
نيودلهي: صاردات الطاقة اإليرانية تحظى 
بأهمية بالغة بالنسبة لنا

طهران-مهر:-أعلــن الســفير الهنــدي فــي ايــران "ســاوراب كومــار" أن زيــادة واردات النفــط الخــام مــن ايــران 
ثمنهــا  ودفــع  الهنــد  الــى 
بالعملــة المحليــة مــن أهــم 
النــووي،  االتفــاق  إنجــازات 
االنفتــاح  الــى  مشــيرا 
مــع  والصادراتــي  التجــاري 
ــات  ــع العقوب ــر رف ــران اث طه
المفروضــة ضــد الجمهوريــة 

اإلســامية.
الــى  كومــار  وتطــرق 
التــي  الثنائيــة  العاقــات 
تربــط بيــن طهــران وبكيــن 
ــن القواســم المشــتركة  ــد م ــي العدي ــدان ف ــث يشــترك البل ــدول حي ــن ال ــات بي ــاال للعاق ــا مث ــرا اياه معتب
ــة  ــد االقتصادي ــع الصع ــى جمي ــا عل ــات بينهم ــز العاق ــرة لتعزي ــات كبي ــكان إمكان ــة، ويمتل ــة والثقافي التاريخي

الطاقــة. مجــال  وفــي  والتجاريــة  والســياحية 
ــث زادت  ــة حي ــي مجــال الطاق ــن كان ف ــى البلدي ــووي عل ــاق الن ــج االتف ــى أن أهــم نتائ ــار ال واشــار كوم
ــة  ــط بالعمل ــع ثمــن هــذا النف ــد أن تدف ــا اســتطاعت الهن ــي كم ــط الخــام االيران ــن النف ــة م ــواردات الهندي ال

ــووي. ــاق الن ــل االتف ــا قب ــم يكــن ممكن ــذي ل ــر اّل ــة، األم المحلي

طهران-فارس:-وافــق مجلــس المطــارات الدولــي )ACI( مقــره 
فــي جنيــف، رســميا علــى انضمــام مطــار االمــام الخمينــي )رض( 

الدولــي لعضويتــه.
وأوضــح احمــد رضــا بياتــي مديــر التعــاون الدولــي بشــركة 
مدينــة مطــار االمــام الخمينــي )رض( الدولــي فــي طهــران، أن 
ــر رســالة مــن "بتــي تشــاو" اميــن عــام آســيا  الموافقــة جــاءت عب

.)ACI( الدولــي  المطــارات  والباســيفيك بمجلــس 
آســيا  منطقــة  اميــن  "تشــاو"  رســالة  أن  بياتــي  وأضــاف 
االمــام  مطــار  عضويــة  بقبــول  تهنئــة  تضمنــت  والباســيفيك 
الخمينــي )رض( وتمنياتــه بترقيتهــا لجــودة الســامة والخدمــات 

المطــار. فــي 
 ،ACI وأكــد بياتــي علــى اهميــة التعــاون الثنائــي مــع مجلــس
والــذي بــدوره ســيؤثر ايجابــا علــى قطــاع المطــارات والماحــة 

الجويــة فــي ايــران.

بريطانيــا  لــدي  ســفيرنا  أكــد  لندن-ارنــا:-   
حميــد بعيــدي نجــاد الحاجــة الــى بحــث دقيــق 
قانــون  مشــروع  تطابــق  عــدم  أو  تطابــق  حــول 
ــووي  ــاق الن ــع اإلتف ــي م ــيوخ األميرك ــس الش مجل
مشــيرًا الــى أن هــذه الدراســة يجــب أن تجــري 
تحــت إشــراف كبــار المســؤولين والمؤسســات 

فــي البــاد.
التلغــرام  فــي  صفحتــه  علــى  مقــال  وفــي 
بعــض  الــى  نجــاد  بعيــدي  أشــار  واإلنســتغرام 
الجوانــب السياســية لمشــروع القانــون المقــدم 
ــى  ــًا ال ــي الفت ــس الشــيوخ األميرك ــل مجل ــن قب م
ــاق  ــع اإلتف ــون م ــذا القان ــق ه ضــرورة دراســة تطاب
النــووي بشــكل دقيــق خاصــة وإن الموقعيــن عليــه 
ــاق  ــع اإلتف ــة م ــاط المتعارض ــع النق ــوا أن جمي زعم

النــووي تــم حذفهــا مــن نــص القانــون وإن مشــروع 
القانــون يتطابــق مــع إلتزامــات الواليــات المتحــدة 

ــووي. ــاق الن ــار اإلتف ــي إط ف
وأضــاف قائــًا: ممــا الشــك فيــه فــإن نــص 

الزال  الجديــد  الحظــر 
مشــروع  مســتوى  فــي 
قبــل  مــن  ومقــر  القانــون 
مجلــس الشــيوخ األميركي 
يتحــول  ولكــي  فحســب 
أن  ينبغــي  قانــون  الــى 
يمــر بمرحلتيــن أضافيتيــن 
قبــل  مــن  إقــراره  وهــي 
مجلــس النــواب األمريكــي 
ــن  ــه م ــم توقيع ــا يت وبعده
الجمهوريــة  رئيــس  قبــل 
الــى  مشــيرًا  زمنيــة  فتــرة  يســتغرق  مــا  وهــو 
ضــرورة عــدم إتخــاذ أي خطــوة متســرعة مــن قبــل 

إيــران. فــي  القانونيــة  المؤسســات 
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داعشي: اميركا وبعض المسؤولين رفيعي المستوى في كابل متعاونون مع داعش
اعتــرف عناصــر مــن تنظيــم داعــش تــم اعتقالهــم مؤخــرا فــي افغانســتان، ان اميــركا وبعــض المســؤولين 

رفيعــي المســتوى فــي الحكومــة االفغانيــة يدعمــون تنظيــم داعش!
فقــد اعلــن "شــكيبا هاشــمي" نائــب فــي البرلمــان االفغاني عــن قندهــار، و "حضرتعلي" 
نائــب ننغرهــار، و "طاهــر قديــر" برلمانــي آخــر، ان اميــركا والعديــد مــن المســؤولين 
االفغانييــن رفيعــي المســتوى يدعمــون تنظيــم داعــش االرهابــي. وحســب هــؤالء النــواب 

فــان عناصــر مــن داعــش يتــم نقلهــم بالمروحيــات بيــن مــدن افغانســتان.
وقــال طاهــر قديــر: هنالــك اكثــر مــن خمســة مســؤولين حكومييــن رفيعــي المســتوى 
يدعمــون داعــش وكان قديــر قــد اتهــم ســابقا، رئيــس الجمهوريــة "اشــرف غنــي" ، 

ــم داعــش. ومستشــار االمــن القومــي االفغانــي "حنيــف اتمــر" بدعــم تنظي
هذا ولم تبد الحكومة االفغانية اي رد على هذه التصريحات الى اآلن.

صحيفة سعودية تتهم تركيا بأطماع في مكة والمدينة
اتهمــت صحيفــة ســعودية، تركيــا بالســعي إلعــادة أمجــاد اإلمبراطوريــة العثمانيــة وإيجــاد 
موطــئ قــدم فــي الخليــج الفارســي، وذلــك مــن خــال دعمهــا لقطــر فــي األزمــة الخليجيــة الحاليــة.
وقالــت صحيفــة »عاجــل« الســعودية فــي تقريــر جــاء تحــت عنــوان »تركيــا تخلــع قنــاع الــود 
وتكشــف عــن أطماعهــا فــي مكــة والمدينــة«، إن الســرعة الشــديدة التــي أقــر البرلمــان التركــي 
فيهــا نشــر قــوات تركيــة فــي الدوحــة، يؤكــد أن الدوحــة أعطــت أنقــرة عــن طريــق هــذه القاعــدة 
والقــوات التركيــة، الحجــة التــي أرادتهــا لاندســاس فــي شــؤون الــدول الخليجيــة، عبــر ادعــاءات 

حمايتهــا لألمــة اإلســامية، وفــق مــا جــاء فــي التقريــر.
وادعــت الصحيفــة أن الدوحــة مــن حيــث تــدري أو ال تــدري وباســتقبالها لقــوات تركيــة، زادت 
مــن خطواتهــا التــي تهــدد أمــن الخليــج الفارســي بإعــادة التواجــد العســكري التركــي. وبحســب 
الصحيفــة، فــإن النائــب فــي البرلمــان التركــي ونائــب األميــن العــام لحــزب العدالــة والتنميــة 
ــال أن حصــار قطــر هــو  ــه ياســين أقطــاي، أكــد فــي مق ــة في الحاكــم ومســؤول الشــؤون الخارجي
مقدمــة لحــرب أهليــة إســامية، حيــث أوضــح أن بــاده وكل دول المنطقــة ســتتأثر مــن هــذه 
ــر  ــر مشــابه لمصي ــد تتعــرض لمصي ــج الفارســي والمملكــة ق ــى أن دول الخلي الحــرب، مشــيرًا إل

ســوريا.

حول تطابق أوعدم تطابقه مع اإلتفاق النووي..

بعيدي نجاد: ينبغي دراسة معمقة لمشروع قانون مجلس الشيوخ األميركي
الهيجان-ارنــا:- قــال وزيــر األمــن حجة اإلســام 
محمــود علــوي: علــى الشــعب أن يكــون علــى ثقــة 
بأننــا لــن نألــو جهــدًا فــي تعزيــز األمــن فــي البــاد.

و علــى هامــش مراســم تشــييع أحــد العناصــر 
األمنيــة قــال حجــة اإلســام محمــود علــوي: إن 
الشــعب متواجــد فــي جميــع الســاحات وإن هــذا 
التواجــد هــو مصيــري بحــد ذاتــه وإنــه يبعــث علــى 
اإلطمئنــان بالنســبة لنــا ويدفعنــا للتصــدي للقضايــا 

ــة بقــوة. األمني
وأشــار الــى العمليــات المتعــددة التــي قامــت 
ــي  ــرة والت ــن خــال الســنوات األخي ــوى األم ــا ق به
فــي  اإلرهابيــة  الهجمــات  مــن  العديــد  أفشــلت 
البــاد وقضــت علــى الكثيــر مــن العناصــر اإلرهابيــة 
الفتــًا الــى أن الشــهيد حســن عشــوري هــو الشــهيد 

الوحيــد الــذي ســقط فــي 
فــي  الداخليــة  المناطــق 
البــاد ودفاعــًا عــن أمنهــا.

وأشــار الــى تصريحــات 
اإلســامية  الثــورة  قائــد 
األخيــرة حــول اإلعتداءيــن 
اللذيــن  اإلرهابييــن 
والــذي  طهــران  اســتهدفا 
ــداءات  ــذه اإلعت ــر إن ه اعتب
تمثــل مجــرد فرقعــات ناريــة 
واألســتقرار  األمــن  أمــام 

إيــران. بــه  تتمتــع  الــذي  العميــق 
مــن  عشــوري  حســن  الشــهيد  إن  يذكــر 
األمــن  قــوى  مــن عناصــر  كان  كيــان  محافظــة 

سيســتان  محافظــة  فــي  شــهيدًا  ســقط  الــذي 
ــوى  ــنتها ق ــي ش ــات الت ــال العملي ــتان خ وبلوجس
منطقــة  فــي  اإلرهابيــة  المجاميــع  علــى  األمــن 

جابهــار.

خالل تشييع احد عناصر قوى األمن..

وزير األمن: ليكن الشعب على ثقة بأننا لن نألو جهداً في تعزيز أمن البالد

النتــاج  كارون  شــركة  طهران-مهر:-دشــنت 
ــة  ــن الطاق ــاء م ــاج الكهرب ــاز، محطــة النت ــط والغ النف
الشمســية فــي محافظــة خوزســتان ، تبلــغ قدرتهــا 5 
آالف واط ، فــي اطــار االســتفادة مــن الطاقــة النظيفــة.

واوضــح المديــر التنفيــذي لشــركة كارون النتــاج 
النفــط والغــاز، ان الهــدف مــن اقامــة هــذا المشــروع 
انتــاج الطاقــة النظيفــة ، وتقليــل الغــازات الدفيئــة 
ــة. ــاس الحــراري(، وترشــيد اســتهاك الطاق )االنحب

هــذه  الشمســية  الطاقــة  محطــة  ان  واضــاف: 
قــادرة علــى انتــاج 8 ميغــاواط مــن الطاقــة الكهربائيــة 
ســنويا، حيــث ســيؤدي ذلــك الــى تقليــل نفــس 
وكذلــك  العامــة  الكهربــاء  شــبكة  مــن  المقــدار 
ــي  ــاز ثان ــن غ ــان م ــة اطن ــد اربع ــة دون تولي الحيلول

الكاربــون. اوكســيد 
ولفــت المديــر التنفيــذ لشــركة كارون النتــاج 
ــار  ــي اط ــدرج ف ــروع ين ــذا المش ــاز، ان ه ــط والغ النف

اســتهاك  انمــوذج  الصــاح  العامــة  السياســات 
الكهربــاء.

بقدرة 5 آالف واط..

تدشين محطة النتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية جنوب البالد
ايران و بيالروسيا تعتزمان تطوير 

التعاون في قطاع المناجم
شــركة  عــام  مديــر  بحــث  موســكو-ارنا:- 
النحــاس الوطنيــة احمــد مــراد علــي زاده خــال 
فيتالــي  البياروســي  الصناعــة  وزيــر  لقائــه 
التعــاون  بتطويــر  الكفيلــة  الســبل  فوفــك، 
فــي مختلــف المجــاالت المنجميــة بمــا فيهــا 
انتــاج المعــدات المســتخدمة فــي الصناعــات 

لمنجميــة. ا
والتقــى وفدنــا الــذي يــزور بياروســيا مــدراء 
الجانبــان  تبــادل  الصناعيــة حيــث  بيــاز  شــركة 
وجهــات النظــر بشــأن تعزيــز التعــاون المشــترك 
فــي مجــال انتــاج المعــدات الثقيلــة المســتخدمة 

فــي الصناعــات المنجميــة فــي ايــران .
كمــا تفقــد الوفــد االيرانــي مصانــع شــركة بيــاز 

و خــط إنتــاج االجهــزة المنجميــة.

مشتريات القمح المحلي في البالد 
تتجاوز 4 ماليين طن

طهران-فارس:-أعلــن المديــر التنفيــذي لشــركة التجــارة الحكوميــة يــزدان ســيف ، عــن تجــاوز مشــتريات 
القمــح المحلــي مســتوى 4 
ــل  ــذ 6 ابري ــن طــن من مايي

ــان 2017. /نيس
بــأن   ، ســيف  وأوضــح 
مــن  الشــركة  مشــتريات 
ايــران  فــي  محافظــة   25
شــراء  فيمــا  مســتمرة، 
محافظــة  مــن  القمــح 
خوزســتان ) جنــوب غــرب( 

االنتهــاء. علــى  شــارف 
أن  ســيف  ولفــت 
محافظــة خوزســتان تصــدرت قائمــة المشــتريات بـــ 1.342 مليــون طــن تلتهــا كلســتان )شــمال( بـــ 950 الــف طن 

طــن. الــف   200 بـــ  شــرق(  )جنــوب  وكرمــان  طــن  االف   505 بـــ  وفارس)جنــوب( 

مطار االمام الخميني )رض( ينضم رسميا لمجلس المطارات الدولي انطالق معرض الصناعات اليدوية 
االيراني في أربيل

معــرض  فعاليــات  طهران-فارس:-انطلقــت 
الصناعــات اليدويــة االيرانــي فــي محافظــة أربيــل 

شــمال العــراق يــوم الســبت.
وبحســب موقــع "رووداو" فــان 80 فنانــا وفنانــة 
المنســوجات  بمعــرض  يشــاركون  ايــران  مــن 
اليدويــة فــي جنــوب المدينــة قــرب قلعــة أربيــل 

التأريخيــة.
ويســتمر المعــرض لمــدة اســبوعين ويســتهدف 
التعريــف بهــذه الصناعــة، بالقــرب مــن القلعــة التــي 

يقصدهــا الســواح مــن العــراق والخــارج.

البنك المركزي يعلن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 
12.5 % في البالد

طهران-ايســنا:- أفــاد المصــرف المركــزي فــي أحــدث تقريــر لــه بــأن إيــران حققــت نمــوا إقتصاديــا بنســبة 
12.5% فــي العــام اإليرانــي الماضي)انتهــى 21 مــارس 2017(.

وأضــاف تقريــر البنــك المركــزي أن قطــاع النفــط اإليرانــي ســجل نمــوا إقتصاديــا بنســبة 9.8% وقطــاع 
بنســبة   نمــوا  الصناعــة 
التجــارة  وقطــاع   %  0.8
وقطــاع   %  0.7 بنســبة   
والمســتودعات  النقــل 
 %  0.7 نحــو  واإلتصــاالت 
وأشــار  التقريــر الــى أن 
قطــاع الزراعــة حقــق نمــوا 

إقتصاديــا بنســبة %4.2 .
هــذا وقــد أعلــن نائــب 
محافــظ المصــرف المركــزي 
للشــؤون اإلقتصاديــة بيمــان 

قربانــي أن البــاد حققــت نمــوا إقتصاديــا بنســبة 11.6 % خــال األشــهر الـــ9 األولــى مــن العــام الماضــي.

اتفاق لفتح خطوط ائتمان بين ايران 
وكوريا الجنوبية

طهران-فارس:-أعلــن وزيــر االقتصــاد والماليــة علــي طيــب نيــا عــن التوصــل التفــاق مــع نظيــره الكــوري 
الجنوبــي، لفتــح خطــوط ائتمــان بيــن البلديــن.

جــاء ذلــك لــدى لقــاء الوزيــر طيــب نيــا مــع وزيــر الماليــة واالســتراتيجية الكــوري، علــى هامــش مشــاركته 
باجتمــاع البنــك االســيوي لاســتثمار فــي البنــى التحتيــة فــي جزيــرة جيجــو الكوريــة.

وبحــث الوزيــران خــال االجتمــاع، فتــح خطــوط االئتمــان بيــن بنــوك البلديــن وايجــاد عاقــات الوســاطة 
الماليــة وافتتــاح فــروع للبنــوك االيرانيــة فــي كوريــا، فضــا عــن تســهيل تبــادل العمــات االجنبيــة لمبيعــات 

النفــط.
كمــا التقــى وزيــر االقتصــاد والماليــة 'علــي طيــب نيــا، بنظيــره الهنــدي 'آرون جايتلــي' وبحــث معــه فــي 

تعــاون البلديــن لتيســير اســتخدام خطــوط االئتمــان.
ويجــري طيــب نيــا زيــارة الــى كوريــا الجنوبيــة حاليــا للمشــاركة فــي اجتمــاع 'بنــك االســتثمار اآلســيوي 

للبنــى التحتيــة'.
واتفــق الجانبــان االيرانــي والهنــدي فــي لقائهمــا هــذا علــى ضــرورة التســريع فــي وتيــرة االجــراءات 
المشــتركة وتوفيــر مصــادر ماليــة النشــاء واكمــال مشــروعي طريــق 'جابهــار – زاهــدان – مشــهد' الســككي، 

ــار. ــاء جابه ومين

خبير اقتصادي يؤكد عدم تأثير العقوبات االميركية 
على قطاع النفط االيراني

طهران-تســنيم:-رأى الخبيــر االقتصــادي "عبــداهلل يونــس آرا"ان قطــاع النفــط االيرانــي بوصفــه رابــع اكبــر 
احتياطــي للنفــط واكبــر مصــدر للغــاز فــي العالــم، يقــدم فــي الوقــت الراهــن مجموعــة مميــزة مــن الفــرص 

لاســتثمار.
وأكــد يونــس آرا ان قطــاع النفــط االيرانــي يواصــل مســيرته ليتحــول الــى العــب دولــي، قائــا، ان النقطــة 
المهمــة التــي يجــب النظــر اليهــا فــي العقوبــات التــي تــم فرضهــا علــى ايــران وروســيا هــي أنهــا وضعــت مــن 

قبــل مجلــس الشــيوخ االميركــي وطالــت هــذه العقوبــات قطــاع الطاقــة الروســي.
واضــاف، يبــدو ان التطــورات االخيــرة الــى جانــب مجمــل االحــداث السياســية التــي جعلــت مــن موســكو 
فــي الضفــة المقابلــة لواشــنطن كانــت الدافــع الرئيســي لنــواب مجلــس الشــيوخ االميركــي مــن أجــل فــرض 
هــذه العقوبــات ،هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى يبــدو ان العقوبــات التــي فرضــت علــى روســيا اســتهدفت 
قطــاع الطاقــة فــي هــذا البلــد علــى عكــس العقوبــات التــي فرضــت علــى ايــران، وهــو مؤشــر علــى المواجهــة 

بيــن سياســات حكومــة ترامــب واالكثريــة الجمهوريــة فــي مجلــس الشــيوخ االمريكــي.
ــرض  ــق للرئيــس مجــاال لف ــم يب ــس الشــيوخ االمريكــي ل ــرار مجل ــى ان ق ــر االقتصــادي ال ــوه الخبي ون

ــات. ــرار العقوب ــذ ق ــى تنفي ــره عل ــل اجب ــه ب ارادت
واوضــح "عبــداهلل يونــس آرا" ان الكثيــر مــن الشــركات الدوليــة المعتبــرة فــي قطــاع النفــط تفتتــح فــي 

الوقــت الراهــن مكاتــب لهــا فــي طهــران.

غرفة تجارة ايران تتوقع بلوغ الصادرات لقطر مليار دوالر
طهران-فارس:-توقــع نائــب رئيــس غرفــة التجــارة فــي البــاد حســين ســاح ورزي زيــادة قيمــة الصــادرات الــى 
الــى  ماييــن   105 مــن  قطــر 

دوالر. مليــار 
عقدتــه  اجتمــاع  وفــي 
لجنــة تســهيل ورفــع عقبــات 
خــرم  مدينــة  فــي  االنتــاج 
ــز محافظــة لرســتان  ــاد مرك آب
ورزي  اشــار ســاح   ، )غــرب( 
الــى أنــه علــى ضــوء الصــادرات 
ــكان محافظــة  ــى قطــر، فبام ال

اليهــا. واللحــوم  والفواكــه  المعدنيــة  والميــاه  االنشــائية  المــواد  تصديــر  لرســتان 
وأضــاف أنــه يتعيــن األخــذ باالعتبــار جــودة الســلع عنــد التصديــر الــى دول مثــل قطــر التــي تعتمــد 

مواصفــات مشــددة.
ــاض االيرانــي، عــن وجــود مفاوضــات  مــن جهــة اخــرى أعلــن رئيــس اتحــاد "ميهــن" لمــزارع الدجــاج البيّ

لتصديــر شــحنة بيــض الــى قطــر.
وأوضح رضا تركاشوند أن المفاوضات لم تحقق نتائج نهائية بعد، ممتنعا عن ابداء تفاصيل حول الموضوع.


