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باحثونا ينتجون جلد صناعي لالستخدامات الطبية
طهران/فــارس:- نجــح باحــث ايرانــي بالجامعــة االســامية الحــرة، فــي انتــاج جلــد صناعــي لمســاعدة المصابيــن 
الفراشــة  ومــرض  الســكري  بمــرض 

)مــرض انحــال البشــرة الفقاعــي(.
ــو  ــي عض ــا رفعت ــي رض ــح عل نج
والتكنولوجيــة  العلميــة  الهيئــة 
بالجامعــة اإلســامية الحــرة )آزاد( ، 
فــرع مدينــة سروســتان بمحافظــة 
فــارس جنــوب ايــران، والناشــط فــي 
مجــال صناعــة االدويــة، فــي إنتــاج 
منتــج IDM ، أو الجلــد الصناعــي.
واوضــح رفعتــي عــن منتــج IDM أو الجلــد االصطناعــي: لألســف فــي الوقــت الحالــي، يتــم التخلــص مــن معظــم 
ــا الجذعيــة  ــد الزائــد فــي الجراحــة مــن قبــل الفريــق الجراحــي فــي غــرف العمليــات أو ال يتــم اســتخدام الخاي الجل

بشــكل صحيــح، لكننــا تمكنــا مــن اســتخدام هــذه الجلــود غيــر القابلــة لاســتهاك إلنتــاج بشــرة شــبه صناعيــة.
ومــرض الفراشــة أو مــرض انحــال البشــرة الفقاعــي )Epidermolysis bullosa( هــو مــرض وراثــي نــادر 
يســبب ضعــف الجلــد لدرجــة أنــه قــد يتعــرض للتمــزق أو البثــور عنــد اللمــس، وســمّي بمــرض الفراشــة ألن جلــد 

ــا مثــل جنــاح الفراشــة. األطفــال المولوديــن بهــذا المــرض يكــون ضعيًف

قريبا.. تدشين 3 أسواق حدودية 
بين ايران و باکستان

طهران/فــارس:- ســيتم قريبــا تدشــين 3 اســواق 
االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة  بيــن  حدوديــة 
تنميــة  منظمــة  اعلنــت  مــا  حســب  باكســتان  و 
التجــارة وذلــك فــي اللقــاء الــذي جمــع كا مــن ســفير 

باكســتان لــدى طهــران ورئيــس هــذه المنظمــة.
وافــاد القســم االقتصــادي بوكالــة فــارس أن 
مســاعد وزيــر التجــارة »رضــا بيمــان بــاك »  التقــى 
الســفير الباكســتاني لــدى طهــران »رحيــم حيــات 

ــاق. ــذا االتف ــى ه ــه ال قريشــي » وتوصــل مع
واكــد الجانبــان فــي هــذا اللقــاء ضــرورة مراجعــة 
ســير التجــارة بيــن كا البلديــن ورفــع مســتوى 
التبــادل التجــاري بينهمــا واعربــا عــن ارتياحهمــا 

ــة.  ــات الثنائي ــو العاق لنم
واتفــق الجانبــان ايضــا علــى تدشــين 3 اســواق 
حدوديــة خــال االشــهر القائــل القادمــة اضافــة 
الــى تطويــر نقــل وشــحن الســلع بيــن كل مــن 
ايــران وباكســتان وتشــكيل شــركات ثنائيــة للنقــل 
ــى مــن محــور الشــمال - جنــوب  واالســتفادة المثل

ــي هــذا الخصــوص.  ــدة ف ــر فــرص جدي وتوفي
االليــات  اســتخدام  اهميــة  الــى  الجانبــان  واشــار 
المتاحــة لتبــادل الســلع فــي العاقــات التجاريــة بيــن 
الجانبيــن واكــدا ضــرورة تنفيــذ هــذه االليــات باســرع وقــت 
ممكــن لرفــع مســتوى التبــادل التجــاري واالقتصــادي بيــن 
الطرفيــن اضافــة الــى تســوية بعــض المشــاكل التــي 

تعتــرض ســبيل التعــاون المصرفــي بينهمــا.

العراق يتوصل إلى اتفاق مع إيران لضمان تدفق الغاز في الصيف شرکة ايرانية تبني وتصدر 4 ناقالت 
نفط بسعة 113 ألف طن

طهــران / ارنــا- قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة »صــدرا« االيرانيــة إلنتــاج الســفن »علــي زارعــي« ان هــذه 
الشــركة قامــت ببنــاء وتصديــر اربــع 

ناقــات نفــط بســعة 113 ألــف طــن.
وفــي مؤتمــر صحفــي علــى هامــش 
ــاز  ــط والغ ــي للنف ــران الدول معــرض طه
والتكريــر والبتروكيماويــات فــي نســخته 
الـــ26 اشــار زارعــي الــى ان شــركة صــدرا 
ــع  ــاء أرب ــت ببن ــة قام ــات البحري للصناع
ناقــات نفــط كبيــرة بســعة 113 ألــف 
طــن لعميــل أجنبــي، موضحــا: لقــد قمنــا 
بتســليم ناقلــة واحــدة، وســيتم تســليم الثانيــة بحلــول الشــهر المقبــل، وبدأنــا بنــاء الناقلــة الثالثــة وســيتم بناؤهــا 

وتســليمها فــي غضــون عاميــن.
واشــار زارعــي الــى ان شــركة صــدرا قامــت بتصميــم وهندســة وبنــاء ونقــل وتركيــب وتشــغيل 10 
منصــات فــي حقــل بــارس الجنوبــي بشــكل متزامــن. كمــا تقــوم الشــركة بصيانــة 18 منصــة فــي منطقــة 2 

مــن حقــل بــارس الجنوبــي.
ــاء الســفن،  ــات الهندســية، وبن ــدم الخدم ــة تق ــة هــي شــركة إيراني ــات البحري وشــركة صــدرا للصناع

ــاء. ــة المين ــاء أرصف ــواحل، وبن ــة الس ــئ، وحماي ــاز، والموان ــط والغ ــآت النف ــات ومنش ــاء محط وإنش

طهران-فارس:-أعلــن وزيــر الكهربــاء 
إلــى  التوصــل  كريــم  عــادل  العراقــي 
ــران  ــن لطه ــران لتســديد دي ــع إي ــاق م اتف
بـــ1,6 مليــار دوالر اعتبــارًا مــن األول مــن 
الغــاز  تدفــق  لضمــان  حزيران/يونيــو، 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة خــال الصيــف.

فــي  المزمــن  الضعــف  ودفــع 
االســتثمار فــي البنــى التحتيــة علــى 
وكذلــك  الحــرب  مــن  عقــود  مــدى 
العقوبــات العــراق، إلــى االعتمــاد علــى 

إيــران لتأميــن ثلــث احتياجاتــه مــن الغــاز مــن إيــران.
علــى  المفروضــة  األميركيــة  العقوبــات  لكــن 
تســديد  آليــات  عّقــدت  اإليرانييــن  والغــاز  النفــط 
العــراق فواتيــر االســتيراد، مــا أدّى إلــى تأخّــر البــاد 
ــخ. ــف الض ــرد بوق ــى ال ــران إل ــع إي ــداد، ودف ــي الس ف

بالتيــار  التغذيــة  انقطــاع  إلــى  ذلــك  وأدى 
الكهربائــي فــي العــراق لســاعات طويلــة يوميــًا فــي 
غالبيــة مناطــق البــاد، خصوصــًا فــي الصيــف، حيــن 
تصــل الحــرارة إلــى 52 درجــة مئويــة، بمــا يرفــع 

الطلــب علــى الكهربــاء للتبريــد والتكييــف.
وأعلــن وزيــر الكهربــاء العراقــي فــي تصريــح 
للتلفزيــون الرســمي أوردتــه وكالــة األنبــاء العراقيــة 
أنــه تــم االتفــاق مــع الجانــب اإليرانــي علــى تزويــد 
العــراق بخمســين مليــون متــر مكعــب يوميــًا مــن 
ــًا إلــى أن  الغــاز خــال أشــهر الصيــف األربعــة، الفت
العــراق سيســتورد فــي الشــتاء مــا بيــن عشــرة 
ماييــن وعشــرين مليــون متــر مكعــب مــن الغــاز 

ــًا. ــي يومي اإليران
ــد  ــى تزوي ــران وافقــت عل ــم أن إي وأوضــح كري

العــراق بالغــاز لكــن بشــروط، وقــال إن العــراق 
عــن  دوالر  مليــار   1,692 بمبلــغ  إليــران  مديــن 
مســتحقات الغــاز، مشــيراً إلــى أن إقــرار قانــون 
الدعــم الطــارئ ســيمكن العــراق مــن دفــع ديــون 
ــل،  ــو المقب ــع حزيران/يوني ــن مطل ــاراً م ــاز اعتب الغ

ــران. ــع إي ــه م ــق علي ــا اتُف ــق م وف
 2020 عــن  للمتأخــرات  هــو  المذكــور  والرقــم 
التــي لــم يســددها العــراق بعــد، بســبب اآلليــة 
بالغــة التعقيــد، والمجبــرة الســلطات العراقيــة علــى 
العقوبــات  مــن  إعفــاء  مــن  لاســتفادة  اتّباعهــا، 

إيــران. المفروضــة علــى  األميركيــة 
نقديــة  أمــوال  تســليم  للعــراق  يُســمح  وال 
إليــران، ويجــب أن تُســتخدم األمــوال المســددة 

واألدويــة. األغذيــة  اســتيراد  لتمويــل 
وقــال الوزيــر العراقــي إن »إيــران تزودنــا اآلن 
بيــن 35 و38 مليــون متــر مكعــب يوميــًا مــن الغــاز”.
ومــن البدائــل المطروحــة، ربــط البــاد بالشــبكة 
الوطنيــة التركيــة الســتجرار الكهربــاء إلــى الموصــل، 
ثانــي أكبــر مدينــة فــي العــراق، وكذلــك بالكويــت 

ــي. ــوب العراق ــاء للجن ــر الكهرب والســعودية لتوفي
ــر  ــاز القطــري ســيصلنا عب ــم إن »الغ ــال كري وق
ســفن ومــن الممكــن أن يبــدأ خــال أشــهر«، لكنــه 

اســتبعد إيجــاد بديــل عــن الغــاز اإليرانــي قريبــًا.
وتابــع: »العــراق بحاجــة الــى الغــاز اإليرانــي 
بيــن 5 و10 ســنوات، واألمــر يعتمــد علــى إيجــاد 

الســنوات”. عــدد  لتقليــل  المطلوبــة  البدائــل 

شرکة النفط االيرانية: مستعدون 
لمضاعفة الصادرات

على يد النخب العلمية..

اتخاذ خطوة مهمة لضمان األمن الغذائي في البالد

ايران وروسيا تعززان تعاونهما 
في مجال النفط والغاز

طهران/فــارس:- أكــد المديــر العــام لشــركة النفــط 
الوطنيــة »محســن خجســته مهــر« تعزيــز التعــاون 

المشــترك بيــن ايــران وروســيا فــي مجــال الطاقــة.
وقــد عقــد لقــاء بيــن المديــر العــام لشــركة 
شــركة  مــدراء  وكبــار  االيرانيــة  الوطنيــة  النفــط 
غازبــروم الروســية علــى هامــش اعمــال اليــوم األول 
للمعــرض الدولــي الـــ 26 للصناعــات النفطيــة المقــام 

فــي العاصمــة االيرانيــة طهــران.
وقــد اتفــق الجانبــان علــى اســتمرار المحادثــات 

بشــأن مختلــف القطاعــات.
والغــاز  للنفــط  الدولــي  المعــرض  ويســتمر 
فــي  حاليــا  المقــام  والبتروكيماويــات  والتكريــر 

القــادم. االثنيــن  يــوم  حتــى  طهــران 

المديــر  أكــد  طهران/فــارس:- 
التنفيــذي لشــركة النفــط الوطنيــة 
االيرانيــة اســتعداد الشــركة مضاعفــة 

الحالــي. التصديــري  المســتوى 
خجســته  محســن   « وأوضــح 
 26 الـــ  بالــدورة  كلمــة  فــي  مهــر«  
والغــاز  للنفــط  الدولــي  للمعــرض 
والبتروكيماويــات فــي طهــران امــس 
الســبت، أن كافــة الجهــود منصبــة 
ايــران  حصــة  اســتعادة  أجــل  مــن 

باســواق النفــط، ومســتعدون لمضاعفــة المســتوى 
يحــدده. أن  دون  الحالــي  التصديــري 

االفــادة  وبهــدف  أن  أكــد  ثانيــة  جهــة  مــن 

والشــركات  المشــتركة  الحقــول  مــن  القصــوى 
المرحلــة  ترســية  ســيتم  المقتــدرة،  االيرانيــة 
الشــمالي«  »آزدكان  لحقــل  الثانيــة  التطويريــة 
الجنوبــي«  آزادكان   « حقــل  ومشــروع  النفطــي 
الــى  البــاد،  فــي جنــوب غربــي  االنجــاز  القيــد 
تحالــف يضــم شــركات اكتشــاف وانتــاج محليــة 

دوالر. مليــار   7,5 بقيمــة  عقــد  اطــار  فــي 
فــي  ابرامــه  ســيتم  العقــد  هــذا  أن  وأشــار 
أن يحــدث  مــن شــأنه  القادمــة، حيــث  الشــهور 
تطــورا فــي االقتصــاد االيرانــي وقــد إتخــذ قــرار مــن 

الخصــوص. بهــذا  النفــط  وزارة  قبــل 

في مجال السياحة..

محافظ طهران يقترح تاسيس شرکة اقتصادية 
مشترکة مع کربالء

مسؤولة باكستانية: تقدم ايران في المجاالت 
المعرفية ملحوظ

سناتور اميرکي: بايدن يستجدي 
النفط من إيران والسعودية

طهران-فارســك-قال عضــو جمهــوري فــي الكونجــرس 
األميريكــي إن الرئيــس جــو بايــدن يســتجدي الســعودية 

وإيــران وفنزويــا مــن أجــل النفــط.
وانتقــد ماركفيــن ماليــن ، ممثــل أوكاهومــا 
فــي مجلــس النــواب األمريكــي ، سياســات حكومــة 
ــه  ــا إن ــس ، قائ ــوم الخمي ــدن ي ــو باي ــس ج الرئي
أوقــف أنشــطة التنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي 
االســكا فــي نفــس الوقــت يســتجدي إمــدادات 
النفــط مــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية.

ــواب  ــس الن ــي مجل ــوري ف ــال العضــو الجمه ق
األمريكــي لنيوزماكــس: »ال أســتطيع أن أشــرح مــا 
تفعلــه إدارة بايــدن«. وينتقــد الجمهورييــن لفعلهــم 
ــوم علــى ترامــب لكــن مــا ال  كــذا وكــذا ويلقــي بالل

يفعلــه أبــدا هــو تحمــل مســؤولية مــا يفعلــه.
ماليــن اوضــح انــه رغــم ان بايــدن يعــرف مــدى أهميــة 
النفــط والغــاز ألوكاهومــا أو غيرهــا مــن الواليــات التــي 
ــي هــي ليســت  ــران الت ــه يتوســل إلي ــة ، فإن ــك الطاق تمتل
ــن يســعون  ــن الســعوديين الذي ــا ؛ أو يتوســل م ــا لن صديًق
وراء مصالحهــم الخاصــة. أو أنــه يتوســل مــن فنزويــا التــي 
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إنتاج النفط من حقل أزادکان المشترك يصل 
إلى 570 ألف برميل يومًيا

طهران-فــارس:- اعلــن مديــر التخطيــط فــي شــركة النفــط الوطنيــة انــه ســيجري وفقــا للخطــط المرســومة فــي 
حقــل أزادكان المشــترك حتــى نهايــة 
ــف  ــاج 220 أل ــي الجــاري، انت ــام االيران الع
برميــل مــن النفــط يوميــا فــي المرحلــة 
المرحلــة  فــي  االنتــاج  ورفــع   ، االولــى 
الثانيــة الــى 570 الــف برميــل يوميــا فــي 

حقــل ازادكان الشــمالي والجنوبــي .
ــبت  ــس الس ــدي« ام ــم زبي ــال »كري وق
 ،  26 الـــ  النفــط  معــرض  هامــش  علــى 
أنــه جــرت المســاعي هــذا العــام لتوجيــه 

االعتمــادات فــي االتجــاه الصحيــح وقــال: »لقــد أعطينــا األولويــة للمــوارد التــي يتــم توظيفهــا فــي مكانهــا وترشــيد االســتفادة منهــا “.
وأضــاف: »إن أولويتنــا هــي التنميــة فــي الحقــول المشــتركة لغــرب كارون وبــارس الجنوبــي ، ونحــاول 

توجيــه المــوارد غيــر الرأســمالية والتركيــز حســب األولويــة علــى الحقــول المشــتركة”.
وأوضــح مديــر التخطيــط فــي شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة أن أولويتنــا هــي تطويــر حقــول ازادكان 
الشــمالية والجنوبيــة ويــادآوران ويــاران وبــارس الجنوبــي والمراحــل 13 و 22 و 23 و 24 ومصفــاة المرحلــة 14 ، 
مشــيرا إلــى: » إن أهــم أولوياتنــا فــي االســتثمار هــي تركيــز المــوارد غيــر النفطيــة فــي هــذا المجــال أيضًــا.
وقــال زبيــدي »أولويتنــا األخــرى هــي الحفــاظ علــى اإلنتــاج الــذي يتطلــب مــوارد ماليــة«. ومــن األولويــات 

األخــرى الترويــج للشــركات المعرفيــة  والتــي تكــون بعيــدة حًقــا عــن الشــعارات وغســيل األمــوال.

وزيــرة  اعتبــرت  طهران/فــارس:- 
الصحــة فــي واليــة الســند الباكســتانية 
الجمهوريــة  تقــدم  بيتشــو  عــذراء 
المجــاالت  فــي  االيرانيــة  االســامية 
المعرفيــة بانــه ملحــوظ، داعيــة لتطويــر 
االيرانيــة  الشــركات  بيــن  العاقــات 

المجــاالت. هــذه  فــي  والباكســتانية 
تصريــح  فــي  بيتشــو  واشــارت 
لمعــرض  التفقديــة  زيارتهــا  لهــا خــال 

المعرفيــة  الشــركات  الــى منجــزات   « 2022 »اينوتكــس 
ــدت  ــي، واب ــي القطــاع الصحــي والطب ــة خاصــة ف االيراني
رغبــة بادهــا باالســتفادة مــن هــذه المنجــزات االيرانيــة.

واعتبــرت الغرفــة المتعلقــة بمجموعــة »دي 8« 
بانهــا االكثــر جاذبيــة واضافــت: ان ايــران بتوفيرهــا 
ــدول  ــن ال ــا بي ــل التكنولوجي ــروف الازمــة لنق الظ
االســامية الثمانــي قــد اتخــذت خطــوة مهمــة فــي 

مســار التعــاون والتنســيق بيــن هــذه الــدول.
واعتبــرت وزيــرة الصحــة بواليــة الســند الباكســتانية 
منجــزات ايــران الطبيــة بانهــا باهــرة واشــارت الــى زيارتهــا 
التفقديــة لواحــة العلــم والتكنولوجيــا فــي اصفهــان وقالــت 
تقيــم  ان  يمكنهــا  االيرانيــة  المعرفيــة  الشــركات  ان 
المعرفيــة  الشــركات  مــع  والتكنولوجيــا  للمعرفــة  تبــادال 

الباكســتانية.
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محســن  طهــران  محافــظ  اقتــرح  طهران/فــارس:- 
منصــوري تاســيس شــركة اقتصاديــة مشــتركة بيــن طهــران 

وكربــاء فــي مجــال الســياحة والســياحة الصحيــة.
وخــال لقائــه فــي طهــران الجمعــة محافــظ 
كربــاء نصيــف جاســم الخطابــي، رحــب منصــوري 
ــرى الشــهيدين  ــا ذك ــي، محيي ــه العراق ــارة ضيف بزي

ــو مهــدي المهنــدس. قاســم ســليماني واب
االجانــب  المســافرين  غالبيــة  ان  وقــال: 
القادميــن الــى طهــران هــم مــن العــراق ونامــل بــان 
ــن  ــات بي ــز العاق ــى تعزي ــاع ال ــذا االجتم ــؤدي ه ي

وكربــاء. طهــران  ومحافظتــي  البلديــن 
ووجــه محافــظ طهــران الشــكر والتقديــر للشــعب 
العراقــي خاصــة فــي كربــاء لحســن اســتضافتهم للــزوار 
خــال مراســم االربعيــن وقــال: ان طهــران داعمــة لمدينــة 
النجــف وســتقوم فــي مراســم العــام الجــاري فضــا عــن 

ذلــك بتقديــم دعــم خــاص لمدينــة كربــاء.
هــو  المتبادلــة  مقترحاتنــا  احــد  ان  واضــاف: 
تاســيس شــركة اقتصاديــة مشــتركة بيــن طهــران 
وكربــاء فــي مجــال الســياحة والســياحة الصحيــة، 
ذلــك الن طهــران تمتلــك طاقــات كبيــرة مــن ناحيــة 
الســياحة الدينيــة والطبيعية والســياحية والســياحة 
ــذه الطاقــة  ــل ه ــر مث ــاء تتوف ــي كرب ــة، وف الصحي
ايضــا نظــرا لوجــود العتبــات المقدســة واالماكــن 
الشــركة  فيهــا وان تدشــين مثــل هــذه  الدينيــة 

ــن. ــن الجانبي ــات بي ــهيل العاق ــه تس يمكن
واعلــن محافــظ طهــران اســتعداد المحافظــة 
ــل اســتقبال  ــراق وبالمقاب ــي الع ــذ مشــاريع ف لتنفي
ان  وقــال:  طهــران  فــي  العراقيــة  االســتثمارات 
تنظيــم معــارض تجاريــة فــي طهــران وكربــاء 

يمكنــه ان يشــكل تمهيــدا لمثــل هــذه االمــور.
والهندســية  الفنيــة  االمكانيــات  الــى  واشــار 
الكبيــرة التــي تمتلكهــا طهــران واضــاف: نحــن علــى 
اســتعداد للتعــاون فــي جميــع المجــاالت الهندســية 
والفنيــة كمــا ان طهــران تعــد قطبــا علميــا فــي 

مجــال الشــركات المعرفيــة والتكنولوجيــة.
ســياق  فــي  التعــاون  ان  منصــوري:  وقــال 
دعمــا  يعــد  المقدســة  للعتبــات  الزيــارة  تســهيل 

)ع(. البيــت  اهــل  ثقافــة  لنشــر 
الشــكر  كربــاء  محافــظ  وجّــه  جانبــه  مــن 
لزيــارة  لــه  لدعوتــه  طهــران  لمحافــظ  والتقديــر 
طهــران واللقــاء معــه، محييــا ذكــرى الشــهيدين 
ــدس. ــدي المهن ــو مه الحــاج قاســم ســليماني واب
والخبــرات  الطاقــات  الــى  الخطابــي  واشــار 
االســامية  الجمهوريــة  لــدى  المتوفــرة  الكبيــرة 
خاصــة طهــران فــي مجــال البنــاء واالعمــار، معتبــرا 
مثــل هــذه اللقــاءات بانهــا ســتعود بــا شــك بثمــار 

كبيــرة وقيمــة لمواصلــة التعــاون.
واشــار الــى ان 70 مليــون زائــر يــزورون كربــاء 
ســنويا، مؤكــدا امكانيــة تعزيــز التعــاون القائــم فــي 

المجــاالت العقيديــة والثقافيــة بيــن البلديــن.

العلميــة  االيرانيــة  النخــب  حققــت  طهران/فــارس:- 
خطــوة مهمــة لضمــان األمــن الغذائــي، وذلــك بتوطيــن منتــج 
تقنيــة  بمســاعدة  الغذائيــة  الصناعــات  فــي  اســتراتيجي 

النانــو بتكلفــة تعــادل 5 % مــن ســعر المنتــج األجنبــي.
قدمــت مجموعــة مــن الباحثيــن فــي شــركة معرفيــة 
ــوم  ــة زنجــان للعل ــا بجامع ــوم والتكنولوجي فــي واحــة العل
الهيــاكل  علــى  تعتمــد  غذائيــة  مكمــات  األساســية، 
فــي ضمــان  فعالــة  وتعــد  المعدنــي،  والزنــك  النانويــة 
األمــن الغذائــي للبــاد، والتــي تحســن معــدل جــذب هــذا 

المكمــل مقارنــة بالجيليــن الســابقين.
»ايمــن  لشــركة  التنفيذيــة  المديــرة  وتقــول 
نانوفــام« فاطمــة ســقطجي: يســتخدم هــذا المنتــج 
كمكمــل غذائــي للماشــية والدواجــن، نحــن نعمــل فــي 
واحــة العلــوم والتكنولوجيــا بجامعــة زنجــان للدراســات 
الزنــك فــي  العليــا، وتعتبــر محافظــة زنجــان مركــز 
إيــران والشــرق األوســط، وقــد ســهلت هــذه الميــزة 
ونظــرًا  الجــودة،  عاليــة  الخــام  المــواد  إلــى  وصولنــا 
لحصولــي علــى شــهادتي الماجســتير والدكتــوراه فــي 
اكتســاب  مــن  تمكنــا  النانــو،  وتكنولوجيــا  الكيميــاء 

المعرفــة التقنيــة إلنتــاج هــذا المنتــج التكميلــي.
واوضحــت ســقطجي، تــم تقديــم الجيــل الثالــث 

للعالــم ألول مــرة  المعدنيــة  الزنــك  مــن مكمــات 
نوتريــكا  الهولنديــة  األميركيــة  الشــركة  قبــل  مــن 
فــي  100 عــام  التــي يزيــد عمرهــا عــن   ،  Nutricia
إنتــاج المكمــات الحيوانيــة المختلفــة وذلــك بعــد 10 
ســنوات مــن البحــث والتطويــر. المعرفــة التقنيــة لهــذا 
المنتــج تحــت تصــرف شــركة نوتريــكا ويتــم تصديــر 

ــة. ــن 92 دول ــر م ــى أكث ــا إل ــا حاليً منتجاته
ولفتــت الــى ان الباحثيــن في شــركة »ايمــن نانوفام« 
تمكنــوا مــن اكتســاب المعرفــة التقنيــة إلنتــاج هــذا المنتج 
ألول مــرة ، وبالنظــر إلــى أن هــذه الشــركة تقــع فــي زنجان 
، مركــز إيــران والشــرق األوســط ، تــم توفيــر هــذه الميــزة 

للوصــول إلــى مــواد خــام عاليــة الجــودة.
واضافــت: ان هــذا المنتــج ، باإلضافــة إلــى إمكاناتــه 
عمــل  فــرص  توفيــر  أيضًــا  يمكنــه  للتصديــر،  الكبيــرة 
والحصــول علــى العملــة الصعبــة للبــاد، وتعــد إيــران حاليًــا 
ــذا  ــة له ــة التقني ــم اكتســبت المعرف ــي العال ــة ف ــي دول ثان
المنتــج ، المعــروف أيضًــا باســم هيدروكســي كلوريــد.

للجيــل  يمكــن  االيرانيــة:  الباحثــة  وقالــت 

النانــو الزنــك المعدنيــة  الثالــث مــن مكمــات 
مــع  التنافــس  نانوفــام«  »ايمــن  تنتجهــا  التــي 
ــودة،  ــعر والج ــث الس ــن حي ــة م ــا األجنبي نظيراته
ــوق  ــواد الخــام، تتف ــى الم ــث الوصــول إل ومــن حي
األمريكيــة  الشــركة  علــى  اإليرانيــة  الشــركة 
ــران  ــر المناجــم فــي إي ــة، حيــث تقــع أكب الهولندي
والشــرق األوســط فــي محافظــة زنجــان، وهــذا 

يســهل عمليــة االنتــاج.
واردفــت تقــول: مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن إعــداد 
هــذا المنتــج وإرســاله إلــى األســواق العالميــة بســعر أقــل 
ــة وحتــى أفضــل، وقــد تــم االنتهــاء  بكثيــر وبجــودة مماثل
مــن خــط إنتــاج هــذا المنتــج وهــو حاليًــا فــي نطــاق 
شــبه صناعــي، وتــم الحصــول علــى تراخيــص الجيــل 
الثالــث لمكمــات الزنــك المعدنيــة النانويــة، والتراخيــص 
األساســية مــن منظمــة الطــب البيطــري، والتراخيــص 
مــن منظمــة الصناعــة والتعديــن والتجــارة، وفــي المرحلــة 
تــم  أيضًــا  البيطــري؛  االســتخدام  لترخيــص  النهائيــة 

اســتام الشــهادة النانويــة والمعرفيــة لهــذا المنتــج.

األمم المتحدة تدعو السعودية إلى حظر 
عقوبة اإلعدام بحق األطفال؟!

قــال ســبعة خبــراء فــي األمم المتحــدة إن الســعودية 
اإلعــدام  عقوبــة  بحظــر  تعهداتهــا،  بموجــب  ملزمــة 
وتنفيذهــا علــى كافــة الجرائــم التــي يرتكبهــا األشــخاص 

ــة. ــكاب الجريم ــت ارت ــن دون ســن 18 وق القاصري
الحكومــة  إلــى  أرســلوها  رســالة  وفــي 
الســعودية، أكــد المقــررون الخاصــون أن المــادة 37 
ــا  ــت عليه ــي صادق ــل الت ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي م
ــال  ــة كل األطف ــا بحماي ــام 1996 تلزمه ــعودية ع الس
كل  تعامــل  أن  تلزمهــا  كمــا  العقوبــة،  هــذه  مــن 

شــخص دون 18 عامــا علــى أنــه طفــل.
ــه يجــب  ــى أن ــررون الخاصــون عل وشــدد المق
أال يتعــرض األطفــال لعقوبــة اإلعــدام أو االعتقــال 
التعســفي، ألن هــذه الممارســات تنتهــك القواعــد 
الحاليــة للقانــون الدولــي العرفــي وتجعــل العقوبــة 

ــب. ــة التعذي بمثاب
ودعــا المقــررون حكومــة الســعودية مــرة أخــرى 
إلــى حظــر عقوبــة اإلعــدام بحــق األطفــال علــى 
جميــع الجرائــم بمــا فيهــا التــي يُعاقــب عليهــا 

بموجــب القصــاص والحــد.
ــة الســعودية  بدورهــا أكــدت المنظمــة األوروبي
تهــدد  تــزال  ال  الســعودية  أن  اإلنســان  لحقــوق 
ــة، وهــي األحــكام  ــن بأحــكام تعزيري بإعــدام قاصري
التــي حظرتهــا بموجــب قانــون األحــداث، فضــا 
ــل بالقصــاص  عــن اســتمرارها بإصــدار أحــكام القت

ــل. ــوق الطف ــة حق ــف اتفاقي ــي تخال ــد، الت والح
كمــا أكــدت أن الســعودية تتاعــب فــي ملــف 
ــب  ــكام والتاع ــال األح ــن خ ــن، م ــدام القاصري إع
ــي. ــع الدول ــل المجتم ــة لتضلي ــي محال ــار ف باألعم

انعــدام  إلــى  الحقوقيــة  المنظمــة  ونبهــت 
تطــال  حقيقيــة  ومســاءلة  محاســبة  ســبل  أي 
الــذي  والتعذيــب  االنتهــاكات  عــن  المســؤولين 

القاصــرون. لهــا  يتعــرض 

صحيفة صينية: رد موسكو على العقوبات 
الغربية وّجه ضربة للدوالر

ــة إّن  ــو شــيباو« الصيني ــة »هوانكي ــت صحيف قال
اإلجــراءات المضــادة التــي اتخذتهــا موســكو ردًا علــى 
العقوبــات المناهضــة لروســيا  »وجّهــت ضربــة قويــة 

لمكانــة الــدوالر فــي النظــام المالــي الدولــي«.
وقــال الخبيــر قــاو دي شــنغ، فــي مقــال نشــرته 
شــكلت  التــي  »الخطــوة  إّن  نفســها،  الصحيفــة 
ــرار روســيا بتوســيع  ــى واشــنطن هــي ق خطــرًا عل

ــرى«. ــدول األخ ــع ال ــل م ــتخدام الروب اس
ــن  ــان روســيا بشــأن ســداد الدي وأضــاف أّن »بي
تســوية  كعملــة  واســتخدامه  بالروبــل  الخارجــي 
عنــد تصديــر الطاقــة والمــوارد االســتراتيجية إلــى 
دول ومناطــق غيــر صديقــة، زعــزع احتــكار الــدوالر 
ــرًا أّن  ــي«، معتب ــة والنظــام المال ــي التجــارة العالمي ف
»العالــم يدخــل بســرعة فــي عصــر مــا بعــد الــدوالر«.

وأكــد الخبيــر الصينــي أّن فعاليــة اإلجــراءات 
أثبتــت فشــل سياســة  اتخذتهــا موســكو  التــي 

والغــرب. المتحــدة  للواليــات  العقوبــات 

البقية على الصفحة7
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