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متحدث الحكومة: تفعيل أكثر من 2000 مصنع واستحداث 900 ألف فرصة عمل قاليباف: خطة التنمية السابعة تركز على تعزيز 
العالقات مع دول الجوار

وزير التعاون: تم إعداد مذكرة تعاون 
بين ايران وبوركينافاسو

طهــران /ارنــا- اعلــن وزيــر التعــاون والعمــل والرخــاء االجتماعــي صولــت مرتضــوي انــه تــم إعــداد مســودة 
مذكــرة تعــاون بيــن الجمهوريــة االســامية وبوركينــا فاصــو وهــي االن قيــد المتابعــة.

ــوزراء بوركينافاســو والســيدة  وخــال لقائــه فــي طهــران مــع الســيدة »كيليــم ديتامباالكونســول« قرينــة رئيــس ال
»نانــدي ســوم ديالــو« وزيــرة المــرأة 
ــا  ــي بوركين والشــؤون اإلنســانية ف
فاصــو ، اعــرب وزيــر العمــل االيراني 
فــي  لحضورهمــا  ارتياحــه  عــن 
التعــاون  وزارة  »إن  وقــال:   ، إيــران 
والعمــل والرخــاء االجتماعــي لديهــا 
ــف المجــاالت  ــي مختل نشــاطات ف
والتعليميــة  والثقافيــة  االجتماعيــة 
لدينــا  يكــون  أن  ونــود   ، وغيرهــا 

ــدد”. ــذا الص ــي ه ــد ف ــاون جي تع
وأشــار إلــى أن مؤسســة التعليــم الفنــي والمهنــي هــي إحــدى المؤسســات التابعــة لهــذه الــوزارة والتــي 

تتمتــع بمرافــق جيــدة للتدريــب علــى المهــارات.
وأضــاف : تتمتــع هــذه الــوزارة بخبــرة كبيــرة فــي مجــاالت الضمــان االجتماعــي ، ودعــم التأميــن ، 
والرعايــة االجتماعيــة ، والنســاء المعيــات لاســرة ، وكبــار الســن ، واألطفــال العامليــن ، والصحــة ، ومــا إلــى 

ذلــك ، وقــد اتخــذت خطــوات جــادة للغايــة فــي هــذا المجــال.
وأشــار مرتضــوي إلــى تجــارب إيــران فــي مجــال التعــاون وأوضــح: فــي هــذا المجــال ، تحولــت رؤوس 
األمــوال الصغيــرة مــن األفــراد والشــركات إلــى رؤوس أمــوال كبيــرة ووفــرت األســاس لإلنتــاج والتوظيــف.

بدورهــا اشــادت الســيدة كليــم ديتامباالكانســوله ، عقيلــة رئيــس وزراء بوركينــا فاصــو ، باســتضافة إيــران 
المؤتمــر الدولــي للمــرأة المؤثــرة وقالــت: خــال هــذه الزيــارة ، تفاجــأت بشــدة وأعجبــت بســماع دور المــرأة 

فــي االســرة االيرانيــة وهــذه القضيــة ســتكون نقطــة تحــول لبادهــا .
وأضافــت: اننــي بصفتــي زوجــة رئيــس الــوزراء ، قمــت بتأســيس جمعيــة تســمى »غــد أفضــل« ولــدي 

خطــط لتنميــة قــدرات المــرأة.
ــد مــن التجــارب فــي  ــت العدي ــارة ، رأي ــا فاصــو: »خــال هــذه الزي ــة رئيــس وزراء بوركين وأكــدت عقيل

ــا”. ــق أهدافن ــي تحقي ــران ستســاعدنا ف إي

البنك المركزي يطلق عمليات 
الستقرار سوق الصرف

طهران/فــارس:- أعلــن محافــظ البنــك المركــزي ، إطــاق 
عمليــات تهــدف الــى فــرض االســتقرار فــي ســوق الصــرف.

ــدة امــس  ــي تغري ــن« ف ــد رضــا فرزي واوضــح » محم
الثاثــاء، أن البنــك المركــزي ومكاتــب الصيرفــة ســيتخذ 
فــرض  الــى  تهــدف  مشــتركة  اجــراءات  اليــوم  مــن 
االســتقرار االقتصــادي فــي البــاد، حيــث ســيتدخل البنــك 

ــعيرات. ــدد تس ــوق ويح ــي الس ف
مقابلــة  فــي  صــرح  قــد  المركــزي  محافــظ  وكان 
تلفزيونيــة مســاء االحــد الماضــي، أن المفاوضــات البنــاءة 
مــع شــركاء ايــران التجارييــن اي قطــر واالمــارات والصيــن 
الــى  للوصــول  وأدت  انجــازات جيــدة  والعــراق، حققــت 

أرصــدة البــاد مــن العملــة االجنبيــة.
وشــدد علــى أن البنــك لديــه اشــراف كامــل 
علــى احتياطــي النقــد االجنبــي واليواجــة مشــاكل 

ــة. ــة الصعب ــر العمل ــي توفي ف
وأســتطرد أنــه تــم طــرح 300 مليــون يــورو مــن 
أرصــدة ايــران فــي المصــرف العراقــي للتجــارة ) 
المحليــة  االلكترونيــة  »نيمــا«  منصــة  TBI(عبــر 
المخصصــة لبيــع العملــة يــوم الســبت الماضــي وأن 

هــذه العمليــة ستســتمر مــن االن فصاعــدا.

طهران/فــارس:- اكــد المتحــدث باســم الحكومــة 
ــادري جهرمــي أن حكومــة الســيد رئيســي  ــي به عل
تمكنــت خــال عــام وأربعــة أشــهر مــن عملهــا، مــن 
إحيــاء وتفعيــل أكثــر مــن ألفــي مصنــع وورشــة وخلــق 

900 ألــف فرصــة عمــل .
وقــال بهــادري جهرمــي ، فــي تصريــح للتلفزيون 
، حــول مؤشــرات مشــروع الموازنــة للعــام االيرانــي 
ــي مجــال  ــارس: ف ــي 21 اذار/م ــدا ف ــذي يب ــادم ال الق
االجهــزة  جميــع  إلــزام  تــم   ، والســكان  األســرة 
التنفيذيــة بتخصيــص واحــد بالمائــة مــن مواردهــا 
ــخ  ــي تاري ــى ف ــرأة واألســرة ، للمــرة األول لدعــم الم

ــاد. ــة بالب ــات العام الموازن
وقــال بهــادري جهرمــي: إن الحكومــة تحــاول 
للعــام  الميزانيــة  بمــوارد  التنبــؤ  واقعــي  بشــكل 
المقبــل وتحديــد التكاليــف حســب المــوارد. بعــض 
االمــور ســقف الموازنــة ال يســمح بتنفيذهــا لذلــك 

ــة. ــر واقعي ــوارد غي ــم الســعي وراء م ــم يت ل
وأشــار بهــادري جهرمــي إلــى إحيــاء وتفعيــل 
ــة عمــل  ــذ بداي ــع وورشــة من ــر مــن ألفــي مصن أكث
الحكومــة ، وقــال: خــال عــام وأربعــة أشــهر مــن 
عمــل الحكومــة ، انطلقــت أنشــطة العديــد مــن 
المصانــع التــي أغلقــت جزئيًــا أو كانــت راكــدة وغيــر 
نشــطة. عندمــا ال يتــم اســتخدام الســعة ، فهــذا 
يعنــي أن الــدورة االقتصاديــة ال تســير علــى مــا يــرام 

. وقــد أدت اإلجــراءات المتخــذة إلــى خلــق 900 ألــف 
فرصــة عمــل علــى مــدار عــام وأربعــة أشــهر ، تتوفــر 
إحصائيــات تفصيليــة عنهــا. بالطبــع ، عــدد الوظائــف 
التــي تــم إنشــاؤها أعلــى بكثيــر ، وبعضهــا لــم يتــم 

التحقــق منــه.
وأكــد المتحــدث باســم الحكومــة: إذا تمكنــا 
مــن زيــادة معــدل نمــو العجلــة االقتصاديــة ، يمكننــا 
الدخــل  مصــادر  فــي  الخلــل  تعويــض  تدريجيــًا 

والمصروفــات وســيقل الضغــط االقتصــادي.
وصــرح قائــا: لدينــا مشــاكل ، لكننــا قطعنــا 
بوحــدة الشــعب مســار نمــو جيــد مقارنــة بــدول 

أخــرى فــي المنطقــة ورغــم العقوبــات.
وفــي إشــارة إلــى إمكانيــة النقــل المــداري مــن 
قبــل حاملــة األقمــار الصناعيــة »قائــم«، أضــاف بهــادري 
ــدول العشــر األولــى فــي  ــا مــن بيــن ال جهرمــي: »كن

األقمــار  إطــاق  فــي  العالــم 
الصناعيــة ، وتمكنــا مــن النقــل 
بيــن المــدارات فــي ديســمبر ، 
وتلســكوب كبيــر صنــع فــي إيران 
فــي  التلســكوبات  أحــد  يعــد 
العالــم . هــذه االمــور تــدل علــى 
ــة  أن القــدرات الفكريــة والتنفيذي
والتشــريعية والقضائيــة للشــعب 

اإليرانــي واســعة.
جهرمــي  بهــادري  وأعلــن 
جــدول أعمــال الحكومــة إلعــداد مشــروع قانــون 
مقتــرح  إن  وقــال:  تجاريــة  منظمــة  لتأســيس 
الحكومــة هــو فصــل مجموعــة التجــارة وتنظيــم 
الســوق عــن وزارة الصناعــة والتعديــن والتجــارة 
علــى  الموافقــة  تمــت  الزراعــي.  الجهــاد  ووزارة 
مشــروع قانــون إلنشــاء منظمــة تجاريــة تحــت 
إلــى  تقديمــه  وســيتم  الرئاســة  ديــوان  إشــراف 
قانــون  كمشــروع  اإلســامي  الشــورى  مجلــس 

عاجلــة. بصفــة 

طهران/فــارس:- أكــد رئيس  مجلس الشوراالســامي 
التــي تعتمدهــا  » محمــد باقــر قاليبــاف » أن السياســة 
ــسابعة هــي  ــة الـ ــي خطــة التنمي ــة االســامية ف الجمهوري

ــا. ــات مــع جيرانه ــز العاق تعزي
ودان رئيــس الســلطة التشــريعية فــي الكلمة 
التــي القاهــا خــال الجلســة العلنيــة التــي عقدهــا 
مجلــس الشــورى االســامي  امــس الثاثــاء، 
الســويد  فــي  الكريــم  القــرآن  الــى  االســاءة 
ضــد  المشــينة  االعمــال  هــذه  مثــل  ان  وقــال: 
المقدســات الدينيــة جرحــت مشــاعر المســلمين 
والموحديــن فــي شــتى ارجــاء العالــم، وعلــى 
ــم  ــم اليمكنه ــوا بأنه ــد أن يعلم ساســة هــذا البل
إخفــاء مؤامرتهــم فــي التخــوف مــن اإلســام وراء 

ــر. ــة التعبي ــف لحري ــاع الزائ القن
كمــا أشــار »قاليبــاف« الــى النمــو الــذي شــهدته 

ايــران  بيــن  القائمــة  العاقــات 
الماضــي،  العــام  خــال  وروســيا 
ووصفــه بأنــه كان جيــدا فــي تعزيــز 
الــى  والوصــول  العاقــات  هــذه 

المنشــود. المســتوى 
ــان  ــتقبال البرلم ــى اس ــار ال وأش
االثنيــن الماضــي رئيــس مجلــس 
ــد  ــن » والوف ــا الروســي »فالودي الدوم
المرافــق لــه وقــال: ان العاقــات بيــن 
تحظــى  االتحاديــة  وروســيا  ايــران 
قزويــن  بحــر  فــي  الجــوار  لعامــل  نظــرا  بالغــة  بأهميــة 

الدولــي. والتعــاون  المشــتركة  االقليميــة  والهواجــس 
ودعــا البرلمانيــن االيرانــي والروســي الــى بــذل 
الجهــود المشــتركة لتحســين الوضــع المعيشــي 
االجتماعــات  عقــد  خــال  مــن  للمواطنيــن 
المســتمرة وتســهيل اعــداد القوانيــن واالشــراف 

أفضــل. الحكومتيــن بشــكل  لعمــل 
رئيــس  مــع  اجتمــاع  »قاليبــاف«  ووصــف 
مجلــس الدومــا الروســي بــأن الجانبيــن ركــزا فيــه 
ــز التعــاون بيــن كا  ــا الرئيســية لتعزي ــى القضاي عل
البلديــن، مؤكــدا أن الوفديــن االيرانــي والروســي 
بهــدف  والعملياتيــة  التنفيذيــة  اقتراحاتهــم  قدمــا 
وموســكو،  طهــران  بيــن  التعــاون  مــن  المزيــد 
االتفاقيــات  بتنفيــذ  لاســراع  قــرارات  واتخــذوا 

البلديــن. بيــن  المبرمــة 

بلومبرغ؛ تزايد صادرات 
النفط االيراني

طهران/كيهــان العربــي: فــي اشــارة الــى تصاعــد صــادرات 
النفــط االيرانــي الــى ســقف 1/3 مليــون برميــل يوميــا، نشــرت 
ــًا لصــادرات النفــط االيرانــي خــال  ــة بلومبــرغ رســمًا بيان وكال

االعــوام الماضيــة حســب احصــاء »كبلــر«، و«ورتكســا«.
وافــادت قنــاة »خطــوط الطاقــة« بهــذا الخصــوص ان 
مســار تزايــد صــادرات النفــط االيرانــي قــد بــدأت منــذ 
حكومــة ترامــب و قبــل ســتة اشــهر مــن مجــيء بايــدن 
للحكــم، بواقــع قــدره )250 الــى 500 الــف( برميــل فــي نهايــة 

ــم. حكومــة ترامــب ليتضاعــف بعدهــا الرق
فخــال حكومــة الرئيــس رئيســي ارتفــع معدل 
تصديــر النفــط الــى 45%، ممــا يعكــس مــدى نجــاح 

خطــة التســويق النفطــي للحكومــة الجديــدة.
ــى  ــة روســية عل ــر تدعــي هيمن ــى تقاري ــك يحكــم عل وبذل
ســوق النفــط االيرانــي بالبطــان فالعقوبــات االميركيــة الجديــدة  

علــى شــبكة بيــع النفــط االيرانــي قــد اعطــت نتائــج عكســية.
ممــا يثبــت ان زيــادة صــادرات النفــط االيرانــي ال 
عاقــة لــه بمرحمــة بايــدن بــل العكــس مــن ذلــك حيــن 
ضاعفــت حكومــة بايــدن منــذ مجيئهــا الضغــوط علــى 

ــا. ــي اليه ــط االيران ــادرات النف الصيــن لمنــع ص
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مخبر: متابعة حقوق ايران في نهر هيرمند 
من أولويات الحكومة 

ــاه مــن البحــر  طهران/فــارس:- أكــد النائــب األول لرئيــس الجمهوريــة » محمــد مخبــر« أن نقــل المي
ومتابعــة حقــوق ايــران فــي نهــر هيرمنــد تعتبــر مــن األولويــات المهمــة للحكومــة فــي محافظــة سيســتان 

وبلوشســتان نظــرا لحاجــة هــذه المحافظــة الــى المصــادر المائيــة.
وأشــار » مخبــر« لــدى وصولــه مطــار مدينــة زابــل امــس الثاثــاء فــي حديــث للصحفييــن الــى اهميــة 
ــاف محافظــة  ــول ان تواجــه الجف ــن القب ــه اليمك ــي محافظــة سيســتان وبلوشســتان، موضحــا أن ــاء ف الم
فــي  ويوجــد  للبحــر  مجــاورة 

اعماقهــا المــاء بكثــرة.
للرئيــس  االول  النائــب  وتابــع 
تقــوم  الحكومــة  ان  االيرانــي: 
بمتابعــة هــذا الموضــوع دبلوماســيا 
لتوفيــر المــاء للمواطنيــن فــي شــمال 
وبلوشســتان  سيســتان  محافظــة 

الموضــوع.       هــذا  ألهميــة  نظــرا 
ولــدى اشــارته الــى مســألة 
توفيــر الوقــود فــي المحافظــة 

ــة.   ــي المنطق ــا اهال ــي يحتاجه ــود الت ــادة محطــات الوق ــى زي ــر: ســنتابع الموضــوع ونعمــل عل ــال مخب ق
كمــا تطــرق الــى زيارتــه لهــذه المحافظــة التــي جــاءت تلبيــة اليعــاز رئيــس الجمهوريــة آيــة اهلل الســيد 
» ابراهيــم رئيســي« وقــال: انــه ســيتفقد الخســائر الناجمــة عــن بــرودة الطقــس بســبب الثلــوج األخيــرة، 

وسيشــارك فــي اجتمــاع التخطيــط والبرمجــة لتطويــر المحافظــة.

كشريك تجاري إليران..

مسؤول اقتصادي: يجب توسيع العالقات مع العراق 

صادرات ايران الزراعية لـ روسيا 
تسجل 283 مليون دوالر

طهران/فــارس:- أعلــن محمــد جــواد عســكري النائــب 
صــادرات  أن  )البرلمــان(،  االســامي  الشــورى  بمجلــس 
المنتجــات الزراعيــة الــى روســيا قــد ســجلت 283 مليــون دوالر 
فــي الشــهور التســعة االولــى مــن الســنة الماليــة الجاريــة فتــرة 

21 مــارس/آذار حتــى 21 ديســمبر/كانون االول 2022.
وأوضــح عســكري الــذي يــرأس لجنــة الزراعــة والميــاه 
والمــوارد الطبيعيــة البرلمانيــة فــي اجتمــاع اللجنــة العليــا 
للتعــاون البرلمانــي بيــن مجلــس الشــورى االســامي 
والدومــا الروســي امــس الثاثــاء، أن التبــادل التجــاري 
مســتوى  يشــهد  الزراعــة  بمجــال  االيرانــي  الروســي 
مناســبا بحيــث ســجلت الــواردات نحــو 701 مليــون دوالر 

ــون دوالر. ــر 283 ملي ــل تصدي ــي مقاب ف
الزراعيــة  المنتجــات  توفيــر  ايــران  اســتعداد  وأعلــن 
ــدى الفصــول مســتدركا أن  ــى م ــا روســيا عل ــي تحتاجه الت
ثمــة مشــاكل تواجــه الشــحن والنقــل منهــا الشــحن البــري 

ــة. ــدود البري ــد الح ــة عن ــادرات االيراني ــل الص وتعط
مــن جانبــه أكــد مســاعد وزيــر الزراعــة الروســي خــال 
االجتمــاع أن القطــاع الزراعــي يســتحوذ علــى نســبة 85 
بالمئــة مــن اجمالــي التبــادل االقتصــادي بيــن ايــران وروســيا 

صعــودا مــن 81 بالمئــة فــي ســنة 2021 .
والقمــح  الشــعير  تصــدر  بــاده  أن  وبيّــن 
وزيــت الــذرة الــى ايــران وتســتورد منهــا الفواكــه 

واللــوز. والفســتق  والخضــراوات 

»طالبان« تؤكد التزامها 
بحق إيران المائي

طهران-العالم:-أكــد وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة 
»طالبــان« األفغانيــة أميــر خــان متقــي، علــى التزامهــا 

باحتــرام حقــوق إيــران المائيــة مــن نهــر هيرمنــد.
وجــاءت تصريحــات متقــي، خــال لقــاء جمعــه 
بســفير إيــران فــي العاصمــة األفغانيــة كابــول، حســن 

ــة. ــاء اإليراني ــة األنب ــا لوكال كاظمــي قمــي، وفق
وبحســب وســائل إعــام أفغانيــة، فقــد ناقــش 
الجانبــان القضايــا السياســية واالقتصاديــة، وأكــدا 

ــة. ــة المتبادل ــى حســن الجــوار والمنفع عل
كمــا ناقــش كاظمــي قمــي فــي لقائــه مــع أميــر 
وحــق  الشــاملة  العاقــات  تطويــر  متقــي،  خــان 

ــاه. ــي المي ــران ف إي
ــع  ــذل جهــود تتماشــى م ــه يجــب ب وأضــاف أن

ــاه. ــدار المي ــع إه ــاه لمن إدارة المي
ويبلــغ طــول نهــر هيرمنــد 1300 كيلومتــر، وينبــع 
ــرب مــن  ــى الغ ــدو كــوش إل ــال هن ــي جب ــه ف منبع
ــرغ  ــي، ويف ــوب الغرب ــي باتجــاه الجن ــول، وينته كاب
مياهــه فــي بحيــرة هامــون فــي مقاطعــة سيســتان 

ــة. - بلوجســتان اإليراني

جونسون: على أوكرانيا االنضمام إلى »الناتو« 
من أجل سالم طويل األمد

دعــا رئيــس الــوزراء البريطانــي األســبق بوريــس جونســون 
ألمانيــا  منتقــدا  »الناتــو«،  حلــف  إلــى  أوكرانيــا  انضمــام  إلــى 
والواليــات المتحــدة بســبب صفقــة فاشــلة للتبــرع بالدبابــات.

جونســون الــذي يتعــرض لضغــوط بشــأن قــرض تــم 
االتفــاق عليــه عندمــا كان فــي منصبــه، كتــب مقــاال فــي 
ــى  ــة إل ــدول الغربي ــه ال ــا في ــل«، دع ــي مي ــة »الديل صحيف
تكثيــف الجهــود لتســليح أوكرانيــا، مدعيــا أن »روســيا 

ــع«. ــد فــي الربي كانــت تخطــط لشــن هجــوم جدي
وقــال: »يحتــاج األوكرانيــون إلــى مئــات الدبابــات، 
ويجــب أن يحصلــوا عليهــا مــن األمريكييــن واأللمــان 

والبولندييــن وغيرهــم«.
كمــا قــدم جونســون دعمــه األكثــر تأكيــدا حتــى اآلن 
النضمــام أوكرانيــا إلــى »الناتــو«، متســائا: »مــا هــي 
نتيجــة فشــلنا الــذي دام عقــودا فــي الوفــاء بوعدنــا ودخــول 
األوكرانييــن إلــى ملجــأ المظلــة الدفاعيــة للناتــو؟ النتيجــة 

هــي الحــرب األكثــر دمويــة فــي أوروبــا منــذ 80 عامــا«.
واالســتقرار  الوضــوح  أجــل  »مــن  أنــه  ورأى 
ــل، يجــب أن تنضــم  ــى المــدى الطوي والســام عل

أوكرانيــا إلــى الناتــو«.

تقرير بريطاني: قبضة ماكرون على السلطة ضعيفة 
وعليه أن يتحضر الستقالة مبكرة

موقــع »ســبايكد« البريطانــي يقــول إّن احتجاجــات إصــاح نظــام التقاعــد فــي فرنســا تُظهــر أّن قبضــة 
الرئيــس إيمانويــل ماكــرون علــى الســلطة ضعيفــة.

ذكــر موقــع »ســبايكد« البريطانــي، أّن احتجاجــات إصــاح نظــام التقاعــد فــي فرنســا تُظهــر أّن قبضــة 
الرئيــس إيمانويــل ماكــرون علــى الســلطة ضعيفــة.

وأورد الموقــع أنــه علــى الرغــم مــن فشــل ماكــرون فــي الحصــول علــى األغلبيــة فــي االنتخابــات 
التشــريعية األخيــرة، إال أنــه ســار بأقصــى ســرعة فــي جــدول أعمالــه اإلصاحــي، مضيفــًا أّن الرئيــس 
ــي فــي خطــر« بســبب العجــز  ــإن النظــام الحال ــدون إصــاح جــاد للمعاشــات »ف ــه ب الفرنســي يدّعــي أن

الكبيــر فــي الميزانيــة الفرنســية.
وتابــع الموقــع: »الجمهــور متشــكك فــي كام ماكــرون، حيــث ارتفــع الديــن العــام بمقــدار 600 مليــار دوالر 

منــذ توليــه الســلطة فــي عــام 2017«.

خــرم أبــاد /إرنــا- قــال رئيــس غرفــة التجــارة 
»حســين ســاح  والزراعــة  والمناجــم  والصناعــة 
ورزي«، إن العــراق هــو الشــريك التجــاري الثانــي 
مســتوى  توســيع  ويجــب  الصيــن  بعــد  إليــران 

العاقــات معــه.
وقــال ســاح ورزي امــس الثاثــاء، خــال 
مراســم افتتــاح معــرض للقــدرات التصديريــة في 
محافظــة لرســتان غــرب البــاد بمشــاركة رجــال 
األعمــال العراقييــن: خــال الســنوات الماضيــة 
مــع أنشــطة الحكومــة والقطــاع الخــاص خاصــة 
والعــراق  إيــران  بيــن  المشــتركة  الغرفــة  فــي 
تمــت محاولــة تحديــد وحــل المشــاكل التجاريــة 

بيــن البلديــن.
التجــاري  الشــريك  كان  العــراق  وأضــاف:ان 
خــال  لكــن  الماضــي،  العــام  فــي  إليــران  األول 
الســنوات الماضيــة ظهــرت مشــاكل ممــا أدى إلــى 
تقلــص العاقــات االقتصاديــة، لكــن العــراق هــو 
الشــريك التجــاري الثانــي إليــران بعــد الصيــن فــي 

الوقــت الراهــن.
المشــاكل  تحديــد  موضــوع  إن  وتابــع: 
التجاريــة  العاقــات  مســتوى  لتحســين  وحلهــا 
واالقتصاديــة إلــى مســتوى العاقــات السياســية 

مدرجــة  والعــراق  إيــران  بيــن 
األعمــال. جــدول  علــى 

التواجــد  يعتبــر  وأوضــح: 
البلديــن  لتجــار  اإلقليمــي 
قــدرة  لتحديــد  فعــاال  إجــراء 
المحافظــات بدقــة التــي مــن 
المتوقــع أن تــؤدي إلــى إبــرام 
اتفاقيــات جيــدة بيــن المراكــز 

للبلديــن. االقتصاديــة 
لمــدة  المعــرض  ويســتمر   
ثاثــة أيــام بمشــاركة منتجيــن محلييــن ورجــال أعمــال 
ورفــع  التجاريــة  العاقــات  توطيــد  بهــدف  عراقييــن 
ــراق. ــع الع ــة م ــة والتجاري ــات االقتصادي مســتوى العاق

ويشــارك  110 وحــدة اقتصاديــة وإنتاجيــة نشــطة 
فــي المجــاالت الصناعيــة والصيدالنيــة والســياحية 
والزراعيــة والبســتنة والثــروة الحيوانيــة فــي المعــرض، 

ــن. ــن البلدي ــة بي ــات تجاري ــع اتفاقي ويشــهد توقي

»ايميدرو«: 27 مليار دوالر قيمة المعادن 
المكتشفة في البالد

طهران/كيهــان العربــي: خــال المؤتمــر التاســع لتثميــن اســتثمارات الصناعــة والمعــادن فــي البــاد، قــال 
مســؤول شــركة »ايميــدرو«؛ ان الشــركة بصــدد توســيع قطــاع التعديــن والصناعــة وتهيئــة ارضيــة االســتثمار. 

وهنالــك ثــاث اولويــات؛ التحقيــق  والتقنيــة، واالكتشــافات، ودعــم البنــى التحتيــة.
وفــي معــرض االشــارة الــى اســتقدام 9 مليــارات دوالر اســتثمارات للشــركة، فقــد قــال مســؤول الشــركة »وجيــه اهلل 

جعفــري«: ان قيمــة المعــادن المتكشــفة مثــل؛ الذهــب، والفحــم الحجــري، وحجــر الحديــد، و... بلــغ 27 مليــار دوالر.
ــب، والنحــاس والذهــب،  ــد، والصل ــدور حــول، الحدي ــد ي ــي البل ــز االســاس ف ــري، ان التركي ــال جعف وق
وااللمنيــوم، والصــرب، وانــه منــذ عاميــن نتابــع العناصــر الضروريــة والســتراتيجية فــي البلــد، فــي تخطيــط 

ــا البيــع الخــام للصلــب. للكشــف وتطويــر التقنيــات، تاركيــن خلفن

تسجيل 118 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

طهران/فــارس:- أعلنــت وزارة الصحــة والعــاج 
و4  إصابــة  ، عــن تســجيل 118  الطبــي  والتعليــم 
خــال  كورونــا،  بفيــروس  جديــدة  وفــاة  حــاالت 

الســاعات الـــ 24 الماضيــة داخــل البــاد.
فــي  الصحــة  بــوزارة  العامــة  العاقــات  وقالــت 
الـــ 24  انــه خــال  الثاثــاء  اليومــي امــس  تقريرهــا 
جديــدة  إصابــة   118 تســجيل  تــم  الماضيــة  ســاعة 
بفيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19( وفــق معاييــر 
التشــخيص النهائيــة ليرتفــع إجمالــي اإلصابــات الــى 

7 ماييــن و 563 ألفــا و 623 إصابــة مؤكــدة.
وأوضحــت ان مــن بيــن المرضــى الجــدد، تــم ادخــال 51 

مصابــا الــى المستشــفيات لتلقــي العــاج.
 7 تعافــي  الــى  الصحــة  وزارة  تقريــر  ولفــت 

مــن  شــخصا   159 و  ألفــا   337 و  ماييــن 
اآلن. لغايــة  كورونــا  بفيــروس  المصابيــن 

واضافــت: ان  224 شــخصا مــن المصابيــن 
حرجــة  حالــة  فــي  زالــوا  مــا  كورونــا  بفيــروس 

الفائقــة. للعنايــة  ويخضعــون 
واشــار التقريــر الــى تســجيل 4 حــاالت 
وفــاة مــن المصابيــن بفيــروس »كوفيــد 19« 
خــال 24 ســاعة الماضيــة ليصبــح اجمالــي 

عــدد الوفيــات 144 ألفــا و 741 حالــة وفــاة.
وتــم لغايــة اآلن اجــراء 54 مليونــا و 965 ألفــا 
بفيــروس  االصابــة  للكشــف عــن  إختبــارات   9 و 

ايــران. فــي  »كوفيــد-19« 
وبلــغ اجمالــي عــدد اللقاحــات التــي تــم تطعيمهــا فــي 

البــاد لغايــة اآلن 155 مليونــا و 352 ألفــا و 290 لقاحــا.
وبحســب التقريــر ال توجــد هنالــك فــي الوقــت 
ــراء )شــديدة  ــة الحم ــي الحال ــة ف الحاضــر أي مدين
ــة  ــة البرتقالي ــي الحال ــدن ف ــاك 6 م ــورة( وهن الخط
الحالــة  فــي  مدينــة   122 و  الخطــورة(،  )متوســطة 
الصفــراء )قليلــة الخطــورة( و 320 مدينــة فــي الحالــة 

ــة الخطــورة جــدا(. ــاء )قليل الزرق

تجار عراقيون يرغبون بالحضور الفاعل 
في األسواق االيرانية

الداخليــة  وزيــر  مســاعد  أشــار  طهران/فــارس:- 
ــى  ــار« ال ــة » محســن كوشــش تب للشــؤون االقتصادي
التطــور الــذي حققتــه ايــران فــي المجــاالت االقتصاديــة، 
ــى  ــا عل ــروا بقدرته ــن أق ــال عراقيي ــال أعم ــد أن رج وأك

ــع بادهــم. ــة م ــات اقتصادي ــة عاق إقام
وقــال المســؤول الــذي كان يتحــدث للصحفييــن 

البقية على الصفحة7أمــس الثاثــاء علــى
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