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في عام قفزة االنتاج..

نوبخت: رصد 10 آالف مليار تومان لدعم االنتاج 
وتوفير فرص العمل

طهران-فــارس:- قــال رئيــس منظمــة التخطيــط والميزانيــة محمــد باقــر نوبخــت ان موازنــة العــام الجــاري 
رصــدت 10 االف و100 مليــار تومــان لدعــم االنتــاج وتوفيــر 

فــرص العمــل فــي العــام الحالــي عــام )قفــزة االنتــاج( .
وشــدد نوبخــت امــس الســبت علــى انــه ونظــرا 
لظــروف الحظــر ، فــإن القطــاع الفنــي والمهنــي فــي 

وضــع متميــز لتنميــة البــاد.
والميزانيــة  التخطيــط  منظمــة  رئيــس  واشــار 
إلــى الهــدف المرســوم لتحقيــق نمــو ســنوي بنســبة 
ثمانيــة بالمائــة فــي وثيقــة االفــاق المســتقبلية للعــام  
ــة  ــز االول بالمنطق ــوأ المرك ــي نتب ــه ولك ــال ان 2025 وق
ــا  ــام 2025 فعلين ــي الع ــا ف ــا وتكنولوجي ــا وعلمي اقتصادي

ان نحقــق تنميــة التقــل عــن ثمانيــة بالمئــة لندخــل مثــل هــذه المنافســة ومــن هنــا يتعيــن علينــا فــي ظــل 
ــا لتحقيــق النمــو االقتصــادي. ظــروف الحظــر ان نغيــر نهجن

وأضــاف أن الخطــة التنمويــة السادســة تحــدد مجاليــن للنمــو االقتصــادي واوضــح ان أحدهمــا اســتقطاب 
اســتثمارات جديــدة ، والتــي كان مــن المفتــرض أن توفــر نمــوا بنســبة 5.5 الــى جانــب نمــو بنســبة 2.5 يتــم 
تحقيقــه عبــر زيــادة اإلنتاجيــة و بعبــارة أخــرى ، كان علينــا أن نحقــق نمــوا بنســبة 5.5٪ مــن النمــو االجمالــي 
البالــغ 8٪ مــن خــال االســتثمار الجديــد البالــغ 660 الــف مليــار تومــان ، وهــو أمــر غيــر ممكــن بســبب ظــروف 

الحظــر مــا يســتلزم منــا التحــرك نحــو زيــادة اإلنتــاج.

خالل اتصاالت هاتفية مع اردوغان وصالح وعلييف..

رئيس الجمهورية يؤكد عزم ايران على تطوير العالقات الشاملة مع تركيا والعراق وآذربيجان
الصين تحتل الصدارة

 العراق واالمارات.. ثاني وثالث 
مستوردي السلع االيرانية

طهــران- فــارس:- أظهــرت بيانــات مصلحــة الجمارك، 
أن الصيــن والعــراق واالمــارات بالترتيــب تصــدرت قائمــة 
الــدول المســتوردة لســلع البــاد فــي فصــل الربيــع فتــرة 20 

مــارس/آذار حتــى 20 يونيو/حزيــران 2020.
وأوضحــت البيانــات، أن صــادرات الســلع االيرانيــة 
ــى  ــن عل ــار دوالر فيمــا اســتحوذت الصي ســجلت 6.4 ملي
1.84 مليــار دوالر منهــا بنســبة 28.9 بالمئــة تاهــا العــراق 
ــارات 970  ــة واالم ــار دوالر وبنســبة 23.4 بالمئ بـــ 1.190 ملي
مليــون دوالر و 15.2 بالمئــة وافغانســتان 500 مليــون دوالرو 

ــة. ــون دوالر و3.9 بالمئ ــا 250 ملي ــة وتركي 7.8 بالمئ
وســجلت صــادرات ايــران فــي فصــل الربيــع 
 44 بانخفــاض ســعري  دوالر  مليــار   6.4 واقــع   ،2020
بالمئــة عــن المســتوى المســجل بربيــع 2019، وذلــك 
لتزامنــه مــع تفشــي فيــروس كورونــا ومــا صاحبتــه 

ــن اجــراءات اغــاق الحــدود. م
ــران ســلعا بقيمــة 7.6  ــل إســتوردت اي  بالمقاب
مليــار دوالر فــي ربيــع 2020 هبوطــا عــن مســتوى 10.4 
مليــار دالر وبنســبة 26.8 بالمئــة عــن ربيــع 2019، 
بـــ 1.94  الصيــن  الــدول المصــدرة،  فيمــا تصــدرت 
مليــار دوالر، تلتهــا االمــارات بـــ 1.7 مليــار دوالر وتركيا 
بـــ 820 مليــون دوالر والهنــد بـــ 530 مليون  وروســيا بـ 

ــي. ــى التوال ــون دوالر عل 420 ملي

ايران تنتج 97 بالمائة من االدوية التي 
تحتاجها محليا

بتدشين مشروع جديد في جزيرة كيش..

زياة انتاج الفوالذ بمقدار 1.2 مليون طن سنويا
في 4 شهور..

الحجم التجاري االيراني يصل الى 20 مليار دوالر

منطقة "بارس" االقتصادية  تصدر سلعا 
بقيمة 1.4 مليار دوالر الستخدامها في مطارات البالد..

الخبرة الوطنية تصنع منظومة قياس 
DME المسافة

ــام عــن  ــة بشــركة المطــارات ســيامك بهن ــام االتصــاالت والماحــة الجوي ــر ع ــن مدي ــارس:- أعل ــران- ف طه
تصنيــع اول نمــوذج لمنظومــة أجهــزة قيــاس المســافة محليــة الصنــع وســيتم تركيبهــا فــي أحــد المطــارات قريبــا.

وبيّــن بهنــام فــي تصريــح امــس الســبت، أن صناعــة حهــاز DME المعنــى بقيــاس مســافة الطائــرة مــع 
المحطــة االرضيــة يأتــي فــي اطــار االفــادة مــن االمكانيــات العلميــة والتقنيــة للبــاد، ولدعــم االنتــاج المحلــي 

ومعالجــة االعتمــاد علــى الخــارج بهــذا الشــأن.
ــات  ــة وشــركة شــيراز للصناع ــارات االيراني ــن شــركة المط ــاون بي ــاج تع ــة نت ــى أن المنظوم وأشــار ال

ــكاو(. ــي )اي ــي الدول ــران المدن ــة الطي ــة لمنظم ــات الفني ــع المواصف ــق م ــة وتتطاب االلكتروني
واكــد أن شــركة المطــارات ستتســلم المنظومــة فــي غضــون شــهرين وســتخضعها لاختبــار لتركيبهــا 

فــي احــد المطــارات، ليتســنى بذلــك االســتغناء عــن توريدهــا مــن المانيــا وبريطانيــا وفرنســا.

مؤشر بورصة طهران يحلق 
57325 نقطة

طهران-فــارس:- أنهــى مؤشــر بورصــة طهــران 
امــس  تــداول  الماليــة جلســة  لاســهم واالوراق 
الســبت، علــى إرتفــاع 57325 نقطــة الــى مســتوى 

1.961.649 نقطــة.
وتخطــت التــداوالت 10.6 مليــار ســهم فــي اطــار 

2.1 مليــون صفقــة بقيمــة 176.29 تريليــون ريــال 
وقــادت صعــود المؤشــر مكاســب أســهم شــركات 
" شســتا" للتأميــن و" خليــج فــارس" للبتروكيماويــات 
للتكريــر  وطهــران  واصفهــان  للنحــاس  والوطنيــة 

و"تأميــن" للنفــط والغــاز والبتروكيماويــات.
وبالســوق المــوازي صعــد المؤشــر "آيفكــس" 
ــداول 2.9  ــى مســتوى 20282 نقطــة، بت 559 نقطــة ال

ــال. ــون ري ــة 61.97 تريلي ــار ســهم بقيم ملي

الناجمة عن كورونا..

تعاون ايراني برازيلي للتعويض 
عن االضرار االقتصادية

برازيليــا  فــي  ســفيرنا  اكــد  طهران-فــارس:- 
حســين قريبــي ورئيــس مجلــس النــواب البرازيلــي 
رودريغــو مايــا، ضــرورة مضاعفــة جهــود التعــاون بيــن 
البلديــن فــي مرحلــة مــا بعــد كورونــا للتعويــض عــن 

ــرض. ــن الم ــة ع ــة الناجم االضــرار االقتصادي
ــان ضــرورة حفــظ  ــاء اكــد الجانب وفــي هــذا اللق
ــع المجــاالت  ــي جمي ــة ف ــات الثنائي ــر العاق وتطوي
وكذلــك تفعيــل دور برلمانــي البلديــن علــى صعيــد 

ــة. ــات االقتصادي ــع العاق ــر وتنوي تطوي
واشــار الســفير قريبــي خــال اللقــاء الــى ماضي 
العاقــات الوديــة بيــن البلديــن واكــد علــى اولويــة 
تحقيــق المصالــح المتبادلــة فــي العاقــات، مشــددا 
ــي  ــض ف ــف للتعوي ــاون المضاع ــرورة التع ــى ض عل
ــة  ــرار االقتصادي ــن االض ــا ع ــد كورون ــا بع ــة م مرحل

الناجمــة عــن المــرض.
مجلــس  رئيــس  تحيــات  قريبــي  ونقــل 
الشــورى االســامي محمــد باقــر قاليبــاف لنظيــره 

ايــران. لزيــارة  الدعــوة  لــه  البرازيلــي، مجــددا 
النــواب  مجلــس  رئيــس  اكــد  جانبــه  مــن 
البرازيلــي اهميــة العاقــات الثنائيــة مــع الجمهوريــة 
البرلمانيــة،  والدبلوماســية  االيرانيــة  االســامية 
مرحّبــا  التجــاري،  التبــادل  ضــرورة  الــى  ولفــت 

بدعــوة نظيــره االيرانــي لزيــارة طهــران.

انشاء ممر مشترك بين ايران وروسيا واوروبا
ــاون االســتراتيجي  ــر التع ــج تطوي ــى نه ــر الطــرق شــهرام ادم نجــاد عل ــد مســاعد وزي طهران-تســنيم:- أك

مــع روســيا قائــًا ان إنشــاء ممــر بيــن 
إيــران وروســيا وأوروبــا علــى قائمــة 
ــة المشــتركة. جــدول األعمــال االيراني

انعقــاد  تــم  انــه  نجــاد  ادم  وقــال 
الجلســة الحاديــة عشــر لهيئــة الحمــل 
والنقــل المشــتركة بيــن ايــران وروســيا 
افــاق  بحــث  االجتمــاع  خــال  وتــم 
وســبل التعــاون المشــترك فــي مجــال 
الســكك الحديديــة والطــرق والممــرات 

الجويــة والموانــئ البحريــة.
وحــول تأثيــر تطــور التعــاون اإليرانــي - الروســي فــي مختلــف المجــاالت، أضــاف: إن البلديــن إيــران وروســيا، 
ــق  ــإن تعمي ــل، ف ــي مجــال النق ــد ف ــه التحدي ــى وج ــة. وعل ــي المنطق ــة ف ــادالت مختلف ــران ومحــددان لمع مؤث

العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وتســهيل تدفــق النقــل بطــرق مختلفــة ســيعزز التجــارة بيــن البلديــن.
وأكــد مســاعد وزيــر الطــرق علــى نهــج تطويــر التعــاون االســتراتيجي مــع روســيا قائــًا انــه تــم وضــع 
إنشــاء ممــر بيــن إيــران وروســيا وأوروبــا علــى قائمــة جــدول األعمــال االيرانيــة المشــتركة خــال االجتمــاع 
مضيفــا انــه فــي الســنوات المقبلــة، ســتكون هنــاك تبــادالت تجاريــة ذات قــدرة عاليــة بيــن ايــران والــدول 

األعضــاء فــي االتحــاد والــدول غيــر الســاحلية األخــرى.

مد أنبوب بحري لرفد محطات جزيرة 
"كيش" بالغاز

فيلم رسوم متحركة من ايران تفوز بمهرجان 
القارات الخمس بفنزويال

ــة ســيد  ــة ســينما الشــباب فــي محافظــة خراســان الرضوي ــال رئيــس مكتــب جمعي ــا:- ق مشــهد- ارن
وحيــد ســيد حســيني: ان فيلــم الرســوم المتحركــة القصيــرة " أنــا لســت أليــس لكــن هــذه بــاد العجائــب" 
فــاز بجائــزة أفضــل مخــرج وأفضــل ســيناريو فــي مهرجــان فنزويــا الســينمائي الدولــي "القــارات الخمــس".
وقــال ســيد حســيني: ان الــدورة الرابعــة مــن مهرجــان "القــارات الخمــس" )FICOCC( الدولــي أقيمــت 

فــي فنزويــا يــوم 31 يوليــو بمشــاركة فنانيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم.
ــي  ــام 2020: مهرجــان الســينما الدول ــي ع ــا ف ــة كله ــات التالي ــي المهرجان ــم ســابقا ف وشــارك هــذا الفيل
الـــ23 فــي تورنتــو ، إيطاليــا ، مهرجــان الرســوم المتحركــة الصربــي الدولــي الـــ18، مهرجــان الفيلــم البرتغالــي 
 beyond( الدولــي الرابــع والمهرجــان الدولــي الســادس الفــام الرعــب والمهرجــان الدولــي الرابــع لفيلــم

earth film festival( فــي الهنــد والنســخة الثامنــة مــن مهرجــان الفيلــم األوكرانــي الدولــي.

ضبط كوكايين بحوزة أحد حراس الملكة 
البريطانية إليزابيث

السعودية تبني سجنا بمساحة بلدة 
كاملة غرب العوامية

حســاب  نشــرها  مُصــوّرة  لقطــات  أظهــرت 
ناشــط قطيفــي« علــى »تويتــر« ضخامــة المســاحة 
الجغرافيــة للســجن ومركــز »الشــرطة« الجديــد 
الــذي تبنيــه الســلطات الســعودية غــرب العواميــة.

وبحســب »ناشــط قطيفــي«، يــوازي حجــم 
ــا يطــرح  ــة، م ــدة كامل ــد مســاحة بل الســجن الجدي
ــه فــي ظــّل مــا  تســاؤالت عــن جــدوى هــذا التوجّ
لــم تشــهده  مالــي  مــن عجــز  المملكــة  تعانيــه 
ســابًقا، تضاعــف أكثــر مــع تنصيــب محمــد بــن 

ســلمان وليًــا للعهــد.
كمــا تُظهــر اللقطــات عمليــات إنشــائية لمبــانٍ 

وأبــراج مراقبــة داخــل الجــدار العــازل.

صحيفة بريطانية: اليمن سيواجه أسوأ مجاعة عام 2020
أكــدت صحيفــة »اإلندبندنــت« البريطانيــة فــي تقريــر لهــا، أن عــام 2020 ســيكون أســوأ أعــوام الجــوع فــي 

اليمــن بســبب الحــرب األهليــة وغــارات التحالــف وجائحــة كورونــا، والفيضانــات.
وجــاء فــي التقريــر الــذي أعدتــه بيــل تــرو، أن »أكثــر مــن نصــف ســكان اليمــن كانــوا يعتمــدون علــى 

المســاعدات الغذائيــة التــي تأتــي مــن الخــارج، وأن الوضــع زاد ســوءا بعــد وصــول وبــاء كورونــا للبــاد«.
ــام 2020  ــا، إن »ع ــة قوله ــر بالمجاع ــذار المبك ــة اإلن ــبكة أنظم ــن ش ــا روي، م ــن فانيس ــر ع ــل التقري ونق
ســيكون هــو األســوأ مــن حيــث إجمالــي عــدد الســكان المتوقــع أنهــم بحاجــة إلــى مســاعدات غذائيــة«.
وحســب تقديــرات األمــم المتحــدة، فــإن »مــا يقــدر بنحــو 2.4 مليــون طفــل فــي اليمــن يقفــون علــى 
حافــة المجاعــة بحلــول نهايــة العــام، بســبب الصــراع والنقــص غيــر المســبوق فــي المســاعدات اإلنســانية«.

ألقــت قــوات األمــن البريطانيــة القبــض علــى 
احــد حــراس الملكــة البريطانيــة إليزابيــث، اثــر عثــور 

ــه. ــي حوزت ــن ف ــادة الكوكايي ــى م ــن عل ــوات االم ق
الحــارس  اعتقــال  تــم  ميــل  ديلــي  وحســب 
ــاء الماضــي،  ــوم الثاث ــة، ي ــدة النخب ــي لوح المنتم
بعــد أن عثــرت الشــرطة علــى آثــار الكوكاييــن فــي 
حمــام الحــراس فــي قصــر ســانت جيمــس، حيــث 
كان المشــتبه بــه يــؤدي خدمتــه، ومــن ثــم، فتشــت 

أجهــزة إنفــاذ القانــون غرفتــه وســيارته وعثــرت علــى 
خمســة أكيــاس مــن الكوكاييــن وأربعــة أكيــاس 

مــن الكيتاميــن بيــن متعلقاتــه.
ــراد  ــه هــو أحــد أف ــوض علي ــر الحــارس المقب ويعتب
وحــدة الحراســة المعروفــة باســم »كولدســتريم«، والتــي 
تعتبــر واحــدة مــن مهماتهــا حمايــة مســاكن وقصــور 
ــة  ــك قلع ــي ذل ــا ف ــة بم ــت الثاني ــا إليزابي ــة بريطاني ملك

ــل. ــي مي ــام حســب ديل وندســور وقصــر باكنغه

طهران-فــارس:- أعلــن مســؤول بشــركة »بــارس« 
للنفــط والغــاز، عــن مــد أنبــوب بحــري لنقــل الغــاز لجزيــرة 

كيــش الواقعــة بالخليــج الفارســي.
حقــل  تطويــر  مشــرف  مهرابــي  عبــداهلل  وأوضــح 
كيــش فــي تصريــح امــس الســبت، بــأن عمليــات مــد 

 shore (االنبــوب البحــري مــن شــاطئ الجزيــرة
pulling ( قــد أنتهــت بفتــرة قياســية خــال 7 

ــم. ــه 2.2 ك ــغ طول ــث يبل ــام، حي أي
تشــكل  العمليــات  هــذه  أن  الــى  ولفــت 
االنبــوب  مــد  مشــروع  مــن  مبدئيــا  قســما 
ــة  ــرزة« الواقع ــة »ك ــش و منطق ــرة كي ــن جزي بي
ايــران. جنــوب  فــي  »هرمــزكان«  بمحافظــة 

مهرابــي بيّــن أن وبعــد اتمــام عمليــات 
باقــي  ســيصل  الشــاطئ،  مــن  التمديــد 
الخــط الــى منطقــة كــرزة )مينــاء آفتــاب( عبــر 
ســفينة وضــع االنابيــب »ســي مســتر« التابعــة لشــركة 
ــة  ــا الجهــة المقاول ــة بصفته ــة االيراني المنشــآت البحري

بفتــرة مــا بعــد 21 اغســطس/آب الجــاري.
وباتمــام وتدشــين المشــروع ســيتم ربــط جزيــرة كيــش 
بالخــط الســابع للشــبكة العامــة، لتتســنى بذلــك إمكانيــة نقــل 

الغــاز للمحطــات الكهربائيــة الواقعــة فــي الجزيــرة.

طهــران- فــارس:- اعلــن اميــن نقابــة منتجــي 
ــي  ــر نام ــاد صاب ــي الب ــة ف ــة لادوي ــواد األولي الم
بانــه يتــم فــي الوقــت الحاضــر انتــاج 70 بالمائــة 
مــن المــواد األوليــة لادويــة الازمــة ممــا وفــر 
تنفــق  كانــت  دوالر  مليــون   200 و  مليــارا  للبــاد 
ســابقا الســتيرادها مــن الخــارج، الفتــا الــى ان 97 
بالمائــة مــن االدويــة التــي تحتاجهــا البــاد يتــم 

ــا. ــا محلي انتاجه
وقــال نامــي فــي تصريــح انــه يتــم فــي الوقــت 
األوليــة  المــواد  مــن  بالمائــة   70 انتــاج  الحاصــر 
 200 و  مليــارا  للبــاد  وفــر  ممــا  لادويــة  والفعالــة 
ــن  ــة م ــاج 97 بالمائ ــم انت ــك يت ــون دوالر وكذل ملي

حاجــة البــاد لادويــة.
الـــ 30  واكــد ضــرورة العمــل مــن اجــل انتــاج 
والفعالــة  األوليــة  المــواد  مــن  المتبقيــة  بالمائــة 

لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي الكامــل فــي هــذا المجــال.
االدويــة  النتــاج  الوســطية  المــواد  ان  واضــاف، 
تســتورد مــن الصيــن والهنــد فــي الوقــت الحاضــر 
حيــث يتوجــب اتخــاذ خطــوات اساســية النتــاج مثــل 
هــذه المــواد وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي فيهــا وينبغــي 

علــى المســؤولين ايضــا تقديــم الدعــم الــازم.
وقــال نامــي، اننــا االن علــى اســتعداد كامــل 
النتــاج المــواد الوســطية بعــزم الناشــطين فــي هــذا 
المجــال بالبــاد بغيــة الحيلولــة دون بيــع المــواد 
االوليــة للمنتوجــات البتروكيمياويــة والمنجميــة.

طهــران- فــارس:- أعلــن مشــرف 
منطقــة  لجمــارك  العامــة  االدارة 
الخاصــة  االقتصاديــة  »بــارس« 
بالطاقــة فــي جنــوب غــرب البــاد 
ــر  ــن تصدي ــدي ، ع ــاس حمي اميرعب
ســلع بقيمــة تخطــت 1.4 مليــار دوالر 
 20 حتــى  مــارس/آذار   20 فتــرة  فــي 

.2020 يوليو/تمــوز 
وأوضــح  حميــدي فــي تصريــح 
اجمالــي  أن  الســبت،  امــس 

الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  مــن  الصــادرات 
ســجلت 6 ماييــن و43 الفــا و568 طنــا وشــملت 
الخفيــف  اثيليــن  والبولــي  والبوتــان  البروبــان 
والكبريــت  واالمونيــا  الغــاز  ومكثفــات  والثقيــل 

الخــام. والنفــط  والمطــاط 
ــا  ــن وكوري ــت للصي ــى أن الســلع توجه وأشــار ال
وتركيــا  واندونيســيا  واليابــان  والهنــد  الجنوبيــة 

وايطاليــا والمانيــا ومصــر والكويــت وغيرهــا مــن الدول.
حميــدي نــوه الــى ترانزيــت 6465 طنــا مــن 
الفتــرة  فــي  دوالر  مليــون   121.95 بقيمــة  الســلع 
الفتــرة  عــن  بالمئــة   22 بنمــو ســعري  المذكــورة 

.2019 المناظــرة 

ــاج  ــع انت ــد لرف ــا:- بتدشــين مشــروع جدي طهران-ارن
الفــوالذ بمقــدار 1.2 مليــون طــن فــي جزيــرة كيــش يبلــغ 

حجــم انتــاج ايــران الســنوي 35 مليــون طــن .
لتنميــة  كاوة  لشــركة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
ــه  ــك ان ــد اتاب ــيد محم ــة س ــة القابض ــات المعدني الصناع
فــوالذ كاوة فــي  الثانيــة مــن مصنــع  المرحلــة  بافتتــاح 
 1.2 للفــوالذ بمقــدار  ايــران  انتــاج  زيــادة  كيــش ســيتم 

. مليــون طــن ســنويا 
ــن الخطــة  ــه وضم ــك امــس الســبت ان واضــاف اتاب
ــوزارة الصناعــة والتعديــن والتجــارة االيرانيــة  الخمســية ل
فــأن انتــاج الفــوالذ ســيبلغ 55 مليــون طــن بنهايــة عــام 2024 

وبنهايــة العــام الحالــي ســيكون 35 مليــون طــن.
واظهــرت بيانــات رســمية لنقابــة مصنعــي الفــوالذ 

عــن تســجيل 1.041 مليــون طــن مــن صــادرات ســبائك 
الفــوالذ االيرانــي خــال االشــهر الثاثــة االخيــرة .

 135 و  ماييــن  ســبعة  انتــاج  الــى  البيــان  واشــار 
الــف طــن مــن ســبائك الفــوالذ خــال  فصــل الربيــع ) 20 
ــادة  ــجل زي ــران 2020( لتس ــى 20 يونيو/حزي ــارس/آذار حت م

قدرهــا 3٪ مقارنــة مــع العــام الــذي ســبقه .
ــن  ــر عشــرة منتجي ــن اكب ــران هــي ضم ــر ان اي يذك
الماضــي  العــام  وبلغــت صادراتهــا  العالــم  فــي  للفــوالذ 
) انتهــى فــي 20 مــارس 2020( 8.5 مليــون طــن بمبلــغ 3 

. دوالر  مليــارات 

الرئيــس  اشــار  طهران-ارنــا:- 
العاقــات  الــى  روحانــي  حســن 
وانقــرة  طهــران  بيــن  الطيبــة 
خاصــة  المجــاالت  مختلــف  فــي 
ــزم  ــدا ع ــة، مؤك ــة والتجاري االقتصادي
االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة 
الشــاملة  العاقــات  تطويــر  علــى 
والتعــاون الــودي واالخــوي مــع تركيــا.
مــع  هاتفــي  اتصــال  وخــال 
طيــب  رجــب  التركــي  نظيــره 
روحانــي  الرئيــس  هنــأ   ، اردوغــان 

عيــد  لمناســبة  التركــي  والشــعب  الحكومــة 
بمواصلــة  املــه  عــن  معربــا  المبــارك،  االضحــى 
التعــاون بيــن البلديــن وتبــادل الخبــرات بينهمــا 

كورونــا. مــرض  علــى  للســيطرة 
واشــار رئيــس الجمهوريــة الــى بعــض القضايــا 
ــن  ــا باســتتباب االم ــة، آم ــي المنطق والمشــاكل ف
واالســتقرار فــي انحــاء المنطقــة عبــر بــذل الجهــود 

والتعــاون مــن قبــل جميــع دولهــا.
الحظــر  الــى  روحانــي  الرئيــس  واشــار 
االيرانــي  الشــعب  ضــد  الظالــم  االميركــي 
واضاف،انــه ينبغــي فــي هــذه الظــروف المزيــد 

الــدول  بيــن  والتعــاون  العاقــات  تطويــر  مــن 
وتركيــا. ايــران  مثــل  والجــارة  الصديقــة 

مــن جانبــه هنــأ الرئيــس التركــي فــي هــذا 
االضحــى  عيــد  لمناســبة  الهاتفــي  االتصــال 
ــد  ــان يكــون هــذا العي ــه ب ــا عــن امل ــارك، معرب المب
ــع  ــن ولجمي ــر والبركــة لشــعبي البلدي مصــدر الخي

العالــم. فــي  المســلمين 
ــر  ــرورة تطوي ــى ض ــي ال ــس الترك ــار الرئي واش
بيــن  واالقتصــادي  التجــاري  والتعــاون  العاقــات 

ايــران وتركيــا واالســراع فــي انجــاز التبــادل التجاري 
عــن  معربــا  الصحيــة،  البروتوكــوالت  التــزام  مــع 
للتعــاون  االعلــى  المجلــس  املــه بعقــد اجتمــاع 
االســتراتيجي بيــن البلديــن فــي القريــب العاجــل.

اتصــال  خــال  روحانــي  الرئيــس  اكــد  كمــا 
ــح ضــرورة  ــي برهــم صال ــره العراق ــع نظي ــي م هاتف
العاقــات  تعزيــز  مــن  للمزيــد  الجهــود  بــذل 
والتعــاون الثنائــي واالســراع فــي تنفيــذ االتفاقيــات 

البلديــن. بيــن  الموقعــة 
وقــدّم الرئيــس روحانــي فــي هــذا االتصــال 
ــح  ــي برهــم صال ــره العراق ــه لنظي ــي تهاني الهاتف
لمناســبة عيــد  العراقــي  والشــعب  والحكومــة 
األضحــى المبــارك باعتبــاره تجســيدًا لوحــدة 
كانــت  االواصــر  ان  وقــال،  العالــم  مســلمي 
راســخة علــى مــر التاريــخ بيــن شــعبي البلديــن 
حيــث تتجلــي اكثــر فــي هــذه المناســبات، وآمــل 
مــع تراجــع تفشــي مــرض كورونــا أن يتمكــن 
مواطنــو ومســؤولو البلديــن مــن تبــادل الزيــارات 

ــر. ــر فاكث البقية على الصفحة7أكث

مصلحــة  متحــدث  أعلــن  طهران-فــارس:- 
الجمــارك روح اهلل لطيفــي عــن تســجيل حجــم 
التبــادل التجــاري الســلعي 19.653 مليــار دوالر فــي 4 
شــهور فتــرة 20 مــارس/آذار حتــى 20 يوليو/تمــوز 2020.

ــح امــس الســبت،  ــي تصري ــي ف وأوضــح لطيف
أن صــادرات الســلع غيــر النفطيــة ) باســتثناء النفــط 
وتجــارة  الوقــود  وزيــت  االبيــض  والنفــط  الخــام 
الشنطة(ســجلت 30 مليونــا و285 الــف طــن بقيمــة 
8.713 مليــار دوالر فــي الفتــرة المذكــورة بانخفــاض  

ــى اســاس ســنوي. نحــو 40 بالمئــة عل

الــى  انخفضــت  الــواردات  أن  الــى  وأشــار 
ــار دوالر بحجــم 11.793 مليــون طــن فــي  10.922 ملي

االربعــة. الشــهور 
لطيفــي أكــد أن الصيــن تصــدرت قائمــة الــدول 
المســتوردة بـــ 8.469 مليــون طــن بقيمــة 1.474 مليــار 
دوالر وبنســبة إســتحواذ تخطــت 28 بالمئــة، تاهــا 
دوالر  مليــار   1.965 بـــ  طــن  مليــون   6.446 بـــ  العــراق 
وبنســبة تجــاوزت 22 بالمئــة واالمــارات بـــ 4.625 مليــون 
طــن وبقيمــة 1.216 مليــار دوالر وبنحــو 14 بالمئــة، إضافــة 
الــى افغانســتان 2.115 مليــون طــن بـــ 713 مليــون دوالر 
وبنســبة 8 بالمئــة وتركيــا بحجــم 838 الــف طــن بـــ 

405 االف دوالر وبنســبة 5 بالمئــة.


