
حریریچی: 
 پیش بینی غربی ها مبنی بر مرگ 
۷۰۰هزار ایرانی غلط از آب درآمد 

معاون وزیر بهداشت گفت: با کمک خداوند و تالش 
ش��بانه روزی مدافعان سالمت و دستگاه های مسئول 
توانسته ایم مانع شیوع بیشتر  بیماری کرونا در کشور 
شویم. ایرج حریرچی در جلسه ستاد استانی مدیریت 
و مقابه با کرونا، با قدردانی از اقدامات انجام شده برای 
مدیریت و کنترل این بیماری از س��وی دستگاه های 
اجرایی و همراهی خوب مردم در قطع زنجیره انتقال، 
اظهار داش��ت: بیماری ه��ای ویروس��ی از بزرگترین 
تهدیدهای بشری محسوب می شوند و شیوع بیماری 
کرونا در جهان نیز تلنگر بزرگی برای تمامی کشورها 
نسبت به توجه بیش از پیش به مقابله با بیماری های 
ویروس��ی بود. وی افزود: در روزهای نخس��ت شیوع 
بیماری در کش��ور، دومین کشوری بودیم که بعد از 
کشور چین، باالترین میزان ابتال و مرگ ومیر را تجربه 
کردی��م؛ ولی با کمک خداوند و تالش ش��بانه روزی 
مدافعان س��المت و دستگاه های مسئول، توانسته ایم 

مانع شیوع بیشتر این بیماری در کشور شویم.
معاون کل وزیر بهداش��ت به وضعیت اسفناک و آمار 
بسیار زیاد مبتالیان به بیماری کووید19 و مرگ ومیر 
ناشی از آن در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی 
اشاره کرد و گفت: دس��ت یاری خداوند در مدیریت 
بیم��اری کرونا در ایران مش��اهده می ش��ود و نباید 
عنای��ات خداوند متعال را نادیده گرفت؛ کش��ورهای 
غرب��ی، مرگ بیش از 700 هزار نفر را در کش��ور ما 
پیش بینی کرده بودند که خوشبختانه پیش بینی های 
آنها غلط از آب درآمده و خود این کشورها درگیری 
ش��دیدی با این بیماری دارند. وی افزود: با توجه به 
نبود اطالعات کاف��ی از رفتار ویروس، امکان افزایش 
ناگهانی بیم��اری وجود دارد؛ لذا از مردم می خواهیم 
که ب��ا رعایت توصیه های بهداش��تی، ج��ان خود و 

عزیزان شان را به خطر نیندازند. 

اخبار

رئیس جمه��ور کف��ت: من گ��زارش دیوان محاس��بات در 
بخش ارز را که ش��نیدم، 100 درصد غلط بود و براس��اس 
بی اطالعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار 
بد اس��ت که یک مق��ام حرفی را بزند اما با قوانین کش��ور 

منطبق نباشد.
حس��ن روحان��ی رئیس جمهور، در جلس��ه هیئ��ت دولت 
گف��ت:  وزارت بهداش��ت و درم��ان تالش بس��یار خوبی را 
انجام داده کادر پزش��کی ما در این مقطع تاریخی از پایان 
بهمن تا به امروز بخش��ی س��رافراز در برابر مردم اس��ت و 
ما بس��یار س��رافرازیم در تاریخ ک��ه از روز اول تا به امروز 
در هیچ اس��تانی و شهرس��تانی نبوده بیم��اری که بخواهد 
ب��ه بیمارس��تانی مراجعه کند و در بیمارس��تان به روی او 

باز نباشد.
روحانی در بخش دیگری از س��خنانش وضعیت کشاورزی 
در کشور و محصوالت ناشی از آن را بهتر از سال های قبل 
توصیف کرد و کفت: امس��ا سال خوبی را پیش رو خواهیم 
داش��ت. رئیس جمهور اضافه کرد: امسال همه پیش بینی ها 
می گوید رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود. بانک مرکزی 
در گزارش خود وضعیت تورم را از 2 س��ال گذش��ته بهتر 
پیش بینی کرده است. اینطور نیست که رسانه های خارجی 
تبلیغ می کنند که مردم گرفتار هس��تند و مش��کالت زیاد 
اس��ت؛ امس��ال س��ال خوبی خواهد ب��ود. الیت��ه تحریم و 
مش��کالت کرونا را خواهیم داشت.حرف ها آنها کامال دروغ 
و بی اس��اس است. ما با پش��تیبانی یکدیگر و حضور مردم 
در صحن��ه و فداکاری بخش صنعت،کش��اورزی و خدمات 
ما ش��رایطی خوبی خواهیم داشت که آنچنان که دشمنان 
ترس��یم می کنند، نخواهد بود. ش��رایط م��ا علی رغم همه 
مشکالت ش��رایط نس��بتا قابل قبول و مطلوب برای مردم 
خواهد بود. رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنانش به 
گزارش دیوان محاسبات در مجلس شورای اسالمی درباره 
تفریغ بودجه 97 اش��اره کرد و گفت:  نظارت بس��یار خوب 

اس��ت و دس��تگاه های نظارتی باید کار خود را انجام دهند. 
وزارت اطالعات باید کار نظارتی انجام دهد، بازرس��ی باید 
کار قانون��ی خود را انجام دهد، همه دس��تگاهها باید بدون 
مالحظه وظیفه قانونی خود را انجام دهند. اما این دستگاه 
نظارتی دیوان برای همه آنهایی اس��ت که از بودجه دولت 

استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: دولت دو ِس��مت دارد؛ یکی اداره اجرائیات 
است دیگری اداره کل کشور است. نظارت دیوان محاسبات 
و محاسبه اینکه این پول ها چگونه خرج شده است مربوط 
ب��ه همه اس��ت. دولت هم اس��تفاده می کند، ق��وه قضاییه 

اس��تفاده می کند، قوه مقننه هم استفاده می کند. نهادهای 
نظام��ی انقالبی و فرهنگی هم اس��تفاده می کند، این یکجا 
نیس��ت، نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه تنها روی 
یک دستگاه نظارت کنید و بقیه را فراموش کنید. خیر باید 
انجام دهید اینجا خودی و غیر خودی نداریم، همه خودی 
هس��تند، هر کس از بودجه استفاده می کند خودی است و 

نظارت باید روی همه باشد.
روحانی با بیان این سوال که مگر نهاد نظارتی با دولت قهر 
اس��ت؟ گفت:  نهاد نظارتی برای تکمیل گزارشش با دولت 
حرف بزند، شما دیدید که شب گذشته رئیس بانک مرکزی 

به خوبی توضیح دادند، همه دس��تگاهها باید توضیح دهند. 
البته اش��کاالت را باید س��ازمان برنامه و بودجه، سخنگوی 
دولت و همه باید پاسخ دهند. ما از نظارت بدمان نمی آید، از 
نظارت خوشمان می آید، نظارت باید باشد، ما مجری قانون 
و من مسئول اجرای قانون هستم، اما می گویم نصفه و نیمه 
کار نکنیم این که برای س��ر سفره س��االد درست کنیم اما 
سر س��فره نیاوردیم بگوییم بعدا می آوریم، نمی شود اینها با 

هم است.
رئیس جمه��ور تصری��ح کرد:  من خواه��ش می کنم از همه 
عزیزان بیانش��ان به گونه ای نباش��د که مردم را دچار شبهه 
کنند. من بخش��ی از گزارش راجع به ارز شنیدم صد درصد 
غل��ط بود. کامال بی اطالعی محض از مقررات کش��ور. اینکه 
دستگاه نظارتی حرفی بزند که آن حرف منطبق نباشد خوب 
نیست. خواهش می کنم که همه عزیزان پاسخ الزم را بدهند 
این پاسخ نه برای دفاع از دولت بلکه برای دفاع از حق است، 

دفاع از واقعیت است.
روحانی در بخش دیگری از س��خناش با اشاره به سالروز 29 
فروردین گفت: عده ای می خواستند ارتش را نابود کنند و از 
بی��ن ببرند. گروهک ها در داخل ارتش نفوذ کرده بودند و از 
بیرون هم فشار می آوردند و امام کار بزرگی را انجام داد و آن 
روز 29 فروردی��ن ارتش به خیابان آمد و گفت ارتش فدای 
ملت و مردم در خیابان و پیاده روی ایس��تاده بودند و جواب 
می دادند ملت فدای ارتش.  آن روز پیوند مستحکم تاریخی 
و بی نظیر بین ملت ایران و ارتش ایران به وجود آمد که این 
پیوند جاودانه خواهد ماند برای همیشه و ما در این مدت این 
را دیده ایم، چه در زمان دفاع مقدس چه بعد از آن چه قبل 
از دفاع مقدس در س��ال 56 این پپون��د را دیده ایم. در همه 
مواقع نیروهای مسلح در صحنه بودند. ارتش در صحنه بوده 
است و به فرمانده کل ارتش و فرماندهان نیرو و رئیس ستاد 
مشترک و همه ستادها و افسران و درجه داران و کارمندان و 

سربازان تبریک و تهنیت عرض می کنم. تسنیم

طی ارس��ال گزارشی در خصوص »تامین ارز به نرخ دولتی ۴200 تومانی 
برای واردات کاال های اساس��ی و غیراساس��ی در سال 97« به دفتر رییس 
قوه قضاییه، آیت اهلل رییس��ی به دادس��تانی تهران دستور داد موضوع به 

صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی بررسی شود.
هفته گذشته رییس دیوان محاسبات کشور گزارشی در خصوص »تامین 
ارز به نرخ دولتی ۴200 تومانی برای واردات کاال های اساسی و غیراساسی 
در س��ال 97« ک��ه بابت آن بی��ش از چهار میلی��ارد و ۸20 میلیون دالر 
بالتکلیف مانده و علیرغم گذش��ت بیش از یک سال منجر به واردات کاال 
نش��ده اس��ت به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال نموده که آیت اهلل رییسی 
پس از مشاهده این گزارش، بالفاصه به دادستانی تهران دستور داده است 

موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی بررسی شود.
بنابراین گزارش، عادل آذر رییس دیوان محاس��بات که روز سه شنبه در 
نشس��ت علنی مجلس شورای اسالمی به ارائه گزارش��ی از تفریغ بودجه 

سال 97 پرداخت، طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴200 تومانی 
اش��اره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در س��ال 97 ب��ه صرافی ها و وارد 
کنندگان کاال های اساس��ی و غیراساسی داده شده ۳1 میلیارد دالر بوده 
است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دالر ما به ازای واردات کاال نداشته 

است.
وی اف��زود: همچنین قرار بوده حدود 12 هزار میلی��ارد تومان بابت مابه 
التفاوت قیمت ارز به حساب بانک های عامل واریز شود که با پیگیری های 
دیوان تا س��ال 9۸ تنها 2 هزار میلیارد تومان آن بازگش��ته و 10 هزار و 

500 میلیارد د آن تاکنون بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر 
ش��خص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررس��ی 
و مش��خص کردیم که چه میزان کاال وارد ش��ده و یا تخلف صورت گرفته 

است.  مرکز رسانه قوه قضاییه

فرمانده کل ارتش: 

۱۱ هزار کادر پزشکی و درمانی ارتش در خط مقدم 
مقابله با کرونا قرار گرفتند

سرلشکر موسوی عنوان کرد: 11 هزار کادر پزشکی و درمانی ارتش در خط مقدم مقابله با کرونا قرار گرفتند و همه ارتش 
و خانواده های آنها نیز در پشتیبانی از آنها مخلصانه و ایثارگرانه وارد شدند.

امیر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اس��المی ایران بمناسبت 29 فروردین، روز ارتش و 
حماسه آفرینی های نیروی زمینی پیام تبریکی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است؛ عید ملی 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسالمی ایران، یادگار ارزشمند حضرت امام)ره( و 
روز حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان را به محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(، 
ملت ش��ریف ایران، نیروهای مس��لح و همرزمان عزیزم در ارتش و خانواده های محترم آنها تبریک عرض می کنم. توفیق 
پوشیدن لباس سربازی ارتش اسالم و مجاهدت در دو عرصه مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان از یک سو و کمک و 
یاری به مردم از سوی دیگر، نعمت بیکران الهی است که خداوند بزرگ بر برگزیدگان ملت ایران عطا فرموده و ما بر این 
نعمت پروردگار کریم ش��اکر و سپاس��گزاریم. ارتش جمهوری اسالمی ایران سال 9۸ را در حالی به پایان رساند که مردم 
ای��ران، دچ��ار بالی ویروس کرونا، نیازمند کمک بودند؛ ارتش یکبار دیگر با چهره »ُرَحَماُء بَْیَنُهْم« در جبهه »ارتش فدای 
ملت« صادقانه وارد شد و این بار بیش از 11 هزار کادر پزشکی و درمانی ارتش در خط مقدم قرار گرفتند و همه ارتش و 

خانواده های آنها نیز در پشتیبانی از آنها مخلصانه و ایثارگرانه وارد شدند.
 اینجان��ب به همه همرزمان عزیزم در س��تاد ارتش، ق��رارگاه پدافند هوایی، نیروهای زمین��ی، پدافند، هوایی و دریایی و 
س��ازمان های عقیدتی سیاس��ی و حفاظت اطالعات و بویژه مدافعان خط مقدم سالمت خداقوت عرض می کنم و قدردان 
هم��ه زحم��ات و تالش های خالصانه و بی ریای آنها هس��تم و از همه خانواده های فهیم و صبور و موقعیت ش��ناس ارتش 
جمهوری اس��المی ایران که در این ش��رایط ویژه، مردم کش��ور و رزمندگان ارتش را بیش از گذشته حمایت و پشتیبانی 
کردن��د نی��ز خالصانه تش��کر و قدردانی می نمایم و عزت و س��المتی و توفیق روز افزون هم��گان را از درگاه قادر متعال 

خواستارم. روابط عمومی ارتش

با حضور سرلشکر سالمی

دستاوردهای جدید سپاه در تشخیص »کرونا«
 رونمایی شد

فرمانده کل سپاه از جدیدترین دستاورد علمی و تحقیقاتی در حوزه تشخیص کرونا که توسط متخصصان بسیجی تولید شده 
است رونمایی کرد. آیین رونمایی از سامانه هوشمند تشخیص لحظه ای ویروس کرونا با نام »مستعان« با حضور سردار سرلشکر 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه ، سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار احمد عبداللهی معاون 
سالمت، آموزش پزشکی و پدافند زیستی سپاه و سردار جاللی فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( در ستاد فرماندهی 
کل س��پاه برگزار شد. س��امانه 100 درصد بومی و ایرانی »مستعان« سامانه ای کاربردی است که قابلیت تشخیص لحظه ای 
ویروس کرونا از راه دور و بدون تماس فیزیکی را در 5 ثانیه دارد و در پایش فردی، اجتماعی و ارزیابی های محیطی می تواند 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. این س��امانه برای اولین بار در دنیا با هدایت و حمایت و پشتیبانی قرارگاه جهاد علمی سالمت بقیه 
اهلل)عج( و قرارگاه جهاد علمی و فناوری بس��یج، توس��ط ظرفیت های دانش بنیان بسیج علمی کشور ساخته و به مرحله بهره 
برداری رس��یده است. سامانه هوشمند تشخیصی »مستعان« با تغییرات جزئی قابلیت ارتقا در فازهای بعدی را دارد که پس 
از اخذ مجوزهای الزم در تعامل با وزارت بهداشت، این مهم نیز در آینده نزدیک محقق خواهد شد. سرلشکر حسین سالمی 
فرمانده کل س��پاه در حاش��یه این مراسم گفت: این دستاورد یک پدیده علمی و فناوری نوظهور و منحصر به فردی است که 
بعد از شیوع کرونا در کشور توسط بسیجیان دانشمند و با اخالص این پدیده توسعه پیدا کرد. وی افزود: اساس آن این است 
که با استفاده از ایجاد میدان مغناطیسی یعنی استفاده از ویروس دوقطبی که داخل این دستگاه تعبیه می شود، هر نقطه ای از 
محیط تا شعاع صد متر که آلوده باشد آنتن این دستگاه در مقابل آن قرار می گیرد و در عرض 5 ثانیه موفق می شود که نقطه 
آلوده را کشف کند. فرمانده کل سپاه گفت: این دستگاه نیاز به خون گیری ندارد و از راه دور انجام و هوشمندانه عمل می کند 
یعنی برای غربالگری انبوه اس��تفاده می شود و سطوح آلوده و انسان هایی که آلوده هستند کاماًل تشخیص می دهد و در عین 

حال برای ضد عفونی های هوشمند هم پاسخ می دهد که بی جهت نقاط غیر آلوده ضدعفونی نشود.
سرلشکر سالمی تصریح کرد: این یک پدیده علمی شگفت انگیز است و در بیمارستان های مختلف تست شده و بیش از ۸0 

درصد دقت و صحت آن جواب داده است و مبنای خیلی خوبی برای هر نوع ویروسی خواهد بود. سپاه نیوز

سریال من هم کرونایی شدم 
)قسمت دو هزار و هشتصد و بیستم(

ش��نبه: حالم زیاد خوب نیس��ت. سرفه های خشک 
اذیتم می کن��د. خانباجی می گوید مال تخمه های 
بودداده دیش��ب اس��ت اما خودم احس��اس می کنم 
کرونایی ش��دم. یادم باش��د امروزز که خبرنگارها با 
رعای��ت فاصله اجتماعی به دیدن��م آمدند چند تا از 
این س��رفه های خشک را در حضورشان فعال سازی 

کنم.کالس دارد.
یک شنبه: امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم 
گرفتیم واردات تویوتا کرونا را به ایران ممنوع کنیم. 
یکی از کارشناسان گزارش داد که از این مدل تویوتاها 
دیگر در ژاپن هم تولید نمی ش��ود که ما وارداتش را 
ممنوع اعالم کنیم. به هر حال تصمیمی بود که گرفته 
ش��د و آبی بود که ریخته شد. کوتاه نیامدیم. گفتیم 
عجالتا و عندالمطالبه واردات خودروی تویوتا کروال را 

ممنوع کنند تا ببینیم خدا بعدا چه می خواهد.
دوش��نبه: هر روز برای این مردم تصمیمات مهم می 
گیریم و باز ناشگری می کنند. واقعا بویی از معرفت 
نبردن��د. امروز هم تصمیم گرفتیم مراس��م س��یزده 
بدر را بیندازیم س��یزدهم مهرماه ک��ه بروند در دل 
طبیعت حال کنند اما یکی از مشاوران پیشنهاد داد 
اعالمم عمومی نکنیم. ایش��ان عقیده داشت مردم با 
استکبارجهانی همسو شده اند و پیشنهادهای راهگشا 

و خردمندانه ما را مورد تمسخر قرار می دهند.
س��ه شنیه: امروز صد و هفتاد و هشت مسئول دیگر 
هم اعالم کرده اند که کرونایی ش��ده اند. ش��ور همه 
چیز را در می آورند. تقلید هم می کنید یک جوری 
بکنید که مواضع همه ش��بیه همدیگر نباش��د. خدا 
را ش��کر ما و معاون وزیر بهداش��ت زودتر از دیگران 

مواضع خودمان را به مردم نشان داده بودیم.
چهارش��نبه: یک تصمیم دیگر ب��رای کاهش تلفات 
ویروس کرونا گرفته ایم نقل! نبات! عس��ل! زعفران! 
خداوکیلی کار ما خیلی درست است افسوس که قدر 
ما را نمی دانند. گفته ایم که از کسانی که حرف اول 
اسمش��ان از الف تا سین اس��ت روزهای فرد از خانه 
بیرون بیایند و از س��ین تا ی هم روزهای زوج تا این 

بحران کرونا را هم با سالمت پشت سر بگذاریم.
پنجش��نبه: پارک ها را از بعد س��یزده بدر باز کرده 
بودیم اما خیلی ها مثل ما مسئوالن کرونایی شدند.
دستور دادیم بستند. حاال فردا شیر یا خط می کنیم 
اگر شیر آمد دوباره باز می کنیم. شیر برای سالمتی 

خیلی مفید است.
جمع��ه: ام��روز خودم��ان را قرنطینه ک��رده ایم. به 
خانباج��ی هم گفته ایم برایمان اس��فند دود کند تا 
چش��م نخوریم.خدایی مردم خیلی حسود و بدجور 

شده اند. خدا به ما مسئوالن رحم کند

ننجون
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گزارش

۴ هزار نقطه کشور را گندزدایی و ضدعفونی کرده ایم
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش گفت: ایجاد پس��ت های متعدد بیماریابی در 
شهر و روستا جهت شناسایی و اعزام بیماران به مراکز درمانی و ضدعفونی 
ک��ردن معابر ازجمله اقدامات نیروی زمینی ارتش اس��ت و تاکنون بیش از 
۴ هزار نقطه در سراس��ر کشور ضدعفونی شده است.امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری  با اشاره به اقدامات گسترده  نیروی زمینی ارتش در مقابله با شیوع 
ویروس کرونا گفت: نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسالمی ایران تاکنون 
در ورودی 2۴ استان و 2۴2 شهر حضور یافته و خدمت رسانی کرده است.وی با بیان 
اینکه تا امروز 9 هزار و 900 تخت در قالب بیمارس��تان موقت و نقاهتگاه در سراسر 
کش��ور ایجاد کرده ایم، گفت: نیروی زمینی ارتش تا امروز در 5 ش��هر بیمارس��تان 
صحرای��ی راه اندازی کرده اس��ت.امیر حیدری گفت: جلوگیری از پیش��رفت کرونا و 

تبدیل تهدید به فرصت دو هدف اصلی نیروی زمینی ارتش است. میزان

مجلس یازدهم جبران خسارات مشاغل از کرونا را پیگیری می کند
اهلل وردی دهقانی گفت: مجلس یازدهم پیگیر جبران خس��ارات و تحقق 
وعده ه��ای دول��ت در جه��ت حمایت از صنایع آس��یب دیده ناش��ی از 
ش��یوع ویروس کرون��ا خواهد بود.منتخب مردم ورزق��ان در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری تس��نیم، با اش��اره به تأثیرات اقتصادی بح��ران کرونا، گفت: 
شیوع ویروس کرونا اثرات منفی بر بخش های مختلف اقتصادی گذاشته که 
در این میان به دلیل لغو شدن سفرها و تعطیلی رستوران ها و هتل ها، بیشترین 
آسیب بخش گردشگری وارد شده اس��ت.وی گفت: باید تولیدکنندگان کوچک 
در چنین شرایطی با اقدامات حمایتی سر پا نگه داشته شوند تا از چرخه اقتصاد 
خارج نش��وند، زیرا اگر رها ش��وند از چرخه تولید خارج ش��ده و در این صورت 

احیای مجدد آن ها هزینه های فراوانی دارد. تسنیم

شورای عالی مدیریت بحران برای مقابله با کرونا تشکیل شود
 رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: شورای عالی 
مدیریت بحران برای مقابله با کرونا تش��کیل شود. محمد جواد کولیوند 
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در تذکری گفت: 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی سال گذشته قانون مدیریت بحران را 
بعد از فراز و نش��یب های بسیار و هماهنگی های بسیار مصوب کردند که 
توس��ط رئیس جمهور ابالغ ش��د. وی افزود: در حال حاضر ستاد ملی کرونا 
به ریاس��ت رئیس جمهور تشکیل شده است این س��تاد می تواند در قالب قانون 
مدیریت بحران فعالیتش را دنبال کند لذا درخواست ما از رئیس جمهور تشکیل 
شورای عالی مدیریت بحران براساس قانون موجود است. نماینده کرج در مجلس 
ش��ورای اس��المی همچنین از رئیس جمهور برای برداش��تن  موضوع مربوط به 

شعاع 120 کیلومتری هوایی تشکر کرد. فارس

روحانی: 

گزارش دیوان محاسبات راجع به ارز ۱۰۰درصد غلط است

رییس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد

بررسی ویژه گزارش دیوان محاسبات از اختصاص ارز 4200 تومانی


