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نشست آنالین بهارستاننشینان

شیوع کرونا مدتی است جلسات مجلس را به تعطیلی کشانده
است .برای حل این مساله و برگزاری جلسات به شکل آنالین یک
جلسه آزمایشی با حضور تعدادی از نمایندگان برگزار شد.
با همکاری سازمان فناوری اطالعات و هیات رییسه مجلس
قرار است با بررسی زیرساختها ،تا عادی شدن شرایط جلسات
مجلس به صورت آنالین و مجازی برگزار شود .چند روز قبل
نیز مدیرعامل ایرانسل اعالم کرد این جلسات قرار است بر بستر
اینترنت این اپراتور برگزار شود.
سامانه «مجلسیار» که پیش از این برای تبادل اطالعات و
اشتراکگذاری دادههای نمایندگان مجلس راهاندازی شده بود،
با افزودن گزینه شرکت در جلسات آنالین شرایط دسترسی
نمایندگان به این امر را مهیا کرده است .هنوز از این که آیا این
اتفاق قرار است ادامهدار باشد یا نه ،خبری در دسترس نیست.
سامانهای که از آن صحبت میکنیم صرفا یک سامانه داخلی با
دسترسی برای نمایندگان است .اما اگر قرار باشد جلسات مجلس تا
پایان کرونا به این صورت تشکیل شود ،باید برای حضور خبرنگاران
در این جلسات ،نمایش جلسات علنی و مواردی از این دست نیز
برنامهای اتخاذ و زیرساختهای مناسب مهیا شود.

ظریف :به تماشا نشستن تحریمهای آمریکا
غیر اخالقی است

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری بر تاثیر منفی
تحریمهای آمریکا بر روند مبارزه ایران با کرونا ویروس اشاره کرده و
سکوت کشورهای دیگر در قبال این تحریمها را غیر اخالقی خواند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پی شیوع
کروناویروس در ایران و تاثیر منفی تحریمهای آمریکا بر روند
مبارزه با آن در صفحه توییترش نوشت :تحریمهای غیرقانونی
آمریکا موجب کاهش منابع اقتصادی ایران شد که توان مبارزه
با کووید[ 19-کرونا ویروس] را کاهش میدهد .آنها واقعا افراد
بیگناه را میکشند.به تماشا نشستن این تحریمها غیراخالقی
است؛ این کار هیچ وقت کسی را از خشم آمریکا در آینده در امان
نگاه نداشته است.به کارزار جهانی و رو به گسترش عدم رعایت
تحریمهای آمریکا علیه ایران ملحق شوید.

موافقت فرمانده سپاه
با درخواست وزیر بهداشت درباره کرونا

معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی از موافقت فرماندهکل سپاه با درخواست وزیر بهداشت خبر
داد.سردار علیاکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگکننده نیروی
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از موافقت سرلشکر سالمی
فرماندهکل سپاه با درخواست وزیر بهداشت خبر داد.
وی افزود :فرماندهکل سپاه با مأمور شدن سردار اخوان معاون
امداد و بهداشت نیروی زمینی سپاه به وزارت بهداشت برای کمک
به مقابله با بیماری کرونا موافقت کرده است.
وزیر بهداشت طی نامهای خطاب به فرماندهکل سپاه
درخواست کرده بود تا سردار اخوان معاون امداد و بهداشت نیروی
زمینی سپاه بهمدت دوماه برای کمک به مقابله با کرونا به این
وزارتخانه مأمور شود.
در تماس تلفنی با ظریف مطرح شد؛

کمک  ۱۰میلیون دالری کویت به ایران
برای مقابله با کرونا

وزیر امور خارجه کویت از کمک انساندوستانه  ۱۰میلیون
دالری این کشور به ایران برای مقابله با کرونا خبر داد.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور
خارجه« ،شیخ احمد ناصر الجابر الصباح» وزیر امور خارجه کویت
پیش از ظهر دیروز در گفتوگوی تلفنی با «محمد جواد ظریف»
ضمن اعالم همبستگی با دولت و ملت ایران در مبارزه با شیوع
کرونا از کمک انساندوستانه  ۱۰میلیون دالری کویت به ایران
برای مقابله با کرونا خبر داد.در این گفتوگو وزیر امور خارجه ضمن
قدردانی از دولت و ملت کویت ،مبارزه با کرونا را مسئلهای جهانی
و مستلزم همکاری منطقهای و جهانی دانست.
ظریف با تقبیح تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا
علیه ملت ایران از کویت خواست در پویش جهانی برای توقف و
بیتوجهی به این تحریمهای غیر انسانی مشارکت فعال کند.
تاکنون چین ،ازبکستان ،ترکیه ،امارات ،آلمان ،فرانسه و
انگلیس ،ژاپن ،قطر ،جمهوری آذربایجان و روسیه و همچنین
سازمان جهانی بهداشت و یونیسف برای مقابله با شیوع کرونا به
ایران کمکهای انساندوستانه مادی و غیرمادی کردهاند.

نخست وزیر جدید عراق معرفی شد

رئیس جمهور عراق رسما «عدنان الزرفی» را مامور تشکیل
کابینه کرد.
خبرگزاری رسمی عراق (واع) از نخستوزیری «عدنان الزرفی»
برای دوره انتقالی خبر داد.
بر اساس این گزارش «برهم صالح» رئیس جمهور عراق ،دیروز
(سه شنبه  ۱۷مارس) ،طی حکمی رسما «عدنان الزرفی» را مامور
تشکیل کابینه کرد.
به گزارش فارس ،در این حکم ریاستی که با استناد به بند پنج
ماده  ۷۶قانون اساسی عراق ،صادر شد آمده است:
اول :عدنان عبدخضیر عباس الزرفی نخستوزیر مامورتشکیل
کابینه و معرفی وزرای خود و ارائه اسامی آنها به پارلمان برای
دریافت رای اعتماد طی حداکثر سی روز پس از صدور این حکم
است.
دوم :این حکم از زمان صدور اجرایی و در روزنامه رسمی
منتشر میشود.
تاریخ این حکم  ۲۱رجب  ۱۴۴۱مطابق با  ۱۶مارس ۲۰۲۰
است.
در پی ناکامی کمیته هفتنفره نمایندگان گروههای شیعی
عراق برای انتخاب نام نامزد نخست وزیری آتی عراق در روز
دوشنبه (دیروز  ۱۶ -مارس) که آخرین فرصت فراکسیون بزرگتر
پارلمان برای معرفی نخستوزیر بود ،برخی منابع از نخستوزیری
احتمالی عدنان الزرفی به عنوان رئیس فراکسیون پارلمانی النصر
در پارلمان عراق خبر داده بودند و انتظار میرفت که دیشب ،صالح
او را برای این پست معرفی کند ،اما این امر تا به امروز به دالیلی
نامشخص به تاخیر افتاد.

فرانسه در وضعیت «جنگی» علیه کرونا

کریستوف کاستانر ،وزیر کشور فرانسه گفت ،کسانی که این
تدابیر را نقض کنند ،باید جریمهای در حدود  ۱۳۵یورو پرداخت
کنند.به گزارش سایت اسکای نیوز ،پیشتر امانوئل ماکرون ،رئیس
جمهوری فرانسه دوشنبه شب در سخنانی گفت که اتحادیه اروپا
از روز سه شنبه مرزهای خارجی خود را به صورت کامل به مدت
 ۳۰روز میبندد.وی دستور داد که هرگونه آمد و شد غیرضروری
در فرانسه با هدف جلوگیری از شیوع ویروس ممنوع اعالم میشود.
ماکرون گفت ،تمامی سفرها میان کشورهای غیر اروپایی و
کشورهای اروپایی به مدت  ۳۰روز به حالت تعلیق درخواهد آمد.
رئیس جمهوری فرانسه در سخنان خود بارها از عبارت «ما در
وضعیت جنگ هستیم» استفاده کرد.
وی گفت :تجمعهای عمومی و دیدارهای خانوادگی یا میان
دوستان دیگر قابل انجام نیست ،دیدار دوستان در پارک یا در
خیابان دیگر ممکن نیست.
ماکرون همچنین از تعویق دور دوم انتخابات شهرداری که قرار
بود در  ۲۲مارس برگزار شود ،خبر داد ،اما زمان جدید برگزاری این
انتخابات را اعالم نکرد

خبر

روحانی در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

رییس جمهور در تماس تلفنی با رییس دانشگاه
علوم پزشکی گیالن با تاکید بر این که همه باید در
پویش»در خانه می مانیم» شرکت فعال داشته باشند،
گفت :دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست و همه
مسووالن به خدمترسانی مشغول خواهند بود.
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی در این
تماس تلفنی ضمن دریافت آخرین وضعیت شیوع
ویروس کرونا و همچنین روند درمان بیماران مبتال به
کرونا در استان گیالن  ،گفت :هر آنچه برای درمان
بیماران و مقابله با شیوع ویروس کرونا مورد نیاز باشد
با تولید در داخل و یا از طریق واردات تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت و ملت قدردان زحمات
پزشکان ،پرستاران و کادر درمان هستند ،اظهارداشت:
فداکاریهای امروز کادر درمانی کشور در تاریخ و ذهن
مردم باقی خواهد ماند.
روحانی در پاسخ به ابراز نگرانی رئیس دانشگاه
علوم پزشکی گیالن در خصوص احتمال افزایش
مبتالیان با انجام سفرهای نوروزی گفت :قطعا همه باید
در پویش»در خانه می مانیم» شرکت فعال داشته باشند
و امیدوارم ملت فهیم و شریف ما که همواره در کنار
یکدیگر برای رفع مشکالت تالش کرده اند  ،این بار نیز
در این پویش بزرگ برای تامین سالمت خود و سایر
شهروندان از سفرهای نوروزی اجتناب کنند و صرفا اگر
ناگزیر به سفر یا جابجایی بودند با حفظ اصول بهداشتی
نسبت به این کار اقدام کنند.
رئیس جمهور با اشاره به توانمندی و تخصص کادر
درمانی ایران در منطقه و جهان ،اجرای طرح غربالگری
وزارت بهداشت در استانهای مختلف کشور را بسیار
مهم خواند  .روحانی همچنین در خصوص تمهیدات
دستگاههای بهداشتی برای تامین سالمت و رفع مشکالت
احتمالی کادر سالمت در زندگی شخصی خود در این

هتک حرمت
حرم امام
رضا(ع) در پی
توقف موقت
زیارت

دولت در ایام عید تعطیل نیست

استان تاکید کرد و گفت :من دیروز هم اعالم کردم
دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست و همه مسووالن به
خدمت رسانی مشغول میباشند.
وی یادآورشد :از این فرصت استفاده کرده و تاکید
میکنم چنانچه در خدمت درمانی به مردم و تامین
نیازهای کادر درمانی در این ایام به مانع و یا مشکلی
برخورد کردید سریعا مسووالن و بویژه مسووالن ستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا را مطلع کنید تا برای رفع این
موانع در اسرع وقت اقدام شود.
در این گفتوگوی تلفنی ،ساالری رئیس دانشگاه
علوم پزشکی گیالن نیز گزارشی از وضعیت این بیماری
در استان خود و همچنین تالشهای انجام شده برای
کنترل شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح غربالگری کرونا از
سوی وزارت بهداشت شاهد کاهش مراجعات مردم به
بیمارستانها بودیم نسبت به احتمال افزایش مبتالیان

پس از بسته شدن دربهای حرم مطهر
رضوی بعد از نماز مغرب و عشاء شامگاه
گذشته به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر
ویروس کرونا ،عدهای با هجوم به سمت حرم
رضوی ،به این اقدام اعتراض کرده و موجب
هتک حرمت این آستان مقدس شدند.
گفتنی است حجت االسالم مروی تولیت
آستان قدس رضوی در پی ابالغ ستاد ملی
مبارزه با کرونا و وزیر بهداشت و درمان ،توقف
موقت زیارت حرم رضوی را از روز سه شنبه
 ۲۷اسفندماه اعالم کرده بود.

دکتر علیرضا زالی روز سهشنبه با اشاره به وضعیت کرونا
در تهران افزود :به نظر من رسانهها به اندازه کافی در زمینه کرونا
به شکلهای مختلفی اطالعرسانی کردهاند و هشدارهای گروه
پزشکی به آحاد مردم منتقل شده است ،اما هنوز مردم به اندازه
کافی شرایط را جدی نگرفته و حساسیت بسیار مهم این بیماری
را درک نکرده اند.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت ،وی با بیان
این که کرونا یک بیماری مهلک و بسیار جدی است ،گفت:
هیچکس از این ویروس مصون نیست و نمیتوان هیچ
تضمینی داد که اگر هر فردی امروز به این بیماری مبتال
شد ،عالمتدار باشد ،بلکه ممکن است بی عالمت باشد.
زالی تاکید کرد :یادمان باشد اگر امروز به ویروس مبتال
شویم ممکن است آن را به فردی در خانواده یا پدر و مادر
سالخورده منتقل کنیم که در آنها شدت بیماری بیشتر
خواهد بود.وی همچنین گفت :نظرسنجیهای ما و آن چه
در سطح شهر میبینیم ،نشان میدهد که متاسفانه همچنان
فعالیتها جاری است و شب عید امسال با سال گذشته هیچ
تفاوتی ندارد ،در حالی که باید توجه کرد که امسال با وجود
شیوع ویروس کرونا در ایران عید متفاوتی داریم.
زالی با اشاره به صفهای تشکیل شده برای خرید
آجیل و دیگر مایحتاج از سوی مردم گفت :باید توجه کرد
مردمی که در موارد غیر ضروری بیرون رفته و در صفهای
خرید آجیل و شیرینی قرار میگیرند ،خودشان را در خطر
مرگ قرار میدهند.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران افزود :این
شهامت نیست ،بلکه به استقبال مرگ رفتن است .ما در

تولیت آستان قدس رضوی روز دوشنبه
در جمع خدام آستان قدس تصریح کرده
بود :متاسفانه گاهی اتفاقاتی رخ میدهد که
شرایطی که باب میل ما نیست را بر ما تحمیل
میکند ،اکنون شرایط استثنایی داریم ،این
موضوع شعار ،سیاسی کاری یا شایعات نیست.
این خطر و گرفتاری جدی است که کل دنیا
را درگیر کرده ،موضوع شوخی بردار نیست.
همچنین چندی پیش دفتر مقام معظم
رهبری طی اطالعیهای اعالم کرد مراسم
سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنهای که همه

جامعه با هر اشتباه میتوانیم قربانی
ویروس کرونا باشیم.
وی افزود :تضمینی نیست که ما
قربانی بعدی نباشیم .بنابراین ،بحث
حیات و جان مطرح است و شوخی
ندارد.
وی تاکید کرد :خواهشم از همه
شهروندان این است که توجه کنند
آمار روزانه در تهران رو به افزایش
است و این نشان میدهد که مردم
در تهران توجه الزم به این بیماری
را ندارند.
زالی با بیان اینکه هر روز آمارها و تعداد بستریها در
تهران رو به افزایش است ،اظهار داشت :مردم در داخل شهر
تصور نادرستی از کرونا دارند و تصویر واقعی بیمارستانهای
ما را ندارند ،در حالی که اگر حجم بیماران بستری و بیماران
بدحال را مشاهده کنند ،متوجه عمق ماجرا میشوند.
وی افزود :اگر به آگهیهای ترحیم در اطراف خودمان
توجه کنیم ،درخواهیم یافت که خطر ویروس کرونا جدی
است.
بنا به اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
تاکنون در ایران  ۱۶هزار و  ۱۶۹نفر به این ویروس مبتال
شده اند که از این تعداد ۵ ،هزار و  ۳۸۹نفر بهبود یافته و
 ۹۸۸نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
سهم استان تهران از کل مبتالیان به ویروس کرونا به
 ۴هزار و  ۴۷نفر میرسد که باالترین رقم در کشور است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :رزمایش سراسری پیشگیری و پایش شیوع کرونا این نیرو که هماکنون در
کشور از سوی یگانهای نیروی زمینی در حال اجراست ،نقطه پایانی ندارد و تا نابودی کامل ویروس منحوس کرونا
ادامه خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی نیروی زمینی ارتش ،سرتیپ حیدری روز سهشنبه با تشریح مراحل مختلف این
رزمایش اظهارداشت :رزمایش در پنج مرحله در حال انجام است .مرحله نخست ،کنترل و پایش مجاری ورودی و
خروجی کالنشهرها ،شهرهای هدف (قم و رشت) و سایر شهرهای متقاضی خدمات است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود :گام دوم این رزمایش ضدعفونی کردن معابر و خیابا نهای شهرهای
هدف و شهرهای متقاضی است که در این راستا تعداد  ۵۶شهر تا به امروز با همکاری سایر نهادها ضدعفونی
شد هاند.
حیدری گام سوم رزمایش را اقدامات تشخیصی توصیف و خاطرنشان کرد :در این مرحله  ۵۲۰پست تشخیص
سیار در شهرهای مهم و هدف ایجاد کردهایم.
وی ایجاد نقاهتگاه و استراحتگاه برای شهرهای یاد شده را چهارمین اقدام نزاجا در این رزمایش خواند و تصریح
کرد :پنجمین اقدام نیروی زمینی ارتش در این رزمایش ،ایجاد بیمارستان صحرایی و سیار در شهرهای هدف ،شهرهای
پرجمعیت و شهرهایی که درآینده تشخیص داده شوند خواهد بود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش یادآور شد :کارکنان نیروی زمینی ارتش تا پایان بحران و نابودی کامل
ویروس منحوس کرونا در کنار مردم و کادر درمانی وزارت بهداشت و درمان کشور به خدما ترسانی خود
ادامه میدهد.

مصطفی داننده-روزنامه نگار :با مشتهایی
گره کرده با خشم با دهانی که آلوده به فحش و
ناسزا بود درهای حرم حضرت معصومه (س) را در قم
شکستند و وارد حرم شدند .روبرو حرم امام رضا(ع)
در مشهد ایستادند و هر چه دلشان خواست گفتند.
از این جنس تندرویها کم ندیدیم .افراط این
افراد همیشه به ایران ،اسالم و شیعه ضربه زده است.
نمونه بارزش ،قمه زنی این افراد در روز عاشورا .کافی
است نام شیعه را به انگلیسی در گوگل سرچ کنید تا
ببیند مردم جهان وقتی نام شیعه را جستجو میکنند
با چه تصاویری روبرو میشوند.
ماجرای سفارت عربستان را به یاد دارید؟ به
یاد دارید که تندروی برخی در تهران و مشهد چه

ساله در روز اول سال نو در حرم مطهر رضوی
برگزار میشد ،امسال به علت توصیههای
بهداشتی برای جلوگیری از گسترش بیماری
ناشی از ویروس کرونا برگزار نخواهد شد و
معظم له به مشهد سفر نخواهند کرد.
بازداشت یازده نفر در پی حمله به
حرم حضرت معصومه
دادستان عمومی و انقالب قم از
دستگیری  11نفر در پی هتک حرمت به
حریم حرم حضرت معصومه(س) خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین حسن غریب

هشدار زالی :تهرانیها به استقبال مرگ میروند

ادامه رزمایش پیشگیری ارتش تا نابودی کرونا

سرمقاله

با انجام سفرها در ایام تعطیالت نوروز ابراز نگرانی کرده
و بر لزوم خودداری هموطنان از سفر و ماندن در خانه
تاکید کرد.
آزادراه همت -کرج با حضور رییس جمهوری
افتتاح شد
قطعات  ٢و  ٣آزادراه شهید همت  -کرج ،با حضور
رییس جمهوری به بهره برداری رسید.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح روز
سه شنبه قطعه  ۲و  ۳آزادراه همت-کرج را به طول ٩.۶
کیلومتر افتتاح کرد .این قطعات شامل گرمدره تا شهرک
جهان نما  ۱/۵و قطعه سوم از شهرک جهان نما تا کرج
 ۵/۴کیلومتر خواهد بود.
طول کل این آزادراه  ۱۴.۵کیلومتر است و
بهرهبرداری از آن تاثیر بسیاری در کاهش ترافیک فعلی
تهران و استان البرز میگذارد .پیش از این قطعه اول
این طرح از تهران تا گرمدره  ۵کیلومتر افتتاح شده بود.

با بهره برداری از این طرح گلوگاههای ترافیکی
استان البرز و کلیه محورهایی که از غرب کشور به
ویژه استانهای قزوین ،زنجان ،تبریز و ...حذف
میشود.
عالوه بر این با بهرهبرداری از این آزادراه ۳۵ ،درصد
از بار ترافیکی جادههای مواصالتی استان تهران و البرز به
این آزادراه منتقل میشود.
این پروژه در تابستان سال ۹۷به پیشرفت فیزیکی
 ۸۰درصدی رسیده بود ،اما واحدهای مسکونی در مسیر
به عنوان معارضین این پروژه ساخت آن را متوقف کرد
و نهایتا با اختصاص مبلغ  ۲۵میلیارد تومان برای رفع
معارضین ،ساخت پروژه ادامه یافت.
با توجه به تاثیر افتتاح آزادراه همت-کرج به عنوان
یکی از  ۵آزادراه مهم در ساماندهی ترافیک محور تهران-
کرج  ،تامین منابع و مصالح مورد نیاز این پروژه در
اولویت دولت قرار گرفت و سرمایهگذار نیز با به کارگیری
تجهیزات و ماشینآالت مورد نیاز این پروژه را طبق
برنامه زمانبندی پیشبرد.
این آزادراه تکمیل کننده کریدور بینالمللی شرق
به غرب کشور است که با بهرهبرداری کامل از آن عالوه
بر کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی شاهد کاهش بار
ترافیکی درون شهری کرج با اتصال محور جدید به محور
چالوس و کالک و تسهیل دسترسی اهالی شمال کرج به
استانهای شمالی و تهران خواهیم بود.
طول مسیر این طرح۱۴.٥ ،کیلومتر با  ۲۹دهنه
پل تیپ با دهانه  ۱۰۲متر ۸ ،دهنه پل خاص با دهانه
 ۱۹۹متر ۲ ،دهنه تونل با طول  ۱۰۷۶متر و هر تونل
 ۵۳۸متر است.
محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری ،محمد
اسالمی وزیر راه و شهرسازی و عزیز اهلل شهبازی استاندار
البرز در این مراسم حضور دارند.

 ۷دستور وزیر بهداشت برای
مهار کرونا در کشور
وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی طی نامهای به
معاونان وزارت بهداشت و روسای
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر
کشور بر لزوم شناسایی سریع موارد
مبتال به کرونا و تحت مراقبت قرار
دادن آنها تاکید کرد.
وزیر بهداشت در نامهای به
معاونان وزارت بهداشت و روسای
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برای شناسایی سریع
موارد ابتال به بیماری کروناویروس دستور داد.
به گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
در متن نامه وزیر بهداشت به معاونان وزارت بهداشت
و روسای دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی آمده است:
«پاسخ محبت آمیز رهبر معظم انقالب به گزارش
اینجانب از شیوه عملکرد همکارانم در کنار عزیزان بسیجی
مهر تاییدی بر یک رویکرد جامعه محور مبتنی بر زیر
ساخت ارزشمند شبکه بهداشتی درمانی و تجربه مجددی
از همکاری بین بخشی صمیمانه بود با شرکایی که بارها
کارهای بزرگ را در عرصه سالمت با یاری و همراهی شان به
سرانجام رساندیم ،ضمن قدردانی از اظهارنظر و ابراز محبت
بزرگوارانه ایشان که موجب دلگرمی همگانی شد ،انتظار
میرود با سازماندهی هر چه بیشتر و همکاری هماهنگ
و بی وقفه در اسرع وقت هوشمندانه به موارد ذیل بپردازیم:

با اشاره به اقدام برخی افراد در هتک حرمت
به حریم حرم حضرت معصومه(س) بیان کرد:
عصر روز دوشنبه پس از اجرای تصمیم اتخاذ
شده مبنی بر بسته شدن درب های حرم مطهر
متاسفانه پس از اعالم این خبر شاهد تجمع عده
ای افراد در مقابل درب حرم مطهر بودیم.
وی بیان کرد :در پی اقدام عده ای از
افراد در راستای هتک حرمت به حرم حضرت
معصومه(س)  11نفر دستگیر شدند و این
افراد برای بررسیهای بیشتر همچنان در
بازداشت هستند.

 -۱موارد مبتال را سریعاً شناسایی و از گردونه آلودگی
خارج و تحت نظر قرار دهیم.
 -۲با استفاده از ظرفیت خارج بیمارستانی ،قرنطینه
خانگی و فضاهای بینابینی که فراهم نموده ایم ،بار سنگین
بیمارستانها و پرسنل درمانی را کاهش دهیم.
 -۳افراد در معرض خطر را که بدلیل تماس با افراد
مبتال امکان بروز عالئم بیماری را در روزهای آتی دارند ،سریعاً
شناسایی ،تحت مراقبت و پیگیری و ایزوالسیون قرار دهیم.
 -۴از اختالط و امتزاج جمعیتی با شناسایی فضاهای
احتمالی در استانها بشدت جلوگیری و مراقبت نمائیم تا بار
جدیدی بر نظام ارائه خدمات بدلیل توسعه اپیدمی تحمیل
نگردد.
 -۵جهت انتقال آموزشها به گروههای هدف از کلیه
امکانات و شیوهها به خصوص بهره گیری از ظرفیت صدا و
سیمای استانی دریغ نورزیم.
 -۶در ایجاد اکیپهای غربالگری از خروجی شهرهایی
که اعالم شده با همکاری دستگاههای ذیربط و نصب
تابلوهای هشدار در مسیر عبور و مرور مسافرین احتمالی و
توزیع مطالب آموزشی به نحو موثر عمل کنیم.
 -۷امید است مردم شریف کشورمان به هشدارهای
ماندن در خانه و پرهیز از سفر توجه فرمایند.
مع¬ الوصف ،آمادگی کامل جهت پذیرش موارد مبتال
و مراقبت از آنان را در استان فراهم نماییم.
امید است هرچه زودتر با لطف پروردگار و همت و
تالش همه عزیزان جشن مهار بیماری را همزمان با تبریکات
صمیمانه سال نو بر پا نماییم».

آخرین تصمیمات شهرداری تهران درباره طرح ترافیک

پیروز حناچی درباره طرح ترافیک و تغییرات آن با توجه به مخالفت استانداری تهران با اجرای طرح ترافیک با
همین شیوه فعلی گفت :در مورد طرح ترافیک مرجع تصمیم گیری به تنهایی استانداری تهران نیست .شورای ترافیک
شهر تهران که استانداری تهران ،راهور ،وزارت کشور و ...در آن نماینده دارند کمیته کاری دارد که این کمیته مامور
شده ارزیابی عملکرد طرح ترافیک از جهات مختلف را انجام دهد.
وی در گفتگو با ایسنا ،افزود :این کمیته نهایتا نظر کارشناسی خود را اعالم خواهد کرد و تدابیر الزم را اعالم
میکند .در حال حاضر بحثهای طرح ترافیک در شورای ترافیک مطرح است .در آخرین جلسه شورا هم بحث شد
که نهایتا از طریق معاونت حمل و نقل و ترافیک اطالع رسانی الزم انجام شود.وی ادامه داد :در این جلسه موضوعاتی
همچون شیوه برخورد با افرادی که در داخل محدوده زندگی میکنند و اینکه چه ساعاتی میتوان برای آنها به عنوان
ساعت معاف در نظر گرفت که برای پلیس نیز توسط دوربینها قابل کنترل باشد ،بررسی شد.وی تاکید کرد :در حال
حاضر اختالف نظری با پلیس نداریم و تمامی بحثهایی که با پلیس راهور داریم در بهترین شرایط خود قرار دارد چرا
که در فضای کارشناسی موضوعات بررسی میشود و کمیته کار شورای ترافیک فعال شده و هر موردی که میخواهد
به شورا بیاید ابتدا در این کمیته بر روی آن بحث میشود و بحثها نیز به صورت کارشناسی خواهد بود .البته ممکن
است مالحظاتی در دستگاههای مختلف برای اجرا وجود داشته باشد که در جلسات مطرح و بررسی میشود.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه تالش بر این است که تصمیم گیریها در فضای کارشناسی اتخاذ شود ،افزود :در
حال حاضر مشکلی به لحاظ اجرا نداریم و تالش میکنیم دستگاهها را با مجاب کردن وارد مرحله اجرا کنیم ،چون اگر
کار با رای گیری پیش برود و در عمل ،دستگاهی که مجاب نشده وارد اجرا شود با مشکالتی روبرو خواهیم شد؛ اما با
وجود روح همکاری قطعا نتیجه خوبی حاصل خواهد شد.

به بهانه شکستن در حرم حضرت معصومه(س)

ایستادن دربرابر قانونشکنها در فصل کرونا

مشکالت ریز و درشتی برای کشور ایجاد کرد .چه
ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد .چه زائرانی که
به خاطر رفتار این افراد از زیارت خانه خدا و مسجد
النبی و ائمه بقیع محروم شدند .حتی تماشاگران
فوتبال ما هم از دیدن بازی تیمهای محبوب خود در
برابر تیمهای عربستانی محروم شدند.
یادمان نرفته است وقتی پزشکان توصیه کردند
که مردم با توجه به شیوع کرونا در حرمها اجتماع
نکنند و مقام معظم رهبری،مراجع تقلید و علمای
بالد هم عمل به توصیه پزشکان را واجب دانستند،
این افراد فیلم لیس زدن ضریح حضرت معصومه و امام
رضا را در فضای مجازی پخش کردند که به سرعت
هم جهانی شد .فیلمهای که حس ناامنی را بین مردم

پخش کرد.
واقعا این گونه رفتار چگونه میشود تحلیل کرد؟
آیا به جز این است که جریانی در ایران به دنبال ایجاد
ناامنی فکری در جامعه هستند.
گاهی این تندروی باعث میشود که ما در مجامع
بینالمللی در جایگاه ضعف قرار بگیریم و کشورمان
توسط حکومتهایی مثل عربستان سعودی به ناامنی
متهم شود و گاهی هم حس ناامنی اجتماعی به خاطر
رفتار این افراد به مردم دست میدهد.
این افراد توهم خود برتری ا قانون را دارند.
آنها فکر میکنند چون برچسب مذهبی به رویشان
خورده است میتوانند هرکاری که میخواهد انجام
دهند و کسی هم حق ندارد به آنها بگوید باالی

چشمشان ابرو است.
شاید االن در زمانه کرونا ،بهترین وقت برای
نشان دادن قدرت قانون به این افراد است .باید این
جریان نشان داد که همه در برابر قانون برابر هستند.
وقتی وزارت بهداشت به عنوان مسئول کرونا در کشور
توصیه میکند که حرمها تعطیل شود باید این کار
انجام شود .وقتی وزارت ارشاد اجازه اکران فیلم یا
کنسرتی را میدهد باید آنها اجرا شود.
احکام قانونی تنها توسط حکمهای قانونی باطل
میشود وال غیر .باید جایی این خیابانکشیها و قد
علم کردن در برابر قانون تمام شود و چه زمانی بهتر
از امروز .زمانی که برخی هم در برابر قانون ایستادهاند
و هم سالمت جامعه را به خطر انداختهاند.

