
وزير االقتصاد يرصد مكافأة لإلبالغ عن الفساد
طهران-فــارس:- أعلــن وزيــر االقتصــاد والماليــة فرهــاد دجبســند عــن رصــد مكافــأة لالشــخاص الذيــن 

يبلغــون عــن قضايــا الفســاد االداري.
وأوضــح فرهــاد دجبســند فــي كلمــة فــي اجتمــاع مجلــس الحــوار الحكومــي والقطــاع الخــاص فــي غرفــة التجــارة ، 
بــأن الــوزارة ســترصد قنــوات خاصــة لمكافحــة الفســاد ومســتعدة للتصــدي لــه، داعيــا الجميــع االبــالغ عــن هــذه الوقائــع.

وشــدد علــى أن أي شــخص يبلــغ عــن واقعــة فســاد تفضــي الصــدار حكــم ادانــة مــن القضــاء ســيحصل 
علــى مكافــأة.

 - : س ر فــا - ن ا طهر
أعلنــت مصلحــة الجمــارك 
صــادرات  تســجيل  عــن 
النفطيــة  غيــر  الســلع 
واقــع 27 مليــار دوالر فــي 
فتــرة  خــالل  شــهور   8
 22 حتــى  مــارس/آذار   21
الثانــي  نوفمبر/تشــرين 

.2 0 19
بيانــات  وذكــرت 
ــاء،  ــارك امــس الثالث الجم

بــأن حجــم صــادرات الســلع غيــر النفطيــة فــي 
الــف طــن بنمــو  الثمانيــة تخطــى 88  الشــهور 

مسؤول نفطي: نخطط لرفع قيمة المنتجات البتروكيمياوية 
إلى 37 مليار دوالر

طهران-ايســنا:- أفــادت أحــدث اإلحصائيــات المحليــة بــأن حجــم إنتــاج المنتجــات البتروكيمياويــة 
مليــون   31 إلــى  وصــل 
صادراتهــا  وقيمــة  طــن 
دوالر  مليــار   17.8 إلــى 
الســت  الســنوات  خــالل 
علــي  بمايــدل  الماضيــة 
ارتفــاع اإلنتــاج والتصديــر 
مــرة   1.5 هذاالقطــاع  فــي 

.2013 عــام  منــذ 
الســياق،  هــذا  وفــي 
قــال نائــب وزيــر النفــط، 
بهــزاد محمــدي ان القــدرة 
اإلســتيعابية لصناعــة البتروكيمياويــات تصــل حاليــا إلــى 66 مليــون طــن ونحــاول مضاعفتهــا ليصــل حجــم 
إنتــاج المنتجــات إلــى 133 مليــون طــن وقيمتهــا إلــى 37 مليــار دوالر بعــد افتتــاح 53 مشــروعا بتروكيماويــا 

بحلــول عــام 2025.
ــى 150  ــذا القطــاع إل ــي ه ــاج ف ــع اإلنت ــة سنســعى لرف ــة المقبل ــي المرحل ــط أن ف ــر النف ــن وزي ــد أعل وق

ــون طــن. ملي

همتي: سنعيد االستقرار  لسوق الصرف
طهران/كيهــان العربــي: 
قــال رئيــس البنــك المركزي 
»عبــد الناصــر همتــي«؛ انــه 
تمكنــا مــن اعــادة االســتقرار  
خــالل   الصــرف  لســوق  
ســنعيد  المنصــرم،  العــام 
تدريجيــا،  الســوق  عافيــة 
آمليــن ان يســتحكم الثبــات 

علــى ســعر الصــرف.
ان  همتــي:  واضــاف 
ســعر  تعديــل  صدمــة 

البنزيــن واالجــواء  النفســية الداخليــة والخارجيــة  المخيمــة علــى االقتصــاد يشــكل جــزءا مــن ســبب 
االرتفــاع  بجانــب االجــواء المصاحبــة لتقديــم مشــروع قانــون  الموازنــة ومحاولــة البعــض بالتشــكيك  فــي 

الســوق. فــي  الصــرف  اســعار  رفــع   تحــاول  البــالد   فــي خــارج  وان شــبكات  قوتهــا 
وفــي اشــارة الــى ان البنــك لــن يتعامــل علــى نحــو انفعالــي فيمــا يخــص العملــة االجنبيــة، فقــد قــال  
همتــي: وكمــا ســيطرنا علــى ســوق الصــرف العــام الماضــي وجعلنــاه متناســبا مــع القيمــة المطلوبــة، ســنعيد 

ان نشــاء اهلل االســتقرار لهــذا الســوق.
ــام  ــة الع ــى نهاي ــد ال ــا عق ــازال لدين ــي: م ــال همت ــى العــراق ق وحــول التأرجــح فــي ســوق  الصــادرات ال
الحالــي  وان الكثيــر مــن الشــركات بصــدد جدولــة حســاباتها مــع الجهــات االجنبيــة، وهــذا االمــر صــار ارضيــة 

الرتفــاع الطلــب فــي الســوق.
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 - : س ر فــا - ن ا طهر
باســم  المتحــدث  اعتبــر 
الخارجيــة عبــاس موســوي 
البيــان التدخلــي لمنســق 
الخارجيــة  السياســة 
لالتحــاد االوروبــي جوزيــف 
عــن  ناجــم  بانــه  بوريــل 
معلومــات خاطئــة وموجهــة 
االوروبــي  االتحــاد  ودعــا 
الجــاد  االهتمــام  الــى 
بانتهــاك حقــوق االنســان 

وحلفائــة. االعضــاء  الــدول  بعــض  فــي 
ــان المنســق  واعــرب موســوي عــن اســفه لبي
الجديــد لسياســة االتحــاد االوروبــي وقــال ان هــذا 
البيــان ناجــم عــن معلومــات مغلوطــة وموجهــه 
واضــاف ان  الجمهوريــة االســالمية ترفــض مطلقــا 
ــة سياســية  اســتخدام حقــوق االنســان كاداة وحرب

ــدول المســتقلة . ضــد ال

ردا على البيان التدخلي لمنسق السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي..

طهران: على اوروبا إالهتمام الجاد بانتهاكات حقوق اإلنسان في بعض الدول األعضاء أو حلفائها
على هامش اجتماع "قلب آسيا"..

وزير الخارجية يستعرض مع اشرف غني 
مفاوضات السالم في افغانستان

طهران-ارنــا:- التقــى وزيــر الخارجيــة محمــد 
ــة  ــس جمهوري ــطنبول برئي ــي اس ــف ف ــواد ظري ج
معــه  واســتعرض  غنــي،  اشــرف  افغانســتان 
مفاوضــات الســالم بيــن التيــارات االفغانيــة وبرعايــة 

ــد. ــذا البل ــي ه ــة ف الحكوم
وجــاء اللقــاء بيــن ظريــف واشــرف غنــي علــى 
الثامــن  الــوزاري  اســيا"  "قلــب  اجتمــاع  هامــش 
والــذي تســتضيفه اســطنبول حــول افغانســتان.
وفضــال عــن التطــورات السياســية الراهنــة 
الســيما الحــوار االفغانــي – االفغانــي لتحقيــق 
ــة  ــر الخارجي ــث وزي ــد، بح ــذا البل ــي ه ــالم ف الس
اللقــاء  خــالل  افغانســتان  جمهوريــة  ورئيــس 
بينهمــا اليــوم فــي العالقــات الثنائيــة بيــن طهــران 

وكابــول ايضــا.

وصــرح موســوي إن احتــرام حقــوق الشــعب 
ــا نظــام  ــة االســالمية باعتباره بالنســبة للجمهوري
ديمقراطــي وشــعبي هــو مبــدأ ومــن مســتلزمات 
األمــن القومــي ، وان أداء الجمهوريــة اإلســالمية 
علــى مــدى العقــود األربعــة الماضيــة قــد برهــن 
بوضــوح التــزام ايــران الجــاد بالنهــوض بحقــوق 

اإلنســان وحمايــة حقــوق المواطنيــن .
واقامــة  الشــعبية  االحتجاجــات  ان  وأضــاف 

التجمعــات هــي مــن بيــن الحقــوق المعتــرف بهــا 
للمواطنيــن فــي الجمهوريــة اإلســالمية ، ولكــن 
اســتغالل هــذا الحــق مــن اجــل نهــب ومهاجمــة 
المواطنيــن واالماكــن العامــة امــر اليطــاق واليمكــن 
التســامح معــه كمــا انــه اليجــري التســامح معــه فــي 
نفــس اوروبــا ومثــال علــى ذلــك اشــتباك الشــرطة 
مــع المتظاهريــن فــي باريــس ، والــذي خلــف حتــى 

اآلن خســائر واصابــات واعتقــاالت .
االســالمية  الجمهوريــة  قــرار  إلــى  وإشــار 
بدراســة الجوانــب المختلفــة لألحــداث األخيــرة 
فــي البــالد ، وضمــن اعرابــه عــن اســفه لالضــرار 
التــي لحقــت ببعــض المتظاهريــن قــال موســوي 
انــه ســيتم بالتأكيــد تعويــض خســائر المتضررين 
فــي هــذه المظاهــرات ، وكذلــك مالحقــة االشــرار 
المواطنيــن  ممتلــكات  وناهبــي  المســلحين 

البقية على الصفحة7قانونيــا .

لــدى  الصينــي  الســفير  قــال  طهران-ارنــا:- 
طهــران جانــغ هــوا : اننــا اكدنــا مــرارا دعمنــا لالتفــاق 
القانونــي  غيــر  الحظــر  رفضنــا  ولطالمــا  النــووي 

المفــروض علــى ايــران.
وخــالل االجتمــاع االقتصــادي االيرانــي الصينــي 
ــى  ــغ هــوا" ال ــاء اشــار "جان ــران امــس الثالث ــي طه ف
ــات  ــورك : ان العالق ــي نيوي ــن ف ــاء البلدي ــاء رؤس لق
ــدة  ــة جي ــت مرحل ــن دخل ــن البلدي ــتراتيجية بي االس
مــن االعتمــاد السياســي وتطــورت وهمــا يدعمــان 
بعضهمــا فــي القضايــا المهمــة المتعلقــة بمصالحهمــا.

االطــراف  المتعــدد  النــووي  االتفــاق  واعتبــر 
مهمــا وقــال : ان الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي 
يعنــي الحفــاظ علــى التعدديــة والنظــام والقوانيــن 

الدوليــة. والمواثيــق 
ــاق  ــب الســفير الصينــي مــن اطــراف االتف وطل

بــذل مســاعيهم  النــووي 
أمــن  علــى  للحفــاظ 
وقــال  الفارســي  الخليــج 
الخالفــات  ترويــج  ان   :
والدينيــة  القوميــة 
التــي  والسياســية 
ــدول العظمــى  ــا ال تنتهجه
المتغطرســة فــي المنطقــة 
الرئيســي  الســبب  هــو 

فيهــا. التوتــرات  وراء 
يتعلــق  وفيمــا 

جانــغ  قــال  ايــران  مــع  االقتصاديــة  بالعالقــات 
ارتفــع   2017 و   2016 العاميــن  خــالل  انــه   : هــوا 
الحجــم التجــاري بيــن البلديــن مــن 31 مليــار 
دوالر الــى 37 مليــار دوالر وهــذا يــدل علــى مــدى 

ــة رغــم الحظــر  ــة العالقــات االقتصادي قــوة ومتان
طهــران. علــى  المفــروض 

وبيــن انــه وخــالل العــام الماضــي بلــغ الحجــم 
التجــاري بيــن البلديــن 35 مليــار دوالر وفــي االشــهر 

العشــرة االخيــرة مــن العــام الحالــي 20 مليــار دوالر.

خالل االجتماع االقتصادي المشترك..

السفير الصيني: نرفض الحظر غير القانوني المفروض على ايران
الخارجية تنصح المواطنين بعدم 

السفر الى فرنسا حاليا
الخارجيــة  وزارة  نصحــت  طهران-فــارس:- 
فرنســا  الــى  الســفر  علــى  العازميــن  مواطنينــا 

اخــر. وقــت  الــى  ذلــك  بارجــاء 
وزارة  عــن  الصــادر  التحذيــر  بيــان  فــي  وجــاء 
ــعبية  ــات الش ــوء االحتجاج ــي ض ــه وف ــة ، ان الخارجي
ــرا  ــر ونظ ــام االخي ــي فرنســا خــالل الع المســتمرة ف
لالضرابــات العامــة فــي االيــام االخيــرة والتــي رافقتهــا 
اعمــال عنــف فــي مختلــف المــدن الفرنســية خاصــة 
باريــس، فــان النصيحــة الجــادة موجهــة للمســافرين 
والســياح االيرانييــن بارجــاء ســفرهم الــى فرنســا 

ــالمتهم. ــم وس ــى ارواحه ــا عل حفاظ
وافــادت قنــاة "فرانــس 24" إن حركــة القطــارات 
ومتــرو األنفــاق متوقفــة بشــكل شــبه كلــي بالعاصمــة 
ــدة  ــل وع ــاع النق ــع تواصــل إضــراب قط الفرنســية، م

ــي. ــى التوال ــوم الســادس عل قطاعــات أخــرى، للي

وزارة الصحة تعلن كبح مرض 
االنفالونزا في البالد

طهران-مهــر:- أعلــن وزيــر الصحــة ســعيد نمكــي عــن كبــح مــرض االنفالونــزا في ايــران عبــر التمهيدات 
الالزمــة والتعليمــات والتعــاون الشــعبي للمنع تفشــي الفيروس.

وصــرح نمكــي امــس الثالثــاء، علــى هامــش افتتــاح المركــز الصحــي الشــامل فــي مدينــة "ميامــي" الواقعــة 
فــي محافظــة ســمنان، صــرح: فــي خريــف هــذا العــام شــهدنا تفشــي مــرض االنفالونــزا بشــكل كبيــر، انمــا تــم 

كبحــه عبــر االجــراءات الصائبــة والتمهيــدات والتعليمــات التــي قدمــت للشــعب لوقايــة مــن الــداء.
ــدأ  ــل، وب ــهر المقب ــر الش ــى أواخ ــخص حت ــف10 االف ش ــة لتوظي ــزم وزارة الصح ــى ع ــي ال ــار نمك وأش

عمليــات اســتقطاب الكــوادر.
ونــوه الــى افتتــاح الــف مشــروع صحــي وعالجــي فــي مختلــف انحــاء البــالد، موضحــا: مــن االن لغايــة 
حلــول اســبوع الصحــة بشــهر آبريــل فــي العــام المقبــل ســوف يتــم تشــغيل 50 مشــروع فــي كل اســبوع 

بشــكل متوســط، بالرغــم مــن العراقيــل الماليــة.
والجديــر بالذكــر أن رئيــس المركــز االعالمــي والعالقــات العامــة فــي وزارة الصحــة قــد اعلــن فــي 
تصريــح لــه: أن آخــر حصيلــة لضحايــا االنفالونــزا فــي ايــران منــذ بدايــة الخريــف حســب التقويــم االيرانــي 

ــى 81 شــخصا. ــت ال )23 ســبتمبر( وصل

صادرات السلع غير النفطية للبالد 
تسجل 27 مليار دوالر

ســنوي. أســاس  علــى  بالمئــة   16 كمّــي 
ــف طــن  ــى اســتيراد 22 ال ــل أشــارت ال بالمقاب
مــن الســلع بقيمــة 28.3 مليــار دوالر فــي فتــرة 21 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   22 حتــى  /آذار  مــارس 
2019، قياســيا بـــ 21.7 الــف طــن و29.7 مليــار دوالر 

المســجلة فــي الفتــرة المناظــرة 2018.
والعــراق  الصيــن  أن  البيانــات  وأوضحــت 
علــى  بالترتيــب،  وافغانســتان  وتركيــا  واالمــارات 
رأس قائمــة المســتوردين للســلع االيرانيــة، امــا 
ــن  ــران فهــي الصي ــا اي ــي أســتوردت منه ــدول الت ال
ــي. ــى التوال ــا عل ــد وألماني ــا والهن ــارات وتركي واالم

مهرجــان  افتتــاح  مــع  طهران-فــارس:- 
ســينما الحقيقــة الدولــي، وجــه وزيــر الثقافــة 
الــى  رســالة  صالحــي،  عبــاس  االرشــاد  و 

طهــران. فــي  المقــام  المهرجــان 

في رسالته الى مهرجان سينما الحقيقة..

وزير الثقافة: السينما الوثائقية هي انعكاس للثقافة والهوية الوطنية االسالمية
ــة  ــي الرســالة :الســينما الوثائقي ــاءت ف وج
تكشــف جميــع الحقائــق و االيمــان و الســعي و 
األمــل الموجــود داخــل كل حــدث، و هــذا جوهــر 
ان جميــع العصــور . كمــا التنــوع الموجــود و 
االختــالف فــي الفكــر و العقائــد الموجــودة عنــد 
المشــاهدين تجعلهــم يتوحــدوا مــع بعضهــم 

البعــض، و تنيــر لهــم طريــق المعرفــة.
باالضافــة الــى أن الســينما الوثائقيــة هــي 
ــكاس  ــدرات، و انع ــن الق ــة م ــة متنوع مجموع
االســالمية،  االيرانيــة  الهويــة  و  للثقافــة 
كذلــك تعــرض واقــع المجتمــع و تــروي قصــة 

بــأن  الفــن  واجــب  يأتــي  هنــا  أوجاعهــم. 
قلــب  فــي  المختبــئ  الواقــع  هــذا  يعكــس 
ــالم  ــي مــن خــالل األف الحــدث بشــكل حقيق
الوثائقيــة. أي انهــا انعــكاس  للحــب و االيثــار و 
الرؤيــة الصحيحــة لألمــور و ال بحــث عمــا هــو 
حقيقــي، و ال يعنــي أبــدا التركيــز علــى ماهــو 
ــا  ــرف بعضن ــؤدي ألن نع ــا ي ــر موجــود. مم غي
البعــض أكثــر واعيــن بشــكل كاف لمــا يجــري 
ــا اتخــاذ  ــة ، يمكنن ــذه الطريق ــا. وبه ــن حولن م
خطــوات أكثــر ثباتًــا لكــي تعمــل الســينما 

ــر. ــوة أكب ــة بق الوثائقي

تقرير بريطاني: 5000 داعشي يختبئون قرب الموصل
حــذر تقريــر لصحيفــة )ذي ناشــيونال البريطانيــة(، الثالثــاء، مــن محاولــة “ داعــش« اســتخدام العــراق 
كنقطــة عميــاء للعــودة مجــددا ، مبينــا أن هنــاك مــا بيــن 4000 الــى 5000 عنصــر يختبئــون فــي منطقــة مخمــور 

بالقــرب مــن مدينــة الموصــل شــمال العــراق .
ونقــل التقريــر عــن مســؤولين فــي االســتخبارات والجيــش العراقــي والبيشــمركة إن »المناطــق الجبلية 
التــي ينعــدم فيهــا القانــون مثــل نقطــة قــره تشــوخ بالقــرب مــن مخمــور علــى بعــد حوالــي  60 كيلومتــرا 
جنــوب شــرق الموصــل يتواجــد فيهــا االالف مــن عناصــر داعــش يقــدر عددهــم مــا بيــن 4000 الــى 5000 عنصــر 

وهــم يســتعدون إلنعــاش الجماعــة االرهابيــة بعــد هزيمتهــا فــي العــراق وســوريا«.
ــب الوصــول  ــوف مهجــورة يصع ــي كه ــون ف ــن المســلحين يختبئ واضــاف المســؤولون  أن »االرهابيي
اليهــا باالضافــة الــى وجــود شــبكات مــن االنفــاق للهــروب فــي حــال اكتشــافهم بالقــرب مــن مخمــور وهــم 

يســتخدمون تكتيــكات مرعبــة الخافــة القروييــن هنــاك«.
وطبقــا لـــ الهــور طالبانــي مســؤول احــد وكالتــي االســتخبارات فــي كردســتان »نعتقــد بوجــود مــا بيــن 
4000 الــى 5000 عنصــر فــي تلــك الكهــوف وهــذا بالطبــع اليشــمل الخاليــا النائمــة لهــم فــي المــدن ممــا يرفــع 

االرقــام  بشــكل تصاعــدي ».

اميركا تواجه حرب عصابات 
في سوريا والعراق

اشــخاص  هجمــات  تصاعــد  الــى  اشــارة  فــي 
مجهوليــن ضــد مقــرات عســكرية اميركيــة فــي العــراق 
وســوريا، فقــد ذكــر خبــراء ان حــرب عصابــات جديــدة 
بــدأت ضــد المحتليــن االميركييــن فــي هذيــن البلديــن.

افــراد  اســتهدف  الماضيــة  االيــام  فخــالل 
فــي  االميركــي  للجيــش  مجهولــون معســكرين 
شــمال وغــرب العــراق، يعــرف االول بقاعــدة بلــد 

موجهــة.  بصواريــخ  االســد،  بعيــن  والثانــي 
وبالتزامــن مــع الحادثيــن فقــد وصلتنــا اخبــار بان 
معســكرا للجيــش االميركــي فــي حقــل »العمــر« 
النفطي)شــرق ســوريا( قــد اســتهدف بصواريــخ مــن 
جهــات مجهولــة، فيمــا رد االحتــالل االميركــي علــى 

هــذه الهجمــات بصواريــخ دون هــدف.
الــى ذلــك، اعتبــر »عبــد البــاري عطــوان« هــذه 
االحــداث تغييــرا تكتيكيــا للحــرب علــى اميــركا قائــال: 
ــن  ــن الممك ــه م ــال ان ــد ق ــوري كان ق ــس الس فالرئي
ان نعتمــد علــى قــوى المقاومــة وحــرب العصابــات 
الخــراج اميــركا مــن المناطــق النفطيــة شــرق ســوريا.

برلماني يؤكد على ضرورة توفير حاجات 
البالد من الشركات المعرفية

مجلــس  فــي  النائــب  اكــد  طهران-مهــر:- 
علــى  اختيــاري  اســفنديار  االســالمي  الشــورى 
المعرفيــة  الشــركات  منتجــات  شــراء  ضــرورة 
االيرانيــة بــدال عــن توفيــر حاجــات البــالد مــن 

االجنبيــة. والــدول  االســواق 
العلنــي  االجتمــاع  وفــي  اختيــاري  وأشــار 
لمجلــس الشــورى االســالمي إلــى كلمــة عضــو 
الهيئــة الرئاســية فــي مجلــس الشــورى اإلســالمي 
أميــر حســين قاضــي زادة عــن الــدور الهــام لمشــروع 
الشــركات المعرفيــة ، قائــال: ان اكبــر خطــوة يمكــن 
اتخاذهــا  لدعــم الشــركات المعرفيــة هــي شــراء 

منتجاتهــا.
وبدورهــا قالــت عضــو اللجنــة الالقتصاديــة فــي 
حســيني  فاطمــه  االســالمي  الشــورى  مجلــس 
الشــركات  تواجههــا  التــي  التحديــات  بشــأن 
المعرفيــة: إن المخاطــر السياســية تؤثــر فــي البيئــة 
االقتصاديــة وتســبب مشــاكل للشــركات المعرفيــة.

الشهر الحالي.. انعقاد اجتماع تنمية العالقات التجارية  بين إيران واليابان
طهران-ايســنا:- ينعقــد اجتمــاع تنميــة  العالقــات التجاريــة بيــن إيــران واليابــان بمناســبة ذكــرى الـــ90 
للعالقــات بيــن البلديــن خــالل يومــي 16 و17 ديســمبر فــي كليــة الدراســات العالميــة  فــي  جامعــة  طهــران.
وســيبدأ االجتمــاع بإلقــاء كلمــة  ســيد عبــاس عراقجــي نائــب وزيــر الخارجيــة للشــؤون السياســية، ويســتمر االجتمــاع 

ليوميــن حيــث تنعقــد اجتماعــات اختصاصيــة مختلفــة بمشــاركة ممثليــن مــن الشــركات التجاريــة وخبــراء نطــاق الطاقــة.
وســيلقي ميتســوغو ســايتو الســفير اليابانــي لــدي إيــران ومحممــود نيلــي أحمدآبــادي رئيــس جامعــة 

طهــران كلمــة فــي افتتاحيــة االجتمــاع.

رغم الحظر ..

100 شركة صينية تعمل في ايران
طهران-فــارس:- أعلــن الســفير الصينــي فــي طهــران "جانــغ هــوا" أن اكثــر مــن 100 شــركة صينيــة تعمــل 

فــي ايــران رغــم المشــاكل الماليــة والمصرفيــة التــي أوجدهــا الحظــر االميركــي.
واوضــح الســفير الصينــي فــي اجتمــاع مــع رئيــس غرفــة التجــارة غــالم حســين شــافعي امــس الثالثــاء، 
ــة، مؤكــدا أن هــذا الدعــم  ــى مصالحهــا االقتصادي ــران فــي اطــار الحفــاظ عل ــأن بــالده تدعــم اجــراءات اي ب

عملــي وإن بكيــن تعــارض الحظــر االميركــي االحــادي.
ــا التخليــص الجمركــي  ــة منه ــى معالجــة مشــاكل الشــركات الصيني ــة ال ــة التجــارة االيراني ــا غرف ودع

ــة. ــة االجنبي ــق بالعمل ــا يتعل ــع وفيم للبضائ
مــن جهتــه اكــد شــافعي اخفــاض التبــادل التجــاري االيرانــي الصينــي فــي الوقــت الحالــي، مشــددا علــى 

رغبــة رؤســاء البلديــن فــي رفــع الحجــم التجــاري البينــي.

470 ألف تلميذ اجنبي يتلقون التعليم 
في المدارس االيرانية

طهران-فــارس:- أعلــن المديــر العــام للتربيــة 
أقضيــة محافظــة طهــران محمــد  فــي  والتعليــم 
صيدلــو، ان 470 ألــف تلميــذ اجنبــي يتلقــون التعليم 
فــي الوقــت الحاضــر فــي المــدارس االيرانيــة، بمــن 

فيهــم 117 ألــف تلميــذ فــي محافظــة طهــران.
وخــالل اجتمــاع لمجلــس التربيــة والتعليــم 
ألقضيــة محافظــة طهــران، قــال صيدلــو: ان 470 
ألــف تلميــذ اجنبــي يتلقــون التعليــم فــي الوقــت 
الحاضــر فــي المــدارس االيرانيــة، بمــن فيهــم 117 
ألــف تلميــذ فــي محافظــة طهــران، وان بعضهــم ال 
يدفعــون تكاليــف الدراســة فــي حيــن يتــم التعامــل 

ــن. ــذ االيرانيي ــم كالتالمي معه
وأضــاف: لدينــا خطــط بشــأن التعليــم مــن 

ال  الذيــن  واالشــخاص  االجانــب  للرعايــا  البعــد 
تســجيل  وكذلــك  الدراســة،  مواصلــة  يمكنهــم 
ــة. ــة الخيري ــي المــدارس االهلي ــذ ف هــؤالء التالمي

وفــي هــذا االجتمــاع، قــال رســول بابائــي، مديــر 
اغلــب  أن  والتعليــم،  التربيــة  مجالــس  شــؤون 
افغانســتان، بواقــع  التالميــذ االجانــب هــم مــن 
443 ألــف تلميــذ. ويتــم قبولهــم فــي المــدارس 
االيرانيــة، حالهــم كحــال ســائر التالميــذ االيرانييــن، 
فــي حيــن انــه فــي ســائر الــدول يتلقــى التالميــذ 
والمالجــئ،  المخيمــات  فــي  التعليــم  االجانــب 
ــوى  ــي س ــة ال تغط ــاعدات الدولي ــا ان المس مضيف
التالميــذ  تعليــم  علــى  اإلنفــاق  مــن  بالمائــة   2

االجانــب.


