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 ۱۰میلیون ماسک در بیمارستانها توزیع شد
ایرنا :رئیس هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۱۰میلیون ماسک در بیمارستانها توزیع کردهایم .تولید
داخلی اندک است و کشورهای دیگر هم واردات را ممنوع کردهاند« .مهدی یوسفی» روز
گذشته گفت :تا قبل از این که بحث اپیدمی کرونا در کشور مطرح شود ،هیئت امنای ارزی
خریداری متمرکز را به دستور وزارت بهداشت برای دانشگاه های علوم پزشکی انجام می داد
و بیشتر بر خرید دستگاه های سرمایه ای بزرگ با تکنولوژی باال مثل رادیوتراپی ،سی تی اسکن ،ام آر آی و در
مورد وسایل مصرفی هم بیشتر وسایل قلبی مثل دریچه قلب ،باتری و استنت متمرکز بود.وی گفت :با شروع
موضوع کرونا هیئت امنای ارزی گرفتار خرید کاالیی مثل ماسک ،محلول ضدعفونی کننده و لباس ایزوله شد
که قب ً
ال در مورد آن ها ورودی نداشت.
وقتی وارد این بازار شدیم متوجه شدیم که حجم تولیدات بازار با حجم تقاضایی که یک دفعه ایجاد شده بود
چه در بیمارستان ها و چه در سطح بازار به هیچ وجه همخوانی ندارد و کفایت نمی کند.وی گفت :با این حال
خرید متمرکز از منابع داخلی را برای بیمارستان ها و مراکز درمانی ادامه میدهیم و به برخی کارخانه ها
اعالم کردیم که خطوط تولید را برای نیاز جدید بازار تغییر دهند .اصناف مختلف را درگیر کردیم و اکنون این
اقدامات در حال به بار نشستن است چون زمان بر بوده است.
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تصمیمهای مهم قرارگاه نیروهای
مسلح در مبارزه با کرونا

اختالل تردد در جادههای مواصالتی و لغزندگی جادههای کوهستان
ایرنا :اخطاریه سازمان هواشناسی نشان میدهد که با تشدید فعالیت سامانه بارشی احتمال
سیالب ،باال آمدن آب رودخانه ها ،آبگرفتگی معابر شهری و اختالل تردد در جادههای
مواصالتی ،لغزندگی جاده های کوهستانی ،احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد،
احتمال وقوع صاعقه در شنبه و یک شنبه  ۲۴و  ۲۵اسفند در برخی نقاط کشور وجود دارد.

ی معابر و اماکن
استفاده از خودروهای جدید برای رفع آلودگ 
ایرنا :فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی گفت :سه دستگاه خودروی جدید برای
ی از معابر و اماکن عمومی در صنایع شهید زرهرن طراحی و تولید
ضدعفونی و نیز رفع آلودگ 
شده اند و در روزهای آینده از آن ها استفاده میشود.
امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» ادامه داد :بر اساس نیاز قرارگاه جهادی مبارزه با ویروس
کرونا و در راستای افزایش تجهیزات ضدعفونیکننده ،مهندسان توانمند صنایع شهید
زرهرن توانستند سه دستگاه خودروی جدید ضدعفونیکننده با قابلیتهای مطلوب رفع آلودگی را تولید
کنند .وی با بیان این که از این خودروها در روزهای آتی برای ضدعفونی کردن معابر عمومی استفاده میشود،
اظهارکرد :دو دستگاه از این تجهیزات روی خودروی سبک با قابلیت پاشش حدود  ۲۰متر و یکی دیگر نیز روی
خودروی سنگین با قابلیت  ۱۵هزار لیتر و پاشش بیش از  ۳۰متر ،اماکن و خیابانهای شهری را ضدعفونی
خواهد کرد.

جایگاههای سوخت تعطیل نمیشود
ایرنا :شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ضمن تکذیب شایعه تعطیلی جایگاه های سوخت
اعالم کرد :برنامهای برای تعطیلی جایگاههای سوخت در کشور وجود ندارد .این شرکت از
هم وطنان خواست بدون هیچگونه نگرانی و در کمال آرامش و طبق روال معمول در طول
ل های بهداشتی به جایگا ه های عرضه سوخت مراجعه و
شبانهروز و با رعایت دستورالعم 
سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.

۲۰۰میلیاردتومانبابتسختیکارپرستارانبهوزارتبهداشتپرداختشد هاست
ایرنا :کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی از
واریز  ۱۵میلیارد تومان در وجه اورژانــس کشور و  ۲۰۰میلیارد تومان هم از محل منابع
هدفمندی یارانه ها بابت سختی کار پرستاران در وجه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی خبر داد .به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بنا بر اعالم این کمیته ۵۶۰
میلیارد تومان توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد برای تأمین
مالی بیمه سالمت به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در هفته جاری پرداخت شده است .همچنین
کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی از واریز  ۷۰میلیارد تومان در
هفته جاری از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد بابت خرید دارو در وجه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

وام قرضالحسنه بدون ضامن به واجدان شرایط پرداخت میشود
خبرآنالین :رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :به  ۴میلیون نفر که شرایط ویژه دارند بدون
نیاز به ضامن  ۱,۵تا  ۲میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت میشود« .نوبخت» تصریح
کرد :حدود  ۷میلیون نفر را شناسایی کردیم که قرار است تحت حمایت  ۲بسته معیشتی
ویژه قرار دهیم .او اضافه کرد ۳ :میلیون نفر کسانی هستند که درآمد ثابتی ندارند و مشمول
دریافت  ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان در ماه خواهند شد.

افزایش  ۲۸درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ در  11ماه امسال
فارس :میزان صادرات فوالدسازان بزرگ کشور در  ۱۱ماه امسال ،به رغم وضع تحریم های
پیچیده و مکرر آمریکا  ۲۸درصد رشد داشت .به نقل از ایمیدرو ۱۰ ،شرکت بزرگ فوالدساز
کشور از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۶ ،میلیون و  ۵۱۳هزار و  ۱۲۳تن انواع شمش و
محصوالت فوالدی را صادر کردند .این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود  ۵میلیون و
 ۱۰۰هزار تن بود.

 35هزار تن نفت کوره در بورس انرژی عرضه میشود
فارس :نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت :هفته آینده  35هزار تن نفت
کوره  380سانتی استوک در رینگ صادراتی بورس عرضه خواهد شد .قیمت پایه آن منفی
 33دالر در هر تن نسبت به قیمتهای فــوب خلیج فــارس در نظرگرفته شــده است.
«امیرحسین تبیانیان» نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی در گفتوگو با فارس
درباره اولین عرضه نفت کوره در بورس انرژی گفت :قرار است برای اولین بار نفت کوره در
کنار سایر فراوردههای نفتی در بورس انرژی عرضه شود .اطالعیه این عرضه هم اکنون در سایت بورس انرژی
قابل دسترسی است.

اجرای طرح بسیج عمومی در کشور برای مقابله با کرونا
ایرنا :رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از
عملیاتی شدن بسیج عمومی در  5استان و بعد در سراسر کشور برای تکمیل زنجیره مقابله با
ویروس کرونا خبر داد .کیانوش جهانپور روز گذشته درباره اجرای بسیج عمومی مقابله با
کرونا در توئیتر خود نوشت :طرح بسیج عمومی مقابله با کرونا به دنبال فاز نخست یعنی آگاه
سازی و آموزش عمومی با رویکرد تبیینی ،اقناعی و مشارکتی ،اینک در  5استان و بعد در
سراسر کشور با رویکرد بیماریابی فعال و مراقبت وارد مرحله عملیاتی شده است .با اجرای این طرح ،عم ً
ال
زنجیره مقابله با کرونا در کشور کامل میشود.وی ادامه داد :در این بسیج عمومی ،افراد از طریق خوداظهاری
در سامانه  salamat.gov.irعالیم و نشانههای احتما ًال مرتبط با کرونا را وارد می کنند و در هر نقطه جغرافیایی
م های مراقبت سالمت با موارد مظنون به ابتال ،تماس می گیرند و آن ها را به بیش از  ۲۰۰۰مرکز
از کشور تی 
خدمات سالمت هدایت میکنند.

برنامههای فرهنگی ،هنری و سینمایی تا پایان سال تعطیل شد
ایرنا :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در اطالعیه جدیدی اعالم کرد :با توجه به ادامه شرایط انتقال بیماری
کرونا ،تمام برنامههای فرهنگی ،هنری و سینمایی سراسر کشور تا پایان سال تعطیل خواهد بود.

اعالم آمادگی وزارت اقتصاد برای دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی
ایرنا :وزارت اقتصاد با توجه به گستردگی و شیوع گسترده کرونا در سطح جهان ،با ارسال نامه های جداگان ه
ای برای بانکهای توسعه ای ،ضمن اعالم اقالم ضروری و فوری مورد نیاز ،برای دریافت کمک های نقدی و
غیرنقدی ابراز آمادگی کرد.

استفاده از باالترین دانش روز برای ریشه کن کردن کرونا در کشور
ایرنا :در اطالعیه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا آمده است :با عنایت حضرت حق و همت شبانه روزی
پزشکان ،پرستاران و محققان داخلی از باالترین دانش روز جهان برای ریشه کن کردن بیماری کرونا در کشور
استفاده میشود.

اخبار

روی خط سیاست
نهادهای توانمند برای حل معضل کرونا پای کار بیایند
ایرنا« :بهرام پارسایی» نماینده مــردم شیراز در
مجلس با بیان ایــن که پیشنهاد دادیــم فــوری از
صندوق ذخیره ارزی مبلغ  2میلیون دالر به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اختصاص داده شود ،افزود:
تمام نهادهای توانمند کشور موظف هستند پای کار بیایند تا این
معضل هر چه سریع تر حل شود .وی با اشــاره به نامه خود و 4
نماینده دیگر به علی الریجانی ،رئیس مجلس اظهار کرد :در این
نامه از رئیس مجلس خواستیم حقوق ما را تا پایان مجلس دهم
برای کمک به بیماران کرونایی و تجهیز امکانات برای حل این
بیماری اختصاص دهد.

مسافران ورودی به کرواسی از مبدأ ایران قرنطینه
اجباری میشوند

تفاهمنامه چند نهاد دولتی و خصوصی برای تولید لباس محافظ و ماسک
ایرنا :تفاهم نامه هیئت امنای صرفه جویی ارزی با بسیج سازندگی ،وزارت صمت ،اداره کل
تجهیزات پزشکی و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران جهت تسریع در تولید
لباس محافظ و ماسک ،منعقد شد.به گزارش روز گذشته وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،تفاهمنامه بین نمایندگان وزارت صمت ،هیئت امنای صرفه جویی ارزی ،آواپزشک،
یکی از شرکتهای زیرمجموعه هیئت امنا ،اداره کل تجهیزات پزشکی ،سازمان بسیج
سازندگی ،اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و شرکت بافتینه و بافت سان در خصوص تولید
لباس محافظ ویژه کادر پزشکی و درمانی و ماسک های محافظ سه الیه تشکیل شد.
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ایرنا :سفارت ایران در زاگرب از تصمیمات جدید و
تدابیر دولت کرواسی برای کاهش شیوع بیماری
کرونا خبر داد و اعالم کرد که افــرادی که از مبدأ
ایران به این کشور سفر می کنند ،به مدت  ۱۴روز در قرنطینه
اجباری قرار میگیرند.
رئــیــس ســتــاد کــل نــیــروهــای مسلح گفت:
قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح با
هدف مبارزه با بیماری کرونا و در هماهنگی
با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تا
هزار درمانگاه ثابت و سیار برای معاینه بالینی
بیماران کرونایی ایجاد خواهد کرد.
به گــزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سردار
سرلشکر سیدمحمد بــاقــری بعد از پایان
نخستین جلسه قرارگاه بهداشتی و درمانی
امــام رض ــا(ع) نیروهای مسلح در مصاحبه
بــا خبرنگاران افـــزود :سامانه نــرم افــزاری
قدرتمندی در وزارت بهداشت طراحی شده
است که با همکاری با سازمان بسیج اجرا
میشود و در یک هفته تا  10روز آینده تمام
مردم ایــران از طریق فضای مجازی ،تماس
تلفنی و در صورت ضــرورت با مراجعه رصد
خواهند شد.
وی افـــزود :اف ــراد مشکوک در ایــن سامانه
مشخص میشوند و برای معاینات تکمیلی به
مراکز مقدماتی معرفی خواهند شد و آمادگی
داریــم هر تعداد که مورد نیاز باشد ،تا هزار
درمانگاه ثابت و سیار به بخش کشوری کمک
کنیم تا در این مراکز رصد و معاینات بالینی
انجام شود.
سردار باقری افــزود :در بخش لجستیک نیز
در بخش تامین ماسک تخصصی  N95برای
کادر بیمارستانی و همچنین سایر تجهیزات
بیمارستانی از جمله لباس ،وزارت دفاع خط
تولید مفصلی ایجاد کرده و توان تولید کیت
تشخیص کــرونــا نیز ایــجــاد شــده و در مــورد
ماسک معمولی هم به میزانی که اعالم شده
از طریق وزارت دفاع و همچنین بسیج اصناف
سازمان دهی شده است و در آیندهای نزدیک
این کار توسعه خواهد یافت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افــزود :در
بخش تامین کــادر درمانی نیز که از جمله
مشکالت اساسی ماست و با توجه به این که
کــادر درمــانــی اکثر بیمارستانها در مدت
بیست و چند روز گذشته خسته هستند،
سازمان دهی کردیم که عزیزان بسیجی ما
و دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و
عالقهمند و داوطــلــب و همچنین سربازان
متخصص رشتههای مرتبط و بازنشستگان
و سایر قشرهای سابقه دار و متخصص به
کارگیری شوند و افــرادی که نیاز به آموزش
تکمیلی دارنـــد نیز در دوره یــک هفتهای
آموزش ببینند تا در خدمت پرستاران باشند.
ســـــردار ب ــاق ــری گــفــت :همچنین کمیته
انتظامی ،امنیتی قرارگاه بهداشتی ،درمانی
نیروهای مسلح بــه هــمــراه وزارت کشور و
استانداران روال خلوت کردن فروشگاهها،
خیابانها و جادهها را با تصمیم ملی که گرفته
میشود ،انجام خواهند داد که این کار هم در
 ۲۴ساعت آینده انجام خواهد شد.
وی افــزود :از مــردم درخــواســت میکنیم به
توصیهها و درخواستهای وزارت بهداشت
عمل کنند تا زنجیره انتقال این بیماری قطع
شود و انتظاری که در حکم فرمانده کل قوا
نیز وجود داشت این بود که راههای اساسی

برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری
در نظر گرفته شود که در جلسه امروز (جمعه)
تصمیمات مهمی گرفته شد و امیدواریم با
اجرایی شــدن ایــن تصمیمات جلوی شیوع
بیشتر بیماری گرفته شود.
وی افــزود :هر انتظاری که وزارت بهداشت
دارد و در بخش کشوری توانمندی الزم برای
آن وجــود نداشته باشد ،اعــام کند تا ما به
کمک آن بیاییم و امیدواریم این اتفاق بیفتد
کــه بــا همکاری همه بخشها زنجیره این
بیماری قطع شود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از آمادگی
بــرای ارائــه  ۷۰درصــد ظرفیت بیمارستانی
نیروهای مسلح به بیماران کرونایی خبر داد.
سردار سرلشکر باقری بعد از پایان نخستین
جلسه قــرارگــاه بهداشتی و درمــانــی امــام
رضــا(ع) نیروهای مسلح افــزود :این قرارگاه
با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و همکاری مــردم زنجیره انتقال
بیماری کرونا را قطع میکند و امیدواریم
جلوی شیوع بیشتر این بیماری هر چه سریع
تر گرفته شود.
وی افــزود :از همان روز اول که این ویروس
پیدا شد قرارگاه نیروهای مسلح برای مقابله
با کرونا در ستاد کل و با حضور نیروهای
مسلح ،ارتش و سپاه نیروی انتظامی و وزارت
دفــاع تشکیل شد و با امر شب گذشته(پنج

شنبه) فرمانده معظم کل قوا سطح قرارگاه
بــه عالیترین سطح نیروهای مسلح ارتقا
یافت و امروز(جمعه) اولین جلسه آن با حضور
فرماندهان نیروهای مسلح ،وزیر دفاع و دکتر
جمشیدی ،نماینده وزیر بهداشت برگزار شد.
وی افــزود :عالوه بر تصمیمات متعدد و ۱۰
دستورالعمل اجرایی گذشته ،امروز(جمعه)
تصمیمات مــهــم و اســاســی خــوبــی گرفته
شد و نیروهای مسلح هم اکنون در مسئله
بهداشت محیط در اکثر شهرهای کشور فعال
هستند و از جمله در بخش درمــان  ۲هزار
تخت از مجموع  ۶هــزار تخت بیمارستانی
نیروهای مسلح در اختیار بیماران کرونایی
یا مشکوک به آن قــرار گرفته اســت و برای
در اختیار قــراردادن  ۷۰درصد این ظرفیت
به وزارت بهداشت اعالم آمادگی کردیم در
حالی که این میزان در بخش کشوری یعنی
بیمارستانهای دولتی ،تامین اجتماعی و
خصوصی تقریب ًا  ۸درصد است.
رئــیــس ســتــاد کــل نــیــروهــای مسلح افـــزود:
در بخش اســتــراحــت گــاههــای قبل و بعد
بیمارستانی نیز دوســتــان وزارت بهداشت
تقاضای اختصاص  ۱۰هزار تخت را داشتند
که همه آن را برعهده گرفتیم و  ۴هزار تخت
آن آماده و فعال شده که البته همه آن ها مورد
استفاده قرار نگرفته است و ظرفیت خالی در
این بخش وجود دارد.

خبر مرتبط
فرمان فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مقابله با کرونا؛

قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازمان دهی
خدمات به مردم تشکیل شود

به گزارش روز پنج شنبه پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیت ا...
خامنهای ،فرمانده معظم کل قوا با صدور فرمانی به سردار سرلشکر باقری ،رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلح به مردم در زمینه مقابله با ویروس
کرونا ،بر لزوم سازمان دهی این خدمات در قالب یک «قرارگاه بهداشتی و درمانی» برای
پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید و خاطرنشان کردند :این اقدام با توجه به
قرائنی که احتمال «حمل ه بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده میتواند جنبه
رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته باشد و بر اقتدار و توان ملی بیفزاید.
متن فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمهتعالی
سردار سرلشکر باقری
با تقدیر از خدماتی که نیروهای مسلح تاکنون در زمینه کرونا به مردم عزیز تقدیم کردهاند
و با تاکید بر ادامه و گسترش هرچه بیشتر آن ،الزم است سازمان دهی این خدمات به
شکل یک قرارگاه بهداشتی و درمانی باشد و عالوه بر درمان و ایجاد مراکز درمانی مانند
بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه و غیره ،به پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری با شیوههای
الزم نیز بپردازد .تقسیم وظایف و مأموریت های سازمان ها و بخش های نیروهای مسلح از
وظایف این قرارگاه است .این قرارگاه باید در هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداشت
و درمان عمل کند .این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمل ه بیولوژیکی» بودن این
رویداد را مطرح کرده میتواند جنب ه رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته باشد و بر اقتدار و
توان ملی بیفزاید .امید است با هدایت الهی و پشتیبانی ویژ ه حضرت بقیة ا ...ارواحنا فداه
ملت ایران همواره پیروز و برخوردار از امنیت و سالمت باشند.
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۲۲اسفند ۱۳۹۸

از میان خبرها

تعداد مبتالیان به کرونا در کشور به  ۱۱هزار و  ۳۶۴نفر رسید
ایرنا :رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون
[ظهر دیروز] ۱۱هزار و  ۳۶۴نفر در کشور به ویروس کرونا مبتال شده و  ۵۱۴نفر به علت ابتال به این ویروس
فوت کرده و  3هزار و  ۵۲۹نفر نیز بهبود یافتهاند«.کیانوش جهانپور» روز گذشته درباره آخرین آمار ابتالی
قطعی و فوت ناشی از ابتال به ویروس کرونا در کشور بیان کرد :از ظهر دیروز(پنج شنبه) تا امروز(جمعه) و بر
اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۲۸۹ ،بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند و کل مبتالیان
به این بیماری در کشور به  ۱۱هزار و  ۳۶۴نفر افزایش یافت.وی ادامه داد :خوشبختانه تاکنون [ظهر
دیروز]  3هزار و  ۵۲۹نفر از بیماران مبتال به کووید  ۱۹بهبود یافته و ترخیص شدهاند.جهانپور گفت:
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته[منتهی به ظهر دیروز]  ۸۵نفر از مبتالیان جدید به کووید  ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به  ۵۱۴مورد رسید.

اعطای وام ضروری به افراد روزمزد
ایرنا :معاون وزیر ارتباطات از کسب و کارهای پلتفرمی دعوت کرد در کمپین «کنارهمیم» شرکت کنند.
هدف از این کمپین اعطای وام قرض الحسنه  2میلیون تومانی با بازپرداخت  ۶ماهه ،به افراد روزمزدی
است که درآمد آن ها ،به شدت کاهش یافته است و نیاز فوری به حمایت مالی دارند.رئیس سازمان فناوری
اطالعات در اینستاگرام خود درباره نحوه حمایت از افرادی که به شکل روزمزد کار میکنند و به دلیل شیوع
ویروس کرونا ممکن است با مشکالت مالی درگیر باشند توضیحاتی ارائه داد و از کسب و کارها خواست در
راستای مسئولیت اجتماعی خود در این کمپین فعالیت کنند«.امیر ناظمی» نوشت :در این کمپین مبالغ
جمعآوری شده ،در قالب وام بدون بهره اعطا و پس از بازپرداخت ،وامهــا به حساب حمایتکنندگان
بازگردانده میشود .در نتیجه حمایت حامی ،در اصل عواید حاصل از خواب پول بوده و اصل پول وی
برگشت داده میشود.

کمک  2.5میلیارد ینی ژاپن به ایران برای مبارزه با
شیوع «کرونا ویروس» جدید
ایسنا :سفارت ایران در توکیو با انتشار پیامی در صفحه توئیترش
از کمک پزشکی ژاپن به ارزش  2.5میلیارد ین خبر داد و ضمن
قدردانی از حمایت دولت ژاپن ،مطرح کرد :برای کنترل کامل
شیوع «کرونا ویروس» جدید ،نیاز به همبستگی جهانی است.

از گوشه و کنار
منع زیارت عتبات عالیات عراق برای مقابله با شیوع
کرونا

تسنیم :منابع عراقی از منع زیارت عتبات عالیات برای مقابله با
شیوع کرونا به مدت  ۱۰روز خبر دادند.

برای تعویق  ۳ماهه اقساط به بانک ها مراجعه نکنید
تسنیم :رئیس کل بانک مرکزی از صاحبان کسب و
کارهایی که به تشخیص خود مشمول تعویق اقساط
وام های شان به مدت سه ماه می شوند خواست از
مراجعه به شعب بانک ها خودداری کنند و تاکید کرد که بانک ها
اطالع رسانی ضروری را خواهند داشت.

سفر به گیالن و مازندران به هیچ عنوان به صالح نیست
تسنیم :معاون وزیر بهداشت و درمان با بیان این که
سفر به گیالن و مازندران به هیچ عنوان به صالح
نیست ،افـــزود :اپیدمی کــرونــا در ص ــورت عدم
همکاری مردم و کاهش ترددها تا خرداد  ۹۹ادامه پیدا میکند.

جلسات مجلس «آنالین» می شود
تسنیم :سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از رایزنی
قــوه مقننه بــا وزارت ارتــبــاطــات بــرای بــرگــزاری
جلسات مجلس به صورت ویدئو کنفرانس خبر داد.
«اسدا ...عباسی» سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
از برگزاری جلسه هیئت رئیسه قوه مقننه خبر داد و گفت :در این
جلسه موضوعات مختلفی از جمله مسائل جاری کشور و همچنین
آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان ها بررسی می شود.

امروز؛ جلسه هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه
برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹
تسنیم« :بهروز نعمتی» عضو هیئت رئیسه مجلس از جلسه روز
شنبه ایــن هیئت بــرای نحوه تعیین جلسات کمیسیون تلفیق
بودجه به منظور رفع ایــرادات شــورای نگهبان به مصوبات این
کمیسیون خبر داد.

رشد امسال شاخص بورس  ۳۴۱هزار واحد شد
خبرگزاری مهر :شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون و در مدت
۲۳۳روز معامالتی ،بیش از ۳۴۱هزار واحد رشد را به ثبت رسانده
است.از ابتدای امسال تاکنون در مدت  ۲۳۳روز معامالتی تعداد
هزار و  ۹۱میلیارد و  ۲۱۳میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۸۹۶
هزار و  ۷۳۵میلیارد ریال در  ۱۰۹میلیون و  ۷۲۶هزار و  ۸۹۱دفعه
در بورس اوراق بهادار معامله شده است.

کل مطالبات بیمه سالمت پرداخت می شود
خبرگزاری مهر :کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با
ویــروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایــی ،از
پرداخت کامل مطالبات بیمه سالمت تا پایان بهمن به
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد .براساس اعالم
این کمیته با توجه به هماهنگی به عمل آمده از سوی معاونت نظارت
مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد با دستگاههای اجرایی
مرتبط با مبارزه با ویروس کرونا ،مطالبات بیمه سالمت تا پایان بهمن
امسال به طور کامل پرداخت و معادل ۵۶۰میلیاردتومان هم در هفته
جاری در وجه بیمه سالمت واریز شده است.

ادارات و مراکز دولتی و خصوصی را تعطیل کنید
ایرنا :جمعی از اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه در نامه ای به رئیس
جمهور خواستار تعطیلی ادارات و مراکز دولتی و خصوصی تا
ایجاد شرایط عادی جهت جلوگیری از شیوع بیش از پیش کرونا
و حفظ جان مردم شدند.

سردار «ناصر شعبانی» در اثر ابتال به کرونا درگذشت
خبرآنالین :معاون عملیات سابق قرارگاه ثــارا...
تهران در اثر ابتال به بیماری کرونا درگذشت.سردار
«ناصر شعبانی» از فرماندهان دوران دفاع مقدس و
معاون عملیات سابق قرارگاه ثارا ...تهران ،در اثر ابتال به کرونا
دعوت حق را لبیک گفت.

تاکنون  ۱۶۰۰میلیارد تومان برای مقابله با کرونا
پرداخت شده است
ایرنا :معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره
به دو اقدام اصلی دولت برای مقابله با کرونا تصریح کرد :تاکنون
 ۱۶۰۰میلیاردتومان به ستاد ملی مقابله با کرونا و دانشگاههای
علوم پزشکی کشور پرداخت شده است« .محمدباقر نوبخت» در
توئیتی گفت :افزون بر کمک به معیشت گروه های آسیبپذیر،
اقــدام دیگر دولــت بــرای مقابله با کرونا ،تقویت نظام بهداشت
و درمــان بــرای خدمت به مــردم بــوده اســت که تاکنون ۱۶۰۰
میلیاردتومان به ستاد ملی مقابله با کرونا و دانشگاه های علوم
پزشکی کشور پرداخت شده است.

