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قائد عسكري :الدفاع الجوي
يصون سماء ايران
اكد مساعد الشؤون التنسيقية لقائد قوة الدفاع
اجل� ��وي جل �ي��ش اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة
العميد ابوالفضل سبهري راد بان قوة الدفاع اجلوي
ه��ي يف اخل ��ط االم��ام��ي ل�ل��دف��اع ع��ن مس�ع��ة ومكانة
ووجود البالد وتوفر االمن لسمائها.
وق��ال العميد سبهري راد خ�لال زي��ارة تفقدية قام
بها اعضاء اللجنتني العمرانية واالقتصادية مبجلس
ال�ش��ورى االس�لام��ي ملركز القيادة والسيطرة لقوة
الدفاع اجل��وي :ان ال��دور القيم للدفاع اجل��وي ليس
خافيا على اح��د منذ مرحلة ال��دف��اع املقدس لغاية
اليوم ،ومل جتر حلد االن اي عمليات برية من دون
غطاء جوي.
واع �ت�بر ال�ش�ع��ور ب��االم��ن ب��ان��ه م��ن ش��ان��ه ان ي��ؤدي
ل �ل�ازده� ��ار االق� �ت� �ص ��ادي وب ��االم� �ك ��ان ع�ب�ر اج �ت ��ذاب
االستثمارات االقتصادية توفر امل��زي��د م��ن االرضية
لالمن واضاف :انه ويف ظل اهلمم وااللتزام والفطنة
واالنشطة الدؤوبة املبذولة ليل نهار من قبل الكوادر
االب��اة للدفاع اجلوي للجيش سوف لن يبقى خافيا
على احد ال��دور االس��اس واهل��ادف للدفاع اجل��وي يف
توفري االمن لسماء البالد والتجارة العابرة.
واضاف :ان الدفاع اجلوي هو اخلط االمامي للدفاع
عن مسعة ومكانة ووجود البالد ويوفر االمن لسماء
ال �ب�لاد بكل ط��اق��ات��ه يف جم��ال الكشف واالع�ت�راض
والتدمري يف مواجهة مجيع التهديدات.
وقال العميد سبهري راد :رغم التهديدات واحلظر
ف ��ان ال ��دف ��اع اجل� ��وي وب�ه�م��م ش �ب��اب وع �ل �م��اء ال�ب�لاد
وب��ال�ت�ع��اون م��ع س��ائ��ر امل��ؤس�س��ات واجل��ام �ع��ات ووزارة
ال��دف��اع ومنظمة ج�ه��اد االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي ،ق��د بلغ
م��رح �ل��ة االك �ت �ف ��اء ال ��ذات ��ي هلل احل �م ��د يف مجيع
اجملاالت الدفاعية ووفر االمن وراحة البال واالستقرار
للمواطنني االعزاء.

عبداللهيان يهنئ االمين العام
الجديد للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين القيادة العامة
–

بعث االمني العام للمؤمتر الدولي لدعم االنتفاضة
الفلسطينية ،املنبثق عن جملس الشورى االسالمي،
بربقية اىل االم�ين العام اجلديد للجبهة الشعبية
ل�ت�ح��ري��ر فلسطني – ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ،ه �ن��أه فيها
بانتخابه هلذه املسؤولية خلفا للراحل امحد جربيل.
وقدم حسني امري عبداللهيان يف برقيته ،التهنئة اىل
ط�لال ناجي ،بانتخابه امينا عاما جديدا للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني – القيادة العامة ،خلفا
للراحل املناضل الكبري امحد جربيل.
ووصف امري عبداللهيان انتخاب طالل ناجي امينا
عاما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني – القيادة
العامة ،بأنه انتخاب الئ��ق ،معربا عن امله بتحقق
االهداف املقدسة املقدسة اليت كان يؤمن بها الفقيد
اب��و ج�ه��اد وال�ش�ع��ب الفلسطيين بتحرير االراض ��ي
الفلسطينية احملتلة وخاصة القدس الشريف ،خالل
فرتة توليه االمانة العامة للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني – القيادة العامة.
ومتنى االمني العام للمؤمتر الدولي لدعم االنتفاضة
الفلسطينية ،النجاح والتوفيق لالمني العام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني – القيادة العامة ،وللشعب
الفلسطيين وللمقاومة الباسلة الشموخ واالزدهار.

تسجيل رقم قياسي في عملية
التطعيم ضد كورونا في البالد

لقاح «كوف ايران بركت» يوقف
الطفرات في فيروس كورونا
أع�ل��ن وزي ��ر ال�ص�ح��ة تسجيل رق ��م ق�ي��اس��ي يف
عملية التطعيم ضد كورونا يف البالد ،بأكثر
من  400ألف جرعة يف يوم واحد.
ويف رسالته اىل رئيس هيئة االرك��ان العامة
للقوات املسلحة ورؤساء اجلامعات الطبية ،أشار
سعيد منكي اىل تسجيل رقم قياسي يوم االحد
يف عملية التطعيم ض��د ك��ورون��ا ،بأكثر من
 400ألف جرعة ،مؤكدا على ض��رورة التنسيق
من اجل زيادة سرعة عملية التطعيم العام.
ودع��ا منكي اىل اخت��اذ ع��دة خ�ط��وات م��ن اجل
زي � ��ادة س��رع��ة ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ط�ع�ي��م وحت �ق �ي��ق رق��م
ق �ي��اس��ي اك �ب�ر ،م ��ن خ�ل�ال ال �س��رع��ة يف ت��وزي��ع
ال �ل �ق��اح��ات ع�ل��ى م��راك��ز ال�ت�ط�ع�ي��م ل�ئ�لا حيل
تأخري يف العملية ،والتوعية العامة من خالل
مؤسسة االذاع ��ة والتلفزيون ووس��ائ��ل االع�لام
احمللية لتجنب املراجعة لالشخاص خارج الدور
وال�ت�س�ب��ب ب ��االزدح ��ام ع�ن��د م��راك��ز التطعيم،
وزي��ادة عدد مراكز التطعيم يف طهران واملدن
ال� �ك�ب�رى ،وزي� � ��ادة ع� ��دد ال� ��وردي� ��ات يف م��راك��ز
التطعيم م��ن وردي ��ة واح ��دة اىل وردي �ت�ين؛ ويف
املناطق احلارة البدء بدورية املساء من الرابعة
عصرا وحتى الليل ،وتقديم اخلدمات يف مراكز
التعطيم حتى يف ايام العطل.
بدوره اعلن املتحدث باسم احلكومة االيرانية
علي ربيعي ،انه سيتم اغالق الدوائر احلكومية
مبحافظة ط �ه��ران العاصمة وحم��اف�ظ��ة ال�برز
اجمل��اورة ملدة  6ايام اعتبارا من يوم غد الثالثاء
الحتواء جائحة كورونا.
ويف تصريح ملراسل وكالة فارس قال ربيعي:
حبسب اق�تراح مقر العمليات واللجنة األمنية

واالجتماعية التابعة للجنة الوطنية ملكافحة
ك��ورون��ا ومب��واف �ق��ة رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة ،سيتم
إغ �ل�اق مج �ي��ع ال ��دوائ ��ر يف حم��اف �ظ�تي ط �ه��ران
وال�برز اعتبارا من ي��وم غد الثالثاء إىل األحد
املقبل.
واضاف :حبسب هذا القرار ،فإنه حيظر السفر
من هاتني احملافظتني ،ويف حالة خمالفة القرار،
فباإلضافة إىل فرض الغرامة املالية ،سيتم منع
السيارة من مواصلة طريقها.
وت��اب��ع ربيعي ق��ائ�لا :سيستمر حظر حركة
السفر اىل املدن يف القائمتني احلمراء (شديدة
اخلطورة) والربتقالية (خطرية) بنا ًء على خطة
اإلدارة الذكية للقيود وسيتم إبالغها بنا ًء على
حالة امل��دن .م��ن جانبه اعلن اخلبري يف جمال
اللقاحات الطبية ،عضو اهليئة العلمية بشركة
باستور املعرفية االيرانية اصغر عبدلي ان لقاح
«ايران كوف بركت» االيراني املضاد لفريوس
كورونا ،يستطيع القضاء متاما على السالالت
املتحورة من الفريوس.
واوض � ��ح يف ت �ص��ري��ح مل ��راس ��ل ارن � ��ا ،ان ن�ت��ائ��ج
ال ��دراس ��ات ك�ش�ف��ت ف�ع��ال�ي��ة ال �ل �ق��اح اإلي��ران��ي
بركت ضد املتحور «دلتا» واملتحور الربيطاني
واالفريقي من فريوس كورونا.
واشار اىل تاثري اللقاح االيراني على الساللة
اهلندية ،قائال :أن اللقاح يستطيع القضاء على
هذه الساللة.
وأض ��اف ان نتائج ال��دراس��ة ال�تي ق��ارن��ت لقاح
«بركت» باللقاحات املستوردة يف البالد تظهر
أن اللقاح االي��ران��ي ينتج امل��زي��د م��ن األج�س��ام
املضادة .وهو أكثر أما ًنا وفعالية من اللقاحات
املوجودة.
ي��ذك��ر أن ه� ��ذا ال �ل �ق��اح م��ؤل��ف م ��ن ب��روت�ين
برتكيبة جديدة واجريت اختبارته السريرية
م ��ن ق �ب��ل م�ع�ه��د «رازي» ل�ص�ن��اع��ة ال�ل�ق��اح��ات
واالمصال بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية

االيرانية .اىل ذلك أعلنت وزارة الصحة والعالج
والتعليم الطيب االيرانية ،عن تسجيل  25الفا و
 441إصابة و  213حالة وف��اة جديدة يف البالد
خالل الـ 24ساعة املاضية.
وق ��ال ��ت ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع ��ام ��ة ب � � ��وزارة ال�ص�ح��ة
االيرانية يف تقريرها اليومي :منذ ظهر االحد
ولغاية ظهر ي��وم االثنني مت تسجيل  25الفا و
 441إصابة جديدة بفريوس كوفيد 19 -وفق
معايري التشخيص النهائية لريتفع امجالي
االص ��اب ��ات اىل  3م�لاي�ين و  548أل �ف��ا و 704
إصابات مؤكدة.
واوض��ح ��ت ان م ��ن ب�ي�ن امل �ص��اب�ين اجل� ��دد ،مت
ادخ���ال  2740م�ص��اب��ا اىل املستشفيات لتلقي
العالج .واضافت :ان  4االف و  361شخصا من
امل �ص��اب�ين ب �ف�يروس ك ��ورون ��ا م ��ازال ��وا يف حالة
حرجة وخيضعون للعناية الفائقة.
ولفت تقرير وزارة الصحة اىل تعايف  3ماليني
و  152ألفا و  653شخصا من املصابني بفريوس
كورونا لغاية اآلن .واشار التقرير اىل تسجيل
 213حالة وف��اة من املصابني بفريوس كوفيد
 19خالل  24ساعة املاضية لريتفع امجالي عدد
الوفيات اىل  87الفا و  374حالة وفاة.
وتلقى حتى اآلن  6ماليني و  529الفا و 313
شخصاً اجلرعة األوىل من لقاح كورونا فيما
تلقى مليونان و  289الفا و  59شخصا اجلرعة
الثانية ،ليبلغ إمجالي عدد اللقاحات  8ماليني
و  818الفا و  372جرعة.
واوضحت بانه مت لغاية اآلن اجراء  25مليونا
و  118الفا و  248إختبارا للكشف عن االصابة
بالفريوس.
واشارت الصحة االيرانية اىل احلالة احلمراء
(ش ��دي ��دة اخل� �ط ��ورة) يف  169م��دي �ن��ة ،واحل��ال��ة
الربتقالية (متوسطة اخلطورة) يف  166مدينة،
واحلالة الصفراء (منخفضة اخلطورة) يف 113
مدينة.

مدير الحوزات العلمية :مخططات االمريكيني لخروجهم من افغانستان شيطانية

برلماني :الحوار االفغاني
 االفغاني قادر على ايجادحل لالزمة في هذا البلد

اع��ت�ب�ر م ��دي ��ر احل � � ��وزات ال �ع �ل �م �ي��ة يف
اجلمهورية االسالمية االيرانية آية اهلل
علي رضا اعرايف ،دخول االمريكيني اىل
افغانستان بانه كان ظاملا وغري مدروس
وم�ض��را للشعب االف�غ��ان��ي ،م��ؤك��دا بان
خمططاتهم ل �ل �خ��روج منها شيطانية
ايضا.
واش � ��ار آي� ��ة اهلل اع � ��رايف اىل االوض� ��اع
الراهنة يف افغانستان وقلق مراجع الدين
ازاء ذل ��ك وق� ��ال :ان ال�ش�ع��ب االف�غ��ان��ي
ش �ع��ب ش �ج��اع وب �ط��ل وم �ت��دي��ن وم�ل�ت��زم
بالقيم االهلية واالسالمية واالخالقية
واالنسانية واث�ب��ت على م��ر ت��ارخي��ه بانه
ح� �س ��اس وم � �ق� ��اوم ج� ��دا ام � ��ام ه�ج�م��ات
االجانب.
واض � ��اف :ان م ��ا ح ��دث خ�ل�ال ال�ع�ق��ود
االخ �ي�رة م�ث��ل ت��دخ�لات ب�ع��ض اجل�ي�ران
ودخ � � ��ول ب �ع ��ض اجل� �م ��اع ��ات امل �ت �ط��رف��ة
وال�ع�ن�ي�ف��ة وب �ع��ض ال�ق�ض��اي��ا ال��داخ�ل�ي��ة
يف اف� �غ ��ان� �س� �ت ��ان ،ق� ��د وف� � ��رت ال ��ذري��ع ��ة
لالمريكيني للتواجد عسكريا يف هذا
البلد.
واع� �ت�ب�ر ال �س �ب��ب يف من ��و اجل �م��اع��ات

املتطرفة بانه يعود لالمريكيني انفسهم
وق� � ��ال :ان ام�ي�رك ��ا ه ��امج ��ت واح �ت �ل��ت
اف�غ��ان�س�ت��ان ع�ل��ى اس� ��اس ال ��ذرائ ��ع ال�تي
فربكتها ه��ي نفسها ووق �ع��ت معاهدة
بغيضة جدا وخاطئة للغاية وواصلت هذا
االح�ت�لال بذريعة نشر احلرية وحتقيق
االستقالل هلذا البلد.
واشار اىل هزمية امريكا ووعي الشعب
االفغاني جتاه خيانة امريكا له واضاف:
ان امريكا اعلنت اخلروج من افغانستان
حينما ادرك ��ت بانها فشلت يف حتقيق
اهدافها.
واع � �ت �ب�ر م���دي���ر احل � � � ��وزات ال �ع �ل �م �ي��ة

دخ � ��ول االم�ي�رك� �ي�ي�ن اىل اف �غ��ان �س �ت��ان
ب��ان��ه ك ��ان ظ��امل��ا وغ�ي�ر م� ��دروس ومضر
للشعب االفغاني واض��اف :ان خمططات
االمريكيني خلروجهم م��ن افغانستان
شيطانية ايضا .امريكا اليوم مهزومة
وتسعى لتحقيق اهدافها ومطامعها من
خالل تنفيذ خمططاتها.
وادان ع�ض��و جم�ل��س خ �ب�راء ال�ق�ي��ادة
اع��م ��ال ال �ع �ن��ف ال �ظ��امل��ة ال �ت�ي ترتكبها
مج��اع��ات متطرفة مثل داع��ش واض��اف:
اننا نعتقد بان مصري افغانستان كالدول
االسالمية االخرى جيب ان يتحقق على
ي��د ال�ش�ع��ب وان ي�ت��م ف�ي��ه ص ��ون حقوق

مجيع ابناء الشعب واالقليات املذهبية.
واكد آية اهلل اعرايف بان رسالة الثورة
االس�لام �ي��ة ه ��ي ان خت ��رج ام�ي�رك ��ا من
املنطقة وق��ال :ان��ه وبعد خ��روج امريكا
م��ن املنطقة ومج�ي��ع ال� ��دول االس�لام�ي��ة
جيب ادارة الدول بيد شعوبها وباصواتها
ويف ظل التضامن االسالمي.
ون � � ��وه اىل ق� �ل ��ق وه � ��واج � ��س م ��راج ��ع
وع�ل�م��اء ال��دي��ن جت ��اه االوض� ��اع ال��راه�ن��ة
يف افغانستان وق ��ال :ان م��راج��ع الدين
يشعرون بالقلق من ان تقع افغانستان
مرة اخرى بيد اجلماعات املتطرفة وغري
املنطقية واليت حتمل العصبيات املذهبية
واملناقضة للمبادئ االسالمية والتعاليم
الدينية وسنة رسول اهلل (ص) وسرية اهل
البيت (ع).
وق� ��ال آي ��ة اهلل اع � ��رايف يف اخل� �ت ��ام :ان
احل��وزات العلمية تدعو مسؤولي ال��دول
االس�لام �ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة وال� ��دول اجل ��ارة
واملنظمات ال��دول�ي��ة خ��اص��ة اجلمهورية
االس�لام�ي��ة االي��ران�ي��ة ل��دع��م افغانستان
وتوفري االرض�ي��ة ال�لازم��ة ليعمل الشعب
على تشكيل حكومته على اساس عقائده
وثقافته وتقاليده والوقوف ام��ام تغلغل
اجل �م ��اع ��ات امل �ت �ط��رف��ة وال ��دم ��وي ��ة مثل
داعش.
ب ��دوره ع � ّد عضو جلنة االم ��ن القومي
والسياسة اخل��ارج�ي��ة الربملانية يعقوب

رضا زاده احلوار االفغاني  -االفغاني بأنه
يستطيع ان يضع احللول لالزمة يف هذا
البلد.
واش � ��ار ي �ع �ق��وب رض � � ��ازاده ،يف تصريح
ص�ح�ف��ي اىل أه �م �ي��ة امل��رح �ل��ة اجل��دي��دة
م��ن امل�ف��اوض��ات ب�ين احلكومة االفغانية
وح��رك��ة طالبان يف ال��دوح��ة ،موضحاً:
إن زيارة عبداهلل عبداهلل اىل قطر الجراء
م �ف��اوض��ات م��ع ق ��ادة ط��ال �ب��ان ميكنه ان
يفضي اىل نتيجة اجي��اب�ي��ة شريطة ان
يسعى الطرفان اىل ارساء السالم واحلد
من سفك الدماء يف افغانستان.
وأك ��د ع�ل��ى ض� ��رورة أن تسعى ب�ل��دان
املنطقة السيما اي��ران وقطر والسعودية
اىل أداء دور اجيابي يف احل��وار االفغاني
 االفغاني واالستماع اىل وجهات نظراجلانبني وال�ق�ي��ام ب ��دور ب�ن��اء م��ع االخ��ذ
بنظر االعتبار املصاحل الوطنية االفغانية
لوضع نهاية لالزمة احلالية.
واش � ��ار اىل ال � ��دور امل� �خ ��رب ل �ل��والي��ات
املتحدة يف أزمة افغانستان ،الفتا اىل ان
ال�ت��واج��د العسكري االم�يرك��ي يف هذا
البلد منذ أكثر م��ن  20عاما مل يثمر
عن ارساء االمن واالستقرار يف هذا البلد
بل أسفر عن أزم��ات وحت��دي��ات مضاعفة
وب��ال �ت��ال��ي ف ��ان خم �ط��ط واش �ن �ط��ن ب��ات
مكشوفا للجميع،وأكد املوقف االيراني
الداعم للحكومة الشرعية يف افغانستان.
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قاليباف يوعز لـ  3جلان برملانية
مبتابعة تنفيذ قرارات حل مشكلة
شحة املياه يف خوزستان
اوعز رئيس جملس الشورى االسالمي االيراني حممد باقر قاليباف اىل  3جلان
برملانية مبتابعة تنفيذ ال�ق��رارات املتعلقة حبل مشكلة شحة املياه يف حمافظة
خوزستان جنوب غرب ايران.
وقال قاليباف يف االش��ارة اىل مشكلة شحة املياه يف حمافظة خوزستان جنوب
غرب ايران :لقد مت خالل اجتماع احلكومة اختاذ قرارات جيدة حول هذه القضية.
واض � ��اف :ليعمل ن ��واب حم��اف�ظ��ة خ��وزس �ت��ان وجل ��ان «االع� �م ��ار» و»ال �ط��اق��ة»
و»التخطيط وامليزانية واحلسابات» يف جملس الشورى االسالمي على متابعة
تنفيذ هذه القرارات على وجه السرعة ان شاء اهلل تعاىل.
ب��دوره اعلن رئيس جلنة «تنفيذ اوام��ر االم��ام اخلميين (رض)» حممد خمرب
دزفولي عن اختاذ ق��رارات حلل مشكلة شحة املياه يف حمافظة خوزستان جنوب
غرب ايران من ضمنها ايصال املياه اىل  471قرية.
وقال خمرب دزفولي يف تصريح له على هامش زيارته اىل حمافظة خوزستان :انه
نظرا للمشاكل احلاصلة يف خوزستان فمن واجبنا مجيعا ان نبذل كل جهودنا
يف هذا اجملال.
واضاف :خالل االيام االخرية حيث حضر مندوبو اللجنة ومؤسسيت «بركت»
و»احسان» يف خوزستان فقد مت اختاذ قرارات جيدة ووضعها يف جدول االعمال من
ضمنها ايصال املياه اىل  471قرية.
وتابع خمرب دزفولي :انه مت شراء بعض املستودعات الالزمة اليصال املياه يف
القرى وسيتم ارساهلا اىل خمتلف املناطق سريعا.
واوضح بانه مت ايضا استئجار عدد من شاحنات الصهاريج لنقل املياه خاصة
مياه الشرب اىل املناطق اليت هي حباجة هلا.
وصرح بان اهلدف من الزيارة هو متابعة تنفيذ ودعم القرارات املتخذة من قبل
املسؤولني والبحث عن اي قرارات اخرى الزمة ميكن اختاذها يف هذا السياق.
من جانب آخر فند مساعد الشؤون االمنية حملافظ خوزستان ولي اهلل حياتي
مزاعم مصرع  3اشخاص خالل االحداث االخرية يف احملافظة بسبب االحتجاج
على املشاكل النامجة من شحة املياه.
وقال حياتي يف تصريح للصحفيني :ان املعادين للجمهورية االسالمية االيرانية
قاموا يف االي��ام االخ�يرة ببث اخبار وفيديوهات ملفقة بزعم مصرع  3اشخاص
خالل االحداث االخرية يف بعض مناطق احملافظة.

واضاف :ان الفيديوهات اليت بثها اعداء اجلمهورية االسالمية االيرانية االلداء
واليت زعموا فيها مصرع  3اشخاص واثنني من افراد قوى االمن الداخلي ال صحة
هلا اطالقا.
واوض��ح بانه خالل االح��داث االخ�يرة لقي احد املواطنني االبرياء مصرعه اثر
اط�لاق النار من قبل مثريي الشغب على حمولة كهرباء يف مدينة شادكان
بهدف ختريب االموال العامة وحتريض املوطنني ،حيث تعمل القوات االمنية على
الكشف عن الفاعلني واعتقاهلم.
وص��رح بان شخصا اخر يف مدينة كوت عبداهلل تعرض الط�لاق نار ام��ام باب
منزله وت��ويف الحقا يف مستشفى باهواز والسبب يف مصرعه يعود اىل خالفات
عائلية وال عالقة لذلك باالحداث االخرية.
وحول شريط الفيديو املنشور بشان استشهاد اثنني من افراد قوى االمن الداخلي
اوضح بان احلادث يعود اىل عدة اعوام مضت حينما اطلق جمهولون النار على
افراد قوى االمن الداخلي يف خيمة مقامة باحد منتزهات املدينة لتقديم اخلدمة
للمواطنني خالل ايام عيد النوروز.
واكد بانه يف ظل يقظة اهالي خوزستان الذين احبطوا مؤامرات االعداء على
ال��دوام واح��دة اثر اخرى فان االستقرار الكامل سائد اليوم يف احملافظة وجيري
العمل بهمم املسؤولني على معاجلة املشاكل النامجة عن شحة املياه.

و 30شركة ايرانية حاضرة في معرض الجو – فضاء بموسكو

افتتاح «دار اإلبداع التقني اإليراني»
في روسيا
قال رئيس مركز التعاون الدولي للعلم والتقنية يف رئاسة اجلمهورية،
إن «دار اإلبداع التقين اإليراني» الرابعة أفتتحت يف موسكو يف اطار إنشاء
شبكة إيرانية لالبداع التقين حلول العامل .
واشار مهدي قلعه نوي يف حديث صحفي بالعاصمة الروسية موسكو اىل
ان ه��ذه ال��دار هي الرابعة بعد افتتاح ث�لاث دور مماثلة يف الصني وكينيا
وسوريا  ،كما سيتم افتتاح دور اخرى حتى نهاية العام .
واوضح قلعه نوي ان  35شركة معرفية ايرانية تعرض منتوجاتها يف دار
االب��داع االيراني اليت افتتحت يف موسكو اليوم حبثا عن شركاء جتاريني
م��ن ال�ش��رك��ات ال��روس�ي��ة ،ال�تي بامكانها ش��راء املنتجات االي��ران�ي��ة واع��ادة
تصديرها اىل العديد من البلدان.
وذ ك� ��ر ر ئ �ي ��س م ��ر ك ��ز ا ل �ت �ع ��اون ا ل ��دو ل ��ي ل �ل �ع �ل��م وا ل �ت �ق �ن �ي��ة يف ر ئ��ا س��ة
اجلمهورية ان ايران متتلك ما بني  6اىل  8االف شركة معرفية مؤهلة
لعرض منتجاتها يف دا خ��ل البالد وتصديرها اىل باقي ا ل��دول واال س��واق
ا لعا ملية .
ه���ذا و ب� ��دأ م �ع ��رض ا جل ��و -ف� �ض ��اء ا ل ��رو س ��ي ( م ��ا ك ��س  ،)2021ا ع �م��ا ل��ه
مبشاركة  30شركة معرفية ايرانية،وافاد مراسل «ارنا» من موسكو ،ان
املعرض الروسي سيضم يف دورته اجلديدة املئات من الشركات املعرفية
يف ش �ت��ى ب �ل��دان ا ل �ع ��امل ،مب��ا ف�ي�ه��ا  30ش��ر ك��ة م�ع��ر ف�ي��ة م��ن ا جل�م�ه��ور ي��ة
االسالمية االيرانية ،وا ل�تي ستقوم بعرض ا ح��دث منجزاتها يف جماالت
اجلو -فضائية.

