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روحانی :سردار سلیمانی یک قهرمان ملی و افتخار ملتهای مسلمان است
س جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ جناحی نمیتواند
رئی 
ســردار ســلیمانی را متعلق به خود بداند ،گفت :شهید
ســلیمانی یک قهرمان ملی و یــک افتخار برای ملت
ایران ،ملتهای منطقه و ملتهای مسلمان است.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا ،حجتاالســام و
المسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره به
پایان سال میالدی گفت :فردا آخرین روز سال میالدی
و روز جمعه نخســتین روز سال  ۲۰۲۱است .امیدواریم
همه کسانی که آغاز سالشان در این روزها خواهد بود
و کسانی که مرتبط با حضرت عیسی مسیح (ع) بوده و
از جمله ما مســلمانان که معتقد به رسالت و نبوت آن
پیامبر عظیمالشان هستند ،همه بتوانند از راه و شیوه آن
بزرگوار بهره بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه سال میالدی  ،۲۰۲۰سال سختی
برای همه کشورهای جهان بود ،اظهار داشت :کشورهای
جهان از آغاز این سال و حتی پایان سال  ،۲۰۱۹گرفتار
ویروســی شــدند که در یک قرن گذشته بینظیر بود.
فرهنگ ،آموزش ،روابط اقتصادی جامعه و ...دچار مشکل
شــد .همه کشــورهای دنیا از نظر اقتصادی ،آموزشی،
فرهنگی و سالمت جامعه مشکالت بزرگی دارند.
رئیسجمهــور با یادآوری اینکه  ۱۰ماه از این مســئله
گذشــته و وارد ماه یازدهم شــدیم ،تصریح کرد :باید با
تالش از این مشکل فاصله گرفت .مشخص نیست در
چه شرایطی بگوییم که مشکل کرونا پایان یافته است .در
عین حال خوشحالیم کادر درمان و مردم و همه نیروها،
بســیج و ســپاه و ...با همه توان و امکانات وارد صحنه
شدند .از آنها و وزارت بهداشت تشکر میکنیم.
وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت :در
سالی که فردا به پایان میرسد ،با یک غم و درد روبهرو
هستیم .ما سال گذشته با شهادت سردار بزرگ ،در یک
ترور وحشیانه روبهرو شدیم که توسط مقامات آمریکایی
از جمله رئیسجمهوری و وزیر خارجه این کشور که این
دو از مسئولین این جنایت هستند ،انجام شد.
رییس دولت تدبیــر و امید با بیان اینکه دیگران هم در
این جنایت شــریک و سهیم هستند ،ادامه داد :ملت ما
دست از آنها نخواهند کشــید و این حق مردم ما است
که از خون عزیز خود انتقام گرفته و از حقوق مسلم آن
بزرگوار دفاع کنند.
شهادت سردار سلیمانی انتقام از جمهوری
اسالمی و ملتهای منطقه بود
رییس جمهوری خاطرنشان کرد:شهادت شهید سلیمانی
انتقام از جمهوری اسالمی و انتقام از ملتهای منطقه و
استقالل کشورهای منطقه بود .انتقام از ملتهای بزرگی
بود که در برابر توطئهها و صهیونیسم ایستادند و توطئه
را شکستند.
روحانــی با بیــان اینکه آنها نمیخواســتند مســئله
داعش اینگونه تمام شــود ،اضافه کــرد :داعش مزدور
صهیونیستها و آمریکاییها بود .اینها وقتی زخمی شدند
صهیونیست ها آن را به نزد خود برده و مداوا کردند و هر
جا هم به اسلحه نیاز داشتند به آنان اسلحه دادند .کسی
که از به همریختگی و ناامنی منطقه استفاده نخست را
میبرد ،صهیونیستها و بعد آمریکاییها هستند.
وی افــزود :از ناامنــی یمن ،ســوریه ،عــراق ،لبنان و
افغانستان کســی جز صهیونیستها نفع نمیبرد؛ همه
کشــورهای منطقه از ناامنی ضرر میکنند .آنان با ترور
شهید سلیمانی میخواستند از مرد بزرگی انتقام بگیرند که
در مقابل آنان به خوبی و با درایت میایستاد .بعضی فکر
میکنند سردار یک شجاع کم نظیر بود؛ این درست است
اما تنها شهامت نیست بلکه درایت او هم مهم است.
شهید سلیمانی اهل تدبیر و تحلیل بود
رییس جمهوری با اشاره به سابق ه آشنایی خود با سردار
شــهید ســلیمانی گفت :از زمان جنگ در سال  ۶۲از
نزدیک در دفاع هشــت ساله او را میدیدم و بعد در این
سالها مســئولتهایی داشت و من هم مسئولیتهایی
داشــتم .از  ۸۶و  ۸۷یکدیگــر را در مقاطعی میدیدیم
و از زمان ریاســت جمهوری هم با ایشان مالقاتهای
زیادی داشتم.
روحانی گفت :او مردی با تدبیر و اهل تحلیل بود؛ سیاست
منطقه و جهان را درک میکرد و به معنای واقعی کلمه
معتدل بــود و نه در این خط و نه در خط دیگر بود و نه
چپ و نه راســت بود .هیچ جناحی او را نمیتواند متعلق
به خود بداند .او یک قهرمان ملی است .یک افتخار برای
ملت ایران ،ملتهای منطقه و ملتهای مسلمان است.
آنها میخواستند این قهرمان ملی را بگیرند در حالیکه

اشتباه کردند و این قهرمان ابدی و تاریخی شد.
وی یادآورشــد :شهید ســلیمانی برای همیشه یکی از
قهرمانان بزرگ تاریخی ما اســت .چه در دفاع مقدس
که شبانهروز تالش میکرد و بعد از آن در امنیت منطقه
شــرق ،مرزها و بعد هم برای کمک به مسائل منطقه و
ملتهای مسلمان در این منطقه شبانهروز تالش میکرد.
رییــس دولت دوازدهــم با بیان اینکه خلوص ســردار
ســلیمانی از کالم ،عمل و بیان وی کام ً
ال مشهود بود،
گفت :ســردار سلیمانی فردی بود که نه بهدنبال چیزی
برای خودش و نه بهدنبال مقام و موقعیت بود .من از یادم
نمیرود آن لحظات اولیهای که داعش آمد و بر موصل
مســلط شد و شروع به حمله به سامرا ،کاظمین ،کربال،
نجف کرد ،و زمانی که مشخص نبود عراق چه وضعیتی
دارد ،ایشان با همه اخالص و وجود به صحنه رفت.
رییــس جمهوری ادامــه داد :یک زمانی خود ســردار
ســلیمانی برای من تعریف میکرد که در آن شبها به
منطقه سبز رفته بود .بسیاری از افرادی که از مسئولین
عراق بودند از این منطقه ســبز فرار کرده بودند و کسی
در این منطقه نبوده است .شهید سلیمانی تک و تنها در
این شرایط سخت با آن نیروهای مخلص آمدند ،البته در
عراق مردم به صحنه آمدند ،مرجعیت فتوا داد و همه اینها
در کنار هم قرار گرفت.
وی افزود :زمانی که اربیل در حال سقوط بود همه اینها
که در کردســتان عراق شعار میدادند و شعار میدهند،
همه فرار کرده بودند .در شرایطی که همه از اسم داعش
میترسیدند و فرار میکردند،کسی که در شب و روز در
کردستان عراق تک و تنها همه نیروها را جمع میکرد
سردار سلیمانی بود.
روحانی با بیان اینکه شــهید سلیمانی واقعا حق بزرگی
به گردن اســتقالل و ثبــات این منطقــه دارد ،گفت:
مرجع شریف و عتبات عالیات علیهمالسالم حتما شهید
ســلیمانی را مورد لطف خاص خودشــان قرار دادهاند و
خواهند داد .آن دو امام بزرگوار ما در ســامرا و کاظمین،
موالی ما امیرالمومنین ،حضــرت ابی عبداهلل ،مضجع
شــریف  ۶امام در آنجا بود و همه اینها در خطر بودند و
اینها رحم نمیکردند.
داعش به هیچ اصولی معتقد نبود
رییس جمهوری خاطرنشان کرد :داعش همان کسانی
بودند که سامرا را تخریب کرده بودند نه اینکه فقط گنبد،
گلدسته و ضریح را تخریب کرده باشند .حتی قبر مطهر
و سنگ قبر هم شکافته شده بود .اینها تا این حد بیرحم
بودند که به هیچ اصولی معتقد نبودند .این افراد پرورش
یافته استکبار و صهیونیستها بودند و میخواستند منطقه
را بهم بریزند و شهید سلیمانی نقش بزرگی داشت .البته
آمریکاییها و صهیونیســتها از ابتدا از شهید سلیمانی
عصبانی بودند.
روحانی گفت :افراد دیگری هم بودند که منافعشــان در
منطقه در خطر بود و آنها هم از شهید سلیمانی عصبانی
بودند و در واقع از این شخصیت و کسی که نقشههای
آنها را در طول این مدت به هم ریخت ،انتقام گرفتند.
رییس جمهوری بیان کرد :از سال  ۲۰۰۱از زمان حمله
آنها به افغانستان و عراق و تا ظهور داعش همه جا شهید
ســلیمانی با همه وجود در صحنه فعال بود و محاسبه
نمیکرد که االن که در کشــوری به میدان رفته است.
زمانی در کشــور خودش است و از این شهر به آن شهر
میرود .ولی شهید ســلیمانی به منطقه و از این کشور
به آن کشــور میرفت .شهید سلیمانی یک شخصیت
کمنظیر هم از لحاظ فهم ،درک و تحلیل و هم از لحاظ
بلندنظری بود.

روحانی خاطرنشــان کــرد :ما در طول ســالیانی دراز
صحبتها و جلسات متعددی با وی داشتیم .هیچ زمانی
من ندیدم که به سمت این جناح یا آن جناح برود .همواره
یک مسیر اعتدال ملی را طی میکرد.
وی گفت :در شبهای احیا ،کسی خطی نمیشناسد هر
کســی هر جا که یک مراسم باشکوهی هست ،همه به
آنجا میروند ،آنجا خطی نیست و همه از چپ و راست و
این جناح و آن جناح همه در کنار هم نشستهاند و خطی
وجود ندارد .وقتی فصل حج فرا میرســد خطی وجود
ندارد و همه برای مراســم حــج میروند .در روز اربعین
یا روز عاشورا ما به مراســم عزاداری میرویم و خطی
وجود ندارد .شهید سلیمانی این چنین بود ،ملت  ،منطقه
 ،اسالم و رهبری را میدید و اینطور نبود که به فکر این
و آن یا به فکر این جناح و آن جناح باشد و این یکی از
افتخارات بزرگ ما بود.
رییس جمهوری در بخش دیگری از ســخنانش با بیان
اینکه مردم در مراسم تشــییع پیکر سردار سلیمانی به
اخالص و شــهامت و فداکاری وی پاسخ دادند ،اظهار
داشت :شهادت سردار سلیمانی منطقه را تکان داد .اولین
پاســخ به این جالدین کاخ سفید را مردم عراق دادند و
در تشــییع جنازه ایشان در بغداد ،کربال و نجف ،با شور
و عشــق آمدند؛ هم برای شهید سلیمانی و هم شهید
ابومهدی المهندس که از یاران شهید سلیمانی و فعاالن
صحنه عراق بود.
وی با اشاره به تشییع پرشــور پیکر شهید سلیمانی در
شهرهای مختلف ایران گفت :با تشییع شهید سلیمانی،
آمریکاییها تودهنی و سیلی خوردند .عیناالسد سیلی
کوچکی بود .حضور مردم ســیلی بزرگ و تودهنی بود.
ترامپ و صهیونیســت ها فکر نمیکردنــد تمام ایران،
عراق ،لبنان و منطقه به خیابان بیایند .پاســخ اصلی و
قاطع در برابر این جنایت را مردم ایران و منطقه به خوبی
و به بهترین ،شــکوهمندترین و با عظمتترین شکل
ممکن دادند.
به گفته روحانی ،بعد پارلمان عراق قدم بزرگی برداشت.
آمریکاییها فکر نمیکردند ســردار بزرگی را در عراق
شــهید کنند و بعد نمایندگان پارلمان رای به خروج آنها
دهند .فکر میکردند در عراق جایگاهی دارند .پارلمانی
عراق با رای خود کار بزرگی انجام داد.
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد :هدف دشمن این
بود که مقاومت در منطقه را بشــکند .آنها میخواستند
بگویند مردم عراق ،ســوریه ،یمن ،افغانســتان و همه
کشــورهایی که سردار ســلیمانی در آنها نفوذ داشت و
جهاد کرده بود ،مایوس شــوند که به عکس شد .روحیه
مقاومت در تمام این کشورها بیشتر شد .خون شهدا به
زمین ریخته نمیشود ،دمیده میشود .آدمها را میسازد.
دست سردار ما را قطع کردید پای شما را از
منطقه قطع میکنیم
رییس دولت تدبیر و امید افزود :شــهید سلیمانی هست
و در تاریخ نمیمیرد .ایشان شهید زنده تاریخ است .آنها
ایشــان را ابدی کردند و صحنه مقاومت با همان شور
و اشتیاق و حتی قدرت بیشتر به کارش ادامه میدهد.
روحانی خاطرنشــان کرد :شما دســت سردار ما را قطع
کردید ،باید پای شما را از این منطقه قطع کرد .تا وقتی
در این منطقه حضور دارید ،انتقام نهایی را نگرفتیم .وقتی
پای شــما در این منطقه قطع شــود ،ما انتقام نهایی را
گرفته ایم.
وی پایان ترامپ را یکی از آثار این کار وقیحانه و احمقانه
عنوان کرد و گفت :تا چند روز دیگر دوران حکومت این
قاتل وحشــی و دیوانه به پایان میرســد و کل تاریخ و

حکومتش به زبالهدان تاریخ میرود .از این مسئله بسیار
خوشحالیم .البته این کار ما و ملتهای منطقه نبود بلکه
کار مردم آمریکا بود .مردم آمریکا فهمیدند او لیاقت ندارد
و رقیبش را به قدرت رســاندند .شــرایط بعد از ترامپ
شرایط بهتری برای مردم منطقه خواهد بود.
ذهن جامعه را با دوقطبیهای کاذب مشغول
نکنیم
رییسجمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنانش
دوقطبیهای ایجاد شده در کشور را به مصلحت کشور،
درست و واقعی ندانست و عنوان کرد :نباید ذهن جامعه را
به این دو قطبیها مشغول کنیم .این دوقطبیها ناصحیح
و کاذب است .یکی میگوید نفت را کم بفروشیم و یکی
میگوید زیاد بفروشــیم .نفتمان را باید تولید و بعد در
حداکثر ممکن صادر کنیم و این حق ماست.
روحانی اضافــه کرد :میگویید به جای آنکه حقمان را
پس بگیریم ،پس نگیریم .اگــر االن بتوانیم ،میگویم
این کار بکنیــم .هر وقت وزیر نفت بگوید دو میلیون و
 ۳۰۰هزار بشکه میتوانیم صادر کنیم ،ما آمادهایم .بعد
میگوینــد پول نفت در بودجه خرج نشــود .این حرف
درست است ولی لغت آن غلط است.
رشد  ۷۰درصدی بودجه عمرانی
وی گفت :نفت را حتیاالمــکان نباید در بودجه جاری
استفاده کرد .نفت را باید فروخت و سرمایهگذاری کرد.
مقداری در صندوق میرود .مقداری باید در صنعت نفت
سرمایهگذاری شود که مقداری عقب است و این صنعت
نیازمند سرمایهگذاری و نشاط است.
روحانی به بودجه عمرانی کشــور اشــاره کرد و اظهار
داشت :اگر بودجه عمرانی باید انجام شود ،چرا  ۵۰هزار
میلیارد تومان؟ چرا  ۱۰۰هزار میلیارد ۲۰۰ ،هزار میلیارد
و  ۳۰۰هــزار میلیارد تومان نگذاریم؟ تاکنون  ۶۱هزار و
 ۴۰۰میلیارد تومان برای بودجه عمرانی پرداخت شده که
نســبت به مدت مشابه سال قبل  ۷۰درصد رشد داشته
است.
رییس دولت تدبیر و امید اظهار کرد :در این شرایط جنگ
اقتصادی که میخواســتند همه چیز را قفل کنند ،حتی
یک روز حقوق کارمندی تاخیر نداشــته است و سر ماه
حقوق پرداخت شــد در حالی که آن موقع که باالترین
میزان درآمد نفتی را داشــتیم پرداخت حقوق تا چند روز
تاخیر میافتاد.
وی بــا بیان اینکــه اوراق را در این دولــت به جایگاه
واقعیاش رساندیم ،گفت :اوراق در کشور ما هیچ ارزشی
نداشت .نه سودش معلوم بود و نه اصلش؛ اما ما اوراق به
جایگاهش نشاندیم .امروز اوراق عین پول میماند و به
اندازه پول ارزش دارد .سود و اصل اوراق دولت در همان
روز پرداخت میشود و حتی یک روز تاخیر نداشته است.
رییس جمهــوری گفت :این کار عظیم اقتصادی دولت
بود که متاسفانه نسبت به این مسائل اصلی و مهم کمتر
صحت میشود .اوراق را جایگزین پول نقد کردیم .معنای
واقعی اوراق ،یعنی قرض گرفتن از مردم بدین صورت که
از ملت قرض میگیریم وبا سود به ملت برمیگردانیم.
روحانی با یادآوری اینکه در این سالهای سخت از بانک
مرکزی یک قران استقراض نکردیم و نمیکنیم ،افزود:
مقداری پول اســت که در بودجه میآید و آخر سال هم
با بانک مرکزی تسویه میشود اصال استقراضی از بانک
مرکزی نکرده و نمیکنیم.
روحانی با بیان اینکه در این شرایط اینکه نفت را بفروشیم
و آن را وارد توسعه کشور کنیم بسیار خوب است ،گفت:
امســال اعالم کردیم  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت
میفروشیم و مقداری که بیشتر فروختیم صرف توسعه
کشور یا صرف توانمندسازی افراد مستضعف میکنیم.
هیچ دولتی مانند دولت یازدهم و دوازدهم
حامی محرومان نبوده است
وی یادآورشد :هیچ دولتی بعد از انقالب نمیتواند ادعا
کند مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی اقشار کم درآمد
جامعه بود ه و نمونه بارز آن برق و گاز و آب امید است.
آب و بــرق و گاز را هــم با هدف کمک به مردم و هم
کاهش مصرف ،مجانی کردیم.
رییس جمهوری ادامه داد :نفت را حتما باید بفروشــیم
و آن را صــرف بودجــه عمرانی و توســعه کشــور و
توانمندســازی برخی افراد دارای مشکل کنیم نه اینکه
در امور جاری خرج شود .این دیگر دو قطب نمیخواهد
که میگویند.
روحانی با تاکید بر لزوم تشــریح این موفقیتها برای
مردم از سوی رســانه ملی گفت :درآمد نانو تکنولوژی

سند کمپانی خودرو سواری پژو  206رنگ سفید
مدل  1397به شماره موتور  174b0036368و
شماره شاسی  naap41fe2jj574633و شماره
پــاک  278ج  21ایــران  88متعلق بــه خانم آذر
قربانخانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  405رنــگ
نــوک مــدادی مــدل  1381بــه شــماره موتــور
 22568120519و شماره شاسی 81019646
و شماره پالک  598د  22ایران  56متعلق به آقای
افراســیاب نمازی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

برگســبزخودروسواریپراید 111رنگسفیدمدل

برگ ســبز خودرو ســواری تیبا رنگ سفید مدل

 1395به شــماره موتور 5524521و شــماره شاســی
 NAS431100G5854858و شــماره پــاک 658ج

 1394بــه شــماره موتــور  8240099و شــماره

شاســی  NAS811100F5863176و شــماره

 59ایــران 79متعلق به آقای مرتضی خدادادی مفقود و

پــاک  625ص  58ایــران  93متعلق به آقای روح

از درجه اعتبار ساقط است.

کارت پایــان خدمــت اینجانــب ســید
علــی غفرانــی فرزند ســید محمــد رضا به
شماره شناســنامه  ۳۸۰۹۰و شــماره ملی
 ۱۷۵۰۳۷۱۶۹۳صادره از اهواز مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

اله قربانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ ســفید مدل
 1393به شــماره موتور  5199865و شــماره شاسی
 NAS431100E5795494و شــماره پــاک 471
ص  49ایــران  82متعلــق بــه آقای مجیــد ابراهیمی
سرست مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

از ســال  ۹۲تا امسال هفت برابر شده است و مسئوالن
ستاد نانوتکنولوژی اعالم کردند اگر تحریم نبود تا ۱۴۰۴
حداقل یک میلیارد دالر محصوالت نانو تکنولوژی صادر
میکردیم البته االن هم صادر می کنیم.
وی یادآورشد :ما باید نفت را بفروشیم در بیوتکنولوژی
آی سی تی و هوافضا صرف کنیم .تا هم در داخل بینیاز
شــویم و هم صادر کنیم و حتی در بخش کشــاورزی
شــرایط مورد نیاز حتما باید متحول شود .اینکه نفت
بفروشیم و حقوق کارمند بدهیم ،غلط است اما اگر نفت
را بفروشیم نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی را توسعه دهیم،
حتما درست است.
رییس دولت دوازدهم با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر
اینکه دولت در سال آخر خیلی میخواهد نفت بفروشد،
گفت :اتفاقا دولت خیلی کار خوبی میکند اگر من بودم
میگفتم چرا دو میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه باید میزان آن
را به دو میلیون و  ۵۰۰هزار و حتی ســه میلیون بشکه
افزایش بدهید« .دولت میگوید من میتوانم ،مجلس
بگوید بارکاهلل به دولت .دولت میگوید سیلی می زنم
دهان دشمن ،من میگویم دو تا سیلی بزن».
وی افزود  :بعضیها میگویند دولت سال دیگر نیست که
میگویم نه؛ نصف سال آینده هستیم و نشان میدهیم
که هم میتوانیم نفت را تولید و هم صادر کنیم.
باید هم واکسن بسازیم و هم وارد کنیم
معیار ما وزارت بهداشت است
روحانی با اشاره به برخی اظهارات درباره تولید یا واردات
واکســن کرونا گفت :اینکه بحث میشود واکسن را از
خــارج وارد کنیم یا تولید ،مثل این اســت زمان جنگ
بگوییم اسلحه باید داخلی باشد یا خارجی .در حالی که
در دوران دفــاع مقدس هم گلولــه توپ و خمپاره وارد
میکردیم هم میساختیم و سالهای آخر هم موشک
وارد میکردیم و هم میســاختیم .بنابراین هم واکسن
باید وارد کنیم و هم بسازیم.
وی اضافه کرد :اگر به خودکفایی کامل رسیدیم نیاز به
وارد کردن نیست .اما زمانی که هنوز راه مشخص نیست
و کسی نمیداند واکسنی که شروع کردیم چند ماه طول
می کشد تا واکسیناسیون در سطح وسیع در کشور انجام
شود ،بهتر است واکسن آمادهای که میتوانیم وارد کرده
و سه هفته دیگر واکسیناسیون را شروع کنیم ،دولت در
این زمینه تردید نمیکند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد :اینکه یکی میگوید
واکسن داخلی ارزش ندارد این درست نیست ،معیار ما
وزارت بهداشــت و درمان است اگر متخصصان گفتند
واکسن خارجی مورد اعتماد است ،وارد می کنیم و اگر
گفتند واکسن داخلی مورد اعتماد است تولید میکنیم.
تولید پتروشیمی کشور سال آینده ۱۰۰
میلیون تن میشود
رییس دولت تدبیر و امید با اشــاره به افتتاح طرحهای
بزرگ پتروشیمی در پنج شنبه گذشته گفت :امسال قرار
بود تا پایان ســال  ۱۷طرح پتروشیمی افتتاح شود که
هفته گذشته دهمین طرح افتتاح شد و هفت طرح دیگر
تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد و این افتخار بسیار
بزرگی است.وی با بیان اینکه تولید پتروشیمی ما در سال
آینده تقریبا دو برابر می شــود،گفت :ارزش پتروشیمی
ما در ســال  ۱۱ ،۹۲میلیارد دالر بود و این رقم ســال
آینده به  ۲۵میلیارد دالر می رسد .این افتخار متعلق به
حسن روحانی و این دولت نیست بلکه افتخار برای ملت،
صنعتگران ،جوانان و دانشمندان است و بیاییم این افتخار
ملی را بیان کنیم.
رییس جمهوری خاطرنشــان کرد :فردا پنجشنبه هم
طرحهای مهم آب و برق را افتتاح میکنیم و سد بزرگی
باارزش ویژه بهرهبرداری میشود که ساالنه  ۶۰۰میلیون
متر مکعب آب را به دریاچه ارومیه میرساند.
رییس دولت تدبیر وامید احیای دریاچه ارومیه را نخستین
مصوبه دولت یازدهم و جزو شعارهای دولت تدبیر وامید
برشمرد و گفت :تونل عظیمی هم درحال ساخت است
که تا پایان امســال یا آغاز ســال آینده این کار انجام
میشود.
وی ادامــه داد :مردم بداننــد در این دولت فردا چهل و
هشتمین ســد ملی افتتاح میشــود و تا پایان دولت
امیدواریم به  ۵۷ســد برسد .کل سدهای بعد انقالب تا
دولت یازدهم ۱۲۵ ،ســد بود و در این دولت  ۵۷صد به
بهره برداری میرســد و نزدیک به ۵۰درصد سدهایی
است که تا قبل از دولت به بهره برداری میرسد و این
افتخار مهندسان و افرادی است که تالش میکنند.

برگ ســبز خودرو ســواری پرشــیا رنگ ســفید
مدل  1386به شــماره موتور 12486147568
و شماره شاسی  50330701و شماره پالک 732
ب  84ایران  25متعلق به آقای جمشیدامیرحبیبی
کرج آباد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

خبر

شناسایی  ۶۲۷۲بیمار جدید کرونایی

ســخنگوی وزارت بهداشــت ،تازه ترین آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعالم کرد و
گفت :در شبانه روز گذشته  ۱۴۹نفر از بیماران فوت شدند.
به گزارش خبرنگار مهر ،سیما سادات الری ،بعد از ظهر چهارشنبه در ارتباط زنده خبری،
به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.
ســخنگوی وزارت بهداشت ،گفت :از دیروز تا امروز ۶ ،هزار و  ۲۷۲بیمار جدید مبتال به
کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به یک میلیون و  ۲۱۸هزار و ۷۵۳
نفر رسید.
وی افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۴۹ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۵هزار و  ۹۵نفر رسید.
الری گفــت :تا کنون  ۹۷۸هزار و  ۷۱۴نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
وی ادامه داد ۵۰۸۷ :نفر از مبتالیان به کووید  ۱۹در وضعیت شدید بیماری قرار دارند.
به گفته الری ،تا کنون  ۷میلیون و  ۵۶۶هزار و  ۹۴۶آزمایش تشــخیص کووید  ۱۹در
کشور انجام شده است.
وی افزود :در حال حاضر و بر اســاس آخرین تحلیل ها ۱۰۸ ،شهرســتان در وضعیت
نارنجی و  ۳۴۰شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

ماجرای مسافران ورودی از انگلیس

وزیر بهداشــت ،در ارتباط با وضعیت کرونای انگلیســی که گفته می شود ردپای آن در
کشورمان دیده شده است ،توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش مهر ،ســعید نمکی ،روز چهارشــنبه در ارتباط زنده خبــری ،گفت :یکی از
نگرانیهای ما همیشــه این بوده که به محض کاهش مــرگ و میرها و موارد ابتال و
بستری با عادی انگاری سطح رعایت شیوه نامههای بهداشتی پایین بیاید.
وی افزود :نگرانیم که به شرایط نامطلوب بعد از اردیبهشت و شیوع باالی کرونا در کشور
برگردیم .در اســتان قم با مطالعه میزان رعایت شیوه نامهها به این نتیجه رسیدهایم که
در چند هفته اخیر رعایت شیوه نامهها به شدت باال رفته و به همین میزان موارد مرگ و
میر و بستری کاهش یافته است .در استان یزد میزان رعایت شیوه نامهها از استاندارد و
میانگین کشوری باال و میزان مرگ و میر و بستری نیز کاهش یافته است.
وزیر بهداشت ادامه داد :در استان مازندران رعایت شیوه نامههای پایین و به همان میزان
ابتال و مرگ و میر باال رفته اســت :.گرفتاری ما در استان مازندران از حیث میزان ابتال
و مرگ و میر افزایش یافته اســت.نمکی افزود :رابطه معناداری بین رعیات شیوه نامه و
میزان ابتال ،بســتری و مرگ و میر وجود دارد.وی از عادی انگاری شرایط و پایین رفتن
میزان رعایت شیوه نامهها در جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت :مبادا گرفتار عادی انگاری
شویم و در دام سهمگین بیماری بیفتیم.نمکی افزود :در طرح شهید سلیمانی بیش از ۵۶۰
هزار نفر را در تیمهای رهگیری داریم؛ سهم سازمان بسیج  ۳۰درصد ،نظام سالمت ۳۲
درصد و  ۴۰درصد دیگر مربوط به سایر سازمانها مثل سفرای سالمت و  ...است .حدود
 ۳۶هزار نفر اعضای تیم مراقبت در منزل هستند که در این طرح کمک میکنند.نمکی
با بیان اینکه ردی از ویروس کرونای انگلیسی دیده نشده است ،گفت :سه روز قبل به ما
خبر دادند یک گروه سه نفره از هموطنان ما که از انگلیس آمدند و در یکی از استانهای
شــمال شرق کشور حضور دارند ،با اینکه با  PCRمنفی وارد کشور شدند ،اما یکی از
آنها عالمت دار شده است که بالفاصله ردیابی کردیم و حتی آژانسی که آنها را از مرکز
استان به شهرستان برده بود ردیابی و همه را ایزوله کردیم.
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بازرگاني دنياي برگ سبز مانا پارس در حال
تصفیه (با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت  511916 :و شناسه ملی 14006885595 :
در اجرای ماده  215قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت بازرگاني دنياي برگ
ســبز مانا پارس در حال تصفیه(مسئولیت محدود)به شماره ثبت  511916و شناسه
ملــی  14006885595که آگهی انحالل آن در صفحه 30روزنامه رســمی کشــور به
شــماره 21574مورخ 1398/01/21درج گردیده اســت دعوت بــه عمل می آید تا
ظرف مدت حداکثر یکسال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای
خود به مدیر تصفیه آقای ظهیر هوبخت به شــماره همراه  09128661610مســتقر
در تهران-جردن-خيابان وليعصر-خيابان شهيد امين كاج آبادي-پالك -114-طبقه
نهم-واحد  -22کد پستی  1966913202 :مراجعه نمایند.
بدیهی اســت شــرکت و مدیــر تصفیه در مورد هرگونه ادعــای احتمالی که خارج از
مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه شرکت بازرگاني دنياي برگ سبز مانا پارس در حال تصفیه-ظهیر
هوبخت

ریاستمحترمادارهتمركزآگهیهایدولتی
با ســام و احترام به پیوســت یک برگ آگهی المثنی در خصوص پالک
ثبتــی ۸۵۶۶فرعی از ۷۰۲۲اصلی ارســال  ،خواهشــمند اســت ضمن
دریافت هزینه های مربوطه نســبت به چاپ آگهی اقدام و یک نســخه از
آگهی منتشر شده را به این اداره ارسال فرمائید
اردشیرشهمیرزادی
رییس ثبت اسناد و امالک نارمک
آگهیفقدانسئلمالكيت
آقای احمداحمد الهیجانی با وکالتنامه شمارم 99/ 8/19-۸۴8۸از طرف پژمان گلشن
با تســلیم دوبرگ استشهادیه محلی مصدق که تحت شماره ۴۵۶دفتراسنادرسمی۱۱۵۳
تهرانوبرگتقاضایوارده ۲۵۳۸۷مورخ 99/ ۸/19مدعیفقدانسندمالكيتسهدانگ
مشــاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مســاحت 155.13متر مربع به شماره8566
فرعی از-۷۰۳۲اصلی مقروز از 2290فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۲تهران که در
دفترالکترونیکی 139520301-49121وچایی 413143سری د سال ۹۴اثبتوسند
صادروتســلیمگردیدهاستاینملکبرابرســنده 96/ 558- 14608دفترخانه۱۴۲۸
تهران در رهن است،
سپس وی به علت سهل انگاری سند مالکیت خودراگم ودرخواست صدور سند مالكيت
المثنینمودهاســت.لذامراتبباســتنادماده ۱۲۰ائيننامهقانونثبتدریکنوبتاگهی
میشــودتاچنانچهکســیمدعیانجاممعاملهنســبتبهملکمرقومغیرازاســتادفوقوبا
وجود ســند مالكيت مذكورنزد خودباشد از تاریخ نشــر این اگهی ظرف عدت ۱۰روز به این
منطقهمراجعهواعتراضخودراضمنارائهاصلسندمالکیتیاسندمعاملهتسلیمورسید
دریافتنمائیدتاموردرسیدگیقرارگیردبهاعتراضبدونارایهاصلسندمالكيتترتیب
اثردادهنخواهدشد،پسازانقضایمهلتمزبوروترسیدنواخواهینسبتبهصدورسند
مالكيتالمثنیطبقمقرراتاقدامخواهدشد
اردشیرشهمیرزادی
رییس ثبت اسناد و امالک نارمک

بــرگ ســبز موتــور ســیکلت ســوپر پــرواز
رنــگ مشــکی مــدل  1388بــه شــماره موتــور
 162FMJ0957715و شــماره شاســی
 150S8811235***N2Nو شــماره پــاک
 78628ایــران  397متعلق به آقای مرتضی علی
پور مقنی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

ســند کمپانی خودرو ســواری رانا رنگ ســفید
مدل  1398به شــماره موتور 166B0023449
و شماره شاسی  NAAU01FE8KT231846و
شماره پالک  252ص  77ایران  62متعلق به خانم
زهره باقری اســفندانی مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

سند ماشین خودرو سواری پژو رنگ مشکی
مدل1380بهشمارهموتور22528020041
و شــماره شاســی  80319798و شماره پالک
 773م  52ایران  33متعلق به آقای علی محیط
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگسبزخودروسواریپژورنگمشکیمدل
 1380به شــماره موتور  22528020041و
شــماره شاســی  80319798و شــماره پالک
 773م  52ایران  33متعلق به آقای علی محیط
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

