
اضاءات
3 شؤون محلية

بعد التوقيع على مذكرة تعاون مع شركة االتصاالت..

الدفاع المدني: هدفنا هو تعزيز البنية التحتية 
لالتصاالت لتقديم خدمات أفضل للشعب

خالل مباحثات مخبر وجالفتشينكو..

طهران ومينسك تؤكدان على تطوير العالقات في جميع المجاالت
طهران/فــارس:- قــال النائــب 
األول للرئيــس الجمهوريــة محمــد 
مخبــر خــال االجتمــاع المشــترك 
انــه  وبياروســيا  إيــران  لوفــدي 
ــي مجــال  ــة ف يجــب تشــكيل لجن
البلديــن  بيــن  والشــحن  النقــل 
ــاون  ــة للتع ــة الازم ــر االرضي لتوفي
رحــات  وتســيير  الترانزيتــي 

جويــة مباشــرة بيــن البلديــن.
خــال  مخبــر  محمــد  واشــار 

المفاوضــات المشــتركة بيــن وفــدي إيــران وبياروســيا 
مســاء الثاثــاء ، إلــى العاقــات السياســية المســتقرة 
لــم   ، لألســف   : وقــال   ، البلديــن  بيــن  والوثيقــة 
تتحســن العاقــات االقتصاديــة بيــن البلديــن بمــا 
يتماشــى مــع العاقــات السياســية. ، ومــن الضــروري 
العاقــات  بمســتوى  للنهــوض  جــادة  جهــود  بــذل 

السياســية العاقــات  الــى مســتوى  االقتصاديــة 
الجمهوريــة  لرئيــس  األول  النائــب  واعتبــر 
تعزيــز العاقــات االقتصاديــة بانهــا تدعــم العاقــات 
السياســية وقــال ان العاقــات االقتصاديــة الواســعة 
العاقــات  تضمــن  أن  يمكــن  البلديــن  بيــن 
القــرارات  اتخــاذ  يتــم  أن  وآمــل   ، السياســية 
المناســبة خــال زيــارة رئيــس وزراء بياروســيا 
الــى طهــران بمــا يضمــن العاقــات بيــن البلديــن.

العملــة  اســتخدام  ضــرورة  علــى  مخبــر  وأكــد 
الوطنيــة للبلديــن فــي المبــادالت التجاريــة بيــن إيــران 
وبياروســيا ، وأشــار إلــى أن إيــران مســتعدة لزيــادة 

تعاونهــا فــي مختلــف الصناعــات التجاريــة والصناعيــة 
والزراعيــة والنفطيــة والغازيــة مــع بياروســيا.

كمــا أشــار النائــب األول لرئيــس الجمهوريــة 
إلــى القــدرات الواســعة لبلدنــا فــي قطــاع الترانزيــت 
ــن اســتعداد إيــران لتعــاون واســع النطــاق مــع  وأعل
بياروســيا فــي هــذا القطــاع وقــال: مــن الضــروري 
تشــكيل لجنــة فــي مجــال النقــل بيــن البلديــن مــن 
أجــل توفيــر االرضيــة الازمــة للتعــاون ، وتقديــم 
ــة  ــات جوي ــيير رح ــرة وتس ــارة العاب ــات التج خدم

مباشــرة بيــن البلديــن.
وفــي إشــارة إلــى أن بياروســيا ، مثــل جمهوريــة 
إيــران اإلســامية ، تتعــرض لضغــوط وعقوبــات مــن 
ــار  ــدة ، أش ــات المتح ــة الوالي ــة ، وخاص ــام الهيمن نظ
مخبــر: إيــران مســتعدة لتزويــد بياروســيا بخبرتهــا 

فــي إدارة البــاد فــي ظــل العقوبــات.
وفــي إشــارة إلــى حاجــة إيــران وبياروســيا 
لمنتجــات بعضهمــا البعــض ، قــال النائــب األول 

ــران وبياروســيا  ــكان إي ــة : بام ــس الجمهوري لرئي
ســد احتياجــات بعضهمــا البعــض فــي مختلــف 
القطاعــات وتلبيــة احتياجاتهمــا باســتخدام طــرق 

مثــل المقايضــة ، خاصــة فــي ظــروف الحظــر.
ولفــت مخبــر إلــى اإلنجــازات والنجاحــات الواســعة 
التــي حققتهــا ايــران فــي مختلــف القطاعــات مثــل حقــل 
ــة  ــة والمعــدات الطبي ــاج األدوي ــة وإنت الشــركات المعرفي
ــا  ــا وتقدمه ــران مســتعدة وضــع إنجازاته ، وأضــاف ان إي
ــة  ــا الفائق ــف مجــاالت الصناعــة والتكنولوجي ــي مختل ف
والصحــة و بنــاء محطــات توليــد الكهربــاء ومنشــآت 

ــات فــي خدمــة بياروســيا. البتروكيماوي
وأضــاف النائــب األول: فــي الســنوات األخيــرة ، 
خفضــت الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة اعتمادهــا 
علــى صناعــة النفــط والغــاز إلــى الحــد األدنــى ، 
ــى اســتخراج النفــط  ــرة عل ــدرة كبي ــا ق ــوم لديه والي
أن  ويمكنهــا   ، البتروكيماويــات  مصانــع  وإنشــاء 
ــة  ــيا ، وإقام ــع بياروس ــازات م ــذه اإلنج ــارك ه تش

مشــاريع مشــتركة.
وذكــر مخبــر أن اســتكمال خطــوط الســكك 
الحديديــة فــي البــاد والممــرات بيــن الشــمال 

والشــرق  والجنــوب 
التنفيــذ  قيــد  التــي هــي  أالولويــات  والغــرب مــن 
، وقــال: مــن خــال اســتكمال البنيــة التحتيــة للنقــل 
مــع  التعــاون  الممكــن  مــن  ســيكون   ، والمواصــات 

النقــل. مجــال  فــي  بياروســيا 

طهران-مهر:-صــرح رئيــس منظمــة الدفــاع المدنــي العميد 
غــام رضــا جالــي، أن »العــدو يبحــث عــن تعطيــل الخدمــات 
لاتصــاالت  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  إن  مضيفــا:   ، للشــعب« 

ــا. لتقديــم خدمــات أفضــل للشــعب هــو أهــم هــدف لن
فقــد تــم توقيــع مذكــرة تعــاون بيــن منظمــة الدفــاع 
المدنــي وشــركة االتصــاالت اإليرانيــة بحضــور العميــد 
غــام رضــا جالــي والمهنــدس مجيــد ســلطاني الرئيــس 

التنفيــذي لشــركة االتصــاالت اإليرانيــة.
وفــي هــذه المراســم، قــال العميــد جالــي فــي 
إشــارة إلــى الهجمــات اإللكترونيــة األخيــرة علــى 
البنيــة التحتيــة للبــاد: إن هــذه الهجمــات زادت 
مــن أهميــة التعامــل مــع أمــن الفضــاء الســيبراني.

وقــام رئيــس منظمــة الدفــاع المدنــي االيرانــي 
بتقييــم إيجابــي للجهــود المبذولــة لضمــان األمــن 

فــي المجــال الســيبراني مضيفــا: 
ال يــزال يتعيــن اتخــاذ العديــد مــن 

اإلجــراءات فــي هــذا المجــال.
وأضــاف: إن درجــة أهميــة وخطــورة 
البنيــة التحتيــة تحــدد مســتوى األمــن 

واألمــان والحمايــة فيهــا.
ووصــف العميــد جالــي التهديــد 
مــن الداخــل بأنــه أحــد أهــم التهديــدات 
التحتيــة  البنيــة  ضــد  األساســية 
وأوضــح: تقييــم التهديــدات فــي كل بنيــة تحتيــة هــو أمــر 

حيــوي ويؤكــده الدفــاع المدنــي.
ووفًقــا لرئيــس منظمــة الدفــاع المدنــي فــي 
البــاد، فــإن شــركة االتصــاالت تعــد أيضًــا بنيــة 
تحتيــة حيويــة، ويعتمــد تقديــم الخدمــات للعديــد 
مــن البنــى التحتيــة األخــرى علــى اســتمرار عملهــا.
وأشــار إلــى أهميــة اســتمرار عمــل البنــى 
التحتيــة فــي مواجهــة التهديــدات، وأشــار إلــى 
أنــه: فــي هــذا الســياق، تــم إعــداد وتجميــع خطــة 
اســتراتيجية لحمايــة البنــى التحتيــة الحيويــة 
فــي البــاد مــن قبــل منظمــة الدفــاع المدنــي 

ــاد. ــي الب ف

األحزاب اللبنانية: االستقالل يكون برفع الوصاية األميركية والتهديدات اإلسرائيلية عن لبنان

العفو الدولية: ادارة بايدن تلطخ يدها بدم خاشقجي 
عبر طريقة مثيرة لالشئمزاز!

منظمــة العفــو الدوليــة قالــت فــي بيــان ان محاولــة ادارة الرئيــس بايــدن منــح الحصانــة لمحمــد بــن 
ســلمان خيانــة فادحــة. وقالــت االمينــة العامــة للمنظمــة انيــاس كاالمــار ان علــى الحكومــة االميركيــة ان 

تشــعر بالخجــل الكبيــر الن منــح الحصانــة مثيــر لاشــمئزاز.
المنظمــة الحقوقيــة شــددت علــى ان محــاوالت حكومــة الريــاض منــح الحصانــة لولــي العهــد عبــر توليتــه منصــب رئيــس 
الــوزراء مجــرد خدعــة قانونيــة مخيبــة لامــال، وتبعــث برســالة مشــينة مفادهــا ان اصحــاب الســلطة ســواء كانــوا رؤســاء دول او 

مســؤولين حكومييــن تلطخــت ايديهــم بالدمــاء و هــم فــوق القانــون فــي التصــرف ويتمتعــون بحصانــة تامــة.
ــة  ــدم امكاني ــة بع ــة االميركي ــوزارة الخارجي ــي ل ــف القانون ــش: ان الموق ــس ووت ــن رات ــة هيوم ــت منظم ــوازي قال وبالت
مقاضــاة ولــي العهــد الســعودي النــه رئيــس حكومــة يكشــف عــن تقاعــس ادارة الرئيــس بايــدن عــن الســعي الــى مســائلة 

بــن ســلمان عــن دوره فــي عمليــة القتــل الوحشــية بحــق الصحافــي جمــال خاشــقجي التــي تمــت عــام 2018.

الخميس 29 ربيع الثاني 1444 هـ ق 3 آذر 1401 هـ ش، 24 تشرين الثاني 2022مالعدد )11096( السنة الثالثة واالربعون

المقاومة الفلسطينية تتجه 
لتصعيد كبير

مهدي منصوري 
الزالــت مــرارة عمليــة »اريئيــل« البطوليــة فــي 
مــذاق الصهاينــة وباالمــس جاءتهــم رســالة اخــرى 
اكثــر ايامــا ومــرارة  وهــي العمليــة البطوليــة  فــي 
ضحيتهــا  راح  والتــي  للصهاينــة  حافــات  مقــر 

ــان المســتوطنين. ــة قطع ــد مــن الصهاين العدي
وقــد وقــع الحــدث كالصاعقــة علــى راس 
المجــرم نتنياهــو بالدرجــة االولــى ومــن ثــم 
ــم  ــكريين منه ــوا العس ــواء كان ــؤولين س المس
او السياســيين ممــا يعكــس وبمــا ال يقبــل 
ــام  ــه ام ــد نفس ــي وج ــان الصهيون ــك الكي الش
واقــع جديــد لــم يألفــه مــن قبــل. وقــد خلقــت 
ــو  ــن نتنياه ــث اعل ــا بحي ــا مرعب ــة وضع العملي
حالــة  واعــان  اســتثنائية  اجــراءات  عــن 
مغبــة  مــن  االمنيــة  القــوات  لــدى  التأهــب 
ــان  ــال  ف ــة الح ــرى. وبطبيع ــة اخ ــدوث  حال ح
المقاومــة  ركــزت  ان  وبعــد  الغاصــب  الكيــان 
والقــدس  الضفــة  فــي  اقدامهــا  الفلســطينية 
ــتوطنين  ــان المس ــم قطع ــتطاعت ان تداه اس
ــات التــي  الصهاينــة وغيرهــم بمختلــف العملي
تعــددت اســاليبها والتــي لــم يعهدوهــا مــن 
ــة مــن الخــوف خاصــة لــدى  قبــل وزرعــت حال
جنــود  الجيــش الصهيونــي الذيــن جعلهــم 
يرتعبــون خوفــا مــن تفجيــر او حالــة دهــس 
او طعــن فلســطينية. وتأكــد للصهاينــة ومــن 
خــال التقاريــر  والتحاليــل التــي تظهــر فــي 
اعامهــم المرئــي والمســموع مــن المســألة  
لــم تكــن عاديــة بــل هــي معقــدة للغايــة بحيــث 
ــم تعــد تســتطيع ان  ــة ل ان االســاليب  القمعي
ــة االبطــال  تحــول دون وصــول شــباب المقاوم

اليهــم وتنفيــذ عملياتهــم بنجــاح كبيــر.
ان  التذكيــر   مــن  البــد  الوقــت  وبنفــس 
المقاومــة الفلســطينية وعلــى لســان قادتهــا قــد 
ــي  ــان الغاصــب مــن ان اليتمــادوا ف حــذرت الكي
قــاس  ســيكون  ردهــم  الن  الحاقــد  اجرامهــم 
خاصــة وانهــا تســتعد لتصعيــد كبيــر قــد يفضــي 
الــى مواجهــات واســعة فــي االرض الفلســطينية  

ــا. ــد امامه ــدو ان يصم ــن للع ــا ال يمك مم
ولغبــاء قــادة الجيــش الصهيونــي المســتحكم  
ورغــم تصريحاتهــم  بــان جيشــهم قــد وصــل الــى 
االوامــر  تنفيــذ  لعــدم  بالمواجهــة  يرغــب   حالــة ال 
وامــام  الصهاينــة  الجنــود  هــروب  وحــاالت  الصــادرة 
رفــض االحتيــاط منهــم مــن االلتحــاق بثكناتهــم. لــذا 
ــة جــدا. ــة خانق ــي هــذا المجــال يعيــش ازم ــو  وف فه

المقاومــة  ان  الصهاينــة  فليعلــم  واخيــرا 
تتــرك  لــم  وانهــا  بالمرصــاد  لهــم  الباســلة 
القصــاص مــن  فــي  اال واســتثمرتها  فرصــة 
الجيــش الصهيونــي المجــرم الــذي وبعــد كل 
دهــم للمــدن والقــرى الفلســطينية خاصــة فــي 

الضفــة الغربيــة والقــدس.
مــع ماحظــة ان دمــاء الشــهداء  الفلســطينين 
التــي تســقط علــى يــد الجنــود الصهاينــة البــد ان 
يكــون الــرد حاســمًا وقاصمــًا لكــي يرعــوي نتنياهــو  
الســلوك  هــذا  بتغييــر  الجديــدة   وحكومتــه 
ان  يســتطع  لــم  فقــط  ليــس  الــذي  االجرامــي 
ــه  ــل ان ــطيني ب ــباب الفلس ــد الش ــن عض ــت م يف
ســيدفعهم وبقــوة رد الفعــل ان يأتــي الــرد اكبــر 

مــن مقيــاس الصهاينــة المجرميــن.

أكــدت هيئــة تنســيق لقــاء األحــزاب والقــوى 
االســتقال  أّن  اللبنانيــة  الوطنيــة  والشــخصيات 
والتهديــدات  األميركيــة  الوصايــة  برفــع  يكــون 
ــرورة  ــى ض ــت إل ــا دع ــان، كم ــن لبن ــرائيلية ع اإلس

للجمهوريــة. رئيــس  بانتخــاب  اإلســراع 
جــاء ذلــك فــي االجتمــاع الــدوري الــذي عقدتــه الهيئــه 
خلــدة،  فــي  اللبنانــي  الديمقراطــي  الحــزب  مقــر  فــي 

ناقشــت خالــه المســتجدات المحليــة واإلقليميــة.
ــا  ــن جميعً ــى اللبنانيي ــة إل ــة بالتهنئ ــت الهيئ وتوجه
بمناســبة عيــد االســتقال الــذي دفــع لبنــان وشــعبه 
أثمانًــا غاليــة لتحقيقــه، ســواء فــي زمــن االحتاليــن 
رجــاالت  نضــال  كان  حيــث  والفرنســي،  العثمانــي 
االســتقال عامــة فارقــة فــي الحريــة والســيادة الوطنيــة، 
ــمّ دحــره  ــذي ت ــال »اإلســرائيلي«، ال ــن االحت ــي زم أو ف

بقــوة المقاومــة دون قيــد أو شــرط.
برفــع  يكــون  االســتقال  أّن  الهيئــة  وأكــدت 
عــن  اإلســرائيلية  والتهديــدات  األميركيــة  الوصايــة 
لبنــان، كمــا دعــت إلــى ضــرورة اإلســراع فــي انتخــاب 
المؤسســات  انتظــام  لتأميــن  للجمهوريــة،  رئيــس 
الدســتورية، وإلفســاح المجــال أمــام تشــكيل حكومــة 

فاعلــة تعمــل للخــروج بالبلــد مــن أزماتــه.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

اقرار وثيقة لزيادة انتاج المحاصيل 
الزراعية الى 200 مليون طن

اعضــاء  ضــم  اجتمــاع  فــي  طهران/فــارس:- 
ــورة  ــى للث ــس االعل ــاء المجل ــض اعض ــة وبع الحكوم
علــى  المصادقــة  تمــت  االربعــاء  امــس  الثقافيــة 
الوثيقــة الوطنيــة لامــن الغذائــي بهــدف رفــع حجــم 
انتــاج المحاصيــل الزراعيــة فــي البــاد مــن 120 مليــون 

طــن الــى 200 مليــون طــن فــي الســنة.
الجمهوريــة  لرئيــس  األول  النائــب  ورأس 
ــر االمــن  ــث اعتب ــر هــذا االجتمــاع حي محمــد مخب
الغذائــي مــن الضروريــات التــي ترتبــط مباشــرة 
ــن  ــك يجــب تدوي ــدول ولذل ــي لل ــن القوم ــع األم م
برنامــج اســتراتيجي لامــن الغذائــي فــي البــاد.
كمــا شــدد مخبــر علــى ضرورة تحســين مســتوى 
ــا ان  ــي قائ ــن الغذائ ــى االم ــول عل ــة للحص االنتاجي
االربــاح  ورفــع نســبة تحقيــق  االنتاجيــة  تحســين 
فــي القطــاع الزراعــي ســيؤدي الــى ايجــاد جــدوى 

اقتصــادي لتفيــذ المشــاريع المائيــة المكلفــة .
كمــا اكــد مخبــر علــى اهميــة التقنيــات القائمــة 
االنتــاج  مســتوى  تحســين  فــي  المعرفــة  علــى 

واالمــن الغذائــي .

إطالق خط بحري مباشر لشحن البضائع 
الى فنزويال

االتحاد العالمي للصلب: نمو انتاج ايران 9 بالمئة
ــي  ــة ف ــران 9 بالمئ ــاج اي ــو انت ــر، نم ــي أحــدث تقري ــب ف ــي للصل ــاد العالم ــد االتح ــارس:- أك طهران/ف
الشــهور العشــرة االولــى مــن ســنة 

ــرة المناظــرة 2021. 2022 قياســا بالفت
وأشــار التقريــر الــذي أوردتــه 
وتطويــر  تحديــث  منظمــة 
التعدينيــة  والصناعــات  المناجــم 
انتــاج  أن  )ايميــدرو(،  االيرانيــة 
الصلــب االيرانــي قــد ســجل 25.1 
المذكــورة  بالفتــرة  طــن  مليــون 

بالمئــة.  9 بنمــو 
وذكــر التقريــر أن انتــاج الصلــب 

االيرانــي ســجل زيــادة بنســبة 3.5 بالمئــة الــى 2.9 مليــون طــن فــي شــهر اكتوبر/تشــرين االول 2022.
 وحافظــت ايــران بذلــك علــى ترتيبهــا العاشــر عالميــا بيــن كبــار مصنعــي الصلــب بالعالــم فيمــا تصــدرت 

الصيــن القائمــة بحجــم 860.6 مليــون طن.
يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي قــد بلــغ االنتــاج العالمــي للصلــب فــي الشــهور العشــرة المذكــورة 

أســاس ســنوي. علــى  بالمئــة   3 بانخفــاض  1.552.700.000 طــن 

اليونيسف؛ خمس اطفال  فرنسا تحت خطر الفقر
طهران/كيهــان العربــي:  حــذرت منظمــة الطوفلــة العالميــة )اليونســيف( فــي تقريرهــا حــول 
الوضــع المقلــق لاطفــال فــي فرنســا، بــان خمــس اطفــال فرنســا تحــت خــط الفقــر  وان اكثــر 

مــن 42 الــف طفــل دون مــأوى.
وافــاد تقريــر المنظمــة والــذي  نشــر اول امــس بانــه مــن بيــن خمســة اطفــال فــي فرنســا 
يعيــش طفــل تحــت خــط الفقــر ولــذا علــى الحكومــة  الفرنســية ان تتخــذ اجــراءات لضمــان حــق 

الطفولــة الســيما اكثرهــم هشاشــة فــي معيشــتهم.
وكالــة االنبــاء الفرنســية نقلــت  عــن منظمــة اليونســيف  فــي بيــان مكتــوب مرفوقــا بتقريــر  
حــول  اليــوم العالمــي للطفولــة تعــرب فيــه عــن اســفها للتمييــز  حــول  اليــوم العالمــي للطفولــة 
تعــرب فيــه عــن اســفها للتمييــز االجتماعــي وحرمــان الكثيــر مــن االطفــال  مــن التعليــم والصحــة 

وخدمــات الحمايــة االجتماعيــة.
الــى ذلــك قالــت »آدليــن آزان« مســؤولة مكتــب اليونســيف للشــؤون  الفرنســية خــال 
ــا  ــاء كورون ــال دوديمانــش«؛ ان ازمــة الصحــة نشــأت مــن انتشــار وب حديــث الســبوعية »جورن
ــة واثــر علــى الوضــع المعيشــي لاطفــال، فقــد ازداد التعنيــف بحــق االطفــال  ممــا زاد الطيــن بل

جــراء الحظــر الصحــي.
ــل الحكومــة  ــة  مــن قب ــوع بعــض الحــاالت المقلق ــد مكتــب  اليونســيف فــي فرنســا وق واي
الفرنســية.  وفــي مجــال  احقــاق  حقــوق االطفــال  فاالجــراءات ليســت بالمســتوى المطلــوب. هــذا 

مــن خــال تقريــر  لســنوات 2016 ـ 2019.
وحســب »آزان« فــان االطفــال المعوقيــن وخمســة آالف  و700 طفــل يعيشــون فــي المحــات 

الفقيــرة فــي فرنســا ال تتوفــر لهــم وســائل  التعليــم ممــا يعرضهــم لمشــاكل جمــة.

ايصال الغاز الى 55 قرية 
شمال غرب البالد

طهران/فــارس:- اعلــن مســؤول بشــركة الغــاز 
الغــاز  شــبكة  اليصــال  جــار  العمــل  ان  الوطنيــة 
المنزلــي الــى 55 قريــة تابعــة لقضــاء بيرانشــهر 

بمحافظــة اذربيجــان غربــي )شــمال غــرب(.
وقــال رئيــس دائــرة الغــاز فــي بيرانشــهر، يونــس آذريــون: 
حاليــًا  يجــري تزويــد 55 قريــة بالغــاز فــي اطــار 4 محــاور، وعنــد 

اكتمالهــا ستســتفيد 3100 أســرة مــن نعمــة الغــاز.
واشــار الــى أن 58 قريــة مــن أصــل 118 قريــة فــي 
معــدل  إن  موضحــا  بالغــاز،  تزويدهــا  تــم  المنطقــة 
ــا 72٪ ، وســيرتفع  ــغ حاليً وصــول الغــاز الــى القــرى يبل

إلــى 98٪ مــع اكتمــال المشــاريع الجاريــة تنفيذهــا.

إيران تحتل المرتبة الرابعة 
عالمًيا في طب األعشاب

طهــران /إرنــا- أعلنــت المديــرة العامــة لطــب 
اإلعشــاب والطــب البديــل بــوزارة الصحــة اإليرانيــة 
»نفيســه حســيني يكتــا«، أن إيــران تحتــل المرتبــة 

الرابعــة فــي مجــال األعشــاب فــي العالــم.
ازدادت نســبة نشــر  وقالــت حســيني يكتــا، 
طــب  مجــال  فــي  اإليرانييــن  الخبــراء  مقــاالت 
ــة.  ــى 400 بالمائ ــم إل ــى مســتوى العال األعشــاب عل
وتحتــل إيــران المرتبــة الرابعــة عالميــا فــي هــذا 

المجــال بعــد الصيــن والهنــد وأمريــكا.
ــي مجــال  ــة ف ــة علمي ــران مرجعي وأضافــت: إلي

ــم. ــي العال ــل ف طــب األعشــاب والطــب البدي

قريبا..ازاحة الستار عن أول محرك ايراني للطائرات
ــن اول محــرك  ــه ســيزيح الســتار ع ــة أن ــات الجوي ــران للصناع ــرض إي ــن مع ــن أمي ــر:- أعل طهران-مه

ــة. ــي للصناعــات الجوي ــران الدول ــي معــرض اي ــن ف ــراء إيرانيي ــل خب ــع مــن قب ــرة صن للطائ
وقــال أميــن معــرض إيــران للصناعــات الجويــة بيجــن بنكــدار انــه ســيزيح الســتار ألول مــرة عــن محــرك 

خبــراء  صنعهــا  ايرانيــة  طائــرة 
 ”Mapna« إيرانيــون فــي شــركة
وذلــك فــي معــرض ايــران الدولــي 

الجويــة. للصناعــات 
ســيتم  أنــه  بنكــدار  وأضــاف 
ومراحــل  إنجــازات  آخــر  عــرض 
االيرانيــة  الــركاب  طائــرة  تصنيــع 
فــي هــذا المعــرض مشــددا أنــه قــد 
تــم تنفيــذ جميــع هــذه المراحــل 

علــى يــد الخبــراء االيرانييــن.
ــه  ــا: أن ــش، مبين ــي كي ــمبر ف ــى 16 ديس ــن 13 إل ــرة م ــي الفت ــيقام ف ــرض س ــذا المع ــى أن ه ــار إل وأش
ســتحضر فــي هــذا المعــرض 80 إلــى 90 شــركة طيــران محليــة وأجنبيــة مــن روســيا والصيــن وباكســتان 

ــا. ــا آخــر إنجازاته ــدم هــذه الشــركات فيه ــة و تق ــدول األوروبي ــك مــن ال ــا وكذل وتركي
وتابــع بالقــول: ســيتم التركيــز فــي هــذا المعــرض علــى صناعــة الطيــران فــي البــاد وإجــراء مناقشــات 
فنيــة وعلميــة ودوليــة فــي مجــال تصنيــع المروحيــات و الطائــرات والدعــم المحلــي واألجنبــي، وكذلــك إبــرام 

العقــود مــع الــدول األجنبيــة والمحليــة فــي مجــال صناعــة الطيــران.

بنسبة 50 بالمائة..

نمو فرص العمل في الشركات 
المعرفية للبالد 

طهران/فــارس:- أعلــن مســاعد وزيــر العلــوم 
الشــركات  فــي  العمــل  فــرص  نمــو  نســبة  ان   ،
ــن  ــة، فــي حي ــام 50 بالمائ ــة بلغــت هــذا الع المعرفي

كانــت توقعاتنــا تحقيــق نســبة 18 بالمائــة.
وفــي حديثــه للمراســلين ، أشــار علــي خيــر 
الديــن الــى وجــود 53 حديقــة للعلــم والتقنيــة و265 
مركــزا للتنميــة العلميــة فــي البــاد، وقــال: تنشــط 

ــاد. ــي الب ــة ف 7750 شــركة معرفي
ــق  ــا تحقي ــا توقعن ــا كن ــن، انن ــر الدي ــن خي وبيّ
العمــل  فــرص  فــي  بالمائــة   18 نمــو  نســبة 
بالشــركات المعرفيــة لهــذا العــام، ولكــن مــع الدعــم 
الــذي تــم تقديمــه، شــهدنا نســبة نمــو 50 بالمائــة 

فــي فــرص العمــل فــي الشــركات المعرفيــة.

محادثات ايرانية روسية في مجال االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات

التنفيــذي  المديــر  أعلــن  طهران/فــارس:- 
ــامية ،  ــة االس ــة الجمهوري ــوط ماح ــركة خط لش
عــن تخطيــط الشــركة اطــاق خــط بحــري مباشــر 

لشــحن البضائــع مــن والــى فنزويــا.
وأكــد » محمــد رضــا مــدرس خيابانــي« 
التنميــة  منظمــة  لرئيــس  خطــاب  فــي 
التجاريــة االيرانيــة، أن الشــركة قــد أقدمــت 
عبــر  فنزويــا  الــى  المشــتقات  نقــل  علــى 
مســاهمة  معلنــا  االن،  حتــى  وقــود  ناقلتــي 

لنقــل  تواصــل  جســر  ايجــاد  فــي  الشــركة 
البضائــع بيــن البلديــن فــي اطــار البروتوكــول 
20 ســنة  لـــ  الممتــد  االســتراتيجي  الشــامل 

وكاراكاس. طهــران  بيــن 
وبيّــن أن ســفينة » ُكلســان« ســتغادر أحــد 
موانــئ جنــوب البــاد خــال ايــام الــى فنزويــا 
ــا  ــفنا أخــر رحاته ــان سُ ــج ف وبحســب البرنام
مجدولــة الــى هــذا البلــد بهــدف نقــل البضائــع 
االيرانيــة مســتدركا أن إبحــار الســفن العماقــة 
ــب الشــحن الكامــل  ــرة للمحيطــات يتطل والعاب

وفــق طاقتهــا االســتيعابية.

طهران/فــارس:- اســتقبل نائــب 
وزيــر االتصــاالت اميــر محمــد زاده 
التنميــة  وزيــر  نائــب   ، الجــوردي 
وووســائل  واالتصــاالت  الرقميــة 
الكســاندر  الروســية  االعــام 
. لــه  المرافــق  والوفــد  شــويتوف 

عــن  ممثليــن  اللقــاء  وحضــر 
االيرانيــة  الشــركات  مــن  عــدد 
مجــال  فــي  العاملــة  والروســية 

. لاتصــاالت  التحتيــة  البنــى 
االهتمــام  ذات  القضايــا  اللقــاء  وتنــاول 
 ، البلديــن  التعــاون بيــن  المشــترك ومجــاالت 
وقــد اعتبــر الجــوردي تطويــر البنــى التحتيــة 
وترانزيــت  االتصــاالت  مجــال  فــي  المشــتركة 

اســواق  الرقمــي وخلــق  واالقتصــاد  المعلومــات 
مــن  المشــترك  واالنتــاج  االيرانيــة  للشــركات 
جملــة أهــم القضايــا التي ينــوي الجانــب االيراني 

الروســي. الجانــب  مــع  فيهــا  التعــاون 
وقــد رحــب شــويتوف بمــا طرحــه الجــوردي 
ــات  ــذ االتفاقي ــدف لتنفي ــارة ته ــدا ان هــذه الزي مؤك
لتطويــر  التــام  بــاده  اســتعداد  مبديــا  الثنائيــة 

. االيرانــي  الجانــب  مــع  والتظافــر  التعــاون 
الشــركات  اجــرت  االجتمــاع  هــذا  وخــال 
ــا لبحــث  ــات فيمــا بينه ــة محادث الروســية وااليراني

المشــترك.  التعــاون  ســبل 
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