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ابالغ محدودیتهای کرونایی به  ۱۱استان ازجمله تهران
معــاون کل وزارت بهداشــت ،از ابــاغ اعمــال
محدودیتهــای کرونایــی بــه اســتانداران ۱۱
اســتان کشــور خبــر داد.
توگــو بــا شــبکه خبــر،
ایــرج حریرچــی ،در گف 
گفــت :اقدامــات محدودیتــی بــرای مقابلــه بــا
کرونــا بــه اســتانداران اســتانهای خوزســتان،
سیســتان و بلوچســتان ،هرمــزگان ،بوشــهر،
فــارس ،آذربایجــان شــرقی ،آذربایجــان غربــی،
خراســان رضــوی ،کرمــان ،تهــران و البــرز ابــاغ

شــده اســت .وی افــزود :بــا توجــه بــه احتمــاالت
شــیوع بیشــتر ،برخــی اقدامــات بــا دســتور
رئیــس جمهــوری اجرایــی میشــود .حریرچــی
گفــت :عمــده مشــکالت مــا مراســم جشــن،
ترحیــم و دورهمیهــا اســت و همیــن باعــث
شــیوع بیشــتر کرونــا شــده اســت .وی افــزود:
خوزســتان یــک ســوم بســتریها و فوتیهــا را
بــه خــود اختصــاص میدهــد و خواهــش مــا از
مــردم رعایــت مــوارد بهداشــتی اســت.
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حریرچــی گفــت :تنهــا بــا توصیــه نمیشــود،
بایــد در مــواردی اعمــال قانــون شــود.
حریرچــی همچنیــن بــا اظهــار تأســف از رعایت
نکــردن محدودیتهــای کرونایــی گفــت :در
یــک مراســم عروســی دامــاد دســتگیر شــد تــا
مراســم برپــا نشــود .او ادامــه داد :در یک اســتان
دادســتان دامــاد را دســتگیر کــرد تــا مراســم
عروســی بــا آن شــدتی کــه در نظــر گرفتــه
بودنــد برپــا نشــود یــا در برخــی از اســتانها
حکــم دســتگیری مداحــان را دادنــد ،بایــد
اعمــال قانــون کنیــم در ایــن شــرایط عروســی
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گرفتــن هیــچ مفهومــی نــدارد مثــاً در شــهر
تهــران در یــک تــاالر پذیرایــی ،هزینــه عروســی
در یــک ســالن یــک میلیــارد تومــان بــود بــه
طــوری کــه  ۶۵کارگــر ایفاکننــده نقــش ســیندرال
بــرای عــروس و دامــاد بودنــد کــه همــه اینهــا
عاقبــت کرونایــی دارد .معــاون کل وزیــر
بهداشــت بیــان کــرد :در برخــی از اســتانها در
اعالمیــه کســی کــه فــوت کــرده مینویســند کــه
مرحــوم ســه مــاه قبــل دچــار عارضــه دریچــه
قلــب شــده بــود و بــر اثــر ســکته قلبــی فــوت
کرده است.
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تا کنون یک میلیون و  ۶۹۳هزار و ۲۴۲
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

استان های خوزستان ،کردستان ،آذربایجان غربی و شرقی ،هرمزگان ،بوشهر ،خراسان رضوی و کرمانشاه
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در استان تهران افزایش قابل توجه موارد بستری گزارش شده است.
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