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خالل افتتاحه مشاريع صناعية..

رئيس الجمهورية: ايران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
بختياري: مشروع "ايران المتعاطفة" اكبر حملة 

شعبية للثورة االسالمية
سفيرنا لدى كابول: الوثيقة الشاملة للتعاون 

بين ايران وافغانستان قيد االعداد
مشــهد-ارنا:- اعلــن ســفيرنا فــي افغانســتان 
بهــادر امينيــان بــان الوثيقــة الشــاملة للتعــاون بيــن 
الجمهوريــة االســامية االيرانيــة وافغانســتان هــي 

ــد الصياغــة واالعــداد. االن قي
وقــال امينيــان فــي تصريــح لــه خــال اجتمــاع 
المجلــس االستشــاري للدبلوماســية االقتصاديــة 
فــي محافظــة خراســان الرضويــة، انــه تــم البــدء 
بيــن  للتعــاون  الشــاملة  الوثيقــة  اخيــرا بصياغــة 
ايــران وافغانســتان وجــرى طرحهــا مــع المســؤولين 

ــي اطــار 5 لجــان. ــان ف االفغ
واضــاف، ان التوافقــات قــد حصلــت بيــن الطرفيــن 
فــي اطــار 3 لجــان وهــي الميــاه والرعايــا والثقافــة فيمــا 
المفاوضــات جاريــة بشــان اللجنتيــن االقتصاديــة –

باعــداد  نامــل  حيــث  والدفاعية-االمنيــة  الترانزيتيــة 
ــن. ــة فــي غضــون الشــهرين القادمي الوثيق

ــان هــذه الوثيقــة ســتكون اساســا لحــل  واكــد ب
الكثيــر مــن القضايــا بيــن البلديــن واضــاف، رغــم كل 
المشــاكل القائمــة فــي افغانســتان بســبب وجــود 
طالبــان واالميركييــن فمــا زال 60 بالمائــة مــن واردات 
افغانســتان تجــري مــن ايــران كمــا ان االفغانييــن 

ــران. ــع اي ــاون م ــة التع ــون بمواصل يرغب

وزير باكستاني يؤكد اهمية تطوير التعاون 
الزراعي مع ايران

ازاحة الستار عن أول مضخة هيدروليكية 
آلبار النفط محلية الصنع

الطالب اإليرانيون يفوزون بأربع ميداليات 
في االولمبياد العالمي للكيمياء

بأربــع  االيرانيــون  الطــاب  فــاز  ارنــا:-  طهــران- 
فــي  واحــدة  وبرونزيــة  وفضيتيــن  ذهبيــة  ميداليــات 
العالمــي  لاولمبيــاد  والخمســين  الثانيــة  الــدورة 
للكيميــاء وهــي فرصــة للطلبــة اإليرانييــن ليــزدادوا مــرة 
اخــرى ثقــة بالنفــس مــن خــال معرفــة إمكاناتهــم.

واقامــة المســابقات األولمبيــة العلميــة العالميــة 
فــي 6 علــوم أساســية مثــل الرياضيــات والفيزيــاء 
والكيميــاء وعلــم الفلــك والكمبيوتــر والبيولوجيــا 

ــة. ــع أحــد أهــم األحــداث الطابي هــو فــي الواق
ويمكــن اعتبــار اكتشــاف المواهــب وخلــق الصداقــة 
والمنافســة العلميــة بيــن الطــاب مــن مختلــف دول 

العالــم أهــم أهــداف اقامــة المســابقات األولمبيــة.
وتمكــن الطــاب اإليرانيــون مــن تحقيــق نتائــج 
منــذ  العالميــة  األولمبيــة  المســابقات  فــي  باهــرة 

الســبعينيات األمــر الــذي منحهــم ثقــة بالنفــس.

إنتاج أكثر من 132 ألف سيارة في غضون 
أربعة اشهر

بواقع 10 آالف..

زيادة عدد الكوادر الطبية 
والتمريضية في البالد

وزيــر  مســاعد  اعلــن  ارنــا:-  كاووس-  كنبــد 
الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي قاســم جــان 
الكــوادر  عــدد  زيــادة  قريبــا  بانــه ســتتم  بابائــي 
آالف.  10 بواقــع  البــاد  فــي  والتمريضيــة  الطبيــة 
وقــال جــان بابائــي فــي تصريــح يــوم الخميــس 
مدينــة  لمستشــفيات  التفقديــة  زيارتــه  خــال 
ســتتم  انــه  كلســتان:  بمحافظــة  كنبــدكاووس 
قريبــا زيــادة عــدد الكــوادر التمريضيــة مــن قبــل وزارة 
الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي بواقــع 7 آالف 
ممــرض والكــوادر الطبيــة بواقــع 3 آالف طبيــب 

للمستشــفيات والمراكــز الطبيــة فــي البــاد.
الكــوادر  زيــادة  عــن  فضــا  انــه  واضــاف، 
الطبيــة والتمريضيــة ســتتم اضافــة 13 الــف ســرير 
للمستشــفيات والمراكــز الطبيــة فــي البــاد مــع 
)االيرانــي(  العــام  نهايــة  حتــى  الازمــة  االجهــزة 

.)2020 اذار/مــارس   20 فــي  )ينتهــي  الجــاري 
واشــار الــى بعــض النواقــص مثــل اجهــزة توليد 
ــي  ــج االوكســجين الســائل ف االوكســجين وصهاري
المراكــز العاجيــة التــي يرقــد فيهــا مرضــى كورونــا 
وقــال، ان الــوزارة خصصــت 4 تريليونــات و 500 مليــار 

ريــال لمعالجــة هــذا النقــص.

تشييد مصنع للذهب والنحاس في شمال 
غرب البالد

افتتاح معرض تجاري ايراني في كراكاس
طهران-فــارس:- افتتــح معــرض لتســويق الســلع االيرانيــة "مغاســيس" فــي كــراكاس عاصمــة فنزويــا 

التعاونيــة  المؤسســة  برعايــة 
للقــوات المســلحة االيرانيــة )اتــكا(.

ــغ مســاحة المعــرض نحــو 20  وتبل
الــف مترمربــع ويضــم 2500 ســلعة مــن 
منتجــات ايــران تضــم المــواد الغذائيــة 
والمــواد  والمنظفــات  وااللبســة 
الباســتيكية والحلويــات والمكســرات 

والمعــدات الزراعيــة وغيرهــا.
وتلّقــى المعــرض طلبــات عديــدة 
مــن رجــال االعمــال والناشــطين فــي 
القطاعــات التجاريــة بفنزويــا لشــراء 

ــات  ــا وبطاري ــن وأجزاءه ــة والســيارات رخيصــة الثم ــزة الطبي ــة واالجه ــة واالدوي ــن والزراع ــاء والتعدي ــدات البن مع
الســيارات والســاحبات الزراعيــة ومعــدات التوصيــل وحنفيــات الميــاه وغيرهــا.

ازالة البقعة النفطية في الخليج الفارسي
ــادر  ــة ن ــة بمنظمــة الموانــئ والماحــة البحري ــر عــام شــؤون االمــان والحماي ــن مدي ــا:- اعل طهران-ارن

ــة. ــة البقعــة النفطيــة فــي الخليــج الفارســي بصــورة كامل بســندة عــن ازال
وقــال بســندة فــي تصريــح لــه يــوم الخميــس، انــه وفــي ظــل جهــود الدائــرة العامــة للموانــئ والماحــة 

بوشــهر  محافظــة  فــي  البحريــة 
ومشــاركة منظمــة الحفــاظ علــى 
عســكرية  ومؤسســات  البيئــة 
الســفن  مــن  وعــدد  ومدنيــة 
مواجهــة  لمعــدات  الحاملــة 
التلوثــات النفطيــة والجاذبــة للمــواد 
النفطيــة وكذلــك عمليــات المســح 
المنطقــة،  فــي  المتعــددة  الجــوي 
فقــد تمــت بعــد عمليــات بــدات 
صبــاح يــوم الخميــس واســتمرت 

تمامــا.   ازالتهــا  ثــم  ومــن  وجمعهــا  النفطيــة  البقعــة  علــى  الســيطرة  ســاعات   7
ووجــه بســندة الشــكر والتقديــر لجميــع المؤسســات واالفــراد الذيــن بذلــوا جهــودا مضنيــة فــي درجــات 

حــرارة الجــو العاليــة الزالــة البقعــة النفطيــة فــي الخليــج الفارســي.

خالل 24 ساعة..
تسجيل 197 حالة وفاة جديدة بفيروس 

كورونا في البالد
ــان  ــي ســيما ســادات الري، ب ــم الطب ــة باســم وزارة الصحــة والعــاج والتعلي ــت المتحدث ــا:- اعلن ــران- ارن طه
عــدد االصابــات بفيــروس كورونــا فــي 
الباد،بلــغ لغايــة ظهــر امــس الجمعــة، 
 197 وبوفــاة  اشــخاص  و204  الفــا   304
شــخصا اخــر خــال الســاعات الـــ24 
فــي  المتوفيــن  عــدد  بلــغ  الماضيــة 

ايــران 16 الفــا و766شــخصا.
فــي  الري  ســادات  واضافــت 
تصريحهــا الصحفــي أمــس الجمعــة، 
 24 الـــ  الســاعات  خــال  تــم  انــه 
الماضيــة تســجيل 2674 حالــة جديــدة 
ليرتفــع  كورونــا  بفيــروس  لاصابــة 
اجمالــي عــدد المصابيــن بالفيــروس فــي البــاد الــى 304 الفــا و 204 حالــة لغايــة االن بينهــم 4021 فــي وضــع حــرج.

واضافــت، ان عــدد المتعافيــن مــن الفيــروس بلــغ 263 الفــا و519شــخصا لغايــة االن، ولكــن لاســف توفــي 197 شــخصا 
آخــر خــال الســاعات الـــ 24 الماضيــة ليرتفــع عــدد المتوفيــن جــراء االصابــة بالفيــروس الــى 16 الفــا و 766شــخصا.

كمــا أعلنــت المتحدثــة باســم وزارة الصحــة، ان مليونيــن و456 الفــا و909 شــخصا خضعــوا لفحــص 
ــى االن. ــاد حت ــاء الب ــي انح ــد 19" ف ــروس "كوفي ــة بفي ــن االصاب ــف ع الكش

ايران تصدر االسماك 
لتايلندا

طهران-فــارس:- أعلــن مديــر منظمــة الموانــئ 
والماحــة البحريــة بسيســتان وبلوجســتان بهــروز 
ــر  ــد عب ــر شــحنة أســماك لتايلن ــي عــن تصدي آقائ

مينــاء جابهــار المطــل علــى بحرعمــان.
واوضــح آقائــي فــي تصريــح يــوم الخميــس، 
ــة(  ــات مائي ــر شــحنة االســماك )كائن أن تــم تصدي
عبــر حاويــات مبــردة الــى مينــاء " مونــداري" الهنــدي 

ومــن ثــم ســيعاد تصديرهــا الــى تايلنــد.
ولفــت الــى أن هــذه الســفينة هــي الرابعــة 

التــي تبحــر مــن مينــاء جابهــار الــى الهنــد.

مهنئًا بعيد االضحى المبارك..

الرئيس الطاجيكي يؤكد تمتين 
االواصر مع ايران

طهران-فــارس:- أكــد الرئيــس الطاجيكــي امــام علــي رحمــان، فــي برقيــة تهنئــة وجههــا لنظيــره االيراني 
حســن روحانــي بمناســبة عيــد االضحــى المبــارك، علــى تمتيــن االواصــر بيــن البلديــن.

وأعرب رحمان، في برقية التهنئة، عن أمله بتعزيز االمن واالستقرار والتنمية المستدامة للشعب االيراني الشقيق. 
ــي  ــن الشــعبين االيران ــة واالخــوة والتفاهــم والدعــم بي ــن أواصــر الصداق ــه بتمتي كمــا أعــرب عــن ثقت

ــة مشــتركة. ــن يرتبطــان بقواســم معنوي ــي الذي والطاجيك
ولفــت الــى انــه يغتنــم الفرصــة لتأكيــد عزيمــة بــاده فــي الدفــع بالنشــاطات المشــتركة بيــن الجانبيــن 

بهــدف تعزيــز التعــاون البنــاء بيــن ايــران وطاجيكســتان.
وأعــرب عــن ثقتــه باجتيــاز مراحــل التهديــد والمخاطــر الراهنــة بشــموخ وزيــادة المســاعي المشــتركة 

بهــدف تحقيــق الرفاهيــة والتنميــة فــي االمــة االســامية.

ممثل أميركي يهودي يكشف عن حجم األكاذيب 
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

اقتصاد المانيا يشهد اكبر تراجع 
له بسبب كورونا

أظهــرت بيانــات أوليــة أن اقتصــاد ألمانيــا انكمــش 
10.1% فــي الربــع الثانــي مــن 2020، فــي أكبــر تراجــع 
لــه علــى اإلطــاق، إذ انهــار إنفــاق األســر واســتثمار 

الشــركات والصــادرات خــال جائحــة كورونــا.
وقــال مكتــب اإلحصــاءات: »هــذا االنخفــاض 
األكثــر حــدة منــذ بــدء حســاب الناتــج المحلــي 

.»1970 فــي  الفصلــي أللمانيــا  اإلجمالــي 
وكان محللــون اســتطلعت »رويتــرز« آراءهــم 
توقعــوا انكمــاش الناتــج القومــي 9% علــى أســاس 
فصلــي و11.3% علــى أســاس ســنوي، اســتنادا إلــى 

ــة فــي ضــوء عوامــل موســمية. بنــود معدل

ــا  ــى به ــي أدل ــادرة الت ــردد صــدى الشــهادة الن ت
الممثــل األميركــي الكنــدي اليهــودي ســيث روغــن 
اإلعــام  وســائل  علــى  كارون”  “مــارك  لبرنامــج 
األمريكيــة والعالميــة ووســائل التواصــل االجتماعــي 
روغــن  تحــدث  إذا  للنظــر،  ملفــت  بشــكل 
ــب اإلســرائيلية ضــد  ــن حجــم األكاذي بشــفافية ع
اليهــود  األطفــال  تطعيــم  وكيفيــة  الفلســطينيين 
بمعلومــات مغلوطــة بشــكل متعمــد عــن األرض 

والفلســطينيين. المحتلــة 
وقــال ســيث روغــن إنــه تغــذى علــى كميــة 

كبيــرة مــن األكاذيــب حــول »إســرائيل«، عندمــا كان 
شــابًا يهوديــًا حيــث حضــر إلــى »الكيبوتــس« الــذي 
شــهد اللقــاء بيــن والديــه ولكــن لــم يخبــره أي أحــد 
هنــاك بــأن »إســرائيل« قامــت علــى أرض يعيــش 
فيهــا فلســطينيون، مشــيرا إلــى أن هــذه الحقيقــة 

كانــت مغفلــة بشــكل دائــم.
طعامــه،  أن  مــارون  مــارك  لمضيفــه  روغــن  وأكــد 
كشــخص يهــودي، كان عبــارة عــن كميــة كبيــرة مــن 
األكاذيــب اإلســرائيلية طــوال حياتــه، وقــال: »ال يخبرونــك 

أبــداً، وكأن الحديــث ســيفتح بابــًا ملعونــًا«.

االمــام  لجنــة  رئيــس  أكــد  طهران-فــارس:- 
 ، بختيــاري  مرتضــى  لإلغاثــة  )رض(  الخمينــي 
أن مشــروع »ايــران المتعاطفــة« لدعــم الشــرائح 
ــا، يعــد  ــروس كورون المتضــررة بســبب تفشــي فاي
معلنــا  االســامية،  للثــورة  شــعبية  حملــة  أكبــر 
»حملــة  بعنــوان  للمشــروع  الثانيــة  المرحلــة  أن 

التعــاون« ســتنطلق فــي عيــد الغديــر.
»اإلحســان  حملــة  انطــاق  خــال  حديثــه  وفــي 
والتعــاون« بمحافظــة فــارس أشــار مرتضــى بختيــاري 

المتعاطفــة«  »ايــران  حملــة  الــى 
قائــد  إيعــازات  بعــد  وقــال:  الشــعبية، 
انطلقــت  وإرشــاداته،  المعظــم  الثــورة 
حملــة المواســاة والتعاطــف والمســاعدة 
ايضــا  ونحــن  البــاد،  فــي  االيمانيــة 

المتعاطفــة«. »ايــران  حملــة  أطلقنــا 
المواســاة  حملــة  ان  وأضــاف: 
المتعاطفــة،  وايــران  والتعاطــف 
كانــت أكبــر حملــة شــعبية بعــد 
فيمــا  االســامية  الثــورة  انتصــار 

للمواطنيــن. المســاعدة  بتقديــم  يرتبــط 
وتابــع: لقــد شــارك فــي المرحلــة االولــى 53 
المســتضعفين  ومؤسســة  للتعبئــة  مركــز  ألــف 
ولجنــة تنفيــذ اوامــر االمــام وجمعيــة الهــال االحمــر 

واالفــراد المحســنون وفــرق العمــل الطوعــي.
واوضــح بأنــه تــم فــي اطــار المرحلــة االولــى 
خــال شــهر رمضــان توزيــع اكثــر مــن 11 مليــون 
رزمــة  الــف   200 و  ومليــون  ســاخنة  غــذاء  وجبــة 
معيشــية بيــن االفــراد واالســر المعــوزة والمتضــررة 
فــي  خاصــة  كورونــا  فايــروس  تفشــي  بســبب 

المناطــق النائيــة واالقــل نمــوا فــي البــاد.  

ــاءات  ــة لإلحص ــرت مراجع ــا:- أظه ــران- ارن طه
التــي نشــرها موقــع كــدال للمعلومــات، إنتــاج 132 
الفــا و326 مركبــة مــن قبــل شــركة »إيــران خــودرو« 
النتــاج الســيارات خــال االشــهر االربعــة الماضيــة.

وبحســب إحصائيــات موقــع كــدال، تــم خــال 
هــذه الفتــرة إنتــاج 96 ألفــا و 479 ســيارة مــن طــراز 
ــمند  و  ــراز س ــن ط ــيارة م ــف 432 س ــو  و 11 أل بيج
3 آالف 181 ســيارة مــن طــراز رانــا  و 18 ألفــا و 112 

ــا فــي هــذه الشــركة. ســيارة مــن طــراز دن
ــع 158 ســيارة  ــاج تــم تجمي وفــي قســم المونت
مــن طــراز بيجــو 2008 و الــف و525 ســيارة مــن طــراز 

هايمــا و 94 ســيارة مــن طــراز فنــغ اتــش. ســي. 
كــراس فــي الشــركة.

وفــي فئــة الشــاحنات الصغيــرة وغيرهــا مــن 
ــل  ــة مــن قب ــف و345 مركب ــاج ال ــم إنت ــات، ت المركب

شــركة »ايــران خــودرو« لصناعــة الســيارات.
وخــال الفتــرة مــن 21 يونيــو الــى 22 يوليــو 
الجــاري تــم تصنيــع  نحــو 35 الفــا و834 مركبــة 

مــن قبــل الشــركة.

اســام آبــاد- ارنــا: - اكــد وزيــر االمــن الوطنــي 
ــام،  ــي واالبحــاث الباكســتاني ســيد فخــر ام الغذائ
االهميــة الفائقــة للعاقــات بيــن بــاده والجمهوريــة 
ــا الــى الطاقــات الكبيــرة المتوفــرة  االســامية ، الفت

لتنميــة التعــاون الثنائــي فــي القطــاع الزراعــي.
وخــال لقائــه ســفيرنا فــي اســام آبــاد محمــد 
علــي حســيني ، تــم البحــث حــول العاقــات بيــن 
البلديــن الجاريــن فــي مجــاالت الزراعــة وتربيــة 

ــم واالبحــاث. الماشــية والدواجــن والتعلي
الــى  حســيني  الســفير  اشــار  جانبــه  مــن 
القــدرات العاليــة للجمهوريــة االســامية فــي مجــال 
المعــدات واالجهــزة الزراعيــة والصناعــات المتعلقــة 

لتوفيــر  ايــران  اســتعداد  معلنــا  بهــا، 
ــال. ــذا المج ــي ه ــتان ف ــات باكس حاج

ــة  ــات الجمهوري ــى امكاني ــا اشــار ال كم
االســامية فــي مجــال المكائــن والصناعــات 
الزراعيــة، الفتــا الــى االســتعداد للتعــاون مــع 

باكســتان فــي هــذا المجــال.
واشــار حســيني الــى هجــوم الجــراد 
الصحــراوي وتهديــده لــدول المنطقــة خاصــة 
اســتمرار  الــى  داعيــا  وباكســتان،  ايــران 
التعــاون الثنائــي واالقليمــي لمكافحــة هــذه االخطــار.

واكــد علــى تطويــر التعــاون المشــترك فــي قطــاع 
المشــاركة  ان  وقــال،  والزيتــون  الســمكية  الثــروة 
ــي مجــال الحجــر الصحــي  ــن ف ــن البلدي ــة بي الوثيق

ومكافحــة اآلفــات الزراعيــة تحظــى باالهميــة.

طهران-مهــر:- صــرح حاكــم قضــاء هريــس علــي رضــا 
خاكبــور عــن تشــييد مصنــع جديــد الســتخراج وانتــاج 

ــل. ــام المقب ــي الع ــة تدشــينه ف الذهــب والنحــاس بني
وقــال خاكبــور، فــي تصريحــه خــال اجتمــاع 
الذهــب  مناجــم  تفعيــل  ســبل  دراســة  حــول 
والنحــاس فــي قضــاء هريــس، إن شــركة جورجيــة 
ــون  ــغ 15 ملي ــد بمبل ــي المشــروع الجدي تشــارك ف
دوالر حيــث تــم صــرف أكثــر مــن 3 ماييــن دوالر 
ــروع. ــذا المش ــة به ــوفات المرتبط ــة والكش للدراس

ولفــت الــى ان المصنــع سيدشــن فــي غضــون 
18 شــهرًا فــي حــال جــرت االمــور بشــكل طبيعــي 

بعــد تجهيــز الورشــات واالجهــزة المرتبطــة.
مــن  هائلــة  احتياطيــات  توفــر  الــى  ونــوه 
وغيرهــا  والنحــاس  كالذهــب  الثمينــة  المعــادن 
فــي المنطقــة مايوفــر فــرص عمــل كثيــرة لاهالــي 
وتحقيــق االزدهــار االقتصــادي والتنميــة فــي القضــاء 

والمحافظــة.
للتعديــن  ان مجمــع ســوناجيل  الــى  واشــار 
ســيوفر الــف فرصــة عمــل جديــدة الهالــي المنطقة.
واالجهــزة  المعــدات  شــراء  الــى  ولفــت 
المختبريــة الخاصــة بهــذا المنجــم ماسيســرع فــي 

المشــروع. إنجــاز  مراحــل 

آبادان-إرنــا:- أزيــح الســتار فــي منطقــة 
أرونــد الحــرة، عــن أول مضخــة هيدروليكيــة 
ســطحية متعــددة المراحــل آلبــار النفــط، 
تــم تصنيعهــا بواســطة خبــراء إيرانييــن، 
فــي مراســم حضرهــا رئيــس لجنــة الطاقــة 

ــامي. ــورى اإلس ــس الش بمجل
أوضــح  الســياق،  هــذا  وفــي   
ــد  ــة أرون ــة منطق ــر منظم مســاعد مدي
الحــرة لشــؤون اإلســتثمارات والمهــن، 
ــي موســوي، ان هــذا اإلنجــاز  ســيد عل

ــاح  ــال وأت ــار ري ــان قــدره 100 ملي ــم بائتم ــي ت الوطن
فــرص عمــل لـــ 9 آالف شــخص بشــكل مباشــر 

وغيــر مباشــر فــي البــاد.
وتابــع موســوي، ان شــركة إيرانيــة قائمــة علــى 
المعرفــة قامــت بإنتــاج الجيــل األول مــن المضخــات 
الهيدروليكيــة الســطحية متعــددة المراحــل ومزدوجــة 
المفعــول الســتخراج ونقــل النفــط والغــاز، والتــي دخلــت 
دائــرة اإلنتــاج فــي المناطــق اليابســة فــي البــاد إلعــادة 

ــر المنتجــة. ــاز غي ــار النفــط والغ تشــغيل آب
وأضــاف، ان هــذا اإلنجــاز ســيحقق االكتفــاء 
ــة والهندســية  ــي المجــاالت الفني ــاد ف ــي للب الذات

لصناعــة النفــط.
مــن هــذه  واحــدة  إنتــاج كل  إن  الــى  وأشــار 
المضخــات يحقــق وفــورات فــي النقــد األجنبــي 

البــاد. لصناعــة  دوالر  ماييــن  أربعــة  بقيمــة 

طهــران- ارنــا:- أعلــن الرئيــس حســن روحانــي 
تجتــاز  البــاد  فــان  محافظتيــن  وباســتثناء  أنــه 

مرحلــة تجــاوز ذروة تفشــي فيــروس كورونــا.
ولــدى افتتاحــه صبــاح يــوم الخميــس عــددا 
ــوزارة الصناعــة والتجــارة  ــة ل مــن المشــاريع الوطني
والمناجــم، أوضــح الرئيــس روحانــي اننــا نســير فــي 
االتجــاه الصحيــح لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا 
ماعــدا محافظتيــن فــي البــاد تتطلبــان مزيــدا مــن 

الجهــود للســيطرة علــى الفيــروس. 

واضــاف روحانــي أن األمــور تتجــه 
كورونــا  انتشــار  ذروة  تجــاوز  نحــو 
ــات  ــود وتضحي ــاد بفضــل جه ــي الب ف

الكــوادر الصحيــة والطبيــة .
المشــاريع  افتتــاح  وبشــأن 
الصناعيــة والخدميــة ، قــال الرئيــس 
يومــي  خصــص  انــه  روحانــي 
الســبت والخميــس مــن كل أســبوع 
الفتتــاح عــدد مــن هــذه المشــاريع 
لتكــون هــذه المنجــزات شــوكة فــي 

أســبوع. كل  وايــران  االســام  اعــداء  عيــون 
وتابــع قائــا : أن باقــي ايــام االســبوع تشــهد ايضــا 
افتتــاح المشــاريع المختلفــة مــن قبــل المســؤولين 
فــي جميــع محافظــات البــاد وبهــذا نكــون قــد حافظنــا 
علــى القطــاع االنتاجــي وســنواصل قفــزة االنتــاج التــي 

جعلهــا قائــد الثــورة شــعار هــذا العــام.
كل  مــع   : بالقــول  االعــداء  روحانــي  وخاطــب 
ــم  ــا لشــعبنا ، لكنك ــي روجتموه ــرة الت ــات الكثي الصعوب

لــم تســتطيعوا إركاعنــا ، وســنواصل تنميــة انتاجنــا ، 
ــا بخصــوص  ــة كل أســبوع، أم ــك نهاي وســتاحظون ذل
الــذي  الفيــروس  هــذا  واجهنــا  فقــد  كورونــا  فيــروس 
اجتــاح العالــم بــكل قــوة بفضــل جهــود اطبائنــا وممرضينــا 

وكوادرنــا الصحيــة وســننجح فــي هــذا المجــال.
عبــر  الخميــس  روحانــي  الرئيــس  ورعــى 
الفيديــو، مراســم افتتــاح خمســة مشــاريع صناعيــة 
ومنجميــة مهمــة فــي محافظــات فارس وخوزســتان 
ومازنــدران، لتوفــر 1700 فرصــة عمــل بشــكل مباشــر 
وخمســة اضعــاف هــذا العــدد بشــكل غيــر مباشــر .

وياتــي انجــاز هــذه المشــاريع التــي تــم افتتاحهــا 
بآليــة الفيديــو كنفرانــس فــي اطــار المحطــة الثامنــة مــن 
ــة  ــل«  وبتكلف ــتمرار األم ــاج ، اس ــة » االنت ــة الوطني الحمل

ــان. ــون توم ــتمئة ملي ــار وس ــة آالف ملي خمس
وتشــمل هــذه المشــاريع وحــدات النتــاج الفــوالذ فــي 
محافظــة خوزســتان ومصنعــا النتــاج كاربونــات الصوديــوم 
فــي محافظــة فــارس ومخزنيــن للحبــوب فــي نفــس 
ــواح خســب االم  ــاج أل ــع النت ــى مصن ــة ال المحافظــة اضاف

ــدران. ــي محافظــة مازن دي اف ف


