
 طهران-إرنــا:- صــادق المجلــس االعلــى للتنســيق االقتصــادي المولــف مــن 
ــة  ــات العام ــى السياس ــاء عل ــس الثالث ــالث ام ــة الث ــلطات االيراني ــاء الس رؤس
لمواجهــة ومكافحــة الحــرب النفســية والقضايــا ذات الصلــة بالشــأن االقتصــادي 

المحلــي.
ــاع  ــذا اإلجتم ــة ان ه ــس الجمهوري ــب رئي ــي لمكت ــع االلكترون ــاد الموق واق
الثالثــي عقــد برئاســة رئيــس الجمهوريــه حســن روحانــي ناقــش فيــه رؤســاء 
الســلطات الثــالث ســبل تنويــر الــرأي العــام واســتقطاب المشــاركة العامــة 
الشــعبية بغيــة مكافحــة أيّ نــوع مــن اإلخــالل بالســوق والمواجهــة الجــادة 
ــالد. ــى مســتوى الب ــكل مــن يخــّل بالعمــل االقتصــادي عل ــة ل ــة والعادل الصارم

ــة  ــة اإلعالمي ــات العام ــى السياس ــة عل ــاع المصادق ــالل اإلجتم ــم خ ــا ت كم
الراميــة الــى مكافحــة الحــرب النفســية والمســاعي الخالقــة لالضطرابــات 

واالربــاك االقتصــادي بهــدف إشــعار المواطــن باالســتقرار والهــدوء.
وتــم خــالل اإلجتمــاع عــرض توصيــات ومقترحــات تخــص تنظيــم الســوق 
والوقايــة مــن تراجــع حجــم الســلع المتزايــد الطلــب عليهــا لمنــع ارتفاع أســعارها.

بعد نموها 15 %..

توقعات الرتفاع صادرات السلع في البالد 
الى 50 مليار دوالر

طهران-فــارس:- رجــح مســاعد رئيــس منظمــة التنميــة التجاريــة محمــد رضــا مــودودي ، بلــوغ صــادرات 
الســلع غيــر النفطيــة، نحــو 50 مليــار دوالر فــي الســنة التصديريــة الجاريــة التــي تنتهــي 20 مــارس/آذار 2019.

ــي  ــودودي ف ــح م واوض
امــس  صحافــي  مؤتمــر 
الميــزان  أن  الثالثــاء، 
التجــاري االيرانــي ســجل 
 21 فتــرة  خــالل  فائضــا 
 22 حتــى  مــارس/آذار 
بالرغــم  يوليو/تمــوز 2019، 
مــن القيــود التــي تواجههــا 
والروابــط  االســتثمارات 

. فيــة لمصر ا
أعلــن  جهتــه  مــن 
رئيــس منظمــة التنميــة التجاريــة ، عــن تســجيل صــادرات الســلع غيــر النفطيــة نمــوا بنســبة 14.7 بالمئــة 

.2018 تمــوز  يوليــو/   22 حتــى  مــارس/آذار   21 فتــرة  خــالل  شــهور،   4 فــي 
وأوضــح خســروتاج أن صــادرات  قطــاع الصناعــة والتعديــن بالفتــرة المذكــورة ســجلت 9.8 مليــار دوالر 

بنمــو 14 بالمئــة علــى اســاس ســنوي.
وبيّــن أن صــادرات الســلع غيــر النفطيــة االيرانيــة لـــ 20 بلــدا بلغــت 14 مليــار دوالر بنمــو 14 بالمئــة عــن 

الفتــرة المناظــرة 2017، وشــكلت 91 بالمئــة مــن اســواقنا التصديريــة.
ــا وباكســتان  ــد وتركي ــة والهن ــا الجنوبي ــراق وافغانســتان وكوري ــارات والع ــن واالم ــى أن الصي ــت ال ولف

ــرة. ــذه الفت ــران به ــن اي ــدول المســتوردة للســلع م ــة ال ــي، قائم ــى التوال ــد وعمــان تصــدرت عل وتايلن
بالمقابــل أوضــح خســروتاج أن حجــم واردات ايــران مــن 20 بلــدا ســجلت 13.7 مليــار دوالر خــالل فتــرة 21 

مــارس/آذار- 22 يوليو/تمــوز 2018، بانخفــاض ســعري 2.5 بالمئــة عــن الفتــرة المماثلــة 2017.

اضاءات
3 االربعاء 3 ذو الحجة، 1439 هـ ق 24 مرداد 1397 هـ ش، 15 آب  2018مشؤون محلية  العدد )9923( السنة الثامنة والثالثون

خالل اجتماع الثالثاء..

المجلس االعلى للتنسيق االقتصادي يصادق على سياسات مواجهة الحرب النفسية

أسطول ناقالت النفط اإليراني يعلن استعداده 
لمواجهة الحظر

ــي، اســتعداد أســطول  ــد مقيم ــط أحم ــالت النف ــس إدارة شــركة ناق ــس مجل ــن رئي ــا:- أعل طهران-إرن
ــالد. ــى الب ــورض عل ــواع الحظــر المف ــة أن ــة لمواجه ــط اإليراني ــالت النف ناق

ــدول  ــى ال ــى مســؤولية نقــل النفــط اإليرانــي ال وأضــاف مقيمــي ، كان أســطول ناقــالت النفــط ، يتول
األخــري خــالل المرحلــة المســبقة مــن الحظــر ولــم يتوقــف عــن القيــام بمهامــه فــي نقــل النفــط ولــو ليــوم 

واحــد.
وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، تطــرق الــى آخــر التطــورات فيمــا يخــص متابعــة حــادث ناقلــة النفــط 
ســانجي قائــال، حــاول هــذا األســطول مــرارا إلجــراء عمليــات الغــوص فــي األعمــاق مــن أجــل تحديــد مصيــر 
جثــث ضحايــا الحــادث ولكــن بســبب الظــروف الخاصــة ومــكان وقــوع الحــادث وغــرق الناقلــة، لــم نتمكــن 

مــن إجــراء هــذه العمليــات.

ادارة  أعلنــت  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
موانــئ ومالحــة سيســتان وبلوشســتان )جنــوب 
شــرق( عــن رســو اوّل ناقلــة نفــط بحمولــة 50 
الــف طــن مــن المشــتقات بمينــاء شــهيد بهشــتي 

ــان. ــر عم ــى بح ــل عل ــار المط جابه
واوضــح حســين شــهدادي مســاعد الشــؤون 
حديــث  فــي  بــاالدارة  والمينــاء  االقتصاديــة 
لوكالــة انبــاء فــارس أمــس الثالثــاء، أن الطاقــة 
جابهــار،  بهشــتي  شــهيد  لمينــاء  االســتيعابية 
لرســو وتفريــغ  الناقــالت تعــززت مــع تدشــين 

جديــد.  نقــل  انبــوب 
واكــد أن االنبــوب ينقــل المشــتقات النفطيــة من الرصيــف رقم 5 بميناء 

الــى  بهشــتي  شــهيد 
حيــث  المســتودعات، 
ــى  ــر البن ــم توفي ــه ت إن
الالزمــة  التحتيــة 
لرســو وتفريــغ الســفن 
 14 بغاطــس  النفطيــة 
متــرا وبطاقــة 80 الــف 
الرصيــف  فــي  طــن 

المذكــور.
طاقــة  أن  يذكــر 
ــار  ــتي جابه ــهيد بهش ــاء ش ــي مين ــة ف ــفن النفطي ــغ الس ــتيعاب وتفري اس

طــن. الــف   25 تبلــغ  كانــت 

الول مرة.. ناقلة عمالقة ترسو بميناء ايراني في بحر عمان

وزير االقتصاد: االهتمام باالنتاج 
مسؤولية وطنية

االقتصــاد  وزيــر  اعتبــر  طهران-ارنــا:- 
االهتمــام  كرباســيان،  مســعود  والماليــة 
المؤسســات،  اوضــاع  ودراســة  باالنتــاج 

وطنيــة. مســؤولية 
كتبهــا  تغريــدة  فــي  ذلــك  جــاء 
كرباســيان فــي حســابه الخــاص علــى 
احــد مواقــع التواصــل االجتماعــي، حــول 
الغيــار  قطــع  صناعــة  بمــدراء  اجتماعــه 
والســيارات فــي البــالد مســاء االثنيــن.

وقــال، ان القضايــا الحاصلــة المتعلقــة 
اضــرارا  الحقــت  قــد  الصعبــة  بالعملــة 
بهــذه الصناعــات مــن حيــث دعــم االنتــاج 
حيــث  بالمســتهلك،  االهتمــام  وكذلــك 

ينبغــي متابعــة هــذا االمــر.
الظــروف  ان  الحقيقــة هــي  واضــاف، 
االقتصاديــة فــي البــالد تســتوجب منــا 
جميعــا االهتمــام باالنتــاج الموفــر لفــرص 

العمــل.
االيرانــي  االقتصــاد  وزيــر  واوضــح 
الجمــارك  مســؤولي  مــن  طلــب  بانــه 
بــذل اقصــى مســتوى مــن التعــاون مــع 
بتوقــف  يســمحوا  ال  وان  الصناعــات 
خطــوط االنتــاج بســبب المــواد الخــام.

وفاة الداعية السعودي سليمان الدويش تحت التعذيب
أكــد ناشــطون علــى مواقــع التواصــل وفــاة الداعيــة الســعودية الشــيخ ســليمان الدويــش -الــذي ظــل فــي 

حالــة إخفــاء قســري منــذ اعتقالــه فــي 22 أبريل/نيســان 2016- تحــت التعذيــب.
وذكــر حســاب معتقلــي الــرأي الــذي يتابــع األوضــاع الحقوقيــة فــي الســعودية إنــه يتحفــظ علــى »ذكــر 

تفاصيــل التعذيــب الــذي تســبب بوفــاة الدويــش تقديــرا لشــخصه«، دون توضيــح.
ــد  ــي الســجون أو خــارج البل ــا ف ــي الســعودية، فالرجــال إم ــع ف وكتــب ســلمان بخــش »هــذا هــو الواق
مــن ضغــط وقمــع الحكومــة، ومنهــم مــن توفــي مــن التعذيــب مثــل الشــيخ #ســليمان_الدويش رحمــه اهلل 

ــال«. #عالم_بال_رج
ورأى محمــد بــن أحمــد الخالــدي أن وفــاة الدويــش تنــذر »بخطــر عظيــم يلحــق بالمعتقليــن وهنــاك 

مجموعــة مــن المشــايخ فــي الســجون يخشــى عليهــم القتــل تحــت أي طائــل«.

عمران خان الى السعودية لفتح ملف العسكريين 
الباكستانيين المفقودين

قــال رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان 
انــه سيســحب الجيــش الباكســتاني مــن الســعودية 
فــورا. وقــال ان الســعودية تدفــع راتــب عــن كل جنــدي 
10 آالف ريــال ســعودي يســرق رواتبهــم نــواز شــريف 
فــي  جنــدي  كل  مــن   8500 و  ريــال   1500 ويعطيهــم 

ــود. ــزا بالجن ــري في حســابه الخــاص ويتاجــر ف
هــذا وهنــاك 1800 جنــدي باكســتاني مفقوديــن 
ــم  ــي الخــارج ول ــوا ف ــواز شــريف قتل ــي ن ــذ تول من
ويتعهــد  جثثهــم  تســتعد  ولــم  اهاليهــم  يخبــر 
ــن لوضــع حــد  ــف المفقودي ــح مل ــران خــان بفت عم

لمعانــاة األســر.

60 ألف مليار تومان قيمة مبيعات الشركات 
القائمة على المعرفة

كرمانشــاه- ارنــا:- قــال مســاعد رئيــس الجمهوريــة لشــؤون العلــم والتكنولوجيــا ســورنا ســتاري ، إن 
مبيعــات الشــركات القائمــة علــى المعرفــة فــي البــالد بلغــت أكثــر مــن 60ألــف مليــار تومــان )الــدوالر = 4500 

تومــان( العــام الماضــي، وهــو رقــم مهــم فــي اقتصادنــا.
ــاء زيــارة للشــركات القائمــة علــى المعرفــة فــي كرمانشــاه فــي  ــاء، أثن واضــاف ســتاري امــس الثالث
تصريــح للصحفييــن : هنــاك 23 ألــف و700 شــركة قائمــة علــى المعرفــة ناشــطة فــي البــالد ، و300 ألــف وظيفــة 

مباشــرة تــم إنشــاؤها فــي هــذه الشــركات.
وقــال ســتاري: الشــركات القائمــة علــى المعرفــة تحولــت اليــوم الــى نظــام ريــادي جديــد، ويتــم إدخــال 
ــى هــذا  ــي ســتحافظ عل ــي االقتصــاد مــن خــالل هــذه الشــركات، والت ــال ف ــادة األعم ــن ري ــد م ــل جدي جي

االقتصــاد المســتدام لســنوات قادمــة.
ــة،  ــم والتقني ــق للعل ــاء حدائ ــي إنش ــة ه ــى المعرف ــة عل ــركات القائم ــية للش ــة الرئيس ــال إن النقط وق

ــاه. ــذا االتج ــا به ــي قدم ــالد يمض ــاد الب ــتقبل اقتص ــا إن مس مضيف
وأورد ســتاري الشــركات القائمــة علــى المعرفــة فــي مجــاالت تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والنانــو 

والمعــدات الطبيــة والمخبريــة، وقــال إن هــذه الشــركات تعمــل فــي شــكل حديقــة العلــم والتقنيــة.

طهران وبرازيليا تؤكدان على توسيع 
التعاون الثنائي

ــم  ــا الدائ ــفير وممثلن ــى س ــا:- التق ــدن- ارن  لن
لــدى مكتــب المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا كاظــم 
غريــب آبــادي، بالســفيرين والممثليــن الدائميــن 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  لــدي  للبرازيــل 

والمنظمــات الدوليــة فــي فيينــا.
علــى  الجانبــان  أكــد  االجتمــاع،  هــذا  وفــي 
تمثيــل  مكاتــب  بيــن  والبنــاءة  الجيــدة  العالقــة 
ــن  ــرات، مؤكدي ــف الفت ــي مختل ــل ف ــران والبرازي إي
ســيما  ال  العالقــة،  هــذه  اســتمرار  أهميــة  علــى 
مختلــف  بشــأن  والتشــاور  المشــورة  تقديــم 
القضايــا المدرجــة فــي جــدول أعمــال المنظمــات 
الدوليــة والتنســيق والتعــاون حــول الموضوعــات 

. المشــترك  االهتمــام  ذات 
تعــاون  الــى  آبــادي'  'غريــب  الســفير  وأشــار 
فــي  الذريــة  الدوليــة للطاقــة  الوكالــة  إيــران مــع 
البرازيــل  بجهــود  مشــيدا  الحالــي،  و  الســابق 

الصــدد. هــذا  فــي  ومواقفهــا 
األحــادي  اميــركا  إجــراء  الــى  أيضــا   ، ونــوه 
مــن  االنســحاب  فــي  المشــروع  وغيــر  الجانــب 
االتفــاق النــووي مــن جهــة، والتصريحــات األمريكيــة 
الجمهوريــة  مــع  التفــاوض  فــي  المتناقضــة 
علــى  مؤكــدا  أخــرى،  ناحيــة  مــن   ، اإلســالمية 
ضــرورة وفــاء األطــراف األخــرى بالتزاماتهــا، وذكــر أن 
المجتمــع الدولــي يعــارض األحاديــة األمريكيــة فــي 

الحاضــر. الوقــت 
بــأن  البرازيــل،  ســفيرا  أعلــن  جانبهمــا  مــن 
بالدهمــا تؤمــن بالقيــم والمبــادئ التــي تلتــزم بهــا 
فيمــا يتعلــق بالقضايــا النوويــة وتدافــع عــن هــذه 

القيــم والمبــادئ دائمــا.

11 مليون طن اجمالي صادرات السلع من بوشهر
 - : نا ر ا - شــهر بو
قــال مســاعد جمــارك 
لشــوون  بوشــهر 
ــت  ــر والترانزي التصدي
'بهروزقــره بيكــي' انــه 
االشــهر  خــالل  تــم 
و  االخيــرة  االربعــة 
باحتســاب الســوائل 
تصديــر  الغازيــة 
11مليــون 120 الــف طــن 
وبمبلــغ  الســلع  مــن 

قــدره 6 مليــارات دوالر وذلــك عبــر جمــارك محافظــة بوشــهر)جنوب( الــى خــارج البــالد.
واضــاف قــره بيكــي امــس الثالثــاء انــه تــم خــالل هــذه الفتــرة تصديــر ســبعة مالييــن 
ــغ  و 200 الــف طــن مــن الســلع غيــر النفطيــة وبــدون احتســاب الســوائل الغازيــة و بمبل
قــدره ثالثــة مليــارات و400 مليــون دوالر بزيــادة قدرهــا 11% وزنــا و 38% قيمــة مقارنــة 

بمثيلتهــا مــن العــام الماضــي.
وقــال انــه تــم ايضــا خــالل المــدة اعــاله اســتيراد 252 الــف طــن مــن الســلع وبمبلــغ 
682 مليــون دوالر عــن طريــق جمــارك بوشــهر مســجال انخفاضــا بمقــدار 35 % عــن العــام 

الماضــي.
وفيمــا يتعلــق بســلع الترانزيــت قــال قــره بيكــي انــه تــم خــالل هــذه الفتــرة ترانزيــت 
ــوا  ــجال نم ــة مس ــئ المحافظ ــق موان ــن طري ــن دوالر ع ــغ 106 ماليي ــن وبمبل ــف ط 10 ال

بمقــدار 2% عــن العــام الماضــي.

حكومة االغلبية 
ام االنقاذ

مهدي منصوري
السياســية  العمليــة  علــى  التآمــر 
العراقيــة القائمــة لــم يكــن وليــد الســاعة، 
بــل انه بدأ منذ ســقوط النظــام الصدامي 
تعــددت  وقــد  هــذا،  وليومنــا  المقبــور 
الوســائل واالســاليب  العدائيــة مــن قبــل 
اميــركا بالدرجــة االولــى والســعودية مــن 
ورائهــا مســتعينة بااليــادي  الخائنــة  فــي 
ــي اندســت مــن  ــة السياســية الت العملي

اجــل تقويضهــا.
السياســية  العمليــة  كانــت  ولمــا 
قائمــة علــى ارادة الشــعب مــن خــالل 
صناديــق االقتــراع والــذي تفتقــده بعــض 
معتبــرة  للعــراق  المجــاورة   االنظمــة 
هــذه الظاهــرة تشــكل خطــرا عليهــا، لــذا 
وكمــا اســلفنا عمــدت باعــداد الخطــط 
تمثلــت  والتــي  االخــرى  بعــد  الواحــدة 
بقتــل االبريــاء فــي االســواق واالماكــن 
العامــة مــن خــالل التفجيــرات االرهابيــة 
لــزرع حالــة مــن القلــق واليــأس، الــى 
اثــارة الفتنــة الطائفيــة والعرقيــة، وقــد كان 
أهمهــا هــو ادخال االرهابييــن واحتضانهم 
فــي بعــض المحافظــات الغربيــة لكــي 
يشــكلوا حالــة ضغــط علــى المركــز مــن 
اجــل التنــازل عــن الثوابــت االساســية 
والمراقــب  الديمقراطيــة،  للعمليــة 
لمســيرة العمليــة السياســية وعلــى مدى 
ــر  ــدرك حجــم التآم ــا ي ــة عشــر عام اربع
الكبيــر، اال ان وعــي العراقييــن وادراكهــم 
ــة  ــد افشــل هــذه المخططــات االجرامي ق
داعــش   هزيمــة  آخرهــا  كان  والتــي 
والتــي  العــراق،  مــن  وطردهــا  المنكــرة 
شــكلت ضربــة قاصمــة العــداء العــراق 

فــي الداخــل والخــارج.
واليــوم وبعــد ان تحــدى العراقيــون 
كل الحواجــز والعقبــات بذهابهــم الــى 
صناديــق االقتــراع وانتخــاب مــن يمثلهــم 
مــن اجــل تشــكيل  الحكومــة الجديــدة، 
االوســاط   بعــض  تتنــادى  اخــذت 
السياســية المعاديــة  للعمليــة السياســية 
الجديــدة برفــع اصواتهــا بالذهــاب الــى 
كمــا  وطنــي  انقــاذ  حكومــة  تشــكيل 
االميــركان  رغبــة  لتحقيــق  يدّعــون 
بالحجــج  متذرعيــن  والســعوديين 
الفــرز  نتائــج  ابطلتهــا  التــي  الواهيــة 
االخيــرة ســواء كان التزويــر اوغيرهــا مــن 
الذرائــع ممــا ســيدفع بالكتــل السياســية 
الــى االســراع بتشــكيل التحالفــات فيمــا 
التــي  االكبــر  الكتلــة  لتشــكيل  بينهــا 
القادمــة،  الحكومــة  تشــكيل  ســتتولى 
وقــد تباينــت االراء حــول نوعيــة هــذه 
ــة  ــى المحاصص ــوم عل ــل تق ــة ه الحكوم
والتــي  الحكومــات  مــن  ســبقتها  كمــا 
الحكــم  ادارة  فــي  فشــلها  اثبتــت 
بحيــث  والتصــورات  التوجهــات  لتعــدد 
ــم  ــي عــدم تقدي ــت ســببا مباشــرا ف كان
العراقــي  للشــعب  الالزمــة  الخدمــات 
الصالحــة  والميــاه  الكهربــاء  خاصــة 
للشــرب وغيرهــا مــن القضايــا االساســية 

التــي تهــم حياتهــم. 
اكــدت  وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد 
لتشــكيل حكومــة  بالذهــاب  التوقعــات 
التــي  وهــي  السياســية”  “االغلبيــة 
تعطــي الفرصــة وتفتــح االفــاق بصــورة 
ــوزراء القــادم لكــي  اوســع امــام رئيــس ال
يدبــر الحكــم مــن دون ضغــوط او فــرض 
هــذه  فــان  الحــال  وبطبيعــة  االرادات، 
الصيغــة ســوف تحــرم الكثيــر مــن الكتــل  
التــي  مــن الحصــول علــى االمتيــازات 
كانــت تتمتــع بهــا، فاخــذت ترفــع صوتهــا 
بالذهــاب لمــا أســموه بحكومــة “االنقــاذ” 
تضــع  والتــي  الســعودية  االميركيــة 
ســطوتهم  تحــت  والعراقييــن  العــراق 
وســيطرتهم ليعبثــوا بمقدراتــه كيفمــا 
يشــاؤون، ولكــن الواضــح ومــن خــالل  
المؤشــرات ان العراقييــن ومــن خــالل 
حكومــة  يؤيــدون  فانهــم  مطالبتهــم 
ســتلغي  والتــي  السياســية  االغلبيــة 
المحاصصــة مــن اساســها وتعطــي لــكل 
ــوى  ــي االســتفادة القص ــه ف ــق حق ذي ح

الهائلــة. وامكانياتهــم  ثرواتهــم  مــن 

ايقاف صادرات الورق والحليب المجفف والشاي 
والزبدة من البالد

ــورق والحليــب  ــواع ال ــع أن ــرة الجمــارك فــي البــالد عــن وقــف صــادرات جمي طهران-مهــر:- أعلنــت دائ
الصناعــي ومســحوق الحليــب لألطفــال ومختلــف انــواع الشــاي االيرانــي باالضافــة الــى الزبــدة فــي علــب 

تفــوق 500 غــرام.
وأصــدرت وزارة الصناعــة والمناجــم والتجــارة تعميمــا لجمــارك البــالد ينــص علــى منــع صــادرات 5 
انــواع مــن البضائــع منهــا انــواع الــورق بمختلــف اشــكاله الخاصــة للطباعــة والصحافــة والحليــب الصناعــي 

ــة الــى الزبــدة فــي علــب تفــوق 500 غــرام. ــواع الشــاي باالضاف والحليــب المجفــف لالطفــال ومختلــف أن
ووفقــا للتعميــم الصــادر سيســتمر منــع صــادرات البضائــع الخمــس حتــى اشــعار آخــر مــن وزارة الصناعــة 

والمناجــم والتجارة.

وزير الطاقة: االستثمارات السويسرية 
مرحب بها في ايران

طهران-إرنــا:- قــال وزيــر الطاقــة رضــا اردكانيــان: 
ــة االســالمية ترحــب باالســتثمار ات  إّن الجمهوري
السويســريه فــي قطــاع الطاقــة الشمســية وتؤّكــد 
علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون فــي قطــاع الميــاه 

ــاء بيــن البلديــن. والكهرب
الســفير  لقائــه  خــالل  ادركانيــان  وقــال 
السويســري ماركــوس اليتنــر امــس الثالثــاء بــأّن 
التعــاون الثنائــي بيــن الجانبيــن بــدأ فــي قطــاع 
ــع  ــم توقي ــث ت ــنة حي ــذ 15 س ــاء من ــاه والكهرب المي

الثمانينيــات. فــي  بينهمــا  ثنائــي  اتفــاق 

وأشــار وزيــر الطاقــة الــى تأســيس لجنــة عمــل 
مشــتركة بيــن طهــران وبيــرن لدراســة ومتابعــة 

ــاون الثنائــي. التع
محطــات  تأســيس  بــأّن  اردكانيــان  وتابــع 
وإدارة  الميــاه  بواســطه  الطاقــة  النتــاج  صغيــرة 
شــؤون المصبّــات المائيــة وتحليــة الميــاه وتكريــر 
المراكــز  مــع  والتعــاون  الصحــي  الصــرف  ميــاه 
االقليميــة العاملــة فــي شــؤون ترشــيد ميــاه المــدن 
ُادرجَــت  الحدوديــة  الميــاه  ترشــيد  الــى  إضافــة 
ــران  ضمــن البرامــج والمشــاريع التــي ســتتعاون اي

فيهــا. وسويســرا 
طهــران  لــدى  السويســري  الســفير  وأعــرب 
التعــاون  لهــذا  إرتياحــه  عــن  اليتنــر  ماركــوس 
الثنائــي معربــًا عــن أملــه بــأن تــزداد نســبته خاصــة 

فــي مجــال الميــاه.

الهند: مستمرون في شراء النفط اإليراني
طهران-ايســنا:- قــال ســانجيف ســينغ رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة النفــط الهنديــة إن المؤسســة 

تريــد االســتمرار فــي شــراء النفــط اإليرانــي ألن الشــروط أفضــل.
وأضــاف ســينغ أن المؤسســة تريــد االســتمرار فــي شــراء النفــط اإليرانــي ألن الشــروط أفضــل، وهــي 

مهتمــة أيضــا بإبــرام اتفــاق طويــل األمــد لشــراء النفــط األمريكــي.
ــى  ــة إل ــران خطــط المؤسســة الرامي ــى إي ــة عل ــات األمريكي ــع إن مــن المســتبعد أن تهــدد العقوب وتاب

ــاة تشــيناي. توســعة مصف
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