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روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

جلوی تشدید بیکاری راگرفتیم

ربیعی۱۰ :هزار میلیارد
وام کرونایی پرداخت شد

رئیسجمهور گفت :جریان تحریف و تحریم برای انکار و تضعیف موفقیتهای
دولت که یک دستاورد داخلی و بین المللی محسوب میشود ،تالش میکند.
حجت االسالم حسن روحانی روز سهشنبه در یکصد و پنجاه و
هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،با اشاره به فرمایشات اخیر
مقام معظم رهبری در زمینه اهداف شوم کوتاه مدت و بلند مدت دشمنان
دیرینه ملت ایران برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشور ،گفت :بر این
مبنا دو جریان تحریف و تحریم همزمان به دنبال محقق کردن این هدف
از طریق توقف حرکت اقتصادی کشور و سیاه نمایی نسبت به دستاوردها و
یأس نسبت به آینده هستند.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم انسجام ،هماهنگی و همکاری میان

همه مسووالن و کارگزاران نظام برای مقابله مؤثر با عملیات جنگ روانی،
تحریم و تحریف دشمنان ،اظهارداشت :ملت بزرگ ایران ،همواره پشتیبان
مسووالن نظام و کشور بوده و مطمئنا موفقیتها و پیشرفتهای عظیم
کشور مرهون پشتوانه مردمی و هوشیاری ،پایداری و استقامت ملت در برابر
توطئه و فشار دشمنان است .وی ناامید کردن مردم و تضعیف رزمندگان
خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی را از نمونههای عملکرد جریان تحریف در
یک جنگ فرساینده ،هوشمند و سخت اقتصادی به عنوان ستون پنجم
دشمن دانست و افزود :با توجه به آشکار شدن نشانههای شکست و عدم
موفقیت دشمن در تحقق اهداف اساسی جنگ اقتصادی ،القای ناکارآمدی
دولت و نظام و تحریف تواناییها و انکار یا ضعیف جلوه دادن موفقیت های

بزرگ کشور و ملت ،محور اصلی جنگ روانی دشمنان است.
روحانی با اشاره به تالش جریان مرموز ناامید ساز و تحریف برای مانع
تراشی های اقتصادی در دوران تحریم و ترسیم آینده مبهم و غیرواقعی
از وضعیت کشور ،تصریح کرد :در حالی که تحریم کنندگان و دشمنان
این ملت و سرزمین بیش از همه شکست خود را شاهدند ،ترویج پیدرپی
شایعات ،سیاه نمایی از طریق ارائه آمار و اطالعات نادرست و القاء ناتوانی
و ناکارآمدی و شکاف میان مسووالن و قوای کشور و مهمتر از همه ایجاد
فاصله میان مردم و مسووالن ،به نوعی حرکت در راستای تحقق توطئه
دشمنان علیه کشور ونظام است.
ادامه در همین صفحه

سخنگوی دولت گفت :تاکنون درخواست مبلغ  ۱۰۳هزار و  ۵۷میلیارد ریال در
قالب تسهیالت از سوی بنگاههای ثبت نام شده ،تخصیص داده شده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت که این روزها به دلیل ابتالء به بیماری کرونا در
بیمارستان بستری شده است ،در پاسخ مکتوب به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه
«عالوه بر  ۲۳هزار میلیارد تومان از مجموع  ۷۵هزار میلیارد تومان تسهیالت کرونایی
که به یارانه بگیران تخصیص داده شده ،چه میزان از باقی مانده این تسهیالت هزینه
شده است و چه مقدار از آن صرف کمک به کسب و کارها شده است و بازپرداخت
وامهایی که به کسب و کارها داده شده از چه تاریخی آغاز میشود و آیا پیش
بینی شده که تا پایان امسال چه مقدار از این تسهیالت برمیگردد؟» ،گفت :تاکنون
درخواست مبلغ  ۱۰۳هزار و  ۵۷میلیارد ریال در قالب تسهیالت از سوی بنگاههای
ثبت نام شده ،تخصیص شده است.
ربیعی افزود :این درخواستها ازسوی  ۵۲۵هزار و  ۶۶۱بنگاه با تعداد اشتغال
یک میلیون و  ۷۹هزار و  ۲۳شغل برای دریافت تسهیالت از منابع پیش بینی شده
ارائه که پس از بررسیهای الزم جهت استفاده از منابع در نظر گرفته برای حمایت از
بنگاهها و شاغلین بیشتر آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به بانکها معرفی شدهاند.
وی ادامه داد :شروع بازپرداخت تسهیالت توسط بنگاهها از ابتدای آبان ماه سال
جاری و مدت بازپرداخت  ۲۴ماهه و با سود تسهیالت  ۱۲درصد است.
سخنگوی دولت تصریح کرد :در صورت بازپرداخت تسهیالت به طور کامل از
سوی بنگاههایی که تسهیالت دریافت نموده اند پیش بینی میشود مبلغ ۳۱,۲۵۰
میلیارد ریال تا پایان سال به سیستم بانکی بازگردد.
افزایش حق مسکن مورد تائید کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است
ربیعی در ادامه درباره علت تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران و اینکه
طبق گفته وزیر کار حق مسکن میبایست از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده میشد
اما اکنون  ۱۱مرداد ماه است و هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این
مسئله نگرانی جامعه کارگری را فراهم آورده است ،اظهار داشت :حق مسکن کارگران
به علت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوایل سال مشخص میشود و
حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیندهای کمسیونهای
دولت بوده و با تأخیر مورد تصویب قرار میگیرد که این امر در دستور کار کمسیون
اقتصادی قرار گرفته است.
وی افزود :پیگیریها نشان میدهد در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر
موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته
است.

رشد ۶۳درصدی صادرات ایران به اوراسیا

در اطالعیه ای اعالم شد؛

قالیباف:

وزارت اطالعات شبکه اخاللگر
بازار ارز را شناسایی و منهدم کرد

وزارت اطالعات از شناسایی و انهدام شبکه متخلف ارزی خبر داد و تاکید کرد :اعضای
اصلی این شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت
شدند .وزارت اطالعات با صدور اطالعیهای اعالم کرد :با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان
گمنام امام زمان (عج) شبکه متخلف ارزی که با اغفال برخی افراد و سو استفاده از کارتهای
بازرگانی آنان ،حدود یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در
موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتالف سرمایه ارزی کشور شده شناسایی و با هماهنگی
دستگاه قضائی ،اعضای اصلی شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان
رضوی بازداشت شدند .در این اطالعیه آمده است :همچنین با وجود گستردگی تخلفات و
بررسی اسناد توقیفی ،تحقیقات تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل مالحظه ارقام
تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت میکردند متصور است .وزارت اطالعات
ضمن تقدیر از اهتمام و حمایتهای دستگاه قضائی ،به متخلفان و سو استفاده کنندگان از
کارتهای بازرگانی هشدار داده و به تجار شریف و صادر کنندگان واقعی توصیه میکند به
هیچ عنوان از کارت بازرگانی دیگران استفاده نکنند تا ضمن مشارکت در گسترش صادرات
کاالهای غیر نفتی در شرایط کنونی ،متهم به تخلف ارزی نشوند و در اسرع وقت نسبت به
رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

شیوه نامه بهداشتی برگزاری
مراسم و آیین محرم ابالغ شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت ،شیوه نامه ویژه برگزاری مراسم و آیینهای محرم را ابالغ کرد.
مفاد شیوه نامههای برگزاری مراسم و آیین نامههای محرم مورد نظر ستاد ملی مدیریت و مقابله
با بیماری کرونا و وزارت بهداشت ،از سوی علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ،ابالغ شد.
 .۱دستههای عزاداری در محیطهای باز با حفظ فاصله فیزیکی بین هر فرد به اندازه چهار متر
مربع (از هر طرف  ۱.۵متر)
 .۲زدن ماسک برای عزاداران حسینی در تمام مراسم و محافل ضروری و مهمترین عامل کنترل
شیوع کرونا است.
 .۳افراد مسن و دارای بیماریهای مزمن در منزل عزاداری کنند و در مجالس عمومی به هیچ
وجهشرکتنکنند.
 .۴برگزاری مراسم در فضای باز اولویت اصلی مجالس حسینی باشد ،و در صورت اضطرار در
محیطهای بسته میبایست یک چهارم ظرفیت مکان و با حفظ فاصله فیزیکی برگزار شود( .هر چقدر
ارتفاع سقف محیطهای بسته بلندتر باشد مثل  ۶یا  ۸متر ،به فضای باز نزدیکتر میباشد .مسئله
اصلی تهویه هوا است).
 .۵حرکت هیئتها از یک هیئت به یک هیئت دیگر و تجمع هیأتها ،یکی از عواملی است که
به شدت در انتقال کرونا موثر است و نباید صورت بگیرد.
 .۶جهت زنجیر زنی در دستههای عزاداری ،حتماً از زنجیرهای شخصی استفاده شود و یا
زنجیرها به اشخاص تا پایان دهه عزاداری واگذار شود تا زنجیرها بین افراد دست به دست نشود.
 .۷استفاده از طبل و سنج و دمام و دیگر ادوات به دلیل تحرک باالی افراد و تجمع افراد یکی از
عوامل انتقال کرونا است و نباید صورت بگیرد.
 .۸تمهیداتی انجام پذیرد که در هنگام ورود و خروج عزاداران از مجالس تجمع مردم نباشد .مردم
به نوبت و با فاصله وارد یا خارج شوند.
 .۹حتیاالمکان نذورات حسینی به سمت کمکهای مومنانه و توزیع مواد غذایی درب منازل
برود ،اگر در جایی نذر غیر قابل تغییر بود ،با نظارت کارشناسهای بهداشتی پخت و توزیع صورت
بگیرد و به صورت بیرون بر در ظرفهای یکبار مصرف به نحوی توزیع شود که تجمع مردم را به
دنبالنداشتهباشد.
 .۱۰مهمترین مسئله که در مورد عزاداریها هنوز به اتفاق نرسیدهایم ،برگزاری مراسمات در
محیط بسته به مدت بیش از یک ساعت میباشد.
توصیههای معاون بهداشت وزارت بهداشت
 .۱در ایام محرم شهر سفید و زرد و قرمز نداریم ،دستورالعملها برای تمام شهرها یکسان است
و در تمام کشور مراسمات برگزار خواهد شد.
 .۲هرچه قدر به برگزاری بیشتر هیأتها کمک کنیم ،بهتر است .چون در صورت کم کردن
تعداد مراسمات ،تجمع مردم بیشتر خواهد شد و در صورت تعدد مراسمات تجمع کمتر خواهد شد.
 .۳تنها مسیر ورود کرونا از طریق چشم و دهان و بینی است و ضدعفونی محل مراسمات به
صورت مقطعی اثرگذار است .مهمترین نکته در کنترل شیوع کرونا التزام به استفاده از ماسک و حفظ
فاصلهفیزیکیاست.
 .۴توصیه ما به کوتاه کردن مراسمات عزاداری حتی در محیطهای باز است.
 .۵تا میشود نذورات مردم نسبت به چای و شربت به نذر توزیع ماسک بین عزاداران تبدیل شود.
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باید در  ۵سال آینده به ثبات اقتصادی بدون نفت برسیم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ما در مسیر تحول
در  ۵سال پیش رو باید از مسائل حاشیه ای بپرهیزیم و به
متن وارد شویم تا بتوانیم به ثبات اقتصادی بدون وابستگی
به نفت برسیم.
آئین تکریم و معارفه قاسمی و زاکانی رؤسای اسبق و
کنونی مرکز پژوهش مجلس شورای اسالمی دیروز (سه شنبه)
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
باید اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات داد
محمد باقر قالیباف در این مراسم ضمن تبریک عید غدیر
خم و تشکر از زحمات رئیس اسبق مرکز پژوهش های مجلس
و کارشناسان این مرکز ،گفت :نگاه و تسلط آقای قاسمی به
گونه ای است که نشان می دهد شناخت عمیق و چندجانبه
نگرانه ای به موضوع حکمرانی دارد که این امر متفاوت با
داشتن علم در یک رشته خاص است و از جمله صفات زیبنده
و برجسته ایشان است.
وی افزود :نحوه فعالیت مرکز پژوهش های مجلس و
فعالیت آن در حوزه پژوهش به ویژه در زمینه اقتصادی از
اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه رهبر معظم انقالب بر
ضرورت توجه به این بخش تاکید کرده اند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه
عملکرد رئیس پیشین مرکز پژوهش های مجلس در حوزه
پژوهش از پختگی الزم برخوردار بوده است ،تاکید کرد :باید
در ادامه راه از ظرفیت او جهت تقویت این مرکز استفاده شود.
قالیباف گفت :در اولین فرصت ممکن جهت بازدید در
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی حضور پیدا خواهد
کرد.
وی خاطرنشان کرد :امروز کشور با سختی ها و چالش
های متفاوتی مواجه است که معتقدیم براساس باور انقالبی
این چالش ها را می توان به فرصت تبدیل کرد و نباید بدان به
عنوان تهدید نگاه کرد ،ضمن اینکه این راه با ریسک و خطراتی
مواجه است اما مزیت هایی را هم به همراه دارد که اگر به
درستی استفاده شود جهش بزرگی در کشور ایجاد خواهد کرد
که از جمله مطالبات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب از
ابتدای پیروزی انقالب تاکنون بوده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد :هم اکنون باید
مجموعه اقتصادی کشور را از رانت و وابستگی به نفت که باعث
عقب ماندگی و بالی جان کشور شده است نجات داد که تحقق
این مهم نیز از طریق فعالیت مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی به عنوان مغز متفکر مجلس امکان پذیر است که بستر
الزم را در این خصوص ایجاد کند و تا پایان برنامه  ۲۰ساله
آن را محقق سازد.
قالیباف اظهار کرد :ما در مسیر تحول در  ۵سال پیش

ادامه از همین صفحه

رئیسجمهور تاکید کرد :دولت در
مدت بیش از دوسال و نیم اعمال فشار بی
سابقه و جنگ تمام عیار اقتصادی توانسته
است با کاهش چشمگیر اتکا به درآمد نفت،
کشور را مدیریت کرده و عالوه بر تامین
مایحتاج ضروری و کاالهای اساسی مورد
نیاز مردم ،جریان صادرات غیرنفتی را ادامه
داده و از تعطیل شدن تولید و تشدید بیکاری
جلوگیری کند.
روحانی افتتاح و راه اندازی طرح
های بزرگ در بخش های مختلف را که در
پنجشنبههای جهش تولید در سراسر کشور

رو باید از مسائل حاشیه ای بپرهیزیم و به متن وارد شویم و
با  ۴رویکرد شفاف سازی ،مردمی سازی ،هوشمند سازی و
کارآمدسازی راه را دنبال کنیم و مردم را با تمام وجود درک
کنیم و تالش کنیم تا فشار کنونی ایجاد شده بر دوش آن ها
را برداریم و در  ۵سال آینده به ثبات اقتصادی بدون وابستگی
به نفت برسیم.
وی یادآور شد :اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به نفت
مریض شده است که امیدواریم با ایجاد فرصتی که از طریق
مرکز پژوهش های مجلس به عنوان عضو جدی و اساسی
نهاد قانونگذاری کشور فراهم شود در فرآیند قانونگذاری،
سیاستگذاری و تعریف مسائل ،اولویت ها و پیش نویس قوانین
از طریق کارشناسانش به کمیسیون ها و تک تک نمایندگان
کمک شود به گونه ای که در کمیته هایی که کمیسیون ها
تشکیل می دهند حضور پیدا کرده و در تصمیم سازی و
تصمیم گیری درست نقش اثرگذاری داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :ارائه تعداد کثیری
طرح های ناپخته که براساس اولویت های مجلس نبوده ،یکی
از آسیب هایی است که مجلس با آن مواجه است و مرکز
پژوهش ها در این وقت محدود فعالیت های مجلس می تواند
در اولویت بندی آن ها نقش کلیدی و اساسی داشته باشد
همچنین معتقدم این مرکز در اجرای قوانین که از شئونات
قوه مقننه است می تواند از آغاز تدوین قوانین نقش بی نظیری
داشته باشد .قالیباف تصریح کرد :روشن می گویم که مرکز
پژوهش های مجلس مغز تحول مجلس بوده که نقشه راه در
دستان مدیران و کارشناسانش قرار دارد و می تواند هم در
مباحث کالن هم جز و هم مینیاتوری از ابتدا تا انتها به تعریف
مسائل و اولویت بندی آن ها بپردازد و قبل از اجرا از آن ها
شبیه سازی کند و در کنار دیوان محاسبات مجلس به عنوان
دو عضو مهم قوه مقننه در حوزه نظارت و ارزیابی قوانین به
درستی فعالیت کند.
وی یادآور شد :مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی می تواند همچون رصدخانه ای برای مجلس باشد کما
اینکه حوزه نظارت در این دوره از مجلس از اهمیت به سزایی
برخوردار است و این در حالی است که برای تحقق این مهم با
مشکالتی همچون فقر داده ها و پراکندگی اطالعات و به روز
نبودن آن ها مواجه هستیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :ما با تمام وجود
در خدمت مرکز پژوهش های مجلس و نخبگانش هستیم که
به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این مرکز در ارتباط هستند
و در مسیر ایجاد تحول در کشور از آن ها حمایت می کنیم.
مرکز پژوهش ها قابل جایگزینی نیست
محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش های مجلس

شورای اسالمی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات
همکارانش در این مرکز و رئیس مجلس شورای اسالمی ،گفت:
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نهادی است که در
ربع قرن دوم حرکتش سعی کرده به شکل مینیاتوری تمام
ساختاری که در کشور وجود دارد را در  ۴طبقه عملیاتی خود
شبیه سازی کند کما اینکه این امر در حوزه اقتصادی محقق
شد.
وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی نسبت به تمام تحوالت کشور به موقع نظرات خود را
در حوزه سیاسی اعالم کرده است ،افزود :مرکز پژوهش های
مجلس قابل جایگزینی نیست و می تواند با حمایت رئیس
مجلس شورای اسالمی و اعضای هیات امنای این مرکز به
بالندگی خود ادامه دهد و ضعف ها را جبران کند.
سرپرست سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :این مرکز در زمینه پیشبینی میزان رشد
اقتصادی ،تورم ،اشتغال یا توزیع درآمد عملکرد قابل قبولی
داشته و توانسته به نقطه قابل قبولی دست یابد.
قاسمی یادآور شد :مرکز پژوهشهای مجلس تیم
مدیریتی قوی ،متشکل از نیروهای باتجربه و جوان دارد و با
طیف وسیعی از مشاوران که چند دهه در نظام اداری فعال بوده
و بزرگترین سرمایه انسانی و بانک اطالعاتی هستند ،همکاری
داشته که میتواند به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد :این مرکز به گونه ای اقدام کرده است که
کشور در  ۲سال آینده میتواند در نقطه عطف درخشان خود از
طریق قطع کامل وابستگی به نفت قرار گیرد به گونه ای که با
مدیریت صحیح میتواند این معضل  ۵۰ساله را تعیین تکلیف
کند که تحقق این مهم نیز در گرو گفت وگوی شفاف ،علمی
و صادقانه با مردم است.
سرپرست سابق مرکز پژوهش های مجلس افزود :اگر
بتوانیم این نقطه آسیبپذیری کشور را پشت سر بگذاریم به
یک دوره مولد اقتصاد ملی و مردمی خواهیم رسید که در آن
هم کسب و کار بخش خصوصی رونق مییابد و هم دولت می
تواند به شکوفایی اقتصادی دست یابد؛ بنابراین تحلیل این دو
سال سرنوشت ساز ماحصل مرکز پژوهش ها در  ۷ماه گذشته
بوده که با تعریف چشم انداز  ۱۴۰۴به دست آمده است.
قاسمی تاکید کرد :این مرکز در این مدت برای اولین
بار یک نظرسنجی مردمی جهت تحلیل شرایط سیاسی کشور
همزمان با آغاز فعالیت مجلس یازدهم انجام داده و این نحوه
برقراری ارتباط با مجموعه های علمی که توسط دانشگاه تربیت
مدرس انجام شده می تواند با حمایت مجلس شورای اسالمی
به نتایج درخشانی در طول فعالیت این دوره از مجلس منتهی
شود.

جلوی تشدید بیکاری راگرفتیم

انجام می شود ،خاری در چشم دشمنان
دانست و گفت :جنگ افروزان اقتصادی
و جریان تحریف و تحریم از این توانایی و
موفقیت ملت عصبانی بوده و برای القای
ناکارآمدی دولت احساس درماندگی کرده
و از اینرو با سوء استفاده از طرح مشکالت
موجود ،تحریف تواناییهای ملت بزرگ ایران
و انکار خودکفاییهای کشاورزی و افزایش
تولید در بخش های مختلف را در دستور کار
خود قرار داده اند.
رئیسجمهور با اشاره به آسیبهای
سنگین شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد جهان
و حتی کشورهای پیشرفته و قدرتمند،

تصریح کرد :دولت همزمان با نبرد در جبهه
تحریم و اعمال فشار اقتصادی ،مقابله با
بیماری ویرانگر کرونا چه در زمینه پیامدهای
اقتصادی و چه در زمینه حفظ سالمت مردم،
موفقیتهای غیر قابل انکار و به اذعان دیگر
کشورها پیشرفتهای چشمگیری داشته
است ،اما جریان تحریف و تحریم برای انکار و
تضعیف این موضوع که یک دستاورد داخلی
و بین المللی محسوب می شود ،تالش
میکند .روحانی ادامه داد :مقایسه وضعیت
تولید در ایران با سقوط تولید ناخالص داخلی
در دیگر کشورها که در اروپا بیش از 10
درصد و در آمریکا بیش از  30درصد کاهش

یافته است ،به خوبی نشان می دهد که در
این ابتالی جهانی ،اقتصاد ایران تاب آوری
باالتری را به نمایش گذاشته است.
در این جلسه پیشنهاد وزارتخانههای
امور اقتصادی و دارائی و نفت برای استفاده
از ابزارهای متنوع مالی مطرح شد و
طراحیهای انجام شده برای تسریع در عرضه
بیشتر و متنوع تر دارائی های مازاد دولت به
بورس و همچنین نوآوری و تنوع بخشی به
بازار سرمایه و مدیریت منطقی بورس مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم
در خصوص هدایت نقدینگی جامعه به بخش
مولد اتخاذ شد.

صفحه 8

خبر
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

تمام کشور آلوده به ویروس
کرونا است

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت ،در
حال حاضر تمامی نقاط کشور آلوده به ویروس
کرونا است.
بررسیهای دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور نشان میدهد که در حال حاضر
استانهای مازندران ،تهران ،گلستان ،خراسان
شمالی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،خراسان رضوی،
کرمان ،سمنان ،آذربایجان شرقی ،مرکزی ،یزد
و گیالن در وضعیت «قرمز» قرار دارند.
این در حالی است که استانهای فارس،
ایالم ،لرستان ،هرمزگان ،زنجان ،قزوین،
آذربایجان غربی ،بوشهر ،همدان ،قم ،چهارمحال
و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در
وضعیت «هشدار» قرار دارند.
سیما سادات الری سخنگوی وزارت
بهداشت ،با عنوان این مطلب که در حال حاضر
 ۱۷۰شهرستان کشور در وضعیت قرمز و ۱۰۱
شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارند ،گفت:
قرار نگرفتن استان و یا شهرستان خاصی در
وضعیت قرمز و هشدار ،به منزله عدم وجود
بیماری در آن منطقه نیست.
وی افزود :تمام کشور در حال حاضر آلوده
به ویروس کرونا است.
سخنگوی وزارت بهداشت ،با توصیه اکید
به هموطنان برای رعایت پروتکلهای بهداشتی،
گفت :امیدواریم با رعایت اصول سه گانه بهداشتی
که شامل ماسک ،رعایت فاصله گذاری و
شستشوی مداوم دستها میشود ،شاهد شکست
زنجیره انتقال بیماری در کشور باشیم.
الری به وضعیت کرونا در استان گیالن
اشاره کرد و افزود :گیالن در اسفند  ۹۸شاهد
خیز شدید بیماری در تمامی شهرستانهای
استان بود که از اوایل فروردین  ۹۹سیر نزولی
در موارد ابتالء و بستری را داشت و این روند
کاهشی تا خرداد ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد :متأسفانه در تیر ماه ۹۹
مجددا ً شاهد افزایش موارد بیماری در اغلب
شهرستانهای استان گیالن هستیم .به طوری
که اکنون  ۵شهرستان استان در وضعیت قرمز
و  ۴شهرستان نیز در وضعیت هشدار قرار
دارند .همچنین شیب موارد بستری و ابتالء
در شهرستانهای ورودی و مسافر خیز استان
گیالن مانند رشت ،رودبار ،آستارا ،رودسر،
لنگرود و الهیجان دارای روند تندتری است.
الری ادامه داد :طبق گزارشات واصله ۲۰
تا  ۳۰درصد موارد ابتالء و بستری مربوط به
مسافرانی هستند که به شهرهای گیالن سفر
کرده اند .بنابراین درخواست ما از مردم آن است
که از هر گونه سفر غیر ضروری به خصوص در
تعطیالت پیش رو به این استان جدا خودداری
کنند .در عین حال میزان استفاده مردم استان
گیالن از ماسک  ۶۲درصد گزارش شده است
که تقاضا داریم با استفاده همگانیتر و جدی
تر از ماسک تالش کنیم تا شاهد تجربه روزهای
تلخ اسفند  ۹۸در این استان نباشیم.

