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اطالعیه وزارت دفاع« :فخریزاده» به شهادت رسید ؛

ترور دانشمند برجسته ایران

قالیباف :دولت هرچه سریعتر
«قانون حمایت معیشتی از
مردم» را اجرا کند

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،شهادت محسن فخریزاده
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در یک
عملیات تروریستی را تائید کرد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور اطالعیهای ترور و
شهادت محسن فخریزاده معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری
دفاعی (سپند) در یک عملیات تروریستی را تائید کرد.
در این اطالعیه آمده است :بعدازظهر روز جمعه عناصر تروریست
مسلح خودرو حامل محسن فخری زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری
وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند .در جریان درگیری تیم حفاظت ایشان

با تروریستها آقای محسن فخری زاده به شدت مجروح شد و بیمارستان
منتقل گردید.
متاسفانه تالش تیم پزشکی برای احیاء ایشان موفق نبود و دقایقی
قبل این مدیر خدوم و دانشمند پس از سالها تالش و مجاهدت به درجه
رفیع شهادت نائل آمد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام ناجوانمردانه ترور یکی
از مدیران متعهد و متخصص خود را به محضر مبارک مقام معظم رهبری و
ملت شهیدپرور ایران اسالمی تبریک و تسلیت عرض مینماید.
بر اساس این گزارش ،از فخریزاده به عنوان یکی از پنج شخصیت

ایرانی در فهرست  ۵۰۰نفره قدرتمندترین افراد جهان از سوی نشریه
آمریکایی فارین پالیسی نام برده شده است.
نام او تحت عنوان «دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک ( »)PHRCدر تاریخ ۲۴
مارس  ۲۰۰۷میالدی ،در فهرست تحریم شدگان ایران توسط شورای
امنیت سازمان ملل قرار گرفت.
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی نام او را مستقیما
در شو تبلیغاتی سال گذشته خود به زبان آورد و مدعی شد روی برنامه
تسلیحاتی اتمی کار میکرده است.

رئیس مجلس گفت :انتظار میرود دولت هرچه سریعتر« ،قانون حمایت معیشتی
از مردم» را اجرا کند و انتظارات موجود را پاسخ دهد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از قشرهای ضعیف و انتظار مردم از مسئوالن
برای کاهش فشار مشکالت معیشتی ،اکنون انتظار میرود دولت هرچه سریعتر« ،قانون
حمایت معیشتی از مردم» را اجرا کند و انتظارات موجود را پاسخ دهد.
وی افزود :طبق این قانون باید تا پایان سال به  ۶۰میلیون نفر از هموطنان
عزیز ما ،یارانهی کاالهای اساسی پرداخت شود .درخصوص حمایت از مردم ،خصوصاً
قشرهای ضعیف ،مجلس تصمیم دارد در بودجه  ۱۴۰۰به این حمایتها ادامه دهد.

عناوين مهم

وجود
۴۰۰هزار میلیارد
ریال فرار مالیاتی
در کشور

طرح هوشمند محدودیتها
تا ریشهکنی کرونا ادامه دارد

دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،طرح
هوشمند محدودیتها که از اول آذرماه بهمدت دوهفته ادامه دارد را پویا توصیف
کرد و گفت :این طرح تا ریشه کن شدن بیماری کرونا ادامه دارد .حسین قاسمی در
پاسخ به این پرسش که آیا غیر از طرح اجرای هوشمند محدودیتهای دو هفتهای
طرحهای دیگری هم به موازات آن اجرا می شود؟ گفت :برنامهای با  ۷محور در ستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا طراحی شده که در واقع طرح محدودیتها ،محور ششم
آن است .دبیر کمیته امنیتی ،انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا اضافه
کرد :همچنین مدت اجرای این طرح دو هفته ای نبوده و به صورت پویا تا ریشه کن
شدن بیماری ادامه خواهد داشت .طرح محله محور هم توسط بسیج مردمی در کنار
این طرح در حال اجرا است .قاسمی سپس با اشاره به میزان موفقیت اجرای این
طرح ،گفت :هر طرحی در رابطه با کنترل بیماری کرونا دستکم نیازمند  ۲هفته
زمان برای ارزیابی است اما برآوردهای اولیه حکایت از همراهی و همکاری همه
بخشها در اجرای این طرح دارد .دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی
مدیریت بیماری کرونا درباره نحوه تردد افرادی که محل سکونتشان یک شهر و محل
اشتغالشان شهری دیگر است ،ادامه داد :استفاده از خودروهای شخصی برای این افراد
امکان پذیر نیست و تنها در موارد ضروری اقدام خواهد شد.

انجمن کنترل جهانی سرطان ( )UICCاعالم کرد:

کسب رتبه اول جهان در کمپین
آگاهیرسانیسرطانتوسطمحک

مؤسسه خیریه محک به عنوان یکی از  1100سازمان عضو انجمن کنترل جهانی
سرطان ( )UICCاز  170کشور جهان ،رتبه اول را برای کمپین آگاهیرسانی بیماری
سرطان کسب کرد.
این مؤسسه به عنوان عضو رسمي انجمن  UICCاز سال  ،2016هر ساله از  15تا
 26بهمن ماه ( روز جهانی سرطان تا روز جهانی سرطان کودک) در راستای تحقق هدف
سوم سند توسعه پايدار سازمان ملل متحد مبنی بر تالش برای سالمتی و رفاه ،به کمپین
جهانی روز سرطان میپیوندد و با مشارکت اعضای خانواده بزرگ محک ،اقداماتی را برای
آگاهیرسانی نسبت به بیماری سرطان ،راههای تشخیص زودهنگام و کنترل آن و معرفی
دغدغههای افراد مبتال به این بیماری به جامعه ،طراحی و اجرا میکند.
از میان  1100سازمان عضو انجمن  ،UICCمحک به عنوان یک سازمان ایرانی ،و
چهار سازمان دیگر از کشورهای سنگاپور ،کنیا ،نیجریه و قبرس به عنوان فینالیستهای
این جایزه انتخاب شدند و برای دریافت مقام اول بررسی شدند .بررسیهای انجمن کنترل
جهانی سرطان نشان داد اقدامات مؤسسه خیریه محک از ایران در سال گذشته در میان
مؤسساتی از  170کشور جهان ،بیشترین میزان موفقیت را در اطالعرسانی درباره بیماری
سرطان و ایجاد مشارکت میان سطوح و گروههای مختلف جامعه ،در سطح کشور ،منطقه
و جهان به همراه داشته است و شایسته کسب رتبه اول است.
آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک در خصوص مأموریت سازمانهای مردمنهاد
در زمینه آگاهیرسانی به جامعه گفت« :آگاهیرسانی درخصوص پیشگیری ،تشخیص
زودهنگام ،مؤلفههای الزم در درمان و حمایت و دغدغههای بیماران ،از وظایف سازمانهای
مردمنهاد و خیریههای متولی در زمینه بیماریهای مختلف است تا با اتکا به ظرفیتهای
جامعه مدنی ،دغدغهها و مشکالت مرتبط با بیماریها به شکل ریشهای رفع گردد .مؤسسه
خیریه محک نیز با هدف دستیابی به تشخیص زودهنگام سرطان که درمان کمدردتر،
کمهزینهتر و مؤثرتر را برای بیماران محقق میکند همواره در جهت آگاهیرسانی به همه
اقشار جامعه درخصوص سرطان کودک تالش میکند و این موضوع دلیل اصلی پیوستن
محک به کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان ( )UICCبوده است».
مدیرعامل محک فینالیست جایزه بهترین مدیرعامل سال UICC 2020
آراسب احمدیان مدیرعامل مؤسسه خیریه محک که خود نیز در جمع سه مدیرعامل
برتر مؤسسات خیریه فعال در حوزه سرطان در بخش جوایز بهترین مدیرعامل از سوی انجمن
کنترل جهانی سرطان ( )UICCدر نشست  ٢٠٢٠اين انجمن انتخاب شد ،گفت« :دلیل
اصلی جهانی شدن صدای خانواده بزرگ محک و کسب رتبه اول در جهان به واسطه کمپین
اطالعرسانی سرطان سال  1398این بوده است که تمامی گروهها ،و ظرفیتهای جامعه با
یک هدف و با اعتماد متقابل در بهمن ماه گذشته زیر چتر محک جمع شدند تا قدمی برای
نجات جان انسانها بردارند؛ پیوستن بیش از  150نفر از هنرمندان ،ورزشکاران و اهالی ادب
و فرهنگ ،و نیز حضور بنگاههای تجاری ،نهادهای ارائهدهنده خدمات عمومی ،مراکز خرید،
مدارس ،داوطلبان ،نیکوکاران و کارکنان محک به این کمپین ،طیفی از جایگاهها ،ظرفیتها
و تخصصهای مختلف برای رساندن پیام این کمپین ایجاد کرد که این امر از چشم نهادهای
بینالمللی دور نمانده و باعث شد تا صدای محک جهانی شود و عنوان سازمان برتر جهان در
زمینه آگاهیرسانی بیماری سرطان به این موسسه ایرانی تعلق گیرد».
وی افزود« :همانطور که بهمن ماه سال گذشته با پیوستن برج آزادی به این کمپین
عنوان کردیم که»نماد شهر تهران ،پایتخت ایران ،در حمایت از کودکان محک نارنجی
شد» ،اکنون نیز باید اعالم کنیم که بیشک موفقیت این کمپین متعلق به همه ایرانیان
نیکوکاری است که نزدیک به  30سال با اعتماد و تداوم در مشارکت خود آرزوهای بزرگ
بانیان محک را با همتهای بلندشان برای نجات جان کودکان مبتال به سرطان محقق
ساختند .به امید آنکه بهمن ماه امسال نه تنها در کمپین هفته جهانی سرطان بار دیگر
صدای ایرانیان را جهانی کنیم ،بلکه ثابت کنیم همه اعضای خانواده محک به خوبی
میدانند که حمایت از بیماران مبتال به سرطان در هیچ شرایطی ،حتی روزهای سخت
بحران همهگیر و جهانی ویروس کرونا ،نمیتواند متوقف شود».
اعالم کسب این رتبه توسط انجمن جهانی کنترل سرطان در یک نشست آنالین با حضور
اعضای این انجمن از سراسر جهان انجام شد و در پی آن دکتر آنیل دکوروز ،رئیس انجمن
کنترل جهانی سرطان ( ،)UICCپس از مشخص شدن برنده این جایزه پیام قابل توجهی برای
خانواده بزرگ محک و کشور ایران داشت و گفت« :این موضوع که یک سازمان مردمنهاد آن
هم در کشوری با شرایط تحریم ،در دو بخش از جوایز انجمن (کمپین اطالعرسانی سرطان –
برترین مدیرعامل) کاندید شده ،بسیار قابل توجه و ارزشمند است و باعث تعجب است که این
مؤسسه توانسته در این شرایط سخت با این کیفیت به فعالیت خود ادامه دهد».
محک این پیام را متعلق به تمام ایرانیانی میداند که طی سی سال فعالیت این
مؤسسه ،با اعتماد و تداوم حمایت خود از کودکان مبتال به سرطان کاری کردند تا همگی
باور کنیم سرطان پایان زندگی نیست.
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روحانی :ایران می تواند نیازهای منطقه و جهان را ارزان تر تامین کند

رییس جمهوری گفت :اقتصاد ایران اقتصادی بزرگ
و مقاوم است و ایران میتواند نیازمندیهای منطقه و حتی
جهان را در برخی از موارد ارزانتر و راحتتر تأمین کند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز
پنجشنبه در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت
نفت که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد ،اظهار داشت:
در شرایطی که دشمنان ما می خواستند ما را تحریم کنند
و ایران را منزوی کنند و در شرایطی که با تصور خام خود
می خواستند ما را نسبت به آینده کشور مایوس کنند ،در
یک هفته شاهد افتتاح  ۳طرحی هستیم که ارزش آن ۳۰
هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد :برای افرادی که در این مدت علیه ملت
ایران طراحیهای شوم کردند ،باورکردنی نیست که ما در
یک روز در ایران  ۳۰هزارمیلیارد تومان طرح و پروژه مهم
را به افتتاح برسانیم.
روحانی با بیان اینکه برای این طرحها رقمی حدود
هزار میلیارد دالر هزینه شده ،در خصوص اهمیت طرح اوره
و آمونیاک گفت :محصوالت این طرح صادراتی است و ما در
داخل امکاناتی داریم که نیاز ما را تامین کند بنابراین هم
جهش صادرات و هم جهش تولید است.
وی همچنین درخصوص طرح فرآورش  ۵۰هزار بشکه
در روز گفت :با این مدل فرآورش اولین بار است که در این
صنعت قدم گذاشتیم و کار را برای ما بسیار آسان کرده
است.
رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت مسئله مخازن نفت
در کشور گفت :یکی از طرحهای اساسی که کشور نیاز دارد
تاسیس مخازن بزرگ هم برای نفت و هم برای معیانات و
هم برای گاز است .علت این که ما گاهی در گاز در زمستان
مشکالتی داشتیم به خاطر ذخیره مخازن است که البته در
این سال ها مشکلی نداریم و امروز شاهد این طرح بزرگ در
سه استان خوزستان و بوشهر و چهارمحال بختیاری بودیم.
روحانی افزود :ایران ثابت کرد که در این سه سال
جنگ ،البته قبل از آن هم در دوران تحریم هم مقاومت و
ایستادگی کرد .اما در این سه سال در یک جنگ بودیم و
با همه توان روبروی ملت ایران آمدند و شکست مفتضحانه
خوردند.
رییس جمهوری ادامه داد :آنهایی که می خواستند در
سال  ۹۷ملت ایران جشن  ۲۲بهمن نبیند و آنها وارد ایران
شوند ،همه سرنگون شدند و همه دوران قلدریهای آنها
پایان یافت و چند هفته دیگر به زباله دان تاریخ ریخته می
شوند .این ملت ایران بود که مقاوم ایستاد و پیروز شد و این
دشمنان ایران بودند که دچار شکست شدند.
وی ادامه داد :اقتصاد ایران نشان داد که یک اقتصاد
بزرگ و مقاوم است .فکر نمی کنم در منطقه هیچ کشوری
چنین قدرتی داشته باشد که بتواند در سه سال جنگ مداوم
رویارو بایستد و پیروز شود که این عظمت ،قدرت و تاب
آوری ملت ایران در سایه خوداتکایی مردم و درون زایی
است البته ژئوپلتیک ایران یکی از نکات اساسی است.
روحانی یادآور شد :ملت ایران همیشه با فرهنگ خود
کار بزرگی کرده است .اما ایران یک نقطه مهم از نظر جایگاه
جغرافیایی و ژئوپلتیک است که هیچ قدرتی در دنیا نمی
تواند ایران را نه برای منطقه و نه برای جهان حذف کند
خیلی ها آمدند که ایران را از بین ببرند و نتوانستند.
روحانی با بیان اینکه برای ما و برای ملت ما و دنیا،
آینده ایران بسیار مهم است ،گفت :آینده امیدوارکننده هم
برای ایران هم منطقه مهم است .ایران آباد و پیشرفته تنها
برای مردم ایران مهم نیست بلکه برای منطقه و جهان است.
وی اضافه کرد :ایران به خاطر قابلیت های بسیار
بزرگی که دارد ،می تواند نیازمندی های منطقه و حتی
جهان را در برخی از موارد ارزان تر و راحت تر تامین کند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد :این قابلیت ها امروز

در سایه تالشهای اندیشمندان ،دانشمندان و دانشگاهیان
ایجاد شده است .در دانشگاه های ما کارهای بسیار خوبی
انجام میشود و این همه مهندسانی که تربیت میشوند،
سرمایه بسیار بزرگی هستند.
رییس دولت دوازدهم با مهم خواندن سرمایه انسانی،
اظهار کرد :اگر بتوانیم در صنعت دارای یک جهش و شتاب
بسیار ارزشمند باشیم به ارکان آن نیازمندیم که رکن
نخست آن ،سرمایه است .در واقع اگر سرمایه نباشد نمی
توانیم کاری انجام دهیم.
روحانی درباره طرحی که امروز با مشارکت سرمایه
گذار خارجی افتتاح شد ،گفت :امروز طرحی با سرمایه
خارجی افتتاح شد و سرمایه خارجی و داخلی در کنار
هم با پروژههای عظیم و بزرگی داریم ،می توانیم تحوالت
بسیار بزرگی را در صنعت و سایر حوزه ها مانند خدمات
وکشاورزی شاهد باشیم.
رییس دولت تدبیر و امید موضوع دوم مورد نیاز برای
جهش تولید را مواد اولیه برشمرد و گفت :خوشبختانه در
بسیاری از این موارد ،خصوصا در بخش پتروشیمی مواد
اولیه و گاز در اختیار ما است و این خیلی مهم است.
وی ادامه داد :اگر از جای دیگر این مواد اولیه را بیاوریم
معلوم نیست به صرفه و اقتصادی باشد .در بسیاری از موارد
در صنعت پتروشیمی ،نفت ،گاز ،فوالد ،مس و آلومینیوم
خیلی از صنایع بزرگ کشور ،مواد اولیه را در اختیار دارند و
این یکی از نکات بسیار مهم است
رییس جمهوری تکنولوژی را مسئله سوم برای جهش
تولید ذکر کرد و گفت :تکنولوژی نباشد ،حداقل استفاده را
با قیمت گران و غیررقابتی می توان برد .گاهی چیزی تولید
میکنیم که با دنیا نمی توانیم رقابت کنیم .درحالی که در
تولید باید بتوانیم با جهان در حال رقابت باشیم و محصوالت
خود را صادر کنیم و این تکنولوژی هم باید داخلی و هم
خارجی باشد.
وی ادامه داد :شرکت های دانش بنیان ما پیشرفت
های بسبار خوبی در همه زمینه ها دارند .از تکنولوژی
خارجی هم استفاده کردیم و باز هم استفاده می کنیم .هیچ
وقت آمریکا و دشمنان ما نتوانستند مانع شوند و در جایی
که نیاز داشتیم تکنولوژی را از خارج به داخل کشور آوردیم.
وی اضافه کرد :البته با وجود تحریم و فشارها ،گاهی
تکنولوژی گرانتر و گاهی ارزانتر می شود اما به اصل وارد
کردن تکنولوژی به کشور نتوانست مانع ایجاد کند.
رییس دولت دوازدهم پایه چهارم جهش تولید را بازار
عنوان و تصریح کرد :اگر چیزی را می خواهید تولید کنید،
باید تقاضا و بازار باشد .بخشی از بازار ،بازار داخلی است و
بخش بزرگی از بازار ،بیرون است میلیاردها نفر جمعیت در
بیرون است و به  ۸۰میلیون جمعیت داخلی نباید نگاه کنیم.
باید جمعیت یک میلیارد و سیصد و یک جمعیت متنوع را
ببینیم و اینجاست که میتواند تعامل سازنده ما موثر باشد.
وی با بیان اینکه تعامل سازنده در کنار قدرت ملی
مفید است ،افزود :التماس ،تعامل سازنده نیست .تعامل
سازنده یعنی قدرت ملی و یعنی در جایگاهی قرار بگیریم
که آنها به ما نیازمندند و ما هم عالقه مندیم با آنها تجارت
و تعامل داشته باشیم؛ بخریم و بفروشیم.
رییس جمهوری گفت :امروز در کشور ما این چهار

اصل وجود دارد و ملت ما در یک مسیر صحیح و درستی
قرار گرفته است .کسی هم نمیتواند از افکار عمومی ملت
فاصله بگیرد .در جمهوری اسالمی ایران همه حرکت های
ساختاری ما بر مبنای مردمساالری است.
مردم ساالری تضمین کننده اصل نظام است
روحانی تاکید کرد :مردم ساالری بسیار مهم است
برای اینکه افکار را در مسیر درست قرار دهیم .افکار درست
است که می تواند نسل جوان ،دانشگاهی ،کشاورز و صنعت
گر را جذب کند و این یکی از افتخارات جمهوری اسالمی
ایران است که  ۲۲بهمن  ۵۷در مسیر مردم ساالری حرکت
کرد.
وی ادامه داد :امام راحل ما که معمار این نظام بود
مردم ساالری را به خوبی دید و در همان چهل و چند
روز اول گفت پای صندوق بروید درحالی که کسی در دنیا
باورش نمی شد  ۴۷روز از انقالب گذشته و امام می گوید
بروید پای صندوق و شما مردم بگویید چه نظامی روی کار
باشد جمهوری اسالمی یا چیز دیگر.
رییس جمهوری اضافه کرد :مردم ساالری هم تضمین
کننده اصل نظام ما و هم تصحیح افکار ما است .امروز
جامعه ما حرکت بسیار خوبی با امیدواری خوبی نسبت به
آینده دارد.
روحانی گفت :همه باید به فکر مردم ،آینده کشور ،و
رفاه ملت باشیم و بداخالقی و بددهنی را رها کنیم .البته ما
که به اینها اعتنا نمی کنیم .اگر کسی بد اخالقی یا بددهنی
کند در اراده ما خللی ایجاد نمیشود؛ اما پیغمبر ما فرمود
اخالق و مکارم اخالقی را کامل کنید.
وی افزود :افتخار جمهوری اسالمی مکارم اخالقی،
ادب و احترام گذاشتن به یکدیگر است .این به معنای انتقاد
نکردن نیست .کسی که انتقاد می کند و می گوید راهی که
رفتید اشتیاه بود و اینجا مشکل داشت ،خیلی خوب است
اما انتقاد ،غیر از بددهنی ،فحاشی و بی تربیتی است و ملت
ما هتاکی را بر نمی تابد.
پنجشنبه های ما گواه ایستادگی ملت در برابر
توطئه دشمنان است
روحانی خاطرنشان کرد :همه باید برای خدمت به
مردم ،افتخار و سرافرازی ایران تالش کنیم .طرح های
امروز به ملت ما و جهان نشان می دهد ،جوانان ،کارگران،
مهندسان و مدیران ما با تمام وجود در میدان هستند و
توانستیم در یک هفته  ۳۰میلیارد تومان در شرایط ته
تحریم بلکه در شرایط جنگ اقتصادی افتتاح کنیم.
رییس دولت دوازدهم گفت :پنجشنبه های ما گواه
تاریخ و شهادت ایستادگی ملت ما است .پنجشنبه های ما
در تاریخ شهادت می دهد ملت ما مقاوم است و در برابر
توطئه دشمنان ایستادگی می کند اما عقب نشینی نمی
کند و مسیر پیشرفت خود را تا پیروزی نهایی پیش می رود.
وزرای نفت ،جهاد کشاورزی و صمت طرح های
خود را به ستاد اقتصادی ارایه کنند
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی پیش از
بیان سخنان خود و در جریان افتتاح طرحهای ملی وزارت
نفت گفت :نکته ای که مقام معظم رهبری روز سه شنبه
بر آن تاکید کردند درخصوص جهش تولید باید سه اقدام
مهم انجام شود.
وی افزود :در مساله خودروسازی ،صنعت نفت و در مساله
نهادههای دامی که امیدوارم سه وزیر ما زنگنه ،رزم حسینی و
خاوازی تالش کنند که هرچه سریعتر طرح خود را به ستاد
اقتصادی ارایه کنند تا تصویب کنیم که سریعا اجرایی شود.
روحانی در جریان افتتاح پتروشیمی لردگان در استان
چهارمحال و بختیاری گفت :این پروژه ظرف  ۴سال می
تواند کل سرمایه گذاری خود را برگرداند.
روحانی افزود :اگر ساالنه  ۲۴۰میلیون دالر درآمد این
پروژه باشد معنی آن این است که ظرف  ۴سال با ظرفیت

کامل کار کند کل سرمایه گذاری را بر می گرداند.
وی ادامه داد :این موضوع برای مردم و سرمایه گذاران
ما مهم است که طرح عظیم و بزرگ صنعتی که رقمی باالی
 ۸۰۰میلیون دالر در آن هزینه شده است بتواند ظرف ۴
سال کل سرمایه گذاری را برگرداند.
رییس جمهوری یادآور شد ۸۰ :درصد پرسنلی که
برای تکمیل این پروژه تالش می کنند و بعدا هم برای
اداره این پروژه فعال خواهند بود بومی هستند که این بسیار
مهم است که یک پژوه عظیمی در یک استان فعال می شود
بتوانیم از نیروهای بومی آن استان استفاده کنیم.
رییس جمهوری همچنین در افتتاح واحد فرآورش ۵۰
هزار بشکهای نفت خام غرب کارون گفت :تولیدی که در این
چند سال در غرب کارون داشتیم به  ۶برابر رساندیم که یک
افتخار ثبت شده برای صنعت نفت ما در کشور است.
وی ادامه داد :باید این حرکت بسیار ارزشمند را برای
حفظ سرمایه ملی ایران به عنوان یکی از افتخارات ملی
ثبت کنیم .سرزمینی که شما ایستادید سرزمین جهاد و
شهادت از آغاز جنگ است .عملیات خیبر ،بدر کربالی ۴
و همه طرحهای بزرگ و مهمی که در این منطقه اجرا شد
افتخارش برای رزمندگان و بسیجیان و ارتش و سپاهی است
که در این سرزمین فداکاری کردند و در تاریخ ثبت شد.
روحانی گفت :در این پروژه با طرح نوعی مواجه
هستیم .یعنی اگر برای تاسیس فرآورش نفت خام حدود
 ۵سال زمان نیاز داشتیم و امروز این تاسیسات ظرف یک
سال ایجاد شده است و این طرح جدیدی است که می تواند
ادامه پیدا کند و حتی زمان به کمتر از یکسال هم برسد.
وی افزود :نکته مهمتر این که یک سرمایه گذار
خارجی در این پروژه سرمایه گذاری کرده است .البته از
این نظر مهم است که دشمنان همواره تالش میکنند که
ایران مرکز سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی نشود و
این پاسخ قاطعی از طرف ایران و از طرف شرکتهایی است
که دوست دارند با ایران کار کنند و نشان می دهد که ایران
جاذبههای خود را برای سرمایه گذاری دارد.
رییس جمهوری ادامه داد :البته امروز صدها مورد
شاهد سرمایه گذاری در دوران تحریم و جنگ اقتصادی
آمریکا علیه ایران هستیم .این نکته امیدوار کنندهای برای
همه آنهایی است که در سراسر دنیا عالقمند سرمایه گذاری
در ایران هستند و دولت و ملت ایران از حضور سرمایه
خارجی در چارچوب قوانین و مقررات خود استقبال می
کنند.
روحانی در مراسم افتتاح مخازن متمرکز ذخیره سازی
میعانات گاز پارس جنوبی هم گفت :پارس جنوبی به عنوان
کارگاه توسعه بزرگ ایران است و استان بوشهر این افتخار را
دارد که یک مرکز مهم انرژی در کنار خود دارد.
وی یادآور شد :بزرگترین مخازن گازی ما در این
منطقه است و ایران در سطح جهان از حیث داشتن مخازن
گاز ایران اول است .در مساله تولید هم قدم به قدم گامهای
جدیدی را برداشتیم.
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد :در دولت تدبیر
و امید موفق شدیم  ۱۵فاز و  ۱۵طرح مهم پارس جنوبی را
به اتمام برسانیم در حالی که در دولتهای گذشته فقط ۱۰
فاز به اتمام رسیده بود .این به معنای تالش ،فعالیت و ایثار
مهندسین و کارگران و آماده کردن صفحه روابط خارجی
بر مسیر تعامل سازنده است که امروز شاهد این تحوالت
بزرگ هستیم.
وی ادامه داد :بسیار خوشحالیم که امروز ذخایر و
تاسیسات بزرگی برای ذخیره سازی به طور متمرکز در این
منطقه داریم و میتوانیم  ۴میلیون بشکه در این ذخایر
ذخیره کنیم .همانطور که مهندس زنگنه گفتند با داشتن
این مخازن می توانیم  ۴۵روز در میعانات گازی مدیریت
کنیم که برای ما بسیار حایز اهمیت است.

