
اطالعیه ستاد ملی مدیریت و مقابله با 
کرونا

 س��تاد مل��ی مدیری��ت و مقابله با کرون��ا با صدور 
اطالعیه ای با اش��اره به همراهی ستادکل نیروهای 
مس��لح از ابتدای تش��کیل س��تاد ملی، از اقدامات 
قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح قدردانی 
ک��رد. در اطالعیه س��تاد ملی مدیری��ت و مقابله با 

کرونا  آمده است:
1. فرم��ان هوش��مندانه و دلگرم کننده مقام معظم 
رهبری در خصوص تش��کیل قرارگاه بهداش��تی و 
درمانی نیروهای مس��لح در اس��تمرار همراهی های 
همه جانبه نیروهای مس��لح با س��تاد ملی مدیریت 
و مقابل��ه ب��ا بیماری کرونا، ضمن افزایش س��رعت 
و ظرفیت خدمت رس��انی به مردم به بس��یج کامل 
امکانات کش��ور برای ریش��ه کن کردن این بیماری 

کمک خواهد کرد.
2. اقدام��ات این ق��رارگاه با محوریت کامل س��تاد 
مل��ی و هماهنگ��ی ب��ا وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی و در راس��تای تس��هیل و ارتقای 
خدمت رسانی در اقصی نقاط کشور و بهره گیری از 
همه ظرفیت های موجود در کشور برای پیشگیری 
از ابتال و درمان مبتالیان به میزان حداکثری است. 
همراهی ستادکل نیروهای مسلح عالوه بر افزایش 
ظرفی��ت  مراکز درمانی، به فرایندهای پیش��گیری، 
شناسایی و مراقبت نیز کمک شایانی خواهد کرد.

3. موض��وع اعم��ال محدودیت و کاه��ش ترددها، 
سفرهای ش��هری، بین ش��هری و کاهش تجمعات 
غیرضروری، هم چنان با درخواست وزارت بهداشت 
و درمان و با تصویب ستاد ملی مدیریت و مقابله با 

کرونا صورت خواهد گرفت.

کشف محموله احتکار شده بهداشتی 
در تهران توسط وزارت اطالعات

س��ربازان گمنام ام��ام زمان )عج( تاکن��ون مقادیر 
زی��ادی ال��کل، مواد ض��د عفونی کننده، ماس��ک، 
پ��د الکل��ی، کاور، ژل، کاله، عین��ک، پارچه تولید 
ماس��ک و دستکش التکس از س��وداگران سالمت 
کش��ف کرده اند. پی��رو مأموریت محول��ه به وزارت 
اطالع��ات برای مقابله با احتکار اقالم بهداش��تی و 
پزشکی، سربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان 
اطالعات اس��تان تهران با بهره گیری از گزارش��ات 
مردمی و اقدامات اطالعاتی در چند اقدام عملیاتی 
تاکن��ون ۶۷۴/2۷۹ لیتر الکل و م��واد ضد عفونی 
کنن��ده، 23۶/۵۴۶ ماس��ک، ۴۸2/12۸ پد الکلی، 
کاور، ژل، کاله، عین��ک، 11۰۰۰ متر پارچه تولید 
ماس��ک وبیش از ۴1 میلیون دس��تکش التکس از 
سوداگران سالمت کش��ف کردند. بر پایه این خبر 
اقالم مکش��وفه جهت استفاده در مراکز درمانی، در 
اختیار ستاد مقابله با کرونای استان تهران و هیأت 

امنای صرفه جویی ارزی قرار گرفت.

ارائه طرح بسیج دانشجویی قم به سران 
قوا برای کمک بیشتر به مردم و اصناف

ش��ورای تبیین مواضع بس��یج دانش��جویی اس��تان 
قم ضم��ن قدردان��ی از تصمیات اقتصادی ش��ورای 
هماهنگی اقتصادی س��ران قوا، طرحی را به منظور 
یاری رس��اندن و کمک بیش��تر به مردم و اصناف به 

این شورا ارائه کرد.
در این نامه آمده است؛

با احترام همانگونه که مس��تحضر هس��تید با توجه 
به ش��رایط خاصی که بعد از شیوع ویروس منحوس 
کرونا در کش��ور به وجود آمده اس��ت، باعث شده در 
ایام منتهی به آخر س��ال که مردم و اصناف از رونق 
اقتصادی بهره مند بودند، دچار تعطیلی، عدم کسب 

در آمد و رکود شدید و بی سابقه شوند.
امید است که با توکل برخداوند قادر متعال، همچنانکه 
بیش از ۴۰ سال است ملت شریف ایران پیروزمندانه 
از امتحانات و مش��کالت عبورکرده اند، این بار نیز با 
تدبیر دولتمردان از این گردنه نه چندان سخت نیز به 

سالمتی عبور کنند.
طرح اول:

پرداخت مبلغ یک میلیون تومان به سرپرست خانوار 
های��ی که یارانه دریافت می کنن��د )به جز کارکنان 
دولت و بخش ه��ای که حقوق ثابت دارند( تا زمانی 
که کش��ور به ش��رایط عادی برگ��ردد و باز پرداخت 
آن هم در ش��رایط عادی از حس��اب یارانه معیشتی 
کس��ر گردد. حتی المقدور خانوارهای تحت پوشش 
سازمان بهزیس��تی  و کمیته امداد امام خمینی)ره( 

یک میلیون تومان نیز بالعوض دریافت کنند.
طرح دوم:

در صورت عدم وجود بودجه کافی برای اجرای طرح 
اول، پرداخت یارانه به اصنافی که در این ایام تعطیل 
شده اند که اطالعات آنها در اتاق اصناف وجود دارد.

اخبار

برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ شهریور ۹۹
س��خنگوی شورای نگهبان از موافقت اعضای این شورا برای برگزاری مرحله 
دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی در روز 21 شهریور سال آینده خبر داد. 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان از موافقت اعضای این شورا 
با پیش��نهاد وزارت کشور برای تغییر در زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات 

مجلس شورای اسالمی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد.
وی افزود: وزارت کشور در نامه ای به شورای نگهبان خواستار این شده بود که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا زمان مرحله دوم انتخابات مجلس که قرار بود 2۹ فروردین سال 
آینده برگزار شود، به شهریور ماه موکول شود. کدخدایی تصریح کرد: در جلسه این 
شورا، درخواست وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با برگزاری مرحله دوم 
انتخابات مجلس در روز جمعه 21 ش��هریور سال آینده موافقت کردند. پیش از این 

قرار بود مرحله دوم انتخابات، 2۹ فروردین ۹۹ برگزار شود. تسنیم

آمریکا سابقه و امکانات ترور بیولوژیک را دارد
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: آمریکایی ها به لحاظ 
سخت افزاری امکان ترور بیولوژیک را دارند و تنها کشوری هستند که از آن 
تجهیزات استفاده کرده اند. حمیدرضا ترقی افزود: شواهد بسیاری وجود دارد 
که آمریکا و رژیم صهیونیس��تی در تهیه ویروس های بیولوژیکی و تروریسم 
بیولوژیک آزمایش��گاه های متعددی را در س��طح دنیا و به ویژه نزدیک ایران، 
چین و روس��یه که دشمنان اصلی آمریکا به حس��اب می آیند، ایجاد کرده اند. ترقی 
تصریح کرد: نکته دوم اینکه آمریکایی ها انگیزه الزم برای استفاده از این نوع ابزارها 
را هم دارند چون دش��منان اصلی خود را نتوانس��تند از دیگر راهها تضعیف کنند و 
نه از توان نظامی خود اس��تفاده خوبی کرده اند و نه توانس��ته اند چین و روسیه را با 
روش های اقتصادی تضعیف کنند و مجموعه اقداماتش��ان در راس��تای جلوگیری از 

چندجانبه گرایی و ایجاد یکه تازی برای آمریکا نتیجه نداده است. فارس

»کرونا« حمله بیولوژیک علیه کشورمان است
منتخ��ب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: وزارت خارجه و کمیس��یون 
امنیت ملی مجلس احتمال حمله بیولوژیکی بودن کرونا را بررس��ی  کنند و 

در صورتی که اسناد الزم به دست آمد، باید از آمریکا شکایت کنیم.
حجت االس��الم محمود نبویان با اش��اره به احتمال حمله بیولوژیکی بودن 
کرونا، اظهار داشت: به احتمال زیاد کرونا حمله بیولوژیکی آمریکا به کشورمان 
اس��ت. منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه وزارت امور خارجه نیز 
باید در بررس��ی این مسئله فعال تر باش��د، تصریح کرد: ما همان طور که در زمینه 
دفاعی و موش��کی دشمن را وادار به عقب نشینی کرده ایم، باید در بحث بیولوژیکی 
هم به مرتبه ای از توانمندی برس��یم تا دش��من جرأت نکند که با حمله بیولوژیکی 
به مردم بیگناه کش��ورمان آسیب بزند. نبویان از اقدامات دولت برای مقابله با کرونا 

تشکر کرد و. خواستنار رفع ضعف های موجود شد.  مهر

ق��رارگاه جه��ادی منطق��ه پنج��م امام 
محمد باق��ر )ع( نیروی دریایی س��پاه، 
هم زمان با ورود جدی نیروهای مس��لح 
برای مقابله با ش��یوع وی��روس کرونا به 
صورت خودجوش تولید ماس��ک را آغاز 

کرده اس��ت.
هم زمان با ورود جدی نیرو های مس��لح 
ب��رای مقابله با ش��یوع وی��روس کرونا، 
قرارگاه ه��ای جه��ادی نی��ز ب��ه صورت 
خودجوش برای ش��رکت در طرح بسیج 
ملی مقابل��ه با کرونا آغاز به کار کرده اند.

ق��رارگاه جه��ادی منطق��ه پنج��م ام��ام محم��د باقر 
)ع( نی��روی دریای��ی س��پاه پاس��داران یک��ی از این 
قرارگاه هاس��ت که با مش��ارکت ناحیه مقاومت بسیج 
بندرلنگ��ه، گروه های جهادی و مردم��ی، خیریه امام 
محم��د باقر )ع( و مرکز بیت الزه��را )س( این منطقه، 

تولید ماس��ک را آغاز کرده است. 
پنجم  منطقه  کارکنان  همس��ران 
ام��ام محم��د باق��ر )ع( نی��روی 
دریایی سپاه در این قرارگاه فعال 
هس��تند و طبق اصول بهداشتی، 
در س��ه ش��یفت کاری اق��دام به 

تولید ماس��ک می کنند.
 منطق��ه پنجم ام��ام محمد باقر 
)ع( نیروی دریایی سپاه پاسداران 
1۴ آبان 13۹1 با حضور س��ردار 
جعف��ری  محمدعل��ی  سرلش��کر 
فرمانده وقت کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در 

شهرس��تان بندر لنگه مورد بهره برداری قرار گرفت.
 ح��وزه عملیاتی منطقه پنج��م از نقطه انتهایی جزیره 
قش��م به اضاف��ه منطقه جزایر نازع��ات تا غرب جزیره 

کیش اس��ت. میزان

جانشین فرمانده  کل سپاه گفت: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با همه توان 
خود به مقابله با این ویروس منحوس 
آمده اس��ت و باید بکوشیم بر اساس 
دس��تور فرمانده معظ��م کل قوا این 
مسئله را خاتمه دهیم. سردار دریادار 
پاسدار علی فدوی در مراسم تکریم 
و معارفه فرمانده جدید سپاه نینوای 
اس��تان گلس��تان که به علت شیوع 
بیماری کرونا به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، اظهار داشت: این نخستین 

بار است که در سپاه پاسداران انقالب اسالمی مراسم معارفه 
ی��ک فرمانده اس��تانی را به  ص��ورت ویدئوکنفرانس برگزار 
می کنی��م. بعد از شکس��ت ویروس کرونا حتماً به اس��تان 
گلستان خواهیم آمد تا حضوری با سردار ملک دیدار داشته 
باش��یم. وی با بیان اینکه سپاه با همه توان کنار مردم قرار 

دارد، گفت: س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
ب��ا همه توان خود به مقابل��ه با این ویروس 
منحوس آمده است و باید بکوشیم بر اساس 
دستور فرمانده معظم کل قوا این مسئله را 
خاتمه دهیم. در ادامه با قدردانی از خدمات 
س��ردار معروفی در فرماندهی سپاه استان 
گلستان، از سردار ملک شاهکویی به عنوان 
فرمانده ای بومی یاد کرد و گفت: وی دارای 
سوابقی درخشان در دوران دفاع مقدس و با 
کارنامه ای انقالبی است. سردار فدوی گفت: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در خطه شمال 
کشور اآلن فرمانده سپاه ما در گلستان باید وسط این معرکه 
باش��د و با حضور کامل خود در صحنه نگرانی مردم را رفع 
کند. نخستین اقدامی که الزم است سردار ملک شاهکویی 
با مجاهدت پیش ببرد ریشه کن کردن این ویروس منحوس 

در استان است. سپاه نیوز

فرمان��ده نیروی زمینی ارتش گفت: ما در آس��تانه ورودی 
مراکز اس��تان های ه��دف، پس��ت های غربالگ��ری ایجاد 
می کنیم تا کس��انی که قصد ورود به استان را دارند ابتدا 

غربالگری شوند.
امی��ر س��رتیپ کیوم��رث حی��دری در جری��ان رزمایش 
پیش��گیری و پایش ش��یوع کرونا که در مرکز نوس��ازی و 
بهینه سازی شهید زرهرن برگزار شد در جمع خبرنگاران 
گفت: از روزهای آغازین ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور، 
در پی صدور اوامر فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مس��لح 
قدرتمند کشورمان از جمله ارتش و نیروی زمینی پای کار 
آمدند. وی با بیان اینکه در نیروهای مسلح از جمله ارتش 
قابلیت های ویژه و منحصر به فردی در مواقع این چنینی 
وج��ود دارد، افزود: ما در تمام یگان ه��ای نزاجا واحدها و 

ساختارهای رفع آلودگی های خاص داریم.
فرمان��ده نزاجا ب��ا بیان اینک��ه ما در اقصی  نقاط کش��ور 
بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی گسترده داریم، 
تاکید ک��رد: نیروی زمین��ی 2۸ بیمارس��تان تخصصی و 
ف��وق تخصصی در خارج از تهران دارد که هر کدام از این 
بیمارستان ها، بیمارستان های سیار وابسته به خودشان نیز 
دارن��د. امیر حیدری افزود: متعاقب فرم��ان اخیر فرمانده 

معظ��م کل قوا به نیروهای مس��لح، قرارگاه بهداش��تی و 
درمانی ویژه ای در نیروهای مسلح، ارتش و نیروی  زمینی 

ایجاد شد.
وی اظهار داشت: فرمانده کل قوا در پیام خود بر پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا تحت یک رزمایش دفاع بیولوژیک 

که موجب افزایش اقتدار ملی شود تاکید داشتند.
فرمان��ده نزاجا گفت: با توجه به حکمی که فرماندهی کل 
ارتش به اینجانب دادند، رزمایش بزرگی در گستره ارتش 
جمهوری اس��المی ایران با رمز »یا عل��ی بن ابی طالب« 

تحت عنوان رزمایش لبیک یا امام خامنه ای ۹۸ آغاز شد. 
امیر حیدری با بیان اینکه هدف اصلی این رزمایش با یک 
روحیه تهاجمی، پیش��گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا 
در کش��ور است، گفت: اس��تان های هدف ما فعال گیالن و 
قم اس��ت منتها برنامه این رزمایش در یک گس��تره ملی 
است. وی با بیان اینکه تمام استان هایی که ارتش در آنها 
حض��ور دارد قابلیت اجرای این رزمای��ش را دارند، گفت: 
ما در آس��تانه ورودی مراکز اس��تان های هدف، پست های 
غربالگری ایجاد می کنیم تا کسانی که قصد ورود به استان 

را دارند ابتدا غربالگری شوند.
فرمانده نزاجا با بیان اینکه ضدعفونی کردن معابر عمومی 
و محل ه��ای تجمع عموم��ی از دیگر اقدام��ات ما در این 
رزمای��ش خواهد بود، افزود: توس��عه مراکز تش��خیصی و 
امدادی و همچنین ایجاد بیمارس��تان صحرایی به همراه 

نقاهتگاه، از دیگر اقدامات نزاجا در رزمایش است.
وی ب��ا اع��الم اینکه این اقدامات از روز دوش��نبه در قم و 
گیالن آغاز خواهد ش��د، گفت: هر اس��تانداری در سراسر 
کشور نیاز به کمک نیروی زمینی ارتش برای پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا را داشته باشد، ما در خدمت خواهیم 

بود. مهر

رزمایش پیش��گیری و پایش ش��یوع کرونا امروز توس��ط 
قرارگاه پدافند زیستی ارتش آغاز شد.

رزمایش پیش��گیری و پایش ش��یوع کرونا تحت کنترل و 
فرماندهی قرارگاه پدافند زیستی ارتش آغاز شد.

این رزمایش به فرماندهی امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری 
رئیس س��تاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و با محوریت 
نیروی زمین��ی ارتش به فرماندهی میدانی امیر س��رتیپ 

کیومرث حیدری فرمانده نزاجا انجام می شود.
بن��ا بر این گ��زارش، فرمان��ده معظم کل ق��وا در روز 22 
اس��فندماه با صدور فرمانی به سرلشکر باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مس��لح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلح به 
مردم در زمینه مقابله با ویروس کرونا، بر لزوم سازماندهی 
ای��ن خدمات در قالب یک »قرارگاه بهداش��تی و درمانی« 
برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید کردند و 
فرمودند: این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال »حمله ی 
بیولوژیکی« بودن این رویداد را مطرح کرده است، می تواند 
جنبه رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان 

ملّی بیفزاید.  روابط عمومی ارتش

حس��ن روحانی گف��ت: ما چیزی به ن��ام قرنطینه نداریم و 
اینکه ش��ایع ش��ده برخی فروشگاه ها و مش��اغل قرنطینه 

می شود، چنین چیزی نداریم.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلس��ه مش��ترک ستاد 
اقتص��ادی دول��ت و نماین��دگان فعاالن اقتص��ادی گفت: 
تصمی��م بر این بود و بر این تاکید کردیم که باید ش��رایط 
اقتص��ادی، روند اقتصادی، تعامل مردم و فعالیت اقتصادی 
علیرغم اینکه ما با کرونا مواجه هستیم و پروتکل هایی را از 
نظر بهداش��تی باید مورد توجه قرار دهیم، اما باید فعالیت 
اقتصادی عادی باشد و نگذاریم در زمینه فعالیت اقتصادی 

مشکلی ایجاد شود.
روحانی بیان داش��ت: البته در بعضی کسب و کارها به طور 
طبیعی ش��رایط مش��کالتی برای آنها ایج��اد کرده و ما در 
جلسه دنبال این بودیم بتوانیم به  آنهایی که در این شرایط 

دچار مشکل هستند، کمک کنیم.
وی درب��اره بحث قرنطینه گفت: نه امروز قرنطینه اس��ت، 
ن��ه ای��ام نوروز، نه بع��د و قبلش و همه در کس��ب و کار و 
فعالی��ت خود آزادند.خدمات دولت ه��م به طور معمول به 

مردم خواهد رسید.
وی در ای��ن باره تاکید کرد: اس��تان ها به هیچ عنوان حق 
تصمیم گیری ندارند نه اس��تانداران نه بخشهای بهداشتی. 
هرگونه محدودیت در س��تاد ملی در تهران تصمیم گیری 
می ش��ود بنابراین در اس��تانها در این زمینه نباید اقدامی 
صورت بگیرد. وی تاکید کرد: مردم مطمئن باش��ند کاالی 
مورد نیاز آنها اعم از کاالهای مربوط به مس��ائل بهداشتی 
و درمانی یا کاالهای مصرفی و روزمره تامین خواهد شد و 
ذخای��ر ما به اندازه کافی وج��ود دارد و هم خریدهای الزم 

انجام شده  و بنادر ما پر از کاال است.
رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه اگر نیاز به ثبت س��فارش 
جدیدباش��د، بانک مرکزی ارز الزم آن را تامین کرده و بعد 
هم تامین خواهد کرد، بیان داشت: ما با کشورهای همسایه 
برای رفت و آمد در حال مذاکره هس��تیم،  مخصوصا برای 
نقل و انتقال کاال در مرزها که با پروتکل های بهداشتی که 
مورد توافق ما قرار می گیرد و در چارچوب و مدنظر سازمان 
بهداش��ت جهانی در حال انجام است وزارت خارجه هم در 
این زمینه فعال اس��ت. رییس جمهور گفت: در این جلسه 
دو نوع تصمیم اتخاد شد؛ یک نوع به کسب و کارهایی که 
در این ایام بیش��تر تحت فشار قرار گرفتند اعم از اینکه در 

ش��رایطی تعطیل ش��دند یا اینکه فعالیت آنها عمال خیلی 
زیاد نیس��ت؛ حمایت از این کس��ب و کاره��ا ضروری بود. 
در بخ��ش مالیات هم تصمیات خوبی اتخاذ ش��د که برای 

پرداخت مالیات فرصت سه ماهه به آنها داده شود.
وی تاکید کرد: در این جلسه تصمیم گرفته شد به مردم در 
زمینه آب، برق، گاز و عوارض ش��هرداری و بدهکاری هایی 
که در این س��ه ماه خواهند داشت به تعویق بیندازند و این 
مهلت هم داده شد. یکی از موضوعات مورد بحث مربوط به 
افراد خیلی کم درآمد است و دچار مضیقه هستند و در این 
روزها آنها بیشتر دچار مضیقه می شوند مانند دست فروشان 
یا افرادی که به ش��کل موقت کار می کردند که ش��امل 3 

میلیون نفر هستند و لیست آنها مشخص است؛ پیش بینی 
شده که در ۴ نوبت بسته حمایتی به آنها پرداخت شود.

روحان��ی با بیان اینکه نخس��تین بس��ته حمایت��ی در این 
هفته یعنی تا قبل از پایان س��ال پرداخت می ش��ود، گفت: 
س��ه بس��ته حمایتی دیگر نیز در ماه های بهار ۹۹ پرداخت 
خواهد شد که مبالغی از 2۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان را شامل 
می شود و به شکل تفصیلی از سوی سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت رفاه بیان می شود. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: 
ب��رای ۴ میلیون خانواری که دچار مش��کل بودند غیر از 3 
میلیونی که گفته شد که متاثر از این شرایط هستند میان 
یک میلی��ون تا 2 میلیون وام با بهره بس��یار کم و نازل ۴ 
درص��دی دریاف��ت می کنند که بتدری��ج از یارانه ای که به 
آنها پرداخت می ش��ود کسر خواهد شد و ۸ درصد دیگر را 
دولت به بانک ها پرداخت خواهد کرد که به تفصیل سازمان 

برنامه و وزارت رفاه تشریح خواهد شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه خدمات بانک��ی برای صاحبان چک 
های برگشتی در ماه های ) اسفند، فروردین و اردیبهشت( 
متوقف نخواهد ش��د، گفت: کارفرمایان حق بیمه س��ه ماه 
)اس��فند، فروردین و اردیبهش��ت( را تا پایان سال ۹۹ می 

توانند پرداخت کنند.
روحانی تصریح کرد: در بحث مالیات و سهم بیمه و اقساط 
بانکی برای مش��اغلی که در این سه ماه دچار مشکل شدند 
مهلتی برای آنها قرار دادیم و هم برای افرادی که در زندگی 
دچار سختی هستند یارانه ویژه ای برای آخر اسفند و 3 ماه 
به��ار ۹۹ در نظر گرفتیم و هم برای ۴ میلیون خانواری که 

نیازمند بودند وام با بهره ۴ درصد مدنظر قرار دادیم.
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