اﺗﺤﺎدﯾﻪ

ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی

ﻣﺠﺎزی:

راﻧﻨﺪﮔﺎن

ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ از رﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت

ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در
زدن واﮐﺴﻦ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
»ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﻣﯽ« ،رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ »ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ«

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﭘﯿﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﺣﺴﺎس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او راﻧﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در روزﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮدم و در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد ،ﺷﻬﺮﻫﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

او در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﺎدر
درﻣﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و داروﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺘﻮران و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت اﯾﻦ اﻓﺮاد ،راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران در ﮔﺮوه
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎس و اوﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ در ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ»:.ﺑﯽﺷﮏ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﺧﻮدﺷﺎن ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

»ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺸﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ واﮐﺴﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﻫﻨﻮز ﺻﺤﺒﺘﯽ ازﻧﻮﺑﺖ

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن راﻧﻨﺪﮔﺎن وﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﺷﺮﯾﻒ #ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی_اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.

ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و در ﺳﺎﻋﺎت

ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

