل النفــط 

والغــاز وصناعــة الســيارات والســفن واقامــة ورش تدريبيــة للمــدراء الصناعييــن.
وناقــش الجانبــان االيرانــي واالســباني خــال اجتماعهمــا ايضــا قضايــا اخــرى بمــا فيهــا توقيــع مذكــرة 

تفاهــم ثنائيــة وايضــا ســبل التعــاون االســتثماري وتمويــل المشــارع ذات الصلــة.

 طهران-إرنــا:- قالــت وزارة اإلقتصــاد والماليــة 
بشــأن اإلجتمــاع األخيــر لمجموعــة العمــل المالــي 
FATF: انــه رغــم الجهــود المحمومــة التــي بذلتهــا 
فــإن  اإلقليميــون  وحلفاؤهــا  المتحــدة  الواليــات 

رغم المساعي األميركية..

مجموعة العمل المالي FATF تمدد تعليق الخطوات المضادة إليران
مــددوا   FATF المالــي  العمــل  أعضــاء مجموعــة 

تعليــق الخطــوات المضــادة إليــران.
وفــي بيــان لهــا امــس األحــد اعتبــرت وزارة 
اإلقتصــاد والماليــة إن الواليــات المتحــدة وحلفاؤهــا 
إلعــادة  جهــودًا  أســابيع  منــذ  بذلــوا  اإلقليمييــن 
قبــل  مــن  إليــران  المضــادة  بالخطــوات  العمــل 
أعضــاء  أن  إال   FATF المالــي  العمــل  مجموعــة 
ــق هــذه الخطــوات. ــد تعلي ــرروا تمدي المجموعــة ق
فــي  عضــوًا   37 بيــن  مــن  البيــان:  وقــال 
مجموعــة العمــل المالــي FATF فــإن هنــاك عــددا 
قليــا مــن األعضــاء مثــل الواليــات المتحــدة التــي 
تســعى الــى إعــادة إيــران الــى صــدارة الــدول غيــر 

المتعاونــة مــع المجموعــة.
وأشــار البيــان الــى أن اعضــاء فــي المجموعــة 
مــن بينهــم جميــع دول اإلتحــاد األوروبــي لــم يعارضــوا 
فحســب  إليــران  المضــادة  الخطــوات  إقــرار  اعــادة 
بــل دعــوا الــى إفســاح المجــال إليــران إلســتكمال 
خطواتهــا القانونيــة المتعلقــة فــي هــذا المجــال وهــو 

ــة. ــاء المجموع ــع أعض ــد جمي ــي بتأيي ــا حظ م

منطقــة  حاكــم  أعلــن  طهران-إرنــا:- 
طهــران( محمــد  )مــن ضواحــي  زرنديــة 
شمســية  محطــة  أول  إنشــاء  قناتــي 
المســتثمرين  بمشــاركة  المدينــة  فــي 

الجنوبييــن. الكورييــن 
المســتثمرين  إن  قناتــي  وقــال 
الكورييــن وبعــد تفقدهــم لمدينــة زرنديــة 
الشمســية  المحطــة  إنشــاء  مــكان  زاروا 
الصناعــي. مامونيــة  لمجمــع  المجــاورة 

بمشاركة اليونانيين والكوريين..

استثمارات اجنبية في مجال الطاقات المتجددة في البالد
'يانيــس  قــال  اخــرى  جهــة  مــن 
التنفيــذي  المديــر  وهــو  واســالوس' 
اليونانيــة  الشــركات  مــن  لواحــدة 
الناشــطة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، 
ــد الدراســة  ــي ضــوء المشــاريع قي ــه ف ان
الشــركة  بيــن  الجاريــة  والمحادثــات 
قيمــة  فــإن  حاليــا،  االيرانــي  والجانــب 
اســواق  الــى  المتجهــة  االســتثمارات 
الطاقــة االيرانيــة ســتبلغ 10 مليــارات دوالر 

القادمــة.  5 الـــ  االعــوام  غضــون  فــي 
تصريــح  فــي  واســالوس  واضــاف 
للصحفييــن علــى هامــش معــرض طهــران 
المتجــددة،  للطاقــات  العاشــر  الدولــي 
قائــا ان الجمهوريــة االســامية قطعــت 
الحصــول  مجــال  فــي  جيــدة  اشــواطا 
ذات  فــي  الفتــا  الطاقــات؛  هــذه  علــى 
الســياق الــى العقــود الموقعــة بيــن ايــران 
ــبروغ  ــو وجوهانس ــركة كيوت ــا ، وش وفرنس
)المعاهــدات البيئيــة الهادفــة الــى تقويــض 

الحــراري(. االحتبــاس  غــازات  نســبة 

تصدير منتجات بتروكيمياوية بقيمة 220 مليون دوالر 
من مدينة مهاباد

على يد نساء محافظة كرمان..

انتاج 1837 مترا مربعا من السجاد لصحن "فاطمة الزهراء )س(" 
في النجف االشرف

طهران-فارس:-اعلــن مديــر مشــروع انتــاج الســجاد بلجنــة اعمــار العتبــات المقدســة بمحافظــة كرمــان 
ــا مــن الســجاد اليــدوي المخصــص لصحــن "فاطمــة  ــرا مربع ــر مــن 1837 مت ــاج اكث ــه تــم لحــد اآلن انت ان

الزهــراء )س(" بمرقــد االمــام علــى )ع( فــي النجــف االشــرف بالعــراق.
وقــال مديــر مشــروع انتــاج الســجاد بلجنــة اعمــار العتبــات المقدســة بمحافظــة كرمــان "مهــدي 
تويســركاني": ان النســاء 
فــن  فــي  العامــات 
الحياكــة بمحافظــة كرمان 
اكثــر  اآلن  لحــد  انتجــن 
مربعــا  متــرا   1837 مــن 
اليــدوي  الســجاد  مــن 
صحــن  فــي  لفرشــه 
ــي  فاطمــة الزهــراء )س( ف
ــة  ــة المقدس ــة العلوي العتب

االشــرف. بالنجــف 
مذكــرة  الــى  واشــار 
ــي  ــال: ف ــام 2014، وق ــات المقدســة ع ــار العتب ــة العم ــة المركزي ــان واللجن ــن محافظــة كرم تفاهــم وقعــت بي
مذكــرة التفاهــم هــذه تعهــدت لجنــة اعــادة االعمــار بمحافظــة كرمــان علــى انتــاج 30 الــف متــر مربــع مــن 
ــار  ــة العم ــة المركزي ــل اللجن ــن قب ــة م ــودة عالي ــة وبج ــوان مختلف ــوش وال ــام ونق ــدوي باحج ــجاد الي الس
ــدأ العمــل  ــث ب ــي النجــف االشــرف، حي ــي صحــن "فاطمــة الزهــراء )س(" ف ــات المقدســة لفرشــه ف العتب

.2015 باالنتــاج منــذ 23 ســبتمبر/ايلول 

مشاركة 17 شركة أجنبية في معرض مازندران 
الدولي لالستثمار

طهــران  بلديــة  رئيــس  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
محمــد علــي نجفــي عــن التعــاون الثنائــي فــي 
المجــاالت الثقافيــة واالجتماعيــة والنقــل العــام بيــن 

الجمهوريــة االســامية وبولنــدا.
وفــي تصريــح للصحفييــن ، تطــرق نجفــي الــى 
زيارتــه االخيــرة والتــي اســتغرقت يوميــن للعاصمــة 

في ضوء زيارة نجفي الى بولندا..

طهران ووارسو تتعاونان في مجال النقل العام
االيرانــي  الجانبيــن  ان  مبينــا  وارســو؛  البولنديــة 
القضايــا  الزيــارة  هــذه  خــال  اســتعرضا  والبولنــدي 
ــي مجــال  ــران و وارســو ف ــن طه ــات بي ــة والعاق العام
تناقــل المعلومــات والخبــرات ذات االهتمــام المشــترك.
وارســو  ان  طهــران،  بلديــة  رئيــس  واوضــح 
ــة والمناســبة  ــة الحديث ــا التقني ــي ضــوء خبراته وف
فــي مجــال النقــل العــام وايضــا صناعــة الباصــات 
الكهربائيــة وعربــات قطــارات االنفــاق، فقــد قــررا 

علــى التعــاون فــي هــذه المجــاالت.
وصــرح عمــدة طهــران انــه اســتعرض خــال 
زيارتــه الــى بولنــدا المشــاريع االســتثمارية، وعقــد 
االعمــال  رجــال  مــع  اجتمــاع  الســياق  ذات  فــي 

واصحــاب القطــاع الخــاص فــي بولنــدا.

فيسك: الغوطة فضحت العداء السعودي القطري
ــرت فيســك« إن  ــى لســان الكاتــب الشــهير »روب ــة الســبت عل ــت البريطاني ــة االندبندن ــت صحيف قال
ســوريا تواصــل حشــد قواتهــا المســلحة نحــو الغوطــة الشــرقية بدمشــق، بمــا فــي ذلــك وحــدات الجيــش 
التــي يقودهــا شــقيق الرئيــس بشــار األســد ماهــر والعقيــد ســهيل حســن، »النمــر« الــذي جعلتــه االنتصارات 

العســكرية فــي جميــع أنحــاء البــاد أســطورة ال تقهــر.
ــن يســمح  ــول / ســبتمبر، ل ــي 11 أيل ــم القاعــدة ف ــل« تنظي ــل النصــرة اإلســامي، »طف ــدو أن فصي ويب
للســوريين بمغــادرة الغوطــة الشــرقية وال حتــى للمســلحين بأســلحتهم الخفيفــة مثــل الميليشــيا المفضلــة 
لــدى الســعودية، جيــش اإلســام، أو وكيــل قطــر »فيلــق الرحمــن«. بــل إن هنــاك أخبــار عــن أن الفصائــل 
الســعودية والقطريــة المدعومــة تتجــادل بيــن بعضهــا- حتــى اآلن، داخــل الغوطــة - حــول الخــاف الخليجي 

بيــن الســعوديين والقطرييــن.
وتابــع فيســك بالقــول يبــدو أنــه ال يوجــد مثــل هــذا االنقســام بيــن أعدائهــم. الحــرس الرئاســي علــى 
ــع  ــى ضواحــي الغوطــة. وتق ــوات الخاصــة( إل ــة 14 )الق ــة الســورية الفرق ــد جلبــت الحكوم ــة الغوطــة، وق حاف
ــة  ــك الفرق ــة، وكذل ــط الغوط ــى محي ــا دمشــق، عل ــر األســد، ومقره ــة لماه ــة التابع ــة المدرع ــة الرابع الفرق

ــد »النمــر« ســهيل حســن. الســابعة للجيــش، والقــوات التابعــة للوحــدات التــي يقودهــا العقي

التضخم يرتفع بنسبة 3 بالمائة 
في السعودية

)التضخــم(  المســتهلك  أســعار  معــدل  ارتفــع 
الســنوي، فــي الســعودية خــال يناير/كانــون الثانــي، 
للشــهر الثالــث علــى التوالــي، وصعــد بنســبة 3 بالمائــة.

لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  بيانــات  وأظهــرت 
القياســي  الرقــم  أن  األحــد،  )حكومــي(،  الســعودي 
العــام لتكاليــف المعيشــة، ســجل الشــهر الماضــي 108 
نقــاط، مقارنــة بـــ 104.9 نقــاط فــي ينايــر/ كانــون ثانــي 
2017، و103.9 نقــاط فــي ديســمبر/ كانــون أول الماضــي.

وســجل التضخــم فــي الســعودية انكماشــا حتــى 
ــر/ تشــرين أول الماضــي، بمتوســط 0.3  ــة أكتوب نهاي
بالمائــة علــى أســاس ســنوي، فيمــا ارتفــع بنســبة 0.1 
بالمائــة فــي نوفمبــر/ تشــرين ثانــي الماضــي، و0.4 

بالمائــة فــي ديســمبر/ كانــون أول الماضــي.
وتوقعــت الحكومــة الســعودية، ارتفــاع التضخــم بنســبة 
5.7 بالمائــة فــي 2018، مــع »تحســن« النشــاط االقتصــادي 
وتطبيــق بعــض التدابيــر اإليراديــة وتصحيــح أســعار الطاقــة.

الصفقات العقارية السكنية تنمو 
بنسبة7ر17 % في طهران

ــة فــي طهــران نمــوا بنســبة  ــات العقاري ــن البنــك المركــزي عــن تســجيل الصفق ــارس:- أعل طهران-ف
ــى اســاس ســنوي. ــي 2018 عل ــون الثان ــي المنتهــي 19 يناير/كان ــي شــهر "بهمــن" االيران ــة ف 17.7 بالمئ

وأوضحت بيانات البنك المركزي أن حجم الصفقات في شهر "بهمن" بلغ 18.4 الف وحدة سكنية.
وأضافــت أن متوســط شــراء وبيــع المتــر الواحــد للشــقة الســكنية فــي طهــران خــال الشــهر المذكــور 

بلــغ 55.1 مليــون ريــال بنمــو 23 بالمئــة عــن العــام الســابق.

العراق يدرس تعيين معبر"شوشمي" 
معبرا حدوديا رسميا مع ايران

ــاوة  ــة ب ــام مدين ــم مق ــد قائ ــارس:- أك طهران-ف
فــي محافظــة كرمانشــاه والمجــاورة للعــراق برويــز 
ايــده بــور أن المســؤولين المحلييــن فــي محافظــة 
مقترحــا  العراقــي  للبرلمــان  أرســلوا  "حلبجــة" 
لتعييــن معبــر "شوشــمي" الحــدودي مــع ايــران 

معبــرا حدوديــا رســميا بيــن البلديــن.
ــر  ــن معب ــح ، تعيي ــور فــي تصري ــده ب ــر أي وأعتب
المســافرين  لتنقــل  رســميا  معبــرا  شوشــمي 
ــاوه  ــة ب ــي مدين ــي الهال ــب رئيس ــه مطل ــره بان عب

الحدوديــة مــع العــراق.
الازمــة  واالجــراءات  المشــاورات  أن  واضــاف 
وتعيينــه  شوشــمي  معبــر  عبــر  التنقــل  بشــان 
ــران وأن  ــل إي ــن قب ــد انجــزت م ــر رســمي ق كمعب
اعــادة فتــح هــذا المعبــر وجعلــه معبــرا رســميا رهــن 

بموافقــة الحكومــة االتحاديــة فــي العــراق.

الثلوج تجتاح 8 محافظات في البالد
طهران-فــارس:- أعلــن رئيــس منظمــة االغاثــة واالنقــاذ مرتضــى ســليمي بــان الثلــوج والعواصــف 

الثلجيــة اجتاحــت 8 محافظــات فــي البــاد.
وقــال ســليمي فــي تصريــح " ان الثلــوج والعواصــف الثلجيــة اجتاحــت خــال الســاعات الـــ 48 االخيــرة 
محافظــات اذربايجــان الشــرقية وجهارمحــال وبختيــاري وزنجــان وســمنان وقزويــن وكهكيلويــة وبويــر احمــد 

ولرســتان ومازنــدران.
واضــاف، انــه تمــت اغاثــة 634 مســافرا تقطعــت بهــم الســبل فــي 12 محــورا للمواصــات كمــا تــم اســكان 

عــدد كبيــر مــن المســافرين اضطراريــا.
واوضح بانه جرى كذلك انقاذ 133 سيارة عالقة في الثلوج من قبل 19 فريقا لاغاثة واالنقاذ.

البقية على الصفحة7

 ســاري-ارنا:- قــال مســؤول المعــرض الدولــي األول 
ــدران رضــا منصــوري  ــي مازن ــة ف لاســتثمارات االجنبي
ان 17 شــركة اجنبيــة أعلنــت اســتعدادها للمشــاركة فــي 

هــذا المعــرض.
خمــس  ان  االحــد،  امــس  منصــوري  واوضــح 
شــركات مــن الــدول االوروبيــة واألســيوية بمــا فيهــا 
ــا ستشــارك فــي  التشــيك وســلوفاكيا وروســيا وجورجي
ــة المتجــددة وقطــع  ــي مجــاالت الطاق ــرض ف ــذا المع ه
ــن  ــد والقاطــرات والمحــركات ومكائ ــار ســكك الحدي غي

ومعالجــة  اإللكترونيــة  والمضخــات  البنــاء  ومعــدات 
النفايــات.

وصــرح المديــر العــام لشــركة المعــارض الدوليــة في 
مازنــدران ان بعــض الشــركات ستشــارك بالمعــرض 
والميــاه  الكحوليــة  غيــر  المشــروبات  مجــال  فــي 

المعدنيــة وســيقام مــن 27 فبرايــر الــى 3 مــارس .
واشــار منصــوري الــى اســتقطاب 353 مليــون دوالر 
فــي  الماضيــة  الســنوات  خــال  اجنبيــة  اســتثمارات 
مازنــدران، 40 بالمائــة منهــا بعــد تنفيــذ االتفــاق النــووي.


