
3 شؤون محلية
رغم الحظر..

طاقة انتاج البنزين تتخطى 
100 مليون لتر في ايران

جمعيــة  عــام  اميــن  طهران-فارس:-أكــد 
المصافــي التكريريــة ناصــر عاشــوري ، أن طاقــة 
مليــون   100 تتخطــى  ايــران  فــي  البنزيــن  انتــاج 

. لتريوميــا
صحافــي  مؤتمــر  فــي  عاشــوري  واوضــح 
ــارس"  ــج ف ــاة "ســتارة خلي ــاء، أن مصف امــس الثالث
المدشــنة تنتــج 45 مليــون لتــر يوميــا، حيــث إن 
ومــع احتســاب طاقــة جميــع المصافــي بالبــالد، فــان 
مســتوى االنتــاج بامكانــه تخطــي 100 مليــون لتــر 
ــا مــن  ــر يومي ــون لت ــى 90 ملي ــر 80 ال ــا وتصدي يومي

االســتهالك. فائــض 
دول  فــأن  النفطــي،  الحظــر  ورغــم  أن  وأكــد 
ــة بخصــوص  ــا هامــش حرك ــم يكــن له الحصــار ل

حظــر البنزيــن.

بأمر من رئيس السلطة القضائية..

تشكيل مجمع متخصص للبت بالجرائم االقتصادية في البالد
السباب فنية وباتفاق الدول الثالث..

تأجيل اجتماع قادة إيران وروسيا وآذربيجان 
الى وقت آخر

قــال  ارنــا:-  طهــران- 
مســاعد رئيــس مكتــب رئيــس 
الجمهوريــة للشــؤون االعالميــة 
اجتمــاع  ان  اســماعيلي،  برويــز 
قــادة إيــران وروســيا وآذربيجــان، 

آخــر. موعــد  الــى  تأجــل 
فــي  اســماعيلي  واضــاف 
ــاء ، أن قمــة  تصريــح امــس الثالث
ــي  ــان الت ــيا وآذربيج ــران وروس إي
ــاء  ــوم االربع ــا الي ــرر عقده كان مق
فــي سوتشــي قــد تأجلــت الــى 

الثــالث. الــدول  وباتفــاق  فنيــة  اخــر ألســباب  موعــد 
وصــرح بــان مــن اهــداف عقــد هــذه االجتماعــات، بحــث تطويــر التعــاون المشــترك بيــن البلــدان الثالثــة 

فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة وايضــا التعــاون االقليمــي.
المتحــدث باســم رئاســة الجمهوريــة الروســية كان قــد أعلــن  االثنيــن عــن تأجيــل اجتمــاع رؤســاء إيران 

وروســيا وآذربيجــان الــذي كان مــن المقــرر عقــده هــذا األســبوع في سوتشــي بروســيا.
وصــرح ديمتــري بيســكوف للصحفييــن ، بــأن قمــة إيــران وروســيا وآذربيجــان التــي كان مقــرر عقدهــا 

هــذا األســبوع قــد تاجلــت الــى موعــد اخــر ألســباب فنيــة.

طهران-فارس:-اوعــز رئيــس الســلطة القضائيــة 
بإنشــاء مجمــع  رئيســي  ابراهيــم  اهلل ســيد  آيــة 
متخصــص للبــت بالجرائــم االقتصاديــة فــي طهــران.
ــة :  ــس الســلطة القضائي ــالغ رئي ــي اب ــاء ف وج
مــن أجــل تحســين وظائــف القضــاء فــي الشــؤون 
، ومنــع الفســاد والجريمــة  االقتصاديــة للمجتمــع 
 ، الســليم  االســتثمار  وتشــجيع   ، االقتصاديــة 
ــر  ــة ، وتوفي ــة مناســبة ورادع ووضــع سياســة جزائي
ــات المناســبة بشــكل مســتمر ، ومكافحــة  المعلوم
المالحقــة  وتســريع   ، حاســم  بشــكل  الفســاد 
وإنفاذهــا  االحــكام  واصــدار  والتحقيــق  القضائيــة  
وقواعــد  اإلســالمي  الجنائــي  القانــون  وتطبيــق 
اإلجــراءات الجزائيــة ، وال ســيما المــادة 566  يتــم 
»إنشــاء مجمــع متخصــص للتحقيــق فــي الجرائــم 

االقتصاديــة فــي طهــران«.
واوضحــت التعليمــات ان هــذا المجمــع يتكــون 
والمحاكــم  للمجلــس  ورئيــس  مجلــس  مــن 
ومحكمــة  الجزائيــة  المحاكــم  وتشــمل  الخاصــة 
المدعــي  ومكتــب  االســتئناف،  ومحكمــة  الثــورة 

العــام ، بمــا فــي ذلــك نائــب 
المدعــي العــام ، وفــروع النيابــة 
والــرأي  والتحقيــق  العامــة 

األحــكام. وتنفيــذ 
ويتألف المجلس من:

االول  المســاعد   -1
رئيســا  القضائيــة،  للســلطة 

للمجلــس
عدليــة  رئيــس   -2
نائــب   ، طهــران  محافظــة 

المجلــس لرئيــس 
3- المتحدث بأسم السلطة القضائية

4- المدعي العام والثوري لطهران
والمعلومــات  الحمايــة  مركــز  رئيــس   -5

القضائيــة بالســلطة 
6- رئيس منظمة التفتيش العامة في البالد

7- رئيس المحاكم العامة والثورة بطهران
8- رئيس المجمع )امين المجلس(

بالســلطة  االعالمــي  المركــز  رئيــس   -9

ئيــة لقضا ا
نائــب  أو  الرئيــس  مــن  بدعــوة   : مالحظــة 
رئيــس المجلــس ، يتــم دعــوة ممثلــي قــوى االمــن 
ــاز اســتخبارات حــرس  ــن وجه ــي، وزارة االم الداخل

الثــورة، لحضــور االجتمــاع.

ارسال لحوم اضاحي الحجاج االيرانيين 
الى دول فقيرة

طهران-ارنــا:- اعلــن رئيــس منظمــة الحــج والزيــارة علــي رضــا رشــيديان بــان لحــوم اضاحــي الحجــاج 
االيرانييــن وحجــاج ســائر الــدول سترســل الــى 27 دولــة فقيــرة.

وعلــى هامــش زيارتــه التفقديــة لمجــزرة "المعيصــم" فــي مكــة المكرمــة قــال رشــيديان فــي تصريــح 
صحفــي، انــه وفقــا للتفاهمــات التــي اجريــت ســيتم ارســال لحــوم اضاحــي الحجــاج الــى الفقــراء والمعوزيــن 

فــي 27 دولــة.
ــة  ــك التنمي ــس بن ــارة رئي ــج والزي ــة الح ــس منظم ــى رئي ــذه التق ــة ه ــه التفقدي ــش زيارت ــى هام وعل
االســالمي بنــدر حجــار الــذي دعــا للمزيــد مــن مشــاركة الجمهوريــة االســالمية فــي المشــاريع ذات النفــع 

العــام التــي يتوالهــا البنــك.
ــا الــى االســتفادة  ــر العالقــات مــع بنــك التنميــة االســالمي ، داعي مــن جانبــه رحــب رشــيديان بتطوي
مــن امكانيــات البنــك فــي تنفيــذ مشــاريع بنيويــة فــي ايــران منهــا تنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي مدينــة 

مشــهد مركــز محافظــة خراســان الرضويــة الواقعــة شــمال شــرق ايــران.

الدبلوماسية االوروبية يئست كذلك من آلية اينستكس 

خالل 3 شهور..

تدشين 820 وحدة صناعية 
في البالد

بمنظمــة  مســؤول  طهران-فارس:-أعلــن 
اصغــر  الصناعيــة،  والمــدن  الصغــرى  الصناعــات 
مصاحــب عــن تدشــين 820 وحــدة صناعيــة فــي 3 
شــهور خــالل فتــرة 21 مــارس/آذار حتــى 22 يونيــو/

حزيــران 2019.
ــات  ــؤون الصناع ــاعد ش ــب مس ــح مصاح واوض
الصغــرى بالمنظمــة فــي مقابلــة متلفــزة ، أن 820 
المــدن  فــي  انشــطتها  بــدأت  صناعيــة  وحــدة 

المذكــورة. الفتــرة  فــي  الصناعيــة 

صحيفــة  اكــدت  العربــي:  طهران/كيهــان 
اقتصاديــة اوروبيــة علــى ان اســتقالة ثانــي رئيــس 
لآلليــة المعروفــة بـــ »اينســتكس« قــد جعــل اوروبــا 

عديمــة الحيثيــة.
ــد  ــل« بع ــد اري ــى اســتقالة »برن ــي اشــارة ال وف
لقــد  تايمــز«:  »فايننشــال  كتبــت  فيشــر«  »بيــر 
ووجهــت مراكــز القــرار االوروبــي بمشــاكل الختيــار 
رئيــس جديــد آلليــة اينســتكس الماليــة التجاريــة 
مــع ايــران، فالدبلوماســي االلمانــي الســابق قــد 

ــرا. ــتقال مبك اس
ان هــذا التحــول الســيما مــن الناحيــة الزمانيــة 
لمنــع  يســعون  االوروبييــن  ان  اذ  اهميــة،  يحــوز 

طهــران مــن تنفيــذ تهديداتهــا بخفــض االلتــزام 
باالتفــاق النــووي.

حيــال  اوروبيــون  دبلوماســيون  اعــرب  وقــد 
ــة  ــع عجل ــن دف ــن يأســهم م ــدة ع المشــاكل الجدي
آليــة اينســتكس، حيــث قــال احدهــم؛ ان هــذا االمــر 
)اســتقالة رئيــس جديــد( ســيقلل مــن مكانــة آليــة 

اينســتكس.
بدورهــا اعلنــت الخارجيــة االلمانيــة، ان »اريــل« 
ــذي رشــح الشــهر الماضــي لرئاســة اينســتكس  ال

ســيتخلى عــن منصبــه.

انعقاد االجتماع العاشر لجمعية الصداقة البرلمانية الصينية -االيرانية في بكين

بورصة طهران تغلق على ارتفاع 1221 نقطة
طهــران  بورصــة  أغلقــت  طهران-فــارس:- 
لالســهم واالوراق الماليــة تعامــالت امــس الثالثــاء، 
علــى ارتفــاع المؤشــر العــام "تدبيكــس" 1221 نقطــة 

الــى مســتوى 257 الفــا و97 نقطــة.
تداولــت الســوق 4.2 مليــار ســهم وورقــة ماليــة، 
بقيمــة 10.98 تريليــون ريــال توزعــت علــى 326 الــف 

صفقــة.
وبالسوق الموزاي صعد المؤشر"آيفكس" 25 نقطة الى مستوى 3467 نقطة.

ــد االجتمــاع الســنوي  ــا:- عق بكين-ارن
البرلمانيــة  الصداقــة  لجمعيــة  العاشــر 
الثالثــاء  امــس  واإليرانيــة  الصينيــة 
بحضــور عــدد مــن محبــي إيــران والصيــن 

فــي بكيــن.
وحضــر االجتمــاع الــذي عقــد تحــت 
والصينــي  االيرانــي  "التعــاون  عنــوان 
واحــد  طريــق   - واحــد  حــزام  إلنشــاء 
ــدى  بشــكل مشــترك "كل مــن ســفيرنا ل
ورئيــس  زادة  كشــاورز  محمــد  الصيــن 
جمعيــة الصداقــة االيرانــي والصيني "اســد 
ــة  ــي" مســاعدة جمعي ــن ي ــدي" و"لي محم

الخارجيــة. والــدول  الصينيــة  الصداقــة 
و  التأسيســية  الهيئــة  عضــو  وقــال 

الصداقــة  جمعيــة  منــدوب 
فــي  والصينيــة  االيرانيــة 
الجمعيــة  ان  الصيــن 
تضــم جامعييــن وايرانييــن 

. الصيــن  فــي  مقيميــن 
واضــاف حســن توانا  ان 
الجمعيــة بصفتهــا مؤسســة 
لــوزارة  تابعــة  شــعبية 
كبيــر  اثــر  لهــا  الخارجيــة 
ــن  ــات بي ــة العالق فــي تنمي
المجــاالت  فــي  البلديــن 

والسياســية  واالقتصاديــة  الثقافيــة 
. والنســاء  والشــباب 

االيرانيــة  الصداقــة  جمعيــة  واعتبــر 

الصداقــة  لجــان  انشــط  احــدى  والصينيــة 
االيرانيــة مــع الــدول االخــرى وقــال ان الجمعية 
تقــوم ســنويا بالعديــد مــن االنشــطة فــي اطــار 

الشــعبية. العالقــات 

تسيير رحالت جوية بين مشهد المقدسة ودوشنبه

قريبا ..افتتاح مشاريع تعدينية بـ 5ر3 
مليار دوالر في البالد

ــر  ــة تطوي ــس منظم ــن رئي طهران-فارس:-اعل
ــدرو" خــداداد  ــة "ايمي وتحديــث الصناعــات التعديني
ــة بقيمــة  ــاح مشــاريع تعديني ــور عــن افتت غريــب ب

ــل. ــارس/آذار المقب ــى م 3.5 حت
هــذا وأكــد غريــب بــور" فــي تصريــح امــس 
ســتبلغ  المعــادن  اكتشــافات  رقعــة  أن  الثالثــاء، 
600 الــف كــم مربــع فــي اطــار خطــة جديــدة. وأن 

وزيــر الصناعــة وافــق علــى خطــة لتوســيع رقعــة 
االكتشــافات بواقــع 300 الــف كــم2.

ــدرو  ــور أن ايمي ــة أكــد غريــب ب مــن جهــة ثاني
اســتثمارت  مــن  دوالر  مليــار   14 اســتقطبت 
ــى االن  ــة حت القطــاع الخــاص للصناعــات التعديني
وتســتهدف مســتوى اســتثماري بواقــع 16 مليــار 

.2025 ســنة  حتــى  دوالر 

مستقبال السفير الطاجيكي لدى ايران..

وزير الطاقة يدعو إلزالة العقبات من التعاون 
بين طهران ودوشنبة

طهران-ارنــا:- اكــد وزيــر الطاقــة رضــا اردكانيــان علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون بيــن ايــران وطاجيكســتان؛ 
داعيــا خــالل اللقــاء مــع الســفير الطاجيكــي فــي طهــران "نظــام الديــن زاهــدي"، الــى ازالــة العقبــات مــن مســار 

العالقــات الثنائيــة وتنفيــذ المشــاريع المشــتركة بيــن البلديــن.
ولفــت اردكانيــان خــالل هــذا اللقــاء الــى تفعيــل نشــاطات "مركــز التمثيــل االقليمــي الدارة ميــاه المــدن" 
ــم  ــى ان يت ــوة والســرعة، عل ــد مــن الق ــا بمزي ــز اســتعاد نشــاطاته حالي ــا ان هــذا المرك ــران؛ مبين ــي طه ف
وفقــا للخطــط المحــددة اســتضافة اجتمــاع مجلــس الحــكام المنظمــة خــالل يومــي الرابــع والخامــس مــن 

ديســمبر / كانــون االول 2019 فــي طهــران.
ونــوه وزيرالطاقــة، الــى مشــاركة وزيــري المــاء االفغانــي واالوزبكــي فــي هــذا االجتمــاع؛ معربــا عــن توقعــه 
فــي ان يتيــح ذلــك فرصــا مواتيــة ليتــم بالتزامــن مــع انعقــاد اجتمــاع اللجنــة االقتصاديــة والتجاريــة االيرانيــة 

– الطاجيكيــة انــذك، عقــد لقــاء مشــترك ايضــا بيــن وزراء الــدول االربعــة المذكــورة.
وفــي معــرض االشــارة الــى انضمــام ايــران الــى اتحــاد اوراســيا للتعــاون االقتصــادي، قــال اردكانيــان: ان 
االجتمــاع القــادم لهــذا االتحــاد ســيعقد بمشــاركة رئيــس الجمهوريــة خــالل ســبتمبر القــادم فــي قرغيزيــا؛ 
علــى ان يتــم بموافقــة الزعمــاء المشــاركين متابعــة انجــاز مشــروع ممــر الشــمال – جنــوب، وجابهــار 

)جنــوب ايــران( بصــورة جــادة.
مــن جانبــه، نــوه ســفير طاجيكســتان بالتطــور االيجابــي فــي العالقــات بيــن البلديــن خــالل االشــهر 
االخيــرة؛ مؤكــدا علــى بــذل الجهــود الزالــة العقبــات مــن مســار التعــاون بيــن طهــران ودوشــنبه قبــل انعقــاد 

االجتمــاع الثالــث عشــر للجنــة التعــاون االقتصــادي االيرانيــة - الطاجيكيــة.

إيران تصدر األدوية إلى نيكاراغوا

صحيفة اميركية: الدوالر يشكل 
خطرا على االقتصاد األميركي

الســريع  النمــو  أن  »بلومبــرغ«  أعلنــت صحيفــة 
للــدوالر يضــر باالقتصــاد األميركــي، ويخشــى بعــض 
المشــاركين فــي الســوق أن يــؤدي هــذا إلــى ركــود.

ــدوالر  ــة ال ــاع قيم ــى أن ارتف ــة إل وأشــارت الصحيف
ــددة  ــة )المتع ــاح الشــركات الدولي ــى أرب ــر ســلبًا عل يؤث
الجنســيات( فــي الواليــات المتحــدة، كمــا أنــه يزيــد 
مــن تكاليــف الشــركات األجنبيــة التــي عليهــا التزامــات 

ــدوالرات. ــات ال ــغ تريليون ــون تبل دي
علــى وجــه الخصــوص، تشــعر شــركات مثــل كــوكا-
كــوال و«Caterpillar« وبوينــغ بالتأثيــر الســلبي للدوالر. 
للعملــة  إضافيــة  تقويــة  أي  أن  االقتصاديــون  يعتقــد 
األميركيــة يمكــن أن يمثــل تحديًــا لالقتصــاد العالمــي.

ــار  ــدوالر، يخت ــتقر لل ــر المس ــع غي ــل الوض ــي ظ وف
الــوون  عملــة  لصالــح  متزايــد  بشــكل  االقتصاديــون 
والــدوالر  التشــيكية،  والكورونــا  الجنوبــي،  الكــوري 
النيوزيلنــدي، واليــن اليابانــي والفرنــك السويســري.

بلومبرغ: بن سلمان بات زعيما مليارديرا يمتلك 
محفظة آل سعود المالية

ــود  ــوان: صع ــن ســلمان تحــت عن ــد الســعودي محمــد ب ــي العه ــرا عــن ول ــرغ تقري ــع بلومب نشــر موق
ــر. ــم ملياردي ــه لزعي ــى الســلطة حوّل ــر الســعودي إل األمي

ــي  ــخصيات ف ــبوق ضــد ش ــر المس ــرك غي ــون، أن التح ــون بندلت ــده ديف ــذي أع ــر ال ــي التقري ــاء ف وج
المملكــة لــم يكــن أحــد يســتطيع المســاس بهــا وتــم تقديمــه كتحــرك ضــد الفســاد كان جــزءا مــن 

محــاوالت محمــد بــن ســلمان للســيطرة علــى ثــروة البــالد.
ــى  ــة إل ــه الرخامي ــون بأرضيت ــز كارلت ــدق ريت ــل فن ــد بتحوي ــي العه ــام ول ــرة ق ــق الفك ــن أجــل تحقي وم
ســجن فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2017، ووضــع فيــه مئــات مــن الرجــال. وتــم اإلفــراج عــن عــدد كبيــر منهــم 
وبعضهــم كانــوا أمــراء مــن أبنــاء عمومتــه، ولكــن بعــد التوقيــع علــى التخلــي عــن جــزء مــن أرصدتهــم، نقــدا 

أو حصصــا مــن ممتلكاتهــم. وتقــول الســلطات الســعودية إنهــا حصلــت علــى 107 مليــار دوالر.
وبصعــوده للســلطة وكونــه الوريــث المفتــرض للعــرش الســعودي، لــم يصبــح الحاكــم الفعلــي للبــالد 
ــة حاكمــة  ــا عائل ــواال ال تملكه ــك أم ــي تمل ــة الواســعة والت ــم لشــركة العائل ــر الزعي ــل الملياردي فحســب، ب
أخــرى علــى وجــه البســيطة. ويشــير الكاتــب إلــى أن عــدد أفــراد عائلــة آل ســعود يصــل إلــى 15 ألــف فــرد، 
حســب تقديــرات المحلليــن السياســيين واألكاديمييــن. وتقــدر ثروتهــا حســب مؤشــر مليارديــرات بلومبــرغ 

بأكثــر مــن 100 مليــار دوالر، وهــي ثــروة تجعلهــا فــي المركــز الرابــع مــن بيــن العائــالت الثريــة فــي العالــم.
وافتــرض الموقــع أن الرواتــب ظلــت كمــا هــي ولــم تضــف إليهــا اســتثمارات. ولكــن إن زادت الرواتــب 
بطريقــة متناغمــة مــع التضخــم أو المــوارد النفطيــة ولــو تــم اســتثمار بعــض رأســمال المــال فــي االســواق، 

فثــروة آل ســعود مجموعــة قــد تصــل إلــى تريليــون دوالر، أي أغنــى عائلــة فــي العالــم.

رحــالت جويــة  تســيير  تــم  ارنــا:-  مشــهد- 
مباشــرة بيــن مدينتــي مشــهد ودوشــنبه العاصمــة 

الطاجيكيــة، مــع الخطــوط الجويــة الطاجيكيــة.
ــة  ــارات محافظ ــام لمط ــر الع ــك المدي ــن ذل أعل
أن  وقــال  الثالثــاء،  امــس  الرضويــة  خراســان 

وجمعــة  ثالثــاء  يــوم  كل  ســتنطلق  الرحــالت 
 - مشــهد  بيــن   767 بوينــغ  طائــرة  باســتخدام 

دوشــنبه.
وأضــاف محمــد باقــر قاســم زاده: فــي وقــت 
ــهد  ــالت مش ــت رح ــو، كان ــهر يوني ــن ش ــابق م س
ــز". - دوشــنبه تديرهــا أيضــا "شــركة وارش إيرالين

إيــر"،  كمــا ان شــركتي، "اســمان" و"طاجيــك 
كانتــا تســيران رحالتهمــا بيــن مشــهد - دوشــنبه 
ــام  ــت الع ــي توقف ــنبه، والت ــران - دوش ــك طه وكذل
الماضــي، لــذا كان علــى المســافرين إلــى إيــران 
وطاجيكســتان، الســفر بشــكل غيــر مباشــر مــن 
خــالل بلــدان ثالثــة، مــا يــؤدي الــى زيــادة فتــرة 

الرحلــة باإلضافــة إلــى زيــادة التكاليــف.
ــي  ــر مطــار الشــهيد هاشــمي نجــاد الدول يعتب
فــي مشــهد، ثانــي أكثــر المطــارات ازدحامــا بعــد 
مطــار مهرآبــاد فــي طهــران، فــي المتوســط ، هنــاك 
180 رحلــة يوميــة وفــي أوقــات الــذروة تصــل إلــى 250 

رحلــة داخليــة وخارجيــة فــي مطــار مشــهد.
الستخدامه في صناعة السيارات واالدوات المنزلية..

باحثونا يبدعون طريقة إلنتاج صلب نانوي 
تجعله اكثر صالبة واخف

طهران-مهــر:- تمكــن باحــث ايرانــي مــن ابــداع طريقــة 
النتــاج جيــل جديــد مــن الصلــب المتطــور بتشــكيلة نانويــة 
تزيــد مــن صالبتــه وتجعلــه اخــفّ فــي نفــس الوقــت، 

ــة. ــة الســيارات واالدوات المنزلي ــي صناع يســتخدم ف
ونقــال عــن جامعــة "تربيــت مــدرس" ، ان هــذا 
ــواع  ــي ان ــز عــن باق ــب المتطــور يتمي ــن الصل ــوع م الن
الصــب مــن حيــث تشــكيلته النانويــة، التــي تجعلــه 

اكثــر صالبــة وفــي نفــس الوقــت اكثــر خفــة، ورغــم االعتمــاد علــى تقنيــة النانــو المتطــورة فــي صنعــه، اال ان عمليــة انتاجــه 
ــدي. ــب التقلي ــاج الص ــن انت ــرا ع ــف كثي ال تختل

وانجــز هــذا المشــروع علــى يــد خريــج جامعــة تربيــت مــدرس "محســن عســكري بيكانــي" وعضويــن مــن الهيئــة الدراســية 
فــي الجامعــة، كمــا ونشــرت نتائــج هــذا المشــروع فــي مجلــة Materials Science and Engineering: A  الهولنديــة.

طهران-ارنــا:- ينــص اتفــاق الموقــع خــالل زيــارة وفــد نيكاراغــوي إلــى طهــران، 
علــى قيــام ايــران بتصديــر األدويــة مقابــل اســتيراد منتجــات غذائيــة مــن هــذا البلــد.

واعلــن مســاعد رئيــس جمهوريــة نيكاراغــوا "جــي اف لوبيــز" فــي تصريــح ادلــى 
بــه امــس الثالثــاء علــى هامــش زيارتــه والوفــد المرافــق الــى طهــران، انــه بموجــب 
ــن  ــة بقيمــة 10 ماليي ــح لســتة أشــهر، ستشــتري نيكاراغــوا األدوي ــذي يصل ــاق ال االتف
دوالر مــن إيــران وفــي المقابــل تصــدر نفــس الكميــة مــن المــواد الغذائيــة إلــى إيــران.

ــا للبرنامــج  ــددة وفق ــا المح ــن حاجتن ــر م ــزء صغي ــرد ج ــذا مج ــاف: ه و اض
التجريبــي الــذي يســتمر لـــ 6 اشــهر و ســنزيد مــن اســتيراد األدويــة االيرانيــة 

ــد نجــاح هــذا المشــروع. بع
ــة،  ــادة اســتيراد األدوي ــى زي ــة إل ــة، باإلضاف ــي المراحــل التالي ــه ف واوضــح، ان

ــران. ــع إي ــة م ــع األدوي ــاء مصان ــي بن ــاون ف ســنبدأ التع
منتجاتنــا  بيــع  الممكــن  مــن  ســيكون  النيكاراغــوي:  المســؤول  وتابــع 

الالتينيــة. أمريــكا  منطقــة  ارجــاء  فــي  المشــتركة 

مــن جانبــه، اعلــن رئيــس مؤسســة الغــذاء والــدواء الوطنيــة "محمــد رضــا 
شــانه ســاز" عــن اســتعداد ايــران لتصديــر االدويــة ونقــل الخبــرات العلميــة فــي 

مجــال انتــاج االدويــة الــي نيكاراغــوا.
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