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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری گفت: درخصوص 
کرونا اساســا قرنطینه محله و شهر را 
نداریم. تنها قرنطینه فرد مشکوک مطرح 
است. به هیچ عنوان نیز آماری که وجود 
دارد، کم و زیاد نمی کنیم؛ بزرگ نمایی و 

کوچک نمایی هم نمی شود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، حسن روحانی افزود: 
بنابراین مردم به این فکر نباشــند که 
فروشگاهی یا شهری بسته می شود و یا 

قرنطینه عمومی ایجاد می شود.
وی یادآورشــد: خوشــبختانه در 
عرض یک تا دو هفته اخیر، تالش های 
بسیار خوبی در بخش های پیشگیری، 
تشــخیص، قرنطینه و درمان کشــور 
انجام شده است. رئیس جمهوری اضافه 
کرد: نیازمند یک برخورد عالمانه با این 
مسئله هستیم و باید رفتار تخصصی و 
جدی داشته باشیم. به همین دلیل هم 
مسئولیت امر به ستادی واگذار شده که 
رئیس این ستاد وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی است. روحانی گفت: 
بنابراین در همه امور، هم از لحاظ آمار 
و ارقامی که باید به مردم منتقل شــود 
و هم توصیه هایی که مردم باید گوش 
کنند و هم مراکزی که برای تشخیص و 
درمان وجود دارد باید به صورت متمرکز 
بدون توجه به شایعات به سخنان این 
مرکز توجه شود. وی در عین حال گفت: 
البته برای عبور از این مسأله ممکن است 
به یک، دو و یا سه هفته زمان نیاز داشته 
باشیم. گزارش هایی که تا دیشب وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا داد، 

امیدوارکننده بودند.
کیت های تشخیصی تولید شده و 

در حال آزمایش است
رئیس جمهوری ادامه داد: امروز هم 

گزارشــی دریافت کردم که کیت های 
تشــخیص را که از خــارج و از طریق 
   ) WHO(سازمان بهداشــت جهانی
وارد می کردیم – کــه البته همچنان 
به روند آن ادامه می دهیم – توســط 
متخصصین داخلی ما هم تولید شده و 
درحال آزمایش اســت.  روحانی گفت: 
همه مراحل اولیه این کیت ها مثبت و 
قابل قبول بوده است و در نهایت ظرف 
امروز و فردا که به تأیید نهایی رســید 
می توانیــم در ظرف مــدت کوتاهی 
صدها هزار کیت، حتــی میلیون ها از 
این کیت را تولید کنیم و در اختیار همه 
بیمارستان های کشــور قرار دهیم که 
مردم خیالشان راحت باشد اگر موردی، 
شــکی و تردیدی وجود دارد به راحتی 
پزشــکان عزیز ما بتوانند به تشخیص 
نهایی برسند. رئیس جمهوری با بیان 
این که البته کاری که انجام می گیرد یک 
کار شــبانه روزی، دقیق و علمی است، 
گفت: در مجموع روند کاهش مراجعه 
و پیشــرفت در امر درمان را مشــاهده 
می کنیم. یعنی اگر ۱۰۰ نفر در روزهای 
اولیه بســتری بودند، از ایــن ۱۰۰ نفر 
ممکن بود ۷، ۸ نفر از دنیا بروند امروز این 
رقم خیلی پایین آمده است زیرا بر این 
روند مسلط شدیم. هم به روند تشخیص 
و هم روند درمان مسلط شده ایم و باید 
این همکاری و هماهنگی را ادامه دهیم.

رئیس دولت دوازدهم  تأکید کرد: 
تشخیص اینکه جایی باید برای یکی، دو 
روز کمتر و یا بیشتر تعطیل شود، به عهده 
این ستاد است. هیچ استاندار، فرماندار 
و وزارتخانه ای مرجع این تشــخیص 
نیست. یعنی اگر فردی بیمار است، تب 
دارد و عالیم اولیه را دارد، باید مراقبت 
شــود و وارد آن آموزشــگاه و دانشگاه 
نشود. اگر کســی را دیدند و عالمتی را 

دیدند بالفاصله آن را به پزشک منتقل 
کنند و مراقبت ها انجام گیرد.

 حضور در اجتماعات غیرضروری 
را کاهش دهیم

وی با بیان این که ما در جامعه هستیم 
و همه در کنار هم یک خانواده هستیم، 
گفت: البته همانطور که توصیه شــده 
اســت، حضور در اجتماعاتی که نیاز و 
ضروری نیست باید کاهش یابد یا قطع 
شــود. همانطور که برخی از برنامه ها و 
فوق برنامه ها را قطع کردند بخاطر اینکه 
مراقبت بیشتر شــود. روحانی با تاکید 
بر اینکه در مراقبت و در امر بهداشــتی 
نباید کوتاهی کنیم، افزود: وزارتخانه ها 
و دســتگاه های تولیدی ما برای اینکه 
اقالم الزم را در اختیــار مردم بگذارند 
باید همه توان خودشان را به کار بگیرند. 
رئیس دولت دوازدهم در بخش دیگری 
از ســخنانش گفت: خوشــبختانه در 
روزهای اخیر نیروی انتظامی و تعزیرات 
با احتکارکنندگان برخورد خوبی داشتند 
باز هم این برخوردها باید ادامه پیدا کند 
و نگذاریــم که عدد کوچکــی از مردم 
بخواهند از این امور سوء استفاده کنند. 
وی ادامه داد: بدتــر و مهمتر از ویروس 
کرونا، ویروس ترس، اضطراب، تردید و 

بی اعتمادی در میان مردم است. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه تلفات 
کرونا بیشتر از آنفلوآنزا نیست، یادآور شد: 
ویروس آنفلوآنزا هر سال در دنیا می آید و 
هر سال هم کشته می گیرد. در سال های 
اخیر و در آمریکا، بین ۱۲ تا ۱۰۰ هزار 

کشته آنفلوآنزا بوده است. 
  به هیچ عنوان  

آمار را کم و زیاد نمی کنیم
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: 
همه مــواد غذایی، مــواد اولیه، حتی 
شوینده ها هم که این روزها مقداری کم 

بوده در روزهای آینده جبران خواهد شد 
و در انبارها و ذخایــر وجود دارد و مردم 
هیچ گونه نگرانی از این نظر نداشــته 
باشــند. وی اضافه کرد: البته همه باید 
به طور فردی مراقبت کنیم دستورهای 
بهداشتی را همانطور که توصیه می شود، 
مراعات کنیم. صدا و سیما هم به عنوان 
مرجعی است که باید به مردم آموزش و 

اطالعات صحیح بدهد.
روحانی در ادامه تصریــح کرد: به 
هیچ عنوان آمــاری که وجــود دارد، 
نه کم می کنیم نه زیــاد می کنیم و نه 
بزرگ نمایی و نه کوچک نمایی می شود. 
رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: 
مردم باید کامالً اعتماد داشته باشند که 
آمار و ارقام به دقت برای آنها بیان خواهد 
شد و از این نظر نگرانی نداشته باشند. 
رئیس جمهوری بار دیگر از پزشکان و 
پرستاران و کادر بیمارستانی به دلیل 
آمادگی، حضور، فعالیت و ایثارشان در 
این روزها که ادامه هــم خواهد یافت، 

تشکر کرد.
  کرونا نباید تبدیل به 
سالح دشمنان شود

رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر 
اینکه کرونا نباید تبدیل به سالح و اسلحه 
دشمنان شــود، گفت: آمریکایی ها و 
دشمنان ما در طول دو سال گذشته با 

تحریم و تبلیغ شان همواره خواستند 
در این کشور، تولید و فعالیت اقتصادی 
بخوابد و مــردم در رنج قــرار بگیرند. 
وی تصریح کرد: این مســأله ویروس 
بهانه جدیدی دســت معاندین نشود 
که کار، فعالیت و تولید متوقف شــود؛ 
البته مراقبت های بهداشتی سر جای 
خودش است؛ اینجا هم که می آییم جمع 
می شویم اگر وزارت بهداشت به ما گفت 
قبل از ورود به جلسه باید دست مان را با 
صابون بشوییم این کار را می کنیم؛ یعنی 
هر چه وزارت بهداشت به ما بگوید انجام 
می دهیم. روحانــی در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: نمی شــود دولت را 
تشکیل ندهیم، مشورت نکنیم، تصویب 
نکنیم، کار مردم را حل نکنیم. همانطور 
که در بیمارستان ها که خط مقدم است، 
پزشــکان و پرســتاران ایثارگرانه کار 
می کنند؛ همه مــردم، فعالین تولید و 
کارخانجات همه کار می کنند و این کار 

باید ادامه پیدا کند.
 مراقب ویروس 

ترس فوق العاده باشیم 
رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان 
کرد: نبایــد بگذاریم آمریــکا ویروس 
جدیدی را بر ویروس کرونا سوار کند، 
به نام تعطیلی فعالیت های اجتماعی و 
ترس فوق العاده؛ این توطئه ای است که 
امروز در تبلیغات خارجی هم می بینید؛ 
اخیراً یکی از مسئولین رده باالی آمریکا 
هم راجع به کرونای ایــران حرف زده 
است؛ خودشان آنجا در آمریکا گرفتار 
کرونا هستند. در آنفلوآنزا ۱۶ هزار کشته 
دادند، اما  روی خود را به ســمت ایران 
چرخانده اند و با مــردم ایران صحبت 
می کنند.  روحانی تصریح کرد: هر کسی 
می خواهد در اینگونه مواقع اظهارفضل 
بفرماید، مرجع مشخص کردیم، فاضل 
در کشــور زیاد داریم؛ اما مرجع همین 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی است و مرجع دوم نداریم.
مقام معظم رهبری چارچوب 

بودجه را تأیید کرده اند
وی در خصوص بودجه سال ۹۹ کل 
کشور خطاب به نمایندگان که روزهای 
پایانی و هفته های پایانــی کار خود را 
می گذرانند، گفت: بودجه ساالنه برای 
مردم ما بسیار مهم است. اوالً نمایندگان 
محترم توجه دارند قبل از اینکه بودجه 
در دولت مطرح شود ما کلیات بحث را 
در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران ســه قوه بحث و  مطرح کردیم 
و چارچوبی را تصویــب کردیم. مقام 
معظم رهبری آن چارچــوب را تأیید 
کردند بر مبنــای آن چارچوب آمدیم 
در دولــت الیحه را تصویــب کردیم و 
 خدمــت نماینــدگان فرســتادیم. 
رئیس جمهوری اضافه کرد: خوشحالم 

که این الیحــه با تدبیــر نمایندگان و 
ریاست محترم مجلس به کمیسیون 
تلفیق برگشت ان شاء اهلل امیدواریم آنها 
دقت شان را بکنند ما هم در خدمت آنها 
هســتیم تا این الیحه بودجه سریع تر 

برای سال آینده به تصویب برسد.
  بودجه بر مبنای واقعیت ها 

تنظیم شده است
وی در ادامه با بیان اینکه ما بودجه 
را بر مبنای واقعیت ها در نظر گرفتیم، 
گفت: در بودجه دنبــال این بودیم که 
زندگی مردم، کارمندها و بازنشسته های 
ما طبق روال انجام بگیرد و خواســتیم 
مبارزه با فقر را در این الیحه ادامه دهیم. 
مسأله مهم اشتغال، بودجه بخش های 
عمرانی، کمترین اتکا به نفت و ... را هم در 

این بودجه مدنظر قرار دادیم.
روحانی تصریح کــرد: دولت همه 
زحمــت خــودش را در ایــن زمینه 
کشــیده، بودجه را آماده و همه روال 
را طی کرده و حتــی جاهایی که الزم 
بوده مجوزهای الزم را گرفته و خدمت 
مجلس داده اســت. از مجلس عزیز 
هم توقع داریم که بودجه را سریع تر 

نهایی و تصویب کند.
 رئیس جمهوری ابرازامیدواری کرد، 
نمایندگان به وزیر پیشــنهادی برای 
وزارت کشاورزی  هم رأی مثبت دهند 
و دولت بتواند با تکمیل کابینه به کارش 

ادامه دهد.
 ستاد بحران آماده مقابله با 

سیل احتمالی است
روحانی در بخش پایانی سخنانش 
با اشــاره به پیش بینی وقوع ســیل در 
برخی استان های کشور گفت: امسال، 
آمادگی ها خیلی بیشتر از پارسال است 
و وزارت نیرو، تنظیم ســدها را بهتر از 
پارسال با احتیاط بیشتری مدنظر قرار 

داده است. 
رئیس جمهــوری با بیــان اینکه 
ســتاد بحران کاماًل آماده است، گفت: 
استاندارها و فرماندارها پای کار هستند. 
با برخی از استاندارها صحبت کردم آقای 
وزیر کشــور به طور منظم آن را دنبال 

می کنند و آمادگی کامل وجود دارد.

روحانی در جلسه هیأت دولت و با اشاره به کرونا: 

قرنطینهنداریم،آماردقیقهماعالممیکنیم

خبر

سّید مصطفی میرسلیم، منتخب مردم تهران در یازدهمین 
دوره مجلس شورای اســالمی در نامه ای سرگشاده خطاب به 
نمایندگان مجلس یادآور شــد: به مدد الهی اهمال، تسویف، 
خستگی، رفاه زدگی، بی برنامگی، بی فکری و زدوبند در مجلس 

یازدهم جایی نخواهد داشت.
به گزارش مهر، در متن نامه سرگشاده سیدمصطفی میرسلیم 
به نمایندگان مجلس دهم آمده است: انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی، علی رغم همه ترفندها و شیطنت های 
استکبار جهانی و صهیونیســم، برخی از دولت های منطقه و 

جیره خوران داخلی آنها، به لطف خدای منان، با صفا و صمیمیت 
برگزار شد و فصل جدیدی در خدمت رسانی گروهی تازه نفس، 
پس از فعالیت ۴ ساله همکاران و دوستان مجلس دهم، آغاز شد.

وی در بخش دیگری نوشته است: قدر زحمات مجلس دهم بر 
کسی پوشیده نیست و اینجانب بر خود فرض می دانم که از شما 
دوستان عزیز تشکر کنم و امیدوار باشم که با همکاری متقابل، 
بهترین بهره برداری را از زمان سه ماهه تا افتتاحیه رسمی بنماییم. 
از هم اکنون تا شروع به کار رسمی مجلس یازدهم، فرصتی طالیی 
در اختیار است که باید مغتنم شمرد و تمهیدات الزم را برای آغاز 

فعالیت مجلس کارآمد و قوی، به حل مشکالت مردم و کشور 
فراهم آورد و ضمناً موانع را شناخت و مرتفع کرد تا از هر ثانیه وقت 
مجلس جدید، برای گره گشایی به خوبی استفاده کنیم. منتخب 
یازدهم دوره مجلس افزوده اســت: برای تحقق اهداف متعالی 
گام دوم که به هیچ وجه صرفاً آرمانی نیست، الزم است مجلس 
دهم جلساتی منظم را با منتخبان یازدهمین دوره تشکیل دهد 
تا تجربیات و تفکرات، به مناسب ترین و سالم ترین شکل منتقل 
شود. میرسلیم در بخش پایانی نامه خطاب به نمایندگان مجلس 
دهم نوشته است: این بازه زمانی سه ماهه را نباید فرصتی برای 

سهم خواهی و تقسیم منافع تلقی کرد، بلکه برای آمادگی یافتن 
در جهت خدمت خالصانه به مردم باید به تبادل تجربیات پرداخت 

که بنده آمادگی خود را از هم اکنون برای این کار اعالم می کنم.

نامه میرسلیم خطاب به نمایندگان:

بی برنامگی و زدوبند در مجلس یازدهم جایی نخواهد داشت
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پایگاه خبری آستان حضرت معصومه )س( 
اعالم کرد:

معماری حریم فاطمی، سد 
پوالدین مبارزه با اپیدمی کرونا

پایگاه خبری آســتان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه )س( با انتشــار یادداشتی ضمن انتقاد از 
مصوبه شورای تأمین استان قم مبنی بر تعطیلی 
نماز جماعت و ضدعفونی کردن حرم، اعالم کرد: 
»سازه های این حرم به دلیل اســتفاده از نقره »در 
باالترین سطح آنتی باکتریایی و سد محکمی برای 
اپیدمی کرونا است.« در ادامه این یادداشت با اشاره 
به سخنان اخیر محمد سعیدی، نماینده رهبر ایران 
در قم، مبنی بر »دارالشفا بودن حرم«، آمده است: 
»هشیاری مردم بصیر قم مانع اجرای تصمیم اشتباه 

و غیرایمانی شورای تأمین شد«.
    

تحریم های تازه آمریکا در 
ارتباط با برنامه موشکی ایران

دولت آمریکا از تحریم ۱۳ شــخص و شرکت 
در چین، عراق، روســیه و ترکیه در ارتباط با برنامه 
موشکی ایران خبر داده است. مایک پومپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا، اعالم کرد که این تحریم ها شامل 
حال سه شرکت چینی و یک شهروند چین به نام لئو 
دینگوئن می شود که به گفته وی در انتقال فن آوری 
حساس به برنامه تسلیحاتی پاکستان نیز نقش داشته 
است. تحریم های تازه همچنین یک شرکت در ترکیه 
به نام صنایع تجاری گرافیت کربن ارن را هدف قرار 
داده اســت. وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود 
مدعی شــد که اعمال این تحریم ها نشان می دهد 
برنامه موشــکی ایران همچنان یک نگرانی جدی 

برای واشنگتن است.
    

سه سال زندان در انتظار منتشرکنندگان 
اخبار کذب پیرامون کرونا

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی از سه ســال مجازات زندان برای 
منتشرکنندگان اخبار کذب درباره کرونا خبر داد.

به گزارش خانه ملت،  حسن نوروزی دیروز در مورد 
جرم و نحوه مجازات افرادی که اقدام به انتشار اخبار 
کذب پیرامون شیوع بیماری کرونا در سطح جامعه 
می کنند، گفت: این اقدام بر اساس قانون مجازات 
اسالمی نشر اکاذیب محسوب شده و برای افرادی که 
مرتکب این جرم شوند بین یک تا سه سال مجازات 

حبس و تعیین شالق در نظر گرفته شده است.
    

شورای نگهبان صحت انتخابات 
مجلس  را تایید کرد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
روز چهارشنبه در حســاب کاربری خود در توییتر 
نوشت: »امروز پس از بررسی شکایات و گزارش های 
واصله، صحت انتخابات مجلس شورای اسالمی در ۳۴ 
حوزه انتخابیه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.«

    
تعلیق پروازهای قطر ایرالین 

به ایران
در پی شیوع کرونا ویروس در ایران، قطر ایرالین 
پروازهایش به ایران را تعلیق کرد. به گزارش ایلنا به نقل 
از روت آنالین، شرکت هواپیمایی قطر ایرالین اعالم 
کرد که از روز ۲۵ فوریه به مدت دو هفته پروازهایش 
به ایران بجز تهران را تعلیق می کند.  پروازهای این 
شــرکت هواپیمایی به مقصد و از مبدا تهران نیز از 

هفته ای ۲۰ پرواز به هفت پرواز کاهش می یابد.
    

رئیس جمهور دوشنبه برای دفاع 
از خاوازی به مجلس می رود

معاون پارلمانــی رئیس جمهور گفت: مجلس 
دوشــنبه هفته آینده درباره گزینه  پیشــنهادی 
رئیس جمهــور بــرای تصــدی وزارت خانــه 
جهادکشاورزی جلســه دارد و رأی گیری خواهد 
کرد و دکتر روحانی برای دفاع از وزیر پیشــنهادی 
خود و برنامه های آن به مجلس می رود.  حسینعلی 
امیری در گفت و گو با ایرنا یادآور شد: طبق آیین نامه 
داخلی مجلس، یک هفته بعد از معرفی وزیر و یا وزرا 
به مجلس،  جلسه علنی مجلس برای رسیدگی و رای 

اعتماد به وزرای پیشنهادی برگزار می شود.
    

 دومین دادگاه عباس ایروانی 
برگزار شد

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی 
و سایر متهمان پرونده گروه عظام در شعبه چهارم 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست 
قاضی صلواتی برگزار شــد. به گزارش قوه قضاییه،  
قاضی صلواتی در دادگاه با ابراز تأسف،  بدهی عباس 
ایروانی به سیستم بانکی را ۱۵ هزار میلیارد تومان 
و فرار مالیاتی وی را بیــش از ۴۱۸ میلیارد تومان 

اعالم کرد.

نیازمند یک برخورد 
عالمانه با مسأله کرونا 

هستیم و باید رفتار 
تخصصی و جدی داشته 

باشیم. به همین دلیل هم 
مسئولیت امر به ستاد ملی 
کرونا واگذار شده که رئیس 

این ستاد وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی 

است

تشخیص اینکه مرکزی 
باید برای یکی، دو روز کمتر 

و یا بیشتر تعطیل شود، به 
عهده ستاد ملی مبارزه با 
کروناست. هیچ استاندار، 

فرماندار و وزارتخانه ای 
مرجع این تشخیص نیست

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و 
تربیتی کشور گفت: حفظ سالمتی زندانیان و 
رسیدگی به وضعیت بهداشتی زندان ها از حقوق 
زندانیان اســت. به گزارش ســازمان زندان ها، 
اصغر جهانگیر در نشســت سراسری با مدیران 

کل ستادی و اســتانی زندا ن ها گفت: اقدامات 
پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا 
به زندان ها و اقدامات فوق العاده بهداشــتی از 
جمله ضد عفونی کردن روزانه و مستمر بخش ها 
و وسایل مورد نظر و قرار دادن وسایل بهداشتی 

در دســترس زندانیان و ارائه آموزش های الزم 
به زندانیان و زندانبانان برای خود مراقبتی و نیز 
تشکیل کمیته های ســالمت در زندان ها برای 
کنترل و مراقبت از وضعیت ســالمت زندانیان 
به صورت شــبانه روزی  برای شناسایی افراد در 

معرض خطر انجام شود. وی خطاب به مدیران 
زندان های سراسر کشور گفت: با توجه به شرایط 
موجود از اعزام غیر ضروری زندانیان به مراجع 
قضایی بدون هماهنگی هــای الزم خودداری 
کنید. همچنین تمامی بازدیدها از زندانها به جز 
مراجع قضایی و مراجع بهداشتی ودرمانی برای 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی 
لغو می شود. رئیس سازمان زندان ها ادامه داد: 
انتقال زندانیان به زنــدان دیگر فعاًل برای حفظ 

ســالمت زندانیان متوقف و انجام مالقات های 
خانواده ها تا گذر از این شرایط صرفاً با هماهنگی 
های الزم و با تدابیر بهداشــتی به مالقات های 
کابینی محدود شــود. وی افزود: کنترل کامل 
اماکن بهداشتی، درمانی و همچنین اماکن طبخ 
غذای زندانیان، کنترل ویژه بر روی مواد غذایی 
در بدو ورود به زندان ها ازجمله اقداماتی اســت 
که مدیران زندان ها عالوه بــر رویه های جاری 

بهداشتی و درمانی باید اجرا کنند.

جهانگیر تاکید کرد

ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود کرونا به زندان ها


