
طرح غربالگری اتباع خارجی در استان 
تهران تسریع می شود

معاون امنیتی و انتظامی اســتاندار تهران با اشاره به 
ضرورت رعایت نکات بهداشــتی جهت جلوگیری از 
شیوع کرونا از تسریع در اجرای طرح غربالگری اتباع 
خارجی در استان تهران خبر داد. حمیدرضا گودرزی 
با اشاره به طرح غربالگری اتباع خارجی اظهار داشت: 
به منظــور غربالگری اتباع خارجــی تفاهم نامه ای 
بین سردار سالمی فرمانده ســپاه و وزیر بهداشت و 
درمان انجام شــده که این امر در سطح استان تهران 
قدری عقب بود. وی تاکید کرد: در این جلســه مقرر 
شــد که فرمانداران این موضوع را در دستورکار قرار 
دهند، در این راستا برخی اطالعات اتباع خارجی در 
دسترس اداره اتباع اســتانداری است که قرار شد از 
سوی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و همچنین سپاه 
سیدالشهدا پیگیری شود تا کار سرعت بیشتری پیدا 
کند. معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران افزود: 
در شهرستان های استان تهران اتباع خارجی حضور 
دارند که این طرح به منظور جلوگیری از شیوع کرونا 
در میان آنها اجرایی می شود تا اثرگذاری موثری در 
کاهش شــیوع کرونا داشته باشد. گودرزی همچنین 
خاطرنشان کرد: رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی 
نقش مهمی در توقف چرخه انتقال ویروس کرونا دارد 
و امید است با همراهی و مشارکت مردم از این شرایط 

عبور کنیم. استانداری تهران

تشکیل هیچ استان جدیدی در دستور 
کار دولت نیست

روابط عمومی وزارت کشور با اشاره به اینکه تشکیل 
هیچ استان جدیدی در دستور کار قرار ندارد، تصریح 
کرد: منتشرکنندگان اخبار کذب در زمینه تقسیمات 
کشــوری، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. در پی 
پخش یک شایعه و برخی مطالب خالف واقع پیرامون 
آن مبنی بر“ اعالم خبر پیگیری مراحل قانونی تشکیل 
یک استان جدید شــامل برخی مناطق از دو استان 
در جنوب و جنوب غرب کشور، روابط عمومی وزارت 
کشــور، ضمن تکذیب قاطع این ادعای کذب هشدار 
داد: با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ آرامش عمومی 
در کشــور، منتشــرکنندگان اخبار کذب در زمینه 
تقسیمات کشوری، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت کشور تصریح 
کرد: اساسا تشــکیل هیچ استان جدیدی در دستور 
کار دولت و وزارت کشور قرار ندارد. پایگاه اطالع 

رسانی وزارت کشور

اجرای طرح »نوید بسیج اساتید« برای 
مبارزه با کرونا

رئیس بسیج اساتید دانشگاه  پیام نور با اشاره به اجرای 
طرح » نوید بسیج اساتید« توسط اساتید بسیجی این 
دانشگاه گفت: در این طرح اساتید به مردم به صورت 
رایگان در حوزه های روانشناختی، فرهنگی، مذهبی، 
آموزشی و پژوهشی مشاوره می دهند. علیرضا پارسا 
اشاره به شیوع کرونا در کشور گفت: اساتید بسیجی 
دانشــگاه پیام نور از زمان شیوع کرونا در کشورمان 
اقداماتــی را برای مقابله با این ویروس انجام داده اند. 
وی افزود: هم اکنون نیز اساتید بسیجی دانشگاه پیام 
نور همراه با جهادگران سالمت، در حال اجرای طرح 

» نوید بسیج اساتید« برای مبارزه با کرونا هستند.
پارســا تصریح کرد: در این طرح اساتید به مردم عزیز 
به صورت رایگان در حوزه های روانشناختی، فرهنگی، 
مذهبی، آموزشی و پژوهشی مشاوره می دهند. وی تاکید 
کرد: عالقمندان می توانند برای استفاده از این طرح از 
طریق ارسال پیامک به شماره های 09381024247- 
09188827604 - 09033978612 اقدام کرده یا با 
  basij.asatid@pnu.ac.ir ارسال ایمیل به آدرس

با ما در ارتباط باشند. فارس

اخبار

جنگ طلبی آمریکا  در دوران کرونا
ادامه از صفحه اول 

در همین زمینه دریابان شــمخانی دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی کشــورمان در توئیتی پاســخ جنگ طلبی 

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا را اینگونه داده است؛  
»تنها سیاستمداران آمریکایی هستند که کرونا را فرصتی 
برای تداوم دشمنی می دانند، مثل شادی وزیر بازرگانی 
آمریکا از شــیوع کرونا در چین و اثرات مثبت اقتصادی 
آن برای آمریکا یا پیشنهاد حمله نظامی به ایران از سوی 
پمپئوی متوهم. به راستی ویروس کرونا حاصل کدام مغز 
مریض و جنایت  پیشــه اســت؟« ویروس کرونا حاصل 
مغز مریض و جنایت پیشه سردمداران حاکمیت آمریکا 
است که آن را فرصتی برای تشدید دشمنی های خود با 
جمهوری اسالمی ایران می داند. اما با بی توجهی دولت 
آمریکا به تبعات گسترش ویروس کرونا در این کشور، 

فرصت فرصت طلبی نخواهند داشت.. 

سرمقاله

چهارشنبه، جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی جهاد 
کشاورزی عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: چهارشنبه هفته جاری جلسه 
رأی اعتماد به وزیر پیشــنهادی جهاد کشــاورزی در مجلس شــورای 
اسالمی برگزار خواهد شد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی ، درباره زمان رأی گیری در مورد وزیر پیشنهادی 
جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته 
قرار اســت روز چهارشنبه هفته جاری )20 فروردین( رأی گیری در باره وزیر 
پیشــنهادی جهاد کشاورزی انجام شود. برنامه های کاظم خاوازی روز سه شنبه به 
جلســه صحن علنی مجلس ارائه شده و نمایندگان این برنامه ها را    بررسی خواهند 
کرد. 5 اسفند سال گذشته رئیس جمهور، کاظم خاوازی را که معاون وزیر و رییس 
ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بود به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت 

جهاد کشاورزی به مجلس معرفی کرد. فارس

اولویت مجلس یازدهم تجدید نظر در قوانین تولید و کسب و کار 
عضو فراکســیون نماینــدگان والیی مجلس معتقد اســت اولویت مجلس 

یازدهم باید اصالح قوانین موجود درحوزه تولید و کسب و کار باشد.
حســین مقصودی نماینده با بیان اینکه مجلس یازدهم باید یکی از اولویت 
های اصلی خود را رفع موانع ســرمایه گذاری در کشور قرار دهد، گفت: در 
بحــث قانونگذاری باید به گونه ای تغییراتی ایجاد شــود که در بحث جذب 

سرمایه گذار برای تحقق شعار سال "جهش تولید" شاهد نتایج ملموس باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشــکالت امروز کشور عدم جذب سرمایه های سرگردان 
در بخش تولید اســت، افزود: این ســرمایه ها در برخی مقاطع به سمت بازارهای 
ســوداگرانه به مانند مسکن، ســکه، ارز می رود و باعث ایجاد تکان های در اقتصاد 
کشــور می شــود که در مجلس آتی باید برنامه ای برای مهار این تکان ها و جذب 

سرمایه های سرگردان از طریق قانونگذاری مناسب بشود. تسنیم

دیپلماسی اقتصادی باید تقویت شود
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: باید در سال جدید از بخش 
خصوصی استفاده حداکثری شود و دولت نباید در امور اقتصادی دخالت های 
بی مورد داشته باشد. عزت اهلل اکبری تاالرپشتی درباره اولویت های مجلس 
یازدهم گفت: مطالبه اصلی مردم رفع مشــکالت معیشــتی و ساماندهی 
اقتصاد کشور است که این مساله مستلزم آن است که صنعت و تولید متحول 
شــود و در فضای کســب و کار کشور هم تحوالت اساســی ایجاد شود. اکبری 
تاالرپشتی تصریح کرد: همانطور که مردم در فضای سیاسی مشارکت می کنند، الزم 
است در امور اقتصاد و تولید هم از مردم استفاده حداکثری شود و آنان بتوانند در این 
امور هم ورود کنند. وی با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی و اقتصادی باید تقویت شود، 
اظهار داشت: متاسفانه دولت صرفاً دیپلماسی سیاسی را سرلوحه خود قرار داده است 

در حالی که باید دیپلماسی اقتصادی را هم مورد توجه قرار دهد. مهر 

رئیس جمهور بــا بیان اینکه هم فعالیــت اقتصادی و هم 
پروتکل های بهداشتی با هم قابل اجرا و پیاده کردن است، 
گفت: فعالیت کســب و کارهای پرریســک فعــال تا پایان 

فروردین ممنوع است.
حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا ضمن تبریک اعیاد شــعبان، روز ســالمت و 
روز جوان اظهار داشــت: باید چند نکتــه را در ابتدا بیان 
کنم، نکتــه اول اینکه در روندی که پیــش رو داریم برای 
مســأله مبارزه و مقابله با کرونا، هیچ اختالف نظری میان 
دســتگاه های دولتی و قوای سه گانه وجود ندارد و همه با 

هم و در کنار هم کار را انجام می دهیم.
وی افزود: نیروهای مســلح و همه ارکان کشور همینطور 
در کنار ما هســتند و مقام معظم رهبری همه جا حمایت 
فرمودند و هر جا نیاز بود و ما خدمت ایشان نکته ای عرض 
کردیم، پیامی فرســتادیم، نامه ای نوشتیم ایشان همراهی 
کردند. بنابراین کل نظام یکپارچه است. حاال بدخواهان ما 

ناراحت و عصبانی هستند خودشان می دانند.
رئیــس جمهور عنوان کرد: کرونا با همه گرفتاری هایی که 
برای ما درست کرده است آثاری هم برای ما داشته و یکی 
از این آثار همین وحدت و یکپارچگی بیشتر جامعه، دولت، 
مردم، نیروها و همه ارکان کشور است. البته گزارش ها در 
مورد ســالم بودن هوا به دلیل کاهش ترافیک نیز یکی از 
آثار بیماری کرونا است. به هرحال ما هیچ اختالفی در این 
زمینه نه میان وزارتخانه ها، نه وزارت صمت و نه بهداشــت 
نداریــم. وی با بیان اینکه بر خالف دعوت بدخواهان و ضد 
انقالب که مردم بین سالمت و فعالیت اقتصادی باید یکی 
را انتخاب کنند حرف غلط و ناصوابی اســت، تصریح کرد: 
هم فعالیت اقتصادی و هم پروتکل های بهداشتی هر دو در 
کنار هم قابل اجرا و پیاده کردن اســت. هم فعالیت اداری 
و هم فعالیت تولیدی ما و ســایر فعالیت های اقتصادی ما 
همه باید به پا باشد اما همه اصول و پروتکل های بهداشت 

و درمان باید مورد مراعات همه ما قرار گیرد.
رئیس جمهور بیان کرد: امروز نسبت به طرح جدید فاصله 
گذاری هوشــمند بحث کردیــم و کارگروهی در این چند 
روز در وزارت کشــور این موضوع را بررســی کرده بود و 
کمیته اجتماعی و امنیتی ما جمع بندی ای داشــت و ارائه 
کرد. خواست این کمیته و همچنین وزارت صمت و فعاالن 
اقتصادی و اصناف در جلســه ارائه و جمع بندی شد و به 
این صورت بود که کسب و کارها به غیر از تولید که از آغاز 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی با هیچ مانعی روبرو نبوده 
و فعالیت می کردند اما برای خدمات اجتماعی و کســب و 
کار تصمیم گرفته شد و پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت 
که از 23 فروردین ماه کسب و کارهای کم ریسک در تمام 

استان های کشور می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
روحانــی افزود: اما کســب و کارهای پر ریســک تا پایان 
فروردیــن همچنــان ممنوع می مانــد و بعداً بــرای آنها 

تصمیم گیری می شــود؛ مانند مراکز ورزشی و استخرها و 
… تا اطالع ثانوی محدود است.

وی افــزود: اما در مورد کســب و کارهای کم ریســک و 
فعالیت کســبه و فعالیت های اقتصادی ای که پر ریســک 
نیســت بنا شد در اســتان ها از شــنبه فعالیت خود را با 
مراعــات پروتکل هایی که وزارت بهداشــت و درمان اعالم 
کرده و در ســایت گذاشــته آغاز کنند و حتماً باید بر این 
پروتکل نظارت شــود و مســئولیت اصلی نظارت بر عهده 
وزارت بهداشت و درمان اســت. در اینجا تصویب شد اگر 
نیاز داشــتند نیروی بسیج هم کمک کند تا نظارت آن به 
دقت انجام شــود زیرا ما نمی خواهیم در اینجا کسب و کار 
و فعالیت اقتصادی ســالمت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد 

بنابراین همه پروتکل ها را باید مورد رعایت قرار دهند.
وی تاکیــد کرد: اما در مورد اســتان تهران این فعالیت از 
شــنبه 30 فروردین ماه آغاز می شــود و نظارت و رعایت 
پروتکل بهداشــتی باید بــه دقت انجام شــود. از کمیته 
تبلیغات خواســتیم در این زمینــه طرح ها را آماده کند تا 
اطالعات الزم در صدا و سیما برای مردم توضیح داده شود 
که چه کسی در مورد ساعت کار مغازه و فروشگاهش باید 
چه اصولی را رعایت کند و نســبت به جنســی که عرضه 
می کنــد چه اصولی باید مراعات شــود و مشــتری ها چه 

اصولی را باید مورد مراعات قرار بدهند.
وی ادامه داد: ما برای بازگشــایی فعالیت تصمیم گرفتیم 
از روند پلکانی اســتفاده کنیم که پیشنهاد وزارت بهداشت 
و درمــان بود و توصیه آنها به ســتاد ملی این بود که این 
فعالیت هــا به تدریج و پلکانی صــورت بگیرد. بنابراین هم 

نســبت به اقتصاد استان ها و اســتان تهران تصمیم گیری 
کردیم و هم گفتیم همه باید اصول را رعایت کنند.

رئیس جمهور گفت: نســبت به ادارات دولتی که هم اکنون 
نیز فعال بوده و همه سر کار و فعالیت هستند باید بگویم، 
از 23 فروردین دو ســوم کارمندان ســرکار خواهند بود و 
مابقی مجاز به این هستند که سر کار نیایند. نهادها نیز در 
مورد این یک سوم تصمیم به گردش افراد برای حضور در 

محل کار، تصمیم گیری خواهند کرد.
روحانــی ادامه داد: در مورد افــراد حاضر در محل کار نیز 
باید نســبت به سن و بیماری زمینه ای آنها تدابیری لحاظ 
شود. این را باید مجدداً بگویم کسی که بیمار شد، باید به 
رئیس و محل کار خود اطالع دهد و در مدت دو هفته باید 
در خانه، بیمارستان یا نقاهتگاه بماند. اعالم نکردن مثبت 

بودن بیماری جرم است.
رئیس قوه مجریه افزود: همه آزمایشــگاه ها باید نتیجه را 
به ســه جا یعنی، خود فرد، خانواده بیمار و محل کار اعالم 
کننــد که نتیجه آزمایش مثبت بوده اســت و این موضوع 
بــرای ما مهم اســت.  رئیس  جمهور گفــت: از صد نفری 
که مبتال می شــوند حدود ســه یا چهار نفر با خطر مرگ 
مواجه هستند. نرم های جهانی مرگ در مورد این بیماری 
پنــج درصد اســت و ما باید تالش کنیم به زیر ســه و دو 
درصد برســیم. روحانی ادامه داد: بایــد این بیماری را به 
منزله آنفوالنزا بدانیم. مگر کســی آنفوالنزا می گیرد، آن را 
پنهان می کند و یا نگران می شود. باید همه اصول بهداشتی 
را مراعات کنیم. اجتماع نباشــد، به اجتماع نرویم، دست 
ندهیم و در مکان های الزم از دســتکش و ماسک استفاده 

کنیم. رئیس جمهــور افزود: ترس از کرونا از خود بیماری 
خطرناک تر است و اضطراب و مشکالتی ایجاد می کند.

روحانی در مورد ســاعت کاری ادارات عنوان کرد: ساعت 
کار ادارات نیــز از 23 فروردین در همه اســتان ها و خود 
تهــران، از 7 صبح تا 2 بعدازظهــر خواهد بود. چون ناهار 
و نماز جماعت نیســت، از همین رو کار به صورت پیوسته 
خواهد بود و تا ســاعت 14 خوب اســت. ماه رمضان نیز 
اینگونه خواهد بود. رئیس جمهور گفت: همه در حال تالش 
هســتند و برخی اقالم از ســوی هواپیما و راه آهن جابجا 
می شود که باید تشکر کرد. هم اکنون نیز برخی داروها از 

خارج توسط هواپیما به کشور وارد می شود.
روحانی ادامه داد: گفته می شــود در ماه اسفند و فروردین 
که با مشــکل کرونا مواجه هســتیم، هیچ کسی در بخش 
حمل و نقل اخراج یا تعدیل نشــده اســت که خبر خوبی 
است و مشــمول تسهیالت می شود که اگر بنگاهی نیروی 
کار خــود را تعدیل نکرد، تســهیالت دریافت خواهد کرد. 
همچنین با پروتکل های بهداشــتی بخش حمل و نقل به 
کار خــود ادامــه می دهد. وی در مورد تــردد خودروهای 
شخصی اظهار داشــت: در مورد تردد خودروهای شخصی 
در داخل اســتان ها مشکلی نیست و در مورد تهران و البرز 
هم مشــکلی وجود ندارد و ما به دلیل پیوســتگی این دو 
استان، آنها را یک استان به حساب می آوریم. در مورد تردد 
بین استان ها نیز تردد تا 30 فروردین همچنان ممنوع بوده 

و بعد از این تاریخ آزاد می شود.
رئیــس قوه مجریه افــزود: در مورد آمــوزش و پرورش و 
آموزش عالی بحث هایی شــد و فعاًل تصمیم بر این اســت 
که در بخش آموزش به جز آموزش تکمیلی در دانشــگاه 
که گفته می شــود از 30 فروردین به خصوص بخش دکترا 
حضــوری خواهد بود، در بخش هــای دیگر تصمیم بر این 

است که تا 30 فروردین همچنان تعطیل باشد.
روحانی عنوان کرد: ما این اختیار را به استان ها داده ایم که 
خودشان تصمیم بگیرند. ما برخی استان ها را در جنوب به 
صورت سفید داریم و مثاًل در بوشهر، هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان مشکلی نیســت و می توانند آموزش را شروع 
کنند. وی تصریح کرد: برای کل کشــور تا پایان فروردین 

آموزش تعطیل است تا ما در آینده تصمیم بگیریم.
رئیس جمهور گفت: شیوه درمان و کار ویروس کرونا برای 
ما مشــخص نیست و وزارت بهداشــت نمی تواند قطعی و 
روشــن بگوید که چه می شــود و مثاًل در دو ماه آینده یا 
تابســتان چه چیزی رخ می دهد. از این رو باید صبر کنیم 
و اصول بهداشــتی را رعایت کنیــم. روحانی ادامه داد: در 
مورد اماکن مقدســه باید بگویم که آنها تا پایان فروردین 
همچنان تعطیل هســتند و در مورد آنها در آینده تصمیم 

می گیریم.
وی اظهار داشت: 24 فروردین جلسه بعدی ما خواهد بود 

و اگر نیاز بود، پیش از آن جلسه می گذاریم.

رضا اهلل  ورن با قدردانی از زحمات کادر پزشکی و درمانی 
در مقابله با کرونا اظهار داشــت: ادای احترام به شهدای 
مدافع ســالمت این روزها مختص این عزیزان است که 
با تمام توان تالش می کنند و ان شاء اهلل ویروس کوئید 

19 را هر چه سریع تر پشت سر بگذاریم.
اهلل ورن ادامه داد: همان طور که نیروهای مسلح و وزارت 
دفاع در ســطح ملی نقش بازدارندگی دارند در مقابله با 
کرونا هم با همین راهبرد به مقابله با بیماری پرداختند. 
از همان روزهای ابتدایــی صنایع مرتبط با وزارت دفاع 
با تولید ماســک های N95  و محلول ضدعفونی کننده 
ســطوح با تمــام ظرفیت فعالیت خــود را آغاز کرد؛ به 
طوری کــه روزانه 150 هزار لیتــر محلول ضد عفونی 
کننده در اختیار مراکز کشــوری قرار داد. عالوه بر این 
روزانه 40 هزار ماســک تولیــد می کند که همه اینها با 

حمایت های بی دریغ وزیر دفاع بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: کیت های تشــخیصی در وزارت 
دفاع از حدود 40 روز پیش ســاخته شد، اما باید روند 
تایید نهایی آنها در انستیتو پاستور طی می شد که هفته 
گذشته این کیت ها در قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا 
)ع( به تولید انبوه رســید. اهلل ورن یادآور شد: کیت های 
نسل اول ژن n را شناسایی می کرد که بخشی از ویروس 
کرونا بود االن ما کیت های نسل دوم را طراحی و تولید 

کردیم که به لحاظ تشخیصی قوی تر است و ان شاء اهلل 
کیت های نسل سوم که ژن Rdrpرا شناسایی می کند 
خواهیم داشــت. وی با بیان اینکه ایــن کیت ها از نظر 
اختصاصی بودن تست فوق العاده هستند و در آینده از 
نظر تولید روزانه کیت های تشخیصی مشکلی نخواهیم 
داشــت، گفت: دانشمندان ما در وزارت دفاع از حدود 2 
ماه گذشــته روی کیت ها کار کردند که هفته گذشــته 
این کیت در قرارگاه درمانــی امام رضا )ع(  رونمایی و 

تحویل شد.
رئیس اداره بهداشــت، امداد و درمان وزارت دفاع ادامه 
داد: در ارتبــاط با تهدیــدات نوین که ویــروس کرونا 
هم یک تهدید جدی اســت تجهیــزات خاصی از جمله 
برانکارد فشــار منفی حمل مصدوم،  لباس فشار مثبت 
برای کســانی که به طور مســتقیم با کرونا ســر و کار 
دارند را تولید می کنیم. اهلل ورن تاکید کرد: آزمایشــگاه 
ســیار زیستی ســطح 3 در وزارت دفاع ســاخته و به 
انستیتوپاســتور تحویل داده شــد و همچنین با سامانه 
ســیار درمانــی و لباس های حفاظت فــردی که مراکز 
درمانی از این لباس ها اســتفاده می کنند در واقع بسته 
کاملی از تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با بیماری کرونا 

در وزارت دفاع تولید و ساخته می شود. 
 روابط عمومی وزارت دفاع

نایب رئیس مجلس گفت: اعضای 
رؤسای  همراه  به  هیأت رئیســه 
کمیســیون ها راه های رسیدگی 
بــه وضعیــت درآمدی اقشــار 
آســیب پذیر و متاثر از شــیوع 

ویروس کرونا را بررسی کردند.
رییس  نایب  مصــری  عبدالرضا 
مجلــس در جمــع خبرنگاران 
اظهــار داشــت: جلســه هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی و 
رؤسای کمیسیون های تخصصی 
با موضوع رســیدگی به وضعیت 
درآمدی اقشــار آســیب پذیر به 

واســطه شیوع این ویروس برگزار شــد.  در این جلسه 
مقرر شــد مجلس از سه شــنبه، 19 فروردین جلسات 
علنــی به صورت حضوری و رســمی داشــته باشــد  و 
کمیســیون ها هم از دوشنبه جلســات رسمی خود را 

دنبال کنند.
همچنین به گفته مصری، نایب رییس مجلس شــورای 
اســالمی، موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد 
کشــاورزی در دســتور جلســه علنی  روز چهارشنبه 

مجلس  خواهد بود .

نایــب رییس مجلس شــورای 
قطعی  از  همچنیــن  اســالمی 
شــدن حضور وزرای بهداشــت 
و کشور در جلســات علنی این 
ارائه گزارش  هفته مجلس برای 
بررسی   و  تحوالت کرونا  آخرین 

شرایط کشور خبر داد.
مصری گفت: بررســی چگونگی 
تأمین درآمد قشری که اشتغال 
روزانه داشــته و امروز به خاطر 
شــیوع کرونــا محــل درآمدی 
ندارنــد، از مهم ترین موضوعات 
این جلســه بود که مقرر شد با 
همکاری دولــت، محلی برای تأمین درآمــد این افراد 
مشخص شود. همچنین ضرورت تعریف صحیح از فاصله 
گذاری اجتماعی و اطالع رســانی به مردم از موضوعات 

دیگری بود که در این جلسه مور بررسی قرار گرفت.
نایب رئیس مجلس در پایان اظهار داشــت: مقرر شــد 
کمیســیون اقتصادی مجلس برای ایجاد مسیری جهت 
تأمین درآمد اقشــار آســیب پذیر امروز دوشنبه، 18 
فروردین ماه با وزرای مربوطه جلســه ای برگزار کند تا 

نحوه جبران کمبودها مشخص شود. فارس
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گزارش

تصمیمات مهم ستاد ملی مبارزه با کرونا

عادی شدن شرایط به مرور

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان وزارت دفاع:
وزارت دفاع کیت های نسل سوم تشخیص ویروس کرونا 

را تولید می کند

نایب رئیس مجلس:
ترمیم معیشت بیکارشدگان کرونا در هیئت رییسه 

مجلس بررسی شد


