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شمــاره 4154

روحانی در ستاد کرونا:

اخبار

طرح گام به گام برای «برجام»
مطرح نیست

ســخنگوی وزارت امور خارجه تنها شــرط توقف اقدامات جبرانی
ایران را رفع کامل تحریمها و راســتیآزمایی آن دانست و گفت:
طرح گام به گام برای «برجام» مطرح نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی ،ســعید خطیب
زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات معاون
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ،گفت :همانطور که بارها به روشنی
گفته شده ،هیچ طرح گام به گامی مطرح نیست و سیاست قطعی
جمهوری اسالمی ایران برداشته شدن همه تحریمهای آمریکاست
اعــم از آنهایی که ترامپ پس از خروج از برجام مجدد اعمال و یا
ابتدا برقرار کرد و همچنین تحریمهایی که تحت هر عنوان دیگری
اعمال کرد.
وی افزود :بدیهی اســت این رفع تحریمها باید موثر بوده و مورد
راستی آزمایی توسط ایران قرار گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد :توقف اقدامات
جبرانی ایران و بازگرداندن آنها تنها متعاقب برداشــته شدن همه
تحریمها و راستی آزمایی صورت خواهد گرفت.
پیش از این ،جالینا پورتر ،معاون ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفته بود :قصد داریم درباره گامهای ایران که باید برای بازگشت به
پایبندی خود به برجام بردارد ،گفتگو کنیم.
وی با بیان اینکه هیچ تحریمی را برای برداشــته شــدن ،از پیش
اعالم نمیکنیم اما یقینــ ًا میگوییم که گامهای کاهش تحریمی
که آمریکا بایــد در تبعیت از برجام بردارد هم جزو موارد گفتوگو
خواهد بود ،مدعی شد :درباره گامهای ایران که باید برای بازگشت
به پایبندی خود به برجام بردارد ،گفتگو میکنیم.

میرسلیم :کرسی ریاست جمهوری
ایران جانباز می طلبد نه ریاست طلب

نماینده مردم تهران گفت :کســانی که در فکر ریاست طلبی و
وزارتخواهی هستند وارد این میدان نشوند ،زیرا چیزی نصیبشان
نخواهد شــد .انقالب ما در شــرایط امروز در همۀ سطوح جانباز
نیاز دارد.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اســامی ،سید مصطفی
میرسلیم در تحلیل شرایط کشــور و الزامات دولت آینده ،اظهار
داشــت :ســال  ١٤٠٠ضمن این که نویدهای خوبی در بردارد،
درایت و تالش مضاعفی را طلب میکند تا قرین موفقیت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه در
میان شــروط موفقیت دو شرط الزم اســت ،تصریح کرد :دولت
آینده در عین ضرورت شناخت داشتن از شرایط حاکم بر کشور و
فضای بینالمللی و لزوم تدوین برنامه مناســب برای چاره جویی
مشــکالت موجود ،باید هرچه دارد ،از آبرو و توانایی و کاردانی و
قدرت مشورت و انعطاف و دوراندیشی ،همه را بکار گیرد و آماده
باشــد که اصال قدر زحمات او را نشناسند و حتی آماج همه گونه
ناسزایی بشود و در یک کالم برای فداشدن مهیا شود و نه برای
کسب نام و نان.

رئیسجمهور گفت :موج چهارم در دو استان آغاز
شــده و در برخی استانها هم اگر مراعات نشود،
ممکن است وارد این موج بشویم.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االســام حسن
روحانی رئیسجمهور در جلســه ستاد ملی مقابله
با کرونا گفت :مجموعه خریدهای شب عید ،رفت
و آمد ایام نوروز و ســفرهای آن ممکن است ما را
با مشکالتی مواجه کرده باشد .امروز در بررسیها
دیدیم که متاســفانه در دو استان موج چهارم این
پاندمی آغاز شده و برخی استانهای دیگر هم اگر
مراقبت نشود ممکن است وارد موج چهارم بشوند.
وی با اشاره به اینکه در روز طبیعت هم مردم هم
مســئوالن به وظایف خود به درستی عمل کردند
بیان کرد :اکثریت قاطع مــردم مراعات کردند و
از خانه بیرون نرفتند و مامورین که موظف بودند
به مردم تذکر بدهند تشــکر میکنیم .امیدواریم
سالهای بعد شرایط مناسب شود و مردم بتوانند
جبران کنند.
رئیس جمهور گفت :در سال  ۱۴۰۰که سال پایان
قرن اســت اگر به کل قرن نگاه کنیم ،بیتردید
یکی از حوادث بســیار مهــم در این قرن همین
پاندمی کرونا بوده است .این حادثه و این بیماری
یکی از مسائل بسیار بزرگ است و امروز میبینیم
که چه جمعیت زیادی مبتال شدند و چه جمعیت
زیادی در مجموع از دســت رفتند .نزدیک به سه
میلیون نفر جان خود را از دست دادهاند ،البته خیلی
افراد هم مبتال بودند و تست ندادند و از بین رفتند،
بنابراین آمار مرگ و میر بسیار باالتر است.
روحانی با اشــاره به اینکه ایــران در کنار پاندمی
کرونا مســئله دیگری نیز داشته است ،بیان کرد:
ایران در این سالها دو حادثه بی نظیر را گذرانده
اســت .یکی پاندمــی کرونا بود که بســیاری از
کشــورهای جهان را گرفتار کــرد و ایران هم به
آن مبتال شد .در کنار آن ایران ،تروریسم و جنگ
اقتصادی را تجربه کرده که کشــور دیگری با آن
درگیر نبوده است.
وی بــا تاکید بر اینکه جنگ اقتصادی ،موضوعی
بی نظیر در قرن اخیر بوده اســت ،اظهار کرد :سه
ســال جنگ اقتصادی مداوم در صد ســال اخیر
کشــور ما بینظیر بوده است و در سراسر دنیا هم
کم اتفاق افتاده اســت .پس مردم ما در این سه
سال پایانی قرن با دو معضل بزرگ مواجه بودند و
سختیهای زیادی را متحمل شدند.
رئیسجمهور با بیان اینکه هم کرونا و هم جنگ
اقتصادی فشــار زیادی به مردم وارد کرد ،گفت:
البته مردم در هر دو زمینه با ایستادگی ،مقاومت،

کارت ملــی اینجانــب امیرحســین
اســامی فــرد فرزنــد محمدتقی به شــماره
شناســنامه  0014232839و شــماره ملــی
 0014232839صادره از تهران مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

سیاست

موج چهارم کرونا در دو استان آغاز شده است

وحدت ،کمکهای مومنانه ،تــاش و فداکاری
کادر درمان در مجموع کارنامه قابل قبولی دارند؛
هــم در مبارزه با بیماری هــم در مقابله با جنگ
اقتصادی .طبیعی است که در یک بیماری مسری
و خطرناک ،عدهای جان خود را از دست میدهند
و ســامت برخی دچار مشکل میشود .همچنین
در جنگ اقتصادی نیز زندگی بسیاری از مردم با
مشکل مواجه میشود.
روحانی افزود :با وجود همه مشــکالت ،همواره و
در همه مراحل و هرجا که مشــکلی پیش آمده،
قبل و بعد از انقالب ،جنگهای جهانی و ســایر
مســائل ،قدرت ملی ما یک قدرت بسیار مهم و
قابل افتخاری بوده اســت .وقتی ملت ما تصمیم
گرفته ،کنار هم قرار گرفته و ایستادگی کرده ،ولو
با چنگ و دندان ،ملت موفق شــده و توانسته از
مشــکالت خارجی ،طبیعی و هر آنچه بوده عبور
کند و آنها را پشت سر بگذراند.
وی درباره عمر باقیمانده از دوران مسئولیت دولت
گفت :در چهــار ماه باقیمانده از اســتقرار دولت،
همچنــان یکی از اولویتهای مــا ،مقابله با این
پاندمی اســت .با همه توان تالش می کنیم که
این ویروس را در حد توان و امکان ،مهار و کنترل
کنیم .حتما این چهار مــاه ،یعنی روزهای پایانی
دولت شرایط نسبتا قابل قبولی خواهیم داشت.
رئیسجمهور با اشاره به برنامههای واکسیناسیون
اظهار کرد :با برنامههایی که برای واکســنهای
وارداتی و واکســنهای تولید داخلی انجام شــده
است ،شرایط نسبتا خوبی در پیش خواهیم داشت.
اگر واکســنها به موقع ،در آخر بهــار یا ابتدای
تابســتان به دست ما برسد و واکسیناسیون انجام
بگیــرد ،به یکی از اهداف خــود در این چهار ماه
باقیمانده رسیدهایم.
روحانی چهــار اصل را اولویت چهار ماه باقیمانده

کارت خودرو ســواری پراید رنگ ســفید مدل
 1390بــه شــماره موتور  3901295و شــماره
شاســی  s3412289833881و شــماره پالک
 445س  84ایــران  20متعلــق به آقای داریوش
زنگنه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خودرو ســواری  206رنگ سفید مدل 1390

برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ مشــکی
مــدل  ۱۳۸۴به شــماره موتــور  ۰۱۰۹۶۷۱۷و
شــماره شاسی  S1412284476332و شماره
پــاک  917ب  ۱۹ایــران  53متعلــق بــه آقــای
حســنعلی پیرجمالی نیســیانی مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

کارتخودروسواریپرایدهاچبکsx۱۱۱رنگ
مشکی مدل  ۱۳۹۱به شماره موتور 4748541
و شماره شاسی  s5430091723615و شماره
پــاک  ۵۵۲ج  ۹۵ایران  ۸۸متعلــق به آقای کاوه
رشیدیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی خودرو سواری پژو  206رنگ خاکستری
مــدل  1394به شــماره موتــور 163B0149856
و شــماره شاســی  NAAP13FE1FJ307320و
شــماره پــاک  627د  41ایــران  88متعلــق به آقای
علیرضــا اکبری احمــد آبادی مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری پراید سی.دی ( 5هاچ بک) رنگ

برگ ســبز خــودرو ســواری رانا رنگ مشــکی مدل

ســفید مدل  1375به شماره موتور  00806016و شماره

 1393به شــماره موتور  163B0076848و شماره

شاســی  S1442274107936و شماره پالک  633م 92

شاسی  NAAU01FE1ET056036و شماره پالک

ایــران  55متعلق به خانم مهناز طاهری پور اصفهانی مفقود

 796م  89ایــران  88متعلق به خانم مهســا الماســی

و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

به شــماره موتور  14190073734و شماره شاسی
 NAAP03ED3CJ556209و شــماره پالک 197
ی  13ایــران  66متعلق به آقای ابوذر میرزا علی زاده
کاکرودی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شــماره شاســی  IR85311007619و شماره پالک

ســند ماشــین خــودرو ســواری ام وی ام رنــگ
سـ�فید-روغنی مد ل  1395به شماره موتور �MVM
 477FJAF0398466و شــماره شاســی �NATF
 BAKD9F1009543و شــماره پــاک  252و 44
ایــران  69متعلق به خانــم نرگس محمودی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی خودرو سواری پراید هاچ بک رنگ نقره

برگ ســبز خودرو ســواری تیبا۲پالس رنگ سفید

ای متالیک مدل  1388به شــماره موتور 3017787

مدل  ۱۳۹۹به شــماره موتور  M15/89791999و

برگ ســبز خودرو سواری هیوندای ورنا رنگ سفید
مدل  1385به شــماره موتــور  G4EB6872254و
 765و  82ایــران  10متعلــق به خانم مهســا غفاریان
قدیم مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

و شــماره شاســی  S1442288208105و شــماره
پالک  185ط  29ایران  99متعلق به خانم سمیه الیقی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شماره شاســی  Nas821100l1270346و شماره
پــاک  ۱۵۹س  ۸۴ایــران  ۴۰متعلق بــه خانم هایده
زندی حنجری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

از دولت دانســت و گفت :مقابله با ویروس کرونا،
شکستن تحریم اقتصادی ،بهبود معیشت مردم و
تکمیل و پایان یافتن طرحهای مهم اقتصادی که
باید آنها را افتتاح کنیم چهار هدفی هستند که در
اولویت فعالیتهایی هســتند که در این چهار ماه
آنها را دنبال خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه کرونا سبک جدیدی از زندگی
را برای همه به همراه آورده است ،خاطرنشان کرد:
همه دنیا را میبینیم که از شــرق تا غرب ،سبگ
زندگیشــان کم و بیش تغییر کرده اســت .تغییر
سبک زندگی از تبعات این پاندمی بود.
رئیس جمهــور گفت :این تغییر میتواند تحمیلی
باشــد و گاهی ناچاریم با آن مراعات کنیم .کرونا
مثال در مراکز عبادی ،آموزشــی ،بازار و کسب و
کار ،شرایط تحمیلی را در این مدت تحمل کرده
است.
روحانی ضمن بیان اینکه تا زمانی که این بیماری
وجود دارد چاره ای نداریم این ســبک تحمیلی
را رعایت کنیم ،افزود :اگر به این ســبک جدید از
زندگی عمل نکنیــم ،ضرر خواهیم کرد .تا زمانی
که مشــکل کرونا حل شود باید با مشکالت کنار
بیاییم و صبور باشیم.
وی با اشــاره به اینکه تصورات ابتدایی نسبت به
کووید ۱۹-محقق نشــده است ،گفت :ابتدا تصور
میشد برای این بیماری داروی طبیعی یا شیمیایی
پیدا میشود اما خُ ب نشد و بشر به یک دارو نرسید.
ویروس هم مقاومت کرد ،از بین نرفت ،ایستاد و
حتــی جهش هم پیدا کرد .بعضی ویروسها یک
دوره زمانی دارند و بعد از مدتی از بین میروند؛ اما
این ویروس رفتنی نبود و االن یک ســال و چند
ماه است که ایستادگی کرده و بدتر هم شده است.
رئیس جمهور ادامه داد :گونه جدید این ویروس که
اسم آن انگلیسی ،برزیلی ،آفریقایی و ...خطرناک

تر و بدتر است .در دو استانی که موج چهارم آغاز
شده است ،آمار به صورت خطی و نه منحنی باال
میرود .خط مستقیم در نمودار معنایش این است
که چقدر خطر زیاد است و آلودگی را چقدر سریع
پخش میکند .امروز شاهد هستیم که در بعضی
بیمارســتانها یک نفر مراجعه نمیکند بلکه کل
خانواده با هم مبتال میشوند.
روحانی تنها راه مقابله با کرونا را توانمندی دانست
و تاکید کرد :باید مردم و جامعه را آماده و توانمند
قدرت ایســتادگی
کنیم تــا در برابر این ویروس
ِ
داشته باشند .این توانمندی راههای مختلفی دارد،
یکی از بهترین راههای آن واکسن است که بدن
فرد را مقاوم و در برابر ویروس توانمند می کند.
وی از جزئیات واکســن کرونا خبــر داد و اظهار
داشــت :امروز ســاخت واکســن و واردات آن،
به عنوان اولویت مهم کشــور مــورد توجه همه
دســتگاههای مسئول است و همه این موضوع را
دنبال خواهند کرد.
رئیــس جمهور تاکید کرد :مردم بدانند با کمترین
عالمت باید ارتباط خود را با دوستان و اقوام قطع
کننــد و همچنین به پزشــک مراجعه کنند .البته
این ویروس عالئم بســیار مختلفی از جمله بدن
درد ،مشکالت تنفسی و گوارشی ،حس بویایی و
چشایی و غیره دارد.
روحانــی با تاکید بر اینکه مســئله دورهمی ها و
تجمعات همچنان یک خطر بزرگ تلقی می شود،
خاطرنشان کرد :با توجه به شیوع ویروس جهش
یافته در جامعه ،بایــد به نحوه برگزاری تجمعات
و دورهمی ها به خصوص در فضای بســته توجه
شود .تعهد و مسئولیت پذیری ملت ما در این ماهها
اجرایی و عملی شده باید به طرز دقیق تری ادامه
پیدا کند.وی با بیان اینکه آمار ،خبر از کاهش عمل
به دســتورالعملهای بهداشتی را میدهد ،گفت:
کاهش عمل به دستورالعملها یعنی موج جدید و
خطر جدید .وقتی مراعات و عمل به دستورالعمل
ها زیر شــصت درصد می شود ،خطر بسیار جدی
و نزدیک است.
رئیس جمهور اظهار داشت :هروقت مردم ،عادی
انــگاری کردند ،ویروس را دســت کم گرفتند و
تصور کردند مشکل برطرف شده ،با یک معضل
بسیار جدی مواجه شدهایم .به خصوص مراقبت از
سالمندان و کسانی که بیماریهای زمینهای دارند
باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در جلسه امروز ستاد ملی مبارزه
با کرونا گزارشــی از شرایط اســتان ها داده شد،
افزود :همچنین شــرایط ویــروس جهشیافته و

اقدامات الزم در استانهایی که پیک در آنها آغاز
شــده یا در معرض پیک جدید کرونا هستند مورد
بررسی قرار گرفت .بنابراین در جلسه تاکید شد با
همه قدرت برای قرنطینه ماندن کسانی که تست
آنها مثبت شده ،تالش کنیم.
رئیس جمهور شکســتن قرنطینه از سوی کسانی
که تســت کرونای آنها مثبت شده را یک تخلف
برشمرد و گفت :این کار خیلی خطرناکی است و
ما باید برخورد شدیدی بکنیم .در استفاده از قطار،
اتوبوس و هواپیما افراد چک می شوند و از حضور
آنها ممانعت می شود .اما کسانی که از وسیله نقلیه
شخصی اســتفاده می کنند قابل بررسی نیستند.
برخورد قاطعانه با این متخلفین ضروری است.
روحانــی بــا بیان اینکــه در دســتورالعملهای
ســتاد ملی هیــچ دوگانگی وجود نــدارد ،گفت:
دستورالعملها برای همه کشورها یکی است که
بگوییم دستورالعملی برای یک کشور است برای
کشور دیگر نیست نه اینگونه نیست.
وی افــزود :در حــال حاضــر برای  ۴۰کشــور
دســتورالعملهای ویژه داریم و اجــرا میکنیم.
کســی که از سفر می آید دســتورالعملها برای
آنها اجرا می شــود،بر همین اساس هالل احمر
و وزارت بهداشــت و نیروهــای کمکی در مرزها
مستقر هستند و مراقبت میکنند کسانی که وارد
میشوند ،مبتال نباشند.
رئیس جمهور ضمن اشاره به اینکه به زودی ماه
مبــارک رمضان فرا خواهد رســید ،بیان کرد :در
جلسه امروز تصمیم گرفته شد در مناطقی که آبی
و زرد هســتند برگزاری مراسم مذهبی با اجرای
دقیق همه پروتکلهای بهداشــتی آزاد اســت.
برگزاری این مراســم ها برای مناطق نارنجی و
قرمز ممنوع اســت ،البته تا شبهای قدر فرصت
باقی است و ممکن اســت تصمیم خاصی برای
شــب های قدر اتخاذ شــود .تصمیم فعلی برای
فعالیــت مراکز عبــادی با توجه به بررســیها و
تصمیم گیری قرارگاه و ستاد ملی مبارزه با کرونا
به این شکل است.
روحانی در پایان با بیان اینکه امیدواریم روزهای
آتی روزهای ســختی برای مردم نباشــد ،گفت:
تشــکر می کنیم از همه کادر درمان که چهارده
ماه است در رنج و زحمت فراوانی در مسیر مبارزه
با این ویروس هســتند ،اســتانداران ،فرمانداران،
بخشــداران ،مســئوالن ،نیروهــای انتظامی و
نیروهای مسلح ،صدا و سیما و همه کسانی که در
این مدت در این امر بسیار مهم به صورت منظم
و مداوم در تالش هستند.

جهانگیری:

نسبت به مردم حاشیهنشین بیتفاوت نیستیم

معــاون اول رئیسجمهــور با بیــان اینکه حکومت
نمیتواند نســبت به سرنوشــت مردم حاشیهنشین
بیتفاوت باشــد ،گفت :ســاماندهی حاشیهنشینی به
ساماندهی بسیاری از مسائل کشور منجر میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهور ظهر امروز (شنبه) در مراسم افتتاح
چند طرح شهری و عمرانی در شهر مشهد با اشاره به
شهر نشینی بخش عمدهای از جمعیت کشور و حضور
جمعیت فراوانی در کالنشهرها ،گفت :کالنشهرهای
کشور با مسائل پیچیده و مهمی روبرو هستند که باید
در این زمینه بیش از پیش تالش کرد.
جهانگیری با اشــاره به پیامدهای کرونا در حوزههای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گفت :موضوع
سالمت مردم به اندازهای از اهمیت برخوردار است که
مدیران کشــور با علم به وجود تعارض میان اقتصاد
و سالمت؛ ســامت را در اولویت خود قرار دادند به
طوری که در شهری مانند مشهد که شهری وابسته
به گردشــگری است پذیرفته شد که محدودیتهای
رفت و آمدی اعمال شود تا سالمت مردم به مخاطره
نیفتد.
وی ادامه داد :موضوع ســامت باید برای همیشه در
اولویت تصمیم گیریها باشد .موضوع آلودگی هوا و
آثار آن بر سالمت انســانها همان قدر اهمیت دارد
که کرونا و پیامدهایش دارد .اگرچه ممکن است آثار
آن در دراز مدت بر ســامت انسانها مشخص شود.
در این زمینه بهبود محیط زیســت ،مسئله اول مردم
و مسئولین است و هیچ خط قرمزی از آن باالتر قرار
ندارد به همین دلیل اســت که هیچ طرح عمرانی در
کشــور انجام نمیشود مگر آنکه پیوستهای زیست
محیطی داشته باشد.
جهانگیری با اشــاره به طرحهای افتتاح شده در این
مراسم نظیر فاز نخست تقاطع غیر هم سطح آزادگان،
اظهار داشت :موضوع ترافیک هم باعث اتالف وقت
شــهروندان و هم موجب افزایش آالیندگی میشود.
بنابراین ســرمایه گذاری در طرحهای زیرســاختی
مرتبط با تســهیل ترافیک شــهرها آثار مثبتی روی
بهبود محیط زیست دارد.
معاون اول رئیس جمهور سپس به برگزاری تنها جلسه
هیأت دولت در  ۸ســال گذشته در شهر مشهد اشاره
کرد و گفت :در آن جلسه پیرامون مسئله ساماندهی
رودخانه کشــفرود ،تصمیمگیری شد و خوشبختانه

شــهرداری و شورای اسالمی شــهر مشهد پای کار
آمدند ،اعتبارات دولت اختصاص یافت و ســاماندهی
این رودخانه در حال انجام اســت تا این رودخانه به
بستری برای سالمت ،زیبایی ،نشاط و تفریح مشهد
تبدیل شود.
وی از حاشیه نشینی به عنوان موضوع مهم دیگری
که کالن شــهرهای کشــور را تحت تأثیر قرار داده
اســت یاد کرد و گفت :امروز به دلیل مهاجرت مردم
به حاشیه شهرهای بزرگی نظیر مشهد و تهران شاهد
برخی کمبودها در زیرساختهای آموزشی و بهداشتی
این شهرها هستیم در حالی که یکی از افتخارات نظام
جمهوری اسالمی ایجاد فضاهای آموزشی و خانههای
بهداشت در دورترین روستاهای کشور است.
جهانگیری تاکیــد کرد :حکومت نمیتواند نســبت
به سرنوشــت مردم حاشیه نشــین بی تفاوت باشد.
ساماندهی حاشیه نشینی به ســاماندهی بسیاری از
مسائل کشور منجر میشود .این موضوع به اندازهای
اهمیت دارد که رهبر معظم انقالب چندین جلســه
در این خصوص با حضور نمایندگان قوای ســهگانه
و سایر دستگاهها تشکیل دادند تا آسیبهای اجتماعی
کاهش یابــد .یکی از مهمترین نتایج این جلســات
رسیدگی به وضعیت حاشیه نشینی در شهرها بود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه گزارشهایی
که شهرداری مشهد و استانداری خراسان رضوی در
ساماندهی حاشیه نشینی ارائه کرده است قابل توجه و
ارزنده است ،گفت :قطع ًا فراهم کردن حداقل زندگی
آبرومند برای مردمی که در حاشــیه شهرهای بزرگ
زندگی میکنند اجر و ثــواب فراوانی دارد و احتمال
افزایش آســیبهای اجتماعــی را کاهش میدهد.
خوشــبختانه در این دولت در شهرهای دیگر نیز در

کارت ملی اینجانب حمید میرزائی فرزند یداله
به شماره شناســنامه  2360796933و شماره
ملی  2360796933صادره از کازرون مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.
وی یکی دیگر از موضوعات مرتبط با کالن شــهرها
را ایجاد مترو دانســت و گفت :کمترین تعللی در این
کار نباید انجام شود اگرچه احداث خطوط قطار شهری
کاری پرهزینه است اما باید در این زمینه برنامهریزی
جدی داشــت .دولت پذیرفته اســت که  ۵۰درصد
هزینهها را پرداخت کند .خوشبختانه راه برای استفاده
از منابع خارجی به ویژه خط اعتباری  ۲میلیارد دالری
فاینانــس چین برای خرید لوکوموتیو و واگن در حال
باز شدن است.
جهانگیری در پایان ســخنان خود با تاکید بر اینکه
واگذاری مدیریت شــهری به مردم یکی از کارهای
موفق در جمهوری اسالمی بوده است ،گفت :فصلی
از قانون اساسی به شوراهای شهر و روستا اختصاص
دارد که در دولت آقــای خاتمی این فصلها اجرایی
شد .امروز پنجمین شــورا به پایان عمر خود رسیده
اســت .ارزیابی که ما از واگذاری اختیارات دولت به
شوراها و مردم داریم نشان از موفقیت این طرح دارد
که باید آن را تقویت کنیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود :باید آنچه از مدیریت
شهری میتوان از دولت به شــوراها انجام دهیم در
دســتور کار خود قرار دهیم .امروز در آستانه انتخابات
شوراهای شهر و روستا قرار داریم ،امیدوارم همزمانی
آن با انتخابات ریاســت جمهوری باعث کم اهمیت
تلقی شدن آن از سوی مردم نشود زیرا زندگی جاری
مردم با شوراها سروکار دارد.
در این مراســم عــاوه بر پروژه تقاطع  ۴ســطحی
آزادگان از فاز اول پروژه ساماندهی کشف رود ،پارک
جنگلی  ۵۰۰هکتاری ارتفاعات جنوب و پروژه احداث
بلوار الزهرا (س) بهره برداری شد.

برگ سبز خودرو ســواری پراید رنگ سرمهای
متالیکمدل1383بهشمارهموتور00683752
و شماره شاسی  S1412283216644و شماره
پــاک  351ب  37ایــران  77متعلق به خانم آرزو
محبــی بازاردهــی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

