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 رئیس جمهوری در ارتباط ویدئو کنفرانسی 
با اســتانداران و روسای دانشــگاه های علوم 
پزشکی ۵ اســتان، گفت: بازگشایی تدریجی 
مشــاغل باید با دقــت و رعایت کامــل تمام 
دستورالعمل ها و اصول بهداشتی انجام شود، 
چون در صورت رعایت نشدن اصول بهداشتی، 
ممکن است این اقدام نه تنها مفید نبوده، بلکه 

خطرناک هم باشد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، حســن روحانی در ارتباط 
تصویــری با اســتان های خراســان جنوبی، 
خراسان شمالی، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد 
و چهارمحــال و بختیاری ضمــن گفت وگو با 
شماری از پزشکان و پرستاران بیمارستان های 
ولی عصر)عج( بیرجند در اســتان خراســان 
جنوبی و شهید مصطفی خمینی در ایالم، هم 
گفتگو و روند ارائه خدمات بهداشتی و بستری، 
درمان و ترخیــص بیماران مبتال بــه کرونا و 
کمبودها و نیازمندی های ایــن مراکز را برای 

ارائه خدمات بهتر به مردم بررسی کرد.
 رئیس جمهوری در ارتباط ویدئو کنفرانسی 
با اســتان خراســان شــمالی با مدیر و برخی 
کارگران شرکت پاک شــیمی اترک در زمینه 
تولید انواع محلول های ضدعفونی و چگونگی 
تأمیــن حفاظت و امنیــت کارگــران، برای 
جلوگیری از ابتالی آنهــا به بیماری گفت وگو 

کرد.
روحانی همچنین در گفت وگو با مدیر عامل 
ســایت طرح ملی فناوری ســامانه پرتودهی 
گاما در اســتان چهارمحال و بختیاری که به 
منظور استریلیزه ماسک و تجهیزات پزشکی 
و محصوالت کشــاورزی در منطقه اقتصادی 
شهرکرد فعالیت می کند، از تالش های انجام 
شــده در این مرکز و سایر ســایت هایی که با 
رعایت اصول بهداشــتی در راســتای کمک 
به بخش بهداشــت و درمان تــالش می کنند 
قدردانی کرد و با روند فعالیــت این مجموعه 

آشنا شد.

روحانی در این ارتباط های ویدئو کنفرانسی 
با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
و آغاز به کار مشاغل کم ریسک از ۲۳ فروردین 
براســاس تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
خطاب به استانداران و مســئوالن بهداشت و 
درمان اســتان ها، گفت: بازگشایی تدریجی 
مشــاغل باید با دقــت و رعایت کامــل تمام 
دستورالعمل ها و اصول بهداشتی انجام شود، 
چون در صورت رعایت نشدن اصول بهداشتی، 
ممکن است این اقدام نه تنها مفید نبوده، بلکه 

خطرناک هم باشد.
 رئیس جمهوری با اشــاره بــه اینکه نباید 
تصور شــود که این بیماری و گســترش آن 
به پایان رسیده اســت، افزود: مردم، کسبه و 
کارمندانی که از ۲۳ فروردین سر کار می روند، 
باید اصول بهداشــتی را با دقت و حساســیت 
رعایت کنند و مطمئناً مراقبت فردی بهترین 
راه برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری 

خواهد بود.
روحانی با تأکید بــر اینکه موفقیت اجرای 
طرح فاصله گذاری هوشمند مبتنی بر رعایت 
اصول از سوی مردم اســت، خاطر نشان کرد: 
مســئوالن و دســتگاه های ذیربط در زمینه 
آموزش و اطالع رســانی به مردم به ویژه صدا 
و ســیما هم باید با در نظر گرفتن برنامه های 
مناســب، اصول و نکات بهداشــتی مدنظر از 
سوی بخش بهداشــت و درمان را برای مردم 

توضیح دهند.
 رئیس جمهوری با اشــاره به اعالم آمادگی 
اســتانداران برای اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشمند در اســتان ها و ایجاد شرایط مناسب 
برای تحقــق این کار، گفــت: می خواهیم هم 
مردم از زندگی اجتماعی و کســب و کار خود 
دور نمانند و هم روندی که بخش بهداشــت و 
درمان برای توقف ابتال و شیوع کرونا در کشور 
داشــته، دچار آسیب نشــود. وی افزود: هنوز 
این بیماری پیش روی ما قرار دارد و مشخص 
نیست که تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و لذا 

باید تالش کنیم تا توأم با حفظ سالمت مردم، 
بتوانیم شــرایط را برای تأمین زندگی آنان نیز 

فراهم کنیم.
عجله ای برای راه اندازی مدارس و 

دانشگاه ها وجود ندارد
 رئیس جمهــوری در ایــن ارتبــاط ویدئو 
کنفرانسی در پاسخ به درخواست استانداران در 
زمینه اعمال حساسیت بیشتر در امر بازگشایی 
مدارس تا زمانی که اطمینان از شرایط حاصل 
نشــده، گفت: در بخش آموزش هیچ عجله ای 
برای راه انــدازی مدارس و دانشــگاه ها وجود 
ندارد، ضمن اینکه باید شرایط برای بازگشایی 
مدارس به گونه ای باشد که هم از اجرای کامل 
دســتورالعمل های بهداشتی اطمینان داشته 
باشیم و هم بتوانیم دغدغه خانواده ها را در این 

راستا از بین ببریم.
 آماده اجرای فاصله گذاری 

هوشمند هستیم
محمد صادق معتمدیان، استاندار خراسان 
جنوبی نیز با قدردانی از توجه دولت به وضعیت 
معیشــتی مردم در دوره شیوع بیماری کرونا، 
گزارشی از وضعیت استان در مواجهه با بیماری 
کرونا، چگونگی ترددها و حضور مســافران در 
ایام نوروز در این اســتان و اجــرای طرح ها و 

پروژه های دولت در این استان ارائه کرد.
استاندار خراسان جنوبی در پاسخ به سوال 
 رئیس جمهوری درباره چگونگی توجه مردم به 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، اظهار داشت: 
خوشبختانه همراهی و همکاری بسیار خوبی 
از سوی مردم با کمک دستگاه های مختلف به 
ویژه صدا و سیما با پخش برنامه های آموزشی 
مناســب در این استان داشــته ایم و به دلیل 
همین همراهی و رعایت توصیه های بهداشتی، 
کمترین آسیب به کسب و کار مردم وارد آمده 
و آماده اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در 
این استان هستیم. روحانی با اشاره به گزارش 
استاندار خراسان جنوبی درباره وضعیت مرزها 
و اینکه تبادل کاال در مرز مشترک با افغانستان 

در حال انجام اســت، گفت: باید در مرزها نیز 
پروتکل های بهداشــتی با دقت رعایت شود و 
اگر برادران و خواهران افغان در ایران به کرونا 
مبتال شده اند، براساس مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا درمان آنان به صورت رایگان انجام شود. 
دکتر دهقانی  رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان خراســان جنوبی نیز در این ارتباط 
گزارشی از وضعیت گسترش بیماری کرونا در 
این استان، میزان امکانات در مراکز بهداشتی 
و درمانی و وضعیت کادر درمانی، پرســتاری 
و تخت بســتری در بیمارســتان های استان 

ارایه کرد.
قدردانی  رئیس جمهوری از اقدامات 

انجام شده در خراسان شمالی
هاشــمی  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
این اســتان نیز در ارتباط ویدئــو کنفرانس با 
 رئیس جمهوری گزارشی از وضعیت استان در 
زمینه اجرای مصوبات و سیاست های ستاد ملی 
مقابله با کرونا، اجرای پروتکل های بهداشتی در 
بخش های مختلف، چگونگی همراهی مردم با 
مسئوالن در زمینه رعایت اصول و توصیه های 
بهداشتی، اجرای طرح های دولت در بخش های 
گوناگون، چگونگی ارائه خدمات بهداشــتی و 
درمانی به بیماران مبتال و وضعیت، پرستاران، 
پزشــکان و کادر درمانی در خراسان شمالی 

ارائه کردند.
 رئیس جمهــوری اقدامات انجام شــده در 
خراسان شمالی و آمارهای ارائه شده از سوی 
مسئوالن در مقابله با گســترش این بیماری 
را امیدوارکننده دانســت و از تالش های همه 
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی و توجه مردم 
به رعایت اصول و توصیه های بهداشتی در این 

استان قدردانی کرد.
روحانی همچنین پس از گفت وگو با غالمی 
مدیرعامل شرکت پاک شــیمی اترک که در 
زمینه تولید انــواع محلول هــای ضدعفونی 
فعالیت می کنــد و نیز یکــی از کارکنان این 
واحد تولیدی درباره چگونگی شــرایط کار و 

ساعت های کاری، بر ضرورت رعایت پروتکل ها 
و اهمیــت ســالمت کارگــران و کارکنان در 
واحدهای تولیدی بویژه آن واحدهایی که در 
زمینه تولید مواد بهداشتی و ضدعفونی تالش 

می کنند، تأکید کرد.
قاسم سلیمانی دشتکی اســتاندار ایالم و 
دکتر کریمیان  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
این اســتان نیز در ارتباط ویدئوکنفرانســی 
 رئیس جمهوری ضمن بیان گزارشی از وضعیت 
این استان در مقابله با کرونا و اجرای مصوبات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا به بیان دیدگاه ها، 
پیشنهادات و مشکالت پیش رو در زمینه ارایه 
خدمات بهداشتی و درمانی به مردم پرداختند.

 رئیس جمهوری در ایــن ارتباط تصویری 
پس از شــنیدن گزارش دکتر الهام باســتانی 
 رئیس بیمارستان مصطفی خمینی ایالم و ابراز 
خرســندی از روند رو به کاهش ابتالء به کرونا 
در این استان، از تالش ها و فداکاری پزشکان، 
پرستاران و کادر بهداشــتی و درمانی و همه 
مدافعان سالمت در کشور تشکر کرد و گفت: 
اینکه امروز موفقیت های خوبی در مقابله با این 
بیماری داشته ایم بخاطر مجاهدت این بخش 

از جامعه و همراهی خوب مردم بوده است.
روحانی گفت: پزشکان و پرستاران کشور 
همواره سرافراز بوده اند و امیدوارم برای خدمتی 
که در این ایام به مردم ایران ارایه کردند پاداشی 
معنوی نزد خداوند داشته و در تمامی مراحل 

زندگی سربلند باشند.
 رئیس جمهــوری گزارش اســتاندار ایالم 
درباره وضعیت مرزها و پایانه های مرزی در این 
استان و چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی 
در این پایانه ها را مثبــت ارزیابی کرد و ضمن 
تأکید بر اینکه با پیگیــری وزارت خارجه باید 
مشکالت مربوط به تردد کاال در مرزها برطرف 
شود، گفت: مردم ایالم همواره مرزداران دالور 
کشور و میزبانان زائران اباعبداهلل الحسین)ع( 
بودند و امیدواریم همواره در صحت و سالمت 

باشند.

حســین کالنتــری اســتاندار کهگیلویه 
و بویراحمــد و دکتــر یزدان پناه سرپرســت 
دانشگاه علوم پزشکی این استان در چهارمین 
ارتباط ویدئو کنفرانس روحانی، گزارش های 
جداگانــه ای از روند اقدامات انجام شــده در 
راستای اجرای سیاست های ستاد ملی مقابله با 
کرونا و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم 
و وضعیت مراکز درمانی و بیمارستانی در این 

استان ارائه کردند.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ 
به ســوال  رئیس جمهــوری دربــاره میزان 
ترددهای مســافران نوروزی در این اســتان، 
گفت: خوشــبختانه بــا توجه بــه تالش ها و 
برنامه ریزی هــا و ارایه برنامه های آموزشــی 
مناسب و همراهی مردم، امســال ۶۰ درصد 
کاهش تردد در سطح اســتان را شاهد بودیم. 
روحانی با اشاره به اینکه در این ایام به کسب و 
کار عده زیادی از مردم صدمه وارد شد، اظهار 
امیدواری کرد که با تالش مدافعان سالمت و 
همراهی مردم، کسادی کسب و کار عده ای در 
ایام عید به ویژه در بخش گردشگری و حمل و 

نقل در ایام تابستان جبران شود.
اقبــال عباســی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری و دکتر شــیرانی  رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی این استان نیز در آخرین ارتباط 
ویدئو کنفرانسی  رئیس جمهوری ضمن ارائه 
گزارش از وضعیت اســتان در زمینه مقابله با 
بیماری کرونا از همراهی و همدلی بسیار خوب 
مردم استان چهارمحال و بختیاری در رعایت 
اصول و توصیه های بهداشتی قدردانی کردند. 
در گزارش های استانداران و همچنین مقامات 
بهداشتی استان های خراسان جنوبی و شمالی، 
ایالم، کهگیلویه و بویر احمــد و چهارمحال و 
بختیاری از همکاری بســیار خوب مردم این 
استان ها و ماندن درخانه به ویژه در روز طبیعت 
و رعایت فاصله اجتماعی قدردانی کردند وآن 
را از نشــانه های اعتماد مردم به نظام و دولت 

خدمتگزار خواندند.

خبر

روحانی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با مسئوالن ۵ استان کشور:

بازگشایی تدریجی مشاغل با دقت و رعایت اصول بهداشتی انجام شود

مجلس نتوانست کشور را تعطیل کند؛

ح  تیرخالص به طر
یتی قرنطینه سه فور

سياست 2

مجلس باالخــره بعــد از 44 روز تعطیلی، دیروز بــا صندلی های 
فاصله دار و ماسک و دستکش و رئیسی که در قرنطینه بود، اولین جلسه 
علنی خود را تشکیل داد؛ جنجالی ترین موضوع نیز تعطیلی و قرنطینه 

یک ماهه کل کشور بود. 
اهالی بهارستان که تمام ۵۰ روز گذشته را صرفا نظاره گر بالی مهلک 
کرونا بودند و بعد هم خانه نشین شدند، طرح سه فوریتی قرنطینه کامل 
کشور را دیروز با خود به هصحن علنی آورده بودند تا شاید بتوانند نقش 

خود به عنوان خانه ملت را در مهار کرونا ایفا کنند. 
طرح قرنطینه کشــور که از ســوی نمایندگانی چون عبدالکریم 
حسین زاده، پروانه سلحشــوری، طیبه سیاوشــی و بهرام پارسایی 
طراحی شده، دیروز با امضای 8۰ نماینده پایش به صحن علنی باز و قرار 
شد دیدگاه موافقان و مخالفان درباره اش صحبت کنند تا رأی گرفته 

شود که باالخره کشور تعطیل بشود یا نشود. 
اختیار نداریم

حســین زاده، رئیس فراکسیون حقوق شــهروندی و همینطور از 
طراحان این طرح به عنوان موافق آن، از دست روی دست گذاشتن یک 
ماهه مجلس گفت. او گفت: »شــما یک ماه است که درون خود گریه 
می کنید و احساس می کنید که باید کاری انجام دهید ولی ما امکان و 
اختیار مداخله در تصمیمات کشور را نداریم. بارها درخواست قرنطینه 
کردیم در گزارش مرکز پژوهش ها هم آمده بود که در قم و گیالن غفلت 

چند هفته ای کردیم.«
حسین زاده همچنین انتقاد کرد که »ما بین دوگانه تست گسترده در 
کره جنوبی و قرنطینه در چین هیچ  کدام را انتخاب نکردیم و در مواجهه 

با این موضوع سردرگم بودیم...

روحانی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با مسئوالن ۵ استان کشور:

بازگشایی تدریجی مشاغل با دقت و رعایت اصول بهداشتی انجام شود
همين صفحه


