
طهــران- فــارس:- أكــد اميــن مجلــس صيانــة الدســتور فــي ايــران آيــة 
ــات  ــة والخدم ــول للمشــاكل االقتصادي ــى ايجــاد حل ــي عل اهلل احمــد جنت
ــاد  ــاد باعتم ــق الب ــض مناط ــي بع ــاء ف ــاه والكهرب ــاكل المي ــيما مش الس

النهــج الثــوري.
ــاء خــال اجتمــاع  ــه امــس االربع ــى ب ــح ادل ــي تصري ــي، ف ــال جنت وق
ــج وخطــة  ــة وضــع برنام ــي للحكوم ــه ينبغ ــة الدســتور، ان ــس صيان مجل
دقيقــة اليجــاد حلــول لمشــاكل الميــاه والكهربــاء فــي بعــض مناطــق 

ــاد.  الب
ــركا والســعودية مــن اجــل  ــم امي ــرات االعــداء ومنه ــى مؤام واشــار ال
ــا وتجــاوز هــذه  ــب عليه ــه بالتغل ــا عــن امل ــي، معرب اذالل الشــعب االيران
ــي  ــة الت ــات الحكيم ــي والتوجيه ــد االله ــل التأيي ــموخ بفض ــة بش المرحل

ــورة.  ــد الث يســديها قائ
واشــاد بجهــود مقــر خاتــم االنبيــاء فــي انجــاز مشــروع ايصــال الميــاه 
الــى اهالــي مدينــة خرمشــهر وآبــادان /جنــوب غــرب/ بســرعة، موضحــا 
ان معالجــة المشــاكل الحاليــة تتطلــب الفكــر والعمــل باعتمــاد النهــج 

الثــوري مــن قبــل المســؤولين.
وفــي ســياق آخــر عــزى بذكــرى استشــهاد االمــام جعفــر الصــادق 
ــرا انمــا يمتلكــه  الســادس مــن ائمــة اهــل البيــت عليهــم الســام، معتب
اتبــاع مذهــب اهــل البيــت عليهــم الســام يعــود الفضــل فيــه اليهــم وعلــى 
الجميــع العمــل علــى الحفــاظ والترويــج لمبادئهــم واالشــادة بتضحياتهــم.

جاكرتــا- ارنــا:- أكــدت المبعوثــة الخاصــة للرئيــس االيرانــي معصومــة إبتــكار 
امــس األربعــاء أّن تعــاون المجتمــع الدولــي مــع بلــد كأندونيســيا بإعتبارهــا أكبــر 
بلــد اســامي ومــن زعمــاء حركــة عــدم اإلنحيــاز ضــروري وهــام ويســاعد علــى 

إســتتباب الســام العالمــي.
ــة  ــرة الشــؤون الخارجي ــا مــع وزي ــه خــال إجتمــاٍع له ــا ان ــة ارن ــت وكال ونقل
األندونيســية "رتنــو مرســودي" فــي العاصمــة جاكرتــا أضافــت إبتــكار، بــأّن 
ــة  ــران ودول غربي ــن إي ــة بي ــاون موقع ــة تع ــس مجــرد وثيق ــووي لي ــاق الن اإلتف
بــل هــي وثيقــة دوليــة تصــب فــي مصلحــة الســام العالمــي واإلســتقرار الدولــي 
واليجــب المجازفــة بهــا مــن جانــب دولــة واحــدة، الفتــًة إلــى أن اإلجــراءات 
ــت  ــي طعن ــة الت ــراف الدولي ــار األع ــن إط ــر الشــرعية وخارجــة ع ــة غي األمريكي

ــووي. ــاق الن باالتف
اإلجتمــاع  خــال  األندونيســية  الخارجيــة  وزيــرة  شــددت  جانبهــا  مــن 
علــى ضــرورة األخــذ بعيــن االعتبــار اآلليــات الدوليــة والحفــاظ علــى اإلتفاقــات 

والمعاهــدات الدوليــة قائلــًة: إّن الحكومــة األندونيســية تــرى العمل الدبلوماســي 
خيــر آليــة لتســوية القضايــا العالميــة، مضيفــًة أّن بلدهــا يدعــم اإلتفــاق النــووي 
ويطالــب الجميــع بااللتــزام بــه بغيــة اســتتباب الســام واالســتقرار فــي العالــم.
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خالل إجتماعٍها مع وزيرة الخارجية األندونيسية ..

ابتكار: االتفاق النووي وثيقة دولية تصب في مصلحة السالم العالمي واإلستقرار الدولي
جنتي:  ينبغي ايجاد حلول للمشاكل االقتصادية باعتماد النهج الثوري

سفير واشنطن لدى برلين: نطلب من الحكومة االلمانية 
ان تحول دون انتقال 300 مليون يورو اليران

مساعد وزير الصحة: الحظر االميركي لن يؤثر على توفير 
األدوية والمعدات الطبية

طهــران- فــارس:- أكــد 
مســاعد وزيــر الصحــة، ان 
االميركــي،  الحظــر  زيــادة 
التــي  الظــروف  وفــي 
لــن  البــاد،  تواجههــا 
تؤثــر علــى توفيــر األدويــة 
وقــد  الطبيــة،  والمعــدات 
واتخــاذ  التخطيــط  تــم 
الترتيبــات الازمــة لذلــك.
وأشــار محمــد هــادي 
ــر  ــادة الحظ ــى زي ــازي ال اي

علــى ايــران، وقــال: ان زيــادة الحظــر االميركــي، وفــي الظــروف التــي تواجههــا البــاد، لــن تؤثــر علــى القطــاع 
ــي. الصح

ــر  ــكلة لتوفي ــد مش ــن ال توج ــاد، لك ــة للب ــكات االقتصادي ــر والمش ــق الحظ ــدو يختل ــاف: ان الع وأض
ــاد. ــي الب ــة ف ــات الازم ــع الترتيب ــط لجمي ــم التخطي ــد ت ــة، وق ــدات الطبي ــة والمع األدوي

ــادة الوعــي الصحــي  ــى ضــرورة المشــاركة الشــعبية فــي قطــاع الصحــة والســامة، وزي ــازي ال ودعــا اي
ــن. ــدى المواطني ل

ايران تبدأ مفاوضات مع الحكومة العراقية للسيطرة 
على حرائق هور العظيم

بعد فقدان سوقي اميركا واالمارات..

مسؤول اقتصادي: سنركز على صادرات السجاد 
الى الدول البديلة

قــال  طهران-فــارس:- 
الصناعــة  وزيــر  مســاعد 
صــادق  والتجــارة  والمناجــم 
للحظــر  نظــرا  انــه  نجفــي 
للســوق  وفقداننــا  االميركــي 
ــا  ــة، فيمكنن ــة واالماراتي االميركي
ــي صــادرات الســجاد  ــز ف التركي
ــا  ــا فيه ــة بم ــواق بديل ــى اس عل
ألمانيــا وروســيا واليابــان وحتــى 

والكويــت. عمــان 
ــة  ــجاد ومنظم ــي للس ــز الوطن ــن المرك ــاون بي ــم للتع ــرات التفاه ــى مذك ــع عل ــم التوقي ــال مراس وخ
الصناعــات الصغيــرة واألحيــاء الصناعيــة، لفــت نجفــي الــى فــرض حظــر أميركــي جديــد ضــد ايــران، وقــال: 
ان صــادرات الســجاد وتوفيرهــا للعملــة الصعبــة هــي مــن بيــن المجــاالت التــي يمكنهــا ان تكــون جــزءا مــن 

الحلــول الناجعــة فــي هــذه الظــروف.
ــوق  ــران للس ــدان اي ــي فق ــران، وبالتال ــى اي ــد عل ــي الجدي ــر االميرك ــرض الحظ ــى ف ــي ال ــار نجف وأش
االميركيــة واالماراتيــة، وقــال: يمكننــا التركيــز فــي صــادرات الســجاد علــى اســواق بديلــة بمــا فيهــا ألمانيــا 
وروســيا واليابــان وحتــى عمــان والكويــت، الفتــا الــى اعــان االتحــاد االوروبــي اســتعداده لدعــم الشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة التــي تتعــاون مــع ايــران.

خالل االعوام الـ 13 االخيرة... 

االفراج عن 9 آالف سجين من مرتكبي 
الجرائم غير العمدية في طهران

العامــة  العاقــات  اعلنــت  فــارس:-  طهــران- 
للجنــة الديــة فــي العاصمــة طهــران بانــه تــم خــال 
االعــوام الـــ 13 االخيــرة، االفــراج عــن 9 آالف ســجين 

ــة. ــر العمدي مــن مرتكبــي الجرائــم غي
وقــال مديــر لجنــة الديــة فــي طهــران منوجهــر 
رحمانــي فــي تصريــح لــه بانــه تــم خــال االعــوام 
مــن  آالف ســجين   9 عــن  االفــراج  االخيــرة  العشــرة 
الســجناء المعســرين المرتكبيــن لجرائــم غيــر عمديــة 
كانــوا مدينيــن او محكوميــن بدفــع مــا مجموعــه 608 
مليــارات و 591 مليــون تومــان )الــدوالر يعــادل 4200 تومــان 
حســب ســعر الصــرف الرســمي(، وذلــك بمســاعدة مــن 

ــنين. ــراد المحس ــة واالف ــة الدي ــل لجن قب
ــن والمعســرين  واضــاف، ان الســجناء المعوزي
المرتكبيــن جرائــم غيــر عمديــة مثــل الحــوادث 
او  العمــل  عــن  الناجمــة  والحــوادث  المروريــة 
لهــم  وليســت  واالحتيــال  النصــب  غيــر  الديــون 
ســوابق اجراميــة، يمكنهــم االســتفادة مــن هــذه 

منهــم. بطلــب  المســاعدات 

ساري تستضيف منتدى دولي لتنمية الصادرات 
في بحر الخزر

موسكو: واشنطن تنتهج استراتيجية استعمارية 
جديدة نفذتها في العراق وليبيا

ســيرغي  الروســي،  الدفــاع  وزيــر  أعلــن 
شــويغو، أن الواليــات المتحــدة تنفــذ اســتراتيجية 
فــي  بالفعــل  تجربتهــا  بعــد  اســتعمارية جديــدة 

وليبيــا. العــراق 
»إل  لصحيفــة  حديــث  فــي  شــويغو،  وقــال 
عــن  الحديــث  »يجــري  اإليطاليــة:  جورنالــي« 
والتــي  الجديــدة  الكولونياليــة  اســتراتيجية 
العــراق  جربتهــا الواليــات المتحــدة بالفعــل فــي 
وليبيــا والمتمثلــة بدعــم أي إيديولوجيــات حتــى 

الحكومــات«. إلضعــاف  منهــا  الوحشــية 
أن موســكو  الروســي  الدفــاع  وزيــر  وكشــف 
مــرارا  البنتاغــون  رئيــس  إلــى  دعــوة  وجهــت 
لمناقشــة األمــن الدولــي أو اإلقليمــي، مؤكــدًا أن 
الواليــات المتحــدة غيــر مســتعدة بعــد لحــوار كهــذا.
أنــه  شــويغو،  أكــد  ألوكرانيــا،  وبالنســبة 
مباشــر  صــدام  حــدوث  المســتحيل  مــن  يعتبــر 
أنــه مــن  بيــن أوكرانيــا وروســيا، قائــا: »اعتبــر 
أوكرانيــا  بيــن  المســتحيل خلــق صــدام مباشــر 

وروســيا«.

صادرات السلع اإليرانية الى العراق بلغت 
12 مليار دوالر سنويا

كرمان-إرنــا:- أعلــن رئيــس غرفــة التجــارة اإليرانيــة- العراقيــة المشــتركة 'يحيــى آل إســحاق'، ان 
صــادرات الســلع اإليرانيــة الــى األســواق العراقيــة تبلــغ قيمتهــا 12 مليــار دوالر ســنويا ومــن الممكــن النهــوض 

بهــذه الصــادرات لتصــل قيمتهــا الــى 20 مليــار دوالر ســنويا.
ــن رجــال أعمــال محافظــة كرمــان  ــد بي ــاء، خــال إجتمــاع مشــترك عق وأكــد آل إســحاق امــس األربع
)جنــوب شــرق( مــع مســؤولي غرفــة التجــارة اإليرانية-العراقيــة، أكــد 'اذا مــا أرادت الشــركات اإليرانيــة تحقيــق 

اقتصــاد ناجــح علــى صعيــد المنطقــة، فعليهــا إيــاء األولويــة األولــى لألســواق العراقيــة'.
وأكد ان العراق يعد سوقا هامة بالنسبه إليران.

طهــران- فــارس:- أعلــن منصــور معظمــي مســاعد وزيــر الصناعــة 
والتجــارة االيرانــي عــن نمــو حجــم انتــاج قطــاع الســيارات 9.8 بالمئــة 

بالفتــرة  قياســا   2018 يونيو/حزيــران   20 مــارس/آذار-   21 فتــرة  خــال 
المناظــرة 2017.

ــى  ــا عل ــي موقعه ــت ف ــارة اعلن ــم والتج ــة والمناج ــت وزارة الصناع وكان
االنترنــت االحــد الماضــي، أن عــدد ســيارات الصالــون المنتجــة فــي الشــهور 
الثاثــة قــد بلــغ 317 الفــا و 810 ســيارات فيمــا كان العــدد يبلــغ 290 الفــا و 887 

ســيارة فــي الفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي. 
ــو/ ــرة 21 مــارس/آذار- 20 يوني ــة خــال فت ــع االيراني كمــا انتجــت المصان

حزيــران 14080 شــاحنة صغيــرة فيمــا كان العــدد المنتــج فــي الفتــرة المماثلــة 
مــن العــام الماضــي 13009 شــاحنة وهــو مايعكــس ارتفاعــا بنســبة 8.2 بالمئة.
وبلــغ انتــاج ايــران مــن الشــاحنات المتوســطة والثقيلــة والســاحبة 
ــبتها   ــادة نس ــاحنة بزي ــن 3030 ش ــا ع ــورة  ارتفاع ــرة المذك ــال الفت 3848 خ

27 بالمئــة.

إنتاج السيارات ينمو 9.8 بالمئة في ايران

اعتــرف القائــد الميدانــي فــي مــا يســمى »الجيــش 
الحــر« أدهــم األكــراد والــذي اشــتهر مؤخــرًا بمقولــة 
ــا جــرى مــن  ”تســقط موســكو وال تســقط درعــا” أن م
أحــداث متســارعة فــي الجنــوب الســوري، وتحديــدًا فــي 
ــذي تمــت  ــن محافظــة حــوران وال القســم الشــرقي م
الســيطرة عليــه مــن قبــل الجيــش الســوري، وجلــوس 
انتهــت  التــي  المفاوضــات  طاولــة  الــى  المســلحين 

ــذال . ــاق كان م ــى اتف بالتوصــل إل
وزعــم األكــراد وهــو قائــد فــوج المدفعيــة التابــع للجبهــة 

صاحب مقولة “تسقط موسكو وال تسقط درعا” يسلم سالحه !
ســقوط  أن  صوتيــة  تســجيات  خــال  مــن  الجنوبيــة 
العظمــى  الــدول  نتيجــة دعــم  المتســارع كان  الجبهــات 
للمحتــل  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  رأســها  وعلــى 
الروســي، بغيــة إنهــاء ملــف الجنــوب الســوري بأســرع وقــت.

ــدات  ــدن وبل ــي م ــا جــرى ف ــاال عنيف ــى إن قت وادع
ــة  ــى طاول ــوس عل ــن الجل ــد م ــن كان ال ب ــوران ولك ح
والبــدء  التفــاوض  قــرار  ان  الــى  منوهــا  المفاوضــات 
علــى  اتُخــذ  الثقيــل  الســاح  مــن  جــزء  بتســليم 

تعبيــره. حســب  مضــض، 

إنشاء 3 مستشفيات بألف سرير لكل منها في طهران
طهــران- فــارس:- أعلــن مســاعد قائــم مقــام طهــران فــي الشــؤون الفنيــة العمرانيــة، امــس األربعــاء، 
أنــه ســيتم انشــاء 3 مستشــفيات بألــف ســرير لــكل منهــا فــي طهــران، قائــا ان الضرائــب التــي تفرضهــا 

الحكومــة علــى القيمــة المضافــة تخصــص إلنشــاء المستشــفيات.
وخــال االجتمــاع العــام لبحــث مشــكات المنطقــة 8 فــي طهــران، قــال غــام حســين آرام: ان هــذه هــي 
المنطقــة السادســة عشــرة التــي يتــم بحــث مشــكاتها برفقــة النــواب الممثليــن ألهالــي طهــران وأعضــاء 

المجلــس البلــدي ومســؤولي االجهــزة الخدميــة فــي المنطقــة.
ــة  ــا، والـــ50 المتبقي ــى 156 مشــروع فــي المناطــق االخــرى، وتــم انجــاز 106 منه ــع عل واضــاف: تــم التوقي

ــد االنجــاز. قي
ولفــت الــى ان اهــم مطلــب ألهالــي هــذه المنطقــة هــو انشــاء مستشــفى، وبيّــن انــه كمــا قــال 
ــة، ســتخصص إلنشــاء  ــى القيمــة المضاف ــي تأخذهــا الحكومــة عل ــإن الضرائــب الت ــة، ف رئيــس الجمهوري

المستشــفيات.
وتابــع: هنالــك 3 مستشــفيات فــي طهــران قيــد اإلنشــاء مــن هــذه المــوارد، تســع كل منهــا 1000 ســرير.. 

وبعضهــا تــم شــراء االرض المخصصــة لهــا.

ــر الصحــة فــي  طهــران- فــارس:- اعلــن مســاعد وزي
اكبــر  علــي  والتنســيق  والبرمجــة  التخطيــط  شــؤون 
حقدوســت عــن بــدء اجــراء العمليــات الجراحيــة فــي 

ايــران باســتخدام تقنيــة الروبــوت.
اجتمــاع  اول  فــي  حقدوســت،  اكبــر  علــي  وقــال 
مــن سلســلة خاصــة بدراســة اوضــاع النظــام الصحــي 
ــد  ــات ق ــذه الخدم ــل ه ــاء، ان مث ــران أمــس االربع ــي اي ف
تطــورت للغايــة مايقتضــي تركيــز االهتمــام بقــوة علــى 

هــذا المجــال.
واكد على تطوير خطة "طبيب االسرة" في الباد.

اجراء العمليات الجراحية في ايران باستخدام تقنية الروبوت
التخطيــط  علــى  حاليــا  نعمــل  اننــا  واضــاف، 
للمســتقبل وفــق التجــارب المكتســبة ســابقا كمــا ان 
التطــور الصحــي علــى الصعيــد العالمــي يســير بســرعة 
كانــت  مــااذا  التســاؤالت تصــب علــى  بعــض  ان  كمــا 

مســتقبا. االطبــاء  مــكان  ســتأخذ  البرمجيــات 
واكــد علــى ضــرورة تنميــة تعليــم الـــ ) IT(، "وســنواجه 
ثــورة كبــرى فــي المجــاالت الطبيــة وينبغــي االســتعداد لهــا".

سقوط طائرة تدريب مقاتلة نفاثة جنوب 
شرق البالد واصابة قائديها

تدريــب  طائــرة  ســقطت  فــارس:-  طهــران- 
لقاعــدة  تابعــة   "F4" طــراز  مــن  نفاثــة  مقاتلــة 
"كنــارك" الجويــة للجيــش صبــاح امــس االربعــاء 
فــي المنطقــة العامــة لمدينــة جابهــار بمحافظــة 
سيســتان وبلوجســتان فــي جنــوب شــرق البــاد.
بجامعــة  الطبــي  االســعاف  مركــز  مديــر  وقــال 
العلــوم الطبيــة فــي مدينــة ايرانشــهر محمــد رضــا 
ناصــح فــي تصريــح ادلــى بــه لوكالــة انبــاء "فــارس" انــه 
خــال الحــادث اصيــب قائــدا الطائــرة المقاتلــة بجــراح.

علــى  توجهــت  االســعاف  فــرق  ان  واضــاف، 
الفــور الــى مــكان الحــادث وتــم نقــل الطياريــن الــى 
مستشــفى "االمــام علــي )ع(" بطائــرة مروحيــة وان 

ــة مســتقرة. ــا الصحي حالتهم

ــرة  ــام لدائ ــر الع ــن المدي ــارس:- أعل ــران- ف طه
البيئــة بمحافظــة خوزســتان، امــس األربعــاء، ان 
مــع  مفاوضــات  بــدأت  االيرانيــة  الخارجيــة  وزارة 
الحكومــة العراقيــة للســيطرة علــى حرائــق هــور 
العظيــم، وقــال: ان بيئــة خوزســتان ال تتحمــل هــذا 

الحجــم مــن التلــوث.
ــدة  تواجــه محافظــة خوزســتان مشــكات عدي
ــي  ــر مســبوق ف ــاع غي ــا ارتف ــا، بمــا فيه تهــدد بيئته
الترابيــة،  والعواصــف  والجفــاف  الحــرارة  درجــات 
وأخيــرا تعانــي المحافظــة فــي قســمها الجنوبــي 
العظيــم  مــن اتســاع نطــاق الحرائــق فــي هــور 

الواقــع بيــن ايــران والعــراق.
وتبيــن الصــور الملتقطــة عبــر االقمــار الصناعيــة 
ــم انتشــرت  ــور العظي ــن ه ــي م ــب االيران أن الجان
ــد  ــذ االســبوع الماضــي. فيمــا تفي ــه الحرائــق من في
المصــادر المحليــة ان الدخــان الناجــم عــن الحرائــق 
وصــل الــى مدينــة اهــواز مركــز المحافظــة التــي 

تبعــد أكثــر مــن 100 كيلومتــر عــن هــور العظيــم.
وفــي حديثــه لمراســل وكالــة انبــاء فــارس، قــال 
ــة بمحافظــة خوزســتان،  ــرة البيئ ــام لدائ ــر الع المدي
فتــرة  وخــال  الحرائــق  ان  زادة  الهيجــان  احمــد 
ــار  ــة مســاحتها 300 هكت ــى رقع ــرت عل ــزة انتش وجي
رطوبــة  وبســبب  للهــور،  االيرانــي  الجانــب  مــن 

ــب. ــة القص ــى منطق ــل ال ــم تص ــة ل المنطق
وأضــاف: ان ســعة رقعــة الحرائــق فــي الجانــب 
10 آالف هكتــار، فيمــا  العراقــي بلغــت حتــى اآلن 
ــة  ــي لمحافظ ــف الجنوب ــى النص ــان ال ــه الدخ يتج

خوزســتان.
بــدأت  االيرانيــة  الخارجيــة  وزارة  ان  وأعلــن 
العراقيــة  الحكومــة  مــع  مفاوضاتهــا  أمــس  منــذ 
لحــل أزمــة الحرائــق فــي هــور العظيــم، وقــد تمــت 
متابعــة موضــوع الحرائــق فــي اجتمــاع مشــترك 
بيــن محافظــي خوزســتان والبصــرة فــي مدينــة 

خرمشــهر.

حديــث  خــال  العربــي:  طهران/كيهــان 
ــدى  ــي ل ــال الســفير االميرك ــة، ق ــة الماني لصحيف
المانيــا »ريتشــارد غرنــل«؛ ان واشــنطن ومــن 
خــال اعلــى المســؤولين طلبــت مــن برليــن منــع 

انتقــال الحســابات الماليــة الــى ايــران.
ومنــذ بدايــة ماموريتــه الــى المانيــا كان هــذا 
ــا  ــرات ولطالم ــرا للمغام ــي مثي المســؤول االميرك
انتقدتــه الحكومــة االلمانيــة لتدخلــه فــي شــؤون 
مختلفــة، وحــول نقــل مبلــغ 300 مليــون يــورو الــى 
ايــران، صــرح »ريتشــارد غرنــل« لصحيفــة »بيلــد« 
قائــا: »نحــن نطالــب وباعلــى المســتويات مــن 
الحكومــة االلمانيــة ان توقــف مســألة نقــل مبلــغ 
300 مليــون يــورو الــى ايــران. وينتابنــا  القلــق مــن 
تقاريــر حــول  ســعي ايــران لنقــل مئــات الماييــن 

مــن اليــورو مــن مصــرف  المانــي  الــى ايــران«.
واعلنــت صحيفــة »بيلــد« االلمانيــة، ان االدارة 
اعــادة  ايــران  طلــب  مســألة  تبحــث  االلمانيــة 
ــة.  ــة االلماني ــن الحكوم ــورو م ــون ي ــغ 300 ملي مبل

وادعــى تقريــر الصحيفــة ان طهــران قلقــة مــن 
ــع  ــة م ــيولة المالي ــحة الس ــكلة ش ــه مش ان تواج
ان  المقــرر   ومــن  االميركيــة.  العقوبــات  بدايــة 
ــران ـ  ــغ مــن مصــرف »اي ــم ســحب هــذا المبل يت

اوروبــا«.
وجــاء فــي تقريــر  الصحيفــة ان ايــران قــد 
ــى  ــة لاشــراف عل ــت »المؤسســة االلماني خاطب
الصعبــة  العملــة  لضمــان  الماليــة«  النشــاطات 
الســفر  فــي  الراغبيــن  االيرانييــن  للمواطنيــن 
الــى الخــارج، اذ ال يتمكــن الرعايــا االيرانييــن مــن 
االســتفادة مــن البطاقــات المصرفيــة خــارج ايــران.
علــى ســياق متصــل كتــب الموقــع االميركــي 
»واشــنطن فــري بيكــن« نقــا عــن دبلوماســيين 
الكونغــرس  فــي   ومســؤولين  اميركييــن 
االميركــي، بــان مســؤولين بارزيــن فــي االدارة 
االميركيــة بصــدد ايقــاف تحويــل 350 مليــون دوالر 
مــن االرصــدة العائــدة اليــران فــي برليــن الــى 

طهــران.

طهــران- فــارس:- إنطلقــت 
الدولــي  المنتــدي  اعمــال 
بحــر  فــي  الصــادرات  لتنميــة 
االربعــاء  امــس  صبــاح  الخــزر 
»ســاري«. مدينــة  فــي  وذلــك 

المنتــدى  ويســتهدف 
والتحديــات  الفــرص  مناقشــة 
الصــادرات  تنميــة  تواجــه  التــي 
البحريــة فــي بحــر الخــزر، وذلــك 
بمشــاركة  شــخصيات اقتصاديــة 

وتركمانســتان  وطاجيكســتان  وروســيا  ايــران  مــن 
وافغانســتان  وجورجيــا  وكازاخســتان  وآذربيجــان 

والهنــد.
ــاء  وفــي كلمــة االفتتــاح أكــد مديــر منطقــة مين
علــى  المطلــة  الخاصــة  االقتصاديــة  آبــاد«  »اميــر 
بحرالخــزر، أن المنطقــة تســتهدف بلــوغ الصــادرات 

مســتوى 3 مليــارات دوالرات عبــر مينائهــا.
وأوضــح بــان مينــاء أميــر آبــاد قــد صــدر اول 
شــحنة اســمنت ومنتجــات تعدينيــة الــى جورجيــا 

ــاري. ــهر الج ــال الش خ
ــة  ــرق محافظ ــي ش ــع ف ــاء يق ــاف أن المين واض
ــغ طاقــة  مازنــدران )شــمال( ويحــوي 15 رصيفــا وتبل
ويعتبــر  ســنويا  طــن  مليــون   7.5 فيــه  المناولــة 
ــاء الوحيــد المرتبــط بشــبكة ســكك الحديــد  المين

االيرانيــة.
وروســيا  وكازاخســتان  أيــران  أن  الــى  يشــار 
وآذربيجــان وتركمانســتان، الــدول الوحيــدة التــي 

ــزر. ــر الخ ــى بح ــل عل تط


