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القطاع الخاص اإليراني يعلن استعداده للمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا

مساعد رئيس منظمة الطيران املدني:

مباحثات إيرانية-سورية إلنجاز مشروع إتفاقية التعاون
اإلقتصادي اإلستراتيجي

إيران لها اليد الطولى في متابعة الحظر على
الصناعات الجوية

أعل��ن مس��اعد رئي��س منظم��ة الطي��ران المدن��ي االيران��ي ،آرش خدائي ،ع��ن المتابعة
القانوني��ة لرف��ع الحظ��ر المف��روض عل��ى الصناع��ات الجوي��ة؛ مصرح �اً :نحن لدين��ا اليد
الطولى من الناحية القانونية في الصعيد الدولي لمتابعة هذا األمر.
وأك��د خدائ��ي ،أم��س األح��د ،ان الحظر غير قانوني؛ مبيناً انه م��ن الناحية القانونية
ف��ان اإلج��راء األمريك��ي غير مقبول وأحادي الجانب ويخالف الق��رارات واألعراف الدولية،
كما يتعارض مع المواثيق الدولية للمالحة الجوية.
وفي إشارة الى المساعي الرسمية المبذولة لمتابعة موضوع الحظر ،قال خدائي :لقد
أجرين��ا االتص��االت والمفاوضات مع العديد من مس��ؤولي المالحة الجوية للدول األعضاء
ف��ي ميثاق ش��يكاغو ،وكذلك لجنة النقل األوروبية واألمي��ن العام ورئيس لجنة (ايكائو).
وأض��اف :كان��ت نتائ��ج المفاوض��ات هذه جي��دة حيث أبدى الجمي��ع تأيي��ده لمواقف ايران
القانونية.
وأش��ار خدائ��ي الى قرار محكمة الهاي لصالح اي��ران وحكمها الصادر في إدانة الحظر
الج��وي؛ مبين �اً ان ه��ذا الق��رار كان مؤث��راً ف��ي حل المش��كلة ودعم الموق��ف االيراني لدى
المحاف��ل القانوني��ة الدولي��ة والمالحي��ة ،مم��ا جع��ل الوالي��ات المتحدة تنك��ر أنها فرضت
حظراً في مجاالت السالمة والمالحة الجوية واألغدية واألدوية.

في األشهر الثمانية املاضية

صناعات التعدين واملعادن في مقدمة الصادرات
اإليرانية إلى تركيا

الوف��اق/وكاالت -عق��دت ف��ي العاصم��ة
اإليرانية طهران ،أمس األحد ،جلسة مباحثات
اقتصادية بين وزير الطرق وبناء المدن اإليراني
رئيس الجانب االيراني في اللجنة االقتصادية
الوزاري��ة بي��ن س��ورية واي��ران محم��د إس�لامي،
ووزي��ر االقتص��اد والتج��ارة الخارجي��ة الس��وري
محم��د س��امر الخلي��ل رئيس الجانب الس��وري
في اللجنة االقتصادية الوزارية المشتركة.
وت��م خ�لال الجلس��ة بح��ث س��بل تطوي��ر
وتوس��يع مج��االت التع��اون االقتص��ادي
واالس��تثماري بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن
والتوص��ل إل��ى تواف��ق بش��أن مش��روع إتفاقي��ة
التعاون االقتصادي االستراتيجي طويل األمد.
وأك��د وزير الط��رق وبناء الم��دن اإليراني
ان إي��ران وس��ورية س��تواصالن بع��زم محارب��ة
اإلره��اب ودح��ره ،مش��يراً إل��ى أن العالق��ات
الوثيق��ة بي��ن البلدي��ن تس��اعد عل��ى اس��تقرار
وأم��ن المنطق��ة .وأع��رب إس�لامي ع��ن أمل��ه
بإنج��از االتفاقي��ة وإعداده��ا بش��كل نهائ��ي،
وق��ال :ان (م��ن أه��م ضروري��ات ه��ذه االتفاقي��ة
تحفي��ز القط��اع االيران��ي للعم��ل ف��ي س��ورية..
ويج��ب علين��ا تس��يير الخ��ط االئتمان��ي
لتس��هيل ق��دوم القط��اع الخ��اص اإليران��ي
إلى سورية).
وأش��ار إس�لامي إل��ى أن��ه م��ن المق��رر عقد
مؤتم��ر تت��م في��ه دع��وة الش��ركات اإليراني��ة

صادرات إيران
غيرالنفطية تتخطى
الـ 33مليار دوالر
في  9أشهر
أعلن��ت دائ��رة الجم��ارك ف��ي
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ،ف��ي
تقري��ر له��ا ،ان��ه ت��م تصدي��ر  86مليون �اً
و 940أل��ف طن من الس��لع غير النفطية
بقيم��ة  33ملي��اراً و 358ملي��ون دوالر
خالل الش��هور التس��عة األخيرة من العام
الج��اري (ب��دأ ف��ي  20م��ارس ،)2018
مسج ً
ال بذلك نمواً بنسبة 4ر %5مقارنة
بهذه الفترة من العام الفائت.
وج��اء ف��ي التقرير :ان حجم اس��تيراد
الس��لع خ�لال ه��ذه الفت��رة بل��غ  33مليوناً
 871أل��ف ط��ن بقيم��ة  32ملي��اراً و620
مليون دوالر ،مما ش��هد تراجعاً في حجمه
وقيمت��ه بنس��بة 27ر %13و9ر %15عل��ى
التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام
الماضي .وش��كلت السوائل الغازية والغاز
الطبيع��ي والبروب��ان الس��ائل والميثانول
والزيوت الخفيفة معظم ما تم تصديره.
وتص��در الع��راق قائم��ة مس��توردي
الس��لع غي��ر النفطي��ة االيراني��ة خ�لال
الشهور التسعة األخيرة ،حيث تم تصدير
 6مليارات و 929مليون دوالر من الس��لع
إليه ،تلته الصين باس��تيرادها  6مليارات
و 749ملي��ون دوالر لتأت��ي اإلم��ارات
العربي��ة المتح��دة ف��ي المرك��ز الثالث،
حي��ث بلغ��ت قيمة اس��تيرادها من الس��لع
االيراني��ة خمس��ة ملي��ارات و 134ملي��ون
دوالر ،ثم أفغانستان وتركيا حيث بلغت
قيم��ة اس��تيرادها م��ن الس��لع االيراني��ة
مليارين و 337مليون دوالر ومليار و912
مليون دوالر على التوالي.

الرئيس السوري يؤكد ضرورة حضور الشركات اإليرانية في
مشاريع إعادة اإلعمار

والمس��تثمرين وبحض��ور الجانبي��ن الس��وري
واإليران��ي ،مؤك��داً وج��وب التنس��يق وتعزي��ز
الجهود بين البلدين.
من جانب��ه ،أكد وزير االقتص��اد والتجارة
الخارجية الس��وري ،خالل الجلسة ،أن البلدين
الش��قيقين لديهم��ا إرادة حقيقي��ة وعزم كبير
عل��ى تطوي��ر العالق��ات االقتصادي��ة ،مش��يراً
إل��ى أن المج��ال االقتص��ادي ف��ي التع��اون بي��ن
البلدي��ن يج��ب أن يحظ��ى باألولوي��ة وخاص��ة
فيما يتعرض له البلدان من إجراءات اقتصادية
قسرية أحادية الجانب للنيل من إمكانياتهما.
وق��ال الخلي��ل( :يج��ب تطوي��ر العالق��ات
االس��تثمارية والتجاري��ة والمصرفي��ة والمالية
بما يسهم في التنمية االقتصادية على مستوى
البلدين ونعمل على تحقيق تسهيل وتنمية في
التب��ادل التج��اري بما يحقق انس��ياب البضائع
بينهم��ا) .وأض��اف( :نع��ول عل��ى دور كبي��ر
للش��ركات االيراني��ة وإمكانياته��ا ف��ي إع��ادة
اإلعم��ار ف��ي س��ورية ويج��ب أن يحظ��ى التعاون
المصرفي باهتمام خاص ألنه ضروري للتعاون
التجاري واالستثماري).
ه��ذا وأكد الرئيس الس��وري بش��ار األس��د

ض��رورة الحضور المكثف للش��ركات االيرانية
ف��ي إع��ادة إعمار بالده ،بحس��ب ما أورد الس��فير
السوري لدى طهران عدنان محمود.
وق��ال محم��ود ،ف��ي تصريح أدل��ى به خالل
الملتق��ى االقتص��ادي االيراني-الس��وري
المش��ترك ال��ذي أقي��م ف��ي مق��ر غرف��ة اي��ران
التجارية :ان هذه اللقاءات المتبادلة تعد فرصة
كبيرة للتجار االيرانيين للدخول في مشاريع
اس��تثمارية مش��تركة في الجمهوري��ة العربية
الس��ورية الس��يما وان مرحل��ة إع��ادة اإلعم��ار
ف��ي س��وريا قد ب��دأت .وأض��اف :ان��ه بالنظر الى
توصي��ات الرئيس بش��ار األس��د حول مش��اركة
الش��ركات االيراني��ة ف��ي مختل��ف القطاع��ات
الحكومي��ة والخاص��ة ف��ي إع��ادة إعم��ار س��وريا،
لذل��ك ف��ان ه��ذا األم��ر يوف��ر فرص��ة مناس��بة
لحضور االيرانيين في النش��اطات االقتصادية
في بلدنا.
وأكد محم��ود ان جميع األبواب مفتوحة
أمام الش��ركات االيرانية للنش��اطات التجارية
ف��ي س��وريا؛ موضح �اً ان��ه بالنظ��ر ال��ى التوقيع
عل��ى إتفاقي��ة بعي��دة األم��د بين البلدي��ن ،فانه
ت��م اتخ��اذ خط��وة كبي��رة لتنمي��ة النش��اطات

خالل العام الحالي

ميزان املنتجات الزراعية اإليرانية يسجل فائض ًا بنسبة %60
قال المدير العام لمركز تنمية الصادرات بوزارة الجهاد الزراعي شاهرخ شجري :ان الميزان
التج��اري للمنتج��ات الزراعية س��جل فائضاً بنس��بة  60بالمئة خالل األش��هر الثمانية األولى من
العام الحالي (حسب التقويم االيراني ،الذي بدأ في  21مارس  .)2018وفي تصريح له يوم السبت
خالل االجتماع المشترك للجنتي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات بمقر غرفة الصناعة والتعدين
والزراع��ة االيراني��ة ،ق��دم ش��جري تقريراً حول إحصائيات صادرات واس��تيراد المنتج��ات الزراعية.
وأوضح ان ميزان المنتجات الزراعية خالل هذه الفترة حقق فائضاً بنس��بة 7ر 8بالمئة من حيث
ال��وزن و 35بالمئ��ة م��ن حي��ث القيم��ة مقارن��ة بنف��س الفترة م��ن العام الماض��ي .وتاب��ع :ان حجم
ص��ادرات المنتج��ات الزراعي��ة بل��غ خالل األش��هر الثمانية األول��ى من العام الحال��ي  4آالف و580
ألف طن وبما يعادل 6ر 4مليار دوالر ،ليسجل زيادة بنسبة  20بالمئة من حيث الوزن ،و 19بالمئة
من حيث القيمة في هذا الخصوص .وفي إش��ارة الى حجم اس��تيراد البالد لهذه المنتجات خالل
األش��هر الثماني��ة األول��ى له��ذا العام ،أعلن ش��جري عن اس��تيراد  12ألفاً و 806أطن��ان وبما يعادل
8ر 6مليار دوالر من المنتجات الزراعية؛ مبيناً ان ذلك يشير الى انخفاض بنسبة 2ر 1بالمئة من
حيث الوزن و 7بالمئة من حيث قيمة السلع المستوردة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

االقتصادية وهو ما يش��كل بدء حركة كبرى
لتنمي��ة النش��اطات التجاري��ة بي��ن البلدي��ن
والتمهي��د لنش��اطات القطاع��ات الخ��اص ف��ي
سوريا أكثر مما مضى.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ،ق��ال الس��فير االيران��ي
ل��دى دمش��ق ج��واد ت��رك آب��ادي :ان العالق��ات
بي��ن البلدي��ن عريق��ة وتاريخي��ة وان ش��عبي
البلدي��ن ارتبط��ا بأواصر حضاري��ة عريقة على
م��دى التاريخ .واعتب��ر ان هذه العالقات تبلورت
الي��وم في إطار إتفاقات وصفقات مس��تمرة بين
البلدين ،معرباً عن ثقته بأن الش��عب والساس��ة
السوريون يرحبون بااليرانيين المتوجهين الى
بلدهم ،كما ان السفارة االيرانية تفتح أبوابها
أمامه��م .من جهته ،أعلن رئي��س غرفة التجارة
االيراني��ة ،غ�لام حس��ين ش��افعي ،اس��تعداد
القطاع الخاص االيراني للمشاركة في عملية
إعادة البناء واإلعمار في سوريا.
وف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه خ�لال الملتق��ى،
ق��ال ش��افعي :ان ه��ذه اللقاءات والزي��ارات تبين
بالتأكي��د العم��ق االس��تراتيجي للعالق��ات
الثنائي��ة بي��ن اي��ران وس��وريا وتثب��ت اإلرادة
الجدية لمس��ؤوليهما لتنمية التعاون الش��امل
بينهما .وأعرب عن سروره لالنتصارات األخيرة
التي تحققت في س��وريا ضد ارهابيي (داعش).
وأض��اف :نأم��ل ب��أن تش��كل ه��ذه االنتص��ارات
بلسماً لجراح وآالم الشعب السوري.

أظه��ر اس��تعراض التج��ارة بي��ن إي��ران
وتركي��ا ،خ�لال األش��هر الثماني��ة حت��ى
نوفمب��ر م��ن ه��ذا الع��ام ،أن قط��اع التعدي��ن
والمع��ادن اس��تحوذ عل��ى حص��ة تزي��د عل��ى
 400ملي��ون دوالر وبأكث��ر م��ن  %45م��ن
صادراتنا.
ووفق �اً لتقري��ر ص��ادر ع��ن وكال��ة أنباء
الجمهوري��ة االس�لامية (إرنا) أم��س األحد،
ف��ان دراس��ة إس��تقصائية لإلحص��اءات
الجمركية تظهر أن ايران صدرت 331ر441
طن �اً م��ن المنتج��ات المعدني��ة والتعديني��ة
قيمته��ا أكث��ر م��ن  404ماليي��ن و 609آالف
دوالر لتركيا.
وم��ن الس��لع المص��درة ال��ى تركي��ا:
أن��واع الحج��ر والمنتج��ات ذات الصل��ة،
أن��واع الفروس��يليس ،أنواع منتج��ات الفخار
والطوب والس��يراميك والبالط ومس��حوق
األلومين��ا والفح��م وفح��م الك��وك وسلس��لة
منتج��ات األلمني��وم وسلس��لة التيتاني��وم
والزن��ك والرص��اص واإلس��منت والك��روم
والموليبدينوم .
وم��ن المنتج��ات األخرى الت��ي صدرتها
إي��ران ال��ى تركي��ا خ�لال نف��س الفت��رة:
سلس��لة الصل��ب ومنتج��ات الصل��ب ذات
الصل��ة وغيره��ا م��ن منتج��ات التعدي��ن
والمع��ادن والصناع��ات المعدني��ة والمع��ادن
النفيس��ة واألحج��ار الثمين��ة (الذه��ب
والفض��ة وغيره��ا) والنح��اس والمي��كا
والنيكل .
وبدراس��ة أداء األش��هر الثماني��ة م��ن
الع��ام الحال��ي ،بلغ��ت ص��ادرات سلس��لة
الزن��ك 7ر 38أل��ف ط��ن بقيم��ة أكث��ر م��ن

لجنة األمن القومي تدرس عالقات طهران
اإلقتصادية مع بغداد ودمشق
ق��ال رئي��س لجن��ة األم��ن القوم��ي والسياس��ة الخارجي��ة ف��ي مجل��س الش��ورى
االس�لامي :ان اللجنة درس��ت في جلس��تها عصر األحد العالقات االقتصادية مع العراق
وسوريا.
وأضاف حشمت اهلل فالحت بيشة ،في مقابلة مع (إرنا) :ان كل مرحلة من مراحل
التطور في الدول لها عواملها وظروفها الخاصة؛ وعلى سبيل المثال كان في السابق
ع��دد قلي��ل م��ن الالعبي��ن على الس��احة العراقي��ة؛ لكن اآلن هن��اك العديد م��ن الجهات
الفاعل��ة ف��ي الس��احة االقتصادي��ة لهذا البلد .وتابع :حتى بعض ال��دول التي لعبت دوراً
س��لبياً في الس��احة العسكرية والسياسية العراقية ،مثل تركيا والسعودية أصبحت من
بين المنافسين االقتصاديين الجادين إليران.
وأوض��ح رئي��س لجن��ة األم��ن القوم��ي والسياس��ة الخارجي��ة ف��ي مجل��س الش��ورى
االس�لامي ان اللجن��ة درس��ت ف��ي جلس��تها اإلنج��ازات االقتصادي��ة إلي��ران ف��ي
هذين البلدين.

مالمح اإلصطفاف أمام «الدوالر» تلوح في األفق
ب��ات ال��دوالر آلي��ة تس��تخدمها الوالي��ات
المتح��دة كس�لاح لف��رض هيمنته��ا عل��ى دول
العال��م ،بل ممارس��ة الضغط عل��ى بعضها كي
ترغمها على مواكبة سياس��ات واش��نطن ،حيث
ح��ذرت حت��ى حلفائه��ا األوروبيي��ن م��ن مغب��ة
التعاون االقتصادي مع ايران خاصة تس��ديدهم
ثمن النفط االيراني بالدوالر.
وف��ي الوق��ت الذي يعم��ل االتح��اد األوروبي
عل��ى التوص��ل ال��ى آلي��ات لمواصل��ة التع��اون
م��ع اي��ران وايج��اد حل��ول بديلة لاللتف��اف على
الحظ��ر األمريك��ي ض��د اي��ران ،تس��عى طه��ران
لمن��ح األوروبيي��ن فرص��ة لك��ي ينجح��وا ف��ي
تحقي��ق أهدافه��م وتتمك��ن طهران م��ن االنتفاع
من المصالح المترتبة على االتفاق النووي.
وف��ي ه��ذه األثن��اء ورغ��م مح��اوالت أمري��كا
لعرقل��ة انتف��اع اي��ران م��ن المصال��ح المترتب��ة
عل��ى االتف��اق الن��ووي ،تعم��ل طه��ران على ش��ق
الطريق نحو األمام.
وف��ي س��ياق متص��ل ،هن��اك جه��ود م��ن
قب��ل بع��ض دول العال��م وعل��ى رأس��ها روس��يا

والصي��ن وتركي��ا لف��ك االرتب��اط م��ع الدوالر
األمريك��ي ،كم��ا س��بقت وق��د أعلن��ت روس��يا
بصراحة أنها اتفقت مع تركيا على اس��تخدام
عملت��ي البلدي��ن ف��ي صفق��ة منظوم��ة صواريخ
(اس.)400-
وعلى خطى روسيا وتركيا ،أعلنت الصين
أنها س��تدفع ثم��ن وارداتها من النف��ط االيراني
بـ(اليوان).
والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه بق��وة في هذه
األج��واء هو :هل بدأت حركة مناهضة للدوالر
األمريك��ي بقي��ادة ال��دول العظم��ى بم��ا فيه��ا
الصي��ن وروس��يا؟ ه��ل تتوح��د كل م��ن اي��ران
وروس��يا والصي��ن والهن��د وتركي��ا ض��د هيمن��ة
أمريكا االقتصادية؟
وبالع��ودة الى مس��اعي ايران لش��ق طريقها
نح��و تحقي��ق مزي��د م��ن التق��دم والتط��ور ف��ي
مختل��ف المج��االت في ظل الحظ��ر المفروض
عليه��ا ،علين��ا أن نتذكر ب��أن الحظر األمريكي
ليس بالحدث الجديد ،بل عاشت ايران وال تزال
الحظ��ر األمريك��ي عل��ى م��ر أربعي��ن عام �اً تل��ى

انتصار الثورة االسالمية وشهدنا كيف تمكنت
من تحقيق أهدافها والمضي قدماً نحو التطور

والتق��دم ف��ي مختل��ف المج��االت االقتصادي��ة
والعلمية واألمنية.

 110ماليي��ن و 910آالف دوالر وكان��ت
أعل��ى حص��ة خ�لال ه��ذه الفت��رة ،وبعده��ا
ارتفع��ت سلس��لة منتجات األلمنيوم بنس��بة
2ر 41أل��ف ط��ن بقيم��ة أكثر م��ن  85مليون
دوالر ،وسلس��لة الف��والذ والصل��ب المرتبطة
بأكث��ر م��ن 8ر 138أل��ف ط��ن بقيم��ة 5ر74
مليون دوالر .
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ،كان��ت المعادن
الثمينة واألحجار الكريمة (الذهب والفضة
وغي��ر ذلك) التي بلغ��ت حصتها أكثر من
 7ماليي��ن دوالر خ�لال الفت��رة المذك��ورة
واألق��ل حصة بي��ن باقي المعادن .واس��تناداً
إل��ى اإلحصائي��ات ،ش��كلت واردات البالد من
المنتجات المعدنية من تركيا في األش��هر
الثمانية األولى من هذا العام نسبة  %12من
حجم التجارة.
وبلغ��ت سلس��لة منتج��ات الصل��ب
المس��توردة م��ن تركي��ا خ�لال األش��هر
الثماني��ة م��ن ه��ذا الع��ام أكثر م��ن  62ألف
ط��ن بقيم��ة أكث��ر م��ن 6ر 53ملي��ون دوالر،
والت��ي كان��ت أعل��ى حص��ة .باإلضاف��ة إل��ى
ذل��ك ،كان اس��تيراد الزن��ك م��ن تركي��ا
خ�لال الفت��رة قي��د االس��تعراض أكث��ر من
8ر 82أل��ف ط��ن بقيم��ة 2ر 23ملي��ون دوالر،
وصناع��ة المعادن الت��ي يبلغ حجمها أكثر
م��ن 6ر 4أل��ف ط��ن بقيم��ة أكث��ر م��ن 7ر14
ملي��ون دوالر ف��ي المرتب��ة الثاني��ة والثالث��ة
من حيث قيمتها.
وبل��غ حجم التج��ارة بين إيران وتركيا
في  10أش��هر من عام ( 2018األول من يناير
إل��ى األول م��ن نوفمب��ر) أكث��ر م��ن 2ر8
مليار دوالر .

مساعد وزير الصناعة:
امليزانية الجديدة
تتضمن فرص ًا إيجابية
لدعم اإلنتاج احمللي
أكد مساعد وزير الصناعة والتعدين
والتج��ارة ،فرش��اد مقيم��ي ،ان مش��روع
الميزاني��ة للع��ام االيراني الق��ادم (يبدأ في
 21م��ارس  )2019يتضم��ن آلي��ات وفرص �اً
مناس��بة وايجابي��ة لدع��م اإلنت��اج المحلي
وتطوي��ر وصيانة الصناعات وزي��ادة اإلنتاج
داخل البالد.
ج��اءت تصريح��ات مس��اعد وزي��ر
الصناع��ة لمراس��ل وكال��ة أنب��اء (إرن��ا)
ي��وم الس��بت؛ موضح �اً ان مش��روع الموازن��ة
الجدي��دة يول��ي أهمية كبيرة ال��ى صيانة
وتش��غيل المؤسس��ات الصناعي��ة الوطني��ة
وتطوير ه��ذه المراكز بهدف زيادة اإلنتاج
المحل��ي .وأض��اف مقيم��ي :ان التقدي��رات
تش��ير ال��ى اس��تمرار الحظ��ر خ�لال الع��ام
الق��ادم أيضاً؛ بما يس��تدعي اتخاذ التدابير
الالزمة واتاحة الفرص للحكومة كي تقر
بعض التغييرات في مجال األرقام واألعداد
المح��ددة ضم��ن الميزاني��ة القادم��ة وبم��ا
يسهم في معالجة الظروف المستقبلية.
وأش��ار مس��اعد وزي��ر الصناع��ة ال��ى أن
الموازن��ة الجديدة ش��هدت تغيرات ايجابية
مقارن��ة بميزاني��ة الع��ام الماض��ي لدع��م
المنش��آت الصناعي��ة المحلي��ة ،م��ن خالل
تشكيل صناديق الدعم وتقديم المساعدات
المالية وتخصيص االعتمادات المصرفية
لمس��اندة الصناعات المنجمية ف��ي ايران.
علم �اً ان رئي��س الجمهوري��ة حجة االس�لام
حسن روحاني قدم في  25ديسمبر الحالي
مش��روع الميزاني��ة الجدي��دة ال��ى مجل��س
الشورى االسالمي ليتم المصادقة عليه.

