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سياست

واکنش ستاد مل� کرونا به اظهارات رییس� درباره تجمع انتخابات� اه�از
دبیرخانه ستاد مل� مقابله با کرونا ط� اطالعیه ای در واکنش به اظهارات ابراهیم رئیس� در م�رد تجمع انتخابات� اه�از یادآور شد: برغم تاکیدات فراوان، پروتکل

های بهداشت� در این تجمع رعایت نشد.

به گزارش همشهری آنالین، دبیرخانه ستاد مل� مقابله با کرونا در پاسخ به اظهارات سید ابراهیم رئیس� مبن� بر رعایت کامل پروتکل های بهداشت� مطابق با
مج�ز در تجمع انتخابات� اه�از، تاکید کرد: برغم تاکیدات ستاد مل� کرونا و ستاد کرونا در استان خ�زستان مبن� بر رعایت پروتکل های بهداشت� در تبلی�ات

انتخابات�، در تجمع انتخابات� این نامزد انتخابات ریاست جمه�ری دست�رالعمل های م�رد تاکید ستاد مل� مقابله با کرونا، رعایت نشده است.

در اطالعیه دبیرخانه ستاد مل� کرونا در این رابطه، آمده است: براساس اعالم ستاد مقابله با کرونا استان خ�زستان، مج�ز صادر شده برای ستاد انتخابات�
آقای رئیس� برای ساعت ۱۹ تا ۲۱  با حض�ر حداکثر۴ هزار نفر با رعایت فاصله ۴ متری برای هر نفر در محل تجمع بوده است که در ساعت ۱۹ بدلیل حض�ر

تنها ۴۰۰ نفر در محل تجمع، این مراسم در زمان مقرر آغاز نم� ش�د.

براساس اعالم ستاد مقابله با کرونا استان خ�زستان، در نهایت با پیگیری ع�امل استان� ستاد انتخابات� این نامزد انتخابات، بالغ بر ۴ هزار نفر از ۲۸
شهرستان استان با ات�بوس به محل سخنران� اعزام و تجمع انتخابات� در ساعت ۲۲ آغاز م� ش�د و آنچه در این تجمع انتخابات� برگزار شده برخالف تمام�

دست�رالعمل ها و مج�زها بوده و پروتکل های بهداشت� مقرر شده از س�ی ستاد مل� کرونا رعایت نشده است.

حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیس� نامزد انتخابات ریاست جمه�ری در س�مین مناظره زنده تل�یزیون� در اعتراض یک� دیگر از نامزدهای انتخابات (
محسن مهر علیزاده) درم�رد برگزاری تجمع انتخابات� در اه�از بدون رعایت پروتکل های بهداشت� که برای مردم خطرآفرین بوده و سالمت شهروندان را به

مخاطره انداخته است، مدع� شد که این تجمع با مج�ز ستاد مل� مقابله با کرونا و با رعایت کامل دست�رالعمل های بهداشت� برگزار شده است.
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