
قائد الثورة يعين "حجة االسالم ابو ترابي" اماما 
مؤقتا لجمعة طهران

ــرا  ــي، أم ــي الخامنئ ــة اهلل العظمــى الســيد عل ــورة االســامية ســماحة آي ــد الث طهران-مهر:-اصــدر قائ
االســام  حجــة  بتعييــن 
حســن  محمــد  ســيد 
مؤقتــا  امامــا  ترابــي  ابــو 

طهــران. لجمعــة 
وســتقام صــاة جمعــة 
االســبوع  هــذا  طهــران 
ســيد  بأمامــة  ســتقام 
محمــد حســن ابــو ترابــي.
يوجــد  انــه  يذكــر 
مؤقتيــن  ائمــة  اربعــة 
جمعــة  صــاة  يــؤدون 
ــة الدســتور،  ــادة ورئيــس مجلــس صيان ــراء القي ــة اهلل احمــد جنتــي رئيــس خب ــاوب وهــم آي طهــران بالتن
وآيــة اهلل ســيد احمــد خاتمــي عضــو هيئــة رئاســة مجلــس خبــراء القيــادة، وآيــة اهلل محمــد علــى موحــدي 

صديقــي. كاظــم  االســام  وحجــة  النظــام،  مصلحــة  تشــخيص  مجمــع  عضــو  كرمانــي 

ً شبكة قطارات االنفاق )مترو( في طهران تضم 12 خطا
ــام  ــم التخطيــط خــال الع ــه ت ــام ان ــي ام ــرو( فــي طهــران عل ــاق )مت ــر شــركة قطــارات االنف ــال مدي طهران-فارس:-ق
الجــاري )االيرانــي ينتهــي فــي 
عــدد  ليكــون  آذار/مــارس(   20
خطــوط المتــرو فــي العاصمــة 

ــران 12 خطــا. طه
 4 ان   ، امــام،  واضــاف 
االنفــاق  لقطــارات  خطــوط 
طهــران. فــي  حاليــا  تعمــل 
خطيــن  ان  وتابــع: 
الـــ 7  و   6 الـــ  جديديــن همــا 
ســيتم تدشــينهما قبــل نهايــة 

المقبــل. االيرانــي  العــام 
ونــوه الــى ان التقــدم الناجــز فــي الخــط الـــ 6 يبلــغ حاليــا نحــو 89 بالمئــة فيمــا يبلــغ التقــدم الناجــز فــي 

الخــط الـــ 7 نحــو 60 بالمئــة بطــول 27 كيلومتــرا.
ولفــت الــى ان الحكومــة صادقــت علــى قــرار شــراء الفــي عربــة قطــار ووضعهــا بتصــرف شــركات قطــارات االنفــاق فــي 

مــدن البــاد.
وتوقع اضافة 14 قطارا سيتم اضافتها الى خطوط مترو العاصمة طهران لغاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

إيران تصدر بتروكيمياويات بنحو 10 مليارات دوالر
طهران-فــارس:- ســجلت صــادرات ايــران مــن 
المنتوجــات البتروكيمياويــة 18.5 مليــون طــن بقيمــة 
9.69 مليــار دوالر فــي 10 شــهور، خــال فتــرة 21 مــارس/

ــي 2018. ــون الثان آذار2017- 20 يناير/كان
المــواد  مــن  ايــران  انتــاج  حجــم  وتجــاوز 
البتروكيمياويــة والبوليمريــة فــي الفتــرة المذكــورة 
44.2 مليــون طــن، حيــث تــم تصديــر واقــع 18 مليونــا 
الخارجيــة. االســواق  الــى  منهــا  طــن  الــف  و588 

وبلغــت قيمــة الصــادرات 9.69 مليــار دوالر خــال 
فتــرة 21 مــارس/آذار 2017- 20 يناير/كانــون الثانــي 2018، 
بنمــو 2.3 مليــار دوالر عــن الفتــرة المناظــرة الســابقة.

ويعــزى النمــو الســعري للصــادرات البتروكيماويــة علــى ضــوء افتتــاح 5 وحــدات انتــاج جديــدة فــي البــاد 
وزيــادة قيمــة المنتوجــات البتروكيماويــة فــي االســواق االقليميــة والعالميــة مقتفيــة أثــر اســعار النفــط الخــام.

الجمهوريــة  معــرض  انطلــق  شــركة   130 بمشــاركة  بغداد-ارنــا:-   
االســامية التخصصــي الرابــع للصناعــات االيرانيــة علــى ارض معــرض 
بغــداد الدولــي فــي العــراق ويســتمر للفتــرة مــن 12 – 15 مــن شــهر شــباط 

ــر الجــاري. / فبراي
واعــرب الزائــرون عــن دهشــتهم لجــودة الصناعــات االيرانيــة وقدرتهــا 
علــى منافســة الصناعــات العالميــة ذات الجــودة الفائقــة، فيمــا اكــدوا 
ــد اســعارا  ــة تع ــا العالمي ــة مقايســة بنظيراته ــع االيراني ان اســعار البضائ

تنافســية .
ــل  واكــد السفيرمســجدي خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع وكي
ــرض، ان هــذا  ــى ارض المع ــد الموســوي عل ــي ولي ــر التجــارة العراق وزي
المعــرض ســيقام بشــكل دائمــي علــى ارض معــرض بغــداد الدولــي 
ــراءات  ــوص، وان االج ــذا الخص ــة به ــارة العراقي ــة وزارة التج ــم مفاتح وت
القامــة المعــرض الدائمــي قــد اكتملــت وتــم اســتحصال الموافقــات علــى 

ذلــك مــن جميــع االطــراف المعنيــة وعلــى راســهم وزارة التجــارة العراقيــة، 
ــا . ــاح المعــرض االيرانــي الدائمــي قريب وســيتم افتت

3 االربعاء 27 جمادى االولى، 1439 هـ ق 25 بهمن 1396 هـ ش، 14 شباط 2018مشؤون محلية العدد )9788( السنة الثامنة والثاثون

الهالل االحمر يقدم اكثر من 16 ألف 
خدمة مجانية في البالد

طهران-فارس:-أعلــن مســاعد رئيــس جمعيــة 
الهــال األحمــر فــي شــؤون الصحــة والعــاج وإعــادة 
التأهيــل حســن صفاريــة ، تقديــم أكثــر مــن 16 ألــف 
خدمــة مجانيــة فــي المناطــق المحرومــة فــي إطــار 
للجمعيــة  تابعــة  فــرق صحيــة  نفذتهــا  منــاورات 

خــال عشــرة الفجــر )مــن 1 الــى 11 شــباط(.
ــرق  ــاورات الف ــذ من ــة: يجــري تنفي ــال صفاري وق
الهــال  لجمعيــة  )التابعــة  والعاجيــة  الصحيــة 
بالذكــرى  االحتفــاء  بمناســبة  عــام  كل  االحمــر( 
الســنوية النتصــار الثــورة االســامية وعشــرة الفجــر 
)مــن عــودة االمــام الخمينــي )رض( الــى الوطــن 
ــي 11  ــورة ف ــار الث ــى انتص ــباط/فبراير وحت ــي 1 ش ف
الــى  منــه عــام 1979(، بهــدف تقديــم الخدمــات 
المحروميــن وتلبيــة احتياجاتهــم العاجيــة مجانــا، 

ــرق. ــذه الف ــدرات ه ــز ق ــى تعزي ــة ال إضاف

طهران-ارنــا:- أعلــن المتحــدث بإســم الحكومة 
محمــد باقــر نوبخــت، إن تقريــر صنــدوق النقــد 
الدولــي يفيــد بــان ايــران تتبــوأ المركــز الثامــن 

عشــر فــي ترتيــب أكبــر االقتصــادات بالعالــم.
ــاء فــي مؤتمــره  واضــاف نوبخــت امــس الثاث
النقــد  تقريــر صنــدوق  و حســب  انــه  الصحفــي 
ــغ 81  ــاد بل ــي الب ــتثمار ف ــم االس ــي، ان حج الدول
مليــار دوالر فــي العــام الماضــي فيمــا ارتفــع ليبلــغ 94 
مليــار دوالر فــي العــام الجــاري )بــدأ 21مــارس 2017(.

وفــي جانــب اخــر مــن تصريحاتــه هنــأ نوبخــت 
ان  واضــاف  االســامية  الثــورة  انتصــار  ذكــرى 
مســيرات يــوم 22 بهمــن )11 شــباط( )ذكــرى انتصــار 
الشــعب  تمســك  جســدت  االســامية(  الثــورة 

االيرانــي بثورتــه.
وفيمــا اشــار الــى انتصــار الثــورة االســامية 
رغــم العقبــات التــي وضعتهــا امامهــا القــوى الكبــرى، 

اقتصاد ايران الثامن عشر عالميا..

نوبخت: اليحق ألحد من خارج المنطقة التدخل بشؤونها

اكــد ان ايــران تمكنــت فــي اقــل مــن شــهرين بعــد 
انتصــار الثــورة مــن تأســيس نظــام الجمهوريــة 
االســامية اعتمــادا علــى اصــوات الشــعب وتعزيــز 

ــة. الســيادة الشــعبية الديني
ولفــت الــى المشــاكل التــي واجهتهــا ايــران 
خــال اربعــة عقــود تلــت انتصــار الثــورة االســامية 
بمــا فيهــا اغتيــال عــدد كبيــر مــن علمائهــا و فــرض 
حــرب غيــر متكافئــة عليهــا لثمانــي ســنوات و التــي 
الحقــت خســائر ماديــة وبشــرية الــى جانــب فــرض 

علــى  الجائــرة  العقوبــات 
كل  رغــم  واضــاف  ايــران 
كانــت  ايــران  فــان  ذلــك 
فــي  رائــدة  الزالــت  و 
فــي  اإلرهــاب  مكافحــة 

المنطقــة.
ــه و حســب  واوضــح ان
ــع »اي. ــدره موق ــر اص تقري
ــي  ــران تأت ــان اي اف.اي« ف
عشــر  التاســع  بالمركــز 
عالميــا فــي مجــال انتــاج 
العلــم كمــا انهــا تأتــي فــي صــدارة دول المنطقــة 

مــن ناحيــة النمــو العلمــي.
واكــد نوبخــت انــه ليــس ألحــد مــن خــارج 

بشــؤونها. التدخــل  فــي  الحــق  المنطقــة 
وقــال نوبخــت ، انــه الينبغــي لبلــدان تبعــد عــن 
المنطقــة آالف الكيلومتــرات القــدوم اليهــا والتدخــل 
فــي شــؤونها وليــس الحــد الحــق فــي التدخــل 

بسياســات ايــران االقليميــة.
بمشاركة 130 شركة..

ايران تتسلم الصندوقين األسودين انطالق معرض ايران الصناعي على ارض معرض بغداد الدولي
لناقلة النفط "سانتشي"

منظمــة  رئيــس  مســاعد  مهر:-كشــف  طهــران- 
الموانــئ والماحــة البحريــة فــي شــؤون الموانــئ هــادي 
حــق شــناس امــس الثاثــاء ،بــان الصندوقيــن األســودين 
لناقلــة النفــط " ســانجي " فــي يــد منظمــة الموانــىء، مبينا 
انــه لــم يتــم مســح اي بيانــات مــن هذيــن الصندوقيــن.

ملتقــى  امــام  كلمتــه  فــي  شــناس  وأشــارحق 
المؤسســات البحريــة للبــاد الــى انــه واســتنادا لاتفاقيــة 
فــان   ،)SOLAS( البحــار  فــي  األرواح  الدوليــة لســامة 
المعنييــن فــي الحادثــة يشــاركون فــي عمليــة دراســة 
التــي  الدولــة  الصنــدوق االســود وهــم كل مــن ممثــل 
رفعــت الناقلــة علمهــا وممثــل الدولــة التــي غرقــت الناقلــة 

فــي مياههــا وممثــل بلــد رعايــا طاقــم الناقلــة .
ــدام  ــة االصط ــة حادث ــة دراس ــاع لجن ــح ان اجتم واوض
ــة بنمــا باعتبارهــا  ســيحظى بمشــاركة ممثليــن عــن دول
صاحبــة علــم الناقلــة االيرانيــة ودولــة هونــغ كونــغ باعتبارها 
صاحبــة علــم ســفينة الشــحن الصينيــة ودولــة الصيــن ألن 
الحــادث وقــع فــي مياههــا وايــران باعتبــار ان طاقــم الناقلــة 
ــل  ــران كممث ــادش ، اي ــت بنغ ــا انتخب ــا فيم ــم رعاياه ه

عنهــا الن اثنيــن مــن طاقــم الناقلــة كانــا مــن رعاياهــا .

طهران وبرلين تبحثان التعاون البيئي بينهما
 طهران-ارنــا:- التقــى 
فــي  المانيــا  ســفير 
كلــور  'ميشــائيل  طهــران 
بمســاعد  برشــتولد' 
الجمهوريــة،  رئيــس 
رئيــس مؤسســة حمايــة 
البيئــة 'عيســى كانتــري' 
وبحــث معــه فــي آليــات 
الثنائــي  التعــاون  تعزيــز 
المجــاالت  بمختلــف 
البلديــن. بيــن  البيئيــة 
واشــار كانتــري فــي 

ــواء؛  ــة واله ــاه والترب ــا يشــمل مجــاالت المي ــران وبم ــي اي ــة ف ــات البيئي ــى عــدد مــن التحدي ــاء ال هــذا اللق
مصرحــا ان البــاد تواجــه تحديــا كبيــرا وخاصــة فــي مجــال الميــاه؛ االمــر الــذي يســتدعي اتخــاذ قــرارات 
هامــة والســيما بهــدف اصــاح نظــام ادارة المصــادر المائيــة واســتهاك اســلوب الزراعــة والــري فــي ايــران.
مــن جانبــه، اكــد الســفير االلمانــي ، خــال اللقــاء مــع رئيــس مؤسســة حمايــة البيئــة، اكــد اســتعداد 

ــز التعــاون البيئــي مــع الجمهوريــة االســامية. بــاده لتعزي
ــر  ــا فــي تطوي ــة الشــركات المصنعــة للســيارات فــي الماني ــور برشــتولد الــى رغب واشــار ميشــائيل كل

التعــاون مــع ايــران وبمــا يشــمل مجــال اســطول النقــل.

العراق يريد االنضمام إلى حلف 
روسيا مع تركيا وإيران

تحــت العنــوان أعــاه، كتــب إيغــور ســوبوتين، 
فــي »نيزافيســيمايا غازيتــا« عــن أن المشــاركين 
فــي عمليــة أســتانا ينظــرون فــي طلــب بغــداد 
االنضمــام إلــى المباحثــات، وعــن ارتبــاط مصيــر 

العــراق بمصيــر ســوريا.
وجــاء فــي المقــال: تريــد قيــادة العــراق االنضمــام 

إلــى »صيغة أســتانا« للتســوية الســورية.
فقــد قــال ســفير روســيا لــدى بغــداد، مكســيم 
مكســيموف: »قــدم أصدقاؤنــا العراقيــون مثــل هــذا 
الطلــب، والواقــع أن مشــاركة العــراق فــي عمليــة 
أســتانا تبــدو لنــا ذات أهميــة، ســواء مــن حيــث 
مســاهمته فــي القضــاء علــى تنظيــم الدولــة، أو 

ــوريا«. ــراق وس ــي الع ــداث ف ــط األح ــبب تراب بس
ويضيــف المقــال أن الخبــراء الذيــن قابلتهــم 
»نيزافيســيمايا غازيتــا« يــرون حاجــة »أســتانا« إلــى 

التوســيع.
انتهــاج  تحــاول  بغــداد  أن  ماميــدوف  ويــرى 
سياســة مســتقلة وتريــد أن تصبــح قــوة إقليميــة 
تلعــب دور الوســيط بيــن األطــراف المتصارعــة.

شــركة  رئيــس  نائــب  قــال  طهران-ايســنا:- 
بــوش األلمانيــة كريســتوفر دنويــل: إننــا نتطلــع 
ــا هــي  ــران وأولويتن ــي إي ــى توســيع أنشــطتنا ف إل

اإلنتــاج المحلــي فيهــا.
وقــال خــال النــدوة الدوليــة الخامســة لصناعــة 
الســيارات اإليرانيــة: إننــي مســرور جــدا إذ أمثــل 
بــدوري مجموعــة تصنيــع قطــع الســيارات "بــوش" 

فــي إيــران.

»بوش« األلمانية تعزز تواجدها في إيران..

»سايبا« تتعاون مع »رينو« في إنتاج السيارات الرخيصة
بــوش  شــركة  بيــن  التعــاون  الــى  وأشــار 
موضحــا  ســنوات،  منــذ  اإليرانييــن  وشــركائها 
ــات  ــبب العقوب ــران بس ــادر إي ــا أن نغ ــا اضطررن أنن
المفروضــة عليهــا ولكــن عدنــا الــى هــذا البلــد بعــد 
ســريان اإلتفــاق النــووي اإليرانــي وخــال عــام 2016 
أنشــأنا شــركة جديــدة فــي إيــران تســمى "بــوش 

تجــارة بــارس".
واســتطرد قائــا: إننــا نتعــاون حاليــا مــع 55 

شــركة فــي إيــران ونحــرص علــى توســيع أنشــطتنا 
فــي هــذه المنطقــة.

التنفيــذي  المديــر  أعلــن  اخــرى  جهــة  مــن 
ــاج  لمجموعــة "ســايبا" لصناعــة الســيارات عــن إنت
"رينــو"  شــركة  مــع  بالتعــاون  جديــدة  ســيارات 
الفرنســية خــال العــام المقبــل حيــث ســتعتبر 

ورخيصــة. العاليــة  الجــودة  ذات  منتجــات 
ــى إجــراء  وأشــار "محســن قاســم جهــرودي" ال
مفاوضــات مــع 11 شــركة عالميــة لصناعــة الســيارات 
ــاج الســيارات  ــى إنت ــا عل ــز حالي ــن نحــن نترك ولك

الرخيصــة.

الدولــي  الملتقــى  انطلــق  ارنــا:-   طهــران- 
الخامــس لصناعــة الســيارات االيرانيــة امــس 
والمناجــم  الصناعــة  وزيــر  بحضــور  الثاثــاء 
والتجــارة محمــد شــريعتمداري وبمشــاركة 220 

ضيفــا اجنبيــا فــي بــرج ميــاد بطهــران.
دول  مــن  الملتقــى ضيــوف  فــي  ويشــارك 
واليابــان  الجنوبيــة  وكوريــا  وفرنســا  المانيــا 
والصيــن وتايــوان والهنــد وروســيا وتركيــا والعــراق 
متخصصــا  و560  والــف  وايطاليــا  وتركمانســتان 

بحضور 220 ضيفا اجنبيا..

بدء الملتقى الدولي الخامس لصناعة السيارات االيرانية
وناشــطا فــي مجــال صناعــة الســيارات.

وقــال اميــر حســن كاكايــي الســكرتير العلمي 
ــة الســيارات  ــي الخامــس لصناع ــى الدول للملتق
فــي تصريــح الرنــا، ان األمانــة العامــة للملتقــى 

ــة منهــا. ــة ستنشــر 50 مقال اســتلمت 150 مقال
ــى هامــش الملتقــى ســيقام  ــه عل واضــاف ان
ــرض  ــع لع ــى مســاحة 3 االف مترمرب معرضــا عل
الغيــار  وقطــع  الســيارات  صناعــة  انجــازات 

االيرانيــة.

وول ستريت جورنال: رجال االعمال 
يخشون دخول السوق السعودية

أكــدت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« 
األمريكيــة أن حملــة االعتقــاالت التــي شــنها 
ــن ســلمان  ــد الســعودي محمــد ب ــي العه ول
جعلــت الكثيــر مــن أصحــاب رؤوس األمــوال 

يتخوفــون مــن دخــول الســوق الســعودية.
إن  لهــا  تقريــر  فــي  الصحيفــة  وقالــت 
الذيــن  األعمــال  رجــال  مــن  العديــد  ثــروة 
تــم احتجازهــم قــد تقلصــت بنســبة كبيــرة 
الســعودية  الســلطات  صــادرت  أن  بعــد 
ــق  ــة تتعل ــم مزعوم ــم بته ــرة منه ــغ كبي مبال

بالفســاد.
ولفتــت الصحيفــة إلــى ان فنــدق »الريتز-
كارلتــون« بعــد افتتــاح أبوابــه يــوم األحــد 
ــرة إغــاق اســتمرت نحــو  ــد فت الماضــي، بع
ــدة دشــنها  ــة جدي ــزًا لحقب ــح رم ــوم، أصب 100 ي
ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، 
ال يُعــرف كيــف ســتكون نهايتهــا فــي دولــة، 
ــدول المصــدّرة للنفــط. ــى بيــن ال هــي األول
واكــدت الصحيفــة أن تلــك االعتقــاالت 
والتســويات الماليــة التــي رافقتهــا جعلــت 
األمــوال  رؤوس  أصحــاب  مــن  الكثيــر 
يتخوفــون مــن دخــول الســوق الســعودية.
الباحــث  ريــدل،  بــروس  عــن  ونقلــت 
فــي معهــد بروكينغــز، إن هــذه الحملــة ال 
االســتثمار  تريــد  كنــت  إذا  بالخيــر  تبشــر 

بالســعودية.

 كويته-ارنا:-اكــد قنصلنــا العــام فــي مدينــة كويتــه 
حجــم  زيــادة  ضــرورة  رفيعــي  محمــد  الباكســتانية 
التبــادل التجــاري بيــن ايــران وباكســتان وقــال، ان 
ــى  ــادل الثنائــي ال ــع حجــم التب البلديــن يســعيان لرف

5 مليــارات دوالر .
وخــال مراســم االحتفــال بذكــرى انتصــار الثــورة 
بلوجســتان  واليــة  مركــز  كويتــه  فــي  االســامية 
الباكســتانية، اكــد رفيعــي ضــرورة رفــع حجــم التبــادل 

التجــاري بيــن البلديــن الجاريــن .
ــن  ــن بي ــاري الراه ــادل التج ــم التب ــال، ان حج وق

طهران واسالم آباد تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري 
الى 5 مليارات دوالر

البلديــن يصــل الــى مليــار و500 مليــون دوالر ســنويا، 
ــادل  ــع مســتوى التب ــم رف ــي ان يت ــه ف ــا عــن امل معرب

قريبــا الــى 5 مليــارات دوالر .
التبــادل  حجــم  فــان  احصائيــة  اخــر  وحســب 
االشــهر  خــال  وباكســتان  ايــران  بيــن  التجــاري 
ــي الجــاري ســجل  ــام االيران ــن الع ــى م التســعة االول
نمــوا بنســبة 49 بالمئــة ، وبلغــت نســبة نمــو الصادرات 
االيرانيــة الــى باكســتان 7 بالمائــة مقارنــة مــع الفتــرة 
ــا فــي العــام الماضــي فيمــا بلغــت نســبة  ــة له المماثل
نمــو الصــادرات الباكســتانية الــى ايــران 42 بالمائــة.

النمسا تخصص خط ائتمان لالستثمار في السياحة االيرانية
طهران-فارس:-عقــدت بطهــران نــدوة مشــتركة للناشــطين فــي الســياحة الجبليــة االيرانيــة 
ــد تجــاري مــن النمســا بحضــور الملحــق التجــاري النمســاوي، للتباحــث حــول االســتثمار  ووف

المشــترك فــي مجــال الســياحة الجبليــة.
وعقــدت النــدوة التخصصيــة المشــتركة حــول موضــوع الســياحة الجبليــة فــي اعقــاب 
الثقافــي  التــراث  ائتمــان اليــران بحضــور مســاعد منظمــة  النمســا خــط  تخصيــص 
لاســتثمار والتخطيــط، ســعيد اوحــدي، والملحــق التجــاري بســفارة النمســا بطهــران، 
كريســتوف غــراب مايــر، وعــدد مــن ممثلــي الشــركات النمســاوية والناشــطين فــي مجــال 

ــة. ــة االيراني الســياحة الجبلي

لدوره في ادارتها..

جامعة األمم المتحدة تشيد بوزيرالطاقة االيراني

افتتاح غرفة ايران 
في جامعة ايروان

ــم   موســكو-ارنا:-في مراســم خاصــة ، ت
يريفــان  فــي جامعــة  ايــران  افتتــاح غرفــة 
الحكوميــة بارمينيــا، بحضــور ســفيرنا كاظــم 

ســجادي ومســؤولي الجامعــة.
وفــي كلمــة القاها بالمناســبة قــال رئيس 
كليــة العاقــات الدوليــة فــي جامعــة ايــروان 
الجمهوريــة  ان  بطروســيان،  البروفيســور 
الوحيــدة  الجــارة  الدولــة  هــي  االســامية 
التــي بــادرت منــذ اســتقال ارمينيــا الــى 
االعتــراف بهــا واقامــة العاقــات الدبلوماســية 

ــان. ــي يريف ــا ف ــاح ســفارة له ــا وافتت معه
ــم  ــامية ل ــة االس ــاف، ان الجمهوري واض
تتــوان عــن بــذل اي دعــم ومســاعدة ممكنــة 
الصعبــة  االســتقال  اعــوام  فــي  الرمينيــا 

ــى. االول
واكــد بانــه مــن دون حضــور الجمهوريــة 
باالمــكان  يكــن  لــم  االيرانيــة  االســامية 
منطقــة  فــي  واالســتقرار  االمــن  ارســاء 

الجنوبــي. القوقــاز 
ســجادي  الســفير  اعتبــر  جانبــه  مــن 
افتتــاح غرفــة ايــران فــي جامعــة يريفــان، 
لاســاتذة  مناســبة  فرصــة  ســيوفر  بانــه 
والطلبــة الجامعييــن االرمــن ليتــم عبرهــا 
تطويــر التعــاون العلمــي والجامعــي بيــن 

البلديــن اكثــر مــن ذي قبــل.

طهران-إرنــا:- تمــت اإلشــادة بالــدور الرئيــس 
والفاعــل لوزيــر الطاقــة رضــا أردكانيــان بالتزامــن 
لتأســيس  الخامســة  الســنوية  الذكــرى  مــع 
معهــد جامعــة األمــم المتحــدة فــي مجــال اإلدارة 
 ،)UNU-FLORES( المترابطــة للمصادرالبيئيــة

ــر المؤســس لهــذا المعهــد. بوصفــه المدي
المعهــد  هــذا  إنجــازات  إســتعراض  وتــم 
ــدوة أقيمــت مــن  ــه المســتقبلية خــال ن وأهداف
فــي   )UNU المتحــدة)  األمــم  جامعــة  قبــل 
مدينــة درســدن األلمانيــة بحضــور عــدد مــن 

والمســؤولين  المرموقيــن  الدولييــن  الخبــراء 
األلمــان. الرفيعيــن 

يذكــر، انــه خــال هــذه النــدوة تمــت إزاحــة 
الســتار عــن كتــاب خمــس ســنوات علــى نشــاط 
ــن  ــال العامي ــدة خ ــم المتح ــة األم ــد جامع معه

ــان. 2012 و2017 تحــت إدارة رضــا أردكاني
تجــدر اإلشــارة، ان رضــا أردكانيــان كان 
الدولــي  'العقــد  لبرنامــج  مؤسســا  كذلــك 
ــام  ــذ ع ــة من ــون األلماني ــة ب ــي مدين ــاء' ف للم

.2017 حتــى   2007


