
باحثونا يصممون كرسياً متحركاً يساعد المعاقين 
على الوقوف

طهران-تســنيم:- تمكــن باحثــون فــي جامعــة "آزاد اســامي" مــن تصميــم كرســي متحــرك يســاعد 
المعاقيــن علــى تغييــر الوضعيــة مــن الجلــوس الــى 
الوقــوف االمــر الــذي مــن شــانه أن يحســن مــن 
نمــط حياتهــم ويمكنهــم مــن القيــام بنشــاطاتهم 

اليوميــة بشــكل مســتقل.
ــة فــي الجامعــة وأحــد  ــة العلمي وأكــد عضــو الهيئ
الباحثيــن فــي المشــروع الدكتــور فــرزاد جراغبــور 
ســماواتي أن الهــدف مــن المشــروع هــو تصميــم 
ــوا  ــوف ليتمكن ــى الوق ــن عل ــاعد المعاقي ــي يس كرس
مــن القيــام بنشــاطاتهم اليوميــة بشــكل مســتقل.
ــه يســاعد فــي تحســين وظائــف الهضــم والتنفــس  ــة لهــذا الكرســي أن ــا االضافي وأضــاف، مــن المزاي

ــى تحســين وضعهــم الصحــي. ــذي ســيؤدي ال ــر ال ــن االم للمعاقي
ــة  ــي عالي ــة وه ــن 30 ثاني ــل م ــن اق ــوف بزم ــى الوق ــوس ال ــة الجل ــن حال ــة الكرســي م ــر وضعي وتتغي
االتــزان ومقاومــة للســقوط، كمــا يحتــوي الكرســي علــى نظــام تحذيــر فــي حــال االقتــراب مــن اي عائــق.

بمشاركة اكثر من 290 شركة ايرانية واجنبية..

بدء فعاليات المعرض الدولي للمصارف والبورصة 
والتأمين في طهران

طهران-ارنــا:- بــدأت صبــاح امــس االثنيــن فــي طهــران فعاليــات المعــرض الدولــي الحــادي عشــر 
والبورصــة  للمصــارف 

والتأميــن.
فــي  وتشــارك 
ــس 2018(  ــرض )فاينك مع
ومؤسســة  شــركة   392
ايــران ودول  ماليــة مــن 
و  العــراق  منهــا  اجنبيــة 
عمــان وتركيــا و االمــارات 
والســويد  سويســرا  و 

وروســيا. وانجلتــرا 
هامــش  وعلــى 
المعــرض تقــام فعاليــات المعــرض الثالــث لعمليــات التحديــث فــي العالــم المالــي بمشــاركة شــركات ناشــئة 
ــن  ــدة دول م ــران و ع ــن اي ــة م ــة المالي ــال التقني ــي مج ــل ف ــركات تعم ــة وش ــواق المالي ــتقطاب االس إلس

. افريقيــا  وشــمال  االوســط  الشــرق 
وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 20 ابريل 2018 .

إختتام اعمال أول اولمبياد عالمي 
لتقنية النانو في طهران

طهران-إرنــا:- إنتهــت امــس االثنيــن أعمــال االولمبيــاد الدولــي األول للنانــو تكنولوجيــا بتســمية الفــرق 
جوائــز  ومنــح  الفائــزة 

. قيــن للمتفو
تطويــر  مركــز  وأفــاد 
اّن  تكنولوجيــا  النانــو 
كوريــا الجنوبيــة احــرزت 
فــي مجــال اإلبــداع وايــران 
فــي مجــال خلــق العمــل 
فــي  وماليزيــا  المهنــي 
والتقنيــة  العلــم  مجــال 
مجمــوع  فــي  وتايــوان 
المكتســبة  النقــاط 

طهــران. فــي  ُاقيــم  الــذي  العالمــي  االولمبيــاد  هــذا  فــي  ااُلولــى  المراكــز 
وخــال حفــل الختــام وجــه علــي بيــت اللهــي المســؤول عــن اللجنــة المقيمــة لهــذا االولمبيــاد شــكره للفــرق 

المشــاركة معتبــرًا األفــكار المطروحــة فيــه ملفتــة لانتبــاه ويمكــن توظيفهــا لمواجهــة التحديــات المســتقبلية.
ــرق المشــاركة ونشــاطاتها  ــاد، الف ــي االولمبي ــي المشــاركة ف ــن االتحــاد االوروب ــة ع ــدرة هاســن« الممثل وشــكرت »آن
ومنافســتها الدؤوبــة مشــيدة بورشــات العمــل التــي اقيمــت علــى هامــش االولمبيــاد الدولــي االول لتقنيــة النانــو فــي طهــران.

هــذا وأشــار ســعيد ســركار األميــن العــام لمركــز تطويــر النانــو تكنولوجيــا التابــع لمكتــب رئيــس 
الجمهوريــة الــى الموقــع الــذي أحرزتــه ايــران فــي تقنيــة النانــو والــى إحــراز ايــران المركــز الرابــع فــي إنتــاج 

ــة. ــى 45 دول ــو ال ــة النان ــران لمنتجــات تقني ــر اي ــد العالمــي مشــيدًا بتصدي ــى الصعي ــة عل ــم والمعرف العل

 - : نــا ر ا ن- ا طهر
ايــران  صــدرت 
خــال شــهر مــارس 
 100 و  مليونيــن 
مــن  برميــل  الــف 
النفــط الخــام يوميــا 
اســيوية  دول  الــى 
واوروبيــة ويتوقــع ان 
يرتفــع الرقــم خــال 

ابريــل. شــهر 
وزارة  وذكــرت 

النفــط ان الصيــن والهنــد مــن اكبــر مســتوردي الخــام االيرانــي 

بشــرائهما اكثــر مــن مليــون برميــل يوميــا 
خــال شــهر مــارس و يتوقــع ان ترتفــع 
مشــترياتهم مــن ايــران خــال شــهر ابريــل 
لتصــل الــى مليــون و 300 الــف برميــل يوميــا 
اكبــر  محتفظيــن بترتيبهــم كأول وثانــي 

مســتورد للخــام االيرانــي.
وتعــد توتــال و شــل و انــي و هلنيــك 
المســتوردين  مــن  ســاراس  و  بتروليــوم 
االوربييــن للخــام االيرانــي خــال الفتــرة 

المذكــورة.
كمــا صــدرت ايــران خــال شــهر مــارس 
ــة  ــا الجنوبي ــة وكانــت كوري ــل مــن الســوائل الغازي ــف برمي 400 ال

والثقافيــة  العلميــة 
لتهيئــة  والبحثيــة 
وتوفيــر  االرضيــات 
مــن  يمكــن  فــرص 
التعريــف  خالهــا 
العالــم  صعيــد  علــى 
وبلغــة عصريــة حديثــة، 
البــاد  يزخــره  بمــا 
تاريخيــة  مفاخــر  مــن 
ومفّكريــن. وثقافيــة 
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الجمهوريــة  رئيــس  قــال  طهران-ارنــا:- 
اللغــة  ان  روحانــي  االســام حســن  حجــة 
الفارســية تعتبــر جــزءاً مــن التاريــخ والحضــارة 
االيرانيــة كمــا هــي قطعــة مــن تاريــخ وحضــارة 

العالــم االســامي.
جــاء ذلــك فــي رســالة بعــث بهــا الرئيــس 
روحانــي امــس االثنيــن، الــى ملتقــى الشــاعر 
النيشــابوري'،  'عطــار  الشــهير  االيرانــي 
خراســان  بمحافظــة  نيشــابور  مدينــة  فــي 
الرضويــة )شــرق(، والتــي قرأهــا وزيــر الثقافــة 
واالرشــاد االيرانــي ســيد عبــاس صالحــي.

الفارســية  اللغــة  ان  روحانــي،  واضــاف 
كانــت والتــزال تســتخدم بوصفهــا لغــة علميــة 
ــن  ــر م ــي قســم كبي ــة ف ــة وادبي ــة وفني وديني

ــم. العال
وتطّلــع رئيــس الجمهوريــة الــى تظافــر 
الجهــود بيــن جميــع المســؤولين والجهــات 
المعنيــة فــي البــاد بمــا يشــمل المؤسســات 

في رسالته الى ملتقى عطار النيشابوري..

روحاني : اللغة الفارسية جزء من تاريخنا الحضاري وقطعة من حضارة العالم االسالمي

خالل شهر مارس..

ايران تصدر مليونين و100 الف برميل من النفط الخام يوميا
حجم ترانزيت البضائع عبر البالد 

يسجل نموا بمقدار %24
طهران-فــارس:- أعلــن مســؤول مكتــب رقابــة 
الترانزيــت بمصلحــة الجمــارك حســين ســاالري ، 
نمــو الترانزيــت الخارجــي للبضائــع بنســبة 24 بالمئــة 

فــي العــام االيرانــي المنتهــي 20 مــارس/آذار 2018.
الترانزيــت  حجــم  أن  ســاالري  واضــاف 
ــا  ــران ســجل 10 ماييــن و695 الف ــر اي الخارجــي عب

اطنــان. و509 
البريــة  الجمركيــة  االجــراءات  أن  الــى  وأشــار 
شــملت 736 الفــا و208 شــاحنات فــي الفتــرة المذكــورة، 
ــن 100  ــر م ــت الكث ــات ترانزي ــم تســجيل عملي ــا ت فيم

بلــد عبــر المنظومــة االلكترونيــة للجمــارك.
وبيّــن أن نمــو حجــم الترانزيــت فــي الســنة 
االيرانيــة الماضيــة بنســبة 24 بالمئــة، قــد انعــش 
ــري  ــل البحــري والب ــاع الشــحن والنق ــدوره قط ب

فــي البــاد.

بمشاركة ايران..

اليوم وطاجيكستان تستضيف 
االجتماع الوزاري لدول اكو

 باكو-ارنــا:- اجتمــاع الــدورة الـــ23 لــوزراء خارجيــة 
ــو(  ــاون االقتصــادي )اك ــة التع ــي منظم ــدول االعضــاء ف ال
يعقــد اليــوم الثاثــاء فــي العاصمــة الطاجيكيــة دوشــنبة.
وافــاد موقــع ' آوســتنا ' الخبــري نقــا عــن الخارجيــة 
الــدول  ومســاعديهم  الخارجيــة  وزراء  ان  الطاجيكيــة، 
االعضــاء الـــ10 فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي األقليمــي 

ــر. ــي المؤتم ــو( سيشــاركون ف )اك
لــدول  الــوزاري  باالجتمــاع  المشــاركون  ويناقــش 
اكــو، مســار تنفيــذ المشــاريع والبرامــج فــي اطــار منظمــة 
التعــاون االقتصــادي ومعامــات األمانــة العامــة للمنظمــة 
الدوليــة وانشــطة المؤسســات  المنظمــات  مــع باقــي 

ــو. ــة الك ــة التابع التخصصي
التعــاون  منظمــة  فــي  االعضــاء  العشــرة  الــدول 
اذربيجــان  وجمهوريــة  ايــران  هــي  )اكــو(  االقتصــادي 
وكازاخســتان  وتركمانســتان  وافغانســتان  وتركيــا 
. وباكســتان  وطاجيكســتان  وكازاخســتان  وقرغيزيــا 

قــال  طهران-ارنــا:- 
المتحــدث باســم منظمــة 
كيانــوش  والــدواء  الغــذاء 
ســوق  حــول  جهانبــور 
الــدورة  ان   ، ادويةالبــاد  
األدويــة  لســوق  الماليــه 
اإليرانيــة تبلــغ 4 مليــارات 

ســنويا. دوالر 
وصــرح جهانبــور، انــه 
مــن حيــث حجــم إنتــاج 
بالمئــة   96 فــان  األدويــة، 

مــن األدويــة الموجــودة فــي الســوق اإليرانيــة، محليــة الصنــع بينمــا تشــكل األدويــة األجنبيــة والمســتوردة 
4 بالمئــة فقــط مــن األدويــة التــي يتــم عرضهــا فــي هــذه الســوق، ممــا يعكــس الســعر المناســب لألدويــة 

اإليرانيــة مقارنــة باألدويــة األجنبيــة.
وتابــع ان الطاقــة اإلنتاجيــة لألدويــة داخــل البــاد مــن شــأنها تغطيــة اإلحتياجــات الدوائيــة لحوالــي 200 

الــى 400 مليــون شــخص.
وأردف، ان إيــران وبفضــل القــدرات التــي تتمتــع بهــا فــي مجــال صناعــة األدويــة مــن شــأنها أن تتحــول 

الــى مركــز إلنتــاج األدويــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وغــرب آســيا.
ومــن خــال امتــاك البــاد 100 مصنــع لألدويــة، فانهــا قــادرة علــى ســد 96 بالمئــة مــن إحتياجاتهــا 
لألدويــة، فضــا عــن اســتعدادها لدخــول األســواق العالميــة لألدويــة وتلبيــة إحتياجــات ســكان منطقــة آســيا 
وأفريقيــا الذيــن يبلــغ عددهــم 400 مليــون نســمة بإنتاجاتهــا الدوائيــة التــي تتمتــع بمســتوى عــال مــن الجــودة 

حســب المعاييــر الدوليــة.

إيران على أعتاب دخول السوق العالمية لألدوية

توقــع متعهــد مشــروع  طهران-فــارس:- 
القمــح بــوزارة الزراعــة اســماعيل اســفندياري 
، شــراء 10 ماييــن طــن مــن القمــح المحلــي 

ــام الجــاري. فــي الع
ــة  وأوضــح اســفندياري فــي اجتمــاع اللجن
الغذائــي  االمــن  لمشــروع  االستشــارية 
القمــح  انتــاج  أن  االثنيــن،  امــس  االيرانــي 

وزارة الزراعة  تتوقع شراء 10 ماليين طن من القمح المحلي
ــى 10  ــن 8 ال ــراوح بي ــوا بنســبة تت ســجل نم
بالمئــة فــي الســنة االيرانيــة الحاليــة )بــدأت 
 20 انتهــت  والســابقة)  مــارس/آذار2018(   21

  .)2018 مــارس/آذار 
وبيّــن اســفندياري أن واردات ايــران مــن 
القمــح كانــت تامــس 7 ماييــن طــن فــي 
فــان  الراهــن  وبالوقــت  الماضيــة،  الســنوات 

الــواردات بلغــت الصفــر )لوفــرة االنتــاج المحلي(.
مــن  ايــران  مشــتريات  أن  الــى  ولفــت 
ــة بلغــت  ــي الســنة الماضي ــي ف القمــح المحل

9 ماييــن طــن.

التنفيــذي  المديــر  أعلــن  طهران-فــارس:- 
لشــركة "ماشــين ســازي" لصناعــة المكائــن فــي 
ــع  ــم وتصني ــر صفــري عــن تصمي ــة اراك جعف مدين
ــر مرجــل بخــار مــن طــراز مراجــل البخــار ذات  اكب

االنابيــب اللهبيــة فــي البــاد.
ــاد  ــي الب ــى ف ــرة االول ــه وللم ــري ان ــال صف وق
تمكنــت شــركة "ماشــين ســازي" لصناعــة المكائــن 
فــي اراك مــن تصميــم وتصنيــع اكبــر مرجــل بخــار 
بأنابيــب لهبيــة وقــال، ان هــذا المرجــل يبلــغ وزنــه 
ــة 55 طــن  ــه االنتاجي ــار وطاقت ــا وقطــره 5 أمت 120 طن

تصنيع اكبر مرجل من طراز انابيب اللهب في البالد
/ ســاعة وضغــط 25 بــار بدرجــة حــرارة 300 مئويــة.

واضــاف، هنالــك نوعــان مــن مراجــل البخــار، 
واالخــر  لهبيــة  بأنابيــب  بخــار  مرجــل  احدهمــا 
بأنابيــب مائيــة، حيــث ان شــركة "ماشــين ســازي" 
اراك التــي تعــد اول منتــج لمراجــل البخــار بأنابيــب 
لهبيــة تمكنــت مــن تصميــم وتصنيــع اكبــر مرجــل 

مــن هــذا النــوع فــي البــاد.     

نيويورك تايمز: ترامب يخاطب تميم بان قطر ممولة لالرهاب 
كشــفت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« عــن جانــب مــن المناقشــات التــي تمــت بيــن الرئيــس األمريكــي 
دونالــد ترامــب واألميــر القطــري تميــم بــن حمــد آل ثانــي، خــال اللقــاء الــذي جمعهمــا فــي البيــت االبيــض.
وكان ترامــب الــذي رحــب بزيــارة األميــر تميــم اســتنكر العــام الماضــي مــا أســماه »تمويــل دولــة قطــر 

الخليجيــة لإلرهــاب« بعــد مقاطعــة دول عربيــة للدوحــة. 
ــودي«، والحظــت »تحــوال ملحوظــا  ــر تميــم بترامــب بـ«ال ــاء األمي ووصفــت الصحيفــة فــي تقريرهــا لق

ــذي كان يصــور قطــر ذات مــرة كجــزء مــن المشــكلة«.  بموقــف ترامــب ال
ونقلــت الصحيفــة عــن ترامــب قولــه خــال اســتقباله األميــر تميــم: »نحــن نتأكــد مــن توقــف تمويــل 

اإلرهــاب فــي البلــدان التــي ترتبــط بهــا فعــا«. 
وبحســب الصحيفــة ذاتهــا، فــإن ترامــب قــال فــي تصريحــات مثيــرة للجــدل خــال لقائــه األميــر تميــم: 
»هــذه الــدول التــي توقفــت عــن تمويــل اإلرهــاب، تشــمل اإلمــارات والســعودية، وقطــر وغيرهــا. الكثيــر مــن 

الــدول كانــت تمــول اإلرهــاب ونحــن نوقــف ذلــك«.
فــي المقابــل، رد األميــر القطــري، بالقــول: »أريــد أن أوضــح شــيئا، ســيدي الرئيــس... نحــن لــم ولــن 
نتســامح مــع مــن يمولــون اإلرهــاب. نحــن نتعــاون مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة لوقــف تمويــل اإلرهــاب 

فــي جميــع أنحــاء المنطقــة«.

أردوغان يقرّ استيراد لحم الخنزير 
من البوسنة والهرسك

ــا اســتيراد لحــم  ــا ســتبدأ قريب ــا أنه ــت تركي أعلن
وذلــك  والهرســك،  البوســنة  مــن  والخيــل  الخنزيــر 
بموجــب قــرار رســمي منشــور فــي الجريــدة الرســمية 

ــان. ــب أردوغ ــي رجــب طي ــس الترك ــره الرئي وأق
ــا  ــد فتحــت تركي ــدة الرســمية، فق ــا للجري ووفق
ــام واردات  ــاة مــن الجمــارك أم ــة معف حصــة تعريفي
البوســنة  مــن  الزراعيــة  والمنتجــات  اللحــوم 
والهرســك، بمــا يشــمل واردات ســكر النشــا ولحــم 

الخنزيــر والخيــل.
ضريبــة  فــرض  عــدم  علــى  القــرار  وينــص 
جمركيــة علــى لحــوم الحيــوان الطازجــة أو المبــردة 
أو المجمــدة حتــى 8 آالف طــن ولحــم الخــروف 

والماعــز حتــى ألفــي طــن.
وكان قــد تقــرر اســتيراد تركيــا 500 طــن مــن 
لحــم الخنزيــر مــن جمهوريــة مولدوفــا بموجــب 
القــرار الــذي نشــر فــي الصحيفــة الرســمية بتاريــخ 

17 ديســمبر/كانون االول عــام 2016.

طهران-فــارس:- 
مــع اســتمرار موجــة 
والثلــوج  االمطــار 
درجــات  وانخفــاض 
الحــرارة التــي تجتــاح 
 18 اكتســت  البــاد، 
بالبــاد  محافظــة 

الشــتاء. حلــة 
وتســببت االمطار 
وانخفــاض  الغزيــرة 
الحــرارة  درجــات 

ــوع ســيول  ــاد بوق ــي 18 محافظــة بالب ف
وفيضانــات فــي الكثيــر مــن المناطــق.
التــي  البــرد  موجــة  وتســببت 
كردســتان  محافظــات  تشــهدها 
همــدان  وجنــوب  ومركــزي  كرمانشــاه 
وخوزســتان  وســمنان  والبــرز  وطهــران 
وبويــر  وكهكيلويــة  ولرســتان  وايــام 
ــاري وبعــض  احمــد وجهــار محــال وبختي
الشــمالية  وخراســان  اصفهــان  مناطــق 
والرضويــة والجنوبيــة والمناطــق الجبليــة 
فــي مازنــدران وكلســتان فــي االمطــار 

18 محافظة في البالد تكتسي حلة الشتاء

الثلــوج. وتســاقط  وهطــول 
هــذا وغطــت الثلــوج محافظــة البــرز 
ــرج  ــة ك ــة شــمال مدين والمناطــق الجبلي
وطالقــان وســاوجباغ وادت  الثلــوج الــى 
اغــاق المــدارس فــي مدينتــي اشــتهارد 

ــان . وطالق
كمــا ادت الثلــوج الكثيفــة التــي بلــغ 
أمــس  ســانتيمترا   70 نحــو  ارتفاعهــا 

ديزيــن.  مضمــار  غلــق  الــى  االثنيــن 

ايران تشارك في معرض السياحة الصيني 2018
 - نــا ر ا - بكين
ــن 100  ــر م بمشــاركة اكث
دولــة ومنهــا الجمهوريــة 
بــدأت  االســامية 
امــس االثنيــن فعاليــات 
الســياحة  معــرض 
فــي   2018 الصينــي 

. بكيــن
المعــرض  ويقــام 
فــي أكثــر مــن 500 جنــاح 
ل 100 دولــة فــي مدينــة 

ايــران. مــن  ســياحية  مكاتــب   7 فيــه  وتشــارك  ببكيــن  المعــارض 
ويشــارك مــن الصيــن 4300 مكتــب ســياحي بزيــادة مقدارهــا 18% مقارنــة بمعــرض العــام 

.2017 الماضــي 
يذكــر انــه بلغــت عائــدات الصيــن فــي العــام 2017 مــن الســياحة 4000 مليــار يــوان )الــدوالر يعــادل 

6.7 يــوان( ويتوقــع ان تبلــغ فــي العــام 2020 بحوالــي 7000 مليــار يــوان.

داعيا الشعب لعقد االمل على المستقبل..

جهانغيري: لن نسمح أن تتأثر معيشة الماليين 
من مواطنينا بتذبذبات أسعار العملة

لرئيــس  األول  النائــب  أكــد  طهران-إرنــا:- 
ضــرورة  علــى  جهانغيــري  إســحاق  الجمهوريــة 
العملــة  وإحتياطيــات  المصــادر  علــى  الحفــاظ 
الصعبــة والمعــادن الثمينــة قائــا، ان علــى النظــام 
بأنــه  الجمهــور  يطمئــن  أن  للبــاد  المصرفــي 
ســيتم الحفــاظ علــى قيمــة ممتلكاتهــم وأال يقلقــوا 

المســتقبل. بشــأن 
خــال  اإلثنيــن،  امــس  جهانغيــري  وأضــاف 
العملــة  قضايــا  إلدارة  اإلقتصاديــة  اللجنــة  إجتمــاع 
االجنبيــة فــي البــاد، ان السياســات الجديــدة بشــأن 

العملــة االجنبيــة، تــم إتخاذهــا لهــذا الغــرض.
العملــة  إحتياطيــات  علــى  الحفــاظ  ان  وقــال 
االجنبيــة ومصــادر المصــرف المركزي كونــه الرصيد 
الوطنــي يعــد مــن أولويــات الحكومــة وســيتم مــن 
خــال تنفيــذ السياســات المتخــذة بشــأن العملــة 
الصعبــة تحقيــق األهــداف المنشــودة بهــذا الصــدد.
وأكــد جهانغيــري علــى ضــرورة توجيــه الســيولة 
النقديــة فــي البــاد نحو اإلنتــاج واإلســتثمار مؤكدا، 
ان الحكومــة لــن تســمح أن تتأثــر معيشــة ماييــن 
األجنبيــة  العملــة  أســعار  بتذبذبــات  اإليرانييــن 

التــي يقــوم بهــا بعــض األشــخاص اإلنتهازييــن.


