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 اخبار حاکی از شیب تند ابتال به کرونا 
در روزهای آتی است

هشدار   برای 
هفته ای   پرخطر

شهرنوشت 6

رئیس جمهور در حالی چهارشنبه گذشته از عادی شدن اوضاع 
کشور از ابتدای این هفته خبر داده بود که دیروز وزیر بهداشت اعالم 
کرد: »هفته ســختی در پیش داریم« و رئیس مرکز اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت نیز ظهر دیروز وضعیت ابتال بــه ویروس کرونا را 
نگران کننده اعالم کرد و گفت: تا ظهر جمعه ۳۴ نفر از هم وطنان به 

دلیل کرونا جان باختند.
گرچه منابع غیررسمی شمار قربانیان این ویروس را بیش از این 
رقم اعالم می کنند و معتقدند وزارت بهداشت برای کاهش اضطراب 
عمومی مانع از اعالم ســریع و دقیق آمار می شود، اما تعطیلی نماز 
جمعه تهران و برخی دیگر از استان های کشــور بعد از چهار دهه، 
اعالم تدریجی تعطیلی مدارس، مهدکودک ها و دانشگاه ها و سایر 
مراکز آموزشی و همچنین نشست های عمومی نشان می دهد که 
نگرانی از شیوع گسترده این ویروس در کشــور به زودی دولت را 
مجبور به اعالم تعطیلی عمومی خواهد کرد. این در حالی اســت 
که برخی از مراکز غیردولتی و خصوصی با تقســیم کار و دورکاری 
سعی در محافظت از پرســنل خود و البته شیوع کمتر این بیماری 

در جامعه دارند.
آخرین آمار ابتال به کرونا

بر اســاس اعالم کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالع رســانی 
وزارت بهداشت تنها از روز پنج شنبه تا ظهر جمعه ۱۴۳ مورد از سوی 

آزمایشگاه مرجع به عنوان تشخیص قطعی...

گزارش های »توسعه ایرانی« از 
رویارویی ترکیه با ایران و روسیه بر سر ادلب؛ و
شروع درگیری  نظامی آنکارا و مسکو در سوریه

رهبر انقالب اســالمی از وزیر بهداشــت و 
همکاران، پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی 
و مجموعه دست اندرکاران پزشکی در مواجهه و 

مبارزه با بیماری کرونا صمیمانه تشکر کردند.
به گزارش ایلنا، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبــح امــروز )پنج شــنبه( در دیــدار رئیس 
فرهنگستان علوم پزشــکی با تشکر صمیمانه 
از وزارت بهداشــت و همکاران وزیر، پزشکان، 
پرســتاران و کادرهــای درمانــی و مجموعه 
دســت اندرکاران پزشکی کشــور در مواجهه و 
مبارزه با ویروس کرونا، خاطرنشان کردند: این 
زحمات بسیار با ارزش، جایگاه جامعه پزشکی 
و پرستاری را در جامعه باال می برد که برده است 

 و اجر و ثــواب الهی را به دنبال خواهد داشــت.
متن ســخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای به این 

شرح است:
بســم اهلل الرحمن الرحیم. بنده می خواهم 
صمیمانه تشکر کنم از پزشــکان و پرستاران و 
مجموعه ی دست اندرکاران پزشکی در مواجهه 
و مبارزه ی با این بیماری ای که اخیراً در کشــور 
به وجود آمده. همچنین تشــکر کنــم از وزارت 
بهداشــت و درمان و مجموعه ی همکاران آقای 
وزیر بهداشت در این مجموعه به خاطر تالشهایی 
که میکنند و زحمتی که میکشند. من برنامه ی 
امروز را فقط ترتیب دادم بــرای همین که این 
تشکر را بکنم در حضور آقای دکتر مرندی رئیس 

محترم فرهنگستان علوم پزشکی. دوست داشتم 
که این تشکر قلبی خودم را به همه ی برادران و 
خواهران محترم پزشک و پرســتار و کادرهای 
درمانی عرض بکنم. ان شاءاهلل که موفق باشید. 
کارتان بسیار با ارزش است. هم ارزش جامعه ی 
پزشکی و پرســتاری را در جامعه باال میبرد که 
برده، هم مهمتر از این، ثواب الهی است که خدای 
متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثوب خواهد 
داد و امیدواریم که ان شــاءاهلل این کار برجسته 
و ســنگین خیلی هم طوالنی نشود و ان شاءاهلل 
زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشــود 

ان شاءاهلل. ان شاءاهلل همه تان موفق باشید.
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

معاون اول رئیس جمهوری گفت: ویروس کرونا موضوع جدی و اصلی 
کشور اســت که باید با رویکردی تهاجمی و برنامه ریزی دقیق هر روز از 
مبتال شدن مردم به این بیماری پیشگیری کنیم و نیز از تعداد مبتالیان 

بکاهیم.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق 
جهانگیری در  جلسه روز جمعه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، با بیان 
اینکه دولت با تمام ظرفیت در کنار مردم و جامعه پزشکی کشور است، بر 

محافظت از کادر پزشکی و کسانی که در خط مقدم مقابله با این بیماری 
هستند تاکید کرد. 

وی همچنین بر همکاری همه دســتگاه ها با یکدیگر جهت پیشبرد 
طرح های ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد و خواستار 

برنامه ریزی برای ارائه آموزش های همگانی به عموم مردم شد. 
آموزش های اولیه به بخش هایی از نیروهای مسلح و استفاده از همه 
امکانات بیمارستانی کشور برای مقابله و ریشه کنی بیماری کرونا، از دیگر 

مواردی بود که در این جلسه مورد تأکید جهانگیری قرار گرفت.
معاون اول   رئیس  جمهور از استانداران کشور به ویژه استانداران تهران، 
قم و گیالن که در جلسه گزارشی از وضعیت شیوع بیماری در آنها ارائه 

شد خواست تا با روحیه باال فرماندهی اوضاع را در دست داشته باشند.
جهانگیری ادامه داد: همه مدیران کشور مکلف هستند تا تصمیمات 
ستاد پیشــگیری و مقابله با بیماری کرونا را اجرا کنند و ستاد نیز باید با 
پیش بینی و استناد به نظرات کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و 

در ارتباط کامل با مردم اطالع رسانی و اطمینان بخشی کند.
معاون اول   رئیس  جمهور بر تشکیل کمیته های مختلف در ستاد برای 
تدوین نقشه راه مقابله با کرونا تأکید کرد و یادآور شد: محوریت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی در ارایه آمار مربوط به مبتالیان و 

جانباختگان باید پذیرفته شود.

خبر

خبر

در پیامی ویدئویی انجام شد

 تشکر رهبر انقالب از مجموعه دست اندركاران پزشکی

جهانگیری:

 كرونا موضوع جدی و اصلی كشور است

مثلث شکسته
خودزنی در ادلب! 

جهان 5

سياست 2


