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تکذیب موافقت رئیس جمهوری با تعطیلی  ۲هفتهای تهران
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا  :منع آمد و شد درون شهری امروز بررسی میشود

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا تأکیــد کرد:
مباحثــی کــه مبنــی بــر موافقــت رئیــس جمهوری
جامعه بــا تعطیلــی دو هفتــه ای تهــران و مخالفــت
اســتاندار بــا اجــرای آن مطــرح شــده بــود ،بــه هیچ
وجــه صحــت نــدارد .بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا رئیســی در
یکــی از بخشهــای خبــری ســیما دربــاره محدودیتهایــی
کــه بــه دلیــل افزایــش شــیوع کرونــا قــرار اســت اعمــال شــود،
گفــت :در وهلــه اول
تأکیــد میکنــم کــه ســتاد
ملــی کرونــا یــک ســخنگو
دارد و ســخنگوی ســتاد
هــم مــن هســتم و
مطالبــی کــه در ارتبــاط
بــا مصوبــات ســتاد ملــی
بایــد ارائــه شــود ،فرآینــد
بــه گونــهای اســت کــه از
زبــان بنــده بایــد اعــام
شــود .اینکــه عزیــزان
پیشــنهادات را بــه عنــوان مصوبــات تلقــی میکننــد ،کار
درســتی نیســت .وی افــزود :در شــنبهای کــه گذشــت در ســتاد
ملــی مقابلــه بــا کرونا ،دو پیشــنهاد مطرح شــد؛ پیشــنهاد اول
در زمینــه ایجــاد محدودیــت در مراکــز اســتانها و شــهرهای
پرجمعیــت از  ۲۰آبــان مــاه بــود کــه مصــوب شــد و از ســاعت
 ۱۸بــه بعــد ،محدودیتهایــی اعمــال میشــود .پیشــنهاد
دوم هــم بحــث منــع رفــت و آمدهــای درون شــهری توســط
خودروهــای شــخصی بــود کــه مــورد بحــث قــرار گرفــت و

مقــرر شــد کــه بررســی بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام دهیــم
و بــه همیــن دلیــل امــروز بعــد از ظهــر ســاعت  ۱۵:۰۰جلســه
قــرار گاه برگــزار میشــود و قــرار اســت در ایــن جلســه ایــن
پیشــنهاد مجــدداً مطــرح و بررســی شــود .زیــرا هــر اقــدام و
محدودیتــی کــه قــرار باشــد اعمــال شــود ،بایــد از جنبههــای
مختلفــی ماننــد تأثیــرش بــر کنتــرل بیمــاری ،قابلیــت
اجرایــی آن و ...بررســی شــده و بعــد از جمعبنــدی نظــرات،
تصمیمگیــری شــود.
بنابرایــن اینکــه گفتــه
شــده از شــنبه قــرار اســت
ایــن محدودیــت اعمــال
شــود ،بــه هیــچ وجــه
فعــاً مصوبه ســتاد ملی
کرونــا را نــدارد و امــروز
بعــد از ظهــر مطــرح
شــده و بعــد از تصویــب
نهایــی بــه اطــاع مــردم
میرســد .رئیســی دربــاره
پیشــنهاد تعطیلــی دو هفتــهای تهــران نیــز گفــت :ظاهــراً
یکــی از همــکاران بــه گونـهای مطــح کــرده بود که پیشــنهادی
مبنــی بــر تعطیلــی دو هفت ـهای تهــران ارائــه شــده و حتــی
فراتــر از ایــن گفتــه شــده بــود کــه ظاهــراً رئیــس جمهــوری بــا
تعطیلــی دو هفت ـهای تهــران موافقــت کــرده ،امــا اســتاندار
اجــرا نمیکنــد .مــن قاطعانــه میگویــم کــه ایــن خبــر بــه
هیــچ وجــه صحــت نــدارد و ایــن پیشــنهاد هــم ماننــد ســایر
پیشــنهادهایی اســت کــه مطــرح شــده اســت.

آغاز محدودیتهای جدید کرونایی برای صنوف از فردا

معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی
پلیــس امنیــت تهــران بــزرگ از آغــاز
مرحلــه جدیــد محدودیتهــای کرونایی
بــرای صنــوف از فــردا خبــر داد .ســرهنگ
نــادر مــرادی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
بیــان اینکــه برابــر مصوبــه ســتاد مقابلــه
بــا کرونــا محدودیــت و ممنوعیتهــای
جدیــد فعالیــت اصنــاف از  ۲۰آبــان
در تهــران اجــرا خواهــد شــد ،گفــت:
بــر اســاس ایــن مصوبــه ضمــن ادامــه
تعطیلــی مشــاغل و صنوفــی کــه قبــاً و
طــی چنــد هفتــه اخیــر تعطیــل اعــام
شــده بودنــد ،گروهــی دیگــر از واحدهــای
صنفــی نیــز شــامل محدودیــت زمانــی
بــرای فعالیــت خواهنــد بــود .وی بــا
تأکیــد بــر اینکــه تمامــی مصوبــات ســتاد
ملــی و ســتادهای اســتانی مقابلــه بــا
کرونــا الزم االجــرا هســتند ،گفــت :از فــردا
بــه جــز واحدهــای صنفــی مجــاز ،تمامی
صاحبــان مشــاغل گــروه دوم نیــز بایــد
از ســاعت  ۱۸کلیــه واحدهــای خــود را
تعطیــل کننــد .ضمــن اینکــه مشــاغل و
صنــوف گروههــای شــغلی ســه و چهار که

قبــاً اعــام شــده بــود ،همچنــان تعطیل
هســتند .معاون نظارت بر اماکن پلیس
امنیــت تهــران بــزرگ واحدهــای صنفــی
گروه  ۳و  ۴را شــامل آرایشــگاههای زنانه،
ســالنهای زیبایــی ،تاالرهــای پذیرایــی،
کافههــا ،چایخانههــا و قهــوه خانههــا،
باشــگاههای ورزشــی و ...اعــام کــرد و
گفــت :صنــوف و مشــاغل گــروه شــغلی
دو نیــز شــامل مراکــز خریــد ،پاســاژها،
مالهــای فــروش غیرموادغذایــی ،مراکز
تهیــه و طبــخ غــذا بــا پذیــرش مشــتری،
مراکــز فــروش لــوازم خانگــی ،قنــادی و
شــیرینی فروش ـیها ،آب میــوه و بســتنی
فروش ـیها ،آرایشــگاههای مردانــه ،بــازار
فــروش خــودرو ،فروشــگاههای فــرش
و موکــت ،خدمــات چــاپ دیجیتــال،
تزیینــات داخلــی ســاختمان ،کادویــی
فروشــیها ،اســباب بــازی فروشــیها،
عمــده فروشــی و خــرده فروشــیهای
پوشــاک ،پارچــه فروشــیها ،پــرده
ســراها ،مراکــز فــروش مبلمــان ،کیــف
و کفــش ،مراکــز فــروش لــوازم التحریــر،
خیاطــی و خــرازی ،آتلیــه و عکاســیها،

مشــاوران امــاک ،فروشــگاههای لــوازم
آرایشــی و بهداشــتی و مراکــز فــروش
و عرضــه خشــکبار و آجیــل و ...جــزو
صنــوف گــروه شــغلی دوم هســتند کــه از
فــردا اجــازه فعالیــت تــا پــس از ســاعت
 ۱۸را ندارنــد .مــرادی بــا بیــان اینکــه
مأمــوران پلیــس بــا همــکاری گشـتهای
مشــترک وزارت بهداشــت و ...بــر رعایت
ایــن مــوارد از ســوی صنــوف نظــارت
خواهنــد داشــت ،گفــت :تعطیلــی ایــن
مراکــز منجــر بــه کاهــش تــردد در ســطح
شــهر تهــران خواهــد شــد ،تــا بــه یــاری
خــدا و همراهــی مــردم بتــوان زنجیــره
انتقــال ایــن ویــروس را کاهــش داده و
متوقــف کــرد .معــاون نظــارت بــر اماکــن
عمومــی پلیــس امنیــت تهــران بــزرگ
بــا بیــان اینکــه پلیــس بــا واحدهــای
صنفــی مشــمول ایــن مصوبــه کــه بعــد
از ســاعت  ۱۸بــه فعالیــت خــود ادامــه
دهنــد برخــورد قانونــی خواهــد کــرد،
گفــت :البتــه خوشــبختانه عمــده صنوف
همــکاری خوبــی در ایــن زمینــه دارنــد که
الزم اســت از آنــان قدردانــی کنیــم.

#بورس
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

ســقوط دوبــاره شــاخص بــازار بــورس موضوعــی بــود کــه کاربــران
زیــادی بــه آن پرداختنــد و دربــارهاش نوشــتند .بخصــوص
بــا اعتــراض بعضــی ســهامداران مقابــل ســازمان بــورس کــه
عکسهــا و فیلمهایــی از آن در شــبکههای اجتماعــی منتشــر
شــد .گالیــه از افــت شــاخص ،پیشبینــی شــرایط و حتــی شــوخی
بــا ایــن مســأله را بیــن نوشــتههای کاربــران میدیدیــم:
«ســقوط بــورس بــا ریــزش  ۲۴هــزار واحــدی همچنــان ادامــه
دارد و شــاخص کل را بــه یــک میلیــون و  ۲۱۶هــزار واحــد رســاند».
«ب ـه نظــرم ایــن داســتانبــورس و دالر و ایــن چیــزا آخریــن
تیــر ترکــش کســانی هســت کــه نمیخواهنــد کشــور و مــردم اندکــی
روی آرامــش ببیننــد .ایــن چنــد وقــت شــاهد انــواع تنشهــا ســر
ایــن نوســانات خواهیــم بــود .طیــف وســیعی از جریانــات هــم بــر
آتــش نارضایتــی مــردم میدمنــد .بــه نظــرم مــردم بایــد اندکــی
آرامــش خــود را حفــظ کننــد».
«بــه ســامتیســکه بورســی و صندوقهــای طــا هــم بعــد
فقــط دو روز منفــی ،مثبــت و صــف خریــد شــدن .ظاهــراً انتخــاب
بایــدن فرصــت بینظیــری بــرای یــه نوســانگیری تقریبــاً  ۱۵تــا
 ۲۰درصــدی ســه روزه بــوده .البتــهبــورس هــم بــه ماننــد  ۹۰روز
گذشــته همچنــان منفــی و اکثــر ســهمها قفــل در صــف فــروش.
عجیبتریــن واگرایــی تاریــخ».
«اگــه پولــی کــه تــوی بــورس ســرمایهگذاری کــردی رو بــه مــن
قــرض میــدادی الاقــل از اصــل پــول چیــزی کم نمیشــد».
«خــدا رو شــاکرم کــه از اولــش هــم پولــی نداشــتم کــه تــو
بــورس بــذارم و فقــط چنــد تــا عرضــه اولیــه گرفتــم ولــی یــه
ســامی میــدم بــه اون رفقایــی کــه میگفتــن عرضــه اولیــه چندیــن
ســاله ضــرر نمیده...ســام گــرگ والاســتریت».
«تحریــم میشــیم ،بــورس میریــزه .کرونــا کشــته میــده ،بورس
میریــزه .ترامــپ کرونــا میگیــره ،بــورس میریــزه .ترامــپ خــوب
میشــه ،بــورس میریــزه .انتخابــات امریــکا میشــه ،بــورس میریــزه.
رســانهها میگــن بایــدن برنــده شــد ،بــورس میریــزه».
«ببینــم سیمپســونها پیشبینــی نکــردنبــورس ایــران کــی
درســت میشــه؟»
«تنهــا راه نجــاتبــورس برداشــتن دامنــه قیمتــی اســت.
دالر را ببینیــد ،یــه روز میریــزه حســابی ،فــرداش میــره بــاال».
«اون موقــع کــه قیمتهــا ثانیــهای میرفــت بــاال فــان
آموزشــگاه nمیلیــون گرفــت آمــوزشبــورس بــده ،از گرونــی حــال
میکــردن».
«این اصالح بازار سرمایه نیست نابودی پول مردمه».
«در گیــر و دار مشــکالت ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــرای
تعطیلــی  ۲هفتــهای پایتخــت ،مــردم در اعتــراض بــه از دســت
رفتــن ســرمایه هایشــان ،در مقابــل ســازمان بــورس تجمــع
کردنــد».
«ظاهــراًبــورس گوســفند عــزا و عروســی اســت چــهترامــپ
رأی م ـیآورد چــهبایــدن».

