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توقيع اتفاق افتتاح السفارات بين 
البحرين واالحتالل األحد

ــن  ــة إن البحري ــث الصهيوني ــة الب ــت هيئ قال
ســتوقع مــع االحتــال يــوم األحــد اتفــاق فتــح 
فــي  دبلوماســية  عاقــات  وإقامــة  ســفارتين 
األمريكــي،  الخزانــة  وزيــر  سيرأســه  اجتمــاع 

منوتشــين. ســتيفين 
التوقيــع ســتكون مســاء  وقالــت إن مراســم 
األحــد، فيمــا طلبــت البحريــن عــدم توقيــع معاهــدة 
بســبب  المرحلــة،  هــذه  فــي  شــامل«  »ســام 
ــع،  ــاق التطبي ــت اتف ــي طال ــادات الواســعة الت االنتق

بحســب موقــع »والــا« اإلخبــاري.
المتحــدة  بالواليــات  الخزانــة  وزارة  وأعلنــت 
الجمعــة، أن منوتشــين ســيرأس وفــدا أمريكيــا 
الصهيونــي  الكيــان  إلــى  زيــارة  الســبت  يبــدأ 

والبحريــن. واإلمــارات 
وبحســب بيــان الــوزارة األمريكيــة، فــإن 
و20   17 بيــن  الفتــرة  فــي  الزيــارة ستســتمر 

أكتوبــر. األول/  تشــرين 
وتأتــي الزيــارة بعــد شــهر مــن توقيــع اإلمــارات 
ــى اتفاقيــن إلقامــة عاقــات رســمية  والبحريــن عل
بلديــن  أول  ليصبحــا  الصهيونــي،  االحتــال  مــع 

ــا. ــذ 25 عام ــذه الخطــوة من ــن يتخــذان ه عربيي

استشهاد طفلة وإصابة شقيقتها 
إثر قصف سعودي على صعدة

استشــهدت طفلــة وأصيبــت شــقيقتها، الجمعة، 
إثــر قصــف ســعودي علــى محافظــة صعدة.

وأفــاد موقــع »المســيرة نــت« فــي المحافظــة 
باستشــهاد طفلــة فــي الخامســة مــن العمــر وإصابــة 
علــى  ســعودي  صاروخــي  قصــف  إثــر  شــقيقتها 

ــة. ــم الحدودي ــة باق مديري
آخــران  اثنــان  وأصيــب  استشــهد  مواطنًــا  وكان 
االثنيــن الماضــي بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي 

ــة. ــذات المحافظ ــة ب ــدا الحدودي ــة ش ــى مديري عل

الرياض البديل االضعف 
لواشنطن ضد طهران

مهدي منصوري
جــاء  تصريــح مســاعد الخارجيــة االميركيــة 
الريــاض  تضــع  ان  قــررت  واشــنطن  ان 
حالــة  مــدى  يعكــس  طهــران،  مقابلــة  فــي 
االنهــزام والضعــف الــذي يواجهــه  االميــركان 
قــدرة  امــام  الذريــع  وفشــلهم  المنطقــة  فــي 
ايــران التــي اخــذت تتعاظــم وعلــى مختلــف 
باالمــس  اعلنــت  وانهــا  خاصــة  المســتويات 
وعلــى اعتــاب رفــع الحظــر التســليحي عنهــا 
لمــن  الســاح  وشــراء  لبيــع  مســتعدة  انهــا 
يرغــب بــه مــن الــدول وبطبيعــة الحــال فــان 
تصريــح المســؤول االميركــي لــم يــأت  مــن 
فــراغ وانــه وكمــا تشــير كل التقاريــر ان اميــركا 
قــد فقــدت  ليــس فقــط مصداقيتهــا فــي العالــم 
بــل هــي اليــوم فــي اضعــف حاالتهــا نتيجــة 
لترامــب  والامتزنــة  الهوجــاء  للسياســات  
ــدول ممــن يقــف الــى  ــم يجــد مــن ال ــذي ل وال
جانبــه فــي جميــع قراراتــه بحيــث وصــل عــداؤه 

الــى اقــرب المتحالفيــن مــن الــدول.
بــه االميــركان مــن ان  وامــا مــا يفكــر 
فــي  ايــران  قبــال  فــي  الســعودية  تكــون 
المنطقــة امــر يدعــو  لاســتهجان الن اميــركا 
ــة وســطوة  ــدرات وهيمن ــن ق ــه م ــا تملك وبم
ــم  ــا رغ ــا ذريع ــر فش ــذا االم ــي ه ــلت ف فش
كل محاوالتهــا االجراميــة ضــد طهــران والتــي 
كانــت الســعودية فيــه قطــب الرحــى، فكيــف 
الســعودي  النظــام  تســتطبع  انهــا  تعتقــد 
الهــش والضعيــف والــذي يــرى فــي الوجــود 
ــدرة  ــوة وق ــة مصــدر ق ــي المنطق االميركــي ف
لــه ولــذا فمــا يقــوم بــه النظــام الســعودي مــن 
اجــرام بحــق شــعوب المنطقــة كان بســبب 
ــذا النظــام  ــل ان ه ــي وال نغف الدعــم االميرك
اليــوم فــي اضعــف حاالتــه خاصــة مــع جيرانــه 
مــن دول مجلــس التعــاون بحيــث وصــل فيــه 
الــى حالــة مــن االنــزواء السياســي القاتــل 
التــي  الداخليــة  مشــاكله  الــى  باالضافــة 
بــدأت تنخــر فــي قــواه  التــي افقدتــه تاثيــره 
فــي مجريــات االحــداث فــي المنطقــة، مــع 
ــوم يعيــش ســاعاته  ماحظــة ان ترامــب الي
او ايامــه االخيــرة فــي البقــاء بمنصبــه ممــا 
عكــس حالــة مــن الهلــع والخــوف  لــدى كل 
مــن وضــع ركابــه فــي الحصــان االميركــي 
يمكــن  فكيــف  اذن  المنطقــة.  دول  مــن 
للنظــام الســعودي الضعيــف الــذي بــات فــي 
طريقــه الــى االنهيــار ان يكــون فــي  مواجهــة 
الــدول  باحتــرام  تحظــى  التــي  طهــران 
لمــا تملكــه مــن قــدرات وامكانيــات هائلــة 
بحيــث اعترفــت بعــض االوســاط السياســية 
واالعاميــة االميركيــة انــه ال يمكــن ان نغفــل 
ــان كا  ــذا ف ــة، ول ــي المنطق ــران ف ــدرة طه ق
مــن ترامــب وبايــدن وفــي آخــر تصريــح لهــم 
انهــم وفــي حالــة فوزهمــا فــي االنتخابــات 
فــان اول دولــة يتصلــون بهــا هــي طــران. 
ــران  ــن ان اي ــا م ــح منهم ــراف صري ــذا اعت وه
اليــوم اصبحــت رقمــا صعبــا اليمكــن تجــاوزه 

او التغاضــي عنــه.

االمم المتحدة: الحظر يؤدي الى شحة الموارد واالجهزة الطبية لمكافحة كورونا في فصل الشتاء..

ايران تهدف لتصدير 70 مليون متر 
مكعب من الغاز يوميا

طهران-ارنــا:- اعلــن مديــر شــؤون التوزيــع فــي شــركة الغــاز الوطنيــة محمــد رضــا جوالئــي بــان الشــركة 
تهــدف لتصديــر 70 مليــون متــر مكعــب مــن الغــاز الــى الخــارج يوميــا خــال فصــل الشــتاء القــادم.

ــال جوالئــي: ســيتم خــال  وق
مليــون   820 ضــخ  الشــتاء  فصــل 
متــر مكعــب مــن الغــاز يوميــا فــي 
خطــوط االنابيــب منهــا مــا بيــن 
580 الــى 600 مليــون متــر مكعــب 
لاســتهاك المنزلــي و 70 مليــون 

متــر مكعــب للتصديــر.
ــت  ــي الوق ــم ف ــه يت واوضــح بان
متــر  مليــون   700 انتــاج  الحاضــر 
مكعــب مــن الغــاز يوميــا فــي البــاد 
واضــاف: يتــم اســتخدام 300 مليــون متــر مكعــب مــن هــذا الحجــم لاســتهاك المنزلــي الــذي ارتفــع خــال 
االســبوع الماضــي بمقــدار 120 مليــون متــر مكعــب نظــرا النخفــاض درجــات الحــرارة فــي اغلــب مناطــق البــاد.

واشــار الــى انــه ســيتم قريبــا االنتهــاء مــن عمليــات الصيانــة والتصليــح فــي مصافــي الغــاز فــي البــاد 
وقــال: انــه وبعــد االنتهــاء مــن عمليــات التصليــح والصيانــة ســنصل الــى الحــد االقصــى النتــاج الغــاز.

وقــال جوالئــي: انــه مــا عــدا الغــاز المســتهلك لمختلــف الصناعــات مثــل الصلــب ســيبلغ حجــم الغــاز 
الــذي يتــم تزويــد محطــات الطاقــة بــه مــا بيــن 30 الــى 40 مليــون متــر مكعــب يوميــا.

نيويــورك - ارنــا:- اكــدت المقــررة الخاصــة لمنظمــة االمــم المتحــدة الســيدة 
»ألنــا دوهــان«، فــي تقريــر لهــا حــول اثــار الحظــر الســلبية علــى اداء الــدول فــي 
مكافحــة حائجــة كورونــا، اكــدت ان هــذا الحظــر ســيؤدي الــى شــحة االمكانيــات 

واالجهــزة الطبيــة عنــد تلــك البلــدان.
العامــة لامــم  الثالثــة للجمعيــة  اللجنــة  فــي اجتمــاع  وخــال كلمتهــا، 
المتحــدة، اشــارت »دوهــان« الــى تداعيــات الحظــر االحــادي )االمريكــي( فــي كل 
مــن كوبــا وســوريا وايــران؛ مبينــة انــه تســبب فــي قلــة المــوارد واالجهــزة الطبيــة 

لــدى هــذه الــدول.
واذ اكــدت علــى التزامهــا ببــذل الجهــود لتقليــص اثــار الحظــر الســلبية 
الــى ادنــى مســتوياتها عبــر ارســال وتوفيــر االجهــزة الطبيــة الازمــة لمكافحــة 
فيــروس كوفيــد 19 )كورونــا( الــى الــدول المحظــورة، نوهــت المســؤولة االمميــة 

الــى ان هنــاك شــركات وبنــوك فــي انحــاء العالــم التــي تمتنــع عــن التعامــل مــع 
هــذه البلــدان لكونهــا تخشــى االثــار الجانبيــة للحظــر احــادي الجانــب.

دوهــان، اعربــت عــن اســفها لمواقــف العديــد مــن الــدول التــي تتنصــل فــي 
ظــروف جائحــة كورونــا، عــن الغــاء الحظــر خشــية التداعيــات الجانبيــة، »فيمــا 
هنــاك بلــدان اخــرى مثــل امريــكا التــي تــدأب مــن خــال قانــون قيصــر علــى 

تشــديد الحصــار والحرمــان فــي العالــم«.
ــة  ــام لمنظم ــن الع ــب االمي ــن جان ــررة م ــب المتك ــم المطال ــه رغ ــر، ان يذك
االمــم المتحــدة والمفوضيــة العليــا لحقــوق االنســان فــي ظــل انتشــار وبــاء 
كورونــا، لكــن واشــنطن لــم تقــم بتخفيــض الحظــر الــذي تفرضــه حاليــا علــى 
ــة  ــي عرقل ــاق وبالتال ــق الخن ــى تضيي ــل العكــس عمــدت ال ــران، ب ــل اي دول مث

ــا. ــة فيه ــة والعاجي ــراءات الطبي االج

اليوم..رئيس المجلس األعلى للمصالحة الوطنية 
األفغاني يزور طهران

طهران-ارنــا:- أعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة ســعيد خطيــب زادة ان رئيــس المجلــس األعلــى للمصالحــة 
الوطنيــة األفغانــي عبــداهلل عبــداهلل 

ســيزور ايــران اليــوم القــادم.
ــس  ــب زاده ، إن رئي ــال خطي وق
للمصالحــة  األعلــى  المجلــس 
ــداهلل  ــداهلل عب ــي عب ــة األفغان الوطني
وفــد  راس  علــى  طهــران  ســيزور 
مــن أعضــاء هــذا المجلــس وأعضــاء 
مــن المجلــس الوطنــي ومســؤولين 

االفغانيــة. الخارجيــة  بــوزارة 
وســيلتقي عبــداهلل خــال زيارتــه 

الــى طهــران والتــي تســتغرق 3 أيــام، الرئيــس حســن روحانــي ورئيــس مجلــس الشــورى اإلســامي محمــد باقــر 
قاليبــاف ووزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف وعــددا آخــر مــن كبــار المســؤولين االيرانييــن.

المنتجات الزراعية اإليرانية 
تصدر إلى 54 دولة

تبريــز- ارنــا:- قــال رئيــس مؤسســة الجهــاد 
الشــرقية  اذربايجــان  محافظــة  فــي  الزراعــي 
أكبــر فتحــي ، ان المنتجــات الزراعيــة مــن هــذه 
المحافظــة تصــدر الــى 54 دولــة مشــيرا الــى أن 
ــى الخامســة  ــى ال ــز االول ــل المراك المحافظــة تحت

فــي انتــاج 30 محصــوال زراعيــا .
اذربايجــان  محافظــة  ان   ، فتحــي  واضــاف 
الشــرقية بالمرتبــة األولــى علــى البــاد فــي مجــال 
إنتــاج  وفــي  العــدس،  وخاصــة  الحبــوب  زراعــة 
ــث المســاحة  ــن حي األعــاف والبرســيم، ســواء م
المزروعــة أو اإلنتــاج، فأنهــا بالمرتبــة األولــى ايضــا.
ــة أذربايجــان الشــرقية  ــى أن محافظ وأشــار إل
تحتــل المرتبــة الرابعــة فــي إنتــاج القمــح علــى 
البســتنة  فــي  قائــا:  وتابــع  البــاد،  مســتوى 
وإنتــاج التفــاح، تحتــل المرتبــة الثانيــة وفــي إنتــاج 
المشــمش والسمســم فــي المرتبــة األولــى ، كمــا 
انهــا تحتــل المراتــب مــن األولــى إلــى الســابعة فــي 

ــه. ــواع الفواك ــاج ان ــاد بانت الب
وعــن إنتــاج المواشــي والدواجــن، قــال فتحــي: 
وإنتــاج  والدواجــن  الحيوانيــة  الثــروة  قطــاع  فــي 
اللحــوم الحمــراء، تحتــل محافظتنــا المرتبــة الثالثــة 
ــا  ــاج البيــض، فأنه ــي إنت ــة، وف ــى مســتوى الدول عل
البــاد  البيــض فــي  تعتبــر محــور مهــم إلنتــاج 
ــي  ــه ف ــم إنتاج ــض يت ــن البي ــة م ــو 10.5 بالمئ ونح

محافظــة أذربايجــان الشــرقية.
الزراعيــة  المنتجــات  تصديــر  قيمــة  تبلــغ  و 
ــون  ــي 400 ملي لمحافظــة أذربايجــان الشــرقية حوال

دوالر فــي الســنة.

الهند تخفض رسوم النقل بواقع 40 بالمئة 
عبر ميناء جابهار

نيودلهي-ارنا:-اعلنــت وزارة الماحــة البحريــة الهنديــة تمديــد قرارهــا برصــد خصــم بقيمــة 40 بالمئــة 
ولفتــرة عــام اخــر، فــي رســوم نقــل البضائــع بيــن موانــئ هــذا البلــد ومينــاء جابهــار االيرانــي )جنــوب شــرق(.

"اليــو  صحيفــة  ونقاعــن 
مينــت" الهنديــة، ان الخصــم الــذي 
عمليــات  يشــمل  الهنــد  رصدتــه 
ســلع  ونقــل  البحريــة  الماحــة 
الحاويــات بيــن مينائــي "جواهــر 
ــد و"الشــهيد  ــي الهن ــرو" ف ــل نه لع

جابهــار. فــي  بهشــتي" 
وفــي ســياق متصــل، اعلنــت 
وزارة الماحــة البحريــة الهنديــة، 
ــات  ان هــذا الخصــم يشــمل عملي

نقــل مــا اليقــل عــن 5 االف مليــون طــن مــن الســلع الــى مينــاء الشــهيد بهشــتي؛ مبينــة ان هذيــن 
المينائيــن )جواهــر لعــل والشــهيد بهشــتي( علــى تعــاون مــع ســائر الموانــئ الدوليــة وبمــا يشــمل الســفن 

ــذا الخصــم ايضــا. ــن ه ــع م ــاء الشــهيد بهشــتي لتنتف ــى مين ــن وال ــع م ــل البضائ ــي تنق الت
ــي ســياق  ــي ف ــار، يات ــاء جابه ــر مين ــل البحــري عب ــد خصومــات النق ــة، ان تمدي ــوزارة الهندي واكــدت ال
الترويــج التجــاري لهــذا المينــاء االيرانــي وايضــا زيــادة عمليــات النقــل بيــن موانــئ جواهــر لعــل نهــرو 

وديندايــال والشــهيد بهشــتي.

معهد رويان: األزواج األجانب يرحبون 
بعالج العقم في إيران

طهران-فارس:-قــال مديــر معهــد رويــان لألبحــاث 
عبــد الحســين شــاهوردي: أن األزواج األجانــب مــن الــدول 
المجــاورة وحتــى األوروبيــة يرحبــون للغايــة بعــاج العقــم 
ــة  ــر مقارن ــل بكثي ــران أق ــي إي ــة ف ــران، ألن التكلف ــي إي ف

بالــدول األخــرى كمــا ان نســبة النجــاح كبيــرة.
ــم إحــراز خطــوات  ــن، ت ــن الماضيي ــي العقدي ف
العقــم، وحوالــي  وعــاج  فــي تشــخيص  كبيــرة 
ــم  ــم لديه ــن بالعق ــن األزواج المصابي ــة م 65 بالمئ

أطفــال باســتخدام األســاليب الحاليــة.
التــي  الدراســات  أن  شــاهوردي:  واضــاف 
إيــران  وفــي  العالــم  أنحــاء  فــي جميــع  أجريــت 
تشــير إلــى أن حوالــي 10 إلــى 15 بالمائــة مــن األزواج 

يعانــون مــن العقــم.
وتابــع قائــا : ان هــؤالء األزواج كانــوا يذهبــون إلــى 
دول أوروبيــة للعــاج ســابقا، لكننــا تمكنــا مــن تحقيــق 
تقــدم فــي هــذا المجــال ولدينــا حاليــا أكثــر مــن 70 
مركــزا لعــاج العقــم فــي البــاد كمــا نجحنــا فــي مجــال 

التعليــم والبحــث والخدمــات المتخصصــة .
وقــال شــاهوردي: فــي الوقــت الحالــي، ال تحتــاج 
إيــران لنقــل المرضــى إلــى دول أوروبيــة لتلقــي العــاج، 

باإلضافــة إلــى ذلــك فانهــا تســتضيف عــددا كبيــرا مــن 
مرضــى العقــم مــن الخــارج ألن العــاج فــي إيــران لــه 

مزايــا مثــل انخفــاض التكلفــة وزيــادة نســبة النجــاح .
وأكــد مديــر معهــد رويــان لألبحــاث: أن هنــاك 
بإجــراء  جــدا  مهتمــون  األزواج  مــن  كبيــرا  عــددا 
عاجاتهــم وإجراءاتهــم اإلنجابيــة فــي المراكــز التي 

ــة. ــة والعقائدي ــا الديني ــم بالقضاي تهت
الحالــي،  الوضــع  فــي  شــاهوردي:  وأضــاف 
وبســبب تفشــي مــرض كورونــا، انخفــض عــدد 

الســفر. محدوديــة  بســبب  المرضــى 

قريبا..رحلة استثنائية للخطوط الجوية 
االيرانية الى روما

طهران-ارنا:- اعلنت الخطوط الجوية انها ستسير رحلة استثنائية الى العاصمة االيطالية روما قريبا.
وافــاد الموقــع الخبــري لــوزارة الطــرق واعمــار المــدن انــه اثــر تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( وطلبــات الرعايــا 

االيرانييــن للعــودة الــى البــاد وفــي ضــوء الترخيص 
ــي،  ــي االيطال ــران المدن ــة الطي ــن منظم ــادر ع الص
ــا(  ــة )هم ــة االيراني ســتقوم شــركة الخطــوط الجوي
ــوم االثنيــن  ــا ي ــى روم ــة اســتثنائية ال بتســيير رحل

ــر الجــاري.   26 تشــرين االول / اكتوب
وســتغادر طائــرة الخطــوط الجويــة االيرانية 
مطــار "االمــام الخمينــي )رض(" جنــوب طهــران 
الــى رومــا صبــاح غــدا االثنيــن 26 اكتوبــر وتعــود 

بعــد ظهــر اليــوم ذاتــه الــى طهــران.
يذكــر انــه بســبب تفشــي فيــروس كورونــا توقــف الكثيــر مــن الرحــات الجويــة بيــن دول العالــم فــي 

ســياق االجــراءات الراميــة للحــد مــن تفشــي المــرض.

خبير اقتصادي اميركي: االدارة االميركية 
تتسبب في انتكاسة الدوالر

اقتصــادي  خبيــر  قــال  العربــي:  طهران/كيهــان 
اميركــي، ان الحكومــة والبنــك المركــزي االميركــي 
سيســتمران فــي ضــخ حــزم المســاعدات  االقتصاديــة 

ــاد. ــار االقتص ــدوالر وينه ــعر ال ــس س ــى ينتك حت
وحســب »روســيا اليــوم« فقــد صــرح »بيتــر 
ومــن  االميركــي  االقتصــادي  المنظــر  شــيف« 
المتبنيــن لمدرســة »نمســا« بخصــوص السياســة 
عــن  ترامــب  تخلــى  ان  بعــد  قائــا:  النقديــة، 
التباحــث مــع الكونغــرس حــول حــزم المســاعدات 
االنتخابــات،  بعــد  مــا  الــى  وارجائهــا  االقتصاديــة 
بــدأت البورصــة بالتراجــع. فيمــا يســعى ترامــب 
حاليــا الــى دفــع الديمقراطييــن للتخلــي عــن حــزم 

االقتصاديــة.  المســاعدات 
ويــرى »شــيف« ان الجمهورييــن تلقــوا الضربــة 
حيــن قبلــوا بــان حــزم المســاعدات االقتصاديــة 
االميركــي  المركــزي  البنــك  ان  واضــاف:  جيــدة. 
قــد اعلــن انــه مادامــت الحكومــة ال تتبيــع ســندات 

ــف. ــدوالر تتوق ــة ال ــان طباع ــر ف ــروض اكث ق
وقــال شــيف: بعــد ســقوط البورصــة االميركيــة تابــع 
ترامــب علــى اشــاعة حزمــة المســاعدات االقتصاديــة 
االصغــر تشــمل 1200  دوالر للشــعب والعوائــل الفقيــرة، 
ــران.  ــوط  الطي ــركات خط ــاعدة ش ــار دوالر لمس و25 ملي
ممــا تســبب فــي اعــادة المفاوضــات والجمهوريــون اعادوا 
حســاباتهم. والحقيقــة اننــا بحاجــة الــى سياســات دعــم 

مصطنعــة اذ ان االقتصــاد فــي ضعــف.
حــزم  ان  كمــا  بالقــول؛  شــيف  واســتطرد 

تعزيــز  الــى  تــؤدي  ال  االقتصاديــة  المســاعدات 
االقتصــاد االميركــي، فالحكومــة والبنــك المركــزي 
المســاعدات  حــزم  تقديــم  فــي  سيســتمران 
وينهــار  الــدوالر  ينتكــس  حتــى  االقتصاديــة 

االميركــي. االقتصــاد 

بصورة كافية ومناسبة جدا..

وزير الصناعة: احتياطي السلع االساسية 
متوفر في البالد

مشــهد-ارنا:- اعلــن وزيــر الصناعــة والمناجــم والتجــارة علــي رضــا رزم حســيني بــان احتياطــي الســلع 
االساســية فــي البــاد مناســب جــدا ومتوفــر فــي البــاد بمــا يكفــي.

وقــال رزم حســيني فــي تصريــح لــه خــال لقائــه ســادن الروضــة الرضويــة المقدســة فــي مدينــة مشــهد 
مركــز محافظــة خراســان الرضويــة: 
ان احتياطــي البــاد مــن الســلع 
الضروريــة  والحاجــات  االساســية 
بالحجــم  ومتوفــر  جــدا  مناســب 
عرضهــا  يتــم  حيــث  الكافــي 

حســب حاجــة االســواق.
واضــاف: انــه تــم اتخــاذ الخطــط 
وزارة  قبــل  مــن  الازمــة  والتدابيــر 
الصناعــة والمناجــم والتجــارة لتوفيــر 

ــن. حاجــات المواطني
مــن جانبــه قــال ســادن الروضــة الرضويــة المقدســة: انــه فــي الظــروف الحاليــة يجــب ايــاء االولويــة 

ــة بالحجــم الكافــي واالســعار المناســبة. ــر الســلع االساســية وحاجــات المواطنيــن الضروري لتوفي
وقــال حجــة االســام احمــد مــروي: انــه علــى وزارة الصناعــة والمناجــم والتجــارة الحيلولــة دون ارتفــاع 

اســعار الســلع االساســية والضروريــة مــن خــال توفيــر القــدر الكافــي منهــا فــي االســواق.

مؤكدة ضرورة التعاطي البناء مع إيران..

باكستان ترفض سياسات الحظر األميركية 
وتفعيل آلية الزناد

إســام آبــاد- ارنــا - دعــا المتحــدث باســم الخارجيــة الباكســتانية، الــدول الموقعــة علــى خطــة العمــل 
ــض باكســتان  ــدا رف ــة اإلســامية ، مؤك ــع الجمهوري ــاء م ــى التعاطــي البن ــووي( إل ــاق الن المشــتركة )االتف

ــاد. ــة الزن ــل آلي ــرار واشــنطن بتفعي ــة وق لسياســات الحظــر األمريكي
و أكــد "زاهــد حفيــظ تشــودري"، فــي مؤتمــر صحفــي مــع وســائل اإلعــام المحليــة واألجنبيــة في إســام 

أبــاد، الموقــف القــوي للحكومــة الباكســتانية الداعــم لاتفــاق النــووي اإليرانــي ورفــض الحظــر علــى إيــران.
وقــال ردا علــى ســؤال بشــأن الحظــر األمريكــي وقــرار ترامــب اســتخدام "آليــة الزنــاد" : أن بــاده تؤمــن 

بالتعــاون البنــاء مــع إيــران بــدال مــن الحظــر.

لجنة االمام الخميني لالغاثة؛ تم تحويل 12500 
وحدة سكنية للعوائل المعوزة

طهران/كيهــان العربــي: قــال مســؤول  لجنــة االمــام الخمينــي لاغاثــة: خــال النصــف االول مــن العــام 
الجــاري تــم تحويــل 12500 وحــدة ســكنية للعوائــل المعــوزة.

ــاري«:  ــال »ســيد  مرتضــى بختي ــد ق ــران، فق ــن فــي دهل ــى هامــش تدشــين 115 وحــدة ســكنية )مهــر( للمعوزي فعل
ــدأ  العمــل بتدشــين 43 الــف وحــدة ســكنية للعوائــل المعــوزه، تــم تحويــل 12500 وحــدة منهــا. خــال هــذا العــام ب

ونــوه »بختيــاري« الــى ان الفــي وحــدة ســكنية كانــت حصــة ايــام علــى ان تســلم خــال تســعة اشــهر، 
فيمــا تقــدم مؤسســة الســكن 500 مليــون ريــال كامتيــاز للعوائــل المعــوزة.

ــود  ــار الجه ــر االعتب ــذ بنظ ــع االخ ــار، وم ــوت لاج ــكن بي ــوزه تس ــة مع ــف عائل ــك 219 ال ــاف: هنال واض
المبذولــة والمشــاورات وطــرح برامــج مدروســة، عازمــون علــى دعــم العوائــل المعــوزة المتشــكلة مــن ثاثــة 

افــراد واكثــر، وااليتــام بتوفيــر مســاكن لهــم للتخلــص مــن حالــة الســكن فــي بيــوت مســتأجرة.

ايران والسويد تبحثان تعزيز التعاون االقتصادي
طهران-فارس:-أكــد ســفيرنا فــي ســتوكهولم احمــد معصومــي فــر، ومســاعد وزيــر الصناعــة الســويدي،اميل 

هوكبــرغ، علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون االقتصــادي بيــن البلديــن.
وافــاد بيــان لســفارتنا فــي ســتوكهولم أن الســفير معصومــي فــر، ومســاعد وزيــر الصناعــة 
والشــركات واالبتــكار فــي الســويد، إميــل هوكبــرغ، بحثــا ســبل تطويــر العاقــات االقتصاديــة 

والتجاريــة بيــن إيــران والســويد.
الصغيــرة  الشــركات  البلديــن، خاصــة  فــي  الشــركات  بيــن  التعــاون  تعزيــز  الجانبــان علــى  وأكــد 
االقتصاديــة  اللجنــة  والبيئــة، وكذلــك عقــد  والنقــل  واالبتــكار  التكنولوجيــا  فــي مجــاالت  والمتوســطة 

القريــب. المســتقبل  فــي  البقية على الصفحة7المشــتركة 


