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Εκδοτικό σημείωμα   7 مقاله رسدبی 

Οι Έλληνες και οι Ιρανοί διαθέτουν τους μεγαλύτερους πολιτισμούς στον κόσμο που 

παρόλες τις συγκρούσεις είχαν και σημαντικές πολιτιστικές ανταλλαγές. Ο Ιρανικός και ο 

Ελληνικός πολιτισμός συναντιούνται σε δυο σημεία της ιστορίας:  

Αρχικά στη σχέση των δυο χωρών στην αρχαιότητα που τις είχε ενώσει πολιτιστικά και 

ιστορικά. 

Και δεύτερον, κατά την διάρκεια του σχηματισμού του Ισλαμικού πολιτισμού οι Ιρανοί 

έπαιξαν σημαντικό  ρόλο στην πρόοδο της επιστήμης. Τα περισσότερα σημαντικά έργα 

των Ελλήνων επιστημόνων έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί στα Φαρσί και Αραβικά από 

γνωστούς Ιρανούς. Τα πιο σημαντικά πεδία της Ελληνικής επιστήμης εκείνης της εποχής 

ήταν στον τομέα της ιατρικής και φιλοσοφίας και για αυτό τον λόγο ο Ιπποκράτης 

ονομάστηκε ο πατέρας και της Ισλαμικής ιατρικής.  

Ο διαπρεπής Ιρανός γιατρός Ραζί, ο οποίος έζησε κατά τον 9ο αιώνα μ.Χ. και ονομάστηκε 

ο Γαληνός του Ισλάμ και οι ιατρικές διαγνώσεις του Αβικένα έφθασαν στο επίπεδο του 

Ιπποκράτη κατά την Ισλαμική περίοδο.  

Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίστηκε ως ο πρώτος καθηγητής Φιλοσοφίας στον κόσμο και ο 

Φαραμπί ο δεύτερος, και μέχρι σήμερα οι σχέσεις των δυο χωρών συνεχίζονται. Όπως και 

η Ελλάδα, το Ιράν εχει βιώσει πολλά και σημαντικά γεγονότα στο πέρας των χρόνων, όπως 

για παράδειγμα το Ιράν πριν 40 χρόνια, το 1979, έζησε μια μεγαλειώδη επανάσταση και 

απέκτησε μια μεγάλη νίκη, η οποία αργότερα αποτέλεσε την αρχή του νέου Ιρανικού 

πολιτισμού.  

Πριν την Ισλαμική επανάσταση του Ιράν, ένα βασιλικό καθεστώς, εντελώς εξαρτημένο από  

τις ΗΠΑ, ήταν στην εξουσία, που δεν είχε ούτε ανεξαρτησία, ούτε ο κόσμος έπαιζε ρόλο 

στην επικράτεια. Ο Σάχης αποφάσιζε και η κυβέρνηση του έπραττε, και τα Ιρανικά 

συμφέροντα, οι πετρελαιοπηγές και όλα τα ορυχεία της χώρας ήταν κατά κάποιο τρόπο 

στην υπηρεσία του Σάχη και των ΗΠΑ. 

Ο Ιρανικός λαός με την  προσέλευση εκατομμυρίων ανθρώπων και με την ηγεσία του 

Αγιατολλάχ Χομεινί ξεκίνησε την ειρηνική  διαμαρτυρία εναντίον του Σάχη και του 

πολιτικού του συστήματοςκαι σε λιγότερο από έναν χρόνο νίκησαν και κατέρριψαν το 

βασιλικό καθεστώς και ίδρυσαν την Ισλαμική δημοκρατία στις εκλογές που ψήφισε πάνω 

από το 98,2% του πληθυσμού.  
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Στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ο λαός παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του 

προέδρου , των βουλευτών και σε άλλες υποθέσεις της χώρας όπως δημοτικά συμβούλια, 

συμβούλια των επικρατειών, το συμβούλιο των εμπειρογνωμόνων το οποίο έχει την 

ευθύνη της επιλογής του επόμενου ηγέτη του Ιράν και αυτοί εκλέγονται με την ψήφο του 

Ιρανικού λαού. 

Το Ιράν πράγματι μετά την νίκη της Ισλαμικής επανάστασης απέκτησε πραγματική 

ελευθερία και ανεξαρτησία και αντιστάθηκε στις εχθροπραξίες των ΗΠΑ και άλλων 

μεγάλων δυτικών δυνάμεων που δεν ήθελαν να δεχτούν αυτή την μεγάλη νίκη. Το Ιράν 

σήμερα προχωρά στον δρόμο της ανάπτυξης και της εξουσίας, και έχει φτάσει στην 

κορυφή των επιστημών σε διάφορους τομείς, όπως τεχνολογία, νανοτεχνολογία, ειρηνική 

πυρηνική ενέργεια, γεωργία, αεροδιαστημική, πολιτισμό, τέχνη, κλπ. Σήμερα οι Ιρανοί και 

οι Ιρανές μαζί σαν μια γροθιά κάνουν μεγάλα βήματα στον δρόμο της ανάπτυξης και της 

προόδου. 

Το καθεστώς των ΗΠΑ σε συνεργασία με μερικά δυτικά κράτη και τους περιφερειακούς 

τους συμμάχους, όλα αυτά τα 40 χρόνια έκαναν πολλές εχθροπραξίες και συνωμοσίες με 

σκοπό την ανατροπή και αποδυνάμωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και την 

καταστροφή της ανεξαρτησίας και της εξουσίας της χώρας, όμως όλα αυτά που έκαναν 

εναντίον μας είναι μάταια και ο Ιρανικός λαός κατάφερε να πετύχει πολλές νίκες με την 

αλληλεγγύη και την υποστήριξη του ηγέτη του.  

8 χρόνια πολέμων με το δικτατορικό καθεστώς του Σαντάμ Χουσείν το οποίο ήταν υπο την 

πλήρη υποστήριξη και κάλυψη των ΗΠΑ, Σοβιετικής Ένωσης, Σαουδικής Αραβίας και 

άλλων μεγάλων δυνάμεων του κόσμου, παρόλα αυτά όμως λόγω της ισχυρής αντίστασης 

του Ιρανικού λαού οι εχθροί μας υπέστησαν μεγάλη ήττα.  

Σε όλα αυτά τα χρόνια μερικές δυτικές χώρες, οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και άλλες 

αραβικές χώρες υποστήριξαν τις τρομοκρατικές ομάδες που κινούνταν εναντίον μας. 

Δημιούργησαν την Αλ-Καιντα, το ISIS και την Αλ-Σαμπαμπ όμως το ισχυρό Ιράν με την 

δύναμη και την τακτική του τους κατέπνιξε και έβγαλε την ρίζα τους από την περιοχή μας 

όσο και εάν  η Αμερική και το Ισραήλ τους υποστήριξε.  

Εδώ και 40 χρόνια η Αμερική και μερικές δυτικές δυνάμεις μας έχουν επιβάλει κυρώσεις 

και προσπαθούν όσο το δυνατόν να μας πιέσουν οικονομικά, όμως ο Ιρανικός λαός όχι 

μόνο δεν ηττάται, αλλά και καθημερινά προοδεύει περισσότερο σε διάφορους τομείς της 

επιστήμης και έχει γίνει όλο και πιο δυνατός.  

Εκδοτικό σημείωμα   مقاله رسدبی 
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Μερικά από τα επιτεύγματα του Ιράν σε αυτά τα 40 χρόνια:  

-Η ταχύτατη πρόοδος της επιστήμης στο Ιράν είναι 11 φορές περισσότερη από το μέσο 

όρο του κόσμου.  

-Το Ιράν σήμερα παράγει «αόρατα» σκάφη από τα ραντάρ που πετάνε με μεγίστη 

ταχύτητα 85 χλμ. 

-Το Ιράν σήμερα είναι η δεύτερη χώρα του κόσμου που κατέχει τεχνολογία του Βιοντίζελ. 

-Η όγδοη χώρα του κόσμου στην παραγωγή ουρανίου με βαθμό εμπλουτισμού 20%  

-Το Ιράν έχει κατασκευάσει το πρώτο μεγαλύτερο φράγμα από μπετόν στον κόσμο.  

-Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι η μοναδική χώρα του κόσμου στην παραγωγή 

Εμφυτεύματος βλαστοκυττάρων ματιών του κόσμου.  

-Η Μοναδική χώρα του κόσμου στην παραγωγή Σωλήνα χυτοσίδηρου 2000 Χιλιόμετρων 

της Ασίας.  

-Η τρίτη χώρα του κόσμου στην παραγωγή πύργου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος  

-Το Ιράν είναι ανάμεσα στις 8 χώρες του κόσμου στον τομέα της αεροδιαστημικής 

τεχνολογίας 

-Η δεύτερη χώρα του κόσμου στην παραγωγή μη επανδρωμένου αόρατου αεροσκάφους 

-Το Ιράν σήμερα είναι η μοναδική χώρα της μέσης ανατολής στην παραγωγή τανκς 

-Η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην παραγωγή καρδιακών βαλβίδων  

- Η πρώτη χώρα στον τομέα της Νανοτεχνολογίας  

-Η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην παραγωγή Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας 

-Η πρώτη χώρα της μέσης ανατολής στον τομέα πυρηνικών ερευνών 

 

Αυτά είναι μερικά από τα επιτεύγματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε αυτά τα 40 

χρόνια και ο βασικός λόγος των εχθροπραξιών  των ΗΠΑ, επειδή σήμερα το Ιράν πλησιάζει 

να ξανά γίνει ένας μεγάλος πολιτισμός. 

  

Εκδοτικό σημείωμα   مقاله رسدبی 



 

Το νησί της σταθερότητας   10 جزیره ثبات 

https://www.youtube.com/watch?v=uddOKp-OYuQ 

Δείτε το βίντεο εδώ:  



 
Οι αιτίες της προόδου της Ισλαμική επανάσταση του Ιράν    فتهای ایران پس از انقالب اسالیم  11 علت پیشر

https://www.youtube.com/watch?v=z2swDDpJxvM&t=60s 

Δείτε το βίντεο εδώ:  



 

Σαράντα χρόνια συνεχόμενη ανάπτυξη  فت پیوسته  12 چهل سال پیشر

https://www.youtube.com/watch?v=ETf1K0Y_r1g&t=12s 

Δείτε το βίντεο εδώ:  



Τεχνολογία Βλαστικών Κυττάρων 

 فن آوری سلول های بنیادی 



 

Τεχνολογία Βλαστικών Κυττάρων  14 فن آوری سلول های بنیادی 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η έρευνα των βλαστοκυττάρων ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, όταν οι επιστήμονες 

προσπάθησαν να διερευνήσουν νέους τρόπους για την πρόληψη ανίατων ασθενειών. 

Ωστόσο, η εξέλιξη στον τομέα αυτό έδειξε ότι τα βλαστοκύτταρα μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση των ιστών στη μηχανική ιστών και στην 

αναγεννητική ιατρική, καθώς και στη θεραπεία γενετικών ασθενειών και καρκίνου. Χάρη 

στις επιστήμες των βλαστικών κυττάρων, φαίνεται ότι στο εγγύς μέλλον η ανθρωπότητα 

δεν θα έχει πλέον ανησυχίες για την απώλεια ζωτικών ιστών. Η ιστορία της έρευνας για τα 

βλαστοκύτταρα στο Ιράν απαντάται στην πρώτη μεταμόσχευση αιματοποιητικών 

βλαστικών κυττάρων (HSCT) τη δεκαετία του 1990. Από το 1994, οι Ιρανοί ερευνητές 

έχουν δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σχετικά με τους τομείς των βλαστικών κυττάρων σε 

περιοδικά με υψηλό αντίκτυπο. Μέχρι το 2004, οι μελέτες βλαστοκυττάρων στο Ιράν 

αναπτύχθηκαν για να συμπεριλάβουν την έρευνα εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, η οποία 

οδήγησε στην παραγωγή νέων σειρών βλαστοκυττάρων στη χώρα. Από τις αρχές του 

2005, οι Ιρανοί ερευνητές έχουν επίσης ασχοληθεί με τη μηχανική ιστών και την 

αναγεννητική ιατρική. Η δημοσίευση πολύτιμων άρθρων στα αξιόπιστα διεθνή περιοδικά 

σε αυτούς τους τομείς υπήρξε από τότε μια συνεχής τάση μεταξύ των Ιρανών ερευνητών. 

Το Συμβούλιο για τις Επιστήμες και την Τεχνολογία των Βλαστοκυττάρων που συμμετείχε 

στην ιρανική αντιπροεδρία για την επιστήμη και την τεχνολογία συστάθηκε το 

Φεβρουάριο του 2009 σε μια προσπάθεια να επιταχύνει την πρόοδο σε αυτόν τον 

στρατηγικό τομέα. Το εθνικό έγγραφο των επιστημών και τεχνολογιών των βλαστικών 

κυττάρων εγκρίθηκε επίσης ως μέρος του εθνικού διεξοδικού επιστημονικού χάρτη της 

χώρας τον Σεπτέμβριο του 2013 στο Ανώτατο Συμβούλιο της Πολιτιστικής Επανάστασης. 

Η πρόοδος του Ιράν προς τις επιστήμες των βλαστικών κυττάρων και την αναγεννητική 

ιατρική, παρά τις περιορισμένες επενδύσεις, αποκαλύπτει την τεράστια ικανότητα 

ανάπτυξης της χώρας στους τομείς αυτούς. Όσον αφορά τις δημοσιευμένες εργασίες στον 

τομέα των βλαστικών κυττάρων και της αναγεννητικής ιατρικής, η Ισλαμική Δημοκρατία 

του Ιράν κατατάσσεται στην πρώτη θέση στη Μέση Ανατολή και στις ισλαμικές χώρες και 

δεύτερη στην Ανατολική Μεσόγειο και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. 

Αναμένεται ότι, με την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα για τα βλαστοκύτταρα, το 

Ιράν θα είναι μεταξύ των 10 κορυφαίων χωρών του κόσμου μέχρι το 2025 όσον αφορά την 

επιστήμη και τη δημιουργία πλούτου σε αυτό το νέο πεδίο έρευνας. 
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ΙΙ. Πολιτικές και στόχοι 

 Οι κύριες πολιτικές και στόχοι που ορίζονται στο εθνικό έγγραφο των επιστημών και 

τεχνολογιών των βλαστικών κυττάρων είναι οι εξής: 

Α. Μακροπρόθεσμες  Πολιτικές  

• Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και να 

αξιοποιηθούν βέλτιστα οι πόροι στον τομέα της έρευνας για τα βλαστοκύτταρα. 

• Να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και η απασχόληση και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι 

εθνικές ικανότητες στον τομέα αυτό. 

• Να μετριάσει την κυριαρχία της κυβέρνησης, να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα και να 

στηρίξει την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη των εταιρειών που βασίζονται στη γνώση 

της χώρας. 

• Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των συνεταιρισμών, των ΜΚΟ και 

των ξένων επενδυτών στον τομέα, με έμφαση στον συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των 

διαφόρων τομέων. 

• Να συμμορφωθείτε με τα ισλαμικά φιλοσοφικά θεμέλια και τη νομολογία. 

• Η τήρηση των ηθικών, θρησκευτικών και κοινωνικών αρχών για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του τομέα. 

Β. Μακροπρόθεσμοι Στόχοι 

• Να ενθαρρυνθεί η αυτοπεποίθηση στην παραγωγή βασικών υλικών, εργαστηριακού 

εξοπλισμού και προμηθειών, καθώς και εργαστηριακών ζώων και υπηρεσιών με σκοπό την 

κάλυψη τουλάχιστον του 50% της εγχώριας ζήτησης. 

• Να ενισχυθεί η εθνική δημιουργία πλούτου με την εφαρμογή βλαστικών κυττάρων και 

των προϊόντων τους για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών και την πρόσβαση στο 

παγκόσμιο εμπόριο δύο ποσοστών βλαστοκυττάρων στην αγορά. 

• Να επιτευχθεί εθνική ανεξαρτησία στον τραπεζικό τομέα η ποικιλία των βλαστικών 

κυττάρων. 

• Να εμπλακεί ο ιδιωτικός τομέας στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη 

δημιουργία πλούτου, διατηρώντας παράλληλα τον πολιτικό και εποπτικό ρόλο της 

κυβέρνησης κατά τρόπον ώστε τουλάχιστον το 20% των εγκεκριμένων κέντρων 

επεξεργασίας κυττάρων να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. 

Τεχνολογία Βλαστικών Κυττάρων  فن آوری سلول های بنیادی 
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• Δημιουργία νέων γνώσεων και τεχνολογιών με στόχο την ανάδειξη των κορυφαίων δέκα 

χωρών σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα, καθώς και τη 

δημοσίευση επιστημονικών εφημερίδων σε αξιόπιστα διεθνή περιοδικά. 

 

III. Ικανότητες και δυνατότητες 

Α. Επιστημονική Παραγωγικότητα 

Το Σχήμα 1 δείχνει τον συνολικό αριθμό επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται στα 

διεθνή περιοδικά από τη χώρα προέλευσης των συγγραφέων μέχρι το τέλος του 2016. Το 

Ιράν κατέλαβε την 20η θέση στον κόσμο με συνολικά 6360 επιστημονικές εργασίες στον 

τομέα των βλαστικών κυττάρων και της αναγεννητικής ιατρικής συμπεριλαμβανομένης 

της κυτταροθεραπείας, της γονιδιακής θεραπείας, της μεταμόσχευσης αιματοποιητικών 

βλαστικών κυττάρων, της μηχανικής ιστών και των βιοϋλικών. 

Το σχήμα 2 δείχνει τον αριθμό των δημοσιευμένων εγγράφων στον τομέα των επιστημών 

των βλαστικών κυττάρων και της αναγεννητικής ιατρικής, που επικεντρώνεται στη 

κυτταρική θεραπεία, τη γονιδιακή θεραπεία, την ιστική μηχανική και την αναγεννητική 

ιατρική μόνο το 2016. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το Ιράν κατατάχθηκε 15ος στον 

κόσμο με περίπου 1378 επιστημονικά άρθρα του ίδιου έτους. 

Το Σχήμα 3 συγκρίνει τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας και του Ειρηνικού όσον 

αφορά δημοσιευμένες εργασίες σε διάφορους τομείς της έρευνας για τα βλαστοκύτταρα 

και την αναγεννητική ιατρική έως τα τέλη του 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Ιράν 

κατατάχθηκε στην 1η θέση στη Μέση Ανατολή και 2η στη μεγαλύτερη Μέση Ανατολή 

περιοχή από την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Βόρεια Αφρική με 6360 άρθρα, 

ακολουθούμενη από την Τουρκία με 6338 άρθρα. 

Μόνο στον τομέα των βλαστικών κυττάρων, το Ιράν έχει δημοσιεύσει περίπου 900 

ερευνητικά άρθρα, κατατάσσοντας τη δεύτερη χώρα στην περιοχή, ακολουθούμενη από 

την Τουρκία με 800 άρθρα.  

Το σχήμα 4 δείχνει την ανάπτυξη του Ιράν όσον αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις 

στον τομέα των επιστημών των βλαστικών κυττάρων, της κυτταροθεραπείας, της 

γονιδιακής θεραπείας, της μηχανικής ιστών και της αναγεννητικής ιατρικής κατά την 

περίοδο 2004-15, σημειώνοντας σημαντική αύξηση το 2011 και το 2012 σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. 

Μέχρι το 2015, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνέβαλε σημαντικά στην παραγωγή 

γνώσεων στην περιοχή, με συνολικά 24 τοις εκατό επιστημονικά αποτελέσματα (σχήμα 5). 
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Β. Ανθρώπινο δυναμικό 

Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στο Ιράν στον τομέα των επιστημών των βλαστικών 

κυττάρων απεικονίζεται στα ακόλουθα στοιχεία. Το σχήμα 6 αντιπροσωπεύει τον αριθμό 

των μελών διδασκόντων στο πεδίο. Μια στατιστική έρευνα σχετικά με τα κέντρα και τα 

πανεπιστήμια στον τομέα αυτό αποκάλυψε μια αυξανόμενη τάση στον αριθμό των 

πανεπιστημιακών πτυχιούχων, καθώς επίσης και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές 

διατριβές στον τομέα των επιστημών των βλαστικών κυττάρων, της αναγεννητικής 

ιατρικής και της μηχανικής ιστών, όπως φαίνεται στα σχήματα 7 και 8 . 

Γ. Κλινικές Δοκιμές 

Οι κλινικές δοκιμές και η αξιολόγηση των τεχνολογικών έργων θεωρούνται σημαντικοί 

παράγοντες για τον προσδιορισμό του επιπέδου προόδου στις επιστήμες των βλαστικών 

κυττάρων. Στη διαδικασία αυτή, τα ερευνητικά έργα αξιολογούνται και επικυρώνονται 

πριν υποστούν την οριστικοποίησή τους. Όσον αφορά τον αριθμό των κλινικών δοκιμών 

στον τομέα των επιστημών των βλαστικών κυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών, το 

Ιράν κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των περιφερειακών χωρών με 98 εγγεγραμμένες 

κλινικές δοκιμές μέχρι το 2016 (σχήμα 9). 

Δ. Μερικά επιτεύγματα 

• Διαχωριστής MAGSIEVE 

Η μαγνητικά ενεργοποιημένη διαλογή κυττάρων (MACS) είναι μια σημαντική μέθοδος για 

τον διαχωρισμό των πληθυσμών βλαστικών κυττάρων. Μέχρι πρόσφατα, δύο μεγάλες 

εταιρείες κυριάρχησαν στην παραγωγή της τεχνολογίας για την εκτέλεση MACS στον 

κόσμο. Ωστόσο, μια ιρανική εταιρεία βασισμένη στη γνώση απέκτησε την τεχνολογία για 

να παράγει έναν τέτοιο εξοπλισμό και να κατασκευάσει μια συσκευή που ονομάζεται 

διαχωριστής MAGSIEVE, η οποία είναι εξίσου αποτελεσματική με παρόμοια ξένα 

προϊόντα. Η συσκευή προορίζεται για κλινική χρήση. 

• Μοσχεύματα οστικών κυττάρων βλαστικών κυττάρων 

Ορισμένες ιρανικές εταιρείες που βασίζονται στη γνώση παράγουν μοσχεύματα οστών 

βλαστικών κυττάρων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα από 

τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Αυτές οι δομές έχουν ορθοπεδικές εφαρμογές για τη 

θεραπεία μη ανθεκτικών ραϊσμένων οστών. 
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• Μέσα καλλιέργειας IVF 

Το μέσο καλλιέργειας In Vitro Fertilization (IVF) παράγεται από μια εγχώρια εταιρεία 

βασισμένη στη γνώση με πολλές εφαρμογές σε κλινικές γονιμότητας. Ο αυξανόμενος 

αριθμός περιπτώσεων υπογονιμότητας στη χώρα αύξησε τη ζήτηση για αυτό το προϊόν. 

• Αντισώματα και ανοσοπροσδιορισμοί 

Διαφορετικά είδη μονοκλωνικών και πολυκλωνικών αντισωμάτων παράγονται εσωτερικά 

από μια σειρά εταιρειών που έχουν διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά. Αυτά τα 

αντισώματα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα για βλαστικά κύτταρα για 

τα πακέτα διαχωρισμού και ταυτοποίησης. 

• Πολυμερείς ικριώματα 

Ορισμένες ιρανικές εταιρείες που βασίζονται στη γνώση παράγουν συνθετικές και 

φυσικές πτυχές πολλών πολυμερών σε διάφορες υφές. Η καλλιέργεια βλαστοκυττάρων 

και τα μέσα διατήρησης και τα ρυθμιστικά διαλύματα παράγονται επίσης από μερικές 

εγχώριες εταιρείες. Παρόλο που η πρώτη ύλη για τα προϊόντα αυτά εισάγεται, το τελικό 

κόστος παραγωγής τους είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό των παρόμοιων ξένων 

προϊόντων. Επιπλέον, λόγω της σύντομης ημερομηνίας λήξης, τα προϊόντα αυτά 

παράγονται συνεχώς και διατίθενται στην εγχώρια αγορά. 

IV. Διοικητικές Αρχές 

Α. Το Συμβούλιο για τις Επιστήμες και Τεχνολογίες των Βλαστοκυττάρων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Συμβούλιο για τις Επιστήμες και Τεχνολογίες των 

Βλαστοκυττάρων που συνδέεται με την Αντιπροεδρία για την Επιστήμη και την Τεχνολογία 

ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

επιστημών και των τεχνολογιών βλαστοκυττάρων στη χώρα ώστε να συμβαδίζει με άλλες 

χώρες το πεδίο. Μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από εξέχοντες 

καθηγητές, ερευνητές και παραγωγούς βλαστικών κυττάρων στη χώρα δημιουργήθηκε το 

2005 για να παρέχει τις υποδομές, να σχεδιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο και να 

καθορίσει τους μελλοντικούς στόχους αυτής της πολύτιμης ροής της επιστήμης. 
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Το 2015, ελήφθησαν και υλοποιήθηκαν πολυάριθμα μέτρα σύμφωνα με τις εντολές που 

ορίζονται στο πλήρες εθνικό έγγραφο, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής: 

• Διατύπωση του δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου της χώρας έως το 2025 σε 

υποδιαιρέσεις μιας, πέντε και δέκα ετών. 

• Απορρόφηση 700 ερευνητών στο συμβούλιο και ανάθεση σε 25 επιτροπές 

εμπειρογνωμόνων με προσανατολισμό στο στόχο. 

• Οργάνωση του μεγαλύτερου εθνικού επιστημονικού φόρουμ στον τομέα των βλαστικών 

κυττάρων (ετήσιο φεστιβάλ). 

• Δημιουργία ενώσεων για την ανάπτυξη επιστημών βλαστικών κυττάρων και 

αναγεννητικής ιατρικής στα επαρχιακά πανεπιστήμια των ιατρικών επιστημών. 

B. Πανεπιστήμια 

Τα ιατρικά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις που 

σχετίζονται με τα βλαστοκύτταρα στις τοπικές πόλεις, ενώ τα ερευνητικά κέντρα που 

συνδέονται με αυτά τα πανεπιστήμια είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων. Τα πανεπιστήμια ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης, του Ταμπρίζ και 

του Σιράζ, σε συνεργασία με το Συμβούλιο για τις Επιστήμες και Τεχνολογίες των 

Βλαστοκυττάρων, βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας ενός κέντρου διεξαγωγής 

έρευνας στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής. Εν τω μεταξύ, 19 άλλα ιατρικά 

πανεπιστήμια εργάζονται ενεργά στον τομέα των βλαστικών κυττάρων και της 

αναγεννητικής ιατρικής. Επιπλέον, περισσότερα από 20 πανεπιστήμια που συμμετέχουν 

στο Υπουργείο Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια 

που συνδέονται με το Υπουργείο Υγείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης σε τομείς όπως τα 

βιοϋλικά, η μηχανική των ιστών και η κατασκευή του εξοπλισμού για την αναγεννητική 

ιατρική. 

V. Διεθνείς Συνεργασίες Όσον αφορά τις διεθνείς συνεργασίες, το Συμβούλιο για τις 

Επιστήμες και τις Τεχνολογίες των Βλαστοκυττάρων ενδιαφέρεται για: 

• Συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες σε διεθνές επίπεδο για 

τη διεξαγωγή κοινών κλινικών δοκιμών σε επιστήμες βλαστικών κυττάρων και 

αναγεννητικής ιατρικής. 

• Διεξαγωγή μελετών γονιδιακής θεραπείας και κλινικών δοκιμών σε γενετικές διαταραχές 

όπως θαλασσαιμία, σοβαρές συγγενείς ανοσολογικές ανεπάρκειες κλπ. 

• Ανταλλαγή πανεπιστημιακών καθηγητών, φοιτητών και ειδικών στον τομέα της 

θεραπείας κυττάρων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας με Τ-κυττάρα CAR. 
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I. Ιστορικό 

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 

ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία πλούτου που στηρίζεται σε αυτή 

την αναδυόμενη τεχνολογία. Ως αποτέλεσμα, το Ιράν κατάφερε να επιτύχει σημαντικό 

μερίδιο στις τοπικές και διεθνείς αγορές. Η έγκαιρη είσοδος στο πεδίο, συνοδευόμενη 

από ένα επίκεντρο ενός ενδογενούς μοντέλου ανάπτυξης στην ανάπτυξη της επιστήμης 

και της τεχνολογίας, προετοίμασε επίσης τους λόγους για την πραγματοποίηση αυτού του 

στόχου. Η νανοτεχνολογία είχε και θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όλες τις βιομηχανίες 

παγκοσμίως, βελτιώνοντας τα υπάρχοντα προϊόντα και δημιουργώντας νέα. Η συμβολή 

στις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι εφικτή για τους Ιρανούς επιστήμονες, 

ενισχύοντας τις τεχνολογικές τους γνώσεις, εστιάζοντας και συνεχίζοντας τις προσπάθειές 

τους. 

Η χάραξη πολιτικής για την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας στο Ιράν ξεκίνησε το 2001. Το 

Ιράν συνέστησε το Συμβούλιο Πρωτοβουλίας για τη Νανοτεχνολογία (INIC) το 2003 για να 

εξασφαλίσει το συντονισμό και τη συνέργεια μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και 

φορέων που ασχολούνται με την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας.Τον Αύγουστο του 2005, 

"Future Strat-egy Plan" στρατηγική για την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας στο Ιράν 2005-

15) εγκρίθηκε από την κυβέρνηση. Με την εφαρμογή του μελλοντικού στρατηγικού 

σχεδίου και των τριών συμπληρωματικών φάσεων του μέχρι το 2015, το Ιράν κατέλαβε 

την έβδομη θέση στον κόσμο στον τομέα της νανοεπιστημονικής παραγωγής και σήμερα 

ο κλάδος αυτός αριθμεί πάνω από 29 χιλιάδες ερευνητές. Από την άλλη πλευρά, 

περισσότεροι από 460 χιλιάδες σπουδαστές εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη 

νανοτεχνολογιών. Επίσης, 157 εταιρείες παράγουν 361 προϊόντα και εξοπλισμό που 

σχετίζονται με τη νανοτεχνολογία. 60 εταιρείες παρέχουν επίσης υπηρεσίες ανάπτυξης 

επιχειρήσεων για τη διάχυση της νανοτεχνολογίας στη βιομηχανία. 

Μετά την εφαρμογή του «μελλοντικού στρατηγικού σχεδίου», το δεύτερο σχέδιο για τη 

δεκαετή ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας (2015-25) καταρτίστηκε το 2015 και λειτουργεί 

από το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους. 
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ΙΙ. Πολιτικές και στρατηγικές 

Η χάραξη και ο προγραμματισμός της ανάπτυξης της νανοτεχνολογίας επικεντρώνεται στο 

σχεδιασμό ενός πρακτικού και εφαρμόσιμου μοντέλου. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η 

παροχή δομημένων προγραμμάτων για όλους τους κύκλους της αλυσίδας αξίας από την 

ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας προς την εμπορευματοποίηση και την 

ανάπτυξη της αγοράς. Επιπρόσθετα, τα επιχειρησιακά προγράμματα ενημερώνονται 

συνεχώς με βάση τα περιστατικά και τις απαιτήσεις διαφόρων χρονικών περιόδων. 

Ορισμένα από τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία είναι τα 

εξής: • Δικτύωση σε περισσότερα από 75 ερευνητικά εργαστήρια από τον ακαδημαϊκό και 

τον ιδιωτικό τομέα με τη μορφή του Δικτύου Εργαστηρίων Νανοτεχνολογίας. Σε αυτό το 

δίκτυο, παρέχονται σε ερευνητές και μηχανικούς πάνω από 1280 προηγμένες 

εργαστηριακές υπηρεσίες. 

• Φιλοξενία περισσότερων από 100 νεωτεριστικών επιχειρήσεων σε εκκολαπτήρια και 

τεχνολογικά πάρκα. 

• Φιλοξενία υπηρεσιών παροχής τεχνολογικής ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Υπηρεσιών Tech-

Market (Διάδρομος). • Δημιουργία δικτύου εργαστηρίων φοιτητών (δίκτυο TAVANA) που 

περιλαμβάνει 66 εργαστήρια που βρίσκονται σε ερευνητικά ιδρύματα φοιτητών σε 

ολόκληρη τη χώρα. 

• Υποστήριξη εταιρειών παροχής υπηρεσιών πνευματικής ιδιοκτησίας. • Δημιουργία της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη Διαχείριση Τροφίμων και Φαρμάκων για την 

εκτίμηση των προϊόντων νανοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, του 

ιατρικού εξοπλισμού, των καλλυντικών και των προϊόντων υγιεινής, των τροφίμων και των 

ποτών. Ορισμένα επιτεύγματα της νανοτεχνολογίας σε τομείς προτεραιότητας, όπως η 

υγεία, το νερό και το περιβάλλον, η ενέργεια και οι κατασκευές, έχουν ως εξής: 

• Επεξεργασία νερού του ποταμού Karun για την παραγωγή πόσιμου νερού. 

• Αφαίρεση βαρέων μετάλλων από το νερό. 

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων από βιομηχανίες ζαχαροκάλαμου. 

• Παραγωγή φίλτρων βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ενέργειας για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας στη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Παραγωγή νανο-ιατρικής, ειδικά αντι-ρετροϊικών. 

• Παραγωγή υλικών και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία κατασκευών, 

όπως σκυροδέματα, χρώματα, σωλήνες και ανθεκτικά πλαστικά. 
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III. Ικανότητες και δεξιότητες 

Α. Ανθρώπινοι πόροι 

Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη το 2000 σχετικά με το καθεστώς ανθρώπινων 

πόρων της χώρας, ο αριθμός των ερευνητών που ασχολούνται με τη νανοτεχνολογία δεν 

ήταν πάνω από δώδεκα και μόνο οκτώ έγγραφα δημοσιεύθηκαν σε ένα χρόνο. Μετά το 

σχηματισμό του Συμβουλίου Πρωτοβουλίας Νανοτεχνολογίας του Ιράν, ο τομέας της 

νανοτεχνολογίας γνώρισε δραματική αύξηση του αριθμού των ερευνητών, δημοσίευση 

περισσότερων από 29000 άρθρων ISI και συμμετοχή 2600 ενεργών μελών. 

Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία, 263 πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα συμμετείχαν 

στον τομέα της νανοτεχνολογίας. 

Β. Επιστημονική Παραγωγικότητα 

Τα ιρανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα διεξήγαγαν πάνω από 3300 

διδακτορικές διατριβές σχετικές με τη νανοτεχνολογία και περισσότερες από 16.000 

μεταπτυχιακές εργασίες (βλ. Σχήμα 1). 

Σχήμα 1: Απόφοιτοι Ιρανικής Νανοτεχνολογίας ανά έτος (Νοέμβριος 2016) 

Στο σχήμα 2 εμφανίζεται ο αριθμός των άρθρων που δημοσιεύονται από συνεργασίες 

Ιρανών ερευνητών στη βάση δεδομένων ISI του Web of Science από το 2001 έως το 2016. 

Γ. Ορισμένα επιτεύγματα 

Το παρακάτω γράφημα δείχνει την αυξανόμενη τάση των προϊόντων νανοτεχνολογίας που 

αναπτύχθηκαν στο Ιράν τα τελευταία 7 χρόνια. 

Σχήμα 3: Προϊόντα και εξοπλισμός νανοτεχνολογίας 

Εδώ, ορισμένα κορυφαία προϊόντα και εξοπλισμός εισάγονται ως εξής: 

• Μονάδα ηλεκτροδιεγέρσεως (Παραγωγή νανο-ινών) 

Οι εφαρμογές μονάδων ηλεκτρο- νηματοποίησης περιλαμβάνουν διήθηση, βαφές 

αντισκωριακές επιστρώσεις, βιοϊατρικές, ιατρικές προσθέσεις, επίδεσμο τραυμάτων και 

χορήγηση φαρμάκων και φαρμακευτικές ενώσεις. Τα πλεονεκτήματα του προϊόντος σε 

σύγκριση με άλλα διαθέσιμα δείγματα περιλαμβάνουν την αξιοπιστία, τη φιλικότητα προς 

το χρήστη και τη βιωσιμότητα, καθώς και την υψηλότερη ακρίβεια, τις επιδόσεις και τα 

ποσοστά παραγωγής. 
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• Σύστημα Νανο- Σπηλαίωσης 

Η συσκευή διαθέτει μια μοναδική τεχνολογία με ποικίλες εφαρμογές στους τομείς της 

επεξεργασίας των υδάτων και των λυμάτων, όπως η απολύμανση των υδάτων, η 

απομάκρυνση των χημικών ρύπων, οι βαριές μεταλλικές ουσίες κ.λπ. Η τεχνολογία 

Cavizone βασίζεται στην προηγμένη διαδικασία οξείδωσης. Αυτή η τεχνολογία 

χρησιμοποίησε μεθόδους έγχυσης του όζοντος, υδροδυναμική σπηλαίωση και 

ηλεκτροχημική οξείδωση για να σκοτώσει βακτήρια και να αφαιρέσει βιοφίλμ, οργανική 

ύλη και οξείδιο βαρέων μετάλλων από διαφορετικά ύδατα και λύματα. 

Όταν το νερό βρίσκεται στον κύκλο της διαδικασίας καβουζόνης, τα κυτταρικά τοιχώματα 

των βακτηρίων αποσυντίθενται και τα βαρέα μέταλλα οξειδώνονται και προετοιμάζονται 

για τελική επεξεργασία. Η τεχνολογία Cavizone αποτελείται από τρεις αποτελεσματικές 

διαδικασίες οξείδωσης που εισάγουν μια προσιτή και αποδοτική τεχνολογία σε σύγκριση 

με άλλες εναλλακτικές τεχνολογίες. Η υδροδυναμική νανο σπηλαίωση, η έγχυση νανο-

όζοντος και η ηλεκτροχημική οξείδωση είναι αυτές οι τρεις διαδικασίες. Μερικά από τα 

σημαντικότερα προϊόντα είναι τα εξής: 

• Οξείδωση χωρίς χρήση χημικών ουσιών. 

• Δυνατότητα αύξησης της παραγωγικής ικανότητας σε διάφορες βιομηχανικές κλίμακες. 

• Φορητότητα 

•Υψηλής απόδοσης 

•Φιλικα προς το περιβάλλον 

• είναι προσιτά 

• Παραγωγός νανολιποσώματος 

Το κυστίδιο λιπιδίων του νανολιποσώματος ή υπομικροστοιχείων είναι μια νέα τεχνολογία 

για την ενθυλάκωση και την απελευθέρωση βιοδραστικών παραγόντων. Τα 

νανολιποσώματα μπορούν να ενισχύσουν την απόδοση των βιοδραστικών παραγόντων 

βελτιώνοντας τη διαλυτότητα και τη βιοδιαθεσιμότητα τους, τη σταθερότητα in vitro και 

in vivo, καθώς και την πρόληψη των ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεών τους με άλλα 

μόρια. Λόγω της βιοσυμβατότητας και της βιοδιασπασιμότητάς τους, τα νανολιποσώματα 

μπορούν να εφαρμοσθούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 

φαρμακευτικών, των τροφίμων, των καλλυντικών και της γεωργικής βιομηχανίας. 

• Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης σημείου επαφής, ακροφύσιας συγκόλλησης και εξαρτήματα 

χαλκού - αλουμίνας 
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Τα προϊόντα αυτά κατασκευάζονται από νανοσύνθετα χαλκού-αλουμίνας μέσω της 

διαδικασίας ψύξης με κρύο και εφαρμόζονται στις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις 

σωληνώσεις, την αεροναυπηγική και τις οικιακές συσκευές. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού 

του προϊόντος είναι τα εξής: 

• Μηχανική αντοχή χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα (4 φορές του καθαρού 

χαλκού λόγω της ομοιογενούς κατανομής νανοσωματιδίων οξειδίου του αργιλίου εντός 

της μήτρας χαλκού). 

• Ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα στην περιοχή του 82% καθαρού χαλκού για τη 

διατήρηση αυτών των ιδιοτήτων σε υψηλές θερμοκρασίες. 

• Υψηλότερη ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων σε σύγκριση με τα παρόμοια προϊόντα. 

Το υλικό είναι μοναδικό λόγω της ομοιογενούς κατανομής νανοσωματιδίων αλουμινίου σε 

μήτρα χαλκού. Λόγω της σταθερότητας αυτών των σωματιδίων σε υψηλές θερμοκρασίες, 

όλες οι ιδιότητες αυτού του υλικού (σε αντίθεση με άλλα κράματα όπως το Cu-Cr-Zr) 

διατηρούνται μέχρι τους 1000 ° C ενώ δεν υπάρχει απώλεια ιδιοτήτων. Η αντίσταση σε 

υψηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη μεταβάσεων φάσης (δομική), ανταγωνιστικές τιμές και 

ανώτερη ποιότητα αποτελούν μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτού του προϊόντος σε 

σύγκριση με άλλα διαθέσιμα. 

• SinaDoxosome (έγχυση λιποσώματος υδροχλωρικής δοξορουβικίνης) 

Το SinaDoxosome είναι ένα σύστημα χορήγησης λιποσωματικών φαρμάκων που περιέχει 

υδροχλωρική δοξορουβικίνη για την αντιμετώπιση καρκίνων του μαστού, των ωοθηκών, 

του Kaposi, της λευχαιμίας κλπ. 

Η καρδιακή προσβολή είναι μία από τις επικίνδυνες παρενέργειες της doxorubicin. 

Επομένως, χρησιμοποιούνται νανολιποσώματα 100 nm για τη μείωση των παρενεργειών 

τους. Τα νανολιποσώματα επίσης αυξάνουν την αντοχή του φαρμάκου στο σώμα και 

αφήνουν το ανοσοποιητικό σύστημα άθικτο λόγω της χρήσης επικαλύψεων πολυμερούς 

στην επιφάνεια των σωματιδίων. 

Τα οφέλη του προϊόντος περιλαμβάνουν υψηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλές 

παρενέργειες, ιδιαίτερα μειωμένη καρδιοτοξικότητα σε σύγκριση με τη χρήση 

υδροχλωρικής δοξορουβικίνης. 
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• SinaCurcumin (Κάψουλες μαλακής ζελατίνης που περιέχουν ναρουμικελίνες 

κουρκουμίνης) 

Η κουρκουμίνη (Diferuloylmethane) είναι πολυφαινόλη κατηγορίας D Aryl Heptanoid. 

Αυτή η ουσία είναι το ενεργό μέρος του Curcuma Longa, ενός πολυετούς φυτού γνωστού 

ως κουρκούμη. Γενικά, οι αντιοξειδωτικές, πρόληψης του καρκίνου και οι 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες είναι από τις μεγαλύτερες βιολογικές επιδράσεις της 

κουρκούμης και της κουρκουμίνης. Ως ισχυρό αντιφλεγμονώδες προϊόν, χρησιμοποιείται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Αρθρίτιδα (οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδής αρθρίτιδα). 

• Φλεγμονή του γαστρεντερικού συστήματος (ασθένεια του Crohn, γαστρίτιδα, σύνδρομο 

ευερέθιστου εντέρου και ελκώδης κολίτιδα). 

• Φλεγμονή του στόματος (ουλίτιδα, στοματίτιδα κ.λπ.). 

• Φλεγμονή του δέρματος (ψωρίαση, έκζεμα και έλκη κ.λπ.). 

• Πρόληψη και Μείωση των καρκίνων. 

• Παρενέργειες χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. 

• Ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα σε ασθενείς με κατάθλιψη. 

• Ισχυρά αντιοξειδωτικά και ευεργετικό συμπλήρωμα για υγιές καρδιαγγειακό σύστημα 

(συσσωμάτωση κατά των αιμοπεταλίων, μείωση της χοληστερόλης, LDL κ.λπ.). 

• Βελτιωμένη ηπατική λειτουργία (θεραπευτική αγωγή με λιπαρό ήπαρ και πρόληψη 

προοδευτικής ηπατικής νόσου κ.λπ.). 

• Θεραπεία και πρόληψη επιπλοκών του διαβήτη (διαβητική νευροπάθεια και 

αμφιβληστροειδοπάθεια κ.λπ.). Τα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με παρόμοια προϊόντα 

περιλαμβάνουν την απόλυτη απορρόφηση της κουρκουμίνης από σφαιρικά νανομικελίδια 

που αυξάνουν τη διαλυτότητα της κουρκουμίνης στο νερό. 
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• SinaAmpholish (τοπική γέλη νανολιποσωματικής αμφοτερικίνης Β) 

Το μέγεθος της νανολιποσωματικής αμφοτερικίνης Β είναι περίπου 100 nm, το οποίο σε 

περιπτώσεις δερματικής λεϊσμανίασης, μετά από τοπική εφαρμογή, μπορεί να περάσει 

από το καμπύλο στρώμα και να φθάσει στα μακροφάγα στην επιδερμίδα και στο χόριο. 

Δεδομένου ότι τα λιποσώματα είναι ξένα σωματίδια για το σώμα, θα καταπίνονται από 

μακροφάγα (τα οποία έχουν φαγοκυτταρικές ιδιότητες). Στη συνέχεια, τα κυστίδια 

διασυνδέονται με τη μεμβράνη των λυσοσωμάτων σε μακροφάγα και τα περιεχόμενα 

κυστίδια μεταφέρονται σε λυσοσώματα. Μέσα στα λυσοσώματα, τα λιποσωμικά 

φωσφολιπίδια αποσυντίθενται σε όξινο ρΗ λυσοσωμάτων από ένζυμα λυσοσωματικής 

υδρολάσης και απελευθερώνουν το φάρμακο στο λιπόσωμα. Έτσι, τα ενθυλακωμένα 

έντονα συμπυκνωμένα φάρμακα σε λιποσώματα απελευθερώνονται κοντά στην 

Leishmania και τα καταστρέφουν. Η αμφοτερικίνη Β είναι το πιο αποτελεσματικό 

φάρμακο για τη θεραπεία μολύνσεων από μύκητες και πρωτόζωα όπως Leishmania. Ως εκ 

τούτου, η τοπική του μορφή χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Θεραπεία της δερματικής λεϊσμανίας (δερματική λεϊσμανίαση) που προκαλείται από 

διάφορα είδη Leishmania. 

• τοπικές χρόνιες υποτροπιάζουσες μυκητιακές λοιμώξεις όπως δερματόφυτα. 

Τα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα παρόμοια προϊόντα περιλαμβάνουν μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα (πάνω από 90%) σε σύγκριση με τη συμβατική θεραπεία και τη 

χρήση ενώσεων αντιμονίου (40% -70%), μικρότερη διάρκεια θεραπείας, ανώδυνη και 

ευκολότερη χρήση σε σύγκριση με την ενέσιμη θεραπεία και λιγότερες παρενέργειες σε 

σύγκριση με τις συστηματικές θεραπείες. 

IV. Διοικητικές Αρχές 

Α. Ιρανικό Συμβούλιο Πρωτοβουλίας για τη Νανοτεχνολογία 

Το Ιρανικό Συμβούλιο Πρωτοβουλίας για την Νανοτεχνολογία (INIC) είναι υπεύθυνο για 

τον καθορισμό και την εποπτεία της εφαρμογής των γενικών πολιτικών για την ανάπτυξη 

της νανοτεχνολογίας στη χώρα. Η κύρια αποστολή της INIC είναι να επιτρέψει στο Ιράν να 

αποκτήσει την κατάλληλη θέση μεταξύ των 15 προηγμένων χωρών στον τομέα της 

νανοτεχνολογίας καθώς και για την αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας. Παρέχοντας διευκολύνσεις, δημιουργώντας αγορά και 

απομακρύνοντας τα εμπόδια που παρεμποδίζουν, το Ιράν το Συμβούλιο για την 

Πρωτοβουλία Νανοτεχνολογίας του Ιράν στοχεύει να ανοίξει το δρόμο για τη 

δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα και την παραγωγή πλούτου στη χώρα. Συνοπτικά, τα 

καθήκοντα του INIC περιλαμβάνουν: 
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•Καθορισμός στόχων, στρατηγικών, μακροοικονομικών πολιτικών και εθνικών 

πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας στη χώρα. 

• Καθορισμός γενικών καθηκόντων σε κυβερνητικούς φορείς, καθορισμός αποστολών για 

κάθε τομέα και συντονισμός μεταξύ τους στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου εθνικού 

σχεδίου. 

• επίβλεψη της πραγματοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων. 

Διάφορα ιδρύματα με καθορισμένες στρατηγικές και σχέδια εργασίας ακολουθούν τους 

στόχους της INIC όπως συνοψίζονται στα επόμενα τμήματα. 

B. Άλλες Αρχές 

• Ινστιτούτο Τεχνικών Υπηρεσιών (Διάδρομος) 

Το Ινστιτούτο Τεχνικών Υπηρεσιών της Αγοράς (Διάδρομος) ιδρύθηκε με στόχο την 

επιτάχυνση της εμπορικής διαδικασίας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ο διάδρομος 

περιλαμβάνει ήδη τις ακόλουθες ενότητες: 

• Τμήμα Αξιολόγησης Προϊόντων και Εταιρειών Νανοτεχνολογίας 

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των εταιρειών νανοτεχνολογίας, η αξιολόγηση των 

νανοπαραγωγών όσον αφορά τη σταθερότητα της δομής των νανοϋλικών και τις ιδιότητές 

τους και η χορήγηση πιστοποιητικών συγκαταλέγονται στις κύριες αποστολές αυτού του 

τμήματος. 

• Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών Εμπορίας 

Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να προσδιορίσει τις υπηρεσίες τεχνολογικής ανάπτυξης, 

να επεκτείνει τις συνδέσεις με τους μεσίτες και τα ιδρύματα και να παρακολουθήσει την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Ιρανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών 

Έχοντας επικεντρωθεί στη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ως μία από τις 

σημαντικότερες υποδομές ανάπτυξης τεχνολογίας, το Τμήμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

που συμμετέχει στο «Ιρανικό Συμβούλιο Πρωτοβουλίας για τη Νανοτεχνολογία» ξεκίνησε 

τη δραστηριότητά του το 2005 και από το 2014 ως το "Γραφείο Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας του Ιράν" τις ευθύνες που σχετίζονται με τον τομέα της πνευματικής 

ιδιοκτησίας σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας υπό την εποπτεία της 

«Αντιπροεδρίας για την Επιστήμη και την Τεχνολογία». 
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• Τομέας Υπηρεσιών Τεχνολογικών εξαγωγών 

Το γραφείο αυτό υποστηρίζει τις εταιρείες να προσεγγίσουν τις διεθνείς εξαγωγικές 

αγορές παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης των εξαγωγών. Υποστηρίζει επίσης επιχειρήσεις 

με άμεση επίβλεψη στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από εξειδικευμένες 

εταιρείες (μεσίτες) σε κάθε τομέα. 

• Επιτροπή Τυποποίησης Νανοτεχνολογίας του Ιράν 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και τον ρόλο της τυποποίησης στην ανάπτυξη της 

νανοτεχνολογίας και της εμπορικής εμπορίας και σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού 

Προγράμματος Νανοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πλούτου και 

της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, ιδρύθηκε από το Ιρανικό Συμβούλιο Πρωτοβουλίας 

Νανοτεχνολογίας (INIC) το 2006. Το INSC αποτελείται από τρεις εξειδικευμένες ομάδες 

εργασίας και λειτουργεί ως επιτροπή καθρέφτη του ISO / TC229. 

Οι κύριοι στόχοι της είναι η βιώσιμη, ασφαλής και υπεύθυνη ανάπτυξη της 

νανοτεχνολογίας, απολαμβάνοντας τα οφέλη της και προστατεύοντας την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον. Η INSC έχει επιτύχει με επιτυχία: 

• Ανάπτυξη 46 εθνικών προτύπων. 

• Δημοσίευση 3 διεθνών προτύπων στο ISO / TC229. 

• Εγκαθίδρυση του Ιράν του Δικτύου Νανοτεχνολογίας (INSN). 

• Εφαρμογή του εθνικού συστήματος νανομετρίας. 

• Προώθηση της τυποποίησης των νανοτεχνολογιών και της νανοσωματικής ασφάλειας. 

• Δίκτυο Ασφάλειας Νανοτεχνολογίας του Ιράν  

Με επίκεντρο την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον στον τομέα της νανοτεχνολογίας 

και την καθιέρωση πλατφόρμας συνεργασίας για τους ερευνητές και τους συναφείς 

οργανισμούς, ιδρύθηκε το " Δίκτυο Ασφάλειας Νανοτεχνολογίας του Ιράν " για να 

συγκαλέσει τους ερευνητές και τις δραστηριότητές τους στον τομέα των νανοσωματιδίων 

στο πλαίσιο των προγραμμάτων δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 

www.nanosafety.ir 
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• Κοινή στρατηγική επιτροπή νανομετρίας 

Η επιτροπή αυτή ιδρύθηκε σε στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Προτύπων και 

Βιομηχανικής Έρευνας του Ιράν (ISIRI) και δημοσίευσαν από κοινού εθνικό σχέδιο 

νανομετρίας. Το Εθνικό Σύστημα νανομετρολογίας εφαρμόστηκε για να θεσμοποιήσει τη 

δυναμική και συνεχή ανάπτυξη της νανομετρίας και την ασφαλή εθνική και διεθνή 

αξιοπιστία στις νανομετρήσεις. 

V. Διεθνής συνεργασία 

Η ενεργός συμμετοχή των νανοτεχνολογικών εταιρειών του Ιράν σε αξιόπιστες διεθνείς 

εκθέσεις έχει ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη τεχνολογικών και εμπορικών 

αλληλεπιδράσεων με διεθνείς εταίρους. Επί του παρόντος, πολλές ιρανικές εταιρείες 

νανοτεχνολογίας εξάγουν με επιτυχία τα προϊόντα που βασίζονται στη γνώση σε άλλες 

χώρες. Από την άλλη πλευρά, η ενεργός παρουσία της χώρας σε τοπικά και περιφερειακά 

δίκτυα, όπως το Asia Nano Forum (ANF), επέτρεψε στις ιρανικές επιχειρήσεις να 

συνεργαστούν με τη διεθνή νανοτεχνολογική κοινότητα σε επίπεδο πολιτικών και 

δημόσιου τομέα. Επίσης, σε υψηλά επίπεδα λήψης αποφάσεων, μπορεί κανείς να 

αναφερθεί σε διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με χώρες όπως η Κίνα, η Ταϊλάνδη, η 

Νότια Κορέα και η Ρωσία στους τομείς όπως η εκπαίδευση, τα πρότυπα, η πιστοποίηση, η 

κοινή έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και οι εμπορικές αλληλεπιδράσεις. Η Κοινότητα 

Νανοτεχνολογίας του Ιράν, υπό την ηγεσία της INIC, επιδιώκει σθεναρά διμερείς ή 

πολυμερείς διεθνείς συνεργατικές πρωτοβουλίες στους ακόλουθους τομείς: 

• Διεξαγωγή διεθνούς συνεργασίας σε επιστημονικό, εκπαιδευτικό, τεχνολογικό και 

εμπορικό επίπεδο καθώς και τυποποίηση και χάραξη πολιτικής. 

• Συνεργασία στον τομέα της νανοτεχνολογικής κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα, κοινή 

έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α), ανταλλαγή ερευνητών, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, 

κοινή πρότυπη ανάπτυξη, μεταφορά τεχνολογίας και κοινές επενδύσεις με διεθνείς 

εταιρείες και ιδρύματα. 

• Την επίτευξη αμοιβαίων εμπορικών συμφωνιών για την πιστοποίηση προϊόντων 

νανοτεχνολογίας και τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. 

Νανοτεχνολογία   فناوری نانو 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ιστορία των τεχνών στο Ιράν πηγαίνει πίσω στην αρχαιότητα και είναι τόσο παλιά όσο 

και η ζωή της χώρας. Οι ιρανικές τέχνες και χειροτεχνίες είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο 

από τους αρχαίους χρόνους. Διάφορα χειροτεχνήματα που προσελκύουν το βλέμμα από 

τα πανέμορφα περσικά χαλιά μέχρι τα εξαιρετικά κεραμικά είναι το αποτέλεσμα της 

ιρανικής τέχνης και δημιουργικότητας, της οποίας η εκθαμβωτική ομορφιά πάντα 

προσφέρει μια σαγηνευτική αισθητική απόλαυση. Η εκπληκτική τέχνη της Περσικής 

αρχιτεκτονικής, τα λογοτεχνικά αριστουργήματα του παρελθόντος και του σύγχρονου Ιράν 

είναι ανεκτίμητες εκδηλώσεις της Ιρανικής κουλτούρας και γνώσης. 

Σήμερα, οι Ιρανοί έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν την πλούσια κληρονομιά τους στις 

σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για τον 

πολιτισμό. Διάφορα παιχνίδια υπολογιστών και εταιρίες κινούμενων σχεδίων έχουν 

ενσωματώσει με επιτυχία την περσική τέχνη στη σύγχρονη τεχνολογία. Αξιοποιώντας τη 

σύγχρονη γνώση και τη δημιουργικότητα των Ιρανών καλλιτεχνών, έχουν αναπτυχθεί 

σημαντικά και τα περσικά χειροτεχνήματα όπως τα κομψά χαλιά και οι εικαστικές τέχνες. 

Μαζί με τις ικανότητες και τις δεξιότητες των Ιρανών στις πολιτιστικές και ελαφριές 

τεχνολογίες, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης και επενδύσεων. Η ιδιαίτερα 

μορφωμένη και δημιουργική νέα γενιά, ως κύριος άξονας για την ανάπτυξη πολιτιστικών 

και μη τεχνολογιών, μπορεί να επιτύχει μεγάλη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης του 

ιρανικού πολιτιστικού θησαυρού και της εξεύρεσης πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές. 

Ευτυχώς, μέσα από τις προσπάθειες εμπειρογνωμόνων και ταλαντούχων στελεχών των 

πολιτιστικών και μη τεχνολογικών τεχνολογιών, ιδρύθηκαν πολλές εταιρείες βασισμένες 

στη γνώση, όμως η χώρα έχει την ικανότητα να αναπτύξει και να επενδύσει πολύ 

περισσότερο σε αυτόν τον τομέα. Γενικά, η θέση του Ιράν στη Μέση Ανατολή και η 

γειτνίαση με αρκετές χώρες, καθώς και η πλήρης πρόσβαση του στις χώρες της Κεντρικής 

Ασίας και ο σημαίνοντος ρόλος του στην πορεία ανατολής-δύσης, αποτέλεσαν μια 

εξαιρετική ευκαιρία για την εξαγωγή πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σήμερα, το 

Ιράν απολαμβάνει υψηλού επιπέδου τεχνικές και εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους 

τομείς όπως ο κινηματογράφος, τα κινούμενα σχέδια, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια για 

υπολογιστές, το σχέδιο, η χειροτεχνία, οι εικαστικές τέχνες, για να αναφέρουμε μόνο 

μερικά, που μπορούν να προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για διεθνείς επενδύσεις. 
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II. Στόχοι και Στρατηγικές 

Στόχος 1: Αύξηση του μεριδίου των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στην εθνική 

οικονομία. Στρατηγική 1-1: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ολοκλήρωση 

της αλυσίδας ιδεών-προϊόντων / υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ανάπτυξης και της 

εμπορευματοποίησης των πολιτιστικών και μη τεχνολογιών με έμφαση στην 

επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 

Στρατηγική 2-1: Αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής και της 

παράδοσης πολιτιστικών και ελαφρών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στρατηγική 3-1: Μάρκετινγκ και δημιουργία της ανάγκης για πολιτισμικά και ελαφριά 

προϊόντα / υπηρεσίες στη χώρα. 

Στρατηγική 4-1: Ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας, ενίσχυση της ενεργού, 

αποτελεσματικής και εμπνευσμένης αλληλεπίδρασης και συνεργασίας σε πολιτιστικές και 

ελαφριές τεχνολογίες. 

Στόχος 2: Προώθηση των μηχανισμών χάραξης πολιτικής και θεσμοθέτηση του διαλόγου 

για τις πολιτιστικές και τις ελαφριές τεχνολογίες. 

Στρατηγική 1-2: Εδραίωση των αρμοδιοτήτων χάραξης πολιτικής, σχεδιασμός και 

στρατηγική παρακολούθηση των πολιτιστικών και ελαφριών βιομηχανιών. 

Στρατηγική 2-2: Καθιέρωση των πολιτιστικών και ελαφριών τεχνολογιών ως ενός από τους 

κυρίαρχους διάλογους στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της χώρας, ιδίως στο μοντέλο της 

οικονομικής αντίστασης. 

Στόχος 3: Βελτίωση των θεσμικών υποδομών για την ανάπτυξη, την εμπορευματοποίηση, 

τη φυσική και την πνευματική υποστήριξη για τη διαδικασία μετατροπής της ιδέας σε 

προϊόν και αύξηση του μεριδίου παραγωγής. 
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Στρατηγική 1-3: Μεταρρύθμιση των νόμων και των κανονισμών στον τομέα του 

σχηματισμού, της ανάπτυξης και της εμπορίας της πολιτισμικής τεχνολογίας · 

Στρατηγική 2-3: Παροχή τεχνικών υποδομών και δικτύωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων 

για την επίτευξη συνέργειας και την αύξηση της ποιότητας των βασικών υπηρεσιών. 

Στρατηγική 3-3: Οργάνωση συνδικάτων και ιδρυμάτων προώθησης και διευκόλυνσης για 

πολιτιστικές και ελαφριές τεχνολογίες. 

Στρατηγική 4-3: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την επιχειρηματικότητα των πολιτιστικών και ελαφριών τεχνολογιών. 

III. Ικανότητες και Δεξιότητες 

Α. Μερικά επιτεύγματα 

Σκοπός Εκπαιδευτικών / Διανοητικών Διασκέψεων με βάση τον Ισλαμικό Πολιτισμό και τον 

Πολιτισμό 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει ιστορικά ορόσημα-3-D παζλ που μερικοί από τους στόχους του 

περιλαμβάνουν: εξοικείωση με ιστορικά κτίρια που επιβεβαιώνουν την εθνική ταυτότητα. 

Αύξηση της ακρίβειας, της πειθαρχίας και της έντονης περιέργειας. Ενίσχυση των 

πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων των νέων. 

Πρόγραμμα Siroo: Πλατφόρμα λογισμικού και υλικού βασισμένο σε τεχνολογίες 

πληροφορικής για τον εικονικό επισκέπτη και τον τουριστικό οδηγό. 

Πρόκειται για ένα τουριστικό περίπτερο όπου είναι ένας χώρος εξομοιωτή που εισάγει τα 

ελκυστικά, φυσικά, ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα του Ιράν καθώς και την ιστορία των 

επιστημών και της τεχνολογίας μέσω της εικονικής πραγματικότητας και της επαυξημένης 

πραγματικότητας. Σε αυτόν τον προσομοιωτή ο χώρος μπορεί να μετακινηθεί σε όλες τις 

κατευθύνσεις ενός αεροπλάνου XY. Μπορούν επίσης να ελέγξουν χειροκίνητα τα 

σχεδιασμένα στοιχεία. 

Skill-up παιχνίδια, Τεχεράνη 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει την παραγωγή εκπαιδευτικών συσκευών που χρησιμοποιούν 

βασικές επιστήμες για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Πράγματι, απλές συσκευές 

σχεδιασμένες ως παιχνίδια συμβάλλουν στην απόκτηση πληροφοριών και δεξιοτήτων για 

τις διάφορες επιστήμες από τα παιδιά και τη νεολαία. 
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Nazbalesh – ταινία κινουμένων σχεδίων 

Η ταινία Full HD "Nazbalesh" είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων βασισμένη σε ένα 

μυθιστόρημα του H. Moradi Kermani με τον ίδιο τίτλο. Αυτή η ταινία απεικονίζει 

συμβολικά την εμφάνιση σύγχρονων τεχνολογιών σε μια παραδοσιακή κοινότητα. 

 Σχεδιασμός και κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών και παροχή συναφών υπηρεσιών, 

Τεχεράνη 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή 8 πακέτων ρομποτικής κατάρτισης καθώς και 

την προσφορά ρομποτικών μαθημάτων και την οργάνωση διαπιστευμένων διαγωνισμών 

Nadcup. Το έργο αυτό περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία εξωσχολικών τάξεων 

παρέχοντας πακέτα εκπαίδευσης για τη χημεία, την αεροδιαστημική, τη βιολογία, την 

αστρονομία και τη δημιουργικότητα. 

Εικονικό κατάστημα χειροτεχνίας με σκοπό την ανάπτυξη εικονικών χειροτεχνικών αγορών 

στο Ιράν 

Εστιάζοντας στην εισαγωγή τοπικών τεχνών των ιρανικών εθνοτικών ομάδων, το σχέδιο 

αυτό έχει τους ακόλουθους στόχους: 

• Παραγωγή ιρανικών χειροτεχνιών που ταιριάζουν στις τάσεις της σύγχρονης κοινωνίας. 

• Έμφαση στην ηλεκτρονική πώληση ειδών χειροτεχνίας αναφορικά με την αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. 

• Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των βιοτεχνών, των πελατών και των ερευνητών μέσω 

της προώθησης μιας βάσης τέχνης / κουλτούρας, της ηλεκτρονικής πώλησης και της 

ανάπτυξης της αλυσίδας εφοδιασμού / πώλησης ψηφιακών ειδών για χειροτεχνήματα. 

Παραδοσιακά και Κεντημένα Ενδύματα (Συνδυασμός Ισλαμικής Ενδυμασίας και 

Παραδοσιακών Κεντημάτων) 

Σχεδιασμός, κατασκευή και εξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης 

με σύγχρονες μεθόδους εμπνευσμένες από κεντήματα Balochi. μια από τις πιο 

συνηθισμένες και σημαντικές βιοτεχνίες των γυναικών Balochi. 
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IV. Διοικητικές Αρχές 

Α. Συμβούλιο Ανάπτυξης Εκαφριών και Πολιτιστικών Τεχνολογιών 

Το Συμβούλιο Ανάπτυξης Soft & Cultural Technologies (STDC) ιδρύθηκε από τον 

Αντιπρόεδρο για την Επιστήμη και την Τεχνολογία το 2013 με αποστολή να συντονίσει τα 

μέτρα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών στον τομέα αυτό. 

Το συμβούλιο ιδρύθηκε για να δημιουργήσει και να βελτιώσει τις απαιτούμενες 

πλατφόρμες για την ανάπτυξη ελαφριών και πολιτιστικών βιομηχανίες και να υποστηρίξει 

τις συναφείς εταιρείες που βασίζονται στη γνώση. Εκτός από την ανάπτυξη και τη 

βελτίωση της αλυσίδας της βιομηχανίας, το συμβούλιο ενθαρρύνει την 

επιχειρηματικότητα μέσω της υποστήριξης πρακτορείων και εκδηλώσεων επιχειρηματικού 

πνεύματος, δημιουργεί ηγετικά κέντρα ανάπτυξης του πολιτιστικού περιβάλλοντος και 

προωθεί την πολιτιστική βιομηχανία. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του συμβουλίου είναι οι 

εξής: 

• Αύξηση της παραγωγής και του μεριδίου των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών 

στην εθνική οικονομία. 

• Προώθηση των μηχανισμών χάραξης πολιτικών και θεσμοθέτηση των πολιτιστικών και 

ελαφριών τεχνολογικών συζητήσεων. 

• Βελτίωση των θεσμικών υποδομών ανάπτυξης, εμπορευματοποίησης, παροχής φυσικής 

και συναισθηματικής υποστήριξης στη διαδικασία ιδέας-προϊόντος και αύξησης του 

μεριδίου παραγωγής. 

B. Άλλες Διοικητικές Αρχές 

Δεδομένου ότι οι πολιτιστικές και ελαφριές τεχνολογίες είναι αρκετά εκτεταμένες, 

υπάρχουν διάφορες αρχές με διαφορετικές ευθύνες είτε σε πολιτικές είτε σε εκτελεστικά 

τμήματα. Το Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτιστικής Επανάστασης, η Αντιπροεδρία για την 

επιστήμη και την τεχνολογία, το Πολιτικό Συμβούλιο των Ισλαμικών Σεμιναρίων, η 

Ραδιοφωνία και Τηλεόραση της  Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Broadcasting (I.R.I.B), το 

Υπουργείο Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας και τα συνδεδεμένα πανεπιστήμια του, 

το Υπουργείο Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης, το Υπουργείο Παιδείας, το 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Ορυχείων και Εμπορίου, ο Οργανισμός Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, ο Οργανισμός Τουρισμού, το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού, η 

Ακαδημία Τέχνης, ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάδοσης, ο Οργανισμός Ισλαμικού Πολιτισμού 

και Επικοινωνίας και το Κέντρο Καινοτομίας  
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και Τεχνολογικής Συνεργασίας της Προεδρίας του Ι.Ρ.Ι. είναι μεταξύ των κυριότερων 

αρχών των πολιτιστικών και ελαφριών βιομηχανιών. Οκτώ από τα κορυφαία 

πανεπιστήμια της χώρας είναι επίσης μεταξύ των παραγόντων αυτής της περιοχής. 

Γ. Εταιρείες 

Υπάρχουν 5 εταιρείες animation στην περιοχή, 3 στην ηχητική μείξη, 3 στην κατασκευή 

κινηματογραφικού εξοπλισμού, 2 σε γυρίσματα, 3 σε ρομποτικά και ηλεκτρικά παιχνίδια, 

3 σε εκπαιδευτικά παιχνίδια / teaser παιχνίδια, 3 σε παιχνίδια παζλ και προσομοιωτή και 

3 σε σχεδιασμό κοσμημάτων και το branding, αντίστοιχα. 

Δ. Εκκολαπτήρια 

Οι επωαστήρες αποτελούν μία από τις σημαντικές υποδομές για την ανάπτυξη νέων 

επιχειρήσεων που παρέχουν στους προγραμματιστές ιδεών τις απαιτούμενες υπηρεσίες 

σε διάφορους τομείς. Τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να αποτελέσουν κατάλληλο χώρο 

για την ίδρυση εκκολαπτηρίων, δεδομένου ότι ασχολούνται γενικά με καινοτόμες ιδέες. 

Για να βελτιωθεί η διαδικασία παραγωγής ιδεών σε πολιτιστικές και μαλακές βιομηχανίες, 

το συμβούλιο στήριξε τη δημιουργία ενός αριθμού εκκολαπτηρίων σε συνεργασία με τα 

πανεπιστήμια. Αυτά τα εκκολαπτήρια είναι: 

Εκκολαπτήριο Khorasan Προσκυνηματικών και Πολιτιστικών Τεχνολογιών 

Υποστηριζόμενο από το συμβούλιο, το εκκολαπτήριο  αυτόείναι σε θέση να κρατήσει 

πολλά προγράμματα για την ανάπτυξη ιδεών και νέων επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με το 

συμβούλιο, το κέντρο αυτό υποστηρίζει επίσης έργα και ενεργές εταιρείες στον τομέα 

αυτό. 

Lalejin εξειδικευμένο εργαστήριο αγγειοπλαστικής 

Αυτό το φυτώριο προορίζεται να είναι το εξειδικευμένο κέντρο για την κεραμική και την 

αγγειοπλαστική, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του δέρματος, της 

βαφής και του στιλβωτικού κεραμικού και κεραμικής που παράγεται στο Lalejin, 

Hamadan. 

Η χρήση τεχνολογιών βασισμένων στη γνώση και τεχνικών γνώσεων για διαφορετικά 

χρώματα και γυαλί σε νανοκλίμακα έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση μικρότερης 

ποσότητας χρώματος με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, 

μειώνοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς και δημιουργώντας νέες 

ιδιότητες για νέα προϊόντα. 

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  و خالق 
ی

 صنایع فرهنگ
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Εκκολαπτήριο Τεχνολογίας του Εσφαχάν 

Οι στόχοι αυτού του κέντρου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και δημιουργία κατάλληλων πλατφορμών για την εμπορική 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τέχνης / πολιτιστικών προϊόντων, στήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης, παροχή του απαιτούμενου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη 

επιχειρήσεων βασισμένων στην τεχνολογία, ευκαιρίες απασχόλησης βασισμένες σε 

μαλακές τεχνολογίες και, τέλος, υποστήριξη της βελτίωσης και προώθησης του ιρανικού 

ισλαμικού πολιτισμού. 

Κέντρο Επίδειξης ελαφριάς τεχνολογίας του Tabriz 

Το κέντρο περιλαμβάνει 7 εξειδικευμένες μονάδες, όπως "σχεδιασμός και κατασκευή 

προϊόντων πολυμέσων", "σχεδιασμός και κατασκευή δειγμάτων εκτύπωσης BOT", 

"σχεδιασμός και κατασκευή επίπλων με βάση το ισλαμικό και ιρανικό στυλ ζωής", 

"σχεδίαση και κατασκευή υποδημάτων με βάση το ιρανικό τοπικά πρότυπα "," 

αλγοριθμική σχεδίαση του ισλαμικού γεωμετρικού μοτίβου κόμβων "," έξυπνη σχεδίαση 

και κατασκευή συστημάτων για χειροποίητα υφαντά χαλιά "και" σχεδιασμός και 

κατασκευή βιώσιμων συσκευασιών για χειροτεχνίες ". 

Εκκολαπτήριο τεχνολογίας του Yazd 

Το 2014, μέσω των οικονομικών και ηθικών ενισχύσεων του Συμβουλίου Ανάπτυξης 

Ελαφριών & Πολιτιστικών Τεχνολογιών και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου 

Yazd, το κέντρο αυτό ιδρύθηκε στο Yazd σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί φυτώριο 

κινούμενων σχεδίων. 

V. Διεθνείς συνεργασίες 

Επειδή το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι χαμηλό στο Ιράν (σε σύγκριση με τη 

διεθνή αγορά) και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως είναι η ενέργεια, είναι 

μάλλον χαμηλό, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στο Ιράν για ξένες επενδύσεις και διεθνείς 

αλληλεπιδράσεις σε κινούμενα σχέδια, παιχνίδια υπολογιστών, ένδυσης, χειροτεχνίας και 

κοσμημάτων. 

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  و خالق 
ی
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Κινούμενα σχέδια 

Η ιρανική βιομηχανία κινουμένων σχεδίων επωφελείται από ένα υψηλά μορφωμένο και 

δημιουργικό νέο εργατικό δυναμικό με τεχνικές γνώσεις εμπλουτισμένες με καλλιτεχνικές 

δυνατότητες. Επιπλέον, σε σύγκριση με την παγκόσμια αγορά, η απασχόληση εργατικού 

δυναμικού δεν κοστίζει πολύ στο Ιράν και ορισμένες από τις απαιτούμενες τεχνικές 

υποδομές για την παραγωγή κινούμενων σχεδίων, όπως η διάθεση αγροκτήματος σε 

προσιτές τιμές. 

Παιχνίδια υπολογιστών 

Οι Ιρανοί ενδιαφερόμενοι σε παιχνίδια υπολογιστών πιστεύουν ότι το Ιράν έχει πλούσιο 

ρεπερτόριο. Οι επιτυχημένες εμπειρίες των πρόσφατων ιρανικών αγώνων δείχνουν ότι σε 

περίπτωση εξεύρεσης πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές, οι ιρανοί κατασκευαστές 

παιχνιδιών μπορούν να παράγουν παιχνίδια υπολογιστών παγκοσμίου επιπέδου, 

χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας. 

 

Είδη χειροτεχνίας 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αρχαίο πολιτισμό του Ιράν, τον πλούσιο πολιτισμό και τους 

πολυεθνικούς ανθρώπους, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία χειροτεχνιών στη χώρα αυτή. Η 

εκπληκτική ομορφιά της ιρανικής βιοτεχνίας προσελκύει πάντα την προσοχή των ξένων 

τουριστών. Οι διάφορες μορφές, το υλικό και οι εφαρμογές αυτών των βιομηχανιών 

καθώς και η λεπτότητα και η πολυπλοκότητα τους είναι τόσο υπέροχα που θαμπάσουν 

κάθε θεατή. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων για την προμήθεια τέτοιων προϊόντων παρέχει 

το έδαφος για επενδυτικές ευκαιρίες. 

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  و خالق 
ی

 صنایع فرهنگ
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Η πρώτες τεκμηριωμένες συστηματικές εξερευνήσεις πετρελαίου και γεωτρήσεις στο Ιράν 

χρονολογούνται από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, καθιστώντας την χώρα την 

παλαιότερη στη Μέση Ανατολή. Το πρώτο πετρελαϊκό πεδίο στο Ιράν είναι ο Masjed 

Soleyman στα νοτιοδυτικά. Τώρα, έναν αιώνα αργότερα, το Ιράν έχει αποκτήσει 

ανεκτίμητη εμπειρία στη βιομηχανία πετρελαίου και είναι πρωτοπόρο στη βιομηχανία. Η 

εκτεταμένη υποδομή και η θρυλική φήμη είναι το αποτέλεσμα μιας τόσο μακράς 

ιστορίας. Αυτό συνδυάζεται διπλά με τα 158 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων 

αποθεμάτων πετρελαίου. Υπάρχουν αρκετά διυλιστήρια και πετρελαϊκά τερματικά με 

εκτεταμένο αγωγό κατά μήκος των ακτών του Περσικού Κόλπου. 

Η βιομηχανία φυσικού αερίου έχει επίσης μακρά ιστορία που χρονολογείται από το 1908, 

όταν πραγματοποιήθηκε το πρώτο έργο πετρελαϊκής εξερεύνησης στο Masjed Soleyman. 

Αρχικά, υπήρχαν αρκετές προκλήσεις όσον αφορά την αξιοποίηση του φυσικού αερίου. 

Ωστόσο, με σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και πείρα που αποκτήθηκε με την πάροδο 

του χρόνου, το Ιράν είναι σήμερα μια από τις ηγετικές χώρες παγκοσμίως όσον αφορά την 

παραγωγή και τις δεξαμενές αερίου. 

ΙΙ. Μακροπρόθεσμοι Στόχοι 

Για να αναπτυχθεί ο ενεργειακός τομέας του Ιράν στο πλαίσιο των πολιτικών οικονομικής 

ελαστικότητας, ορισμένοι από τους κύριους στόχους του ενεργειακού τομέα που 

αναφέρονται στο στρατηγικό εθνικό ενεργειακό έγγραφο είναι οι εξής: 

• Αύξηση και βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και των δυνατοτήτων του 

ενεργειακού τομέα της χώρας για μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα 

εφοδιασμού. 

• Βελτίωση και ενίσχυση της ανάκτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

• Μεγιστοποίηση της χρήσης της γεωπολιτικής ικανότητας και αύξηση της διεθνούς θέσης 

του Ιράν στις αγορές ενέργειας. 

• Διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. 

• Βελτίωση της ασφάλειας των ασφαλών, σταθερών και υψηλής ποιότητας παροχών 

ενέργειας. 
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II. Ικανότητες και Δεξιότητες 

A. Τρέχουσα κατάσταση 

• Αποθεματικά και παραγωγή αργού πετρελαίου 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, το Ιράν έρχεται 

πρώτο και τέταρτο, αντίστοιχα. 

Το σχήμα 1 απεικονίζει τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας σε σύγκριση με τους 

μεγαλύτερους κατόχους πετρελαίου παγκοσμίως. 

Σχήμα 1: Οι μεγαλύτεροι αποδεδειγμένοι κάτοχοι αποθεμάτων αργού πετρελαίου 

(συμπεριλαμβανομένου του βαρύ και εξαιρετικά βαρύ πετρέλαιο) 

[Πηγή: Περιοδικό Oil & Gas, Ιανουάριος 2015] 

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στο Ιράν κατέχουν περίπου το 10% των παγκόσμιων 

αποθεμάτων και το 13% του παγκόσμιου αποθεματικού του OPEC. Τα ιρανικά αποθέματα 

στην ξηρά αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών αποθεμάτων τους και τα υπεράκτια 

αποθέματα του Περσικού Κόλπου αποτελούν το υπόλοιπο 30%. 

Σχήμα 2: Αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου του OPEC, στα τέλη του 2014 

(δισεκατομμύρια βαρέλια, μετοχή OPEC) 

Παράγει πάνω από 3.400.000 βαρέλια ημερησίως και είναι ιδρυτικό μέλος του OPEC. Το 

Ιράν είναι ο τρίτος παραγωγός του οργανισμού (Μηνιαία Έκθεση Πετρελαϊκής Αγοράς του 

OPEC - Απρίλιος 2016). 

• Αποθεματικά και παραγωγή φυσικού αερίου 

Με 1201,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (34 τρισεκατομμύρια m3), το Ιράν διαθέτει το 

μεγαλύτερο αποδεδειγμένο απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο (BP Statistical Review 

of World Energy, Ιούνιος 2016). Αποτελεί το 18,2% των αποδεδειγμένων αποθεμάτων 

φυσικού αερίου στον κόσμο. Πάνω από το 40 τοις εκατό των αποθεμάτων φυσικού 

αερίου βρίσκονται στο South Pars field ως η μεγαλύτερη έκταση αερίου στον κόσμο 

παγκοσμίως. 

Σχήμα 3: Οι μεγαλύτεροι αποδεδειγμένοι κάτοχοι αποθεμάτων φυσικού αερίου [Πηγή: BP 

Statistical Review of World Energy June 2015] 

Συμβατικές Ενέργειες (πετρέλαιο & φυσικό αέριο)  )انرژی های متداول)نفت و گاز 
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Τόσο ο όγκος παραγωγής όσο και η στρατηγική γεωγραφική θέση του Ιράν συνεργάζονται 

για να του προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με την BP Statistical 

Review World Energy τον Ιούνιο του 2016, η παραγωγή φυσικού αερίου στο Ιράν το 2015 

ανερχόταν σε 192,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, καθιστώντας την τρίτη χώρα 

παραγωγής φυσικού αερίου παγκοσμίως. 

Β. Μερικά επιτεύγματα 

• Αεριοστρόβιλοι 

Οι αεριοστρόβιλοι διατίθενται σε ποικίλες μορφές για να καλύψουν ποικίλες ανάγκες σε 

ηλεκτρισμό σε διαφορετικά πεδία, από την οδήγηση δεξαμενών πετρελαίου και 

συμπιεστών σε αεριωθούμενα αεροσκάφη και ελικόπτερα και παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας (κανονικά για την παραγωγή φορτίου αιχμής). Οι γνώσεις και οι τεχνολογίες 

υψηλού επιπέδου που αναπτύχθηκαν κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή 

αεριοστροβίλων τους έχουν καταστήσει κατάλληλους για χρήση στη βιομηχανία 

πετρελαίου. Η αυξανόμενη ζήτηση για αεριοστρόβιλο είναι σημαντική στη βιομηχανία 

πετρελαίου, όπου οι στρόβιλοι χρησιμοποιούνται ως οδηγοί μεγάλων αντλιών, οι οποίοι 

οδηγούν υγρά μέσα στους αγωγούς ή για παραγωγή ενέργειας εκτός δικτύου σε 

εργοστάσια που σχετίζονται με πετρέλαιο. 

Έχοντας αποκτήσει ανεκτίμητη εμπειρία στη μεταφορά τεχνολογίας αερίου και 

ατμοστρόβιλου καθώς και περιφερειακά, οι ιρανικές εταιρείες είναι πλέον σε θέση να 

σχεδιάσουν και να αναπτύξουν μονάδες παραγωγής αερίου 25 MW με αεριοστρόβιλους 

με δύο χρήσεις, όπως μηχανική μετάδοση κίνησης και παραγωγή ενέργειας. 

• Φυγοκεντρικοί συμπιεστές 

Οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές αποτελούν έναν κρίσιμο περιστρεφόμενο εξοπλισμό, ο 

οποίος έχει πολλές εφαρμογές στη μετάδοση και επεξεργασία υγρών αερίου. Οι ιρανικές 

εταιρείες είναι σε θέση να παράγουν φυγοκεντρικούς συμπιεστές και να προσφέρουν τις 

ακόλουθες υπηρεσίες στον τομέα της κατασκευής και μηχανικής φυγοκεντρικών 

συμπιεστών: 

• Σχεδιασμός προσαρμοσμένων φυγοκεντρικών συμπιεστών για την κάλυψη 

μεμονωμένων αναγκών του πελάτη. 

• Μεταφορά των απαιτούμενων τεχνολογιών για την κατασκευή φυγοκεντρικών 

συμπιεστών από το εξωτερικό για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πελατών. 

• Κατασκευή των απαιτούμενων συμπιεστών που θα αναπτυχθούν στο εθνικό δίκτυο 

μεταφοράς φυσικού αερίου. 

Συμβατικές Ενέργειες (πετρέλαιο & φυσικό αέριο)  )انرژی های متداول)نفت و گاز 
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• Φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής ταχύτητας 

Οι φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιούνται συνήθως στις βιομηχανίες 

πετρελαίου και πετροχημικών λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους. Οι προσαρμοσμένες 

φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής ταχύτητας προσφέρουν μια σειρά από δυνατότητες για να 

ικανοποιήσουν τις μεμονωμένες ανάγκες του πελάτη, όπως μια ποικιλία γύρων εξόδου, 

λειτουργικές δυνάμεις, σχήματα και διαστάσεις για πτερωτή, υλικά και διάταξη 

συσκευασίας γεμίσματος. Οι Ιρανικές εταιρείες κατάφεραν με επιτυχία να σχεδιάσουν και 

να κατασκευάσουν αντλίες API-610, OH6 υψηλής ταχύτητας / υψηλής πίεσης και να 

συμμετάσχουν σε διαδικασίες ανασχεδιασμού και συναρμολόγησης. Έχουν επίσης 

αποκτήσει τις τεχνικές γνώσεις για τη συντήρηση και λειτουργία των αντλιών. 

• Λεπίδες και πτερύγια: Οι λεπίδες είναι βασικά συστατικά ατμοστρόβιλων και 

αεριοστροβίλων, των οποίων η κατασκευή και η συντήρηση έχουν στρατηγική σημασία 

για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, τα διυλιστήρια και τους αγωγούς. Οι ιρανικές 

εταιρείες είναι σε θέση να κατασκευάζουν λεπίδες στροβίλων, με το πλεονέκτημα ότι 

ολοκληρώνουν ολόκληρες τις παραγωγικές διαδικασίες στο σπίτι. Αυτές περιλαμβάνουν 

τη χύτευση, την κατεργασία και την επικάλυψη των λεπίδων. Οι ιρανικές εταιρείες 

προσαρμόζουν επίσης τις λεπίδες παραγωγής. Διαφορετικές τεχνολογίες για την 

παραγωγή λεπίδων έχουν εντοπιστεί. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν τη συμβατική 

χύτευση, την κατευθυντική στερεοποίηση και τις μεθόδους ενός κρυστάλλου.  

• Βαλβίδες : Οι Ιρανικές εταιρείες παραγωγής βαλβίδων έχουν μεταφέρει με επιτυχία τις 

απαιτούμενες γνώσεις και τεχνολογίες για την παραγωγή τυποποιημένων βαλβίδων 

υψηλής ποιότητας - για τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - μέσω 

αξιόπιστων ξένων εταιρειών. Επί του παρόντος, στο Ιράν παράγονται αρκετοί τύποι 

βαλβίδων, συμπεριλαμβανομένων βαλβίδων πύλης, βαλβίδων βαλβίδων, βαλβίδων 

πεταλούδων και σφαιρικών βαλβίδων. API 6D, βαλβίδες υψηλής πίεσης σε 900, 1500 και 

2500 τάξεις παράγονται τοπικά. 

• Upstream υπηρεσίες: Οι Ιρανικές εταιρείες προσφέρουν μια ποικιλία upstream 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σεισμικών υπηρεσιών, επεξεργασίας δεδομένων, 

υποβρύχια απεικόνιση, κατασκευή δομών, πρόβλεψη και διαχείριση εξέδρας. Παρέχουν 

επίσης υπηρεσίες γεώτρησης όπως τσιμεντοποίηση, οξίνιση και παροχή τρυπανιών και 

εξοπλισμού. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται για ποικίλες συνθήκες και σε διαφορετικά 

στάδια της ζωής του φρέατος και της δεξαμενής, από απλά πηγάδια πετρελαίου και 

φυσικού αερίου μέχρι πολύπλοκες δεξαμενές. 

Συμβατικές Ενέργειες (πετρέλαιο & φυσικό αέριο)  )انرژی های متداول)نفت و گاز 
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• Σφαιρικές Δεξαμενές / Δοχεία 

Λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή αντοχή μιας σφαίρας, οι σφαιρικές δεξαμενές 

χρησιμοποιούνται κυρίως για συνθήκες υψηλής πίεσης. Οι μεγάλες δεξαμενές 

αποθήκευσης υπό μέτρια πίεση συνήθως έχουν σφαιρικά ή οιονεί σφαιρικά σχήματα. 

Ιρανικές εταιρείες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν σφαιρικά και κυλινδρικά δοχεία πίεσης 

για διυλιστήρια και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα σκάφη έρχονται 

σε διαφορετικές χωρητικότητες, που κυμαίνονται από 1.000 έως 25.000 βαρέλια. 

Καλύπτουν μια σειρά διαφορετικών πιέσεων από 100 έως 2.000 psi. 

IV. Διοικητικές Αρχές 

• Γραφείο Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στις Βιομηχανίες Πετρελαίου, Αερίου 

και Άνθρακα 

Το Γραφείο Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στις Βιομηχανίες Πετρελαίου, 

Αερίου και Άνθρακα είναι ένα κυβερνητικό όργανο που ιδρύθηκε το 2003 σύμφωνα με τις 

εθνικές πολιτικές που ορίζονται στα προηγούμενα έγγραφα. Συνεργάζεται κυρίως και 

συμμετέχει σε δραστηριότητες χάραξης πολιτικής, ρύθμισης και διευκόλυνσης, καθώς και 

στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και τεχνολογιών αναβάθμισης στις βιομηχανίες 

πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνάμεις 

προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας. 

Αυτό το γραφείο υποστηρίζει κυρίως τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη πολιτικής και τη 

διευκόλυνση των διαδικασιών σχεδιασμού, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του 

σχεδίου τεχνολογικής ανάπτυξης. 

• Ομοσπονδία Ιρανικών Βιομηχανιών του Ιράν 

Σύμφωνα με τη συστηματική και αποτελεσματική χρήση των δυνατοτήτων, των 

εγκαταστάσεων και των δυνατοτήτων των οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της 

πετροχημικής βιομηχανίας, ιδρύθηκε το 2016 η Ομοσπονδία Ιρανικών Βιομηχανιών του 

Ιράν. το επιχειρηματικό περιβάλλον, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών-

μελών της ένωσης, την υποστήριξη κοινών συμφερόντων της πετρελαϊκής βιομηχανίας και 

τη συμβολή στην ανάπτυξη και την αυτοπεποίθηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας μέσω 

της παροχής πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ διαφόρων εξειδικευμένων τομέων. 

Συμβατικές Ενέργειες (πετρέλαιο & φυσικό αέριο)  )انرژی های متداول)نفت و گاز 
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• Ιρανική Ένωση Εξαγωγέων Πετρελαίου, Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων 

Ο τομέας πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημείας είναι η κορυφαία και πρώτη 

βιομηχανία της χώρας και ο άξονας της Ιρανικής οικονομίας. Όσον αφορά τη σημασία 

αυτού του τομέα και την ανάγκη συντονισμού και οργάνωσης των πιο ενεργών 

παραγόντων στον πετρελαϊκό, αέριο και πετροχημικό τομέα παραγωγής και εξαγωγής, 

ορισμένοι επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα αποφάσισαν να συνεργαστούν για να 

άρουν τα εμπόδια υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα για στενότερη και πιο παραγωγική 

συνεργασία με την Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου. Η Ενωση Ιρανών Εξαγωγέων 

Πετρελαίου, η οποία συστάθηκε το 2003, αποτελείται από 54 εταιρείες-μέλη που 

κατέχουν την άδεια από το Εμπορικό, Εμπορικό, Μεταλλευτικό και Γεωργικό Επιμελητήριο 

του Ιράν. Επί του παρόντος, αυτή η ένωση με περισσότερα από 300 μέλη θεωρείται ως 

ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά ιδρύματα της χώρας που διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην προώθηση των εξαγωγών πετρελαίου, στην ανταλλαγή και στη δημιουργία 

ευκαιριών απασχόλησης στη χώρα. 

• Ινστιτούτο έρευνας πετρελαϊκής βιομηχανίας 

Το Ινστιτούτο Έρευνας Πετρελαϊκής Βιομηχανίας (RIPI) - ένας κορυφαίος ερευνητικός 

οργανισμός - ιδρύθηκε το 1959 αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διεξαγωγής ευρέος 

φάσματος ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και παροχής εργαστηριακών, τεχνικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της 

πετροχημικής βιομηχανίας. Είναι ο σημαντικότερος οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης 

στην ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία και ο μεγαλύτερος στο είδος του στη Μέση Ανατολή. 

Η σύνθεση του αερίου, η παραγωγή βενζίνης με δυ-λειτουργικούς καταλύτες με βάση το 

σίδηρο και η παραγωγή μεσαίων αποσταγμάτων με καταλύτη με βάση το κοβάλτιο είναι 

μεταξύ άλλων τα αξιοσημείωτα τεχνολογικά του επιτεύγματα. 

• Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου 

Ο ενεργειακός τομέας εποπτεύεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Ενέργειας, το οποίο 

ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2001 και διοικείται από τον Πρόεδρο του Ιράν. Το συμβούλιο 

απαρτίζεται από τους υπουργούς ενέργειας, οικονομίας, γεωργίας, βιομηχανίας, και 

εμπορίου. Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πετρελαίου, κρατικές εταιρείες κυριαρχούν 

στις δραστηριότητες των τομέων του πετρελαίου και φυσικού αερίου, μαζί με τη 

βιομηχανία πετροχημικών του Ιράν. Οι τέσσερις βασικές κρατικές επιχειρήσεις είναι η 

Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου (NIOC), η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Αερίου (NIGC), η 

Εθνική Εταιρεία Πετροχημικών (NPC) και η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Διύλισης και Διανομής 

Πετρελαίου (NIORDC). 

Συμβατικές Ενέργειες (πετρέλαιο & φυσικό αέριο)  )انرژی های متداول)نفت و گاز 
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• Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου 

Από το 1951, η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου (NIOC) έχει αναλάβει την ευθύνη να 

διαμορφώσει πολιτικές έρευνας, γεωτρήσεων, παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης, 

διύλισης, διανομής και εξαγωγής πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετρελαϊκών 

προϊόντων. 

Η NIOC, με τεράστια ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου, θεωρείται μία από τις 

μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων, η NIOC έχει 

εξελιχθεί  σε προνομιακό παράγοντα. Η χάραξη εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, η 

συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες στον τομέα της ενέργειας και η σταθεροποίηση 

των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου βρίσκονται στην ημερήσια διάταξή της. Η NIOC, 

σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος, παρέχει εξουσία σε διάφορους τομείς, ενώ 

εποπτεύει τις δραστηριότητες της βιομηχανίας πετρελαίου. Η εταιρεία έχει λάβει 

σημαντικά βήματα για την ίδρυση επιχειρηματικών επιχειρήσεων, την κατανομή 

οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των τεχνολογιών εξερεύνησης, 

γεώτρησης και παραγωγής, βασιζόμενη στους εγχώριους εμπειρογνώμονες. 

• Εθνική Ιρανική Εταιρεία Αερίου 

Η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Αερίου (NIGC) ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1966 για να βελτιώσει, 

να μεταφέρει και να διανείμει φυσικό αέριο. Επί του παρόντος, η NIGC λειτουργεί από 

μόνοι της σύμφωνα με διεθνή έγκυρα πρότυπα. Η NIGC είναι μία από τις δέκα πρώτες 

εταιρείες φυσικού αερίου στη βιομηχανία φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή και μία 

από τις τέσσερις μεγάλες θυγατρικές του Υπουργείου Πετρελαίου. Έχει πάνω από 45 

χρόνια εμπειρίας στην παροχή άνω του 61% του απαιτούμενου καυσίμου στη χώρα. Η 

εταιρεία, όσον αφορά την παροχή αερίου, διαδραματίζει βασικό ρόλο τόσο σε εγχώριο 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

• Εθνική Εταιρεία Πετροχημικών 

Η Εθνική Εταιρεία Πετροχημικών (NPC), θυγατρική του Ιρανικού Υπουργείου Πετρελαίων, 

ανήκει στην κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Είναι υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη και λειτουργία του πετροχημικού κλάδου της χώρας. Ιδρύθηκε το 1964, η NPC 

ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με τη λειτουργία μιας μικρής μονάδας λιπασμάτων. 

Σήμερα, η NPC είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας πετροχημικών 

στη Μέση Ανατολή. Κατά τα έτη αυτά, όχι μόνο έχει διευρύνει το φάσμα και τον όγκο των 

προϊόντων της, αλλά έχει επίσης λάβει μέτρα σε τομείς όπως η έρευνα και η τεχνολογία 

ώστε να γίνουν ολοένα και πιο αυτάρκεις. 

Συμβατικές Ενέργειες (πετρέλαιο & φυσικό αέριο)  )انرژی های متداول)نفت و گاز 
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• Εθνική Ιρανική Εταιρεία Διύλισης & Διανομής Πετρελαίου 

Η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Διύλισης και Διανομής Πετρελαίου (NIORDC) ιδρύθηκε με 

σκοπό τον διαχωρισμό των προηγούμενων (εξερεύνηση και παραγωγή αργού πετρελαίου 

και φυσικού αερίου) από τα κατάντη (ραφινάρισμα, μεταφορά αργού πετρελαίου, 

εξαγωγή, εισαγωγή και διανομή πετρελαίου προϊόντα) το Μάρτιο του 1991. Αργότερα 

εκείνο το έτος, η NIORDC ξεκίνησε επίσημα τη δραστηριότητά της ως μια από τις τέσσερις 

μεγάλες θυγατρικές του Υπουργείου Πετρελαίου. Η NIORDC εκπληρώνει την αποστολή 

της μέσω τεσσάρων λειτουργικών θυγατρικών και εννέα διυλιστηρίων πετρελαίου. Λόγω 

της αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα πετρελαίου, η NIORDC ξεκίνησε να επεκτείνει, να 

αναβαθμίσει και να βελτιστοποιήσει τα υπάρχοντα διυλιστήρια της, καθώς και να 

δημιουργήσει νέα διυλιστήρια. 

 

Εκτός από τη διύλιση αργού πετρελαίου, οι δραστηριότητες της NIORDC επικεντρώνονται 

επίσης στη μηχανολογία, την κατασκευή, τη διανομή και τη μεταφορά πετρελαϊκών 

προϊόντων, οι οποίες ενσωματώνονται στις τέσσερις μεγάλες θυγατρικές της, δηλαδή 

στην Εθνική Ιρανική Εταιρεία Διανομής Πετρελαιοειδών (NIOPDC) Κατασκευαστική 

Εταιρεία (NIOEC), η Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίων και Τηλεπικοινωνιών (IOPTC) και η 

Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανιών Διύλισης Πετρελαίου (ORIDC). 

 

Συμβατικές Ενέργειες (πετρέλαιο & φυσικό αέριο)  )انرژی های متداول)نفت و گاز 
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I. Ιστορικό 

Η αεροδιαστημική τεχνολογία έχει μια διαρκή  παρουσία και προοδευτική θέση στην 

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η έρευνα στον τομέα της αεροδιαστημικής στο  Ιράν 

ξεκίνησε τον όγδοο αιώνα. Ο 8ος και ο 9ος αιώνας μαρτυρούν τις απόπειρες του Zij al-

Sindhind Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, οι οποίες αποτελούν ένα 

τεράστιο έργο που συμπεριλαμβάνει περίπου 37 κεφάλαια σε ημερολογιακούς και 

αστρονομικούς υπολογισμούς και 116 πίνακες με ημερολογιακά, αστρονομικά και 

αστρολογικά δεδομένα. Οι προσπάθειες διερεύνησης του διαστήματος στο Ιράν 

συνεχίστηκαν μέχρι τον  16ο και 17ο αιώνα όταν ο Μπαχά αλ Ντιν Μουχάμαντ Ίμπν 

Χουσάν αλ Αμίλι  έγραψε  17 πιθανές  εκδοχές και βιβλία για την αστρονομία και τα 

σχετικά θέματα. 

Στη σύγχρονη εποχή έχει επίσης παρατηρούνται πολλές εξελίξεις στον τομέα της 

αεροδιαστημικής στο Ιράν. Το 1869 το Ιράν προσχώρησε στη Διεθνή Ένωση 

Τηλεπικοινωνιών (ITU). Το 1951 ιδρύθηκε ο Οργανισμός National Geographic του Ιράν. Ο 

Ιρανικός Οργανισμός Διαστήματος (ISA) ιδρύθηκε το 2003 και το 2005 στο Ιράν 

κυκλοφόρησε το 10ετές πρόγραμμα διαστημικού προγράμματος , το οποίο οδήγησε στην 

εκτόξευση του δορυφόρου Sina-1 στο διάστημα ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ 

του Ιράν και της Ρωσίας. Από τότε έχουν κατασκευαστεί πολλοί δορυφόροι, μεταξύ των 

οποίων υπάρχουν και τα οχήματα εκτόξευσης Safir Satellite (SLV).  Επίσης, δημιουργήθηκε 

η πρώτη και η δεύτερη υπο-τροχιακή πυραυλοβολία που ονομάζεται Kavoshgar-1 και 

Kavoshgar-2. Safir1-A SLV που έβαλαν σε τροχιά τον πρώτο δορυφόρο "Omid" Kavoshgar-4 

και Rasad-1 Navid, κλπ. 

Το 2013 ήταν ένα εποικοδομητικό έτος για τα προγράμματα εξερεύνησης του διαστήματος 

στο Ιράν, καθώς πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του Kavosh-gar-6, που ήταν μερικώς 

επιτυχής στην καταγραφή και λήψη εικόνων και βιολογικών δεδομένων. Το 2013 από το 

"Pishgam", ο πρώτος πίθηκος στάλθηκε και έφτασε σε ύψος 120 χλμ. Από το Kavoshgar 

Pishgam στάλθηκε στο διάστημα και την ίδια χρονιά ο δεύτερος πίθηκος, με το όνομα 

"Fargam" από τον Kavoshgar Pajuhesh. Το Fajr, ο τελευταίος ιρανικός δορυφόρος, ο οποίος 

ήταν ένας δορυφόρος απεικόνισης που μεταφέρει ένα τοπικό πειραματικό σύστημα 

πλοήγησης, ξεκίνησε το 2015. Την ίδια χρονιά το Ιράν εκθέτει τη μακέτα των νέων 

επανδρωμένων διαστημικών οχημάτων του Ινστιτούτου Αεροδιαστημικής Έρευνας (ARI) 

και της  Εθνικής  Ιρανικής Διαστημικής Διοίκησης (INSA).  

Αεροδιαστημική  هوافضا 
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II. Στόχοι και Στρατηγικές 

Βασικοί στόχοι και στρατηγικές για την εν λόγω βιομηχανία, εμπνευσμένες από το 

εκτεταμένο έγγραφο ανάπτυξης της αεροδιαστημικής, είναι οι εξής: 

Α. Στόχοι μακροοικονομικού επιπέδου 

• Κατανόηση του μεγέθους και της τάξης του σύμπαντος και των ουρανών και της 

ανακάλυψης της σοφίας και της δύναμης του Δημιουργού του κόσμου με τη διάδοση της 

επιστήμης και της τεχνολογίας και της εξερεύνησης του διαστήματος. 

• Επίτευξη της πρώτης θέσης στην κατάκτηση και κυριαρχία του χώρου στην περιοχή 

μέσω των συναφών επιστημών και τεχνολογιών και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων 

των πανεπιστημίων και των επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων της χώρας. 

• Διεξαγωγή επανδρωμένων διαστημικών αποστολών και αποστολή ανθρώπων στην 

τροχιά της γης με έμφαση στην αυτόχθονη επιστήμη, την τεχνολογία και τη βιομηχανία 

μέσω της συμμετοχής του μουσουλμανικού κόσμου και της διεθνούς συνεργασίας. 

• Σχεδιασμός, κατασκευή, εκτόξευση και εκμετάλλευση δορυφόρων σε γεωσκοπική 

τροχιά και σε άλλες τροχιές με εφαρμογές όπως η επικοινωνία και η τηλεπισκόπηση με 

προτεραιότητα στην τοπική τεχνολογία και τη βιομηχανία μέσω της συμμετοχής του 

μουσουλμανικού κόσμου και της διεθνούς συνεργασίας. 

• Ανάπτυξη πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποδομές επικοινωνιών βασισμένες στο 

διάστημα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εθνικές, περιφερειακές, διεθνείς, δημόσιες 

και εμπορικές απαιτήσεις που είναι συμβατές με τις χερσαίες πλατφόρμες επικοινωνίας. 

• Την επίτευξη της απαραίτητης τεχνολογίας για την κάλυψη των απαιτήσεων της 

τηλεπισκόπησης και της γεωσκόπησης με ακρίβεια μικρότερη των 10 μέτρων. 

• Συμβολή στην τοποθέτηση, την πλοήγηση και τον προγραμματισμό σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο ανταγωνιστικής ποιότητας συμβατής με τα διεθνή πρότυπα. 

• Να γίνει περιφερειακός κόμβος και να επιτύχει την κορυφαία παγκόσμια θέση μέσω των 

επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων των πανεπιστημίων και των επιστημονικο-

βιομηχανικών κέντρων. 

Αεροδιαστημική  هوافضا 
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Β. Στρατηγικές μακροοικονομικού επιπέδου 

• Η ενοποίηση όλων των μέτρων που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής, τη 

διακυβέρνηση, το συντονισμό και τη συσσώρευση γνώσεων και την υλοποίηση μακρο-

διαστημικών προγραμμάτων μέσω της αξιοποίησης των μέγιστων δυνατοτήτων των 

κυβερνητικών και μη κυβερνητικών θεσμών και οντοτήτων. 

• Υποστήριξη της ιδιωτικοποίησης και παροχή της απαιτούμενης πλατφόρμας για τη 

δημιουργία βιομηχανιών βασισμένων στη γνώση στον τομέα της αεροδιαστημικής. 

• Παροχή σκόπιμης υποστήριξης για εκπαιδευτικές δραστηριότητες έρευνας και 

επιστημονικούς κόμβους στον τομέα της αεροδιαστημικής. 

• Έξυπνη και ενεργή ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και αλληλεπιδράσεων για την 

προώθηση των διαστημικών προγραμμάτων, προστατεύοντας παράλληλα και 

διατηρώντας τα διαστημικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας. 

• Χρησιμοποιώντας διαστημικά επιτεύγματα για την κατανόηση του σύμπαντος, την 

ανάπτυξη της αστροφυσικής και της αστρονομίας, την αναθεώρηση των ισλαμικών πόρων 

στον τομέα αυτό και την ανάλυση της συμμόρφωσής τους με τη σύγχρονη επιστήμη. 

• Υποστήριξη των βασικών ερευνών που βασίζονται σε θεμέλια Ισλαμικής γνώσης σε μια 

προσπάθεια να παραχθούν, να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι βασικές επιστήμες 

στην αεροδιαστημική. 

• Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία οχημάτων εκτόξευσης για τους απαιτούμενους 

δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένων δορυφόρων εξοπλισμένων με βιολογική κάψουλα 

και γεωσυγχρονούς δορυφόρους. 

• Προώθηση της επιστήμης του διαστήματος, των τεχνολογιών και των επιτευγμάτων σε 

διάφορες κοινωνικές τάξεις, ιδιαίτερα των νέων και των ελίτ. 

Αεροδιαστημική  هوافضا 
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III. Ικανότητες και δεξιότητες 

Α. Επιστημονική Παραγωγικότητα 

Οι έμπειροι ανθρώπινοι πόροι και οι προηγμένες επιστημονικές δυνατότητες επέτρεψαν στην 

ιρανική αεροδιαστημική βιομηχανία να επιτύχει ταχεία πρόοδο. Η αυξανόμενη τάση των 

ερευνητικών εργασιών στον τομέα της αεροδιαστημικής δείχνει τα μεγάλα επιτεύγματα των 

νέων εμπειρογνωμόνων της αεροδιαστημικής τα τελευταία χρόνια. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει 

την κατάταξη της χώρας όσον αφορά τα αξιόπιστα έγγραφα στον κόσμο. Με μια πρόοδο 24 

σταδίων, το Ιράν βελτίωσε επιτυχώς την κατάταξή του από το 35ο στο 11ο. 

Πίνακας  1 

Παγκόσμια κατάταξη του Ιράν όσον αφορά τα αξιόπιστα έγγραφα στον τομέα της 

αεροδιαστημικής (2005-2015) ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

Β. Μερικά επιτεύγματα 

Εκκίνηση οχημάτων, δορυφόρων και άλλων προϊόντων 

Safir SLV 

Το πρώτο δορυφορικό όχημα εκτόξευσης (SLV) που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό 

Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO) ήταν το Safir-1A. Χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετήσει τον 

Omid, τον εγχώριο δορυφόρο, σε τροχιά. Η δρομολόγηση της Omid έβαλε το Ιράν μεταξύ των 

οκτώ χωρών που διαθέτουν ανεξάρτητες υποδομές εκτόξευσης δορυφόρων. 

Η επίτευξη της τεχνολογίας SLV για το Safir-1A περιελάμβανε μηχανική συστημάτων, 

εννοιολογικό σχεδιασμό, προκαταρκτικό σχεδιασμό, προσομοίωση, ολοκλήρωση και δοκιμή και 

διασφάλιση ποιότητας. 

Simorgh SLV 

Το 2010, η AIO άρχισε να αναπτύσσει ένα ισχυρότερο όχημα εκτόξευσης δορυφόρων, το οποίο 

ονομάστηκε Simorgh, με αποστολή να μεταφέρει βαρύτερους δορυφόρους μέχρι 350kg σε Low 

Earth Orbit (LEO). Το πρώτο του στάδιο έχει τέσσερις κύριους κινητήρες, καθώς και έναν 

κινητήρα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Οι κινητήρες του πρώτου σταδίου απολαμβάνουν 

ενισχυμένη ώθηση που είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή των εκτοξευτήρων 

Safir. Οι δορυφόροι Toloo και Autsat αναμένεται να ξεκινήσουν από το όχημα εκτόξευσης 

Simorgh. 
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Ρουκέτες  ήχου 

Καθώς το πρώτο βιολογικό ωφέλιμο φορτίο ξεκίνησε από το Ιράν, κατατάχθηκε ως η έκτη 

χώρα για να στείλει τα ζώα στο διάστημα. 

Ο Kavoshgar (ο εξερευνητής) είναι το όνομα μιας σειράς υπερεθνικών εκτοξευτών 

διαστήματος του Ιράν, στόχος των οποίων είναι να επιτρέψει στο Ιράν να στείλει τον 

άνθρωπο στο διάστημα. Έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ αποστολές με τη χρήση αυτών των 

εκτοξευτών - ως σκαλοπάτια προς το σκοπό αυτό - από το 2006 έως το 2013 ως εξής: 

Αποστολές και επιτεύγματα στο διάστημα του Ιράν (2006-2013) ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

Δορυφόρος επικοινωνίας SharifSat 

Ο SharifSat κατασκευάστηκε από μια ομάδα φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας 

Sharif και παραδόθηκε στο ISA τον Δεκέμβριο του 2013. Πρόκειται για απεικόνιση 50 Kg, 

αποθήκευση και προώθηση δορυφόρων επικοινωνίας. Έχει περάσει με επιτυχία όλες τις 

επιχειρησιακές και περιβαλλοντικές δοκιμές και σχεδιάζεται να ξεκινήσει σε τροχιά LEO. 

Τα περισσότερα υποσυστήματα αναπτύσσονται εσωτερικά, συμπεριλαμβανομένων των 

μαγνητικών αισθητήρων και ενεργοποιητών, OBC ανθεκτικών σε σφάλματα, πομποί και 

δέκτες επικοινωνίας, κεραίες, ηλιακοί συλλέκτες, μηχανή συμπίεσης φωτογραφικών 

μηχανών και εικόνων και σωλήνες θερμότητας. 

Δορυφόρος τηλεπικοινωνιών Mesbah 

Ο Mesbah, που είναι ένας δορυφόρος τηλεπικοινωνίας χαμηλού επιπέδου τροχιάς (LEO), 

κατασκευάστηκε από κοινού από τον Οργανισμό Ιρανικής Έρευνας για την Επιστήμη και 

Τεχνολογία (IROST) και από το Κέντρο Ερευνών και Τηλεπικοινωνιών του Ιράν (ITRC). Ήταν 

το πρώτο έργο για την κατασκευή και την έναρξη ενός δορυφόρου στο Ιράν μετά την 

ισλαμική επανάσταση. Για την εκτέλεση του έργου αναπτύχθηκαν επίσης τρεις σταθμοί 

εδάφους. ένα στο IROST, ένα στην ITRC και ένας εφεδρικός σταθμός. Ο Mesbah-1 

προγραμματίστηκε να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2006 με το όχημα εκτόξευσης Kosmos-

3M από το κοσμοδρόμιο Plesetsk. Ωστόσο, η εκτόξευση αυτού του δορυφόρου 

αναβλήθηκε λόγω ορισμένων αναπόφευκτων περιστάσεων. 

Sina Δορυφορική Τηλεπισκόπηση. Το πρώτο ραντάρ του Ιράν, Sina-1, ξεκίνησε από το 

ρωσικό Kosmos-3M από το Plesetsk στην επαρχία Μουρμάνσκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

στις 27 Οκτωβρίου 2005. Η Σίνα-1 έκανε το Ιράν το 43ο μέλος του παγκόσμιου συλλόγου 

ιδιοκτητών δορυφόρων. Ο δορυφόρος έχει αποστολή να συλλέγει πληροφορίες σχετικά 

με γεωργικά θέματα, φυσικές καταστροφές και φυσικούς πόρους. Λειτουργεί σε 

συχνότητες VHF και UHF και έχει παράσχει επίσης στο Ιράν πολύτιμες εμπειρίες στην 

παρακολούθηση του εδάφους και στον χειρισμό τηλεμετρίας. 
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Τηλεπικοινωνιακό δορυφορικό σύστημα Omid 

Στις 2 Φεβρουαρίου 2009, το Ιράν ξεκίνησε με επιτυχία το πρώτο οικιακό SLV που 

μεταφέρει τον πρώτο δορυφορικό τηλεφωνικό φορέα του Ιράν, τον Omid (η λέξη 

«Ελπίδα» στην περσική γλώσσα). Το Omid αναπτύχθηκε στην Iran Electronics Industries 

(IEI) και η εκτόξευσή της έθεσε το Ιράν στο σύλλογο εννέα χωρών που απολαμβάνουν 

ανεξάρτητες δυνατότητες εκτόξευσης και παραγωγής δορυφόρων. Τα κυριότερα 

επιτεύγματα του προγράμματος Omid ήταν η κατασκευή του πρώτου οικιακού 

διαστημικού συστήματος, η απόκτηση της διαστημικής τεχνολογίας για να οδηγήσει άλλες 

βιομηχανίες, να πείσουν τον ακαδημαϊκό κόσμο να συνεργαστεί και να συμβάλει στην 

ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της 

δορυφορικής κατασκευής, της ολοκλήρωσης και των δοκιμών. Στην πραγματικότητα, το 

Ιράν ήταν η πρώτη χώρα που φτάνει στον εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας τις δικές του 

ανεξάρτητες δορυφορικές δυνατότητες εκτόξευσης και παραγωγής στη νέα χιλιετία. 

Δορυφορικός τηλεανιχνευτής Rasad 

Σύμφωνα με τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης στη διαστημική επιστήμη και τεχνολογία, 

ένα Safir Satellite Launch Vehicle τοποθετούσε τον ιρανικό δορυφόρο Rasad-1 στο LEO στις 

15 Ιουνίου 2011. Ο Rasad εξοπλίστηκε με ηλιακούς συλλέκτες τοποθετημένους στο σώμα 

για να παράγει ενέργεια για τις μπαταρίες, χωρίς περιορισμό στην πηγή ενέργειας. Η 

σταθεροποίηση παρέχεται από ένα εκτάσιμο βραχίονα κλίσης βαρύτητας. Ως ο πρώτος 

δορυφόρος απεικόνισης της χώρας, αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Malek 

Ashtar. Αυτός ο δορυφόρος εκτέλεσε την αποστολή του με επιτυχία, φωτίζοντας εικόνες 

σε ύψος 150 μ. στο σταθμό λήψεως και επανεμφανίζοντας σ την ατμόσφαιρα στις 6 

Ιουλίου 2011. Ήταν ο τρίτος ιρανικός δορυφόρος στην τροχιά της γης και ο δεύτερος 

δορυφόρος που εκτοξεύτηκε από αυτόχθονα εκτοξευτή. 

Δορυφορικός αισθητήρας Navid 

Ο μικροδορυφόρος Navid 50 kg που ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρίου 2012 ήταν ο πρώτος 

δορυφόρος που κατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του 

Ιράν σε συνεργασία με την ISA. Το Navid ήταν ένας κύβος μήκους 50 cm που σχεδιάστηκε 

για να αποτελέσει μια φωτογραφική μηχανή που λαμβάνει εικόνα της γης και συλλέγει 

δεδομένα καιρού και τη σχετική σύνδεση τηλεπικοινωνιών. Το Navid ήταν ο τρίτος 

δορυφόρος που ξεκίνησε από το Ιράν και τοποθετήθηκε σε τροχιά από μια νέα 

διαμόρφωση δορυφορικού οχήματος εκτόξευσης Safir-1B, του οποίου το δεύτερο στάδιο 

ήταν μεγαλύτερο με 20% μεγαλύτερη ώση. 

Αεροδιαστημική  هوافضا 



 

67 

Τηλεπικοινωνιακό δορυφορικό σύστημα Omid 

Στις 2 Φεβρουαρίου 2009, το Ιράν ξεκίνησε με επιτυχία το πρώτο οικιακό SLV που 

μεταφέρει τον πρώτο δορυφορικό τηλεφωνικό φορέα του Ιράν, τον Omid (η λέξη 

«Ελπίδα» στην περσική γλώσσα). Το Omid αναπτύχθηκε στην Iran Electronics Industries 

(IEI) και η εκτόξευσή της έθεσε το Ιράν στο σύλλογο εννέα χωρών που απολαμβάνουν 

ανεξάρτητες δυνατότητες εκτόξευσης και παραγωγής δορυφόρων. Τα κυριότερα 

επιτεύγματα του προγράμματος Omid ήταν η κατασκευή του πρώτου οικιακού 

διαστημικού συστήματος, η απόκτηση της διαστημικής τεχνολογίας για να οδηγήσει άλλες 

βιομηχανίες, να πείσουν τον ακαδημαϊκό κόσμο να συνεργαστεί και να συμβάλει στην 

ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της 

δορυφορικής κατασκευής, της ολοκλήρωσης και των δοκιμών. Στην πραγματικότητα, το 

Ιράν ήταν η πρώτη χώρα που φτάνει στον εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας τις δικές του 

ανεξάρτητες δορυφορικές δυνατότητες εκτόξευσης και παραγωγής στη νέα χιλιετία. 

Δορυφορικός τηλεανιχνευτής Rasad 

Σύμφωνα με τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης στη διαστημική επιστήμη και τεχνολογία, 

ένα Safir Satellite Launch Vehicle τοποθετούσε τον ιρανικό δορυφόρο Rasad-1 στο LEO στις 

15 Ιουνίου 2011. Ο Rasad εξοπλίστηκε με ηλιακούς συλλέκτες τοποθετημένους στο σώμα 

για να παράγει ενέργεια για τις μπαταρίες, χωρίς περιορισμό στην πηγή ενέργειας. Η 

σταθεροποίηση παρέχεται από ένα εκτάσιμο βραχίονα κλίσης βαρύτητας. Ως ο πρώτος 

δορυφόρος απεικόνισης της χώρας, αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Malek 

Ashtar. Αυτός ο δορυφόρος εκτέλεσε την αποστολή του με επιτυχία, φωτίζοντας εικόνες 

σε ύψος 150 μ. στο σταθμό λήψεως και επανεμφανίζοντας σ την ατμόσφαιρα στις 6 

Ιουλίου 2011. Ήταν ο τρίτος ιρανικός δορυφόρος στην τροχιά της γης και ο δεύτερος 

δορυφόρος που εκτοξεύτηκε από αυτόχθονα εκτοξευτή. 

Δορυφορικός αισθητήρας Navid 

Ο μικροδορυφόρος Navid 50 kg που ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρίου 2012 ήταν ο πρώτος 

δορυφόρος που κατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του 

Ιράν σε συνεργασία με την ISA. Το Navid ήταν ένας κύβος μήκους 50 cm που σχεδιάστηκε 

για να αποτελέσει μια φωτογραφική μηχανή που λαμβάνει εικόνα της γης και συλλέγει 

δεδομένα καιρού και τη σχετική σύνδεση τηλεπικοινωνιών. Το Navid ήταν ο τρίτος 

δορυφόρος που ξεκίνησε από το Ιράν και τοποθετήθηκε σε τροχιά από μια νέα 

διαμόρφωση δορυφορικού οχήματος εκτόξευσης Safir-1B, του οποίου το δεύτερο στάδιο 

ήταν μεγαλύτερο με 20% μεγαλύτερη ώση. 
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Δορυφόρος τηλεανίχνευσης Fajr 

Ο Fajr είναι ο δεύτερος δορυφόρος που κατασκευάστηκε και ξεκίνησε από το IEI μετά την 

Omid. Ο Fajr ήταν ένας δορυφόρος απεικόνισης, ο οποίος μετέφερε επίσης ένα 

πειραματικό τοπικό σύστημα GPS που κατασκευάστηκε από το IEI. Ως ο πρώτος ιρανικός 

δορυφόρος, ήταν εξοπλισμένος με ηλιακούς συλλέκτες για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και τους προωστικούς κινητήρες αερίου για έλεγχο της συμπεριφοράς. Ο Fajr 

ξεκίνησε από ένα πυραύλο Safir-1B από το χώρο εκτόξευσης του Ιρανικού Οργανισμού 

Διαστήματος στην επαρχία Semnan. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 

2015, την εθνική ημέρα του Ιράν και την έκτη επέτειο από την πρώτη επιτυχημένη 

εκτόξευση τροχιάς της χώρας. Χρησιμοποιήθηκε σε χαμηλή τροχιά της γης και 

ατμόσφαιρα της επανεμφανιζόμενης γης στις 26 Φεβρουαρίου 2015. 

IV. Διοικητικές Αρχές 

Α. Εθνική διαστημική διοίκηση του Ιράν 

Η εθνική διαστημική διοίκηση του Ιράν (INSA), που ιδρύθηκε το 2014, είναι παράρτημα 

της αντιπροεδρίας του Ιράν για την επιστήμη και την τεχνολογία. Αποστολή της είναι ο 

συντονισμός, η χάραξη πολιτικής, ο σχεδιασμός και η εποπτεία του διαστημικού τομέα 

του Ιράν. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη οντότητα αποτελούμενη από ειδικούς υψηλής 

εξειδίκευσης από επιστημονικά κέντρα και εταιρείες που βασίζονται στη γνώση. 

B. Άλλες Διοικητικές Αρχές 

• Το Ανώτατο Συμβούλιο του Διαστήματος 

Λειτουργώντας από τις 20 Ιουλίου 2005, το Ανώτατο Συμβούλιο Διαστήματος (SSC) 

παρουσίασε τους κύριους στόχους του ως εξής: 

• Παραγωγή, εκτόξευση και χρήση διαστημικών τεχνολογιών σε εθνικούς δορυφόρους 

έρευνας. 

• Έγκριση του καθεστώτος των σχετικών με το διάστημα προγραμμάτων του ιδιωτικού 

τομέα. 

• Προώθηση εταιρικών σχέσεων σε ιδιωτικούς και συνεταιριστικούς τομείς για την 

αποτελεσματική χρήση του διαστήματος. 

• Προσδιορισμός κατευθυντήριων γραμμών για την περιφερειακή και διεθνή συνεργασία 

στις διαστημικές δραστηριότητες. 

Αεροδιαστημική  هوافضا 
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Οργανισμός Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας 

Ο Οργανισμός Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO) είναι ένας κορυφαίος κλάδος υψηλής 

τεχνολογίας ο οποίος υπάγεται στον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών του Υπουργείου 

Άμυνας και Logistics Έργων (MODAFL). Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν εκτοξευτήρες, 

πυραυλικά και ενισχυτικά προωθητικά και εξαρτήματα. Η AIO είναι ο ηγετικός ιρανικός 

οργανισμός στον τομέα της ανάπτυξης και παραγωγής των διαστημικών πόρων, όπως τα 

συστήματα πρόωσης διαστήματος και τα κέντρα εκτόξευσης και λειτουργίας χώρων και 

σταθμοί ελέγχου εδάφους. Είναι επίσης ο κύριος κατασκευαστής ιρανικών οχημάτων 

εκτόξευσης που ονομάζονται Safir και Simorgh και οι διαδοχικές εκδόσεις τους. 

 

• Ιρανική Υπηρεσία Διαστήματος 

Η ιρανική υπηρεσία διαστήματος (ISA), η οποία συστάθηκε το 2003, ασχολείται με τη 

διεξαγωγή μηχανικής και έρευνας σε διάφορους τομείς της αεροδιαστημικής, όπως η 

δορυφορική ανάπτυξη, οι επικοινωνίες και η τηλεπισκόπηση. Ορισμένα από τα βασικά 

καθήκοντα που ανατέθηκαν στο ISA από το Ανώτατο Συμβούλιο Διαστήματος ήταν η 

διεξαγωγή μελετών, έρευνας και σχεδιασμού και μηχανικής στις διαστημικές υπηρεσίες, η 

πραγματοποίηση τηλεπισκόπησης, η ενίσχυση των εσωτερικών και διεθνών διαστημικών 

δικτύων και η διεξαγωγή μελετών και ερευνών στον σχεδιασμό, δορυφόρους. 

 

• Ένωση αεροπορίας και διαστημικών βιομηχανιών του Ιράν 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αερομεταφορών και Διαστήματος του Ιράν (ΙΑΣΙΑ), που 

ιδρύθηκε το 2007, είναι μη κυβερνητική οντότητα που ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με 

27 συμμετέχουσες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αεροδιαστημικής. 

Τώρα η IASIA περιλαμβάνει περισσότερες από 170 ενεργές εταιρείες με επίσημη ιδιότητα 

μέλους στον τομέα της αεροναυπηγικής. Τα υποστηρικτικά μέλη για να αναπτύξουν τις 

δραστηριότητές τους και τις υπηρεσίες τους και να παράσχουν τη βάση για τη γενική 

ανάπτυξη του τομέα της αεροδιαστημικής μηχανικής στο Ιράν είναι οι κύριοι στόχοι της 

IASIA. Είναι επίσης ο κύριος κάτοχος της Εθνικής Έκθεσης Ιρανικής Αεροπορίας και 

Διαστημικών Βιομηχανιών, η οποία διεξάγεται ετησίως. Η έκθεση παρέχει μια ευκαιρία 

για τις ιρανικές κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες, τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες 

αεροναυπηγικής που βασίζονται στη γνώση, τα ακαδημαϊκά κέντρα, τις αεροπορικές 

εκδόσεις και τους κατασκευαστές αεροναυτικών εξαρτημάτων για να παρουσιάσουν τις 

ικανότητές τους. 
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V. Διεθνής συνεργασία 

Το Ιράν είναι σε θέση να εξάγει και να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες: 

• Δορυφόροι τηλεανίχνευσης με υψηλή χωρική ανάλυση. 

• Ελαφρείς  δορυφόρους τηλεπικοινωνιών. 

• Ρουκέτες ήχου. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαστημικών Διαδρομών. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη ελαφρών οχημάτων εκτόξευσης. 

• Ελαφρές υπηρεσίες εκτόξευσης δορυφόρων. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη σταθμών εδάφους για λήψη εικόνων. 

 

Το Ιράν είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις χώρες που απολαμβάνουν τεχνολογίες σχετικές 

με το διάστημα στους ακόλουθους τομείς: 

• Εισαγωγή στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

• Διαστημικά συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης. 

• Δορυφόροι και υπηρεσίες επικοινωνιών. 

• Υπηρεσίες εκτόξευσης. 

• Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεανίχνευσης. 

• Σταθμοί εδάφους. 

• Επιστήμη και εξερεύνηση του διαστήματος. 

• Προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας του διαστήματος. 

• Κάμερες τηλεανίχνευσης. 

• Δορυφόροι τηλεανίχνευσης. 
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