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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعالم کرد

پرداخت هر ماه  100هزار تومان بالعوض
به  30میلیون نفر تا پایان سال

 #قرنطینه
هشتگ

پیشنهاد همراه داشتن کارت ملی برای ورود به اماکن عمومی بررسی میشود
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه
اینکــه در نظــر داریــم بــا اقدامات
سیاست حمایتــی مــردم را در شــرایط
فعلــی کمــک کنیــم ،اعــام کــرد:
امــروز مصــوب شــد کــه بــرای نزدیــک بــه ۳۰
میلیــون نفــر تــا پایــان ســال در هــر مــاه۱۰۰ ،
هــزار تومــان بالعــوض بدهیــم و هــم بــرای
 ۱۰میلیــون خانــوار وام یــک میلیــون تومانــی
در نظــر گرفتیــم کــه بازپرداخــت  ۳۰ماهــه
دارد.
بهگــزارش ایســنا ،حجتاالســام حســن
روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا
کرونــا اظهــار کــرد :مــا دوره بســیار ســختی در
کرونا داشــتیم که اســفند پارســال و فروردین
امســال بــود امــا از اردیبهشــت کــه شــرایط
بهتــر شــد تــا االن ،مواجــه بــا مــوج دوم کرونــا
و بعــد مــوج ســوم کرونــا شــدیم و تصمیــم
بــه تعطیلــی هوشــمند شــهرها گرفتیــم.
وی افــزود :هــدف اصلی از این کار این اســت
کــه شــیوع ویــروس را کنتــرل کنیــم و افــرادی
را کــه مبتــا میشــوند زودتــر شناســایی کنیم
و آنانــی کــه بایــد قرنطینــه شــوند هــم در این
مســیر قــرار گیرند.
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه مــا بایــد
همــه پروتکلهــا را رعایــت کنیــم تــا فشــار
اقتصــادی بــر کســبوکارهایی کــه از امــروز
ممنــوع میشــوند ،زودتــر برطــرف شــود،
اظهــار کــرد :اگــر در ایــن دو هفتــه هــم خــدای
نکــرده بــه نتیجــه مطلــوب نرســیم ،ممکــن
اســت بــاز هــم این تعطیلی ادامــه یابد .پس
عــاوه بــر رعایــت پروتکلهــا بــرای ســامتی
خــود و خانــواده و کاهــش فشــار بــر کادر
درمــان ،بایــد بــرای رفــع تعطیلــی مشــاغل
هــم بــه رعایــت پروتکلهــا توجــه کنیــم.
روحانــی بــا انتقــاد از افزایــش دورهمیهــای

خانوادگــی در ماههــای اخیــر ،گفــت :قبــاً
مطــرح بــود کــه اگــر کســی مبتــا باشــد و در
جمــع خانوادگــی کــه معمــوالً بــا اســتفاده
نکــردن از ماســک هــم همــراه میشــود،
عطســه یــا ســرفه کنــد ،میتوانــد  50نفــر را
مبتــا کنــد .بخصــوص کــه ممکــن اســت در
خانههــا سیســتم تهویــه مناســبی هــم وجود
نداشــته باشــد .حتــی گفتــه میشــود حــرف

امروز مصوب شد که
برای نزدیک به
 ۳۰میلیون نفر تا پایان
سال در هر ماه،
 ۱۰۰هزار تومان
بالعوض بدهیم و هم
برای  ۱۰میلیون خانوار
وام یک میلیون تومانی
در نظر گرفتیم که
بازپرداخت  ۳۰ماهه
دارد
زدن فــردی کــه مبتالســت نیــز میتوانــد
منجــر بــه انتقــال ویــروس شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه دســتگاههای
انتظامــی بایــد در رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی در دو هفتــه اخیــر همــکاری
الزم را داشــته باشــند ،اظهــار کــرد :همــه
دســتگاههای دولتــی و غیردولتــی بایــد در
امــر انجــام ایــن کار همــکاری کننــد و فقط به
نیروهــای انتظامــی یــا دولتــی ســپرده نشــود.
همــه نیروهــای بســیج و معتمــدان محلــی
نیــز بایــد بــرای هدایــت افــراد مبتال بــه مراکز

تســتگیری کمــک کننــد و نیــز نیازهــای
روزمــره کســانی را کــه در خانــه بســتری
هســتند بــا کمــک خــود برطــرف ســازند.
روحانــی یــادآور شــد :اطالعرســانی بموقــع،
شــفاف و روشــن تصمیمــات ســتاد ملــی
کرونــا و قــرارگاه و خــود وزارت بهداشــت
بایــد بســرعت در اختیــار مــردم قــرار گیــرد
تــا بداننــد شــرایط چگونــه اســت .همچنیــن
بایــد مــردم را اقنــاع کنیــم کــه هیــچ راهــی
جــز رعایــت توصیــه و پروتــکل هــا وجــود
نــدارد.
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه بهســمت
انجــام تســت  ۱۰۰هــزار نفــری در روز
میرویــم ،تأکیــد کــرد :بایــد تجمــع و تــردد
را کاهــش دهیــم؛ در بعضــی مناطــق ناچــار
بــه تعطیلــی شــدیم تا شــدت تجمــع و تردد
کمتــر شــود .همچنیــن امــروز صحبــت شــد
و قــرار اســت قــرارگاه بررســی کنــد کــه تمــام
افــرادی کــه بیــرون میآینــد حتمــاً کارت
شناســایی همــراه شــان باشــد تــا کســانی کــه
مبتــا هســتند از ورود بــه اماکــن عمومــی بــاز
داشــته شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه صداوســیما بایــد بــرای
ســاعات فراغــت مــردم و در خانــه مانــدن
شــان برنامههــای مفرحــی داشــته باشــد،
گفــت :همچنیــن بایــد فرزنــدان مــا کــه در
خانههــا هســتند امــر آمــوزش را از طریــق
صداوســیما دنبــال کننــد و بــا معلمــان خــود
در ارتبــاط باشــند.
رئیسجمهــوری در پایــان گفــت :اگــر مــردم
رعایــت کننــد و بــا مــدارا نســبت بــه ایــن
ویــروس عمــل کننــد حتــی بــه یــک ســاعت
تعطیلــی نیــز نیــاز نداریــم .امیــدوارم کــه در
دو هفتــه پی ـشرو نتایــج مثبتــی بــه دســت
آیــد و شــرایط بهتــر شــود.

یگانه خدامی
خبرنگار

محدودیتهــای کرونایــی آغــاز شــد امــا کاربــران زیــادی از
ترافیــک و شــلوغی خیابانهــا نوشــتند .بســیاری از آنهــا از
شــرکتها و مراکــزی کــه باز هســتند نوشــتند و از اینکه مشــاغل
زیــادی جــزو گــروه یــک شــدهاند کــه میتواننــد فعالیــت کننــد
انتقــاد میکردنــد .عکسهایــی هــم از شــلوغی متــروی تهــران
منتشــر شــد کــه بازتــاب زیــادی داشــت:
«صبــح همــه بخیــر بجــز اونایــی کــه تعطیــل یــا دورکار
هســتن .در آغــاز دو هفتــه تعطیلــی میریــم ســرکار».
« 7صبــح امــروز  1آذر  99هیــچ فرقی با روزهای گذشــته
نداشت».
«جهــت اطــاع همــگان ،اســباب بــازی فروشــی و
امالکــی جــزو مشــاغل ضــروری هســتند!»
«دیگــه وقتــی کابینتســاز جــزو مشــاغل ضــروری
محســوب شــده ،همینــه .رئیــس مــا میگــه مــا از کابینــت ســاز
کمتریــم؟»
«قبــاً همــه ســر کار بــودن ولــی تعطیــل بــودن ،االن
همــه تعطیلــن ولــی ســر کارن».
«همــه کــه یــا ســر کارن یــا دارن میــرن ســر کار ،پــس کــی
دو هفتــه تعطیــل شــده؟»
«مامانــم :ایــن هفتــه چــه روزهایــی میــری ســرکار؟ مــن:
هــر روز .مامانــم :وا! از هرکس میپرســم میگهتعطیل نیســت؛
پــس کیــا تعطیــل شــدن؟و این ســؤال همــه ماســت»....
«بــاور کنیــد کل اتوبــان تهــران  -کــرج ترافیــک بــود بــه
ســمت تهــران ،پــس ایــن تعطیلــی کیــا رو تعطیــل کــرده کــه
همــه داشــتن میرفتــن ســرکار؟»
«شــما نمــی تونیــن آنقــدر مــردم رو ســرزنش کنیــن کــه
چــرا الک داون رو رعایــت نمیکنــن .دوســتان اقتصــاد بــرای
تعطیــل شــدن نیــاز بــه حامــی دولتــی داره .نمیشــه شــما بــه
یــک کارگــر یــا مغــازهدار تــوی ایــن وضعیــت اقتصــادی بگــی ۲
هفتــه بشــین خونــه بــدون اینکــه معیشــتش رو تأمیــن بکنــی.
مــردم حــق دارن بنظــرم»....
«از شــنبه شــهرهای قرمــز ،بــه مــدت دو هفتــه تعطیــل.
امــروز شــنبه :خیابونهــا شــلوغتر از همیشــه ،مغازههــا بــاز ،مــا
سـِـر کاریــم چــون نــه مدیرمــون تعطیــل میکنــه نــه کســی میــاد
بگــه شــما اینجــا چیــکار مــی کنیــد .متــرو مثــل روزهــای قبــل و
مــن تعطیلــی شــهر رو نمیبینــم».
«همــه دارن میگــن مــا تعطیــل نیســتیم پــس کــی
تعطیلــه».
«امــروز اولیــن روزیــه کــه بعــد ســالهایی که مغــازه دارم
بــه اختیــار خودم مغــازه رو تعطیل کــردم و اومــدم خونه».
«عمالً فقط پاساژها تعطیل شدن».
«الک داون ایرانی فقط ترافیک و قفل شدن خیابونای
تهــران تــوی روزی کــه قرار بوده تعطیل باشــه مثالً».

