
کرونا جان ۱۱۷ نفر دیگر را در ایران 
گرفت

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در کش��ور به گفته 
سخنگوی وزارت بهداشت افزایش یافت.

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت درباره 
آخرین وضعیت ویروس کرون��ا در ایران اظهار کرد: 
ت��ا روز ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ و بر اس��اس معیار های 
قطع��ی تش��خیصی ۱۶۵۷ بیم��ار جدی��د مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد. او افزود: با در نظر 
گرفتن موارد جدید، مجم��وع بیماران کووید۱۹ در 
کش��ور به ۷۱۶۸۶ نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذش��ته، ۱۱۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دست دادند. س��خنگوی وزارت بهداشت  تصریح 
کرد: تاکن��ون ۴۴۷۴ نفر از بیم��اران، جان باخته و 
دیگر در بین ما نیس��تند. خوش��بختانه روند بهبود 
یافتگان سرعت باالیی گرفته و تا کنون ۴۳۸۹۴ نفر 

از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.
جهانپ��ور بیان کرد: ۳۹۳۰ نف��ر از بیماران مبتال به 
کووی��د۱۹ در وضعیت ش��دید این بیم��اری تحت 
مراقب��ت ق��رار دارند. تا کن��ون ۲۶۳ ه��زار و ۳۸۸ 
آزمایش تش��خیص کووید۱۹ در کش��ور انجام شده 

است. باشگاه خبرنگاران

وام یک میلیونی با بهره ۱2 درصد 
توجیه منطقی ندارد

منتخ��ب مردم تبریز در مجل��س یازدهم گفت: وام 
ی��ک میلیونی تخصیص یافته ب��رای کمک به مردم 
در ش��رایط کنونی دردی را از کس��ی دوا نمی کند و 
اعطای این وام با بهره ۱۲ درصد هیچ توجیه منطقی 
ندارد. محمدرضا میر تاج الدینی منتخب مردم تبریز 
در مجلس یازدهم با اش��اره به ش��رایط خاص پیش 
آمده برای اقتصاد کش��ور در ش��رایط کنونی گفت: 
دولت باید از بنگاه های اقتصادی کوچک در شرایط 
فعلی که بیش��ترین آسیب را           از شیوع ویروس کرونا 
در کشور می بینند حمایت های جدی به عمل آورد. 
وی افزود: در کنار اعطای تسهیالت، دولت می تواند 
ب��ا در نظر گرفت��ن معافیت ها برای ای��ن بنگاه های 
کوچک همچون نگرفتن هزینه آب و برق و یا مدارا 
و همراهی در بحث دریافت مالیات از آنها حمایت به 
عمل آورد. منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم با 
اش��اره به در نظر گرفتن وام یک میلیونی به اقش��ار 
آسیب پذیر در ش��رایط فعلی اظهار داشت: وام یک 
میلیونی آن هم در این شرایط اقتصادی دردی را           از 
کسی دوا نمی کند و اخذ بهره ۱۲ درصدی از این وام 

هیچ توجیه منطقی ندارد.  فارس

اخبار

حس��ن روحانی روز گذشته در نشست ستاد ملی مدیریت 
مبارزه با کرونا گفت: تصمیماتی در جلسه قبل برای فاصله 
گ��ذاری هوش��مند که یک��ی از برنامه ه��ای فاصله گذاری 
هوش��مند ش��روع کس��ب و کارهایی که کم ریسک  برای 

استانها به جز تهران بود از روز شنبه شروع شده است.
روحانی تصریح کرد: قرار ش��د در پای��ان این دوره افراد و 
بنگاه های��ی که در این زمینه خ��وب فعالیت کردند دارای 
امتیاز باش��ند و امتیاز آنها هم به صورت خاصی مش��خص 
ش��ود و تابلویی به آنها ارائه شود که مردم بدانند که کدام 
ی��ک از مغازه ه��ا و بنگاه ها و کس��ب و کارها بیش��تر برای 
سالمت مردم و جامعه تالش کردند و این مسیر ادامه پیدا 
می کند. رئیس جمهور با اش��اره به اینکه وس��ائل نقلیه در 
حمل و نقل عمومی تنها به تعداد صندلی می تواند مسافر 
سوار کند گفت: بنابراین مصوبه ای که در کمیته اجتماعی 
امنیتی تصویب ش��د و اینجا هم مورد تایید اس��ت و همه 

موارد برهمین مبنا اجرا خواهد شد.
روحان��ی تاکید کرد: در تهران و ش��هرهای بزرگ به خاطر 
کم بودن وس��ایل نقلیه، توصیه این اس��ت مردم در تهران 
بیش��تر از اسنپ، وسائل ش��خصی و تاکسی استفاده کنند. 
استفاده از اتوبوس های بین شهری در داخل شهر و خرید 
اتوب��وس ب��رای حمل و نقل از برنامه ه��ای دولت در طرح 

فاصله  گذاری اجتماعی است.
وی بیان داش��ت: هر وس��یله نقلیه عموم��ی که می خواهد 
فعالی��ت کند، حاال اتوبوس مترو و ی��ا هر چیز دیگری که 
باشد باید ضدعفونی شود. آغاز کار ضدعفونی شود و پایان 
کار هم ضدعفونی شود. رانندگان باید از ماسک و دستکش 
اس��تفاده کنند و مس��افران هم باید به تعداد صندلی سوار 
ش��وند. رئیس جمهور اظهار داش��ت: موضوع دیگر مطرح 
ش��ده در نشس��ت مس��اله اجتماعات در م��اه رمضان بود، 
تصمی��م گیری در این خصوص برای جلس��ه آینده خواهد 
بود؛ مردم در مس��اجد و اماکنی مانند مس��جد و حسینیه، 
مراس��م تبلیغی، عبادی، دع��ا و قرآن خوانی داش��تند.اگر 
ش��رایط کشور مانند امروز باش��د قاعدتاً اجتماعی مذهبی 
در ماه مبارک رمضان نخواهیم داشت و این زحمت را باید 
صدا و س��یما و شبکه های اجتماعی مجازی برعهده بگیرند 
و مردم از این ها استفاده کنند. اگر هم تحولی رخ بدهد در 

جلسه آینده تصمیم نهایی را اتخاذ می کنیم.
روحانی خاطرنش��ان کرد: اصول وزارت بهداشت مهم و بر 
مبن��ای آن اصول اس��ت که کس��ب و کاری راه می افتد یا 
نمی افت��د. یکی از اصول، ظرفیت خود وزارت بهداش��ت از 
حیث تخت بیمارس��تانی، نیروی انس��انی، پزشک، پرستار، 

تنخواه ویژه و دستگاه تنفس مصنوعی است.
رئی��س جمهوری اضافه کرد: این امکانات محدود اس��ت و 
ای��ن در همه تصمیم گیری ها مبنای کار ما اس��ت. مبنای 

دیگر، توانمندی وزارت بهداش��ت از حیث آزمایش��گاه ها و 
قدرت و توانایی انجام تس��ت اس��ت. وزارت بهداش��ت باید 
بتواند تست های مورد نیاز را انجام دهد و امکان تست باید 

در وزارت بهداشت وجود داشته باشد.
وی بیان داش��ت: اگر برای کس��ب و کار شرایط سخت در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت و تاکید داریم ک��ه این اصول باید 
رعایت شود همه این ها بر اساس آن است که با چهار اصل 
بهداشت و درمان در مسیر صحیح حرکت کنیم و به نقاط 
قابل تحمل و قابل قبول در نهایت به نقطه مطلوب برسیم. 
رئیس جمهور اظهار داش��ت: آمار وزارت راه و شهرس��ازی 
از اواخر اس��فند تا هفته دوم فروردین ۹۹ نش��ان می دهد 
در زمانی که هیچ الزام و فش��ار و س��خت گیری در ترددها 
نداش��تیم با زمانی که س��خت گیری ها بیشتر شد در عمل 

مردم فاصله چندانی مشاهده نمی شود. 
روحانی گفت: وقتی حقایق و موارد با زبان ساده برای مردم 
بیان می شود و آنها متوجه می شوند برای سالمت و جامعه 
اموری الزم است عمل می کنند نیاز به سخت گیری ندارد 
و به بگیر و ببند ندارد. این  آمار نشان می دهد ما مردمی با  

فرهنگ باال داریم. وی گفت: همانطور که پرستار، پزشک و 
تمام کادردرمانی ما شبانه روز به مردم رسیدگی و فداکاری 
کردند دیگ��ران هم در حد خود فداکاری کردند البته آنجا 
بیمارس��تان است و خطر جانی است و آنها فداکاری بزرگ 
تری کردند. رئیس جمهور اظهار داش��ت: اما افراد دیگری 
ه��م بودند که فداکاری زیادی کردند. رانندگان آنچه مورد 
نی��از از لحاظ مواد غذایی بوده اس��ت را از بندر یا بنادر به 
مقصد رس��اندند و این آمار جالبی بود که امسال نسبت به 
سال گذشته از لحاظ تناژ ۱۶ درصد این ایام بار بیشتر آمده 
اس��ت و تردد کامیون ها نسبت به س��ال گذشته ۹ درصد 
اضافه شده است. علیرغم همه این سختی ها بارها به مقصد 
رسیده و فعالیت در حمل و نقل، بانک ها، بیمه، نفت، گاز و 

آب و همه خدمات به خوبی انجام گرفته است.  
رئیس جمهور بیان داش��ت: اما شرایط ما به گونه ای است 
که ذخایر کشور از همیشه بیشتر و بهتر است و کشاورزان 
هم کار بزرگی انجام دادند که دست همه آنها را می بوسیم 
که ان ش��اء اهلل تولید گندم امسال بیشتر از سال قبل است. 
تولید محصوالت دیگر هم از س��ال قبل بهتر است و این به 

معنای تالش و کوشش همگانی است.   
روحان��ی تصری��ح ک��رد: ما با کم��ک و همراه��ی یکدیگر 
می توانی��م به موفقیت برس��یم و تا ام��روز هر چه موفقیت 
داشته باش��یم به خاطر همراهی و از خودگذشتگی ها بوده 
اس��ت.در خانه ماندن و تعطیل بودن کسب و کار و ماندان 
دانش آموزان در منزل س��خت اس��ت اما چاره ای نیس��ت 
باید تحمل ک��رد تا بتوانیم با کمک یکدیگر از این ویروس 

خطرناک به خوبی عبور کنیم.
وی بیان داشت:  کار بزرگی در کشور دارد انجام می گیرد. 
آقای اعرافی گزارش��ی از حوزه علمیه قم، طالب دادند که 
۶ ه��زار نفر از طالب و اس��اتید در مس��یر مقابل��ه با کرونا 
و خدم��ات به م��ردم مش��غول فعالیت و کمک هس��تند. 
نیکوکاران ما در همه جا فعال هستند و این کارشان بسیار 

ارزشمند است.
وی خط��اب به اروپ��ا و آمریکا گفت: فاصله بس��یار زیادی 
در گزارش ه��ا نس��بت به وض��ع ایران با اروپ��ا وجود دارد. 
مثال تعداد افراد فوتی مان بس��یار کم و ۷ درصد بوده و در 
برخی کشورهای اروپایی این میزان، ۲۲ درصد بود. برخی 
از این مقایس��ه خوشش��ان نمی آید ک��ه بگوییم وضع ما از 
اروپا بهتر اس��ت.  ما در مبارزه با کرونا بهتر از شما) اروپا( 
عمل کردیم، علت آن مردم، مجاهدت کادر پزش��کی، صدا 
و سیما، نیروهای مس��لح، فضای مجازی، هنرمندان است، 
دلیل این امر این است که همه در کنار هم هستیم و دست 

به دست هم دادیم  اما شما ندادید.  
وی افزود: ما ویروس کرونا داریم شما هم دارید، ما ویروس 
بدتر از کرونا داش��تیم و داریم که شما ندارید و آن تحریم 
است. ما ویروس تحریم داشتیم و کرونا هم به آن اضافه شد. 
اما مردم ما همدیگر را کمک کردند و دست هم را گرفتند 
و ای��ن برای همه ما جای افتخار دارد. وضع ما در مقابله با 
این بیماری نسبتا خوب و در مقایسه با برخی کشورها بهتر 
اس��ت و اگر بخواهید ناراحت شوید بشوید چاره ای نیست. 
خودتان با مردم ایران تماس بگیرید و بفهمید در ش��رایط 
ما با ش��رایط ش��ما چقدر فاصله وجود  دارد. روحانی ادامه 
داد: موفقیت خوب این روزها آنجایی است که حقوق دانان، 
وزارت خارجه و بانک مرکزی توانس��تند پول بلوکه شده ما 
در لوکزامبورگ را پس بگیرند. آمریکایی ها ظلم عظیمی به 
ما می کنند وام می خواهیم بگیریم کارش��کنی می کنند؛ با 
اینکه خودشان گرفتار این ویروس هستند و از مشکالت ما 
به خوبی خبر دارند اما هر روز بر فشارهای خود می افزایند 
و ای��ن کار غیرانس��انی و ضد بش��ری در تاری��خ آنان برای 

همیشه ثبت شده و می ماند.
رئیس جمهور تاکید کرد: از امروز)روز یکش��نبه( تردد بین 
شهرس��تان ها در اس��تانها به طور کامل آزاد اس��ت و بین 

استان ها از روز اول اردیبهشت آزاد می شود.

رئیس اداره بهداش��ت و درمان س��تاد کل نیروهای مس��لح درب��اره بیولوژیک بودن 
»کرونا«، گفت: این موضوع در مراکز علمی در حال بررس��ی اس��ت، اما تایید آن کار 
آس��انی نیست.  سردار حس��ن عراقی زاده درباره مسائل مطرح ش��ده پیرامون اینکه 
ویروس کرونا یک اقدام بیولوژیک و دس��ت ساز اس��ت، گفت: این موضوع مشکوک 
است نه اینکه به صورت قطعی کسی بتواند آن را مطرح کند؛ اما با توجه به قرائن به 
عنوان یک تردید و شک مطرح شده و همه کشورها در حال بررسی موضوع هستند. 
در مراکز علمی ایران نیز این موضوع در حال بررس��ی اس��ت، ام��ا تأیید این خبر از 
لحاظ علمی و قطعی کار آس��انی نیست.  وی به اقدامات نیروهای مسلح برای مقابله 
با ویروس کرونا در س��طح کشور اشاره کرد و افزود: نیروهای مسلح از اولین روزهای 
گس��ترش این ویروس در سطح جهان و گس��ترش آن در کشورمان آمادگی خود را 
برای همکاری با بخش بهداشت و درمان و مسئوالن کشوری اعالم کرد از سوی دیگر 
عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و در نیروهای مسلح نیز قرارگاه امام رضا )ع( 
در س��تاد کل نیروهای مسلح و در سایر سازمان های وابسته نیروهای مسلح تشکیل 
شده است و با تمام توان در حال همکاری با بخش بهداشت و درمان کشور و مقابله 
با کرونا هس��تیم.  رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح، گفت: ۷۰ 
درصد تخت های بیمارس��تان های نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی 
و وزارت دفاع در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد. در حال حاضر ۴۲۰۰ تخت برای 

پذیرش بیماران آماده داریم که همه این ظرفیت االن پُر نیست.
س��ردار عراق��ی زاده افزود: در کنار آن تعهد کردیم که ۱۰ ه��زار تخت نقاهتگاهی یا 
استراحتگاه برای بیمارانی که از بیمارستان ترخیص می شوند، آماده کنیم که با توجه 
به ظرفیت تخت های نقاهتگاهی آماده، با اضافه ش��دن دو هزار و ۲۰۰ تخت توس��ط 

ارتش در تهران، به بیش از ۱۱ هزار تخت رسیده است.
رئیس اداره بهداش��ت و درمان س��تاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: حدود هفت 
بیمارستان صحرایی توسط سپاه و ارتش در شهرهای مختلفی که نیاز بوده به صورت 

موقت برپا شده است و تا زمانی که نیاز باشد برپا خواهد بود. مجموعاً ۲۰ بیمارستان 
صحرایی نیروهای مسلح آماده است که به صورت موقت در جاهایی که پیک مراجعه 
کننده و تراکم بیمار باشد مستقر شوند و مجدد جمع آوری و جاهای دیگر برپا شوند. 
وی افزود: بخش های اطالعاتی و امنیتی نیروهای مس��لح نیز در کش��ف و شناسایی 
محل هایی که کاالهای بهداش��تی احتکار کرده اند که اخبار آن را می ش��نوید حضور 
دارند و این موارد بخش��ی از خدمات نیروهای مسلح است که این انبارها کشف و در 

اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد.
 رئیس اداره بهداش��ت و درمان س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: در خصوص مسائل 
مطرح ش��ده در فضای مجازی و اخبار کذب که منتش��ر می ش��ود نیز در بخش های 
خاصی از ناجا که مس��ئولیت کار را دارند اقدامات مناس��بی انجام می گیرد. نیروهای 
مس��لح در ای��ن حوزه نیز حضور دارند و به سالم س��ازی فضای مج��ازی و برخورد با 
ش��ایعه پراکنان می پردازند.  سردار عراقی زاده همچنین به اقدامات نیروهای مسلح 
برای تولید ملزومات بهداش��تی الزم برای مقابله با کرونا اش��اره کرد و گفت: وزارت 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و البت��ه بخش های دیگر نیروهای مس��لح تولید 
تجهیزات بهداشتی پزشکی و اقالم مورد نیاز برای مقابله با کرونا را برعهده گرفتند و 
با تغییر خط تولیدهای خود مش��غول به تولید لوازم حفاظت شخصی، ماسک و مواد 
ضد عفونی کننده و لباس های ویژه هس��تند. س��ردار عراقی زاده تاکید کرد: تمامی 
اس��تانداردهای الزم بهداشتی در پادگان ها کاماًل اجرا می شود و مقررات خاصی برای 
کنترل ورود و خروج س��ربازان و کادر نظامی در ورودی پادگان ها ایجاد ش��ده است 
و به صورت کامل افرادی که وارد و یا خارج می ش��ود کنترل می ش��ود، معاینات به 
ص��ورت منظم و مرتب صورت می گی��رد و ملزومات مورد نیاز بهداش��تی در اختیار 
سربازان و کارکنان نیروهای مسلح قرار می گیرند و به همین دلیل است که تا کنون 
با لطف خداوند هیچ مورد همه گیری یا حتی یک شیوع عادی هم در هیچکدام یک 

از پادگان ها نداشتیم. مهر

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: کس��ب و کار بسیاری از اقش��ار ضعیف جامعه به علت 
شیوع کرونا دچار آس��یب شده که باید از طریق حذف یارانه 

پردرآمدها، از این افراد حمایت شود.
حجت االسالم سید جواد حسینی کیا، با اشاره به اینکه کسب 
و کار بخش قابل توجهی از مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه 
به علت ش��یوع کرونا دچار آسیب شده است، گفت: در چنین 
شرایطی باید از راه هایی چون حذف دهک های باال یارانه بگیر 

از اقشار ضعیف جامعه حمایت کرد. 
وی افزود: دولت باید در این ش��رایط که اقشار فقیر و ضعیف 
جامع��ه با تهدید اقتصادی کرونا دس��ت به گریبان هس��تند، 
یارانه پردرآمدها را حذف کرده و یارانه این اقش��ار را افزایش 

دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: به عنوان مثال، سلبریتی ها که میلیاردها تومان درآمد 
دارند، بعضاً یارانه دریافت می کنند یا اینکه افرادی هستند که 
اموال و امالک زیادی دارند اما باز هم یارانه دریافت می کنند 

که از این دست افراد در جامعه فراوان هستند.
حس��ینی کیا بیان کرد: در ش��رایط فعلی و نبود برخی منابع 
برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، به نظر می رسد که دولت 
می تواند حذف دهک های باالی جامعه را کلید بزند و با قطع 

یارانه پردرآمدها از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند.
وی تأکید کرد: افزایش یارانه کم درآمدهای جامعه می تواند این 

قشر جامعه را از شرایط سخت معیشتی نجات دهد. مهر

پیروزی ایران در رزم نابرابر مقابل 
ویروس کرونا

ادامه از صفحه اول
اکس��یژن و دستگاههای اتاق آی س��ی یو، آنها را با 
بحران روبرو کرده است و برای جبران این کمبودها 
از چین که این کش��ور را متهم به س��اخت و انتشار 
وی��روس کرون��ا میکنند، درخواس��ت کمک کرده و 

کمکهای پکن راهی آمریکا و اروپا میشود.
به راستی،کش��ورهای غربی که خود را سرآمد همه 
جوامع و کش��ورهای دنیا میدانند، چگونه است که 
درمقابل یک ویروس زانو زدهاند و توان مدیریت این 

بحران را ندارند؟
آیا چنین ویروس��ی، ضعف ش��دید و نبود مدیریت 
صحیح کش��ورهای برخ��وردار را مقاب��ل بحرانهای 

سختی چون شیوع ویروس کروناه اثبات نمیکند؟
م��ا از بابت عمیق تر ش��دن بحران در کش��ورهای 
غربی شادمان نیستیم و تنها به مقایسه پرداختهایم، 
مقایس��های که نش��ان از نوع رفتار آنها با کش��ور و 
مردمان ایران اسالمی است و شیوه رفتاری ما با آنها 
است که حتی اعالم آمادگی کردهایم تا تجارب خود 
را به همراه کمکهای پزش��کی در اختیار کشورهایی 
قرار دهیم که سالها است با ایران دشمنی میکنند و 

آرزوی نابودی جمهوری اسالمی ایران را دارند.
ایران هم مانند بس��یاری از کشورهای دنیا دچار بال 
و بحران ویروس کرونا اس��ت، تفاوت بسیار عمیق ما 
با دیگران در این اس��ت که تحریم هستیم اما روی 
پای خود ایستادهایم و توانستهایم با مدیریتی که در 
کش��ور برای مقابله با کرونا وجود دارد و در این رزم 
نابرابر همه پای کار هستند، هم تعداد تلفات کمتری 
داش��ته باش��یم و هم مبتالیان کمتر، ضمن آن که 

بهبود یافتگان نیز رو به افزایش است.
ایران در ابتال به کرونا دومین کشور در جهان بود که 
دچار آن شد و س��پس اروپا،آمریکا و دیگر کشورها 
به این ویروس مبتال شدند، اما اروپا و آمریکا در چه 

وضعیتی هستند و ما در چه شرایطی؟!
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گزارش

ایران کرونا را از برخی کشورهای توسعه یافته بهتر مدیریت کرد
نماینده مردم اصفهان با اشاره به مدیریت کرونا در ایران از تولید کیت های 
تش��خیصی به دس��ت متخصصان داخلی تقدیر کرد. حجت االسالم احمد 
س��الک با بیان اینکه ایران بحران کرونا را از برخی کشورهای توسعه یافته 
بهتر مدیریت کرده اس��ت، گفت: گرچه تحریم ها می توانست مانعی برابر 
مقابله با کرونا باش��د اما مجاهدت های پزش��کان موجب افزایش توان ایران 
برای مقابله با کرونا ش��ده است. وی گفت: اکنون ایران در حال خودکفایی در 
تامین نیازهای بهداشتی و تجهیزاتی برای مقابله با کروناست و اینکه توانسته کیت 
های تش��خیص کرونا را برای نیاز کش��ور تامین کند، اقدام ب��زرگ و قابل تقدیری 
اس��ت. س��الک گفت: آمریکا تصور میکرد ویروس کرونا ملت ای��ران را در مقابله با 
این بیماری متوقف خواهد کرد اما امروز همه دنیا ش��اهد مجاهدت های پزشکان و 

متخصصان ایرانی هستند. تسنیم

ضرورت همدلی و همفکری دولت و ملت 
نماینده ولی فقیه در خراس��ان ش��مالی گفت: یقینا بعد از معطل شدن 
فعالیت ه��ای اقتصادی ک��ه در مواجهه با کرونا بوجود آمد بس��یاری از 
کارخانه ها، بنگاه های تولیدی و اقتصادی با مش��کل برخورد کرده اند که 
حتما بعد از این دوران آزمایش و عبور از این مقطع خاص، دولت و ملت 

باید همدلی و همفکری بیشتری برای گذر از آن داشته باشند.
حجت االس��الم والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی ضمن توصیه به مدیران کشور 
در حمای��ت از اقش��ار کم برخوردار در مقابله با بح��ران کرونا با تاکید بر همدلی 
و همفکری هر چه بیش��تر دولت و ملت برای گ��ذر از بحران کرونا تصریح کرد: 
جهش تولید یک انتظار باالتر و عمیق تری است و آن اینکه هر کسی با چند برابر 
توان و ظرفیت به میدان بیاید تا هم جبران خسارات ناشی از بلیه منحوس کرونا 

شود و از سویی چرخ تولید بهتر و بیشتر به حرکت درآید. میزان

اختصاص 2۰ درصد حقوق فرماندهان سپاه به آسیب دیدگان کرونا
س��خنگوی س��پاه از تصمیم فرماندهان س��پاه در اختصاص ۲۰ درصد 
حق��وق ماهیانه خود ت��ا پایان بحران کرونا در ط��رح کمک مومنانه به 
افرادی که شغل خود را از دست داده اند، خبر داد. در پی آغاز رزمایش 
بس��یج با عنوان "کمک مومنانه" و در پاس��خ به رهنمود حکیمانه مقام 
معظم رهبری در کمک به فقرا و نیازمندان در ماه مبارک رمضان، سردار 
رمضان شریف در این زمینه گفت: فرماندهان در ستاد فرماندهی کل،حوزه 
مرکزی تا س��پاه های استانی در این نهضت مومنانه مشارکت کرده اند و به فضل 
الهی تا پایان بحران کرونا ادامه خواهد داشت. سردار شریف افزود: آحاد کارکنان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز آمادگی خود  برای تخصیص بخشی از حقوق 
ماهیانه خود برای مش��ارکت در رزمایش کمک مومنان��ه را اعالم کرده اند که با 

هماهنگی کارگزینی رده مربوطه مورد اقدام قرار خواهد گرفت. سپاه نیوز  

رئیس جمهور خطاب به اروپا و آمریکا

ایران در مبارزه با کرونا بهتر از شما عمل کرد

سردار عراقی زاده:

بیولوژیک بودن»کرونا« درحال بررسی است
حسینی کیا: 

 یارانه پردرآمدها حذف شود


