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ح کرد: رئیس جمهوری در ستاد ملی مقابله با کرونا مطر

آمار روند مبارزه با کرونا 
امیدوارکننده است

رئیس جمهوری آمار و ارقام روند مبارزه با بیماری کرونا را امیدوارکننده 
توصیف کرد و گفت: »به مردم بسیار عزیز و بزرگوار  توصیه می کنم که شعار 

امسال ما »در خانه بمانید«، باشد.«
حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از بخش 
پزشکی و درمانی کشور که کار بسیار عظیم و بزرگی را  انجام دادند، تشکر 
کرد و گفت: »گزارش اول جلسه، امیدوارکننده بود. یک بسیج عمومی 
انجام شده، کار و بررسی های خوبی در  کشور انجام می گیرد و کنترل و چک 
خانواده ها که از طریق تلفن یا فضای مجازی انجام می شود، بسیار ارزشمند 

است و ان شاءاهلل امیدواریم نتایج بسیار خوبی داشته باشد .«
شد،  گفته  جلسه  در  که  ارقامی  و  آمار  مجموع  »در  کرد:  اضافه  او 
امیدوارکننده است ولی باز هم به تبع از توصیه خوِد وزارت  بهداشت و 
درمان، مجددا خدمت مردم بسیار عزیز و بزرگوار توصیه می کنم، همان 
توصیه ای که آنها می کنند »در خانه بمانید«، شعار امسال ما باشد و خداوند 
در اجرای این دستور بهداشتی برای زندگی ما در آغاز  سال ان شاءاهلل خیر و 
 برکت و رحمت قرار بدهد .« رئیس جمهوری گفت: »امیدواریم آنچه در این 
جلسه گفته شد از پیک این بیماری و عبور از این پیک  که خوِد آقای دکتر 
نمکی هر زمان الزم دیدند این را برای مردم توضیح بدهند که این هم برای 
ما بسیار امیدوارکننده بود و می توانیم  با اهتمام و تالش همگانی از این 

مسأله عبور کنیم .«
او ضمن قدردانی از رهبر معظم انقالب اسالمی برای تشکیل قرارگاه 
انقالب لطف  گفت: »رهبر معظم  کرونا،  با  برای مقابله  نیروهای مسلح 
کردند و قرارگاهی را مقرر کردند که ستاد کل نیروهای مسلح فرماندهی 
 آن را برعهده دارد .« روحانی افزود: »از رهبر  معظم انقالب و از همه نیروهای 
در  سختی ها  و  ابتال  همه  در  همیشه  که  می کنیم  سپاسگزاری  مسلح 
خط مقدم بودند و تالش  کردند و در این حادثه هم وارد صحنه شدند. 
گزارشی هم که در این جلسه داده شد بخشی از تخت های آنها آماده و 
 نقاهتگاه های  آنها هم فعال شده که این کمک بزرگی به کشور و مردم 

است .«
او  بار دیگر از همه کادر درمانی و پزشکی در کشور قدردانی کرد و افزود: 
از فرماندهان  نیروهای مسلح و  همچنین  »از بخش درمانی و پزشکی 
نیروهای مسلح که این را ساماندهی و اجرا می کنند و از نیروی انتظامی که در 
 این روزها بسیار فعال بوده است سپاسگزاری و تشکر می کنم. می بینید 
پلیس در همه خیابان ها و در همه مقاطع با همه تخصص ها حضور دارد 
و گاهی هم ممکن  است لوازمی که باید همراه داشته باشد که از خودش 
مراقبت کند را ندارد. از همه پلیس ها و پرسنل ناجا  تشکر و سپاسگزاری 

می کنم .«
رئیس جمهوری با اشاره به حضور استانداران در این جلسه از طریق 
ویدیو کنفرانس گفت: »استانداران با روسای دانشگاه های  پزشکی بار 
سنگینی بر دوش دارند و در همه استان ها تالش جمعی و همگانی برای 
پیروزی بر این ویروس خطرناک صورت  گرفته و ادامه خواهد داشت .« 
ج  روحانی گفت: »به همه مردم توصیه می کنیم حتی االمکان از خانه خار
نشوند یا به سفر نروند و اگر  هم ضرورتی هست همه دستورالعمل ها 
در  چه  هم  شاغالن  و  کسبه  کنند.  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  و  
دولت و چه در بخش  خصوصی که در این روزها شبانه روز فعال هستند، 

دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی را مراعات کنند .«

   وزارتخانه های بهداشت و کشور از فردا مسیرهای غربالگری را اعالم 
می کنند

او افزود: »وزارتخانه های بهداشت و کشور از فردا خروجی ها و جاده ها 
را در استان های مختلف اعالم می کنند و مردم با وسایل  تب سنج  کنترل 
و  از جامعه جدا  باید  که فردی  را تشخیص دادند  اگر موردی  می شوند. 
قرنطینه شود و به خانه برگردد و حتی  بعضی موارد به مراکز درمانی مراجعه 
کند، دیگر نمی گذارند ادامه مسیر دهد و خودرو را بر می گردانند .« رئیس 
اجرایی  عوامل  با  که  می کنیم  خواهش  مردم  »از  کرد:  جمهوری  تأکید 
همکاری کنند و اگر گفته می شود ادامه سفر هم به ضرر خودشان و  هم 
مردمی است که در مسیر و مقصد هستند، همکاری کنند چرا که همه این 

کارها برای این است که سریع تر  بتوانیم از شرایطی  که این ویروس برای ما 
ایجاد کرده عبور کنیم و به یک جامعه کامال سالمت برگردیم .«

روحانی گفت: »تصمیمات خیلی خوبی درباره تبلیغات در فضای مجازی 
و هماهنگی بین رسانه ها و دستگاه ها و  بخش های  تبلیغاتی و رسانه های 

گروهی و مسئولیت هایی که باید داشته باشند، گرفتیم. «
او با تأکید بر ضرورت همکاری و همراهی، رسانه ها، صداوسیما، فضای 
مجازی و بخش های مختلف تبلیغاتی گفت: »مسئولیت  فضای مجازی 
را  آن  جلسات  منظم  به طور  که  است  مجازی  فضای  ملی  مرکز  برعهده 
تشکیل می دهند و تذکرات الزم به کسانی که  فعال هستند، داده می شود و 

با کسانی که الزم است برخورد  شود، برخورد می شود .«

   روزنامه ها و فعاالن فضای مجازی کمک کنند
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه پلیس فتا هم در این باره فعال 
مجازی  فعال اند،  فضای  در  که  کسانی  و  روزنامه ها  » از  گفت:  است، 
می خواهم کمک کنند. با کمک همگانی می شود از این شرایط عبور کرد 
و آموزش و نصیحت مردم را در شرایطی که باید  آگاهی و همکاری شان با 
بخش درمان بیشتر شود، در دستور کار قرار دهند.«  رئیس جمهوری با 
تأکید بر لزوم هماهنگی در فضای  تبلیغات اظهار داشت: »کمیته تبلیغات 
که وزیر ارشاد مسئولیت آن را برعهده دارد باید با اعضا و به ویژه صداوسیما 

هماهنگی  داشته باشد تا با هدایت بهتری این روزها را سپری کنیم .«
روحانی در ادامه از معلمان، دانشگاهیان و وزارت آموزش و پرورش که 
اجازه ندادند فرزندان از آموزش جدا شوند و از امکانات  موجود استفاده 
شد، تشکر کرد و افزود: »البته دانش آموزان و دانشجویان از موعد مقرر 
عقب افتادند که باید زمانی را برای جبران  گذاشت. وزارت آموزش و پرورش 
پیشنهادهایی داد که تصویب شد و آنها بعدا این مسائل را ابالغ می کنند 
که چگونه بخشی که  در یک ماه اسفند از بین رفت، جبران شود .« او افزود: 
»چه شانزدهم فروردین کالس ها شروع شود و چه در زمان بعدی،  به همان 
نسبت کالس جبرانی مشخص و پایان تحصیالت و تاریخ امتحانات اعالم 
می شود و متعاقبا نیز زمان کنکور اعالم  خواهد شد. همچنین قرار شد 
آغاز سال تحصیلی آینده همان اول مهر باشد و برنامه ریزی ها در این رابطه 

انجام می شود .«

جلسه بعدی ستاد کرونا دوم فروردین برگزار می شود
رئیس جمهوری با بیان اینکه بحث درباره دانشگاه ها طوالنی شد و قرار 
شد در جلسه بعدی که شنبه دوم فروردین تشکیل  می شود، دوستان 
پیشنهاد خود را بیاورند، خاطرنشان کرد: »دانشجویان مانند همه ساله 
تعطیالت دارند ولی مقامات دولتی  مسئول، وزرا، هیأت وزیران و اعضای 
خود  سرکار  همه  داشت.  نخواهیم  عید  ایام  در  تعطیالتی  جلسه  این 
هستیم. البته نیروهای  مسلح همیشه پای کار هستند.« او افزود: »ما در 
دفترمان و مردم در خانه هایشان و با همدیگر کار را پیش می بریم. در ایام 
تعطیالت  نوروز هم جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا را خواهیم داشت و 

هر گاه الزم باشد، حضور خواهیم داشت.«
روحانی با اشاره به جلسه خود با فعاالن حوزه اقتصادی گفت: »مواردی 
را برای اصنافی که کسب و کارشان از  نظر چک و مالیات و... دچار مشکل 
شده بودند، تصویب کردیم که مسئوالن اقتصادی به صورت ریز برای مردم 
این مصوبات  را توضیح می دهند. آنهایی که برای بهداشت و درمان هر گونه 
مسلح  نیروهای  بخش  در  چه  و  دولتی  بخش  در  چه  می کنند،  کمکی 
 هزینه های آنها در بخش مالیات مورد قبول قرار می گیرد .« رئیس جمهوری 
با بیان اینکه موارد دیگر هم که مربوط به اقشار  محروم است، قبال اعالم 
شده است، عنوان کرد: »من پیشاپیش ایام تحویل سال را به همگان 
تبریک می گویم و برای کسانی که در بیمارستان  هستند، شفای عاجل را 
آرزو و برای مردم بردباری را توصیه می کنم چراکه ما ملتی صبور هستیم.« 
رئیس جمهوری اضافه کرد:  »هماهنگی ما موجب می شود کارمان زودتر به 
پایان برسد. امیدوارم پایان سال با همکاری بزرگ و ملی ملت و همه فعاالن 
 بخش درمان در تاریخ ثبت شود و آغاز سال با پیروزی بر این ویروس ثبت 

شود و  سال شادمانی و تالش برای ملت باشد .«

رئیس جمهوری اضافه کرد: 
ع آمار و ارقامی  »در مجمو
که در جلسه گفته شد، 
امیدوارکننده است ولی باز 
هم به تبع از توصیه خوِد 
وزارت  بهداشت و درمان، 
مجددا خدمت مردم بسیار 
عزیز و بزرگوار توصیه 
می کنم، همان توصیه ای 
که آنها می کنند »در خانه 
بمانید«، شعار امسال ما 
باشد و خداوند در اجرای 
این دستور بهداشتی 
برای زندگی ما در آغاز  سال 
ان شاءاهلل خیر و  برکت و 
رحمت قرار بدهد .«

رئیس جمهوری با 
بیان اینکه بحث درباره 
دانشگاه ها طوالنی شد 
و قرار شد در جلسه 
بعدی که شنبه دوم 
فروردین تشکیل  می شود، 
دوستان پیشنهاد خود را 
بیاورند، خاطرنشان کرد: 
»دانشجویان مانند همه 
ساله تعطیالت دارند ولی 
مقامات دولتی  مسئول، 
وزرا، هیأت وزیران و اعضای 
این جلسه تعطیالتی در ایام 
عید نخواهیم داشت. همه 
سرکار خود هستیم. البته 
نیروهای  مسلح همیشه 
پای کار هستند.« او افزود: 
»ما در دفترمان و مردم در 
خانه هایشان و با همدیگر 
کار را پیش می بریم. در ایام 
تعطیالت  نوروز هم جلسات 
ستاد ملی مقابله با کرونا 
را خواهیم داشت و هر گاه 
الزم باشد، حضور خواهیم 
داشت.«

تشکر رهبر معظم انقالب از تدابیر ستاد 
ح بسیج ملی  ملی، وزارت بهداشت و طر

مبارزه با کرونا
ستاد  تدابیر  از  پیامی  در  انقالب  معظم  رهبر 
ملی، و وزارت بهداشت و طرح بسیج ملی مبارزه با 
کرونا تشکر کردند . رهبر معظم انقالب اسالمی در 
مرقومه ای، تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت را 
برای جلوگیری از گسترش بیماری کرونا برای همه 
بسیج  »طرح  کردند:  تأکید  و  دانستند   الزم االجرا 
ملی مبارزه با کرونا دارای پشتوانه  علمی و همراه با 

انگیزه های دینی و جهادی و  انسانی است .«
متن مرقومه حضرت آیت اهلل خامنه ای به شرح 

زیر است :
بسمه تعالی

دفتر  
از زحمات وزیر محترم و همکاران در این گستره  
وزارت  و  ملی  ستاد  تدابیر  شود.  تشکر  وسیع 
بهداشت برای جلوگیری از  گسترش بیماری برای 
همه الزم االجرا است. طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا 
که دارای پشتوانه علمی و همراه با انگیزه های  دینی و 
جهادی و انسانی است،  طرحی کارآمد است و همان 
چیزی است که بال را به نعمت و تهدید را به فرصت 

تبدیل خواهد کرد  ان شاءاهلل . 
این  برای  پاداش  و  توفیق  متعال  خداوند  از    

جهادگران مسألت میکنم.
    ۲۵    اسفند ۹۸ 

آیت اهلل سیدهاشم بطحایی درگذشت
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری 
درگذشت  . آیت اهلل سیدهاشم بطحایی نماینده 
مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری   دار فانی را وداع 
گفت. او از دو روز پیش به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
شهید  بیمارستان  ویژه  مراقبت های  بخش  در 
 بهشتی قم بستری شده بود . او متولد سال ۱۳۲۰ در 
گلپایگان بود و عالوه بر نمایندگی مردم تهران در 
مجلس خبرگان رهبری، در  دوره ای نماینده ولی فقیه 

و امام جمعه گلپایگان نیز بود . 

فرمانده سپاه در قرارگاه زیستی:
سپاه برای مقابله با کرونا آرایش جنگی 

گرفته است
سردار سالمی در ارزیابی موضوع کرونا در شهرهای 
مختلف گفت:   »همه سپاه های استانی در کنار دانشگاه 
علوم پزشکی آرایش  واقعا جنگی گرفته اند .« فرمانده کل 
سپاه پاسداران به صورت ویدیوکنفرانس در قرارگاه 
شهرهای  مختلف  در  سپاه  فرماندهان  با  زیستی 
ارزیابی کرد و گفت: »همه  موضوع کرونا را بررسی و 
سپاه های استانی در کنار دانشگاه علوم پزشکی آرایش 
واقعا جنگی  گرفته اند .« سردار سرلشکر حسین سالمی 
گفت: »حضور رهبری و کالم شان و توصیه هایشان در 
این شرایط برای ما بسیار آرامش بخش و نجات بخش و 
نعمت بزرگی است و رهبر معظم انقالب با تأکید بر امداد 
و کمک به مردم در شرایط سخت، شرایط  اضطرار و 
شرایط بحرانی؛ برای ما فرمان می دهند و ما در همان 
ابتدای حادثه به فضل الهی حضور پیدا کردیم و در همان 
موج  اولیه سپاه پاسداران در لبه جلوی پیکان و در کنار 
جامعه پزشکی فداکار و مومن به مستهلک کردن موج 

اولیه این ویروس  پرداخت.«

فاضل میبدی: سفر رفتن در شرایط 
کنونی عقال و شرعا جایز نیست

یک عضو مجمع محققان و مدرسان حوزه 
بیماری  شیوع  شرایط  »در  گفت:  قم  علمیه 
عقلی  و  شرعی  لحاظ  به  رفتن  سفر  کرونا 
والمسلمین  حجت االسالم  نیست .«   درست 
محمدتقی فاضل میبدی در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به ضرورت مقابله کارشناسی با  بیماری 
کرونا اظهار کرد: »در مسائل بهداشتی و طبی 
کارشناسان و پزشکان  همه باید پیرو نظرات 
نظرات  بازگوکننده  باید  نیز  مسئوالن  باشند. 
چنین  در  بشر  باشند.  کارشناسان  همین 
باشد  علمی  راه حل های  دنبال  باید  مسائلی 
نیستند  نباید  کارشناس  که  دیگری  کسان  و 

دخالت کنند.«
او همچنین با اشاره به ضرورت همکاری مردم 
و حاکمیت برای مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: 
»متاسفانه اعتماد بین مردم و  دولت کم شده 
است و برای مردم این اشکال وجود دارد که چرا 
زودتر شیوع بیماری اعالم نشد. در این شرایط 
دولت باید کاری کند  که اعتماد مردم بیشتر شود 
اما شاهدیم که آمار مربوط به این بیماری از چند 
منبع مختلف و با ارقام مختلف اعالم می شود و 
گوش  کمتر حرف  که مردم  همین  باعث شده 
دهند ولی اینها دلیل نمی شود که قواعد پزشکی 
دل شان  کاری  هر  افراد  و  شده  گذاشته  پا  زیر 
»مسأله  کرد:  تأکید  او  دهند.«  انجام   خواست 
قرنطینه باید جدی گرفته شود. مجامع عمومی 
چه در مکان های مقدس و چه غیرمقدس و  هر 
چه هست باید تعطیل شود و براساس نظرات 
او  شود .«  دنبال  مسائل  کارشناسی  و  علمی 
یا  ع  هستند  تابع شر یا  کرد: »مردم  خاطرنشان 
ع در این شرایط می گوید  عقل یا هردو و عقل و شر
هر کاری که باعث ضرر به انسان دیگری می شود 
نباید انجام گیرد.  اگر احتمال این وجود دارد که با 
سفر به شهر دیگری جان مردم آن شهر به خطر 
بیفتد، آن سفر حرام است. عقل هم می گوید باید 
 کاری کنیم که سالمت جامعه حفظ شود و یکی از 
راه هایی که همه دنیا توصیه می کنند ترک سفر در 

این شرایط است .«

مدیر کل امنیتی و انتظامی  قوه قضائیه :
نقض کنندگان توصیه های پیشگیری از 
ع کرونا تحت تعقیب قرار می گیرند شیو

انتظامی  و  امنیتی  پیشگیری های  مدیرکل 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
از تحت تعقیب قرار گرفتن نقض  قوه قضائیه 
کرونا  از شیوع   کنندگان توصیه های پیشگیری 

خبر داد .
گفت:  مسعودی فر  ایسنا،  گزارش  به 
»رعایت نکردن توصیه های پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا به عنوان تهدید علیه بهداشت 
عمومی  قابل تعقیب کیفری است.« او افزود: 
»با توجه به امکان شیوع گسترده این ویروس 
برگزارکنندگان  چنانچه  انسانی  تجمعات  در 
و  فروش  جشنواره های   نمایشگاه ها، 
از  پیشگیری  برای  را  الزم  تدابیر  فروشگاه ها 
انتشار ویروس پیش بینی نکنند و به تذکرات 
 وزارت بهداشت توجه نداشته باشند؛ با اعالم 
وزارت بهداشت یا دانشگاه های علوم پزشکی 
استان به اتهام  تهدید علیه بهداشت  عمومی 
اسالمی  مجازات  قانون   ۶۸۸ ماده  مطابق  و 
کرد:  تأکید  مسعودی فر  می شوند .«  مجازات 
بهداشت  علیه  اقدام  مزبور  قانون  »مطابق 
مدیرکل   » دارد .  حبس  یک سال  تا   عمومی 
معاونت  انتظامی  و  امنیتی  پیشگیری های 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
 ادامه داد: »همچنین افرادی که با علم و اطالع از 
مبتال بودن به کرونا اقدامات پیشگیرانه مثل 
انجام  درمانی  را  مراکز  به  مراجعه  یا  قرنطینه 
ندهند و موجب انتشار و ابتالی دیگران شوند 
در  مقرر  مجازات  مشمول  است  ممکن  نیز 
قانون عنوان شده قرار گیرند .« او تصریح کرد: 
شهروندان،  جان  حفظ  ضرورت  به  توجه  »با 
همگانی  وظیفه  پیشگیرانه  اقدامات  انجام 
است و افراد نباید تفریح، خرید  یا گردش خود را 

به بهای بیماری دیگران انجام دهند.«
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