
  طهران-إرنــا:- أعلــن المديــر العــام لمكتــب التســويق للدعايــة الســياحية 
التابــع لمنظمــة التــراث الثقافــي والصناعــات اليدويــة محمــد ابراهيــم الريجانــي 
أن معظــم الســياح الوافديــن الــى المنطقــة يَعتبــرون ايــران خيــر مقصــد للعــاج 

أو للســياحة الدينيــة طيلــة أيّــام الســنة.
وســجلت ايــران إحصائيــات تســتحق التأمــل، إذ نالــت المرتبــة 114 فــي العــام 
2011 مــن بيــن 139 بلــدًا والمرتبــة 98 فــي العــام 2013 مــن بيــن 140 بلــدا والمرتبــة 
97 فــي العــام 2015 مــن بيــن 141 بلــدًا والمرتبــة 93 فــي العــام 2017 مــن بيــن 136 

بلــدًا علــى الصعيــد العالمــي.
هــذا وحلــت ايــران فــي المركــز الثامــن علــى مســتوى الشــرق 

االوســط عــام 2017.
ــه  ــا': ان ــة 'إرن ــح لوكال ــي تصري ــي ف ــذا المســؤول الســياحي االيران ــال ه وق
يجــب وضــع اولويــة الســتقطاب الســياح مــن دول المنطقــة وعــدم االكتفــاء 

ــب. ــن اوروبــا فحس ــياح م بس
وأشــار الــى توافــد مــا يزيــد عــن مليونيــن ونصــف المليــون مواطــن عراقــي 
العــام الماضــي علــى ايــران وتســجيلهم رقمــًا قياســيًا لــم يســبق لــه مثيــل، داعيــًا 

الــى التركيــز ايضــا علــى اســتقطاب الســياح مــن تركيــا ودول الخليــج الفارســي.
يذكــر أّن الكثيــر مــن الوفــود الســياحية التــي تــزور ايــران مــن اوروبــا يهــدف 

أفرادهــا مــن الســفر القيــام بعمليــات جراحيــة تجميليــة فــي البــاد.
ــياح  ــتقطاب الس ــي اس ــة ف ــغ 98 بالمائ ــو بل ــن نم ــان ع ــم اإلع وت

االجانــب للبــاد.

بعد تعيينه من قبل القائد العام للقوات المسلحة..

كبار مسؤولي البالد والقيادات العسكرية تهنئ القائد 
العام الجديد لحرس الثورة االسالمية

ــواء حســين ســامي بعــد  ــة لل ــة تهنئ طهران-كيهــان العربــي:- بعــث الرئيــس حســن روحانــي برقي
ــواء محمــد علــى جعفــري. تعيينــه قائــدا عامــا لحــرس الثــورة االســامية خلفــا لل

وعيــن قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي اللــواء حســين ســامي قائــدا 
عامــا لقــوات حــرس الثــورة االســامية.

وفــي حكــم آخــر عيــن ســماحته اللــواء محمــد علــي جعفــري مســؤواًل فــي مقــر بقيــة اهلل االعظــم )عــج( 
للشــؤون الثقافيــة واالجتماعيــة.

وتوالــت ردود الفعــل الداخليــة علــى هــذا الحــدث حيــث بــادر العديــد مــن المســؤولين بالتهنئــة والتبريك 
للــواء ســامي وكان آخــر برقيــة للرئيــس روحانــي يهنــئ فيهــا ســامي علــى منصبــه الجديــد ويتمنــى لــه 

النجــاح والتوفيــق فــي مهامــه الجديــدة.
كمــا شــكر الرئيــس روحانــي اللــواء محمــد علــى جعفــري علــى مســاعيه التــي قدمهــا للبــاد اثنــاء فتــرة 

تواجــده فــي منصــب القيــادة العامــة للحــرس الثــوري االيرانــي.
كمــا بعــث رئيــس مجلــس الشــورى االســامي علــي الريجانــي ورئيــس الســلطة القضائيــة ابراهيــم 
رئيســي ورئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آملــي الريجانــي والنائــب االول لرئيــس الجمهوريــة 
ــواء باقــري ووزراء الخارجيــة واالمــن والقائــد العــام للجيــش  اســحاق جهانغيــري ورئيــس هيئــة االركان الل
ووزيــر الدفــاع وكبــار المســؤولين والقــادة العســكريين فــي البــاد برقيــات تهنئــة للــواء حســين ســامي بعــد 

تعيينــه قائــدا عامــا لحــرس الثــورة االســامية خلفــا للــواء محمــد علــي جعفــري.

اضاءات
3 الثاثاء 17 شعبان، 1440 هـ ق  3 ارديبهشت 1398 هـ ش،  23 نيسان 2019مشؤون محلية العدد )10111( السنة التاسعة والثاثون

تدخل اميركي وقح في 
الشأن العراقي

مهدي منصوري
االميركــي  باالعمــال  القائــم  تصريحــات 
فــي بغــداد والتــي خرجــت عــن اللياقــة والعــرف 
ســيادة  احتــرام  يفــرض  الــذي  الدبلوماســي 
البلــد الــذي يعمــل فيــه وال يتدخــل فــي شــؤونه 
الداخليــة،  اال ان هــذا الدبلوماســي االحمــق قــد 
تجــاوز الخطــوط الحمــر اذ اخــذ يشــرق ويغــرب 
ويشــترط ويأمــر وكأنمــا العــراق واليــة اميركيــة 
وكل القيــادات الحكوميــة العراقيــة هــم موظفــون 

ــد. ــي عليهــم مايري ــه ليمل لدي
ــذا الدبلوماســي  ــن ه ــن ذه ــاب ع ــن غ ولك
ــن مــن  ــدم القرابي ــذي ق ــي ال ان الشــعب العراق
الشــهداء والجرحــى مــن اجــل الحفــاظ علــى 
ــان  ــت ف ــس الوق ــده، وبنف ســيادة واســتقال بل
هــذه التضحيــات الجســام التــي قدمهــا الشــعب 
اليمكــن ان يقبــل ان يأتــي ممــن هــو الســبب 
االســاس  فــي تدميــر البنــى التحتيــة وقتــل 
االبريــاء ان يصــدر لــه االوامــر ومــاذا عليــه ان 

ــف. ــن يتحال ــع م ــل او م يفع
االميركــي  باالعمــال  القائــم  طلــب  وقــد 
ــادة  ــة اع ــة العراقي ــن الحكوم ــه م ــي تصريحات ف
مــا  الصخــر  جــرف  منطقــة  الــى  النازحيــن 
طائفيــة  فتنــة  يؤجــج  ان  يريــد  انــه  يعكــس 
داخليــة الشــعال نــار االقتتــال الداخلــي بيــن 
ــاء الشــعب الواحــد، ورغــم ان كل االشــارات  ابن
تؤكــد ان هــذه المنطقــة كانــت مركــزا لارهــاب 
والتــي كانــت مصــدر قلــق واربــاك لامــن داخــل 
االرهابييــن  دنــس  مــن  وبتحريرهــا  العــراق، 
عــادت االوضــاع االمنيــة الــى مســارها الطبيعــي، 
وكذلــك لــم يقــف تدخــل هــذا الدبلوماســي 
الــى عنــد هــذا الحــد بــل اخــذ يوجــه االتهامــات 
الكاذبــة لفصائــل المقاومــة بعمالتهــا اليــران مــن 
اجــل تشــويه ســمعتها لــدى الشــعب العراقــي، 
وهــو يعلــم علــم اليقيــن  ان هــذه الفصائــل 
تحظــى بتأييــد كبيــر لــدى هــذا الشــعب النهــا 
ــاب  ــيل االره ــف س ــت ان توق ــي تمكن ــي الت ه
االميركــي عنــد حــده وتقطــع دابــره والــى االبــد 
هــذا  فــي  واشــنطن  اهــداف  يحقــق  ان  مــن 

ــد. البل
وواضــح ان هــذه التصريحــات للدبلوماســي 
ــم تــأت مــن فــراغ، بــل  ان الهــدف  االميركــي ل
واضــح للجميــع مــن ان اميــركا تســعى وبعــد 
فشــل كل محاوالتهــا وعلــى مــدى 15 عامــا مــن 
ان تحــدث اي تغييــر فــي العمليــة السياســية 
اليــوم جهــدا مــن اجــل  القائمــة فهــي تبــذل 
ــتفزازاتها  ــال اس ــن خ ــة م ــذه العملي ــقاط ه اس
لقــوى المقاومــة ســواء فــي الداخــل العراقــي او 
علــى الحــدود الســورية العراقيــة بمثــل هــذه 
ــن  ــة م ــر المقبول التصريحــات الامســؤولة وغي
فــي  المقاومــة  مــع  يقفــون  الذيــن  كل  قبــل 

مواجهــة االحتــال االميركــي.
ــوي  ــة ان ترع ــى االدارة االميركي ــرا فعل واخي
قليــا وان تكــف يدهــا عــن التدخــل فــي الشــأن  
الداخلــي العراقــي وبــأي صيغــة أو اســلوب كان، 
واال فــان ابنــاء المقاومــة الذيــن هــم اليــوم اشــد 
بأســا واصلــب عــودا ســيكونون لقواتهــا فــي 
الداخــل العراقــي بالمرصــاد وعندهــا وكمــا قيــل 
ال ينفعهــم عــض االنامــل لهزيمتهــم المنكــرة 

ــم الســابقة. ــي تضــاف لهزائمه والت

نائب أردني: المعسكر العربي بقيادة السعودية يدعم »صفقة القرن«
أكــد نائــب البرلمــان األردنــي طــارق خــوري علــى أن المعســكر العربــي بقيــادة الســعودية يدعــم خطــة 

»صفقــة القــرن« األمريكيــة بينمــا محــور المقاومــة بقيــادة إيــران وســوريا وحــزب اهلل يرفضهــا.
وأكــد نائــب البرلمــان األردنــي »طــارق خــوري« فــي شــأن الخطــة االمريكيــة علــى أن »صفقــة القــرن 
ــة  ــر نزيه ــات غي ــى تســويقها جه ــا وتتبناهــا وتعمــل عل ــي صاغته ــات ألت ــام ومــن خــال الجه باطارهــا الع
وعلــى رأس هــذه الجهــات الواليــات المتحــدة األمريكيــة وزعيمهــا المجنــون ترامــب وهــي منحــازة بالكامــل 
طــوال عمــر اإلحتــال إلــى الكيــان الصهيونــي ولذلــك فــإن صفقــة القــرن بــدون أدنــى شــك هــي لصالــح 
الكيــان الصهيونــى علــى حســاب الشــعب الفلســطيني واالردنــي وشــعوب المنطقــة وهــي تتحــدث حســب 
مــا رشــح عــن وطــن بديــل ) االردن( وترحيــل مواطنيــن مــن قطــاع غــزة إلــى ســيناء وتأكيــد علــى يهوديــة 

)الدولــة( لذلــك فهــي بالمطلــق تخــدم المشــروع التوســعي الصهيونــي فــي المنطقــة«.
وفــي شــأن موقــف الــدول العربيــة وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية والــدول االســامية 
حيــال الخطــة االمريكيــة شــدد علــى أنــه واضــح وبــدون الذهــاب إلــى القاضــي كمــا يقــول المثــل الشــعبي 
ــدول  ــًا واســاميًا األول وتقــوده الســعودية ودول الخليــج الفارســي ومعظــم ال ــاك معســكرين عربي ــأن هن ب
ــاد إلــى الموقــف األمريكــي والصهيونــي فــي قبــول الصفقــة وقــد قطعــوا أشــواط  العربيــة واإلســامية ينق
بهــذا الطريــق والمعســكر اآلخــر محــور المقاومــة والــذي تقــوده إيــران وســوريا وحــزب اهلل ويســتندون إلــى 
تحالفاتهــم الدوليــة مــع روســيا والصيــن ودول العالــم الحــر كمــا أن هنــاك دول اســامية تحتــرم نفســها مثــل 

ماليزيــا ســيكون لهــا موقــف رافــض لمثــل هــذه الصفقــة.

الحرية والتغيير السوداني: نعتزم سحب جنودنا 
من اليمن خالل الفترة االنتقالية

والتغييــر  الحريــة  إعــان  فــي  القيــادي  قــال 
ســحب  »نعتــزم  يوســف،  صديــق  الســوداني 
االنتقاليــة«. الفتــرة  خــال  اليمــن  مــن  جنودنــا 

وقــال يوســف، فــي تصريــح لـــ »ســبوتنيك« 
األحــد، ان »المجلــس العســكري االنتقالــي فــي 
ــم  ــم يقتنــع بعــد بتســليم الســلطة، ول الســودان ل
يعتقــل بعــد رمــوز الفســاد«، معتبــرًا أن عمليــات 
»تصفيــة  ليســت ســوى  اآلن  الجاريــة  االعتقــال 

حســابات«.
ــن  ــرار ضــرب المعتصمي ــن أصــدر ق وأردف: »م
المجلــس  قيــادات  هــم  البشــير  أيــام  بالنــار 

اآلن«. العســكري 
الســوداني  القضــاء  جهــاز  أن  يوســف  وأكــد 
ســيقوم بمحاكمــة البشــير، مشــيرا إلــى أن الفتــرة 
االتفاقيــات  جميــع  مراجعــة  ستشــهد  االنتقاليــة 
ــدوان  ــن الع ــحاب م ــودان واالنس ــا الس ــي وقعه الت
ــش  ــادة تشــكيل الجي ــن إع ــن فضــا ع ــى اليم عل

الســوداني ليكــون جيشــا واحــد.

طهران-تســنيم:- أكــد مصــدر مطلــع فــي وزارة 
ــدًا  ــا أب ــكا ال يمكنه ــن، ان أمري ــس االثني ــط ام النف

ــة. ــر صــادرات النفــط االيراني تصفي
وقــال البيــت األبيــض فــي بيــان امــس االثنيــن 
التــي  اإلعفــاءات  تمديــد  عــدم  قــرر  ترامــب  إن 
تتيــح لبعــض مســتوردي النفــط اإليرانــي مواصلــة 
الشــراء دون مواجهــة "عقوبــات" أميركيــة عندمــا 

ــار. ــو/ أي ــي ماي ــا ف يحــل أجله
وقــال البيــت األبيــض إن الواليــات المتحــدة 
التحــرك  علــى  ”اتفقــوا  واإلمــارات  والســعودية 
فــي الوقــت المناســب بمــا يكفــل تلبيــة الطلــب 
العالمــي مــع حجــب النفــط اإليرانــي عــن الســوق 

بشــكل كامــل“.
وأكــد المصــدر  أن اإلدارة االمريكيــة لــن تجــدد 
اإلعفــاءات التــي منحتهــا لبعــض مســتوردي النفــط 

اإليرانــي مــن العقوبــات أواخــر العــام الماضــي.
النفــط  لصــادرات  ســيحدث  الــذي  مــا  وحــول 
االيرانيــة فــي حــال عــدم تمديــد امريــكا االعفــاءات 

ردا على تخرصات البيت االبيض..

وزارة النفط: أميركا ال يمكنها أبداً تصفير صادرات النفط االيرانية

ــًا بإســتثنائها مــن العقوبــات  ــدول التــي قدمــت طلب لل
االمريكيــة علــى النفــط االيرانــي، قــال مصــدر فــي 
وزارة النفــط ، "ســواء اســتمرت االســتثناءات أم لــم 
تســتمر، لــن تصــل صــادرات النفــط االيرانيــة ابــدًا الــى 
مســتوى الصفــر، إال اذا قــرر المســؤولون االيرانيــون 
وقــف الصــادرات لكــن هــذه القــرارات ليــس مطروحــة".

واضــاف، نحــن منــذ الســابق نرصــد ونحلــل 
المحتملــة  الســيناريوهات  جميــع  ونــدرس 
واالوضــاع المرتقبــة للصــادرات االيرانيــة، وتــم اتخــاذ 
تدابيــر لمواجهــة أي ظــروف واجــراءات محتملــة، اذ 

ــكا  ــران التنتظــر امري ان اي
بشــأن  القــرارات  التخــاذ 

نفطهــا.
الــى  المصــدر  ونــوه 
تحقــق  لــم  امريــكا  ان 
نوفمبــر   4 فــي  هدفهــا 
بتصفيــر  الماضــي 
الصــادرات االيرانيــة، فهــي 
لــن تحقــق هــذا الهــدف 
ــام  ليــس فقــط خــال االي
بــل  القادمــة  العشــرة 

أيضــًا. القادمــة  الســنوات  خــال 
هــي  العالميــة  الســوق  ان  المصــدر  وأكــد 
بحاجــة الــى النفــط االيرانــي، وايــران لديهــا طــرق 

نفطهــا. لبيــع  ومتعــددة  متنوعــة 
يذكــر أن أمريــكا كانــت منحــت إعفــاءات مؤقتــة 
مــن العقوبــات المفروضــة علــى ايــران لثمانــي دول 
مــن كبــار مســتوردي النفــط اإليرانــي وهــي الصيــن 
والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان وتركيــا 

وإيطاليــا واليونــان. مصدر مسؤول: ايران تحظى بطاقات مناسبة للسياحتين الدينية والعالجية
خالل افتتاحه معرض للبورصة والمصارف..

محمدي: معرض الفاينكس يعكس التنسيق بين البورصة 
والمصارف وشركات التأمين

طهران-كيهــان العربــي:- اعتبــر رئيــس هيئــة البورصــة واألوراق الماليــة شــابور 
محمــدي، ، أن معــرض البورصــة والمصــارف وشــركات التأميــن )الفاينكــس(  ال يقتصــر 
ــة  ــة للبورص ــاالت الثاث ــن المج ــيق بي ــس التنس ــال، ويعك ــوق رأس الم ــى س دوره عل

ــن. ــركات التأمي ــارف وش والمص
جــاءت تصريحــات محمــدي هــذه خــال افتتــاح مراســم المعــرض الدولــي الثانــي عشــر 

للبورصــة والمصــارف وشــركات التأميــن تحــت شــعار "مشــاركة كبيــرة واقتصــاد أفضــل".
ــام، كمــا  ــي هــذا الع ــه يهــدف ف ــال إن وشــرح محمــدي أهــداف "الفاينكــس 2019" ، وق
حــدث فــي الســنوات الســابقة، بشــكل أساســي إلــى تعزيــز المعرفــة الماليــة والثقافــة، 
ــة والشــركات الناشــئة  ــا المالي وكذلــك نقــل أحــدث المعلومــات فــي مجــال التكنولوجي

ــا المعلومــات. ــل تكنولوجي والصناعــات مث

ايران تحصد تسع ميداليات في مهرجان معرض 
شنغهاي للتقنيات

 بكين-ارنــا:- احــرزت الشــركات االيرانيــة المشــاركة فــي مهرجــان معــرض شــنغهاي للتقنيــات ذهبيتين 
و ســت ميداليــات فضيــة.

وشــاركت فــي المهرجــان حوالــي 1000 شــركة اجنبيــة بمــا فيهــا ثمانــي شــركات ايرانيــة فــي الفتــرة مــن 18 
الــى 20 ابريــل الحالــي، حيــث تقلــد االيرانيــان 'بــدرام يوســفي' و'اميــر رضــا فتــح راضــي' الذهبيــة فــي قســمي 

الكيميــاء والميكانيــك علــى التوالي.
ــو' فــي قســم  ــه ب ــن ب ــروان دييلي ــو' و'ن ــة كل مــن 'احــرار ســروي بيرايواتل ــة الفضي كمــا احــرز الميدالي
الروبــوت و 'اميــر حســين ميــر مهــدي' بشــكل مشــترك مــع 'شــايان ســنكانه' فــي الهندســة المعماريــة و 
'ســارا كابلــو' و 'بــاران اعتمــادي' بشــكل مشــترك فــي الهندســة الطبيــة و'ســيد اميــد ســجادي' فــي التقنيــة 

الحيويــة و'تــارا تاجيــك' فــي الطــب.
وقــال ممثــل منظمــة الملكيــة الفكريــة لاختراعــات العالميــة فــي ايــران 'مهــران خســرواني' ان المعــرض 
الدولــي الســابع للتقنيــات )CSITF( يعتبــر حدثــا تجاريــا مهمــا فــي مجــال التقنيــات والتــي ستشــارك فيــه 
حوالــي 1000 شــركة مــن مختلــف انحــاء العالــم بمــا فيهــا ثمانــي شــركات ايرانيــة لتعــرض احــدث منتجاتهــا 

العلميــة ومنهــا المنتجــات الذكيــة واالدويــة الحيويــة والجيــل الجديــد لتكنولوجيــا المعلومــات.

مصدر لرويترز: على اميركا مراعاة حلفائها 
بشأن شراء النفط االيراني

علــى  مطلــع  مصــدر  قــال  طهران-فــارس:- 
ــن إن  ــة امــس االثني ــة الهندي ــات األميركي المحادث
الهنــد تأمــل فــي أن تســمح الواليــات المتحــدة 
ــي  ــط اإليران ــة شــراء بعــض النف ــا بمواصل لحلفائه
ــار. ــو/ أي ــا مــن ماي ــدال مــن وقــف المبيعــات تمام ب
وكان مصــدر مطلــع أبلــغ رويتــرز أن الواليــات 
مشــتري  علــى  ينبغــي  أنــه  ســتعلن  المتحــدة 
ــة  ــا أو مواجه ــم قريب ــاء وارداته ــي إنه ــط اإليران النف
"عقوبــات"، ممــا دفــع أســعار الخــام لارتفــاع ثاثــة 
ــة 2019. ــذ بداي ــا من ــى مســتوى له ــى أعل ــة إل بالمئ
وقــال المصدر ”يتعين عليهــم )اإلدارة األميركية( 
مراعــاة حلفائهــم وشــركائهم اإلســتراتيجيين. فــي 
ظــل "العقوبــات" ومنــذ البدايــة، كان هنــاك حديــث 
عــن تقليــص تدريجــي وليــس الوقــف فــي ضربــة 
واحــدة“. وطلــب المصــدر عــدم الكشــف عــن هويتــه 

نظــرا لحساســية األمــر.
وأضــاف المصــدر ”بموجــب اإلعفــاءات، نأمــل أن 
ــا بشــراء بعــض  ــا متســعا وأن يســمحوا لن يعطون

النفــط اإليرانــي“.

المركــز  اعتبــر  العربــي:   كيهــان  طهــران/ 
بـــ  والمعــروف  الســتراتيجية  للدراســات  الدولــي 
»”CSIS؛ ايــران ضمــن الــدول المتطــورة فــي تقنيــة 
الجــو فضــاء ممــا تشــكل تهديــدًا مقلقــًا الميــركا.
ففــي احــدث تقريــر للمركــز وتحــت عنــوان: 
لعــام 2019« تنــاول  الفضائيــة  التهديــدات  »تقييــم 
بالنســبة  الفضائيــة  التهديــدات  انــواع  المركــز 
كالصيــن  الــدول؛  مختلــف  قبــل  مــن  الميــركا 
واالتحــاد  الشــمالية  وكوريــا  وايــران  وروســية 
وكذلــك  واوكرانيــا،  وباكســتان،  والهنــد  االوروبــي 

حكوميــة. غيــر  جهــات 
الجديــدة  التهديــدات  ان  المركــز؛  واضــاف 
واالمــن  العســكري  االمــن  علــى  خطــرا  تشــكل 

معهد اميركي لالبحاث: امكانات ايران 
الفضائية مقلقة للغاية

للفضــاء. التجــاري 
اربــع دول هــي االكثــر  التقريــر علــى  ويركــز 
خطــرًا علــى اميــركا وهــي؛ الصيــن وروســية وايــران 
وكوريــا الشــمالية. وخصــص التقريــر فــي الصفحات 
)25ـ  30( خطــر ايــران وتهديداتهــا الفضائيــة بالنســبة 

الميــركا.
ــران؛ »إن مســاعي  ــر حــول اي وجــاء فــي التقري
ايــران للحصــول علــى امكانيــات فضائيــة يعتبــر 
الخصــوص  بهــذا  اجراءاتهــا  وان  جديــدا  تحــوال 
التقريــر  واشــار  الصاروخــي«.  لبرنامجهــا  غطــاء 
الــى اطــاق الراجمــة »ســفير 1« فــي فبرايــر 2009، 
وان ايــران قــد وعــدت الــى عــام 2025 اطــاق البشــر 
للفضــاء ويقــول التقريــر؛ »ان الوكالــة االيرانيــة الجــو 
فضائيــة تدعــي انهــا ارســلت كائنــات حيــة متعــددة 
كالقــردة فــي الســنوات االخيــرة الــى الفضــاء. فيمــا 
نشــرت شــركة PLANT للتصويــر عــام 2019، صــورًا 
الطــاق مــن منصــات االطــاق الجديــدة فــي مركــز 

ــات«. ــي للفضائي ــام الخمين االم

مركز االحصاء: معدل التضخم يصعد لـ 6ر30 % في البالد
ــهر  ــي ش ــة ف ــهور الـــ 12 المنتهي ــي الش ــم ف ــدل التضخ ــاع مع ــاء، ارتف ــز االحص ــن مرك ــارس:- أعل طهران-ف
"فرورديــن" االيرانــي المختتــم 21 ابريل/نيســان 2019، الــى 30.6 بالمئــة، بنســبة 3.7 بالمئــة عــن الشــهر الســابق.

ــران ســجل 170.9  ــات أن مؤشــر قيمــة أســعار الســلع والخدمــات االســتهاكية فــي اي وأوضحــت البيان
ــى اســاس ســنوي. ــة عل نقطــة فــي شــهر"فروردين" المختتــم 21 ابريــل /نيســان، بارتفــاع 51.4 بالمئ

وبحســب المؤشــر فــان مجموعــة الســلع االساســية " االغذيــة والمشــروبات والتبــغ" ســجلت صعــودا بنســبة 
8.8 بالمئــة ومجموعــة "الســلع غيــر الغذائيــة والخدمــات" 1.6 بالمئــة فــي الشــهر المذكــور قياســا بالشــهر الماضــي.

العراق : النمتلك بديال للغاز 
االيراني النتاج الكهرباء

طهران-فــارس:- أكــدت وزارة الكهربــاء العراقيــة، 
امــس االثنيــن، انهــا التمتلــك بديــا للغــاز االيراني.

وبيّنــت أن "ايقــاف الــواردات الغازيــة مــن ايــران 
ســيكلف الــوزارة الحرمــان مــن اربعــة آالف ميغــاواط 

مــن التيــار الكهربائي".
مــن  الغــاز  "شــحنات  أن  الــوزارة  واضافــت 
ــى  ــر مكعــب ال ــون مت ــران ســتزيد مــن 28 ملي إي
35 مليــون متــر مكعــب فــي حزيــران المقبــل"، 

ــوز. ــأ لـــ ســكاي ني وفق

طهران-فــارس:- توقعــت وزارة الزراعــة 
، بلــوغ محاصيــل القمــح المحلــي نحــو 14 
ــة  ــة الجاري ــي الســنة الزراعي ــون طــن ف ملي
التــي بــدأت 21 مــارس/آذار2019، رغــم موجــة 
مــن  العديــد  اجتاحــت  التــي  الســيول 

المحافظــات.
بــور"  اســفندياري  "مهــدي  واوضــح  
فــي  بالــوزارة  القمــح  مشــروع  مســؤول 
حديــث لوكالــة انبــاء فــارس، أن التقديــرات 

رغم السيول..

وزارة الزراعة تتوقع حصد 14 مليون طن قمح محلي
االوليــة كانــت تشــير لبلــوغ المحاصيــل 
14.7 مليــون طــن، ولكــن الخســائر الناجمــة 
عــن الســيول تتــراوح بيــن 350 الــى 700  

ــف طــن. ال
وبيّــن أن 200 الــف هكتــار مــن االراضــي 
محافظــات  فــي  القمــح  تســتزرع  التــي 
تعانــي  وكلســتان،  ولرســتان  خوزســتان 
مــن انغمــار الميــاه حاليــا، 160 الــف منهــا فــي 

خوزســتان جنــوب غربــي ايــران.

اكثر من 500 مليون دوالر قيمة صادرات االعشاب 
الطبية من البالد

مســوؤل  أكــد  طهران-فــارس:- 
بــوزارة الزارعــة حســين زينلــي ، تصديــر 
االعشــاب  مــن  طنــا  و836  الفــا   336
الطبيــة بقيمــة 520 مليــون دوالر خــال 
11 شــهرا فــي فتــرة 21 مــارس/آذار 2018 

.2019 فبراير/شــباط   19 حتــى 
االثنيــن،  امــس  زينلــي  وأوضــح 
نمــوا  ســجلت  الصــادرات  قيمــة  أن 
ــرة  ــون دوالر عــن الفت ــر مــن 70 ملي باكث

الســابقة. المناظــرة 
ــة  ــاب االيراني ــى أن االعش ــار ال واش

ــة  ــن الناحي ــا م ــز االول عالمي ــرا، تتصــدر المرك ــاد والكثي ــت والقت ــران والجــوري والكمــون والحلتي كـــ الزعف
التصديريــة.

ــة 319  ــران بقيم ــن الزعف ــا م ــن 250 طن ــر م ــر اكث ــم تصدي ــورة ت ــي أن بالشــهور الـــ 11 المذك ــن زينل وبي
ــركا. ــدا وامي ــغ وهولن ــغ كون ــبانيا وهون ــتان واس ــارات وافغانس ــا االم ــدا منه ــى 48 بل ــون دوالر ال ملي

ابتكار: 27٪ من أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات من النساء

رئيــس  مســاعدة  قالــت  طهران-ارنــا:-   
الجمهوريــة فــي شــؤون المــرأة واألســرة، معصومــة 
ابتــكار وفــي إشــارة الــى التقــدم المذهــل للمــرأة فــي 
إيــران علــى مــدى الســنوات األربعيــن الماضيــة 
فــي المجــال العلمــي، إن حوالــي ربــع النســاء فــي 
إيــران لديهــن دراســات جامعيــة، نصــف طابنــا مــن 
اإلنــاث و 27 ٪ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن 

ــاء. النس
وأضافــت ابتــكار امــس االثنيــن فــي المهرجــان 
مريــم  )جائــزة  والعلــوم  للمــرأة  الثانــي  الوطنــي 
ميــرزا خانــي( إنــه بالتزامــن مــع الذكــرى األربعيــن 
النتصــار الثــورة اإلســامية ، اســتخرجنا 40 مؤشــرا 
أســاس  علــى  النســاء  قطــاع  فــي  للتطــورات 
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