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مؤسسة »بركت« وثمانية مصارف تتوصالن لمذكرة 
تفاهم توفر 400 الف فرصة عمل

مشيدة بدورها في انتاج اللقاحات واالمصال الطبية..

الصحة العالمية: مؤسسة رازي االيرانية تشكل سندا ودعما لدول شرق المتوسط
بورصة طهران ترتفع 

7338 نقطة
طهــران  بورصــة  مؤشــر  أغلــق  طهران-فــارس:- 
لالســهم واالوراق الماليــة جلســة تــداول امــس االربعــاء، 
علــى ارتفــاع 7338 نقطــة الــى مســتوى 1,437,359 نقطــة.
وتواصلــت وتيــرة انتعــاش البورصــة التــي بــدأت منــذ 
ــن 5,1  ــر م ــت الســوق اكث ــث تداول ــن، حي ــن ماضيي يومي
مليــار ســهم وورقــة ماليــة ماليــة فــي اطــار 236 الــف صفقــة 

بقيمــة 27,31 تريليــون ريــال ) الــدوالر= 263 الــف ريــال(.
وصعــد المؤشــر العــام لبورصــة طهــران بدعــم أداء 
ــات  ــارس« و«برديــس« للبتروكيماوي ــج ف أســهم » خلي
و«ســايبا«  خــودرو«  و«ايــران  للنحــاس  والوطنيــة 

و«بهمــن« للســيارات وخطــوط المالحــة االيرانيــة.
مــن جهــة ثانيــة إرتفــع مؤشــر عــام الســوق المــوازي 
ــداول  ــة، بت ــتوى 18861 نقط ــى مس ــة ال ــي 95 نقط االيران
اكثــر مــن 1,6 مليــار ســهم وورقــة ماليــة فــي اطــار 126 الــف 

صفقــة بقيمــة 115,11 تريليــون ريــال.

منظمــة  ممثــل  العربــي:-زار  طهران-كيهــان 
الصحــة العالميــة فــي ايــران »ســيد جعفــر حســين« 
االيرانيــة  رازي  مؤسســة  لــه  المرافــق  والوفــد 
المتخصصــة فــي انتــاج اللقاحــات واالمصــال الطبيــة 
فــي مدينــة كــرج غــرب طهــران امــس االربعــاء، واكد 
مــن هنــاك ان هــذه المؤسســة ليســت فقــط قــادرة 
علــى اســناد المؤسســات الصحيــة االيرانيــة بــل 
تســتطيع اســناد ودعــم المؤسســات الصحيــة فــي 

ــران ايضــا. خــارج اي
ان  العالميــة  الصحــة  منظمــة  ممثــل  واشــار 
انتــاج  علــى  فقــط  قــادرة  ليســت  رازي  مؤسســة 
اللقاحــات البشــرية بــل انهــا تنتــج اللقاحــات الخاصــة 
بالحيوانــات والطيــور ايضــا وتشــكل مرجعيــة لمكافحة 
والحيوانــات،  االنســان  بيــن  المشــتركة  االمــراض 
ونظــرا لوجــود االمكانيــات والقــدرة على انتــاج اللقاحات 
االكثــر تطــورا فــي المســتقبل فــي مؤسســة رازي 

ــات  ــناد المؤسس ــى اس ــادرة عل ــط ق ــت فق ــا ليس فانه
ودعــم  اســناد  تســتطيع  بــل  االيرانيــة  الصحيــة 
ــذا  ــران ايضــا، وه ــارج اي ــي خ ــة ف المؤسســات الصحي

لمنطقتنــا  جــدا  مفيــد  الموضــوع 
الن العديــد مــن الــدول فــي شــرق 
ــض المتوســط تواجــه  البحــر االبي
ظروفــا طارئــة وصعبــة وال تمتلــك 
الالزمــة  واالمكانيــات  المعرفــة 
تحتاجهــا  التــي  اللقاحــات  النتــاج 
وهــي ليســت قــادرة علــى القيــام 
وتطويريــة  بحثيــة  بنشــاطات 
ولذلــك فــان مؤسســة رازي يمكنهــا 
ان تكــون مفيــدة جــدا للمنطقــة.

وتابــع ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة انــه متاثــر 
ان  قائــال  رازي  لنشــاطات مؤسســة  الواســع  بالحجــم 
ــر مهمــا جــدا بالنســبة  التعــاون مــع هــذه المؤسســة يعت

لمنظمــة الصحــة العالميــة.

طهران/كيهــان العربــي: خــالل جلســة عمــل تــم 
التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم بيــن مؤسســة »بركــت« 
وثمانيــة مصــارف بقيمــة 40 الــف مليــار تومــان اليجــاد 

فــرص عمــل علــى مســتوى ســائر مــدن البلــد.
وقــال فــي هــذه المراســم مســؤول لجنــة تنفيــذ 
خــالل   ســتطبق  المذكــرة  هــذه  ان  االمــام؛  امــر 

ــة. ــن 400 مدين ــر م ــي اكث ــن وف عامي
واضــاف »عــارف نــوروزي«؛ كان مــن المقــرر 
الــى نهايــة عــام 1401، وعــن طريــق مشــاريع صغيــرة 
وكبيــرة القســام مختلفــة للجنــة مثــل مؤسســة 
»بركــت« وتدبيــر، ايجــاد 350 الــف فرصــة عمــل 

فــي البلــد ولكــن بتوقيــع  هــذه 
ــام  ــة الع ــى نهاي ــل ال ــرة نام المذك
ان نتمكــن بايجــاد 400 الــف فرصــة 

ــد. ــي البل عمــل ف
واســتطرد قائــال: وعلــى ذلــك 
مــن المقــرر ان يتــم اســتثمار 40 الف 
ــن مصــادر تســهيل  ــان م ــار توم ملي
المصــارف ومشــاركة شــعبية الجــل 

تاميــن فــرص العمــل.
الــى ذلــك قــال وزيــر االقتصــاد 
»ســيد احســان خانــدوزي« فــي هــذه المراســم؛ 
لقــد تــم بايجــاد شــبكة نظــام المصــارف الحكوميــة 
بتوجيــه  البرنامــج  هــذا  نؤمــن  ان  والخاصــة 
ــاج  ــي لالنت ــن مال ــو تأمي ــي نح ــالد المال ــام الب نظ
واالحتياجــات البســيطة للعوائــل ووضــع تســهيالت 

ــاريع. ــر المش ــل وتطوي ــرص عم ــاد ف اليج

في االشهر الـ 4 األخيرة..

ارتفاع التجارة بين ايران 
وعمان الى %80

طهران-فارس:-أعلــن رئيــس منظمــة تنميــة 
التجــارة » علــي رضــا بيمــان بــاك » فــي كلمتــه 
ــرص  ــى الف ــام ملتق ــاء أم ــا امــس االربع ــي القاه الت
ــي  ــد ف ــذي عق ــان ال ــى عم ــادرات ال ــاليب الص واس
ــن ايــران  ــارة بي ــي، أن التج ــران الدول ــرض طه مع
وعمــان شــهدت نمــوا بلــغ 80% خــالل االشــهر الـــ 4 
الماضيــة قياســا لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

وأشــار هــذا المســؤول الــى نمــو التجــارة بيــن 
طهــران ومســقط وقــال: ان اســتراتيجية الحكومــة 
التجــارة  تنميــة  اســاس  علــى  تقــوم  الحاليــة 
وخاصــة تطويــر التبــادل التجــاري مــع الــدول الجــارة 

وتســهيل عمليــة تنميــة العالقــات التجاريــة.
وتطــرق » بيمــان بــاك« فــي كلمتــه الــى نمــو 
التجــارة بيــن ايــران وعمــان فــي العــام الماضــي، 
مؤكــدا أن التجــارة بيــن البلديــن شــهدت نمــوا 
بلــغ 60% حيــث شــهدت خــالل االشــهر الـــ 4 االولــى 
مــن العــام الجــاري نمــوا بلــغ اكثــر مــن 80 % قياســا 

ــام الماضــي. ــرة مــن الع لنفــس الفت
وشــدد رئيــس منظمــة تنميــة التجــارة االيرانية 
ــي  ــا حوال ــت قيمته ــلع بلغ ــران س ــر اي ــى تصدي عل
ــن  ــى م ــهر الـــ 4 االول ــالل االش ــون دوالر خ 415 ملي
ــة الصــادرات  ــت قيم ــن بلغ ــي حي ــي، ف ــام الحال الع
االيرانيــة الــى عمــان 185 مليــون دوالر فــي نفــس 

ــرة مــن العــام الماضــي. الفت

في 3 اشهر..

800 الف سائح زار ايران والعراقيين 
في الصدارة

طهران-فارس:-أعلــن مســاعد الشــؤون الســياحية 
اليدويــة  والصناعــات  والثقافــة  الســياحة  بــوزارة 
االيرانيــة، أن البــالد اســتقبلت 800 الــف ســائح أجنبــي 
فــي الربــع االول مــن الســنة الماليــة فتــرة 21 مــارس/آذار 

حتــى 20 يونيو/حزيــران 2022.
وأوضــح » علــي اصغــر شــالبافان« فــي تصريــح امــس 
االربعــاء، أن الســياح العراقييــن تصــدروا قائمة الجنســيات 

الوافــدة الــى ايــران فــي الفتــرة المذكــورة.
وأشــار أن 5 بلــدان تصــدرت فــي ايفــاد الســياح 
وآذربيجــان  وتركيــا  العــراق  وهــي  البــالد،  الــى 

وباكســتان. وافغانســتان 

اقتراح ايراني لتشكيل ائتالفات فنية وهندسية 
مع رابطة الدول المستقلة

ايران تجيز تصدير كافة منتجات الدجاج للعراق
طهران-فارس:-أعلــن رئيــس منظمــة البيطــرة  فــي البــالد عــن الســماح بتصديــر كافــة منتجــات 

الدجــاج الــى العــراق بعــد توقــف 
دام 6 ســنوات.

ــري«  ــا مي ــن » محمــد آق وبيّ
فــي مقابلــة مــع التلفزيــون امــس 
الحــظ  لحســن  بأنــه  االربعــاء، 
ســنوات   6 دام  توقــف  وبعــد 
وعبــر المتابعــات المتخــذة مــن 
ــع الحظــر  ــم رف ــل المنظمــة، ت قب
منتجــات  كافــة  تصديــر  عــن 
مــزارع الدواجــن للعــراق وتشــمل 

الواحــد. اليــوم  والصيصــان عمــر  المخصــب  والبيــض  الدجــاج  وريــش  وبيــض  الدجــاج 
وعــزا رفــع الحظــر الــى ســالمة بيئــة الطيــور فــي ايــران مؤكــدا نجــاح البــالد فــي القضــاء علــى انفلونــزا 

الطيــور مــن النــوع الحــاد.

الزراعة: ارتفاع مشتريات القمح المحلي 
الكثر من 2 مليون طن

فنزويال تستورد 10 آالف سيارة 
من شركة »سايبا« 

ــة  ــرق والتنمي ــر الط ــرح وزي ــا:- اقت ــران- ارن طه
ائتالفــات  قاســمي” تشــكيل  “رســتم  العمرانيــة 
متعــددة  أو  ثنائيــة  مشــتركة  )كونســورتيوم( 
ــن  ــة والهندســية، بي األطــراف مــن الشــركات الفني
بهــدف   )CIS( المســتقلة  الــدول  ورابطــة  إيــران 

الجانبيــن. مصالــح  ضمــان 
ــس  ــس مجل وأشــار قاســمي خــالل لقائه رئي
إدارة النقــل والشــحن فــي رابطــة الــدول المســتقلة 
وقــدرات  تقــدم  إلــى  كريمــوف«،  “بــوري   )CIS(
البــالد علــى  فــي  والهندســية  الفنيــة  الشــركات 
الرغــم مــن الحظــر الجائــر الــذي فرضــه الغــرب 
عليــه وأقتــرح تشــكيل ائتالفــات مشــتركة ثنائيــة أو 
متعــددة األطــراف مــن الشــركات الفنيــة والهندســية 
بيــن إيــران ورابطــة الــدول المســتقلة )CIS( بهــدف 

ــن. ــح الجانبي ــان مصال ضم
مــن جانبــه، اقتــرح كريمــوف 
مشــاركة  االجتمــاع،  خــالل 
الشــركات اإليرانيــة فــي مشــاريع 
األعضــاء  بالــدول  الطــرق  بنــاء 

الرابطــة. لهــذه 
ــادل  ــى تب ــان عل ــد الجانب وأك
مجــال  فــي  بينهمــا  القــدرات 

والترانزيــت. النقــل 
الطــرق  وزيــر  وأشــار نائب 
زاده«،  أفنــدي  »شــهريار  العمرانيــة  والتنميــة 
خــالل االجتماع إلــى الموقــع الجغرافــي الخــاص 
ووقوعهــا  اإليرانيــة  اإلســالمية  للجمهوريــة 
على مســار ممــر »شــمال-جنوب« وممــر »شــرق-
غــرب« ، معلنــا اســتعداد البــالد، لتعزيــز التعــاون 
مــع هــذه الــدول لوصولهــا إلــى الميــاه الحــرة ومنهــا 

الخليــج الفارســي وبحــر عمــان. 
 )CIS( أو  المســتقلة  الــدول  يذكــر أن رابطــة 
هــي منظمــة دوليــة تقــع فــي أوراســيا تضــم عشــر 
جمهوريــات ســوفياتية ســابقة، تأسســت فــي 8 
ــيا،  ــي روس ــالث دول ه ــل ث ــن قب ــمبر 1991، م ديس
أوكرانيــا، روســيا البيضــاء، ومقرهــا يقــع فــي مدينــة 

ــاء. ــيا البيض ــك، روس مينس
بــل  رمــزي،  تنظيــم  مجــرد  ليســت  الرابطــة  وليســت 
والقوانيــن  والتمويــل  التجــارة  تشــمل  أهــداف  لهــا  منظمــة 
ــي دول  ــة ف ــز الديمقراطي ــى تعزي ــل عل ــا تعم ــا أنه ــن، كم واألم
الرابطــة. هنــاك تســع دول أعضــاء كاملــة العضويــة فــي االتحــاد 
وأذربيجــان  وأرمينيــا  ومولدافيــا،  وبيالروســيا  روســيا  وهــي 

وقرغيزســتان. وطاجكســتان  وكازخســتان  وأوزبكســتان 

موقع »ريسبانسيبل ستيت«؛ 
تداعيات العقوبات االميركية باتت عكسية

نمو انتاج إطارات الشعاعية 
بنسبة%12

الصناعــات  مكتــب  مديــر  طهران-فارس:-أعلــن 
الكيميائيــة والبوليمريــة بــوزارة الصناعــة االيرانيــة عــن 
نمــوا   Radial الشــعاعية  االطــارات  انتــاج  تســجيل 
ــة  ــع االول مــن الســنة المالي ــة فــي الرب بنســبة 12 بالمئ
الجاريــة فتــرة 21 مــارس/آذار حتــى 20 يونيو/حزيــران 2022.

وآوضــح محســن صفــدري فــي تصريــح لوكالــة 
االذاعــة والتلفزيــون امــس االربعــاء، بــان تــم انتــاج 
95 الــف اطــار شــعاعي فــي الربــع االول بنمــو 12 
اطــار  الــف   85 مســتوى  عــن  صعــودا  بالمئــة 

المحقــق فــي الفتــرة المناظــرة الســابقة 2021.
ــل  ــاج الجي ــه يوجــد مصنعــان النت وأســتطرد أن
الجديــد مــن االطــارات الشــعاعية فــي البــالد، االول 
ــن  ــن م ــي تمك ــار ســنويا والثان ــف اط ــج 370 ال ينت

انتــاج 383 الفــا بالعــام الفائــت.

طهران-فارس:-أكــد مشــرف مشــروع القمــح 
المحلــي بــوزارة الزراعــة االيرانيــة، أن المشــتريات 
أواخــر  الحصــاد  موســم  بــدء  منــذ  الحكوميــة 

مــارس/آذار الفائــت الــى امــس 
/آب  اغســطس   3 االربعــاء 
ســجلت نمــوا بنســبة 45 بالمئــة 
وبواقــع 2,059 مليــون طــن علــى 

ســنوي. اســاس 
وأوضــح » ســهراب ســبهري« 
مشــتريات  بــان  تصريــح،  فــي 
حتــى  بلغــت  المحلــي  القمــح 
طــن  مليــون   6,588 اليــوم 
 4,529 مســتوى  عــن  ارتفاعــا 
ــرة المناظــرة الســابقة 2021. ــي الفت ــون طــن ف ملي

ــي » جــواد ســاداتي  ــر الزراعــة االيران وكان وزي
مراســم  فــي  الثالثــاء  أمــس  توقــع  قــد  نجــاد« 
بقطــاع  تمويليــة  طريــق  خارطــة  عــن  الكشــف 
الزراعــة ، أن تســجل مشــتريات القمــح المحلــي 
9 مالييــن طــن فــي الســنة المقبلــة علــى ضــوء 
خارطــة  تطبيــق  فــي  المركــزي  البنــك  مشــروع 

الطريــق هــذه.

حقوق االنسان: سجون السعودية سيئة السمعة.. 
انتهاكات ال تغطيها محاوالت التلميع

أبــرزت لجنــة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي الجزيــرة العربيــة، أن ســجون الســعودية ســيئة الســمعة 
تحفــل بواقــع مــن انتهــاكات جســيمة ال تغطيهــا محــاوالت التلميــع التــي تحــاول الســلطات ترويجهــا.

وبحســب اللجنــة يفتقــد نظــام الســجون الســعودي، مــن حيــث هيكلــه وإدارتــه، إلــى الشــفافية والمراقبة 
المســتقلة، مــا يزيــد مــن احتمــال ارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق معتقلــي الرأي.

بمــا فــي ذلــك االعتقــال واالحتجــاز غيــر القانونييــن، والحبــس االحتياطــي المطــوَّل، واالســتخدام 
المنهجــي للتعذيــب أثنــاء االســتجواب، وســوء الممارســة الطبيــة واإلهمــال الطبــي المتعمــد، وعــدم مراعــاة 

ــة الســليمة. ــات اإلجــراءات القانوني ضمان
لكــن الســلطات الســعودية تســعى إلــى إظهــار تلــك الســجون كفنــادق ذات ســبع نجــوم وتحــاول 
تجميــل أوضاعهــا المترديــة عــن طريــق إجبــار معتقلــي الــرأي علــى اإلدالء بتصريحــات عمــا يعيشــونه داخــل 

ســجون المملكــة ســيئة الســمعة.
ــار  ــور الشــمري باإلجب ــور الناشــطتين أســماء الســبيعي ون ــذه المحــاوالت هــي ظه آخــر ه
بعــد أكثــر مــن عــام علــى االختفــاء القســري فــي برنامــج إخبــاري علــى الشاشــة التابعــة للنظــام 

الســعودي لتلميــع صــورة ســجن الحائــر.
منظمــات حقوقيــة علــى رأســها العفــو الدوليــة أدانــت هــذه التصريحــات وأكــدت أنهــا جــاءت بعــد ضغــط 

علــى المعتقــالت.

سياسی عراقی: تجاوزنا مرحلة الخطر والحكومة 
المقبلة قد تتشكل بـ”االتفاق”

رأى المحلــل السياســي يونــس الكعبــي، امــس 
مرحلــة  تجــاوزت  السياســية  االزمــة  ان  األربعــاء، 
ان  الــى  الفتــا  الجماهيــر،  بيــن  والصــدام  الخطــر 
األمــور تتجــه نحــو الحلحلــة وقــد تتشــكل الحكومــة 
ــار واألطــراف األخــرى. ــار والتي ــاق االط ــدة باتف الجدي

ــي  ــال الكعب ــه ق ــاء، ان ــر لألنب ــة مه ــادت وكال وأف
لـــ /المعلومــة/، ان “هنــاك حلحلــة تدريجيــة لالزمــة 
الراهنــة بعــد دعــوات التهدئــة واالنســحاب مــن 
ــادرات للتوســط بيــن  ــاك مب قاعــات البرلمــان، وهن

ــد”. ــاء التصعي اطــراف االزمــة مــن اجــل انه
وأضــاف ان “دعــوة رئيــس اإلقليــم نيجرفــان 
العــادة  الخفــاء  تحــت  أخــرى  ودعــوات  بارزانــي 
النــواب المســتقيلين مــن البرلمــان، وربمــا تحــدث 
ــأن  ــة ف ــرة، وبالمحصل ــات فــي الســاعات األخي اتفاق
المجريــات تؤكــد عبــور مرحلــة الخطــر وتجــاوز 

مرحلــة المواجهــة بيــن الجماهيــر”.
ــية  ــادات السياس ــى ان “القي ــي ال ــار الكعب وأش
قــادرة علــى حلحلــة االزمــة كمــا حصــل ســابقًا، 
والوضــع الراهــن اســهل بكثيــر ممــا كان عليــه فــي 
األيــام الماضيــة، ومــن المرجــح ان تشــكل الحكومــة 
الجديــدة باتفــاق الطرفيــن االطــار والتيــار بمشــاركة 

األطــراف األخــرى”.

مشاركة دولية في المعرض الدولي 
للمناجم في زنجان

ــذي ســيقام فــي  ــة ال ــي للمناجــم والصناعــات المنجمي ــن مســؤول المعــرض الدول طهران-فارس:-اعل
محافظــة زنجــان )غــرب ايــران( 
»حميــد رضــا كــرد بــور« ان 80 
شــركة محليــة ومندوبيــن عــن 
9 دول اجنبيــة سيشــاركون فــي 

هــذا المعــرض.
هــذا  ان  بــور  كــرد  واوضــح 
العــام  هــذا  ســيقام  المعــرض 
الــى 19 آب فــي  للفتــرة مــن 16 
للمعــارض  كاســبين  مركــز 
وان  زنجــان  فــي  الدوليــة 

محافظــات طهــران واصفهــان ويــزد وخراســان شــمالي والبــرز ومازنــدران وأذربيجــان شــرقي و زنجــان 
المعــرض. هــذا  فــي  ايضــا  ستشــارك 

واضــاف كــرد بــور ان هــذا المعــرض يضــم 80 جناحــا ســيعرض فيــه احــدث المنتجــات المتعلقــة بــدورة 
االنتــاج والتقنيــات الحديثــة.

طهران/كيهــان العربــي: شــدد الموقــع االميركــي 
»ريسبانســيبل ســتيت« علــى ان البيــت االبيــض لجــأ 
الــى فــرض العقوبــات المشــددة كــي يخضــع ايــران، 
اال ان الشــعب االيرانــي زاد مــن تماســكه كذلــك ادت 
العقوبــات علــى روســية الــى ازديــاد قربهــا مــن ايــران.

وافــاد الموقــع المقــرب مــن معهــد كوئينســي؛  ان 
العقوبــات علــى ايــران ادت الــى مقاومــة داخليــة قبــال 

المفاوضــات الحاليــة وحالــت دون فعــل دبلوماســي 
لتقييــد برنامــج ايــران النــووي. وبشــكل مشــابه فــان 
الحظــر علــى روســيا ادى الــى تراجــع معــدل االنتــاج 
الوطنــي ابتــداءاً، ولكــن اعطــى  زخمــًا لموســكو كــي 
تستكشــف اســواقًا جديــدة ممــا قللــت مــن تاثيــر 

العقوبــات وزادت عالقــات موســكو مــع دول اخــرى.
االمنيــة  الدراســات  مركــز  مخرجــات  وتفيــد 
والدوليــة لجامعــة ميرلنــد عــام 2021، ان ثالثــة اربعــاع 

ــووي. ــم النشــاط الن ــي يدع الشــعب االيران

ان اميــركا وبعــد حــرب اوكرانيــا اتجهــت صــوب 
ــات ضــد موســكو،  ــي كــي توســع العقوب اجــراء دول
فبعــد تضــرر جــراء الحظــر تمكنــت  موســكو مــن 
تنشــيط اقتصادهــا وتقويــة الروبــل وتعزيــز الشــراكة 
ــة. واتضحــت  مــع طهــران لضمــان مصادرهــا االمني
االيرانيــة  للعالقــات  العســكرية  االبعــاد  اآلن 
الروســية، فقــد صــدرت ايــران طائــرات مســيرة الــى 
روســية وهــذا التفاهــم ســيحدد مــن نفــوذ الغــرب  و 

ــة. ــة والغربي ــة االميركي ــح االمني ــد للمصال تهدي

التنفيــذي  المديــر  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
ــتعداد  ــة اس ــيارات االيراني ــايبا” للس ــركة “س لش
الشــركة للتعــاون لالنتــاج المشــترك للســيارات 

فــي فنزويــال وتصديــر منتوجاتهــا اليهــا.
ــران  ــي طه ــد ف ــاع عق ــي اجتم ــك ف ــاء ذل ج
بيــن المديــر التنفيــذي لشــركة »ســايبا« محمــد 
علــي تيمــوري ووزيــر النقــل رئيــس الجانــب 
بيــن  المشــتركة  التعــاون  للجنــة  الفنزويلــي 

البلديــن رامــون بالســكيز.
وقــال تيمــوري ، أثنــاء تقديمــه تقريــرًا عــن أداء مجموعــة 
»ســايبا« فــي مجــال إنتــاج المنتجــات الجديــدة: ان شــركة 
»ســايبا« لديهــا خطــط جيــدة فــي مجــال إنتــاج منتجــات جديــدة 

ــى الســوق. ــدة إل ــا ســيارات جدي ــة وســتقدم قريبً وحديث
فنزويــال  مــع  للتعــاون  مســتعدة  »ســايبا«  وأضــاف: 
لإلنتــاج المشــترك وإرســال منتجاتهــا إلــى ســوق هــذا البلــد.

بــدوره قــال وزيــر النقــل الفنزويلــي: »اليــوم ، خــالل 

 ، واالبتــكارات  لألبحــاث  »ســايبا«  لمركــز  زيارتــي 
رأيــت العديــد مــن طــرازات الســيارات الجديــدة التــي 
ــة  ــي حديث ــركة، وه ــاج الش ــط إنت ــا خ ــتدخل قريبً س

ومواكبــة للمواصفــات.”
»أن  فــي  أملــه  عــن  بالســكيز«  »رامــون  وأعــرب 
ــاء مصنــع »ســايبا« فــي فنزويــال  ــا مــن إحي نتمكــن قريبً

بالتعــاون مــع مجموعــة »ســايبا« للســيارات”.
وأضــاف: إن مصنــع »فينيراتــو« الــذي أقيــم ســابًقا 
ونشــط بشــكل مشــترك فــي فنزويــال ، يعانــي حاليًــا 
المســاعدة  كل  وســنقدم   ، يعمــل  وال  خســائر  مــن 

ــع. ــذا المصن ــاء ه ــة إلحي الالزم
وقــال بالســكيز: حســب الخطــة المرســومة، هنــاك 
حاجــة إلــى 10 آالف ســيارة ، سنشــتريها قريبًــا مــن 
ســايبا ، وســيتم تصديــر هــذه الســيارات إلــى فنزويــال 
علــى شــكل CKD )تجميــع( و CBU )كاملــة االنتــاج(، 

ليتــم ادخالهــا الــى الســوق.
 ، ذلــك  تــم  إذا  الفنزويلــي:  النقــل  وزيــر  وتابــع 
يمكــن تصديــر منتجــات »ســايبا« إلــى دول أخــرى فــي 
المنطقــة )اميــركا الالتينيــة(، وبنــاًء علــى ذلــك ، يمكننــا 
المســاعدة فــي التنميــة واالزدهــار فــي البلــدان بمــا 

يتماشــى مــع مصالــح البلديــن.
وقــال: إن هــذه العالقــة ســتؤدي إلــى تطويــر وازدهــار 
ــذي سيســاعد  ــال ، األمــر ال صناعــة الســيارات فــي فنزوي
بشــكل كبيــر فــي عمليــة التصنيــع ، وفــي نهايــة المطــاف 

ســيعزز الصداقــة بيــن البلديــن.

وزير النفط: ايران ماضية في تعاونها 
البناء مع اوبك

 : اوجــي«  النفــط »جــواد  وزيــر  قــال  طهران-ارنــا:- 
ان ايــران باعتبارهــا واحــدة مــن االعضــاء المؤسســين 
ســتواصل  )اوبــك(،  للنفــط  المصــدرة  الــدول  لمنظمــة 
كســابق عهدهــا، التعــاون البنــاء ودعمهــا المؤثــر لهــذه 

الجديــد. وامينهــا  العــام  المنظمــة 
ــاع  ــي االجتم ــط ف ــر النف ــة وزي ــك خــالل كلم جــاء ذل
الحليفــة  والــدول  اوبــك  لمنظمــة  والثالثيــن  الحــادي 

)ائتــالف اوبــك بلــس(، الــذي انعقــد اليــوم االربعــاء.
الجمهوريــة  عــن  ونيابــة  اصالــة  »اوجــي«  وعــزى 
االســالمية االيرانيــة، الــدول االعضــاء فــي منظمــة اوبــك 
والحكومــة والشــعب النيجيرييــن، بوفــاة االميــن العــام 

الســابق للمنظمــة »محمــد سانوســي باركينــدو”.
الجديــد  العــام  االميــن  ايضــا،  النفــط  وزيــر  وهنــأ 
ــر  ــار االخي ــان اختي ــه ب ــا عــن ثقت ــم الغيــص«؛ معرب »هيث
ــن  ــة م ــة وحكيم ــتراتيجية عادل ــة وس ــوة هام ــّكل خط ش
ــدول المنتجــة  ــة مصــدري ال ــة لمنظم ــة العام ــل االمان قب

للنفــط، بهــدف انجــاح االهــداف المشــتركة.


