
توطين التكنولوجيا الحيوية في البالد
قــال  طهران-ارنــا:- 
علــم  جمعيــة  رئيــس 
توالئــي  محمــد  الوراثــة 
الحيويــة  التكنولوجيــا  ان 
أصبحــت  إيــران  فــي 
بجهــود  وذلــك  محليــة 
ومثابــرة العلمــاء الشــباب 
والمراكــز  الجامعــات  فــي 

. لعلميــة ا
توالئــي  واضــاف 
بعــد  االربعــاء:  امــس 

عقديــن مــن الزمــن باتــت ايــران تمتلــك امكانيــات وطاقــات كبيــرة فــي مجــال البايوتكنولوجــي، مبينــا ان 
حوالــي 80 جامعــة ومركــزا علميــا تقــوم بتأهيــل الطــاب فــي مختلــف اختصاصــات التكنولوجيــا الحيويــة.

واشــار االســتاذ بجامعــة بقيــة اهلل الطبيــة الــى التطــور العلمــي االيرانــي فــي مجــال البايوتكنولوجيــا 
ــا الوصــول الــى نتائــج جيــدة فــي مختلــف المجــاالت  ــا وباســتخدام هــذه التكنولوجي وقــال: تمكــن علماؤن

منهــا البيئــة واالدويــة واالمصــال والعلــوم الغذائيــة، معلنــا انتــاج 20 نــوع مــن االدويــة فــي هــذه المجــاالت.

ارتفاع الميزان التجاري بين ايران وروسيا الى %24
موســكو-ارنا:- اعلنــت 
عــن  الروســية  الجمــارك 
التجــاري  الميــزان  زيــادة 
وروســيا  ايــران  بيــن 
الســتة  االشــهر  خــال 
االولــى مــن العــام الحالــي 

.  2019
الميــزان  وســجل 
البلديــن  بيــن  التجــاري 
يناير/كانــون  شــهر  مــن 
حزيــران/ حتــى  الثانــي 

دوالر. مليــار   33.1 ليبلــغ  بالمائــة   6.24 بنســبة  نمــوا  يونيــو 
ــران خــال هــذه  ــى اي ــه، بلغــت قيمــة صــادرات الســلع الروســية ال ــورة ان ــة المذك ــي االحصائي وجــاء ف
الفتــرة، 999.3 مليــون دوالر حيــث ســجلت نمــوا قــدره 39.9 فــي المائــة، فيمــا بلغــت قيمــة صــادرات الســلع 

ــة. ــة الــى روســيا 7.333 مليــون دوالر حيــث شــهدت انخفاضــا بنســبة 2.6 بالمائ االيراني
ــون دوالر خــال  ــارات و283 ملي ــران وروســيا 108 ملي ــن اي ــادل التجــاري بي ــي التب ــة إجمال ــت قيم وبلغ

ــام 2018. الع

طهران-ارنــا:- اعتبــر ســفير ومندوبنــا الدائــم 
فــي منظمــة االمــم المتحــدة مجيــد تخــت روانجــي 
اقالــة مستشــار االمــن القومــي االميركــي جــون 
بولتــون قضيــة داخليــة، مؤكــدا بانــه مــا لــم تكــف 
اميــركا عــن ارهابهــا االقتصــادي ضــد ايــران فــان 

ــر واردة. ــا غي ــاوض معه مســالة التف
وقــال تخــت روانجــي، ان التغييــرات والتطورات 
داخليــة  قضيــة  هــي  والــدول  الحكومــات  داخــل 
)اقالــة(  تغييــر  وان  الــدول،  جميــع  فــي  موجــودة 
بولتــون ياتــي فــي هــذا الســياق ونحــن ال نتدخــل 

ــرى. ــدول االخ ــة لل ــا الداخلي ــي القضاي ف
وحــول مــدى تاثيــر اقالــة بولتــون فــي خفــض 
نزعــة الحــرب والتطــرف لــدى االدارة االميركيــة قال، 
مــن المبكــر الحكــم فــي هــذا الشــان، فبولتــون كان 
قــد طــرح هــذه  ترامــب  وكان  بالتطــرف  معروفــا 

تخت روانجي: ال تفاوض مع اميركا بوجود الحظر 
واالرهاب االقتصادي
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الخبرة الوطنية تشرع بتوطين 
300 قطعة بصناعة النفط

صناعــة  دعــم  مديــر  طهران-فارس:-أعلــن 
راميــن  الوطنيــة  النفــط  الســلع بشــركة  وتوفيــر 
قلمبــر دزفولــي عــن البــدء بتوطيــن تصنيــع 300 

النفــط. بصناعــة  قطــة 
امــس  واوضــح قلمبــر دزفولــي فــي تصريــح 
االربعــاء، بــأن مشــروع توطيــن المذكــور يشــمل 
القطــع والمعــدات االكثــر اســتخداما فــي الحفــر 
ــب والمضخــات  ــي االنابي ــات ف ــن التقني ــادة م واالف

وغيرهــا.
مــن جهــة ثانيــة أكــد أن مشــروع توطيــن 10 
مجموعــات ســلعية مســتخدمة بصناعــة النفــط 
ــة، ويشــمل معــدات  ــا بنســبة 50 بالمئ يتقــدم عملي
وصنابيــر  الحفــر  مثاقيــب  وانــواع  النفــط  آبــار 
الكهربائيــة  والمحــركات  واالنابيــب  التحكــم 
الــدوارة و ســبائك  المضــادة لانفجــار والمكائــن 

القيــاس. ومعــدات  الصلــب 

المســالة صراحــة ايضــا.
وتابــع قائــا، ان مســالة تغييــر سياســة التطرف 
االميركيــة متعلقــة بعوامــل مختلفــة ومؤثــرة فــي 

تنظيــم السياســة الخارجيــة االميركيــة.
تصريحــات  حــول  ســؤال  علــى  الــرد  وفــي 
ترامــب االخيــرة خاصــة بعــد اجتمــاع مجموعــة 
الســبع الصناعيــة الكبــرى حيــث ابــدى الرغبــة بلقاء 
ــي  ــن خاصــة الرئيــس روحان المســؤولين االيرانيي
ــو  ــك بومبي ــي ماي ــة االميرك ــر الخارجي ــا ان وزي كم
اعتبــر هــذا االمــر ممكنــا، قــال تخــت روانجــي، 
لقــد اعلنــا مــرارا كمــا ان رئيــس الجمهوريــة اعلــن 
صراحــة بانــه ال مجــال للحــوار والتفــاوض مــادام 
االميركــي  االقتصــادي  واالرهــاب  الظالــم  الحظــر 

مفروضــا علــى الشــعب االيرانــي
ــم  ــر الظال ــون الحظ ــا يرفع ــه حينم ــاف، ان واض
ــي  ــاوض ف يمكــن الحديــث حــول هــذا االمــر والتف
ــل  ــذي كان قائمــا مــن قب اطــار مجموعــة »5+1« وال

ــة. ــة االيراني ــة النووي حــول القضي
واكــد بانــه مــادام الحظــر الظالــم مفروضــا فــان 
المفاوضــات منتفيــة واضــاف، لقــد اعلــن وزيــر الخزانــة 
بانهــم  الثاثــاء  الصحفــي  فــي مؤتمــره  االميركــي 
ــران،  ــى اي ــوى عل ــوط القص ــرض الضغ ــيواصلون ف س
ــذا فــان موقفنــا واضــح تمامــا واالميركيــون يعلمــون  ل
ايضــا باننــا نرفــض الضغــوط القصــوى ونعتبــر الحظــر 

ــه. ــن الغائ ــد م ــا وال ب ــي ظالم ــى الشــعب االيران عل

 - : س ر فــا - ن ا طهر
لجنــة  أميــن  صــرح 
البايوتكنولوجيــا  تنميــة 
التابعــة للقســم العلمــي 
بالمكتــب  والتقنــي 
مصطفــى  الرئاســي 
نســبة  أّن  قانعــي 
األجانــب  المرضــى 
عاجهــم  تــم  الذيــن 
باألدويــة اإليرانيــة بــدأت 

ع. تفــا الر با
وقــال قانعــي فــي اجتمــاع عقدتــه اللجنــة 
العامــة  لألمانــة  التابعــة  والتقنيــة  العلميــة 
إّن  إيــران  فــي  الثقافيــة  الثــورة  لمجلــس 
 50 تجنــي  اإليرانيــة  المعرفيــة  الشــركات 
المنتجــات  بيــع  عبــر  عوائدهــا  مــن  بالمئــة 

. جيــة لو تكنو يو لبا ا
البايوتكنولوجيــة  المنتجــات  أن  وأعلــن 

المصــدرة  الســلع  مــن  بالمئــة   60 تشــّكل 
للشــركات المذكــورة وهــو مــا يــدّل علــى التنميــة 

الشــركات. هــذه  أحرزتهــا  التــي  الافتــة 
تقدمــًا  أحــرزت  قــد  إيــران  أّن  أعلــن  كمــا 
ملحوظــًا فــي مجــال البايوتكنولوجيــا و الســيما 
االنجــازات  بهــذه  تمكنــت  حيــث  الطبيــة 
األدويــة  وتصديــر  بالكامــل  حاجاتهــا  ســد 

الخــارج. إلــى  حاليــًا  البايوتكنولوجيــة 

وســوريا  والعــراق  روســيا  أن  إلــى  وأشــار 
وباكســتان وماليزيــا وتركيــا تشــكل أبــرز عمــاء 
الشــركات اإليرانيــة المنتجــة لألدويــة الحيويــة 
الفتــا إلــى أّن عمليــة نقــل تقنيــات إنتــاج األدويــة 
البايوتكنولوجيــة إلــى األرجنتيــن قيــد اإلنجــاز.
المنتجــات  قيمــة  إجمالــي  أّن  وأعلــن 
الشــركات  أنتجتهــا  التــي  البايوتكنولوجيــة 
المعرفيــة اإليرانيــة تقــدّر مليــارا ومئتــي مليــون 
مناســب  أعــد تخطيــط  إذا  أنــه  دوالر مضيفــًا 

الرقــم. هــذا  ســيتضاعف  المنتجــات  لهــذه 
وخلــص إلــى أّن صناعــة البايوتكنولوجيــا 
ــى  ــاح عل ــن األرب ــدًا م ــدرّ مزي ــأنها أن ت ــن ش م
ــذا المجــال  ــام به ــى أّن االهتم ــاد مشــيرًا إل الب
يثمــر عــن التنميــة االقتصاديــة، فعلــى ســبيل 
المثــال ثمــة مجــاالت عديــدة منهــا الطحالــب 
ــا إذ  ــوي وغيره ــود الحي ــة والوق ــة الحيوي والزراع
يــؤدي تنميتهــا الــى تحقيــق االزدهــار االقتصادي 

فــي البــاد.

إقبال على األدوية اإليرانية لعالج المرضى االجانب

إنشاء أربع مناطق صناعية جديدة شمالي البالد
ــاء أربــع  ــد اهلــي عــن إنش ــة اردبيــل محم ــق الصناعيــة فــي محافظ ــر المناط ــن مدي اردبيل-ارنا:-اعل

مناطــق صناعيــة جديــدة فــي المحافظــة .
ــه وضمــن  ــا ان ــي خلخــال وكرمــي، مبين ــي كل مــن مدينت ــال اهلي:ســيتم انشــاء هــذه المناطــق ف وق

ــة اخــرى . ــة السادســة للمحافظــة فســيتم انشــاء عشــرة مناطــق صناعي الخطــة التنموي
واضــاف ان هــذه المناطــق مــن شــأنها زيــادة االزدهــار االقتصــادي فــي المحافظــة وايجــاد فــرص عمــل 
فــي المناطــق التــي يتــم انشــاؤها مطالبــا المســتثمرين مــن الداخــل والخــارج االســتثمار فيهــا وذلــك 

ــة. ــا االقتصادي لجدواه
ويوجد حاليا في محافظة اردبيل 16 حي ومنطقة صناعية.

بسحب  2ر1 مليار متر مكعب من المياه..

تحلية ونقل مياه بحر عمان لـ 3 محافظات في البالد
ــاه  ــة ونقــل مي ــق بتحلي ــرام مذكــرة تفاهــم تتعل ــة تــم اب ــر الطاق طهران-فــارس:- بحضــور مســاعد وزي
جنــوب  الواقعــة  مكــران  ســواحل 
بحــر  علــى  والمطلــة  البــاد  شــرق 

محافظــات.  3 الــى  عمــان 
زادة  تقــي  "قاســم  واوضــح 
خامســي" الوكيــل المســاعد لشــؤون 
الميــاه والصــرف الصحــي فــي تصريــح 
امــس االربعــاء، أنــه بموجــب المذكــرة 
ســحب   امكانيــة  اجمــاال  ســتتوفر 
ميــاه  مــن  مكعــب  مليارمتــر   1.2
حصــة  ســتبلغ  حيــث  عمــان،  بحــر 
محافظــات "سيســتان وبلوجســتان" 
مكعــب. متــر  مليــون   400 نحــو  المشــروع  هــذا  مــن  الرضويــة"  و"خراســان  الجنوبيــة"  و"خراســان  ج 

وفــي الســياق اكــد محافــظ "خراســان الرضويــة" أن مــن المؤمــل بــدء المشــروع ســريعا لنقــل الميــاه 
مــن ســواحل مكــران الــى سيســتان وبلوجســتان مــرورا  بخراســان الجنوبيــة وصــوال الــى مشــهد مركــز 

ــة. خراســان الرضوي

جهاز قياس مواصفات المواد النانوية 
يدخل حيز اإلنتاج الصناعي

طهران-فــارس:- دخــل جهــاز قيــاس مواصفــات 
المــواد النانويــة حيــز اإلنتــاج الصناعــي فــي إيــران 

لتســتغني بذلــك البــاد عــن اســتيراده بالكامــل.
وفــي هــذا الصــدد قــال المختــص فــي علــم 
النانــو عبــاس علــي خــدادادي، فــي تصريــح ، إّن 
جهــاز قيــاس معاييــر المــواد النانويــة يقــوم بتحديــد 
أبــرز ســماتها كالممتــزات والمحفــزات والمحفــزات 

ــت. ــة والزيولي الضوئي
أن  مــن شــأنه  المذكــور  الجهــاز  أّن  وأضــاف 
ــات  يســتخدم فــي صناعــات النفــط والبتروكيمياوي
ذات  النانويــة  المــواد  ميــزات  لتحديــد  والصلــب 

الدقيقــة. المســامات 
وأشــار إلــى أنّــه تــم إنتــاج الجهــاز المذكــور 
منــذ بضــع ســنوات واآلن وبعــد االتفــاق مــع شــركة 

ــاج الصناعــي. ــز اإلنت ــد دخــل حي ــة فق إيراني

مشتريات القمح المحلي تصل 
الى 8 ماليين طن

ــي  ــي ايمان ــاد عل ــي الب ــح  ف ــي القم ــن مزارع ــة تمكي ــر مؤسس ــد مدي ــارس:- أك طهران-ف
عــن تســجيل المشــتريات الحكوميــة للقمــح المحلــي نحــو 8 ماييــن طــن منــذ بدايــة موســم 
منتصــف  الحصــاد 

.2019 ابريل/نيســان 
ايمانــي  واوضــح 
أن  االربعــاء،  امــس 
الــى  تشــير  التوقعــات 
بلــوغ عمليــات الشــراء 
10.5 الــى 11 مليــون طــن.

أن  الــى  وأشــار 
محصــول هــذا الموســم 
ــام  ــادة عــن الع شــهد زي
باســتثناء  الســابق 
المناطــق المتضــررة جــراء الســيول، مؤكــدا أن 3 ماييــن طــن من القمــح التزال بحــوزة المزارعين 

المضمــون. الشــراء  برنامــج  اطــار  فــي  الحكوميــة  للمراكــز  تســليمها  يتعيــن 

الهنــد،  فــي  ســفيرنا  قــال  طهران-إرنــا:- 
دولــة صديقــة  تعتبــر  الهنــد  إن  تشــغيني  علــي 
ــتمر  ــل أن تس ــامية ونأم ــة اإلس ــارة للجمهوري وج
خــال  مــن  البلديــن  بيــن  التجاريــة  المبــادالت 

سفيرنا في نيودلهي يدعو إلى تعزيز المبادالت التجارية مع الهند
بــي". دي  و"آي  "يوكــو"  بنكــي 

امــس  الهنديــة  "برينــت"  صحيفــة  وأفــادت 
الثاثــاء أن تشــغيني أكــد خــال اجتمــاع بحضــور 
أكــد  الهنديــة،   )IAFAC( مــن لجنــة  صحافييــن 

العراق:  سنواجه صعوبة بتوليد الكهرباء دون استخدام الغاز اإليراني

في غضون اسبوعين...

ضبط اكثر من 7 اطنان من المخدرات جنوب شرق البالد
طهران-فارس:-اعلــن قائــد الشــرطة فــي محافظــة سيســتان وبلوجســتان العميــد محمــد قنبــري ضبــط اكثــر 

مــن 7 اطنــان مــن انــواع المخــدرات وكميــات كبيــرة مــن الوقــود المهــرب فــي غضــون االســبوعين االخيريــن.
وقــال العميــد قنبــري: انــه خــال تنفيــذ خطــط شــرطة محافظــة سيســتان وبلوجســتان فــي غضــون 

االســبوعين االخيريــن تــم ضبــط 7 اطنــان و179 كلغــم مــن المخــدرات.
كمــا اشــار الــى انــه تــم خــال هــذه الفتــرة ايضــا ضبــط 610 آالف مــن الوقــود المهــرب و109 قطــع ســاح 

والكشــف عــن 24 عمليــة ســطو مســلح.  
واضــاف قائــد شــرطة محافظــة سيســتان وبلوجســتان: انــه تــم خــال الفتــرة المذكــورة توقيــف 877 

ســيارة مــن العابثيــن باالمــن والنظــام والمهربيــن.

حزب الله يعزي بشهداء العراق ويتضامن مع النيجيريين لممارستهم الشعائر الحسينية
عــزى حــزب اهلل فــي بيــان بإستشــهاد عــدد مــن الــزوار فــي حــادث التدافــع الــذي حصــل يــوم العاشــر مــن المحــرم 
فــي كربــاء المقدســة، فيمــا اعــرب عــن تضامنــه مــع النيجيرييــن وحقِّهــم الطبيعــي فــي ممارســة الشــعائر الحســينية
تقــدّم حــزب اهلل فــي بيــان مــن أهــل العــزاء، مــن االمــام الحســين وآلــه الشــهداء عليهــم الســام ومــن 
ــع  ــادث التداف ــي ح ــزوار  ف ــن ال ــدد م ــهاد ع ــز بإستش ــي العزي ــعب العراق ــن الش ــريفة وم ــة الش ــة الدينيّ المرجعي
المؤســف الــذي حصــل يــوم العاشــر مــن المحــرم، ويســأل اهلل أن يحشــرهم مــع الحســين وأصحــاب الحســين، 
متمنيــًا الشــفاء العاجــل للجرحــى ويتقــدّم مــن عوائــل الشــهداء بأحــرِّ التعــازي ســائًا اهلل لهــم الصبــر والســلوان.

واعــرب حــزب اهلل فــي بيانــه عــن ألمــه العميــق لســقوط عــدد مــن الشــهداء والجرحــى مــن المؤمنيــن 
ــدام الســلطات  ــا، مســتنكرًا بشــدّة إق ــف أنحــاء نيجيري ــي مختل ــرى عاشــوراء ف ــون ذك ــوا يحي ــن كان الذي

النيجيريّــة  علــى إطــاق الرصــاص الحــي علــى المواطنيــن العــزل.
وعبــر الحــزب فــي بيانــه عــن تضامنــه الكامــل مــع المؤمنيــن وحقِّهــم الطبيعــي فــي ممارســة الشــعائر 
الحســينية، متقدمــًا مــن أهالــي الشــهداء بأحــرِّ العــزاء، داعيــًا المولــى ســبحانه وتعالــى للجرحــى بالشــفاء العاجــل.

بلومبيرغ: آل سعود يحكمون القبضة على الثروة النفطية
رفع حظر تصدير البطاطا للعراق

طهران-فــارس:- أعلنــت وزارة الصناعــة والتجــارة امــس االربعــاء عــن رفــع حظــر تصديــر البطاطــا الــى 
مــن  يعــد  الــذي  العــراق 
المســتوردين االساســيين 

ــج. ــذا المنت له
ــان  ــر بي ــك عب ــاء ذل ج
لمكتــب تنســيق صــادرات 
الزراعيــة  المنتجــات 
التحويليــة  والصناعــات 
بــوزارة التجــارة والصناعــة.
ايــران  وحظــرت 
بهــدف  البطاطــا  تصديــر 

المحليــة. بالســوق  ارتفاعــا  اســعارها  شــهدت  بعدمــا  الســوق  تــوازن 

مصدر مسؤول: السياحة أداة جيدة 
للتفاعل بين الشعوب

ــي  ــرغ األميرك ــع بلومبي ــر بموق ــاءل تقري تس
عمــا إذا كان تعييــن الملــك الســعودي ســلمان 
بــن عبــد العزيــز ابنَــه األميــر عبــد العزيــز وزيــرا 
للطاقــة ســيغير سياســة البــاد فــي هــذا المجــال 
العــام  للطــرح  المملكــة  خطــة  علــى  وســيؤثر 

ــة؟ ــو العماق ــركة أرامك ــهم ش ــي ألس األول
ديبــاوال  أنتونــي  للكاتــب  التقريــر  وذكــر 
للطاقــة  وزيــرا  العزيــز  عبــد  األميــر  تعييــن  إن 
بعــد إقالــة خالــد الفالــح جعــل جميــع دعامــات 
ســيطرة  تحــت  للمملكــة  النفطيــة  السياســة 

الحاكمــة. العائلــة 
الملــك  أن   رغــم  أنــه  التقريــر  وأضــاف 
اتخــاذ  المســؤول عــن  الســعودي لطالمــا كان 
القــرارات فيمــا يتعّلــق باإلســتراتيجية الحكوميــة 

الخدمــة  موظفــي  فــإن  الصعيــد،  هــذا  علــى 
ــذ تأسيســها  ــط من ــة يترأســون وزارة النف المدني

قبــل ســتة عقــود.
وأوضــح الكاتــب أن ولــي العهــد محمــد بــن 
ســلمان يتــرأس هــو اآلخــر لجنــة تشــرف علــى 
ــات  ــن ب ــي حي ــو الســعودية، ف ــال شــركة أرامك أعم
رئيــس صنــدوق الثــروة الســيادي وحليــف ولــي 
العهــد ياســر الرميــان يتولــى رئاســة شــركة أرامكــو.

لذلــك -يقــول الكاتــب- ســتمّكن مثــل هــذه 
التغييــرات آل ســعود مــن إدارة السياســة النفطيــة 
للبــاد، لكــن اللــوم ســيقع مباشــرة علــى العائلــة 
الملكيــة فــي حــال عــدم وجــود وزيــر لتحمّــل 
القــرارات  عــن  الناتجــة  العثــرات  مســؤولية 

المتعلقــة بإســتراتيجية النفــط.

طهران-إرنــا:- قــال وكيــل وزارة التــراث الثقافــي 
والصناعــات اليدويــة والســياحة المســاعد للشــؤون 
الســياحية ولــي تيمــوري، ان الســياحة آليــة جيــدة 
للتفاعــل وإقامــة العاقــات الثقافيــة بيــن الشــعوب؛ 
بيــن  العاقــات  تعزيــز  خــال  مــن  انــه  مضيفــا 
الشــعوب، تحــل الصداقــة والتفاعــل الســلمي محــل 

ــداء. التحــدي والع
ــك خــال إجتمــاع تيمــوري مــع ســفير  جــاء ذل
»إشــتفان  اإلســامية  الجمهوريــة  لــدى  النمســا 

شــولتز« امــس األربعــاء.
للتعــاون  الجيــدة  الخلفيــة  الــى  أشــار  وفيمــا 

بيــن إيــران والنمســا فــي مجــال الســياحة، قــال 
تيمــوري انــه مــن المقــرر أن يعقــد فريــق العمــل 
الفنــي للتعــاون الســياحي بيــن إيــران والنمســا 
األول/ تشــرين  إجتماعاتــه  مــن  الثالثــة  إالجولــة 

المقبــل. أكتوبــر 
الجــزء  يتنــاول  أن  المقــرر  مــن  انــه  وأوضــح، 
األول مــن الــدورة الثالثــة إلجتمــاع فريــق العمــل 
ــي  ــن والنمســاويين ف ــراء اإليرانيي المشــترك للخب
الجبليــة«،  »الســياحة  موضــوع  الســياحة،  مجــال 
ــي مــن اإلجتمــاع حــول  ــا يتمحــور الجــزء الثان فيم

»التجــول فــي الطبيعــة«.

علــى أن طهــران تأمــل فــي أن تواصــل الهنــد شــراء 
ــران. ــن إي ــط م النف

مــن  إيــران  مشــتريات  زيــادة  إلــى  وأشــار 
ــول  ــك ف ــة بمــا فــي ذل ــة الزراعي ــل الهندي المحاصي
الصويــا واألرز البســمتي، مضيفــا أن الهنــد جــارة 
يتمتعــان  البلديــن  وأن  إليــران  جيــدة  وصديقــة 
أن  طهــران  وتأمــل  وقديمــة  عريقــة  بعاقــات 

منهــا. النفــط  شــراء  الهنــد  تســتأنف 
ــال تشــغيني إن قيمــة التجــارة بيــن الهنــد  وق
وإيــران بلغــت فــي العــام الحالــي االيرانــي )بــدأ فــي 
21 آذار/مــارس( إلــى حوالــي 13 مليــار دالر، ولكــن 
شــهدت  التجاريــة  المبــادالت  عمليــات  ســرعة 
ــه  انخفاضــا بســبب الحظــر األمريكــي، مصرحــا أن
التجاريــة  عاقاتهــا  نيودلهــي  تســتأنف  لــم  إذا 
ــى  ــة فمــن الممكــن أن تســعى طهــران إل الطبيعي
البحــث عــن أســواق أخــرى الســتيراد الســلع مثــل 

فــول الصويــا واألرز.

طهران-فارس:-قــال وزيــر الكهربــاء العراقــي إن 
العــراق ســيواجه صعوبــة فــي توليــد مــا يكفــي مــن 
ــي  ــاز اإليران ــتخدام الغ ــل اس ــم يواص ــاء إذا ل الكهرب
لمــدة ثاثــة أو أربعــة أعــوام أخــرى، ليقــاوم ضغوطــا 

أميركيــة لوقــف االســتيراد مــن ايــران.
وقــال لــؤي الخطيــب للصحفييــن علــى هامــش 
مؤتمــر الطاقــة العالمــي فــي أبوظبــي ”فــي النهايــة 
هــذه ســوق مفتوحــة. قضيــة الكهربــاء أضحــت شــأنا 

سياســيا فــي العــراق“.
األمريكيــة  الضغــوط  عــن  ســؤال  علــى  وردا 

المتزايــدة بشــأن إمــدادات الطاقــة اإليرانيــة، قــال 
الجميــع  مــع  ”لدينــا عاقــات متوازنــة  الخطيــب 

ذلــك“. النــاس  يحتــرم  أن  وينبغــي 
الحتجاجــات  العــراق  فــي  الكهربــاء  انقطــاع  وقــاد 
مناوئــة للســلطات فــي أغلــب األحيــان. وتــورد إيــران غــازا 
يكفــي لتوليــد 2500 ميغــاوات فضــا عــن تزويــد العــراق 
ــاوات. ــا 1200 ميغ ــاء حجمه ــن الكهرب ــرة م ــدادات مباش بإم
المنتجــات  وصــادرات  للعــراق  الغــاز  صــادرات  وتظــل 
لإليــرادات  مهمــا  مصــدرا  العالميــة  لألســواق  المكــررة 

إليــران. بالنســبة 


