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رئیس جمهوری با تأکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی:

عزاداری محرم چه در مناطق قرمز و چه سفید
باید برگزار شود

رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی عنــوان کــرد
سیاست کــه همــه جــا بایــد عــزاداری امــام
حســین(ع) برگــزار شــود ،چــه در شــهر و
چــه در روســتا ،چــه در جایــی کــه قرمــز اســت یــا
ســفید اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام حســن
روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا
بــا بیــان اینکــه شــش مــاه از شــیوع کرونــا در
کشــور میگــذرد ،گفــت :وقتــی میگوییــم مــردم
عروســی داشــته باشــند امــا اجتمــاع شــکل نگیــرد
مــردم در ســختی و فشــار قــرار میگیرنــد ،امــا
مــردم عزیــز ایــران در طــول دو ســال و چنــد مــاه
تحریــم و چنــد مــاه کرونــا نشــان داده کــه بــه زانــو
درنمیآینــد و تــوان ایســتادگی در برابــر آن را
دارنــد و زیــر بــار ایــن مســائل نخواهنــد رفــت.
وی افــزود :مــا امــروز بــا گذشــت پنــج مــاه از شــیوع
ایــن ویــروس یــک تصویــر نســبتاً درســتی از ایــن
بیمــاری داریــم و متوجـه هســتیم که بایــد بر نظام
بهداشــت تأکیــد و تمرکــز شــود تــا کســی اصــاً بــه
بیمارســتان نرســد کــه البتــه اگــر رســید ،الجــرم
نظــام درمــان بایــد وارد کار شــود .روحانــی یــادآور
شــد :برخــی از ممنوعیتهــا و محدودیتهــا
خــودش مشــکلآفرین اســت و زمانــی کــه تولیــد
متوقــف شــود مــردم در مضیقــه قــرار میگیرنــد
ولــی الزم اســت کــه ایــن کارهــا ازســرگرفته شــود
و پروتکلهــا و اصــول بهداشــتی رعایــت شــود و
نظــارت ســفت و ســختی بــر آن انجــام شــود و ایــن
در همــه کشــورها در حــال اعمــال شــدن اســت.
روحانــی بــا بیــان اینکــه گفتــه میشــود در وزارت
بهداشــت روزانــه یــازده میلیــون ماســک تولیــد
میشــود ،اظهــار کــرد :مــردم ایــن بیمــاری را
مقطعــی نبیننــد؛ نگوینــد کــه یــک هفتــه ماســک
زدیــم آیــا بازهــم بایــد ادامــه دهیــم .اصــاً بحــث
روز و مــاه و شــاید ســال هــم در ایــن موضــوع
مطــرح نیســت .مــا نمیدانیــم تــا چــه زمانــی
تولیــد واکســن بــرای ایــن بیمــاری ممکــن اســت و
چقــدر طــول میکشــد کــه ایــن واکســن بــه همــه
برســد .پــس راهــی طوالنــی را در ایــن زمینــه پیــش
رو داریــم.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه بــا همــت و
تــاش پزشــکان توانســتهایم در برخــی اســتانها
شــیوع کرونــا را کنتــرل کنیــم ،اظهــار کــرد :امــا

بایــد بدانیــم کــه مســأله توجــه بــه پروتکلهــا در
مــاه محــرم هــم بســیار مهــم اســت .یــک وقتــی
در جامعــه مــا بحــث بــود کــه نــان یــا جــان .امــا
مــردم مــا نشــان دادنــد کــه اصــاً چنیــن دوگانگــی
وجــود نــدارد و هــر دو در کنــار هــم میتوانــد
محقــق شــود .االن هــم برخــی میگوینــد
عــزاداری یــا ســامت؟ پاســخ ایــن اســت کــه
هــردو .هــم عــزای امــام حســین(ع) باشــد و هــم
تأکید بر سالمتی.

ما میخواهیم هم
عزاداری کنیم هم عزادار
امام حسین را مبتال نکنیم
رئیــس جمهــوری اظهــار کــرد :امســال در کنــار
شــکوه عــزاداری محــرم ،ماســک داشــتن هــم
جــزو شــکوه اســت .رعایــت پروتکلهــا هــم جــزو
شــکوه اســت ،جمــع نشــدن افــراد زیــاد در فضــای
محــدود هــم جــزو شــکوه اســت .مــا بایــد در ایــن
زمینــه بــرای همــه دنیــا یــک الگــو از برگــزاری
عــزاداری محــرم باشــیم.
وی در پایــان گفــت :کســی نمیتوانــد بیــن علــم و
دیــن فاصلــه ایجــاد کنــد .مــا هــم علــم را رعایــت
میکنیــم هــم بــه دیــن عمــل میکنیــم و از همــه
متولیــان فرهنگــی و اماکــن مذهبــی میخواهیــم
کــه در چارچــوب دیــن و رعایــت پروتکلهــا کار
را پیــش ببریــم .مــا میخواهیــم هــم عــزاداری
کنیــم هــم عــزادار امــام حســین را مبتــا نکنیــم.
ایــن چیــزی اســت کــه هــم مــردم و هــم دیــن و
هــم امــام حســین(ع) از مــا میخواهــد.

#بذرپاش
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

انتصــاب مهــرداد بذرپــاش بهعنــوان رئیــس دیــوان
محاســبات همچنــان خبرســاز اســت .پــس از اینکــه
بحثهایــی دربــاره ســابقه کاری او مطــرح شــد الهــام
اکبــری عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس در
توئیتــرش گواهــی اشــتغال بذرپــاش را بهعنــوان معــاون
آموزشــی پژوهشــکده شــهید رضایــی از ســال  ۷۹تــا ۸۲
منتشــر کــرد .بالفاصلــه در توئیتــر بحثهایــی دربــاره
جعلــی بــودن ایــن گواهــی بــا اســتناد بــه ســال تأســیس
پژوهشــکده و زمــان شــهادت شــهید رضایــی و حتــی فونــت
ســربرگ نامــه مطــرح شــد کــه باعــث شــد کاربــران زیــادی
خواســتار برکنــاری بذرپــاش و رســیدگی بــه ایــن مســأله
شــوند:
«بــا انتشــار ایــن نامــه میخواهنــد ســابقه کار
بذرپــاش را مشــروع و قانونــی جلــوه دهنــد .امــا ســؤالها
بیشــتر شــده؛ جــوان  20ســاله کــه هنــوز ســال دوم تحصیــل
مهندســی خــود را هــم تمــام نکــرده ،بــا معــدل  12چــه
ویژگــی بــرای تصــدی معاونــت پژوهشــکده وابســته بــه
معتبرتریــن دانشــگاه صنعتــی کشــور (دانشــگاه شــریف)
دارد؟»
«بــرای ســابق ه بذرپــاش ادعــا شــده از ســال ۷۹
در پژوهشــکد ه ســامانههای هوشــمند صنعتــی شــهید
رضایــی مشــغول بــه کار بــوده امــا ایــن پژوهشــکده ســال
 ۱۳۹۲ثبــت شــده! یکــی از مدیــران اصلــی ایــن پژوهشــکده
محســن دهنــوی عضــو هیــأت رئیســه مجلــس فعلــی
اســت!»
«تاریــخ نامــهبذرپــاش ( )۱۳۸۳قدیمیتــر از تاریــخ
انتشــار فونــت آرم پژوهشــکده ( )۱۳۸۶اســت .بــازم حرفی
باقــی میمونــه؟!»
«فونــت نســتعلیق اون موقــع هنــوز ســاخته نشــده
بــوده» ،بذرپــاش مدعــی شــده ســال  ٧٩تــرم ســه
کارشناســی بــا معــدل  ،١٢معــاون آموزشــی پژوهشــکده
شــهید رضایــی دانشــگاه شــریف بــوده .زمانــی کــه رضایــی
هنــوز شــهید نشــده بــوده ،پژوهشــکده هنــوز تأســیس نشــده
بــود».
«یه دانشجوی  20ساله معاون آموزشی بوده؟»
«مشــکل دوتــا شــد! تــرم چهــارم لیســانس معــاون
آموزشــی پژوهشــکده شــده؟ چطــور؟»
«مؤسس ـهای کــه ســال  ۹۲ثبــت شــده بــرای ســال ۷۹
تــا  ۸۲گواهــی اشــتغال صــادر کــرده».

