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رییس شورای شهر تهران:

ناوگان حمل ونقل عمومی افزایش پیدانکند
فاصلهگذاری امکانپذیر نیست

رییــس شــورای اســامی شــهر تهــران گفــت :بــدون افزایــش نــاوگان حمــل و نقل
عمومــی ،امــکان کاهــش فاصلــه اعــزام اتوبــوس و قطــار در سیســتم حمــل ونقــل
عمومــی بــرای کاهــش ازدحــام و ایجــاد فاصلــه گــذاری اجتماعــی ممکــن نیســت.
بــه گزارش مهر محســن هاشــمی در جلســه علنــی دیــروز شــورای اســامی شــهر
تهــران ،بــا بیــان اینکــه از روز گذشــته فعالیــت ادارات در تهــران بــا دو ســوم
کارمنــدان آغــاز شــد و از هفتــه آینــده فعالیــت اصنــاف نیــز آغــاز مــی شــود و ایــن
فعالیتهــا موجــب افزایــش تــردد در ســطح شــهر و ازدحــام در سیســتم حمــل
و نقــل عمومــی خواهــد شــد گفــت :بــا توجــه بــه آنکــه وزارت بهداشــت ،حمــل
و نقــل عمومــی را مهمتریــن عامــل شــیوع کرونــا و مؤثرتــر از فعالیــت مــدارس و
دانشــگاهها و همچنیــن فعالیــت اصنــاف اعــام کــرده اســت ،نگرانــی جــدی در
مــورد ایجــاد مــوج شــیوع پاندمــی کرونــا وجــود دارد کــه همزمانــی آن بــا مــاه
مبــارک رمضــان و تضعیــف سیســتم ایمنــی شــهروندان روزه دار ،پیامدهــای نگران
کننــدهای را بــه دنبــال دارد.

وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه بــه دلیــل عــدم تخصیــص منابــع در ســال
هــای گذشــته ،نیــاز بــه تأمیــن کمبــود نــاوگان اتوبــوس و متــرو کامـ ً
ا احســاس
میشــود ،بــدون افزایــش نــاوگان ،امــکان کاهــش فاصلــه اعــزام اتوبــوس و قطــار
در سیســتم حمــل و نقــل عمومــی بــرای کاهــش ازدحــام و ایجــاد فاصلــه گــذاری
اجتماعــی و فاصلــه گــذاری فیزیکــی ممکــن نیســت و از مســئوالن دولتــی و
سیســتم بانکــی میخواهیــم در امســال کــه ســال جهــش تولیــد نامگــذاری شــده
اســت جهــت تولیــد اتوبــوس و واگــن متــرو در کارخانجــات داخلــی منابــع الزم را
تخصیــص دهنــد تــا در ســال پایانــی دولــت ،مصوبــات دولــت تدبیــر و امیــد بــرای
تأمیــن اتوبــوس و متــرو اجرایــی شــود.
بــه گفتــه هاشــمی انتظــار مدیریــت شــهری آن اســت کــه در تصمیمــات ســتاد
ملــی و شــهری کرونــا ،همــه جوانــب ســنجیده و از تجربیــات و تخصــص مدیریــت
شــهری و شــورای شــهر اســتفاده شــود.
رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران اضافــه کــرد :نکتــه دوم در مــورد شــیوه
انعــکاس خدمــات پرســنل زحمــت کــش مدیریــت شــهری اســت کــه در ایــن ایــام
بــا توجــه بــه حجــم زیــاد بارندگیهــا ،در شــرایط ســخت کرونا مشــغول پاکســازی
معابــر و کانالهــای پســاب در ســطح شــهر هســتند و در طــول دومــاه گذشــته نیــز
پاکبانــان و نظافــت گــران شــهر ،جمــع آوری و دفــع پســماند بخصــوص پســماند
عفونــی ،ســازمان بهشــت زهــرا ،شــرکت شــهر ســالم ،ســازمان آتــش نشــانی
و فروشــگاه شــهروند عمــ ً
ا بــدون تعطیــات و فراتــر از زمــان عــادی مشــغول
خدمــت رســانی بــوده انــد کــه جــا دارد رســانه ملــی و رســانههای مجــازی همــگام
بــا پرســنل بخــش ســامت ،زحمــات ایــن عزیــزان را نیــز پوشــش بدهنــد.
هاشــمی از معاونــت فرهنگــی – اجتماعــی و ســازمان فرهنگــی  -هنری شــهرداری
درخواســت کــرد :برنامههــای ویــژه خــود را در ســه محــور بــرای مــاه مبــارک
رمضــان ،ترمیــم آالم خانوادههــای مصیبــت زده در مــاه هــای اخیــر کــه بدلیــل
عــدم امــکان برگــزاری مجالــس ترحیــم و تســلی توســط نزدیــکان دچــار آســیب
روحــی و ســوگ خامــوش شــده انــد و همچنیــن تقویــت و حمایــت از فعالیتهــای
خیریــه جهــت تأمیــن کاالهــای بهداشــتی و خوراکــی نیازمنــدان ،را ارائــه کننــد...

واکنش دکتر زالی به تست «خصوصی» کرونا
و اعالم خطر درباره برگزاری مهمانی
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در
ی بــا
تهــران در واکنــش بــه خبــر برگــزاری میهمان ـ 
انجام تســت کرونــای خصوصــی ،اظهــار کــرد :از
آنجاکــه در تس ـتهای کنونــی منفــی کاذب نســبتا
باالســت ،بنابرایــن هیــچ تضمینــی بــرای ایمــن
شــدن میهمانــی بــا اخــذ تســت کرونــا ،پیــش از
ورود بــه میهمانــی وجــود نــدارد.
دکتــر علیرضــا زالــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان
اینکــه برگــزاری محفلهــای خصوصــی بــا انجــام
تســت کرونــا ،آســیب بزرگــی بــه ســامت افــراد
وارد میکنــد ،گفــت :انجــام تســت کرونــا قبــل از
ورود بــه میهمانــی هیــچ تضمینــی بــرای پیشــگیری
از بیمــاری ایجــاد نمیکنــد ،چراکــه بســیاری از
تس ـتهای فعلــی اگــر بــر مبنــای آنتــی ژن باشــد،
گاهــی بیــن  30تــا  50درصــد منفــی کاذب اســت،
بــه ایــن معنــا کــه فــرد احتمــاال مبتــا بــوده ولــی
پاســخ تســت منفــی میشــود .ضمن اینکــه گاهــی
اوقــات بــرای شــکلگیری بیمــاری تــا مثبــت شــدن
تســت فاصل ـهای وجــود دارد ،یعنــی ممکــن اســت
فــرد در شــروع بیمــاری و بــروز عالیــم باشــد ،ولــی
پاســخ تســت منفــی باشــد.
وی بــا هشــدار نســبت بــه خطــرات ایــن اقــدام،
ادامــه داد :ایــن حرکــت یعنــی اخــذ تســت کرونــا
پیــش از ورود بــه مهمانــی ،یــک امنیــت کاذب گــذرا

ایجــاد میکنــد کــه بــه شــدت خطرنــاک اســت،
چراکــه ممکــن اســت فــردی بــه دالیلــی آلــوده بوده،
ولــی جــواب تســت منفــی باشــد ،بــه همیــن دلیــل
افــراد بــا خیــال راحــت وارد میهمانــی شــده و در پی
آن تمــام اختالطهــای تجمعــی شــکل گرفتــه و بــه
شــیوع و انتقــال بیمــاری دامــن میزنــد.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در تهــران
بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه عــدم برگــزاری چنین
میهمانیهایــی در ســطح شــهر ،عنــوان کــرد :اینکــه
ایــن مســاله تــا چــه میــزان در شــهر تهــران مصــداق
داشــته و متواتــر اســت ،هنــوز اطــاع دقیقــی
نداریــم ،بــا اینحــال بــه فــرض اگــر مــوارد آن انــدک
باشــد نیــز مســاله خطرناکــی اســت.
زالــی بــا بیــان اینکــه اگــر امــروز ســالنهای ســینما،
تئاتــرو مکانهــای اجتمــاع تعطیــل شــده بــه خاطــر
حفــظ حقــوق و ســامت خــود افــراد اســت ،اظهــار
کــرد :طبیعــی اســت کــه حضــور در اجتماعــات
میتوانــد بــه صــورت تصاعــدی افزایــش قابــل
توجــه ابتــا بــه بیمــاری کوویــد  19را بــه دنبــال
داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بیمــاری بــه شــدت مســری
و در نــوع خــود بالقــوه خطرنــاک اســت ،مطــرح
کــرد :اعمــال ایــن محدودیتهــای مدنــی بــرای
حفــظ ســامتی شهروندان اســت ،بنابرایــن اگــر

خــود مــردم نیــز بــرای ســامت خــود ،خانــواده،
اقــوام ،دوســتان و همــکاران خــود ارزش و اهمیــت
قائــل هســتند ،بایــد تمکیــن ایــن موضوعــات و
محدودیتهــا را مدنظــر قــرار دهنــد ،چراکــه
منفعــت ایــن مســاله قبــل از هــر چیــز بــه خــود
آنــان برمیگــردد.
وی بــا اشــاره بــه یکــی از مشــکالتی کــه ایــن
روزهــا بــا آن روبــرو هســتیم ،اظهــار کــرد :مشــکل
ایــن اســت کــه متاســفانه بخــش زیــادی از مــردم
فکــر میکننــد کــه شــاید ایــن ســخت گیریهــا
و محدودیتهــا مهــم نبــوده و اهمیتــی نــدارد،
متاســفانه برخــی ایــن بیمــاری را ســاده گرفتهانــد و
بــا همیــن نــگاه عمــل میکننــد و متاســفانه برخــی
از مهمانیهــا و دورهمیهــا بــا همیــن نــگاه شــکل
میگیرنــد.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در تهــران
بــا بیــان اینکــه بارهــا تاکیــد شــده کــه در ایــن
شــرایط حتــی صلــه رحــم و دیــدار بــا افــراد خانــواده
و بــه خصــوص ســالخوردگان را کنــار بگذاریــد ،ادامه
داد :همــه میدانیــم کــه ایــن محدودیتهــا ســخت
بــوده و مشــکالت عاطفــی زیــادی بــه دنبــال دارد،
بــا ایــن حــال تمــام ایــن محدودیتهــا بــه خاطــر
ســامتی مهمــان و میزبــان و در کل افــراد جامعــه
اعمــال میشــود.

معاون شهردار تهران خبر داد

تصمیمگیری درمورد بازشدن بوستانها طی یکی دو روز آینده
معــاون خدمــات شــهری
شــهرداری تهــران ازتصمیــم
گیــری برای بازگشــایی بوســتان
هــا ظــرف یکــی دو روز آینــده
خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا  ،مجتبــی
یزدانــی در دویســت وهشــتمین
جلســه علنــی شــورای
اســامی شــهر تهــران پــس از

اســتماع ســواالت و تذکــرات
و پیشــنهادات اعضــای شــورا
گفــت :غربالگــری کارکنــان
معاونــت خدمــات شــهری کــه
در مواجهــه بــا بیمــاری کوویــد
 ۱۹قــرار دارنــد بــا هماهنگــی
هــای الزم بــه خوبــی انجــام
گرفتــه بــه شــکلی کــه مــا
کمتریــن تلفــات را بــه دلیــل

صورتجلسه مجمع
صندوق سرمایهگذاری امین آشنا ایرانیان

مجمع در تاریخ  1399/01/16با حضور  100درصد دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری ممتاز ،مدیر و متولی صندوق به منظور تصمیم گیری
در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ
 1402/01/25و تمدید تصدی ارکان ،تشکیل و تصویب شد .اطالعات
بیشتر در تارنمای صندوق به نشانی  www.iafi.irدردسترس عالقمندان
می باشد.
شرکت سبد گردان سهم آشنا
مدیر صندوق سرمایهگذاری امین آشنا ایرانیان

ایــن بیمــاری داشــتیم.
وی افــزود :یــک نفــر در حــوزه
پســماند ،دو نفــر در میادیــن
میــوه و تــره بــار و هفــت نفــر
در بهشــت زهــرا مبتــا بــه
کرونــا شــدند کــه خوشــبختانه
اقدامــات الزم بــرای ایــن افــراد
انجــام شــد و برخــی از آنهــا پس
از قرنطینــه موفــق بــه فعالیــت
مجــدد در محیــط کار مشــغول
شدند.
وی ادامــه داد :شــرکت شــهر
ســالم بــرای غربالگــری کارکنان
اقدامــات خوبــی انجــام داده و
بــه غیــر از ایــن اقــدام بــا برخــی
از آزمایشــگاهها نیــز قــرارداد
داریــم.
معــاون خدمــات شــهری

شــهرداری تهــران در مــورد
کاشــت درختــان بــرگ ســوزنی
نیــز گفــت :در حــال حاضــر
ایــن کار را انجــام نمــی دهیــم
و کاشــت ایــن درختــان تنهــا در
کمربنــد ســبز پایتخــت انجــام
مــی گیــرد و مــورد جدیــدی از
کاشــت ایــن نهــال هــا نداشــته
ایــم .
وی بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم
نامــه بــا شــهرداری منطقــه
 ۲۲گفــت :انتظــار داریــم کــه
کمیســیون برنامــه و بودجــه
همــکاری الزم را انجــام دهــد
تــا مــا در زمینــه تامیــن آب
ایــن منطقــه بــه نتیجــه مطلوب
برســیم.
وی در خصــوص پســماندهای

بیمارســتانی نیــز گفــت:
پســماندهای
جداســازی
بیمارســتانی وظیفــه شــهرداری
نیســت و ایــن مشــکل بایــد بــه
صــورت کشــوری حــل شــود.
لــذا درخواســت مــی کنــم کــه
در زمــان مناســب ایــن موضــوع
بــا وزارت بهداشــت در میــان
گذاشــته شــود.
یزدانــی در مــورد فعالیــت زبالــه
گردهــا نیــز تاکیــد کــرد :برنامــه
هایــی در دســتور کار اســت
و اقداماتــی نیــز تــا بــه امــروز
انجــام شــده اســت .در مــورد
تعطیلــی بوســتان هــا و یــا بــاز
شــدن آنهــا ظــرف روزهــای
آینــده تعییــن تکلیــف خواهیــم
کــرد.
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بامداد جمعه؛ آخرین مهلت ثبت نام اصناف در سامانه وزارت بهداشت

رئیــس مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت ،ســاعت  24روز پنجشــنبه  28فروردیــن
را آخریــن مهلــت ثبــت نــام در ســامانه ثبــت نــام اصنــاف و صنایــع در راســتای گام دوم فاصلــه
گــذاری اجتماعــی اعــام کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،احمــد جنیــدی ،ضمــن اعــام ایــن مطلــب افــزود :مشــاغل پرخطــر در
تهــران و ســایر شهرســتان هــا تــا اطــاع ثانــوی تعطیــل اســت و همــه صاحبــان مشــاغل
پرخطــر و کــم خطــر خصوصــی ،دولتــی ،خیریــه شــامل صنــف ،کارگاه ،صنعــت و واحدهــای
خدماتــی تولیــدی مــی بایســت در ســامانه  salamat.gov.irثبت نــام نماینــد.
پرخطــر بــرای
رئیــس مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت گفــت :فعالیتهــای
دوﺷﻨﺒﻪ  25ﻓﺮوردﯾﻦ  19 -1399ﺷﻌﺒﺎن  13 - 1441آورﯾﻞ  - 2020ﺷﻤﺎره 8887
شــیوع کرونــا در حــوزه اصنــاف شــامل آرایشــگاههای مردانــه و زنانــه ،رســتورانها ،تاالرهــای
پذیرایــی و ســالن مراســم ،مراکــز بــازی ،تفریحــی ،گیــم نــت ،قهــوه خانههــا ،چایخانههــا و
تریــا ،اماکــن اقامتــی ،هتلهــا ،اســتخر ،ســونا و ماســاژ و باشــگاههای بدنســازی و ورزشــی –
ســینماها  -جشــنوارهها و نمایشــگاهای هنــری و فرهنگــی مــی باشــند کــه ضمــن ثبــت نــام
در ســامانه منتظــر اعــام ســتاد بازگشــایی خواهــد بــود.
جنیــدی افــزود :پــس از اتمــام ایــن مهلــت ،بــا صاحبــان حــرف و مشــاغلی کــه ثبــت نــام
ﺻﻔﺤﻪ
نکــرده انــد بــه منظــور پیشــگیری از انتقــالشماره
تومانــد شــد.
 500خواه
برخ-ــورد
12ــون
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1441
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دوﺷﻨﺒﻪ
ـت وزارت بهداشــت ،وی در پایــان اظهــار داشــت:
ﻓﺮوردﯾﻦـت
25ـی معاونـ
عمومـ
بنابــر اعــام روابــط
توصیــه مــی گــردد همــه صنایــع شــامل صنایــع نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،پاالیشــگاهی،
خودروســازی ،شــیمیایی ،فلــزی ،معــدن و غیــره و همــه خدمــات از جملــه بیمارســتان هــا،
داروخانــه هــا مطــب هــا ،ازمایشــگاه هــا  ،مراکــز فیزیوترابــی  ،پیشــخوانها  ،مــدارس ،دانشــگاه
هــا ،آموزشــگاهها و همــه مراکــز خدمــت رســانی و اصنــاف و شــرکت هــا و ماننــد آن در مهلــت
تعییــن شــده در ســامانه ثبــت نــام کننــد و تاکیــد مــی گــردد ثبــت نــام را بــه روز هــای آخــر
موکــول نکننــد.

استفاده روزانه از ۳۰هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده
توسط آتشنشانی تهران

ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران از بــه کارگیــری روزانــه
بیــش از ۳۰هــزار محلــول ضدعفونــی کننــده بــرای ضدعفونــی ســطح شــهر خبــر داد.
ســید جــال ملکــی در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهار کــرد :ســازمان آتشنشــانی تهــران از روز
 ۲۳فروردیــن مــاه چهلمیــن روز انجــام عملیــات ضدعفونــی شــهر را پشــت ســر میگــذارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســازمان از روز  ۱۳اســفندماه ســال  ۹۸عملیــات ضدعفونــی پایتخــت
را آغــاز کــرده اســت ،گفــت :آتشنشــانی تهــران از تمــام توانــی کــه میتوانســت بــرای
ضدعفونــی پایتخــت اختصــاص دهــد بــه طــوری اســتفاده کــرد کــه از امدادرســانی در حــوادث
نیــز بازنمانــد.
ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی تهــران بــه اســتفاده از دســتگاههای مــه پــاش (فوگــر)،
دســتگاههای گندزدایــی محیــط و تغییــر کاربــری و ارتقــای برخــی از دســتگاه هــای موجود در
ایــن عملیاتهــا اشــاره و اظهارکــرد :پــس از مــدت زمــان کوتاهــی بــا ترکیــب چنــد دســتگاه
مختلــف ،دســتگاه جدیــد پاشــنده صنعتــی ابــداع شــد کــه بــا ارتفــاع پاشــش حــدود  ۶متــری،
تــوان پاشــش کالیبــره شــده  ۱۰۶لیتــر بــر دقیقــه محلــول ضدعفونــی را دارد.
ملکــی در ادامــه درپاســخ بــه ایــن پرســش کــه ســازمان آتشنشــانی از چــه مــوادی بــرای
ضدعفونــی ســطح شــهر اســتفاده میکنــد ،گفــت :ایــن ســازمان تــا کنــون از آب ژاول ،گاهــی
هــم آب اکســیژنه ،مایــع ویروبــک  s۵۰بــرای دســتگاههای فوگــر و ...بــرای ضدعفونــی
ســطوح شــهر اســتفاده کــرده اســت .ایــن مــواد بــه میــزان الزم بــا آب ترکیــب شــده اســت تــا
بــه شــهروندان و محیــط زیســت آســیبی نرســاند.
بــه گفتــه وی مــواد مخصــوص دســتگاههای فوگــر بهصــورت آمــاده بــه ســازمان آتشنشــانی
تحویــل داده میشــود و بیشــتر مــوادی کــه از داخــل خودروهــا اســتفاده مــی شــود محلــول
آب ژاول اســت.
وی بــا بیــان اینکــه خودروهایــی کــه آتشنشــانی تهــران بــه کارمیگیــرد حداقــل روزانــه دو
بــار گالــن خــود را پــر میکننــد ،گفــت :از هفــت خــودرو ضدعفونــی کننــده ایــن ســازمان،
مخــزن شــش خــودرو  ۲۰۰۰لیتــر و یــک خــودرو  ۸۰۰۰لیتــر گنجایــش دارد .در مجمــوع
بهصــورت روزانــه از بیــش از  ۳۰هــزار لیتــر محلــول بــرای ضدعفونــی ســطح شــهر اســتفاده
میشــود.
ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی تهــران در پایــان تاکیدکــرد :ایــن محلــول ضدعفونــی از
حــدود دو هفتــه اخیــر ،کــه تعــداد خودروهــا بــه هفــت دســتگاه رســیده اســت ،بــه ایــن
مقــدار افزایــش یافتــه اســت .بخشــی از ایــن مــواد از ســوی خــود ســازمان و بخشــی توســط
ســازمانهای دیگــر تامیــن میشــود.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت:

مردم در هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی فاصله را رعایت کنند

رئیــس اداره مراقبــت مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــردار وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی در خصــوص حجــم زیــاد مســافران در تهــران در اســتفاده از وســایل حمــل و
نقــل عمومــی ،اظهــار کــرد :اگــر قــرار اســت از وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده شــود،
پروتــکل هــای بهداشــتی ماننــد حفــظ رعایــت و اســتفاده از اقــام بهداشــتی همچــون ماســک
و دســتکش اســتفاده شــود.
بــه گــزارش ایسنا ،حســین عرفانــی کــه در یــک برنامــه رادیویــی ســخن میگفــت ،تصریــح
کــرد :بــا گذشــت بیــش از  50روز از شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــران تمــام اســتانهای کشــور
درگیــر ایــن بیمــاری هســتند و ایــن ویــروس بــا میــزان ســرایت باالیــی کــه دارد مترصــد ایــن
اســت کــه بــه شــیوع و ســرایت خــود ادامــه دهــد و مــوارد بیشــتری را نســبت بــه گذشــته
مبتــا کنــد.
وی همچنیــن بــه فعالیتهــای اقتصــادی و خدماتــی ضــروری اشــاره و بیــان کــرد :بــه منظــور
ایجــاد تعــادل بیــن فعالیتهــای پایــه در عرصــه اقتصــاد و تولیــد و همچنیــن خدمــات بــا
اعمــال مراقبتهــای بهداشــتی ،موضــوع فاصلهگــذاری هوشــمند مطــرح شــده اســت.
کســانیکه در عرصــه اقتصــاد و خدمــات در کشــور مشــغول هســتند بــا مراجعــه بــه درگاه
الکترونیکــی در وزارت بهداشــت و مطالعــه پروتکلهایــی کــه از بیمــاری جلوگیــری شــود بــه
فعالیــت خــود ادامــه میدهنــد.
رئیــس اداره مراقبــت مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــردار وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی در تشــریح فاصلــه گــذاری هوشــمند ابــراز کــرد :در ایــن مرحلــه جامعــه
بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهــد امــا شــعار در خانــه بمانیــم همچنــان بــه قــوت خــود باقــی
اســت .هموطنــان بایــد بداننــد کرونــا مطــرح اســت و ایــن بیمــاری ســامت جامعــه را تهدیــد
میکنــد؛ بــه همیــن منظــور جــز در مــوارد ضــروری نبایــد از منــزل خــارج شــوند و مــراودات
اجتماعــی نبایــد بــه راحتــی انجــام شــود .اگــر شــهروندی مجبــور بــود از منــزل خــارج شــود
بایــد نــکات بهداشــتی را رعایــت کنــد تــا بیمــاری بــه باقــی جامعــه ســرایت نکنــد.
وی در بــاره گام دوم بســیج ملــی مبــارزه بــا کرونــا اظهــار کــرد :اقــدام مرحلــه دوم فاصلــه
گــذاری هوشــمند از ( 23فرودیــن مــاه) در اســتانهای کشــور و از ( 31فروردیــن مــاه) در
تهــران بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته میشــود تــا جامعــه بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.
عرفانــی در پایــان در خصــوص حجــم زیــاد مســافران در تهــران در اســتفاده از وســایل حمــل
و نقــل عمومــی اظهــار کــرد :توصیــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ایــن اســت اگــر قــرار اســت

