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رهبر معظــم انقالب با شــهید خدمت 
خوانــدن جانباختــگان کادر پزشــکی، 
پرستاری، بهداشــتی و خدماتی در خدمت 
رســانی به بیماران مبتال به ویروس کرونا، 

موافقت فرمودند.
به گــزارش وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، پیرو نامه وزیر بهداشت 
به مقام معظم رهبری، ایشــان با پیشنهاد 
دکتر نمکی مبنی بر شهید خدمت خواندن 
جانباختگان کادر پزشــکی، پرســتاری، 
بهداشــتی و خدماتی در خدمت رسانی به 
بیماران مبتــال به ویروس کرونــا موافقت 

فرمودند.
متــن نامــه دکتــر ســعید نمکــی، 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
 پزشــکی به رهبــر معظم انقــالب، به این 

شرح است:

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه  ای
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

سالم علیکم؛
با احترام، همانگونه که مستحضرید، در 
گرفتاری اخیر کشور متعاقب ابتال ناگهانی 
تعدادی از هموطنــان عزیزمان به بیماری 
کرونا، پزشکان و پرستاران و کادر بهداشتی 
و خدماتی مراکز مختلف به  عنوان مدافعان 
ســالمت دل به دریا زدنــد و پروانه وار گرد 

بیماران گشتند. 
خانه و زندگی را ترک نمودند و از عزیزان 
و خانواده دور ماندند و بعضاً به دلیل آلودگی 
به ویروس، جان خویــش را در راه خدمت 

صادقانه از دست دادند.
از آنجا که این عزیزان جان برکف همچون 
مدافعان حرم در دفاع از حریم سالمت مردم 
جانفشــانی کردند، از حضرت عالی تقاضا 
دارم، موافقت فرمایید جــان باختگان تیم 
پرستاری، پزشــکی و خدماتی بخش های 
مراقبت از بیماران کرونایی به عنوان شهید 

محسوب گردند.

یــن عنایــت حضرت عالــی کمــا  ا
فی الســابق موجبــات دلگرمــی بیشــتر 
این قشــر خدمتگــذار به مردم شــریف را 
 فراهم خواهد نمود. از بــذل عنایت و لطف 

بیکرانتان سپاسگزارم.
پیام قدردانی وزیر بهداشت از مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی(
در ادامه، وزیر بهداشــت طی نامه ای از 
مقام معظم رهبری قدردانــی کرد. وی در 
این نامه نوشــت: چند روز قبل با داغی که 
در از دســت دادن عزیزان پزشک، پرستار، 
کادر بهداشــتی و خدماتی کــه در مراکز 
 درمانی بیمــاران مبتال به ویــروس کرونا

) COVID-19( جانشــان را نثار خدمت 
به بیماران کرده بودند، در ســینه داشتم، 
عریضه ای تقدیم مقام معظم رهبری نمودم 
که موافقت فرمایند این برباد رفتگان در یاد 
مانده به عنوان شــهدای خدمت محسوب 

شوند.
وی افزود: گرچه ســوز جانگداز شهادت 
این عزیزان همواره مغز استخوانم را خواهد 
گداخت، مع الوصــف موافقت محبت آمیز 
ایشان که مدافعان سالمت همچون مدافعان 
حریم مرزهایمان در دفاع مقدس و مدافعان 
حرم ســتارگان تابناک آســمان و شهادت 
می مانند و می درخشند، افتخاری است برای 
جامعه بهداشت و درمان کشور که شبانه روز 
در دفاع از حریم سالمت مردم سرزمینشان 

جانفشانی می کنند. 
نمکی نوشت: امید اســت روح بلند این 
عزیزان همنشین ســاالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( باشد. این ابراز لطف 
و قدرشناســی محبت آمیز رهبــر فرزانه 
انقالب، خدمتگزاران صدیق نظام سالمت 
را بیش از پیش و دلسوزانه در عرصه خدمت 
نگاه خواهد داشــت. بــرای ایــن عزیزان 
علو درجات و بــرای همــکاران ارجمندم 
 در سراســر کشــور تندرســتی و بهروزی 

مسئلت دارم.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی از نامه به 
وزیر بهداشــت درخصوص رسیدگی به وضعیت 

زندانیان سیاسی خبر داد.
عبدالکریم حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درباره وضعیت مرخصی به زندانیان سیاسی 
در پی شــیوع بیماری کرونا، گفت: روز گذشته 
به اتفاق یکســری از همکاران با وزیر بهداشــت 
مکاتبه ای داشتیم که زندانیان مخصوصا زندانیان 
سیاسی شرایطی برای شان به وجود بیاید که در 
این برهه زمانی با شیوع بیماری کرونا از مرخصی 
استفاده کنند تا این شــرایط پشت سر گذاشته 

شود.
رئیس فراکســیون حقوق شهروندی مجلس 
شورای اســالمی تاکید کرد: به این دلیل از وزیر 
بهداشــت چنین درخواستی شــد تا در آینده 

هزینه های سیاسی و اجتماعی را متقبل نشویم.
وی ادامه داد: معتقدم تجمع در اماکن به صورت 
خوابگاهی می تواند باعث آلودگی بیشتری شود 
و سرعت شــیوع را افرایش دهد برای همین روز 
گذشته از وزیر بهداشت درخواست داشتیم باتوجه 
به بخشنامه آقای رئیســی به افرادی که احتمال 
مبتال شدن شان زیاد است مرخصی داده شود و در 

همین خصوص با قوه قضائیه وارد مذاکره شوند.
حســین زاده درباره این که بخش نامه رئیس 
قوه قضائیه برای آن دسته از زندانیان امنیتی است 
که حکم آنان تا ۵ است و باالتر از آن نمی توانند از 
این مرخصی استفاده کنند، بیان کرد: معتقدم این 
بیماری سن و سال نمی شناسد برای این موضوع 
نباید تبصره گذاشــت و معتقدم قوه قضائیه باید 
برای این بخشــنامه اصالحیه ای در نظر بگیرد و 
در اعطای مرخصی به این دسته از افراد مساعدت 

حداکثری داشته باشد.
به گزارش ایلنا، متــن نامه نمایندگان به وزیر 

بهداشت به شرح زیر است:
»جناب آقای نمکی وزیر بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی
پیرو تصمیمــات ســتاد فرماندهی عملیات 

مدیریت بیمــاری کرونا در کالنشــهر تهران در 
خصــوص امکان مرخصــی زندانیان، ریاســت 
محترم قــوه قضاییه بــا صدور بخشــنامه ای بر 
ضــرورت اقدام مجدانــه و عاجــل در خصوص 
 زندانیــان جهــت مقابلــه بــا ویــروس کرونا 

تأکید کردند.
همچنین همان طور که مستحضرید زندانیان، 
زندگی نزدیک بــه یکدیگر دارند و به نســبت از 
امکانات بهداشــتی و درمانی الزم بی بهره اند که 
ظن به شــیوع آنان به بیماری هــای واگیردار را 
افزایش می دهد و نیز بر میــزان دغدغه مندی و 
مطالبات اجتماعی در خصوص سالمت زندانیان 

افزوده است.
این نگرانی هــا مطالبات به حــق اجتماعی، 
انســانی، اخالقی و قانونی اســت که می بایست 
توســط مقامات ذی صالح پیگیری شــده و در 
خصوص اقدامات شفاف ســازی صورت گیرد تا 
سالمت جسمی و خصوصا امنیت روانی زندانیان و 

خانواده شان در معرض خطر قرار نگیرد.
لذا از محضر جنابعالی مساعدت ویژه و انجام 
مکاتبات با ریاست محترم قوه قضاییه به منظور 
اعطای آزادی یا حتی االمکان مرخصی به زندانیان 
و تجهیز وسایل و کادر درمانی زندان تا پایان دوره 
بحران مربوط به شیوع ویروس کرونا با محوریت 
زندانیان زن، مادران و زندانیان محیط زیســتی 

مورد استدعاست.«
همچنین در ابتدای این نامه ذکر شــده که به 
پیوست نامه خانواده های زندانیان محیط زیست 

به استحضار می رسد.

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی 
با تاکید بــر اینکه کرونا بشــریت را تهدید 
می کند گفت: در این شرایط انتظار می رود 
کشــورهای جهان یک طرفــه تحریم های 
ظالمانــه علیــه ایــران را لغو کننــد تا ما 
 بتوانیم بــا تأمین دارو و تجهیــزات با کرونا 

مبارزه کنیم.
سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای 
اسالمی به اتحادیه بین المجالس و روسای 
مجالس کشــورهای مختلف برای مداخله 
جهانی جهت لغو تحریم های ضد انســانی 
آمریکا علیه کشورمان گفت: خسارات کرونا 
ضایعه بزرگ انســانی محســوب می شود 
که برایش ملیت، کشــور، حــزب ، گروه و 
جنــاح خاصی تفاوتــی ندارد، خســارتی 
کــه مربوط به همــه دنیا بــوده و باید همه 
 جوامع جوامع انســانی بــرای مقابله با آن 

به کمک هم آیند.
وی ادامه داد: در این بین یکسری کشورها 
تحت تحریم هــای ظالمانه قــرار دارند که 
این مانعی برای مقابله با بحران کرونا است. 
از جمله این کشــورها جمهوری اســالمی 
ایران بــوده که حتــی در صورت داشــتن 
پول هــم نمی تواند از همــه ظرفیت هایش 
اســتفاده کرده و امــکان تامیــن امکانات 
مورد نیاز از جملــه دارو و مواد شــوینده و 
ضدعفونی کننده را ندارد حال اینکه بخشی 
 از تحریم ها مانع می شــود تا کشــور پول 

داشته باشد.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس  تاکیــد کرد: در 
شرایطی که کرونا به عنوان یک فاجعه انسانی 
نسل بشر را تهدید می کند باید تحریم های 
ظالمانه برداشته شــود تا کشورها بتوانند با 

آن مقابله کنند.

نقوی حســینی همچنین با بیان اینکه 
مســائل انســانی برای مقامات آمریکایی 
اهمیتی ندارد افزود: این روزها درباره کرونا 
صحبت هایــی مبنی بر جنــگ بیولوژیک 
مطرح می شود که  هنوز اســتناداتی برای 
آن ارائه نشــده امــا واقعیت آن اســت که 
آمریکا در همین شرایط به دنبال فشارهای 
بیشــتر و ایجاد شرایط ســخت علیه ایران 
است پس ادامه شــرایط تحریمی و افزایش 
 فشــارها از ســوی مقامــات آمریکایــی 

مشخص است .
وی در پایــان و در جمع بنــدی گفت: با 
توجه به چنین شــرایطی ما از کشــورهای 
جهانی می خواهیم که یک طرف تحریم های 
ظالمانه و غیرانسانی علیه ایران را لغو کنند 
تا بتوانیم بــا تامین دارو  امکانــات با کرونا 

مبارزه کنیم.
رییس مجلس شــورای اســالمی امروز 
در نامه های جداگانه ای بــه رئیس اتحادیه 
جهانی بیــن المجالس، دبیــرکل اتحادیه 
مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری 
اسالمی، دبیرکل اتحادیه مجالس پارلمانی 
آسیا و نیز روسای مجالس کشورهای اسالمی 
و آسیایی ضمن ابراز تاســف از تحریم های 
ضدانســانی آمریکا علیه کشــورمان، این 
اقدامات ایاالت متحده از جمله تحریم های 
پزشکی، دارویی و وســایل آزمایشگاهی را 
موانعی در مسیر مهار شــیوع کرونا عنوان 

کرد.

خبرخبرخبر

موافقت رهبر انقالب با »شهید خدمت« 
خواندن مدافعان سالمت

حسین زاده در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار شد

  رسیدگی به وضعیت 
مرخصی زندانیان سیاسی

با توجه به شیوع کرونا

نقوی حسینی:کشورهای جهان تحریم های 
ظالمانه علیه ایران را لغو کنند

 نامه نگاری های الریجانی برای 
برداشتن تحریم های ایران؛

تمهیداتی 
وزگار  برای ر

ونا« سخت»پساکر

سياست 2

برای یک کشــور »تحریم زده«، هراس دوران پســاکرونا، کمتر از 
دوران کرونایی نیست. سایر کشورها می توانند امیدوار باشند که پس از 
غلبه بر کووید 19، خودشان را جمع و جور کنند، خسارات این روزهای 
زیانبار را جبران کنند، بورس هاشان را دوباره سرپا کنند و اقتصادشان را 

با کمک دیگر کشورها به روزگار خوش خود بازگردانند. 
اما برای یک کشور تحریم شده، همه چیز به همین خوبی و خوشی 
نخواهد بود؛ برای کشــوری که به ســبب تحریم ها، دیگر کشورهای 
جهان فاصله ایمنی خود را با آن حفظ می کنند تا مبادا آنها نیز گرفتار 

تحریم های ترامپی شوند. 
همه مصائب کرونایی ما 

در این شــرایط تکلیف ایران چیســت؟ این روزها که کرونا خود را 
در ایران پخش کرده، چهره کریه تحریم بیش از پیش خود را نشــان 
داده است. گذشــته از محدودیت های دارویی و پزشکی و بهداشتی، 
آن مختصر خونی که در رگ های اقتصادی جریان داشــت نیز خشک 
شده است.  صادرات و واردات تحت الشعاع کرونا مختل شده اند، کسب 
و کارها بیش از پیش زیر چنگال ورشکستگی می روند، بازار طال و ارز و 
بورس بعد از تحریم حاال از کرونا زخم می خورند و به همه اینها اضافه 
کنید نفتی را که 30 دالر شده اســت! در این شرایط درخواست های 
بسیاری به سوی دولت گسیل شده است که معافیت مالیاتی بدهد، آب 

و برق و گاز را دست کم برای چند ماه رایگان کند...

ماسک و ژل های ضدعفونی کننده در داروخانه ها موجود نیست

ادامه چرخه احتکار، کشف و کمبود اقالم بهداشتی
شهرنوشت 6

جهان 5

نگاهی به جدیدترین تحوالت میدانی و سیاسی یمن با محوریت عربستان

�تلافی، آخرین پرده از نمایش ریاض 


