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استئناف الرحالت الجوية 
بين روسيا وايران

الطيــران  شــركة  أعلنــت  طهران-فــارس:- 
اســتئانفت رحالتهــا  أنهــاا  "أيروفلــوت"،  الروســية 
الــى طهــران ابتــداء مــن يــوم االربعــاء الماضــي.
ــالت" للخطــوط  ــاس، أن شــركة "أيروف ــال عــن ت ونق
الجويــة الروســية، أعلنــت انهــا اســتأنفت رحالتهــا الجويــة 

الــى طهــران بــدءا مــن يــوم االربعــاء الماضــي.
ــن  ــران مرتي ــى طه ــن موســكو ال ــق الرحــالت م وتنطل
فــي االســبوع يومــي االربعــاء واألحــد، وســتكون رحــالت 
العــودة مــن طهــران الــى موســكو يومــي الخميــس واألحــد.

ولفتــت شــركة الطيــران الروســية الــى ان دخــول 
الرعايــا االجانــب الــى ايــران ســيكون وفقــا لشــروط نظــام 

ــياحية. ــراض الس ــفر لألغ ــتثناء الس ــيرات، باس التأش
كمــا أعلنــت الشــركة ان المعلومــات المحدثــة 
بشــأن جــدول الرحــالت وخدمــات الطيــران متوفــرة 

علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة.

رئيس الجمهورية: منحة نقدية لـ 30 مليون ايراني خالل 4 اشهر مخرج ايراني يفوز بالجائزة االولى لمهرجان 
االفالم الوثائقية في تشيلي

ســاري-ارنا:- حصــد فيلــم "اســك" للمخــرج مهــدي زمانبــور كياســري، الجائــزة االولــى لالفــالم الطويلــة 
لمهرجــان "اريــكا نايتفــا" الوثائقــي فــي تشــيلي.

وبحســب راي لجنــة تحكيــم المهرجــان التشــيلي لالفــالم الوثائقيــة، فقــد فــاز الفليــم الوثائقــي 
اهالــي  مــن  لمخرجــه  "اســك" 
مهــدي  مازنــدران  محافظــة 
ــل  ــب افض ــري، بلق ــور كياس زمانب
الحــدث  لهــذا  الطويلــة  االفــالم 

الدولــي. الســينمائي 
"اريــكا  مهرجــان  ان  علمــا 
ناتيفــا" التشــيلي لالفــالم الوثائقيــة 
بــدا واختتــم خــالل الفتــرة مــن 6 
لغايــة 15 نوفمبــر 2020، ويهــدف الــى 
اطــالع االطفــال والناشــئة فــي هــذا 
البلــد علــى تــراث وثقافــة وطقــوس 
ــث  ــة؛ حي ــي الســينما الوثائقي ــة ف ــة المتمثل ــة الحقيق ــك بلغ ــم، وذل ــدول المشــاركة مــن انحــاء العال ــة ال وطبيع

ــان. ــذا المهرج ــي ه ــة ف ــالم الطويل ــى لالف ــزة االول ــل الجائ ــي لني ــي الوثائق ــك االيران ــم اس ــر فيل اختي
ــا  ــي كل مــن تركي ــة ف ــات وثائقي ــة خــالل مهرجان ــز دولي ــى جوائ ــي ان حــاز عل ــم االيران ــذا الفيل كمــا ســبق له
ــي. ــة االيران ــة لمهرجــان ســينما الحقيق ــة والدولي ــزة الوطني ــب الجائ ــى جان ــا ال ــا وصربي ــركا والماني واســتونيا وامي

روحانــي  الرئيــس حســن  اعلــن  طهران-فــارس:- 
بانــه ســيتم تقديــم منحــة نقديــة لـــ 30 مليــون شــخص 
ــام  ــن الع ــة م ــة المتبقي ــهر االربع ــالل االش ــالد خ ــي الب ف
االيرانــي الجــاري )ينتهــي فــي 20 اذار/مــارس( اضافــة الــى 
قــرض لـــ 10 مالييــن اســرة فــي ســياق الدعــم المعيشــي 
تفشــي  تداعيــات  مواجهــة  فــي  دخــال  االقــل  لالســر 

فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(.
امــس  تصريحــه  فــي  روحانــي  الرئيــس  وقــال 
لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  اجتمــاع  خــالل  الســبت 
ــم منحــة  ــه ســيتم تقدي ــا المســتجد: ان ــروس كورون في
نقديــة بــال مقابــل لـــ 30 مليــون شــخص بقيمــة مليــون 
ريــال للشــخص الواحــد لــكل شــهر مــن االشــهر االربعــة 
المتبقيــة مــن العــام )االيرانــي( الجــاري اضافــة الــى قــرض 
لـــ 10 مالييــن اســرة قــدره 10 مالييــن ريــال لالســرة الواحدة 
مماثــل للقــرض الــذي تــم تقديمــه بدايــة العــام الجــاري 

ــرة 30 شــهرا. ــون بالتقســيط لفت ــى ان يك عل
واعتبــر ان الهــدف االســاس مــن فــرض التعطيــل 

ــى  ــى بعــض االعمــال واالنشــطة هــو الســيطرة عل عل
انتقــال الفيــروس واضــاف: ان فــرض هــذه العطــل هــو 
مــن اجــل خفــض الضغــوط علــى الكــوادر الصحيــة 

ــالد. ــة واقتصــاد الب والطبي
واكــد ضــرورة التــزام الشــروط الصحيــة للحــد مــن 
مصــاب  شــخص  تواجــد  ان  وقــال:  الفيــروس  انتقــال 

فــي تجمــع يضــم 50 شــخصا مثــال 
ســيؤدي الــى اصابتهــم جميعــا فــي 

ســاعتين. غضــون 
واشــار الــى انــه خــالل االجتمــاع 
حركــة  حظــر  اجــراء  موضــوع  طــرح 
ــن الســاعة التاســعة مســاء  ــرور م الم
حتــى الرابعــة فجــرا واضــاف: إن التــزم 
الصحيــة  بالتوصيــات  المواطنــون 
لفــرض  فلــن تكــون هنالــك حاجــة 
ــا نامــل مــن خــالل  ــذا فانن التعطيــل ل
فتــرة  خفــض  التوصيــات  التــزام 

والهواجــس. والوفيــات  التعطيــل 
وقــال الرئيــس روحانــي: ان فــرض التعطيــل كان 
مــن اجــل ان ننبــه المواطنيــن الــى مســالة ان قضيــة 
الجميــع  للغايــة وينبغــي علــى  فيــروس كورونــا جــادة 

الصحيــة. التوصيــات  التــزام 

إعادة تشغيل منصة عاطلة في حقل 
بارس الجنوبي

ــل  ــغلة لحق ــاز و المش ــط والغ ــارس" للنف ــركة "ب ــات بش ــاج والعملي ــر االنت ــن مدي ــارس:- أعل طهران-ف
ــادي ،  ــي رضــا عب ــارس الجنوبــي عل ب
عــن اعــادة منصــة لخــط انتــاج الحقــل 
ــع  ــع قطــر والواق البحــري المشــترك م

ــج الفارســي. بالخلي
تصريــح  فــي  عبــادي  وأوضــح 
امــس الســبت، أن منصــة المرحلــة 
قــد  كانــت   ،  16 رقــم  التطويريــة 
خرجــت مــن شــبكة االنتــاج بســبب 
اضــرار لحقــت فــي االنبــوب البحــري 

التابــع لهــا قبــل عــام.
وأشــار الــى أن بعــد إنجــاز عمليــات اعــادة التأهيــل وتبديــل قســم مــن خــط انبــوب تمريــر الغــاز، تــم 

اعــادة المنصــة لخــط االنتــاج بطاقــة 500 مليــون قــدم مكعبــة.

الشهر القادم..عقد منتدى تجاري موسع 
بين ايران واوروبا

طهران-ارنــا:- اعلنــت منظمــة تنميــة التجــارة االيرانيــة عــن عقــد منتــدى تجــاري موســع بيــن ايــران واوروبــا 
منتصــف الشــهر القــادم عبــر االنترنــت لتهيئــة االرضيــة المالئمــة لتعــاون تجــاري وعلمــي وتقنــي لتنميــة 

الصــادرات االيرانيــة غيــر النفطيــة.
ــي )ITC( وبدعــم مــن  ــه بالتعــاون مــع المركــز الدول ــة التجــارة ميرهــادي ســيدي ان ــال مســؤول منظمــة تنمي وق

االتحــاد األوروبــي ، ســينعقد منتــدى 
تجــاري موســع بيــن ايــران واوروبــا 
ــن 14  ــرة م ــت خــالل الفت ــر االنترن عب
الــى 16 كانــون االول / ديســمبر القــادم 
لتعــاون  المالئمــة  االرضيــة  لتهيئــة 
لتنميــة  وتقنــي  وعلمــي  تجــاري 

الصــادرات االيرانيــة غيــر النفطيــة.
واضــاف ســيدي : ستشــارك فــي 
المنتــدى شــركات إيرانيــة وأوروبيــة 

ــة. وســتعقد اجتماعــات عمــل ثنائي
يذكــر ان حجــم التجــارة الخارجيــة 

االيرانيــة مــع اوروبــا خــالل االشــهر الســبعة االولــى مــن العــام االيرانــي الحالــي ) بــدأ فــي 21 مــارس 2020( بلــغ ثمانيــة مليــارات 
و 807 مليــون و 880 الــف دوالر مــن مختلــف الســلع والبضائــع بزنــة 15 مليــون و910 الــف و 816 طــن .

وبلــغ مجمــوع حجــم التجــارة الخارجيــة االيرانيــة خــالل الفتــرة المذكــورة )االشــهر الســبعة االولــى مــن 
العــام االيرانــي الحالــي ) بــدأ 21 مــارس 2020(( 38 مليــار و 278 مليــون دوالر.

اعتمادا على معلومات الحكومة االلكترونية..

وزير االتصاالت: منع سفر المصابين بكورونا 
عبر وسائط النقل العام

 طهران-ارنــا:- اعلــن وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات محمــد جــواد آذري جهرمــي بانــه ســيتم 
منــع ســفر المصابيــن بفيــروس كورونا 
اعتمــادا  العــام  النقــل  وســائط  عبــر 
علــى معلومــات الحكومــة االلكترونيــة.

وكتــب آذري جهرمــي فــي تغريــدة 
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــى موق ــه عل ل
"تويتــر": انــه وفــي ظــل التعــاون الجيــد 
ــم  ــالج والتعلي ــة والع ــن وزارة الصح بي
ــار المــدن،  ــي ووزارة الطــرق واعم الطب
علــى اســاس الحكومــة االلكترونيــة، 
ــق  ــدء بالتدقي ــوم امــس الب ــم ي ــد ت فق

فــي اســماء جميــع مســافري الطائــرات وقطــارات االنفــاق )المتــرو( مــع البنــك المعلوماتــي للمصابيــن 
ــل هــذه.    ــم مــن اســتخدام وســائط النق ــا لمنعه ــروس كورون بفي

واوضــح بــان هــذا االمــر ســيطبق فــي حافــالت النقــل العــام بــدءا مــن يــوم الثالثــاء القــادم واضــاف: ان 
الشــركتين الخصوصيتيــن لســيارات االجــرة "تبســي" و"ســناب" ســتتم دراســة اوضــاع ســائقيهما مــن حيــث 

االصابــة بكورونــا عبــر االتصــال مــع الحكومــة االلكترونيــة.

حتى تطبيعهم ال كالمطبعين.. صحفي 
بحريني: نحن صهاينة

صحيفة فرنسية: ابن سلمان الخاسر 
األكبر من رحيل ترامب

الفرنســية  »لوباريزيــان«  صحيفــة  نشــرت 
تقريــرا، تحدثــت فيــه عــن أبــرز الزعمــاء المتضررين 
ــد ترامــب  مــن انتخــاب جــو بايــدن وخســارة دونال

باالنتخابــات األمريكيــة األخيــرة.
هزيمــة  إن  تقريرهــا  فــي  الصحيفــة  وقالــت 
ترامــب ســبّبت صدمــة كبيــرة لعــدد مــن القــادة 
الشــعبويين والمســتبدين فــي أنحــاء العالــم، حتــى 
ــدن  ــو باي ــة ج ــى تهنئ ــرؤ عل ــم يج ــم ل أن معظمه

ــب. ــن غضــب ترام ــا م خوف
واعتبــرت الصحيفــة أن ولــي العهــد الســعودي 
فــي  األكبــر  الخاســر  هــو  ســلمان،  بــن  محمــد 
هــذه المعركــة. وفــي هــذا الســياق، يقــول باســكال 
الدوليــة  العالقــات  معهــد  مديــر  بونيفــاس، 
واالســتراتيجية فــي فرنســا: »لــن يتمكــن ابــن 
البيــت  إلــى  الوصــول  مــن  اآلن  بعــد  ســلمان 
األبيــض مباشــرة عــن طريــق العالقــات الشــخصية 
المميــزة مــع جاريــد كوشــنر، صهــر دونالــد ترامــب 
يغــض  كان  الــذي  الدبلوماســي،  ومستشــاره 
ــا،  ــورط به ــي يت ــع المشــاكل الت ــن جمي ــرف ع الط
مثــل قضيــة الصحفــي المقتــول جمــال خاشــقجي«.
وكان ترامــب قــد ربــط عالقــات وثيقــة مــع المملكــة 
وأبــرم معهــا صفقــات أســلحة ضخمــة دعمــا لحربهــا علــى 
اليمــن، وعمــل معهــا علــى تقويــض أركان النظــام اإليرانــي 

مــن خــالل خنقــه اقتصاديًــا.

زلزال بقوة 4 درجات يضرب شمال شرق البالد
ــزال بقــوة 4 درجــات  طهران-فــارس:- ضــرب زل
علــى مقيــاس ريختــر صبــاح امــس الســبت قضــاء 
شــاهرود بمحافظــة ســمنان شــمال شــرق ايــران.

بالمؤسســة  الــزالزل  رصــد  مركــز  وافــاد 
الجيوفيزيائيــة التابعــة لجامعــة طهــران ان الزلــزال 
وقــع فــي الســاعة 9:12:18 صبــاح امــس الســبت 

تــغ(.  3.5  +( المحلــي  التوقيــت  حســب 
وحــدد مركــز الزلــزال عنــد وقــوع خــط طــول 

36.36 شــماال وخــط عــرض 54.51 عرضــا، وعلــى 
10 كيلومتــرات تحــت ســطح االرض. عمــق 

ويقــع مركــز الزلــزال علــى مســافة 18 كلــم مــن 
بلــدة مجــن و35 كلــم شــمال غــرب مدينــة شــاهرود 

و26 كلــم شــرق مدينــة دامغــان.  
وقــال المديــر العــام لخليــة االزمــة بمحافظــة ســمنان، 
ايــرج رئيســيان، انــه لــم تــرد لحــد اآلن تقاريــر عــن وقــوع 

خســائر محتملــة جــراء وقــوع هــذا الزلــزال.

مستقبال السفير اليوناني..

برلماني: الحظر االقتصادي والدوائي االميركي جريمة رهيبة

ــار الشــعب البحرينــي علــى طغمــة االســتبداد  عندمــا ث
ــي،  ــام الخليف ــل بالنظ ــة، المتمث ــف والعمال ــة والتخل والطائفي
اندفــع مــن يعتبــرون انفســهم »علمــاء االمــة«!!، للدفــاع عــن 
»النظــام الســني«، عبــر تخويــن شــعب كامــل، لمجــرد ان 

غالبيتــه مــن اتبــاع اهــل البيــت عليهــم الســالم، واصفيــن 
علــى  شــيعي  »انقــالب  بانهــا  البحرينــي  الشــعب  ثــورة 
الســنة«، بينمــا كل الــذي تــم رفعــه بالظهــرات هــي شــعارات 
مطلبيــة وخدميــة رافضــة للتمييــز والطائفيــة، عندهــا فتــح 
النظــام الخيلفــي حــدود البــالد للمحتــل الســعودي االمارتــي، 
مــن اجــل قمــع الشــعب البحرينــي بالحديــد والنــار، فــي ظــل 
تاييــد قاطــع لهــؤالء »العلمــاء االجــالء!«، الذيــن باركــوا الغــزو 

ــن. ــي البحري ــظ »النظــام الســني« ف لحف
مــع  تقــف  البحريــن  »ان   : الواحــد  بالحــرف  قــال 
ــا.. ال  ــدو معه ــس الع ــل نف ــا وتقات ــر معه ــرائيل وتزده إس
أحــد سيســكتنا بعــد اليــوم بالقــول إننــا صهاينــة. إذا كانــت 
الصهيونيــة تعنــي البنــاء والســالم فكلنــا صهاينــة .. ليــس 
ــا مــع إســرائيل بــل  ــذي يجمعن ــادل التجــاري فقــط ال التب
ــا تفاهــم  ــة وبينن ــي ســالم ورفاهي كل شــيء.. نعيــش ف

ــادل«. ــي متب ــي وثقاف دين

طهران-فــارس:- اكــد النائــب فــي مجلــس 
الشــورى االســالمي علــي جــدي بــان الحظــر 
يعــرّض  االميركــي  والدوائــي  االقتصــادي 
ال  فيمــا  للخطــر،  االيرانــي  الشــعب  صحــة 
ــح  ــل صري ــع العالمــي اي رد فع ــدي المجتم يب

وصحيــح تجــاه هــذه الجريمــة الرهيبــة.
الصداقــة  مجموعــة  رئيــس  واشــار 
البرلمانيــة االيرانيــة اليونانيــة خالل اســتقباله 
ديميتــري  طهــران  فــي  اليونانــي  الســفير 
اميــركا  سياســات  الــى  الكســاندراكيس 
العدائيــة ومنهــا اغتيالهــا القائد الشــهيد قاســم 
فــي  االمــن واالســتقرار  ســليماني وزعزعــة 
منطقــة الشــرق االوســط بمــا يتناقــض مــع 
قوانيــن حقــوق االنســان والقوانيــن الدوليــة 
اّثــر  التــي  الظــروف  هــذه  وفــي  انــه  وقــال: 
فيهــا تفشــي فيــروس كورونــا علــى المجتمــع 
االقتصــادي  الحظــر  فــرض  فــان  العالمــي 

والدوائــي االميركــي يعــرّض صحــة وســالمة 
المجتمــع  فيمــا  للخطــر  االيرانــي  الشــعب 
العالمــي ال يبــدي اي رد فعــل صريــح وصحيــح 

تجــاه هــذه الجريمــة الرهيبــة.
وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه اشــار جــدي 
الــى الماضــي التاريخــي والمشــتركات الثقافية 
والحضاريــة بيــن ايــران واليونــان وقــال: ان 
العالقــات التاريخيــة بيــن ايــران واليونــان تعــد 
ــدة  ــي االصع ــات ف ــة العالق ــا لتنمي ــدا قوي رصي
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة المختلفــة.

مــن جانبــه اكــد ســفير اليونــان خــالل 
اللقــاء علــى تعزيــز العالقــات البرلمانيــة ومــن 
ــة  ضمنــه بيــن مجموعتــي الصداقــة البرلماني
ــو  ــا االســاس ه ــال: ان هدفن ــن وق ــي البلدي ف
المجــاالت  مختلــف  فــي  العالقــات  تطويــر 
والثقافيــة  والتجاريــة  االقتصاديــة  خاصــة 
واعتقــد ان تطويــر العالقــات بيــن مجموعــات 

الصداقــة البرلمانيــة ســيمهد الســبيل لتفعيــل 
العالقــات فــي ســائر المجــاالت.  

واعــرب الســفير اليونانــي عــن القلــق مــن 
فــرض الحظــر ضــد ايــران معربــا عــن املــه 
بتنميــة العالقــات بيــن الجانبيــن مــع ازالــة 

العقبــات ســريعا.

مؤشر بورصة طهران يحلق فوق مستوى 
1.366 مليون نقطة

طهران-فارس:-أغلــق مؤشــر بورصــة طهــران لالســهم واالوراق الماليــة جلســة تــداول امــس الســبت، 
الــى  علــى ارتفــاع 21.235 نقطــة 

مســتوى 1.366.536 نقطــة.
وســجلت التــداوالت أكثــر مــن 20 مليــار 
مليونــي  اطــار  فــي  ماليــة  وورقــة  ســهم 

صفقــة بقيمــة 183.29 تريليــون ريــال.
العــام  المؤشــر  وصعــد 
ــة  بدعــم مكاســب أســهم الوطني
للنحــاس و"شســتا" للتأميــن و" 
للتعديــن  جادرملــو"  كهــر"و"  كل 
اميــد"  و"  اصفهــان  ومصفــاة 
تجــارت. ومصــرف  لالســتثمار 
مــن جهــة ثانيــة إنخفــض مؤشــر الســوق المــوازي 5 نقــاط الــى مســتوى 16.641 نقطــة، اثــر تــداول 3.5 

مليــار ســهم فــي اطــار 807 االف صفقــة بقيمــة 55.24 تريليــون ريــال.

المطل على بحر الخزر..

ارتفاع حجم شحن وتفريغ السلع بميناء آستارا

ايران تشارك في معرض جيتكس 2020
طهران-ارنــا:- سيشــارك وفــد تجــاري وتقنــي إيرانــي بدعــم مــن قســم الشــؤون العلميــة والتقنيــة فــي 

مكتــب رئاســة الجمهوريــة فــي معــرض جيتكــس 2020 المقــرر عقــده مــن 5 إلــى 7 ديســمبر.
ــه  ــر وآخــر إنجازات ــي مجــال الكمبيوت ــات واالتصــاالت ف ــا المعلوم ــرض جيتكــس لتكنولوجي ــام مع ويق
التكنولوجيــة ســنويا بحضــور ممثليــن مــن مختلــف دول العالــم مــن آســيا وأوروبــا وأمريــكا وأفريقيــا فــي 

ــة المتحــدة. المركــز العالمــي للتجــارة فــي امــارة دبــي  باإلمــارات العربي
ويتــم  خــالل المعــرض تقديــم أحــدث التقنيــات والمنتجــات المختلفة مثــل تقنيات الصــوت والملحقات 
وألعــاب الكمبيوتــر وأجهــزة وبرامــج وخدمــات اإلنترنــت وخدمــات التكنولوجيــا وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة 
ويعــد هــذا الحــدث فرصــة جيــدة للشــركات اإليرانيــة للتعــرف علــى آخــر اإلنجــازات فــي هــذا المجــال وكذلــك 

للتعريــف بمنتجاتهــا وقدراتها.
وستشــارك الشــركات االيرانيــة المبنيــة علــى المعرفــة فــي معــرض جيتكــس 2020 بدعــم 
مــن مركــز التبــادل الدولــي للعلــم والتقنيــة التابــع لقســم الشــوون العلميــة والتنقنيــة فــي 

مكتــب رئاســة الجمهوريــة.
ويشارك في هذا المعرض رواد عالم التكنولوجيا والمستثمرون والشركات الناشئة من ارجاء العالم.

ويعتبر معرض جيتكس اكبر معرض لتقنية المعلومات في الشرق االوسط الذي يقام سنويا في دبي.

مصادر روسية: اإلمارات تدعم حفتر 
بمنظومة دفاع جوي جديدة

زودت اإلمــارات اللــواء المتقاعــد »خليفــة حفتــر« 
بمنظومــة دفــاع جــوي مــن طــراز »مورافــا« الصربية، 

حســبما أفــادت قنــاة »زيفــزدا« الروســية.
وقالــت القنــاة الروســية، نقــال عــن المصــادر، 
إن المنظومــة الدفاعيــة الجديــدة شــوهدت أثنــاء 
ــر،  ــوات حفت ــة لق ــاورات إلحــدى الوحــدات التابع من

وذلــك بحســب وكالــة »ســبوتنيك« الروســية.
وبحســب مصــادر القنــاة فــإن هــذه األســلحة 
ــارات، التــي تمتلــك  تلقتهــا قــوات حفتــر مــن اإلم

جــزء مــن هــذه األنظمــة الدفاعيــة الصربيــة.
ــا  ــة بقدرته ــا« الدفاعي ــة »موراف ــز منظوم وتتمي
علــى اســتخدام ذخيــرة مــن عيــارات مختلفــة ومــن 
بينهــا ذخائــر مــن عيــار 128 ملــم و122 ملــم باإلضافــة 
إلــى قدرتهــا علــى اســتخدام صواريــخ مــن عيــار 
ــل  ــادة التحمي ــى إع ــا عل ــز بقدرته ــم، وتتمي 197 مل

ــريع. ــتهداف الس واالس

دائــرة  رئيــس  اعلــن  طهران-فــارس:- 
البحريــة فــي آســتارا  الموانــئ والمالحــة 
اميــري عــن  بمحافظــة كيــالن كيانــوش 
زيــادة شــحن وتفريــغ الســلع فــي المينــاء 
المطــل علــى بحــر الخــزر بنســبة 40 بالمائة.

ــح: ان حجــم  ــي تصري ــري ف ــال امي وق

ــي  ــا ف ــم شــحنها وتفريغه ــي ت الســلع الت
الثمانيــة  االشــهر  خــالل  المينــاء  هــذا 
االولــى مــن العــام االيرانــي الجــاري )بــدا 
الــف طــن  اذار/مــارس( بلــغ 135   20 فــي 
اي بزيــادة نســبتها 40 بالمائــة مقارنــة مــع 

الفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي.  
واضــاف: أن 98 الــف طــن مــن هــذا 

الــف  و 37  بالصــادرات  الحجــم متعلــق 
بالــواردات. طــن 

مؤشــرا  الصــادرات  ازدهــار  واعتبــر 
الداخلــي  االنتــاج  عجلــة  لنشــاط 
العمــل  فــرص  وخالقــي  والمنتجيــن 
والتجــار، داعيــا التجــار ورجــال االعمــال 
مــن  لالســتفادة 
طاقــات هــذا المينــاء 
الخارجيــة  للتجــارة 
عوائــد  وتحقيــق 
االجنبيــة. العملــة 

مينــاء  ان  يذكــر 
آســتارا يعــد اول مينــاء 
ــاع الخــاص  ــع للقط تاب
وهــو  البــالد  فــي 
المينــاء االقــرب واالكثر 
اقتصاديــة  جــدوى 
للتجــارة ونقــل الســلع 
ــغ وشــحن الســلع  ــا لتفري ــن آســيا واوروب بي

طــن.  2500 زنتهــا  البالغــة  للســفن 
ــن  ــى الجــوار م ــاء آســتارا ال ــع مين ويق
ــا بـــ 3  ــط معه ــة آذربيجــان ويرتب جمهوري

طــرق بريــة وبحريــة وســككية.
ــة مــن صــادرات  ــر 80 بالمائ ويتــم تصدي
ــر  ــدول االخــرى عب ــى ال ــالن ال محافظــة كي

ــغ حجــم الصــادرات  حــدود آســتارا حيــث بل
االشــهر  خــالل  المدينــة  جمــارك  عبــر 
الســبعة االولــى مــن العــام االيرانــي الجــاري 

451 الــف طــن بقيمــة 282 مليــون دوالر.


