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رییسجمهور:

با کمک مردم و همت پزشکان از روزهای سخت عبور میکنیم

بخش سیاسی -رییس جمهوری با بیان اینکه روزهای سخت خواهد
گذشت ،گفت :با کمک مردم و همت پزشکان از این روزهای سخت عبور
میکنیم.
حجت االسالم و المسلمینحسن روحانی در مراسم بهره برداری از قطعات
 ۲و  ۳آزاد راه همت -کرج ضمن قدردانی از کسانی
که در اجرای این پروژه فعالیت داشتند ،گفت :در آغاز
این دولت قطعه اول را افتتاح کردیم ،قطعه  ۲و ۳
که االن افتتاح شد در آغاز دولت  ۳درصد اجرایی و
عملیاتی بود و  ۹۷درصد در این  ۶سال اعتبار تامین
و اجرا شده است و امروز به صددرصد رسیدیم.
وی گفت :این اتوبان اهمیت ویژه دارد .سالها بود
که مردم از آزاد راه اتوبان همت عبور می کردند و
یکمرتبه با تابلویی به نام پایان اتوبان مواجه میشدند
و ناچار بودند به سمت چپ گردش کنند .از روز
پنجشنبه این مسیر به روی مردم باز میشود و آن
تابلو قرمز پایان اتوبان برداشته و موجب خوشحالی
مردم تهران و کرج میشود.
رییس جمهوری ضمن تبریک به مردم استان البرز
گفت :در ماههای اخیر سه پروژه مهم را افتتاح کردیم
که بسیار اهمیت داشت .یکی مترو هشتگرد برای
استان تهران و البرز افتتاح شد .دومین پروژه آزاده
راه شمال بود که افتتاح شد و بسیار اهمیت داشت.
روحانی اضافه کرد :آزاد راه تهران -شمال صنعت
جاده سازی و قدرت ایران را در ایجاد تونل و پل به نمایش می گذارد۳۲ .
کیلومتری که جای آن  ۹۰کیلومتر را گرفته است سراسر پل یا تونل است
و این قدرت مهندسین ایران را نشان میدهد.
وی گفت :سومین پروژه هم در آستانه سال جدید افتتاح شد قطعه  ۲و
 ۳آزاده راه شهید همت – کرج بود به بهره برداری رسید .تقریبا سه سال
است که ما هرسال به آقای دکتر نوبخت میگوییم که آیا این اتوبان افتتاح
می شود و او هم همیشه به ما قول میدهد که تالش می کنیم تا عید
افتتاح شود .خدا را شکر با کمی تاخیر به افتتاح رسیدیم.

رییس جمهوری گفت :سال  ۹۹مردم از این جاده استفاده می کنند .این
کار انجام خواهد گرفت .بقیه طرح ها و پروژه های دیگر هم در سال ۹۹
افتتاح خواهد شد.
روحانی یادآور شد ۱۰ :هزار میلیاردتومان برای این آزادراهها اعتبار هزینه

شده است که ارزش فعلی این آزاد راه ها  ۲۵هزار میلیارد تومان است.
بنابراین سرمایه خوبی برای مردم است.
در برابر پزشکان ،پرستاران و کادر درمانی تعظیم میکنیم
وی در ادامه گفت :من به پزشکان ،پرستاران و کادر درمانی و بهداشتی که
شبانه روز مشغول هستند و تالش میکنند و جان بسیاری از مردم را نجات
دادند و االن هم در حال درمان بیماران بستری در بیمارستانها هستند،
خداقوت میگوییم و در برابر آنها تعظیم میکنیم و برای همه مریضها
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آرزوی سالمت و شفا میکنیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه این روزهای سخت خواهد گذشت و این غم
پایان خواهد رسید ،گفت :با کمک مردم و همت پزشکان از این روزهای
سخت عبور میکنیم .شفا دست خدا است ،آینده و عظمت کشور دست
خدا است و توجه ما باید کامال به خداوند باشد.
روحانی افزود :امسال جسم ما از امکان متبرکه به
دالیل بهداشتی فاصله دارد .اما روح ما از هرسال
به آنها نزدیکتر است .به خصوص امسال و روز اول
فروردین به نام ما موالی ما حضرت موسی بن جعفر
(ع) است و فرزندان عزیز و بزرگوارش از امام هشتم تا
حضرت معصومه و شاه چراغ از او هستند.
وی با بیان این که خیر و برکت برای مردم ما خواهد
بود گفت :دلهای ما متوجه حق خواهد بود و خداوند
ما را یاری خواهد کرد و ملت ما همیشه روزهای
سخت را گذرانده و انشاء اهلل از روزهای سخت عبور
خواهد کرد .ملت ما در سال  ۹۹مشکالتی که برخی
مردم در سال  ۹۸و به خصوص در روزهای پایانی به
خاطر بیماری کرونا در کسب و کارشان به وجود آمد
جبران خواهد کرد .مردم همیشه یار یکدیگر بودند و
این روزها باید بیش گذشته همدیگر را یاری کنند.
رییس جمهوری ضمن قدردانی از دستگاههایی که در
اجرای این پروژه حضور داشتند ،ابراز امیدواری کرد
 ۱۷کیلومتر باقی مانده این آزاد راه در سال  ۹۹این
پروژه تکمیل شود.
روحانی با بیان اینکه اجرای این طرحها باعث چند برابر شدن قیمت
زمینهای اطراف آن می شود ،گفت :پول این اتوبان را این زمینها میتواند
تامین کند .این زمین یا برای دولت است یا برای یک نهاد عمومی است یا
برای نیروهای مسلح است یا برای بخش خصوصی است .اگر پادگانی است
و اتوبان را از کنار آن رد میکنیم آن نهاد نظامی باید پول آن را بدهد یعنی
زمینهای آن ده برابر ارزش پیدا کرده است .اگر اینها پولهایشان را پرداخت
کنند پول بسیاری از آزادراهها از همین راه تامین میشود.

خبر
وزیر کشور:

مقابله با کرونا مستلزم همکاری
مردم است

بخش سیاسی -وزیر کشور گفت :در زمینه کنترل خروجیها ،همه
نهادها پای کار آمده اند؛ اما موفقیت طرح مقابله با کرونا ،مستلزم
همکاری واقعی مردم است.
عبدالرضا رحمانی با اشاره به اینکه این روزها بیشترین موضوعات در
عرصه مدیریت کشور معطوف به کنترل بیماری کروناست ،افزود :برای
مقابله با شیوع کرونا ،کاهش ارتباطات بین افراد و کانونهای مختلف
جمعیتی مد نظر است و در این خصوص ،اطالع رسانی و تبلیغات
دنبال شده و توصیههای الزم از طرف همه مطرح شده است ،اما برای
تحقق مشارکت کامل مردم که عمدهترین بخش در مدیریت بیماری
کروناست ،رسانهها باید کار بسیار جدی تری انجام دهند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه «همزمان دو عرصه درمان و تبلیغات
مؤثر را باید بیش از این تقویت کنیم» اظهار کرد :در حوزه رسانهها
چند موضوع مهم ،مورد نظر است؛ اول اطالع رسانی که باید دقیق،
درست و شفاف باشد ،به عالوه زمینه سوء استفاده در بین نباشد و از
هر نوع تناقض و ارائه آمارهای متفاوت ،جلوگیری شود.موضوع دوم در
حوزه رسانهها ،آموزش است که از این طریق ،بایستی آموزش عمومی
همگانی و قابل درک و فهم داشته باشیم.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بروز
پارهای از بیمها در حیات فردی و اجتماعی ،مسألهای عاطفی و زودگذر
است ،گفت :غلبه بر این شرایط ،در دسترس است و فرد با سازگاری،
زندگی خود را ادامه میدهد .به همین دلیل در این مسیر باید آگاهی،
اطالع رسانی و آموزش داده شود تا مردم در کنار این موضوع ،بتوانند
زندگی خود را داشته باشند و خود را مصون کنند.
وزیر کشور با تشریح مبانی منجر به تصمیم گیری در خصوص اعمال
برخی محدود سازیها برای مقابله با شیوع بیماری گفت :باید در این
مسیر ،رسانهها با قدرت عمل کنند و ارائه آموزشهای جانبی ،انتشار
صحیح اخبار ،میزگردها و اطالع رسانی بموقع در این راستا تولید و
پخش شود .چنانچه در عرصه اقناع ،ضعیف عمل شود ،مردم تحت
تأثیر اخبار غیر صحیح قرار میگیرند و شایعات ،جا میافتد.
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