
طهران-ارنــا:- اكــدت شــركة النفــط الوطنيــة ان حجــم صــادرات النفــط الخــام 
االيرانــي شــهد نمــوا بنســبة ضعفيــن فــي مرحلــة مــا بعــد االتفــاق النــووي.

وبحســب االحصائيــات الصــادرة عــن شــركة النفــط الوطنيــة فــإن حجــم 
ــل  ــام 2015 ، اي قب ــغ خــال الع ــة بل صــادرات الخــام مــع احتســاب الســوائل الغازي
عــام واحــد مــن تنفيــذ االتفــاق النــووي، مليونــا و400 الــف برميــل يوميــا؛ فيمــا شــهد 
هــذا الحجــم عقــب تنفيــذ االتفــاق نمــوا ملحوظــا ليبلــغ فــي العــام 2016 مليونيــن 

و900 الــف برميــل يوميــا.
ــط  ــران للنف ــاج اي ــغ حجــم انت ــد بل ــة ايضــا، فق ــر ذات الصل وبحســب التقاري
الخــام حاليــا 4 ماييــن برميــل يوميــا حيــث يتــم تصديــر القســم االكبــر مــن هــذه 

الكميــة الــى خــارج البــاد.

إيران تصدر االسمنت الى 34 بلدا
طهران-ايســنا:- أفــادت أحــدث إحصائيــات مصلحــة الجمــارك بــأن ايــران تصــدر األســمنت الــى أكثــر مــن 
34 بلــدا فــي العالــم حيــث 
وصلــت قيمــة صادراتهــا الــى 
خــال  دوالر  مليــون   233
مــن  األولــى  الـــ7  األشــهر 
العــام اإليرانــي الجاري)بــدأ 

)2017 مــارس   21
أن  البيانــات  وأضافــت 
األســمنت  صــادرات  حجــم 
خــال هــذه الفتــرة وصــل الــى 
طــن  ألــف   100 و  ماييــن   7
بقيمــة تبلــغ 233 مليــون دوالر .

وتتضمن قائمة الدول المستوردة لألسمنت اإليراني الواليات المتحدة األمريكية .
ــى العــراق بقيمــة  64 مليــون دوالر، وافغانســتان بقيمــة 46  ــر  معظــم األســمنت اإليرانــي ال وتــم تصدي

ــون دوالر. ــة 23 ملي ــت بقيم ــون دوالر و الكوي ملي

تعزيز التعاون بين إيران وألمانيا 
في قطاع سكك الحديد

التنفيــذي  المديــر  أعلــن  طهران-ايســنا:- 
لشــركة ســكك الحديــد ســعيد محمــد زادة عــن 
قطــاع  فــي  وألمانيــا  إيــران  بيــن  التعــاون  تعزيــز 

الحديديــة. الســكك 
وقــال محمــد زادة خــال إســتقباله مســاعد وزيــر 
االقتصــاد والطاقــة االلمانــي فــي شــؤون الشــرق 
االوســط "تيلمــان رودلــف بــراون" ان تعزيــز التعــاون 
اإلقتصاديــة  المجــاالت  فــي  وألمانيــا  ايــران  بيــن 
السياســة  أولويــات  ســلم  علــى  والسياســية 

الخارجيــة اإليرانيــة فيمــا يخــص اإلتحــاد األوروبــي مضيفــا ان ايــران تعتبــر أكثــر بلــد المنطقــة أمنــا وإســتقرارا 
وبعــد تنفيــذ اإلتفــاق النــووي ســجل حجــم تبادالتهــا التجاريــة مــع أوروبــا نمــوا بنســبة أكثــر مــن 60% وأوروبــا 

ــا. ــران وألماني ــن اي ــاون بي ــز التع ــدة لتعزي ــاق واع ــاك آف ــة فهن ــلع اإليراني ــة للس ــي محط ــكل ثان تش
ولفــت الــى أن مــن برامــج شــركة ســكك الحديــد االيرانيــة، يشــار الــى زيــادة الخطــوط الكهربائيــة 
بهــدف تعزيــز ســرعة القطــارات الــى 200 كــم فــي الســاعة وتحديــث الخطــوط والمحطــات واالســطول 
ــة فــي  ــى التحتي ــر البن ــة ومراكــز الدعــم اللوجســتي وتطوي ــئ البري ــر وايجــاد الموان فضــا عــن تطوي

الموانــئ ونحــو ذلــك.

الجزائر-ارنــا:- عقــد االجتمــاع الســادس للجنــة االقتصادية المشــتركة 
ــة ' آكــرا' بحضــور  ــاء فــي العاصمــة الغاني ــا امــس الثاث ــران وغان بيــن اي
وزيــر الجهــاد الزراعــي محمــود حجتــي والوفــد المرافــق لــه علــى ان 

ــر. يســتمر الــى 16 نوفمب
ــة  ــذي يضــم 60 شــخصية مــن القطاعــات الحكومي ــا ال ويجــري وفدن
ــة  ــع التجاري ــاول المواضي ــة، تتن ــع االطــراف الغاني ــات م والخاصــة، محادث
والزراعيــة واالقتصاديــة والجمركيــة والطاقــة والنقــل والبنــاء، كمــا ســيعقد 
ــي  ــة ف ــات الخاص ــن القطاع ــال م ــال االعم ــور رج ــاري بحض ــاع تج اجتم

ــن. البلدي
االجتماع السادس للجنة المشتركة عقد في طهران عام 2014.

3 العدد )9714( السنة الثامنة والثاثون االربعاء 26 صفر، 1439 هـ ق 24 آبان 1396 هـ ش، 15 تشرين الثاني 2017مشؤون محلية

الوزير حجتي يصل آكرا..

بدء أعمال اللجنة االقتصادية المشتركة بين ايران وغانا
عقب تنفيذ االتفاق النووي..

ارتفاع حجم صادرات  النفط االيراني بنسبة ضعفين

نمو صادرات السجاد اإليراني بنسبة 13 %
طهران-ايســنا:- أعلــن رئيــس المركــز الوطنــي للســجاد حميــد كاركــر أن قيمــة صــادرات الســجاد 

ــون  ــي بلغــت 153 ملي اإليران
الـــ6  األشــهر  خــال  دوالر 
ــي  ــام اإليران ــى مــن الع األول
الجاري)بــدأ 21 مــارس 2017( 
نمــوا  ســجلت  انهــا  قائــا 
مــع  مقارنــة   %13 بنســبة 
عــام  مــن  المماثلــة  الفتــرة 

قبلــه.
قيمــة  ان  كاركــر  وقــال 
صــادرات الســجاد اإليرانــي 

بلغــت  359 مليــون دوالر  خــال العــام الماضــي وهــذا الرقــم الــذي حقــق فــي األشــهر الـــ6 األولــى مــن العــام 
ــر. ــت للنظ ــو ملف ــق نم ــن تحقي ــم ع ــاري ين الج

وقــد أعلــن نائــب رئيــس مركــز الســجاد مجتبــى فيــض اللهــي ان ايــران تحتــل المركــز األول فــي قطــاع 
صــادرات الســجاد اليــدوي حيــث ســجلت نمــوا بنســبة 23.8 % خــال العــام اإليرانــي الماضي)انتهــى 21 مــارس 

2017( و13.3% خــال األشــهر الـــ6 األولــى مــن العــام الجــاري.

ايران تتسلم 8 طائرات "إيه تي آر" 
قبل نهاية 2017

آر"  تــي  إيــه   " شــركة  طهران-فارس:-أعلنــت 
ــرات  ــران 8 طائ ــا تســليم اي ــة، عــن اعتزامه االوروبي

أخريــات قبــل نهايــة عــام 2017.
المديــر  شــيرر"  "كريســيتين  وأوضحــت 
التنفيــذي للشــركة علــى هامــش معــرض دبــي 
بعــد  آر"  تــي  "إيــه  أن  الثاثــاء،  امــس  للطيــران 
العــام  غضــون  فــي  اليــران  طائــرات   6 تســليمها 
ــن وزارة  ــادرة م ــص الص ــار التراخي ــي اط ــاري وف الج
ــران،  ــع الحظــر عــن طه ــد رف ــة بع ــة االميركي الخزان
تعتــزم تســليم 8 طائــرات أخريــات قبــل نهايــة 2017.

ــب  ــا، تتطل ــن قيمته ــة م ــن 10 بالمئ ــر م ــى اكث ــة عل ــي تســتحوذ القطــع االميركي ــرات الت ــر أن الطائ يذك
ــران. ــى اي ــا ال ــة لبيعه ــة االميركي ــن وزارة الخزان ــص م اســتصدار ترخي

خالل اكتوبر..

أوبك: متوسط سعر الخام االيراني 
الثقيل 54.29 دوالر

طهران-فارس:-أكــد تقريــر منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط "اوبــك" أن متوســط ســعر بيــع الخــام االيرانــي 
الثقيــل المســجل فــي شــهر 
 ،2017 االول  اكتوبر/تشــرين 

ــغ 54.29 دوالر للبرميــل. بل
أن  التقريــر  وأوضــح 
الخــام  ســعر  متوســط 
فــي  الثقيــل  االيرانــي 
االول  اكتوبر/تشــرين 
ــى 54.29  ــع 2.02 ال ــع بواق ارتف
 52.27 متوســط  عــن  دوالر 
دوالر المســجل فــي شــهر 
الســابق. ســبتمبر/أيلول 

وذكــرت المنظمــة فــي التقريــر، أن معــدل الخــام االيرانــي الثقيــل فــي 10 شــهور، خــال يناير/كانــون الثانــي 
– اكتوبر/تشــرين االول 2017، ســجل ارتفاعــا بواقــع 11.96 دوالر عــن الفتــرة المناظــرة 2016.

بي بي سي: التحالف الدولي هّرب من الرقة أهم 
أعضاء داعش ومئات االرهابيين

كشــفت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة عــن تفاصيــل صفقــة ســرية ســمحت لمئــات مــن مســلحي “داعــش” 
ــي،  ــة بينهــم أهــم أعضــاء التنظيــم االرهابــي تحــت إشــراف التحالــف الدول ــة الرق ــادرة مدين وأســرهم بمغ

والمقاتليــن األكــراد، الذيــن ســيطروا علــى المدينــة.
وســاعدت هــذه الصفقــة بخــروج بعــض أهــم أعضــاء التنظيــم، والعشــرات مــن المقاتليــن األجانــب، علمــا 

أنهــم انتقلــوا إلــى أنحــاء ســوريا المختلفــة، بــل وحتــى وصــل عــدد منهــم تركيــا، وفــق “بــي بــي ســي”.
ونقلــت الهيئــة عــن ســائق إحــدى الشــاحنات التــي كانــت ضمــن قافلــة خــروج مســلحي “داعــش” مــن 
ــام، ونقلــت كذلــك  ــة بــدأت فــي الـــ12 أكتوبر/تشــرين األول الماضــي واســتمرت 3 أي ــة، تأكيــده أن الرحل الرق

أطنانــا مــن أســلحة وذخائــر التنظيــم.
وكشــف الســائق أنــه هــو وعشــرات الســواق اآلخريــن وعــدوا بــآالف الــدوالرات للقيــام بهــذه المهمــة، لكــن 
بشــرط أن تبقــى ســرية، لكنهــم لــم يســتلموا أي أتعــاب حتــى اآلن، رغــم إتمامهــم المهمــة، التــي وصفــت 

بـــ “رحلــة الذهــاب إلــى الجحيــم”.

العفو الدولية تسخر من محاولة جيش ميانمار تبرئة 
ساحته من ارتكاب فظائع بحق الروهينغا

ســخرت منظمــة العفــو الدوليــة مــن تحقيــق 
يجريــه جيــش ميانمــار بشــأن أعمــال القمــع بحــق 
مســلمي الروهينغــا ووصفتــه بأنــه محاولــة »لتبرئــة 
الســاحة«، ودعــت للســماح لمحققيــن مــن األمــم 

ــاد. ــن مســتقلين بدخــول الب المتحــدة ومحققي
المتحــدة  باألمــم  آخــر  ووجــه مســؤول كبيــر 
اتهامــات أخــرى لجيــش ميانمــار بعــد أن قــام بجولــة 
ــكاب  ــي بنغــادش بارت ــن ف ــي مخيمــات الاجئي ف
عمليــات اغتصــاب ممنهجــة وجرائــم أخــرى ضــد 

اإلنســانية.
لــم  أنــه  باســتمرار  ميانمــار  جيــش  ويزعــم 
يقــدم علــى اعمــال عنــف ونشــر االثنيــن نتائــج 
تحقيــق داخلــي علــى صفحــة فيســبوك الخاصــة 
بقائــد الجيــش الجنــرال ميــن أونــج هلينــج. وادعــى 
التقريــر إن التحقيــق توصــل إلــى أن الجنــود لــم 
يطلقــوا النــار علــى قروييــن أبريــاء ولــم يغتصبــوا أي 
نســاء ولــم يعذبــوا األســرى. ونفــى أن تكــون قــوات 
ــتخدمت  ــا أو اس ــرى الروهينغ ــت ق ــد أحرق ــن ق األم

ــرط. ــف المف العن
اإلقليمــي  المديــر  جوميــز  جيمــس  وقــال 
بــدول جنــوب شــرق آســيا  المختــص  للمنظمــة 
ــن  ــان صــدر مســاء االثني ــي بي ــادي ف ــط اله والمحي
»مــرة أخــرى يحــاول جيــش ميانمــار إخفــاء انتهــاكات 
جســيمة ضــد الروهينغــا«. وقالــت المنظمــة »هنــاك 
واغتصــب  قتــل  الجيــش  أن  علــى  أدلــة ســاحقة 
وســواها  قراهــم  وأحــرق  الروهينغــا  المســلمين 

بــاألرض.« 

طهران-إرنا:-اعتبــر ســفير ألمانيــا لــدى 

ان  برشــتولد'،  كلــور  'ميخائيــل  إيــران 
اإلتفــاق النــووي 'موضــوع بنيــوي فــي إطــار 
المنظومــة العالميــة لعــدم انتشــار االســلحة 
النوويــة' موضحــا ان اإلتفــاق النــووي بيــن 
الدوليــة ســاهم فــي  إيــران والسداســية 
طهــران  بيــن  العاقــات  حجــم  زيــادة 

وبرليــن بنســبة 20 بالمئــة ســنويا.
وصــرح برشــتولد ، ان عاقــات إيــران 
ــا بعــد  مــع اإلتحــاد األوروبــي خاصــة ألماني
تطــورا  شــهدت  النــووي  اإلتفــاق  إبــرام 
ملحوظــا، وأكــد 'نحــن نواصــل مســار تطوير 
ــي  ــا ف ــران كم ــع إي ــة م ــات اإلقتصادي العاق
الســابق' وتوقــع الســفير األلمانــي نمــوا 

بعد اإلتفاق النووي..

السفير األلماني لدى طهران: التبادل التجاري بين إيران وألمانيا شهد زيادة نحو 20 %
بنســبة 20 بالمئــة ســنويا فــي العاقــات 
التجاريــة بيــن البلديــن 
لتبلــغ ثاثــة مليــارات 

دوالر.
أشــار  كمــا 
القــادة  جهــود  الــى 
للحفــاظ  األوروبييــن 
علــى اإلتفــاق النــووي 
ألمانيــا  ان  قائــا 
مــن  تتوقــع  وأوروبــا 
المتحــدة  الواليــات 
بصــورة  تتصــرف  أال 
أحاديــة بــل تأخــذ بنظــر اإلعتبــار تداعيــات 
األخــرى. العالــم  دول  علــى  قراراتهــا 
الدوليــة  بالعقــود  اإللتــزام  ان  وأضــاف، 
ضــروري جــدا لنجــاح الدبلوماســية وان هــذا 
األمــر يشــمل كافــة أعضاء المجتمــع الدولي وان 
اإلتفــاق النــووي مــن شــأنه أن يكــون نموذجــا 
يحتــذى بــه لكيفيــة التعامــل مــع الخافــات 
والقضايــا النوويــة طويلــة األجــل وتســويتها عبــر 

سلســلة طويلــة مــن المفاوضــات.
واســتمر بالقــول، 'علينــا أن نعمــل حاليــا 
ــات  ــاع الوالي ــوة إلقن ــن ق ــا م ــا لدين ــكل م ب
اإلتفــاق  لميــزات  بالنســبة  المتحــدة 
النــووي. وطبعــا ذلــك ال يتســنى اال عــن 

طريــق تعزيــز الحــوار واإلصغــاء الــى آراء 
الجميــع ونحــن نأمــل فــي أن نتوصــل الــى 
للقلــق  الباعثــة  للقضايــا  إيجابيــة  حلــول 
لكافــة أطــراف اإلتفــاق عــن طريــق التعــاون 
مــع البعــض ومــع كافــة المعنييــن بهــذا 

اإلتفــاق'.

بمشاركة 13 دولة..

طهران تستضيف معرض الصناعات الزيتية
طهران-ارنا:-اعلــن ممثلــو الصناعــات الزيتيــة مــن 13 دولــة اســتعدادهم للمشــاركة فــي اول معــرض 
الغذائيــة  للزيــوت  دولــي 
واالجهــزة  الزيتيــة  والبــذور 
هــذه  فــي  المســتخدمة 
ســيقام  الــذي  الصناعــات، 
فــي العاصمــة طهــران خــال 

القــادم. الشــهر 
التقاريــر  وبحســب 
الــدول  فــإن  الصلــة  ذات 
معــرض  فــي  المشــاركة 
ــة  ــات الزيتي ــران للصناع طه
وهولنــدا  اســبانيا  هــي 
والبرتغــال وروســيا والهنــد واليونــان وماليزيــا والبرازيــل وجنــوب افريقيــا والصيــن واوكرانيــا وتايــوان وفيتنــام.
يذكــر ان المعــرض ســيقام بجهــود وزارتــي الجهــاد الزراعــي، والصناعــة والمناجــم والتجــارة الــى جانــب 

بلديــة طهــران فــي مركــز المعــارض الدوليــة بطهــران، وذلــك اعتبــارا مــن 28 نوفمبــر الــى 1 ديســمبر 2017.

تدفق 128 مليون دوالر استثمارات أجنبية 
على محافظة خراسان الرضوية

ــة مهــدي  ــة بمحافظــة خراســان الرضوي ــن رئيــس منظمــة االقتصــاد والمالي ــارس:- أعل طهران-ف
تدفــق  عــن   ، رمضانــي 
اســتثمارات اجنبيــة بواقــع 
علــى  دوالر  مليــون   128
ــرة 21  المحافظــة خــال فت
نوفمبــر/  6 مــارس/آذار- 

تشــرين الثانــي 2017.
رمضانــي  وأوضــح 
 - الرضويــة  خراســان  أن 
مركزهــا مشــهد- تتصــدر 
االيرانيــة  المحافظــات 
االســتثمارات  بحجــم 
ــة االســتثمارات  ــي هيئ ــق بالمحافظــة ف ــن اصــل 22  تتعل ــاد 16 مشــروعا م ــى اعتم ــا ال ــة الفت االجنبي

رجيــة. لخا ا
وبيّــن رمضانــي أن االســتثمارات الخارجيــة المباشــرة المســتهدفة ،تبلــغ 15 مليــار دوالر ســنويا فــي 

كل ايــران، فيمــا تبلــغ حصــة المحافظــة 1 مليــار دوالر.
ــة  ــات متكامل ــا دراس ــد لـــ 118 منه ــة، ُأع ــي المحافظ ــتثمارية ف ــة اس ــد 270 فرص ــى تحدي ــار ال وأش

لتعريــف المســتثمرين بهــا.

مؤشر بورصة طهران 
يحلق 117 نقطة

ــران  ــت بورصــة طه ــان العربي:-أنه طهران-كيه
لاســهم واالوراق الماليــة تعامــات امــس الثاثــاء، 
ــام "تدبيكــس" 117 نقطــة  ــاع المؤشــر الع ــى ارتف عل

ــى مســتوى 87.949 نقطــة. ال
وقــادت تدبيكــس نحــو الصعود بشــكل اســاس، 
اســهم شــركات "فــوالد مباركــه" للصلــب 41 نقطــة و" 
اصفهــان" لتكريــر النفــط 22 نقطــة و"بــارس خــودرو" 

للســيارات 18 نقطــة.
فيمــا ضغــط علــى المؤشــر، اداء اســهم "جــم" 
للبتروكيماويــات 11 نقطــة و"تابيكــو" للنفــط والغــاز 
والبتروكيماويــات 8 نقــاط وبنــك "ملــت" 7 نقــاط.

وبلغــت تــداوالت بورصــة طهــران 784 مليــون 
ســهم وورقــة ماليــة باكثــر مــن 1.79 تريليــون ريــال 

ــة. ــا و240 صفق ــى 46 الف توزعــت عل
ــوازي "آيفكــس"  ــد مؤشــر الســوق الم ــا صع كم

ــى 989 نقطــة. نقطــة واحــدة ال

رأت صحيفــة “معاريــف” العبريــة، أن األحــداث األخيرة 
فــي الشــرق األوســط أثــارت النقــاش مجــددًا حــول قضيــة 
ــع دول  ــه م ــن لـ“إســرائيل” أن تحقق ــذي يمك ــف ال التحال
عربيــة “معتدلــة” فــي المنطقــة، مــن أجــل تعزيــز إجــراءات 

ذات مصالــح مشــتركة وتقويــة جبهــة القتــال.
ــف  ــة التحال ــإن قضي ــة، ف ــة العبري وبحســب الصحيف

هــذه تمــت مناقشــتها فــي الســابق مــرات عــدة، وهــي 
تحــوي داخلهــا مزايــا وعيوبــا يجــب التعــرف عليهــا، أحــد 
ــدول  ــي ال ــا ه ــم م ــة فه ــي محاول ــة ه ــاكل المركزي المش
التــي قــد تكــون ذات صلــة بهــذا التحالــف، مســألة أخــرى 
أثيــرت حــول كيفيــة تطبيــق هــذا التحالــف ومــا مــدى 

اســتقراره.

وتشــير الصحيفــة، إلــى أنــه علــى مــدى ســنوات 
غيــر  وتجاريــة  عســكرية،  سياســية،  عاقــات  تكونــت 
متوقعــة مــع عــدد مــن الــدول العربيــة، علــى ســبيل المثال، 
اتفــاق الســام بيــن “إســرائيل” ومصــر والحًقــا مــع األردن. 
وكذلــك – حســب التقاريــر – تطــور عاقــات واســعة وغيــر 
ــع دول  ــة م ــا المختلف ــرائيل” وصناعاته ــن “إس ــمية بي رس

ــوم. ــات تجــري حتــى الي ــج )الفارســي(، وهــي عاق الخلي
وتضيــف “معاريــف”، بــأن هــذا مــا حــدث أيضًــا 
فــي ســيناريو غيــرت بــه الســعودية موقفهــا السياســي 
ــود  ــا هــي اآلن تق ــراف بـــ “إســرائيل”، وه ــررت االعت وق
بـــ  عربــي شــامل  إلعتــراف  تــؤدي  خطــوة سياســية 

“إســرائيل”.

اإلعالم الصهيوني: السعودية تقود خطوة العتراف عربي شامل بـ“إسرائيل”


