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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

صندوق بازنشستگی فوالد کارهای
بزرگی را به سرانجام رساند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پیامی توییتری سه
برابر شدن بازده سرمایهگذاریها نسبت به  ،۹۸پرداخت
مطالبات  ۸ساله بازنشستگان فوالد ،متناسبسازی و
همسانسازی حقوق و اجرای طرحهای احداث و توسعه را
ازجمله مهمترین کارهای بزرگ صندوق بازنشستگی فوالد
در سال  ۹۹بیان کرد.محمد شریعتمداری در حساب توییتر
نوشت :جوانگرایی خلق میکند .صندوق بازنشستگی فوالد در
سال  ۹۹کارهای بزرگی را به سرانجام رساند :سه برابر شدن
بازده سرمایهگذاریها نسبت به  ،۹۸پرداخت مطالبات ۸ساله
بازنشستگان فوالد ،متناسبسازی و همسانسازی حقوق و
اجرای طرحهای احداث و توسعه و سامانه خدمات الکترونیکی.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا خواستار تعطیلی تهران شد؛

کرونا در کشور؛ فوت  ۱۷۴نفر ؛

حال بیش از  4هزار نفر
وخیم است

رکوردزنی ترسناک آمار مبتالیان کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت  ۱۷۴بیمار کووید ۱۹در شبانه روز گذشته خبر داد.
«سیما سادات الری» بیان کرد :از روز  16ام تا دیروز  ۱۷فروردین ۱۷ ،هزار و ۴۳۰
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۳۶۹نفر از آنها بستری
شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۹۶۳هزار و  ۳۹۴نفر رسید.
وی ادمه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۷۴ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۶۳هزار و  ۵۰۶نفر رسید و
خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۶۶۷هزار و  ۷۹نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا
از بیمارستانها ترخیص شده اند .الری افزود :چهار هزار و  ۱۳۸نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون
 ۱۳میلیون و  ۲۵۶هزار و  ۸۲۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

دولت با اختصاص بسته های حمایتی از مردم در برابر تکانه های اقتصادی حمایت می کند

خبر

جزئیات بسته معیشتی دولت برای اقشار آسیب پذیر

همه تختهای  ICUدر کشور اشغال شد

ظرفیت خالی بیمارستانها در
حال ٌپر شدن است

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله
با کرونا گفت :شاهد طغیان کرونا در اکثر
مناطق کشور هستیم ،تختهای بستری
و «آی سی یو» بیمارستان ها پر شده
و عمده موارد ابتالی جدید در کشور از
نوع ویروس جهش یافته انگلیسی است.
مسعود مردانی افزود :موارد ابتال
و بستری کرونا در کشور به شدت
رو به افزایش است ،اکثریت قریب به
اتقاق تخت های بخش های کرونا در
بیمارستانها و نیز همه تخت های «آی
سی یو» در بیمارستان ها پر است و
متاسفانه در کل کشور گرفتار وضعیت
وخیم و نگران کننده ای شده ایم.
وی گفت :گرچه نوع ویروس کرونا
برای همه بیماران مبتال تست نمی شود
اما به احتمال بسیار زیاد نوع ویروس
جهش یافته انگلیسی است که در کل
کشور تاخت و تاز می کند و باعث این
وضعیت شده است.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله
با کرونا افزود :حدود یک سوم کشور در
وضعیت قرمز کرونایی و بخش بسیار
بزرگتری نیز در وضعیت نارنجی است،
روند افزایشی کرونا فعال ادامه دارد ،یکی
از راههای مقابله و کنترل آن ،اعمال
قرنطینه  ۱۰روزه در شهرهای قرمز است
که پیشنهاد آن را در ستاد ملی مقابله با
کرونا مطرح کرده ایم و امیدوارم پذیرفته
شود تا بتوانیم از این وضعیت بسیار
سخت عبور کنیم.
مردانی با اشاره به سیر صعودی
مراجعه بیماران کرونا به بیمارستانها
و بستری این بیماران گفت :با توجه
به پر شدن بخش های کرونا در اکثر
بیمارستانهای کشور ،اقدام عاجلی که
انجام شده این است که با ابالغ وزارت
بهداشت همه اعمال جراحی و خدمات
غیر اورژانسی در بیمارستانها فعال تا
اطالع ثانوی ممنوع شده ،فقط اعمال
جراحی اورژانسی انجام می شود و تخت
هایی که با این اقدام خالی می ماند در
اختیار بیماران کرونا قرار می گیرد .بر
اساس اعالم وزارت بهداشت هم اکنون
 ۸۸شهرستان در وضعیت قرمز و ۱۳۹
شهرستان نارنجی هستند .همچنین ۱۹۸
شهرستان در وضعیت زرد و  ۲۳شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند .کاهش رعایت
پروتکل های بهداشتی به زیر  ۶۰درصد،
افزایش سفرها و دید و بازدیدها ،دورهمی
ها ،خریدهای عید ،رفت و آمد در وسایل
حمل و نقل عمومی ،گسترش ویروس
جهش یافته انگلیسی و کندی روند
واکسیناسیون از جمله عوامل روند صعودی
کرونا در کشور عنوان شده است.
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رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در آستانه
ماه مبارک رمضان برای گروههای آسیب پذیر بسته
معیشتی تدارک دیده است ،گفت :این کمکها تداوم
خواهد یافت تا دولت در برابر تکانههای اقتصادی
یاریگر مردم باشد و مردم عزیز ،باالخص اقشار آسیب
پذیر اطمینان خاطر داشته باشند که دولت هیچگاه
آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،دویست و پانزدهمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست
رئیس جمهور برگزار و در این جلسه رئیس کل بانک
مرکزی به عنوان رئیس دوره ای گروه  ۲۴گزارشی از
جلسه این گروه که روز دوشنبه با حضور وزیران اقتصاد
و دارایی و روسای بانک مرکزی  ۲۸کشور جهان و
روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تشکیل
شد ،ارائه کرد.
گزارش گروه  24حاکی از اثرات شدید اقتصادی
کرونا بر اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد فقر و بیکاری
و همچنین مشکالت جدی کشورهای عضو در تامین
واکسن مورد نیاز است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ،در مقایسه با
رشد منفی تولید در اکثر کشورهای جهان  ،عملکرد
جمهوری اسالمی ایران در سال گذشته در مدیریت آثار
کرونا و مثبت کردن نرخ رشد تولید ,برغم فشارهای

مضاعف تحریمی ،ممتاز ارزیابی شده است.
رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه حمایت
از معیشت مردم همواره اولویت دولت تدبیر و امید بوده
است ،گفت :دولت در سال  1399طرحهای حمایتی
مختلفی را اجرا کرد و در بودجه سال  ۱۴۰۰نیز منابع

قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در آستانه
ماه مبارک رمضان برای گروههای آسیب پذیر بسته
معیشتی تدارک دیده است ،افزود :این کمکها تداوم
خواهد یافت تا دولت در برابر تکانههای اقتصادی

یاریگر مردم باشد و مردم عزیز ،باالخص اقشار آسیب
پذیر اطمینان خاطر داشته باشند که دولت هیچگاه
آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.
در ادامه این جلسه طرح پیشنهادی «سامانه
الکترونیکی نظام بانکی کشور در زمینه کارت اعتباری»
مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات انجام شده
در طول یکسال گذشته برای آماده سازی بستر ارائه
تسهیالت بانکی با استفاده از کارت اعتباری ،گفت:
بی شک الگوی تسهیالت دهی نظام بانکی کشور نیز
تغییر می کند که امید است با آماده سازی سامانه
امضای دیجیتال در نظام بانکی گام جدیدی در راستای
رونق بازار و افزایش تولید و راهبرد کلی ساماندهی
نظام الکترونیک کشور توسط نظام بانکی برداشته شود.
دکتر روحانی افزود :با اجرای این طرح گشایش
مهمی برای تولید کنندگان در زنجیره تامین صورت
خواهد گرفت و هزینه تامین مالی برای تولید کاهش
قابل توجهی خواهد یافت که یکی از مصادیق بارز مانع
زدایی از تولید در آغاز سال  1400خواهد بود.
همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس
گزارشی از وضعیت بازار سرمایه درسال  1399و تحلیل
عوامل نوسان در این بازار ارائه نمود و برنامه های این
سازمان را برای ثبات بخشی به بازار و تداوم تامین مالی
تولید از طریق بازار سرمایه ،تشریح کرد.

توضیح رئیس شورای شهر درباره قرنطینه کامل تهران

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :دستور اجرای قرنطینه و
تعطیلی شهر تهران از وظایف مدیریت شهری پایتخت نیست.
محسن هاشمی پس از دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای
شهر تهران ،با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاران در
خصوص شرایط بحرانی کرونا در تهران و اقدامات مدیریت شهری این
مطلب را بیان داشت و افزود :ستاد ملی کرونا در این باره جلساتی
برگزار کرده است .وی با بیان اینکه آمار بهشت زهرا به کمتر از  ۲۰فوتی
کرونا رسیده بود و در شرایط تثبیت قرار داشتیم ،اظهار داشت :اکنون این
آمار به باالی  ۵۰نفر رسیده است.هاشمی با بیان این که در گزارشی از
اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی گفته بودند که مسافران اگر در
مدتی کمتر از  ۲۰تا  ۳۰دقیقه در واگن باشند ،خطر کمتری آنها را تهدید
میکند گفت :بر این اساس اگر حضور مسافران طوالنی باشد ممکن است
مشکالتی را به وجود آورد .وی درباره وضعیت تهویه واگن های مترو هم
گفت :درباره تهویه هم عملیاتی انجام شد که هوا را از بیرون بگیرند و هوای
داخل واگن ها را گردش ندهند تا مشکالت کمتر شود .هاشمی تاکید کرد:
تعداد مسافران مترو در ایام نوروز حدود  ۳۰۰هزار نفر است و هنوز تعداد
مسافران افزایش نیافته است اگر در هفته آینده تعداد مسافران به روزهای

تسلیت

عادی نزدیک شود و افزایش یابد ،تصمیم گیریهای خواهیم کرد.

نامه اشتباه یا جعلی درباره مصوبات شورا درباره باغها

رییس شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که گفته می
شود نامه جعلی از سوی شورای عالی استانها به شورا زده شد تا در مورد ۶۱
باغی که مورد مناقشه شورای تهران و شورای عالی استانها بود ،تصمیم
گیری شود ،گفت :نامه ای بدون شماره و امضا از طریق سامانه دولت به
دست ما رسید با این عنوان که در مورد باغات مصوبه در شورای عالی
استانها مصوبه ای گذرانده شده است .وی افزود :وقتی دیدم نامه ،شماره
و امضا ندارد از مدیریت مصوبات خواستم که نامهنگاری کند و ببیند چرا
نامه شماره و امضا ندارد .هاشمی افزود :بعد از مدتی در اواخر اسفندماه
نامهای به دست من رسید با امضای رییس شورای عالی استانها که نامه
خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی بوده است و رونوشت آن به شورای
عالی استانها و شورای شهر تهران ارسال شده است.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :چون تناقضاتی در این دوران
وجود داشت جلسه اضطراری تشکیل دادیم اما مصاحبهای از رییش شورای
عالی استان ها در صدا و سیما پخش شد که در خصوص باغات بخشنامه
صادر شده و اگر اجرا نشود برخورد قضایی میشود.

تسلیت

دوست ارجمند

جناب آقای داوود محمدی

درگذشت مادر گرامیتان را به حضرتعالی و خانواده داغدارتان
صمیمانه تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای ایشان علو
درجات و برای حضرتعالی و بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
مسعود اردانی

همکارگرامی

جناب آقای داوود محمدی

مصیبت وارده را به حضرتعالی و خانواده داغدارتان صمیمانه
تسلیت میگوییم و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات
و برای حضرتعالی و بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم.

روزنامه امتیاز

هاشمی ادامه داد :در ادامه خبرهایی از سوی دفتر رییس شورای
عالی استان ها به ما رسید مبنی بر اینکه نسبت به چندین نامه جعلیاتی
اتفاق افتاده است .رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه در این
خصوص با مجلس و شورای عالی استانها صحبت کردم ،تاکید کرد :در
هر صورت چیزی که آمده قابل اجرا نیست و مسیر قانونی را طی نکرده و
موقعی قابل اجراست که مسیر قانونی آن طی شود .هاشمی تاکید کرد :
بیشتر فکر میکنم که در این نامه ها اشتباهی رخ داده است تا اینکه جعلی
باشد .رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد در مورد باغات همان آیین نامه
قبلی را اجرا می کنیم تا به ما خبر بدهند .وی در ادامه با تشریح جلسه
امروز شورای شهر گفت :یک فوریت الیحه توانمندسازی زنان بی سرپرست
تصویب و گزارش حسابرسی سازمان های زیباسازی ،پسماند و فناوری
اطالعات در شورای شهر به بحث گذاشته شد.
وی یادآور شد :در این دوره از شورا  ۶۰گزارش حسابرسی را آماده
کرده ایم که از سال  ۹۳مانده بود و اکنون به سال  ۹۴رسیده ایم.

خبر
اختالف همتی و دژپسند بر سر
چاپ پول

درحالی که پیش از این رئیس کل بانک
مرکزی از استقراض دولت از این بانک و چاپ
پول در دو سال گذشته خبر داده بود ،وزیر
اقتصاد میگوید که دولت یک ریال هم از
سیستم بانکی قرض نگرفته است و اظهارات
وی این سوال را ایجاد میکند که دریافت
پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم
نیست چه زمانی به دست ایران میرسد و ریال
به دولت داده شده است ،اگر استقراض از بانک
مرکزی نیست پس چیست؟
چند روز پیش بود که صحبتهای
جنجالی رئیس کل بانک مرکزی درباره چاپ
پول در دو سال گذشته خبرساز شد و گفتههای
او حاکی از آن بود که در سالهای  ۱۳۹۸و
 ۱۳۹۹بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع
صندوق توسعه ملی تامین شده و در شرایطی
که منابع این صندوق در خارج مسدود است،
این اقدام به معنی چاپ پول است و حداقل در
کوتاه مدت به افزایش تورم منجر خواهد شد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد بارها
استقراض از بانک مرکزی را تکذیب کرده و سال
گذشته در سخنانی گفته بود که دولت هیچگاه
به دنبال پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق
منابع نبوده است .عالوه براین ،روز گذشته
دژپسند در پاسخ به اظهارات اخیر همتی اعالم
کرد که دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال
گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک
مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای
بودجه ،ارز را خریداری کرده و در مقابل ،پول
تزریق کرده است .وی ادامه داد :اگر بتوانیم
هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل
یا قابل حواله و معامله کنیم ،همان مقدار ارز
قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله
داده میشود و متناسب با آن هم ریال جمع
خواهد شد؛ بنابراین استقراض از بانک مرکزی
صحیح نیست .همچنین ،وزارت اقتصاد اعالم
کرده بود که با انتشار اوراق در سال گذشته
مانع از خلق  ۱۷۰هزار میلیارد تومان پول و
افزایش پایه پولی شده است .اظهارات دژپسند
در حالی تعجب برانگیز است که کارشناسان
اقتصادی معتقدند دریافت پول از بانک مرکزی
به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به
دست ایران میرسد و دالری به حساب بانک
مرکزی ریخته نشده و ریال به دولت داده شده
است ،اگر استقراض از بانک مرکزی نیست
پس چیست؟ از سوی دیگر ،اگر نرخ تسعیر
ارز هم افزایش یابد ،دولت در زمان تسویه هم
باید مقداری دیگر پول از بانک مرکزی مطالبه
کند که این موضوع هم تبعات خودش را دارد.
ذکر این نکته ضروری است که اگر ارزهای ذکر
شده در دسترس بود ،بانک مرکزی با فروش
آنها نه تنها موجب افزایش پایه پولی نمیشد،
بلکه مقداری از نقدینگی اقتصاد کاسته میشد
که حال به وضوح میتوان علت تشدید تورم و
نوسانات بازار ارز در شرایطی که انتظارات تورمی
کاهش پیدا کرده بود ،را درک کرد.

