
 ادامه از صفحه 2 
روحانی ادامه داد: »برخی افراد اصال عالیم بیماری 
را ندارند. اگر می خواهیم به فردی نزدیک شویم، 
همه باید مبنا را بگذاریم که آن فرد مبتال به کرونا 
است یا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده 
یا از ماسک استفاده کنیم. در اجتماعات بزرگ هم 
شرکت نکنیم. در اجتماع بزرگ حاضر می شویم و 
در پی آن گرفتاری پیش می آید. در اجتماع بزرگی 
که همه کنار هم نشستند و غذا صرف می کنند، در 
عروسی ها و در برخی مراسمات اینگونه است.«

وی ادامه داد: »علت اینکه در خوزستان شاهد 
افزایش مبتالیان کرونا بودیم این بود که در مراسم 
عید فطر مراسمی وجود دارد که همه طوایف 
در آن حضور می یابند و جمع می شوند. امسال 
تعطیالت بیشتر شد و مردم تعطیالت آخر هفته 
و تعطیالت ارتحال را به هم متصل کردند و در 

پی آن مردم دچار مشکل شدند.«
روحانی گفت: »هوا گرم است و مردم ناچار هستند 
به داخل ساختمان بروند و درها و پنجره را ببندند. 
تازه  است و هوای  باز  پنجره ها  و  وقتی درب 
وارد ساختمان می شود، با زمانی که همه بسته 
بوده و هوا داخل خانه می ماند، شرایط متفاوت 
است. اگر آمادگی مردم کم شود، ما گرفتار این 
بیماری می شویم و این گرفتاری به ضرر کشور 

و همه ماست.«

روحانی ادامه داد: »مسئوالن مربوطه هرکدام وظیفه 
و مسئولیتی دارند. من از کمیته امنیتی و اجتماعی 
و  کمیته بهداشتی می خواهم که ابالغ کنند هر 
کسی وارد اداره ای می شود که شلوغ هم هست، 
باید از ماسک استفاده کند. اگر از ماسک استفاده 
نکرد، به او نباید خدمت ارائه شود. اگر کارمندی 
در اداره ای بدون ماسک حضور یافت، باید برای 
وی غیبت بزنند و وی را بازگردانند. این موضوع 
باید ابالغ شود که ارائه خدمات منوط به رعایت 

پروتکل های بهداشتی است.«
وی یادآور شد: »ما باید نسبت به ادارات دولتی و 
شبه دولتی که اداره آن به عهده دولت است، این 

موارد و پروتکل ها را اجباری کنیم.«
وی گفت: »مترو نیز که شلوغ است، نباید گذاشت 
که بدون ماسک کسی سوار شود. خدمات مترو و 
اتوبوس باید منوط به استفاده از ماسک باشد. من 
می خواهم در این راه، هم ضابطین قوه قضائیه، خود 
قوه قضائیه و در جایی که الزم است، دادستان ها 

یاری کنند تا این مقطع را رد کنیم.«
رئیس جمهور اظهار کرد: »برخی جاها نیز باید 
اتحادیه ها و اصناف بیایند و کمک کنند. این موارد 
اگر در کنار هم قرار بگیرند، مشکالت پیش نمی آید. 
آن دستورالعمل های اصلی که همیشه تاکید می 
تاکید شد،  آنها  بر  نیز در جلسه  امروز  شود و 
مسئله فاصله گذاری، استفاده از ماسک و نرفتن در 

اجتماعاتی مانند عزا و عروسی و حضور در فضای 
سرپوشیده است که همه روی آن تاکید دارند.«

روحانی ادامه داد: »روند ما اینگونه بوده و اگر 
چیزی را می خواستیم ممنوع اعالم کنیم، آن را 
در کل کشور ممنوع می کردیم. ما به این نتیجه 
رسیدیم که الزم نیست برخی مسائل را در سطح 
کشور ممنوع اعالم کنیم. برای آنکه برخی مشکالت 

مربوط به استان خاصی است«.
وی افزود: »در نتیجه، ما ممنوعیت ها را به خود 
استان ها سپردیم. البته در جلسه تاکید شد که این 
شرایط هیچ کدام ثابت نیست. نه قرمز ثابت است 
و نه سفید و ممکن است تغییر یابد، مانند فرش 
تقلبی است که رنگ آن تغییر می یابد. البته برخی 
جاها شرایط کمی متفاوت است. نمی شود که 
بگوییم وضعیت مناطق همیشه ثابت خواهد بود 
و به خصوص باید دانست که برخی مکان ها که 
از اول وضعیت سفید داشتند، تا حد زیادی در 

معرض خطر هستند.«
روحانی در همین راستا افزود: »بعداً معلوم شد که 
ما نباید خود استان را مالک قرار دهیم.  برای اینکه 
در استانی ممکن است پنج شهر درگیر باشند و 
باقی شهرها از وضعیت خوبی برخوردار باشند. ما 

باید روی شهرهای پر خطر تمرکز کنیم.«
وی توضیح داد: »االن قاعده ما بر این است که 
مواردی که قبال در لیست سه و چهار ما مانند 

رستوران، سالن های همایش، باشگاه های ورزشی، 
مصلی و مساجد بود، اگر ستاد استانی اعالم کند 
که این شهرستان وضعیت قرمز دارد و کمیته های 
مربوطه موافقت کنند، ما در ستاد روز پنج شنبه 
تصویب کردیم که ممنوعیت برای یک هفته اجرا 
شود و در پایان هفته نیز دوباره ارزیابی مجدد قرار 
دهند که ممنوعیت ادامه بیاید تا شرایط به حالت 

عادی بازگردد.«
رئیس جمهور تاکید کرد: »این مهم است که ما  
مشاغل را مدنظر قرار دهیم. اگر رستورانی همه 
اصول و پروتکل ها را رعایت کند، باید اجازه دهیم 
که کارش را انجام دهد. اگر رستورانی رعایت 
نمی کند، باید تذکر دهیم و اگر دوباره رعایت نکرد، 
باید آن را برای مدت یک هفته تا 1۰ روز ببندیم 
تا موظف باشد اصول بهداشتی را رعایت کند.«

وی گفت: »هر سه گروه خدمت دهنده، خدمت 
گیرنده و مکان خدمت باید مورد پایش باشد. 
مکان خدمت باید بهداشتی باشد و پروتکل را 
رعایت کند، خدمت دهنده که خود کاسب است 
و خدمت گیرنده هم مردم هستند. هر سه این 
گروه باید مراعات کنند تا از این شرایط سختی 
که داریم، عبور کنیم.« رئیس جمهور سپس گفت: 
»دولت وظایفی دارد که به شدت دنبال اجرای 
آن ها است. دولت الکترونیک را به سرعت در 
حال پیشبرد هستیم. جاهایی که نیاز به مراجعه 
داشته، تالش می کنیم تا مراجعه را کم کنیم. با 
دولت الکترونیک در حال ایجاد الگوی جدیدی 
در خدمت رسانی به مردم هستیم. خرید اینترنتی 

را باید سرعت ببخشیم و به آن کمک کنیم.«
روحانی ادامه داد: »مسافرت ها باید کاهش یابد و 
به حد ضرورت برسد. اگر احساس خطر می کنیم 
برخی  می توانیم  هستیم،  هشدار  شرایط  در  و 
محدودیت ها را برای مدت کوتاهی برگردانیم.«

روحانی اجرای اصول بهداشتی و دستور العمل ها 
را نیازمند به ضمانت اجرا دانست و گفت: »در 
ادارات رعایت اصول راحت تر است و ما با یک 
مصوبه می توانیم اصول را اجرایی کنیم، در حمل 
و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس آقای وزیر 
کار می گیرند و  به  را  تمام تالش خود  کشور 
هر کجا که نیاز بود از نیروی انتظامی و بسیج 

استفاده می کنند.«
و  محققین  همه  »از  گفت:  رئیس جمهور 
متخصصین که برای تولید واکسن و دارو برای 
ویروس کرونا تالش می کنند و به دنبال واکسن 
هستند تشکر می کنیم. امیدوارم این تالش ها به 

نتیجه مثبت برسد.«

معاون کل وزارت بهداشت، گفت: »ارائه خدمات در ادارات دولتی 
و اماکن عمومی که محل تجمع باشد، به افرادی که ماسک ندارند 

ممنوع است. «
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با تاکید بر لزوم استفاده از ماسک، 
گفت: »از یک شنبه 15تیر ارائه خدمات در ادارات دولتی و اماکن 
عمومی که محل تجمع باشد، به افرادی که ماسک ندارند ممنوع 
است.« وی افزود: »به کارکنان دولتی که ماسک نداشته باشند نیز 

تذکر داده می شود و ضمن درج غیبت برایشان از آنها تقاضا می شود 
اقدامات الزم را انجام دهند، شخص رئیس جمهور این موضوع را 

در جلسه روز شنبه خود اعالم کردند.«
بنابر اعالم کانال خبری وبدا، معاون کل وزارت بهداشت ادامه 
داد: »با فرصت حدود ۲ هفته ای که برای فراهم آوردن امکانات 
الزم و در دسترس بودن ماسک داده شد، دیگر کسی نمی تواند 

بگوید ماسک ندارم.«

با اعالم معاون کل وزارت بهداشت:

ارائه خدمات به افراد بدون ماسک در ادارات دولتی ممنوع شد
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