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 نماینده مردم بهبهان در مجلس 
شورای اسالمی: 

پروژه های نیمه تمام تعیین 
تکلیف می شود
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شهرستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان فارس خبر داد؛
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 قلعه شوش، 
آکروپل باشکوه 

خوزستان

 روزنامـه طلوع آگهی 
 و مشـترک 
می پـذیرد

32344772
42229246 

رئیس علوم پزشکی اراک:

بعد از محدودیت ها شور مهمانی 
مردم را فرانگیرد

به شدت نگران شب یلدا هستیم

تالش برای حمایت از سالمت بانوان در برابر کرونا؛

 برگزاری نهمین سمینار بین المللی 
سالمت زنان به میزبانی شیراز

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس خبر داد؛

  غیرحضوری شدن انعقاد قرارداد
 بیمه اختیاری تأمین اجتماعی
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

 امیدواریم پرداخت تسهیالت
  کرونایی به اصحاب 

فرهنگ و هنر به نتیجه برسد
2

هالل احمر فارس:

مردم در داروخانه 
 هالل احمر

 ازدحام نکنند

خانواده محترم شهید بارونی
با تأثر و تألم درگذشت جانباز بزرگوار 
تسلیت  را  بارونی  علی  محمد  شادروان 
تعالی  و  شهدا  با  حشر   ، نموده  عرض 
روح آن مرحوم و دوام عمر بازماندگان 
محترم را از خداوند غفور مسالت دارد. 
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

 استان فارس
  با ۱۱ شهر قرمز، 
 بیشترین شهرستان

 با وضعیت قرمز در سطح 
کشور را دارد

 شهرستان های خرامه، کازرون، گراش، نی ریز و خفر
 در استان فارس از وضعیت نارنجی به قرمز تبدیل شده اند

همراه با تحلیل خبر
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به روند بیماریابی کرونا در 
کشور، گفت: ۳۸ شهرستان از وضعیت قرمز به نارنجی و ۲۳ شهرستان 

از وضعیت نارنجی به قرمز رسیده اند
بهداشت و  معاون وزیر  به گزارش رویداد۲۴،   دکتر علیرضا رئیسی 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: طی ۶ یا ۸ هفته گذشته فشار 
سنگینی به خاطر کرونا بر کشور حاکم بود. همان گونه که این فشار 
بر دوش سایر نقاط دنیا از جمله آمریکا و اروپا هم بود و مردم خبرها 
را دنبال می کنند. با توجه به سرد شدن هوا موجی از بیماری در سراسر 

دنیا فراگیر شد.
در کشور ما خوشبختانه با توجه به سیاست های جدیدی که در وزارت 
با  و  شد  انجام  که  جدیدی  کارهای  و  شد  گرفته  پیش  در  بهداشت 
همکاری مردم، رعایت پروتکل های بهداشتی به باالی ۹۰ درصد رسید 
بار  کاهش  شاهد  پروتکل ها  دقیق  رعایت  از  بعد  داشتیم  امید  قطعًا  و 

بیماری باشیم.

رئیسی افزود: ما از ۵ آبان ۴۳ شهرستان را در وضعیت هشدار ۳ یا قرمز 
قرار دادیم و از ۱۴ آبان هم ۴۶ شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفت 
و همچنین محدودیت سراسری از اول آذر انجام شد که ۱۶۰ شهر شامل 
آن بودند. مردم و نهادها خیلی خوب همکاری کردند و اکنون مزد این 

زحمات را می بینیم.
از ۱۶۰ شهر قرمزی که در سطح هشدار ۳ بودند، فقط با گذشت ۱۰ 
روز از اجرای محدودیت ها، تنها ۳۷ شهر از آن ۱۶۰ شهر قرمز باقی 
مانده اند، ۱۲۰ شهر نارنجی شده اند و ۳ شهر هم به رنگ زرد درآمده اند. 
همچنین از ۴۳ شهرستانی که از ۵ آبان قرمز اعالم شدند، حتی یک شهر 

هم قرمز نیستند و ۴۱ شهر نارنجی و ۲ شهر زرد شده اند.
معیار تقسیم بندی شهرها به ۳ رنگ، تعداد بستری روزانه است

رئیسی درباره تقسیم بندی شهرها بر اساس رنگ ها، اظهار کرد: معیار 
ما برای رنگ بندی ها بر اساس میزان بستری بیمارستان به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر است. اگر در شهری بیشتر از ۱۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 
بستری روزانه داشته باشیم، این شهر قرمز است؛ بیش از ۶ نفر بستری در 
هر ۱۰۰ هزار نفر در روز نیز نشان دهنده وضعیت نارنجی است و عدد ۴ 

بستری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر هم مربوط به شهر زرد است.
وی اضافه کرد: بنابراین معیار ما برای رنگ بندی شهرها تعداد فوتی ها 
نیست که در دنیا هم معیار برای اعالم وضعیت هشدار، تعداد بیماران 
بستری است. از ۴۳ شهری که ۵ آبان محدودیت ایجاد کردیم، ۴۱ شهر 
نارنجی و ۲ شهر زرد شدند و از ۴۶ شهرستانی که در ۱۴ آبان محدودیت 
اعمال کردیم نیز تنها ۶ شهر قرمز باقی مانده و مابقی نارنجی و زرد 
شدند. همکاری و حمایت مردم سیر نزولی ورودی به بیمارستان ها را 

به دنبال داشته است.
تبدیل وضعیت ۳۸ شهرستان از قرمز به نارنجی

سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: بر این که نباید صرفًا به این کم شدن 
آمار دلخوش بود، به محض این که رعایت پروتکل ها را فراموش کنیم 
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ترددهای  و  دورهمی ها  تجمعات،  یافت.  خواهد  افزایش  بیماری  مجدداً 
غیرضروری نقش بسیار مهمی در افزایش بار بیماری دارند.

رئیسی بیان کرد: از چهارشنبه هفته جاری )۱۲ آذر( محدودیت ۳۸ شهرستان 
از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی تغییر می کند. شهرستان های اهر، بناب، 
شهرستان های  شرقی؛  آذربایجان  استان  در  مرند  میانه،  عجب شیر،  شبستر، 
اشنویه، خوی، سلماس و نقده در آذربایجان  غربی؛ شهرستان های شهرضا، 
البرز؛  استان  در  نظرآباد  شهرستان  اصفهان؛  استان  در  مبارکه  گلپایگان، 
خراسان  استان  در  گناباد  و  کاشمر  تربت حیدریه،  قائنات،  شهرستان های 
سمنان؛  استان  در  گرمسار  و  شاهرود  دامغان،  شهرستان های  رضوی؛ 
شهرستان های  کردستان؛  استان  در  مریوان  و  کامیاران  شهرستان های 
ذهاب  سرپل  جوانرود،  شهرستان های  کرمان؛  استان  در  زرند  و  رفسنجان 
استان  در  دلیجان  و  خمین  شهرستان های  کرمانشاه؛  استان  در  کنگاور  و 
همدان،  استان  در  بهار  و  کبودرآهنگ  اسدآباد،  شهرستان های  مرکزی؛ 
ابرکوه، خاتم، مهریز و میبد در استان یزد و بهشهر در استان مازندران همان 
۳۸ شهرستانی هستند که از چهارشنبه ۱۲ آذر وضعیت هشدارشان از قرمز به 
نارنجی تغییر می کند و فقط گروه شغلی ۳ و ۴ شامل محدودیت خواهند بود.

اعمال محدودیت های کرونایی در ۲۳ شهر جدید
شهرستان   ۲۳ در  آذر   ۱۲ چهارشنبه  از  دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  رئیسی 
اعمال محدودیت های وضعیت قرمز خواهیم داشت. این شهرها از وضعیت 
نارنجی به وضعیت قرمز رسیدند و این یعنی پروتکل ها را جدی نگرفتند. 
اگر رعایت نکنند وضعیت فعلی بدتر می شود و ناچار به اعمال محدودیت 

می شویم.
وی افزود: در آذربایجان غربی شهرستان تکاب؛ آبدانان در ایالم؛ شهرستان 
شمالی؛  خراسان  در  مانه  شهرستان  بختیاری؛  و  چهارمحال  در  سامان 

فارس،  استان  در  خفر  و  نی ریز  گراش،  کازرون،  خرامه،  شهرستان های 
بندر  قزوین؛ شهرستان های  استان  در  تاکستان  و  بویین زهرا  شهرستان های 
گز، علی آباد، گمیشان، گنبدکاووس و مرواه تپه در استان گلستان؛ آستارا 
 ۲۳ مازندران؛  استان  در  محمودآباد  و  گلوگاه  گیالن؛  استان  در  تالش  و 
شهری هستند که از نارنجی به قرمز تبدیل شدند و اگر رعایت نکنند مجبور 
استان هایی که  بهداشت درباره  اعمال محدودیت ها هستیم. معاون وزیر  به 
بیشترین شهرستان با وضعیت قرمز را دارند، بیان کرد: استان فارس با ۱۱ 
شهر قرمز، استان گلستان ۹ شهر قرمز، استان مازندران ۶ شهر قرمز، قزوین 
۵ شهر قرمز، اصفهان ۴ شهر، گیالن ۴ شهر، آذربایجان غربی ۳ شهر، اردبیل 
۳ شهر، خراسان های رضوی و شمالی ۳ شهر، استان کرمان ۳ شهر، ایالم ۲ 
شهر، چهارمحال و بختیاری ۲ شهر و سیستان بلوچستان ۲ شهر قرمز دارند.

در خراسان جنوبی، تهران، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد هم هر کدام 
یک شهر قرمز وجود دارد. در استان تهران خود شهر تهران فعاًل وضعیت 
قرمز دارد. اعمال محدودیت ها در ۱۶۰ شهر تا جمعه )۱۴ آذر( ادامه دارد و 
شنبه هفته آینده )۱۵ آذر( تصمیماتی بر اساس آخرین اطالعات می گیریم 
و اعالم خواهیم کرد. تا صبح شنبه بجز شهرستان هایی که االن اعالم کردم، 
سایر مشاغل بر اساس محدودیت های قبلی باید فعالیت کنند؛ مگر این که 

اطالع رسانی دیگری تا روز شنبه انجام شود.
چگونگی استفاده از ظرفیت کارت ملی در ارائه خدمات

معاون وزیر بهداشت که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، درباره 
الزام به گرفتن خدمت از ادارات با کارت ملی، گفت: بر اساس تصمیم ستاد 
ملی کرونا، این موضوع الزامی می شود. از هفته آینده این موضوع اجرایی 
خواهد شد و از شنبه )۱۵ آذر( به بعد هر فردی که بخواهد به ادارات مراجعه 

کند باید کارت ملی همراه خود داشته باشد و شماره اش را حفظ باشد.


