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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6020
وايران تعلن إستعدادها الستضافة مركز إقليمي لدعم نشاطات الشركات الناشئة

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات :أمريكا باتت مدمنة على األحادية والعقوبات

قال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اإليراني في المؤتمر الدولي لإلبتكار في بحر قزوين
في باكو ،إن الواليات المتحدة أصبحت مدمنة على األحادية والعقوبات.
وأضاف محمد جواد اذري جهرمي في كلمته امام المؤتمر أمس األربعاء :إننا نواجه اليوم حكومة
ف��ي العال��م ،مدمن��ة على األحادية والعقوبات ،وهذا الس��لوك اإلدماني محفوف بالمخاطر بالنس��بة
للعال��م بأس��ره .وف��ي المؤتم��ر ال��ذي حض��ره وزراء االتص��االت وتكنولوجيا المعلومات ف��ي جمهورية
آذربايجان وتركيا وروسيا وبيالروسيا وليتوانيا وأفغانستان ،وكذلك مسؤولون وممثلون في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من  14دولة أخرى ،قال :إنشاء منظمات إقليمية وتطوير التعاون
مع دول الجوار هو السبيل للتعامل مع هذا التهديد .وصرح وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
في خطابه :إن حلنا إلدارة هذا التهديد هو خلق مناطق أقوى حولنا.

خالل ملتقى مدراء ورؤساء التحرير ورؤساء مراكز ومكاتب إرنا

وأشار آذري جهرمي إلى اللجنة الرباعية التي التئمت يوم الثالثاء بين إيران وجمهورية آذربايجان
وروسيا وتركيا بشأن (إنشاء كيان إقليمي خاص لدعم أنشطة الشركات الناشئة) ،مضيفاً أن هذا
اإلتفاق الرباعي هو مثال على تشكيل كيانات إقليمية أقوى.
وأض��اف :يج��ب أن نواص��ل طريقن��ا نح��و إنش��اء مؤسس��ات إقليمية حت��ى نتمكن م��ن التغلب على
التحدي��ات الت��ي خلقتها المواقف األحادية الجانب ل�لأدارة االمريكية في جميع المجاالت ،خاصة
في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وق��ال وزي��ر االتص��االت وتكنولوجي��ا المعلوم��ات :إن الجمهورية اإلس�لامية اعتم��دت نهجا ناجحا
للتح��ول الرقم��ي ،وق��د قام الش��باب اإليراني بتحركات كبي��رة في تطوير االتص��االت وتكنولوجيا
المعلومات .وأضاف آذري جهرمي :نحن مستعدون لمشاركة الخبرات التي بنيناها في مسار التطور
والتنمية الرقمية مع الدول األخرى.
وكان وزي��ر االتص��االت وتقني��ة المعلومات محمد جواد آذري جهرمي قد التقى في باكو برئيس
جمهورية آذربايجان الهام علي اف وبحث معه في القضايا ذات االهتمام المشترك.
وافاد مراس��ل ارنا من العاصمة اآلذربايجانية ،ان س��فير الجمهورية االس�لامية االيرانية في باكو
جواد جهانغيري زادة رافق آذري جهرمي في هذا اللقاء.
كم��ا اقت��رح محم��د ج��واد آذري جهرم��ي ،ف��ي االجتم��اع الرباع��ي ل��وزراء تكنولوجي��ا المعلوم��ات
واالتصاالت في إيران وآذربايجان وروس��يا وتركيا في باكو ،إنش��اء مركز إقليمي لدعم نش��اطات
الشركات الناشئة وقال :إيران على استعداد الستضافة هذا المركز.
وقال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،إن فكرة الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية هي إنش��اء
سوق مشتركة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بين إيران  ،وروسيا وآذربايجان وتركيا.
واش��ار الى االجتماعات والمناقش��ات المكثفة الس��ابقة مع وزراء هذه الدول على هامش قمة عشق
آب��اد واجتم��اع آي ت��ي ي��و في دب��ي ،قائ ً
ال إن إي��ران قدمت اقتراحا ملموس��ا ومحددا لدعم الش��ركات
الناشئة على المستوى اإلقليمي.
وق��ال آذري جهرم��ي ،إن االقت��راح اإلقليم��ي يس��تند عل��ى دع��م أنش��طة الش��ركات الناش��ئة وعق��د
المع��ارض والمؤتم��رات اإلقليمي��ة ح��ول أعم��ال جدي��دة بمش��اركة أربع��ة بل��دان  ،وإي��ران مس��تعدة
الستضافة المركز في طهران.
وأش��ار الى الطبيعة المتغيرة لالقتصاد العالمي والدور المتزايد للش��ركات الناش��ئة والشركات
الجديدة في االقتصاد الرقمي ،مؤكدا بان الحكومات ،مع فهم هذا التطور ،يمكن أن تتخذ خطوات
فعالة لدعم الشركات الناشئة إليجاد أسواق عالمية.
ويقام المعرض الدولي الرابع والعشرون لالتصاالت واالبتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت باكو-تل  2018-في الفترة من  4الى  7ديسمبر ،وبمشاركة  14شركة إيرانية.

مطهري :اإلعالم الحلقة التي تصل بني الشعب والحكومة

قاسمي :إيران لن تخضع
للضغوط األمريكية

أك��د النائ��ب الثاني لرئيس مجلس الش��ورى
اإلس�لامي عل��ي مطه��ري عل��ى الدور الرئيس��ي
لوكاالت األنباء والمراس��لين واإلعالميين في
بن��اء ال��رأي الع��ام ،معتب��را الصحاف��ة المكتوبة
بأنها الركن الرابع للديمقراطية.
وخ�لال المراس��م الختامي��ة لملتق��ى م��دراء
ورؤس��اء التحري��ر ورؤس��اء مراك��ز ومكات��ب
وكال��ة الجمهوري��ة اإلس�لامية لألنب��اء (إرن��ا)
أش��اد مطه��ري ب��األداء المس��تقل لوكال��ة إرنا،
قائال :ان هذه الوكالة االخبارية حافظت دوما
عل��ى إس��تقاللها وهويتها الوطني��ة؛ وداعيا الى
إستمرار هذا النهج.
واعتبر مطهري وس��ائل اإلعالم بأنها الحلقة
الت��ي تص��ل بي��ن الش��عب والحكوم��ة؛ مؤك��دا
ض��رورة تكثيف الجهود من قبل وس��ائل اإلعالم
إليص��ال إحتياج��ات أبن��اء الش��عب ال��ى أس��ماع
المسؤولين والدفاع عن حقوق الناس.
كما ّ
حث المسؤول البرلماني وسائل اإلعالم
عل��ى تقديم صورة واضحة عن مواطن الضعف
ل��دى الحكومة؛ مؤك��دا ان ه��ذه التفاعالت إذا
م��ا تم��ت بص��ورة صحيح��ة ،تصب ف��ي مصلحة
المجتمع برمته.
واعتبر مطهري الدفاع عن حقوق المواطنين
من المهام الرئيسة لوسائل اإلعالم؛ مؤكدا انه
في إطار األنظمة السياس��ية الحرة ،المراسلون
يتمتعون بالقوة ويشكلون مصدرا للتغيير.
وف��ي جان��ب آخر ،أكد النائ��ب الثاني لرئيس
مجل��س الش��ورى االس�لامي أن أم��ن الع��دو

يتمث��ل في إثارة الفوض��ي داخل البالد؛ مضيفا
ان الصم��ود والمقاوم��ة س��تؤدي ال��ى إحب��اط
مخط��ط ترامب وانه س��يتراجع عن مواقفه في
نهاية المطاف.
كم��ا اش��ار النائ��ب الثان��ي لرئي��س مجل��س
الش��ورى اإلس�لامي الى ض��رورة تبيي��ن المبادئ
اإلس�لامية للسياس��ة الخارجية من قبل وسائل
اإلع�لام؛ مضيف��ا ان��ه م��ن وجه��ة نظ��ر اإلس�لام
يتوج��ب علين��ا مس��اعدة ال��دول اإلس�لامية
والدف��اع عنه��ا ومكافح��ة اإلحت�لال وان ال يت��م
إعتبار هذا النهج بالـسياسة التوسعية.
م��ن جانب��ه ،ق��ال المتح��دث بإس��م وزارة
الخارجي��ة اإليراني��ة به��رام قاس��مي أن أمري��كا
تس��عى عب��ر تش��كيل لج��ان ومجموع��ات ف��ي
مختل��ف انح��اء العال��م والس��يما دول الج��وار

خالل لقائه السفير االسباني في طهران

ممثل اآلشوريني في اجمللس :األقليات
الدينية تتمتع بحقوق املواطنة املتساوية
ق��ال ممثل اآلش��وريين ف��ي مجلس الش��ورى اإلس�لامي ،إن األقليات
الديني��ة ف��ي إي��ران تتمت��ع بحق��وق متس��اوية م��ع باق��ي المواطني��ن
اإليرانيين اآلخرين ،ويمارس��ون طقوس��هم الديني��ة والثقافية بحرية
تامة.
وأش��ار ممث��ل اآلش��وريين ف��ي مجلس الش��ورى االس�لامي يوناتن بت
كليا خالل لقائه السفير االسباني في طهران إدواردو لوبيز بوسكيتس
 ،الى أوضاع األقليات الدينية ومكانتها في إيران ،وأضاف ان االشوريين
عاش��وا جنب��ا الى جنب مع س��كان هذه األرض بصداق��ة ومودة وتمتعوا
بالحقوق الفردية والحريات االجتماعية والدينية بشكل كامل.
وأش��ار الى العالقة بين إيران وإس��بانيا وقال  :هناك مجاالت واس��عة

تس��عى لعرقلة مجاالت التعاون االقتصادي مع
إيران ،لكننا س��نتجاوز ه��ذه المرحلة من خالل
ادارة دقيق��ة ومنتظم��ة ول��ن نخض��ع للضغ��وط
األمريكية.
وفي تصريح له أمس األربعاء خالل الملتقى،
أكد قاسمي أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
لديها امكانيات واس��عة جداً تمكنها من اجتياز
المرحلة الراهنة بسهولة.
وتط��رق قاس��مي ال��ى اإلتف��اق الن��ووي،
مؤك��دا ان��ه اتاح إلي��ران دوراً فاع ً
ال على صعيد
المعادالت اإلقليمية والدولية ،وكان من ش��أن
ه��ذه العملي��ة ان توف��ر مناخ��ا جدي��دا ف��ي حال
اس��تمرارها؛ لك��ن التط��ورات اإلقليمية ومجيء
ترامب والمواقف األمريكية الجشعة واالحادية،
ادت ف��ي نهاي��ة المطاف الى انس��حاب واش��نطن

لتنمي��ة العالق��ات بين البلدين ،األمر ال��ذي يمكن أن يؤدي الى تعزيز
التعاون في جميع المجاالت ،وخاصة العالقات البرلمانية.
وأش��ار ب��ت كلي��ا ال��ى الوض��ع الحال��ي ف��ي العال��م واالضطراب��ات
اإلقليمي��ة والدولي��ة ،وق��ال إن��ه وفق��ا للتعالي��م الديني��ة ،ف��إن تجن��ب
الح��رب والع��داء ه��و مطل��ب جمي��ع األدي��ان الس��ماوية  ،وإن األزم��ات
العس��كرية ف��ي المنطق��ة ،ه��ي محاول��ة م��ن قب��ل االس��تكبار العالم��ي
للهيمنة على المنطقة.
وأك��د :م��ن األفضل ألولئ��ك الذين يدع��ون الديمقراطية وحقوق
اإلنس��ان أن يتعض��وا م��ن تعالي��م األنبي��اء م��ن أجل إس��تتباب الس�لام
واالستقرار في العالم.
وأش��ار ممث��ل اآلش��وريين ف��ي البرلم��ان ال��ى عق��د االجتم��اع الق��ادم
لآلش��وريين ف��ي إس��بانيا ،مؤكدا ان الحوار بي��ن األديان له دور كبير
في زيادة الوعي الديني والتسامح لتجنب التطرف والعنف.
بدوره أشار سفير اسبانيا في طهران إدواردو لوبوس بوسكيتس  ،الى
الخلفي��ة الجي��دة للعالق��ات بي��ن البلدي��ن ،قائ�لا إن طه��ران  -مدريد
تربطه��ا عالق��ات قوي��ة كان��ت دائم��ا س��ندا جي��دا لتطوي��ر العالق��ات
الودية بين البلدين.

إزاحة الستار عن النصب التذكاري ملعاقي األسلحة الكيمياوية
قال رئيس الوفد االيراني لمعاقي االسلحة
الكيمياوية المشارك في مؤتمر الهاي لحظر
انتش��ار الس�لاح الكيمي��اوي ،س��جاد قاس��مي،
ان��ه س��يتم قريب��ا ازاح��ة الس��تارعن النص��ب
الت��ذكاري لمعاق��ي االس��لحة الكيماوي��ة في
مدين��ة سردش��ت بحافظة اذربايج��ان الغربية
(شمال غرب).
واوض��ح قاس��مي ف��ي تصري��ح لمراس��ل ارنا،
ان المؤتم��ر ش��ارك فيه ممثلون ع��ن  198دولة
ومنه��ا اي��ران الت��ي كان��ت له��ا نش��اطات ذات
الصل��ة منه��ا اقام��ة مع��رض للص��ور واالفالم

الظه��ار م��دي معان��اة ومظلومي��ة المعاقي��ن
االيرانيين جراء االسلحة الكيمياوية.
واش��ار الى توجيه الدع��وة لرئيس المنظمة
لحض��ور حف��ل ازاح��ة الس��تار ع��ن النص��ب
التذكاري لمعوقي االس��لحة الكيمياوية في
سردشت.
واض��اف رئي��س الوف��د االيران��ي لمعاق��ي
االس��لحة الكيمياوية الى اله��اي ،ان عددا من
معاق��ي االس��لحة الكيمياوي��ة خ�لال الح��رب
المفروض��ة ( )1988-1980حض��روا المؤتم��ر
ليش��كوا ادل��ة حية على جرائ��م النظام البعثي

البائد .وحول منجزات الوفد خالل مشاركته
المؤتمر خالل االعوام الماضيه ،قال قاسمي:
ان تبيي��ن وش��رح مظلومي��ة معاق��ي اس��تخدام
االس��لحة الكيمياوي��ة عل��ى صعي��د المنظم��ة
الدولي��ه واالع�لام الدول��ي وكذل��ك انش��اء
ش��بكة لدع��م ضحاي��ا االس��لحة الكيمياوي��ة
االيرانيي��ن ف��ي الموق��ع االلكترون��ي الرس��مي
لمنظمة حظر استخدام االسلحة الكيمياوية
وانش��اء صن��دوق لدع��م الضحاي��ا وكذل��ك
اقام��ة نص��ب ت��ذكاري لهؤالء في مق��ر االمم
المتحدة.

من اإلتفاق النووي والتوجه نحو اعادة الحظر.
ولف��ت المتح��دث باس��م الخارجي��ة ال��ى ان
الظ��روف الراهن��ة في البالد باتت اكثر تعقيدا
م��ن الفت��رة الس��ابقة؛ مضيف��ا :لق��د تش��كلت
مؤسس��ة ضخم��ة ف��ي وزارة الخارجي��ة الخزان��ة
األمريكية ،فضال عن لجان ومجموعات تشكلت
ف��ي انح��اء العال��م والس��يما ال��دول المج��اورة
والتي تس��عي لعرقلة مس��ار التعاون االقتصادي
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
واردف ان األمريكيي��ن وف��ي ض��وء حس��اباتهم
الخاطئ��ة تص��وروا أن إي��ران ستنس��حب م��ن
اإلتف��اق الن��ووي ،وس��يتاح له��م ان حش��د العالم
ضده��ا؛ لك��ن الجمهورية اإلس�لامية ل��م تخرج
م��ن اإلتف��اق الن��ووي وبالتالي تغي��رت المعادلة
واللعبة السياس��ية لصالحنا ،فيما باتت أمريكا
معزولة.
واش��ار قاسمي الى ان معظم بلدان العالم بما
يش��مل اوروب��ا والصي��ن وروس��يا وايض��ا أمري��كا
الالتيني��ة ،اعرب��ت عن تأييدها إلس��تمرار وبقاء
اإلتف��اق الن��ووي وه��ي تب��ذل جهده��ا ف��ي ه��ذا
الس��ياق؛ لكن أمريكا التي باتت تشعر بالضعف
عمدت الى تشديد الضغوط على إيران.
وف��ي مع��رض االش��ارة ال��ي المفاوض��ات م��ع
االتحاد األوروبي لضمان المصالح االقتصادية
اإليراني��ة ضم��ن اإلتف��اق الن��ووي ،ق��ال :كان
م��ن المفت��رض ان نتمك��ن ف��ي غض��ون فت��رة
قصي��رة التوص��ل ال��ى حل��ول ،دون ان تكتم��ل
ه��ذه اآللي��ات وذلك ج��راء اس��باب عديدة منها
التعقيدات التي تم ّر بها القرارات داخل االتحاد
األوروبي ،وبطبيعة الحال فقد كانت الضغوط
األمريكي��ة على االتح��اد ثقيلة ج��دا وقد بذلوا
جهدوا حثيثة بهدف افشال هذه اآلليات.

قائد القوة البرية للجيش:
مستعدون للرد على كافة
التهديدات
اك��د قائ��د الق��وة البري��ة للجي��ش االيران��ي
العميد كيومرث حيدري ،ان هذه القوة ح ّققت
تقدم��ا ملحوظ��ا ف��ي مج��ال قدراته��ا القتالي��ة
والتنق��ل الس��ريع؛ قائ�لا  :ب��كل ج��رأة نؤك��د
استعدادنا لل ّرد على كافة التهديدات.
وفي تصريح خالل زيارته فيلق الشهيد اللواء
برويز حبراني ش��مال شرقي البالد ،قال العميد
حي��دري  :ان قي��ادة القوة البري��ة للجيش ترتكز
عل��ى  3عناص��ر اساس��ية وه��ي ال��والء والعدال��ة
والكف��اءة؛ مضيف��ا نح��ن نب��ذل قص��ارى جهدنا
لنبلغ اهدافنا من خالل االلتزام بهذه الركائز.
واش��ار القائد العس��كري االيران��ي الى تاكيد
س��ماحة القائ��د الع��ام للق��وات المس��لحة عل��ى
النهوض بمستوى الجاهزية القتالية وتحسين
الظروف المعيشية لدى هذه القوة؛ مردفا  :لقد
اتخذت خطوات فاعلة بمس��اندة القيادة العامة
للجيش في هذا الخصوص.
ون �وّه العمي��د حي��دري ال��ى ان��ه ت��م بفض��ل
توجهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة،
العم��ل عل��ى رف��ع مس��توى االداء والتخص��ص
والمهني��ة ،وبالتال��ي بل��وغ االكتف��اء الذات��ي
وتحديث الصناعات الدفاعية وتطوير المعدات
والس�لاح ل��دى الق��وة البري��ة للجي��ش؛ مؤكدا
 :نق��ول ب��كل ج��رأة انن��ا مس��تعدون لل��رد عل��ى
كافة التهديدات.

2

رئيس مؤسسة الشهيد :ينبغي ايصال نداء معاقي
السالح الكيمياوي املظلومني الى العالم اجمع
اكد رئيس مؤسسة الشهيد في ايران حجة االسالم (سيد محمد علي شهيدي) على ايصال
نداء مظلومية معاقي االسلحة الكيمياوية الى مسامع العالم اجمع.
وفي لقائه أمس االربعاء رئيس وفد معاقي االسلحة الكيمياوية (سجاد قاسمي) الى المؤتمر
الثال��ث والعش��رين لمظمن��ة حظ��ر الس�لاح الكيمي��اوي الدولية ،اذ اش��اد بجهود اعض��اء الوفد
االيراني ،قال :انتم حملتم رسالة المعاقين المظلومين والشعب االيراني الى مساع العالم.
ونوّه حجة االس�لام ش��هيدي باقتراب الذكرى االربعين النتصار الثورة االسالمية في ايران؛
مبينا ان الثورة قدمت انموذجا منقطع النظير من الصمود الى العالم؛ حيث ان العالم خالل
المرحلة ما قبل الثورة االسالمية كان يقبع تحت سيطرة نظام ثنائي القطبية دون ان تجرأ
اي دولة على مواجعته.
وتاب��ع :لك��ن الثورة االس�لامية وقفت ام��ام كال القويتين واس��تطاعت ان تقلب معايير نظام
القبطية الثنائية في العالم؛ االمر الذي حدى بالقوى العالمية انذك ان تقرر استهداف الثورة
والقضاء عليها بكل ما توفر لها من قوة.
واش��ار رئي��س مؤسس��ة الش��هيد ال��ى ان ح��رب الثمان��ي س��نوات المفروض��ة عل��ى الجمهوري��ة
االسالمية االيرانية شكلت احدى اآلليات التي استخدمها العالم بأسره ضد الثورة االسالمية،
لكنه واجه صمودا ملحميا من جانب الشعب االيراني وقواته المضحية.
وقال حجة االسالم شهيدي ،االعداء لم يدخروا جهدا بل استخدموا كافة الوسائل واآلليات

في هذه الحرب للقضاء على الجمهورية االس�لامية؛ مبينا ان احد اهم هذه االس��اليب تمثلت
في استخدام مكثف للسالح الكيمياوي والذي لم يسبق له نظير في حينه.
واك��د رئي��س مؤسس��ة الش��هيد ان الث��ورة االس�لامية قائم��ة عل��ى  3اركان اساس��ية اال وهي
القي��ادة وااليم��ان وتواج��د الش��عب في الس��احات؛ منوها الى ضرورة التمس��ك به��ذه الركائز
لحماية الثورة وضمان اهدافها السامية.
من جانبه ،قدم رئيس الوفد االيراني لمعاقي السالح الكيمياوي في هذا اللقاء تقريرا حول
مش��اركته والوفد المرافق في المؤتمر الثالث والعش��رين لمنظمة حظر الس�لاح الكيمياوي
الذي عقد في  29نوفمبر الماضي بالهاي.

وزير الثقافة واالرشاد يعني رئيس ًا جديد ًا ملنظمة
الحج والزيارة في البالد
من المقرر ان يقوم وزير الثقافة واالرش��اد االس�لامي «عباس صالحي» باصدار قرار االس��بوع
المقبل يعين بموجبه « علي رضا رشيديان» رئيسا جديدا لمنظمة الحج والزيارة في ايران.
وأف��ادت وكال��ة تس��نيم لألنب��اء ،ان «عل��ي رض��ا رش��يديان» هو المحافظ الس��ابق لخراس��ان
رض��وي ( ش��مال ش��رق اي��ران) ف��ي الحكومة الـ  11و ال �ـ .12يذكر ان «حمي��د محمدي» يتولى
حاليا رئاسة منظمة الحج والزيارة اإليرانية.

وفد نيابي إيراني يلتقي رئيس اللجنة الثقافية في البرملان اإليطالي

تأكيد طهران وروما على تعزيز مستوى العالقات في جميع اجملاالت
إلتق��ى وف��د نياب��ي إيران��ي ضم عددا م��ن أعضاء
لجن��ة التعلي��م واألبح��اث بمجل��س الش��ورى
اإلس�لامي ،م��ع رئي��س لجن��ة الثقاف��ة والتعلي��م
والعلوم في البرلمان اإليطالي لويجي غالو وبحث
معه في المواضيع ذات اإلهتمام المشترك.
وأعرب رئيس الوفد البرلماني اإليراني أس��د اهلل
عباسي عن تقديره لرئيس لجنة الثقافة والتعليم
والعل��وم ف��ي البرلم��ان اإليطال��ي؛ منوه��ا ب��دور
برلمان��ي البلدي��ن في تعزي��ز مس��توى العالقات؛ و
واصف��ا الزي��ارات التي أجريت بي��ن الوفود النيابية
خالل العام الماضي بـ الجيدة.
وفيم��ا لف��ت ال��ى أن إيطالي��ا واح��دة م��ن أول
الوجهات الدراسية للطالب اإليرانيين ،دعا عباسي
البرلمان اإليطالي ال سيما لجنة الثقافة والتعليم
والعل��وم ف��ي ه��ذا البرلمان ،الى توفير التس��هيالت
الالزمة في هذا الصدد.
ب��دوره ،أش��ار رئي��س لجن��ة الثقاف��ة والتعلي��م
والعلوم في البرلمان اإليطالي الى طاقات التعاون

المتوف��رة لدى البلدين وتاري��خ العالقات بين روما
وطه��ران ف��ي مج��ال التع��اون الثقاف��ي والعلم��ي؛
ش��اكرا الوفد اإليراني على هذه الزيارة ،ومؤكدا
ان زيارات كهذه مفيدة في سياق توطيد العالقات،
كم��ا وع��د بدراس��ة القضاي��ا المعني��ة بالط�لاب
اإليرانيين وبذل قصارى الجهود لحل مشاكلهم.
وفي س��ياق متصل اش��ار أش��ار س��فير الجمهورية
اإلس�لامية ف��ي روم��ا حمي��د بي��ات ال��ذي حض��ر
اللق��اء ايضا ،اش��ار الى تاري��خ العالقات البرلمانية
بي��ن البلدي��ن بم��ا ف��ي ذل��ك اللق��اء األخي��ر بي��ن
وزي��ر الخارجي��ة محم��د ج��واد ظري��ف م��ع رئي��س
مجل��س الن��واب اإليطالي روبرتو فيك��و؛ معربا عن
أمل��ه ب��أن يس��هم ه��ذا اللق��اء ف��ي تعزي��ز العالقات
الجامعية والعلمية بين البلدين .هذا ،وسلم الوفد
البرلمان��ي اإليران��ي دع��وة م��ن مجل��س الش��ورى
اإلس�لامي عل��ي الريجان��ي ورئي��س لجن��ة التعليم
واألبح��اث النيابية محمد رض��ا عارف الى الجانب
اإليطالي لزيارة ايران.

ضبط ُطنني من األفيون في بوشهرُ ،
وطن في سيستان وبلوجستان
ق��ال قائ��د خف��ر الس��واحل ف��ي محافظ��ة بوش��هر ،إن ك��وادر خف��ر الس��واحل نجح��وا وم��ن خالل
تنفي��ذ عملي��ات اس��تخباراتية ،من اكتش��اف أل��ف و  200كيلوغرام من األفيون المخبأ في ش��اطئ
ديل��م بالمحافظ��ة .وأض��اف العمي��د ول��ي اهلل رضائي نجاد للصحفيي��ن يوم األربع��اء ،أن قوات خفر
السواحل في المحافظة حصلت على معلومات نتيجة نشاطات استخباراتية قامت بها عن عصابة
لتهريب المخدرات ونجحت في ضبط هذه الكمية من المخدرات واعتقال احد المتهمين وتسليمه
للسلطات القضائية.
وأض��اف رضائ��ي نج��اد :كل س��واحل ونقاط محافظة بوش��هر تق��ع تحت مراقبة خفر الس��واحل،
ويعمل الضباط على مدار الساعة لمواجهة المهربين .
وأش��ار الى أنه خالل النصف األول من هذا العام  ،تمكنت قوات خفر الس��واحل في محافظة بوش��هر
من ضبط ألف و 903كيلوغراما من المخدرات في القطاع البحري .في السياق ذاته أعلن قائد قوى
االم��ن الداخل��ي ف��ي محافظة سيس��تان وبلوشس��تان (جنوب ش��رق) العميد محمد قنب��ري عن ضبط
 1.7طن من المخدرات في مدينة س��رباز التابعة للمحافظة بعد اش��تباكات مس��لحة مع المهربين.
وق��ال العمي��د قنب��ري :إن��ه في أعقاب وص��ول أنباء عن وجود مهربي��ن في المناطق الحدودية س��رعان
ما وصل الضباط المعنيون إلجراء مزيد من التحقيقات حيث تم اكتش��اف الس��يارات المهربة من
خ�لال إقام��ة س��يطرة خفي��ة على الطريق .وأش��ار الى أن ق��وي األمن الداخلي تمكنت بفضل إش��رافها
اإلستخباراتي على المنطقة من اإلطالع على نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات الى
داخل البالد ،حيث قامت على الفور بنصب كمائن وتكثيف اإلستحواذ األمني على المنطقة؛ مشيرا
الى ان القوى األمنية وبعد اطالقها النار على المهربين استحوذت على مركباتهم .وأضاف قائد قوى
االمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان أنه بعد تطهير المنطقة والقاء القبض على ثالثة
م��ن المهربي��ن ت��م ضبط 1720كغم من االفيون و  21كغم و  600غرام من الهيروين و كيلوغرامين
من الحشيش .و ُتعتبر محافظة سيستان وبلوشستان المحافظة االولى والرائدة عالميا في مكافحة
المخدرات وتبلغ مساحتها  187الفا و 502كيلومتر مربع مركزها مدينة زاهدان ،ذات طول حدودي
مع أفغانستان وباكستان يبلغ  1100كيلومتر.

