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مصوبات  ۱۱گانه اقدامات بهداشتی در اماکن دامی و مراکز عرضه
مهر :مصوبات  ۱۱گانه اقدامات بهداشتی در اماکن دامی و مراکز عرضه به منظور پیشگیری
از بروز مخاطره انتقال کرونا به مصرف کنندگان ،با ابالغ رئیس سازمان دام پزشکی الزم
االجرا شد .در جلسه هماهنگی اقدامات بهداشتی و پیشگیری مخاطرات بهداشتی در
اماکن دامی و مراکز تولید و عرضه فراورده های خام دامی ،اقدامات اجرایی و توصیه های
بهداشتی الزم جهت پیشگیری از ب ــروز هرگونه مخاطره انتقال ویـــروس کــرونــا به
مصرفکنندگان در  ۱۱بند جهت تشدید نظارت بهداشتی برای رفاه حال مردم تصویب شد که از سوی علیرضا
رفیعیپور ،رئیس سازمان دام پزشکی کشور جهت اجرا ،ابالغ شد.

توسعه بخش اول فاز  ۱۱پارس جنوبی با توان داخلی
وزیر نفت درباره برنامه فشارافزایی گاز در پارس جنوبی گفت :سناریوهای فشارافزایی گاز
در دریا و خشکی در حال مطالعه و بررسی است و برای اجرای طرح های فشارافزایی از
نظرات مشاوران استفاده می شود« .بیژن زنگنه» در تشریح روند توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی
گفت :مرحله اول توسعه این فاز مشترک توسط یک شرکت ایرانی با هدف تولید روزانه یک
میلیارد فوت مکعب گاز انجام میشود.

پالسمای خون بهبودیافتگان برای درمان کرونا موثر است
ایرنا :رئیس انجمن علمی انتقال خون ایران گفت :پالسمای خون بهبودیافتگان برای درمان
کرونا موثر است و این روش جان بیماران در معرض مرگ ناشی از کرونا را نجات خواهد
ت های سیستم
داد«.علی اکبر پورفتح ا »...گفت :سلولهای «لنفوسیتی بی» (لنفوسی 
ایمنی بدن که در مقابل پاتوژنهایی مثل ویروسها پادتن تولید میکنند) به دنبال یک
عفونت و پاسخ ایمنی آنتی بادی تولید میکنند که منجر به واکنش با ساختارهای آنتی ژنی
عامل عفونت می شود.وی ادامه داد :این آنتی بادی پس از مهار و حذف عامل عفونی مدتی در پالسمای خون
باقی می ماند و با انتقال آن از فرد بهبود یافته به افراد مبتال به فرم حاد بیماری که سیستم دفاعی آنها قادر به
حذف عفونت است ،می تواند به فروکش کردن بیماری و بهبودی کمک کند.

کشف بیش از  ۱۵۰تن پودر شوینده احتکاری
ایرنا :رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف بیش از  ۱۵۰تن پودر شوینده احتکاری به
همراه حدود  4میلیون قلم انواع تجهیزات بهداشتی و داروی احتکاری در کشور خبر داد.
سردار «محمدرضا مقیمی» در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد :در راستای اجرای مستمر
طرح تشدید مبارزه با احتکار و قاچاق کاال در سراسر کشور ،کارآگاهان پلیس امنیت
اقتصادی در بازدید از انبارها و مراکز پخش تجهیزات بهداشتی و دارویی در کشور  ۲۴مرکز
توزیع متخلف را شناسایی و پلمب کردند.

جلسه تعیین دستمزد سال  ۹۹کارگران لغو شد
ایرنا :عضو شورای عالی کار گفت :جلسه تعیین دستمزد که قرار بود روز سه شنبه برگزار
شود به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شد« .اصغر آهنیها» روز سه شنبه اظهارکرد :با توجه به
این که این هفته ،اوج بیماری کروناست ،جلسه روز سه شنبه لغو شد و احتما ًال هفته آینده
برگزار می شود.این نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار از احتمال موکول شدن جلسه
تعیین دستمزد  ۹۹کارگران به فروردین خبر داد و گفت :با ادامه روند موجود ممکن است
هفته آینده نیز جلسهای برگزار نشود و تعیین دستمزد کارگران به فروردین موکول شود .وی تصریح کرد:
برگزاری جلسات در فروردین هیچ اشکالی ندارد.

بازدید از موزه «لوور» محدود میشود
ایسنا :همچنان که به دلیل شیوع ویروس «کرونا» ،کنسرتهای سراسر فرانسه لغو شدند،
موزه «لوور» نیز روز دوشنبه اعالم کرد ورود بازدیدکنندگان به این موزه را محدود میکند.
طبق بیانیه جدید موزه «لوور» ،فقط افرادی که بلیت بازدید از این موزه را از پیش و به طور
آنالین خریداری کردهاند و همچنین آن دسته از افرادی که از امکان بازدید رایگان از این
موزه بهرهمند هستند ،میتوانند از آن دیدن کنند.

راهاندازی پویش تهیه مواد شوینده و ضدعفونی کننده
برای مراکز شبانه روزی بهزیستی
ایسنا :معاون امور مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور از راهاندازی پویشی برای
تهیه مواد شوینده و ضدعفونی کننده برای مراکز شبانه روزی این سازمان خبر داد« .ذوالفقار
یزدان مهر» با بیان این که همزمان با شیوع بیماری کرونا و نیاز شدید جمعیت و مراقبان تحت
پوشش سازمان بهزیستی به وسایل شوینده و ضدعفونی کننده و عدم امکان تهیه این وسایل
مشکالت عدیده ای برای مراکز به وجود آمده است ،افــزود :با عنایت به موارد فوق دفتر
ت های مردمی این معاونت در نظر دارد برای برگزاری پویشی در این خصوص اقدام کند.
مشارک 

افزایش موارد مسمومیت با الکل سمی متانول
ایسنا :رئیس بخش مسمومان بیمارستان لقمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی از مسمومیت برخی افراد به دلیل مصرف محلولهای ضدعفونیکننده الکلی
خبر داد و گفت :مردم باید توجه کنند این ذهنیت که شرب الکل میتواند از ابتال به بیماری
کووید ۱۹پیشگیری کند ،کام ً
ال غلط است و هیچ پایه و اساس علمی ندارد.دکتر «شادنیا» با
اشاره به مصرف ژل ضدعفونیکننده و در مواردی محلولهای الکلی از سوی برخی افراد با
این توجیه که این اقدام از ابتالی آن ها به بیماری کووید ۱۹جلوگیری میکند ،گفت :متاسفانه از شهرهای
مختلفی همچون اهواز ،البرز ،تهران و  ...مواردی از این اقدام گزارش شده است.
در چند روز گذشته شاهد افزایش موارد مسمومیت با الکل سمی متانول بودیم که دالیل مختلفی داشته است.
وی افزود :یکی از دالیل این اقدام ،این بوده است که برخی افراد و بیماران تصور میکردند از آن جایی که
محلولهای الکلی نقش ضدعفونیکننده برای دست و سطوح دارند و ویروس کرونای جدید به ترکیبات الکلی
حساس است و از بین میرود ،میتوان برای شرب هم از آن استفاده کرد و بنا بر همین تصور غلط و غیرعلمی
اقدام به شرب الکل کردهاند با این ذهنیت که شاید شرب الکل بتواند از ابتالی شان به بیماری کووید۱۹
پیشگیری کند.

ارائه خدمتی جدید به بازنشستگان تأمین اجتماعی
ایسنا :باشگاه مشتریان سازمان تأمین اجتماعی آغاز به کار کرد و بر اساس آن بازنشستگان
و مستمری بگیران این سازمان میتوانند از  ۱۵۰۰فروشگاه منتخب به صورت اقساطی و
بدون سود خرید کنند« .محمد شریعتمداری» در مراسم شروع به کار باشگاه مشتریان
سازمان تأمین اجتماعی اظهارکرد :امــروز یکی از آرزوهــای ما در حال تحقق است و با
همکاری بین بخشی توانستیم شرایط مناسبی را برای ارائه خدمتی جدید به بازنشستگان
سازمان تأمین اجتماعی فراهم کنیم.

تکلیف اولیا برای پرداخت شهریه مدارس غیردولتی روشن شد
ایسنا« :صالح» مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی گفت :مدارس غیردولتی موظف به ارائه
برنامه درسی هستند لذا مدیران ،همکاران و معلمان این مدارس با استفاده از ظرفیت هایی
که در اختیار دارند و به انحای مختلف و با استفاده از شیوه های متنوع الکترونیکی و شبکه
های مجازی در بحث آموزش و یادگیری دانش آموزان ،فعال بوده و آموزش را ادامه داده اند.
وی تعیین شهریه یک دانش آموز را بر اساس هزینه های تمام شده برای یک مدرسه بیان کرد
و افزود :در شرایط فعلی مدارس موظف به پرداخت اجاره بهای ملک هستند و همچنین موسسان باید حقوق
اسفند معلمان شان را پرداخت کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش،
وی تصریح کرد :هیچ یک از هزینه های مدارس کاسته نشده ،نه اجاره بهایی حذف شده و نه حق التدریسی
و موسسان موظف به پرداخت آن ها هستند و از اولیا تقاضا داریم در خصوص پرداخت اقساط شهریه دانش
آموزان خود مساعدت کنند تا موسسان بتوانند حقوق همکاران را پرداخت کنند.

کوتاه از همه جا
توزیع اسکناس نو در شعب بانک صادرات ایران ممنوع شد
تسنیم :توزیع پول نو از طریق شعب بانک صادرات ایران در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ممنوع
شد .روابط عمومی بانک صادرات ایران اعالم کرد :توزیع اسکناس نو ،ایران چک و سکه توسط شعب این بانک
به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ایام پایانی سال صورت نخواهد گرفت.

ثبت نام  ۱۴هزار متقاضی در طرح ملی مسکن  ۱۷استان
تسنیم :مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام  ۱۴۶۳۳متقاضی در مرحله دوم طرح
ملی مسکن  ۱۷استان خبر داد .پروانه اصالنی با اعالم ثبت نام  14هزار و  633متقاضی در مرحله دوم طرح
ملی مسکن  17استان کشور اظهار کرد :در استان کرمانشاه  ،2228در زنجان  ،2175در کردستان ،1329
در همدان  ،1228در لرستان ،1225در یزد  ،1183در هرمزگان  ،1031در ایالم  925و در چهارمحال
وبختیاری  925نفر تا ساعت  18دیروز در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند.
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«مدافعانسالمت»،
«شهید خدمت» محسوب میشوند
به گزارش خبرگزاری فارس ،رهبر معظم
انقالب با پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر
شهید خدمت محسوب شدن کادر پزشکی،
پــرســتــاری ،بهداشتی و خدماتی کــه در
جبهه خدمترسانی به بیماران مبتال به
کرونا جان خود را از دست دادند ،موافقت
کردند.
متن نامه قدردانی وزیر بهداشت از مقام
معظم رهبری برای موافقت با این پیشنهاد
به این شرح است« :چند روز قبل با داغی
کــه در از دســت دادن عــزیــزان پزشک،
پرستار ،کادر بهداشتی و خدماتی که در
مــراکــز درم ــان بیماران مبتال بــه ویــروس
کرونا (  )19-COVIDجان شان را نثار
خدمت به بیماران کــرده بودند در سینه
داشتم ،عریض ه ای را تقدیم مقام معظم
رهبری نمودم که موافقت فرمایند این بر
باد رفتگان در یاد مانده بهعنوان شهدای

خدمت محسوب شوند گرچه سوز جانگداز
شهادت این عزیزان همواره مغز استخوانم

را خواهد گــداخــت ،مع الوصف موافقت
محبت آمیز ایشان که مدافعان سالمت
همچون مدافعان حریم مرزهای مان در
دفــاع مقدس و مدافعان حــرم ستارگان
تابناک آسمان و شهادت می مانند و می
درخــشــنــد ،افــتــخــاری اســت بــرای جامعه
بهداشت و درمان کشور که شبانه روز در
دفاع از حریم سالمت مردم سرزمین شان
جانفشانی میکنند.
امید اســت روح بلند ایــن عزیزان همنشین
ساالر شهیدان حضرت اباعبدا ...الحسین(ع)
باشد.این ابراز لطف و قدرشناسی محبت آمیز
رهبر فرزانه انقالب ،خدمتگزاران صدیق
نظام سالمت را بیش از پیش و دلسوزانه در
عرصه خدمت نگه خواهد داشت.
برای این عزیزان علو درجات و برای همکاران
ارجــمــنــدم در ســراســر کــشــور تــنــدرســتــی و
بهروزی را مسئلت دارم».

از میان خبرها

کیتهای ایرانی تشخیص کرونا تا پایان امسال به تولید انبوه میرسند
ایرنا :مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تمهیدات الزم برای تولید انبوه کیت
های تشخیصی کرونا انجام شده است و پیش بینی می شود تا پایان امسال شرکت های ایرانی موفق به تولید انبوه آن ها
شوند«.حسین وطن پور» روز گذشته با اشاره به این که برخی شرکت های دانش بنیان موفق به ساخت کیت های تشخیصی
کرونا شده اند ،اظهارکرد :این محصول در چند روز آینده پس از انجام تست های عملکردی و ارزیابی های علمی وارد بازار
داخلی خواهند شد.
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اخبار

روی خط سیاست
نامههای جداگان ه «الریجانی» به اتحادیه بینالمجالس
و روسای مجالس کشورهای مختلف
ایرنا« :علی الریجانی» رئیس مجلس در نامه های
جداگانه ای به اتحادیه بین المجالس و روسای
مجالس کشورهای مختلف جهان خواستار هم
صدایی جامعه بینالمللی و مواضع اصولی برای لغو فوری همه
تحریم ها از جمله تحریم های پزشکی آمریکا علیه مردم ایران شد.

تایید زمان انتخابات بر عهده شورای نگهبان است
ایرنا« :جمال عرف» رئیس ستاد انتخابات کشور با
بیان این که تایید زمان برگزاری انتخابات برعهده
شــورای نگهبان است ،دربــاره زمان برگزاری دور
دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی گفت :یکی
از زمانهای پیشنهادی وزارت کشور شهریور  ۹۹است.

رادیو نوروز راه اندازی میشود
ایرنا« :حمید شاهآبادی» معاون صدای رسانه ملی از
راهاندازی رادیو نوروز از  ۲۸اسفند تا  ۱۵فروردین
 ۱۳۹۹خبر داد .وی اظهار کرد :تعطیالت نوروزی
و فرا رسیدن فصل بهار فرصتی است تا با ضرورت ایجاد نشاط
اجتماعی و دمیدن روح شادابی در جامعه ،فرایند اطالع رسانی
بهنگام از ارائه خدمات دستگاه های امدادی ،نظارتی و معرفی
ظرفیت های فرهنگی استانها میسر شود.

از گوشه و کنار
قرنطینه در ایتالیا در پی شیوع کرونا

ایسنا :ایتالیا اقدامات سخت قرنطینه خود در پی شیوع «کرونا
ویروس» را که شامل ممنوعیت تجمعات عمومی میشود ،به کل
کشور گسترش داد« .جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا اعالم کرد
که از این پس مردم در سراسر این کشور تنها برای موارد کاری
و موقعیت های ضــروری خانوادگی مجاز به سفر و رفت و آمد
هستند .به گفته وی ،این اقدام که از روز گذشته آغاز شد ،برای
حمایت و دفاع از گروههای آسیبپذیر جامعه در برابر کرونا انجام
شده است.

 ۸۰۴۲ابتال و  ۲۹۱فوتی کرونا در کشور تا دیروز

دستور فتاح برای حمایت از گرو ه های جهادی به
منظور مقابله با ویروس کرونا

به گزارش ایسنا ،دکتر «کیانوش جهانپور» در توضیح آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از «کرونا ویروس» جدید در کشور گفت :بر
اساس یافته های آزمایشگاهی و از ظهر روز دوشنبه تا ظهر روز سه شنبه  ۸۸۱مورد قطعی ابتال به کووید  ۱۹در کشور ثبت شد.
همچنین متاسفانه در  ۲۴ساعت گذشته[منتهی به ظهر دیروز]  ۵۴تن نیز به دلیل این بیماری جان باختند.وی گفت :به این
ترتیب کل مبتالیان به این بیماری در تمام کشور به  ۸۰۴۲نفر و متاسفانه مجموع جان باختگان ناشی از این بیماری در کشور
به  ۲۹۱مورد رسید .وی همچنین گفت :خوشبختانه تاکنون  ۲۷۳۱نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده اند و روند
بهبودی و ترخیص این بیماران افزایش قابل مالحظه ای داشته است.

ایسنا :معاون بنیاد مستضعفان از دستور «فتاح»
بــرای حمایت از گــروه هــای مردمی و جهادی به
منظور مقابله با شیوع کرونا در شهرهای درگیر
کرونا و مناطق روستایی با اولویت مناطق محروم کشور خبر داد.
«منصوری» با اشاره به برنامهریزی بنیاد مستضعفان برای کمک به
مبارزه با شیوع کرونا در شهرهای درگیر کرونا و مناطق روستایی
به خصوص مناطق محروم و دورافتاده کشور اظهار کرد :همزمان با
شیوع کرونا در کشور و به منظور حمایت از قشرهای مختلف به
خصوص قشرهای آسیب پذیر ،بنیاد مستضعفان برنامهای را برای
استفاده از ظرفیت گروه های جهادی و مردمی فعال در مناطق
مختلف کشور تدوین کرده است.

شاخص بورس تهران کاهش یافت
ایرنا :شاخص کل در بازار بورس روز گذشته  ۱۴هزار و  ۴۶۵واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم  ۵۱۹هزار و  ۹۱۳واحد رسید .براساس
معامالت روز گذشته بیش از  5میلیارد و  ۳۲۳میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۴۰هزار و  ۸۵۲میلیارد ریال داد و ستد شد.

گوناگون
مشترکان برای پرداخت قبوض
برق تا پایان اردیبهشت مهلت
دارند
ای ــرن ــا :شــرکــت تــوانــیــر اعـــام کــرد:
مشترکان خانگی و مصارف صنعتی و
تولیدی که درخواست استمهال هزینه
های برق مصرفی را دارند ،میتوانند
قبوض خود را تا پایان اردیبهشت ۹۹
پرداخت کنند.

دوره نهفتگی بیماری کرونا به
طور میانگین  ۵روز است
ا یــرنــا :محققان دانــشــکــده بهداشت
ع ــمــومــی جـــان هاپکینز در آمریکا
ب ـ ـ ا مطالعه روی  ۱۸۱بیمار مبتال
ب ــ ه  ۱۹-C o vidدریافتند کــه دوره
ن ه ف ت گ ی این بیماری به طور میانگین
 ۵٫۱روز است .همچنین مشخص شد
 ۹۷٫۵درصد از افراد آلوده به ویروس
در طــول  ۱۱٫۵روز عــایــم ابــتــا به
بیماری را نشان میدهند.

قیمت طال در بازار
تسنیم :روز گذشته در بازار آزاد قیمت
هر گــرم ط ــای  ۱۸عیار  ۶۰۱هزار
ت و م ا ن  ،ق ی م ت سکه تمام بهار آزادی
طــرح جدید  ۵میلیون و  ۹۸۵هزار
تومان و قیمت دالر  ۱۵هزار و ۴۲۰
تومان شد.

آمادگی سازمان تحقیقات
کشاورزی برای همکاری در
ساخت واکسن کرونا
ایرنا :رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی گفت :این سازمان
در زمینه کمک به تشخیص و ساخت
واک س ن وی ــ روس کرونا با تمام قدرت
و شــدت و به عنوان یک بــازوی قوی
و کــارآمــد در ک ــنــار وزارت بهداشت
خواهد ب ــود.ب ــه گــزارش وزارت جهاد
کشاورزی« ،کاظم خــاوازی» در جلسه
ه م ف ک ریب ــ هم ن ظ ورب س ی جام ک ان ات
س ــازم ــان تحقیقات ،آمــوزش و ترویج
کشاورزی برای مقابله با بیماری کووید
( ۱۹ویــروس کرونا) که در محل این
سازمان تشکیل شد ،به شکل گیری
فصل مشترک جدید از همکاری های
دوجانبه بین ایــن س ــازم ــان و وزارت
بهداشت ،درمـــان و آمـــوزش پزشکی
برای مقابله با ویروس کرونا در کشور،
اشـــاره کــرد و افـــزود :ایــن اقـــدام یک
تج ت م ا ع یخ ی ل یس ن گ ی ن
مسئولی ا
برای این سازمان تحقیقاتی است.

