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ایده هایی برای تحول
در یادگیری الکترونیکی مدارس و دانشگاه ها

اختصاص100هزارمیلیاردتومانبرایمقابلهباکرونافراترازبودجه
روحانی :دولت  ٩٠درصد هزینههای بیماران کرونایی را پرداخت میکند

عکس :پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری اسالمی ایران

 ۲۰درصد بودجه امسال را به مبارزه با کرونا اختصاص دادیم

رئیــس جمهــوری تأکید کــرد :ما در
شــرایط تحریــم و ســخت هســتیم امــا
بـــرش  ۲۰درصــد بودجه امســال یعنی حدود
 ۱۰۰هــزار میلیارد تومــان را به مبارزه با
کرونا اختصــاص دادیم .ایــن کار برای
دنیا شــاید تعجب آور باشــد که کشــوری که در حال تحریم
اســت چگونــه توانســته ایــن کار را انجام دهــد .ضمن این
کــه بیمارســتانها و تختهایــش مجهز اســت .پزشــکان و
پرستارانش با روحیه هســتند .روحانی گفت :درست است
کــه مردم ناراحت هســتند و عده ای عزیزان خــود را در این
بیماری از دست داده اند اما در کل جامعه آرام است  .این
آرامشی که در جامعه وجود دارد و این که دولت توانسته در
عرض یک هفته  ۱۰۰هزار میلیارد تومان به عنوان بالعوض
و وام و تسهیالت ارزان قیمت در اختیار افرادی قرار دهد که
دچار مشکل شده اند که البته بیش از این است .
وی افزود :آنهایی که مهلت دادیم را حساب نمیکنیم.
در زمینه مالیات ،بیمه ،عوارض شــهرداری ،اقســاط بانکی
و هزینــه آب و بــرق و گاز مهلت و تنفســی را دادیم البته ما
آنها را با توجه به این که میشــود به عدد اقتصادی درآورد
حساب نمیکنم حتی در چک های برگشتی و تصمیماتی
 ۱۰درصد هــم بنا به ضروریــات در تردد
بودهانــد.وی اظهارداشــت :یــک عده بنا
بر ضروریات کارشان باید در تردد باشند
اما فقــط  ۱۰تا  ۲۰درصــد خیلی توجه به
توصیه ها نکردند که باید آنها هم شرایط
و توصیهها را مد نظر قرار میدادند.
رئیــس جمهــوری افــزود :اخــاق و
فرهنــگ و بزرگــواری و مهربانــی و توجه
مــردم به حقــوق دیگری در این شــرایط
حق الناس اســت ،بزرگترین حق الناس
این اســت که بــه گونــه ای رفتــار کنم که
دیگــری ضــرر نزنم ،اگــر خدایــی نکرده
فــردی کرونــا گرفــت و مخفــی کنــد و به
خانواده و دوست و همسایه نگوید یکی از
خیانتهای بزرگ است؛ و یکی از اضرار
به غیر یکــی از مصادیق اتــم و اکمل آن
است.
رئیــس دولــت دوازدهــم افــزود :مــا
وظیفه داریم اگر احســاس کردیم بیمار
هســتیم اگر چه نــزد پزشــک نرفتیم اما
خودمان احساس می کنیم که مبتال شده
ایم باید به مراکز درمانی مراجعه کنیم یا
از طریق سامانهها سالمت و بیماری خود
را پیگیری کنیم .اگر سالمت هستیم خدا
را شکر کنیم و اگر هم گرفتار بیماری شده
ایم ،فاصلــه گرفتن از دیگــران اولین راه
برای مقابله با این بیماری است که جای
فاصله گیری اجتماعی همین جا است.
روحانــی گفــت :طرحــی از دیــروز در
کشور اجرایی شده و خواهش شده است
هر کس در اســتان خود باقــی بماند و به
استان های دیگر سفر نکند بنابر این اگر
فردی این ضوابط را اجرا نکند با او کمی
سختگیرانه برخورد میشود و مانع تردد
وی میشــود و اگــر هــم مقاومــت کنــد و
توجه نکند مجــازات هایی در نظر گرفته
شــده اســت که امیدوارم هیــچ زمانی در

استاندار تهران:حمل و نقل عمومی تعطیل نمی شود

گــروهاجتماعــی/ایــن روزهــا خبرهای
مختلفی از اعمال محدودیت برای شــهر
تهــران مطــرح مــی شــود .از یک ســو خبر
قرنطینه کامل شــهر در برخی از سایت ها
و شبکه های مجازی منتشر شده و از سوی
دیگــر هم عنــوان شــده تــردد خودروها در
روزهای  ١٢و  ١٣فروردین محدود می شود .
روز جمعــه هــم خبر تعطیلــی ناوگان
حمــل و نقــل عمومی تهران منتشــر شــد
اگرچــه ایــن خبــر براســاس مصوبه ســتاد
مدیریت بیماری کرونا مطرح شــد و در آن
مصوبه آمده بود «:ناوگان عمومی تهران
شامل مترو و اتوبوس در کالنشهر تا اطالع
بعــدی تعطیــل میشــود ».تعطیلــی که

البته مورد درخواســت رئیس شورای شهر
تهــران هم بود .محســن هاشــمی رئیس
شــورای شهر تهران هم در حساب کاربری
توئیترش دراین باره نوشت«:اگر بخواهیم
کرونــا در تهران را کنترل کنیم باید حمل و
نقل عمومی را تعطیــل کرده و یا ظرفیت
آن را کاهــش دهیم و تنها به شــبکه حمل
و نقل اضطراری اکتفا کنیم .سیستم تهویه
قطارمترومتمرکزاست؛یعنیهوایداخل
واگنهــا را گــردش میدهد و اگــر یک فرد
بیمار یا ناقل در قطار باشد ویروس پخش
میشود ».البتهاوتوضیحیندادکهتکلیف
آن دســته از افرادی که این روزها از وســایل
حمــل و نقــل عمومــی بــرای حضــور در

محل کار خود اســتفاده می کنند چیست؟
بالفاصله بعد از انتشــار این مطالب مدیر
عامل شرکت اتوبوسرانی تهران اعالم کرد
که هنوز بــرای تعطیلی اتوبوس ها ابالغی
صــورت نگرفتــه اســت  .این اخبــار البته با
واکنــش اســتاندار تهــران هم مواجه شــد.
محســنی بندپی در گفــت و گو بــا «ایران»
می گوید :قرار نیســت ناوگان حمل و نقل
عمومی تهران تعطیل شود .
اواینموضوعراتنهاپیشنهادمیداندو
می گوید  :فعالیت کارمندان و کارگران آغاز
شــده و چند روز دیگر هم تعطیالت تمام
می شود ما نمی توانیم مترو و یا اتوبوس را
تعطیل کنیم چرا که بسیاری از افراد از این

که اتخاذ کردیم فعالً بحث نمیکنم.
رئیس جمهوری ادامه داد :به غیر از این موارد  ،مواردی
کــه تصویــب شــد ۸ ،هــزار میلیــارد تومــان بــرای پرداخت
نقدی به  ۳میلیون نفر و تســهیالت بــرای  ۴میلیون خانوار
اختصاص دادیم.
روحانــی گفــت  ۱۲ :هزارمیلیاردتومــان بــرای بخــش
بهداشــت و درمان اختصاص دادیم کــه جزو مصوبات روز
پنجشــنبه جلسه ســتاد اقتصادی بود که امیدوارم اجرایی و
عملیاتی شــود در کنار آن  ۵هزارمیلیارد تومان برای کمک
به صندوق بیمه بیکاری اختصاص دادیم.
رئیــس جمهــوری افــزود ۷۵ :هــزار میلیــارد تومان هم
برای تسهیالت ارزان قیمت با اقساط دوساله با نرخ دوازده
درصد اختصاص دادیم که در اختیار کســب و کارهایی قرار
میگیرد که در این روزها تحت فشــار قــرار گرفته اند .یعنی
مــردم بدانند از یــک بودجه  ۵۰۰هزار میلیــارد تومان ،صد
هزارمیلیاردتومــان را اختصاص دادیم به بحث کرونا البته
ایــن از داخــل بودجه نیســت و رقــم را مقایســه میکنم .ما
 ۱۰۰هزارمیلیارد تومان عالوه بر بودجه ســال  ۹۹اختصاص
دادیــم بــرای این که نگذاریــم از لحاظ اقتصادی خســارات
فوق العاده ای به کشور بخورد و بتوانیم راه را ادامه دهیم.

این طرح به مجازات مجبور نشــویم وی
افــزود مردم بــه اندازه ای هوشــمندانه
و خــوب بــا پلیــس و نیــروی انتظامــی و
بسیج و یا نیروهای دیگر مستقر در جاده
هــا خوب برخورد کنند کــه نیاز به اعمال
جریمــه و متوقف کردن خودروها نشــود
ن قدر خوب عمل کنند که هیچ
و همــه آ 
زمان اتفاق نیفتد و همه به عنوان وظیفه
ملی و انسانی به قوانین طرح عمل کنند.
مــردم مبنــای طــرح فاصلــه گیــری
اجتماعی را ۲۰فروردین در نظر بگیرند
روحانــی افــزود :اصــل مصوبه طرح
فاصله گیــری اجتماعی تــا  ۱۵فروردین
اســت و بعــد از آن تــا  ۲۰فروردین ادامه
خواهد داشت البته ما تا  ۱۵فروردین این
طــرح را اجــرا میکنیم و پــس از آن مرور
می کنیم اما مردم بر مبنای  ۲۰فروردین
این طرح را در نظر بگیرند و این مدت را
همه همکاری کنند چرا که با همراهی و
همکاری مردم کار پیش می رود.
وی گفــت :اگــر مــردم نخواهنــد
همکاری کنند درست کردن یک کاغذی
کــه به پلیــس نشــان بدهند که ســاکن و
مقیم شهری هستند ،کار دشواری نیست
و پلیس هم فرصت ندارد آن را بررســی
و دقــت و صحــت آن را اســتعالم کنــد،
همــه باید با هم همکاری کنند و بدانیم
طــرح فاصلــه گیــری اجتماعی بــه نفع
همه مردم است.رئیس جمهوری ادامه
داد :اســتاندار هرمزگان نکته ای تعجب
برانگیز را به من گفت که «ســفر به قشم
را از روزهای اول فروردین ممنوع کردیم
مگر این که اهل جزیره قشــم باشد؛ عده
زیــادی از قشــم کارت شناســایی مــردم
ساکن جزیره را جمع آوری میکردند و در
بندرعباس به مردم می دادند و آنها این
کارتهــا رابه مأموران نشــان می دادند

وسایل برای حمل و نقل استفاده می کنند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
اســتانداری محســنی بندپی بعد از جلسه
ویدئو کنفرانسی ستاد ملی مقابله با کرونا
در مــورد تعطیلی متــرو و نــاوگان حمل و
نقــل عمومی می گویــد در مورد تعطیلی
متــرو و نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی،
گزارشی در ستاد ملی کرونا مبنی برکاهش
حجــم فعالیــت و میزان تــردد درنــاوگان
حمل و نقل عمومی و مترو مطرح شــد از
طرفی طبق این گزارش روز پنجشنبه ۱۸۰
هزار نفر در تهــران از طریق مترو و حمل و
نقل عمومی جابه جا شــدند و روز جمعه
این تعداد به  ۸۰هزار نفر رسیده و با توجه

و به قشــم میرفتند» اگر مردم همکاری
نکننــد چنین اتفاقاتــی می افتــد و ما به
جایینمیرسیم.
روحانی گفت :همه باید بدانیم طرح
فاصلــه گــذاری اجتماعــی و طــرح های
دیگــر برای ما ضروری اســت تــا زودتر از
این بــا و بیماری خالص بشــویم و مبنا
هــم همیــن اســت و امیدواریم بــا طرح
هایی که اجرا می شود به هر چه زودتر به
نقطهپایانیاینبیماریبرسیم.
ëëبررســی طــرح جداســازی مبتالیان به
کرونا
وی در ادامــه گفت :وزارت بهداشــت
طرحی را به جلســه ســتاد پیشــنهاد داد
تــا براســاس آن هرکــس که معلوم شــد
مبتال به ویروس کرونا شده موظف است
دوهفتــه خــود را از جامعــه دور کنــد و با
کسی تماس نداشته باشد .به نوعی خود
را یا در خانه یا استراحتگاهی که مشخص
شــده قرنطینه کند و اگرهــم الزم بود در
بیمارســتان بستری شــود به بیمارستان
برود.روحانــی گفــت :خواهــش میکنم
که ایــن افراد خود را از خانواده ،دوســتان
جدا کنند .اولین کســانی که در خطر قرار
مــی گیرند اعضــای خانواده ،دوســتان و
همسایگانهستند.
رئیــس جمهــور افــزود :بحــث ایــن
اســت که اگر این فرد عمل نکرد و با این
کــه میدانســت کرونــا دارد در جامعــه
آمــد ،بــا او چــه برخــوردی شــود کــه این
طــرح را بــه کمیتــه اجتماعــی و امنیتی
واگــذار کردیــم تــا بررســی و نهایی کنند.
این مســاله از مهمترین مسائل ما است
که در چنانچه کشــور به هرشکل معلوم
شــد فردی کرونا دارد باید از جامعه جدا
شود .همه طرحهایی را که اجرا و سخت
گیری میکنیم برای همین اســت تا فرد
بــه نیــاز برخــی از دســتگاههای خدماتی و
ضــروری ،کادر درمانــی و بیمارســتانها،
اورژانــس و فعالیــت ۳۰درصــد کارکنــان
دســتگاه های اداری ،پیشنهاد توقف کامل
فعالیتمترووناوگانحملونقلعمومی
مورد تأیید ستاد ملی کرونا واقع نشد.
اســتاندار تهــران می افزاید  :مقرر شــد
بــا توجه به نیــاز به حمل و نقــل عمومی،
فعالیــت نــاوگان حمــل و نقــل عمومی و
مترو بــا مدیریت حمــل و نقــل و ترافیک
شهرداری تهران ،محدودسازی و با رعایت
نــکات بهداشــتی و فاصلــه گــذاری الزم
اقدامــات پیــش رود.وی در ادامــه با اعالم
اینکهمحدودیتهایتردددراستانتهران
تــا دو هفتــه ادامــه دارد ،از صــدور و توزیــع
کارت تردد برای شــاغلینی کــه محل کار و

سکونتشان متفاوت است ،خبر می دهد و
می گوید :این طــرح در  ۱۴مبادی خروجی
استان تهران در حال اجرا بوده تا ساعت۲۰
روزگذشته براساس دستورالعمل اجرایی
ازادامــه ســفر  ۱۸۵۰وســیله نقلیــه در ســه
نقطه آزادراه تهران-شــمال ،تهــران -قم
و جاده قدیم قم توســط فرمانده انتظامی
تهــران بــزرگ ممانعــت بــه عمــل آمد،
همچنین  ۳۰۵۰خودرو در محور فیروزکوه
و دماوند برگشت داده شدند.
اســتاندار تهــران بــا اشــاره بــه اجــرای
مســتمر ایــن طــرح اظهــار مــی دارد :
روز جمعــه ۲۵۰قبــض جریمــه بــرای
خودروهــای متخلــف صادرشــده اســت
ضمن اینکه هیچ خودرویی توقیف نشده
اســت.او دربــاره وضعیــت شــاغلینی که

اخبار

رئیــس جمهــوری گفــت :در طــول
این  ۶ســال اینقــدر پایه های ســامت را
مســتحکم کردیــم کــه امــروز هرکس به
کرونــا مبتال می شــود و وارد بیمارســتان
میشــود  ۹۰درصــد را دولــت و بیمــه
پرداخــت می کنــد و او فقــط 10درصد را
یکند.
پرداختم 
به گزارش ایرنا  ،حسن روحانی دیروز
در جلســه ســتاد ملی مدیریت و مقابله
بــا کرونا ضمن تبریــک ســالروز میالد با
سعادت حضرت امام حســین (ع) وروز
پاســدار با اشــاره بــه وضعیت و شــرایط
روزهــای اخیــر و پیــش رو افزود  :امســال
عیدی مردم به عزیزانشان و فرزندانشان
و دوســتان و اقوام عیدی بزرگتری است،
همــکاری که مــردم بزرگــوار بــرای عبور
از این مشــکل انجــام میدهنــد ،به نظر
مــن باالترین عیدی اســت کــه پرداخت
میشود.
وی ادامــه داد :در حــوادث ایــن چند
روزی کــه مــردم گرفتــار ویــروس کرونــا
بودنــد ،پایــه هــای بهداشــتی و درمانــی
کشــور ما آنچنان مستحکم اســت که نه
تنها تا امروز تاب آوری کرده اســت ،بلکه
اگر خدای نکرده چند هفته طوالنی شود
و یــک اوجــی هم بگیــرد بیمارســتان ها
و پزشــکان و پرســتاران ما ایــن آمادگی را
برای درمان و رسیدگی دارند.
رئیسجمهوریگفت:خداراشاکریم
که جزوکشورهایی نیستیم که بیماران ما
در ســالن بیمارســتان روی زمیــن افتاده
باشند .جزو کشورهایی نیستیم که جنازه
افراد فوت شده زیاد باشد که کامیون های
یخچــال دار بیاورند و مریضهــای ما در
پیاده رو و چمن بیرونی بیمارستان روی
زمینافتادهباشند.
ëëمردم هــر زمان بخواهنــد میتوانند به
فروشگاهبروند
روحانــی افــزود :ایــن شــکرگزاری در
پیشگاه خداوند دارد .کار بزرگی است که
ملــت و دولــت و کادر درمانــی مــا انجام
داده است.
وی اضافه کرد :در کشورهای مختلف
از آزمایــش اولیــه  ۱۳۰۰تــا  ۱۵۰۰دالر از
افراد میگیرند و تا هزینه های بسیار گرانی
برای بستری و مراقبت های ویژه دریافت
میکنند.رئیس جمهوری گفت :زیربنایی
کــه در کشــور مــا ایجاد شــده اســت امروز
برای همه مردم جهان روشنتر میشود
ملت باید به کار و برنامه خود و خادمان و
نوکران خود ببالند که همه تالش کرده اند
و امــروز در مقابلــه بــا ایــن بیمــاری همه
یکپارچه و متحد شــده اند .البته یکپارچه
بودیــم امــا گاهــی برخــی تضعیــف می
کردندوفاصلهمیانداختند.
روحانــی افزود :اگر چــه گرفتار کرونا
شــدهایم و یــک وحــدت و بــرادری و
مهربانی و اتحاد سراسر جامعه ما را فرا
گرفته اســت .کمتر افرادی هستند دنبال
ایــراد گیری و مــچ گیری باشــند اکثریت
قاطع همه مردم و جوانان و اهالی رسانه
و قلم دنبال کمک به همدیگر هستند و
این یاری به خوبی در حال انجام است.
وی ادامه داد :یک قدم بسیار مهمی
انجام شــده اســت که مــردم هــم توجه
دارنــد .این که در بیمارســتان پرســتاران
ما مشــغول بــه کار شــوند و عــاوه بر آن
وسایلحفاظتیکهوزراتبهداشتبرای
آنهــا فراهم کرده اســت آرامش پزشــک
و پرســتار ما برای این اســت که صبح که
بیمارستانمیآیدوسیلهآنفراهماست
و میتوانــد بــه محل کار خود برســد و در
زمان برگشت به منزل اگر به مواد غذایی
نیاز دارد فروشگاهها آماده و باز است.
رئیــس جمهــوری گفــت :مــا جــزو
کشــورهایی نیســتیم که مواد غذایی  ۸تا
 ۱۰صبــح باشــد و هرکــس بعــد از آن به
فروشگاه برود با قفسههای خالی تا فردا
صبح مواجه شــود .در کشور ما فروشگاه

های بزرگ  ۲۴ساعت باز و فعال هستند
کــه در ســایه تــاش مدیــران و کارکنــان
فروشــگاه هــا و زنجیــره تأمین از بنــادر و
تحویل کاال و یا از مزارع کشــاورزی تا انبار
و توزیع در فروشــگاهها میسر شده است.
ایــن کار بــه خوبی در حال انجام اســت و
هیچ گونهای وقفهای نداریم.
روحانی به تماس خود با استانداران
اشاره کرد و افزود :همه استانداران اعالم
کــرده اند بــرای تأمیــن و توزیــع کاالهای
مورد نیــاز مردم و اقالم بهداشــتی هیچ
مشــکلی وجود ندارد .اجناس با فراوانی
در دســترس مردم است و هیچ مشکلی
وجود ندارد.
رئیس جمهــوری گفت بســیار مهم
اســت که مــردم مــا از یک طــرف نگران
بیمــاری نباشــند و از طرف دیگــر نگران
ایــن نباشــند کــه اگر صبــح کمــی دیرتر
به فروشــگاه هــا بروند مــواد غذایی پیدا
نکنند و فردا صبــح هم باید زودتر بروند
تا به آنها برسد ما جزو چنین کشورهایی
نیســتیم مــردم هــر زمــان بخواهنــد
میتوانند به فروشگاه بروند و مواد مورد
نیاز خود را خریداری کنند.
ëëکاهش۷۰درصدیسفرهاینوروزی
روحانی با اشاره به تالش همگانی در
کشــور گفت :اگر بیمارســتان های ما یک
ســاعت آب و برق و گاز نداشــته باشند و
یا آمبوالنسها بنزین نداشته باشند چه
اتفاقــی می افتد؟ خدا را شــکر همه چیز
در کنار هم مهیا است؛ همه پاالیشگاهها
و چاههــای نفــت مــا مراکز تولیــد برق و
نیروگاهها و تصفیهخانههای آب همه در
سراسرکشوروسیستمبزرگحملونقل
کشور همه آماده و فعال هستند.
رئیــس جمهــوری افــزود :نیروهــای
مسلح برای تأمین امنیت کشور همه جا
حاضر و پای کار هستند هر جا الزم باشد
نیــروی انتظامی ،بســیج و ســپاه و ارتش
همه پای کار هستند که یک افتخار بزرگ
برای جمهوری اســامی در این شــرایط
است .
روحانی خاطر نشان کرد :ما در این دو
هفته تعطیالت در هفته اول با خواهش
و توصیــه با مــردم صحبت کردیــم و در
هفته دوم کمی قدم های ســخت گیرانه
هــم برداشــتیم .از مردم بــرای همکاری
و همراهــی در هفته اول نوروز تشــکر می
کنم .در هفته اول هیچ زور و اجباری نبود
و هیچ پلیســی هم جلوی راه خودروها را
نمــی گرفت؛ فقــط توصیه شــده بود که
مــردم ســفر نروند و به اصول بهداشــتی
توجه کنند و در خانه بمانند.
وی با بیان این که اســتاندار هرمزگان
کاهــش ســفرهای نــوروزی را  ۹۴درصــد
اعالم کــرد ،گفت :این کاهش مســافرت
نســبت یه ســال گذشــته موضوع بســیار
مهمی است ؛ اســتاندار خراسان رضوی
هــم از کاهــش  ۷۸درصــدی مســافرت
نــوروزی گــزارش داده اســت؛ خیلــی
موضوعی مهمی است که فرهنگ بلند
مردم را نشــان میدهــد و باید در مقابل
آنهــا تواضــع کنیــم و از آنهــا سپاســگزار
باشــیم.روحانی خاطرنشــان کرد :مردم
خودشــان بــه ایــن نــکات توجــه کردنــد
همیــن کــه پزشــکان عزیــر مــا و وزارت
بهداشت از رسانه ملی برای مردم اعالم
کردنــد و توضیح دادنــد و بهتریــن راه را
در خانــه ماندن اعــام کردند این عیدی
مشــترک همه ما اســت و اکثریت قاطع
مردم گوش کردند و قبول کردند.
ëëمخفــیکاری در اعالم بیمــاری کرونا از
سویمبتالیانبزرگترینخیانتاست
روحانــی یادآورشــد :اســتان هایی که
آمار سفر آنها پایین بود ۶۰درصد کاهش
ســفر به استان خود را اعالم کردند؛ از ۷۰
تا۸۰درصد تا ۹۰درصد کاهش نیز داشته
ایمیعنیبطورمتوسط ۷۰درصدکاهش
ســفر در کشور اتفاق افتاده است که البته

کرونایی قاطی دیگران نشود و ویروس را
بهدیگرانمنتقلنکند.
وی افــزود  :آنهایــی کــه مشــخص
میشــود که مبتال شــده اند حتماً باید از
جامعه جدا شوند تا این که معلوم شود
کــه آنها دوران خــود را در فاصله گیری از
جامعــه گذراندهاند .وقتی خوب شــدند
به جامعــه برمیگردند .ایــن دوره ،دوره
طوالنی نیســت ،دوره دو هفته ای اســت
و همه باید رعایت کنیم تا از این مســأله
عبورکنیم.
 ëëکســانی کــه ذهــن مــردم را مشــوش
میکنندازهمکاراننزدیککروناهستند
رئیس جمهوری با اشــاره به کســانی
که در خصوص کرونا شــایعه پراکنی می
کنند گفت :کسانی که در جامعه شایعه
پراکنی میکنند و ذهن مردم را مشوش و
ناراحت میکنند و استرس وارد می کنند
از همکاران نزدیک کرونا هستند .چرا که
کرونا اینها را میخواهد .کرونا می خواهد
کــه عده ای روی اعصــاب مردم بیایند تا
مردم روحیه خود را از دســت بدهند تا او
موفقشود.
روحانــی گفــت :آن کســی کــه روحیه
اش را از دســت می دهد و در اســترس و
فشار روحی قرار می گیرد ،ایمنی بدنش
آســیب میبینــد و این ویروس ســریعتر
میتوانــد به اهدافش برســد بنابراین ما
نبایــد بگذاریم یــاران کرونــا در کنار کرونا
باهمباشند.اینکاروزارتارشاد،دستگاه
های دیگر و صدا و سیما و فضای مجازی
است و همه باید مراقبت و مواظبت کنند
کهچنینحادثهایاتفاقنیفتد.
رئیــس دولــت دوازدهم با اشــاره به
بحث خرید و فــروش اینترنتی گفت :در
روزهای گذشــته هــم بر خریــد و فروش
اینترنتــی تاکید کردیم که حتــی االمکان
مردم نیازهای خود را توسط شرکتهایی
کــه از طریــق اینترنــت میتوانند جنس
تهیــه کننــد و در خانــه تحویــل بدهنــد،
خرید کنند .البته اقداماتی انجام شده و
اقداماتی که باز هم الزم است در جلسات
بعــد از طریــق وزارت صمــت مطــرح
می شود تا مردم در ایامی که مهم است
فاصله گذاری اجتماعی انجام شود نیاز
نداشته باشند زیاد از خانه خارج شوند.
رئیــس جمهوری در ادامه به کســب
و کارها و معیشــت و زندگی مردم اشاره
کرد و گفت :بحث بعــدی زندگی مردم
اســت .میدانیــم در ایــن ایــام وقتــی
مســافرت را ممنــوع میکنیــم ،ایــن که
می گوییم مغازه و فروشــگاه بسته شود
به زندگی مردم فشــار وارد میشود .می
دانیــم عدهای هســتند کــه زندگــی آنها
بــا کار روزمره تامین میشــود کــه اگر کار
نکنند برای مخارج زندگی دچار مشکل
میشــوند.اما طــرح هــای مــا بایــد اجرا
شــود اگر یک روز الزم باشــد اجرا شود ما
یک روز و یک ســاعت نخواهیم کرد .هر
مقدار که ضروری باشد اجرا میکنیم .به
محض این که ضرورت تمام شــود ،این
طــرح کنار گذاشــته میشــود و مــردم به
زندگی عادی خود بر میگردند .مدارس
و دانشــگاهها و ادارات و رفــت و آمدها و
فعالیتها و مسافرتها همه به شرایط
قبل برخواهد گذشــت اما باید به آن روز
برســیم که ســتاد ملی مبارزه با کرونا به
مــا اعالم کنــد .روحانــی افزود  :هنــوز در
بعضــی از اســتانها روند مبتالیــان ما و
حتی در بعضی جاها روند فوتی در حال
افزایش اســت .ایــن روند افزایشــی ما را
وادار میکنــد که این طرحها را همچنان
پیــش ببریــم .هــر زمانــی کــه وزارت
بهداشــت و درمان و ستاد ملی مبارزه با
کرونا به ما گفت که روند افزایشی کاهش
پیدا کرده و تثبیت شده است و روی خط
مــوازی قرار گرفته آن زمانی اســت که ما
میتوانیم شرایط را به شرایط قبل از این
حوادث و ماه اسفند برگردانیم.

گزارش

رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اعالم کرد

جانشین پلیس راهوردر گفت وگو با «ایران» اعالم کرد
کاهش  67در صدی مسافرت های نوروزی

زهراکشــوری-خبرنگار/طرح فاصله گذاری اجتماعی از ســوی دولت تصویب
شــد تا روند شــیوع کرونا در کشور کاهش یابد و به قطع زنجیره ابتالی کرونا در کشور
بینجامد.البتهبسیاریاعتقاددارنداینطرحبایدازاسفندماهرویمیزتصمیمگیری
مسئولین می رفت .این گروه احتمال می دهند که زمان اجرای طرح فاصله گذاری
اجتماعی بیشتر شود« .ایوب شرافتی» جانشین پلیس راهور در گفت وگو با «ایران»
هشــتم فروردین را آغاز این طرح می داند و می گوید «:دو روز به مســافران نوروزی
فرصتدادهشدهاستتابهشهرهایمحلسکونتخودبازگردند».بهگفتهاوعدم
بازگشــت مسافران یا اقدام به سفر مجدد آنها به جریمه نقدی و توقیف یک ماهه
خودروآنهاخواهدانجامید.
بهگفتهشرافتیبراساساینطرحتنهاافرادساکناجازهورودبهشهرهایخودرا
دارند.شرافتی از این طرح به عنوان طرح کاهش زنجیره ابتال و محدود سازی ترددها
یاد می کند و می گوید:این طرح بر اســاس سیاســت ســتاد ملی مقابله با کرونا و با
همکاری دستگاهها و سازمانهای مختلف انجام میگیرد.او می گوید  :زمان اجرای
این طرح ،دو هفته تعیین شــده اســت و اگر تغییری در زمان آن ایجاد شود به همه
ردهها ابالغ می شود.
به گفته او بر اساس این طرح ،شروع سفرهای جدید و تردد های جدید ممنوع
است و صاحبان خودروها حق خروج از شهرهای خودشان را نخواهند داشت.
شــرافتی میگوید :شهروندان برای بازگشت به شهرهایشان حتماً باید مدارکی
را نشــان بدهند که ثابت کند ســاکن شــهرهای مقصد هســتند .لذا مســافران برای
بازگشت به شهرهایشان حق عبور و گذر از شهرهای مسیر را نخواهند داشت و باید از
کمربندی ها وکنارگذرهاعبورکنند.
شــرافتی خــروج مســافران از شــهرهای محل حضور بــرای بازگشــت به محل
سکونت شــان را بالمانع اعــام میکند و می گوید:آنها برای بازگشــت می توانند از
وسایلعمومیمثلاتوبوساستفادهکنند.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال که آیا ســختگیریها همانطــور که بــرای خودروهای
شخصی است درباره سفرهایی که با اتوبوس یا قطار و هواپیما انجام می گیرد هم
وجود دارد یا خیر می گوید :اتوبوس های مسافربری هم برای بازگشت مسافران به
شهرهایشانبایدازکمربندیهاوحاشیهشهرهاعبورکنند.
بهگفتهشرافتی ۸۰درصداتوبوسهایمسافرتیدردورانشروعکروناغیرفعال
بودند .او درباره شــروع انتقال ویروس کرونا از طریق اتوبوس های بین شــهری هم
میگوید:حملونقلاتوبوسهاتحتنظارتسازمانراهداریاستوپروتکل های
بهداشتیبه اینسازمان اعالمشده است.
شرافتی همچنین تردد اتوبوسهای بین شهری را بسیار محدود اعالم میکند
و می گوید:به ســازمان راهداری اعالم شــده اســت که اتوبوس ها بــرای جابه جایی
مسافربایدقبلازحرکتازمبدأوبعدازرسیدنبهمقصدضدعفونیشوند.بهرغم
اعالم ممنوع بودن مسافرت ها فروش بلیت اتوبوس ها ،قطارها و هواپیمایی ها از
طریق ســایت های آنالین همچنان ادامه دارد و این مســأله به اعتراض بســیاری از
کاربران فضایمجازیمنجر شده است .آنها اعتقاد دارندهمانسختگیری که برای
خودروهایشخصیانجاممیشودبایدبهسمتمسافرتهاییکهبااتوبوس،قطار
و هواپیما انجام می گیرد برود و سفرهای غیر ضروری از طریق ریل قطار و هوایی هم
ممنوع شود.به گفته شرافتی آمارها نشان می دهد که تهران ،البرز ،مرکزی ،قزوین
و قم بیشترین تردد را در زمان شیوع کرونا داشتهاند .همین آمارها برای استانهای
ایالم ،خراســان جنوبی ،سیســتان و بلوچســتان و اردبیل کمترین تردد را ثبت کرده
اســت.او در ادامــه می گوید«:به رغم انجام ســفرهای نوروزی در زمان شــیوع کرونا
اســتان های گیالن ،خراســان رضوی ،مازنــدران ،اصفهان و قــم دارای کاهش تردد
نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند ».همچنین آمارهای کلی راهور ناجا نشان
میدهد که مســافرت های نوروزی نسبت به سال گذشته با  ۶۷درصد کاهش روبه
رو شده است .یکی از دل نگرانی های بخشی از جامعه ایران که خود را در این مدت
قرنطینهکردهاندابتالیمأموراننیروهایانتظامیونظامیبهکرونادرزماننظارت
بر ترددها در جاده ها است .شرافتی اما درباره این که چه تعداد از نیروهای راهور ناجا
درزمانانجاموظیفهبهکرونامبتالشدهاندمیگوید:نمیتوانداینآماررااعالمکند.
اما ابتالی برخی نیروهای وظیفه شناس را هم رد نمیکند.
او تأکید می کند:مسافران برای بازگشت به شهرهایشان حتماًباید مدارکی چون
کارت ملــی ،بیمه نامه و غیره را داشــته باشــند تا اصالت خودشــان را بــرای ورود به
شهرهایشانبهمأموراناثباتکنند.بهگفتهشرافتیاگرکسانیبخواهندقانونرادور
بزنند و از شهرهای خودشان خارج شوند ،مشمول جریمه نقدی و توقیف یک ماهه
خودرویخودمیشوند.شرافتیمیگوید«:توقیفخودرودرپروندهصاحبانخودرو
باقی خواهد ماند تا زمانی که خودرو یک ماه توقیف و به پارکینگ برده شود ،آن زمان
از پرونده خارج میشود».او در پاسخ به این سؤال که آیا در دو روز گذشته شهروندانی
بودند که بخواهند به ســفرهای ممنوعه بروند می گوید«:هنوز آمارها گرفته نشــده
اســت اما حتماً مواردی وجود دارد ».شرافتی اعتقاد دارد اطالع رسانی ها در  ۴۰روز
گذشته باعث کاهش تردد در جادهها شده است .شاهد آن را هم کاهش ۶۰درصدی
تردد در جادههای اصلی کشور می داند .او می گوید«:سال گذشته ۲۹میلیون و۵۳۲
هزار و ۳۳۴تردد در بازه زمانی ۲۵اسفند تا ۸فروردین ثبت شده است اما این میزان
امسال به ۱۱میلیون و ۷۲۲هزار و ۸۰۵تردد رسیده است».

جان باختگان کرونا در کشور به  ۲۵۱۷نفر رسید

رئیــس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت اعالم کرد :تاکنون
 ۳۵۴۰۸نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و  ۲۵۱۷نفر به علت
ابتال به این ویروس فوت کرده و ۱۱هزار و ۶۷۹نفر نیز بهبود یافتهاند.
کیانوشجهانپوردیروز دربارهآخرینآمارابتالیقطعیبهویروسکرونادرکشور
وفوتناشیازابتالبهاینویروسبیانکرد:بهدنبالگسترشطرحبسیجملیمقابله
بــا کرونا تا امروز بیش از  ۵۷میلیون نفر از مردم کشــور با ثبــت نام در این طرح ملی
تحت غربالگری قرار گرفتهاند .وی گفت :بر اساس یافته های قطعی آزمایشگاهی و
از ظهر روز جمعه تا ظهر روز شنبه در کشور ۳۰۷۶ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشورشناساییشدندوتعدادبیمارانمبتالشدهبهاینبیماریبه ۳۵۴۰۸نفررسید.
او افــزود :خوشــبختانه تا ظهر دیــروز  ۱۱هــزار و  ۶۷۹نفر از بیمــاران مبتال به این
بیماری ،بهبود یافته و ترخیص شده اند .رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت
گفت:متأسفانهازظهرروزجمعهتاظهرروزشنبه ۱۳۹نفرازبیمارانمبتالبهکووید۱۹
جان خود را از دست دادند و تا امروز از وجود ۲۵۱۷نفر در کشور محروم شده ایم.
وی ادامه داد ۳۲۰۶:نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت انتقال ویروس کرونا از طریق هوا را رد کرد.جهانپور
در پیام توئیتری نوشت :موضوع انتقال ویروس کرونا از طریق هوا ( بجز بخش های
بســتری مبتالیان و بطورخاص  )ICUدرست نیســت و افراد عادی نیازی به ماسک
ندارند.

محــل کار و محــل سکونتشــان متفــاوت
اســت  ،می گویــد  :بــرای این قبیــل افراد
سازوکاری در نظر گرفته شده تا کارمندان
و کارگرانی که در استانهای تهران ،البرز و
یا سمنان سکونت دارند و یا شاغل هستند
با دریافــت کارتی مشــخص بتوانند تردد
داشته باشند.
تعدادی از کارگران و کارمندان در استان
تهران ســاکن هســتند ولی محل کارشــان
در دیگــر استانهاســت و یــا بالعکــس ،کــه
چنیــن مــواردی احصا میشــود تــا کارتی
از ســوی پلیس دراختیارشــان قــرار بگیرد
و بتواننــد تــردد داشــته باشــند؛ در ایــن
راســتا از چهارشنبه هفته گذشــته نامه ای
بــه دســتگاههای اجرایــی ارســال شــده تــا
کارمندان و کارگران خود با چنین وضعیتی

رامعرفیکنند.
ویهمچنیندرموردسامانهسفربرگ
شــهرداری تهــران مــی افزاید  :شــهرداری
اعالم آمادگی کرده تا با ســامان ه سفر برگ
زمینه تســهیل شــرایط برای تــردد کاری و
ضروری بین شهرســتانهای استان تهران
را فراهم کند تا افراد دراین سامانه ثبتنام
و نسبت به دریافت سفربرگ اقدام کنند.
انوشــیروان محســنی بندپــی مــی
گویــد  :ممنوعیــت تــردد از در منــزل در
روزهــای12و 13فروردین در اســتان تهران
تکذیــب مــی شــود و منظورممنوعیــت
حضــور در پارک ها ،بوســتانها و طبیعت
اســت کــه تدابیر شــدید تری جهــت عدم
حضــور این افــراد دراین اماکن عمومی به
عمل می آید.

