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شیب نمودار ابتال به کرونا در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود
ایرنا« :کیانوش جهانپور» ،رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در
توئیتی تاکید کرد :شیب نمودار ابتال به کرونا در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود.
وی جمعه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت :شیب نمودار ابتال به کرونا در روزهای
آینده کماکان صعودی خواهد بود ،درخانه ماندن ،محدودیت تردد ،کاهش مراودات و رفت و
آمدها ،پرهیز از سفرهای غیرضروری ،لغو هرگونه تجمع و اجتماع در سراسر کشور در کنار
رعایت نکات بهداشت فردی ،تنها راه های کنترل بیماری کووید ۱۹در هفته های آتی خواهد بود.

ممنوعیت صادرات صابون
فارس :رئیس انجمن تولید کنندگان محصوالت شوینده ،ظرفیت تولید این محصوالت را در
کشور  3برابر مصرف داخل اعالم کرد و گفت :طبق مصوبه اخیر ،صادرات صابون و آب ژاول
عالوه بر صادرات محصوالتی مانند ژل ضد عفونیکننده ،ممنوع شده و وزارت صنعت این
موضوع را به ما اعالم کرد که از تولید کنندگان خواستهایم آن را رعایت کنند«.علم بیگی»
همچنین با اشاره به سرعت صدور پروانه تولید محصوالت ضد عفونی کننده از سوی سازمان
غذا و دارو گفت :در زمان شیوع آنفلوانزا در ماه های قبل این اقدامات در مورد تولید مواد ضد عفونی کننده
صورت گرفت ولی بعد از آن با توجه به این که تولید به صرفه نبود ،کارخانهها به تغییر محصوالت تولیدیشان
ادامه ندادند اما دوباره با افزایش نیاز بازار ،تغییر پروانه تولید به صورت  24ساعته انجام میشود.

افزایش  ۳برابری هجوم ملخهای صحرایی
خبرگزاری صدا وسیما :رئیس سازمان حفظ نباتات گفت :پیش بینی میشود میزان هجوم
دسته جات ملخهای صحرایی امسال نسبت به پارسال  ۳برابر افزایش یابد« .محمدرضا
درگاهی» افزود :با توجه به تغییر شرایط اقلیمی در شمال و شمال شرق آفریقا ،هندوستان،
پاکستان و استانهای جنوبی کشور که متأثر از بارندگی های بسیار خوب امسال است به
نظر میرسد هجوم ملخهای صحرایی تا  ۳برابر افزایش یابد.

عرضه کاال  ۵۰درصد افزایش یافت
خبرآنالین :سخنگوی ستاد تنظیم بــازار گفت :با هدف آرامــش بخشی در بــازار و تامین
مایحتاج عمومی مردم شارژ ذخایر کاالهای اساسی و شویندهها در فروشگاههای زنجیرهای
آغاز شد« .محمدرضا کالمی» با اشاره به این که کشور به هیچ عنوان با کمبود کاالیی روبه رو
نیست ،افزود :در سال های گذشته به رغم شدیدترین تحریم ها کاالهای اساسی مورد نیاز
مردم با قیمت های متعارف و مصوب تامین شده است و در شرایط کنونی با هدف ایجاد
آرامش در بازار حجم کاالهای عرضه شده به بازار بیش از  ۵۰درصد را تجربه کرد.

آمار ابتالی قطعی به ویروس کرونا
ایرنا :رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :آخرین آمار
ابتالی قطعی به ویروس کرونا در کشور  ۳۸۸نفر است که  ۷۳نفر ظرف روزهای گذشته
بهبود یافته و  ۳۴نفر فوت کردهاند .کیانوش جهانپور روز گذشته درباره آخرین آمار ابتالی
قطعی و فوت ناشی از ویروس کرونا در کشور بیان کرد :از ظهر پنج شنبه تاکنون  ۱۴۳مورد
تشخیص قطعی ویروس کرونا در کشور گزارش شده است .در تهران  ۶۴نفر مورد جدید،
گیالن  ۲۵مورد ،قم  ۱۶مورد ،اصفهان  ۱۰مورد ،مازندران  ۶مورد جدید ،اردبیل یک مورد ،البرز  ۳مورد،
سمنان  ۲مورد ،کردستان  ۲مورد ،قزوین  ۲مورد ،آذربایجان شرقی  ۴مورد ،خوزستان  ۳مورد و گلستان ۲
مورد تشخیص داده شده است که از این تعداد  ۸نفر فوت کردند .جهانپور گفت :میانگین سنی بستری بیش از
 ۵۰سال و میانگین سنی فوت شدگان باالی  ۶۰سال گزارش شده است.

سامان دهی وضعیت ماسک در کشور

ایسنا :جلسه مشترک هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ،سازمان غذا و دارو
و اداره کل تجهیزات پزشکی برای سامان دهی وضعیت ماسک در کشور برگزار شد« .مهدی
یوسفی» رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ،با اشاره به این که برای
تولیدکنندگان ماسک در سراسر کشور تضامینی را در نظر گرفتهایم تا حتی پس از سپری
شدن اپیدمی ویروس کویید  19همچنان از آن ها حمایت شود ،افزود :برخالف ابالغیه
تعدادی از تولید کنندگان ماسکهای تولیدی خود را به وزارت بهداشت تحویل نداده اند.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به جامعه پزشکی و پرستاری مطرح کردند:

تشکر صمیمانه از زحمات پزشکان
و پرستاران در مبارزه با کرونا
رهبر معظم انقالب اسالمی ،صبح پنجشنبه
در پیامی بــه جامعه پزشکی و پرستاری
بــا تشکر صمیمانه از وزارت بهداشت
و هــمــکــاران وزیـــر ،پــزشــکــان ،پــرســتــاران
و ک ــادره ــای درمــانــی و مجموعه دســت
ان ــدرک ــاران پزشکی کــشــور در مواجهه و
مبارزه با ویروس کرونا خاطرنشان کردند:
این زحمات بسیار با ارزش ،جایگاه جامعه
پزشکی و پرستاری را در جامعه باال میبرد
که برده است و اجر و ثواب الهی را به دنبال
خواهد داشــت .به گــزارش پایگاه اطالع
رســانــی دفــتــر مــقــام معظم رهــبــری ،متن
سخنان حضرت آیت ا ...خامنهای به این
شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم .بنده می خواهم
صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و
مجموع ه دستاندرکاران پزشکی در مواجهه
و مبارز ه با این بیماری که اخیر ًا در کشور

بهوجود آمــده اســت .همچنین تشکر کنم از
وزارت بهداشت و درمان و مجموعه همکاران
آقای وزیر بهداشت در این مجموعه به خاطر

تالش هایی که می کنند و زحمتی که می
کشند .من برنامه امروز را (صبح پنج شنبه)
فقط ترتیب دادم برای همین که این تشکر
را بکنم در حضور آقای دکتر مرندی رئیس
محترم فرهنگستان علوم پزشکی .دوست
داشــتــم ایــن تشکر قلبی خ ــودم را بــه همه
برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و
کادرهای درمانی عرض بکنم .انشاءا ...که
موفق باشید .کارتان بسیار با ارزش است .هم
ارزش جامعه پزشکی و پرستاری را در جامعه
باال می برد که برده ،هم مهم تر از این ،ثواب
الهی است که خدای متعال قطع ًا به شما اجر
و ثواب خواهد داد و امیدواریم که انشاءا...
این کار برجسته و سنگین خیلی هم طوالنی
نشود و انشـــاءا ...زودتــر کلک ایــن ویــروس
منحوس گرفته بشود ،انشـــاءا ...همهتان
موفق باشید.
والسالم علیکم و رحمةا ...و برکاته

از میان خربها
همکاری مردم در  2هفته آتی بسیار ضروری خواهد بود
ایرنا :سخنگوی دولت تاکید کرد :در یکی 2 ،هفته آتی شرایطی خواهیم داشت که همکاری و همیاری مردم در عمل به توصیههای
ش ها حاکی از
مسئوالن بسیار ضروری و موثر خواهد بود«.علی ربیعی» عصر روز گذشته در رشته توئیتی نوشت :خوشبختانه گزار 
ت سر
ی ها و تسلط بر شرایط است و می توان امیدوار بود با همکاری مردم بتوانیم این شرایط را پش 
افزایش حداکثری هماهنگ 
ع تر اقالم بهداشتی ،وضعیت
بگذاریم .سخنگوی دولت خاطر نشان کرد :در خصوص وضعیت مدارسکشور ،تامین هرچه سری 
ن های درگیر و رفت و آمد
ی های پر خطر ،اعمال محدودیت در ورودیها و خروجیهای استا 
ساعاتکاری از جمله افراد با بیمار 
های غیر ضروری و ضدعفونی گسترده این استانها و اماکن خاص تصمیمات خوبی گرفته شد .وی تصریح کرد :روند شناسیها نشان می دهد در
یکی ،دو هفته آتی شرایطی خواهیم داشت که نیاز به همکاری و همیاری مردم در عمل به توصیههای مسئوالن بسیار ضروری و موثر خواهد بود.
سخنگوی دولت ،اعمال محدودیت در ورودی ها و خروجی های استانهای درگیر با بیماری کرونا و کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری و ضد عفونی
ن ها و اماکن خاص را از مهمترین تصمیم های گرفته شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرد.
گسترده این استا 

مدارس کل کشور تا دوشنبه تعطیل است
ایرنا« :سعید نمکی» وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از تعطیلی مدارس کل کشور به مدت  3روز ،تا دوشنبه هفته جاری خبر داد.

ساخت کیت تشخیص کرونا توسط فناوران وزارت دفاع
فارس« :کیانوش جهانپور» مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در صفحه توئیتر خود نوشت :کیت تشخیص کرونا با تالش فناوران وزارت دفاع،
پس از تایید نهایی به زودی و ظرف هفته آتی تولید و وارد نظام آزمایشگاهی کشور میشود.

آغاز بارش ها در مناطق غرب و شمال غرب کشور از امروز
ایسنا«:صادق ضیائیان» مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت :از بعدازظهر شنبه با ورود سامانه بارشی از سمت شمال
غرب به کشور ،بارش باران و برف در این منطقه شروع خواهد شد.

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

اخبار

روی خط سیاست
آمریکا میخواهد ایران از برجام انصراف دهد
ایرنا« :مرتضی مکی» یک تحلیل گر مسائل سیاست
خارجی تاکید کرد :گام هایی که ترامپ و دولت او
طی  3 ،2روز اخیر با خروج از توافق هستهای و
اعمال تحریمها برداشته به این منظور است که ایران از برجام
انصراف دهد و دولت بعدی آمریکا نتواند به سادگی به برجام
برگردد.

 4نماینده مجلس به کرونا مبتال شدند
ایسنا :یــک عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای
اسالمی از ابتالی  4نماینده به کرونا خبر داد.
«محمدعلی وکیلی» در صفحه شخصی خود در
توئیتر نوشت« :طبق اطــاع از تست کرونا ویــروس  30نفر از
همکاران در مجلس شورای اسالمی ،تاکنون نتیجه اعالم شده 4
نفر مثبت است».

صدای شنیده شده در سازمان انرژی اتمی به خاطر
تست آژیر بوده است
ایسنا« :کمالوند» سخنگوی سازمان انرژی اتمی
اعالم کرد :صبح جمعه طبق پروتکل های معمول
تست آژیر سازمان انرژی اتمی انجام شد و با توجه
به سیستم اتوماتیک به طور کلی  13دقیقه آژیر به صدا درآمد .وی
اظهار کرد :هر  4 ،3ماه یک بار این تست انجام می شود و امر
عادی است.

از گوشه و کنار
تمامفعالیتهایگروهیدرزندانهایکشورممنوعشد

ایرنا« :علی اصغر جهانگیر» رئیس سازمان زندان
ها و اقدامات تامینی و تربیتی طی دستوری به
مدیران زندانهای سراسر کشور ،تمام فعالیتهای
ن ها را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد.
اجتماع محور در زندا 

ثبتنام مسکن ملی از منزل امکانپذیر میشود
ایسنا« :محمود مــحــمــودزاده» معاون وزیــر راه و
شهرسازی با اعــام این خبر که تمام فرایند نام
نویسی جاماندگان طرح اقدام ملی از درون منازل
امکانپذیر میشود ،گفت :در شرایط کنونی برای حفظ سالمت
شهروندان ،روند تکمیل پرونده مسکن ملی افرادی را که انجام
نشده به زمان دیگری موکول کردهایم.

فروش گوشت منجمد  ۴۰هزار تومانی به کارکنان دولت
تسنیم« :قبادی» معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت گفت :بر اساس محاسبه سازمان حمایت ،قیمت الشه
گوسفند بین  92تا حدود  100هزار تومان است و اکنون حدود
 10تا  20هزار تومان گران فروشی میشود .وی گفت :هفته
آینده اوج عرضه کاالهاست و از ذخایر استفاده خواهیم کرد،
همچنین گوشت منجمد را برای کارکنان دولت حدود  40هزار
تومان عرضه میکنیم.

