ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ،ﺟﻠﺴﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ھﻤﺎﯾﺶ و ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ،ﺟﻠﺴﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ھﻤﺎﯾﺶ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ،ﺟﻠﺴﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ھﻤﺎﯾﺶ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﮭﻨﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار طﺎﻟﻘﺎن و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﻠﮑﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ  ،ﺟﻠﺴﮫھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺗﺠﻤﻊ  ،ھﻤﺎﯾﺶ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﺎدر ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﺂﻗﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن ﺣﺎﺻﻞ ھﻤﺖ ﻣﺮدم و ﻓﺮھﻨﮓ واﻻی آنھﺎ ،ﻓﺪاﮐﺎری اﺻﻨﺎف و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :روﯾﮑﺮد رﺳﺎﻧ ﮫھﺎ در طﺎﻟﻘﺎن در ﻣﻮﺿﻮع اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎء آﮔﺎھﯽھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار طﺎﻟﻘﺎن ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎهھﺎ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  ،١٩ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ در طﺎﻟﻘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :ﻧﺒﻮد ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی در اﺟﺮا ،ﮔﻔﺘﺎر و ﺑﯿﺎن
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرتھﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮر ﻋﺎدی ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ اھﺘﻤﺎم در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ادارهھﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫھﺎی دارای ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه زﯾﺎد را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺟﮭﺎﻧﯽ در اداﻣﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﮑﺎنھﺎی ﭘﺮﺗﺠﻤﻊ ﺿﺮوری و اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ھﻢ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪی
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن اظﮭﺎر ﮐﺮدﻧﺪ  :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ و اﺗﻮﺑﻮس را اﺟﺒﺎری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﺻﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﻤﺎﯾﺶ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺠﻤﻌﺎت ،آﻣﻮزش و ﻓﺮھﻨﮓﺳﺎزی اﺻﻮل ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﺿﺎﻓﮫ
ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺪان رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻣﺎرھﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺮدم را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺘﺎد
ﮐﺮوﻧﺎ و رﻋﺎﯾﺖ طﺮح ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﻮل ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﮫ ی ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻧﺼﺐ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﭼﺎدر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﻣﻤﻨﻮع و اظﮭﺎر داﺷﺘﻨﺪ:اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﮭﺮداری و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ طﺎﻟﻘﺎن در ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﻣﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺟﺎی ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ داﺷﺘﮫ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی در اداﻣﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت دھﯿﺎران در ﮔﺬﺷﺘﮫ در راﺳﺘﺎی ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎھﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻼش ﺟﮭﺎدی دھﯿﺎران و ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎھﺎ ﮔﺎم ﻣﮭﻤﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮﺗﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ورود ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺪون
ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﮫ ادارات ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان را در ﮔﺮو رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻊ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و
ﺗﺠﻤﻌﺎت و دورھﻤﯽھﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،اداری ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﺻﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ روﺳﺎی ادارات ﻣﻮﺿﻮع رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﮭﻢ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت از طﺮﯾﻖ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

