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اضافة الى سوق المال..

اغالق الدوائرالحكومية بطهران 
والبرزلمدة 6 ايام

الحكومــة  باســم  المتحــدث  اعلــن  طهران-فــارس:- 
الحكوميــة  الدوائــر  اغــالق  ســيتم  انــه  ربيعــي،  علــي 
بمحافظــة طهــران العاصمــة ومحافظــة البــرز المجــاورة لمــدة 
6 ايــام اعتبــارا مــن يــوم غــد الثالثــاء الحتــواء جائحــة كورونــا.

العمليــات  مقــر  اقتــراح  بحســب  ربيعــي:  وقــال 
الوطنيــة  للجنــة  التابعــة  واالجتماعيــة  األمنيــة  واللجنــة 
ســيتم  الجمهوريــة،  رئيــس  وبموافقــة  كورونــا  لمكافحــة 
والبــرز  طهــران  محافظتــي  فــي  الدوائــر  جميــع  إغــالق 
المقبــل. األحــد  إلــى  الثالثــاء  غــد  يــوم  مــن   اعتبــارا 

واضــاف: بحســب هــذا القــرار، فإنــه يحظــر الســفر مــن هاتيــن 
المحافظتيــن، وفــي حالــة مخالفــة القرار، فباإلضافــة إلى فرض 
 الغرامــة الماليــة، ســيتم منــع الســيارة مــن مواصلــة طريقهــا.
الســفر  حركــة  حظــر  سيســتمر  قائــال:  ربيعــي  وتابــع 
الــى المــدن فــي القائمتيــن الحمــراء )شــديدة الخطــورة( 
والبرتقاليــة )خطيــرة( بنــاًء علــى خطــة اإلدارة الذكيــة للقيــود 

وســيتم إبالغهــا بنــاًء علــى حالــة المــدن.
عــن  البورصــة  منظمــة  رئيــس  نائــب  أعلــن  جهتــه  مــن 
تعطيــل العمــل بســوق المــال لمــدة 6 أيــام بــدءا مــن اليــوم الثالثــاء.

وأضــاف »ابراهيمــي« فــي تصريــح امــس االثنيــن، 
القــرار  بموجــب  يأتــي  البورصــة  أعمــال  تعليــق  أن 
الحكومــي الملــزم بتعطيــل العمــل بالــوزارات والدوائــر 

ــوز(. ــل )25 يوليو/تم ــى االحــد المقب الرســمية حت

فيما يفتتح مشاريع زراعية كبيرة في عدة محافظات..

رئيس الجمهورية يوعز بتخصيص االعتمادات المرصودة لحل مشكلة المياه في خوزستان
خالل االيعاز لثالث لجان برلمانية..

قاليباف يوعز بمتابعة تنفيذ قرارات حل مشكلة 
شحة المياه في خوزستان

افتتــح   - ارنــا:  طهــران- 
الرئيــس حســن روحانــي امــس 
االثنيــن مشــاريع زراعيــة وطنيــة 
الزراعــي  الجهــاد  انجزتهــا وزارة 

فــي مختلــف انحــاء البــالد.
واعتبــر روحانــي فــي كلمــة عبر 
انجزتــه حكومتــه  الفيديــو، ان مــا 
ــد  ــد القطــاع الزراعــي يع ــى صعي عل
ــي ان  ــا عــن االمــل ف ــوال ، معرب مقب
ــة انجــازات  تحقــق الحكومــة المقبل

أكبــر فــي هــذا القطــاع.
الزراعــي  الجهــاد  وزارة  تقاريــر  ان  واضــاف 
ــي  ــاع الزراع ــن ومســؤولي القط ــد ان المزارعي تؤك
مجــال  فــي  كبيــرة  جهــودا  بذلــوا  والمهندســين 
الزراعــة والــري وبالنتيجــة حققــوا نتائــج باهــرة الــى 
ــاهمات . ــن مس ــة م ــه وزارة الطاق ــا قدمت ــب م جان
وشــملت المشــاريع التــي افتتحهــا الرئيــس 
روحانــي االثنيــن، ثالثــة مشــاريع فــي مجــال الــري 
ــار ، و443 مشــروعا  ــف هكت ــة بمســاحة 66 ال والترب
فــي الصناعــات الغذائيــة ، و118 دفيئــة النتــاج الزهــور 
وســبعة مشــاريع فــي البنــى التحتيــة ، وبلغــت كلفة 
هــذه المشــاريع 11 الــف مليــار و703 مليــون تومــان.

الجمهوريــة  اوعــز رئيــس  اخــرى  مــن جهــة 
بتخصيــص  والميزانيــة  التخطيــط  لمنظمــة 
االعتمــادات المرصــودة لحــل مشــكلة الميــاه فــي 

الفــور. علــى  خوزســتان  محافظــة 
اجتمــاع  خــالل  روحانــي  الرئيــس  واعــرب 
الحكومــة يــوم االحــد عــن اســفه لالوضــاع فــي 
محافظــة خوزســتان جــراء الجفــاف وشــحة الميــاه 
ــذي  ــر ال ــاع القياســي لدرجــات الحــرارة االم واالرتف

ادى الــى أزمــة نقــص الميــاه فــي بعــض أجــزاء 
البــالد ، وخاصــة خوزســتان .

وأشــار الــى رصــد اعتمــادات مــن قبــل الحكومــة 
الجفــاف  عــن  الناجمــة  الميــاه  ازمــة  لمعالجــة 
منظمــة  إلــى  واوعــز   خوزســتان  محافظــة  فــي 
االعتمــادات  بتخصيــص  والميزانيــة  التخطيــط 

فــورا. كامــل  للمحافظــة بشــكل  المرصــودة 
والتدابيــر  الجهــود  إلــى  روحانــي  ولفــت 
ــدى الســنوات  ــى م ــة عل ــا الحكوم ــي اتخذته الت
فــي  الميــاه  مشــكلة  لحــل  الماضيــة  الثمانــي 
خوزســتان مــن خــالل تحســين وتحديــث البنيــة 
التحتيــة لتوزيــع ميــاه الشــرب فــي المحافظــة 
وكذلــك تنفيــذ مشــاريع كبــرى فــي مجــال الميــاه 
والكهربــاء، معربــا عــن شــكره البنــاء محافظــة 
 ، وتحملهــم  لصبرهــم  االعــزاء  خوزســتان 
والجهــود الجــادة التــي يبذلهــا مــدراء المحافظــات 
ــون وتعــاون القــوى األخــرى فــي  ــوزراء المعني وال
البــالد ولجنــة إدارة األزمــات لحــل مشــاكل ابنــاء 

المحافظــة.

عــز  و ا - : س ر فا - ن ا طهر
الشــورى  مجلــس  رئيــس 
باقــر  محمــد  االســالمي 
لجــان   3 الــى  قاليبــاف 
تنفيــذ  بمتابعــة  برلمانيــة 
بحــل  المتعلقــة  القــرارات 
فــي  الميــاه  شــحة  مشــكلة 
جنــوب  خوزســتان  محافظــة 

البــالد. غــرب 
وقــال قاليبــاف فــي االشــارة 
الميــاه  شــحة  مشــكلة  الــى 

فــي محافظــة خوزســتان: لقــد تــم خــالل اجتمــاع 
ــول  ــدة ح ــرارات جي ــاذ ق ــد اتخ ــوم االح ــة ي الحكوم

ــة. ــذه القضي ه
واضــاف: ليعمــل نــواب محافظــة خوزســتان 
و«التخطيــط  و«الطاقــة«  »االعمــار«  ولجــان 
والميزانيــة والحســابات« فــي مجلــس الشــورى 
االســالمي علــى متابعــة تنفيــذ هــذه القــرارات علــى 

وجــه الســرعة ان شــاء اهلل تعالــى.
مــن جهتــه اعلــن رئيــس لجنــة »تنفيــذ اوامــر 
االمــام الخمينــي )رض(« محمــد مخبــر عــن اتخــاذ 
قــرارات لحــل مشــكلة شــحة الميــاه فــي محافظــة 
خوزســتان جنــوب غــرب ايــران مــن ضمنهــا ايصــال 

الميــاه الــى 471 قريــة.
علــى  لــه  تصريــح  فــي  مخبــر  وقــال 
هامــش زيارتــه الــى محافظــة خوزســتان: 
انــه نظــرا للمشــاكل الحاصلــة في خوزســتان 
فمــن واجبنــا جميعــا ان نبــذل كل جهودنــا 

فــي هــذا المجــال.
واضــاف: خــالل االيــام االخيــرة حيــث حضــر 
مندوبــو اللجنــة ومؤسســتي »بركــت« و«احســان« 
قــرارات جيــدة  اتخــاذ  تــم  فقــد  فــي خوزســتان 
ــا ايصــال  ــي جــدول االعمــال مــن ضمنه ــا ف ووضعه

الميــاه الــى 471 قريــة.
ــض  ــم شــراء بع ــه ت ــي: ان ــر دزفول ــع مخب وتاب
ــرى  ــي الق ــاه ف ــة اليصــال المي المســتودعات الالزم
ــريعا. ــق س ــف المناط ــى مختل ــالها ال ــيتم ارس وس
واوضــح بانــه تــم ايضــا اســتئجار عــدد مــن 
ميــاه  خاصــة  الميــاه  لنقــل  الصهاريــج  شــاحنات 
الشــرب الــى المناطــق التــي هــي بحاجــة لهــا.
وصــرح بــان الهــدف مــن الزيــارة هــو متابعــة 
قبــل  مــن  المتخــذة  القــرارات  ودعــم  تنفيــذ 
المســؤولين والبحــث عــن اي قــرارات اخــرى الزمــة 

يمكــن اتخاذهــا فــي هــذا الســياق.

تسجيل رقم قياسي في عملية التطعيم 
ضد كورونا في ايران على مدى 3 اعوام..

الميزان التجاري للمناطق الحرة 
في البالد يسجل فائضا

بوشــهر-ارنا:- قــال اميــن المجلــس االعلــى للمناطــق التجاريــة والصناعيــة الحــرة والمناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة فــي البــالد حميــد رضــا مؤمنــي : انــه بفضــل الجهــود التــي بّذلــت فــي ســياق 
ــق  ــرة والمناط ــة الح ــق التجاري ــل المناط ــاري داخ ــزان التج ــجل المي ــد س ــالد، فق ــادرات الب ــر ص تطوي
ــران فائضــا  ــي اي ــة الخاصــة ف االقتصادي

ــرة. ــالث االخي ــوام الث ــدى االع ــى م عل
و خــالل اجتمــاع المجلــس االعلــى 
للمناطــق الصناعيــة الحــرة فــي محافظــة 
ضــرورة  اكد مؤمنــي  )جنــوب(،  بوشــهر 
تطويــر البنــى التحتيــة ومعالجــة الثغــرات 
وصــوال الــى الجيــل الثالــث مــن المناطــق 
الخاصــة  واالقتصاديــة  التجاريــة  الحــرة 

علــى صعيــد البــالد.
االقتصــادي  المســؤول  هــذا  ودعــا 
رجــال االعمــال واصحــاب رؤوس االمــوال المعنييــن، الــى تكثيــف جهودهــم بهــدف تعزيــز الصــادرات ونقــل 
ــة الحــرة  ــة والصناعي ــب نحــو المناطــق التجاري ــن واالجان ــا واســتقطاب المســتثمرين المحليي التكنولوجي

واالقتصاديــة الخاصــة، لتحقيــق االنجــازات المنشــودة بافضــل جــودة واقصــر وقــت ممكــن. 
واعلــن مؤمنــي، ان منطقــة بوشــهر التجاريــة الحــرة ســتبدا فــي وقــت قريب نشــاطاتها الرســمية؛ علــى 
امــل ان تســهم فــي تطويــر الوضــع االقتصــادي علــى صعيــد المحافظــة والمناطــق الجنوبيــة للبــالد ودول 

الخليــج الفارســي ايضــا.

نمو صادرات ايران لدول أفريقيا 
يتخطى 300 بالمئة

مؤشر بورصة طهران يغلق 
مرتفعا 8420 نقطة

طهران-فارس:-أغلــق مؤشــر بورصــة طهــران لالســهم 
واالوراق الماليــة جلســة تــداول امــس االثنيــن، علــى ارتفــاع 

8420 نقطــة الــى مســتوى 1,311,277 نقطــة.
ــار ســهم  ــن 5,7 ملي ــر م ــت الســوق أكث وتداول
وورقــة ماليــة فــي اطــار 651 الــف صفقــة بقيمــة 47,21 

تريليــون ريــال.
وصعــد المؤشــر العــام بدعــم مكاســب أســهم 
خليــج فــارس القابضــة للبتروكيماويــات و«تأميــن » 
للنفــط والغــاز و« جادرملــو« و« كل كهــر« للتعديــن و 

ايــران لالتصــاالت.
مــن جهــة ثانيــة صعــد مؤشــر الســوق المــوازي 

203 نقــاط الــى مســتوى 19049 نقطــة.
افصــاح  وقــع  علــى  البورصــة  ســوق  صعــود  ويأتــي 
الشــركات عــن مكاســبها فــي االجتمــاع الســنوي لجمعياتهــا 

المســاهمين. االربــاح علــى  العموميــة وتوزيــع 

وزيــر  طهران-فارس:-أعلــن 
الصحــة ســعيد نمكــي تســجيل 
رقــم قياســي فــي عمليــة التطعيــم 
ضــد كورونــا فــي البــالد، بأكثــر مــن 

ــوم واحــد. ــي ي ــة ف ــف جرع 400 أل
وفــي رســالته الــى رئيــس 
للقــوات  العامــة  االركان  هيئــة 
المســلحة ورؤســاء الجامعــات 
الــى  نمكــي  أشــار  الطبيــة، 
يــوم  قياســي  رقــم  تســجيل 
عمليــة  فــي  الماضــي  االحــد 
التطعيــم ضــد كورونــا، بأكثــر 

مــن 400 ألــف جرعــة، مؤكــدا علــى ضــرورة التنســيق 
العــام. التطعيــم  زيــادة ســرعة عمليــة  اجــل   مــن 

ودعــا نمكــي الــى اتخــاذ عــدة خطــوات مــن اجــل 
رقــم  وتحقيــق  التطعيــم  عمليــة  ســرعة  زيــادة 
توزيــع  فــي  الســرعة  خــالل  مــن  اكبــر،  قياســي 
ــر  ــال يحــل تأخي ــم لئ ــز التطعي ــى مراك اللقاحــات عل
فــي العمليــة، والتوعيــة العامــة مــن خــالل مؤسســة 
المحليــة  االعــالم  ووســائل  والتلفزيــون  االذاعــة 
الــدور  خــارج  لالشــخاص  المراجعــة  لتجنــب 
ــادة  ــم، وزي ــز التطعي ــد مراك ــام عن والتســبب باالزدح
عــدد مراكــز التطعيــم فــي طهــران والمــدن الكبــرى، 
وزيــادة عــدد الورديــات فــي مراكــز التطعيــم مــن 

ورديــة واحــدة الــى ورديتيــن؛ وفــي المناطــق الحــارة 
البــدء بدوريــة المســاء مــن الرابعــة عصــرا وحتــى 
الليــل، وتقديــم الخدمــات فــي مراكــز التعطيــم حتــى 

ــل. ــام العط ــي اي ف

صادرات المالبس االيرانية 
تنمو 92 بالمئة

طهران-فارس:-أكــدت مديــر مكتــب صناعــات 
المالبــس والنســيج بــوزارة التجــارة والصناعــة 
ســعريا  نمــوا  المالبــس  صــادرات  تســجيل 
بنســبة 92 بالمئــة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة 
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وأوضحــت » افســانة محرابــي« فــي مؤتمر 
لسلســلة  الدولــي  المعــرض  فــي  صحفــي 
والموديــالت  والتصاميــم  المالبــس  قيمــة 
االلبســة  صــادرات  أن  طهــران،  فــي  المقــام 
صعــدت مــن 50 مليــون الــى 113 مليــو دوالر فــي 

الســنة المذكــورة.
وأشــارت أن صناعــة االلبســة فــي الســنوات 
االربــع الماضيــة شــهدت نمــوا جيــدا، ويوجــد دعــم 

لتحســينها.

الشــؤون  مكتــب  مديــر  طهران-فارس:-أكــد 
التجاريــة  التنميــة  بمنظمــة  واالفريقيــة  العربيــة 
ــدول  ــلع لل ــادرات الس ــة ص ــجيل قيم ــة، تس االيراني
ــل  ــي فص ــة ف ــن 300 بالمئ ــر م ــوا باكث ــة نم االفريقي
الربيــع فتــرة 20 مارس/آذارحتــى 20 يوليو/تمــوز 2021.
وأوضــح  فــرزاد بيلتــن فــي بيــان امــس االثنيــن، أن 

ــا  ــدول االفريقيــة المســت 834,381 طن صــادرات الســلع لل
بقيمــة 340 مليــون دوالر بنمــو كمّــي 144 بالمئــة وســعري 

349 بالمئــة عــن الفتــرة المناظــرة 2020.
ونــوه الــى أن غانــا تصــدرت قائمــة دول افريقيــا مــن حيــث 
توريــد الســلع مــن ايــران بـــ 151 مليــون دوالر تالهــا بالترتيــب 
ــا 32 مليــون  كل مــن الجزايــر 58 مليــون دوالر وجنــوب افريقي

دوالر وتنزانيــا 25 مليونــا ونيجيريــا 18 مليــون دوالر .
ــى العاشــرة  ــة السادســة ال واضــاف أن بالمرتب
جــاءت كل مــن الســودان بـــ 17 مليــون دوالر وكينيــا 
14,5 مليــون دوالر وســاحل العــاج 12 مليــون دوالر 
والصومــال 4 مالييــن ومصــر نحــو 1,5 مليــون دوالر.
 44 اســتحوذت علــى  أن غانــا  بيلتــن  وبيّــن 
الــى  االيرانيــة  الصــادرات  اجمالــي  مــن  بالمئــة 

الربيــع. فــي فصــل  افريقيــا 

انتاج معجون أسنان بدون مواد حافظة 
كيميائية في البالد

طهران-ارنــا:- تمكنــت شــركة إيرانيــة قائمــة علــى المعرفــة مــن إنتــاج معجــون أســنان مصنــوع مــن 
دون  الجبلي”بنــه”  الفســتق  شــجرة 

كيميائيــة. حافظــة  مــواد  اســتخدام 
زيــزان«   « المعرفيــة  والشــركة 
الفــم  وغســول  األســنان  تنتج معجــون 
اختــراع  بــراءة  تســجيل  فــي  ونجحــت 
منتجهــا كمعجــون أســنان طبــي عشــبي.
وال يســتخدم مــواد حافظــة اصطناعية في هــذا 
علــى  األســنان ويعتمد  معجــون  مــن  النــوع 

. الجبلــي  الفســتق  صمغ شــجرة  مــن  مســتخلصة  ومــادة  الرئيســي  بينين وهو المكــون  مســتخلص ألفا 

لقاح »كوف ايران بركت« يوقف الطفرات 
في فيروس كورونا

طهران-ارنا:-اعلــن الخبيــر فــي مجــال اللقاحــات الطبيــة، عضــو الهيئــة العلميــة بشــركة باســتور المعرفيــة اصغــر عبدلــي ان 
لقــاح “ايــران كــوف بركــت” االيرانــي المضــاد لفيــروس كورونــا، يســتطيع القضــاء تمامــا علــى الســالالت المتحــورة مــن الفيــروس.

واوضــح فــي تصريــح ، ان نتائــج الدراســات كشــفت فعاليــة اللقــاح اإليرانــي بركــت ضــد المتحــور 
»دلتــا«  والمتحــور البريطانــي واالفريقــي مــن فيــروس كورونــا.

واشار الى تاثير اللقاح االيراني على الساللة الهندية، قائال: أن اللقاح يستطيع القضاء على هذه الساللة.
وأضــاف ان نتائــج الدراســة التــي قارنــت لقــاح »بركت« باللقاحــات المســتوردة فــي البــالد تظهــر 
أن  اللقــاح االيرانــي ينتــج المزيــد مــن األجســام المضــادة. وهــو أكثــر أمانًــا وفعاليــة مــن اللقاحــات الموجــودة.

ــل  ــن قب ــه الســريرية م ــت اختبارت ــة جديدة  واجري ــن بتركيب ــن بروتي ــف م ــاح مؤل ــذا اللق ــر أن ه يذك
ــة. ــة االيراني ــوم الطبي ــة العل ــع جامع ــاون م ــة اللقاحــات واالمصــال بالتع ــد »رازي« لصناع معه

برنامج تجسس إسرائيلي يتعقب 189 صحفيا 
بينهم من يعمل بمؤسسات عربية!

ــرا  ــر مؤخ ــتقصائي نش ــق اس ــف تحقي كش
حــول  وسياســيين  وصحفييــن  نشــطاء  أن 
العالــم اســتهدفوا بعمليــات تجســس بواســطة 
طورتــه  الخلويــة  للهواتــف  خبيــث  برنامــج 

اإلســرائيلية.  NSO شــركة 
ــج  ــتخدام برام ــم اس ــه يت ــق بأن ــاد التحقي وأف
مــن مجموعــة  العســكرية  الدرجــة  مــن  ضــارة 
للتجســس  الصهيونــي  الكيــان  ومقرهــا   NSO
اإلنســان  حقــوق  ونشــطاء  الصحفييــن  علــى 

السياســيين. والمعارضيــن 
إنــه  إخباريــة:  مؤسســة   17 اتحــاد  ويقــول 
ــم  ــة اختاره ــي 50 دول ــرد ف ــن 1000 ف ــر م ــدد أكث ح
عمــالء »إن إس أو« للمراقبــة المحتملــة، بينهــم 

قرابــة 200 صحفــي.
وأشــار التحقيق إلى أن بيانات االســتهداف 
قبــل  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  المســربة 
 ”Forbidden Stories of Paris« منظمــة 
اإلنســان  حقــوق  ومجموعــة  الربحيــة  غيــر 
تنفــي  فيمــا   ،”Amnesty International“
“NSO Group” أن البيانــات قــد تــم تســريبها 
 Forbidden“ تقريــر  وتصــف  خوادمهــا  مــن 
الخاطئــة  بأنــه ملــيء باالفتراضــات   Stories

والنظريــات غيــر المؤكــدة.

“طالبان” تشترط إطالق سراح آالف السجناء للموافقة على وقف إطالق النار
»طالبــان«  لحركــة  العــام  المدعــي  صــرَّح 
ــم  ــه إذا ل ــن شــينواري”، بأن ــة، “جــالل الدي األفغاني
ــى إطــالق ســراح 7  ــة عل ــة األفغاني ــق الحكوم تواف
آالف ســجين وشــطبهم مــن القوائــم، فســيكون 

مــن الصعــب وقــف إطــالق النــار.
قــال  لوكالــة »ســبوتنيك«،  وفــي تصريــح 
شــينواري: إن محادثــات طالبــان مــع الحكومــة 

ــول نهايــة اليــوم،  تواصلــت لليــوم الثانــي. وبحل
أن  مضيفــًا  مشــترك،  بيــان  نشــر  يجــب 
األطــراف ناقشــت وقــف إطــالق النــار. لكــن 
آالف   7 ســراح  إطــالق  هــو  طالبــان  شــرط 

القوائــم. مــن  وشــطبهم  ســجين 
واعتبــر أن كل المبــادرات، مــن دون اســتثناء، 
تســاعد علــى التقــدم نحــو تســوية ســلمية، لكــن 

األهــم بيــن هــذه اللقــاءات هــو لقــاء الدوحــة، معربــًا 
عــن أملــه فــي أن يــؤدي إلــى نتائــج.

ــراج عــن 7 آالف  ــم اإلف ــم يت ــال: إذا ل ــع قائ وتاب
مــن طالبــان، ولــم تُحــذف أســماء القــادة مــن قوائم 
عقوبــات األمــم المتحــدة، فلــن تَُكلَّــل المفاوضــات 
بالنجــاح. ولــن يكــون هنــاك أمــل فــي وقــف إطــالق 

النــار لمــدة 3 أشــهر. 

شركة اكتوفر االيرانية تعمل النتاج 900 الف جرعة 
من لقاح »سبوتنيك في« شهريا

طهران-فارس:-اعلنــت شــركة »اكتوفــر« االيرانيــة بانهــا تعمــل النتــاج 900 الــف جرعــة مــن لقــاح 
»ســبوتنيك فــي« المضــاد لفيــروس كورونــا »كوفيــد-19« فــي البــالد شــهريا.

واوضحــت الشــركة فــي بيــان اصدرتــه بهــذا الصــدد انــه وبهمــم وجهــود الشــباب النخبــة فــي البــالد تــم 
لقــاح  انتــاج  عمليــة  انجــاز 
»ســبتونيك فــي« بنجــاح فــي 
خطــوط انتــاج شــركة »اكتوفــر”.
واضافــت: ان جميــع المعدات 
والمكائــن الالزمــة النتــاج هــذا 
الخطــوط  فــي  متوفــرة  اللقــاح 
ــة فــي قســم »بايوتــك«  االنتاجي
تــم  كمــا  »اكتوفــر«  بشــركة 
والموافقــة عليهــا مــن  تقييمهــا 

ــب الروســي.   ــل الجان قب
وقالــت الشــركة بــان جميــع 

اختبــارات الســيطرة والجــودة قــد انجــزت علــى هــذا اللقــاح وتــم االطمئنــان مــن النجــاح الكامــل للقــاح.
واضافــت: انــه اســتنادا الــى البروتوكــوالت الدوليــة والعقــود المبرمــة بيــن صنــدوق االســتثمارات 
الروســية المباشــرة RDIF مــع جميــع اطــراف العقــود االنتاجيــة االخــرى فــي جميــع انحــاء العالــم، يتوجــب 
ارســال النمــاذج االولــى الــى مؤسســة »غاماليــا« الروســية مــن اجــل الموافقــة النهائيــة عليهــا بغيــة الحصــول 

علــى الترخيــص الــالزم لالنتــاج مــن قبــل الشــركة االيرانيــة.
ــى الترخيــص  ــد الحصــول عل ــة ســتبادر الشــركة بع ــة الزمني ــا للجدول ــه وفق ــا ان ــي بيانه وذكــرت الشــركة ف
الــالزم الــى انتــاج 900 الــف جرعــة مــن لقــاح »ســبوتنيك فــي« او 3,5 مليــون جرعــة مــن لقــاح »ســبوتنيك اليــت« 

شــهريا ووضعهــا تحــت تصــرف وزارة الصحــة والعــالج والتعليــم الطبــي لتوزيعهــا وتطعيمهــا للمواطنيــن.

الهالل االحمر: ايفاد 4 فرق انقاذ الى مناطق 
الزلزال في محافظة فارس

طهــران / ارنــا: – اعلــن مركــز المراقبة والتنســيق 
بجمعيــة الهــالل االحمــر االيرانيــة، عــن ايفــاد 4 فــرق 
انقــاذ واغاثــة الــى مناطــق الزلــزال الــذي حــدث امــس 
ــدته 5,7  ــت ش ــوب(، وبلغ ــارس )جن ــة ف ــي محافظ ف

درجــات علــى مقيــاس ريختــر.
ــل  ــان اصــدره قب ــي بي ــذا المصــدر ف واوضــح ه
قليــل، انــه عقــب وقــوع الزلــزال داخــل المناطــق 
الفاصلــة بيــن محافظتــي فــارس وبوشــهر )جنــوب(، 
مــن  وآ خــران  فــارس  مــن  فريقــان  توجــه  فقــد 
تقييــم  اجــل  مــن  الحــدث  موقــع  الــى  بوشــهر 

المحتملــة.    واالضــرار  الوضــع 
فــي ســياق متصــل، قــال المديــر العــام لمنظمــة 
ازادي«  »رحيــم  فــارس  محافظــة  فــي  الطــوارئ 
لمراســل »ارنــا«، انــه عقــب وقــوع الحــادث الشــديد 
نوعــا فــي ضواحــي منطقــة خشــت بمدينــة كازرون 
)جنــوب غربــي المحافظــة(، فقــد توجهــت فــرق 
التقييــم واالنقــاذ واالغاثــة الــى موقــع الحــدث مــن 

ــن. ــات االساســية للمواطني ــر الخدم اجــل توفي
و لفــت ازادي، بأنــه لــم تــرد لحــد االن اي تقاريــر 
بشــأن الخســائر المحتملــة مــن جــراء حــادث الزلــزال.

يذكــر ان زلــزاال بلغــت شــدته 5,7 درجــات 
علــى مقيــاس ريختــر، ضــرب اليــوم االحــد، عــددا 
)المتاخمــة  فــارس  بمحافظــة  المناطــق  مــن 

لمحافظــة بوشــهر(.
وافــادت مؤسســة الجيوفيزيــاء الوطنيــة، ان هــذا 
الحــادث وقــع عنــد الســاعة الســابعة و4 قائــق مــن مســاء 

ــم عــن ســطح االرض.  اليــوم االحــد، وفــي عمــق 11 كل
ــز  ــد تحــدد مرك وبحســب المصــدر نفســه، فق
ــاء خطــي الطــول الشــرقي 51:23  ــد التق ــزال عن الزل

والعــرض الشــمالي 29:67.
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