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املفروضة عليها  عقوباتالاعتبار ب حيث قامتدول يف العامل يف مجال الصيدلة  7تعد إیران واحدة من أفضل 

يف مجال  يةعامل ناشئةقوة  باتت إیران األدوية كنقطة انطالق لها، ويعتقد البعض أن األدلة تظهر أن يف مجال

سرتاتيجية هي "صناعة أهم مجاالت العلوم التي تلعب دوًرا مهً� يف إنتاج السلع اال منف .صناعة األدوية

مية، إال أن الصيدلة، األدوية". عىل الرغم من أن إيران كانت من مستوردي األدوية قبل انتصار الثورة اإلسال

وقفا  ،وصلت إيرانث یمثل القطاعات األخرى، خضعت لتغي�ات وبدأ إنتاج األدوية املختلفة محلًيا، بح

 كلية 20 هناك حوايلف إنتاج األدوية. دیصع ی% عل95من  أكرث االكتفاء الذايت يفمن إىل مرحلة  ،لإلحصاءات

 تغطي القطاع� العام والخاص.هي يف إيران و فاعلةرشكة أدوية  150 قاربی وما للصيدلة

وهذا مصدر فخر ، ٪97معدل اإلنتاج املحيل إىل  وصلاألدوية، إنتاج  علی صعديف موضوع االكتفاء الذايت  

لصناعة و وتعزيزها، املرتبة العلمية للبالد تطوريحتل الصيادلة يف البالد مكانة خاصة علی صعید حيث  لها.

 .املقاوم االقتصاد، أیضاً دور بارز وممیز يف دفع وتنفيذ سياسات اإلنتاج صعیدعلی  ةیاألدو

رشكة بحلول نهاية  160 إىل 2عدد الرشكات العلمية من يف مجال الخاليا الجذعية والطب الرتميمي، تطور 

 . 2020سبتمرب

الق أنواع مختلفة سيتم إطيث ح اليونيسف، بحسب إن إيران هي ثامن أكرب منتج للقاح، يف العام املقبل

علنت وزارة الصحة هذا الصدد ا يف. ومن لقاحات كورونا يف البالد، والتي يتم تجربتها واختبارها يف البالد

 .دیالجد را�یخالل العام اإل نییرانیکل اإل حیتلق تمیس هان ةیرانیاإل
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 لصناعة األدوية  عاملية ناشئةقوة إيران؛ 

يف املائة؛ زادت    6إىل    3هي واحدة من أكرب الصناعات يف العامل مبعدل �و سنوي يرتاوح من    صناعة إنتاج األدویة  إنّ 

ومن املتوقع    2019مليار دوالر يف عام    1250إىل    2009مليار دوالر يف عام    800عائدات صناعة األدوية يف العامل من  

 . 2023مليار دوالر يف عام  1500أن تصل إىل 

إج�يل    فإنّ ة،  املحصل  يف فُخمس  األع�ل  لجمبع  والتطوير  البحث  صناعة    یتكاليف  مجال  يف  ترصف  العامل 

ويف  باملائة من عائدات مبيعات الصناعة يف مجال البحث والتطوير.    15املستحرضات الصيدالنية، وإعادة استث�ر  

هذين  ل  املتقنة  الرشكاتأن    ثیاالبداع والتسويق ه� التحديان الرئيسيان لصناعة األدوية، ح  عامال  عدّ یُ هذا الصدد  

 أكرث نجاًحا.  عتربانیاملجال� 

 عقوبات الاعتبار  ب  حيث قامتدول يف العامل يف مجال الصيدلة    7يف الوضع الحايل، تعد إیران واحدة من أفضل  

  ية عامل  ناشئةقوة    باتت  إیران  األدوية كنقطة انطالق لها، ويعتقد البعض أن األدلة تظهر أن  املفروضة عليها يف مجال

 . صناعة األدويةيف مجال 

رجع التكلفة املنخفضة نسبيًا للفرد الواحد من  تدوالًرا فی إیران و   75من الدواء حوايل    الواحد  الفرد  حصةبلغ  ت

أقل م�   بشکل عام  ن أسعار األدوية يف إيرانحيث ا  .ألدوية العامة بشكل أسايسلستخدام املواطنین  اإلی  األدوية  

 هي عليه يف البلدان األخرى يف املنطقة. 

العقوبات، إىل    � یس  األزمات السياسية، وال  نشوبالرغم من    یوصلت صناعة األدوية يف العقود األربعة املاضية، عل

تقوم بعرض   ثیاألدوية إىل جانب الصناعات الدوائية للدول املتقدمة، ح  تصدير  دمن التطور والقدرة عىل صعي  حدٍّ 

 .املصنعة لألدوية یرب كال  البلدان يف  اإليرانيةاألدوية  یشعار "صنع يف إيران" املندرج عل یويرتدد صد ةیواألد

األدوية يف رشكات األدوية الكب�ة.    دیصع  یوتطبيق معرفة املتخصص� عل   مناسبةً   تحقيق هذا الهدف إدارةً   سيتطلب

  ی صانعي السياسات بقدرتها عل  مع اهت�مصحيح    متت إدارة صناعة األدوية يف البالد بشكلٍ لو    �یبعبارة أخرى، ف 

من الوصول إىل أحد أهم األسواق العاملية يف املستقبل غ� البعيد.  ستتمكن    إن إيرانف العملة الصعبة للبالد،    ریتوف

هم، نظرًا لرتكيز النظام عىل الصادرات غ� النفطية، �كن أن يشكل مستقبًال مرشقًا القتصاد  إن تحقق هذا األمر امل

 البالد. 

سرتاتيجية هي "صناعة األدوية". عىل الرغم من أن أهم مجاالت العلوم التي تلعب دوًرا مهً� يف إنتاج السلع اال   من

مية، إال أن الصيدلة، مثل القطاعات األخرى، خضعت  إيران كانت من مستوردي األدوية قبل انتصار الثورة اإلسال 
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  االكتفاء الذايت يف من  إىل مرحلة    ،وقفا لإلحصاءات  ،وصلت إيرانث  یلتغي�ات وبدأ إنتاج األدوية املختلفة محليًا، بح

 إنتاج األدوية.  دیصع ی% عل95من  أكرث

 قاربی  وما  للصيدلة  كلية  20  هناك حوايلتظهر أن    ة،یقدرة الدولة يف مجال صناعة األدو  علیعامة    نظرةقاء  لاإن  

٪ من  5ن  نسبة تقل ع   تغطي القطاع� العام والخاص. قد يظن البعض أنهي  يف إيران و   فاعلةرشكة أدوية    150

أدوية خاصة وألمراض   يه األدوية املستوردة،    تلكدفع الكث� من املال، لكن    ي عدمتعن ستوردة، لذلك،  املاألدوية  

  أدى   مليار تومان.  11000مبيعات صناعة األدوية البالغ    ٪ من إج�يل  30حوايل ما يقارب من    هال  صصخیالخاصة، و

إيران   الصيدالنية يف  النخبة  األولنجاح  املرتبة  احتاللها  الثان  ةاملنطق  یف  یإىل  نتاج  إ   دیصع   یعل   ایً عامل   ةیواملرتبة 

 . ةیاألدو

إىل إنشاء أسواق   رانیعاف احتياجات البالد ونتيجة لذلك، تتطلع اأض  4.5إىل    4قدرة إنتاج األدوية يف إيران    تبلغ

 جديدة لتقليل التكاليف غ� املستوعبة لرشكات األدوية اإليرانية وخفض أسعار األدوية للمستهلك� املحلي�.

 

 إنتاج األدوية دیصع یاالكتفاء الذايت علحصول 

  35000األدوية العاملية وبلغت القيمة السوقية إلنتاج األدوية يف ایران  عد إيران من إحدى القوى الناشئة يف صناعة  ت

  م�   يف املائة سنويًا يف السنوات العرش املاضية،  30إىل    28هذه الصناعة مبعدل    تطورت، إذ  2020  مليار تومان عام

 جعلت إيران مزدهرة يف هذا املجال. 

حيث    وهذا مصدر فخر لها.،  ٪97معدل اإلنتاج املحيل إىل    وصلاألدوية،  إنتاج    علی صعديف موضوع االكتفاء الذايت  

 صعیدعلی    ةیلصناعة األدوو   وتعزيزها،  املرتبة العلمية للبالد  تطوريحتل الصيادلة يف البالد مكانة خاصة علی صعید  

 . املقاوم االقتصاد، أیضاً دور بارز وممیز يف دفع وتنفيذ سياسات اإلنتاج

، مبا يف ذلك الجمهورية اإلسالمية ةيدعد  دولبسبب انتشار ف�وس كورونا؛ يعا� املجتمع الدويل، وخاصة شعوب  و 

صعبة  ة،یرانیاإل ظروف  للحكو حيث    . من  الرئيسية  األولوية  واألدوية  العالج  إىل  الحاجة  والشعبأصبحت   مة 

يف البلدان األخرى إىل عملية الوقاية؛    جية، �كن أن يؤدي استخدام املرافق الطبية والعال يف هذه الظروف     .اإلیرانیین

األمريكية القمعية جعلت من الصعب   ةیکورونا وعالجه، لكن العقوبات القاس  روسفیمواجهة    یيساعد فحیث  

 .إجراءات هکذا تخاذاعىل إيران 
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جميع الصيادلة لحملة   دفع  ؛ ماالبالد  عمت  التي  جائحة کورونا  ضد  الصارمة  اإلجراءاتمن  العديد  الصيادلة    اتخذ

 والقدرة العلمية التي عملت بها منذ سنوات. قاحات وهذا يدل عىل الشعور باملسؤولية  لإنتاج ال

تتعرض رشكات األدوية واملعدات الطبية العاملية لضغوط من جهة العمل مع إيران ويُنظر إىل بعض مشكالت إيران  

ذلك؛ بحيث   علی صعیدالرئيسية   تتجاوز  القضايا  لكن  مالية،  أنها تحويالت  الطبية عىل  واملعدات  األدوية  توف� 

يف    واستمرتمع إيران منذ سنوات    کات عملتن هذه الرش أ لضغوطات خارجیة، مع    تتعرض بعض رشكات األدوية

 .العمل يف فرتة العقوبات السابقة

يف   60إىل    50إیران    ىا يف تحقق االكتفاء الذايت فی إیران، وإذا كان لدشکل هذه الضغوطات حافزاً للميض قدمً ت

 85� من زيادة اإلنتاج إىل  املائة من اإلنتاج يف مجال املواد الخام الدوائية، فمن املرجح أن تتمكن عىل املدى القص

العقاق� النووية   من جهة أخری فرضت أمیرکا عقوبات علی  یة.للغا  هً� مو   اکبیر   احدث  يف املائة، وهو أمر يعترب  90إىل  

  ة وضعت العديد من حیا  كوبذل  ارتباطها بصناعة الطاقة النووية اإليرانية،  بسببالرسطانیة  الالزمة لفحص األمراض  

 اإليراني� يف معرض الحظر. 

أيًضا أمرًا معقًدا للغاية، ألن هذه املواد عادة ما تكون قص�ة    مرهذا األ   عدّ يُ علی صعید تحضیر األدویة النوویة،  

، تحاول إيران، كعادتها، االلتفاف عىل املشاكل وحلها،  العمر ويجب نقلها برسعة كب�ة. لكن بالرغم من هذه األزمة

٪ من الدواء الذي 3عىل الرغم من التكلفة العالية لـ  و   وجعل هذه العقوبات جرسًا لنموها يف مجال صناعة األدوية. 

العينة  ال تستطيع إيران حاليًا إنتاجه، ال يزال املتخصصین املحليین يصنعون أدوية م�ثلة بتكلفة أقل بكث� من  

 بل وتصديرها إىل جميع أنحاء العامل.  ،األجنبية ويتخذون خطوات لتطوير األدوية

 

 العاملیة األدویة أسواق مکانة إیران يف

من إج�يل  فقط  ٪  4  بحوايل  )، حيث تقع إيران،Region MENAمنطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا (تختص  

٪ من سوق األدوية يف هذه املنطقة بحلول عام  10ب البالغ  سوق األدوية العاملية، وبالنظر إىل النمو السنوي املرك

 . مقارنة بالسوق العاملي  ةيف هذه املنطق ةباملائ ٦ اىل ٤ب� كب�اً سيشهد �واً ، 2020

أكرب أسواق األدوية يف الرشق األوسط تقع يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وإيران عىل إن  

ومرص القامئة يف منطقة ش�ل إفريقيا. وباستثناء إيران ومرص، فإن بقية دول املنطقة  التوايل، بين� تتصدر الجزائر  

 تزود معظم أدويتها من مناطق أخرى من العامل. 
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 ملواجهة جائحة كورونا  العلميةدعم االبتكار وتطوير الرشكات 

قسم العلوم جهوًدا قيمة لالستفادة    ،وتكنولوجيا الخاليا الجذعيةالرئييس لتطوير علوم    املركزيف العام املايض، بذل  

   من القدرات املوجودة يف الدولة لتوسيع هذا املجال.

الرقم  علميتانرشكتان    ك، كان هنا2013يف عام   الرتميمي، تطور هذا  الجذعية والطب  الخاليا  ، تعمالن يف مجال 

رشكة بحلول    160وزاد إىل    ة بسبب تحس� القواعد وسياسات الحوافز للمقر الرئييسبشكل كب� يف السنوات التالي

القوة   يهذا املجال ه  غرار املجاالت األخرى، فإن القوى العاملة اإلبداعية واملبتكرة يف  یوعل.   2020نهاية سبتمرب

عترب تدريب القوى العاملة الشابة يف مجال الخاليا الجذعية والطب الرتميمي من أهم اإلجراءات يالدافعة. لذلك،  

  .وأكرثها فاعلية بهذا الشأن

زيادة  هناك    أنمن الرضوري االنتباه إىل  إىل جانب الزيادة يف عدد املراكز ومعاهد البحوث النشطة،  يف غضون ذلك،  

   الباحث� الشباب يف هذا املجال من العلوم والتكنولوجيا.عدد  يف  ملحوظ بشكل

لتقدم البالد يف هذا املجال. ويف    یخطوة أخر   ي ن دعم الرشكات القامئة عىل املعرفة واملراكز العلمية والبحثية هإ 

هذه السنوات دعم الجامعات    طیلة  ،وتكنولوجيا الخاليا الجذعيةالرئييس لتطوير علوم    املركزهذا الصدد، حاول  

يف   حددةبحثية والرشكات القامئة عىل املعرفة يف عملية هادفة ومه�ت محددة، بناًء عىل األهداف املواملراكز ال

 . الوثيقة لتطوير علوم وتكنولوجيا الخاليا الجذعية

الجيل القادم    تعريف  ادةیخطوات مهمة لز   العلوم،تخذ مرکز تطوير علوم الخاليا الجذعية والتكنولوجيا قسم  ا  ك�

  املواهب الشبابية وتحديد    هذا املرکز اكتشاف   اتأهم إنجاز   ومن  .قطاع الطالب  دیصع  یل ع  ، وذلكبهذا املجال املهم

، م� �نع هدر الوقت واملوارد ويزيد من معدل  يف هذا املجال، والتوجيه الصحيح وتدريب القوى العاملة املطلوبة

 النمو يف هذا املجال. 

مثل إقامة املهرجان الوطني واملؤمتر الدويل للخاليا الجذعية والطب  يف قسم الطالب،    أنشطة أخرى  ،املرکز  یلد 

لتوسيع هذه    كللطالب وذلالرتميمي، وعقد أوملبياد املعرفة السنوي للطالب، وإنتاج الوثائق واملحتوى التعليمي  

 الجلع يالوطن یستو امل یذات الصلة عل ةیالتحت یةالبن ریهذا العلم وتطو قیتطب إن املعرفة والتكنولوجيا يف البالد. 

 . املقر یعمل فیهاالمراض هو املجال اآلخر الذي 

مهمة مراكز الخاليا الجذعية    إن  القول  مکنی  ،يمیدعم إنشاء مراكز شاملة للخاليا الجذعية والطب الرتم  دیصع  یعل 

متك� وتطوير وإدارة القدرات املعرفية والتقنية، وتسويق املعرفة وتوف� بيئة مناسبة    يالشاملة والطب الرتميمي ه 
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  ی الحلول القامئة عل  یإل  يؤدی  ثیبح  ،وث رتميمي يف البحلالزدهار واالستفادة من علوم الخاليا الجذعية والطب ال

ال العاملا  یف  فعالاملنتج لعالج األمراض والتواجد  اکتساب  أ   من  كوذل  ةیألسواق    د یصع  یاملناسبة عل  الحصةجل 

 . للبالد ة یاالقتصاد ةیاالستقالل والنتم

 

 دعم الرشكات الناشطة يف مكافحة كورونا

  املركزوالحاجة إىل توف� اللقاحات واألدوية الالزمة ملكافحته، فقد وضع  ،  19كوفيد  جائحة ف�وس    نتشارال   نظرًا  

واستشارة وتوجيه الرشكات القادرة    معرفةعىل جدول أع�له    ،وتكنولوجيا الخاليا الجذعيةالرئييس لتطوير علوم  

الخاليا   اللقاحات واألدوية.نتاج  إ علی   الشباب املبدع� واملجتهدين يف مجال  ويف هذا الصدد، قام عدد كب� من 

ادراج  إلی  لطب الرتميمي يف البالد ومن أجل الوقاية من جائحة الكورونا وتشخيصه وعالجه، بالسعي  الجذعية وا

"  بسپار  ستیز  شانیژرف اند"واحدة من أكرث الفرق املهمة يف هذا املجال هي رشكة    .هذا الصدد  يف  داعاتهماب

الشامل للخاليا الجذعية والطب الرتميمي بجامعة طهران للعلوم الطبية، والتي    ومقرها املركز  العلميةالتابعة لرشکة  

يف   Covid_19الرسيرية لعالج مرىض  ةیبینجح هدا الدواء يف املرحلة التجر .Remdesivirأنتجت الدواء الوسيط 

الواليات املتحدة عن طريق تقليل مدة العالج بشكل كب� ومتكن من الحصول عىل الرتاخيص األولية من إدارة الغذاء 

 والدواء. 

 

 يف النصف األول من العام املقبل لصناعة اللقاحات االكتفاء الذايت

ختبارات التكنولوجية وتدخل السوق  املنتجات التي تخضع لال   ،سيتم إنتاج أنواع مختلفة من لقاحات كورونا اإليرانية

، الخرباء املحلي� وبعضها بتعاون دول أخرى  بتقديربالطرق التكنولوجية. وصلت هذه املنتجات إىل مرحلة التجربة  

 . بحيث �كن عالج املرىض باملنتجات املحلية

الق أنواع مختلفة من لقاحات سيتم إطيث  حتقول اليونيسف إن إيران هي ثامن أكرب منتج للقاح، يف العام املقبل،   

 ح یتلق  تمیس  هان  ةیرانیعلنت وزارة الصحة اإلهذا الصدد ا  يف. و كورونا يف البالد، والتي يتم تجربتها واختبارها يف البالد

 . دیالجد را�یخالل العام اإل نییرانیکل اإل
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 عامليا دولة 11لقاحات إيرانية لف�وس كورونا / إيران من ب� أكرب  8تفاصيل إنتاج 

نشطة أيًضا وبدأت يف إنتاج اللقاحات، بحيث يكون أحد املشاريع يف    رانیلقاحات، فإن إل من ب� الدول املنتجة

عامليًا من حيث (عدد اللقاحات)    11إيران حاليًا املرتبة    الرسيرية الثالث. تحتل  العالج  راحلمإحدى    یإل   قهایطر

يجري تطوير مشاريع مختلفة إلنتاج لقاح كورونا اإليرا� يف البالد من قبل    ُمصنًِّعا للقاحات كورونا.  16من ب�  

ىل الرغم من التطور الرسيع للقاح الكورونا،  ع  مشاريع نشطة لدخول املرحلة الرسيرية.  8الباحث�، ويتم ترخيص  

يجب اختبار كل لقاح بناًء عىل التقنيات. تصنع هذه اللقاحات عىل أساس أربعة أنواع أو قواعد: "الف�وس الكامل"،  

 ." و "الربوت�"DNA"  ،RNA"حامل الف�وس (املت�ثل وغ� املتكاثر)"،  
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 فعالاإليرا� الجدول مشاريع لقاح كورونا 

 ة هاملشاب ةاملرحل : القائم علی اللقاح نوع ةرشکأو الؤسسه امل الرقم

 

 يقاح کورونا األجنبلل

1  

التنفنذیة  المقر   الخميني(ره)   ألمرقيادة  د عهم  -اإلمام 

 برکات 

 

أو  املیت  الفیروس 

 غیرالفعال 

 "inactivated" 

من  األوىل  املرحلة 

 التجربة الرسيرية 

آکسفورد/    لقاح

 اسرتوزنیکا 

 سینوواک 

 اسپوتینک 

 

 

علی  الحصول  قید 

 ترخیص رسیری 

علی  الحصول  قید 

 ترخیص رسیری 

“DNA”  علی الحصول  قید 

 رسیری ترخیص 

قید الحصول عىل ترخيص  

 رسیری

 

“Subunit” 

علی  الحصول  قید 

 رسبری ترخیص 

قید الحصول عىل ترخيص  

 طبي 

التجریبیة    حلةاملر نهایة   

 الحیوانیة 

 فایزز/ مدرنا لقاح

التجربیبة    رحلةاملة  نهاي الخالیا الجذعیة

 الحیوانیة 

 

  معهد الرازی للقاحات 2

 الربوت� املؤتلف

عىل  الحصول  قید 

 رسیری  ترخيص

 نواوکس  لقاح

عىل  "   mRNA" رشكة قامئة عىل املعرفة ال 3 الحصول  قید 

 رسیری ترخيص 

 فایزر/ مدرنا

من   الربوتین املؤتلف  اإلیرا�پاستور  معهد 4 الثالثة  املرحلة 

 الرسيرية  ربةالتج

شهر  يفکوبا مع  ةشرتکامل

 فربایر

 نواوکس  لقاح

» فیروس«آدنو الرشکة القامئة علی املعرفة  5
 یروس غیرلفناقل ال

 المتكاثرة

التجر   هیبیاملرحله 

 ه یوانیالح

نوع، یشبه  الن  الناحیةمن  

الصینیة  فیروس 

ومن  وال الناحية  روسیة، 

و   لالثن�  التكنولوجية 

Astrazenka  وJohnson 

أخذ    یقالتحق فیروس الغیر فعال  الرشکة القامئة علی املعرفة التابعة لوزارة الدفاع 6 ألجل 

 الرتخیص الرسیری 

آکسفورد/    لقاح

 اسرتوزنیکا 

 سینوواک 

 اسپوتنیک 

  ریبیةالتج   ةاملرحل فیروس الغیر فعال  ة القامئة علی املعرفة رشک 7

 ة یوانیالح

آکسفورد/    لقاح

 اسرتوزنیکا 

 سینوواک 

 اسپوتنیک 

التجر الربوتین املؤتلف  علوم بقیه الله(عج)جامعه العلوم الطبیة  8 ة  یبیاملرحلة 

 الحیوانیة 

 نواوکس  اللقاح
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 املصادر :

 ایدن  ییقدرت نوظهور صنعت دارو  ران؛یا 

 است انهیبازار بزرگ دارو در خاورم  نیسوم رانیا

   یتا فشار روان  ییدارو میاز تحر انیرانیسالمت ا دی تهد

 ران یدر ا یجهش صنعت داروساز 

 مقابله با کرونا  یبرا انیبندانش  یهاو توسعه رشکت  های از نوآور  تیح�

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/05/2335999/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-126/399562-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1990144/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/81784878/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/81784878/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14000111000202/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

