
اخبار كشور

جای خالی سینمای انقالب و دفاع مقدس 
در اکران نوروزی!

در اکران نوروزی سال 1399 ســینمای انقالب و دفاع مقدس، هیچ 
سهمی  ندارد!

به گــزارش خبرنگار کیهان، به رغم حضور چند فیلم از ســینماگران 
جبهه انقالب در سی و هشــتمین جشنواره فیلم فجر و امتیاز نسبتاً خوب 
اغلــب این فیلم ها در نظر منتقدان و مخاطبان جشــنواره اما هیچ یک از 
آن فیلم هــا امکان راهیابی به اکران نوروزی را نیافت. این در حالی اســت 
کــه اکران نوروزی، یکــی از مقاطع مهم و پرمخاطب اســت که به خاطر 
اوقات فراغت طوالنی مردم، امکان افزایش فروش فیلم ها بیشــتر است. اما 
به نظر می رســد همان طور که دولت در جشنواره اخیر فجر، به این طیف 
از فیلمسازها توجه چندانی نکرد، این بار هم قصد تنبیه سینماگران انقالبی 

در اکران نوروزی را دارد.  
چه برنامه هایی در سال 99 

از شبکه سه پخش خواهد شد؟
مدیر شبکه سه سیما از تولید سریال های جدید در این شبکه خبر داد.

علی فروغی مدیر شــبکه ســه ســیما درباره سریال ســازی در این 
 شــبکه بیان کرد: در حوزه سریال ســازی می توان گفت که ســریال های 
۶ ماهه نخســت سال 99 شبکه 3 مشخص شده است و سعی شده سهم 
کارهای کمدی و شیرین روی آنتن افزایش قابل مالحظه ای داشته باشد.
ســریال بــه  می تــوان  آن  جملــه  از  داد:  ادامــه   وی 
3۰ قســمتی »دوپینگ« به کارگردانی رضا مقصودی و سریال 9۰ شبی 
با نام موقت »نیوجرســی« به کارگردانی جواد رضویان و سیامک انصاری  
اشــاره کرد که بعد از مدت ها قرار است خأل سریال های 9۰ شبی کمدی 

را پر کند.
فروغی اضافه کرد: همچنین سریال ۵۰ قسمتی »سرباز« به کارگردانی 
 هادی مقدم دوست که امیدواریم یادآور خاطرات خوش همکاری های زوج 
مقدم دوســت و نعمت اهلل در کارهای موفقی چون »وضعیت سفید« باشد، 
از جمله دیگر کارهای شــاد کنداکتور سال بعد شبکه 3 است که مسائل 
جوانان و موضوع سربازی را محوریت خود قرار داده است. همچنین سریال 
»زمین گرم« به نویسندگی و کارگردانی سعید نعمت اهلل و سریال تاریخی 
»می  جان« به کارگردانی مرجان  اشــرفی زاده از دیگر تولیدات نمایشــی 

شبکه 3 در سال آینده خواهد بود.
وی بــه دیگر برنامه ها  اشــاره و بیان کرد: با شــروع ماه رجب برنامه 
»اتفاق« و »عصرجدید« به آنتن شبکه اضافه خواهند شد. فصل دوم »عصر 
جدید« با توجه بیشــتر به اســتعدادهای بومی  و افزایش ارائه های علمی 
 و با حفظ اســتعدادهای ورزشــی و هنری از شب میالد امیرالمومنین)ع( 
روی آنتن می رود که با زحمات احســان علیخانی و تیم تولید آن از جهت 
جذابیت های تولیدی ارتقا قابل مالحظه ای داشته است. برنامه »اتفاق« نیز 

تجربه جدیدی در برنامه سازی است. 
فروغی تصریح کرد: تــداوم برنامه های موفق، یکی از سیاســت های 
شبکه است و در همین راستا، تولید و پخش فصل جدید برنامه »میدون« 
که یکی از موفق ترین تجربیات رســانه در حوزه رونق تولید و کارآفرینی 
بود و با توجه به نام گذاری ســال توســط مقام معظم رهبری تالش شد 
سرمایه گذاری ویژه ای برای موفقیت این برنامه انجام پذیرد، همچنان ادامه 
خواهد داشــت. ضمناً برنامه »اعجوبه ها« هم با موضوع خانواده و جمعیت 

در فصل جدید با تغییراتی روی آنتن خواهد آمد.
مدیر شبکه سه در پایان گفت: با آقای نادر طالب زاده در زمینه تولید 
برنامه ای جدید توافق داشــتیم و در حال جمع بندی سوژه ها و موضوعات 

هستیم.
روایت نادیده از شهیدی که

 ۱۰ هزار مین را خنثی کرد
فیلم مستند »زمین می لرزد« به کارگردانی عادل انیسی و محمدجواد 
رحیمی  با روایتی دیده نشده از شهید ابراهیم خلیلی که در جریان جنگ 

سوریه بیش از 1۰ هزار مین را خنثی کرد، آماده نمایش شد.
به گزارش ایرنا، دو ســال قبل داعش در هنگام عقب نشینی از منطقه 
بحرالســد در شمال شرق ســوریه بیش از صد هزار مین ضدنفر در زمین 
جاسازی کرد و جان صدها هزار نفر از مردم سوریه در خطر قرار گرفت و 
فرماندهی شــجاع از لشکر ۲۷ محمد رسول اهلل توانست قبل از شهادت با 

کمک نیروهای خود بیش از ده هزار مین را خنثی کند.
مستند زمین می لرزد روایتی از شــهید ابراهیم خلیلی از فرماندهان 
لشــکر ۲۷ محمد رســول اهلل اســت که همراه با نیروهایش با حضور در 
ســوریه به پاکســازی مناطق تحت کنترل داعش از وجود مین های ضد 
نفر پرداختند. در این فیلم برای اولین بار نشان داده می شود که نیروهای 
ایرانی در شــرق حلب و در ۸ دقیقه ای خط مقدم نبرد با داعش چگونه به 
کمک مردم سوریه شــتافتند و زمین را از غرش مین های داعشی در زیر 

پاهای مردان و زنان و کودکان سوری نجات دادند.
فیلمبرداری فیلم مستند زمین می لرزد در شرایط بسیار سخت جنگی 
به مدت یک هفته با محوریت شهید ابراهیم خلیلی در نزدیک ترین منطقه 
به خط مقدم نبرد با داعش در شرق حلب انجام شد و پس از ۴ ماه تدوین 

آماده نمایش شد.
فیلم مســتند زمین می لرزد به کارگردانی مشــترک عادل انیسی و 
محمدجواد رحیمــی  و تهیه کنندگی مهدی مطهر تولید شــده در خانه 

مستند و محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است.

حضرت امام خمینی )ره(: ما تا اصالح نکنیم خودمان 
را، نمی توانیم کشور خودمان را اصالح کنیم، هر کسی از 

خودش باید شروع کند.

هدیه به خوانندگان
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پُر از آفتاب 
تمــام خانه پــر از آفتاب خواهد شــد 

دوباره برف و یخ کوچه، آب خواهد شد 
شکوفه ها به چمن، دسته دسته خواهد رست 

زمین پُر از گل و عطر گالب خواهد شد 
بزن تو پرده به سویی، وگرنه  ای همه خوب 

در انتظــار تــو دلها کباب خواهد شــد 
دال دعــای فرج را بخوان کــه می دانم 

دعای زنده دالن، مســتجاب خواهد شد 
زالل ســبز نگاهــت عنایــت ار بکند 

ســؤال تشــنگی ام را جواب خواهد شد 
گل محمدی ار بشــکفد به طرف چمن 

دهان دوباره پر از شــعر ناب خواهد شد 
من ایــن فراز، شــما را دوباره می گویم 

تمــام خانه پــر از آفتاب خواهد شــد 
امیرعلی مصدق 

ای پرده دار عالم
خورشید رخ مپوشــان در ابر زلف، یارا 

چون شب سیه مگردان روز سپید ما را 
مــا را ز تــاب زلفت افتاد عقــده بر دل 

بر زلف خم به خم زن دست گره گشا را 
فخر جهانیان شــد ننگ صنم پرســتی 

جانــا ز پــرده بنمــای روی خدانما را 
ای آشــکار پنهان بُرَقــع ز رخ برافکن 

تا جلــوه ات ببینــم پنهان و آشــکارا 
بی جلــوه ات ندارد ارض و ســما فروغی 

ای آفتاب تابان هم ارض و هم ســما را 
بــازآ که از قیامــت برپا شــود قیامت 

تا نیک و بــد ببیند در فعل خود جزا را 
ای پــرده دار عالم در پــرده چند مانی 

آخــر ز پــرده بنگــر یــاران آشــنا را 
بــازآ که بی وجودت عالم ســکون ندارد 

هجــر تو در تزلــزل افکند ماســوی را 
حاجت به تســت مــا را  ای حجت الهی 

آری بسوی ســلطان حاجت بود گدا را 
عمری گذشت و ماندیم از ذکر دوست غافل 

از کــف به هیــچ دادیم ســرمایه بقا را 
ما را فکنــده غفلت در بســتر هالکت 

درمان کن  ای مسیحا این درد بی دوا را 
ای پــرده دار عالم در پــرده چند پنهان 

بازآ و روشــنی بخش دلهــای باصفا را 
فواد کرمانی

  می دانم که می آیی 
نگاه رحمتت بر ماست، می دانم که می آیی 

ز  اشک دوستان پیداست، می دانم که می آیی 
گذشته چارده قرن و هنوز  ای یوسف زهرا 

تو تنها و علی تنهاست می دانم که می آیی 
به گوش شیعه از پشِت در آتش زده گویی 

صدای ناله زهراســت می دانم که می آیی 
بــه یاد کربال، کرب و بال شــد عالم امکان 

زمان، هر روز عاشوراست، می دانم که می آیی 
هنوز آیات قــرآن از لب جّدت به نوک نی 

به گوش زینب کبراست، می دانم که می آیی 
به یاد آب آب تشــنگان، چشــم محبانت 

ز  اشک و خون دل دریاست، می دانم که می آیی 
هنوز آن زخم پیکانی که بر چشم عمویت خورد 

به چشم خون فشان ماست می دانم که می آیی 
تماشــای خیالِیّ ســر اصغر بــه نوک نی 

شــرار آتش دل هاست می دانم که می آیی 
به خون پاک مظلوماِن عالم می خورم سوگند 

که مهدی مصلح دنیاست می دانم که می آیی 
اگرچه غایبی »میثم« به چشم خویش می بیند 

لوای دولتت برپاســت می دانم که می آیی 
غالمرضا سازگار

زمانش رسیده برگردی 
گمان کنم که زمانش رســیده برگردی 

به ساحت شب قدر  ای سپیده برگردی 
هــزار بیــت فرج نــذر می کنم شــاید 

به دفتــر غزلــم  ای قصیــده برگردی 
زمــان آن نرســیده کرامتــی بکنــی 

قدم به خانه گــذاری به دیده برگردی؟ 
مزار حضــرت مهتاب را نشــان بدهی 

به شــهر ســبز ترین آفریــده برگردی 
گمان کنم که زمانش...گمان کنم حاال 

که پلک شــاعری من پریــده برگردی 
نگاه کن! به خدا بی تو زندگی تنهاســت 

قبول کن که زمانش رســیده برگردی 
نغمه مستشار نظامی 

بوی سیب 
دیگر برای هجر تو ما را شــکیب نیست 

ماییم آشــنای تو وا کن، غریب نیست 
هر لحظه ای  که می گذرد این سؤال ماست 

یعنی ز وصل روی تو ما را نصیب نیست 
از بــس کــه جانگــداز بود نالــه فراق 

فردا که گل به باغ رسد عندلیب نیست 
درد فــراق را بــه کدامیــن مطب برم 

رفــع غم حبیب به کار طبیب نیســت 
جوییم عطر بوی تــو از جمکران هنوز 

بس بوی سیب می دهد و باغ سیب نیست 
بیاتانی

گفت:  دولت  هیئت  جلســه  در  رئیس جمهور 
کرونا نباید به ســالح دشمنان ما برای به تعطیلی 

کشاندن کار و تولید در کشور تبدیل شود.
حجت االســالم روحانی رئیس جمهور روز گذشــته 
)چهارشــنبه( در جلســه هیئت دولت افزود: اینکه مثل 
همه حوادثی که گاه و بی گاه کشــور با آن مواجه شده و 
ملت و دولت در کنار هم و با همکاری و برخورد هماهنگ 
از آن عبور کردند، مســئله مواجه شدن با ویروس کرونا 

هم از همین روال پیروی می کند.
وی افزود: وزارتخانه ها و دستگاه های تولیدی ما برای 
اینکه اقالم الزم را در اختیار مردم بگذارند باید همه توان 

خودشان را بکار بگیرند.
رئیس جمهور در ادامه با  اشــاره بــه برخورد قاطع 
بــا محتکریــن لــوازم بهداشــتی و ضدعفونــی گفت: 
خوشبختانه در روزهای اخیر نیروی انتظامی و تعزیرات 
بــا احتکارکنندگان برخورد خوبی داشــتند باز هم این 
برخوردها باید ادامه پیدا کند و نگذاریم که عدد کوچکی 
از مردم بخواهند از این امور سوءاســتفاده کنند تا از این 

مسئله به خوبی عبور کنیم.
روحانی مســئله مهم تر از ویــروس کرونا را ویروس 
ترس و اضطراب و تردیــد و بی اعتمادی در میان مردم 
دانســت و افزود: این ویروس بدتر از آن ویروس است و 
نباید در مردم تردید و وحشــت و اضطراب ایجاد کنیم 

این هم ویروسی است.
رئیس جمهور درباره شــایعاتی مربــوط به قرنطینه 
کردن شهرها یا برخی محله ها گفت: چنین چیزی هایی 

در تصمیمات کشــور وجود ندارد. قرنطینه محله و شهر 
را نداریم. آنچه قرنطینه است، قرنطینه فرد است. یعنی 
اگر فردی عالئم اولیه ای داشــت ایــن فرد باید قرنطینه 
شــود. مراکز زیادی را هم در تهــران پیش بینی کردیم. 
در شهرستان ها هم آماده شــده است و نیروهای مسلح 

نیزگفتند که برای هرگونه کمک آماده هستند.
وی ادامــه داد: همه مواد غذایی، مــواد اولیه، حتی 
شوینده ها هم که این روزها مقداری کم بوده در روزهای 

آینده جبران خواهد شد و در انبارها و ذخایر وجود دارد.
روحانی با بیان اینکه به هیچ عنوان آماری که وجود 
دارد، نه کــم می کنیم نه زیاد می کنیم و نه بزرگ نمایی 
و نه کوچک نمایی می شــود تاکید کرد: روزانه عده ای به 
طور طبیعی در همه شــهرها فوت می شوند؛ عده ای هم 
ســرماخورده فوت می شوند؛ عده ای آنفلوآنزا گرفته فوت 

می شوند؛ اینها را پای کرونا نگذاریم. 
رئیس جمهور افــزود: کرونا نباید تبدیل به ســالح 

و اســلحه دشمنان شــود؛ آمریکایی ها و دشمنان ما در 
طول این مدت، حدود ۲ سال )۲1 ماه( که االن گذشته 
اســت، با تحریم و تبلیغ شــان همواره خواستند در این 
کشــور، تولید و فعالیــت اقتصادی بخوابــد و مردم در 
رنج قرار بگیرند. این مســئله ویروس یک بهانه جدیدی 
دســت معاندین نشود که این باعث شود، کار، فعالیت و 
تولید متوقف شود؛ البته مراقبت های بهداشتی سر جای 

خودش است. 
وی تاکیــد کرد: اخیراً یکی از مســئولین رده باالی 
آمریکا هــم راجع بــه کرونــای ایران حــرف می زند؛ 
خودشان آنجا گرفتار کرونا هستند، خودشان در آمریکا، 
در آنفلوآنزا 1۶ هزار کشــته دادند و برای خودشــان را 
نمی گویند. اینجا روی خود را به سمت ایران چرخانده اند 
و با مردم ایران صحبت می کنند؛ مردم ایران خودشــان 
هم هوشیارند، هم مراقبت می کنند و هم کمک می کنند. 
رئیس جمهور درباره روند بررســی الیحه بودجه در 
مجلــس گفت: ما بودجه را بــر مبنای واقعیت ها در نظر 
گرفتیــم. در بودجه دنبال ایــن بودیم که زندگی مردم، 
کارمندها و بازنشســته های ما طبق روال انجام بگیرد. از 
مجلس عزیز هم توقع داریم که ان شاء اهلل این را سریع تر 

نهایی کند و بودجه تصویب شود.
 روحانی درباره سیل اخیر در استان های غربی کشور 
به ویژه لرستان و خوزستان نیز گفت: ستاد بحران کاماًل 
آماده اســت. اســتاندارها و فرماندارها پای کار هستند. 
امیدواریم امســال رحمت خداوند برای ما بیشتر باشد و 

خسارت احتمالی برای مردم عزیز کمتر باشد.

روحانی:

كرونا نباید به سالح دشمنان 
برای تعطیل كردن كار و تولید تبدیل شود

FATF در پی اقدام گروه ویژه مالی موسوم به
در گنجاندن نام ایران در لیست سیاه خود، دولت 
در بیانیه ای منفعالنه بار دیگر بر سیاست غلط لزوم 
» گرفتن بهانه از دشمن« که نتایج خسارت بار آن 

پیش روی ملت است تاکید کرد.
هیئت دولت در جلســه روز گذشته خود درخصوص 
تصمیم کارگروه اقدام مالی )FATF( در مورد کشورمان، 
بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه ضمن تاکید بر 
رویه غلط خود مبنی بر بهانه گیری از دشــمن با تصویب 
خواسته آنها تاکید شده است : » دولت بر این اعتقاد بوده 
و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها 
دولت آمریکا، نقشــه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه 

ضد ایران را دارد، ما باید تالش مضاعف برای نشان دادن 
چهره قانون گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم 
و دادن هرگونه بهانه نادرســت به دســت دشمنان ایران، 

کمک به نقشه های ضدایرانی آنهاست.
این بیانیه همچنین تصریح کرده است: »دولت، قویاً 
بر این باور اســت که باید موانع موجود بر سر راه تصویب 
این دو الیحه رفع گردد و بهانه از دســت بدخواهان ایران 
گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم 
کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و 
پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید 

هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.«
گفتنی اســت بر خالف ادعای مطرح شــده پذیرش 

دو الیحه مورد اشــاره نه فقط کمترین نقشــی در تامین 
نظر دولــت محترم ندارد، بلکه عرصه را از آنچه هســت 
نیــز تنگ تر خواهد کرد. زیرا مدتهاســت کــه  بانک ها و 
شرکت های خارجی به علت تحریم های ثانویه آمریکا و از 
ترس جریمه های سنگین حاضر به برقراری روابط تجاری 
 CFT با ایران نیستند، بنابراین پذیرش دو الیحه پالرمو و

تاثیری در تغییر این وضعیت ندارد. 
از ســوی دیگر، تنها تعــدادی از بانک ها و بنگاه های 
اقتصادی به صورت پنهان و دور از نظارت آمریکا با ایران 
روابــط تجاری دارند که اصرار آمریکا بر تصویب لوایح یاد 
شــده برای مســدود کردن این آب باریکه است. به بیان 
دیگــر، از آنجا که با تصویــب لوایح مورد اشــاره تمامی 

تراکنش های بانکی و تجاری کشــورمان در اختیار آمریکا 
قرار می گیرد، شــرکت ها و بانک های یادشــده به آسانی 
از ســوی آنها شناخته شــده و روابطشان با ایران مسدود 

خواهد شد.
 این درحالی است که دولت محترم پاسخ نمی دهد در 
مقابل آن همه امتیازات نقدی که در مذاکرات هســته ای 
با ادعای »گرفتن بهانه از دشــمن « آمریکا دادید، غیر از 
فاجعه برجام چه دســتاوردی داشته اید و آمریکا به کدام 
تعهدش عمل کرده است که حاال با پذیرش لوایح ذلت بار 
پالرمو و CFT در پی آن هستید؟! و ثانیاً؛ مگر قرار است 
مالک حرکت و قانونگذاری ما، گرفتن بهانه ها از دســت 

آمریکا باشد؟!

پیوستن به FATF گرفتن بهانه از دشمن نیست
تیز کردن تیغ تحریم است!

رئیــس  مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت 
ضمن اعالم آخرین آمار بیماری کرونا در کشــور 
گفت: تاکنون 24 بیمار مبتال به صورت قطعی بهبود 

یافته اند.
به گزارش ایســنا، کیانوش جهانپــور ظهر دیروز در 
بیان آخرین آمارهای کووید- 19 در کشــور اظهار داشت:  
بررســی های انجام شده تا پیش از ظهر )چهارشنبه( روی 
موارد مشکوک کووید-19 مشخص کرد که ۴۴ نفر ابتالی 
قطعی شان به کرونا، تایید شده است و ۴۴ مبتالی جدید 
هستند که از این تعداد 1۵ نفر از استان قم، 9 نفر استان 
گیالن، چهار نفر در تهران، یک نفر اســتان مرکزی، سه 
نفر در خوزســتان، دو نفر در سیستان و بلوچستان، یک 
نفر در اســتان کرمانشــاه، یک نفر در اردبیل، یک نفر در 
مازنــدران، یک نفر در لرســتان، دو نفر فــارس، یک نفر 
اســتان ســمنان، دو نفر کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر 

در هرمزگان هستند.
جهانپــور افزود: از این ۴۴ نفــر جدید چهار نفر فوت 

کردند و شمار جانباختگان به 19 نفر افزایش یافت.
وی با اشــاره به اینکه نمونه های آزمایشگاهی تاکنون 
در هفت آزمایشــگاه مرجع بررســی می شــد، ادامه داد: 
تا پایان این هفته شــمار آزمایشــگاه ها به 1۵ می رسد و 
امیدواریم ظرف هفته آینده این تعداد به ۲۲ آزمایشــگاه 
مرجع برای تشــخیص کووید- 19 برسد تا پاسخگویی به 

مردم سریعتر صورت گیرد.

روند رو به رشد بهبود مبتالیان
رئیس روابــط عمومی وزارت بهداشــت همچنین در 
گفت و گو با فارس، اظهارداشــت: تاکنون ۲۴ مورد بیمار 
بهبود یافته قطعی داشته ایم که بیشتر این افراد مربوط به 

شهرهای قم، اراک و تهران هستند.
وی افــزود: تعداد بیمــاران ترخیص شــده از مراکز 

درمانی نیز زیاد است. 
سفرهای غیرضروری

مانع کنترل ویروس کرونا می شود
وزیر بهداشــت گفت: ســفرهای غیرضــروری، مانع 

کنترل ویروس کرونا می شود.
به گزارش ایرنا، ســعید نمکی اظهار داشت:  سیستم 
قرنطینه ای که مطرح بوده را به طور صددرصد نمی پذیریم 
و آن را یک اقدام علمــی نمی دانیم،   اما قرنطینه خانگی 
و اینکــه مردم با آگاهی در منزل خود را قرنطینه کنند و 

سفر نکنند بسیار حایز اهمیت است.
نمکی با  اشاره به موضوع تعطیلی مدارس افزود:  یکی 
از مواردی که مانع تعطیلی مدارس می شود این است که 
تا تعطیل می کنیم همه سوار خودروی خود شده و بدون 

توجه به پیام های بهداشتی به جاهای مختلف می روند.
وی با بیان اینکه به هوشمندی و آگاهی مردم شریف 
کشــور همواره اعتقاد داریم، گفت: انتظــار داریم وقتی 
قرنطینه اعمال نمی کنیم، مردم به مسافرت نروند. اکنون 
گیالن و شهرهای شمال کشــور آلوده است، اما مردم به 
این مناطق سفر می کنند و این اتفاق کار وزارت بهداشت 
را سنگین و نیز کنترل ویروس کرونا را از اختیار ما خارج 

می کند.
وزیر بهداشــت ضمن درخواســت از مردم برای قطع 
ســفرهای خود، اظهارداشــت:  اعالم تعطیلی به این معنا 
نیســت که مردم از نقــاط آلوده به نقــاط غیرآلوده و یا 

بالعکس سفر کنند.

حال بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری
 خوب است

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: 
حال اکثر بیماران مبتال به کرونا در بیمارســتان مســیح 

دانشوری خوب است.
به گــزارش فارس، پیــام طبرســی در برنامه تهران 
کلینیک رادیو تهران اظهارداشت: از هفته پیش که اولین 
مورد ابتال به بیماری کرونا در قم تشخیص داده شد شروع 
به تخلیه بیمارســتان کردیم تا پذیرای مبتالیان به کرونا 

باشیم.
طبرســی افــزود: در طی این یک هفتــه تعدادی از 
هموطنانمــان به دلیل مشــکوک بودن بــه این بیماری 
بســتری شــدند و تعدادی نیز که آزمایششان مثبت بود 
تحت مداوا قرار گرفتند که خوشبختانه حال اکثر بستری 
شدگان خوب است و رو به بهبودی هستند، حتی چندین 

نفر از این تعداد از بیمارستان مرخص شدند.
وی با بیان اینکه تعدادی نیز هستند که حال عمومی 
مناسبی ندارند و متاســفانه تعدادی فوتی هم داشته ایم، 
ان شــاءاهلل با اقدامات وزارت بهداشت و همکاری مردم در 
زمینه کنتــرل بیماری و رعایت نکات بهداشــتی چرخه 
اپیدمی بیماری قطع خواهد شد و این دوره را با موفقیت 

سپری کنیم.
رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارســتان مســیح 
دانشــوری در پاسخ به ســؤالی در مورد تکمیل ظرفیت 

بیمارستان مســیح دانشوری گفت: ما هنوز به طور کامل 
ظرفیتمان تکمیل نیســت و به دلیل برخی امکانات ما فاز 
به فاز جلو می رویم. به طور کلی از طریق ســتاد دانشگاه 
شهید بهشتی مواردی که به ما اعالم شود، نیاز به بستری 

داشته باشند را پذیرش خواهیم کرد.
طبرسی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی بیشتر 
به این بیماری مبتال می شــوند، گفت: این ویروس یک 
بیماری ناشــناخته اســت و ما هر اطالعی کــه داریم، 
اطالعاتی اســت که در کشــور چین به ما رسیده است. 
بیشتر افرادی که در اثر ابتال به این بیماری فوت کردند 
کســانی بودند که وزن باالیی داشــتند یا چاقی مفرط 
داشــتند و یا بیمارانی که بیماری های زمینه ای داشتند 
و بیشــتر هم آقایان به طور شــدید مبتال به این ویروس 
خواهند شــد،ضمن اینکه افراد زیر 3۰ سال کمتر دچار 

مرگ و میر خواهند شد.
وی اظهار داشــت: پزشکان و پرستاران و تیم درمانی 
که از این بیماران نگهداری می کنند به دلیل مراقبت های 
ویژه ای که انجام می دهند در خطر نیســتند و تنها دو الی 
سه نفر از همکاران ما مبتال به این بیماری شدند البته این 

افراد به شهر قم مسافرت داشتند. 
رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارســتان مســیح 
دانشــوری گفت: قطع و پایان این اپیدمی بدون همکاری 
مردم امکان پذیر نیســت، بنابراین بایــد حتما نکاتی که 
وزارت بهداشــت درخصوص این بیماری اطالع می دهد را 
به طور کامل رعایت کرده و مسافرت های غیرضروری خود 

را تا اطالع ثانوی قطع کنند.
 اهدای ۵ هزار کیت تشخیص کرونا به ایران

 از سوی »چین«
ســفیر چین در هیئت امنــای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران حضور یافت و ۲۵۰ هزار ماســک به ایران 

اهدا کرد.

به گزارش فــارس، چانگ هوآ، در این جلســه، اظهار 
داشت: ما ابتدا از دوستان ایرانی خود تشکر می کنیم؛ چراکه 
در زمــان بحران جهت مبارزه با بیماری کرونا از ما حمایت 
کرده و حال با بروز کووید-19 در ایران، وزارت خارجه چین 
آمادگی الزم را دارد تا با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی ایران همکاری های الزم را داشته باشد.
وی با بیان اینکه به زودی پنج هزار کیت تشــخیص 
کوویــد-19 از طرف چین به ایران اهدا می شــود، افزود: 
بنابــر اعالم نیــاز و با برنامه ریزی های انجام شــده تعداد 

زیادی کیت تشخیص کووید-19 وارد ایران خواهد شد.
چانگ هوآ گفت: ویروس کرونا مرزها را نمی شناســد 
و دشــمن مشترک چین و ایران محسوب می شود و برای 
مبــارزه با ویروس کووید-19 مردم ایران و چین کنار هم 
بوده و یکدیگر را حمایت می کنند تا امنیت و ســالمت را 

به جامعه بازگردانیم.
 راه اندازی بیش از 2۰ آزمایشگاه تشخیص کرونا

در این جلســه معاون همکاری هــای دو جانبه حوزه 
بین الملــل وزارت بهداشــت، گفت: همانطور که ســایر 
کشــورها می داننــد ایــران توانمندی های زیــادی دارد 
و درخصــوص کووید-19 نیــز ما تیم تشــخیص کامال 

توسعه یافته ای را تشکیل داده ایم.
جــالل نائلی با  اشــاره به اینکه تعدادی آزمایشــگاه 
تشخیص کرونا در کشور راه اندازی شده است، افزود: بیش 
از ۲۰ آزمایشگاه نیز برای تشخیص بیماری کرونا در حال 

راه اندازی است.
وی افزود: خوشــبختانه بنابر بررسی های انجام شده 
تاکنون مرزهای جنوبی، غربی و شــرقی کشور هیچ گونه 
مــوارد ابتال به کووید-19 گزارش نشــده و بیماری کامال 

کنترل شده است.
حذف انتظار۱۰ روزه 

برای دریافت دفترچه بیماران مبتال به کرونا
مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت درخصوص پوشش 
بیمه ای خدمات برای مبتالیان به کروناویروس توضیحاتی 

ارائه داد.
طاهر موهبتی در گفت وگو با ایسنا، با  اشاره به اینکه 
طبق اظهــارات متخصصان کروناویــروس دارای درمان 
خاصی نیســت، گفت: البته برای تشخیص بیماری برخی 
آزمایشات از بیمار گرفته می شود که تمام این آزمایشات 

تحت پوشش بیمه است. 
موهبتــی افزود: از طرفی با توجه به اینکه سیســتم 
تنفسی مبتالیان به کروناویروس آسیب دیده است معموال 
اگر به تشــخیص پزشک نیاز به دستگاه تنفسی و بستری 
آنها در آی ســی یو باشــد، این دســت خدمات نیز دارای 

پوشش بیمه ای هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه درمان نیز بیشتر داروهای 
نگه دارنده برای این بیماران استفاده می شود، خاطرنشان 
کرد: این داروها در پروتکل های دارویی ما قید شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با  اشاره به قانون دوره 
انتظــار 1۰ روزه برای بیمه شــدگان و حذف بیمه از روی 
تخت بیمارســتان، گفت: برای صدور دفترچه مقرر بود تا 
1۰ روز دوره انتظار در نظر بگیریم؛ با توجه به اینکه برخی 
بیمه نشده بودند، در بخش نامه ای به استان ها اعالم کردیم 
که مبتالیان به کروناویروس را هم جزو بیماران اورژانســی 

حساب کرده و بیمه آنها بدون دوره انتظار آغاز شود.
موهبتی ادامــه داد: همچنین پیش از این کســانی 

که برگ های دفترچه بیمه شــان پیــش از موعد مقرر به 
اتمام می رســید باید به اداره کل بیمه رفته و تاییدیه اخذ 
می کردند و ســپس با مراجعه به دفتر پیشــخوان دولت 
مجددا دفترچه بیمه دریافت می کردند که این موضوع نیز 
با آغاز شــیوع کروناویروس در کشور برای بیماران حذف 
شــد و از این پــس تنها با مراجعه به دفاتر پیشــخوان و 
اســتعالم های مورد نیاز دفترچه بیمه مجدد به متقاضی 

تحویل داده می شود.
وی با  اشــاره به انجام عملیات اســتحقاق سنجی در 
بیمارســتان ها، گفت: ناظر ما باید بــر بالین بیمار حاضر 
می شد و تائیدیه ای برای بیمار صادر می کرد، اکنون اعالم 
کرده ایم بســتری بیمار مبتال بــه کروناویروس تنها با کد 

HID کفایت می کند.
بسته بندی و توزیع ۵۰ هزار بسته بهداشتی در قم

در پی اعالم خبر توزیع بســته های بهداشتی مقابله با 
کرونا از ســوی وزارت بهداشت در قم، توزیع این بسته ها 
شامل یک شیشه ماده ضدعفونی کننده دست، چهار عدد 
ماســک و بروشور آموزشی با همکاری سپاه قم از شامگاه 
سه شــنبه ۶ اســفند آغاز شد. این بســته های بهداشتی 
ارائه شده از ســوی وزارت بهداشت به مردم قم، با تالش 
بسیجیان پس از بســته بندی، درب منازل مردم در حال 

توزیع است.
 رونمایی از خط تولید مواد ضدعفونی کننده

خبــر دیگــر اینکــه از خــط تولیــدات دارویــی 

ضدعفونی کننــده بــرای مقابله با کرونا رونمایی شــد. 
در این خــط، تولید 1۰۰ هزار محلــول و 3۵ هزار ژل 
ضدعفونی کننده در هر شــیفت بــرای مقابله با کرونا تا 

برطرف شدن نیاز مردم ادامه خواهد داشت.
ضدعفونی ادارات دولتی

با انتشــار ویروس کرونا بخش های زیــادی از اماکن 
عمومی و ادارات دولتی و مدارس ضد عفونی شده اند و این 
کار در بخش های مختلف ادامه دارد. ضدعفونی وســایل 
حمل ونقل عمومــی همچون مترو و اتوبوس نیز همچنان 

به طور ویژه و مداوم در حال انجام است.
 سازمان بهداشت جهانی از درمان کرونا 

با داروی ابوال و سارس خبر داد
در زمان بحران شــیوع بیماری هایی مانند ابوال و 
سارس متخصصان اقدام به تولید دارویی خاص برای 
درمان آنها کردند و حاال ســازمان بهداشــت جهانی 
اعــالم کرده  که ایــن داروها برای درمــان کرونا هم 

کارایی دارد.
به گزارش تســنیم، دانشــمندان به تازگی دارو های 
تولیــدی برای درمان ابوال و ســارس را بر روی مبتالیان 
بــه کرونا امتحان کردند و شــاهد موفقیت این دارو ها در 

مقابله با کرونا بودند.
به دنبال همین موضوع، ســازمان بهداشــت جهانی 
داروی Remdesivir را که توسط یک شرکت آمریکایی 

تولید شده ، برای درمان کرونا تأیید کرد.
این دارو با همــکاری چینی ها روی دو بیمار مبتال 
به ویروس کرونا امتحان شــد؛ این دارو پیش از این بر 
روی مبتالیان ویــروس مرس در خاورمیانه هم امتحان 

شده بود.
عملکــرد این دارو بدین گونه اســت کــه آنزیم های 
خطرناک را متوقف می کنــد و با همین عملکرد می تواند 

مانع از گسترش ویروس در بدن شود.

درمان قطعی 24 فرد مبتال به »كرونا« و ترخیص بیماران بهبود یافته
جدیدترین آمار در سطح کشور اعالم شد؛ ۱۳۹ مبتال و ۱۹ فوتی

یک دیپلمات اروپایی با  اشاره به عدم حل اختالفات برجامی با تهران، 
خواســتار حفظ این توافق و تداوم فعالیت بازرســان آژانس بین المللی 

هسته ای در ایران شد.
در حالی که کمیسیون مشترک برجام روز چهارشنبه در »وین« پایتخت اتریش 
برگزار شد، یک دیپلمات اروپایی با اشاره به وجود اختالفات در زمینه برجام، از عدم 

رسیدن به نتیجه مطلوب در رفع تنش هسته ای با ایران خبر داد.
یــک دیپلمات اروپایی که مایل به افشــای هویت خود نبــود، در گفت وگو با 
»خبرگزاری فرانسه« گفت که برای حل اختالفات جدولی زمان بندی تعیین نشده 

و هنوز با نتیجه گرفتن فاصله داریم.
این دیپلمات مطلع با اشاره به فعالیت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از 
ایران گفت: »ما خواستار حفظ برجام هستیم به طوری که بازرسان بتوانند به کار 

خود در ایران ادامه دهند.«
بــه گزارش این منبع خبری، دیپلمات های غربی بر این باورند که ایران بدون 
گرفتن امتیازات اساســی از جمله رفع تحریم های آمریکا، بسیار بعید است که به 

طور کامل به تعهدات برجامی بازگردد.
این دیپلمات مطلع در ادامه به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران دستکم می تواند 
به عنوان نتیجه مثبت ممکن از گفت وگوهای کنونی، میزان ذخایر اورانیوم خود را 

در همین حد نگه دارد.
اذعان بر تاثیر تحریم ها بر بهره مندی ایران از منافع برجام

همچنین اعضای حاضر در نشست کمیسیون مشترک برجام با صدور بیانیه ای 
ضمن حمایت از روسیه برای تداوم اجرای پروژه ایزوتوپ های پایدار در ایران، تاثیر 
تحریم هــای آمریکا در ممانعت از بهره مندی ایــران از منافع برجام را مورد اذعان 

قرار دادند.
گفتنی است آخرین دور نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و 
مدیران سیاسی وزارت خارجه های ایران و گروه ۴+1 )آلمان، فرانسه، روسیه، چین 
و انگلیس( 1۵ آذرماه در محل نمایندگی اتحادیه اروپا در وین برگزار شده بود. در 

آن نشست اعضای حاضر بار دیگر بر تالش برای حفظ برجام تأکید کردند.

در نشست کمیسیون برجام مطرح شد

ایران بدون گرفتن امتیازات اساسی 
به تعهدات خود برنمی گردد


