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اخبار

رد کلیات بودجه سال  ۹۹کل کشور

نمایندگان مجلس با کلیات الیحه بودجه سال  ۹۹مخالفت کردند؛
مخالفان بودجه معتقد بودند این بودجه متناسب با شرایط جنگ
اقتصادی نوشته نشده است.
نمایندگان در نشست علنی صبح دوشنبه مجلس شورای اسالمی
پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ،کلیات بودجه سال  99را با
 67رای موافق 114 ،رای مخالف و  3رای ممتنع از مجموع  191
نماینده حاضر در مجلس رد کردند.
مخالفان کلیات الیحه بودجه همخوانی نداشتن آن با برنامه ششم
توسعه ،بیتوجهی به شرایط جنگ اقتصادی و اصالح حداقلی در ساختار
بودجه را به عنوان مهمترین دالیل مخالفت خود عنوان می کردند اما در
مقابل موافقان معتقد بودند که به دالیل شرایط خاص تحریم نمی توان
انتظار تطابق جدی آن با برنامه ششم توسعه را داشت؛ آنها همچنین
افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت را از نقاط قوت این
بودجه عنوان میکردند.

واکنش وزارت خارجه
به مسدود شدن مرزهای کشور

سید عباس موسوی در گفتوگویی درباره وضعیت ویروس کرونا
در ایران گفت :سازمان بهداشت جهانی درباره برخی از مناطق جهانی
وضعیت اضطراری اعالم کرده و طبیعی هم است که اقداماتی که برای
مقابله با این ویروس باید انجام شود ،باید جمعی باشد.وی با بیان اینکه
زمانی که ایران به بیماری کرونا آلوده نشده بود ،نسبت به شیوع این
بیماری به ایران نگرانیهایی داشتیم ،اظهار داشت :وقتی ویروس کرونا
در کشور شناسایی شد ،همسایگان ما نیز نسبت به شیوع بیماری به
کشورشان نگرانیهایی داشتند که طبیعی هم است ،اما این مسئله نباید
مانع مراودات مردمی یا صادرات و واردات میان کشورها شود.
این دیپلمات ارشد ادامه داد :وزارت امور خارجه از طریق
سفارتخانه رایزنیهایی را با مقامات ارشد کشورهای همسایه شروع
کرده است که اطمینان بدهد هیچ گونه موارد مشکوکی از مرزها عبور
نخواهد کرد .از جمله مسائل ،گواهی صحت و سالمت است .بحث کاالها
هم در جریان است تا در این شرایط ،ضمن توجه و درک نگرانیهای
همدیگر ،مراودات تجاری ادامه یابد.
موسوی با بیان این که بسیار بعید است که این مسدودیت دائمی
و مستمر باشد ،گفت :این اقدام هم از جمله اقدامات پیشگیرانه و موقتی
که از سوی برخی از کشورها انجام شده است .ایران نیز در بحث ویزاها
به اتباع خارجی در حال فکر بر این مسئله است که صدور ویزا کاهش
یابد.وی با بیان اینکه امیدواریم با سرعت و جدیتی که در مبارزه نسبت
به بیماری کرونا در ایران وجود دارد ،به زودی شاهد روند معکوس
ابتال به این بیماری باشیم ،خاطرنشان کرد :امیدواریم انشااهلل این خبر
خوش را به مردم ایران و کشورهای همسایه بدهیم و این اطمینان را به
آنها بدهیم که خطری متوجه آنها نیست.

واکنش ترامپ به پیروزی سندرز
در انتخابات درونحزبی نوادا

ترامپ پیش از عزیمت به هند در محوطه کاخ سفید درباره
پیروزی سندرز در ایالت نوادا به خبرنگاران گفت :تصور میکنم این یک
پیروزی بزرگ برای برنی سندرز باشد؛ ببینیم چه میشود ،پیروزیهای
زیادی باید کسب کنند .امیدوارم که آنها (دموکراتها) رفتار و برخورد
منصفانهای با وی (سندرز) داشته باشند .به گزارش سیانان ،ترامپ
در حالی پیروزی سندرز در ایالت نوادا را به او تبریک گفت که در ۲۳
بهمنماه گفته بود ،ترجیح میدهد رقیب نهایی او در انتخابات آتی،
مایکل بلومبرگ میلیاردر باشد و تمایل ندارد با برنی سندرز روبرو شود،
زیرا سندرز هوادارانی واقعی در آمریکا دارد.
او گفته بود ،بلومبرگ نامزد میلیارد دموکراتها ،طرفدارانش را با
پول میخرد ،اما برنی سندرز هواخواهانی واقعی دارد.
سندرز  ۷۸ساله در انتخابات  ۲۰۱۶میالدی رقابت نزدیکی
با رقیب همحزبی خود هیالری کلینتون داشت و با وجود حمایت
گسترده ،از اعالم نامزدی نهایی حزب کنار گذاشته شد .او بار دیگر برای
انتخابات  ۲۰۲۰پا به عرصه گذاشته و تاکنون توانسته است در انتخابات
مقدماتی درون حزبی دموکراتها پیشتاز باشد.
سندرز سوم اسفند توانست در سومین انتخابات مقدماتی درون
حزبی در ایالت نوادا با  ۴۷.۱درصد آرا در صدر قرار گیرد و پس از او جو
بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا با  ۲۱درصد آرا قرار گرفت.
در همین حال «پته بوتیجیج» و «الیزابت وارن» نیز در این ایالت
هریک به ترتیب  ۱۳.۷و  ۹.۶درصد آرا را به دست آوردند.
دموکراتها پس از نوادا راهی کارولینای جنوبی خواهند شد که
قرار است  ۱۰اسفندماه انتخابات در این ایالت برگزار شود.
پس از آن نیز  ۱۳اسفندماه مهمترین انتخابات مقدماتی درون
حزبی موسوم به «سهشنبه» بزرگ خواهد بود که  ۱۴ایالت آمریکا بطور
همزمان در آن انتخابات برگزار خواهد شد.
دموکراتها تا پیش از همایش این حزب در تیرماه سال آینده،
 ۱۲انتخابات مقدماتی پیش رو خواهند داشت که آخرین آن در ۱۳
اردیبهشتماه  ۱۳۹۹خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا ،پنجاه و نهمین انتخابات
ریاست جمهوری در ایاالت متحده است که سوم نوامبر ۲۰۲۰
(سیزدهم آبان  )۱۳۹۹برگزار میشود.

ماهاتیر محمد استعفا کرد

دفتر نخست وزیر ساعت  ۱۳دیروز به وقت محلی استعفای خود
را تقدیم پادشاه مالزی کرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از رسانههای شرق آسیا ،دولت ائتالفی
دو ساله ماهاتیر محمد درماههای گذشته درگیر اختالفات سیاسی
در خصوص زمان انتقال قدرت به انور ابراهیم جانشین مشخص شده
ماهاتیر شده بود.
ماهاتیر محمد نخست وزیر  ۹۴ساله مالزی اذر ماه امسال در
مجمع ساالنه دوحه قطر این موضوع را مطرح کرده بود که وی میتواند
در سمت خود تا پس از سال  ۲۰۲۰میالدی باقی بماند.
دوره نخست وزیری در مالزی پنج سال است .دوره فعالیت ماهاتیر
از ماه مه  ۲۰۱۸شروع شده است .طبق گزارش رسانههای مالزی
براساس وعدههای انتخاباتی قرار بود ماهاتیر محمد پس از یک دوره
زمانی دو ساله قدرت را به انور ابراهیم واگذار کند.
ماهاتیر سال گذشته که هدایت ائتالف پاکاتان هاراپان (امید) را
برعهده داشت توانست رقیب خود نجیب رزاق نخست وزیر پیشین و
رهبروقت ائتالف جبهه ملی را شکست دهد.شکست تاریخی نجیب
توسط ائتالف تحت رهبری ماهاتیر محمد در حالی صورت گرفت که
وی در شش دهه اخیر قدرت سیاسی در این کشور جنوب شرق آسیا
را بدون وقفه در دست داشت .نجیب دریکسال اخیر با اتهامات گسترده
فساد مالی و اداری درنهادهای قضایی این کشور روبه رو شده است.
ماهاتیر همچنین پیش از بازنشستگی در سال  ۲۰۰۳بیش از دو
دهه در سمت نخست وزیری هدایت مالزی را برعهده داشت.
ماهاتیر درعین حال با اشاره به وعدههای انتخاباتی خود مبنی بر
تحویل قدرت به انور ابراهیم معاون پیشین وی و رهبر حزب عدالت
مردم مالزی گفته بود :من قول داده ام که برخی مشکالت اساسی که از
دولت قبل باقی مانده را رفع کنم و همینطور قول داده ام اگر از سوی
ائتالف پاکاتان هاراپان فردی نامزد رهبری آن شود ،کناره گیری کنم.
ادومین دوره نخست وزیری ماهاتیر در مه ( ۲۰۱۸اردیبهشت
 )۹۷آغاز شد .ماهاتیر محمد در نخستین دوره در سالهای  ۱۹۸۱تا
 ۲۰۰۳نخست وزیر مالزی بود و از وی به عنوان فردی یاد میشود که
طوالنیترین دوره نخست وزیری را دراین کشور برعهده داشته است.
انور ابراهیم  ۷۲ساله رئیس حزب عدالت مردم که براساس
وعدههای انتخاباتی قرار است جانشین ماهاتیر  ۹۴ساله شود و از
وی به عنوان نخست وزیر درانتظار یا نخست وزیر آینده این کشور
یاد میکنند ،اواخر شهریور ماه امسال ،گزارشها در مورد احتمال
جایگزینی عزمین علی وزیر کنونی اقتصادمالزی و یا «مخریز ماهاتیر»
پسر نخست وزیر را به جای وی رد کرد« .
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رئیس قوه قضاییه:پیروز انتخابات مردم بودند نه جناح و حزب خاص

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سالمت مردم از
حقوق عامه و ضروریترین مسائل کشور است ،گفت:
مقابله با ویروس کرونا همکاری ملی و همت همگانی
میطلبد.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز
شورایعالی قوه قضاییه با تقدیر از حضور پرشور مردم
در صحنه انتخابات اظهار داشت :انتخابات آزمونی الهی،
سیاسی و ملّی است و مردم با حضور ارزشمند خود در
این عرصه ،دشمن را ناامید کردند.
رئیس قوه قضائیه افزود :دشمن مدتها تالش کرد با
ایجاد یاس و تردید در جامعه ،مردم را نسبت به انتخابات
و سازوکار آن دلسرد کند و حتی در شب انتخابات
محدودیتهای مالی و پولی و بانکی را اعمال و تالش کرد
از شیوع یک ویروس برای کاهش حضور مردم سوء استفاده
کند اما مردم ما با عزم و اراده جدی وارد صحنه شدند و
حضور بامعنا و باصالبت آنها حقیقتاً قابل تقدیر است.
آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه پیروز انتخابات یک جناح
و گروه خاص نبود ،تصریح کرد :پیروز انتخابات ملت بزرگ
ایران است و مردم ما در برابر دشمنان و بدخواهان برنده
شدند و باید این پیروزی را به آنان تبریک گفت.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از مسئوالن اجرایی و
نظارت و همکاران خود در دستگاه قضایی که نقش
مهمی در برگزاری هر چه بهتر انتخابات داشتند،
خاطرنشان کرد :مردم وظیفه خود را در انتخابات انجام
دادند و اکنون نوبت منتخبان ملت است.
آیتاهلل رئیسی افزود :منتخبان ملت از همین امروز
با اندیشه ،همفکری و مشورت با صاحبنظران و حتی

الریجانی:
مردم با مشارکت
در انتخابات
به رکن اصلی
مردمساالری
اعتبار بخشیدند

با رقبای خود که نتوانستد رأی نصاب ملت را به دست
آورند ،باید برای رفاه اجتماعی ،گرهگشایی از کار مردم و
معیشت آنها و مساعدت به دستگاهها برای پیشبرد اهداف
نظام در گام دوم انقالب اسالمی برنامهریزی کنند.
رئیس قوه قضائیه ،افزایش اعتماد عمومی و ایجاد
و حفظ سرمایه اجتماعی را منوط به عملکرد خوب
مسئوالن دانست و اظهار داشت :آغاز مجلس یازدهم باید
با اقدام و عمل نمایندگان همراه باشد و بهگونهای عمل
کنند که امید و اعتماد مردم به دستگاهها و سازوکارهای
نظام افزایش یابد.
وی بر همین اساس ابراز امیدواری کرد که مجلس
یازدهم مجلسی قوی باشد که مورد تأکید رهبر معظم

رئیس مجلس گفت :مردم با مشارکت در
انتخابات و حضور در پای صندوقهای رای به
رکن اصلی مردمساالری اعتبار بخشیدند.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای
اسالمی در ابتدای جلسه علنی دیروز (دوشنبه)
خانه ملت اظهار داشت :از حضور عزتمندانه ملت
ایران در راهپیمایی روز  ۲۲بهمنماه و اهتمام
به مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی
سپاسگزار هستم.
وی افزود :مردم با مشارکت در انتخابات و
حضور در پای صندوقهای رای به رکن اصلی
مردمساالری اعتبار بخشیدند و با انتخاب
نماینده خود در مجلس شورای اسالمی نقش

رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت
بهداشت آخرین آمار مبتالیان و جان باختگان کرونا ویروس
جدید را اعالم کرد.
دکتر کیانوش جهانپور درباره آخرین آمار مبتالیان
کرونا ویروس در کشور ،گفت :طبق آمار ارائه شده تا پیش
از ظهر دیروز تعداد  ۱۸نفر در استان های مختلف مبتالی
جدید به کرونا ویروس جدید شناسایی شدند که از این تعداد
هشت نفر در استان قم ،یک مورد در استان همدان ،سه مورد
در تهران ،دو مورد در مرکزی ،دو مورد در استان اصفهان و
دو نفر در گیالن مبتالی جدید به کرونا ویروس شناسایی
شده است .همچنین از این  ۱۸نفر چهار نفر متاسفانه جان
باخته اند.
وی افزود :با این حساب شمار مبتالیان کرونا ویروس
مجموعا به  ۶۴نفر و مجموع فوتی ها به  ۱۲نفر رسید.
وی در واکنش به اظهارات نماینده قم درباره وجود ۵۰
فوتی در قم ،گفت :این آمار کذب است.
دستور رییس جمهوری به استانداران قم و
گیالن :همه امکانات بسیج شود
رییس جمهوری در تماس تلفنی با استانداران قم و
گیالن ،ضمن دریافت تازهترین گزارشها و اقدامات انجام
شده برای کنترل و ریشهکنی بیماری کرونا در این دو استان،
دستورات الزم را برای تسریع در پیشبرد روند برنامههای
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در
تماس با «بهرام سرمست» و «ارسالن زارع» استانداران قم
و گیالن ،ضمن اعالم همبستگی مجدد با شهروندان این دو
استان به ویژه خانواده هموطنانی که جان خود را بر اثر این
بیماری از دست دادند ،از استانداران این دو استان خواست
تا با بسیج همه امکانات ،تالش خود را در مسیر اطمینان
بخشیدن به مردم برای تامین سالمت آنان ،مضاعف کنند.
رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد که با مسوولیت و
فرماندهی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در ستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا ،هر چه سریعتر این بیماری
کنترل و با کمترین صدمات ،ریشهکن شود.
روحانی ضمن قدردانی از تالش بیوقفه پزشکان،
پرستاران و کادر درمانی بیمارستانهای کشور از جمله
استانهای قم و گیالن که با صبر و حوصله در کنار مردم
بودهاند ،همکاری همه نهادها در استانها را برای جلوگیری
از شیوع این بیماری و ریشهکنی آن ،تحت مدیریت
استانداران مورد تاکید قرار داد.
استانداران قم و گیالن نیز در این تماسهای تلفنی
گزارشی از اقدامات انجام شده برای کنترل و ریشهکنی
بیماری کرونا ارائه کردند.
وزیر بهداشت نامه استعفایش را تکذیب کرد
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در پی انتشار
نامهای کذب در شبکههای اجتماعی مبنی بر استعفای وی
به دلیل شیوع کرونا ویروس ،ضمن اعالم جعلی بودن این
استعفانامه تاکید کرد :سوگند میخورم تا آخرین لحظه
حیاتم و با تمام وجودم از خدمتگزاری صادقانه و بیوقفه
به نازنینترین مردم جهان دریغ نورزم .متن بیانیه وزیر
بهداشت به شرح زیر است:
«مردم شریف ایران،
نامهای کذب در شبکههای اجتماعی مبنی بر
استعفای اینجانب میچرخد .آنان که این سرباز جان
برکف وطن را میشناسند ،نیک میدانند که برای روزهای
راحت و عافیت نیامده ،آمده تا خود را فدای کشور و مردم
نازنین وطنش کند ،آمده تا خون دل بخورد ،تا مردم
کشورش غم نخورند ،نخوابد تا مردم کشورش آرام باشند
او که سه دهه پیش فرماندهی ریشهکنی ماالریا ،مبارزه
با وبا ،کنترل سرخک ،حذف کزاز و ریشهکنی فلج اطفال
را بهعهده داشته ،آمده تا با لطف پروردگار و به میدان
آوردن همه توان و تجربه دهههای عمر و بکارگیری
مشارکت همه عزیزان خردمند و پر تالش کشور کمر
بیماریهای واگیر و غیر واگیر را بشکند .مگر میشود
در روزهای سخت به هر بهانهای دولت و مردمش را تنها
بگذارد که به قول سعدی:
روان روشن سعدی که شمع مجلس توست /به هیچ
کار نیاید گرش نسوزانی
با همین مردم سیالبهای امسال را بدون حتی یک
همه گیری بیماری واگیر مهار کرد .آنفلوآنزای .N ۱ .H

انقالب و خواست و اراده مردم بوده و منتخبان ملت ،کار
و تالش را سرلوحه کارهایشان قرار دهند.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با
اشاره به شیوع ویروس کرونا و تهدید آن برای کشور،
گفت :امروز سالمت اجتماعی و سالمت مردم جزو
ضروریترین مسائل کشور و از وجوه مهم حقوق عامه
است که توجه به آن نیازمند نگاه و همراهی همگانی
است.
رئیس قوه قضاییه افزود :مسئول صیانت از سالمت
مردم وزارت بهداشت است که وارد میدان شده و در ستاد
وزارتخانه و استانها فعال شده و هم در حوزه بهداشت،
هم در بحث درمان و هم در زمینه پیشگیری اقداماتی

خود را در مسیر اداره کشور در چهار سال آینده
انتخاب کردند .از حضور کاندیداها در انتخابات
سپاسگزارم و به منتخبین تبریک میگویم.
وی عنوان کرد :از رهبری معظم انقالب
اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای(دامت برکاته)
که با رهنمودهای خود همگان را به انجام این
فریضه ملی دعوت کردند ،تشکر می کنم.
الریجانی افزود :همچنین از زحمات همه
هیأت های نظارت و هیأت های اجرایی و همه
بخش های وزارت کشور ،استانداران ،فرماندارن،
بخشداران که ماه ها در این امر تالش کردند
قدردانی می کنم؛ از عزیزان نیروی انتظامی،
وزارت اطالعات و نیروهای مسلح که در تأمین

امنیت انتخابات سعی وافر داشتند تشکر و از
رسانه های گروهی به ویژه صداوسیما که در
اطالع رسانی همت کردند قدردانی می کنم.
وی در ادامه برای همکاران خود که
مجددا توفیق خدمت یافتند ،آرزوی سعادت
و خدمتگزاری بیشتر به ملت کرد و اظهار
داشت :برای همکاران عزیزی که به هر دلیلی
امکان حضور در این میدان خدمتگزاری
نیافتند ،توفیقات جدید در آینده در سایر
«عسىٰ أَ ْن تَ ْک َر ُهوا شَ ْیئًا
عرصه ها آرزومندم؛
َ
َو ُه َو خَ ْی ٌر ل َ ُک ْم».
وی ادامه داد :از ملت عزیز تقاضا دارم در
بحث مبارزه با ویروس کرونا ،دستورالعمل های

جدیدترین آمار از شیوع ویروس کرونا در ایران
جنجال نماینده قم در مجلس /فوت  ۵۰نفر براثر کرونا

در این میان دیروز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسالمی اظهاراتی مطرح کرد که به
حواشی پیرامون کرونا دامن زد .این نماینده آمار وزارت بهداشت درباره قربانیان این بیمار در قم را رد کرد و گفت
که تعداد جانباختگان کرونا  ۵۰نفر است .او تاکید کرد که باید شهر قم قرنطینه شود .او مدیریت وزارت بهداشت
را ضعیف ارزیابی و وزیر بهداشت را متهم به «دروغگویی» کرد.
این آمار دقایقی بعد از سوی وزارت بهداشت تکذیب شد ،ایرج حریرچی قائم مقام وزیر گفت که اگر یک
چهارم این آمار صحنت داشته باشد استعفا میدهد ،او از نماینده قم خواست اسامی  ۵۰نفر را به صورت محرمانه
اعالم کند.
ظاهرا امیرآبادی فراهانی در صحن علنی مجلس حالش نامساعد میشود و مجلس را ترک میکند .خبرگزاری
ایسنا گزارش داده است «پس از آن یکی از کارمندان مجلس با حضور در جایگاه هیات رئیسه ،اقدام به ضدعفونی
کردن میز و صندلی کار وی کرد».
براساس گزارشها صبح دیروز در ورودی مجلس دمای بدن نمایندگان چک میشد و اگر نمایندهای دمای
بدنش باال بود در خواست میشد که وارد صحن نشود ،اما ظاهرا امیر آبادی به این توصیه توجهی نکرده است .یکی
از نمایندگان گفته که او مشکوک به ابتال به بیماری کروناست .البته پس از آن امیرآبادی ادعای ابتال به کرونا را
قویا رد کرد.
امیرآبادی فراهانی شب گذشته نیز دو توئیت انتقادی از عملکرد وزارت بهداشت در کنترل بحران کرونا منتشر
کرد .نماینده قم نوشت« :دولت هنوز کرونا را درقم جدی نگرفته روزانه همچنان دارند تعدادی جان خودشون را از
دست میدهند لباس فضایی برای پرستاران نمیفرستند پزشک متخصص ریه نیست همه دلهره دارند».
او در توئیت دیگری از ابتالی رییس دانشگاه علوم پزشکی قم به کرونا خبر داد ،او نوشت« :آقای رئیس جمهور
گفتند فرمانده عملیات برعلیه کرونا وزیر بهداشت است خوب مرکز کرونا گفتید قم است چرا فرمانده به قم نمیاد
ضمن این که آزمایش رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم که مثبت اعالم شده یعنی ما فرمانده گردانمان هم
مجروح شده و فرمانده نداریم».
اختالف دیدگاه نماینده قم باوزارت بهداشت واکنشهای زیادی را در پی داشته است .مرتضی روحانی
فعال رسانهای اصولگرا در توئیتی نوشته است« :نمیشه در لحظات بحرانی هم امیرآبادی درست بگه و هم معاون
وزارتخانه .نمیشه حرف مفت زدن بیهزینه باشه .دادستان باید ورود کند و هر کدام دروغ گفته اند را به میز
محاکمه بکشاند .نتیجه سکوت دادستانی تثبیت ایده براندازانهٔ «همهشان دروغگو اند» است».
 ۱که در کشوری پیشرفته هزاران مرگ بر جای گذاشت را
زمین گیر کرد و اینک با لطف پروردگار و با تکیه بر خرد
جمعی ،دانش و تالش همکاران پزشک ،پرستار و همه کادر
بهداشتی و درمانی کشور از بهورزان عزیزخانههای بهداشت
تا عالیرتبهترین متخصصین بیمارستان¬های دانشگاهی ،از
خدمتگزاران مراکز درمانی تا مدیران ارشد ستادی در کلیه
دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین بهره گیری از همراهی
بی بدیل دیگر اعضاء محترم دولت ،ایثار نیروهای مسلح و
سازمانهای مردم نهاد و هوشمندی و همراهی مردم شریف
و آگاه کشور میرود تا ویروس کرونا را به زانو در آورد و
افتخاری دیگر در عرصه بین المللی برای جمهوری اسالمی
ایران ثبت کند .او اولین بار با شنیدن خبر ویروس کرونا در
چین ایستاد تا به نفع مردم کشورش اقدامات سختگیرانه
عبور و مرور اعمال کند و آمادگی جهت این یورش احتمالی
فراهم نماید.
امید است در روزهای آینده با آگاهی و همراهی مردم
عزیز و همکاران سخت کوشم شاهد مهار و کاهش مبتالیان
به ویروس باشیم .سوگند میخورم تا آخرین لحظه حیاتم
و با تمام وجودم از خدمتگزاری صادقانه و بی وقفه به
نازنینترین مردم جهان دریغ نورزم.
عزت ،سربلندی و سالمتی همگان آرزوی این
خدمتگزار کوچک ایران زمین است.
همواره شاد و تندرست باشید».
شناسایی اولین مورد کرونا در عراق
عراق از شناسایی اولین مورد ابتال به ویروس کرونا
در شهر نجف خبر داد .خبرگزاری دولتی عراق به نقل از
مسئوالن بهداشتی نجف گزارش داده است که این فرد یک
شهروند ایرانی است که برای تحصیالت مذهبی و پیش از
بسته شدن مرز به نجف سفر کرده است.
ثبت نخستین مورد کرونا در بحرین
وزارت بهداشت بحرین دیروز -دوشنبه -اعالم کرد
که نخستین مورد ابتال به ویروس کرونا در این کشور ثبت
شده که مربوط به یک شهروند بحرینی است که از ایران
بازگشته بود.وزارت بهداشت بحرین اعالم کرد که این فرد
عالئم مشکوک داشت و بالفاصله آزمایش¬های الزم انجام
شده و پس از اطمینان از ابتال وی به ویروس به بیمارستان
منتقل شده است.
 ۲بیمار مبتال به کرونا در گیالن بهبود یافتهاند
ارسالن زارع ،استاندار گیالن ،با اشاره به برگزاری
جلسات در رابطه با کرونا ویروس گفت :به سبب اهمیت
موضوع شیوع ویروس کرونا در گیالن از هفتههای گذشته
جلسه شورای پدافند غیرعامل ،قرارگاه زیستی و مدیریت
بحران با یکدیگر ادغام شدند و اکنون هریک از زیرمجموعهها،
وظایف مشخصی را بر عهدهدارند.

صورت گرفته و گزارشهای آن نیز از طریق رسانه ملّی
اعالم می شود.
وی در عین حال متذکر شد :عالوه بر وزارت
بهداشت و ستادی که با حضور نمایندگان دستگاههای
مختلف از جمله قوه قضائیه برای مقابله با کرونا تشکیل
شده ،یک همت همگانی و همکاری همه بخشها و
مسئوالن در برخورد همهجانبه با این مسأله الزم است.
ت اهلل رئیسی تأکید کرد :باید به مردم اطمینان
آی 
داده شود که با همت همه دستگاهها و رعایت همه اصول
و نکات ضروری در حوزه بهداشت و تسلط روزافزون
مسئوالن بهداشتی و درمانی در خصوص کرونا ،سالمت و
امنیت روانی آنها افزایش خواهد یافت.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برنامههای دشمنان
برای التهابآفرینی در بازار در روزهای پایانی سال اظهار
داشت :این روزها اخباری از افزایش قیمتها در بازار
شنیده میشود که الزم است به سرعت کنترل شود.
وی افزود :معیشت مردم از مهمترین مسائل است که
همواره مورد تهدید دشمن بوده و دشمن تالش میکند
با ایجاد نارضایتی در جامعه و ایجاد یاس و ناامیدی بین
مردم به اهداف پلید خود برسد و پادزهر این فتنه و
توطئه ،کار و تالش و پیگیری و نظارت است.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد :همه مسئوالن و
دستگاههای مربوطه از جمله سازمان تعزیرات و سازمان
حمایت از مصرفکنندگان باید وارد میدان شوند و
ت کاالها افزایش یابد و معیشت بر مردم
نگذارند قیم 
تنگ شود و هر جا نیاز به حضور دستگاه قضائی باشد،
آماده همکاری هستیم.

وی از بهبودی دو نفر از مبتالیان به کرونا ویروس خبر
داد و گفت :پس از نمونهبرداری از بیماران مشکوک و بر
اساس گزارش وزارت بهداشت ،دو مورد جدید ابتالی قطعی
به کروناویروس در استان گزارششده و دو نفر دیگری که
پیشتر بستری بودند ،پس از مداوا در بیمارستان و بهبودی،
به خانه بازگشتهاند.
کرونا از مشهد به کویت رسید!
وزارت بهداشت کویت روز دوشنبه ( ۵اسفند) ،ابتالی
سه تن به ویروس کرونا در این کشور را تایید کرد و اعالم
کرد این سه نفر اخیرا از مسافرت به کشور ایران بازگشته
بودند.
به گزارش القبس کویت ،وزارت بهداشت کویت طی
بیانهای مطبوعاتی اعالم کرد که آزمایشات اولیه انجام شده
بر روی تعدادی از مقیمان این کشور که اخیرا از شهر مشهد
در جمهوری اسالمی ایران به کشور بازگشته اند ،منجر به
شانسایی سه مورد ابتال به کروناویروس جدید شده است.
این وزارتخانه در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت :پرونده
اول مربوط به یک شهروند کویتی  ۵۳ساله است و پرونده
دوم برای یک شهروند سعودی  ۶۱ساله است .وضعیت
بهداشتی این افراد تاکنون عادی است و هیچ عالئمی از این
بیماری را نشان نداده اند .با این حال وزارت بهداشت کویت
تابعیت مورد سوم را مشخص نکرد ،اما سن این فرد را ۲۱
سال ذکر کرده است.
وزارت بهداشت کویت همچنین با اعالم اینکه هر سه
مورد تحت نظارت دائمی کادر پزشکی قرار دارند ،تأکید کرد:
وزارت بهداشت با هماهنگی دستگاهها و مسئوالن ذیربط
در کشور ،اقدامات احتیاطی الزم را مطابق با توصیههای
علمی ،شرایط و ضوابط مصوب سازمان جهانی بهداشت
انجام خواهد داد .این وزارت همچنین افزود :وزارت بهداشت
این آزمایشهای تشخیص کروناویروس جدید را با استفاده
از کیتهای آزمایشی مخصوص که برای تشخیص ویروس
کرونا تأیید شده اند انجام داده است.
تخصیص  ۵۳۰میلیارد تومان برای مقابله با کرونا
محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،از
اختصاص  ۵۳۰میلیارد تومان کمک مالی به وزارت بهداشت
و درمان برای پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس خبر داد.
وی خاطرنشان کرد که بعد از هماهنگی با وزیر
بهداشت و تماس تلفنی با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی
قم ،گیالن و شهید بهشتی تهران و اعالم آمادگی دولت برای
هرگونه کمک از جمله پشتیبانی مالی برای پیشگیری و
مقابله باکرونا ،مبلغ  ۵۳۰میلیارد تومان به وزارت بهداشت و
درمان تخصیص یافت.
ابالغ دستورالعمل مقابله با کرونا به مدارس
در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا

ستاد ملی با این امر را به دقت رعایت کنند و
همه دستگاه های حکومت موظف هستند به
دقت مصوبات این ستاد را که از پشتیبانی شورای
عالی امنیت ملی برخوردار است رعایت کنند چرا
که به سالمتی مردم عزیز مربوط است.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان
خاطرنشان کرد :از کمیسیون بهداشت و درمان
نیز می خواهم مستمرا و با دقت موضوع را زیر
نظر داشته باشد؛ الزم است کمیسیون عمران نیز
در زلزله آذربایجان غربی پیگیری الزم را کند
تا دستگاه های اجرایی با سرعت به کمک زلزله
زدگان بشتابد؛ این دو کمیسیون گزارش کار خود
را به مجلس ارائه کند.

دستورالعمل مقابله با عفونتهای حاد تنفسی ناشی از
کرونا ویروس به ادارات کل آموزشوپرورش استانها و
مدارس ابالغ شد .بر اساس دستورالعمل ابالغی ،ادارات
کل آموزشوپرورش استانها باید در یک طرح ضربتی و
سراسری نسبت به برگزاری دوره آموزشی و توانمندسازی
باهدف انتقال مفاهیم اصول بهداشت فردی و توصیههای
پیشگیرانه بهداشتی در قالب محتواهای آموزشی دیداری و
شنیداری به دانش آموزان کارکنان ،اقدام کنند.
براساس گزارش مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی
وزارت آموزش ،برخی از مفاد این دستورالعمل به شرح زیر
است:
از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان استان؛ مناطق ومدارس در آموزش والدین استفاده و مراقبت از دانش آموزان
در یک اقدام هماهنگ و همسوی خانه و مدرسه صورت
بگیرد.
برنامههای جبرانی آموزش دروس ،ویژه دانشآموزانیکه به علت سرماخوردگیهای فصلی از حضور در مدارس
محروم میگردند ،توسط معاونتهای آموزشی و مدارس
مربوطه تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته شود.
برگزاری کلیه کنگرهها ،گردهماییها ،اردوها ومسابقات تا اطالع ثانوی ممنوع میباشد.
 نسبت به تأمین و توزیع مواد شوینده و صابون مایعکافی و سطل زباله دردار مجهز به کیسهزباله برای کلیه
مراکز تابعه اعم از آموزشی و اداری اقدام و در مدارسی که
فاقد لولهکشی صابون مایع هستند از بطریهای صابون مایع
استفاده شود ،استفاده از صابون جامد ممنوع میباشد.
 نسبت به تأمین مایع ضدعفونیکننده ،مانند الکل ۶۰درصد ( ۶۰درصد الکل و  ۴۰درصد آب) برای ضدعفونی
تجهیزات و فضاهای مورداستفاده عمومی مانند وسایل
عمومی آزمایشگاهی ،ورزشی :موس و کیبورد کامپیوتر،
دستگیره درها و فضاهای عمومی اقدام و سرویسهای
بهداشتی ابتدای صبح و بعد از هر زنگ تفریح شستشو و
ضدعفونی شود.
 از توزیع مواد غذایی پخته شده ،ساندویچهایدستساز در مدرسه خودداری شود و بیشتر برآوردن لقمه
سالم از منزل تأکید شود.
 اطالعرسانی به والدین صورت گیرد تا فرزنداناز وسایل شخصی خود از قبیل :لیوان ،دستمالکاغذی،
نوشتافزار شخصی استفاده کنند.
دانشآموزانی که دارای عالئم اولیه سرماخوردگی وآنفوالنزا (با عالئم سرفه ،گلودرد وتب) هستند بهویژه دارای
سابقه بیماری مزمن قلبی و ریوی و نقص ایمنی نیز هستند
شناسایی و از آنها خواسته شود که در مدرسه حضور نیابند.
 بهتر است آموزش به دانش آموزان ،بهصورت عملیو میدانی صورت گیرد و شستن صحیح دست با یادگیری
مشاهده و تمرین عملی به دانش آموزان آموزش داده شود.
 نسبت به آموزش مستخدمین ،سرایداران و رانندگانسرویسهای ایاب و ذهاب مدارس در راستای رعایت امور
بهداشتی تاکید گردد.
 از ظرفیت برنامه ویژه مدرسه (بوم) ،همچنین ازظرفیت درس انشا ،نقاشی و سایر دروس مرتبط ،در راستای
پیشگیری و کنترل کرونا ویروس استفاده شود.
مسئول مبارزه با کرونا در قم به قرنطینه رفت
بر اساس اطالعیه علوم پزشکی قم ،از آنجایی که دکتر
محمدرضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ،در طی
روزهای گذشته در تماس مکرر با بیماران مبتال به کرونا بوده
است ،بنا بر توصیه پزشکان میبایستی مدتی در قرنطینه
تحت نظر قرار گیرند.
در همین راستا طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا
قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ،دکتر علی ابرازه به
عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه منصوب شد.
با احترام با توجه به شیوع بیماری تنفسی ویروسی
کرونا در استان و نیاز به همکاری همه جانبه جهت
پیشگیری و کنترل این بیماری ،نظر به تعهد ،شایستگی
و تجربیات ارزشمند جنابعالی ،به موجب این ابالغ به عنوان
«قائم مقام اینجانب در مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری
ویروسی کرونا» منصوب میشوید تا با استفاده از تجربیات و
سوابق ارزنده در چارچوب شرایط و وضعیت اضطراری جاری
انجام وظیفه نمایید.
بر اساس تویئت امیرآبادی نماینده قم تست کرونای
دکتر قدیر مثبت اعالم شده است.

