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#ترامپ
هشتگ

گزارش «ایران» از رعایت محدودیتهای جدید در مشهد و مازندران

درشهرهای توریستی چه خبر است؟
ایران
زمین

حمیرا حیدریان
خبرنگار

اجــرای طــرح جدیــد محدودیتهــای کرونایــی کــه از ابتدای
آذر در سراســر کشــورکلید خــورد ،تغییراتــی در رونــد روزمــره
فعالیتهــای اقشــار مختلــف جامعــه ایجاد کــرد .طرحی که
مســئوالن آن را یــک برنامــه بر پایــه کامالً علمی ،کارشناســی
میداننــد که براســاس وضعیــت بیماران بســتری در مناطق
مختلــف کشــور اتخــاذ شــده اســت .بســیاری از صنــوف در
شــهرهای با وضعیت قرمز تعطیل شــدهاند و در شهرهای با
وضعیت نارنجی نیز ممنوعیت فعالیت برای صنوف ســطح
دو ،ســه و چهار در نظر گرفته شــد .همچنیــن ممنوعیتهای
ترافیکی در نظر گرفته شــده برای شــهرهای مختلف نیز روند
عــادی رفتوآمدهــا را تغییــر داده و نظــم کرونایــی خاصــی
در مســیرهای بین شــهری و همچنین در برخــی خیابانهای
شــهرهای بــا وضعیــت قرمز ایجــاد کــرده است.اســتانهایی
همچــون اصفهان ،ایالم ،خراســان رضوی و مازندران از زمره
این اســتانها هستند که رنگ قرمز و نارنجی بر چهره آنها در
ماهها و روزهای اخیر بیشــتر از پیش نشســته است .ارزیابیها
هرچنــد کارشناســان و مســئوالن را بهنتایــج مثبــت این طرح
امیــدوار کرده اما از ســوی دیگــر نگرانیها در خصــوص رفتار
عد های کــه این محدودیتها را رعایت نمیکنند وجود دارد.
کارشناســان میگویند این طرح باید با حساسیت و دقت یک
بند باز اجرا شود .اگر درصد کمی هم محدودیتها را رعایت
نکنند ،طرح شکســت میخــورد .در همین راســتا مدیرروابط
عمومــی و ســخنگوی علــوم پزشــکی مشــهد در گفتوگــو بــا
«ایران» گفت :وضعیت استان خراسان رضوی از لحاظ شیوع
بیمــاری کرونــا در آبان ماه ســالجاری ســیر صعودی داشــته
است و تا هفته آخر آبان ماه شرایط تا حدودی ثابت شد.
دکتر حمید رضا رحیمی با بیان اینکه آمار تعداد کل بیماران
بســتری در بیمارســتانهای اســتان دراوایــل ماه آبان شــیب
تنــدی را نشــان میدهد افــزود :در هفته اول آبــان ماه تعداد
کل بیماران بســتری شــده  1671نفر ،در هفته دوم  1967نفر
و در هفته ســوم  2127نفر و در هفتــه آخر آبان ماه  2166نفر
میباشــد کــه در هفته آخر شــرایط تــا حدودی بــه یک ثبات
رسیده و سرعت این شیوع تا حدی کم شده است.
وی با اشــاره به اینکه خراسان رضوی از جمله شهرمشهد جزو
استانهایی است که شرایط بحرانی را میگذراند ،اظهار داشت:

در صورتــی کــه  75درصد مــردم تمامی ایــن محدودیتهای
اعمــال شــده و پروتکلهــا را رعایــت کنند میتوانیــم به نتیجه
مثبــت اعمال این طرح که از ابتدای آذرماه اجرایی شدهاســت
امیدوار باشــیم اما اگر از این  75درصــد حتی  70درصد به آن
عمل کنند ما با شکست مواجه خواهیم شد.
کاهش ورودی خودروها در مازندران تا  70درصد
معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار مازنــدران نیزگفــت :در
نخســتین روز اجــرای طرح همه شــهروندان برداشــت و تلقی
متفاوتی از ممنوعیتها داشــتند و همین تلقی متفاوت سبب
شــد که در روزهای نخســت ،حضور کنجکاوانهای در خیابانها
داشــته باشــند .قطعاً هرچه از اجرای طرح بگذرد هم مدارای
مجموعــه عمــل کننده بیشــتر میشــود و هــم همراهی مردم
افزایش خواهد یافت .حســین حســننژاد با اشــاره به روز اول
اجــرای طــرح محدودیت شــبانه که بســیاری از شــهروندان را
دچار سردرگمی کرده بود اظهار داشت :بسیاری از شهروندان
بــا ایــن تصور که از ســاعت  ۲۱به بعــد نمیتوانند بــه بیرون از
خانــه برونــد ،ســاعات عصــر را بــرای گشــت در شــهر انتخاب
کردنــد کــه طبــق مشــاهدات عمدتــاً نیز بــا خودرو این گشــت
وگــذار انجام میشــد .باید با اطالعرســانی و مدارا تالش کنیم
که بــه وضعیت مطلوب در اجرای محدودیتها برســیم .وی
تردد خودروها با پالک بومی و افرادی که مجوز تردد دارند در
داخل شــهررا آزاد دانست و بیان داشــت :طبیعی است که در
روزهــای ابتدایی طرح شــاهد افزایش تردد در برخی ســاعات
بــوده باشــیم ،اما مهم این اســت کــه زمینه مواجهــه و تجمع
افــراد فراهــم نشــود .یعنی این کــه در خانه بمانیم یــا اگر هم
بــه خارج از خانه آمدیم ،در خودرو باشــیم و فاصله را رعایت
کنیم .این مســئول با اشــاره بــه اینکه طبق بررســی آماری در
دو روز ابتــدای اجرای این طرح شــاهد کاهش تردد خودروها
بودهایم عنوان کرد :طبق تحقیقات انجام شده مشخص شد
کــه در شــهرهای مازندران به طــور میانگیــن  ۴۰درصد تردد
خودروهــای ورودی نســبت بــه روزهــای پنجشــنبه و جمعــه
کاهش داشته است و پیشبینی میشود که این روند کاهشی
تردد به مرور تا پایان طرح روزانه افزایش یابد و شاهد کنترل
و کاهش تعداد مبتالیان به بیماری کرونا باشیم.
وی اظهــار کــرد :تاکنــون در مبــادی ورودی اســتان بهطــور
میانگین بیــن  ۵۵تا  ۵۷درصد کاهش ورودی داشــتهایم که
این کاهش تردد در محور کندوان به  ۷۰درصد رسیده است.
مشروح این گزارش را فردا در روزنامه «ایران» بخوانید.

یگانه خدامی
خبرنگار

دونالد ترامپ نتیجه انتخابات امریکا را پذیرفت و با نوشــتن
توئیتی از آغاز روند انتقال دولت به جو بایدن نوشت .او نوشت:
«بــه خاطــر تهدیــدات جانــی امیلی مورفــی رئیس ســازمان
خدمات عمومی به او گفتــم پروتکلهای اولیه انتقال قدرت
را انجــام دهد امــا ما به مبارزه خود با قــدرت ادامه میدهیم
و معتقدم که پیروز خواهیم شد .امیلی مورفی و خانوادهاش
بشدت از سوی دموکراتها تهدید جانی میشوند».
این توئیت توسط کاربران زیادی بازنشر شد و درباره تصمیم
ترامــپ ،ادعاهایــش و البتــه اینکه گفته شــکایتش را پیگیری
میکند،نوشتند:
«باالخــرهترامــپ شکســت در انتخابــات رو پذیرفــت،
امــا بعیــد میدونــمایــران اینترنشــنال و تمامــی اونهایی که
حسابشــون ازکاخ یمامــه شــارژ میشــه ،شکســتترامــپ رو
بپذیرن!»
«موافقــتترامپ با آغاز روند انتقال قدرت درامریکا،
گام الزم امــا ناکافــی برای پذیــرش شکســت در انتخابات به
شمار میآید».
«ترامــپ قصــد نــدارد شــکایتهای انتخاباتــی را کنار
س از ســه هفته ،با آغاز روند
بگذارد.اینکهترامپ ســرانجام پ 
انتقال قدرت به دولت بعدیامریکا موافقت میکند ،نشــان
میدهد ســاختار در این کشور به مراتب قدرتمندتر از کارگزار
اســت ،حتی کارگــزاری با ویژگیهــای ساختارشــکنانه دونالد
ترامپ»
«مالنیــا تنها فــردی از خانواده ترامپه که خــروج از کاخ
سفید ،روند زندگیش رو خیلی دگرگون نمیکنه .پیش از بقیه
هــم ،پیروزی بایدن رو پذیرفت .به رســم هرســال در آســتانه
جشــن روزشــکرگزاری ،درخت کاج کریســمس کاخ سفید رو
تحویل گرفت .ترامپ تو همین روز دستور انتقال قدرت صادر
کرد و توی مراسم نبود».
«ترامــپ  4ســال رئیسجمهور بود ،ما  10ســال از همه
چیز عقب افتادیم».
«اگر خودترامپ شارالتان قمارباز هم کوتاه بیاد بعیده
بعضی وطنفروشــان خودفروخته کودکصفت مثالً ایرانی
هــم به همیــن راحتی بــه ریاســت جمهوریبایــدن رضایت
بدن»
«تیــمترامپ رســماً اعــام کرده کــه انتقال قــدرت به
رئیسجمهوری منتخــب ،بایدن ،بزودی آغاز میشــود .تیم
حقوقــی ترامپ حتــی یک پیــروزی هــم در دادگاه بهدســت
نیــاورد .االن بــاز برخی...اعــام میکنند کــه ۱۰۰درصد تقلب
شده و مدارکش هم موجود است».
«بی خیال شدنترامپ ربطی به اون گفتهاوباما نداره
کــه گفتــه اگه الزم باشــه نیرو میفرســتیم تاترامــپ رو از کاخ
سفید بیرون کنه؟»
«باالخــره ترامپ تلویحاً نتیجه انتخابــات رو تأیید کرد
و بــه مدیر کل دفتر خدمــات اجتماعی دســتور داد مقدمات
انتقــال قدرت بــه بایدن انجام بشــه و چند نفــر از وکالیش را
هم عزل کرد چون خیلی جفنگ میگفتن و شــده بودن مایه
تمســخر ملت امریــکا .احتمــاالً رودی جولیانی هــم با وجود
اینکه سر تیم وکالست حذف میشه».

