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حکم حکومتی رهبری در مورد بودجه ٩٩
ایسنا :عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از دریافت حکم حکومتی رهبری از سوی رئیس
مجلس در مورد بودجه  ٩٩خبر داد و گفت :بر این اساس نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه کمیسیون
تلفیق نیست و مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه  ۹۹به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع
داده خواهد شد تا در صورت تایید به دولت ابالغ شود.سخنگوی شورای نگهبان هم از بررسی مصوبه مجلس
درباره بودجه  ۹۹در مهلت قانونی  ۲۰روزه در این شورا خبر داد.عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با تسنیم از
ارسال نامه مجلس رئیس مجلس به این شورا درباره الیحه بودجه  99خبر داد و افزود :طبق قانون شورای
نگهبان  2بازه زمانی  10روزه از زمانی که الیحه بودجه از سوی مجلس ارسال شود ،فرصت دارد این الیحه را
بررسی و پیرامون آن اعالم نظر کند.وی افزود :شورای نگهبان برای بررسی الیحه بودجه سال آینده 20 ،روز
فرصت دارد و در این بازه زمانی درباره بودجه سال  99اعالم نظر خواهیم کرد.

رسیدگی به  ۱۱پرونده احتکار لوازم بهداشتی ،به زودی
خبرگزاری صدا و سیما :سخنگوی قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران گفت 11 :پرونده
احتکار لوازم و تجهیزات پزشکی ظرف یک هفته به دادگاه ارجاع داده شده است که به زودی
جلسه دادگاه آن ها برگزار میشود«.غالمحسین اسماعیلی» ادامه داد :کسانی که در این
ایام و در حوزه وسایل دارویی ،بهداشتی و درمانی دست به اعمال مجرمانه زدند و مرتکب
سودجویی سیاه و کثیف شدند ،مطمئن باشند کرونا ،زمستان را پشت سر میگذارد و ما بهار
را در پیش داریم و مردم از این مسیر عبور میکنند اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر پیشانی شان خواهد بود و
سختترین مجازات در انتظارشان است.وی گفت :پروند ه های متعددی در خصوص قاچاق و احتکار تجهیزات
پزشکی و دستکش و ماسک داشته ایم و افراد زیادی بازداشت شدند که  ۱۱پرونده از پرونده های احتکار لوازم
و تجهیزات پزشکی در یک هفته در دادسرای انقالب منتهی به کیفرخواست و به دادگاه و به اتهام اخالل در
نظام اقتصادی به شعب ویژه ارجاع داده شد و چند روز آینده جلسه دادگاه این متهمان در شعب ویژه و به صورت
علنی برگزار می شود.

صادرات الکل ممنوع شد
مهر :به نقل از گمرک ایران« ،صادقی نیارکی» ،سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت:
با توجه به محدودیتهایی که برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مواد ضدعفونی کننده
در کشور وجود دارد ،صادرات الکل ممنوع شد .وی افزود :عالوه براین ،تعرفه واردات مواد اولیه
مثل الکل به  ۵درصدکاهش یافته است تا واردات با حجم و سرعت بیشتری انجام شود.

اعالم نرخ اقالم بهداشتی پرمصرف در سامانه قیمت کاال و خدمات
خبرگزاری مهر :یک مقام مسئول در سازمان حمایت بیان کرد ۱۰ :قلم لوازم بهداشتی
شامل انواع ژل و محلول ضدعفونی کننده و مایع سفیدکننده ،در سامانه گنجانده شده است
و مــردم میتوانند شکایت شــان را آنالین ثبت کنند« .مــهــرداد ای ــزدی» گفت :سامانه
اطالعرسانی قیمت کاال و خدمات با هدف افزایش شفافیت در خصوص قیمت کاال و خدمات
پر مصرف خانوارها طراحی شده و شامل  ۶گروه اصلی کاال و  ۴گروه اصلی خدمات از جمله
کاالهای اساسی و مواد غذایی ،لوازم بهداشتی ،لوازم خانگی و  ...است .وی افزود :این سامانه از طریق درگاه
اینترنتی  www.124.irو همچنین اپلیکیشن مرتبط در اختیار عموم مردم قرار دارد که با توجه به شرایط
کنونی کشور و افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای خرید مواد بهداشتی و ضدعفونیکننده ۱۰ ،قلم لوازم
بهداشتی شامل انواع ژل و محلول ضدعفونی کننده دست در اوزان مختلف و مایع سفیدکننده ،عالوه بر
محصوالت بهداشتی قبلی در سامانه گنجانده و قیمت اقالم اعالم شده و شامل حداقل و حداکثر قیمت است.

تغییر لیست مشموالن «بسته معیشتی» در خرداد ۹۹
ایسنا :سخنگوی شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی با اشاره به بررسی  2مرحلهای
وضعیت مشموالن طــرح حمایت معیشتی در خــرداد و آذر هر ســال تاکید کــرد :لیست
مشموالن این طرح خرداد ۹۹دستخوش تغییر خواهد شد« .حسین میرزایی» با اشاره به
پیشنهاد مجلس مبنی بر تلفیق یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت ادغامی آن به مشموالن
اظهار کرد :این بحث در مجلس مطرح شد و ادله مختلفی مورد توجه قرار گرفت اما بعد از
منتفی شدن آن قرار شد سال آینده  ۷۸میلیون ایرانی یارانه  ۴۵۵۰۰تومانی و  ۶۰میلیون ایرانی طرح حمایت
معیشتی را بگیرند.میرزایی ادامه داد :بسیاری از افراد مشمول در استان های محروم و مناطق روستایی و
حاشیه شهرها بودند و ما آن ها را در زندگی روزمره رصد نکردیم .این افراد  ۱۱میلیون و  ۹۰۰هزار خانواده از
مجموع  ۱۹میلیون خانوار هستند که حتی خودرو هم ندارند و بنزین یارانه ای دریافت نمی کنند و از هر جهت
ادغام برای این افراد ضررهایی را به همراه داشت.

دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی بالمانع است
ایرنا :سازمان اداری و استخدامی بخشنامهای را به دستگاههای اجرایی برای مقابله با کرونا
و حفظ سالمت کارکنان و اربــاب رجــوعــان ابــاغ کــرد که بر ایــن اســاس ارائــه خدمات
الکترونیکی توسط کارکنان دستگا ه ها به شکل دورکاری بالمانع است .در این بخشنامه که
به تمام دستگاههای اجرایی ابالغ شد ،آمده است :دستگا ه ها باید لوازم بهداشتی (ماسک،
دستکش و مواد ضدعفونی کننده)را برای کارکنان خود فراهم کنند.تمام مکاتبات بین
دستگاه ها و ادارات تابعه از طریق اتوماسیون اداری انجام شود و عالوه بر آن دستگا ه ها باید امکان ثبت
الکترونیکی درخواست خدمات و مکاتبات شهروندان را فراهم کنند و در صورت نیاز به مراجعه حضوری
نوبتدهی الکترونیکی ظرف مدت  3روز فراهم شود.همچنین مطابق این بخشنامه برگزاری همایش ها،
نشستها و برنامههای تخصصی ممنوع است و از اعــزام کارکنان برای مأموریت غیرضروری خــودداری و
ماموریتهای ضروری باید با تایید باالترین مقام مجاز در استان انجام شود.

تصمیمات الزم به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک گرفته شد
ایرنا :تصمیمات الزم به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک در مقابل آثار و تبعات شیوع
بیماری کرونا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گرفته شد.به گزارش
سه شنبه پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه
قوه با حضور سران و معاونان قوا و روســای کمیسیون های ذی ربط مجلس روز گذشته
تشکیل شد .رئیس کل بانک مرکزی گزارشی را از عملکرد مصوبات شورا در خصوص
مدیریت بازار ارز ارائه کرد و پس از بحث و بررسی ،شورای عالی مصوبات پیشین در جهت ایجاد تعادل در بازار
ارز ،حمایت و تشویق از صادرات کاال و خدمات فنی مهندسی را مورد تأکید قرار داد .در بخش دیگری از جلسه،
آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا بر بخشهای مختلف اقتصادی ایــران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
پیشنهادهای دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی که به دلیل اقدامات احتیاطی و عمل به
توصیههای پیشگیرانه بخشی از درآمد خود را از دست میدهند ،مطرح شد.به منظور حمایت از کسب و
کارهای کوچک و شاغالن این بخشها تا زمان برگشت به شرایط عادی مهلتهای قانونی الزم در زمینههای
مالیاتی ،گمرکی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم گرفته شد.
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پس از کاشتن دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری انجام شد؛

تاکید رهبر انقالب بر رعایت توصیهها
ل های پیشگیری از کرونا
و دستورالعم 
رهــبــر انــقــاب اســامــی م ــردم را بــه رعایت
توصیه ها و دستورالعمل های مسئوالن در
خصوص پیشگیری و جلوگیری از آلودگی به
ویروس کرونا توصیه کردند و فرمودند :از این
دستورها نباید تخطی شود زیــرا خداوند ما
را موظف کرده است در قبال سالمت خود و
دیگران احساس مسئولیت کنیم.
به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام
معظم رهــبــری ،حضرت آیــت ا ...خامنهای
روز گذشته پس از کاشتن دو نهال میوه ،به
مناسبت روز درختکاری در سخنانی ،کاشت
درخــت را حرکتی بــا برکت خواندند و در
خصوص بیماری شایع شده در کشور گفتند:
همچنان که قب ً
ال از پزشکان ،پرستاران و
مجموعه های درمانی صمیمانه تشکر کردم،
الزم میدانم بار دیگر از این عزیزان که با کار
بسیار با ارزش خود در حال جهاد در راه خدا
هستند ،تشکر کنم.رهبر انقالب اسالمی
مشاهده نمونه هــای درسآمـــوز از تــاش و
فداکاری کادرهای درمانی در رسیدگی به
ت پذیری
بیماران را نشان دهنده مسئولی 
و تعهد انسانی آنــان دانستند و افــزودنــد:
همچنین الزم مــیدانــم از خــانــواده های
پزشکان ،پرستاران و همه عوامل درمانی که
با صبر و تحمل خود در کنار تالش شبانهروزی
عزیزان شان هستند ،سپاسگزاری کنم.
ایــشــان بــا دعـــا بــــرای عــافــیــت بــیــمــاران و
همچنین طلب رحمت و مغفرت الهی برای
درگذشتگان از این بیماری و صبر و آرامش
برای بازماندگان آن ها ،چند توصیه خطاب به
مردم بیان کردند.
حضرت آیـتا ...خامنهای با تأکید بر رعایت
توصیه ها و دستورالعمل های مسئوالن در
خصوص پیشگیری و جلوگیری از آلودگی

افزودند :از این دستورها نباید تخطی شود
زیرا خداوند ما را موظف کرده است در قبال
سالمت خود و دیگران احساس مسئولیت
کنیم ،بنابراین هر چه به سالمت جامعه و
جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند،
حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند ،سیئه
است.
رهبر انقالب اسالمی در توصیه ای دیگر
همگان را بــه تــوســل و تــوجــه بــه پــروردگــار
فراخواندند و گفتند :البته این بال آن چنان
بــزرگ نیست و بــزرگ تر از آن وجــود داشته
است اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک
و صاف جوانان و افــراد پرهیزگار برای دفع
بالهای بزرگ بسیار امیدوارم زیرا توسل به
درگــاه خداوند و طلب شفاعت از نبی مکرم
اســام و ائمه بــزرگــوار میتواند بسیاری از
مشکالت را برطرف کند.
ایشان افزودند :دعای هفتم صحیفه سجادیه
دعــای بسیار خــوب و خــوش مضمونی است

که مـیتــوان با ایــن الفاظ زیبا و با توجه به
معانی آن با پــروردگــار سخن گفت.حضرت
آیـــتا ...خامنه ای همچنین همه دستگاه
های کشور را به همکاری و در اختیار قرار
دادن امکانات مورد نیاز وزارت بهداشت که
در صف مقدم مقابله با بیماری قــرار دارد،
توصیه کردند و گفتند :نیروهای مسلح و
دستگاه های مرتبط با دفتر رهبری به انجام
این کار موظف شدهاند.رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به درگیر شدن کشورهای زیادی در
دنیا با این بیماری افزودند :مسئوالن ما از روز
اول با صفا ،صداقت و شفافیت خبررسانی
کردند و مــردم را در جریان قــرار دادنــد اما
برخی کشورهای دیگر که این بیماری در آن
ها شدیدتر و همهگیرتر اســت ،پنهانکاری
میکنند البته ما برای آن بیماران از خداوند
طلب عافیت میکنیم.ایشان حادثه پدیدآمده
را مسئلهای گذرا و نه فوقالعاده دانستند و
گفتند :البته من نمیخواهم مسئله را خیلی
کوچک فرض کنم اما آن را خیلی بزرگ هم
نکنیم ،این مسئله مدتی نه چندان طوالنی
در کشور وجــود خواهد داشــت سپس رخت
برمیبندد اما تجربیات حاصل از آن و فعالیت
مردم و دستگاه ها که به مثابه یک رزمایش
عمومی است ،میتواند به عنوان یک دستاورد
باقی بماند.
حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به اقدامات
پسندیده و نوعدوستانه برخی هموطنان
مــانــنــد کــمــک هـــای مــالــی و تــوزیــع اقــام
بهداشتی افــزودنــد :این کارها بسیار خوب
است و با حفظ این دستاوردها ،بال به نعمت
و تهدید به فرصت تبدیل میشود و امیدواریم
روزگــار عافیت کامل بــرای ملت عزیز ایران
نزدیک باشد.

از میان خبرها
 ۸۳۵ابتال و  ۱۱فوتی جدید کرونا در کشور

ایسنا :آخرین آمار ابتال و فوتی کروناویروس جدید در کشور اعالم شد« .دکتر علیرضا رئیسی» معاون بهداشت وزارت بهداشت ،ضمن اعالم
افزایش موارد قطعی ابتال به کروناویروس جدید در کشور دیروز گفت :بر اساس یافتههای آزمایشگاهی از  ۲۴ساعت گذشته تاکنون(ظهر دیروز)،
 ۸۳۵مورد جدید قطعی ابتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد که متاسفانه از این موارد  ۱۱تن جان باختند .وی گفت :بر این اساس کل موارد
ابتالی قطعی کروناویروس جدید در کشور  ۲۳۳۶نفر و متاسفانه مجموع موارد فوتی آن  ۷۷تن گزارش شده است.وی گفت :در مجموع ۴۳۵
تن از بیماران بهبود یافتند.

موارد ابتال به کرونا در خارج از چین،
 ۸برابر چین
ایرنا« :تــدروس ادهانوم» دبیرکل سازمان
جهانی بهداشت در نشستی در ژنو گفت :در
 ۲۴ساعت منتهی به سه شنبه موارد گزارش
شده ابتالبه ویروس کرونا در خارج از چین،
 ۸برابر مبتالیان در چین بوده است.

قرار نیست به خان ه های مردم
مراجعه کنیم
ایرنا« :سعید نمکی» وزیر بهداشت ،درمان
و آمــوزش پزشکی اعالم کرد :قرار نیست
اکیپ های  ۳۰۰هزار نفری به خانه های
مردم مراجعه کنند ،ارتباط با مردم از طریق
پرونده الکترونیک سالمت انجام میشود.

قیمت دالر  ۲۲۰تومان افت کرد
ایرنا :دالر در صرافیهای بانکی ،روز گذشته
با افــت حــدود  ۲۲۰تومانی نسبت به روز
معامالتی گذشته با نرخ  ۱۵هزار و ۳۳۰
تومان به فروش رسید.
بر این اساس ،نرخ خرید هر دالر در ساعت
 ۱۳دیروز در تابلوی صرافیهای بانکی ۱۵
هزار و  ۲۳۰تومان و فروش  ۱۵هزار و ۳۳۰
تومان بود.

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

اخبار

روی خط سیاست
آزمایش کرونا از یکمیلیون آمریکایی تا هفته آینده
تسنیم :مقام های بهداشت و سالمت آمریکا بر این باورند که تا
پایان هفته جاری از حدود یکمیلیون نفر از شهروندان این کشور
آزمایش کرونا بهعمل خواهد آمد.

گروههای مرجع برای مهار کرونا به دولت کمک کنند
ایرنا :رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی
ایران با یادآوری تاثیرگذاری گروه های مرجع
مثل خبرنگاران ،سلبریتیها ،سیاستمداران و
روحانیان در آگاهی بخشی به مردم ،از آن ها
خواست به دولت در مهار بیماری کرونا کمک
ی بخشی و دادن
کنند«.مصطفی اقلیما» روز گذشته ،آگاه 
اطالعات درست درباره نحوه پیشگیری از بیماری کرونا را مهم
ترین موضوع برای مهار آن در سطح ملی دانست.

از گوشه و کنار
جلسات مجلس به درخواست ستاد ملی مبارزه با
کرونا متوقف شد

ایرنا« :عبدالرضا مصری» نایب رئیس مجلس
شورای اسالمی از ابالغ درخواست رسمی و
مکتوب ستاد مبارزه با کرونا برای متوقف کردن
جلسات علنی و غیر علنی مجلس خبر داد و
گــفــت :پــس از آزمــایــشــات انــجــام شــده روی
تعدادی از نمایندگان مشخص شد نسبت به میانگین جامعه،
تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا هستند .از این رو
برای این که به مردم آسیبی وارد نشود ،جلسات علنی پارلمان
متوقف شد.

توزیع کاالهای اساسی در فروشگا ه های زنجیرهای و
میادین کشور
ایرنا« :حجت براتعلی» مدیرکل هماهنگی
توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از
تخصیص سهمیه ویژه کاالهای اساسی برای
توزیع در میادین میوه و تر ه بار و فروشگاههای
زنجیرهای خبر داد و گفت :این کاالها در حجم
گسترده در کشور توزیع می شود و با قیمت مصوب در اختیار
مردم قرار میگیرد.

تعطیلی مدارس تا چه زمانی ادامه دارد؟
خبرگزاری مهر« :محسن حاجی میرزایی» وزیر آموزش و پرورش
گفت :جمعه پیش رو ،دربـــاره وضعیت هفته آیــنــده مــدارس
تصمیمگیری خواهد شد که آیا مدارس تعطیل میشود یا خیر؟
و حدود و بازه زمانی این تعطیلی در کدام استان ها خواهد بود.

بورس سبزپوش بسته شد
ایسنا :معامالت روز گذشته بازار سرمایه در حالی به پایان رسید
که شاخص کل این بازار در طول ساعات معامالت روند صعودی
داشت و درنهایت صعودی  ۱۴هزار واحدی را ثبت کرد.

