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 خدا نام به

 روحانی حسن آقای جناب

  ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست 

 احترام؛ و سالم با

هاای ییرووتتای ور ماورو مهاار ویارون ،روناات کامن ص اکر ا  هاای ملای و صصییای ساا مانقبلی شبکه پیرو بیانیه

هااا بحاارانت صیلیلاای ماا ارنت وان اا اتملاای اجاارای بر اای ا  پی اانهاوهای ارا ااه شاا ت ا  جملااه ص ااکی  سااتاو 

هااای اطالعاااو و صاااارب سااا مان تواجتماعاااو و برقااراری آمااو ا ا  رات وورت بااه موجااا صامیاا  م اااه او

 یار باا سارعت و  ت انتظاار اسات صاا اقا اماو،ننا ای ایفاا مایش ا  پایش نشاش ار نا تییرووتتی ،ه ور این بحران بی

 وقت بی تری اناام شوو:

ی مساالوتین و رسااانی شاافاب و بااه هن ااام ا  جانااا سااتاو ملاای مبااار ت بااا ،رونااات رسااانه ملاای و همااهاطااال  . 1

صفااوو ور بر وروهاا و اطالعااو هاای شارایب بحاران اسات. ا  کارورو باه واورو وا ای واحا های ووتتای وست ات

-اعتناایی باه ا باار مایت باال صکلیفای ماروم و بایاعتمااویارا ه ش ت ا  طرب مسالوتین مصتلا ت موجاا ص ا ی  بای

 صر  واه  ،رو. های مروم را نیز سن ینهزینهو نهایتا  شوو

،اه مناار باه شایو  بی اتر  باه ویا ت باا نزویکای باه ایاام عیا  هاهای شهر،اهش سفر و صروو ور  یابان . به منظور2

رسااانی ،اااهی بااه ماارومت نیااروی هااای شاافاب و روشاان و اطااال ویاارون  واهاا  شاا ت کاامن واا ور وسااتوراتیم 

-وار شاوو و قرنلیناه اساتانرا ور سال  شاهر و باین شاهری عها ت اتیم  هااایان وساتور وتیت اجارایلانتظامی مسا

ای مااروم و مساالوتین هااای ساالیشهور ییاار ایاان وااورو بااا م ا لااه ،ار هااوری قاارار .یاارو.هااای بحراناای ور وسااتور

 های اجتماعی نیز پ ی   واه  آم .بحران تمحلی عالوت بر .سترا ویرون

و  ذیرپاایان اق اار آسایا .یری ا  ه اار ماااع  بارجلاو،اار و  یاباان و وسات هروشاان و ممنوعیت ،ار ،وو،اان. 3

صوجاه ویا ت  تای نشا ی و بان ا  طارب ووتات طای ساه ماات آینا تیاراناههاای ا  طریق ،مک نیز  نان سرپرست  انوار

آ اوی و مر یاای سااری  ور ص .یااری ور مناااطق حاشاایه ن ااینت پاو.ااان هااا و سااایر مرا،ااز ن هاا اریتبااه پاایش

هاای  یووای و موسسااو ییار ووتتای ور ساه میاهیات پروا ات جریماه بیماه و ماتیااو شار،ت همچنین . ن انیان

 .صامین اجتماعی و سا مان امور ماتیاصی ، ور سا مان بیمهمات آین ت ا  سوی 
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 وحاااک ،ااهااای مک ااوهه هااای اهاا ایی  ااارجیت اقااالمرسااانی سااتاو ملاای ،رونااا ور مااورو میاازان ،مااک. اطااال 4

رساانی وقیاق هاا  باه واورو شافاب و نیاز اطاال رب آنو میازان و محا  میاا صوساب مشامااو انتظاامی ش تکار احت

 نیا های جامیه به مروم.ورمورو 

بااه منظااور اناااام و ارو ارصباطاااو و هناااوری اطالعاااو ا  طریااق و اهاازایش پهنااای باناا   هیلتریناا ،اماا  . حااذب 5

هااای ور مناازج و جلساااو اینترنتاای و نیااز جاااری شاا ن وور،اااری و هیاتیاات،ارهااای اینترنتاای و وهیاتیاات ،سااا

 شرایب امن ارصباطی برای مروم.

،ااه رقبااه احتماااتی مانناا  ساای  ور مناااطق مصتلاا ت بااه طااوریمتو عملاای باارو  حااواو  ییر. پی اا یری علماای 6

ور  تووتاات اساات وظااای  ور  ماارتهااا و ایمناای ساا ها ،ااه ا جملااه ایروباای روو انااه بحااران ور بحااران ایااااو ن ااوو.

 اوتویت اق اماو قرار .یرو.

 ا  جهاااو مصتلاا  به اشاات و ورمااانتاسااتفاوت ا  ظرهیاات سااا مان به اشاات جهااانی و،مااک هااای بااین اتمللاای . 7

 صاهیزاو وتوا م و مناب  ماتی.

محتااوا و مسااتن  ور مساایر  هااای باااسااانی شاافاب و وقیااق و صوتیاا  برنامااهر. موظاا  نمااوون رسااانه ملاای بااه اطااال 8

هاای هارا ملای هاراهک شا ت و ایااو اعتماو اجتماعی ،ه صا،نون چناین نباووت و باه هماین وتیا  میا ان بارای رساانه

آساایا هااای اجتماااعی و رواناای ناشاای ا   انااه  اناا .هااای ،اااهش امیاا  اجتماااعی را بااه وجااوو آوروتنیااز  مینااه آنااان

ایاان واا ا و سایمات ص اا ی   واها  شاا . ا   ت باا نبااوو برناماه هااای جااذب ،ننا تن اینی ور  مااانی ه اروت و پیوسااته

رهیات هاای علمای و اجرایاای ور نظار باه رساانه ملای ماموریات واوت شاوو صاا ور ایاان ماورو باا اساتفاوت ا  هماه ی ظ

 حو ت های صصییی مصتل  به وی ت هنریت نشش اولی  وو را ایفا نمای .

هاای ییرووتتای هیااج و شانا ته شا تت ایاااو صساهیالو ا م بارای . باصوجه باه اعتمااو عماومی ماروم باه ساا مان9

مرومای وا ا  و هاای وریاهات ،ماکهاات باه منظاور امکاان هاای باانکی آنها ا جمله هیاج شا ن حساابسا مان این

،نا  صاا  ارج ، ور و هراهک ،رون شارایب وریاهات ،ااهاای ماورو نیاا  بحاران ،روناا ا   اارج ا  ، اورت ،ماک مای

 .بهتر ا  این بحران  ارج شویک

کاروری اسات بایا  ور اوتویات قارار .یارو و  «صشا م پی ا یری بار ورماان»اساتراص ی  بر این باوریک ،اه . ور پایان10

سات ،اه ی ، اور ور رسن آن قارار .یارو. با یهی اهای اجرایای ساتاو بحارانت باااصرین مشاام اجرایابرای هماهن ی صا
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هااا و نااو  ماا ا الو بایاا  همچنااان .ااذاری و صییااین وسااتوراتیم اصاااف هکاار ماا یریت و هرماناا هی بحاارانت سیاساات

ن مشاام اجرایای ، اورت ریاسات جمهاور صحت سیلرت و ارو به اشات باشا . اجارای ایان ماوارو نیاا  باه وروو باااصری

هااای علماای بااا واااحا نظااران  م اااورت پرواکاا  اساات یاا .منتشاا  هرما  ااواهیک ایاان مهااک را وارو ،ااه ا  شااما ماای

 وان  اهی و به وی ت پزشکان هیاج ور عروه بحرانت کروری صرین بصش م یریت بحران است.

 تهااای  ااوو باارای مشابلااه بااا ایاان بیماااریهمکاااری هااای  یاار هماارات بااا اوامااههااای ییرووتتاای عاااو شاابکهسااا مان

  نتایج اق اماو  وورا به وورو شفاب ور سل  جامیه .زارا و منت ر  واهن  ،رو.همچون .ذشته 

 .ایران ا  این بحران عزیز به امی  سالمتی و برون رهت ملت

 یریه و نیکو،اری موسساو ملی شبکه  

 ییرووتتی هایسا مان ساانه هایهمایش هماهن ی شورای  

 ور طبییی مناب  و  یست محیب هایص ک  شبکه ،  

 یابان و ،ار ،وو،ان یاری شبکه  

 (چاووا) بینایان ،ک و نابینایان هایص ک  شبکه 

 روش ری و وستی ونای  هرهن یت میرا  ییرووتتی هایص ک  هماهن ی شورای.  

 اعتیاو حو ت نهاو مروم سا مانهای ملی شبکه 

 ای   حو ت نهاو مروم هایسا مان ملی شبکه 

 ایران سرطان حو ت  یریه موسساو و مرومی های ص ک  ملی شبکه 

 ایران روانپزشکی انامن 

 (حاک) م نی جامیه حامیان 


