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إيفاد أكثر من  86ألف ايراني للحج هذا العام

ممثل الولي الفقيه :السعودية تعهدت بتوفير جميع االمكانات
للحجاج االيرانيني

رئيس منظمة التعبئة :الثورة
االسالمية باتت ملموسة
التأثير في املنطقة والعالم
ق��ال رئي��س منظم��ة تعبئ��ة المس��تضعفين
(بس��يج) العمي��د غ�لام حس��ين غي��ب ب��رور
ان الث��ورة االس�لامية الت��ي فجره��ا االم��ام
الخمين��ي الراح��ل (رض) بات��ت تأثيراته��ا
ملموسة على صعيدي المنطقة والعالم.
واش��ار غ�لام حس��ين غيب ب��رور ،ف��ي كلمة
القاه��ا ام��ام منت��دى علم��اء الدي��ن العاملين
ف��ي الح��رس الث��وري ي��وم االربع��اء ،ال��ى دور
التعبئ��ة ف��ي دف��ع اه��داف الث��ورة االس�لامية
ال��ى االم��ام ،ان االتس��ام بال��روح الثوري��ة يع��د
الطريق الوحيد الستمرار الثورة االسالمية.
واعتب��ر ان ال��روح الثوري��ة ينبغي ان تالحظ
عل��ى صعيدي االش��خاص والمؤسس��ات التي
ينش��طون فيه��ا حي��ث انهما ترتبط��ان بصورة
وثيقة معا.
ولف��ت ال��ى الخط��ط الرامي��ة لش��موخ
التعبئ��ة ف��ي الب�لاد ،موضح��ا ان��ه ف��ي ح��ال
تحق��ق ه��ذا الهدف فانه س��يتم الحفاظ على
ال��روح الثوري��ة كم��ا س��يثمر ع��ن االزده��ار
اكثر مما مضى.
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أك��د ممث��ل الول��ي الفقي��ه لش��ؤون الح��ج
والزي��ارة حج��ة االس�لام قاض��ي عس��كر ان
الحكوم��ة االيراني��ة ل��م تتخل��ى ع��ن متابع��ة
كارث��ة من��ى واس��ر الش��هداء وس��تبقى كم��ا
وعدتهم حتى النهاية.
و أش��ار الس��يد قاض��ي عس��كر ف��ي تصري��ح
للتلفزي��ون االيران��ي الى انه ت��م التوقيع على
اتفاقي��ة مناس��بة بين اي��ران والس��عودية حول
موس��م حج ه��ذا الع��ام وان الجانب الس��عودي
اك��د ف��ي نص هذا االتفاق انه س��يوفر جميع
االمكانات للحجاج.
وأض��اف ،ان مصي��ر جمي��ع ش��هداء من��ى ت��م
تحدي��ده وان عددا كبي��را من جثامينهم عاد
الى البالد كما دفن عدد منهم في السعودية
بناء على طلب اسرهم ،لكن عددا قليال منهم
لم يتم تحديد هويته.
وتاب��ع ،ان قط��ع العالق��ات بي��ن اي��ران
والس��عودية ح��ال دون اج��راء فح��وص ال �ـ
 DNAله��ؤالء الش��هداء الذي��ن ل��م يت��م
تحدي��د هويته��م ،عل��ى أم��ل ان تح��ل ه��ذه
المش��كلة بالنظر الى اقامة موس��م الحج هذا
العام.
ونوه قاضي عسكر الى انه من المقرر استالم
دي��ة ش��هداء المس��جد الح��رام م��ن ش��ركة
ب��ن الدن المس��ؤولة ع��ن الحادث��ة وذل��ك عبر
المحامي الذي تولى هذه القضية.
واردف ،ح��ول كارث��ة من��ى نح��ن ل��م نقتن��ع
بنتائ��ج تحقي��ق اللجن��ة الس��عودية وه��ؤالء
قبل��وا ان تس��تمر اللجن��ة بتحقيقه��ا وم��ن
المق��رر ان نرس��ل وثائقن��ا لتحدي��د النتيج��ة
النهائية.
ون��وه ممث��ل الول��ي الفقي��ه لش��ؤون الح��ج
والزي��ارة ال��ى ان��ه س��يتم ه��ذا الع��ام ارس��ال
ش��خصين م��ن اس��ر ش��هداء كارث��ة من��ى الى
موس��م الح��ج ،الفت��ا ال��ى ان هذه ه��ي الحصة
الت��ي طلبته��ا اي��ران ألس��ر ش��هداء من��ى

ً
رئيسا لمنظمة الحج والزيارة
تعيين «حميد محمدي»

والسعودية قبلت بذلك.
ب��دوره اك��د رئي��س منظم��ة الح��ج والزيارة
حمي��د محم��دي ان المفاوض��ات حول موس��م
الح��ج لع��ام  2017بي��ن اي��ران والس��عودية
كان��ت مرضي��ة ،منوه��ا ال��ى ان��ه وف��ق ه��ذا
االتف��اق س��يتم ايف��اد قراب��ة  86ال��ف و 500
ايراني للمشاركة في موسم الحج هذا العام.
وأف��ادت وكال��ة تس��نيم الدولي��ة لالنب��اء ان
حمي��د محم��دي اش��ار ف��ي تصريح ل��ه الى انه
وف��ق االتف��اق ال��ذي تم بي��ن ايران والس��عودية
ح��ول موس��م الح��ج لع��ام  ،2017س��يتم ايفاد
قراب��ة  86ال��ف و  500ايران��ي للمش��اركة في

موسم الحج هذا العام.
وأضاف ،كانت االج��واء العامة لمفاوضات
الح��ج ايجابية وش��فافة وقمن��ا بطرح مطالب
ومخ��اوف وتوقع��ات الش��عب االيران��ي بش��كل
واض��ح حي��ث قب��ل الجان��ب الس��عودي خ�لال
المفاوضات تلبية جميع مطالب ايران.
ون��وه ال��ى ان تاريخ موعد تس��جيل الراغبين
من االيرانيين بالمش��اركة بموسم الحج بدأ
في  12ابريل قائال ،يمكن للذين تتوفر لديهم
الشروط المبادرة الى التسجيل.
ولف��ت ال��ى ان اح��دى القضاي��ا التي طرحت
ف��ي المفاوض��ات كانت كارثة منى وش��هداء

وامللحق العسكري االيراني بصربيا يؤكد أن قدرات البالد العسكرية في خدمة االستقرار االقليمي

مسوول عسكري صيني يصف الجيش االيراني بأنه أكثر الجيوش بسالة في العالم
اعتب��ر المس��ؤول العس��كري الصين��ي الب��ارز الل��واء خ��ي ل��ي جي��ش
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة بان��ه من اكث��ر الجيوش بس��الة في
العال��م وق��ال ان الجي��ش الصين��ي يعير احتراما خاص��ا لجيش كهذا
ويقدر خبراته.
واض��اف نائ��ب رئي��س معه��د العلوم العس��كرية للجي��ش الصيني خي
ل��ي خ�لال لقائ��ه الس��فير االيران��ي عل��ي اصغ��ر خاج��ي عل��ى هام��ش
مشاركته في مراسم اليوم الوطني للجيش االيراني في مقر السفارة
االيرانية في بكين اضاف ان الجيش الصيني يفتخر بان يشهد تعاونا
وعالق��ات جي��دة م��ع الجي��ش االيران��ي في ظ��ل عالق��ات الصداقة بين
البلدي��ن .وق��ال ان��ه يحم��ل تحيات ح��ارة م��ن الجيش الصين��ي اليران
متمنيا النجاح والشموخ للشعب والحكومة االيرانية.
وص��رح ان اي��ران والصي��ن لديهم��ا مواق��ف مش��تركة بش��ان العدي��د
م��ن القضاي��ا الدولية االمر الذي يبعث على االرتياح .وتابع المس��ؤول
الصين��ي ان الجيش االيراني حقق انجازات وتقدما عس��كريا ملحوظا
خالل االعوام االخيرة االمر الذي يعتبر قيما وجديرا باالشادة.

م��ن ناحيت��ه اك��د الملح��ق العس��كري االيران��ي ف��ي العاصم��ة
الصربي��ة بلغ��راد العقي��د رس��ول حي��دري ب��ان العقي��دة الدفاعي��ة
للجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة مبني��ة عل��ى مب��دأ ال��ردع ،معتب��را
ق��درات اي��ران العس��كرية بانه��ا ف��ي خدم��ة االمن والس�لام واالس��تقرار
بالمنطقة.
وف��ي تصري��ح ادل��ى ب��ه لوكال��ة ارن��ا اش��ار العقي��د حي��دري ال��ى دور
الق��وات المس��لحة االيراني��ة ف��ي المنطقة ،وقال ،ان القوات المس��لحة
االيراني��ة فض�لا ع��ن حفظها امن واس��تقالل البالد فانه��ا داعية المن
واستقرار المنطقة ايضا.
واض��اف ،ان الجمهوري��ة االس�لامية االيرانية اعلنت دوم��ا بأن تقوية
بنية قواتها المسلحة هي لالغراض الدفاعية وال تستخدمها للعدوان
ضد اي بلد.
وق��ال العقيد حيدري ،ان العقيدة العس��كرية للجمهورية االس�لامية
االيراني��ة مبني��ة عل��ى اس��اس سياس��ة الدف��اع الفاع��ل م��ن اجل ارس��اء
االمن واالستقرار في البالد والمنطقة كلها.

تطوير مروحية «صبا» االيرانية املصنعة محلي ًا الى قتالية

قائد بالقوة البحرية:
التكفيريون صنيعة أجهزة
اخملابرات االجنبية
اك��د قائ��د المنطق��ة االول��ى «امام��ت»
بالق��وة البحرية االيراني��ة ان التكفيريين هم
صنيع��ة اجه��زة المخاب��رات االجنبي��ة والت��ي
أصبحت وباال عليها.
واش��اد االمي��رال حس��ين آزاد خ�لال لقائ��ه
عوائ��ل الش��هداء والمضحي��ن م��ن طاق��م
المدمرتي��ن س��هند وجوش��ن  ،ببط��والت
وتضحي��ات الق��وة البحري��ة في مي��اه الخليج
الفارسي.
واض��اف  :ان ابناءك��م ف��ي الق��وة البحري��ة
للجي��ش واجهوا ف��ي  18ابريل  ، 1988العدو
بق��وة ف��ي ع��رض البح��ر بحي��ث الى الي��وم لم
تتج��رأ اي دولة اجنبية عل��ى تهديد ايران في
البحر  ،وهذا االقتدار واالمن هو ثمرة لدماء
الشهداء الطاهرة.
وتط��رق ال��ى زعزع��ة االم��ن ف��ي ال��دول
االوروبي��ة نتيج��ة الهجم��ات االنتحاري��ة
الت��ي ينفذه��ا داع��ش  ،وق��ال  :ان الق��اء نظرة
ال��ى ال��دول المج��اورة وحت��ى ابع��د منه��ا ف��ي
اوروب��ا  ،ن��رى ان التكفيريي��ن صنيع��ة اجه��زة
المخاب��رات ف��ي ال��دول االوروبي��ة يس��خرون
حاليا من اسيادهم وزعزعوا أمن هذه الدول.

الكارثة وطلب دية هؤالء الش��هداء وفق قضاء
قتيل الزحام ،منوها الى مواصلة المفاوضات
حول هذا الشأن.
واض��اف ،ان ج��زءا م��ن قضي��ة ش��هداء من��ى
يج��ب ان يت��م بحث��ه م��ن قب��ل اللجن��ة الت��ي
تش��كلت ف��ي الس��عودية وس��يتم تقدي��م وثائ��ق
الجانب االيراني من قبل بعثة قائد الثورة.
ولف��ت حمي��د محم��دي الى ان��ه بالنظر الى
ان قضية الدية لم يتم تسويتها الى اللحظة،
مضيف��ا «واف��ق الجانب الس��عودي عل��ى ايفاد
ش��خصين م��ن اس��ر ش��هداء من��ى ال��ى موس��م
الحج هذا العام”.
واش��ار ال��ى ان قضي��ة االس��اور االلكتروني��ة
الت��ي ت��م الحدي��ث عنه��ا ف��ي وس��ائل االع�لام
«الصحة لها”.
م��ن ناحيت��ه ع ّي��ن وزي��ر الثقاف��ة واإلرش��اد
االس�لامي المش��رف عل��ى منظم��ة الح��ج
والزيارة «حميد محمدي» رئيساً للمنظمة.
و أص��در وزي��ر الثقاف��ة واإلرش��اد االس�لامي
«س��يد رض��ا صالح��ي أمي��ري» أص��در ي��وم
األربع��اء ق��راراً ع ّي��ن بموجب��ه المش��رف عل��ى
منظم��ة الح��ج والزي��ارة اإليراني��ة «حم��دي
محمدي» رئيساً للمنظمة.
وج��اء ف��ي ق��رار الوزي��ر صالح��ي أن��ه ونظ��راً
للمه��ام القيم��ة الت��ي س��بق لمحم��دي أن ق��ام
يعين��ه بصف��ة مس��اعد وزي��ر ورئيس
به��ا فإن��ه َّ
لمنظمة الحج والزيارة.
وعب��ر وزي��ر الثقاف��ة واإلرش��اد اإليران��ي ع��ن
تمنيات��ه لرئي��س منظم��ة الح��ج والزي��ارة
الجدي��د بمزي��د م��ن التق��دم والنجاح��ات في
مج��ال توس��يع البرام��ج المتعلق��ة بالح��ج
والزي��ارة وتقدي��م أفض��ل الخدم��ات لحج��اج
بي��ت اهلل الح��رام ،وزوار العتب��ات المقدس��ة،
عب��ر التنس��يق م��ع ممث��ل الول��ي الفقي��ه ف��ي
ش��ؤون الح��ج والزي��ارة ،واإلس��تعانة بالخبرات
المتخصصة.

ق��ال قائ��د س�لاح المروحي��ات ف��ي الجي��ش
االيران��ي العمي��د طي��ار يوس��ف قربان��ي ان
مروحي��ة صب��ا  248االيراني��ة الصن��ع والت��ي

ازيح الستار عنها في وزارة الدفاع مؤخرا سيتم
تطويرها الى مروحية قتالية حيث ستستخدم
في عمليات التدريب والقتال ايضا.

وق��ال قربان��ي ،ف��ي تصريح ادلى به لمراس��ل
ف��ارس ،ان اي��ران ليس��ت بحاج��ة ال��ى ش��راء
واستيراد المروحيات من الخارج.
واض��اف ،انن��ا نمتل��ك ع��ددا كافي��ا م��ن
المروحي��ات وتعم��ل كوادرن��ا عل��ى تجهيزها
بمنظوم��ات الرص��د الليل��ي واالرتق��اء
بمنظوماتها الصاروخية والتسليحية.
يش��ار ال��ى ان مروحي��ة صبا قد ازيح الس��تار
عنه��ا ف��ي آذار /م��ارس الماض��ي وتع��د م��ن
المروحي��ات ذات ال��وزن المتوس��ط وتح��وي
عل��ى محركين وتتس��ع لثماني��ة ركاب وذات
استخدامات متعددة.
واس��تخدمت اح��دث التقنيات ف��ي تصنيعها
حي��ث تض��م منظوم��ات مالحي��ة وميكانيكي��ة
وتوجي��ه متطور وتس��تطيع التحليق بمحرك
واح��د وذات س��رعة عالي��ة واص��وات واهتزازات
منخفض��ة وتس��تطيع التحلي��ق ف��ي اج��واء
مرتفعة الحرارة لغاية  55درجة مئوية.

عقد االجتماع االول للتعاون العلمي املشترك بني ايران وايطاليا
برعاي��ة وزي��ر العلوم واالبح��اث االيراني محمد فره��ادي ووزيرة
التعلي��م االيطالي��ة فاليري��ا فيدل��ي ،انعق��د ي��وم االربع��اء ف��ي
جامع��ة الش��هيد بهش��تي ف��ي طه��ران االجتم��اع االول للتع��اون
العلم��ي والبحث��ي بي��ن اي��ران وايطالي��ا تمخ��ض ع��ن توقي��ع
بيان مشترك.
ووصل��ت وزي��رة التعلي��م االيطالي��ة فاليريا فيدلي ي��وم الثالثاء
الى طهران على رأس وفد من 150شخصا من مسؤولي الجامعات
والمؤسس��ات البحثي��ة والش��ركات االيراني��ة ،للمش��اركة ف��ي
االجتماع المشترك للتعاون العلمي والبحثي بين البلدين حيث
بدأ االجتماع بتوقيع بيان مشترك بين الجانبين.
و اع��رب فره��ادي ع��ن ارتياح��ه القام��ة ه��ذا االجتم��اع وق��ال ،ان
اي��ران وايطالي��ا تتمتع��ان بثقافة وحضارة عريق��ة وطالما كانت

عالقاتهم��ا قائم��ة عل��ى اس��اس االحت��رام .م��ن جانبه��ا وصف��ت
وزي��رة التعلي��م االيطالي��ة توقي��ع البي��ان المش��ترك بي��ن البلدين
باله��ام وقال��ت انه يس��هم في توس��يع العالق��ات العلمي��ة والتقنية
بين البلدين.
وتطرق��ت ال��ى التع��اون السياس��ي القائ��م بي��ن البلدي��ن مش��يرة
ال��ى زي��ارة الرئي��س روحان��ي ال��ى ايطاليا ف��ي كان��ون الثاني عام
 2016وكذل��ك زي��ارة رئي��س ال��وزراء االيطال��ي الي��ران بوصف��ه
اول مس��ؤول سياس��ي ق��ام بزي��ارة اي��ران بع��د توقي��ع االتف��اق
النووي.
واش��ارت ال��ى االتفاق��ات الت��ي ت��م التوص��ل اليه��ا خ�لال االعوام
االخيرة بين البلدين في المجاالت العلمية والثقافية داعية الى
ترسيخ التعاون بينهما اكثر فاكثر .
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على خط االنتخابات

مراجع الدين في قم املقدسة يدعو الشعب الى
املشاركة الحماسية في االنتخابات
أكد المرجع الديني آية اهلل حسين نوري همداني ،ان االنتخابات اختبار للشعب ،داعيا
جميع افراد الشعب الى المشاركة الحماسية في االنتخابات.
وخالل درس «الفقه الخارج» في المس��جد االعظم بمدينة قم المقدس��ة ،يوم االربعاء،
قال آية اهلل حسين نوري همداني :ان االنتخابات اختبار للشعب ..فواجب على الشعب ان
يشارك في هذه العملية.
وأض��اف :اذا ق��ال ش��خص ما ان االنتخابات ال تعني��ه ،فإنه يصبح ال أباليا تجاه مصيره،
فم��ن الض��روري ان يش��ارك جمي��ع اف��راد الش��عب ف��ي االنتخاب��ات أداء للواج��ب ،ويدل��وا
بأصواتهم ويشاركوا في انتخابات حماسية ومؤثرة أمام االعداء.
ووص��ف ه��ذا المرج��ع الديني المش��اركة ف��ي االنتخابات بأنه��ا واجب ،وق��ال :البد من
انتخ��اب الف��رد االصل��ح ،والب��د م��ن التدقي��ق في خصائ��ص هذا الف��رد ،ففي البل��د الذي
ضحى فيه المواطنون بدمائهم لتشكيل النظام ،البد من انتخاب االفراد األكثر صالحا.
وتاب��ع :ان القان��ون أك��د ان الجه��ة المخولة لتحديد االهلية لخ��وض االنتخابات هي:
مجلس صيانة الدس��تور ،وإذا أراد ش��خص ما ان يش��كك بهذا االمر ويعارض ،فإنه يرتكب
إثما وهذا يتعارض مع الدستور الذي ينبغي ان ننظر اليه بعظمة وإجالل.
م��ن ناحيت��ه دع��ا المرج��ع الديني في مدينة قم المقدس��ة آية اهلل ناصر مكار م ش��يرازي
المرشحين الرئاسيين الى اعتماد الصدق في الحمالت االنتخابية.
وق��ال م��كارم ش��يرازي ،ف��ي تصريح ادلى به ي��وم االربعاء في مقدم��ة درس الفقه لمرحلة
الخارج في قم المقدسة انه ال ينبغي الي مرشح منح وعود كاذبة والتغرير بالناس لبلوغ
المقعد الرئاسي مهما كان الثمن.
واك��د عل��ى ض��رورة اقام��ة انتخابات ملحمية تؤدي الى كس��ر ش��وكة االع��داء الذين
يخططون لزيادة الضغوط وقلة المشاركة في العملية االنتخابية فيما ستقل الضغوط
في حال كانت المشاركة واسعة.
واعتب��ر ان االنتخاب��ات المقبلة في ايران س��تترك تأثيرات عل��ى االعداء واالصدقاء معا
لذلك ينبغي ان تشكل المشاركة الملحمية هدفا.
ون��وه ال��ى مس��ؤوليات الش��عب والناخبي��ن ،موضح��ا ان��ه حي��ن يق��ال االنتخاب��ات ف��ي
الجمهوري��ة االس�لامية لذلك فان كلمة االس�لامية ترس��م خطا احم��ر لذلك يتحمل
الشعب والمرشحين مسؤولياتهم خاللها.
وانتق��د اس��اليب الحم�لات االنتخابي��ة ف��ي الغ��رب الس��يما ف��ي امي��ركا ،موضح��ا ان
المرشحين يتهمون بعضهم البعض باالنحراف الجنسي والكذب ويتبادلون التهم لذلك
ش��كلت ه��ذه االنتخابات عار على العالم الغرب��ي ولم تنس تصريحاتهم النهم اليعتمدون
خطا احمر واليشعرون باية التزامات اخالقية.
ونصح المرشحين في االنتخابات الرئاسية المقبلة في ايران بالتحلي بالصدق وتذكر
يوم الحساب والجزاء حيث ان هذه المناصب تنتهي بسرعة.
واكد آية اهلل مكار م ش��يرازي انه الينبغي ألي مرش��ح ان يش��وه س��معة منافس��ه حيث ان
الحفاظ على كرامة المسلم تكتسب االهمية كالحفاظ على حياته.
ولفت الى انه رغم المشاكل القائمة في المجاالت االقتصادية اال ان ايران لها الكلمة
االولى على صعيد المنطقة.

رئيس لجنة االمن القومي :أمريكا عدوة شعبنا
وداعمة ملنافقي خلق االرهابيني
أك��د رئي��س لجن��ة
االمن القومي والسياسة
الخارجي��ة ف��ي مجل��س
الش��ورى االسالمي عالء
الدي��ن بروج��ردي ان
أمري��كا ع��دوة الش��عب
وداعم��ة
االيران��ي
الرهابيي منافقي خلق.
وأش��ار ع�لاء الدي��ن
بروج��ردي ف��ي تصري��ح
لوكال��ة تس��نيم لالنباء
ال��ى لق��اء س��يناتور
بمتزعم��ة
امريك��ي
منافقي خل��ق االرهابية،
قائ�لا ،ان أمري��كا ع��دوة
الش��عب االيراني وداعمة
ارهابي��ي منافق��ي خل��ق،
فهي في هذا االطار تدعمهم.
وش��دد بروج��ردي عل��ى ان منظمة منافقي خلق البغيضة مجرد «مي��ت متحرك» «يفتقد اي
قيمة» ،مؤكدا ان منافقي خلق االرهابيين ال يمكنهم ان يرتكبوا اية حماقة امام ارادة الشعب
االيراني الحديدية.
وفيم��ا يتعل��ق باالس��تفتاء في تركي��ا ،قال بروجردي ان اي قرار يتخذه الش��عب التركي من
ش��أنه ان يك��ون اساس��ا لسياس��ة تركي��ا الداخلي��ة .ونوه رئيس لجن��ة االمن القومي والسياس��ة
الخارجية في مجلس الش��ورى االس�لامي الى ان مبدأ سياس��ة الجمهورية االس�لامية االيرانية
ليس قائما على التدخل في شؤون الدول ،قائال ،ان سياسة الجمهورية االسالمية االيرانية لم
ولن تكون قائمة ابدا على التدخل في شؤون الدول.

ايران وتتارستان تتعاونان في اجملال الصحي
التق��ى القنص��ل االيران��ي ف��ي ق��ازان عل��ي بم��ان اقبال��ي زارج وزي��ر الصح��ة بجمهوري��ة
تتارس��تان التابع��ة لالتح��اد الروس��ي ع��ادل وافي��ن ،للبح��ث ف��ي مج��االت التع��اون بي��ن
الجانبين.
وخالل اللقاء وصف وزير الصحة التتارستاني االوضاع الصحية والعالجية والمنجزات
الت��ي تحققت في الجمهورية االس�لامية االيرانية في مختل��ف المجاالت الطبية ومنها
الصح��ة والضم��ان وكيفي��ة المراك��ز الطبي��ة واالكتف��اء الذات��ي ف��ي االدوي��ة ومعدل
طول العمر.
ورح��ب وزير الصحة التتارس��تاني بتطوي��ر التعاون مع المراك��ز الجامعية والعالجية
االيراني��ة ،وق��ال ،سنرس��ل وف��دا من الخبراء لدراس��ة فرص التعاون ف��ي مجاالت الصحة
والع�لاج ال��ى ايران ،الننا نرغب بتبادل الخب��رات والتعاون المتبادل في قطاعات الصحة
وانتاج االدوية والمعدات الطبية مع الجانب االيراني.
من جانبه ش��رح اقبالي زارج منجزات ايران العالجية والصحية خالل االعوام االخيرة
ومنه��ا االس��تثمار ف��ي قط��اع الس��ياحة العالجية وتغطي��ة  40بالمائة من مش��روع طبيب
العائل��ة وانت��اج اللقاح��ات المختلفة والقيام س��نويا بـ  30الف زراع��ة لالعضاء وامكانية
توقي��ع مذك��رة تفاه��م بين الطرفين واالتفاق على المش��اركة النش��طة في المؤتمرات
العلمية والطبية كبداية للتعاون في مجال الصحة والعالج.
وق��دم القنص��ل االيراني خالل اللق��اء ايضا تقريرا عن أوضاع التعليم العالي في قطاع
الصح��ة والعالج ونجاحات االخصائيي��ن االيرانيين في انتاج االدوية والقيام بالعمليات
الجراحية المعقدة وانتاج معدات المستشفيات ،مؤكدا ضرورة تبادل االستاذة والطلبة
الجامعيين وتنظيم الورشات التعليمية المشتركة.

