
 ادامه از صفحه 2
رییس جمهوری گفت: »در آموزش در مقطع 
دبستان، دبیرستان و دانشگاه ما امسال کم کم  به 
آخر سال و امتحانان می رسیم و چند ماه بعد هم 
به آغاز سال می رسیم. بخشی از آموزش ها باید 
به فضای مجازی برود و بخشی هم که ضروری 
است با مراعات  پروتکل ها باید به فضای حقیقی 

برود و انجام گیرد.«
روحانی اظهار داشت: »نکته دیگری که بسیار هم 
مهم است اینکه باید با اضطراب مبارزه کنیم، شایعه 
درست نکنیم، بی خودی مساله ای را بزرگ نکنیم. 
ممکن است در شهری ۲۰ تا ۴۰ نفر دچار مشکل 
شوند و به بیمارستان مراجعه کنند و برگردند.«
رییس جمهوری خطاب به مردم گفت: »ما یک 
سقف داریم و آن سقف باید همیشه به عنوان 
خط قرمز ما باشد. آن سقف توان کشور برای 
امور درمانی است، تخت، آی سی یو، سی تی اسکن، 
آزمایشگاه و باالتر پزشکان و پرستاران ما همه این 
مجموعه، این توان را باید شما در نظر بگیرید 
به عنوان توان سالمت در جامعه که باید اپیدمی 
همیشه زیر این توان باشد. این توان باید ۱۰۰ 
باشد و اپیدمی باید ۵۰، 6۰ یا ۷۰ یا 8۰ باشد، 
و نباید به ۹۰ و ۹۵ برسد و سر مرز که نگرانی 
درست کند.« روحانی عنوان کرد: »اگر خدای 
ناکرده در کشور ما یک روزی در یک شهری، 
توان سالمت ما ۱۰۰ بود و اپیدمی ما ۹۵ شد، 
آنجا جایی است که باید نگران شویم ولی اگر 
توان ما ۱۰۰ است و و تعداد بیمار ما ۵۰ است 
اینجا نگرانی ندارد. ما باید کارمان را انجام دهیم. 
ما اینجا یک بیمارستان داریم که ۱۰۰ تختخواب 
دارد، ۵۰ نفر هم بیمار داریم. ۴۰ تا آی سی یو 
داریم و ۱۰ آی سی یو ما اشغال است این نگرانی 

ندارد و ما طبق روال پیش می رویم.«
روحانی گفت: »نباید با بیان این که نقطه دوم و 
سوم اوج بیماری کرونا در کشور ایجاد شده است 
و کدام کار اشتباه بوده و یا سرعت عمل زیاد 
بوده است، فضای روانی جامعه را به هم بریزیم.«
رییس جمهوری تاکید کرد: »البته باید در هر گامی 
که برداریم احتیاط کرده و براساس محاسبات 
پیش برویم اما نباید مردم را مضطرب و نگران 
کنیم. مردم همیشه باید احتیاط کنند اما آن ها را 
به وسواس وارد نکنیم.« وی با بیان اینکه رعایت 

اصول بهداشت یک چهارچوب و حدودی دارد، 
از مردم در دوران کرونا دچار  گفت: »بخشی 
مشکل دیگری شده اند، از صبح دچار وسواس 
هستند و مداوم دست های خود را می شویند و 
وسایل را ضدعفونی می کنند. باید یک حد معقول 

و صحیح همیشه باید مد نظر باشد.«
بسیار  دولت  وظایف  که  این  بیان  با  روحانی 
زیاد است، تصریح کرد: »دولت وظایفی را که 
به  دارد  کرونا  در  ویژه  به  شرایط حساس  در 

خوبی دنبال می کند.«
رییس جمهوی با اشاره به ۴ وظیفه اصلی دولت در 
شرایط کنونی ادامه داد: »تامین وسایل و تجهیزات 
و امکانات برای بهداشت و درمان جامعه در این 
شرایط نخستین وظیفه دولت است و باید تالش 
کند، اکنون همه نیازمندی های بهداشتی کرونا در 
حال حاضراعم از ونتیالتور و تخت های مجهز و 
سی تی اسکن و دارو و ماسک  در داخل کشور 
تولید می شود و از طرف دیگر فعالیت تحقیقاتی 

در این زمینه نیز انجام می شود.«
روحانی افزود: »بخش بهداشت و درمان اولویت 
دولت است و در این زمینه نیز کوتاهی نکرده 
است و انبارها و ذخایر را به اندازه کافی نگهداری 
کرده است و ذخایر کشور از این وسایل مورد نیاز 
پر است و تالش الزم برای رعایت پروتکل های 

بهداشتی در کشور انجام داده است.«
وی افزود: »دولت تمام ضوابط بهداشتی را در 
با کشورهای همسایه و سایر  ارتباط  مرزها و 
کشورهی دیگر  را مدنظر قرار داده است و هر 
چه الزم بوده مانند کاهش ساعات کار و توقف 
ابالغ کرده و عمل  ادارات را  ناهار در  صرف 
کردیم و ساعت اداری تا ۷ و 3۰  تا ۱۴ و 3۰ 
قرار دادیم و ناهار را حذف کردیم. هم مراعات 
کردیم و هم امکانات را مهیا کردیم که اولین 

وظیفه دولت در این شرایط بود.«

خدمت رسانی به مردم حتی یک روز 
هم متوقف نشد

را  به جامعه  تداوم خدمات  و  انجام  روحانی 
دومین وظیفه دولت دانست و گفت: »در ۴ ماه 
گذشته خدمات ضروری به جامعه حتی یک 
روز هم متوقف نشد و قطعی برق، آب و گاز 
نداشتیم و به طور به منظم و بدون وقفه انجام 

امنیت جامعه  و مردم به عنوان وظایف  شد، 
ضروری دولت یک روز هم تعطیل نشده است.«
امنیت کشور در  به  اشاره  با  رییس جمهوری 
دوران کرونا گفت: »سربازان و نیروهای مسلح 
کشور در دوران کووید ۱۹ حاضر بودند و یک 
نرفتند و همه  قرنطینه  یا  روز هم مرخصی و 
سرکار خود تمام ساعت حاضر بودند و دستور 

العمل ها را نیز رعایت می کردند.«
وی بیان کرد: »شرایط خوبی در خدمت رسانی 
به مردم داریم و ادامه دارد هر روز یک سد با 
نیروگاه برق افتتاح می شود، پنجشنبه هفته گذشته 
استان های  در  ملی  افتتاح طرح های  آیین  )در 
بوشهر و آذربایجان غربی( به مردم گفتم که تا 
پایان سال ۹ سد بزرگ ملی افتتاح خواهد شد، 
البته تاکنون سه سد افتتاح شده است و تا پایان 
سال 6 سد دیگر به بهره برداری می رسد و ۱8 

نیروگاه برق افتتاح خواهیم کرد.«
روحانی تامین کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم 
را سومین وظیف مهم دولت عنوان کرد و گفت: 
»این کاالها تامین کردیم و تا پایان سال هم تامین 
می کنیم شاید ده ها جلسه در این زمینه برگزار 
شده است که باید از وزارت صمت و خارجه 
تشکر کنم البته همه در موضع تالش کردند.«

رییس جمهوری گفت: »امروز شرایط کاالهای 
اساسی ما از اردیبهشت و نسبت به فروردین 
۹۹ نیز بهتر است و این شرایط در آینده نیز بهتر 
می شود. مردم هیچ نگرانی برای کاالهای اساسی 
کشور نداشته باشند انچه الزم بوده تامین شده 
است و در هفته اخیر هم گام های بهتری برداشته 

شده است تا شرایط کشور مطمئن تر شود.«
روحانی گفت: »فعالیت حمایتی دولت تا پایان 
سال و تا هر وقتی که کووید ۱۹ روبروی ما است 
ادامه خواهد یافت و ما روبروی آن ایستاده ایم 

و این حمایت ها را انجام می دهیم.«
رییس جمهوری کمک به مردم گرفتار را چهارمین 
وظیفه دولت عنوان کرد و افزود: »در این زمینه 
به نیازمندان بسته های حمایتی اعطا شد، زیرا  در 
این مدت در شرایط سختی قرار گرفتند. بسته های 
حمایتی و کمک چه در قالب تسهیالت بانکی، 
صندوق بیمه بیکاری و چه بسته های معیشتی 
بود بنابراین هر کاری که الزم بوده دولت برای 

حمایت از آنها انجام داده و ادامه می دهد.«

وی تاکید کرد: »برنامه حمایتی دولت تا پایان 
سال و تا هر زمانی که کووید ۱۹ وجود دارد، 
ادامه خواهد یافت و ما روبه روی سختی های 
این بیماری همچنان ایستاده ایم و این حمایت ها 

را نیازمندان انجام می دهیم.«

وارد مرحله سوم مقابله با کرونا شده ایم
روحانی گفت: »امروز در جلسه نکته ای را وزارت 
بهداشت و درمان اعالم کرد که فعالیت بهداشت 
و درمان از این هفته به فاز سوم رفته و خودش 
را نسبت به گروه های آسیب پذیر متمرکز کرده 

است.«
برابر  ما  جامعه  »در  افزود:  جمهوری  رییس 
ممکن  یکی  نیستند.  یکسان  همه   ۱۹ کووید 
است جوان باشد و بیماری زمینه ای هم ندارد 
به قول  نیست؛  دارد و چاق هم  بدن سالم  و 
آقای دکتر ملک زاده )معاون وزارت بهداشت( 
بیماری را  »چاقی جزو مواردی است که این 
مستعد و خطرناک می کند«. وقتی افراد مستعد 
نیستند راحت تر می توانند برابر کرونا مقابله کنند. 
اما عده ای هستند که بیماری زمینه ای دارند یا 
مسن هستند بنابراین این دو گروهی هستند که  

باید از آن ها بیشتر مراقب باشیم.«
بهداشت  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
فعالیت های خود را وارد فاز سوم و تمرکز بر 
بخش های آسیب پذیر جامعه کرده است، اظهار 
داشت: »همه افراد در جامعه برابر این ویروس 
زمینه ای  بیماری های  نیستند و عده ای  یکسان 
داشته و یا مسن هستند که باید نسبت به آنها 
مراقبت های بیشتری انجام شود و این توسط 
انجام است  بخش بهداشت و درمان در حال 
و در حقیقت این کار مهم و اصولی فاز سوم 

غربالگری در کشور به شمار می رود.«
با تاکید و تشریح مصوبات جلسه امروز  وی 
ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »در جلسه امروز 
مصوب شد تا عالوه بر مناطق سفید از ابتدای 
تیرماه در تمامی مناطق زرد نماز جمعه با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و توافق با ستاد اقامه 

نماز جمعه برگزار شود.«
روحانی خاطرنشان کرد: »همچنین در این جلسه 
مصوب شد مهدهای کودک، کالس های قرآن 
و آموزشگاه ها مانند آموزشگاه زبان نیز از ۲۴ 
خرداد با رعایت تمامی دستورالعمل ها فعالیت 

خود را آغاز کند.«
رییس جمهوری افزود: »همچنین بر اساس مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا تورهای مسافرتی داخلی 
هم از ۲۴ خرداد می توانند فعالیت خود را شروع 
کنند اما در زمینه انجام تورهای خارجی باید 
بررسی های الزم انجام شده و چارچوب ها در این 
راستا مشخص شود.« وی با بیان اینکه سینماها و 
کنسرت ها هم به شرط حضور ۵۰ درصد ظرفیت 
سالن ها و رعایت کامل پروتکل ها می توانند از 
ابتدای تیرماه فعالیت خود را آغاز کنند، گفت: 
»مراسمات در فضای باز آرامستان ها هم می تواند 
با توافق بخش های ذیربط بر چگونگی برگزاری 

و چارچوب ها آغاز شود.«
روحانی افزود: »مسائل دیگری از جمله مرخصی  
زندانیان در تیرماه، اردوهای راهیان نور و برگزاری 
برخی اجتماعات هم در این جلسه مطرح شد 
که بنا شد بررسی های بیشتری درباره آنها انجام 
شده و در آینده تصمیمات الزم در خصوص 

آنها اتخاذ و به مردم اعالم شود.«
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