
گزارش

کشف ۵.۵ میلیون ماسک احتکار شده و غیربهداشتی در تهران
رئیس پلیس تهران بزرگ از کشف بیش از ۵.۵ میلیون ماسک احتکار شده 
و غیربهداشتی طی چند روز اخیر در تهران خبر داد. سردار حسین رحیمی 
در  تشریح کشفیات اخیر پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران 
ب��زرگ با بیان اینکه برخورد با افراد س��وداگر که در زم��ان بحران اقدام به 

احتکار وسایل ضروری می کنند از جمله وظایف پلیس است، اظهار کرد: این 
روزها در برخی از ش��هرها افراد سودجو با توجه به مطرح شدن بحث ویروس کرونا 
اقدام به جمع آوری، دپو و احتکار اقالم بهداش��تی مانند ماس��ک و مواد ضدعفونی 
کننده می کنند. رحیمی از کشف 3 کارگاه که با استفاده از اقالم اولیه اقدام به تهیه 
ماسک به صورت غیربهداشتی می کردند خبر داد و گفت: این 3 کارگاه پلمب شد. 
وی از فعالی��ت ق��رارگاه ویژه پدافن��دی "کرونا ویروس" در ناجا خب��ر داد و گفت: 

دستورالعمل ها در این زمینه ابالغ شده است. تسنیم

کنترل نقاط آلوده به کرونا
وزیر بهداش��ت، بر تشدید کنترل نقاط آلوده کش��ور به کرونا ویروس تاکید 
کرد. س��عید نمکی، در ارتباط با وضعیت کرونا ویروس در کش��ور، گفت: با 
اقدامات صورت گرفته، نقاط بسیار آلوده به کرونا ویروس در کشور به شدت 
تحت کنترل است. وی با اعالم اینکه موارد مثبت بیماری نسبت به روزهای 

اول در مناطق آلوده کشور کمتر شده است، افزود: اکثر مبتالیان، از مسافران 
قم بوده اند. وزیر بهداش��ت ب��ا توصیه اکید به هموطنان برای خودداری از س��فر و 
ترددهای غیر ضرور، گفت: امیدواریم مردم با گوش دادن به توصیه های بهداش��تی، 

ما را مجبور نکنند به شیوه سنتی قرنطینه عمل کنیم.
نمکی افزود: با اطالع رسانی هایی که این روزها از طریق رسانه ملی و سایر رسانه ها 
و ش��بکه های اجتماع��ی صورت می گی��رد، به زودی کرونا را مث��ل دیگر بیماری ها 

شکست خواهیم داد. شبکه خبر

آخرین آمار  تلفات کرونا در ایران 
کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداش��ت با اش��اره به آخرین 
اطالعات در خصوص مبتالیان به ویروس کووید ۱۹، گفت: طبق بررسی های 
انجام شده تا قبل از ظهر روز گذشته 3۴ مورد از بیماران بستری در بخش ها 

در شهر ها و استان های مختلف نتیجه آزمایششان تایید شده است.
وی ادامه داد: از 3۴ فرد مبتال به کووید ۱۹، ۱۶ نفر از استان قم، ۹ نفر استان 

تهران، ۱ نفر استان فارس، ۲ نفر استان مازندران، ۲ نفر گیالن، یک نفر نیشابور، ۲ 
نفر اس��تان البرز و یک نفر در قش��م بوده اند. جهانپور تاکید کرد: این آمار ها حاکی 
از آن اس��ت ک��ه اغلب موارد اف��راد مبتال به کرونا ویروس از قم به ش��هر های دیگر 
مراجعت کرده یا از اهالی یا س��اکنان قم هستند. وی با انتقاد از سفرهای غیرضرور 
مردم به استان های مختلف، گفت: مجموع مبتالیان به کرونا در کشور نیز تاکنون 

به ۹۵ نفر رسیده است. روابط عمومی وزارت بهداشت 

در پی ش��یوع ویروس کرونا در برخی مناطق کش��ور سردار 
س��المی در تماس تلفنی با وزیر بهداش��ت از آمادگی سپاه 
برای هرگونه کمک به دس��تگاه ها و سازمان های متولی، در 
مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از ش��یوع گس��ترده این 

بیماری خبر داد.
روز چهارش��نبه هفته گذش��ته )3۰ بهمن( ب��ود که ابتال دو 
نفر در ایران به ویروس کرونا اعالم ش��د و از آن روز به بعد، 
اهتمام مس��ئوالن برای جلوگیری از ش��یوع این ویروس در 

کشور بیشتر شد.
آنطور که علی ربیعی س��خنگوی دولت گفته اس��ت، یکی از 
احتماالت بس��یار باال در مورد منبع کرونا در ایران این است 
که یک بازرگان دو بار در مدتی که ما پروازها را بسته بودیم با 
پروازهای کشورهای دیگر به ایران و چین آمده و رفت داشته 
است. ربیعی که روز دوشنبه نشست خبری سخنگویی دولت 
را ب��ه موضوع بیماری کرونا اختص��اص داده بود و برای این 
منظور از ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت نیز دعوت 

کرده بود تا پیرامون کرونا به اصحاب رس��انه و افکار عمومی 
توضیح دهد،با انتقاد از اخبار غیرواقعی که در خصوص کرونا 
در فضای مجازی و رس��انه ای منتش��ر می شود، گفت: اخبار 
منفی در کش��ور که اغلب برای الیک گرفتن اس��ت، ۷ برابر 

بیشتر از اخبار مثبت است.
امروز سه شنبه ۶ اسفند قرار است ستاد ملی مبارزه با کرونا به 
ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور 
تشکیل شود. ستادی که کمیته های مختلفی ذیل آن تشکیل 
ش��ده است و تصمیمات و سیاست گذاری الزم برای مقابله با 
کرونا در این س��تاد انجام می گیرد و بصورت رسمی به همه 

دستگاهها، ابالغ می شود.
براساس تصمیمی که روز یکشنبه ۴ اسفند در هیئت دولت 
گرفته شد مقرر ش��د وزارت بهداشت، دس��تورالعملی برای 
تمامی استانداری ها و مراکز آموزشی مانند آموزش و پرورش 
تنظیم و ارس��ال کند تا متناس��ب با آن عمل کنند. در این 
زمینه هر اس��تانی مستقل تصمیم می گرفت که موجب عدم 
وحدت رویه در امور می ش��د که مقرر شد متولی امر وزارت 
بهداشت باشد. رئیس جمهور همچنین دیروز در تماس تلفنی 
با استانداران قم و گیالن، ضمن دریافت تازه ترین گزارش ها 
و اقدامات انجام شده برای کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا 
در این دو اس��تان، دستورات الزم را برای تسریع در پیشبرد 
روند برنامه های س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا ابالغ کرد. 

همچنین در پی شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق کشور 
که س��المت هموطنان را با تهدیداتی مواجه کرده است، روز 
گذش��ته سردار سرلشکر پاسدار »حسین سالمی« در تماس 
تلفن��ی با »س��عید نمکی« وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی، از آمادگی سپاه برای هرگونه کمک به دستگاه ها و 
سازمان های متولی، در مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از 

شیوع گسترده این بیماری خبر داد.
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اس��المی در این تماس 
تلفنی از نقش آفرینی بسیج در اجرای طرح ملی واکسیناسیون 
فلج اطفال به عنوان الگو و تجربه ای بسیار موفق و راهگشا یاد 
ک��رد و گفت: عالوه بر انجام اقدامات آموزش��ی در خصوص 
پیشگیری از ش��یوع بیماری، تمامی مجموعه های بهداشت 
و درمان س��پاه اعم از دانش��گاه علوم پزشکی، بیمارستان ها، 
مراکز درمانی و بسیج جامعه پزشکی به منظور ادامه خدمات 
و کمک برای مقابله با ویروس کرونا تا بازگش��ت ش��رایط به 

وضع عادی آمادگی دارند.
امیر س��رتیپ »امیر حاتمی« وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های 
مسلح نیز با صدور دستوری به سازمان صنایع دفاع مأموریت 
داد که به منظور تأمین نیاز مردم به مایع ضدعفونی دس��ت 
و صورت برای مقابله با ویروس کرونا، از صبح امروز سه شنبه 
خط تولید این مایع ضد عفونی کننده را به سرعت راه اندازی 
کند. طبق این دستور قرار است از امروز روزانه ۲۰ هزار لیتر 

مایع ضد عفونی کننده توس��ط وزارت دفاع تولید ش��ود و در 
اختی��ار مردم قرار گیرد. با راه اندازی این خط تولید توس��ط 
وزارت دفاع، عمده نیاز کش��ور به مایع ضد عفونی کننده رفع 
خواهد شد. همچنین »محمدجواد ظریف« و »مولود چاووش 
اوغلو« وزرای امور خارجه جمهوری اس��المی ایران و ترکیه 
در گفتگویی تلفنی آخرین تحوالت مربوط به شیوع ویروس 
کرونا در منطقه و راه های مقابله با آن و لزوم حفظ و تقویت 
مراودات مش��ترک با رعایت موازین بهداشتی و پیشگیرانه را 

مورد بررسی قرار دادند.
ذبیح اهلل نیکفر عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس 
گفت: جلسه اضطراری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
پیرو شیوع ویروس کرونا در کشور برگزار شد و در این جلسه 
درباره راهکار های کنترل ش��یوع این بیماری مباحثی مطرح 
شد. همچنین انتخاب چند نفر از اعضای کمیسیون بهداشت 
و درمان برای حضور در جلسات ستاد مقابله با ویروس کرونا 
در وزارت بهداش��ت در دس��تور کار قرار گرفت و نمایندگان 

عضو در این ستاد انتخاب شدند.
آنطور که این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
با رایزنی علی نوبخت با س��ازمان برنامه و بودجه و محاسبات 
مقرر شد تا این سازمان برای مقابله با تبعات ناشی از ویروس 
کرونا ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت منابع تخصیص 

دهد. میزان
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نگاهی به تدابیر اتخاذ شده در کشور برای ریشه کنی کرونا

 ستاد ملی کرونا قرار است چه کند؟


