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ممنوعیتها
 .1مراسم استقبال از کاندیداها
 .2راهاندازی کارناوالهای تبلیغاتی
.3تجمع انتخاباتی ،مراسم سخنرانی،
گفتوگــو و مناظــره در مکانهــای
سربسته
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وظایف وزارت کشور
.1افزایش شعبههای اخذ رأی در اماکن شلوغ
.2رعایت فاصله اجتماعی در شعب اخذ رأی (خط کشی
محل ایستادن رأی دهندگان و)..
.3تهیه شعب سیار برای عدم تراکم در شعب پر ازدحام
و دسترسی بیماران در قرنطینه
.4استقرار شعبهها حتی االمکان در فضای باز

 20باید و نباید بهداشتی

انتخابات
پــــاک

انتخابات  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰منتشر شد

زمان رأیگیری
از ساعت  ۷صبح
تا  ۲بامداد اعالم شد
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کوتاه از
کرونــا
شــمار مرگومیــر ناشــی از کرونــا در هنــد از  ۳۰۰هــزار گذشــت وتنها در
کمتــر از یک ماه  ۱۰۰هزار نفر بر اثر ابتال به این ویروس در این کشــور جان
باختهاند .وزارت بهداشت هند
اتحادیــه صنایــع آلمان برای بازگشــت چرخه اقتصاد بــه اوضاع عادی،
برنامــهای بــا  10محور برای عبور از بحران کرونا ارائه کرده اســت .از دولت
آلمان درخواســت شــده به الزام دورکاری و همچنین به الزام تست کرونا
برای شاغالن صنایع پایان دهد .دویچه وله
روابــط عمومــی مؤسســه فرهنگــی مذهبی دارالزهــراء(س) اعــام کرد
وضعیت عمومی ســید علیاکبر محتشــمیپور بهتر شده و سطح اکسیژن
خون وی افزایش یافته است .وی اخیراً به کرونا مبتال شده و در بیمارستانی
در تهران بستری است .انتخاب
قاســم جانبابایی معــاون درمان وزارت بهداشــت گفت :واکسیناســیون
ســنین پایینتر از  ۶۰ســال با واکســنهای تولیــد داخل ادامه پیــدا خواهد
کــرد .وی با اعالم اینکه بخش اول واکســن کووایــران برکت تحویل وزارت
بهداشــت داده شــد ،افــزود :بــا تحویــل بخشهــای بعــدی و همچنیــن
واکســنهایی که وارد میشــود قسمت زیادی از واکسیناســیون افراد باالی
 ۶۰سال تأمین میشود .مهر
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع اطالعاتی امریکا گزارش داد
که ســه ویروسشناس آزمایشگاه ووهان چین ،در نوامبر(آبان-آذر) ۲۰۱۹
از مســئوالن خود خواســته بودند برای درمان در بیمارستان بستری شوند.
ایــن درخواســت چنــد ماه پیــش از اعــام رســمی پیدایش ویــروس کرونا
توســط چین مطرح شــده بود .ایــاالت متحده ،نروژ ،کانــادا ،بریتانیا و چند
کشــور دیگر اخیراً درباره مبدأ پیدایش ویروس کرونا ،اظهار نگرانی کرده و
خواســتار تحقیقات کاملتری با همکاری سازمان جهانی بهداشت شدند.
والاستریت ژورنال

آخرین آمار کرونا در جهان
مبتالیان

۱۶۷میلیون و ۵۳۱هزار و ۲۰۰نفر
قربانیان

سه میلیون و ۴۷۸هزار و ۴۱۸نفر
بهبودیافتگان

شروط برگزاری تجمعات
انتخاباتی در فضای باز
.1رعایت فاصله مناســب بر اســاس
 ۸متر مربع برای یک نفر
.2استفاده از حداکثر  ۳۰درصد ظرفیت فضا
.3لزوم اســتفاده از ماسک برای کلیه
شرکت کنندگان و برگزار کنندگان
.4ممانعت از تجمع قبل و بعد از مراسم
در درب ورودی و خروجی
.5برگزاری مراسم حداکثر برای ۲ساعت

وظایف صدا و سیما

افزایــش حداکثــری زمان و ســاختار
برنامههای تبلیغات نامزدها و استفاده
نامزدها از ظرفیت شبکههای استانی

۱۴۸میلیون و ۵۴۷هزار و ۱۴۵نفر

شرط برگزاری جلسات داخلی ستادها
در فضای بسته
.1رعایت محدودیت حداکثر  ۱۵نفر برای شهرهای قرمز
.2رعایت محدودیت حداکثر  20نفر برای شهرهای نارنجی
.3رعایت محدودیت حداکثر  30نفر برای شهرهای زرد

وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
.1جلوگیری از اختالل در اینترنت و خدماترسانی اپراتورها
.2عــدم ایجاد محدودیت در فضای مجــازی و پلتفرمهای فعال
مجاز
.3ارائه بســتههای اینترنتی رایگان یا بــا تخفیفهای مؤثر از
طریق اپراتورها برای کاربران و ستادهای انتخاباتی
.4ایجــاد نرم افزار شــعبه یاب برای اعالن شــعبات اخذ رأی
نزدیک و خلوت

منبع :کمیته اطالعرسانی ستاد انتخابات کشور

رکوردداران کرونا
کشور

مبتالیان

قربانیان

امریکا

۳۳میلیون و ۸۹۶هزار
و ۶۶۰نفر

۶۰۴هزار
و ۸۷نفر

هند

۲۶میلیون و ۷۵۲هزار
و ۴۴۷نفر

۳۰۳هزار
و ۷۵۱نفر

برزیل

۱۶میلیون و ۸۳هزار
و ۵۷۳نفر

۴۴۹هزار
و ۱۸۵نفر

روسیه

پنج میلیون و ۶۰۳هزار
و ۶۶۶نفر

۱۰۸هزار
و ۵۹۶نفر

ترکیه

پنج میلیون و ۱۸۶هزار
و ۴۸۷نفر

۴۶هزار
و ۲۶۸نفر

