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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

ح شد   در نشست روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا مطر

کید روحانی بر لزوم استفاده از ماسک  تأ
ع کرونا در مرحله جدید مقابله با شیو

کشور،  کادر درمانی و بهداشتی  از تالش های  با قدردانی  رئیس جمهوری 
مسئوالن بخش های مرتبط با مقابله با کرونا و به ویژه همراهی مردم در مرحله 
اول مقابله با این بیماری اظهار داشت:   »در حال ورود به مرحله دیگری از مقابله 
با کرونا هستیم که استفاده از ماسک را ناگزیر کرده است و باید در کنار تدوین 
دستورالعمل های الزم درباره مناطق و اماکنی که استفاده از ماسک در آنها الزامی 

است، تدابیر الزم برای تهیه سهل و ارزان ماسک نیز اندیشیده شود.«
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری، 
روز پنجشنبه در نشست روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: »هر چند شاهد اوج گیری دوباره بیماری و افزایش شمار مبتالیان و 
درگذشتگان در برخی از شهرستان های کشور در دو هفته اخیر بوده ایم، اما آمار 
کلی از کاهش شیوع بیماری در کشور حکایت دارد.« رئیس جمهوری افزود: »در کنار 
تالش های بی وقفه بخش بهداشت و درمان کشور، اقدامات انجام شده در زمینه 
فرهنگ سازی و سازگار کردن زندگی مردم در کنار مقابله با شیوع بیماری موثر واقع 

شده و شرایط را بهبود بخشیده که شایسته قدردانی است.«
روحانی با بیان اینکه جهان در حال ورود به مرحله دیگری از مقابله با ویروس 
کروناست، اظهار داشت: »ایران نیز در این زمینه مستثنی نیست و باید همانند 
مراحل قبلی مقابله با این ویروس، جزو کشورهای پیشتاز در مرحله جدید باشیم 

و سریع تر و موثرتر عمل کنیم.«
دقیق  اجرای  و  ماسک  از  استفاده  به  همگانی  الزام  رئیس جمهوری   
دستورالعمل های بهداشتی 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 همان گونه 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.«
روحانی گفت: »برای اجباری کردن استفاده از ماسک برای عموم مردم، تولید 
و عرضه فراوان آن با قیمت ارزان الزم است. در کنار گام های موثر وزارت صمت و 
بخش های تولیدی کشور، آموزش ساخت ماسک خانگی قابل شست وشو 
توسط دستگاه های تبلیغی نیز ازجمله اقدامات الزم و ضروری است که مردم در 

فشار تهیه ماسک نباشند.« 
رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم با رعایت اصول بهداشتی نشان داده اند 
برای سالمت خود و جامعه ارزش و اهمیت قائلند، اضافه کرد: »مسئوالن 
کمیته های امنیتی- اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا 
دستورالعمل هایی تهیه کرده اند مربوط به اینکه استفاده از ماسک در چه مناطقی 
از کشور یا در چه اماکنی اجباری خواهد شد که در صورت تصویب در جلسه ستاد 

ملی مقابله با کرونا ابالغ و اعالم خواهد شد.«
روحانی تعیین راهکار و شیوه های ضمانت دستورالعمل های بهداشتی 
ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا را از وظایف کمیته امنیتی- اجتماعی 

ستاد برشمرد و بر ضرورت اجرای آن به شکل منطقی و موثر تأکید کرد.
همچنین ابعاد حقوقی، فنی و اقتصادی بسته حمایتی بازار اجاره مسکن 
به عنوان گام نخست دولت برای ساماندهی و رونق بازار مسکن در این جلسه از 
سوی کمیته اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی و مقرر شد در جلسه روز 
یکشنبه آینده ستاد ملی مقابله با کرونا ارایه شود. رئیس جمهوری همچنین با 
درباره  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  در  شده  مطرح  مباحث  بر  تأکید 
سیاست های در نظر گرفته شده برای رونق بازار مسکن، به وزیر راه و شهرسازی 
ابالغ کرد درباره ایجاد شهرک ها در حریم شهرها با در اختیار گذاشتن زمین های ارزان 

به خانه اولی ها و ساخت و عرضه انبوه مسکن اقدام کند.

رئیس جمهوری با بیان 
اینکه مردم با رعایت اصول 
بهداشتی نشان داده اند 
برای سالمت خود و جامعه 
ارزش و اهمیت قائلند، 
اضافه کرد: »مسئوالن 
کمیته های امنیتی- 
اجتماعی، اقتصادی و 
بهداشتی ستاد ملی مقابله 
با کرونا دستورالعمل هایی 
تهیه کرده اند مربوط به 
اینکه استفاده از ماسک در 
چه مناطقی از کشور یا در 
چه اماکنی اجباری خواهد 
شد که در صورت تصویب 
در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا ابالغ و اعالم خواهد 
شد.«

گفت وگوی جاللی و ریابکوف درباره 
تحرکات اخیر آمریکا علیه ایران 

کاظم جاللی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
فدراسیون روسیه روز جمعه، ششم تیرماه، در 
تماسی تلفنی با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور 
و  دوجانبه  موضوعات  درباره  روسیه  خارجه 
بین المللی مهم گفت وگو کرد .در این گفت وگو 
 ،2231 قطعنامه  و  برجام  وضع  آخرین  درباره 
تحرکات غیرقانونی آمریکا برای تمدید تحریم های 
آژانس  با  ایران  همکاری  و  ایران  تسلیحاتی 

بین المللی انرژی اتمی تبادل  نظر شد.

 گوترش: برای جلوگیری از نابودی برجام 
هر اقدامی الزم است، انجام شود

خبری،  کنفرانسی  در  ملل  سازمان  کل  دبیر 
برجام را گامی مهم در جهت برنامه های معاهده 
منع اشاعه هسته ای خواند. آنتونیو گوترش، دبیر 
کل سازمان ملل روز جمعه در بخش پرسش و 
هسته ای  توافق  درباره  خبری  کنفرانسی  پاسخ 
گفت: »موضع ما درباره برجام همیشه یکی بوده 
است. ما برجام را گامی مهم در زمینه منع اشاعه 
هسته ای تلقی می کنیم. ما همچنان باور داریم هر 
کاری باید انجام داد تا از نابودی برجام جلوگیری 

شود.«

 پاکستان درصدد بهبود روابط
ایران و عربستان

کشورش  اعالم  کرد  پاکستان  نخست وزیر 
و  ایران  روابط  بهبود  برای  را  خود  تالش  تمام 
ایسنا، عمران  گزارش  به  کرد.  عربستان خواهد 
خان، نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه مدعی 
شد ایران و عربستان به طور جداگانه از پاکستان 
دوجانبه شان  مشکالت  حل  برای  خواسته اند 
که  کرد  اظهار  همچنین  او  کند.  میانجیگری 
بدخواهانی در تالشند مأموریت این کشور را برای 

برقراری صلح دچار مشکل کنند.

در واکنش به گزارش ساالنه »تروریسم« آمریکا
 موسوی: ایرانیان هم قربانی

هم قهرمان مبارزه با تروریسم هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش 
آمریکا  گزارش ساالنه به اصطالح »تروریسم«  به 
اعالم کرد: »ایرانیان هم قربانی، هم قهرمان مبارزه 
با تروریست هایی هستند که از سوی آمریکایی ها 
ایجاد و حمایت شده اند.« سیدعباس موسوی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به انتشار 
گزارش ساالنه به اصطالح »تروریسم« از سوی رژیم 
ایران  اسالمی  »جمهوری  داشت:  اظهار  آمریکا 
گزارش ساالنه کشوری تروریسم آمریکا را به دلیل 
، بی صداقتی محض و معیارهای  فرافکنی آشکار
دوگانه این رژیم در  مبارزه با تروریسم کامال مردود 
و محکوم می داند.« سخنگوی وزارت امور خارجه 
اضافه کرد: »رژیم ایاالت متحده آمریکا به عنوان 
بزرگ ترین حامی تروریسم دولتی و حامی اصلی 
رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی در جایگاهی 
نیست که داعیه مقابله با تروریسم و قضاوت در 

این زمینه داشته باشد.«

وزارت دفاع سه فروند جنگنده جدید 
کوثر را به نیروی هوایی ارتش تحویل داد. 

پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  ایسنا،  گزارش  به 
نیروهای مسلح صبح پنجشنبه طی مراسمی در 
اصفهان سه فروند جنگنده جدید کوثر ساخت 
ایران را به نیروی هوایی ارتش تحویل داد. در این 
مراسم عالوه بر امیر حاتمی، وزیر دفاع و سرلشکر 
خلبان  امیر  ارتش،  کل  فرمانده  موسوی، 
و  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده  نصیرزاده، 
و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت،  محمدباقر 
بودجه نیز حضور داشتند. براساس این گزارش، 
جنگنده کوثر به عنوان نخستین جنگنده ایرانی 
حضور  با  مراسمی  طی   1397 مرداد  سال 
رئیس جمهوری و تعدادی از مسئوالن عالی رتبه 
کشوری و لشکری به طور رسمی رونمایی شد. این 
جنگنده در دو نوع تک کابین و دو کابین قابل 
بر  عالوه  کابین  دو  نوع  که  بود  خواهد  تبدیل 
مرحله  در  خلبانان  آموزش  برای  رزمی،  قابلیت 
پیشرفته کاربرد دارد. با تولید جنگنده کوثر، در کل 
بخش  در  و  دالر  شانزده ونیم  میلیون  هواپیما 
صرفه جویی  دالر  هفت ونیم  میلیون  اویونیک 

شده است.

فرمانده مرزبانی ناجا:  
ماجرای »کشته  شدن اتباع افغانستانی« 

در حوزه مرزبانی ایران اتفاق نیفتاده است
جمهوری  انتظامی  نیروی  مرزبانی  فرمانده 
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  ایران  اسالمی 
»کشته شدن چند تبعه افغانستانی در مرز با ایران« 
گفت: »با مستندات، اثبات شد که این اتفاق در 

حوزه مرزبانی ایران روی نداده است.« 
سردار احمدعلی گودرزی در بازدید از مرزهای 
»برادران  گفت:  این باره  در  شرقی  آذربایجان  
عقبه  که  افغانستان  ما  همسایه  و  دوست 
کردند  ادعا  داریم،  هم  با  مشترکی  و  تاریخی 
رعایت  زمان  در  و  مرزبانی  در  ما  همکاران 
تبعه  محدودی  تعداد  بهداشتی  پروتکل های 
افغانستانی را از همان محلی که وارد کشور شده 
بودند، طرد کردند که آنها در جای دیگری کشته 
و  عکس ها  نیز  رابطه  این  در  بودند.  شده 
جمهوری  مرزبانی  که  دادند  ارایه  فیلم هایی 
اسالمی ایران نیز با ارایه مستندات الزم به وزارت 
، اثبات  خارجه افغانستان و  مرزبانی این کشور
مرزبانی  کار  در  ایرادی  و  اشکال  هیچ گونه  کرد 
جمهوری اسالمی ایران وجود نداشته و آنها هم 

پذیرفتند.«

امیرآبادی  فراهانی در واکنش به درخواست استیضاح 
هیأت رئیسه مجلس:  

اصرار نماینده برای حضور در یک 
کمیسیون بدون داشتن سوابق مرتبط، 

استیضاح را کلید زد
با  گفت وگو  در  مجلس  هیأت رئیسه  عضو 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی خبرها مبنی 
سوی  از  هیأت رئیسه  استیضاح  درخواست  بر 
وزرا،  »استیضاح  گفت:  نمایندگان  از  تعدادی 
رأی عدم کفایت به رئیس جمهوری و استیضاح 
هیأت رئیسه، چه یک عضو آن یا چند نفر از اعضای 
هیأت رئیسه، حق قانونی نمایندگان است و این 
حق را نمایندگان می توانند هر زمانی که اراده کنند، 

اعمال کنند.« 
ح  مطر علت  توضیح  در  قم  مردم  نماینده 
مجلس  رئیسه  هیأت  استیضاح  شدن 
را  الزم  امتیاز  نماینده  یک  که  گفت:»زمانی 
به دست  عمران  کمیسیون  در  حضور  برای 
آورده، چگونه هیأت رئیسه می تواند وی را کنار 
گذاشته و نماینده ای را که نتوانسته امتیازی به 
دست بیاورد تنها به دلیل اصرار وی جایگزین 
خواهان  اکنون  نماینده  این  کند.  نماینده  آن 
استیضاح هیأت رئیسه است ولی ما نمی توانیم 
دستورالعمل  زیرا  دهیم  انجام  وی  برای  کاری 

کامال مشخص است.«
اعضای  به عنوان  »ما  داد:  ادامه  او 
قانونی  اقدام  این  از  قطعا  هیأت رئیسه 
نمایندگان ناراحت نشده ایم و آن را حق قانونی 
وکالی ملت می دانیم، اما نکته حائز اهمیت این 
باشند  داشته  توجه  دوستان  که  است 
دستورالعمل تعیین کمیسیون های تخصصی 
برای نمایندگان در جلسه مشترک کمیسیون 
مجلس به  هیأت رئیسه  با  آیین نامه  تدوین 
می شود.«   اجرایی  و  تعیین  رأی گیری  موجب 
نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: »احتمال 
دارد یک عضو هیأت رئیسه به دستورالعملی رأی 
منفی دهد، اما در نهایت براساس رأی اکثریت 

این موضوع نهایی می شود.«

]شهروند[ برخی از ساکنان شرق تهران بامداد جمعه از شنیده شدن 
صدای انفجار در شرق پایتخت و مشاهده نوری نارنجی در آسمان خبر دادند. 
براساس روایت برخی از ساکنان شرق تهران که با »شهروند« صحبت کردند، 
انفجار به حدی شدید بود که باعث ایجاد زمین لرزه ای خفیف شد. ساعتی 
پس از این اتفاق، شایعات بسیاری درباره آن در فضای مجازی منتشر شد که 
خ داد، موجب نگرانی  با توجه به اینکه حادثه در اطراف منطقه پارچین تهران ر
گاه در نیروهای مسلح در گفت وگو با  مردم تهران شد. در این باره یک منبع آ
ایسنا، با اعالم اینکه موضوع در دست بررسی است، از مردم خواست »بدون 
توجه به شایعه سازی های رسانه های خارجی و ضد انقالب، منتظر اعالم اخبار 

رسمی درباره جزئیات این اتفاق باشند«.
 معاون امنیتی- انتظامی استانداری تهران نیز از بررسی صدای شنیده 
شده و نوری که در آسمان شرق تهران مشاهده شد، خبر داد. حمیدرضا 
گودرزی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تأیید خبر شنیده شدن صدای انفجار و 

مشاهده نور در آسمان تهران گفت:  »موضوع توسط نیروی انتظامی در حال 
بررسی است.« اما ظهر جمعه اخبار رسمی درباره نور و انفجار شرق تهران 

منتشر شد. 
بخش خبری ساعت 14 گزارشی از محل انفجار بامداد جمعه در منطقه 
پارچین منتشر کرد. آن گونه که حسینی بای، خبرنگار صداوسیما در این 
گزارش گفت، انفجار دو مخزن گاز با حجم پنج هزار لیتر دلیل انفجار و نور 
شدید در منطقه پارچین تهران بوده است. همچنین امیر عبدی، سخنگوی 
که  »اتفاقی  گفت:  صداوسیما  خبرنگار  به  حادثه  توضیح  در  دفاع  وزارت 
خ داد به دلیل نشت  ساعات پایانی شب گذشته در جنوب شرقی تهران ر
مخازن گازی بود و عامل انفجار و شعله ور شدن آتش شد.« سخنگوی وزارت 
خ داده در »منطقه  عمومی پارچین« به دلیل نشت  دفاع تأکید کرد که حادثه ر
مخازن گازی بوده و هیچ تلفات جانی نداشته است. او افزود: »در عین حال، 
بالفاصله یگان های آتش نشان و اطفای حریق وارد منطقه شدند و آتش را 
به خوبی و با سرعت مهار کردند. خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده، تلفاتی 
هم نداشتیم و مجموعه و منطقه مخازن گاز تحت کنترل است. بنده از این 

ج شدم و الحمدهلل همه چیز به روال عادی است.«  منطقه خار
سخنگوی وزارت دفاع همچنین افزود: »آنجا منطقه مسکونی نیست؛ 
خ داده و خدا را شکر می کنیم که  جایی تپه مانند است که این اتفاق در آن ر
آسیبی به کسی وارد نشده است.« در ویدیوها و عکس هایی که در مورد 
حادثه پنجشنبه شب در توییتر منتشر شده، نوری از پشت زمینی مرتفع، 
که کم و زیاد می شود، قابل مشاهده است. یکی از ویدیوها از شهرک 
پردیس گرفته شده و کسی که آن را به اشتراک گذاشته می گوید صدای 
انفجاری هم شنیده شده. پارچین نام شهرک و منطقه ای است در جنوب 
دارد.  قرار  پاکدشت  شهرستان  شرقی  شمال  در  که  تهران  شرقی 
کارخانه های صنایع دفاع در پارچین از  سال 1311 فعالیت دارند و امروزه 
حدود ۵۰۰ واحد مسکونی سازمانی و همچنین شهرک های اقماری دارد. 
بزرگراه پارچین که از شمال شرقی تهران آغاز می شود، از منطقه پارک های 

ملی خجیر و سرخه حصار می گذرد.

جزئیات بیشتر از انفجار پارچین 
  بامداد جمعه، مشاهده نوری شدید در منطقه شرق تهران باعث نگرانی مردم شد
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