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رئیس  جمهوری با بیان اینکه روزهای سخت خواهد گذشت، 
گفت: با کمک مردم و همت پزشکان از این روزهای سخت عبور 

می کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حســن روحانی در افتتاح آزاد راه 
همت-کرج با بیان این که در آســتانه نوروز و سال جدید آزاده 
راه همت به کرج افتتاح شــد، گفت: در آغاز دولت این آزادراه 
تنها ۳ درصد اجرایی و عملیاتی شــده بــود و ۹۷ درصد باقی 
مانده آن در این ۶ ســال تأمیــن اعتبار و اجرا شــد. امروز این 
 آزادراه ۱۰۰ درصد اجرایی و افتتاح شده که از اهمیت ویژه ای

 برخوردار است.
رئیس جمهور یادآور شد: در سال های گذشته هنگامی که 
مردم در اتوبان همت رانندگی می کردند ناگهان با یک تابلویی 
روبه رو می شدند که نشان از پایان آزادراه داشت اما باید بگویم 
که از روز پنجشنبه از این اتوبان می توانند استفاده کنند و دیگر 
با آن تابلوی قرمز رنگی که پایان آزادراه را نشــان می داد، رو به 

رو نیستند.
وی افزود: به مردم تهــران و کرج بابت افتتــاح این آزادراه 
تبریک می گویم، در این ماه ها چند پروژه بزرگ در استان البرز 
افتتاح شد مانند مترو هشــتگرد که برای تهران و البرز بسیار با 
اهمیت است، افتتاح آزاد راه تهران شــمال هم بسیار مهم بود 
چرا که قدرت صنعت جاده سازی ایران را در ایجاد تونل و پل به 

نمایش می گذارد.
رئیس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: آزاد راه تهران شمال 
سراسرش پل و تونل اســت و این قدرت تونل مهندسین عزیز 

کشور را نشان می دهد.
وی یاد آور شــد: تقریبا ۳ ســال بــود که از آقــای نوبخت 
می پرسیدیم این اتوبان کی افتتاح می شود می گفت امسال که 
خدا را شکر امسال اتوبان با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد افتتاح شد 

که ارزش آن برای مردم ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به شیوع ویروس کرونا در 
کشور گفت: بنده از هر فرصتی استفاده می کنم تا در این شرایط 
به پزشکان و پرستاران خسته نباشید بگویم؛ برای زحماتی که 
می کشــند در برابر آنها تعظیم می کنیم. این روزهای ســخت 
خواهد گذشت و این غم پایان خواهد پذیرفت و ما از این مقطع 
عبور خواهیم کرد.  غم با  همت پزشکان از کشور خواهد رفت. 
خدا به ما توفیق می دهد. توجه ما باید به خداوند عظیم و بزرگ 
ما باشد. امسال جسم ما از اماکن متبرکه فاصله دارد اما روح ما 
از هر سال به آنها نزدیک تر است و مخصوصا امسال در روز اول 

فروردین به نام موالی ما موسی بن جعفر است و فرزندان عزیز و 
بزرگوارش از امام هشتم )ع( تا شاه چراغ و تا حضرت معصومه 
در کشور ما هستند. ملت ما روزهای سختی را در روزهای پایانی 
سال ۹۸ در کسب و کارشان پشت سر می گذارند و حتما مردم ما 
در سال ۹۹ به آنها کمک خواهند کرد؛ امروز بیش از سایر مواقع 

باید یکدیگر را یاری کنیم.
وی ادامه داد: از وزارت راه، اســتانداری کرج بســیار تشکر 
می کنم؛  ادامه این جاده بسیار اهمیت دارد و این ۱۷ کیلومتر 
که باید ادامه پیدا کند تا جاده کرج-قزوین این پروژه را تکمیل 
می کند و ما امیدواریم در سال ۹۹ افتتاح شود و آقای استاندار 
البرز و شهردار کرج کمک کنند این جاده را تکمیل کنیم. این 
اتوبان زمین های اطراف را چند برابر می کند. پول اتوبان را این 
زمین ها تامین می کند. اگر متعلق به دولــت، بخش دولتی یا 
نیروهای مسلح اســت آن نهاد محترم باید پولش را بدهد. پول 
آزادراه باید از همین راه تامین شود. در همه دنیا ارزش آزادراه 
به زمین هایی اســت که در اطراف آن قرار دارد. اگر این مساله 
قانونی نیاز دارد آقای اســامی تهیه کند و بــه دولت بیاورد تا 

تصویب کنیم.
روحانی در پایان ضمن تبریک پیشاپیش سال جدید گفت: 
امیدوارم ماه های ابتدایی ســال جدید سال پایان این بیماری 

باشد.
دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست

رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی با رئیس دانشــگاه  
علوم پزشکی گیان با بیان اینکه دولت و ملت قدردان زحمات 
پزشکان، پرستاران و کادر درمان هستند، گفت: فداکاری های 
 امــروز کادر درمانــی کشــور در تاریــخ و ذهن مــردم باقی 

خواهد ماند.

روحانــی در این تمــاس تلفنــی ضمن دریافــت آخرین 
وضعیت شــیوع ویــروس کرونــا و همچنین رونــد درمان 
بیماران مبتا بــه کرونا در اســتان گیان، گفــت: هر آنچه 
برای درمــان بیماران و مقابله با شــیوع ویــروس کرونا مورد 
 نیاز باشــد با تولیــد در داخل و یــا از طریــق واردات تامین 

خواهد شد.
روحانی در پاسخ به ابراز نگرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیان در خصوص احتمال افزایش مبتایان با انجام سفرهای 
نوروزی گفت: قطعا همه باید در پویــش»در خانه می مانیم« 
شرکت فعال داشته باشــند و  امیدوارم ملت فهیم و شریف ما 
که همواره در کنار یکدیگر برای رفع مشکات تاش کرده اند، 
این بار نیز در این پویش بزرگ برای تامین سامت خود و سایر 
شهروندان از سفرهای نوروزی اجتناب کنند و صرفا اگر ناگزیر 
به سفر یا جابجایی بودند با حفظ اصول بهداشتی نسبت به این 

کار اقدام کنند.
رئیس جمهور با بیان توانمندی و تخصص کادر درمانی ایران 
در منطقه و جهان، اجرای طرح غربالگری وزارت بهداشــت در 

استان های مختلف کشور را بسیار مهم خواند .
روحانی در این مکالمه تلفنی در خصوص تمهیدات دستگاه 
های بهداشتی برای تامین ســامت و رفع مشکات احتمالی 
کادر سامت در زندگی شخصی خود در این استان تاکید کرد و 
گفت: من دیروز هم اعام کردم دولت در تعطیات عید تعطیل 
نیست و همه مســووالن به خدمت رسانی مشغول می باشند و 
از این فرصت استفاده کرده و تاکید می کنم چنانچه در خدمت 
درمانی به مردم و تامین نیازهای کادر درمانی در این ایام به مانع 
و یا مشکلی برخورد کردید ســریعا مسئوالن و بویژه مسووالن 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را مطلع کنید تا برای رفع این 

موانع در اسرع وقت اقدام شود.
در این گفت وگوی تلفنی، دکتر ســاالری رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی گیان نیز گزارش کاملی از وضعیت این بیماری 
در اســتان  خود و همچنین تاش های انجام شده برای کنترل 

شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.
ســاالری با بیان اینکه با اجــرای طرح غربالگــری کرونا 
از ســوی وزارت بهداشــت شــاهد کاهش مراجعات مردم به 
بیمارســتان ها بوده ایم نســبت به احتمال افزایش مبتایان 
با انجام ســفرها در ایام تعطیات نــوروز ابــراز نگرانی کرده 
 و بر لــزوم خــودداری هموطنان از ســفر و مانــدن در خانه

 تاکید کرد.

شرکت سام ســرویس با مدیریت صحیح 
وضعیــت، توانســت بــه تعهدات خــود به 
مشــتریان و همچیــن اشــتغالزایی، پایبند 
 باقــی بماند. تحویــل اجناس به مشــتریان 

صورت گرفت. 
ســام ســرویس برخــاف جو رایــج در 
بازار مبنی بــر احتکار به قصد ســودجویی، 
تمامی اجناس خود در انبــار را به قیمت های 
 رســمی و قانونی به بازار عرضه کرد تا کشور

 شاهد کمبود نباشد. 
به گزارش ایلنا مرتضی بلوکی گفت:  شرکت 
سامســونگ کره جنوبی در طی ســال هایی 
که در ایران بود به خدمات رســانی مشــغول 
بود، شرکت سام ســرویس نیز به نحو احسن 
از این تعامــل دو جانبه اســتفاده می کرد و 
کاالهای خود را با کیفیت مناسب به مشتریان 
تحویل می داد و یک ســازماندهی مناســبی 
 در تولیــد و عرضه محصوالت لــوازم خانگی

شکل گرفته بود.
مهم تریــن نکتــه ای کــه از رهگــذر 
حضــور سامســونگ در ایــران شــکل 
گرفت، این بود که شــرکت ســام سرویس 
توانســت با زیرکی به بومی ســازی ساخت 
لوازم خانگی دســت پیــدا کند و بســیاری 
از تجهیــزات و قطعات ســاخت تلویزیون، 
 یخچال، ماشین لباس شــویی و جارو برقی، 

بومی شد.
متاسفانه با تشــدید تحریم های اقتصادی 
ظالمانــه آمریکا، شــرکت سامســونگ نیز 
 به تعهــدات خود پایبنــد نماند و از کشــور 

خارج شد. 
اما شرکت سام سرویس با مدیریت مناسب 
اجــازه نداد وقفــه و خللــی در خدمات پس 
فــروش ِ محصــوالت فروخته شــده، ایجاد 
شــود و این امکان ایجاد شــده کــه در طی 
ســال هایی که خریداران در ســال استفاده 
مســونگ هســتند،  ز محصــوالت سا ا

 همچنــان خدمات پــس از فروش بــه آنان 
ارائه شود.

همچنین با تدابیر اتخاذ شده، شرکت سام 
ســرویس کماکان با قــدرت در صحنه لوازم 
خانگی ایران حضور خواهد داشت و به زودی 
با نشان تجاری »ســام« پر توان تر از گذشته 
در بازار لوازم خانگی ایران بــه فعالیت ادامه 

می دهد. 
به دلیــل شــرایط تحریــم اقتصــادی 
و بــا مدیریــت مناســب مدیــران ســام 
ســرویس، کاما بســتر اجــرای ایــن این 
 ایده فراهــم شــده و قراردادهــای الزم نیز 

منعقد شده است.
شرکت سام ســرویس با مدیریت صحیح 
وضعیــت، توانســت بــه تعهدات خــود به 
مشتریان و همچین اشتغالزایی، پایبند باقی 
بمانــد. تحویل اجناس به مشــتریان صورت 
گرفت. ســام ســرویس برخاف جو رایج در 
بازار مبنی بــر احتکار به قصد ســودجویی، 
تمامی اجناس خود در انبــار را به قیمت های 
 رســمی و قانونی به بازار عرضه کرد تا کشور

 شاهد کمبود نباشد.
در واقع از این پس دیگــر محصولی به نام 
سامسونگ نخواهیم داشــت اما شرکت سام 
سرویس همان محصوالت را با همان کیفیت 
و همان خدمــات پس فــروش و همان کادر 
مدریتی و مهندســی، بــه هم میهنان عرضه 

خواهد کرد.

خبرخبر

در مراسم افتتاح آزاد راه همت - کرج؛

روحانی: با کمک مردم و همت پزشکان از روزهای سخت عبور می کنیم
بلوکی مطرح کرد؛

سام سرویس، به تعهداتش نسبت به مشتریان 
پایبند باقی ماند

تالش های جهانی برای کمک به ایران و لغو 
تحریم های آمریکا؛

وقت انتقام های 
ژئوپلتیک نیست

سياست 2

»تحریم های غیرقانونی آمریکا موجب کاهش منابع اقتصادی ایران 
شــد که توان مبارزه با کووید-۱۹ ]کرونا ویروس[ را کاهش می دهد. 
آن ها واقعا افراد بی گناه را می کشــند. به تماشا نشستن این تحریم ها 
غیراخاقی است؛ این کار هیچ وقت کسی را از خشم آمریکا در آینده 
در امان نگاه نداشــته اســت. به کارزار جهانی و رو به گســترش عدم 
رعایت تحریم های آمریکا علیه ایران ملحق شوید«؛ این توئیت دیروز 
محمدجواد ظریف است و تاش چندباره او در این چند هفته برای اینکه 

چشمان جهان را به روی آنچه در ایران در حال وقوع است، باز کند.  
این دیپلماســی برای دعــوت دیگر کشــورها به »عــدم رعایت 
تحریم های آمریکا علیه ایران«، دیروز پاکســتان را نیز به جمع چین 
و روســیه اضافه کرد. مقامات چین و روسیه دو کشــور متحد ایران، 
طی روزهای گذشــته بارها بر ضرورت لغو تحریم هــای آمریکا علیه 
ایران در شــرایط کرونایی تاکید کرده اند. دیروز عمران خان، نخست 
وزیر پاکســتان نیز بر همین امر صحه گذاشت و خواستار اقدام جامعه 

بین الملل در این زمینه شد. 
عمران خان خواستار  لغو تحریم ها شد 

او در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است: »اکنون زمان 
آن اســت که تحریم های آمریکا علیه ایران که این ویروس در آن شیوع 
زیادی پیدا کرده اســت، پایان یابد. جامعه بین الملل باید در این زمینه 
دست به اقدام بزند.« در ابتدای هفته جاری دستیاران ظریف در وزارت 
خارجه، رونوشتی از نامه ظریف به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 

را به سفرای کشورهای خارجی در ایران...
شهرنوشت 6

پرهیز از دید و بازدید نوروز می تواند زنجیره بیماری را قطع کند؛

 نوبهار است در آن کوش 
که »منزل« باشی!


