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رئیــس جمهــوری،
دوم شــود و اولویــت اول مــا
رئیس جمهوری خبر داد
تأمیــن بهداشــت و
بایــد فضــای مجــازی باشــد .در
سیاسی
درمــان جامعــه را
فضــای مجــازی بایــد کار اداری
وظیفــه مهــم دولــت
را در اختیــار مــردم قــرار دهیــم
عنــوان کــرد و گفــت :بســتههای
کــه مــردم مراجعــه نکننــد
حمایتــی در قالــب تســهیالت
و بتواننــد از خانــه خــود آن
بانکــی ،صنــدوق بیمــه بیــکاری
خدمــت را دریافــت کننــد.
و بســتههای معیشــتی تــا
رئیــس جمهــوری گفــت :در
زمانیکــه کوویــد  ۱۹روبــهروی
آمــوزش در مقطــع دبســتان،
مــا اســت ادامــه خواهــد یافــت.
دبیرســتان و دانشــگاه مــا
بهگــزارش ایرنــا حســن
م بــه آخــر ســال
امســال کمکــ 
روحانــی امــروز در جلســه
و امتحانــان میرســیم و
ســتاد ملــی مدیریــت و مقابلــه
چنــد مــاه بعــد هــم بــه آغــاز
بــا کرونــا بــا تأکیــد بــر اینکــه
ســال میرســیم .بخشــی از
دســتورالعملهای بهداشــتی
آموزشهــا بایــد بــه فضــای
بایــد تــا زمــان طوالنــی در
مجــازی بــرود و بخشــی هــم
دســتور کار باشــد ،تصریــح
کــه ضــروری اســت بــا مراعــات
کــرد :اجتماعاتــی کــه مــردم در
پروتکلهــا بایــد بــه فضــای
کنــار همدیگــر قــرار میگیرنــد؛
حقیقــی بــرود و انجــام گیــرد.
عروســی ،عــزا ،اجتماعــات
روحانــی گفــت :امــروز در
قومــی و قبیلــهای و ...را بایــد
جلســه نکتــهای را وزارت
بــرای مدتــی کنــار بگذاریــم تــا
بهداشــت و درمــان اعــام
زمانــی کــه بهداشــت و درمــان
کــرد کــه فعالیــت بهداشــت و
مــا اعــام کنــد و بگویــد ایــن احتیاطهــا دیگــر الزم درمــان از ایــن هفتــه بــه فــاز ســوم رفتــه و خــودش را
نیســت .
نســبت بــه گروههــای آســیب پذیــر متمرکــز کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه شــیوع کرونــا در یــک منطقه تأکیــد کرد :وی بــا تأکیــد و تشــریح مصوبــات جلســه امــروز
وزیــر بهداشــت در جلســه امــروز اعــام کــرد در یکجــا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا گفــت :در جلســه امــروز
شــاهد پیــک ایــن اپیدمــی هســتیم که منشــأ آن عروســی مصــوب شــد تــا عــاوه بــر مناطــق ســفید از ابتــدای
بــوده و مشــکل ایجــاد کــرده کــه ایــن مشــکل هــم بــرای تیرمــاه در تمامــی مناطــق زرد نمــاز جمعــه بــا رعایــت
مــردم ،کادر درمانــی و خســارت بــرای اقتصــاد و نظــام دســتورالعملهای بهداشــتی و توافــق بــا ســتاد اقامــه
درمانــی کشــور اســت.
نمــاز جمعــه برگــزار شــود.
روحانــی بــا بیــان اینکــه مــردم بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد روحانــی تصریــح کــرد :همچنیــن در ایــن جلســه
آنچــه بــرای آینــده مدنظــر قــرار میدهنــد ،یــک هفتــه و مصــوب شــد مهدهــای کــودک ،کالسهــای قــرآن و
مــاه نباشــد بلکــه آینــده چنــد مــاه یــا پایــان ســال اســت ،آموزشــگاهها ماننــد آموزشــگاه زبــان نیــز از  ۲۴خــرداد
ابــراز داشــت :هرچــه جلوتــر میرویــم ،ابعــاد ایــن بــا رعایــت تمامــی دســتورالعملها فعالیــت خــود را
ویــروس بــرای مــا روشــنتر میشــود .در همــان آغــاز آغــاز کننــد.
یــک امیــد کاذبــی بــرای مــردم ایجــاد شــده بــود کــه بــا رئیسجمهــوری افــزود :همچنیــن بــر اســاس مصوبــه
گــرم شــدن هــوا ویــروس حــذف میشــود ولــی دیدیــم ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا تورهــای مســافرتی داخلــی
کــه گرمــای هــوا تأثیــری بــر ایــن ویــروس نداشــت .یــا هــم از  ۲۴خــرداد میتواننــد فعالیــت خــود را شــروع
شــایع شــد کــه ایــن ویــروس بتدریــج ضعیــف میشــود .کننــد امــا در زمینــه انجــام تورهــای خارجــی بایــد
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد با بیــان اینکه براســاس یک بررســیهای الزم انجــام شــده و چارچوبهــا در ایــن
امیــد کاذبــی کــه مبنــای علمــی نــدارد و متخصصــان مــا راســتا مشــخص شــود.
آن را تأییــد نمیکننــد ،نمیتــوان تکیــه کــرد ،عنــوان وی بــا بیــان اینکــه ســینماها و کنســرتها هــم بــه
کــرد :در ایــن شــرایط چــاره و هیــچ راه دومــی نداریــم .شــرط حضــور  ۵۰درصــد ظرفیــت ســالنها و رعایــت
بایــد کار کنیــم ،کارخانههــای مــا فعــال باشــد ،مغازههــا کامــل پروتکلهــا میتواننــد از ابتــدای تیرمــاه فعالیــت
بــاز باشــد و رفــت و آمدهــا در حــد ضــرورت در جریــان خــود را آغــاز کننــد ،گفــت :مراســمات در فضــای بــاز
باشــد و مقابلــه بــا ویــروس هــم ادامــه داشــته باشــد .آرامســتانها هــم میتوانــد بــا توافــق بخشهــای
اینکــه ضدانقــاب مــدام تبلیــغ میکنــد کــه همــه کارهــا ذیربــط بــر چگونگــی برگــزاری و چارچوبهــا آغــاز شــود.
بایــد تعطیــل باشــند و برخــی از رســانههای مــا کــه روحانــی افــزود :مســائل دیگــری از جملــه مرخصــی
مطلــب ندارنــد ،مطالــب شــب قبــل رســانههای ضــد زندانیــان در تیرمــاه ،اردوهــای راهیــان نــور و برگــزاری
برخــی اجتماعــات هــم در ایــن جلســه مطــرح شــد کــه
انقــاب را تکــرار میکننــد ،درســت نیســت.
روحانــی تصریــح کــرد :نکتــه ســوم اینکــه مــا در بنــا شــد بررسـیهای بیشــتری دربــاره آنهــا انجــام شــده
فعالیــت اجتماعــی حتیاالمــکان بایــد از فضــای و در آینــده تصمیمــات الزم در خصــوص آنهــا اتخــاذ و
مجــازی اســتفاده کنیــم .فضــای حقیقــی بایــد اولویــت بــه مــردم اعــام شــود.
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باالخــره طــرح ترافیــک در تهــران اجــرا شــد .امــروز همزمــان بــا آغــاز اجــرای
ایــن طــرح وســایل حملونقــل عمومــی شــلوغتر شــدند و همیــن مســأله
باعــث شــد کاربــران زیــادی بــه شــهرداری تهــران انتقــاد کننــد .کســانی کــه
ســوار متــرو و اتوبــوس شــده بودنــد عکــس و فیلمهایــی از ازدحــام جمعیت
منتشــر کردنــد و دربــاره نگرانیشــان بــرای اوج گرفتــن کرونــانوشــتند:
«یــک نفــر از ایــن جمــع اگــهکرونــا داشــته باشــه فاجعــه مرگبــار در
تهــران رخ میــده .اگــر خطــر نــداره نماینــدگان مجلــس هــر روز بــا متــرو
تــردد کنــن و ایســتگاه بهارســتان پیــاده شــن»
«بــا فعــال شــدنطــرح ترافیــک ،امــروز متــرو تهــران از دوران قبل از
کرونــا هــم شــلوغتر شــده بــود .مــردم توهــم مچالــه بــودن و خیلیهــا هــم
ماســک نــزده بــودن! بــا این تفاســیر احتمــاالً مــن االنکرونا گرفتــم»...
«اصــرار بــر اجــرایطــرح ترافیــک آن هــم در حالــی کــه شــیوع
ویــروسکرونــا در روزهــای اخیــر درتهــران رونــدصعــودی به خــود گرفته،
بــا کــدام منطــق صــورت میپذیــرد؟»
«اجــرایطــرح ترافیــک در پایتخــت آن هــم در ایــن شــرایط یــک
معنــا بیشــتر نــدارد :درآمــدی کــه نمیتــوان از آن چشــم پوشــید .اگــر جــز
ایــن اســت کاش مــردم را قانــع کننــد و دلیــل و برهــان خــود را بگوینــد».
«طــرح ترافیــک دوبــاره اجــرا شــد؟ تمــوم شــده؟ از یه طــرف تهدید
میکنــن مــوج دومــه مراقــب باشــید از یــه طــرف طــرح رو دوبــاره برقــرار
کــردن؟ چــی شــده شــهرداری جیبــش بــه درد اومــده؟»
«طــرح ترافیــک تهــران در اوج بازگشــت مقتدرانــه کرونــا ،مجــدداً
برقــرار شــده تــا شــهرداری تهــران بیــش از ایــن از ســود روزانــه  ۱.۵میلیــارد
تومانــی اش محــروم نمانــد! تجربــه یــک و نیــم مــاه اخیــر ایــن ســؤال را
مطــرح کــرد کــه آیــا طــرح ترافیــک در ســه دهــه اخیــر اثــر خاصــی روی
ترافیــک تهــران داشــته یــا صرفــاً درآمــدی بــوده بــرای شــهرداری؟»
«امــروزطــرح ترافیــک بهصــورت آزمایشــی اجــرا شــد .مأمــوران
انتظامــی از ســوار شــدن مســافران بــدون ماســک درمتــرو جلوگیــری
میکــردن .جمعیــت متــرو هم به نســبت چند روز قبل تغییر محسوســی
نکــرده بــود .هنــوز نمیدونــم لغــو طــرح مؤثــر بــوده یــا نــه ،نتیجــه اجــرای
طرحــو بایــد  ۱۴روز دیگــه ببینیــم؟»
«شــهرداری! بایــد  ۴نفــر زنــده بمونــن کــه بتونــن بهــت عــوارض
بــدن یــاطــرح ترافیــک بخــرن .آینــده نگــر بــاش بــه فکــر دوزار پــول طــرح
ترافیــک االن نبــاش .درســته از موقعــی کــه طــرح ملغــی شــده بــه خاطــر
نبــود جــای پــارک در مرکــز شــهر ســاعت کار مــن مختــل شــده ولــی
ســامت شــهروندان از همــه چــی مهمتــره»
«بــر مبنــای  ۱۴روز دوره اختفــای کرونــا ویــروس در بــدن و بــا توجــه بــه
بازگشــاییهای امــروز از طــرح ترافیــک گرفتــه تــا بقیــه امکنــه ،خــدا کنــد آمــار
آخریــن روزهــای خــرداد نمــاد فاجعــه نباشــند .بخصــوص در تهران»
«باالخــره فشــارهای ارگانهــای درآمــدزا جــواب داد و از امــروز
طــرح ترافیــک شــروع ب ـ ه کار کــرد .از جلــومتــرو رد میشــدم چقــدر
مــردم بــه اجبــار وارد ایســتگاه متــرو میشــدند .اگــر دو ســه هفتــه
دیگــه روزی  6هــزار نفــرکرونــا گرفتــن بیشــکشــهرداری تهــران و
شــورای شــهر مقصــر هســتند».

