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ــالمية  ــة االس ــت الجمهوري ــا:- وقع ــران- ارن طه
وفيتنــام امــس االحــد علــى مذكــرة تفاهــم للتعــاون 
الثنائــي بحضــور وزيــر الصناعــة والمناجــم والتجــارة 
االيرانــي محمــد رضــا نعمــت زاده ووزيــر الزراعــة 
ــغ'. ــة الفيتنامــي ' نويــن ســون كون ــة القروي والتنمي

علــى  جــرى  التفاهــم  مذكــرة  علــى  التوقيــع 
هامــش اجتمــاع اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة بيــن 
البلديــن فــي مقــر منظمــة تطويــر التجــارة االيرانيــة.
لرئيــس  االول  النائــب  قــال  جهتــه  مــن 
الجمهوريــة اســحاق جهانغيــري ان طهــران ال تواجــه 
اي عقبــات فــي مجــال تعزيــز العالقــات مــع هانــوي؛ 
وتنميــة  الزراعــة  وزيــر  مــع  اللقــاء  خــالل  مؤكــدا 
القــرى الفيتنامــي 'نوويــن ســون كونــغ' بطهــران، 
ــى حجــم  ــادل التجــاري وصــوال ال ــة التب ــى تنمي عل

البلديــن. بيــن  دوالر  المليــاري 
ووصــف جهانغيــري تعــاون البلديــن علــى صعيــد 
المنظمــات الدوليــة بـــ 'البنــاء'؛ معربــا عــن ارتياحــه 
للتعــاون السياســي المتنامــي بيــن طهــران وهانــوي 

خــالل االعــوام االربعــة االخيــرة.

ايران وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم..

جهانغيري يؤكد على تعزيز مستوى التبادل التجاري بين طهران وهانوي
وفــي معــرض االشــارة 
اللجنــة  اجتمــاع  الــى 
االقتصاديــة المشــتركة بيــن 
والمرتقــب  وفيتنــام  ايــران 
االيــام  خــالل  عقــده 
القادمــة، اعــرب جهانغيــري 
هــذه  لوقــف  اســفه  عــن 
الــى  متطلعــا  االجتماعــات 
منتظمــة  بصــورة  تواصلهــا 

البلديــن. بيــن 
االول  النائــب  واكــد 

ــرص  ــات وف ــر الطاق ــى توف ــة عل ــس الجمهوري لرئي
ــد  ــى تاكي ــوي؛ منوهــا ال ــران وهان ــن طه ــاون بي التع
الرئيســين االيرانــي والفيتنامــي واتفــاق البلديــن 
لتحقيــق مليــاري دوالر فــي مجــال التبــادل التجــاري 

المشــترك.
ــع  ــاون م ــران للتع ــتعداد اي ــري اس ــد جهانغي واك
ــب  ــاب وتهري ــي مجــال مكافحــة االره ــد ف ــذا البل ه

المخــدرات وغســيل االمــوال.

ــة  ــران االقتصادي ــات اي ــى نمــو عالق ــي اشــارة ال ــا:- ف طهران-ارن
بنســبة 120% فــي غضــون الســنوات االربــع الماضيــة، قــال وزيــر 
الصناعــة والمناجــم والتجــارة، ان حجــم العالقــات االقتصاديــة بيــن 
ايــران وفيتنــام يجــب ان يرتفــع الــى 2 مليــار دوالر ســنويا كحــد 

ــى. أدن
وفــي االجتمــاع التاســع للجنــة االقتصاديــة المشــتركة بيــن ايــران 
ــران  ــاون التجــاري فــي طه ــر منظمــة التع ــد فــي مق ــام المنعق وفيتن
ــان  ــر الصناعــة محمــد رضــا نعمــت زاده، ب امــس االحــد، صــرح وزي
ــع ســنوات،  ــد ارب ــة المشــتركة التئمــت امــس بع ــة االقتصادي اللجن
الماضيــة  البلديــن خــالل االشــهر  قــادة  لقــاءات  ان  الــى  مشــيرا 

ــام. ــران وفيتن ــن اي ــاون بي ــة التع تكشــف متان
واشــار وزيــر الصناعــة الــى العقوبــات االقتصاديــة والسياســية 

الشــاقة التــي فرضــت علــى ايــران لمــدة 10 ســنوات لكــن مــع ذلــك 
ــف المجــاالت. ــي مختل ــدا ف ــا جي ــت تقدم حقق

نعمت زادة: عالقات ايران االقتصادية نمت بنسبة %120

خالل زيارة وفد عراقي اليران..

طهران تعلن استعدادها العادة اعمار 
مدينة الموصل

أعلــن  ارنــا:-  طهــران- 
والمناجــم  الصناعــة  وزيــر 
والتجــارة محمــد رضــا نعمــت 
الجمهوريــة  اســتعداد  زاده، 
االســالمية لتطويــر التعــاون 
اعــادة  ســيما  العــراق  مــع 
اعمــار مدينــة الموصــل التــي 

الحــرب. دمرتهــا 
وزيــر  تصريحــات 
الصناعــة جــاءت امــس االحــد 
التوقيــع علــى  فــي مراســم 

العراقيــة. ونظيرتهــا  االيرانيــة  والتجــارة  والمناجــم  الصناعــة  وزارتــي  بيــن  التعــاون  اتفاقيــة 
وصــرح بــان ايــران تمتلــك خبــرات جيــدة فــي مجــال انشــاء االحيــاء الصناعيــة ومســتعدة لوضــع هــذه الخبــرات 

بتصــرف الجانــب العراقــي.
واشــار الــى ان العــراق بحاجــة الــى أعــادة االعمــار والتطويــر ســيما فــي القطاعــات الهندســية والبنــاء، 
والجمهوريــة االســالمية االيرانيــة مســتعدة لدعــم العــراق فــي مجــال انشــاء البنيــة التحتيــة ســيما مــد شــبكات 

المــاء والكهربــاء وبنــاء االرصفــة البحريــة والمنشــآت العامــة والرفاهيــة وغيرهــا .

الــى ذلــك قــال ســون كونــغ فــي هــذا اللقــاء، ان 
فيتنــام تجمعهــا عالقــات سياســية جيــدة مــع ايــران، 
داعيــا الــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي والتجــاري 

بيــن البلديــن.
رئيســي  بيــن  الزيــارات  تبــادل  الــى  واشــار 
بــالده  حــرص  مؤكــدا   2016 العــام  خــالل  البلديــن 
ايــران  الوســطى عبــر  اســيا  اســواق  بلــوغ  علــى 
ــة  ــط الجمهوري ــل ان تكــون جســرا يرب ــي المقاب وف

بالصيــن. االيرانيــة  االســالمية 
وفيمــا اشــار الــى الطاقــات الكبيــرة المتوفــرة 
ــط  ــا النف ــا فيه ــدة بم ــف االصع ــران وبمختل ــدى اي ل
الزراعيــة  والمنتجــات  والبتروكيمياويــات  والغــاز 
والمنجميــة، اكــد ســون كونــغ رغبــة هانــوي فــي 
التعــاون مــع طهــران لتســديد حاجتهــا مــن هــذه 

المنتجــات.

ــوزارة  ــان أن ال ــت جي ــد جي ــة حمي ــر الطاق ــن وزي طهران-فارس:-أعل
ألغــت مــن جــدول أعمالهــا بنــاء 50 ســدا اثــر نتائــج دراســات فنيــة وبيئيــة.

وأوضــح الوزيــر جيــت جيــان فــي حديــث تلفزيونــي ، أن 145 ســدا قيــد 
البنــاء فــي البــالد منــذ عــام 2014، بــدء الفتــرة الرئاســية االولــى للرئيــس 

روحاني.
وبيّــن أنــه مــن الممكــن ادارة المــوارد المائيــة عبــر امــدادات الميــاه 
وانشــاء المصافــي واعــادة التدويــر غيــر أنــه بالظــروف الحاليــة اليمكــن 
التغاضــي عــن بنــاء الســدود حيــث إنــه لــوال الســدود الخمســة فــي 
طهــران مثــال اليتســنى توفيــر الميــاه لـــ 10 مالييــن نســمة هــم ســكان 

ــة. العاصم
وزيــر الطاقــة جيــت جيــان أكــد أنــه خــالل الســنوات االربــع الماضيــة، 
تــم ايصــال الميــاه لـــ 5400 قريــة وســيتم تزويــد 800 قريــة اخــرى بالميــاه 

فــي غضــون االيــام المقبلــة، ليتــم بذلــك تغطيــة اكثــر مــن 6 االف قريــة 
بتعــداد ســكان يبلــغ 1.4 مليــون نســمة، بشــبكة امــدادات ميــاه الشــرب.

اثر دراسات بيئية وفنية..

وزير الطاقة يعلن الغاء مخطط بناء 50 سدا في البالد 

في المناطق الغربية..

مقر خاتم االنبياء: اعادة اعمار المنشآت المائية 
اهم مشروع مائي في البالد

ــار  ــادة اعم ــي" أن اع ــاد اهلل عبدالله ــد "عب ــار العمي ــاء لإلعم ــم االنبي ــد وحــدة خات ــد قائ ــران- مهر:-أك طه
المنشــآت المائيــة غــرب البــالد هــو اهــم مشــروع مائــي فــي ايــران ، حيــث يســاهم فــي حــل جــزء كبيــر 
مــن المشــاكل المائيــة للبــالد كمــا يمهــد الطريــق لتحســين االوضــاع علــى عــدة اصعــدة منهــا اإلنتــاج واالمــن 

والتوظيــف المســتدام.
وأكــد العميــد عبداللهــي" علــى أن هــذا المشــروع هــو أكبــر المشــاريع المائيــة التــي هــي قيــد التنفيــذ 
حاليــا فــي البــالد، معتبــرا أن هــذا المشــروع اليســاهم فــي تحســين المشــاكل الخاصــة بالميــاه لــدى المناطق 

الغربيــة فحســب، بــل يــؤدي الــى تحســين جــزء كبيــر مــن المشــاكل المائيــة للبــالد.
وقــال عبداللهــي ان مقــر خاتــم االنبيــاء لإلعمــار هــو مخــول بالجــزء االعظــم لهــذا المشــروع اي95% منــه، 

مشــيرا الــى أن المشــروع يغطــي محافظــات كآذربايجــان الغربيــة وكرمانشــاه وإيــالم وكردســتان.

وزير االتصاالت: الشبكة الوطنية 
للمعلومات ذات ميزات جيدة

وتقنيــة  االتصــاالت  وزيــر  طهران-فارس:-قــال 
المعلومــات محمــود واعظــي ان الشــبكة الوطنيــة 
للمعلومــات تــم تدشــينها لنيــل ميــزات جيــدة ومنهــا 
ســرعة اعلــى وكلفــة أقــل وان يســتطيع النــاس ســد 

حاجاتهــم مــن داخــل البــالد.
بــه  ادلــى  تصريــح  فــي  واعظــي،  واضــاف 
للصحفييــن امــس االحــد علــى هامــش تدشــين 
موعــد  وقــرب  النقــال  الهاتــف  لشــبكة  مشــاريع 
تدشــين المرحلــة الثالثــة مــن الشــبكة الوطنيــة 
الوطنيــة  الشــبكة  ان  البــالد،  فــي  للمعلومــات 
للمعلومــات تــم اعدادهــا بحيــث تتســم باالمــان 
كمــا ان مســتخدمي المواقــع االجنبيــة يتحملــون 
كلفــة اكبــر وســرعة أقــل مقارنــة بالشــبكة الوطنيــة 

للمعلومــات. 
واشــار الــى امــن الشــبكة الوطنيــة للمعلومــات، 
وقــوات  واالمــن  االتصــاالت  وزارتــي  ان  موضحــا 
الشــرطة قــد بذلــت جهــودا كبيــرة فــي هــذا المضمار.

خالل العام 2016..

موقع فوغ: ايران حصلت على أسرع نمو للمقاصد 
السياحية حول العالم

طهران-تســنيم:- قــال الموقــع الخبــري فــوغ أن أســرع نمــو للمقاصــد الســياحية حــول العالــم خــالل العــام 
2016 كان مــن نصيــب إيــران.

ونقــال عــن الموقــع فــوغ 
أن شــركة الســفر والســياحة 
أر" قالــت إن أســرع  "أم أي 
الســياحية  للمقاصــد  نمــو 
خــالل  العالــم  حــول  مــن 
ــب  ــن نصي ــام 2016 كان م الع

ــران. إي
وقــال المســاعد التنفيــذي 
الســياحية  الشــركة  فــي 
ــظ  ــركة تالح ــوكاس إن الش ل
تســجيال فــي الحمــالت الســياحية الــى إيــران وحتــى اليــوم فقــد ســجلت أعــداد كبيــرة مــن الســيّاح فــي الحمــالت 

لزيــارة إيــران حتــى اضطــر البعــض الــى تســجيل أســمائهم فــي الحمــالت خــالل الربيــع المقبــل.
وأضــاف: "الخــوف عنــد السّــياح ينتهــي فــور الترابــط والتكلــم مــع المواطنيــن اإليرانييــن، فاإليرانيــون هــم 

شــعب مضيــاف، ويتعاملــون بلطــف مــع الســياح األجانب".
وفيمــا توجّــه أحــد المواطنيــن األميركييــن اّلذيــن زاروا إيــران إلــى الشــعب األميركــي داعيًّــا إيّاهــم الــى 

عــدم تصديــق الشــائعات عــن ايــران معتبــرا الزيــارة الــى ايــران عمــال رائعــا يمكــن لألميركييــن القيــام بــه.

خبير أمريكي: »بن سلمان« يؤخر سقوط النظام 
في السعودية بصفقات السالح

تغييــر  أن  أمريكــي  سياســيّ  محلــل  اعتبــر 
النظــام فــي الســعودية ليــس بعيــدا عــن المتنــاول، 
المليــارات  صــرف  أن  يعلــم  ســلمان  بــن  لكــن 
مــن الــدوالرات لشــراء األســلحة مــن الصناعــات 
ــي النظــام الســعودي  ــد يبق ــة ق العســكرية األمريكي

بأمــان.
المحلــل األمريكــي جــون ســتيلينغ أن  وقــال 
الســعودي مصــاب بمــرض نفســي،  العهــد  ولــي 
لقطــر  الســعودية  اســتهداف  أن  الــى  مشــيرا 
ليــس ســوى ضــرب مــن الجنــون مــن قبــل حــكام 
الرّيــاض. وأضــاف: »الريــاء الســعودي واســتهداف 
قطــر عبــر اتهامهــا بدعــم اإلرهــاب ليــس ســوى 

نــوع مــن الجنــون«.
وحــول الســلوك الســعودي تجــاه قطــر لفــت 
ولــي  أن  الــى  يعــود  هــذا  ان  األمريكــي  المحلــل 
ــك  ــدئ وال يمل ــي مبت ــو سياس ــعودي ه ــد الس العه
فبــن ســلمان هــو مريــض  أي تجربــة سياســية 
نفســي ويريــد ان يثبــت نفســه فــي نظــام الحكــم 
الســعودي اليــوم ولهــذا فهــو يســعى الــى مســاعدة 

عائلــة ترامــب واإلدارة األمريكيــة اليــوم.

مسؤول كردي: استفتاء استقالل كردستان 
ورقة ضغط على بغداد

ــتان  ــم كردس ــة اقلي ــي حكوم ــؤول ف ــر مس اعتب
العــراق أن االســتفتاء علــى اســتقالل اإلقليــم المقــرر 
إجــراؤه فــي أيلول/ســبتمبر المقبــل يعــد تكتيــكا 
تفاوضيــا للضغــط علــى بغــداد للوفــاء بوعودهــا حــول 

ــة وتقاســم الســلطة. ــات الطاق ملف
وعبــر ناظــم الدبــاغ، الــذي يمثــل حكومــة إقليــم 
ــن  ــه م ــن مخاوف ــران، ع ــي طه ــراق ف ــتان الع كردس
بعــد  الكرديــة  المواقــع  العراقيــة  القــوات  مهاجمــة 
انتهائهــا مــن تحريــر الموصــل مــن تنظيــم داعــش.

لكنــه شــدد علــى أن أكــراد العــراق يفضلــون 
البقــاء كجــزء مــن العــراق، رغــم الدعــوة إلى اســتفتاء 

ــي 25 أيلول/ســبتمبر. ــى االســتقالل ف عل
»نحــن  بــرس  فرانــس  لوكالــة  الدبــاغ  وقــال 
نقــوم بذلــك )إجــراء االســتفتاء( لحــل مشــاكلنا فــي 
العــراق. حتــى اآلن، ليــس لدينــا نيــة االنفصــال«.
بوعودهــا  الوفــاء  بعــدم  بغــداد  الدبــاغ  واتهــم 
العراقــي فــي  الدســتور  المدرجــة فــي  الرئيســية 
العــام 2005، بمــا فيهــا حــل وضــع كركــوك، المدينــة 
الواقعــة علــى الحــدود بيــن اقليــم كردســتان الــذي 

يتمتــع بالحكــم الذاتــي وبقيــة العــراق.

لتقديم الخدمات الصحية لحجاجنا..

ارسال 60 طنا من االدوية والمعدات الطبية الى السعودية
طهران-ارنا:-اعلــن رئيــس مكتــب شــؤون الحــج فــي جمعيــة الهــالل االحمــر 'ســيد علــي مرعشــي' عــن 
 60 بارســال  الجمعيــة  قــرار 
طنــا مــن االدويــة والمعــدات 
الســعودية  الــى  الطبيــة 
الخدمــات  تقديــم  بهــدف 
الــى  والصحيــة  العالجيــة 
مناســك  خــالل  الحجــاج 

الحالــي. للعــام  الحــج 
مرعشــي  واشــار 
امــس  لــه  تصريــح  فــي 
ــزوار  ــدد ال ــى ان ع االحــد، ال
االيرانييــن الذيــن ســيتجهون الداء مناســك حــج التمتــع خــالل هــذا العــام يبلــغ 86 الــف زائــر وذلــك فــي اطــار 

.2015 بالعــام  مقارنــة  حــاج  الــف   22 الــى  عددهــا  يصــل  زيــادة  الــى  يشــير  ممــا  قافلــة؛   600
ولفــت المســؤول فــي جمعيــة الهــالل االحمــر ، ان الفريــق الطبــي االيرانــي الــذي ســيرافق الــزوار 
ــغ 570 شــخصا بمــن  ــي، يبل ــام الحال ــع للع ــرة حــج التمت ــة طــوال فت ــة والعالجي االيرانييــن الداء مهامــه الطبي
فيهــم االطبــاء والممرضــون والصيدالنيــون واطبــاء االســنان واخصائيــو القلــب وغيرهــم مــن المعنييــن 

بالخدمــات الطبيــة والعالجيــة.

تداول أكثر من 572 ألف طن من السلع في بورصة البالد
طهــران- كيهــان العربــي:- شــهدت صالــة بورصــة الســلع  فــي البــالد تــداول أكثــر مــن 572 ألفــا و767 طنــا 

مــن مختلــف أنــواع الســلع بقيمــة 333.8 مليــون دوالر خــالل األســبوع الماضــي.
وأفــادت دائــرة العالقــات العامــة فــي البورصــة بأنــه تــم تــداول 191 ألفــا و33 طنــا مــن مختلــف أنــواع 
ــن  ــا م ــا و488 طن ــا 178 ألف ــا فيه ــون دوالر بم ــن 165.4 ملي ــر م ــة أكث ــة بقيم ــة والمنجمي ــات الصناعي المنتج

ــب. ــن الذه ــغ م ــوم و3 كل ــن االلمني ــا م ــاس و160 طن ــن النح ــا م ــوالذ و125 طن الف
كمــا تــم تــداول 293 ألفــا و201 أطنــان مــن المشــتقات النفطيــة والبتروكيماويــة بقيمــة أكثــر مــن 139 مليــون دوالر 
بمــا فيهــا 104 آالف و427 طنــا مــن القطــران و61 ألفــا و343 طنــا مــن المــواد البوليمريــة  و 12 ألفــا و630 طنــا مــن الكبريــت.

ازدياد فرص الصادرات من خوزستان 
الى سلطنة عمان

محافظــة  فــي  والدولــي  االقتصــادي  التنســيق  مســاعد شــؤون  قــال  اهواز-ارنــا:- 
خوزســتان 'علــي بحرينــي' وفــي معــرض التنويــه الــى تنميــة التعــاون التجــاري مــع 
قــال  عمــان،  ســلطنة 
التجــارة  غــرف  ان 
المحافظــة  لــدي 
االرضيــة  تشــكل 
لتطويــر  المواتيــة 
ــن  ــة الصــادرات م عملي
هــذا  الــى  خوزســتان 

لبلــد. ا
لــه  تصريــح  وفــي 
ــة  ــدوة اقتصادي خــالل ن
بعنــوان 'الحــوار بيــن 
القطــاع الخــاص والحكومــة' اقيمــت فــي اهــواز مركــز محافظــة خوزســتان ، دعــا بحرينــي 
ــر  ــات بهــدف تطوي ــى تكثيــف المحادث ــة للمحافظــة ال ــي المــدن التابع غــرف التجــارة ف

وفتــح قنــوات التبــادل التجــاري وارســاء الصــادرات مــع ســلطنة عمــان.
واكــد المســؤول فــي محافظــة خوزســتان علــى الجهــات المعنيــة فــي البــالد بضــرورة 

توفيــر الظــروف المواتيــة لتعزيــز عمليــة الصــادرات مــن المحافظــة الــى هــذا البلــد.

طهران واسالم آباد تمضيان نحو التوصل الى اتفاقية للتجارة الحرة

شاهدائي تؤكد على استقطاب التكنولوجيا الحديثة 
لمنع تصدير المواد الخام

 - : نــا ر ا - ن ا طهر
مســاعدة  اكــدت 
مرضيــه  النفــط  وزيــر 
إن  شــاهدائي، 
االيرانيــة  الصناعــات 
بحاجــة إلــى التحديــث 
مــن خــالل اســتقطاب 
الحديثــة  التكنولوجيــا 
تصديــر  لمنــع  وذلــك 

الخــام. المــواد 
واضافــت شــاهدائي 

شــركات  كبريــات  ان   ، االحــد  امــس 
العالــم بمــا فيهــا توتــال الفرنســية ترغــب 
بالمشــاركة فــي صناعــة البتروكيماويــات 
ــة  ــا المالي ــا القضاي ــش حالي ــة وتناق االيراني

و الفنيــة لالســتثمار فيهــا.
النفــط  صفقــات  الــى  اشــارت  وفيمــا 

الشــركات  والبتروكيماويــات اوضحــت ان 
مــع  العقــود  توقيــع  فــي  ترغــب  الدوليــة 
ــر  ــان تشــديد الحظ ــرى ب ــا ت ــران اال انه اي
ايــران يهــدد مصالحهــا  المفــروض علــى 
االقتصاديــة و مــن هــذا المنطلــق تتفــق مــع 
ــع تشــديد الحظــر  ــى ضــرروة من ــران عل اي

عليهــا.

اســالم آباد-ارنــا:- قــال وكيــل دائــرة تطويــر االســواق 
الصادراتيــة التابعــة لمؤسســة تطويــر التجــارة االيرانيــة 
ميرهــادي ســيدي ان ايــران وباكســتان تمضيــان نحــو 

التوصــل الــى اتفاقيــة للتجــارة الحــرة بعزيمــة جــادة.
وصــرح ميرهــادي ســيدي الــذي زار اســالم آبــاد 
مؤخــرا للمشــاركة فــي الجولــة الثانيــة مــن اجتمــاع 
ايــران وباكســتان  لجنــة المفاوضــات التجاريــة بيــن 
ــرار  ــه اتخــذ الق ــا ان ــع مراســل ارن ــث م ــي حدي صــرح ف
بــان توقــع ايــران وباكســتان اتفاقيــة التجــارة الحــرة 

ــادل التجــاري باعتبارهمــا  ــز مســتوى التب بينهمــا لتعزي
للتعــاون  هائلــة  طاقــات  يمتلــكان  جاريــن  بلديــن 
التجــاري واالقتصــادي وذلــك تنفيــذا لقــرار قــادة البلديــن 
ــة  ــى خمس ــاري ال ــادل التج ــة التب ــادة قيم ــي بزي القاض

دوالر. مليــارات 
ــم انجــاز  ــان يت ــرار ب ــه اتخــذ الق وصــرح ســيدي ان
الحــرة علــى  التجــارة  اتفاقيــة  نــص  مرحلــة صياغــة 
مســتوى الخبــراء بحلــول نهايــة العــام الحالــي بيــد ان 
هنــاك مراحــل اخــرى يجــب تجاوزهــا فــي هــذا الســياق.


