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خبـر

فعالیت مشاغل گروه ۲  در شهرهای قرمز 
و گروه ۳  در شهرهای نارنجی ممنوع شد

معاون کل وزارت بهداشت اسامی مشاغلی که در 
شهرهای قرمز و نارنجی باید تعطیل باشند را اعالم 
کرد و گفت: »به عنوان دستگاه ناظر گالیه داریم که 
هنوز در شهرهایی که از چند روز قبل قرمز اعالم 
شدند، خصوصا مراکز استان ها و به خصوص تهران 
هنوز بسیاری از پاساژها، رستوران ها و بنگاه امالک 

و... که باید تعطیل باشند، باز هستند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی درباره ممنوعیت 
فعالیت اصناف در مناطق قرمز کشور گفت: »متاسفانه 
و با کمال تاسف از امروز)چهارشنبه 18 فروردین( 
2۵۷ شهر کشور شامل تمام مراکز استان ها قرمز شدند 
و مجموع شهرهای قرمز و نارنجی کشور به بیش از 
8۵ درصد رسید و شهرهای آبی ما فقط به تعداد 11 
شهر است که کم تر از چند دهم درصد شهرها است.«
وی افزود: »متاسفانه برخی از محدودیت هایی که باید 
در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال شود، هنوز به طور 

مناسب خصوصا در این دوره اعمال نشده است.«
حریرچی با اشاره به برخی از این محدودیت ها گفت: 
»به عنوان مثال مشاغل گروه دو در شهرهای قرمز 
حتما باید به مدت دو هفته از روز اعالم، تعطیل 
باشند. این مشاغل شامل بوستان ها و مراکز تفریحی 
به طور کامل، پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای 
سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ که اصطالحا 
به آن ها مال می گویند و بازارهای موقت شامل بازارهای 

روز و محلی.«
وی تاکید کرد: »همچنین مراکز شماره گذاری اتومبیل، 
آرایشگاه های مردانه و زنانه، مراکز فروش لوازم آرایشی 
و بهداشتی، مراکز فروش فرش، موکت و لوازم خانگی 
و حوله و پرده و مبلمان و لوستر و درب و پنجره و 
تزیینات ساختمان، مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، 
سرگرمی، لوازم التحریر، ظروف، کتاب، محصوالت 

فرهنگی، مراکز فروش انواع پوشاک، کیف، کفش و 
...، آتلیه های عکاسی، آژانس های مشاور امالک، مراکز 
تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی شامل رستوران، کافی 
شاپ و... باید در شهرهای قرمز کال تعطیل باشند و 

پذیرش مشتری نباید داشته باشند.«
و  ملزومات  فروش  »مراکز  داد:  ادامه  حریرچی 
تجهیزات بدنسازی و ورزشی، فروشندگان طال و 
جواهر و...، فروش کاالهای دست دوم و سمساری 
و آموزشگاه های رانندگی و... همه در شهرهای قرمز 
باید تعطیل باشند. اینها مشاغل گروه دو هستند که 

باید در شهرهای قرمز تعطیل باشند.«

وی گفت: »نظارت بر این تعطیلی ها برعهده وزارت 
بهداشت است، دستگاه مسئول وزارت صمت است 
و اتحادیه ها و انجمن های صنفی مربوطه همکار این 
موضوع هستند. از مردم خواهش می کنم که هر جا که 
تخلفی اتفاق می افتد، به وزارت صمت و دستگاه های 

نظارتی اطالع رسانی کنند.«
حریرچی گفت: »لیست مشاغل گروه سه که در 
شهرهای نارنجی باید تعطیل باشند، شامل تاالرهای 
پذیرایی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های ورزشی، 
چایخانه ها و قهوه خانه ها و... که در کل ساعات شبانه 
آموزشگاه های  همچنین  باشند.  تعطیل  باید  روز 

موسیقی و زبان با حضور ده نفر و موزه ها و تئاتر و 
مهدهای کودک باید در شهرهای نارنجی تعطیل شوند.«
وی تاکید کرد: »ما به عنوان دستگاه ناظر گالیه داریم 
که هنوز در شهرهایی که از چند روز قبل قرمز اعالم 
شدند، خصوصا مراکز استان ها و به خصوص تهران 
هنوز بسیاری از پاساژها باز هستند، رستوران ها و 

بنگاه امالک و... که باید تعطیل باشند، باز هستند.«
به گزارش ایسنا، حریرچی گفت: »از مردم می خواهیم 
که به دستگاه های نظارتی از سوی سامانه ها موارد 
تخلف را اعالم کنند و دستگاه های مسئول هم حتما 

اعمال قانون خواهند کرد.«

 ادامه از صفحه 2
هرگونه بی توجهی را منعکس نمائید ما قسم خورده ایم که در حفظ 
سالمتی و جان مردم قصور نکنیم. مرگ یک نفر داغ همگانی ماست و 
نجات جان یک انسان در هر شرایطی حتی قاتل فراری نیز مسئولیت 
حرفه ای و اخالقی ماست. هرکجا جان مردم را به خطر می اندازند با 
اینکه ابزار کنترل و برخورد در دست شما نیست مع الوصف منعکس 

کنید. یقیناً وجدان بیدار جامعه به نیکی قضاوت خواهد کرد.
2. همکاری صمیمانه ما با هم پیمانان همراه در طرح شهید قاسم 
سلیمانی در قالب فعالیت محله محور را پس از سکون و استقرار 
جمعیت سیال با بازنگری ادامه می دهیم، شیوه جدید همکاری در 

قالب گام پنجم در حال ابالغ شدن است.
3. موج جدید همانگونه که در جلسات گذشته گفتم سنگین تر از امواج 
قبلی است مع الوصف تالش کنید با توسعه مراکز سرپائی 16 و 24 
ساعته و درمان موثر سرپایی با پروتکل ابالغی جدید فشار بر بخش 
بستری را کم کنید. پروتکل جدید درمان سرپایی، استفاده از داروهای 
ضد ویروس و داروخانه های منتخب در اسرع وقت ابالغ می شود.
4. طبق مکاتبات قبلی امروز دیگر باید اکثر موارد را ویروس انگلیسی 
فرض کنید نگرانی از ویروس های موتاسیون یافته جدید مطرح است. 
لذا نمونه برداری و ارسال طبق پروتکلی که معاون محترم تحقیقات 
و فناوری و همچنین معاون محترم بهداشتی اعالم می نمایند جهت 

رصد موارد موتاسیون یافته احتمالی از سراسر کشور ضروریست.
۵. سریعاً در مورد  بخش های بستری حتی االمکان همانگونه که 
قباًل ابالغ شد با لغو موارد غیر اورژانسی، اکثر  بخش ها را برای 
بیماران کووید آماده کنید. هرگونه نقص سیستم اکسیژن رسانی 
و کمبودهای داروئی سریعاً منعکس شود. ضمن آنکه با استفاده 
از تجربه گرانقیمت یکساله گذشته انتقال تجربیات بیمارستانهای 
مرجع می تواند به کاهش مرگ و میرها کمک کند که معاون محترم 
درمان در این راستا فعالیت خوبی را دنبال می کنند. امیدوارم از این 

تجارت ارزنده بیشتر بهره مند شویم.
6. سریعاً در مورد راه اندازی تخت های قابل بهره برداری برآورد 
هزینه و اعالم نمائید. امیدوارم با پشتیبانی رئیس جمهور محترم بتوانیم 
هرچه زودتر این مجموعه ها را به تخت های موجود اضافه کنیم تا 
دوستان اضطراب کمبود تخت نداشته باشند. این افتخار که تاکنون 
بیماری در طول اپیدمی پشت درب بیمارستانی سرگردان نشده در 

این مرحله و مراحل احتمالی آتی نیز نباید مورد تردید قرار گیرد.
۷. درمورد بکارگیری نیروهای جدید که آزمون استخدامی آن ها برگزار 
شده معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و همچنین دانشگاه ها تالش 
کنند تا در اسرع وقت بکارگیری شوند. شاید گوشه ای از نیازهای 

پرسنلی برآورده گردد و بار کم تری به دیگر همکاران منتقل شود.
8. کمک های مومنانه و مساعدت سازمان های مردم نهاد و خیرین 

سالمت بسیار کارساز بود. در این مرحله نیز استفاده از ظرفیت کلیه 
امکانات مردمی ادامه راه را هموارتر و پیمایش سختی ها را میسرتر 
خواهد کرد. امیدمان به لطف الهی و به همراهی و دعای خیر پاک 

نفسانیست که تاکنون مشمول عنایت مستمرشان بوده ایم.
برحسب عادت همه روزه پس از نماز صبح تفألی به حافظ زدم 

که این غزل آمد:
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور: 

 که زیباترین ابیاتش که با حال و روز ما همراهست را می نویسم و 
برای تان آرزوی سربلندی، توفیق و عزت دارم.

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت                               
 دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نومید چون واقف نئی از سر غیب                            
  باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم                            
 سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور

گرچه منزل بس خطرناکست و مقصد بس بعید  
 هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

والسالم، برادر کوچک تان، دکتر سعید نمکی


