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ابتالی نمایندگان ب ه کرونا ،مجلس را تعطیل کرد
ابتــای جمعــی از نماینــدگان و کارکنــان
بــه کرونــا ،مجلــس را  ۲هفتــه بــه تعطیلی
کشــاند و ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس
شــورای اســامی گفــت کــه مجلــس در
دو هفتــه آینــده جلســه علنــی نخواهــد
داشــت .محمدحســین فرهنگــی در گفـت
و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرد :پیــش از ایــن و
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طبــق برنامهریــزی قبلــی مقــرر شــده بــود
مجلــس  ،پــس از تعطیــات نــوروز بــه
مــدت  ۴هفتــه جلســه علنــی داشــته باشــد
و از یازدهــم اردیبهشــت نماینــدگان
بــه مــدت یــک هفتــه بــرای سرکشــی بــه
حوزههــای انتخابیــه برونــد امــا بــا توجــه
بــه پیــک کرونــا و ابتــای جمعــی از

نماینــدگان و کارکنــان مجلــس بــه کرونــا
قــرار شــد مجلــس هفتــه آینــده جلســه
علنــی نداشــته باشــد.
دیــروز خبــر رســید کــه چهــار عضــو
کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه
ویــروس کرونــا مبتــا شــده انــد .عفــت
شــریعتی نماینــده زرنــد ،ســمیه
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واکسن تزریق شده نفر
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در حال حاضر  ۲۵۷شهرستان در وضعیت قرمز ۱۲۹ ،شهرستان
در وضعیت نارنجی ۵۱ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۱شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.
بــر اســاس مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مســافرت «از» و «بــه» شــهرهای
بــا وضعیــت قرمــز و نارنجــی ،ممنــوع اســت.
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تاکنون
 ۱۴میلیون و  ۵۰۰هزار و ۵۱۹
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
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محمــودی نماینــده شــهرضا و مهــدی
طغیانــی نماینــده اصفهــان بــه کرونــا
مبتــا شــده و در قرنطینــه بســر میبرنــد.
اصغــر ســلیمی نماینــده مــردم ســمیرم
در مجلــس شــورای اســامی نیــز بـه دلیــل
ابتــا بــه ویــروس کرونــا در بیمارســتان
بســتری شــده اســت.

