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لجنة  األمن القومي النيابية: ال ندخر 
جهداً لمساعدة الشعب العراقي

ــن  ــة  األم ــس لجن ــب رئي طهران-ايســنا:- أشــار نائ
القومــي والسياســة الخارجيــة  فــي مجلــس الشــوري 
اإلســامي محمــد مهــدي برومنــدي إلــى األحــداث التــي 
يشــهدها العــراق، قائــًا: أكدنــا خــال الجلســة  التــي 
عقــدت مؤخــرا لهــذه اللجنــة، أن الجمهوريــة  اإلســامية 
تطالــب أن ينعــم العــراق كبلــد جــار وصديــق بهــدوء تــام 

ــي. ــدًا لمســاعدة الشــعب العراق ــن ندخــر جه فنحــن ل
اإلســامية  الجمهوريــة  تتابــع  برومنــدي:  وأضــاف 
بعنايــة التطــورات الداخليــة فــي العــراق كدولــة صديقــة 
ــى الشــيعة والســنة واألكــراد العراقييــن  وجــارة. يجــب عل
والقوميــات والديانــات األخــرى أن يهتمــوا بجديــة بالســام 

ــراق. ــي الع ف

لدى اجتماعه بالمحافظين في البالد..

رئيس الجمهورية يوعز باالسراع لمساعدة أسر ضحايا االحداث االخيرة

اللواء جعفري: صواريخنا بعيدة 
المدى بالغة الدقة

خاصة االتفاق النووي..

ظريف يبحث مع برلمانيين تطورات 
السياسة الخارجية

وثائق مسربة تكشف أكاذيب اإلدارات األميركية 
حول التدخل العسكري بأفغانستان

مســربة  ســرية  وثائــق  مجموعــة  كشــفت 
عــن  أخفــت  المتعاقبــة  األميركيــة  اإلدارات  أن 
األميركييــن الحقائــق المتعلقــة بتدخلها العســكري 

المســتمر منــذ 18 عامــا فــي أفغانســتان.
فقــد تعمــد كبــار المســؤولين السياســيين 
ــذ عهــد الرئيــس األميركــي  والعســكريين من
األســبق جــورج بــوش وحتــى اللحظــة الكــذب 
حــول مــا يجــري فعــا وتقديــم شــتى أنــواع 

المبــررات واألكاذيــب لمواصلــة التدخــل.
األميركيــة  الحكوميــة  الوثائــق  وأوضحــت 
المســربة التــي حصلــت عليهــا صحيفــة واشــنطن 
بوســت أن كبــار المســؤولين األميركييــن منــذ 
أيــام بــوش كذبــوا مــرارا وتكــرارا علــى األميركييــن 
حــول جــدوى التدخــل العســكري األميركــي فــي 
أفغانســتان وحاولــوا دائمــا تضليــل الــرأي العــام 
فــي الواليــات المتحــدة عبــر رســم صــورة مزيفــة 
ــوات  ــا الق ــدم او إنجــازات مزعومــة حققته عــن تق
ــن  ــد محاولي ــذا البل ــي ه ــة ف ــكرية األميركي العس
الواليــات  فشــل  تثبــت  التــي  األدلــة  إخفــاء 
المتحــدة فــي تحقيــق أهدافهــا المعلنــة هنــاك 
وغرقهــا فــي مســتنقع عميــق علــى مــدى عقديــن 

ــن. ــن الزم ــا م تقريب
مــن  أكثــر  فــي  تقــع  التــي  الوثائــق  وتؤكــد 
2000 صفحــة وتشــمل مقابــات وشــهادات موثقــة 
ألشــخاص لعبــوا دورا مباشــرا فــي الغــزو األميركــي 
ألفغانســتان بمــن فيهــم مســؤولون عســكريون 
رفيعــو المســتوى ودبلوماســيون وصــوال إلــى عمــال 
إغاثــة وغيرهــم أن عمليــة التدخــل العســكري فــي 
أفغانســتان فاشــلة منــذ بدايتهــا وأن االســتراتيجية 
ــوب  ــة بالعي ــأن مليئ ــذا الش ــة به ــة المتبع األميركي

ــة. ــاء القاتل واألخط

برلمانية عراقية: أميركا ترسل تعزيزاتها 
العسكرية لعين األسد دون ابالغ الحكومة

أكــدت عضــو فــي لجنــة األمــن والدفــاع بالبرلمــان 
العســكرية  تعزيزاتهــا  ترســل  أميــركا  أن  العراقــي، 
لقاعــدة عيــن األســد فــي محافظــة االنبــار بشــكل 
مســتمر دون ابــاغ الحكومــة العراقيــة أو المراجــع 
األمنيــة بذلــك، مشــيرة الــى أن وصــول التعزيــزات 
ــاد  ــة للب ــة األمريكي ــة والحكومي والشــخصيات األمني

ــط. ــام فق ــن خــال وســائل اإلع ــا م ــم معرفته يت
المكصوصــي  إينــاس  اللجنــة  عضــو  وقالــت 
يبلــغ  لــم  األمريكــي  “الجانــب  إن  تصريــح،  فــي 
الحكومــة العراقيــة بــأي معلومــات حــول التعزيــزات 
العســكرية التــي تصــل قاعــدة عيــن األســد فــي 
ــى إن  ــة إل ــار بشــكل مســتمر”، الفت محافظــة االنب
ــل  ــي يحم ــب األمريك ــع الجان ــة م ــل الحكوم “تعام
نــوع مــن الضبابيــة وهــذا األمــر يشــكل قلقــا كبيــرا 

لــدى الشــارع والبرلمــان”.
تعزيزاتهــا  ترســل  “واشــنطن  أن  وأضافــت 
العســكرية للعــراق بيــن الفينــة واألخــرى دون ابــاغ 
بذلــك”،  األمنيــة  المراجــع  أو  العراقيــة  الحكومــة 
ــت  ــة طالب ــاع النيابي ــة األمــن والدف ــة أن “لجن مبين
ــة حجــم  بشــكل مســتمر رئاســة البرلمــان بمعرف
واعــداد القــوات األمريكيــة فــي البــاد ولــم يتــم 

االســتجابة لذلــك حتــى اآلن”.

وزير الصحة: ال نقص في االدوية بالبالد 
رغم مؤامرة االعداء

تزويد مروحيات النقل التابعة لطيران 
الجيش بصواريخ ومدافع 20 ملم

طهران-ارنــا:- اعلــن قائــد طيــران الجيــش العميــد طيــار يوســف قربانــي عــن الحــاق مروحيــات النقــل 
بصواريــخ  القــوة  لهــذه  التابعــة 
جديــدة ومدافــع 20 ملــم تمّكنهــا مــن 

حمايــة نفســها.
ان  قربانــي  العميــد  واوضــح 
 214 طــراز  مــن  النقــل  مروحيــات 
التابعــة لطيــران الجيــش لــم يكــن 
ــن  ــها، لك ــي نفس ــا ان تحم بإمكانه
القويــة  الســواعد  وبفضــل  اليــوم 
للكــوادر الشــبابية المختصــة فــي 
والصناعــات  الجيــش  طيــران 
الــى  التوصــل  تــم  الدفاعيــة 
ــة  ــات القتالي ــات وايضــا المروحي ــذه المروحي ــد ه ــر تزوي ــك عب ــذا الخصــوص، وذل ــي ه ــة ف انجــازات حديث

جديــدة. بمهــام  القيــام  المســتقبل  فــي  لهــا  يتســنى  لكــي  الصواريــخ  بانــواع 
كمــا نــوّه هــذا القائــد العســكري االيرانــي الــى ان طيــران الجيــش بلــغ اليــوم مرحلــة االكتفــاء الذاتــي 

فــي مجــال انتــاج القطــع الصناعيــة؛ مبينــا انــه يتــم حاليــا تصنيــع اكثــر مــن 240 قطعــة لــدى هــذه القــوة.

االمن الداخلي..

توجيهات سماحة القائد رسمت الحد الفاصل 
بين الشعب ومثيري الشغب

طهران-ارنــا:- اعتبــر نائــب قائــد قــوى االمــن الداخلــي فــي البــاد العميــد ايــوب ســليماني، القضــاء علــى الفتنــة االخيــرة 
فــي البــاد تجربــة باهــرة ونجاحــا كبيــرا لامــن الداخلــي الــذي تمكــن مــن ان يفقــأ عيــن الفتنــة فــي ســاعاتها االولــى.

ــد ســليماني: ان  ــال العمي ــي، ق ــوى االمــن الداخل ــادة ورؤســاء ومســاعدي ق ــام لق وخــال االجتمــاع الع
قــوى االمــن الداخلــي لــم تُباَغــت فــي االحــداث االخيــرة، ألننــا كنــا قــد توقعنــا االحــداث الرئيســية مســبقا.
ــة  ــة الردعي ــرى، واضــاف، ان الجاهزي ــاء هــذه المؤامــرة الكب ــاك عــدة عوامــل ســاهمت فــي إنه وأوضــح ان هن
واالجــراءات االحترازيــة وتوجيهــات قائــد الثــورة وحــزم قــوى االمــن الداخلــي بعــد اإليعــاز الصــادر عــن قائــد الثــورة 
فــي التصــدي لمثيــري الشــغب، كانــت مــن ضمــن العوامــل التــي ادت الــى إخمــاد الفتنــة فــي ســاعاتها االولــى.

وقــال، ان توجيهــات قائــد الثــورة رســمت الحــد الفاصــل بيــن الشــعب ومثيــري الشــغب، وقــد حــددت 
الجماهيــر مواقفهــا بوعــي وعزلــت صفوفهــا عــن مثيــري الشــغب.

ــاء هــذه  ــي إنه ــرة ف ــت مؤث ــاط، كان ــف النق ــي مختل ــة االحتياجــات ف ــان االدارة المناســبة وتلبي ــد ب واك
الفتنــة، وقــال، ان القضــاء علــى الفتنــة االخيــرة كان تجربــة باهــرة ونجاحــا كبيــرا لقــوى االمــن الداخلــي النهــا 

تمكنــت مــن ان تفقــأ عيــن الفتنــة فــي ســاعاتها االولــى.

للحاالت الطارئة..

منظمة التعبئة تعلن تنظيم ألفي 
كتيبة عمل تطوعي

منظمــة  رئيــس  أعلــن  طهران-فــارس:- 
نظمــت  التعبئــة  أن  المســتضعفين،  تعبئــة 
ــة  ــة عمــل تطوعــي للحــاالت الطارئ ــي كتيب ألف

والــزالزل. كالســيول 
الشــؤون  لجنــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الداخليــة للبــاد فــي مجلــس الشــورى االســامي 
ــا  ــدت اجتماع ــة عق ــذه اللجن ــليمي، ان ه ــر س اصغ
مــع رئيــس منظمــة التعبئــة العميــد غــام رضــا 
التطوعيــة  االعمــال  اجــراءات  لبحــث  ســليماني، 

التعبئــة. لمنظمــة  والعمرانيــة 
ــة  وأضــاف ســليمي: ان رئيــس منظمــة التعبئ
اعلــن عــن تعبئــة وتنظيــم ألفــي كتيبــة للعمــل 
التطوعــي مــن اجــل االســتفادة منهــا فــي الحــاالت 

ــزالزل. ــيول وال ــة كالس الطارئ
ونقــل المتحــدث باســم اللجنــة كذلــك 
عــن قائــد التعبئــة، ان مــن البرامــج االخــرى 
ــن،  ــازل للمحرومي ــاء المن ــاء؛ بن ــة البن لتعبئ
الحســن  القــرض  صناديــق  وإنشــاء 
الشــعبية، وإدارة وتحســين المــوارد المائيــة 

التقليديــة فــي القــرى.

مسؤول بريطاني سابق: على الجميع بذل جهود 
اكبر للحفاظ على االتفاق النووي موسكو: ايران وروسيا ضحيتا االنباء المزورة

موســكو- ارنــا:- قــال مســاعد وزيــر التطويــر الرقمــي واالتصــاالت الروســي الكســي كنســتانتينوفيج فوليــن ان 
الكثيــر مــن الــدول تحــاول اليــوم االنضمــام الــى التعــاون االعامــي بيــن ايــران وروســيا؛ مضيفــا ان كا البلديــن 

ضحيتــان رئيســتيان لانبــاء والتقاريــر المــزورة التــي تنشــر فــي ســياق الكراهيــة ضــد موســكو وطهــران.
وجــاءت تصريحــات المســؤول الروســي هــذه خــال اجتمــاع الــدورة الثانيــة للجنــة التعــاون االعامــي 
بيــن ايــران وروســيا بموســكو حيــث شــارك فيهــا مســاعد وزيــر الثقافــة واالرشــاد االســامي "محمــد خدادي" 

والســفير االيرانــي لــدى روســيا "مهــدي ســنائي" وعــدد مــن مــدارء وســائل االعــام البــارزة فــي البلديــن.
واشــار "فوليــن" الــى "التوافقــات الهامــة" التــي توصــل اليهــا الجانبــان خــال االجتمــاع، قائــا : لقــد تقــرر 
علــى تنميــة التعــاون فيمــا بيينــا علــى الصعيديــن الثنائــي ومتعــدد الجوانــب بحيــث ان وســائل االعــام 

االيرانيــة والروســية ســتبذل الجهــود لحــث وســائل االعــام فــي الــدول االخــرى مــن اجــل التعــاون معهــا.
واضــاف : ان مســؤولي وســائل االعــام االيرانيــة والروســية لديهــم رغبــة فــي توســيع العاقــات وتبــادل المعلومــات بيــن 

وكاالت االنبــاء واالذاعــات والتلفــزة لتغطيــة التطــورات الداخليــة فــي كا البلديــن وكذلــك االحــداث الدوليــة بصــورة مناســبة.

البقية على الصفحة7

الجمهوريــة  رئيــس  أوعــز  طهران-فــارس:- 
حســن روحانــي امــس الثاثــاء الــى المحافظيــن 
االحــداث  أســر ضحايــا  لمســاعدة  يســارعوا  بــأن 
االخيــرة والمتضرريــن، وان يواســوا األســر المتضــررة.

ولــدى اجتماعــه بمحافظــي البــاد وبحضــور 
وزيــر الداخليــة ومســاعديه، أوعــز حســن روحانــي 
لمســاعدة  يســارعوا  بــأن  المحافظيــن  الــى 
االخيــرة  االحــداث  ضحايــا  أســر  ومواســاة 

وأســرهم. والمتضرريــن 
ان  المحافظيــن  مــن  روحانــي  وطلــب 
فــي  والمتضرريــن  الضحايــا  أســر  يتفقــدوا 
االحــداث االخيــرة، وأن يقدمــوا اكبــر قــدر ممكــن 

لهــم. المســاعدة  مــن 
ــن  ــاف: ان المواطني وأض
المشــكات،  يواجهــون 
التخطيــط  ضمــن  وعلينــا 
لحــل مشــكاتهم، ان نشــرح 
وظــروف  الوضــع  للشــعب 
الحظــر وإجــراءات الحكومــة، 
فــي  بهــم  نســتعين  وان 

الحلــول. عــن  البحــث 
كمــا شــرح الرئيــس 
االيرانــي نتائــج االتفــاق 
والمشــكات  النــووي 

ــذا  ــن ه ــركا م ــد خــروج امي ــت بع ــي حصل الت
تبذلهــا  التــي  الجهــود  وكذلــك  االتفــاق، 
الحكومــة والنظــام إلدارة البــاد فــي ظــروف 

الحــد االقصــى مــن الحظــر، مؤكــدا ضــرورة 
التعاضــد والتعاطــف بيــن جميــع مســؤولي 
المرحلــة  هــذه  اجتيــاز  اجــل  مــن  النظــام 

التاريخيــة بشــكل أســرع.

طهران-فــارس:- بحــث وزيــر الخارجيــة  
امــس الثاثــاء، مــع أعضــاء مــن لجنــة االمــن 
البرلمانيــة،  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
بشــأن آخر التطــورات في السياســة الخارجية 

واالتفــاق النــووي واالوضــاع االقليميــة.
واســتقبل ظريــف، رئيــس لجنــة االمــن 
القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس 
اعضــاء  مــن  وعــددا  االســامي  الشــورى 
اللجنــة، وبحــث معهــم بشــأن آخــر التطــورات 
النــووي  واالتفــاق  الخارجيــة  السياســة  فــي 

االقليميــة. واالوضــاع 
وخــال هــذا اللقــاء الــودي، بحــث ظريــف 
والسياســة  القومــي  االمــن  لجنــة  وأعضــاء 
ــة، بشــأن آخــر التطــورات  ــة البرلماني الخارجي
فــي السياســة الخارجيــة االيرانيــة وخاصــة 
التطــورات المرتبطــة بتنفيــذ االتفــاق النــووي، 
دول  مــع  والعاقــات  االقليميــة،  والتطــورات 
الجــوار وســائل القضايــا الخارجيــة والدوليــة 

الراهنــة.

اللقــاء،  وحضــر 
ذوالنــوري  مجتبــى 
االمــن  لجنــة  رئيــس 
والسياســة  القومــي 
الخارجيــة فــي مجلــس 
االســامي،  الشــورى 
االعضــاء،  مــن  وعــدد 
وكذلــك حســين جابري 
ــر  ــاعد وزي ــاري مس انص
الخارجيــة فــي شــؤون 
وغــام  البرلمــان 
دهقانــي  حســين 
الشــؤون  فــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد 

والدوليــة. القانونيــة 

العــام  القائــد  اكــد  طهران-فــارس:- 
الســابق لحــرس الثــورة االســامية اللــواء 

محمــد علــي جعفــري 
التــي  الصواريــخ  بــان 
يفــوق مداهــا الـــ 1000 كــم 
اصبحــت بالغــة الدقــة.

مســؤول  وقــال 
مقــر »بقيــة اهلل )عــج(« 
الثقافــي االجتماعــي، ان 
العالــم كلــه يعلــم بــان 
االســامية  الجمهوريــة 
فــي  االن  االيرانيــة 
وضــع ممتــاز فــي مجــال 

واالمــن. الدفــاع 
اكثــر  مداهــا  البالــغ  صواريخنــا  ان  واضــاف، 
ــن  ــا م ــة اذ تمكن ــة الدق ــت بالغ ــم اصبح ــن 1000 ك م
ــة اجتماعهــم )تنظيــم داعــش فــي  اســتهداف غرف
شــرق الفــرات العــام الماضــي( وهــو نتــاج عمــل 

جهــود شــبابنا.
للشــهيد  قلــت  لقــد  جعفــري،  اللــواء  وتابــع 
طهرانــي مقــدم )احــد قــادة حــرس الثــورة( لمــاذا ال 
ــي  ــداف ف ــب االه ــخ تصي ــع صواري ــا ان نصن يمكنن
مرتفعــات عاليــة ؟، فقــال: اننــا قــادرون علــى ذلــك.. 

واالن نمتلــك صواريــخ تفعــل ذلــك.

الدفــاع  وزيــر  مســاعد  اعــرب  ارنــا:-  لنــدن- 
البريطانــي الســابق توبيــاس إلــوود عــن اســفه 
النســحاب امريــكا مــن االتفــاق النــووي وقــال : علــى 
ــاظ  ــر للحف ــودا اكب ــذل جه ــي ان يب ــع الدول المجتم

علــى االتفــاق النــووي.
ــوود ان سياســة الضغــط القصــوى  ــر إل واعتب
التــي تمارســها امريــكا ضــد ايــران غيــر مجديــة 
وتفاقــم التوتــرات فــي الشــرق االوســط، مضيفــا 
ــن  ــف ع ــي يختل ــرس االمريك ــف الكونغ ان موق
رؤيــة ترامــب بالنســبة للتوتــرات الناجمــة بشــأن 

االتفــاق النــووي.
وقــال السياســي البريطانــي : رغــم ان بريطانيا 

ــف  ــا تختل ــدة اال انه ــات المتح ــع الوالي ــة م متحالف
معهــا فــي كثيــر مــن القضايــا ومنهــا االتفــاق النــووي 
او ممارســة سياســة الضغــوط القصــوى ضــد طهــران 

ومــا يســمى النفــوذ االيرانــي فــي المنطقــة .
ــا  ــي م ــاع البريطان ــر الدف ــى مســاعد وزي ونف
تــم تداولــه حــول انضمــام بــاده الــى االئتــاف 
ــال : نحــن  ــج الفارســي وق ــي الخلي ــي ف االمريك
نرغــب ان تكــون عاقاتنــا مــع ايــران حكومــة 
ــات  ــي صراع ــل ف ــد التدخ ــدة وال نري ــعبا جي وش
ان  مؤكــدا  الحيويــة،  هرمــز  مضيــق  منطقــة 
ترامــب  اجــراءات  علــى  التوافــق  بريطانيــا 

. والتتماشــى معهــا 

اكــد  ســبزوار-ارنا:- 
والعــاج  الصحــة  وزيــر 
ســعيد  الطبــي  والتعليــم 
نمكــي بانــه ال يوجــد نقــص 
االدويــة  مجــال  فــي  جــاد 

البــاد. فــي  والعــاج 
وفــي تصريــح ادلــى به 
للصحفييــن االثنيــن علــى 
هامــش زيارتــه التفقديــة 
الحــد المراكــز الطبيــة فــي 
شــمال  ســبزوار  مدينــة 
شــرق ايــران، قــال نمكــي، 

ليــس هنالــك نقــص جــاد فــي االدويــة والعــاج فــي 
البــاد اليــوم رغــم مؤامــرة االعــداء الختــاق االزمــة.
الحكومــة  اهتمــام  ظــل  وفــي  انــه  واضــاف، 
ومجلــس الشــورى االســامي فقــد ارتفعــت حصــة 
القطــاع الصحــي فــي الموازنــة العامــة للبــاد خــال 
العــام القــادم بنســبة نحــو 15 بالمائــة وهــو بطبيعــة 
ــن  ــي المجلــس )حي ــرات ف الحــال ســيخضع لتغيي

ــة(. مناقشــة مشــروع الموازن
الماليــة  المصــادر  قلــة  ورغــم  بانــه  واوضــح 
الــف  االن  هنالــك  فــان  االقتصاديــة  والمشــاكل 

للتدشــين. جاهــز  وعاجــي  صحــي  مشــروع 
وصــرح بانــه ســيتم خــال االســابيع العشــرين 

القادمــة افتتــاح 50 مشــروعا للصحــة والعــاج في كل 
اســبوع لغايــة اســبوع الصحــة فــي ربيــع العــام القادم 

مــع اولويــة المناطــق االقــل نمــوا فــي البــاد.

ايران تتبوأ المرتبة السادسة عشرة 
في انتاج العلم بالعالم

طهران-فــارس:- أشــار مســاعد وزيــر العلــوم فــي شــؤون البحــث والتقنيــة مســعود برومنــد ، 
الــى حصــة ايــران فــي انتــاج العلــم بالعالــم، مبينــا ان ايــران تتبــوأ المرتبــة السادســة عشــرة فــي 

عــدد المقــاالت العلميــة علــى الصعيــد العالمــي.
ــبة،  ــذه المناس ــات ه ــرحه لفعالي ــي ش ــة، وف ــث والتقني ــبوع البح ــبة اس ــي بمناس ــر صحف ــي مؤتم وف
ــم  ــد ت ــة، وق ــة االيراني ــرات العلمي ــي شــبكة المختب ــرا ف ــى اآلن تســجيل 5800 مختب ــم حت ــد، ت ــال برومن ق

ــر. ــد حصــة كل مختب ــم تحدي ــد ت ــرات، وق ــز المختب ــورو لتجهي ــون ي ــص 40 ملي تخصي
وفــي شــرحه للمكانــة العلميــة إليــران، قــال برومنــد حســب مؤشــرات قاعــدة بيانــات المجــات العلميــة 
العالميــة )ISI( وقاعــدة بيانــات ســكوبوس العلميــة، فــإن ايــران تتبــوأ المرتبــة 16 عالميــا والمرتبــة االولــى 
بيــن الــدول االســامية فــي عــدد المقــاالت الحائــزة علــى اعلــى قــدر مــن المراجعــات واالســتنادات، مضيفــا 

ان 25 بالمائــة مــن المقــاالت االيرانيــة تنجــز بمشــاركة الباحثيــن االجانــب.

مشيرًا الى إمكانية إعتماد نظام "المدينة الذكية" باإلتكاء على الخبرات المحلية..

مساعد رئيس الجمهورية: طهران تتبوأ منذ عامين 
مكانتها بين 50 مدينة مبدعة في العالم

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد مســاعد رئيــس الجمهوريــة فــي الشــؤون العلميــة والتقنيــة المهنــدس 
ســورنا ســتاري، ان طهــران قطعــت شــوطا كبيــرا فــي مجــال االبــداع، وتتبــوأ منــذ عاميــن مكانتهــا بيــن 50 

مدينــة مبدعــة فــي العالــم.
وقــال المهنــدس ســتاري خــال فعاليــات المعــرض الثالــث تحــت عنــوان "طهــران الذكيــة" أمــس 
الثاثــاء، نظــام المــدن الذكيــة هــو نظــام جديــد يمكننــا اســتخدامه فــي منــاح عديــدة مــن مناحــي الحيــاة 

ــة. ــة فــي المدين ــة جدي ــر ملحــوظ ونقل ــى تطوي ــذي ســيؤدي إل فــي العاصمــة طهــران، وال
وأشــار الــى إمكانيــة إعتمــاد نظــام "المدينــة الذكيــة" باإلتــكاء علــى الخبــرات المحليــة قائــًا: ال يمكننــا 

ب4  اليــوم  التكســي  نظــام  مقايســة 
ــع  ــذ أرب ــث أشــرنا من ســنوات ســابقة، حي
ــي وجــه  ــوف ف ــه ال يمكــن الوق ســنوات أن
هــذا النظــام الجديــد الــذي يعتمــد علــى 

الذكيــة. الحديثــة  التطبيقــات 
الجمهوريــة  رئيــس  مســاعد  وتابــع 
ــة، التطــور التقنــي  لألمــور العلميــة والتقني
علــى  إيجابــًا  يؤثــر  أن  يمكنــه  للمدينــة 
الحيــاة  مناحــي  مــن  مختلفــة  نواحــي 

ويمكنــه توفيــر خدمــات جديــدة علــى المســتويات كافــة كالنقــل والمواصــات وغيرهــا مــن الخدمــات وعليــه 
فســوف تتمكــن البلديــات مــن زيــادة عائداتهــا عــن طــرق نظــام "المدينــة الذكيــة".

ــة  ــى الشــباب الذيــن يمتلكــون رؤوس أمــوال فكري ــز واإلعتمــاد عل ــه يجــب التركي واضــاف ســتاري، ان
ــة. ــات كاف ــدة ويجــب دعمهــم بالمــال والمتطلب ــكارات جدي وإبت

وخلــص مســاعد رئيــس الجمهوريــة لألمــور العلميــة والتقنيــة فيمــا يتعلــق بترتيــب المــدن 
ــة  ــر 50 مدين ــن أكث ــة ال41 ضم ــت المرتب ــران احتل ــة طه ــى أن العاصم ــا إل ــاس تطوره ــى أس عل

تطــورًا علــى مســتوى العالــم.


