
توضیحات دستیار قالیباف درباره نحوه 
شکل گیری کمیسیون های مجلس

دستیار سیاسی و رس��انه ای رئیس مجلس شورای 
اس��امی توضیحات��ی درب��اره نحوه ش��کل گیری 
کمیس��یون های تخصص��ی مجل��س ارائ��ه و اعام 
ک��رد: اعضای کمیس��یون ها براس��اس »قاعده های 
روشن، امتیازبندی مبتنی بر صاحیت ها و سوابق« 

انتخاب شدند.
محمدس��عید احدیان در رش��ته توئیتی به تشریح 
برنام��ه مجل��س یازده��م ش��ورای اس��امی برای 
مب��ارزه با تبعیض و رانت های همیش��گی در حوزه 

کمیسیون های مجلس پرداخت.
متن توئیت های احدیان به شرح زیر است.

در مجل��س یازده��م اولی��ن گام ه��ای ضدتبعیض 
و رانت ه��ای همیش��گی در م��ورد کمیس��یون ها 
برداش��ته ش��ده اس��ت: اول- اعضای کمیسیون ها 
براس��اس »قاعده های روشن، امتیازبندی مبتنی بر 
صاحیت ها و س��وابق« انتخاب ش��دند و ارتباطات 
ف��ردی و البی ها کم تأثیر ش��د. دوم- جایگاه مهم 

دبیری کمیسیون متحول شده است.
ای��ن جای��گاه پیش از ای��ن به علت دسترس��ی به 
اطاعات خاص کمیسیون ها و توانایی تأثیرگذاری 
ب��ر طرح ه��ا و لوای��ح، موقعیتی کام��ا رانتی بوده 
است. افرادی با استفاده از رابطه ها، مدت ها در این 
پست ها مش��غول به کار بوده و قدرت عجیبی پیدا 

کرده بودند.

اخبار

در ش��رایطی که جمهوری اس��امی ایران همچنان تحت 
تحریم های تس��لیحاتی قرار دارد و با وج��ودی که آمریکا 
تاش کی کند مانع اجرای لغو تحریم های تسلیحاتی ایران 
ش��ود، نیروهای مسلح کش��ورمان د راه پیشرفت در زمینه 
تحهیزات و تس��لیحات نظامی پیشرو هس��تند و تحریم ها 
نتوانس��ته است مانعی بر س��ر راه تاش و پیشرفت در این 

زمینه شود.
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران امروز افتخار این را 
دارند که هم��ه تجهیزات و اداوات نظامی را برای نیروهای 
مس��لح، در داخل تولید می کنند و هیچگونه وابس��تگی به 
کش��ورهای خارحی ندارند. پیشرفت های موشکی که یکی 
از بهتری��ن تصمیمات و اقدامات ای��ران برای خودکفایی و 
ارتقاء توان موشکی بود، توانسته است به عرصه های بزرگی 
دست یابد که باعث شده تا دشمنان از این قدرت موشکی 
واهمه داش��ته باشند و همین توانمندی ها عاملی بازدارنده 

در مقابل طمع دشمنان است.
نکته قابل توجه که اهمیت زیادی هم دارد، این است که دیگر 
نهادها و س��ازمان ها نیز باید از الگوی پیش��رفت های نظامی 
تبعیت کنند و راهی را که نیروهای مسلح جمهوری اسامی 

ایران در پیش گرفته اند، چراغ راهی برای خود بدانند.

نیروهای مس��لخ با عواملی چ��ون مدیریت جهادی و تفکر 
انقابی همراه با تعهد و تخصص توانس��ته اند به این مقطع 
از پیش��رفت های نظامی و دفاعی دست یابند در حالی که 
تحریم  ه��ای تس��لیحاتی از تحریم های اقتصادی ش��دیدتر 
بوده است. جمهوری اسامی ایران با تکا به توانمندی های 
دانش��مندان و متخصصین جوان داخلی عاوه بر پیشرفت 
در زمینه موشکی،  در زمینه ساخت و طراحی جنگنده بمب 

افکن نیز تاش کرده و توانسته است با وجود پیچیدگی های 
خاص این بخش از تس��لیحات نظامی؛ دستاوردهای بزرگی 

داشته باشد.
همزمان با تش��دید فش��ارهای آمریکال برای جلوگیری از 
لغو تحریم های تس��لیحاتی ایران، وزارت دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح 3 فروند دیگر از جنگنده بمب  افکن های 
س��اخت داخل را تحوی��ل نیروی هوای��ی ارتش جمهوری 

اسامی ایران داد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
صبح پنجشنبه 3 فروند جنگنده جدید کوثر ساخت ایران 

را به نیروی هوایی ارتش تحویل داد.
در این مراسم که در پایگاه هوایی اصفهان برگزار شد،عاوه بر 
امیر حاتمی وزیر دفاع و سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، امیر 
خلبان نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش و محمدباقر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند. امیر حاتمی 
پس از تحویل رسمی این 3 جنگنده به ارتش طی سخنانی 
اظهار داشت: بعد از اینکه در 31 مرداد 97 اولین فروند جت 
پیش��رفته ایرانی کوثر رونمایی و تحویل نیروی هوایی شد و 
در آبان همان س��ال خط تولید این جت رونمایی شد، اکنون 
ش��اهد رونمایی از 3 فروند هواپیمای تولید شده از این مدل 
هستیم که نشان دهنده تاش متخصصان عزیز ما در شرایط 
کرونایی اس��ت. وی افزود: ما در کنار ساخت این هواپیما به 
دستاوردهای بزرگی رسیدیم که برای کشور بسیاری ارزشمند 
است. امروز امکان ساخت همه زیرسامانه های کشور در حالی 
فراهم ش��ده شرکت های مختلف دانش بنیان و دانشگاه های 
کش��ور در حال همکاری با ما هستند و این نوید را به ما می 
دهند که ما در سکویی ایستاده ایم که تجهیزات پیشرفته تر 

هوایی را به زودی به عرصه تولید برسانیم.

ارزش کفشهای شهید  سلیمانی
 از سر ترامپ بیشتر است!

ادامه از صفحه اول
در نیوی��ورک، معترض��ان ب��ا در دس��ت داش��تن 
پاکاردهایی با مضامین ضد جنگ، خروج نظامیان 
آمریکای��ی از غرب آس��یا و پایان دادن به جنگهای 

این کشور در منطقه را خواستار شده بودند.
ش��رکت کنندگان که برخی از آنها تصاویر س��ردار 
قاس��م س��لیمانی و پرچم ای��ران را هم به دس��ت 
داش��تند، حمله تروریس��تی اخیر آمریکا که سردار 

سلیمانی را به شهادت رساند، محکوم کردند.
از دی ماه س��ال 98 تا تیر م��اه 99 بیش از 5 ماه 
میگذرد و اوضاع و شرایط ایاالت متحده به گونهای 
پیش رفته اس��ت که نش��ان از تحوالتی در آمریکا 
دارد.  در اق��دام جوان آمریکای��ی، این تنها عکس 
س��ردار شهید سلیمانی و سخن سید حسن نصراهلل 
نیس��ت که بر روی یک پاکارد نقش بس��ته است، 
بلکه تفکرات و اندیش��ههای آنها اس��ت که تا قلب 
آمری��کا نیز نفوذ کرده و معترضی��ن اکنون مفهوم 
سخن دبیرکل حزب اهلل را درک می کنند که گفته 
بود »ارزش کفشهای سردار سلیمانی از سر ترامپ 

بیشتر است.«

سرمقاله

ادامه راه پیشرفت های موشکی در ساخت جنگنده بمب افکن
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وزارت دفاع 3 فروند جنگنده جدید کوثر را به نهاجا تحویل داد 
گزارش

آخرین جزئیات انفجار در منطقه پارچین
 س��خنگوی وزارت دف��اع گفت: مجموع��ه و منطقه مخ��ازن گازی که در 
پارچین منفجر شد تحت کنترل است و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

امیر سرتیپ داوود عبدی معاون فرهنگی و روابط عمومی وزارت دفاع درباره 
آخرین اخبار پیرامون حادثه شرق تهران گفت: اتفاق در جنوب شرقی تهران 

به دلیل نشت مخازن گاز بود که در منطقه عمومی پارچین رخ داد.
وی افزود: نشت گاز عامل انفجار و شعله ور شدن آتش شد که با اقدام به موقع 

یگان های آتش نشانی و اطفای حریق مهار شد و هیچ آسیبی به افراد وارد نشد.
معاون فرهنگی و روابط عمومی وزارت دفاع اظهار داش��ت: الحمداهلل هیچ مش��کل 

خاصی نداریم و همه چیز طبق روال عادی طی مسیر می کند.
عبدی گفت: منطقه حادثه یک تپه بوده و منطقه مسکونی نیست و خدا را شکر به 

کسی آسیبی وارد نشده است. روابط عمومی وزارت دفاع

مجلس در مسیر استقرار عدالت همراه قوه قضائیه خواهد بود
نایب رئیس مجلس گفت: در مس��یر اس��تقرار عدال��ت و احقاق حقوق 

مردم، مجلس همراه و در کنار قوه قضائیه خواهد بود.
سید امیرحسین قاضی زاده هاش��می اظهار داشت: مادامی که مدیران 
وادار به نشس��تن بر صندلی های داغ و در اتاق های شیش��ه ای نباشند، 
نمی ت��وان صرفاً با تکیه بر پیش فرض س��امت نفس اف��راد، امور حیاتی 
مردم را به صاحب منصبان س��پرد. اگر ذغال داغ و بیم آتش نباش��د، حتی 
برادر امیرالمومنین بودن هم مانع از نشس��تن بر سفره معاویه نخواهد شد. نایب 
رئی��س اول مجلس ش��ورای اس��امی در پایان ضمن تبریک هفت��ه قوه قضائیه 
خاطرنش��ان کرد، مجلس برای ارتقاء اعتماد عمومی م��ردم که مهمترین عامل 
ایجاد کننده سرمایه اجتماعی است، همگان باید دست به دست یکدیگر بدهیم، 

و در این راه دشوار، مجلس نیز در کنار قوه قضائیه خواهد ایستاد. فارس

احتمال استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
عضو هیئت رئیسه مجلس در حساب کاربری خود در توئیتر، به افزایش 
قیمت مرغ و تخم مرغ در کش��ور واکنش نشان داد و نوشت: وزیر باید 
به سرعت وارد عمل شده و قیمت ها را تعدیل کند و اال طرح استیضاح 
به جریان خواهد افتاد.  س��ید ناصر موسوی الرگانی عضو هیئت رئیسه 
مجلس در حس��اب کاربری خود در توئیتر، به افزایش قیمت مرغ و تخم 

مرغ در کشور واکنش نشان داد.
متن این توئیت به شرح زیر است: قیمت مرغ به ۲۰ هزار و هر شانه تخم مرغ به 
حدود 3۰ هزار تومان رس��یده است. دست کم ۴۰ درصد افزایش یکباره قیمت. 
از وزارت جهاد کش��اورزی رهاشدگی قیمت های مایجتاج ضروری مردم پذیرفته 
نیس��ت. وزیر باید به س��رعت وارد عمل شده و قیمت ها را تعدیل کند و اال طرح 

استیضاح به جریان خواهد افتاد. میزان

پلی�س فت�ا حواس�ش 
باشد

وزیر کش��ور: ج��ای بیان دالیل 
اتفاقات آبان ماه، مجلس نیست.

با توج��ه به این اظهارنظر به نظر ش��ما جای 
بیان دالیل اتفاقات آب��ان ماه در کدام یک از 

مکان های زیر است؟
ال��ف( س��الن جلس��ات ش��ورای آرد و ن��ان 

شهرستان مارد
ب( منزل مسکونی عمه رهبر کره شمالی

ج( لوکیشن اصلی سریال پایتخت
د( تاکسی نارنجی هاشم آقا

نماین��ده مای��ر: وزیر کش��ور بای��د از قیمت 
پراید...

نقطه چین باال را با گزینه نامناسب پر کنید.
الف( احساس غرور کند.

ب( عبرت بگیرد.
ج( ذوق کند.

د( خجالت بکشد.
جراید: وحید خزایی دوباره دستگیر شد.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( ایش��ان به زودی از پنجره هتل پرت می 

شود.
ب( پلیس فتا حواسش به همه چیز هست.
ج( وحید خزایی حواسش به هیچی نیست.

د( وحید خزایی به زودی آزاد می شود.

  نامه روسای کمیسیون های مجلس 
به روحانی

 روند هفت ساله را تغییر دهید 
که مجلس سکوت نخواهد کرد

رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس در نامه ای به رئیس 
جمهور درمورد مشکالت اقتصادی و معیشتی و گرانی های 
اخیر تصریح کردند: روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر 
دهید چرا که مجلس یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در 

طول تاریخ بی نظیرند، سکوت نخواهند کرد.
متن نامه رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسالمی به 

این شرح است.
اکن�ون که در آس�تانه ورود به هش�تمین س�ال از دوران 
خدمت ش�ما تحت عنوان عالی ترین مقام اجرایی کش�ور 
هس�تیم و مجلس یازدهم با هدف احیای ارزشهای انقالب 
اس�المی کار خود را آغاز نموده ، ش�اهد وضعیت دردناکی 
هس�تیم که آن را شایسته ملت شهید پرور ایران اسالمی 

نمیدانیم، از این روی و براس�اس وظیف�ه انقالبی و قانونی 
خویش مبنی بر نظارت بر قوه مجریه و همچنین به موجب 
اصل هشتم قانون اساسی و به عنوان نمایندگان ملت غیور 
ایران الزم اس�ت نکاتی را به شما به عنوان مسئول اجرای 
قانون اساس�ی که در اصل یکصد و س�یزدهم این قانون بر 

آن تاکید شده است تذکر دهیم.
جناب آقای رئیس جمهور

شما در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند 
متعال سوگند یادکرده اید که پاسدار قانون اساسی باشید، 
قانونی که داش�تن مسکن مناسب را حق هر فرد دانسته و 
وظیفه ایجاد امکان اش�تغال برای هر فرد را بر عهده دولت 
گذارده اس�ت ، قانونی که بر منع انحصار، احتکار و اسراف 
و همچنین افزایش تولیدات کش�اورزی، دامی و صنعتی تا 
رسیدن به خودکفایی و رهیدن از وابستگی تاکید دارد. اما 
اکنون در آس�تانه 8 سالگی دولت شما فاصله نظام مقدس 
جمهوری اس�المی ب�ا این اصول چه میزان اس�ت؟ آیا این 
حجم گس�ترده از جوانان بیکار از کشوری جز ایران بر این 
خاک قدم میگذارند؟ آیا آنانی که در تامین معیش�ت خود 
درمانده اند و برای حداقل های زندگی خود مجبور به چند 
نوبت کار در روز هس�تند ش�هروندان ایران نیس�تند؟ ای 
کاش در مس�یری که به محل کار میروید صورت کودکانی 

که از فقر مشغول کار هستند یا زباله گردانی که برای لقمه 
ای نان میجنگند را هم بنگرید.

آقای دکتر روحانی
آیا از قیمت روز افزون مواد غذایی اطالع دارید؟ آیا از نسبت 
حداقل های یک سبد غذایی با حقوق یک کارگر، یک کارمند 
و یک معلم اطالع دارید؟ افزایش تورم در بخش مسکن اعم 
از خرید و اجاره به گوش�تان رسیده است؟ نرخ رو به فزونی 
خدمات در بخش حمل و نقل و قیمت تهیه خودرو شخصی 
را میدانی�د؟ اگر میدانید از ج�وان تحصیلکرده بیکار توقع 
کدام امی�د را در دولت تدبیر و امید دارید؟ آمار افزایش�ی 
ط�الق و کاهش ازدواج، کاهش فرزن�دآوری و روند صعودی 
آسیبهای اجتماعی به س�مع و نظر شما میرسد؟ صعوبت و 
سختی های پیش روی کارآفرینان و سنگ اندازی در مقابل 
صنعتگران در ساختار اداری دولت شما با وظایفی که همین 
دولت در برنامه شش�م توسعه برای خود هدف گذاری کرده 
است چه همخوانی دارد؟ مسئولی که در مقابل سوء عملکرد 
دس�تگاه زیر نظر خود به جای اص�الح روندها و عملکردها 
تاسف میخورد چه نسبتی با روحیه جهادی و اسالمی دارد؟ 
بی انگیزگی و رخوت در برخی اطرافیان ش�ما موج میزند و 
این پدیده موجب ایجاد حس رهاش�دگی از منظر اقتصادی 
در بین مردم شده است. این تنها ارزش پول ملی نیست که 

هر روز رو به کاهش اس�ت بلکه امی�د و آرزوی صدها هزار 
جوان است که دستخوش نامالیمات و تغییرات مکرر اقتصاد 

دولت شما می شود.
آقای رئیس جمهور

حساسیت مسئولیت شما ایجاب میکند که همچون پدری 
دلسوز و نگاهبانی تیزبین اوضاع و احوال جامعه و جهان را 
رصد کنید و برای حوادث واقع شده پیش از بحران تدبیری 
اندیش�ید، به قول شیخ اجل س�عدی : عالج واقعه پیش از 

وقوع باید کرد/ دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

به روزگار سالمت سالح جنگ بساز 
 وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست

اینک�ه رییس دولت پس از وقوع ح�وادث و فجایع از آنها با 
خبر ش�ود و به آنها لبخند بزن�د در کدامین منطق پذیرفته 
است؟ از شما تقاضامندیم نصیحت این برادران ایمانی خود 
را بپذیرید و روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید چرا 
ک�ه مجلس یازدهم با هدف احی�ای انقالبی گری پا به میدان 
گذاشته و بر سر آرمانهای خود خواهد ایستاد پس بنای آنچه 
سابقا با مجلس داشته اید را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان 
مردم در مجلس یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول 

تاریخ بی نظیرند، سکوت نخواهند کرد. فارس

فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در تهران ضمن اش��اره به 
پیش بینی ابت��ای 1۴ تا ۲۰ درصد س��اکنان تهران به 
کرون��ا گفت: بیش��ترین میزان ابتا به کرون��ا در تهران 

مربوط به منطقه ۴ است .
دکتر علیرضا زالی فرمانده س��تاد عملیات مدیریت کرونا 
در کانش��هر تهران در گفت وگوی زن��ده بخش خبری 
ش��بکه تهران با اش��اره به مطالعات انجام شده از ابتدای 
اس��فند ماه تاکنون اظهار کرد: بر اساس مطالعات پیش 
بینی می ش��ود که 1۴ تا ۲۰ درصد ساکنان شهر تهران 

تاکنون به بیماری کرونا مبتا شده اند.
زالی با اش��اره به آمار مبتایان در مناطق مختلف تهران 
و گستردگی جغرافیایی و جمعیتی تصریح کرد: یافته ها 
حاکی از آن اس��ت که بیشترین میزان ابتا به کرونا در 
تهران مربوط به منطقه ۴ ش��هری است که با 9۰۰ هزار 
نفر، پرجمعیتترین منطقه شهری و جغرافیایی تهران به 

شمار می رود.  
به گفته وی منطقه ۲ تهران با جمعیت 8۰۰ هزار نفر در 
رتب��ه دوم از نظر میزان ابتا به کرونا قرار دارد و مناطق 

1۴ و 5 نیز در رده های سوم و چهارم قرار می گیرند.
فرمانده س��تاد مقابله با کرون��ا در تهران کمترین میزان 
ابتا به کووید 19 در مناطق ش��هری تهران را مربوط به 

مناطق ۲1 و ۲۲ ذکر کرد.
وی اف��زود: باالترین میزان م��رگ و میر در تهران نیز به 
ترتیب مربوط به مناطق ۴، 1۴، ۲ و 5 است که با توجه 
به این که منطقه ۴ یکی از مناطق گسترده و پرجمعیت 
تهران اس��ت در رده اول از نظر میزان ابتا به بیماری و 

مرگ  و میر ناشی از کرونا قرار دارد.
زالی توصیه ک��رد که به منظور کنترل و پیش��گیری از 
ش��یوع بیماری، گروه های 16 گانه پرخطر از جمله افراد 
باالی 65 س��ال و مبتایان به بیماری های مزمن توسط 
مس��ئوالن اداره ها و بخش های دولتی و خصوصی در فاز 
دورکاری قرار داده شوند. همچنین افرادی که به بیماری 
کرونا مبتا ش��دند و یا طبق نظر پزش��ک دارای عائم 
مش��کوک هستند،  در منزل بمانند و تا دو هفته پس از 
زمان شروع عایم از حضور در محل کار اجتناب کنند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کانشهر تهران از بستری 
378 بیمار در بخش های عادی و ویژه در بیمارستان های 
تهران در روز گذش��ته خبر داد و گفت: در ۲۴ س��اعت 
گذشته ۲85 بیماردر بخش های عادی و 93 بیمار نیز در 
بخش��های ویژه با تشخیص کووید 19  بستری شدند که 

نسبت به روز قبل شاهد افزایش آماری بوده ایم.
وی اف��زود: 6.3 درصد مراجعان س��رپایی به بخش های 
بهداش��تی و درمانی در طی این مدت نیاز به بستری در 
بیمارستان داشتند که نسبت به روز قبل حدود 1 درصد 

افزایش داشته است.
ب��ه گفت��ه زالی 3۰7 نفر نیز در ش��بانه روز گذش��ته از 
بیمارس��تان های تهران ترخیص ش��دند که تفاوت قابل 

توجهی نسبت به روز گذشته نداشته است.
وی با اش��اره به نظارت کارشناس��ان بهداشت محیط و 
بهداش��ت حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در 
تهران بر نحوه اجرای پروتکل های بهداش��تی از س��وی 
اصناف و مش��اغل خاطرنش��ان کرد: قرار است تیم های 

رئیس جمه��ور گفت: در ح��ال ورود به مرحله دیگری از 
مقابله با کرونا هس��تیم که اس��تفاده از ماسک را ناگزیر 

کرده است.
حجت االس��ام حسن روحانی رئیس جمهور، در نشست 
روس��ای کمیته های تخصصی ستاد ملی کرونا گفت: هر 
چن��د اوج گیری دوباره ش��یوع بیماری و افزایش ش��مار 
مبتای��ان و درگذش��تگان در برخی از شهرس��تان های 
کشور را در دو هفته اخیر شاهد بوده ایم، اما آمار کلی از 

کاهش شیوع بیماری در کشور حکایت دارد.
رئی��س جمه��ور با بی��ان اینکه جهان در ح��ال ورود به 
مرحله دیگ��ری از مقابله با ویروس کرونا اس��ت، اظهار 
داش��ت: ای��ران نی��ز در این زمینه مس��تثنی نیس��ت و 
بای��د همانند مراح��ل قبلی مقابله با ای��ن ویروس، جزو 
کش��ورهای پیش��تاز در مرحله جدید باشیم و سریع تر و 

موثرتر عمل کنیم.
روحان��ی الزام همگانی به اس��تفاده از ماس��ک و اجرای 
دقیق دس��تورالعمل های بهداش��تی را اقدامی ناگزیر در 
مرحله جدید مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد و افزود: 
هر چند در برخی از کشورها جرایم سنگینی برای نقض 
قوانین بهداشتی اعمال می شود، اما امیدواریم همانگونه 
که در دوره قبل با همراهی مردم نیازی به اعمال جریمه 
و استفاده از رفتارهای قهری نداشتیم، در مرحله جدید 

نیز نیازی به استفاده از قوه قهریه نباشد.
وی گف��ت: ب��رای اجب��اری کردن اس��تفاده از ماس��ک 
ب��رای عموم م��ردم، تولید و عرضه ف��راوان آن با قیمت 
ارزان اس��ت ک��ه در کنار گام های موث��ر وزارت صمت و 

بخش های تولیدی کشور، آموزش ساخت ماسک خانگی 
قابل شستش��و توسط دس��تگاه های تبلیغی نیز از جمله 
اقدامات الزم و ضروری اس��ت که مردم در فش��ار تهیه 

ماسک نباشند.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه م��ردم ب��ا رعایت اصول 
بهداشتی نش��ان داده اند که برای سامت خود و جامعه 
ارزش و اهمیت قائلند، اضافه کرد: مسئوالن کمیته های 
امنیتی-اجتماعی و اقتصادی و همچنین بهداشتی ستاد 
ملی مقابل��ه با کرونا دس��تورالعمل های مربوط به اینکه 
اس��تفاده از ماس��ک در چه مناطقی از کشور و یا در چه 
اماکنی اجباری خواهد شد، تهیه کرده اند که در صورت 
تصویب در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اباغ و اعام 

خواهد شد.
همچنین ابعاد حقوقی، فنی و اقتصادی بس��ته حمایتی 
بازار اجاره مس��کن ب��ه عنوان گام نخس��ت دولت برای 
س��اماندهی و رونق بازار مس��کن در این جلسه از سوی 
کمیته اقتصادی س��تاد ملی کرونا بررس��ی و مقرر شد، 
در جلس��ه روز یکشنبه آینده س��تاد ملی مقابله با کرونا 

ارائه شود.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر مباحث مطرح شده در 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص سیاست های 
در نظر گرفته ش��ده برای رونق بازار مسکن، به وزیر راه 
و شهرس��ازی اباغ کرد در خصوص ایجاد شهرک ها در 
حریم ش��هرها با در اختیار گذاشتن زمین های ارزان به 
خانه اولی ها و س��اخت و عرضه انبوه مسکن اقدام کند.

پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهور

دکتر علیرضا زالی:

احتمااًل۲۰درصدتهرانیهابهکرونامبتالمیشوند
روحانی:
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