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وحانی از اعمال  حمایــت ر
ن محدودیت تردد در 11 اســتا

حسن روحانی، رئیس جمهوری در پاسخ به پیشنهاد وزیر بهداشت برای 
کنترل تردد در ۱۱ استان کشور این پیشنهاد را برای کنترل بیماری مفید ارزیابی کرد و 
گفت: »باید دقت کنیم که نقاط کنترل در استان ها کامال مشخص باشد و تیم های 
کنترل کننده به گونه ای عمل کنند که مشکالتی همچون ترافیک در راه ها ایجاد 

نشود و قبل از اقدام، به مردم اطالع رسانی شود.«
روحانی درباره پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر تعیین جریمه برای کسانی که 
با عالیم بیماری به مسافرت و جابه جایی در این استان ها اقدام می کنند، گفت: 
»ممکن است این افراد از بیماری خود مطلع نباشند و همین که برگردانده شوند 

و برای درمان به بیمارستان هدایت شوند، به عنوان جریمه برای آنها کافی است.«
ایجاد محدودیت در حرم های مطهر و  رئیس جمهوری در مورد ضرورت 
بقاع متبرکه تأکید کرد: »اطمینان دارم مسئوالن بقاع متبرکه و حرم های مطهر 
و  دارند  مردم  سالمت  مورد  در  کافی  دلسوزی  کشور  مختلف  شهرهای  در 
دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا را برای ورود مردم در ایام پایانی  سال و تعطیالت 

عید اجرا خواهند کرد.«
رئیس جمهوری در پاسخ به گزارش وزیر ارتباطات درباره ضرورت انجام امور 
اداری و کارهای مردم از طریق سیستم الکترونیک و مراجعه نکردن به دستگاه ها 
تأکید کرد: »هر کاری باعث شود مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی و اداری 
کاهش یابد و امور از طریق سیستم دیجیتالی و الکترونیک انجام شود، خوب 

است و  می تواند به تقویت دولت الکترونیک منجر شود.«
از سخنانش گفت: »در مورد مسائل  رئیس جمهوری در بخش دیگری 
اقتصادی هم که تحت  تأثیر کرونا قرار گرفته است، روز یکشنبه هفته جاری در 
جلسه ای با حضور اعضای ستاد اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی موضوع 

را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد.«
رئیس جمهوری همچنین از رهبر معظم انقالب اسالمی برای صدور فرمان 
فعال شدن قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح قدردانی کرد و گفت: »با 
فرمان مقام معظم رهبری برای فعال شدن قرارگاه ستاد مشترک، همه امکانات 

نیروهای مسلح بهتر، دقیق تر و کامل تر در خدمت مردم خواهد بود.«

 با اطالع رسانی دقیق و صریح به جامعه آرامش دهیم
همچنین جلسه رئیس جمهوری با اعضای دفتر، مشاوران و معاونان دفتر 
رئیس جمهوری برای پیگیری، هماهنگی و پشتیبانی اقدامات ملی در  مقابله با 

کرونا و اقدامات و پیگیری های اجتماعی و رسانه ای روز شنبه   برگزار شد .
به گزارش ایسنا، در این جلسه که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
مشاوران و معاونان دفتر رئیس جمهوری برگزار شد،  موضوعات مختلف به ویژه 
موضوعات تبلیغاتی و رسانه ای مقابله با کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 
روحانی  در این جلسه با تأکید بر ضرورت اطالع رسانی دقیق، صریح و شفاف در 
زمینه مقابله با کرونا گفت: »نیاز اصلی امروز جامعه  ایجاد آرامش با محوریت 

آگاه سازی دقیق و افزایش مشارکت عمومی در همراهی با توصیه ها و اقدامات 
صورت گرفته برای مقابله  با کروناست.«

رئیس جمهوری با بیان اینکه جریاناتی امروز به دنبال برهم زدن آرامش 
روانی جامعه هستند، خاطرنشان کرد: »ما موظفیم  تالش های خالصانه و 
فداکارانه کادر درمانی کشور را که تاکنون جان بسیاری را نجات داده و مانع 
شیوع بیشتر بیماری شده اند در کنار انتقادها و بیان کاستی ها نشان دهیم .« 
روحانی با اشاره به ایجاد ابهامات و شبهات و تولید شایعات بی اساس برای 
کرد: »منصفانه این  تأکید   ایجاد فضای دوقطبی و اختالف در میان مردم 
است که همه اصحاب رسانه و شخصیت های سیاسی و  مسئوالن ذیربط 
در این حوزه ضمن اطالع رسانی دقیق و انتشار بهنگام اخبار به صورت دقیق 
و شفاف به جامعه، با شبهات و  شایعات ایجاد شده مقابله و این حقایق را 
نیز تبیین کنند که اقدامات زیربنایی دولت در حوزه سالمت در سال های 
گذشته امروز  راهگشا بوده و کمک حال کادر درمانی در مبارزه با این بیماری 

شده است .«
رئیس جمهوری همچنین با قدردانی از اصحاب رسانه و خبرنگاران به دلیل 
تالش ها و اقدامات انجام شده در رسانه های مختلف اعم از  دیداری، شنیداری 
و مکتوب تأکید کرد: »رسانه ها در این مورد نقش مهمی دارند و باید تالش کنند 
فضا به سمت دو  قطبی و جناح بندی های سیاسی کشیده نشود. درست است 
مرجعیت اصلی اطالع رسانی با صداوسیماست چون مخاطب چند ده  میلیونی 

دارد، اما این نافی تالش ها و زحمات سایر رسانه ها نیست .«
روحانی با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا با شرایط تحریمی و فشار حداکثری 
که روی آن وجود دارد توان مقابله با این شیوع  گسترده را که االن همه جهان را در 
برگرفته نداشت، گفت:»آیا اطالع رسانی منصفانه و حرفه ای در شرایط بحران این 
است که  افراد از هر فرصتی حتی به قیمت موج سواری روی جان انسان ها برای 
تخریب دولت استفاده کنند؟ اطالع رسانی منصفانه و  حرفه ای در این شرایط به 
خدمت گرفتن همه تکنیک ها و ظرفیت های رسانه ای برای باال بردن مشارکت 
مردم با دولت در مقابله با  این بیماری، تقویت و باال بردن روحیه خادمان ملت 
 کادر درمانی و بهداشتی کشور و تبیین شرایط کشور  در 

ً
در این شرایط خصوصا
موقعیت فعلی است .«

رئیس جمهوری افزود: »چه اشکالی دارد رسانه ها برای مردم تبیین کنند که 
توانمندی ها و اقدامات این دولت در مقابله با کرونا با  وجود فشارهای حداکثری 
آمریکا و تأثیرات ضدانسانی تحریم ها تا همین حاال هم نسبت به دیگر کشورها 
افتخارآفرین بوده است.  اینها مردم را نسبت به دولت و نظام شان دلگرم و امیدوار 
می کند .« روحانی با اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا هم اکنون درحال  دست و 
پنجه نرم کردن با این بیماری هستند، اما شرایط ما با شرایط همه آنها متفاوت 
است، گفت: »با این همه تفاوت، حقیقت این  است که اقدامات انجام شده قابل 

قبول بوده است.«

 احضار حافظ منافع آمریکا 
به وزارت امور خارجه

از احضار سفیر  سخنگوی وزارت امور خارجه 
سوییس و حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه 
خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی، 
دنبال  »به  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اظهارات بی اساس رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر 
مسئول دانستن جمهوری اسالمی ایران در حمله 
به پایگاه نیروهای ائتالف در التاجی عراق، سفیر 
سوییس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا، 
از   ۱۳۹۸ اسفند  بیست وسوم  جمعه  بعدازظهر 
سوی مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه به محل این 
وزارت  فراخوانده و مراتب اعتراض شدید کشورمان 
به این اظهارات به او ابالغ شد.« سخنگوی وزارت 
امور خارجه اظهار داشت: »در این مالقات به حافظ 
رئیس جمهوری  شد  گفته  متحده  ایاالت  منافع 
باید  دیگران  متهم کردن  جای  به  آمریکا 
سیاست های غلط آمریکا در حضور غیرقانونی در 
عراق و کشتن فرماندهان و سربازان عراقی را که 
عامل اصلی نفرت مردم عراق از آمریکا شده است، 
درواقع  شد  تأکید  و  بپذیرد  واقعیت  به عنوان 
ایجاد  باعث  عراق  در  آمریکا  غلط  سیاست های 
و  آمریکا  مقامات  و  است  کنونی  تنش های 
اظهارات  با  نمی توانند  ترامپ  آقای  به خصوص 
بی پایه و اساس و خطرناک از زیر بار این مسئولیت 
سوییس  سفیر  به  همچنین  کنند.  خالی  شانه 
نسبت به هرگونه اقدام نسنجیده از سوی طرف 

آمریکایی و عواقب آن هشدار داده شد.«

موسوی: دولت و ملت ایران دوستان 
خود را در زمان سختی فراموش نمی کنند

ارسال  از  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کمک های نقدی و تجهیزات پزشکی کشورهای 
مختلف به ایران برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد. 
به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با اشاره به 
خارجه  امور  وزیر  گذشته  روز  چند  تالش های 
کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت: »در پی 
تماس های تلفنی و توییتر آقای ظریف و تالش های 
سفارتخانه ها عاله بر چین، ترکیه، امارات متحده 
عربی، آلمان، فرانسه و انگلیس، کمک ها به صورت 
قطر،  ژاپن،  سوی  از  پزشکی  تجهیزات  و  نقدی 
جمهوری آذربایجان و روسیه دریافت شده است.« 
موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: »دولت و ملت 
ایران هرگز دوستان خود در زمان سختی را فراموش 

نمی کنند.«

 ابراز همدردی رئیس جمهوری چین 
با ایران در پی شیوع ویروس کرونا

در  کرونا  شیوع  پی  در  چین  رئیس جمهوری 
کشورهای ایران، ایتالیا و کره جنوبی با مقامات و 
ملت این کشورها ابراز همدردی کرد. روزنامه گلوبال 
تایمز در صفحه توییترش به نقل از شبکه چینی 
جین پینگ،  شی  که  نوشت  سی.سی.تی وی 
رئیس جمهوری چین در پی شیوع کرونا ویروس 
با  کره جنوبی  و  ایتالیا  ایران،  کشورهای  جدید در 
ارسال پیامی به سران این کشورها با مردم این 

کشور ابراز همدردی کرد. 

ایمانی در گفت وگو با ایلنا :
تقسیم شدن اصولگرایان به دو 

فراکسیون در مجلس یازدهم محتمل 
است

تحلیلگر  و  کارشناس  ایمانی،  ناصر  ]ایلنا[ 
اصولگرا درباره ترکیب احتمالی فراکسیون ها در 
آینده  نیز  گفت: »در مجلس  یازدهم،  مجلس 
همانند این مجلس سه فراکسیون خواهیم 
که  اصولگرایان  فراکسیون  نخست  داشت، 
اکثریت خواهد بود که ممکن است هر اسمی 
اصالح طلبان  دوم  فراکسیون  انتخاب  کنند، 
تشکیل  نماینده  الی ۲۵   ۲۰ حدود  از  که  است 
از  هم  فراکسیون  سومین  و  شد  خواهد 
مستقلین تشکیل  می شود که تعداد اعضای آن 
از  بعضی  شاید  البته  نیست،  مشخص  هنوز 
مستقلین تمایل داشته باشند که در یکی از دو 
در  ادامه  در  او  شوند .«  عضو  فراکسیون  دیگر 
پاسخ به سوالی درباره احتمال تقسیم شدن 
اصولگرایان به دو فراکسیون، اظهار داشت: »در 
 شرایط فعلی با توجه به وحدت ایجاد شده در 
روزهای قبل از انتخابات، بنا را بر این می گذاریم 
که  این  احتمالی  اما  که یک فراکسیون باشد، 
در  ایمانی  دارد .«  وجود  نیز  کردید  ح  مطر شما 
ابراز  یازدهم،  مجلس  ریاست  درباره  ادامه 
ح  مطر از  هم اکنون  گزینه ها  »برخی  داشت:   
هستند و در رأس آنها قالیباف است که احتمال 
ریاست مجلس ایشان بیشتر از سایرین به نظر 
ح  مطر هم  دیگر  گزینه های  اما  برخی  می رسد 
خواهند  رقابت  ایشان)قالیباف(  با  و  هستند 
میان  از  ریاست  کاندیداهای  قاعدتا  کرد، 
و  مستقلین  از  و  اصولگرایان  هستند 
اصالح طلبان با توجه به تعداد اعضای کمتری که 

دارند، کاندیدا نخواهند شد .« 

 بیانیه جامعه مدنی ایران خطاب 
به دبیرکل سازمان ملل متحد

حقوق  کنوانسیون  یک[    صفحه  از  ]ادامه 
در  را  کودک  حق  خود،   ۲4 ماده  در  نیز  کودک، 
برخورداری از باالترین سطح استاندارد سالمت 
و تسهیالت الزم برای درمان بیماری و توانبخشی 
به رسمیت می  شناسد. طبق این ماده، دولت ها 
کاهش  زمینه  در  را  مناسب  روش های  باید 
مشاوره  ارایه  و  کودکان  و  نوزادان  مرگ  ومیر 
پزشکی و مراقبت های بهداشتی اولیه، مبارزه با 
بیماری ها و سوءتغذیه و تضمین مراقبت های 

قبل و پس از زایمان مادران اتخاذ کنند.
آقای دبیرکل

سال هاست مردم ایران مورد تحریم دولت 
آمریکا بوده اند و از زمان تصدی ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ این تحریم های یک  جانبه برخالف 
یافته  گسترش  آنچنان  بین المللی  تعهدات 
که معنایی جز محاصره و جنگ اقتصادی علیه 
مردم ایران ندارد و سازمان ملل متحد تاکنون 
نتوانسته است به وظایف قانونی خود در الزام 
بشری  حقوق  مقررات  رعایت  به  آمریکا  دولت 

عمل نماید.
با  همزمان  ایران،  در  کرونا  ویروس  شیوع 
جان  روز  هر  غیرانسانی  تحریم  های  این  تداوم 
بسیاری از ایرانیان را می گیرد. پزشکان، پرستاران 
و کارشناسان بهداشتی به علت کمبود تجهیزات 
انجام  حین  را  خود  جان  بهداشتی  و  پزشکی 

وظیفه از دست می دهند. 
آقای دبیرکل

جان میلیون ها ایرانی در مخاطره است. ایران 
برای خرید تجهیزات پزشکی و وسایل حفاظتی 
برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت خود نیازمند منابع 
جامعه  و  مردم نهاد  سازمان های  است.  مالی 
مدنی ایران امضاکننده این نامه تقاضا دارند تا 
دیر نشده است، با استفاده از ظرفیت دبیرکلی 
تحریم های  لغو  پیگیری  با  متحد  ملل  سازمان 
غیرانسانی آمریکا علیه مردم ایران از ادامه این 

جنایت علیه بشریت جلوگیری کنید.
امضاکنندگان:  

۱. کانون هموفیلی ایران ) ۳۶ دفتر نمایندگی 
 ) در استان های کشور

۲. انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی
گفت وگوهای  بین المللی  موسسه   .۳

فرهنگی
4. شبکه ملی سازمان های مردم نهاد حوزه 

ایدز
۵. موسسه ارتباطات و توسعه

۶.انجمن تاالسمی ایران 
7- انجمن Ms ایران

دفـتـر مرکـزی: تهــــران ،  فلکه د       وم صاد       قیه، ابتد       ای  
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ح شد   در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطر

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران گفت: »انتشار هر خبری مبنی بر 
قرنطینه تهران کذب محض است و هیچ شخصی به غیر از مسئوالن ستاد ملی و 

استانی کرونا در این زمینه حق اظهارنظر ندارد .«
امین بابایی، مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران گفت:   »انتشار هر خبری 
مبنی بر قرنطینه تهران کذب محض است و هیچ  شخصی به غیراز مسئوالن ستاد 
ملی و استانی کرونا در این زمینه حق اظهارنظر ندارد .« بابایی افزود: »با توجه به 
مصوبات و  تأکید های مکرر شورای اطالع رسانی دولت و پیگیری های موثر وزارت 
کشور، وظیفه اطالع رسانی صرفا و قطعا از کانال  مسئوالن ستاد مقابله با کرونا 

امکان پذیر است .«
انوشیروان محسنی بندپی در جلسه اضطراری شورای ترافیک با اشاره به لزوم 
رعایت نکات بهداشتی برای مقابله با ویروس  کرونا اظهارداشت: »اجرای طرح 
کنترل های بهداشتی و تب سنجی در ۱4مبادی ورودی و خروجی استان تهران به 
شکل جدی  دنبال می شود .« او ادامه داد: »بر مبنای بحث علمی و تخصصی در 
خانه ماندن بهترین تصمیم است که منجر به قطع چرخه انتقال  ویروس می شود 
که همواره ستاد ملی مبارزه با کرونا و صداوسیما آن را مورد تأکید قرار داده و در این 

راستا باید تالش کنیم  تا اولویت اصلی همه افراد جامعه ماندن در منزل باشد .«
استاندار تهران سپس بیان کرد: »نیروی انتظامی با همکاری راهداری استان 
تهران نسبت به تأسیس و راه اندازی ایستگاه های الزم  برای سنجش تب اقدام 
کنند و به لحاظ نکات ترافیکی و ایجاد نظم و انضباط اقدامات الزم را انجام دهند.« 
 محسنی بندپی گفت: » اقدامات به گونه ای باشد که سبب ترافیک در مبادی 
خروجی نشود، ضمن اینکه پیش بینی های الزم در مورد مراکز مراجعه افراد 
 مشکوک به کرونا انجام شود تا در ایستگاه ایست و بازرسی از انتشار ویروس 

جلوگیری شود .«
او ادامه داد: »در مورد ترمینال های چهارگانه تهران عالوه بر شهرداری تهران که 
اقدام به ضدعفونی مستمر این مکان ها دارد،  اقدامات و تجهیزات الزم برای رعایت 
نکات بهداشتی و تب سنجی انجام شود .«  استاندار تهران با بیان اینکه تأمین 
دستگاه های  تب سنج با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران است، 
خاطرنشان کرد: »تب سنجی را نیرو های آموزش دیده  دانشگاه های علوم پزشکی 
آموزش دیده  از عوامل  انجام می دهند که در صورت نیاز با اعالم زودهنگام 

هالل احمر و بسیج نیز برای  این اقدام استفاده می شود .«

روابط عمومی استانداری تهران :

کذب محض اســت خبــر قرنطینه تهران 

رئیس جمهوری با قدردانی 
از اصحاب رسانه و 
خبرنگاران به دلیل تالش ها 
و اقدامات انجام شده 
در رسانه های مختلف 
اعم از  دیداری، شنیداری 
و مکتوب تأکید کرد: 
»رسانه ها در این مورد 
نقش مهمی دارند و باید 
تالش کنند فضا به سمت 
دو  قطبی و جناح بندی های 
سیاسی کشیده نشود. 
درست است مرجعیت 
اصلی اطالع رسانی با 
صداوسیماست چون 
مخاطب چند ده  میلیونی 
دارد، اما این نافی تالش ها 
و زحمات سایر رسانه ها 
نیست«

امین بابایی، مدیرکل روابط 
عمومی استانداری تهران 
گفت:   »انتشار هر خبری 
مبنی بر قرنطینه تهران 
کذب محض است و هیچ 
 شخصی به غیراز مسئوالن 
ستاد ملی و استانی کرونا 
در این زمینه حق اظهارنظر 
ندارد
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