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ــارك  ــة الجم ــن مصلح ــادرة  ع ــر الص ــادت التقاري ــنا:- أف طهران-ايس
بــأن الصيــن تبقــى المحطــة األولــى للســلع اإليرانيــة يليهــا العــراق 

واالمــارات.
وصــدرت إيــران خــالل الشــهور الـــ4 الماضيــة نحــو 37 مليونــا و636 
ــا  ــارا و458 مليون ــة 13 ملي ــلع بقيم ــواع الس ــف أن ــن مختل ــن م ــف ط أل
الصيــن  تبقــى  حيــث  العالــم  دول  مختلــف  الــى  دوالر  ألــف  و848 
المحطــة األولــى للســلع اإليرانيــة باســتيراد 10 مالييــن و339 ألــف طــن 

بقيمــة ملياريــن و841 مليــون دوالر.
كمــا صــدرت إيــران نحــو 4 مالييــن و134 ألــف طــن مــن الســلع 
الــى العــراق بقيمــة أكثــر مــن ملياريــن و52 مليــون دوالر تليهــا االمــارات 
باســتيراد 5 مالييــن و958 ألــف طــن بقيمــة ملياريــن و37 مليــون دوالر.

وتحتــل كوريــا الجنوبيــة والهنــد وافغانســتان وتركيــا وباكســتان 
وتايالنــد وتايــوان وســلطنة عمــان واليابــان وتركمانســتان واندونيســيا 

وايطاليــا المراكــز المتبقيــة.

الصين المحطة األولى للسلع اإليرانية

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــه إذا أرادت  ــي ان ــور حســن روحان ــة الدكت الجمهوري
أمريــكا انتهــاك االتفــاق النــووي فــإن العالــم بأســره 
ســيقف أمامهــا وكل مــن يريــد اإلضــرار باالتفــاق 

وببلــده. بنفســه  الضــرر  ســيلحق 
واشــار الرئيــس روحانــي فــي كلمتــه أمــس 
االحــد فــي جلســة مجلــس الــوزراء، الــى ان الرئيس 
للجمهوريــة  والمناوئيــن  والمعارضيــن  االميركــي 
االســالمية فــي ايــران يصفــون االتفــاق النــووي بانــه 
اســوا اتفــاق فــي تاريــخ الواليــات المتحــدة وبــان 
ــح،  ــر صحي ــكالم غي ــع وهــذا ال ــران غــررت بالجمي اي

مشددًا أن كل من يحاول االضرار به سيلحق الضرر بنفسه وببالده..

الرئيس روحاني: اميركا ستواجه العالم كله اذا ارادت انتهاك االتفاق النووي
وقــال: االمــر الــذي يتســم 
االتفــاق  فــي  باالهميــة 
النــووي هــو انــه بنــي علــى 
اســاس قاعــدة "ربــح - ربــح" 
وليــس امــرا اخــر، وال شــك 
مصلحــة  فــي  يصــب  انــه 
والعالــم  والمنطقــة  البــالد 
االضــرار  يحــاول  مــن  وكل 
الضــرر  ســيلحق  باالتفــاق 

وببــالده.  بنفســه 
رئيــس  ولفــت 

الجمهوريــة الــى انــه فــي فتــرة مــن الفتــرات كان 
االســالمية  الجمهوريــة  ضــد  يصطفــون  الجميــع 

فــي ايــران وقــال: لكننــا نــرى اليــوم بانــه لــو حاولــت 
ســتواجه  فانهــا  النــووي  االتفــاق  انتهــاك  اميــركا 

. العالــم  جميــع 
دون العوائد النفطية..

تحقيق نمو اقتصادي سنوي 
ايراني بنسبة %6.4

فــي  االحصــاء  مركــز  طهران-فارس:-أعلــن 
اقتصــادي بنســبة 6.4  البــالد، عــن تحقيــق نمــو 
بالمئــة دون احتســاب العوائــد النفطيــة فــي الســنة 

.2017 مــارس/آذار   20 المنتهيــة  الماليــة 
الحســابات  لنتائــج  النهائيــة  القــراءة  وأكــدت 
ــوغ  ــي، بل ــز االحصــاء االيران ــة لمرك ــة الفصلي الوطني
نســبة نمــو الناتــج المحلــي االجمالــي فــي الســنة 

الماليــة الماضيــة 11.1 بالمئــة.
وأشــارت النتائــج الــى أن نمو القطــاع االقتصادي 
والصناعــي )التعديــن – الصناعــة – الطاقــة – البنــاء( 

بلــغ 18.1 بالمئــة وقطــاع الخدمــات 5.8 بالمئــة.

    طهران-ارنــا:- اعلــن المرشــح لتولــي وزارة 
التعــاون والعمــل والرخــاء االجتماعــي علــي ربيعــي، 
بانــه ســيتم توفيــر 400 ألــف فرصــة عمــل ســنويا 
مــن االســتثمارات بعــد تشــكيل اللجنــة الحكوميــة 

البرلمانيــة المشــتركة.
المســتقلين  كتلــة  اجتمــاع  حضــوره  وخــالل 
 ، االســالمي  الشــورى  مجلــس  فــي  الوالئييــن 
شــرح ربيعــي وزيــر العمــل فــي الحكومــة المنتهيــة 
ــه  ــة ايضــا، خطت ــة القادم ــا، والمرشــح للحكوم واليته
االجتماعــي،  والرفــاه  والعمــل  التعــاون  وزارة  إلدارة 
وأكــد ضــرورة التعــاون بيــن وزارة التعــاون ومجلــس 
ــالزم مــن اجــل حــل  ــط ال ــام بالتخطي الشــورى للقي

المشــكالت.
وأوضــح ان الركــود المزمــن وفقدان االســتثمارات 

وزير التعاون: توفير 400 ألف فرصة عمل سنويا من االستثمارات
والعجــز فــي نســبة النمو 
تســببت بمشــكالت في 
العمــل،  فــرص  مجــال 
لذلــك  انــه  واضــاف، 
نتعهــد مــن خــالل خطــة 
فــرص  إليجــاد  شــاملة 
ــة  ــكيل لجن ــل، وتش العم
مشــتركة بيــن الحكومــة 
يتــم  ان  والمجلــس، 
فرصــة  ألــف   400 ايجــاد 
مــن  ســنوية  عمــل 

االســتثمارات.
 600 نحــو  توفيــر  ايضــا  يتوجــب  انــه  واضــاف، 

الــف فرصــة عمــل ســنوية اخــرى مــن المســاهمات 
المناطقيــة، لــذا فــان هــذا االمــر بحاجــة الــى الزمــن 

واالجمــاع والتعاطــي بيــن الحكومــة والمجلــس.

االحصائيــات  أحــدث  أفــادت  طهران-ايســنا:- 
الصــادرة عــن مصلحــة الجمــارك فــي البــالد بأنــه تــم 
تصديــر 80 مليــون دوالر مــن مختلــف أنــواع التمــور 
اإليرانيــة خــالل الشــهور الـــ4 الماضيــة الــى 72 دولــة 

فــي العالــم.
ــن  ــف طــن م ــر 78 أل ــم تصدي ــه ت ــت بأن وتابع
التمــور بقيمــة تصــل 80 مليــون دوالر مــن إيــران الــى 
مختلــف دول العالــم وعلــى رأســها باكســتان التــي 
اســتوردت 11 مليــون و462 ألــف دوالر يليهــا العــراق 
الــذي اســتورد 11 مليــون و89 ألــف دوالر الــى جانــب 
الهنــد التــي اســتوردت 10 مالييــن و990 ألــف دوالر 

إيران تصدر التمور الى 72 دولة في العالم

مــن التمــور اإليرانيــة.
كمــا صــدرت إيــران التمــور الــى كل مــن تركيــا 

ــارات. وكازاخســتان وافغانســتان واإلم

منح 6 شركات محلية رخصة مزاولة استكشاف وانتاج 
النفط في انحاء البالد

- : س ر فــا - ن ا طهر
وزيــر  مســاعد  أعلــن 
للشــؤون  النفــط 
والتقنيــة  الهندســية 
 ، بيطــرف  اهلل  حبيــب 
ادراج 6 شــركات محليــة 
قائمــة  علــى  جديــدة 
يحــق  التــي  الشــركات 
أنشــطة  مزاولــة  لهــا 
واالنتــاج  االستكشــاف 
النفــط  بقطــاع   )E&P(

الجديــدة. العقــود  نمــاذج  اطــار  فــي 
وأوضــح بيطــرف أن الشــركات االيرانيــة المؤهلــة أصبحــت 17 شــركة بعــد حصــول شــركات محليــة علــى 
رخصــة المزاولــة وهــي: الشــركة الهندســية للمنشــآت البحريــة و" كيســون" و"افــق" لتطويــر الصناعــات 
ــات الشــمال "كســتر ســينا  ــال بتروتــك كيــش" وحفري ــة و"غلوب ــة و"بتروزاكــرس" الهندســية الخدمي االيراني

ــة". القابضــة للطاق
وبيّــن أن الشــركات الســت خضعــت للتقويــم وتمــت دراســة وثائقهــا عبــر اللجنــة المختصــة ومنحــت 

الصالحيــة بعــد اجتيــاز المراحــل الثــالث المعتمــدة علــى اســاس المعاييــر وأفضــل الخبــرات العالميــة.
يذكــر أن شــركة النفــط الوطنيــة كانــت قــد أعلنــت فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي، قائمــة ضمــت 29 

شــركة عالميــة مــن أكثــر مــن 10 دول تأهلــت للمنافســة علــى عقــود النفــط الجديــدة.
الماليزيــة  و"بترونــاس"  اإليطاليــة  و"إينــي"  الفرنســية  و"توتــال"  "شــل"  القائمــة شــركات  وشــملت   
و"غازبــروم" الروســية باإلضافــة إلــى شــركات مــن الصيــن والنمســا واليابــان ودول أخــرى فضــال عــن شــركة 

"دي.إن.أو" النرويجيــة للنفــط بجانــب شــركات ايرانيــة.

  كرمانشــاه-ارنا:- اكــد الســفير الروســي 
فــي طهــران لــوان جاغاريــان ان موســكو 
بينهمــا عالقــات تجاريــة  تربــط  وطهــران 
جيــدة علــى مــرّ العاميــن االخيريــن؛ مضيفــا 
شــريكين  بمثابــة  يعــدان  البلديــن  ان 

تجارييــن مميزيــن لبعضهمــا االخــر.
ــي  ــفير الروس ــات الس ــاءت تصريح وج
االعمــال  رجــال  مــع  اللقــاء  خــالل  هــذه 
الخــاص  القطــاع  شــركات  واصحــاب 
ــة  ــارة بمحافظ ــة التج ــي غرف ــن ف االيرانيي

االحــد. امــس  كرمانشــاه 
التبــادل  حجــم  ان  جاغاريــان  وقــال 
خــالل  وروســيا  ايــران  بيــن  التجــاري 
العــام 2016 بلــغ 2.2 مليــار دوالر؛ مضيفــا ان 
معظــم ذلــك يعــود الــى صــادرات االجهــزة 
ــل والمنتجــات  ــدات، والشــحن والنق والمع
الغذائيــة والمعــادن، مــن روســيا الــى ايران.
ولفــت الســفير الروســي فــي طهــران 
الــى االجتمــاع التجــاري المشــترك بيــن 
طهــران وموســكو والمرتقــب فــي موســكو 
قريبــا؛ كمــا دعــا التجــار ورجــال االعمــال 
الــى  كرمانشــاه  اهالــي  مــن  االيرانييــن 
المنتجــات  معــرض  فــي  المشــاركة 
الغذائيــة الــذي تســتضيفه موســكو فــي 

شــهر ايلــول / ســبتمبر القــادم.
ولفــت جاغاريــان فــي هــذا الســياق الــى 

موسكو: ايران وروسيا شريكتان تجاريتان مميزتان
قــرار بــالده فــي تيســير 
الخاصــة  االجــراءات 
تاشــيرات  باصــدار 
للتجــار  الدخــول 
زيــارة  فــي  الراغبيــن 
والمشــاركة  موســكو 
فــي هــذا المعــرض او 
مجــاالت  مــن  غيــره 
التعــاون التجــاري بيــن 

لبلديــن. ا
مســتعدة  روســيا  ان  الــى  وخلــص 
ــاالت؛  ــة المج ــي كاف ــران ف ــع اي ــاون م للتع

ــرة  ــا الكبي ــاه بطاقاته ــدور كرمانش ــا ب منوه
فــي ســياق تنميــة العالقــات الثنائيــة بيــن 

الجانبيــن.

الهجرة الدولية: عودة 400 الف نازح 
سوري الى حلب

ــازح ســوري خــالل االشــهر الماضيــة الــى  اعلنــت منظمــة الهجــرة الدوليــة عــن عــودة اكثــر مــن 604 الــف ن
ــب ثلــث هــذا الرقــم. مدنهــم وقراهــم، اذ يشــكل ســكان حل

وقــد اعلــن المتحــدث باســم منظمــة الهجــرة الدوليــة »اوليويــا هيــدون«، ان مــا يقــرب مــن 603 آالف مواطــن 
ســوري تعرضــوا للتشــريد ســواء داخــل ام خــارج البــالد بــدأوا بالعــودة الوطانهــم ومرابــع صباهــم، اذ قصــد ثلثــا 

هــؤالء مدينــة حلــب.
واعتبر هيدون الرقم المعلن مساويا لعدد المشردين الراجعين لمدنهم في عام 2016.

وكان مســاعد وزيــر الخارجيــة الســوري »فيصــل المقــداد« ومستشــارة رئيــس الجمهوريــة »بثينــة شــعبان« 
قــد اعلنــا عــن قــرب وضــع الحــرب اوزارهــا فــي ســوريا. وبشــكل عــام فانــه بالنظــر للتحــوالت الميدانيــة والتقــدم 

المضطــرد للجيــش الســوري والمقاومــة، ســتحل مشــكلة المشــردين العــام القــادم بشــكل نهائــي.

عشرات آالف األطباء النفسيين 
يطالبون بعزل ترامب

بعــزل  أميركــي  طبيــب  ألــف   60 حوالــى  طالــب 
الرئيــس دونالــد ترامــب مــن منصبــه، وأوضــح األطبــاء فــي 

التمــاس ســبب مطلبهــم.
ــد  ــة فق ــس« الكويتي ــة »القب ــر لصحيف وحســب تقري
تمكنــت مجموعــة »وجــب التحذيــر« األميركيــة، التــي 
أسســها الطبيــب النفســي الشــهير الدكتــور جــون غارتنــر، 
مــن جمــع مــا يقــرب مــن 60 ألــف مــن األطبــاء النفســيين 

علــى التمــاس يدعــو لعــزل ترامــب.
بعــزل  المطالبــة  ســبب  إن  المجموعــة:  وقالــت 
الرئيــس هــو إصابتــه بـ«مــرض عقلــي خطيــر يجعلــه 
غيــر قــادر نفســيا علــى االضطــالع بكفــاءة بمهــام رئيــس 

المتحــدة«. الواليــات 
 75 جمــع  الصحيفــة،  حســب  المجموعــة،  وتــروم 
ألــف توقيــع علــى االلتمــاس، قبــل اجتماعــات لمجالــس 
الواليــات األميركيــة المزمــع عقدهــا يــوم 14 تشــرين األول/ 

ــر. أكتوب
وجــاء فــي االلتمــاس الــذي نشــرته المجموعــة علــى 
صفحتهــا بموقــع »فيســبوك«: »نحــن الموقعــون أدنــاه، 
بحكمنــا  نؤمــن  النفســية،  الصحــة  فــي  متخصصــون 
ــي  ــرض عقل ــن م ــي م ــب يعان ــد ترام ــأن دونال ــي ب المهن
ــى أداء مهــام رئيــس  ــادر نفســيا عل ــر ق ــه غي خطيــر يجعل
الواليــات المتحــدة بكفــاءة، ونطالــب باحتــرام إبعــاده عــن 
منصبــه، وفقــا لمــواد الدســتور التــي تنــص علــى أنــه 
ســيتم اســتبدال الرئيــس إذا كان )غيــر قــادر علــى أداء 

صالحيــات وواجبــات منصبــه(«. ارتفاع تصدير النفط اإليراني 
إلى الهند

ان  النفــط  وزارة  اعلنــت  طهران-إرنــا:- 
ــي خــالل شــهر  حجــم صــادرات الخــام اإليران
تموز/يوليــو للعــام الجــاري الــى ســبع شــركات 
ــل  ــف برمي ــغ 502 أل ــة بل ــة هندي ــة وأهلي حكومي

ــا. يومي
الدوليــة  اإلعــالم  وكاالت  تقاريــر  ورغــم 
التــي زعمــت إنخفــاض نســبة تصديــر النفــط 
اإلحصائيــات  تبيــن  الهنــد،  الــى  اإليرانــي 

المؤشــر. لهــذا  ملحوظــا  إرتفاعــا 
فقــد بــادرت الهنــد بشــراء 502 ألــف برميــل 
مــن النفــط الخــام اإليرانــي يوميــا خــالل شــهر 
يوليو/تمــوز الماضــي بينمــا كان هــذا المعــدل 

فــي شــهر حزيــران 83 ألــف برميــل يوميــا.
مليونيــن  تصديــر  مــن  إيــران  وتمكنــت 
الخــام خــالل  النفــط  مــن  برميــل  ألــف  و200 
اآلســيوية  األســواق  الــى  يوليو/تمــوز  شــهر 

واألوروبيــة.
وقــد شــهد تصديــر النفــط اإليرانــي الــى 
الجــاري  الشــهر  خــالل  اآلســيوية  األســواق 
تزايــدا وصــل الــى أكثــر مــن 100 ألــف برميــل 

ليصــل الــى مليــون و400 برميــل يوميــا.
وشــكلت الصيــن وكوريــا الجنوبيــة والهنــد 
الخــام  النفــط  واليابــان مــن جهــات تصديــر 

اإليرانــي فــي األســواق اآلســيوية.

مسؤول اقتصادي: العقد مع شركة رينو نجاح 
آخر لالقتصاد االيراني

طهران-إرنــا:- أشــار 
ــران  ــة طه ــس غرف رئي
والصناعــة  للتجــارة 
والزراعــة  والمناجــم 
خوانســاري  مســعود 
إلــى العقــد المبــرم بين 
شــركة رينــو الفرنســية 
اإليرانيــة  والشــركات 
آخــرا  نجاحــا  واعتبــره 
إلقتصــاد إيــران وتعزيــز 
بعــد  اإلســتثمارات، 

العقــد المبــرم مــع شــركة 'توتــال'.
وعبرخوانســاري امــس األحــد عــن أملــه أن تمهد هذه العقود إلســتقطاب اإلســتثمارات 

األجنبيــة الــى داخــل البالد.
وبعــد مضــي عشــرة أشــهر علــى توقيــع مذكــرة التفاهــم المبدئيــة فــي معــرض 
الســيارات فــي باريــس عــام 2016، تــم إبــرام عقــد بيــن شــركة 'رينــو' الفرنســية وشــركتي 
'إيــدرو' ممثلــة للقطــاع الحكومــي وشــركة 'برتــو ِنكيــن ناصــح' عــن القطــاع الخــاص 
اإليرانــي يــوم اإلثنيــن الماضــي 7 آب/أغســطس، والــذي يعتبــر أكبــر صفقــة إســتثمار فــي 

ــران. ــخ صناعــة الســيارات فــي إي تاري
ــع الســيارات، يشــمل تأســيس  ــع الشــركة الفرنســية لتصني ــاون المشــترك م و التع

ــف ســيارة ســنويا. ــة 150 أل ــة المبدئي ــه اإلنتاجي ــغ قدرت ــع تبل ــز للهندســة ومصن مرك
ــيارات  ــى الس ــتكون أول ــتر'، س ــامبول' و'داس ــيارات 'س ــد لس ــراز الجدي ــر، أن الط يذك

ــام 2018. ــم تدشــينه ع ــذي يت ــع ال ــذا المصن المنتجــة له
وحســبما ينــص عليــه اإلتفــاق ســتتمتع 'رينــو' وألول مــرة بفــروع للتوزيــع والبيــع 

وتقديــم خدمــات مابعــد البيــع فــي إيــران.

النرويج تسلم نتائج دراستها ألحد الحقول 
النفطية اإليرانية

    طهــران- ارنــا:- ســلمت شــركة دي أن أو )DNO( النرويجيــة نتائــج دراســتها لحقــل 
'جنغولــة' النفطــي فــي محافظــة إيــالم )جنــوب غــرب( الــى شــركة النفــط الوطنيــة.

ــركة  ــة وش ــركة )DNO( النرويجي ــي ش ــن ممثل ــبت بي ــوم الس ــترك ي ــاع مش ــالل إجتم وخ
ــة' النفطــي . ــل 'جنغول ــج دراســتها لحق ــة ســلمت شــركة دي أن أو نتائ ــة اإليراني ــط الوطني النف

وقــال المديــر التنفيــذي لشــركة دي أن أو )DNO( النرويجيــة يــرون رغتيــن  إنــه وبعــد توقيــع 
مذكــرة التفاهــم حــول دراســة حقــل جنغولــة مــع شــركة النفــط الوطنيــة تــم تشــكيل فريــق ذي 

خبــرة عاليــة لوضــع أطروحــة جيــدة ومبدعــة لتطويــر هــذا الحقــل النفطــي.
مــن جانبــه أعــرب مســاعد شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة غالمرضــا منوجهــري عــن أملــه 
ــة وشــركة  ــن شــركة )DNO( النرويجي ــاون بي ــر التع ــة لتطوي ــأن تشــكل هــذه الدراســة أرضي ب

ــة. النفــط الوطنيــة اإليراني
يذكــر إن شــركة النفــط الوطنيــة وشــركة )DNO( النرويجيــة وقعتــا فــي الســابع عشــر مــن 
نوفمبــر الماضــي علــى مذكــرة تفاهــم )MOU( الخاصــة بدراســة حقــل جنغولــة النفطــي اإليرانــي 
ــرب الحــدود  ــران ق ــة مه ــوب مدين ــرًا جن ــد 50 كيلومت ــى بع ــالم وعل ــة إي ــي محافظ ــع ف ــذي يق ال

العراقيــة.

المعــارض  شــركة  طهران-فارس:-تنظــم 
الدوليــة التابعــة لــوزارة الصناعــة والتجــارة والمعــادن 
، معرضــا تجاريــا ضخمــا فــي اســطنبول خــالل 
الفتــرة مــن 25-28 اكتوبر/تشــرين االول المقبــل.

يقــام المعــرض التجــاري بمســاحة 10 االف متر 
مربــع فــي أرض معــارض " CNR " القريــب مــن 
مطــار آتاتــورك باســطنبول، بمشــاركة شــركات 
والبتروكيماويــات  والغــاز  النفــط  قطاعــات  مــن 
الجويــة  والصناعــات  الســيارات  غيــار  وقطــع 

والزراعيــة  والغذائيــة  والمعدنيــة  والخشــبية 
والتعدينيــة فضــال عــن المــواد االنشــائية والبــالط 
والخدمــات  المنزليــة  واالجهــزة  والســيراميك 

االخــرى. وصناعــات  والســياحية  المصرفيــة 
الملحــق  أوضــح  الموضــوع  هــذا  وحــول 
أن  انقــرة،  فــي  االيرانيــة  بالســفارة  التجــاري 
المعــرض ســيفتتح عبــر كبــار مســؤولي البلديــن 
ومنتديــات  تجاريــة  مباحثــات  وســيتضمن 

. تخصصيــة

ايران تنضم الى المعاهدة الدولية 
للتفتيش والرقابة على االدوية

طهران-ارنــا:- اعلــن رئيــس مؤسســة الغــذاء 
ــاق  ــن التح ــد ع ــول دينارون ــالد رس ــي الب ــدواء ف وال
الجمهوريــة االســالمية قريبــا بالمعاهــدة الدوليــة 
علــى  واالشــراف  التفتيــش  بعمليــات  الخاصــة 

االدويــة فــي العالــم.
واوضــح دينارونــد فــي تصريــح لــه امــس االحــد، 
بهــدف  اعــوام   10 طــوال  جهدهــا  تبــذل  ايــران  ان 
ــك ســيتم  ــا ان ذل ــذه المعاهــدة؛ مضيف االلتحــاق به

ــا. قريب
للغــذاء  الوطنيــة  المؤسســة  رئيــس  واردف 
والــدواء قائــال، ان التحــاق ايــران بمعاهــدة التفيــش 
ــن المســتوى  ــة، ســيرفع م ــة لالدوي ــة الدولي والرقاب
الرقابــي لالدويــة فــي البــالد وصــوال الــى المســتوى 

ــي هــذا االطــار. العالمــي ف
وتابــع، ان مؤسســة الغــذاء واالدويــة فــي ايــران 
التــي  الدوائيــة  المنتجــات  ســحب  علــى  تؤكــد 
التتصــف بالمعاييــر الدوليــة الالزمــة، مــن االســواق 
يتــم  وعليــه  البــالد؛  الــى  بدخولهــا  تســمح  ال  او 
ســنويا ســحب مــا يتــراوح بيــن 10 الــى 20 نوعــا مــن 

االســواق.
وقــال المســؤول االيرانــي، ان 95 بالمئــة مــن 
االدويــة فــي ايــران تنتــج محليــا؛ مؤكــدا ضــرورة 
التعويــل علــى جــودة االنتــاج الدوائــي فــي ايــران 

لدعــم الصناعــة المحليــة فــي هــذا الخصــوص.

ايران تنظم معرضا تجاريا ضخما في اسطنبول


