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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

تصویب منع تردد شبانه
برای شهرهای نارنجی

پرداخت وام
قرضالحسنه به
بدهکاران مهریه

دکتر علیرضا با اشاره به جلسه ستاد ملی مقابله با
کرونا ،گفت :دو مصوبه در ستاد مطرح شد .مصوبه اول منع
تردد از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح در شهرهای نارنجی عالوه
بر شهرهای قرمز است .این محدودیت قبال در شهرهای
قرمز اعمال شده بود ،اما برای شهرهای در وضعیت نارنجی
کرونا هم منع تردد شبانه مصوب شد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :یعنی در
 ۲۷۸شهری که نارنجی هستند ،منع تردد شبانه اعمال
میشود و با توجه به قید جمعیتی که گذاشته شده ،این
مصوبه اجرایی میشود /...صفحه2

احتمال واردات یک محموله واکسن کرونا در  ۲ماه آینده؛

واکسن ایرانی کرونا مشابه
واکسن های مدرنا و فایزر است
سید حیدر محمدی گفت :به منظور تامین هرچه
سریعتر واکسن کرونا ،همزمان با ادامه تولید داخل ،مذاکرات
با شرکتهای خارجی تولیدکننده انجام شده و پیشبینی
میکنیم در صورت تایید واکسنها و تامین ارز مورد نیاز ،در
دو ماه آینده بتوانیم یک محموله را وارد کنیم .مدیرکل دارو
سازمان غذا و دارو گفت :کواکس نیز متعهد شده که واکسن را
به کشورهای عضو خود ارائه کند که البته ما نیز عضو کواکس
هستیم و از آن طریق هم واکسن تهیه خواهیم کرد .مرحله
سوم تامین واکسن نیز قرارداد تجاری است که ما با کشورهای
چین ،هند و چند کشور اروپایی در حال رایزنی هستیم2/...

خبر
شرایط تهران همچنان نگران کننده

بستری  ۵۰۰تهرانی در یک روز!

فرمانده ستاد مقابله با بیماری
کرونای کالنشهر تهران گفت :شرایط
تهران امروز بسیار شکننده و نگران
کننده است.
دکتر علیرضا زالی در نشست نقش
گروههای داوطلب در کنترل بیماری
کرونا افزود :در همه گیری بیماری ،خطر
مهمی که وجود دارد پدیده بازگشت
است و در شرایطی که بیماری در حال
افول است ،بازگشت سنگینتر بیماری
را داشته باشیم که این اتفاق تلخ را در
آنفلوانزا اسپانیایی داشتیم.
وی گفت :شرایط شهر و استان
تهران از بی ثباتی و شکنندگی و
ناپایداری رنج میبرد و فکر نکنیم که
ظفرمندانه حرکت کرده ایم.
دکتر زالی افزود :از نقطه افول
نسبی بیماری در تهران دور هستیم و
امروز  ۵۰۰بیمار جدید کرونا بستری
شدند که  ۱۳۵بیمار مستقیم بهای سی
یو رفتند .در  ۲۴ساعت گذشته در استان
تهران  ۴۵۰۰بیمار بستری شده اند.
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

تمدید مهلت استفاده از مزایای
قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی
برای تولیدکنندگان
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سعید نمکی با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا
علیه ایران ،گفت :با تمام سختی ها در مدیریت بیماری
کرونا پنج به یک از آمریکا جلو هستیم.
سعید نمکی ،وریر بهداشت و درمان در نشست
فرماندهان نیروهای مسلح و سازمان بسیج با به این
موضوع که هر گونه لغزش یا عدم توفیق در کنترل
بیماری کرونا متوجه همگان است گفت :اگر در این
مسیر دچار لغزش شده و شکست بخوریم به پای نظام
ثبت خواهد شد.
او ادامه داد :شکست در مدیریت کرونا منجر به
تضعیف نظام در عرصه جهانی خواهد شد.
وزیر بهداشت از کرونا به عنوان بمب غافلگیری
یاد کرد و افزود :آنچه باعث شد بتوانیم در مقابل این
بیماری ایستادگی کنیم استفاده از تجربه دوران دفاع
مقدس بوده است.در دروران جنگ دشمن ما مشخص
بود ولی در زمان کرونا با انبوه ناشناخته ها روبرو بودیم.
نمکی اظهار کرد :بحران کرونا در اوج تحریمها
متوجه کشور ما شده بود و قبل از اینکه اروپاییها
و آمریکاییها گرفتار این بیماری شوند شروع به
بررسی عواقب کرونا در ایران با توجه تحریم ها ،کمبود
تجهیزات و ...کردند .و ما از سال گذشته برای مواجه با
این ویروس خود را آماده کرده بودیم.
وزیر بهداشت ضمن اشاره به این موضوع که در
ایران به ازای هر هزار نفر جمعیت  ۱.۶تخت بیمارستانی
وجود دارد ،افزود :این در حالی است که در فرانسه به
ازای هر هزار نفر جمعیت  ۷تخت بیمارستانی وجود

دارد.
نمکی از کرونا به عنوان یک مؤلفه بسیار مهم
برای فروپاشی نظام از سوی دشمنان نام برد و گفت:
در آن روزهای ابتدایی بیماری شاهد انفجار این بمب
ویروس در گوشه گوشه کشور بودیم و این غافلگیری
به گونهای بود که اگر عنایت خدا و وفاق ملی نبود
شاید هرگز نمیتوانستیم در موقعیت کنونی که هستیم
قرار بگیریم.

او با اشاره به اهمیت مدیریت و کنترل بیماری
کرونا تصریح کرد :بحث مدیریت کرونا فقط بحث یک
وزارتخانه نیست بلکه موضوع ثبات مدیریت در نظام
جمهوری اسالمی ایران است.
نمکی ادامه داد :ما با وجود شرایط سختی که
داشتیم و فشاری که تحریم ها بر ما تحمیل کرد در
حال حاضر  ۵به یک از آمریکاییها جلو هستیم .هر
چند بنده غصه می خورم از اینکه یک شهروند در هر

کجای دنیا دچار بیماری یا مرگ میشود ،حتی اگر در
سرزمینهایی باشد که ما را تحریم کردهاند.
او با اشاره به آثار تحریمها برکشور افزود:
آمریکاییها به قدری ما را دچار تنگنا ساختند که
همین اواخر محموله واکسن آنفلوانزا که از فرانسه
خریداری شده بود و در فرودگاه اسپانیا آماده انتقال
به کشور بود اما آمریکاییها اجازه ندادند این محموله
وارد ایران شود.
وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که تمامی پیش
بینیها پیرامون وضعیت کرونا در جهان درست از آب
درآمد به غیر از ایران ،بیان کرد :شرایط کنونی که ما
االن در آن هستیم نشأت گرفته از لطف و مرحمت
خداوند بوده و چنانچه ما در این مسیر زمین بخوریم
بی کفایتی ما را نشان خواهد داد.
او با عنوان این مطلب که امروز در نقطه حساسی قرار
داریم ،افزود :اپیدمی کرونا و امواجی مثل این بیماری هر
 ۱۵۰سال یک بار رخ می دهد جهان را تهدید میکند.به
گفته وزیر بهداشت ما کاری را تمرین میکنیم که بسیار
سخت است .کرونا می گذرد اما این کشور به دلیل شرایط
اقلیمی و جغرافیایی آسیب پذیر است.
نمکی در پایان گفت :ما توانستیم در مدت ۵۶
روز پس از شیوع کرونا دستگاه ونتیالتور و ماسک را
در کشور تولید کنیم و حتی آن را صادر کنیم و اجازه
نخواهیم داد مردم ما عزیزان خود را بخاطر کمبود دارو
از دست بدهند و ارتباط با واکسن هم کاری خواهیم
کرد که دنیا انگشت به دهان بماند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:

اجرای یکباره قانون معلوالن انتظارمعقولی نیست

رئیس کل بانک مرکزی اعالم
کرد :تولیدکنندگان مشمول قانون
تسهیل تسویه بدهی بانکی مصوب آذر
 ۹۸مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تا
پایان سال مهلت تسویه بدهی خود را
دارند.
عبدالناصر همتی اظهارداشت:
بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی
مجلس برای کمک به واحدهایی
که به خاطر شیوع کرونا موفق به
استفاده از مزایای قانون یاد شده
نشده اند ،طی پیشنهادی به رئیس
جمهور محترم ،خواستار طرح
موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا
شدند که با عنایت ایشان ،موضوع
تمدید مهلت استفاده از مزایای این
قانون تا پایان سال جاری در جلسه
ستاد به تصویب رسید.
همتی از بانکهای کشور خواست
همکاری الزم را با این دسته از تولید
کنندگان برای تسویه بدهی آنها تا پایان
سال انجام دهند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هنر به عنوان یکی از
مهمترین ابزارهای کاهش آالم و رنجها در جامعه بشری شناخته شده
است ،گفت :در جامعه معلوالن و افراد دارای معلولیت ،هنر به عنوان یکی
از ابزارهای مهم برای درمان نیز شناخته شده است ،امیدواریم سازمان
بهزیستی بتواند از این ابزار بسیار ارزشمند و تا حدودی مقدس که افکار،
اندیشه و ابتکار و خالقیتهای معلوالن را به نمایش میگذارد نیز در جهت
درمان معلوالن کشور استفاده بهتری ببرد.
محمد شریعتمداری در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه آثار هنری افراد
دارای معلولیت گفت :افراد دارای معلولیتی که با ارائه خالقیتها و ابتکارات
خودشان افراد به ظاهر سالم و کامل را به چالش میکشند و تواناییهایی
خود را در عرصههای گوناگون به رخ میکشند تا نشان دهند که هرچند
ممکن است در یک عضو دارای یک نقص و معلولیتی باشند ،اما این افراد
دارای فکر و اندیشه ،حرکت و جسم و روح فعال و خالقی هستند که
میتوانند جامعه را در یک سمت و سوی خاص رهبری کنند؛ اینان نشان
می دهند که توانایی فقط داشتن اجزای کامل بدن نیست ،بلکه توانایی
در اراده و خواستن است و آنهایی که بخواهند میتوانند نه تنها در رفع
مشکالت خودشان بلکه خانوادهشان تالش کنند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :موفق شدیم از دومین نمایشگاه
ملی تولید محصوالت فرهنگی افراد دارای معلولیت بازدید کنیم ،زمانی که از
مقابل تابلوهایی که به دست کسانی که دارای معلوالیتهای جسمی حرکتی و
بعضا ذهنی هستند عبور میکنیم ،از این خالقت ،ابتکار و نوآوریهایی که آنها
در عرصه محصوالت فرهنگی ارائه کردهاند حیرت میکنیم.
شریعتمداری با اشاره به آثار هنرمندان دارای معلولیت در نمایشگاه

تصریح کرد :این نقاشیها باتوجه به ویژگیهای شخصیتی نقاش ،دارای
پیامهای بسیار مهم و ارزشمندی برای افراد و جامعه است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هنر به
عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کاهش آالم و رنجها در جامعه بشری
شناخته شده است ،گفت :در جامعه معلوالن و افراد دارای معلولیت ،هنر به
عنوان یکی از ابزارهای مهم برای درمان نیز شناخته شده است ،امیدواریم
سازمان بهزیستی بتواند از این ابزار بسیار ارزشمند و تا حدودی مقدس که
افکار ،اندیشه و ابتکار و خالقیتهای معلوالن را به نمایش میگذارد نیز در
جهت درمان معلوالن کشور استفاده بهتری ببرد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود
در پاسخ به سوالی درخصوص بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت
گفت :ما دارای قانون ارزشمندی درباره افراد دارای معلولیت هستیم که در آن
قانون تکالیف بسیاری را برعهده دولت قرار داده است .طبیعتا انتظار اینکه همه
این قانون ظرف یکسال به اجرا درآید ،باتوجه به محدودیتهایی که کشور با آن
مواجه است ،انتظار معقولی نیست .شریعتمداری یادآور شد :اما در سیاستهای
کلی تدوین بودجه سال جاری ،فروش یک میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت،
بودجهای را سامان داده است ،عالوه بر آن احتمال فروش یک میلیون بشکه در
بازارهای خارجی و فروش صنعت نفت در داخل پیشبینی شده است که این
بخش قرار است صرفا خرج توسعه و توانمندسازی شود؛ حتما جامعه معلوالن
کشور یکی از مهمترین بخشهای این بخش از بودجه هستند.
وی ادامه داد :طبیعتا ما امیدواریم که با توجه به رویکرد دولت در تنظیم
بودجه سالیانه ،حق و سهم مجموعه جامعه معلوالن کشور از منابع اعتباری به
شکل قابل مالحظهای افزایش یابد و بتوانیم در سال  ۱۴۰۰رشد خوبی را نسبت

به سال  ۹۹داشته باشیم .شریعتمداری افزود :در سال  ۹۸و  ۹۹به ترتیب،
۱۱۰۰و  ۱۳۰۰میلیارد تومان بودجه مورد نیاز در حوزه اجرای قانون افراد دارای
معلولیت اختصاص یافته بود که رقم کامل و جامعی نبود ،اما بخشی از اهداف
قانون گذار را در آن دو سال محقق کردیم و امسال نیز شاهد رشد این منابع
هستیم و قریب به  ۴۰درصد در الیحه بودجه اضافه شده است که امیدواریم
بتوانیم در مجلس شورای اسالمی این رقم را حفظ کنیم.
وی اعالم کرد :بودجه سازمان نیز بالغ بر  ۲۶درصد رشد داشته است که
آن هم میتواند در بخش دیگری از فعالیتهای مربوط به جامعه معلوالن کمک
دیگری باشد .امیدواریم رویکرد مجلس و دولت در تصویب بودجه سال ۱۴۰۰
نسبت به حوزه توانبخشی اشخاص به ویژه در بخش معلوالن روند رو به رشد
و قابل مالحظهای باشد.

خبر
رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛

واریز  ۴۸۰هزار تومان بر روی
کارت بانکی معلوالن فاقد شغل

رئیس سازمان بهزیستی کشور
اعالم کرد که مبلغ  ۴۸۰هزار تومان بر
روی کارت بانکی افراد دارای معلولیت
شدید و خیلی شدید که به سن ۱۸
سال رسیدهاند اما فاقد شغل و درآمد
هستند ،شارژ شد.
وحید قبادی دانا ضمن
گرامیداشت هفته جهانی افراد دارای
معلولیت بیان کرد :در راستای اجرای
قانون حمایت از حقوق افراد دارای
معلولیت و برای اجرای ماده  ۲۷این
قانون ،با حمایت سازمان برنامه و
بودجه مبلغ  ۷۱میلیارد تومان جهت
اجرای بخشی از این قانون در هفته
جاری اختصاص پیدا کرد و برای افراد
دارای معلولیت شدید و خیلی شدید
که به سن  ۱۸سال رسیدهاند اما فاقد
شغل و درآمد هستند ،مبلغ  ۴۸۰هزار
تومان بر روی کارت بانکی آنها شارژ
شد.
به گفته وی ،حدود  ۱۴۷هزار
نفر از افراد دارای معلولیت حائز این
شرایط بودند که مبلغ  ۴۸۰هزار تومان
بر روی کارت بانکی آنها به عنوان
کمک هزینه معیشت برای افراد دارای
معلولیت شدید و خیلی شدیدی که به
سن  ۱۸سال رسیدند و فاقد شغل و
درآمد هستند ،شارژ شد.
قبادی دانا تصریح کرد :امید است
که در سال  ۱۴۰۰با درنظر گرفتن منابع
الزم و تامین اعتبار الزم برای اجرای
قانون بتوانیم مواد مختلف قانونی را به
نحو شایسته اجرا کنیم.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی،
طبق برآورد دقیق صورت گرفته بیش
از  ۳۸هزار میلیارد تومان در سال
 ۱۴۰۰برای اجرای مواد مختلف قانون
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
موردنیاز است .آنچه که تاکنون در
بودجه قرار گرفته  ۱۷۰۰میلیاردتومان
است .البته باتوجه به شرایط کرونا و
همچنین تحریمهای ظالمانه آمریکا و
مشکالتی که در زمینه اقتصادی وجود
دارد شرایط برای جامعه معلوالن قابل
درک است ،اما نیازهای این عزیزان
نیازهایی است که باید طبق قانون
برآورده شود و امید است که تاحد
ممکن اعتبارات الزم برای اجرای
قانون در سال  ۱۴۰۰در نظر گرفته
شود.
قبادی دانا در ادامه از مجلس شورای
اسالمی خواست تا در کمیسیونهای
تخصصی و کمیسیون تلفیق و تصویب
الیحه بودجه  ۱۴۰۰نهایت تالش خود را
برای تحقق این امر به کار گیرند.

