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محمدجعفر منتظری در نامه ای خطاب به وزیر 
بهداشت بر آمادگی دادستانی کل کشور در برخورد 
با اخاللگران نظام سالمت تاکید کرد. متن این نامه 

به این شرح است:
با سالم؛ جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نامه پر از درد و غم جنابعالی را برای شورای عالی 
امنیت ملی مالحظه نمودم. ضمن سپاس و تشکر 
از حضرتعالی و تمامی همکاران تالشگرتان در خط 
مقدم جبهه  مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران 
و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، 
به اطالع می رساند اخالل در نظام سالمت مردم و 
اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت 
جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمی 
نه تنها جرم محسوب می گردد بلکه مجازاتی در حد 
مجازات افساد فی االرض دارد. از این روی، مقتضی 
است به مســئوالن ذیربط در سراسر کشور اعالم 
فرمائید موارد مربوط اعــم از احتکار، عدم عرضه 
مواد شوینده، ماسک و ســایر اقالمی که در جهت 
پیشگیری یا درمان مبتالیان به کرونا مؤثر هستند را 
با قید فوریت به دفتر اینجانب ارسال و اعالم دارند تا 
نسبت به پیگیری آن بصورت فوق العاده اقدام شود.

اضافه می نماید؛ قوه قضائیه اقداماتی را در جهت 
مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودی 

مراتب به اطالع خواهد رسید.
محمد جعفر منتظری

نامه گالیه آمیز وزیر بهداشت به رئیس جمهور
اشاره دادستان کل کشــور به نامه ای است که 
وزیر بهداشــت به رئیس جمهور نوشت و به طرح 
این پرسش پرداخت که:  »آیا رواست گروهی دل 
به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی 
لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای 
ســودجویی صد برابری به دیگر کشــورها تلنبار 
کنند؟«  سعید نمکی در این نامه خواستار همکاری 
همه دستگاه ها با وزارت بهداشت شده و گفته است:

»اینجانب ضمن پیش بینــی از احتمال ورود 
ویروس کرونای جدید به کشــور طــی نامه ای به 

گمرکات کشور اعالم نمودم صادرات و خروج ماسک 
تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شود و همکارانم را مامور 
کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری 
و جهت روز مبادا ذخیره کنند. متاسفانه علیرغم 
پیگیری فــراوان مقدار اندکی خریــداری و بقیه 
تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد. متاسفانه پس از 
حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل 
و بقیه نمی دانم در کجا انباشــته شده، همکاران 
اینجانب بدلیل اجبار شبانه روز در بازارهای مختلف 
و درنقش واسطه و دالل از قاچاقچیان با قیمت گزاف 
می خرند. سوال بنده این است که آیا در شرایطی که 
همکاران جان بر کف اینجانب در سخت ترین شرایط 
ممکن روز و شب در بخش های آلوده پروانه وار گرد 
مردم می گردند و خواب و آرامش و سالمتی را قربانی 
سالمت و راحتی مردم می کنند، در ایامی که احتمال 
آلودگی مردم بدلیل عــدم وجود اقالم حفاظتی و 
پیشگیرانه در خطرست، این شبکه فرصت طلب 
بی انصاف از کجا خاطر جمعــی دارد که اینگونه 
جسورانه روبروی مردم و مسئولین می ایستد و به 
راحتی اعالم می کند که دویست میلیون ماسک را 
می تواند ۲۴ ساعته با فالن قیمت در فالن جا عرضه 
کند ؟ آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت 
رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و 
بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری 

و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟
اینجانــب تردید ندارم اگر عزم دســتگاه های 
کشور بر حل مشکلی به این ســادگی باشد نباید 
اینقدر شرمســار مردم و همکارانمان در سراسر 

کشور باشیم.«

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: امروز نسبت بسته نگاه داشتن برخی از 
اماکن مقاومت و مخالفت می کنند جالب است که 
این افراد فرق بین ویروس و باکتری را نمی دانند، 

اما برای زندگی مردم تصمیم گیری می کنند.
ســهیال جلودارزاده در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درباره وضعیت کارگران در خصوص مقابله با 
بیماری و کرونا و دسترسی آنان به مواد بهداشتی 
و ضدعفونی کننده گفت: روز دوشنبه جلسه ای 
بابت بررسی وضعیت پیشگیری و مقابله در بین 

کارگران خواهیم داشت.
نماینده مردم تهــران در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه ستاد ملی کرونا دستورالعمل 
را صادر می کند، عنوان کرد: همان برنامه هایی که 
برای آحاد مردم در خصوص مقابله با کرونا صورت 

می گیرد برای کارگران هم انجام می شود.
وی تاکید کرد: البته باید خاطرنشــان کنم 
وضعیت کارگــران جهت مقابله و پیشــگیری 
با بیماری کرونــا به بخش صنعــت و معدن باز 

می گردد.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی اظهار 
کرد: باید یک بررســی کنیم و ببینیم اقدامات 

چقدر صورت گرفته و چقدر مشترک بوده است.
وی تاکید کرد: هر کارخانه بخش بهداشــت 
و ایمنی دارد؛ یعنی این قســمت باید شرایط را 
بررسی کند و اگر افراد بیمار بودند قرنطینه و آنان را 
به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع دهند و محیط 

را را پاکسازی کند.
جلودارزاده در خصوص اقدامات خانه کارگر 
گفت: در خانه کارگر معموالً برای اعضا یک سبد 
کاالیی تعیین می کنیم باید شــرایط را بررسی 
کنیم تا ببینیم احتمــاالً می توانیم بــرای آنها 
ســبدی از مواد ضدعفونی کننده و پیشگیری از 

کرونا تهیه کنیم.
وی درباره خودمراقبتی افراد گفت: شخصا 
یک هفته است از منزل بیرون نرفتم و در قرنطینه 
به ســر می برم چــون عالئمی شــبیه بیماری 

آنفوالنزا دارم و جالب اســت بدانید نتوانســتم 
حتی ماسک و الکل  صنعتی  پیدا کنم با وایتکس 

و آب کار می کنم.
جلودارزاده درخصوص گله مردم مبنی بر این 
که مســئوالن با وجود اینکه عالئمی از بیماری 
کرونا ندارند اما زودتر از مردمی که حتی وضعیت 
حادی دارند تست می دهند، گفت: من برای تست 
دادن نرفتم آدم دلش نمی آید در شــرایطی که 
می بیند فردی مشکوک به کرونا است اما به دلیل 
مسائل اقتصادی و یا هر دلیل دیگری از او تست 

گرفته نمی شود تست بدهد.
وی ادامــه داد: هنگامی که مــردم عادی در 
شرایطی قرار دارند که با بســیاری از مشکالت 
دست و پنجه نرم می کنند و حتی امکانات اولیه 
را به سختی به دست می آورند چرا من نوعی که 
عالمت و عالئمی از بیماری ندارم باید بروم تست 
بدهم آیا بهتر نیست از فردی که مشکوک است 

تست گرفته شود؟
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: امیدوارم 
این بیماری باعث شود رفتار عده ای تغییر کند، 
یک عده واقعاً فکر می کنند ژن برتر هستند و واقعاً 
به این باور رسیدند که بهتر از بقیه مردم هستند و 

حق دارند برایشان تصمیم گیری کنند.
وی با بیان اینکــه برخــی از رفتارها به ضرر 
جان مردم اســت، گفت: امروز می بینیم عده ای 
نسبت بسته نگاه داشتن برخی از اماکن مقاومت 
و مخالفت می کنند جالب است که این افراد فرق 
بین ویروس و باکتری را نمی دانند اما برای زندگی 

مردم تصمیم گیری می کند.

آمریکا با تمدید محدودیت ورود اتباع ایرانی به 
خاک این کشور اعالم کرد این محدودیت شامل 
افرادی که ۱۴ روز پیش از ورود به خاک آمریکا به 

ایران سفر کرده باشند، نیز می شود.
به گزارش ســی ان ان، مایک پنس، معاون 
رئیس جمهوری آمریکا با تمدید محدودیت سفر 
ایرانیان به خاک این کشور گفت: این محدودیت 
شــامل افرادی با ملیت های مختلف که ۱۴ روز 
پیش از ورود به آمریکا به ایران سفر کرده باشند، 

نیز می شود.
پنس همچنین افزود: به شهروندان آمریکایی 

توصیه می کنیم از سفر به ایتالیا و کره جنوبی به 
ویژه مناطقی که کروناویروس در آن شیوع پیدا 

کرده است، خودداری کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی شــهر تهران در 
رابطه با اینکه مردم از کجا می توانند ماسک و مواد 
بهداشتی تهیه کنند، گفت: از دیروز توزیع این اقالم 
در داروخانه ها شروع شده است و فکر می کنم ظرف 

امروز و فردا توزیع ها به صورت عادی بر می گردد.
محمدعلی اســفنانی در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص ادامــه نظارت های ســازمان تعزیرات 
حکومتی بر بازار ماســک، دســتکش و کاالهای 
بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا در کشور، 
اظهار کرد: نظارت و گشت های ما همچنان ادامه دارد 
و به دنبال کشفیات قبلی مان که رقم قابل توجهی 
ماسک و دســتکش و... بود، دیشب هم همکاران 
ما بر اساس اطالعاتی که به دســت آورده بودند به 
انباری مراجعه کردند کــه قریب به یک میلیون و 

۲۰۰ هزار عدد ماسک در آنجا شناسایی و کشف شد 
که به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده می شود 
تا بین بیمارســتان ها، مراکز درمانی و داروخانه ها 

توزیع کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شــهر تهران در 
رابطه با اینکه مردم از کجا می توانند ماسک و مواد 
بهداشتی تهیه کنند،  گفت: از دیروز توزیع این اقالم 
در داروخانه ها شروع شده است و فکر می کنم ظرف 
امروز و فردا توزیع ها به صورت عادی بر می گردد و 
کمبودی نخواهد بود، چون روز گذشته خودم نیز 
نظارت کردم و مشــاهده شد که در خیلی جاها در 

حال توزیع است. 
اسفنانی در مورد قیمتی که قرار است ماسک در 
داروخانه ها توزیع شود، تصریح کرد: همان قیمت 
واقعی آن است که ماسک ساده به قیمت ۴۰۰ تومان 
و قیمت ماسک فیلتردار n۹۵ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ 
تومان می باشد. اسفنانی در پایان گفت: نظارت ها 
و گشــت های ســازمان تعزیرات کماکان ادامه 
دارد و هر جایی که مجددا مشاهده کنیم تخلفی 
صورت گرفته حتماً ورود می کنیم. همچنین مردم 
می توانند تخلفاتی را که مشاهده می کنند به سامانه 

۱۳۵ تعزیرات اطالع دهند.
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دادستان کل کشور: 

 اخالل در نظام سالمت مردم در حد 
افساد فی االرض است

جلودارزاده در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد:

 فرق باکتری و ویروس را نمی دانند 
و برای مردم تصمیم  می گیرند

تمدید محدودیت سفر ایرانیان به آمریکا

اسفنانی خبر داد
 توزیع مواد بهداشتی ظرف امروز و فردا 

به صورت عادی بر می گردد

 بررسی بودجه ۹۹ کل کشور 
در کمیسیون تلفیق به پایان رسید؛

ین تصمیمات  آخر
بودجه ای در سایه 

ونا کـر

سياست 2

اکنون که کرونا مجلس را تعطیل کرده، بودجه نیز بالتکلیف مانده و 
روزهای گذشته اعالم شد که الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق است. 
کمیسیون تلفیق اما دیروز اعالم کرد که کار بررسی الیحه بودجه را به 
پایان رسانده است. به گزارش ایرنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق دیروز 
درباره مصوبات این نشست در جمع خبرنگاران گفت: نگرانی و ایرادات 
نمایندگان درباره الیحه بودجه ۹۹ درباره حقوق ها و تبعیض ها رفع شد 
و به این ترتیب کار بررســی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان 
رسید. هادی قوامی افزود: با نمایندگان مجلس شورای اسالمی تماس 
برقرار می شــود تا رأی آن ها را به صورت استمزاجی برای برگزاری یک 
جلسه علنی بگیرند که در این جلسه تصمیم گرفته می شود اصل ۸۵ در 
مورد الیحه بودجه اجرا شود یا بودجه در صحن بررسی شود.  سخنگوی 
کمیسیون  تلفیق گفت: در صورت اجرای اصل ۸۵ کار بررسی بودجه در 
کمیسیون تلفیق انجام و تصویب می شود. در غیر اینصورت کلیات بودجه 
و سپس جزئیات آن در صحن بررسی و تصویب خواهد شد و یا نمایندگان 

تصمیم می گیرند چند دوازدهم را درباره الیحه بودجه ۹۹ اجرا کنند.
نحوه پرداخت بدهی شرکت ملی نفت به بانک ها

قوامی با بیان اینکه آخرین جلسه کمیسیون تلفیق امروز صبح در 
صحن علنی برگزار و به این ترتیب الیحه بودجه اصالح شد، گفت: در 

این جلسه یک بند به تبصره ۱ الحاق و...

ستاد »بررسی آثار ویروس کرونا در تجارت« پیشنهاد کرد؛

نسخه هایی  برای خروج از  »تله مخاطرات«
چرتکه 3


