
إرنــا:-  طهــران- 
رئيــس  ســيفتتح 
حجــة  الجمهوريــة 
ــي  اإلســام حســن روحان
األســبوع المقبــل، خــال 
مراســم رســمية مصفييــن 
و22  الـــ13  المراحــل  فــي 
حتــي 24 فــي حقــل بــارس 
بمحافظــة  الجنوبــي 
غــرب(. بوشــهر)جنوب 
النفــط،  وزارة  وأفــادت 

ألربعــة  التنفيذيــة  العمليــات  إكمــال  عبــر  انــه 
أقســام لتحليــة الغــاز فــي كل مــن الوحــدات البريــة 
للمشــروعين التنموييــن لحقــل بــارس الجنوبــي، 
وبرعايــة  المقبــل  األحــد  يــوم  رســميا  ســيتم 
رئيــس الجمهوريــة، تدشــين مصفــاة المرحلــة الـــ13 
بســعة تحليــة تبلــغ 56 مليــون متــر مكعــب يوميــا، 

ــغ 56  والمراحــل مــن 22 الــى 24 بســعة معالجــة تبل
ــا. ــاز يومي ــن الغ ــب م ــر مكع ــون مت ملي

وعبــر تدشــين هــذه المراحــل مــن حقــل بــارس 
ــي  ــر ف ــى قط ــران عل ــتتفوق إي ــاز، س ــي للغ الجنوب

إســتخراج الغــاز مــن هــذا الحقــل المشــترك.
ويتولــى تنفيــذ هــذا المشــروع كنســرثيوم مكــون 
مــن عــدد مــن المقاوليــن والمستشــارين والمنتجيــن 

مــن  القصــوي  اإلســتفادة  خــال  ومــن  اإليرانييــن 
ــة. ــة للشــركات اإليراني ــات التخصصي الطاق

وتــم تصميــم كل مــن هذيــن المشــروعين 
مليــون   56 ومعالجــة  إلســتخراج  التنموييــن 
متــر مكعــب مــن الغــاز الغنــي مــن هــذا الحقــل 
المشــترك و 2900 طــن مــن غــاز المســال و 2750 
طنًــا مــن اإليثــان و 75 ألــف برميــل مــن المكثفــات 

الغازيــة و 400 طــن مــن الكبريــت.
المترتبــة  االقتصاديــة  العائــدات  بــأن  علمــا 
الـــ13 والمرحلــة  علــى اإلنتــاج الســنوي للمرحلــة 
ــة  ــث الطاق ــن حي ــي م ــارس الجنوب ــل ب 22-24 لحق
االســمية وأســعار مبيعــات المنتجــات بســعر 18 
ســنتا للمتــر المكعــب مــن الغــاز الطبيعــي المكــرر 
و50 دوالرا للبرميــل مــن الغــاز المكثــف و470 دوالرا 
للطــن الواحــد مــن الغــاز المســال و 260 دوالرا للطــن 
الواحــد مــن اإليثــان و 100 دوالر للطــن مــن الكبريــت، 

ســيعادل 5.5 مليــارات دوالر ســنويا.
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طهــران- كيهــان العربــي:- بعــد وصولــه االثنيــن 
الماضــي ابــرم مديــر »اينســتيكس« »بيــر فيشــر« 
االيرانيــة  الخارجيــة  وزارة  ممثلــي  مــع  اجتماعــًا 
ــدول  ــة مــن ال ــة اوروبي واطــراف سياســية واقتصادي
الثــاث الموقعــة علــى االتفــاق النــووي؛ فرنســا 
االتحــاد  ممثلــي  بجانــب  والمانيــا،  وبريطانيــا 
االوروبــي بهــدف مناقشــة اآلليــة الماليــة االوروبيــة 

ــران. ــع اي ــاري م ــل التج للتعام
وكان »مجيــد قديــري« رئيــس إالتحــاد الثــروة 
الحيوانيــة والســمكية احــد الضيــوف المدعويــن في 
ــد  ــة لمناســبة وصــول »فيشــر« ق الســفارة االلماني
قــال: »فــي هــذا االجتمــاع الــذي شــارك فيه مســاعد 
ــة الســيد عراقجــي، وخمســة تجــار  ــر الخارجي وزي
مــن القطــاع الخــاص، تمــت مناقشــة مســتجدات 
ــذا  ــي ه ــدث ف ــا وتح ــة، كم ــة االوروبي ــة المالي اآللي
االجتمــاع الســفير االلمانــي لــدى طهــران، والســيد 

ــر فيشــر. ــر »اينســتيكس« بي عراقجــي، ومدي

بعد مضي عشرة أشهر من انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك..

 مدير »اينستكس« يزور طهران فيما اوروبا تتنصل من تعهداتها
االسبوع المقبل..

رئيس الجمهورية يفتتح مصفيين في حقل بارس الجنوبي

تاخــذ  الماليــة  القنــاة  ان  »قديــري«:  واضــاف 
مكانتهــا الحقيقيــة بعــد ان يؤمــن الجانــب المالــي، 
اي ينبغــي ان نبيــع النفــط الوروبــا وبــدل التســديد 
الضروريــة،  الســلع  نتســلم  الصعبــة  بالعملــة 
الطيــور  طعــام  بانتــاج  المعنيــة  فالمؤسســات 
ــة.  ــات االميركي ــة ال تشــملها العقوب والمــواد الغذائي
وهــذه القيــود ســتؤدي الــى عــدم تحــرك االوروبييــن 
صــوب الســلع االساســية والتجهيــزات النفطيــة.

مــن  اآلن  الــى  يعلــم  وال  »قديــري«:  وقــال 
التــي تــوازي فــي عملهــا  هــي الجهــة االيرانيــة 
برهنــت  تحقيقاتنــا  ان  كمــا  »اينســتيكس« 
علــى ان الشــركات والبنــوك االوروبيــة ال ترغــب 

القنــاة. هــذه  مــع  بالتعامــل 
االتحــاد االوروبــي كان قــد اصــدر قبــل ايــام بيانــًا 
يعــرب فيــه عــن اســفه لخــروج اميــركا مــن االتفــاق 
النــووي ومدعيــًا انــه علــى ايــران ان تواصــل العمــل 
بتعهداتهــا حيــال االتفــاق النــووي دون اي توقــع. 
ويأتــي االجــراء الــذي قــام بــه االتحــاد االوروبــي فــي 
وقــت يدعــي االعضــاء االساســيين مثــل، المانيــا 

وبريطانيــا،  وفرنســا 
الســعي لحفــظ االتفــاق، 
بايجــاد آليــة ماليــة خاصــة، 
وبالطبــع لــم يحصــل اي 
اجــراء الــى اآلن مــن قبــل 
فــي ســياق  الــدول  هــذه 

تعهداتهــا.
وكان مــن المقــرر ان 
تقــدم اوروبــا الــى تاريــخ 31 
مــارس، حزمــة االقتراحــات 
تنفيــذ  لضمــان  القاضيــة 
االيــام  ومضــت  النــووي.  االتفــاق  حيــال  تعهدهــا 
ــود  ــًا مــن عشــرة بن واصــدر الجانــب االوروبــي بيان
يفتقــد للضمانــات التنفيذيــة، واعتبرهــا روحانــي 
خــال رده علــى الحزمــة بانهــا تبعــث علــى اليــأس. 
ومــن ثــم اعلــن مســؤولون حكوميــون وفــي خطــوة 
الــى نهايــة 2018  تراجعيــة ان اوروبــا قــد وعــدت 
اطــاق آليــة ماليــة تعــرف بـــ SPV )النفــط مقابــل 
الغــذاء(. هــذا فــي الوقــت الــذي ال تمثــل عشــر 
ــة  ــة لمواجه ــك اي آلي ــة وال تمتل التعهــدات االوروبي
العقوبــات االميركيــة. وبعــد شــهر مــن عــام 2019 
ــوده  ــاء بعه ــي الوف ــي ف ــب االوروب ــة الجان ــا طل ومم
يعلــن اطــاق آليــة تعــرف بـــ INSTEX، وهــي آلية 

.SPV ــن ــى م ــف حت اضع
والافــت ان هــذه اآلليــة ال تغطــي المفــردات 
ــت  ــذا اعلن ــا الحظــر، ول ــركا عليه ــي فرضــت امي الت
ــع ان  ــح؛ ال نتوق ــان صري ــق بي ــن طري ــة ع الخارجي
تتمكــن هكــذا آليــات التأثيــر علــى برنامــج الحظــر 

ــران. ــى اي عل

فيما تتعاونان في تحديث األسطول التجاري بينهما..

ايران وروسيا تدرسان أفق ربط شبكة الكهرباء بين البلدين
 موســكو- ارنــا:- اســتعرض وزيــرا الطاقــة الروســي وااليرانــي خــال اتصــال هاتفــي أفــاق ربــط شــبكة 

الكهربــاء بيــن البلديــن عبــر اراضــي جمهوريــة أذربيجــان وجورجيــا وارمينيــا.
واتفــق 'الكســاندر نــوواك' و'رضــا اردكانيــان' فــي االتصــال الهاتفــي علــى عقــد اجتمــاع للجنــة االقتصاديــة 

المشــتركة للبلديــن فــي مدينتــي طهــران واصفهــان لثاثــة ايــام.
ومــن المتوقــع ان تعقــد الــدورة الخامســة عشــرة للجنــة التعــاون الحكومــي االيرانــي والروســي فــي 16 

حزيــران القــادم فــي ايــران.
مــن جهــة اخــرى إلتقــى وفــد صناعــي روســي مــع نائــب رئيــس مؤسســة 'ايــدرو' للتنميــة والتحديــث 
الصناعــي فــي ايــران بهــزاد اعتمــادي، ناقــش خالــه مجــاالت التعــاون المتاحــة لشــركات صناعــة الســيارات 

الثقيلــة الروســية لتحديــث االســطول التجــاري االيرانــي .
ــذي  ــي وال ــاري اإليران ــطول التج ــث األس ــة لتحدي ــة الوطني ــاء، ان الخط ــال اللق ــادي خ ــاف اعتم وأض
يشــمل 202 الــف و500 مــن انــواع الجــرارات والشــاحنات التــي تعمــل بالغــاز والبنزيــن قــد بــدأت بأمــر مــن 

ــة. ــس الجمهوري رئي
كمــا اعلــن عــن اســتعداد 'ايــدرو' الســتخدام قــدرة الشــركات الروســية علــى توفيــر الســيارات الثقيلــة 
علــى شــكل قطــع منفصلــة )CKD(، حيــث يأتــي هــذا االجــراء فــي ســياق تحســين معاييــر الجــودة 

والمؤشــرات البيئيــة.

ــة  ــقة السياس ــا:- اعتبــرت منس ــورك- ارن نيوي
األوروبي'فيديريــكا  االتحــاد  فــي  الخارجيــة 
موغرينــي'، إلغــاء الحظــر بانــه جــزء أساســي مــن 
االتفــاق النــووي؛ قائلــة: نحــن مــا زلنــا نســعى مــن 

اجــل الحفــاظ علــى مصالــح ايــران االقتصاديــة.
السياســة  منســقة  تصريحــات  وجــاءت 
كلمــة  خــال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  الخارجيــة 
ــم  ــع لألم ــن التاب ــس األم ــاع مجل ــام اجتم ــا ، أم له

المتحــدة.
وتابعــت: ان أمننــا الجماعــي يتطلــب إطــارا 
ــن اجــل عــدم انتشــار  ــدد األطــراف م شــاما ومتع
االســاس ســيواصل  هــذا  وعلــى  الســاح  ونــزع 

االتحــاد األوروبــي جهــوده للحفــاظ علــى االتفــاق 
النــووي مــع إيــران.

واوضحــت ان وفــاء إيــران بتنفيــذ التزاماتهــا 
النوويــة قــد تــم تأكيــده خــال 14 تقريــرا متتاليــا 

أدلتــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
وأكــدت أنــه الــى جانــب التــزام ايــران بتعهداتها، 
فــإن إلغــاء الحظــر النــووي يعــد جــزءا أساســيا مــن 
هــذه االتفاقيــة؛ مضيفــة ان أوروبا ســتواصل جهودها 
مــن اجــل الحفــاظ علــى مصالــح إيــران االقتصاديــة 

المترتبــة علــى الغــاء الحظــر.
تعــد  الجهــود  هــذه  'ان  موغرينــي،  وقالــت 
أنهــا  مردفــة  الجماعــي'؛  أمننــا  لضمــان  محاولــة 
طريقــة للحيلولــة دون انتشــار األســلحة النوويــة 
محاولــة  وكذلــك  التوتــر،  شــديدة  منطقــة  فــي 
ــي. ــس األمــن الدول ــة مجل ــى مصداقي ــاظ عل للحف

اتفــاق  عــن  االنســحاب  أن  الــى  ونوّهــت 
ــن  ــز األم ــدة لتعزي ــة جي ــكل انطاق ــن يش ــح ل ناج

بالتأكيــد. الجماعــي 

إلغاء الحظر جزء أساسي من االتفاق النووي..

موغريني تؤكد جهود أوروبا للحفاظ 
على مصالح إيران اإلقتصادية

طهران-فــارس:- أعلــن مســاعد رئيــس لجنــة 
شــؤون  فــي  المقدســة  العتبــات  إعمــار  إعــادة 
ــي ، اســتعداد هــذه  ــد افضل المشــاركة الشــعبية حمي
ــات المقدســة وتوســعتها  ــار العتب ــادة إعم ــة إلع اللجن
ــذا  ــج خاصــة له ــط برام ــم تخطي ــد ت ــي ســوريا، وق ف

االمــر.
ــات  ــة إعــادة إعمــار العتب ــدأت لجن ــي: ب ــال افضل وق
المقدســة منــذ 2003 بتنفيــذ 150 مشــروعا فــي مراقــد 
االئمــة االطهــار فــي العــراق، وقــد تــم انجــاز القســم 
االكبــر مــن هــذه المشــاريع وتــم افتتاحهــا، وقــد وضعــت 
علــى جــدول اعمالهــا تنفيــذ مشــاريع التوســعة فــي 

ــا الســام. ــراء عليه ــا صحــن الســيدة الزه ــا فيه ــد المقدســة، بم المراق
الشــعبية  المســاعدات  مــن  توفيرهــا  تــم  النفقــات  جميــع  ان  وأوضــح: 

ــل  ــث تص ــن، حي للمواطني
الــى  جيــدة  مســاعدات 
العتبــات  إعمــار  لجنــة 

لمقدســة. ا
مســاعد  أعلــن  كمــا 
اعمــار  لجنــة  رئيــس 
المقدســة  العتبــات 
التنســيق  شــؤون  فــي 
الشــعبية،  والمشــاركات 
اســتعداد اللجنــة لتنفيــذ 
االعمــار  اعــادة  مشــاريع 
والتوســعة فــي المراقــد المقدســة فــي ســوريا، وقــد تــم التخطيــط لبرامــج 

المجــال. هــذا  فــي  خاصــة 

الجمهورية االسالمية تعلن استعدادها إلعادة إعمار المراقد المقدسة في سوريا

بورصــة  أنهــت  العربــي:-  طهران-كيهــان 
طهــران لاســهم واالوراق الماليــة تعامــات امس 
االربعــاء، علــى ارتفــاع المؤشــر العــام "تدبيكــس" 

ــة. ــا و115 نقط ــتوى 169 الف ــى مس ــاط ال 1205 نق
اســهم  أداء  بدعــم  العــام  المؤشــر  وصعــد 
"فــوالد مباركــة" للصلــب 219 نقطــة وبنــك "ملــت" 
169 نقطــة و"تابيكــو" للبتروكماويــات والتأميــن 158 

نقطــة.
وتداولــت الســوق 3.404 مليــار ســهم وورقــة 

ماليــة بقيمــة تخطــت 9.16 تريليــون ريــال توزعــت 
علــى 358 الفــا 713 صفقــة.

بورصة طهران تغلق مرتفعة 1205 نقاط

لمتابعة االتفاقيات مع العراق..

فالحت بيشه: على رئيس الجمهورية 
تشكيل فريق عمل خاص

االمــن  لجنــة  رئيــس  دعــا  طهران-فــارس:- 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
الشــورى االســامي حشــمت اهلل فاحــت بيشــه ، 
الرئيــس روحانــي الــى تشــكيل فريــق عمــل خــاص 
لمتابعــة االتفاقيــات المبرمــة مــع العــراق خــال 

ــد. ــذا البل ــى ه ــرة ال ــه االخي زيارت
وقــال فاحــت بيشــه بشــأن الزيــارة االخيــرة 
ــارة  ــذه الزي ــراق،: ان ه ــى الع ــة ال ــس الجمهوري لرئي
زيــارة هامــة، وبرأيــي كان ينبغــي ان تتــم قبــل ذلــك.

أكبــر  االخيــر  العــام  خــال  حققنــا  واضــاف: 
التطويــر فــي العاقــات االقتصاديــة مــع العــراق، هــذا 
فــي حيــن، انــه بعــد كارثــة داعــش، تدمــرت الكثيــر 
ــد  ــد، واآلن يعي ــذا البل ــي ه ــة ف ــى التحتي ــن البن م

العــراق إعمارهــا.
الــى تشــكيل فريــق  ودعــا فاحــت بيشــه  
العــراق  مــع  المبرمــة  االتفاقــات  لمتابعــة  خــاص 
ــة  ــغ حجــم الصــادرات االيراني ــه، إذ يبل خــال زيارت
الــى العــراق فــي الوقــت الحاضــر 12 مليــار دوالر، فــي 
حيــن ان العــراق بالــكاد يصــدر مــا قيمتــه 100 مليــون 

ــران. ــى اي دوالر ال

مصلحــة  أعلنــت  فــارس:-  طهــران- 
الميــزان  تســجيل  االيرانيــة،  الجمــارك 
دوالر  مليــار   1.577 بـــ  فائضــا  التجــاري 
مــارس/  21 فتــرة  فــي  شــهرا،   11 خــال 

.2019 فبراير/شــباط   19 حتــى  آذار2018 
امــس  الجمــارك  بيانــات  وأوضحــت 

االربعــاء تابعتهــا "فــارس"، أن الصــادرات 
غيــر النفطيــة تخطــت 105 ماييــن و908 
االف طــن بقيمــة 40 مليــارا و78 مليــون 
المذكــورة   11 الـــ  الشــهور  فــي  دوالر 
بانخفــاض كمّــي قــدره 6.63 بالمئــة عــن 

الســابق. العــام 
 28 الــواردات  ســجلت  وبالمقابــل 
مليونــا و926 الــف طــن بقيمــة 38 مليــار 
و501 مليــون دوالر بانخفــاض ســعري 21.74 

علــى اســاس ســنوي.
ــع 3.903  ــاز بواق ــات الغ وتصــدرت مكثف
المصــدرة  االيرانيــة  الســلع  دوالر،  مليــار 
شــملت  كمــا  المذكــورة،  الفتــرة  فــي 
ــاز الطبيعــي المســال بـــ 1.923  الســلع، الغ
مليــار دوالر والبروبــان المســال بـــ 1.607 
مليــار دوالر والزيــوت الخفيفــة باســتثناء 
البنزيــن والميثانــول بقيمــة 1.324 مليــار 
التوالــي. دوالر و1.297 مليــار دوالر علــى 

والعــراق  الصيــن  مــن  وتصــدرت كل 
ــا بالترتيــب  واالمــارات وافغانســتان وتركي
قائمــة مســتوردي الســلع غيــر النفطيــة 
مــارس/آذار2018   21 فتــرة  فــي  االيرانيــة 

.2019 فبراير/شــباط   19 حتــى 

1.5 مليار دوالر الفائض التجاري االيراني 
والعراق ثاني المستوردين

تصدير اكثر من 14 الف طن من االسمنت من قشم االيرانية الى الصومال شركات ايرانية معرفية تبتكر تقنيات جديدة في العمليات 
الجراحية الترميمية

رايتس ووتش: األزمات في بعض البلدان تتعمق 
ومجلس حقوق اإلنسان يتفرج!

إن  ووتــش  رايتــس  منظمــة هيومــن  قالــت 
مــن  العديــد  لديــه  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
الحــاالت الحرجــة علــى جــدول أعمالــه، معبــرة عــن 
قلقهــا ألن األزمــات فــي العديــد مــن البلــدان باتــت 
تتعمــق بينمــا المجلــس يقــف مكتــوف األيــدي.
جــاء ذلــك فــي مقــال نشــرته المنظمــة يــوم 
أمــس الثاثــاء 12 مــارس/آذار 2019، تطرقــت فيــه 
ــات  ــن أزم ــي م ــي تعان ــدان الت ــن البل ــدد م ــى ع إل

ومــن بينهــا البحريــن.
وأشــارت إلــى أن تقليــص الفضــاء المدنــي فــي 
البحريــن مســتمر حيــث يتعــرض المدافعــون عــن 
الحقــوق والصحفيــون وقــادة المعارضــة البــارزون 
لمعاقبــة قاســية بســبب نشــاطهم الحقوقــي أو 

ــلطات. ــم للس النتقاده

أمير سعودي معارض يسعى لتحقيق 
ملكية دستورية في بالده

ــي  ــش ف ــر ســعودي يعي ــام أمي ــة عــن قي ــت« البريطاني ــة »إندبندن ــت صحيف تحدث
ــاض، مشــيرة  ــي الري ــر النظــام ف ــى تغيي ــة معارضــة تســعى إل ــى بتشــكيل حرك المنف
ــة المعارضيــن الفاريــن مــن المملكــة الســعودية، وذلــك بعــد مقتــل  إلــى تعهــده بحماي

ــة الســعودية باســطنبول. ــي القنصلي ــال خاشــقجي ف ــي جم الصحف
وقالــت الصحيفــة إن األميــر خالــد بــن فرحــان آل ســعود، الــذي فــر مــن الســعودية 
منــذ نحــو عقــد مــن الزمــن، أبلغهــا بأنــه يســعى لتحقيــق »ملكيــة دســتورية« فــي بــاده، 
وإجــراء انتخابــات لتعييــن رئيــس وزراء وحكومــة، وذلــك لمحاربــة انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان والظلــم فــي البــاد.
ويســعى األميــر الســعودي المقيــم فــي ألمانيــا أن تــزود هــذه المجموعــة المعارضــة، 
التــي يطلــق عليهــا »حركــة حريــة شــعوب شــبه الجزيــرة العربيــة«، هــؤالء الفاريــن مــن 
ــى  ــن الوصــول إل ــم م ــن، وأن تمكنه ــن المتخصصي ــن والمترجمي الســعودية بالمحامي

وســائل اإلعــام؛ لمســاعدتهم علــى طلــب اللجــوء فــي أوروبــا.

المختصــون  نجــح  طهران-فــارس:- 
ــرة،  ــة مبتك ــة جراحي ــراء عملي ــي إج ــون ف االيراني
باســتخدام منتجــات شــركات معرفيــة، حيــث تــم 
ــا. ــغ مــن العمــر 29 عامً ــون شــاب يبل ــم عي ترمي

لجراحــة  المتقــدم  المركــز  رئيــس  وقــال 
الوجــه والفكيــن  بجامعــة طهــران للعلــوم الطبيــة 
ــات حــول اإلصــاح الجراحــي وإعــادة  محمــد بي
التكنولوجيــا  بمســاعدة  العيــن  حدقــة  بنــاء 
الشــركات  منتجــات  اســتخدام  إن  المتقدمــة: 

المعرفيــة ســاهم فــي نجــاح هــذه العمليــة.
التقويــم  قوالــب  تصميــم  إن  وأضــاف: 

الخاصــة بالمريــض كان منتشــرًا فــي الماضــي 
ــم  ــد ت ــروع الجدي ــدود، إال إن المش ــكل مح بش
والفكيــن  الوجــه  جراحــة  مركــز  فــي  تنفيــذه 
معرفيــة  شــركة  خبــراء  قبــل  مــن  بطهــران 

متقدمــة. برمجيــات  باســتخدام  مختصــة 
واردف المختــص فــي جراحــة الفــم والوجــه 
 ، الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتخدام  والفكيــن: 
الرقمــي  التصويــر  تقنيــات  تتضمــن  والتــي 
وتقنيــات   ، األبعــاد  ثاثــي  تصويــر  وإعــداد   ،
المســح  عمليــات  مثــل  الســطحية  التصويــر 
فــي هــذا  الفــم ســاهم بشــكل كبيــر  داخــل 

المشــروع.

تدشين محطة كهروشمسية بطاقة 100 كيلوواط في البالد
طهران-فــارس:- تــم تدشــين محطــة كهروشمســية فــي قضــاء دشــتي التابــع لمحافظــة بوشــهر ، وذلــك 
السياســي  بحضــور محافــظ بوشــهر ومســاعده 

ــام قضــاء دشــتي. وقائممق
المحطــة  لهــذه  التوليديــة  الطاقــة  وتبلــغ 
الكهروشمســية 100 كيلــو واط، وبلغــت كلفــة انشــائها 

2.4 مليــار تومــان.
قــال  التدشــين،  مراســم  هامــش  وعلــى 
نــادر تميمــي، قائممقــام قضــاء دشــتي: ان احــد 
الكهربائيــة،  الطاقــة  لتوليــد  الجديــدة  االســاليب 
تتمثــل فــي اســتخدام المحطــات الكهروشمســية، مضيفــا ان الظــروف مهيــأة فــي محافظــة بوشــهر النشــاء 
ــة وخفــض انقطــاع  ــى البيئ ــزات هــذا االمــر مــن حيــث الحفــاظ عل ــى مي مثــل هــذه المحطــات، مشــيرا ال

الكهربائــي. التيــار 
ــوع مــن المحطــات فــي  ــى هــذا الن ــة خاصــة ال ــاء، لديهمــا رؤي ــة وقطــاع الكهرب وأضــاف: ان وزارة الطاق
عامــة البــاد، ولحــد اآلن كان لدينــا زيــادة بحجــم 400 كيلــو واط فــي توليــد الكهربــاء عبــر المحطــات 

الكهروشمســية فــي المحافظــة.

أضخم شركة نفط هندية تنتقد 
الحظر االميركي ضد ايران

 ،Indian Oil ــارس:- أعربــت شــركة طهران-ف
وهــي أكبــر شــركات النفــط الهنديــة، عــن قلقهــا إزاء 

"العقوبــات" األميركيــة ضــد إيــران.
ــي  ــال رئيــس الشــركة ســانجيف ســينغ، ف وق
حديــث لوكالــة "نوفوســتي": "نحــن نســتورد النفــط 
تســتهدف  العقوبــات،  وهــذه  إيــران.  مــن  الخــام 

ــي". ــط اإليران النف
إلــى ذلــك أشــار ســينغ، إلــى أن شــركته قلقــة 
كذلــك مــن الوضــع الســائد فــي فنزويــا، وتخشــى 
ــوق  ــي الس ــام ف ــط الخ ــعار النف ــى أس ــر عل أن يؤث

ــة. الدولي
وكانــت وكالــة الطاقــة الدوليــة، قــد حــذرت مــن 
أن إنتــاج النفــط فــي فنزويــا قــد يتراجــع، مــن 
ــل  ــى أقــل مــن 800 ألــف برمي ــل إل ــون برمي 1.3 ملي
يوميــا، بســبب عــدم االســتقرار السياســي فــي 

ــة. ــك الدول تل

طهــران- فــارس:- أعلــن المديــر العــام للموانــئ 
موانــئ  وإدارة  تنميــة  بشــركة  البحــري  النقــل 
منطقــة قشــم االقتصاديــة الحــرة، أنــه تــم تصديــر 

ــال. ــى الصوم ــم ال ــمنت قش ــن اس ــن م 14500 ط
قشــم  منطقــة  ان  بهرامــي،  بجمــان  وقــال 
قائــد  تتابــع تطبيــق مطالــب  الحــرة  االقتصاديــة 
الثــورة فــي مجــال تنميــة االنتــاج والصــادرات، وفــي 
هــذا االطــار يتــم تصديــر 14500 طــن مــن االســمنت 
متــن  علــى  الصومــال  الــى  قشــم  فــي  المنتــج 

التنزانيــة.  AMINA-H ســفينة 
نــوع  مــن  االســمنت  هــذا  ان  الــى  ولفــت 
ــد  ــوات 50 كيلوغــرام، وق ــد الرمــادي، وفــي عب بورتلن
بــدأ شــحنها منــذ يــوم الثاثــاء، وتســتغرق عمليــة 

الشــحن 4 الــى 5 ايــام.

وقــد صــدرت شــركة اســمنت قشــم منــذ بدايــة 
العــام االيرانــي الحالــي )بــدأ فــي 21 آذار/مــارس 
2018( وحتــى اآلن 450 ألفــا و47 طنــا مــن االســمنت 
و145 ألــف طــن مــن الكلينكــر )الكلينكــر هــو عبــارة 
ــة فــي صناعــة االســمنت والتــي  عــن المــادة األولي
تنتــج مــن تفاعــل الطيــن مــع الحجــر الجيــري فــي 
ظــروف خاصــة والتــي تدخــل بعــد تكونهــا فــي 
صناعــة أنــواع االســمنت المختلفــة وذلــك بإضافــة 
العناصــر المطلوبــة لــكل نــوع مــن أنــواع األســمنت 
 4.5 بقيمــة  المطلوبــة(  الخــواص  حســب  علــى 

مليــون دوالر.


