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روحانی در جلسه با فعاالن اقتصادی خبر داد :

پرداخت چهار بسته حمایتی به ۳میلیون نفر
ظریف در گفتگو با وزیر خارجه امارات:

همکاری و همیاری همه
کشورهای جهان برای
شکست کرونا ضرورت دارد

رئیسجمهور گفت :اینکه شایع شده در تهران یا برخی از شهرها،
بعضی از فرشگاهها و مشاغل در قرنطینه قرار میگیرند اص ً
ال وجود
ندارد .
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در جلسه ستاد
اقتصادی دولت و نمایندگان فعاالن اقتصادی ،گفت :ما باید پروتکلهایی را
در موضوع کرونا از نظر بهداشتی مورد توجه داشته باشیم اما فعالیتهای
اقتصادی باید عادی باشد و نگذاریم در این زمینه مشکلی ایجاد شود .البته
در برخی کسب و کارها به طور طبیعی این شرایط ،مشکالتی را برای آنها
ایجاد کرده و ما در این جلسه به دنبال این بودیم که بتوانیم به آنهایی که
دچار مشکل شدند کمک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما اص ً
ال چیزی به نام قرنطینه نداریم ،تصریح
کرد :اینکه شایع شده در تهران یا برخی از شهرها ،بعضی فرشگاهها و
مشاغل در قرنطینه قرار میگیرند اص ً
ال وجود ندارد و نه امروز قرنطینه
است نه در ایام عید نوروز و نه قبل و بعد از آن .همه در کسب و کار و
فعالیت خود آزاد هستند و خدمات دولت هم به طور معمول به مردم
خواهد رسید.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمام تالش ما این است که فعالیتهای
اقتصادی و خدمات دولت حتی االمکان به گونهای باشد که مردم بیشتر
در خانه بمانند و در جایی اجتماع نکنند یا اگر اقدامی انجام میگیرد در
چارچوب یک پروتکل بهداشتی باشد ،اظهار داشت :نسبت به اینکه کاری،

روزی تعطیل شود و کسب خاصی مورد محدودیت قرار گیرد مرجع آن
فقط ستاد ملی مبارزه با کرونا است و استانها و استانداران به هیچ عنوان
در این زمینه حق تصمیم گیری ندارند؛ هر گونه محدودیتی بخواهد ایجاد
شود صرفاً در تهران و در ستاد ملی تصمیم گیری میشود.
روحانی با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر جلسه این بود که مردم
مطمئن باشند کاالی مورد نیاز آنها حتماً تامین خواهد شد ،افزود :در مورد
کاالهای مربوط به مسائل بهداشتی و درمانی و کاالهای مصرفی ،ذخایر ما
به اندازه کافی وجود دارد و هم خریدهای الزم انجام گرفته و هم بنادر ما
پُر از کاال است.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

بنگاههای اقتصادی
باید در کنار دولت
نقشآفرینی کنند

وزیر خارجه کشورمان ضمن قدردانی از اعالم همبستگی و کمک های امارات،
کرونا رو موضوعی جهانی خواند که عزم ،همکاری و همیاری همه کشورهای جهان
برای شکست آن ضرورت دارد.
شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان وزیر خارجه و همکاری بین المللی امارات متحده
عربی دقایقی پیش در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بر
همبستگی با دولت و ملت ایران در مبارزه با شیوع کرونا تاکید کرد.
ظریف نیز ضمن قدردانی از اعالم همبستگی و کمک های امارات ،کرونا رو
موضوعی جهانی خواند که عزم ،همکاری و همیاری همه کشورهای جهان برای
شکست آن ضرورت دارد.

صفحه 2

همتی ،برنامههای
نظام بانکی برای
مقابله با کرونا را
اعالم کرد

توزیع کارتهای هدیه
بنیادمستضعفانبهدستفروشان

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از ارائه کارتهای هدیه یک میلیون تومانی
به بیش از  ۴هزاردستفروش پایتخت طی دو روز آینده خبر داد.
زهرا نژاد بهرام ،عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران درباره موضوع ارائه
کمکهای معیشتی به دستفروشان پایتخت به دلیل شیوع کرونا اظهار داشت:
پیروز حناچی شهردار تهران نامهای در این زمینه به پرویز فتاح ،رئیس بنیاد
مستضعفان ارسال کرد که خوشبختانه این موضوع با موافقت بنیاد مستضعفان
همراه شد.
وی افزود :حدود  ۴هزار دستفروش پایتخت مبلغی حدود یک میلیون تومان به
عنوان کمک معیشت دریافت میکنند که این کمک از طریق ارائه کارت های هدیه
انجام و توزیع آن توسط شهرداری تهران خواهد بود.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد :توزیع کارتهای هدیه بالفاصله
پس از ارسال از سوی بنیاد مستضعفان به شهرداری ،آغاز خواهد شد.

بودجه از وابستگی به نفت و
غیرواقعی بودن برخی ارقام
رنج میبرد
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد که از نظر این شورا بودجه  99از
وابستگی به نفت ،غیرواقعی بودن برخی ارقام و عدم شفافیت بودجه شرکتهای
دولتی رنج میبرد.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در
اینستاگرام به روند مصوبه کمیسیون تفیق درباره الیحه بودجه سال  99کل کشور
در این شورا پرداخت .متن مطلبی که عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه
اینستاگرام خود گذاشته است ،به شرح زیر است:
الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹در روزهای پایانی سال به شورای نگهبان ارسال شد .البته
کار بررسی این الیحه از بدو ارسال و حتی قبل از آن در پژوهشکده شورا آغاز شده بود.
از چهارشنبه  ۲۱اسفندماه نیز جلسات شورا به صورت فشرده در نوبتهای صبح و عصر
برای بررسی این الیحه تشکیل شد .البته به خاطر شرایط کرونایی ،بعضی از اعضا به
صورت ویدئوکنفرانس در جلسه شرکت داشتند .خوشحالم از اینکه کرونا ویروس باعث
نشد شورای نگهبان در مسوولیت خود تعلل نماید و سعی کرد با همان دقت سالهای قبل
و حتی بیشتر به وظیفه خود عمل کند .این اولین باری بود که الیحه بودجه با تصویب
کمیسیون تلفیق  -به جای کل مجلس  -به شورا ارسال میشد .طبیعتا پس از شیوع
ویروس منحوس و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای عدم تشکیل جلسات صحن
علنی مجلس شاید انتظار تشکیل مجلس به جا نبود .از طرفی تاخیر انداختن در تصویب
بودجه سال آینده نیز با توجه به شرایط فعلی کشور و همچنین ماههای پایانی فعالیت
مجلس دهم درست نبود و آثار ناخوشایند و زیانباری برای اقشار ضعیف ،بازنشستگان،
کارمندان ،صنایع ،تجار و ...داشت که با حکم رهبر انقالب ،کشور از این لطمات نجات پیدا
کرد .البته اگر مجلس محترم ،تصویب الیحهای که در  ۱۷آذر ماه دریافت کرده بود را به
تاخیر نمیانداخت ،شاید نیازی به صدور این حکم حکومتی هم نبود؛ اما متاسفانه این
مشکل هر ساله وجود دارد که تصویب بودجه عمال به اسفندماه کشیده میشود و در نتیجه
صحن علنی مجلس و شورای نگهبان باید در بررسی ،تصویب و تایید تسریع نمایند و طبعا
ناخودآگاه هر سرعتی از دقت میکاهد .البته مجلس کلیات این الیحه را هم رد کرده بود
چرا که معتقد بود اصالحات ساختاری بودجه که دو سال قبل از سوی مقام معظم رهبری
ابالغ شده بود ،در این الیحه صورت نگرفته است .انجام این اصالحات به بودجه سال ۱۳۹۸
نرسید اما قرار بود در بودجه سال  ۱۳۹۹اعمال شود که از نظر مجلس محترم چنین اتفاقی
نیفتاده بود ،در نتیجه مجلس ،کلیات این الیحه را رد کرد اما شرایط کرونایی ،کمیسیون
تلفیق مجلس را به جای مجلس نشاند و این کمیسیون نیز با اصالحاتی بودجه  ۹۹را به
تصویب رساند .از نظر شورا این بودجه از آسیبهایی نظیر وابستگی به نفت ،غیرواقعی بودن
برخی ارقام ،عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی ،وجود احکام غیربودجهای ،عدم ذکر
برخی ارقام تبصرهها در سرجمع بودجه ،اصالح قوانین دائمی و همچنین تاسیس ساختار
در قانون یکساله بودجه! و ...رنج می برد و مواردی که مغایر شرع یا قانون اساسی شناسایی
شد ،به عنوان اشکاالت شورا به مجلس اعالم خواهد شد.

آغاز رزمایش پیشگیری و پایش
شیوع کرونا توسط ارتش

رزمایش پیشگیری و پایش شیوع کرونا صبح امروز توسط قرارگاه پدافند زیستی
ارتش آغاز شد .رزمایش پیشگیری و پایش شیوع کرونا تحت کنترل و فرماندهی قرارگاه
پدافند زیستی ارتش و با محوریت نیروی زمینی ارتش به فرماندهی میدانی امیر کیومرث
حیدری فرمانده نزاجا آغاز شد .این رزمایش از پادگان شهید زرهرن نزاجا و با رمز «یا علی
ابن ابی طالب» آغاز شد .بنا بر این گزارش ،حضرت امام خامنهای فرمانده معظم کل قوا
در روز  ۲۲اسفندماه با صدور فرمانی به سردار سرلشکر «باقری» رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلح به مردم در زمینه مقابله با ویروس کرونا ،بر لزوم
سازماندهی این خدمات در قالب یک «قرارگاه بهداشتی و درمانی» برای پیشگیری از شیوع
بیشتر این بیماری تأکید کردند و اظهار داشتند :این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال
«حملهی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده است ،میتواند جنب ه رزمایش دفاع
بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیافزاید.

صفحه 7

مصوبه جدید
خدمات ارزش
افزوده به اپراتورها
ابالغ شد

تقاضای پنهان مسکن سر باز کرد ؛

رکوردشکنی ثبت نام مسکن ملی

صفحه 2

الریجانی:

حمایت از تحقیقات روشمند برای کنترل «کرونا» ضروری است

رئیس مجلس شورای اسالمی بر لزوم داده کاوی و
تحقیقات روشمند برای تحلیل تحوالت کرونا به منظور
پیش بینی و پیشگیری از این بیماری تاکید کرد.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی
در دیدار با علی اکبر حقدوست معاون آموزشی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و جمعی از
پژوهشگران و نخبگان حوزه سالمت بر لزوم داده کاوی و
تحقیقات روشمند برای تحلیل تحوالت کرونا به منظور
پیش بینی و پیشگیری از این بیماری تاکید کرد.
الریجانی مطالعه سیر شیوع و رصد اوج و فرودهای
گسترش این بیماری در کشور را الزمه مبارزه علمی با
آن دانست و گفت :باید با تلفیق مطالعات دو حوزه آمار
و سالمت ،میزان تاثیر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی
و مهارتهای خودمراقبتی در کنترل کرونا سنجش
علمی شده و نتایج آن در اختیار مردم قرار گیرد تا رفتار

جمعی را متاثر سازد.
وی با اعالم حمایت مجلس از گسترش دانش در
حوزه بهداشت عمومی و استفاده از نتایج آن در رسانهها،
این اقدام را نیاز امروز جامعه عنوان و تاکید کرد :درباره
ویروس کرونا فرضیهها و پرسشهای فراوانی وجود دارد
که پاسخ به آنها جامعه را در غلبه بر این بیماری یاری
خواهد داد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه البته
طبیعی است برخی پژوهشها در کوتاه مدت به ثمر
نرسد ،تصریح کرد :در عین حال از جامعه علمی انتظار
است که با نیاز امروز مردم هماهنگ شده و یافتههای
خود را در اولین فرصت در خدمت مدیریت درمان و
کنترل کرونا قرار دهند.
الریجانی توسعه مدلها و روشهای نو برای تحلیل
اطالعات بیماریهای همه گیر به ویژه کرونا در مناطق

درگیر و پرابتال را راهکاری اساسی برای پیش بینی و
پیشگیری از شیوع آنها دانست و گفت :مجلس ،آمادگی
دارد تا از مراکز پژوهشی کشور حمایت کند تا این مراکز
شناخت سیر کرونا و راههای علمی پیش بینی ،کنترل و
پیشگیری از آن را متناسب با وضعیت جمعیتی و اقلیمی
هر استان دنبال کنند و در اختیار ستاد ملی مقابله با
کرونا قرار دهند.
در ابتدای این دیدار ،علی اکبر حقدوست معاون
آموزشی وزارت بهداشت و رئیس کمیته اپیدمیولوژی
«کووید »۱۹ -گزارشی از بررسیهای این کمیته درباره
سیر گسترش کرونا در کشور و فرضیههای احتمالی در
خصوص آن ارائه کرد.
همچنین جمعی از پژوهشگران و نخبگان حوزه
سالمت ،نتایج بررسیهای تحلیلی و آماری خود را درباره
شیوع کرونا بیان کردند.

پرداخت چهار بسته حمایتی به ۳میلیون نفر

ادامه از همین صفحه
وی گفت :هر موردی هم که نیاز
به ثبت سفارش و خرید باشد ،بانک
مرکزی ارز مورد نیاز آن را تامین خواهد
کرد.
رئیس جمهور افزود :با کشورهای
همسایه برای رفت و آمد افراد و
مخصوصاً نقل و انتقال کاالها در مرزها
که در چارچوب پروتکلهای سازمان
بهداشت جهانی است اقداماتی انجام
شده و وزارت خارجه ما هم در این
زمینه فعال است.
روحانی تصریح کرد :در جلسه
امروز تصمیمی در خصوص کسب و
کارهایی که در این ایام بیشتر تحت
فشار قرار گرفتند و یا تعطیل شدند و
یا فعالیت آنها عم ً
ال خیلی زیاد نیست و
دچار مشکل هستند تصمیم گرفته شد
از این رو حمایت از آنها ضروری بود.
وی افزود :در بخش مالیات و
پرداخت مالیات تصمیم گیری شد که
مهلت  ۳ماهه به افراد داده شود و این
مقررات مالیات را شاید فردا اعالم کنیم
زیرا برخی موارد را فردا باید در ستادملی
بررسی کنیم .امهال سه ماه و اقدام در
این زمینه حتماً انجام خواهد شد.
رئیس جمهور تاکید کرد :در
خصوص موارد بهداشتی و درمانی هر
کمکی بخش خصوصی بتواند انجام دهد
و لوازم مورد نیاز را تامین کند همه جزء
هزینههایی خواهد بود که از نظر مالیات
قابل قبول خواهد بود و در واقع مشمول
مالیات نمیشود و در پرداختهایی
قرار میگیرد که جزء مالیات محسوب
میشود و مورد تاکید است که این نکات
مفصل برای مردم توضیح داده شود.
روحانی خاطرنشان کرد :اقساطی

که مردم باید به بانکها پرداخت
کنند نیز برای  ۳ماه امهال میشود و
ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت را
میتوانند به تاخیر بیاندازند.
رفع محدودیتهای بانکی برای
چکهای برگشتی
وی اضافه کرد :نسبت به چکهایی
که برگشت میخورد هم افراد بدهکار
به لحاظ حقوقی باید بدهی را پرداخت
کنند از این رو تصمیمی اتخاذ نکردیم
اما محدودیتهای بانکی این افراد در
این جلسه مورد توجه قرار گرفت .اگر
چک کسی برگشت میخورد بانکها
محدودیتهایی را برای استفاده از
خدمات بانکی برایشان ایجاد می کرند
که به طور کلی برای این سه ماه این
محدودیتها را برای همه کسب و کارها
برداشتیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه حمایتی
که گفتم مشمول ده رسته شغلی بود که
در این ایام دچار مشکل شدند ،افزود :اما
در بحث چک موضوع برای همه است
و آنهایی که در این ایام چکشان دچار
مشکل شود خدمات بانکی شان متوقف
نخواهد شد.
روحانی در خصوص حق بیمه
سهم کارفرما هم گفت :این حق در
این سه ماه –اسفند ،اردیبهشت و
فروردین -به تاخیر میافتد و ملزم به
پرداخت آن نیستند؛ این حق بیمه را نیز
ملزم نیستند که در ماه بعد به صورت
یکجا پرداخت کنند بلکه به تدریج و تا
پایان سال آن را پرداخت خواهند کرد،
اقداماتی که در این زمینه باید انجام
شود و اطالع رسانیهای الزم از سوی
وزارت رفاه صورت میگیرد.
 ۴بسته حمایتی دولت برای

خانوارهای کم درآمد پرداخت میشود
وی افزود :قب ً
ال اعالم شده بود
مردم در زمینه آب ،برق ،گاز و عوارض
شهرداری میتوانند بدهیها را به تعویق
بیاندازند بنابراین به آنها مهلت داده
شد .همچنین تصمیم گرفته شد برای
افرادی که خیلی کم درآمد هستند و
قاعدتاً دچار مضیقه هستند و در این ایام
مضیقه شان بیشتر میشود مانند دست
فروشان ،که  ۳میلیون نفر پیش بینی
شدند برای  ۴نوبت یک بسته حمایتی
پرداخت شود.
رئیس جمهور اظهار داشت :اولین
بسته در همین هفته و قبل از سال
جدید اهدا میشود و سه بسته دیگر
نیز در بهار سال آینده به خانوارها اعطا
میشود .این بستهها از  ۲۰۰تا ۶۰۰
هزار تومان هستند که تفسیر آن را
سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه
برای مردم بیان میکند.
روحانی افزود :برای چهار میلیون
خانواری نیز که دچار مشکل شده و
تحت تاثیر شرایط موجود قرار گرفتهاند
و جزء سه میلیون خانواده قبلی قرار
نمیگیرند ،مبلغ یک تا دو میلیون
تومان وام با بهره نازل در نظر گرفتهایم.
وی با بیان اینکه آنها چهار درصد
بهره خواهند داد و مابقی بهره آن
یعنی  ۸درصد را دولت به شبکه بانکی

میدهد ،اظهار داشت :برای این وام نیز
تضمین الزم نیست و به تدریج از یارانه
آنها کسر میشود .وزارت رفاه و سازمان
برنامه بودجه تفسیر آن را اظهار خواهند
داشت.
رئیس جمهور تاکید کرد :در جلسه
امروز مواردی نیز مورد بحث قرار گرفت
که برای تصمیم گیری به جلسه فردا
موکول شد.
روحانی تاکید کرد :در زمینه
پرداختها ،مالیات ،سهم حق بیمه و
اقساط بانکی مهلتهایی داده شد و
همچنین برای کسب و کارهایی که از
این بیماری تاثیر پذیرفتهاند ،تسهیالتی
در نظر گرفته شده است.
وی افزود :برای برخی از مردم
که در سختی هستند نیز یارانه ویژه
ای در نظر گرفتهایم که در باقیمانده
سال جاری (اسفند) و مابقی نیز در بهار
سال دیگر پرداخت خواهد شد و برای
برخی از خانوارها نیز وامهایی در نظر
گرفتهایم که از جمله مصوبات جلسه
امروز بود؛ برخی از تصمیمات نیز فردا
اعالم میشود.
رئیس جمهور با بیان اینکه روزهای
سختی را میگذرانیم ،اظهار داشت:
مشاغل و مردم با سختی رو برو هستند
ولی مردم مطمئن باشند نیازهای
درمانی ،بهداشتی و ارزاق عمومی مورد
نیاز آنها تامین شده و در حد امکان
دولت حمایت خود را انجام خواهد داد.
روحانی گفت :امیدواریم مردم با
مراعات همه دستورالعملهای بهداشتی
به زندگی و کسب و کار خود ادامه داده
و و مطمئن هستم خداوند به ما کمک
خواهد کرد و از این شرایط سخت عبور
خواهیم کرد.

صفحه 8

خبر
با صدور اطالعیه ای صورت گرفت؛

قدردانی ستاد ملی مقابله با کرونا
از اقدامات نیروهای مسلح

ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ،از
اقدامات قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای
مسلح قدردانی کرد.
ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا با
صدور اطالعیهای با اشاره به همراهی ستاد کل
نیروهای مسلح از ابتدای تشکیل ستاد ملی ،از
اقدامات قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای
مسلح قدردانی کرد.
در این اطالعیه آمده است:
 .۱فرمان هوشمندانه و دلگرمکننده مقام
معظم رهبری در خصوص تشکیل قرارگاه
بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح در استمرار
همراهیهای همه جانبه نیروهای مسلح با ستاد
ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا ،ضمن
افزایش سرعت و ظرفیت خدمت رسانی به مردم
به بسیج کامل امکانات کشور برای ریشهکن
کردن این بیماری کمک خواهد کرد.
 .۲اقدامات این قرارگاه با محوریت کامل
ستاد ملی و هماهنگی با وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و در راستای تسهیل و ارتقای
خدمترسانی در اقصی نقاط کشور و بهره گیری
از همه ظرفیت های موجود در کشور برای
پیشگیری از ابتال و درمان مبتالیان به میزان
حداکثری است.
همراهی ستاد کل نیروهای مسلح عالوه
بر افزایش ظرفیت مراکز درمانی ،به فرایندهای
پیشگیری ،شناسایی و مراقبت نیز کمک شایانی
خواهد کرد.
 .۳موضوع اعمال محدودیت و کاهش
ترددها ،سفرهای شهری ،بین شهری و کاهش
تجمعات غیرضروری ،هم چنان با درخواست
وزارت بهداشت و درمان و با تصویب ستاد ملی
مدیریت و مقابله با کرونا صورت خواهد گرفت.

برگزاری«امتحاناتدانشآموزان»
یک ماه بعد از بازگشایی مدارس

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و
پرورش گفت :امتحانات پایان سال دانشآموزان،
یک ماه بعد از بازگشایی مدارس و مرور درسها
برگزار میشود.
علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه
وزارت آموزش و پرورش درباره زمان امتحانات
دانشآموزان اظهار کرد :در هر زمانی که مدارس
باز شود ،آموزش و پرورش مصمم است یک ماه
فرصت آموزش حضوری را برای دانشآموزان
مهیا کند و دانشآموزان یادگیریهای قبلی
خود را در جریان آموزشهای تلویزیونی،
فضای مجازی و فضای الکترونیکی فرصت
داشته باشند با معلمان خود مرور کنند و بعد
وارد فرایند ارزشیابی پایان سال شوند .معاون
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه
داد :اگر بازگشایی مدارس اول اردیبهشت باشد،
میتوانیم در نیمه خرداد ،امتحانات را شروع
کنیم و سال تحصیلی را تقریباً به موقع تمام
کنیم.

