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سرلشکر باقری:

روند خلوت کردن شهرها
از امروز اجرایی میشود

بیتدبیری شدید دولت
در سیاستگذاری ارزی

گروه اقتصادی :مرکز پژوهش های مجلس با اش��اره
ب��ه اینکه در  9ماهه امس��ال  10میلیارد دالر کاالی
اساس��ی وارد ش��ده ،اعالم کرد :به دلیل رانت ارزی،
واردات این کاالها افزایش داشته است...
صفحه3

طرح ادعای  ۷تخلف
در انتخابات فدراسیون
دوومیدانی

صفحه7

دست شهردار برای هزینه اقدامات
مقابله ای با کرونا باز است؛

رئیس جمهور ،مقامات و احزاب عراقی حمله آمریکا به نیروهای مسلح این کشور را به شدت محکوم کردند

عراقیکپارچهعلیهاشغالگرانآمریکایی
صفحه2

پرداخت کمک معیشتی
به دستفروشان با کمک
بنیاد مستضعفان
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برای کسب اطالعات
درباره کرونا به فضای مجازی
اعتمادنکنید
صفحه6

روند خلوت کردن شهرها از امروز اجرایی میشود

تصمیمهای مهم قرارگاه بهداش�تی نیروهای مسلح در

مبارزه با کرونا

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان داشت :قرارگاه بهداشتی
و درمانی نیروهای مسلح با هدف مبارزه با بیماری کرونا و با
هماهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تا هزار
درمانگاه ثابت و س��یار برای معاینه بالینی بیماران کرونایی
ایجاد خواهد کرد .سرلش��کر باقری بعد از پایان نخس��تین
جلس��ه قرارگاه بهداش��تی و درمانی امام رضا (ع) نیروهای
مس��لح در ادامه در مصاحبه با خبرنگاران گفت :سامانه نرم
افزاری قدرتمندی در وزارت بهداش��ت طراحی ش��ده است
که با همکاری با س��ازمان بس��یج اجرایی میشود و ظرف
یک هفته تا  ۱۰روز آینده تمام مردم ایران از طریق فضای
مجازی ،تماس تلفنی و در صورت ضرورت با مراجعه مورد
رصد قرار خواهند گرفت .وی افزود :افراد مش��کوک در این
سامانه مشخص میشوند و برای معاینات تکمیلی به مراکز
مقدماتی معرفی خواهند شد و ما آمادگی داریم تا هر تعداد
که مورد نیاز باش��د ،تا هزار درمانگاه ثابت و سیار به بخش
کشوری کمک کنیم تا در این مراکز رصد و معاینات بالینی
انجام ش��ود .س��ردار باقری اظهار کرد :در بخش لجستیک
نیز در بخش تأمین ماس��ک تخصص��ی ا ِن  ۹۵برای کادر
بیمارس��تانی و همچنین س��ایر تجهیزات بیمارستانی و از
جمله لب��اس ،وزارت دفاع خط تولید مفصلی ایجاد کرده و
توان تولید کیت تش��خیص کرونا نیز ایجاد شده و در مورد

ماسک معمولی هم به میزانی که اعالم شده از طریق وزارت
دفاع و همچنین بس��یج اصناف سازماندهی شده است و در
آیندهای نزدیک این کار توس��عه خواهد یافت .رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح افزود :در بخش تأمین کادر درمانی نیز
که از جمله مش��کالت اساسی ماس��ت و با توجه به اینکه
کادر درمانی اکثر بیمارس��تانها در مدت بیست و چند روز
گذشته خسته هستند ،سازماندهی کردیم که عزیزان بسیجی
ما و دانش��جویان دانشگاههای علوم پزشکی و عالقهمند و
داوطلب و همچنین سربازان متخصص رشتههای مرتبط و
بازنشستگان و سایر اقشار سابقه دار و متخصص به کارگیری
شوند و افرادی که نیاز به آموزش تکمیلی دارند نیز دوره یک
هفتهای آموزش ببینند تا در خدمت پرستاران باشند .سردار
باق��ری گفت :همچنین کمیته انتظام��ی  -امنیتی قرارگاه
بهداش��تی درمانی نیروهای مسلح به همراه وزارت کشور و
استانداران روال خلوت کردن فروشگاهها ،خیابانها و جادهها
را با تصمیم ملی که اتخاذ میش��ود ،انج��ام خواهد داد که
این کار هم ظرف  ۲۴ساعت آینده (روز شنبه) انجام خواهد
ش��د .وی افزود :از مردم درخواست میکنیم به توصیهها و
درخواستهای وزارت بهداشت عمل کنند تا زنجیره انتقال
این بیماری قطع شود و انتظاری که در حکم فرمانده کل قوا
نیز وجود داشت این بود که راههای اساسی برای جلوگیری
از شیوع بیش��تر این بیماری اتخاذ شود که در جلسه امروز
تصمیمات مهمی گرفته شد و امیدواریم با اجرایی شدن این
تصمیمات جلوی شیوع بیشتر بیماری گرفته شود .وی افزود:
هر انتظاری که وزارت بهداش��ت دارد و در بخش کشوری
توانمندی الزم برای آن وجود نداشته باشد ،اعالم کند تا ما به
کمک آن بیاییم و امیدواریم این اتفاق بیفتد که با همکاری
همه بخشها زنجیره این بیماری قطع شود.

ضرر  80میلیارد دالری  20ثروتمند اول جهان در روز خونین بورس آمریکا

 20نف��ر ثروتمند اول جه��ان در معامالت دی��روز بورس
آمریکا ک��ه تمام ًا منفی بود  80میلی��ارد دالر ضرر کردند.
ب��ه گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به
نقل از راشاتودی ،غرق شدن بورس آمریکا در تبعات شیوع
ویروس کرونا که به از دست رفتن  10درصد ارزش بورس
این کشور منجر شد 80 ،میلیارد دالر از ثروت  20ثروتمند

برتر جهان را به باد داد .مجله فوربس گزارش داد :این افراد
مجموع ًا در سقوط ارزش شاخصهای سهام بورس آمریکا
در مجموع بیش از  78میلیارد دالر ضرر کردند .جف بزوس،
ثروتمندتری��ن فرد جهان ،بزرگترین بازنده س��قوط بورس
آمریکا در معامالت دیروز بود .این بنیانگذار شرکت آمازون
ش��اهد س��قوط  7درصدی ثروت خود با س��قوط  8درصد

ارزش س��هام آمازون بود و  8میلیارد دالر ضرر کرد .برنارد
آرنو ،ثروتمند فرانسوی هم که سومین فرد ثروتمند جهان
محس��وب میش��ود نیز  7.7میلیارد دالر از ثروت خود را از
دست داد .مارک زوکربرگ ،مدیرعامل فیسبوک هم از این
قاعده مس��تثنی نبود و  5.7میلیارد دالر از ثروت خود را از
دست داد.

کره شمالی رزمایش توپخانهای برگزار کرد

رهبر کره شمالی شخص ًا هدایت رزمایشهای نظامی ارتش
این کشور را که شامل عملیات پرتاپ توپ توسط یگانهای
توپخانهای و ارزیابی آمادگی رزمی آنها بود ،برعهده گرفت.
به گزارش آنا به نقل از رویترز ،با وجود نگرانیها از ش��یوع
احتمالی ویروس کرونا« ،کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی
در دومین حضور علنی خود طی هفته جاری شخص ًا هدایت

آمریکا منشا شیوع کرونا

گاردی��ن نوش��ت همزمان با افش��اگری
مقامات چینی درباره دست داشتن آمریکا
در انتق��ال ویروس کرون��ا به چین ،برخی
مقامات آمریکایی تلویحا این مسئله را تائید
کردند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
روزنامه انگلیسی گاردین نوشت همزمان با
افشاگری برخی مقامات چینی درباره دست
داشتن مقامات آمریکایی در انتقال ویروس
کرونا به چین ،برخ��ی مقامات آمریکایی
تلویحا این مسئله را تائید کرده اند .یکی از داغترین موضوعات در تازنمای چینی ویبو
در روز پنجشنبه ،کلیپی یک دقیقهای از نشست کنگره آمریکا در هفته اخیر درباره
نحوه برخورد این کشور با موضوع کروناویروس بود .در این ویدئو که روزنامه خلق
آن را منتشر کرد ،از دیوید ردفیلد ،مدیر مرکز کنترل و پیشگیری آمریکا درباره اینکه
آیا مرگهای ناشی از آنفوالنزا میتواند ناشی از کووید  ۱۹باشد یا نه ،سوال شده و
ردفیلد پاسخ میدهد :برخی از موارد به همین شکل در آمریکا درمان شده اند .پاسخ
ردفیلد به اندازهای مبهم بود که بتواند به تئوری توطئه که...
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سرلشکر باقری:

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح گفت :روال خلوت کردن
فروش��گاهها و خیابانها و جادهها با تصمیم ملی که اتخاذ
میشود در  ۲۴ساعت آینده (امروز) سازماندهی خواهد شد.
به گزارش صدا و س��یما ،سردار سرلشکر محمد باقری بعد
از پایان نخس��تین جلسه قرارگاه بهداش��تی و درمانی امام
رضا (ع) نیروهای مس��لح اظهار داشت :قرارگاه بهداشتی و
درمانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی و همکاری مردم زنجیره انتقال بیماری
کرونا را قطع میکند و امیدواریم که جلوی ش��یوع بیش��تر
این بیماری هر چه سریعتر گرفته شود .وی افزود :از همان
روز اول که این ویروس پیدا ش��د قرارگاه نیروهای مس��لح
برای مقابله با کرونا در ستاد کل و با حضور نیروهای مسلح،
ارتش ،س��پاه ،نیروی انتظامی و وزارت دفاع تشکیل شد و
با امر ش��ب گذشته فرمانده معظم کل قوا سطح قرارگاه به
عالیترین س��طح نیروهای مسلح ارتقا یافت و امروز اولین
جلس��ه آن با حضور فرماندهان نیروهای مسلح ،وزیر دفاع
و دکتر جمش��یدی نماینده وزیر بهداشت برگزار شد .سردار
باقری گفت :عالوه بر تصمیمات متعدد و  ۱۰دستورالعمل
اجرایی گذشته ،امروز تصمیمات مهم و اساسی خوبی اتخاذ
شد و نیروهای مسلح هم اکنون در مسئله بهداشت محیط
در اکثر ش��هرهای کشور فعال هستند و از جمله در بخش
درمان ۲ ،هزار تخت از مجموع  ۶هزار تخت بیمارس��تانی
نیروهای مس��لح در اختیار بیماران کرونایی یا مشکوک به
آن قرار گرفته است و برای در اختیار قراردادن  ۷۰درصد این
ظرفیت به وزارت بهداشت اعالم آمادگی کردیم در حالی که
این میزان در بخش کشوری یعنی بیمارستانهای دولتی،
تأمین اجتماعی و خصوصی تقریب ًا  ۸درصد است .رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح اظهار داشت :در بخش استراحتگاههای

همین صفحه

روزنامه انگلیسی گاردین مطرح کرد؛

قبل و بعد بیمارستانی نیز دوستان وزارت بهداشت تقاضای
اختصاص  ۱۰هزار تخت را داش��تند که همه آن را برعهده
گرفتیم و  ۴هزار تخت آن آماده و فعال شده که البته همه
آن مورد اس��تفاده قرار نگرفته است و ظرفیت خالی در این
بخش وجود دارد.

رزمایشهای نظامی ارتش این کشور را که شامل عملیات
پرتاپ توپ توسط یگانهای توپخانه ای و ارزیابی آمادگی
رزمی آنها بود ،برعهده گرفت .گفتنی است کره شمالی که از
دوطرف -شمال و جنوب -در محاصره چین و کره جنوبی
ق��رار دارد ،تاکنون هیچگونه مورد ابتال به ویروس کرونا را
گزارش نداده است؛ با این حال تست کرونا در گذرگاههای

لزوم پرداخت «یارانه شرایط

بحرانی» به خانوادههای کمبضاعت

روزنامهصبحايران

افزایش واردات کاالهای اساسی
به دلیل رانت ارز ترجیحی

یادداشت

مرزی را تش��دید کرده و قوانین مربوط به قرنطینه را وضع
کرده اس��ت .تصاویر انتشار یافته توسط خبرگزاری رسمی
کره ش��مالی ،کیم جونگ اون را در حال تماشای رزمایش
توپخانه ای این کش��ور بدون هرگونه پوش��ش محافظتی
نش��ان میدهد ،در حالی که برخالف وی تمام دس��تیاران
همراهش ماسکهای سیاه یکسانی بر صورت زدهاند.

اگر مسئوالن دولتی و نظامی برنامههای
پیشگیرانه را س��فت و سخت اجرا نکنند
و مردم به رف��ت و آمد خود ادامه دهند با
یک تراژدی وحش��تناکی به نام ویروس
کرونا روب��رو خواهیم بود .ش��هرداریها،
سازمان اتوبوسرانی ،سازمان تاکسیرانی و
همه س��ازمانها وظایف خود را براساس
پروتکلهای اعالمی وزارت بهداش��ت و
درمان انجام دهند و از رفت و آمد بیمورد
مردم در ش��هر خودداری کرده و بیش��تر
کارها را در منزل به صورت غیرحضوری
انجام دهند؛ تنها راه چ��اره در این اوضاع
حض��ور کمتر در اماکن عمومی و به صفر
رس��اندن رفت و آمدها در ش��هر اس��ت.
تعطیلی سخنرانی مقام معظم رهبری در
روز تحویل س��ال نو در حرم امام رضا(ع)
نش��انه ای از توجه به وضعیت کش��ور در
شرایط فعلی است و بنابراین مردم از حضور
در بازارها آخر سال و خریدهای نوروزی و
دید و بازدید خودداری کنند؛ این ویروس
واگیردار اس��ت م��ردم آن را جدی بگیرند
فقط با اعم��ال محدودیته��ا میتوانیم
زنجیره انتقالی کرون��ا را قطع کنیم .گرم
ش��دن هوا و تغییرات اکوسیس��تمی همه
پیشبینیهایی اس��ت که دانشمندان در
نابودی این بیماری دارند با تمام این تفاسیر
باز هم نقش اصلی ریش��هکن شدن این
بیماری را م��ردم بازی میکنند با کاهش
رف��ت وآمدها در اجتماعات از ش��یوع این
بیماری خودداری کنید .در برخی از موارد
شرایط ایجاد میکند افراد برای امرار معاش
بیرون از خانه باشند ،تعدادی از خانوادهها
به نان شب خود هم محتاج هستند ،برخی
از افراد تعهدات پرداختی به سیس��تمهای
بانکی دارند ،در چنین شرایطی دولت باید
همه جوانب را بسنجد وپیشبینی الزم را
داشته باشد تا مردم همراه دولت بتواند این
بیماری را کنترل کنند ،در این زمینه دولت
باید یارانههایی به عنوان «یارانه ش��رایط
بحرانی» یا امتیازاتی ب��رای خانوادههای
ک��م بضاع��ت در نظ��ر بگیرد ت��ا مردم
مجبور به خروج از منازل و تش��دید کننده
بیماری نباشند.

