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رییس جمهور در جلسه هیات دولت تاکید کرد

مراسم عروسی و عزا ممنوع
وزارت بهداشت اختیار دارد مراکزی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند، تعطیل کند

بهداشت  وزارت  »به  گفت:  جمهور  رییس 
که  پرجمعیت  مراکز  که  داده ایم  اختیار 
کند.  تعطیل  نمی کنند،  رعایت  را  پروتکل ها 
ثانوی  اطالع  تا  هم  عزا  و  عروسی  مراسم 

است.« تعطیل 
جلسه  در  روحانی  حسن  سپید،  گزارش  به 
روز چهارشنبه هیات دولت با اشاره به این که 
موج اول کرونا با همکاری همه کنترل و در 
اردیبهشت آرامش برقرار شد اظهار کرد: »از 
نیمه دوم خرداد با موج جدیدی از کرونا در 
استان هایی مواجه هستیم که شامل موج اول 
نمی شدند که ان شاءاهلل از آن عبور می کنیم. 
دارند  قرمز  شرایط  که  استان هایی  تمامی  به 

اختیار داده ایم که محدودیت های موقت اتخاذ 
ستاد  در  و  بگیرند  که  تصمیمی  هر  و  کنند 

مرکزی تایید شود اجرا شود.«
رییس جمهور گفت: »به وزارت بهداشت اختیار 
داده ایم که مراکز پرجمعیت که پروتکل ها را 
رعایت نمی کنند تعطیل کند. مراسم عروسی 
و عزا تا اطالع ثانوی تعطیل است. در اماکن 
که  کسی  و  زده شود  ماسک  باید  هم  شلوغ 
ماسک نزند نمی تواند خدمات دریافت کند. 
استفاده از ماسک در اماکن شلوغ مثل ادارات، 
است.  الزامی  اجتماعات  و  اتوبوس  و  مترو 
توقع ما این است که با همکاری هم بتوانیم 

وارد مرداد آرامتری بشویم.«

استاندار تهران وضعیت این استان از نظر شیوع بیماری کرونا 
را هشداردهنده و نگران کننده دانست. 

بندپی اظهار کرد: »در  انوشیروان محسنی  به گزارش سپید، 
استان تهران با وضعیت هشداردهنده و نگران کننده مواجه 
مدافعان سالمت خدمات  امروز  تا  اسفند  ابتدای  از  هستیم. 
اثربخشی دادند و ما توانسته بودیم، بیماری را مدیریت کنیم، 
اما به دنبال تعطیلی و سفر های غیرضروری اکنون شاهد افزایش 

موارد ابتال، بستری و فوت هموطنان هستیم.« 
وی ادامه داد: »ما باید اقدامات نظارتی و محدودیت هایی برای 
محل های تجمع مثل تاالر های پذیرایی و برگزاری مراسم های 
تحریم در نظر بگیریم، اما متاسفانه برخی اعتقاد دارند، چون 
تهران در وضعیت قرمز نیست و وضعیت زرد دارد؛ امکان 
اما نظر ستاد؛ توقف هر گونه  برگزاری مراسم وجود دارد. 
با  امیدواریم  که  است  پذیرایی  تاالر های  فعالیت  و  مراسم 

همکاری ناجا و دستگاه قضایی این مصوبه اجرایی شود.«
بندپی با اشاره به درخواست ستاد کرونا تهران برای لغو طرح 
ترافیک تصریح کرد: »برخی تصمیمات باید در ستاد ملی مقابله 
با کرونا مصوب شود؛ ۲ پیشنهاد داریم که یکی از آن ها لغو 
طرح ترافیک است که در جلسه فردای ستاد ملی مقابله با 
کرونا مطرح خواهد شد.« وی درباره وضعیت کرونایی تهران 
بیان کرد: »وضعیت تهران متفاوت است و اگر به وضعیت قرمز 
برسد کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود.« استاندار تهران درباره 
دورکاری بانوان اظهار کرد: »ما اعالم کرده ایم که برای بانوان 
دارای فرزند مهدکودکی باید شرایط دورکاری فراهم شود.«

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بندپی بیان کرد: »اینکه 
ما می گوییم فاصله گذاری اجتماعی زیر 1۰ است، این نیست 
که مردم رعایت نمی کنند بلکه شرایط تهران به گونه ای است 
که فاصله گذاری اجتماعی را تحت تاثیر می گذارد. اگر یک 

میلیون مسافر حمل و نقل عمومی حتی 99 درصد ماسک 
و  می کند  پیدا  کاهش  اجتماعی  فاصله گذاری  هم  باز  بزنند 
مانند  از مردم درخواست داریم  به زیر 3۰ درصد می رسد. 
ماه های اسفند و فروردین در صورتی که کار ضروری ندارید 

از منزل خارج نشوید.«

استاندار تهران: 

تهران در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد 

خبـر

عضو کمیته کشوری کرونا، افزایش آمار ابتال و فوتی های کرونا 
را نتیجه مسافرت های بی دلیل مردم در ماه گذشته دانست. 

به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفتگو با مهر به آمار مرگ 
و میر بیماران کرونا اشاره کرد و گفت: »آنچه مسلم است، 
وضعیت کنترلی بیماری کرونا در کشور بعد از اسفند 9۸ کنترل 
شد و دیدیم که در ایام نوروز و فروردین و اردیبهشت، آمار 
ابتالء و فوتی رو به کاهش رفت.« این متخصص بیماری های 
عفونی با اشاره به شدت و سرعت انتقال ویروس کرونا، افزود: 
»در شرایط کنونی، تنها راهکاری که بتوان بیماری را دوباره 
کنترل کرد، رعایت قرنطینه بیماران و پروتکل های بهداشتی 
است.« مردانی با اشاره به بازگشایی ها و برداشتن محدودیت های 

کرونایی که باعث افزایش حضور مردم در جامعه شد، گفت: 
»قطعاً این بازگشایی باعث افزایش موارد ابتالء و مرگ و میرها 

شده است. اما، باید تدابیری اندیشید تا مردم مثل ایام نوروز و 
اردیبهشت، دستورالعمل های بهداشتی را سفت و سخت بگیرند.« 
»تا  داد:  ادامه  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
زمانی که دارو و واکسن کرونا در دسترس قرار نگرفته است، 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بیماری،  با  مقابله  راه  تنها 

فاصله گذاری اجتماعی است.«
مردانی افزود: »نکته ای که باید توجه داشت، قرنطینه واقعی 
و  درستی  به  بیماران  این  اگر  است.  کرونا  به  مبتال  افراد 
صحیح قرنطینه شوند، از موارد ابتالء کاسته می شود. ضمن 
غیر  ترددهای  از  دارد  امکان  که  تا جایی  باید  مردم  اینکه 

ضروری خودداری کنند.«

مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا عنوان کرد

مسافرت های بی دلیل، علت افزایش آمار مرگ های کرونایی 


