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سفر نروید؛ مسافران در خروجی شهرها کنترل میشوند؛

روحانی :شعار امسال
«در خانه بمانیم» باشد
درجلسه ستاد تنظیم بازار؛

تعطیلی فروشگاههای عرضه
کاالهای اساسی ممنوع

معاون وزیر صمت :در کشور هیچ مسئول استانی حق
تعطیلی فروشگاههای عرضه کاالهای اساسی را ندارد و
تعطیلی این واحدها فقط از طریق ستاد ملی کرونا اعالم و
ابالغ میشود.عباس قبادی افزود :قرار بر این شد تا میادین
میوه و تره بار و کل مجموعه اصناف ،فروشگاههای زنجیرهای
و تمامی واحدهای مرتبط با تولید و توزیع عرضه کاال و تمامی
فروشگاههایی که خدمات ارزاق عمومی را عرضه میکنند به
صورت حداکثری نسبت به توزیع کاالهای اساسی در طول
ایام تعطیالت اقدام کنند.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :غیر از روز اول عید که بازار و فروشگاهها تعطیل است
مابقی ایام تمام فروشگاههای زنجیره ای ،اصناف ،نانواییها و تمامی خدماتی که در این ایام
الزم است و باید باز باشند به فعالیت خود ادامه خواهند داد .قبادی افزود :با نیروی انتظامی
هماهنگیهای الزم بعمل آمده تا کامیونهای حامل موادغذایی ،تره بار ،تجهیزات پزشکی و
مایحتاج عمومی را بین استانها و شهرها جا به جا کنند .وی گفت :پشتیبانی امور دام اعالم
کرده در سراسر کشور به صورت تمام وقت نسبت به عرضه گوشت منجمد مرغ و گوشت منجمد
قرمز اقدام خواهد کرد .معاون وزیر صنعت افزود :وزارت بهداشت هم همکاری و هماهنگیهای
الزم را برای تامین کاالهای وارداتی در سریعترین زمان ممکن پیگیری و انجام خواهد داد.وی
افزود :سازمان دامپزشکی مکلف شد در ایام تعطیالت نسبت به اعزام مامور در مراکز فروش و
کشتارگاهها اقدام کند .قبادی در پایان اضافه کرد :سایر دستگاههای اجرایی مکلف هستند با
تامین شیفت به ارایه خدمات به مردم اقدام کنند.

مدیریت بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز؛
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آخرین وضعیت بازار
ارز از زبان همتی

همتی رییس کل بانک مرکزی در مورد عملیات روانی
سفته بازان برای اعالم نرخهای باال در کانالهای خود در فضای
مجازی و مدیریت بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز یادداشتی در
صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
متن کامل یادداشت به این شرح است:
در روزهای پایانی امسال با توجه به اثرات شیوع ویروس
کرونا عم ً
ال تقاضای واقعی و مؤثری برای ارز (اسکناس) در
صرافیها وجود ندارد و نرخ ارز برای واردکنندگان با عرضه قابل
توجه صادرکنندگان غیر نفتی و بانک مرکزی در سامانه نیما
(فقط در اسفند ماه بیش از  ۱.۵میلیارد دالر) روند نزولی به خود
گرفته است اما خالی فروشان و سفته بازان که از مدتها پیش با امید زیاد برای باال رفتن نرخ ارز در
بازار معامالتی داشته اند تالش میکنند با عملیات روانی و اعالم نرخهای باال در کانالهای خود در
فضای مجازی معامالت فردایی خود را سودآور نمایند و یک گروه دیگر نیز تالش میکنند از فرصت
آربیتراژ به خاطر اختالف قیمت واقعی و فردایی بهره مند شوند.صرافیهای بانکی که تاکنون در
کنار و همراه بانک مرکزی بوده و وظیفه بازارسازی را بر عهده دارند امروز به درستی تصمیم گرفتند
بدون تغییر قابل توجه نرخ خرید ارز برای از بین بردن آربیتراژ نرخ فروشی خود را افزایش داده و
به تدریج آن را به نرخ تعادلی برگردانند .بانک مرکزی در دو سال گذشته با مدیریت اصولی و علمی
و توجه جدی به عوامل شکل دهنده عرضه و تقاضای ارز علیرغم طوفان حوادث طبیعی سیاسی
نظامی روانی و تبلیغاتی و در شرایط اعمال فشار حداکثری دولت آمریکا توانسته است ثبات بازار ارز
را حفظ کند واز این پس نیز سیاست خود را با قدرت هر چه بیشتر ادامه خواهد داد.

یا مقلب ،قلب من در دست توست
کن تو تدبیری که در لیل و نهار
یا مقلب ،قلب او را شاد کن
یا محول ،احسن الحالش نما

یا محول ،حال من سرمست توست
حال قلب من شود همچو بهار
یا مدبر ،خانه اش آباد کن
از بدیها فارغ البالش نما

سال  ۹۹را با «دوباره میسازیم»آغاز خواهیم کرد

مدارس پس از بازگشایی چند هفته ادامه فعالیت میدهند؟

وزیر آموزشوپرورش در بازدید از
یکی از هنرستانهای تولیدکننده ماسک
بهداشتی با اشاره به تعطیلی مدارس به
دلیل شیوع ویروس کرونا از افزایش  ۴تا
 ۶هفتهای سال تحصیلی پس از بازگشایی
مدارس خبر داد.
محسن حاجی میرزایی با حضور
در هنرستان دخترانه آل یاسین واقع در
منطقه  ۱۲شهر تهران و بازدید از کارگاه
تولید ماسکهای تنفسی این هنرستان
اظهار کرد :از مأموریتهای وزارت
آموزشوپرورش این است که در شرایط
سخت و نیازهای فوری در کنار جامعه
باشد ،بنابراین در شرایط فعلی ما به کمک
جامعه آمدهایم و  ۱۳۰هنرستان روزانه بین
 ۱۳۰تا  ۱۴۰هزار ماسک تولید میکنند و
در اختیار سازمانهای قانونی مرتبط قرار
میدهند و تا هرزمانی که کشور به شرایط
عدم نیاز ماسک برسد ما این کار را ادامه
میدهیم.

وی با اشاره به تعطیلی مدارس به
دلیل شیوع ویروس کرونا و جبران این
تعطیالت در سال تحصیلی جاری گفت:
در جلسه ستاد ملی کرونا که با حضور
رئیسجمهور تشکیلشده همین مبحث
مطرحشده است و برای ما مهم است این
تعطیالت سال تحصیلی آینده را تحت تأثیر
قرار ندهد .در مورد بازگشایی مدارس ستاد
ملی مبارزه با کرونا هر زمان که مشخص
کند مدارس بازخواهد شد و ما متناسب با
زمان ازدسترفته اقدام خواهیم کرد ،البته
مدارس ما برای جبران زمان ازدسترفته
از طریق فضای مجازی ،آموزشهای
تلویزیونی و  ...به جبران این زمان اقدام
میکنند لذا با احتساب آموزشهای مجازی
ت رفته را به
که داده میشود زمان از دس 
دست خواهیم آورد.
وی افزود :با مصوبه ستاد ملی مبارزه
با کرونا وزارت آموزشو پرورش میتواند
تقویم زمانی مدارس را جابجا کند و

اختیاراتی را به شورای آموزشوپرورش
استانها میدهیم تا بین  ۴تا  ۶هفته
پس از بازگشایی مدارس سال تحصیلی
را ادامه دهند .همچنین کنکور ۲۰روز
پس از پایان امتحانات نهایی انجام
خواهد شد.
وی در مورد مدارس غیردولتی و
سرویسهای مدارس و سواالتی که در مورد
پرداخت شهریه آنها در رسانه ها مطرح

میشود ،گفت :شورای نظارت بر مدارس
غیردولتی در هر استان موظف است در
مورد خدماتی که مدرسه ارائه کرده است
با میزان شهریه پرداختی را بررسیهایی را
انجام دهد .همچنین کارگروهی دیگری
در مورد سرویسهای مدارس در استانها
پیشبینی و به استانها تفویض اختیار شده
است تا در اینباره نیز تصمیمگیری کنند.
وی با اشاره به اجرای فصل دهم قانون
مدیریت خدمات کشوری گفت :در فصل
دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰
فوقالعاده حقوق پیشبینی شده است و
دولت هم بهتازگی مصوبهای داشته است

که دستگاههایی که این فوقالعادهها را
افزایش ندادهاند این کار را انجام دهند.
معلمان چون در سال  ۹۴و  ۹۸که قانون
رتبهبندی برایشان اعالم شد از همین
ظرفیت فصل دهم استفاده کردند.
وی در مورد سرنوشت رتبهبندی
گفت :ستادی از قبل برای بحث رتبهبندی
بین وزارت آموزشوپرورش ،سازمان
برنامهوبودجه و سازمان امور استخدامی
تشکیلشده بود و اکنون این موضوع
بررسی میشود که با لحاظ فصل دهم
قانون مدیریت خدمات کشوری ،چه اتفاقی
برای رتبهبندی باید بیافتد.
وی تأکید کرد :وزارت آموزش و
پرورش با تمام وجود تالش میکنیم تا
عدالت در پرداختها وجود داشته باشد و
این موضوع نیز مورد تأکید رئیسجمهور
نیز است.
وی در مورد پرداخت حقالتدریس
شاغالن که مقدار آن  ۱۸۰۰میلیارد تومان
است ،گفت :سازمان برنامهوبودجه تعهد
کرده پس از پرداخت حقوق پرداخت
حقالتدریس شاغلین را در دستور کار قرار
دهد و همچنین قول دادهاند که تخصیص

آموزشوپرورش را  ۱۱۰درصد لحاظ کنند
که در این صورت مطالبات محدودی به
سال بعد منتقل میشود.
وزیر آموزشوپرورش در مورد
اختصاص اینترنت رایگان به دانش آموزان
گفت :در روزهای اخیر بخشی از حجم
اینترنت رایگان از طریق وزارت ارتباطات
برای تلفنهای ثابت انجام شد و با توجه
به اینکه معلمان در شبکههای اجتماعی در
تالش برای آموزش مجازی دانش آموزان
هستند ،درخواست اینترنت رایگان بیشتری
برای همکاران فرهنگی و دانش آموزان
کردهایم که در مورد این موضوع توافق کلی
شده است و در اسرع وقت اطالعرسانیهای
الزم را خواهیم کرد.
حاجی میرزایی در مورد اختصاص
بیشتر زمان دانش آموزان به برنامه های
شبکههای تلویزیونی و شبکههای اجتماعی
گفت :ارائه آموزشها از طریق تلویزیون و
شبکه مجازی ،عالوه بر اینکه به جلوگیری
از تعطیل شدن آموزش کمک میکند ،به
معلمان و دانش آموزان در مورد غنیسازی
ساعات ماندن در منزل و در مدت تعطیالت
طوالنی کمک خواهد کرد.

کاهش درآمد  ۷۰درصد از پایتختنشینان

 ۵۰درصد تهرانیها از کرونا نمیترسند

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اعالم جزئیات
دومین نظرسنجی از مردم پایتخت در مورد کرونا گفت :هنوز نیمی
از مردم تهران ترسی از ابتال به کرونا ندارند و در خانهشان نمیمانند.
محمدرضا جوادی یگانه در نشست خبری مجازی که به منظور
تشریح برنامههای آتی شهرداری تهران در نوروز  ۹۹برگزار شد با بیان
اینکه پیش از این شهرداری تهران برنامههایی را در خصوص نوروز ۹۹
تحت عنوان نوروزگاه برگزار کرده بود گفت :اما با شیوع کرونا و لزوم
قطع زنجیره ،تمامی برنامههای نوروزگاه را در شهرداری تهران تعطیل
کردیم و برنامهای را تحت عنوان نوروزخانه ایجاد کردیم.
وی با بیان اینکه اینکه با اعالم شیوع کرونا در کشور ،شهردار
تهران از معاونت فرهنگی واجتماعی خواست که دو سناریو برای
برنامههای نوروزی شهرداری در تهران تدوین کند که در یکی از
این برنامهها به مسئله شیوع کرونا به صورت ویژه توجه شود ،گفت:
متاسفانه با توجه به ادامه شیوع کرونا در کشور ما مجبور شدیم
سناریو دوم یعنی نوروز همراه با کرونا را در دستور کار قرار دهیم
و بر همین اساس از آنجایی که الزم است مردم در خانه بمانند
برنامههایمان را معطوف به خانه و خانواده کردیم.
معاون شهرداری تهران با بیان اینکه بر همین اساس شعار
امسال شهرداری را «نوروزخانه» انتخاب کردیم که به معنای نوروز
در خانه است گفت :گروه هدف ما خانوادهها هستند و سعی داریم
به نوعی اوقات فراغت اجباری آنها را پر کنیم.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت تلویزیون و رادیو گفت:
برنامههای متفاوتی را برای این ایام تدوین کردیم که مسابقه بزرگ
اسم و فامیل و همچنین مسابقه بزرگ دابسمش که توسط محسن
چاووشی یک قطعه خوانده شده و مردم باید آن را دابسمش کنند
را با همکاری تلویزیون اجرا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه سازمان ورزش شهرداری نسبت به طراحی

ورزشهایی در خانه اقدام کرده گفت :همچنین ستاد گردشگری تهران
نیز تور مجازی موزه گردی و گردشگری مجازی را فعال کرده است.
وی افزود :همچنین برگزاری کنسرت صندلیهای خالی را در
دستور کار قرار دادیم و برای اولین بار است که از سوی یک نهاد رسمی
کنسرتی با صندلیهای خالی در راستای پر کردن اوقات فراغت برگزار
میشود.وی در مورد دو نظرسنجی اخیر شهرداری تهران با موضوع نگاه
مردم به کرونا گفت :دو نظرسنجی با فاصله  ۱۰روز در تهران انجام شده
است و متاسفانه باید بگویم که در دو نظرسنجی انجام شده مشخص
شد که هنوز نیمی از تهرانیها از ابتال به کرونا نمیترسند و این در
شرایطی است که بسیاری از مردم در خانه ماندهاند اما هنوز  ۵۰درصد
مردم تهران از کرونا ترسی ندارند.
وی با بیان اینکه بیش از  ۹۰درصد مردم تهران قصد سفر ندارند،
گفت :اما نظرسنجیها نشان داده است که مردم در خانه خودشان هم
نمیمانند که البته این مسئله با معیشت ارتباط مستقیمی دارد .چرا
که  ۷۰درصد مردم تهران اعالم کردند که با شیوع کرونا درآمدهایشان
کاهش یافته و ترس از معیشت در دوران کرونا و پساکرونا دارند.
جوادی یگانه افزود :البته میزان دسترسی مردم به وسایل بهداشتی
و ضدعفونی کننده و همچنین میزان اعتماد مردم به رسانه در آمار
فوتیان و عملکرد دولت در نظرسنجی دوم نسبت به نظرسنجی اول
که یک تفاوت  ۱۰روزه دارد بهتر شده است و این نشان دهنده
رضایت مردم است.وی افزود :البته مردم در پذیرش مفهوم در خانه
ماندن به این معنا که «در خانه خودمان بمانیم نه دیگران» هنوز موفق
نشدهاند و ما نگران روز اول عید ،چهارشنبه سوری و پنجشنبه آخر
سال هستیم .چرا که مردم در انجام این سنتهایی که مربوط به این
سه روز است اصرار دارند و به نظر میرسد که هنوز بخشی از مردم در
پذیرش خطرات کرونا مقاومت میکنند و الزم است که برای در خانه
ماندن آنها برنامههای با نشاطی تهیه کنیم.

خبر
هشدار پلیس به برهمزنندگان امنیت

ممنوعیت هرگونه تجمع در
چهارشنبه آخر سال

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به
افزایش هزار درصدی مواد محترقه
پرخطر طی روزهای گذشته گفت :اجازه
هیچگونه تجمعی در چهارشنبه آخر
سال داده نخواهد شد.
رحیمی»،
«حسین
سردار
رئیس پلیس پایتخت در گردهمایی
معاونتهای فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ که امروز به صورت ویدئوکنفرانس
برگزار شد ،گفت :برای چهارشنبه آخر
سال چهار قرارگاه فجر ،فتح ،نصر و
رمضان راهاندازی شده است و نیروها
در این قرارگاهها آمادگی  ۱۰۰درصدی
دارند.
وی با بیان اینکه هشدارهای الزم
را به برهمزنندگان امنیت در تهران را
میدهم و اجازه هیچگونه تجمعی داده
نخواهد شد ،عنوان کرد :در روزهای
گذشته افزایش هزار درصدی مواد
محترقه پر خطر را داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ
همچنین با اشاره به راهاندازی ۲۱۷
پایگاه نوروزی در تهران گفت :هزار و
 ۴۵۰گشت خودرویی و موتوری و ۴۰۰
گشت پیاده در ایام نوروز به انجام وظیفه
میپردازند.
سردار رحیمی با بیان اینکه ما
به دنبال پلمب هیچ مکانی و یا ایجاد
محدودیت نیستیم ،تأکید کرد :خطر
جدی است و باید همه با یکدیگر با این
ویروس مقابله کنیم.
رئیس پلیس پایتخت گفت :با
توجه به شروع بیماری کرونا پلیس در
چهارشنبه پایان سال اجازه هیچ تجمعی
را نخواهد داد و با مخالن امنیت مردم،
برخورد میکند.
سردار حسین رحیمی افزود:
از امروز  ۴بعدازظهر نیروی انتظامی
صددرصد در شهر مستقر خواهد شد و
کسانی که بخواهند با آرامش مردم بازی
کنند ،برخورد خواهد کرد.
وی گفت :در صورت مشاهده
هرگونه ترقه زدن و ایجاد رعب و وحشت
افراد به کالنتری معرفی میشوند و
بازداشتی صورت نخواهد گرفت ،اما به
جای بازداشت خودروی این افراد به
پارکینگ منتقل و تا پایان فروردین ماه
در پارکینگ خواهد ماند.
رئیس پلیس پایتخت افزود :البته
در روزهای گذشته حدود  ۱۲هزار
زندانی و حدود  ۱۱هزار معتاد در تهران
به دلیل شیوع بیماری کرونا آزاد شدند
که پلیس بر روی اینها نظارت خواهد
داشت و اجازه هیچگونه ناامنی را به
آنها نخواهد داد.

