
وزيرالصناعة: الرغبة باالستثمار في البالد 
مازالت قائمة

ــة باالســتثمار  ــان الرغب ــة والمناجــم والتجــارة محمــد شــريعتمداري ب ــر الصناع ــد وزي رشــت-ارنا:- اك
فــي البــاد مازالــت قائمــة 
رغــم ضغــوط االســتكبار.

وفــي تصريــح ادلــي 
مســاء  للصحفييــن  بــه 
الخميــس علــى هامــش 
صناعيــة  وحــدة  افتتــاح 
الصناعــي  الحــي  فــي 
رشــت  مدينــة  فــي 
بمحافظــة كيــان اشــار 
الــى  شــريعتمداري، 
 177 لتاســيس  طلبــات 
مشــروعا صناعيــا فــي محافظــة كيــان منــذ بدايــة العــام االيرانــي الجــاري )بــدا فــي 21 اذار/مــارس( لغايــة 
االن وقــال، ان هــذا االمــر يشــير الــى ان الرغبــة باالســتثمار فــي مختلــف المجــاالت مازالــت قائمــة رغــم 

البــاد. ضــد  االســتكباري  الهيمنــة  نظــام  ضغــوط 
واضــاف، انــه ومنــذ بدايــة العــام الجــاري لغايــة االن تــم تدشــين اكثــر مــن 70 مشــروعا فــي هــذه 

المحافظــة.
وتابــع قائــا، بطبيعــة الحــال فــان بعــض الوحــدات الصناعيــة تعانــي مــن بعــض المشــاكل نظــرا 
للظــروف الراهنــة فــي مجــاالت المــواد الخــام وتذبذبــات العملــة الصعبــة والقــرارات الجديــدة التــي وضعــت، 

اال ان العمــل جــار لمعالجــة هــذه المشــاكل.

اضاءات
3  العدد )9946( السنة الثامنة والثاثون السبت 5 محرم، 1440 هـ ق 24 شهريور 1397 هـ ش، 15 ايلول  2018مشؤون محلية

ــى  ــان مرتض ــدى الياب ــفيرنا ل ــد س ــا:- اك بكين-ارن
رحمانــي موحــد وجــود طاقــات كبيــرة وبمــا يشــمل 
ــى  ــا ال ــران؛ داعي ــي اي ــة ف ــة والطبيعي المجــاالت التراثي
التعــاون  توظيــف هــذه الطاقــات فــي ســياق تعزيــز 

الســياحي بيــن طهــران وطوكيــو.
وقــال موحــد يــوم الخميــس خــال اللقــاء مــع رئيس 
مؤسســة الســياحة الوطنيــة فــي اليابــان 'ساتوشــي 
ســينو'، ان ايــران هــي الــدول االكثــر اســتعدادا وامنــا فــي 

المنطقــة الســتقطاب الســياح االجانــب.
ولفــت الــى ان مناطــق الجــذب الســياحي فــي 
ايــران تزخــر بفــرص كبيــرة للتعــاون مــع ســائر البلــدان؛ 
ــياحة  ــة الس ــن مؤسس ــرات بي ــادل الخب ــى تب ــا ال داعي

طهران وطوكيو تبحثان سبل توظيف الطاقات السياحية
مــع  اليابانيــة  الوطنيــة 
وبمــا  االيرانيــة  نظيراتهــا 
النهــوض  فــي  يســهم 
العاقــات  بمســتوي 
البلديــن. بيــن  الثنائيــة 

الســفير  واشــار 
ان  الــى  موحــد  رحمانــي 
الدبلوماســية  العاقــات 
وطوكيــو  طهــران  بيــن 
ســتدخل عامهــا التســعين 
قريبــا؛ مبينــا ان اســتخدام 

تجــارب اليابــان فــي مجــال التســويق ورصــد التعــاون 
التجــاري مــن شــانه ان يتيــح ظروفــا مناســبة للتعــاون 

البلديــن. بيــن 

خالل اغسطس..

أوبك: انتاج النفط االيراني سجل 
8ر3 مليون برميل يوميا

طهران-فارس:-أكــد التقريــر الشــهري لمنظمــة 
الــدول المصــدرة للنفــط "اوبــك" أن انتــاج ايــران 
ــون  ــط 3.806 ملي ــجل متوس ــام س ــط الخ ــن النف م
برميــل يوميــا فــي اغســطس/آب 2018، حيــث بقــي 
دون تغييــر عــن المعــدل المســجل فــي يوليو/تمــوز 

الســابق.
وأكــد التقريــر عــن تســجيل متوســط الخــام 
ــة  ــذ بداي ــل من ــل 67.94 دوالر للبرمي ــي الثقي االيران
ــي  ــن 49.28 دوالر المســجلة ف ــودا ع ــام 2018، صع ع

الفتــرة المناظــرة 2017.
الخــام  متوســط  بــأن  البيانــات  وأوضحــت 
فــي   70.46 ســجل  اوبــك(  خامــات  )مــن  الثقيــل 
اغســطس/آب بارتفــاع 98 ســنتا عــن يوليو/تمــوز 

الماضييــن.

ــاد والماليــة  ــت وزارة االقتص ــا:- اعلن طهران-ارن
دخــل  مشــترك  مشــروع  عــن  لهــا،  تقريــر  فــي 
حيــز التنفيــذ بيــن وزارتــي الخارجيــة والخزانــة 

في تقرير لوزارة االقتصاد..

الكشف عن  مخطط اميركي لزعزعة سوق العملة 
الصعبة في ايران

ــذا  ــي ه ــتخبارية ف ــزة االس ــع االجه ــن م االمريكيتي
ــات باتخــاذ  ــى تواطــؤ هــذه الجه ــد؛ ينــصّ عل البل
خطــوات عمليــة لزعزعــة ســوق العملــة الصعبــة 

ــران. ــي اي ف
ويوضــح التقريــر ان الجهــات المتواطئــة تســعى 
توجــه صدمــات  ان  المخطــط  هــذه  خــال  مــن 
عديــدة خــال جــدول زمنــي محــدد بهــدف تشــديد 
وضعيــة انعــدام الثقــة بشــأن اســتقرار قيمــة الريــال 

االيرانــي مقابــل اســعار العمــات االجنبيــة.
ويضــف التقريــر، الــذي ســاهم فــي اعــداده جمع 
ــراء بــوزارة االقتصــاد والماليــة  مــن الباحثيــن والخب
االيرانيــة، انــه تــم تجنيــد القواعــد االمريكيــة لــدى 

بعــض الــدول المجــاورة لهــذا الغــرض.

مشددة على ربط سكك الحديد معها..

باكستان تتطلع لتعزيز التعاون 
بمجال الطاقة مع ايران

وزيــر  خــان"  ســرور  غــام   " طهران-فارس:-اكــد 
النفــط والمــوارد الطبيعيــة الباكســتاني أن بــاده عازمــة 

ــة. ــران فــي مجــال الطاق ــاون مــع اي ــز التع ــى تعزي عل
جــاء ذلــك فــي لقــاء جمــع ســفيرنا فــي اســام ابــاد 
"مهــدي هنردوســت" مــع وزيــر النفــط الباكســتاني ســرورخان 
التعــاون  بشــأن  النظــر  وجهــات  الجانبــان  تبــادل  حيــث 
ــة.  ــن ســيما قطــاع الطاق ــن البلدي السياســي واالقتصــادي بي
وعــدد الســفير هنــر دوســت المزايــا االقتصاديــة لمشــروع 
نقــل الغــاز االيرانــي الــى باكســتان "آي-بــي" ودوره فــي ازدهــار 
الصناعــة الباكســتانية مؤكــدا أهميــة تنفيــذه فــي اســرع وقــت 

 . ممكن
مــن جهــة اخــرى  اعلــن وزير ســكك الحديد الباكســتاني 
شــيخ احمــد رشــيد بانــه ســيتم ربــط خــط ســكك الحديــد 
'كويتــة –تفتــان'، الــذي ســيتم انشــاؤه قريبــا وافقــا للمعاييــر 

العالميــة، مــع خــط ســكك الحديــد االيرانيــة.
مســاء  لــه  تصريــح  فــي  رشــيد  احمــد  شــيخ  وقــال 
الخميــس، بانــه مــن المقــرر ان يتــم ربــط مدينــة كويتــة 
مركــز واليــة بلوجســتان الباكســتانية مــع مدينــة تفنــان عنــد 

الحــدود مــع ايــران.
واضــاف، انــه مــن المقــرر ايضــا بالتزامــن مــع ذلــك احــداث 
خــط ســكك حديــد اخــر يربــط مدينــة كويتــة بمينــاء غــوادر 

قيــد االنشــاء جنــوب باكســتان.

رئاســة  مكتــب  مديــر  طهران-فارس:-قــال 
ايــران  ان  واعظــي  محمــود  الجمهوريــة  
وتركمنســتان تســعيان لارتقــاء بحجــم عاقاتهما 

ســنويا. دوالر  مليــار   60 الــى  التجاريــة 
اال  أمدهــا  قصــر  رغــم  واعظي،انــه  واضــاف 
انهــا اثمــرت عــن نتائــج طيبــة، معربــا عــن املــه 
بالتمهيــد لتعزيــز التعــاون الواســع بيــن البلديــن 

بســرعة.  والشــعبين 
وتابــع: ان االجتمــاع بالرئيــس التركمنســتاني 
تنــاول شــؤونا مهمــة للغايــة حيــث ان المواضيــع 
الهــداف  طريــق  خارطــة  تشــكل  ان  بامكانهــا 

ورئيســهما.  البلديــن 
العاقــات  بمســتوى  االرتقــاء  ان  واردف، 
دوالر  مليــار   60 الــى حجــم  للبلديــن  االقتصاديــة 
كان احــد هــذه االهــداف حيــث انــه باعــداد خارطــة 

ايران وتركمنستان تنويان رفع التبادالت التجارية 
الى 60 مليار دوالر

التعــاون  البلــدان  يســتطيع  للعاقــات  طريــق 
المتقــدم علــى مــدى عشــر ســنوات فــي قطاعــات 
الصناعــة والتجــارة والنقــل والمواصــات والخدمــات 
الســابقة  االتفاقــات  ان  كمــا  والهندســية  الفنيــة 

التــي لــم تدخــل

ايران والمانيا تتعاونان في تنفيذ 24 مشروعا 
بحثيا جامعيا

ــا:- ســتقوم  طهران-ارن
ــذ 24  ــا بتنفي ــران والماني اي
بدعــم  بحثيــا  مشــروعا 
البحــوث  مؤسســة  مــن 
فــي   )DFG( األلمانيــة 
العلمــي  التعــاون  ســياق 

الجانبيــن. بيــن 
مؤسســة  وتعتبــر 
األلمانيــة  البحــوث 
المؤسســة   )DFG(
المركزيــة للمعرفــة واكبــر 

واوروبــا. المانيــا  فــي  البحوثيــة  للنشــاطات  ممــول 
وقــال وكيــل وزيــر العلــوم فــي الشــؤون الدوليــة حســين ســاالر آملــي امــس الجمعــة ان جامعــات طهــران 
و'اميــر كبيــر' الصناعيــة و'اصفهــان' الصناعيــة االيرانيــة وجامعــات 'هامبــورغ' و'درســدن' و'برليــن' االلمانيــة 
تتشــارك فــي مشــاريع بحوثيــة تحــت عنــوان 'الوقــود االحفــوري' و'بلــورات النحــاس مــن الطبقــات الرقيقــة' 

و'اللغــة واالدب الفارســي وترجمــة كتــب الشــاعر االيرانــي شــمس تبريــزي'.
واشــار الــى عقــد ملتقــي بشــان 'الهجــرة' ســيعقد بمشــاركة عــدد من خبــراء االتحــاد االوروبــي ونظرائهم 
االيرانييــن فــي جامعــة اصفهــان فــي شــهر تشــرين االول/ اكتوبــر المقبــل مضيفــا ان وفــدا المانيــا يــزور ايــران 

حاليــا لدراســة طاقــات البــاد وقدراتهــا بشــان مشــاريع بحوثيــة وتعليميــة وتعزيــز التعــاون في المســتقبل.

تصدير مكثفات غازية بقيمة اكثر 
من 2 مليار دوالر

الجمــارك  مصلحــة  طهران-فارس:-أعلنــت 
الــف  و167  ماييــن   4 تصديــر  عــن  البــاد  فــي 
ــار دوالر  ــة 2.169 ملي ــاز بقيم ــات الغ ــن مكثف ــن م ط
ــى 22  ــارس/آذار حت ــرة 21 م ــي 5 شــهور خــال فت ف

.2018 اغســطس/آب 
وأوضحــت بيانــات الجمــارك يــوم الخميــس، 
أن مكثفــات الغــاز اســتحوذت علــى 11.23 بالمئــة 
الحجــم االجمالــي  بالمئــة مــن  القيمــة و9  مــن 

لصــادرات ايــران خــال الفتــرة المذكــورة.

منع تصدير السلع اإليرانية االساسية 
والضرورية

عبــد  الداخليــة  وزيــر  طهران-مهر:-أعلــن 
ــر الســلع  ــع تصدي ــي، عــن من ــي فضل الرضــا رحمان
البــاد،  منافــذ  كافــة  مــن  والضروريــة  االساســية 
موعــزا للمحافظيــن ومســؤولي الجمــارك بتطبيــق 

قــرار المنــع.
قــوى  الداخليــة ضــرورة تشــديد  وزيــر  واكــد 
الســلع  خــروج  علــى  الرقابــة  الداخلــي  االمــن 
أن  مضيفــا  الحــدود،  مــن  النفطيــة  والمشــتقات 

أميــن مناطــق التجاريــة الحــرة ســيقدم برنامجــا محــددا حــول منــع مــرور هــذه الســلع عبــر تلــك المناطــق.

تطورٌ العالقات السعودية- الصهيونية.. الرياض تشتري القبة الحديدية
فــي إطــار التقــارب المســتمر بيــن الســعودية وكيــان العــدو الصهيونــي خــال الشــهور األخيــرة ووصولــه إلــى مرحلــة غيــر 
مســبوقة، كشــفت مصــادر دبلوماســية أن الريــاض اشــترت منظومــة “القبــة الحديديــة” الدفاعيــة العســكرية من “إســرائيل”.

ونقــل موقــع “الخليــج اونايــن” عــن مصــادر دبلوماســية رفيعــة المســتوى ان الســعودية، بحســب 
ــة  ــع دول ــدو المشــترك” م ــح “الع ــى مصطل ــًا عل ــًا سياســيًا أو توافق ــط تقارب ــد فق ــن، ال تري ــن ومحللي مراقبي
االحتــال، بــل تســعى ألن يصــل هــذا التقــارب إلــى حــدود المناطــق العســكرية، وتبــادل الخبــرات وشــراء 
ــارات. ــة اإلم ــا دول ــي تنفذه ــات الت ــي، كالصفق ــة والمتطــورة مــن “إســرائيل” وبشــكل علن األســلحة الثقيل

وكشــفت المصــادر الدبلوماســية ، عــن تطــور جديــد وغيــر مســبوق جــرى فــي تاريــخ العاقــات بيــن 
“إســرائيل” والســعودية، تجــاوز كل الخطــوط الحمــراء التــي كان ال يُســمح فــي الســابق ألحــد بتجاوزهــا، 

فــي إقامــة أي عاقــات أو تحالفــات مــع “عــدو المنطقــة”.
كذلــك كشــف مســؤول ســابق بــارز فــي جيــش االحتــال اإلســرائيلي، بتصريــح لــه فــي لنــدن، عــن 
ــدا لــه “أنتــم لســتم أعــداء لنــا بعــد  اجتماعيــن عقدهمــا مؤخــرًا مــع أميريــن ســعوديَّيْن بارزيــن، وأنهمــا أكَّ

اآلن”، فــي إشــارة إلــى “إســرائيل”.

نائب بريطاني: نطالب بإجابات حول مدى تورط لندن 
باالنتهاكات في البحرين

ــة  ــا الحكومــة البريطاني ــد البرلمانــي البريطانــي آنــدي ســلوتر بشــدّة المســاعدات التــي تقدّمه انتق
ــار. ــوق اإلنســان لاختب ــع عــن حق ــا تُخضــع ســمعة المملكــة كمداف ــن مؤكــدًا أنّه للبحري

ــه مــع اســتمرار تدهــور  ــال إنّ ــة مجلــس النــواب البريطانــي »ذي هــاوس« ق وفــي مقــال نشــرته مجل
حالــة حقــوق اإلنســان فــي البحريــن أنفقــت الحكومــة البريطانيــة أكثــر مــن 5 ماييــن جنيــه إســترليني 
منــذ عــام 2012 علــى حزمــة مــن المســاعدات الفنّيــة للبحريــن بهــدف تحســين ســجّل حقــوق اإلنســان، 

لكــن بعــد ســتّ ســنوات مــا زال الوضــع يتدهــور بشــكل كبيــر.
وأشــار المقــال إلــى تضاعــف عــدد المحكوميــن باإلعــدام فــي البحريــن ثاثــة أضعــاف بعــد تنفيــذ أحــكام 
اإلعــدام، ولفــت إلــى أّن هنــاك 21 شــخصًا ينتظــرون اإلعــدام بمــن فيهــم 3 ســجناء آخريــن هــم محمــد رمضــان، 
وحســين موســى، وماهــر عبــاس الخبــاز، وهــم ينتظــرون اإلعــدام علــى الرغــم مــن وعدهــم بإعــادة المحاكمــة.
كمــا لفــت ســلوتر إلــى أّن جــزًءا كبيــرًا مــن برنامــج المســاعدة الــذي تقدّمــه وزارة الخارجيــة ذهــب إلــى 
تمويــل التدريــب لعناصــر نظــام العدالــة الجنائيــة البحرينــي مــن الشــرطة وحــرّاس الســجون إلــى وحــدة 

التحقيــق الخاصــة التابعــة للنيابــة العامــة وأميــن المظالــم فــي وزارة الداخليــة.

"بن سلمان" بدت أيامه 
معدودة 

مهدي منصوري 
يشــير المراقبــون ان محمــد بــن ســلمان 
ومنــذ توليــه واليــة العهــد مــارس ادوارا غيــر 
محســوبة النتائــج بحيــث بــدأت تظهــر نتائجهــا 
ــه  ــا وضع ــد اخــر وبوضــوح مم ــا بع الســلبية يوم
والعالميــة،  االقليميــة  الصحافــة  مرمــى  امــام 
فقــد كتــب مايــكل بيرلــي فــي صحيفــة التايمــز 
االميــر  أيــام  "ان  فيــه:  قــال  مقــاال  البريطانيــة 
الســعودي الشــاب معــدودة" معلــا بــان "االمــال 
ســلمان  بــن  محمــد  االميــر  علــى  المعقــودة 
ــن  ــفرت ع ــة أس ــراح المنطق ــداوي ج ــح ي كمصل

ال شــيء".
ــن  ــاب عي ــب أص ــذا الكات ــع ان ه ــي الواق وف
الحقيقــة الن ومــن خــال متابعــة لمجريــات 
االحــداث نجــد ان كل المبــادرات  التــي اقــدم 
ــي  ــى المســتوى الداخل ــت عل ــا ســواء كان عليه
للمملكــة او فــي المنطقــة والعالــم قــد اصبحــت 
وبــاال عليــه ووضعتــه فــي شــرنقة خانقــة اليــدري 
كيــف الخــاص والخــروج منهــا. فالحــرب علــى 
ــث اصبحــت  ــا الثال اليمــن التــي تجــاوزت عامه
ــد  ــال بع ــط آم ــس فق ــه لي ــت في مســتنقعا اوحل
بــن ســلمان بــل كل الذيــن وضعــوا ركابهــم فــي 
عجلتــه خاصــة فيمــا اذا ادركنــا ان هــذا العــدوان 
الحاقــد قــد كلــف خزينــة الســعودية وكمــا ذكــرت 
"ان  االميركيــة،  البحثيــة  بيروكينــغ  مؤسســة 
الحــرب فــي اليمــن تكلــف مــا بيــن 5 مليــارات 
الــى 6 مليــارات دوالر  فــي الشــهر، وقــد قتــل 
فيهــا عشــرات االالف مــن االبريــاء ويواجــه 8/5 

ــي المجاعــة". ــون يمن ملي
مأخــذا  اخــذ  كذلــك  القطــري  والموضــوع 
كبيــرا فــي قــرارات محمــد بــن ســلمان اذ جــاءت 
النتيجــة عكســية تمامــا بحيــث تمــت قــراءة  
الفاتحــة علــى مجلــس التعــاون ولــم يتبــق فيــه 
ســوى الســعودية واالمــارات ممــا شــكل نــوع 

مــن الهزيمــة المنكــرة.
واالنكــى مــن ذلــك فــان الدعــم الامحــدود 
الســعودية  الخزينــة  التهــم  والــذي  لارهــاب 
بحيــث اوصلهــا اليــوم الــى االقتــراض كذلــك لــم 
ــر  ــى نتيجــة تذك ــه عل ــن ســلمان من يحصــل ب
ــه التــي  ــم تســتطع ان تحقــق اي مــن اهداف ول
رســمها فــي مخيلتــه للســيطرة وفــرض الهيمنــة 

ــة. ــى المنطق عل
اذ نخلــص بالقــول انــه وامــام هــذه الهزائــم 
ــوأ  ــي ان يتب ــلمان ف ــن س ــظ ب ــان ح ــا ف وغيره
قيــادة المملكــة اصبــح بعيــد المنــال خاصــة وان 
والــده بــن ســلمان اخــذ اخيــرا زمــام المبــادرة 
ــة  ــي زاوي ــه ف ــي ادارة االمــور بحيــث وضــع ابن ف
االنــزواء  الكبيــر، والتــي جــاءت بعــد احــداث 
القصــر الملكــي،  ممــا دفــع ببعــض الفعاليــات 
ان  بالقــول  الســعودية  السياســية واالعاميــة 
بريــق بــن ســلمان أخــذ يخبــو وبصــورة اليمكــن  تصدير أعشاب طبية بـ 450 مليون دوالر 

من البالد
طهران-فارس:-أعلــن 
الزراعــة  بــوزارة  مســؤول 
عــن   ، زينلــي  حســين 
طبيــة  اعشــاب  تصديــر 
دوالر  مليــون   450 بقيمــة 

ســنويا.
زينلــي  وأوضــح 
لمشــروع  المتعهــد 
االعشــاب الطبيــة بالــوزارة 
 ، صحافــي  مؤتمــر  فــي 

بــأن الخطــة التنمويــة السادســة 2017-2021 تســتهدف رفــع الصــادرات الــى 1.5 مليــار دوالر ســنويا كحــد أدنــى، 
فضــا عــن توســيع رقعــة زراعــة االعشــاب مــن 195 الــف هكتــار حاليــا الــى 250 الــف هكتــار فــي عــام 2021.
ولفــت الــى أن االعشــاب الطبيــة االيرانيــة التــي منهــا الزنجبيــل والقرفــة والزعفــران والحبــة الســوداء  

تصــدر للــدول الخليجيــة ســيما االمــارات فضــا عــن اليابــان والمانيــا.

منظمــة  مســؤول  اعلــن  طهران-ارنــا:-   
الطــوارئ بيــر حســين كوليونــد بانــه ســيتم 
ســيارة   700 توزيــع  القــادم  الشــهر  خــال 
اســعاف فــي مختلــف مناطــق البــاد لتنضــم 

للمنظمــة. البــري  لاســطول 
وقــال كوليونــد فــي كلمتــه امــس الجمعــة 
ــى  ــران، عل ــة بطه ــة صــاة الجمع ــل خطب قب
اعتــاب يــوم الطــوارئ، انــه خــال العاميــن 

اســعاف  ســيارة   2400 انظمــت  الماضييــن 
فــي  الطــوارئ  لمنظمــة  البــري  لاســطول 
ــة  ــادم اضاف ــاد وســيتم خــال الشــهر الق الب

700 ســيارة اخــري.
واضــاف، ان منظمــة الطــوارئ االيرانيــة 
تضــم اليــوم 2800 قاعــدة بريــة و 39 قاعــدة 
حافلــة   65 و  اســعاف  دراجــة   270 و  جويــة 

اســعاف. ســيارة   4800 و  اســعاف 

ــه وفــي ظــل مشــروع 'التحــول  واوضــح ان
الصحــي' والدعــم مــن وزيــر الصحــة فــان 
لنــا االن 39 قاعــدة جويــة مــزودة بمختلــف 
ــن  ــة االن م ــت لغاي ــث تمكن ــات حي المروحي
نقــل 22 الــف جريــح مــن ضمنهــم اكثــر من 65 
بالمائــة نقلــوا مباشــرة الــى غــرف العمليــات، 
وكان لاجــراءات الســريعة فــي هــذا الســياق 

ــاة االفــراد. دور مؤثــر فــي انقــاذ حي

قريبا.. انضمام700 سيارة اسعاف السطول الطوارئ  في البالد

ايران وارمينيا تعززان العالقات 
التجارية بينهما

طهران-فارس:-دعــا الوفــدان البرلمانيــان االيرانــي 
ــي  ــي الدول ــى البرلمان ــى هامــش الملتق ــي عل واالرمين
ــي  ــرة بال ــي جزي ــا ف ــام حالي ــتديمة المق ــة المس للتنمي
بيــن  االقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  الــى  باندونيســا، 

ــاري. ــادل التج ــال التب ــي مج ــة ف ــن خاص البلدي
وبحــث وفدنــا برئاســة نــور محمــد تربتــي نجــاد 
ونائــب رئيــس البرلمــان االرمينــي ميكائيــل ميكونيــان 

خــال هــذا اللقــاء بشــان التنميــة المســتديمة.
واعــرب تربتــي نجــاد عــن امله بارتقاء مســتوى 

العاقــات االقتصاديــة بين ايــران وارمينيا.
واشــار الــى الرســوم الجمركيــة معربــا عــن املــه 
بتطويــر العاقــات التجاريــة بيــن البلديــن اكثــر من 

ذي قبــل مــن خــال تعديــل الرســوم الجمركيــة. 
واشــار الــى االســتثمار االقتصــادي خاصــة فــي 
مجــال الزراعــه العابــرة للحــدود، داعيــا نائــب رئيــس 
البرلمــان االرمينــي الــى متابعــة االجــراءات الازمــة 

الرتقــاء هــذا النــوع مــن االســتثمارات للبلديــن.
مــن جانبــه قــال ميكونيــان خــال هــذا اللقــاء ان 
ايــران وارمينيــا لديهمــا عاقــات عريقــة ســواء مــن 

الناحيــة الثقافيــة او العاقــات الشــعبية.
ولفــت الــى تعــاون البلديــن فــي مجــال الطاقــة 
ــا  ــران، معرب ــاء مــن اي ــاز والكهرب ــا الغ وشــراء ارميني
بيــن  التجــاري  التبــادل  برفــع حجــم  املــه  عــن 
الصناعــة  مجــال  فــي  خاصــة  ويريفــان  طهــران 

والزراعــة.

طهران وبروكسل تؤكدان على تعزيز 
التعاون الصحي

بلجيــكا  فــي  ســفيرنا  اكــد  طهران-ارنــا:-   
بيمــان ســعادت علــى تعزيــز التعــاون الصحــي بيــن 

وبلجيــكا. االســامية  الجمهوريــة 
ــه الخميــس ان  ــح ل ــي تصري وصــرح ســعادت ف
ــازا  ــا ممت ــا تعاون ــا ان تقيم ــكا بامكانهم ــران وبلجي اي
فــي مجــال الصحــة، مضيفــا ان العديــد من الشــركات 
البلجيكيــة الناشــطة فــي شــتي المجــاالت هــي 
شــركات متوســطة وصغيــرة اذ ان التعــاون مــع هــذه 

ــران. ــات اي الشــركات يشــكل مــن اولوي
المحادثــات  خــال  انــه  الــي  ســعادت  ولفــت 
التــي اجراهــا مــع وزيــر الصحــة فــي مقاطعــة 'فــاز' 
البلجيكيــة والســفير البلجيكــي الجديــد فــي طهــران 
ايــران  بيــن  المشــترك  للتعــاون  دعمهمــا  اعلنــا 

وبلجيــكا فــي مجــال الصحــة.
ــع  ــم التوقي ــي ت ــرة التفاهــم الت ــي مذك واشــار ال
عليهــا خــال زيــارة وزيــر الصحــة الــي بلجيــكا وقــال 

اننــا نتابــع االســراع فــي تنفيــذ هــذه المذكــرة.

البقية على الصفحة7


