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روزنامهصبحايران

با گذشت بیش از چهار دهه از نامگذاری روز قدس توسط
امام راحل(ره) ،امسال اولین سالی است که به دلیل شیوع
ویروس کرونا ،مسلمانان نمیتوانند دست در دست هم و با
مشتهای گره کرده در صحنه حضور یابند .مسئلهای که ایجاب
میکند مسلمانان در روزها و ماههای آینده وحدتی که در
روز قدس در مورد موضوع فلسطین دارند را تکرار کنند و
یاری از مظلوم را به همین راهپیماییها تقلیل ندهند.

سالمتی دانشآموزان را
برای حضور در امتحانات
خرداد تضممین میکنیم
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مردم نگران کاالهای اساسی نباشند
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مهدی معتق ،استاد دانشگاه الیبنیتز هانوفر و مرکز تحقیقات زمین آلمان:

هر دقیقه باید منتظر
وقوع زلزله باشیم

مهدی معتق گفت :گسل مشاء یکی از گسلهای
اطراف تهران که مشاهدات لرزهنگاری نشان میدهد فعال
است و اتفاق خاصی هم رخ نداد .زلزله با قدرت  ۵ریشتر
در ابعاد زمینشناسی مقدار بزرگی نیست .اما حاشیههای
مختلف مثل فعال شدن آتشفشان دماوند ،وجود ماه
کامل ،و زلزله  ۷ریشتری باعث ایجاد نگرانی شد.
مهدی معتق ،استاد دانشگاه الیبنیتز هانوفر و مرکز
علوم تحقیقات زمین آلمان ،گفت :تا زمانی که مطالعات
دقیق روی یک سیستم محدود در تهران صورت نگیرد،
کسی نمیتواند در این رابطه چیزی بگوید /..صفحه 2

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا:

کشف حجاب در فضای
مجازی تخلف است

چرا مسکن با وجود تعطیلی
ناشی از کرونا گران شد؟

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به ناهنجاریهای برخی کاربران در فضای
مجازی گفت :در رابطه با کشف حجاب در فضای مجازی به علت اینکه زیرمجموعه
ناهنجاریها قرار میگیرد ،تخلف محسوب میشود .سرهنگ پاشایی با بیان این مطلب
افزود :مصادیق مجرمانه در فضای مجازی غالبا مواردی است که مربوط به جرائم رایانهای
میشود .در بعد کالن این جرائم شامل فیشینگ ،دسترسی غیرمجاز به اطالعات ،حمالت
سایبری ،جرائم تکامل یافته شامل استفاده از فضای مجازی در راستای هتک حرمت،
کالهبرداری ،فروش اجناس ممنوعه و جرائم اخالقی که با ترویج موارد غیر اخالقی به وقوع
میپیوندد است.او گفت :در فضای مجازی هیچ تفاوتی میان افراد پرطرفدار و افرادی که
فالوورهای کمتری دارند ،وجود ندارد .هر شخصی که در فضای مجازی مرتکب تخلف شود
و موارد فوق را رعایت نکند به عنوان مجرم شناخته خواهند شد /...صفحه 2

خبر
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:

سیگنال غلط به بازار ارز ندهیم

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
معتقد است هرگونه تصمیم یا سیگنال
غلط میتواند شوک منفی به بازار ارز
وارد کند.
مجیدرضا حریری ،اظهار کرد:
بانک مرکزی در ماههای گذشته تالش
کرده با مدیریت تقاضا ،قیمت ارز را
در محدودهای کوچک ،نگه دارد که
در سال گذشته این برنامه با موفقیت
نسبی اجرایی شد .در هفتههای گذشته
اما تحت تاثیر شیوع کرونا و به هم
ریختن نظم بازارهای اقتصادی و تجارت
بینالمللی نرخ ارز تغییراتی را تجربه
کرده است.
به گفته وی ،در ما ههای گذشته
از سویی قیمت نفت به شکل جدی
کاهش یافته و درآمدهای ایران در
این حوزه محدودتر از قبل شده
است .از سوی دیگر ،با محدودیت در
تردد تحت تاثیر کرونا ،عمال تجارت
بینالمللی که یکی از اصلیترین
عوامل تاثیرگذار بر واردات ارز است،
محدود شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
با اشاره به طرحهایی که درباره امکان
واردات مواد اولیه بدون نیاز به ارز مطرح
شده است ،بیان کرد :اگر این طرح یا
هر طرح دیگری ،این سیگنال را به بازار
بدهد که بناست تقاضا برای ارز در بازار
آزاد افزایش پیدا کند ،تاثیر منفی بر
قیمتها خواهد گذاشت .از این رو به نظر
میرسد دلیل عدم موافقت بانک مرکزی
برای اجرای این طرح تاکنون نیز همین
نگرانی بوده است.
حریری ادامه داد :نتیجه ارزیابی ما
از وضعیت تجارت در هفتههای گذشته
این بوده که در حوزه تامین مواد اولیه،
خوشبختانه واحدهای تولیدی کشور
مشکل چندانی نداشتهاند .شاید در
حوزه ماشین آالت محدودیتهایی
وجود داشته باشد که تحت تاثیر کرونا
یا تحریمها اتفاق افتاده اما در حوزه
مواد اولیه محدودیت جدیدی رخ نداده
و نیازی به نگرانی جدی در این زمینه
نیست.
مدرس خیابانی  -سرپرست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت  -چند روز
قبل از طرحی خبر داد که بر اساس
آن واردات مواد اولیه بدون نیاز به
انتقال ارز ممکن میشود .بانک مرکزی
فعال موافقت خود را با این طرح اعالم
نکرده و همچنان تاکید کرده است که
صاحبان ارز در خارج از کشور در صورتی
که بتوانند منشأ ارز خود را اعالم کنند،
امکان صدور گواهی ارز اشخاص از سوی
این بانک وجود دارد.

حسام عقبایی ۸۰ :درصد خریداران مسکن،
مصرفکننده واقعی نیستند
وزیر نیرو تشریح کرد:

برنامهریزی ظرفیت خالی سدهای کشور برای مدیریت سیالب

وزیر نیرو گفت :هماکنون از مجموع  ۵۰میلیارد
مترمکعب ظرفیت مخازن سدهای  ۷۰درصد پر و ۳۰
درصد خالی است که این میزان خالی بودن سدها در
برخی نقاط برنامه ریزی و برای مدیریت سیالب شده
است.
رضا اردکانیان اظهار کرد :سال آبی امسال که از
مهر ماه سال  ۹۸آغاز شده تا دو روز قبل  ۳۰۴میلی
متر بارش در سطح کشور به ثبت رسیده که این عدد
در مقایسه با متوسط بلند مدت ( ۵۱ساله) بیش از ۳۰
درصد افزایش را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه امسال وضعیت خوبی از حیث
تامین آب شیرین در کشور وجود دارد ،افزود :سال ۹۸
یکی از پر آب ترین سال ها در طول  ۵۰سال اخیر در
کشور بوده است.
اردکانیان تصریح کرد :امسال میزان بارش نسبت
به سال گذشته شش درصد کاهش داشته است.
وی اظهار امیدواری کرد با آمادگی های
چشمگیری که از سال گذشته بویژه پس از سیل
ابتدای سال فراهم شده امسال این بارش ها حتی
بصورت سیالب هم فقط برای کشور نعمت باشد.
سیالب ها موجب خسارت قابل مالحظهای نشد

وزیر نیرو گفت :سیالب های که اواخر پائیز سال
گذشته در نقاط مختلف کشور از قبیل فالت مرکزی،
جنوب شرق و اواخر سال  ۹۸و اوائل سال  ۹۹در منطقه
غرب کشور در استان های لرستان و خوزستان به وقوع
پیوست خوشبختانه با تدارکی که فراهم شده بود این
سیالب ها موجب خسارت قابل مالحظهای نشد.
وی افزود :خوشبختانه سیالب های مزبور خسارت
جانی نداشته و خسارت های مالی هم بسیار کم بوده
است .اردکانیان بیان کرد :دولت سال گذشته پنج برابر
سال های قبل منابع مالی برای الیروبی و مهندسی
رودخانه ها ،آزاد سازی بستر رودخانه و نظایر این در
اختیار وزارت نیرو قرار داد.
او ادامه داد :تالش های بسیار خوبی در این
زمینه انجام شد و فعالیت های گسترده ای هم در
حال انجام است .وزیر نیرو گفت :روز پنجشنبه همین
هفته مطابق برنامه قرار براینکه بطور مشترک با وزارت
جهاد کشاورزی یکی از بزرگترین طرح های آبیاری
– زهکشی در منطقه سیستان از استان سیستان و
بلوچستان مورد بهره برداری قرار گیرد.وی در ادامه
ضمن اشاره به آب های متعارف و غیر متعارف افزود:
آب های نا متعارف اشاره به انواع آب های دارد که به
روش های غیر طبیعی می توان آنها را استحصال کرد.

وی اظهار کرد :شیرین کردن آب شور دریا و
استفاده از آب های الیه های عمیق زمین یا در گسل
ها اینها هم نیاز به مطالعات وسیع و هم سرمایه گذاری
مبتنی بر توجیه اقتصادی دارد.
اردکانیان بیان کرد :با توجه به دسترسی خوبی که
کشور بویژه در مرزهای جنوبی به آب های آزاد دارد،
بر اساس سیاستی که دولت از سال های گذشته در
پیش گرفته مطالعات وسیعی برای  ۱۷استان آغاز شده
و اکنون به مرور کار تخصیص آب دریا برای مصارف
ضروری چه شیرین کردن به قصد استفاده در بخش
آشامیدنی و چه به قصد بهره برداری در بخش صنعت
با سرمایه گذاری خود این بخش در حال انجام است.
وی گفت :ایران با کشورهای همسایه هم در
شمال ،هم شمال غرب و شرق هم در شرق و هم در
غرب آب های مشترک در قالب رودخانه و حوزه های
آبریز دارد و بر اساس پروتکل های فی مابین حقوق
خود را استیفا می کند.
وزیر نیرو افزود :طرح های مختلفی برای توسعه
منابع آب و خاک در  ۱۲استان مرزی کشور به ویژه از
سال  ۱۳۹۳آغاز شده است .وی تصریح کرد :سرجمع
 ۲۷تا  ۲۸هزار میلیارد تومان در طول شش سال
گذشته از محل اعتبارات دولت و صندوق توسعه ملی
در این مناطق سرمایه گذاری شده است.
اردکانیان اضافه کرد :این پروژه ها در قالب سد،
آبیاری و زهکشی ،نیروگاه های آبی در حال احداث و
تکمیل است که امسال تعدادی از این طرح ها به بهره

شاخص کل بورس که روز گذشته روندی صعودی در پی گرفته و باز
هم به کانال یک میلیون واحد بازگشته بود ،امروز مجددا نزولی شد و به
زیر یک میلیون واحد بازگشت.
معامالت امروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل
این بازار با  ۱۵هزار و  ۸۸۳واحد کاهش رقم  ۹۸۶هزار و  ۲۴۱واحد را ثبت
کرد .این در حالیست که شاخص کل با معیار هم وزن امروز صعودی بود و
با  ۷۵۵واحد رشد در رقم  ۳۲۱هزار و  ۹۱۴واحد ایستاد.
معامله گران یک میلیون معامله انجام دادند که  ۱۱۰هزار و ۲۷۳

برداری خواهد رسید.
وزیر نیرو افزود :کشور در حال نزدیک شدن به
فصل گرم سال است و در برخی از استان ها فصل گرم
سال آغاز شده است .وی اظهار کرد :بدون شک در
فصل گرم افزایش مصرف آب و انرژی را خواهیم داشت
و شکی در این قضیه نیست.
لزوم همراهی هموطنان برای تابستان

اردکانیان از تمامی هموطنان خواست همانند دو
سال گذشته همراهی داشته باشند تا بتوان تابستان
را بدون مشکل سپری کرد .وی گفت :هرچه قدر
در مصرف آب و برق صرفه جویی و همینطور روش
های صحیحی در مصرف این منابع بکارگرفته شود با
اطمینان بیشتری فصل گرم سال پشت سر گذاشته
خواهد شد.
وزیر نیرو افزود :عمده منابع درآمدی بخش
آب و برق کشور داخلی است .وی اظهارداشت :این
بخش چندان از بودجه دولت بهره مند نیست بلکه
بیشتر متکی است به قیمت یارانه ای آب و برق که از
مشترکان دریافت می کند.
اردکانیان در ادامه از تمامی مشترکان خواست با
توجه به پایان مهلت تعویق پرداخت قبوض آب و برق
همراهی الزم را داشته باشند تا مجموعه وزارت نیرو
بتواند بدون مشکل هم طرح ها را اجرا کند هم تعمیر
و نگهداری را انجام دهد و هم بتواند حقوق و مزایای
قانونی پرسنل را به موقع پرداخت کند.
وی گفت :آب و برق دو صنعت زیر ساختی

بورس باز هم نزولی شد

میلیارد ریال ارزش داشت .صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه
اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،معدنی و صنعتی گل گوهر ،معدنی و
صنعتی چادرملو و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
و در مقابل مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را
روی بازار گذاشتند .بانکهای ملت ،تجارت و صادرات ایران ،فوالد مبارکه
اصفهان ،پاالیش نفت اصفهان ،ملی صنایع مس ایران و گسترش سرمایه
گذاری ایران خودرو نمادهای پر بیننده بورس بودند.
شاخص کل فرابورس هم با  ۱۷۸واحد کاهش رقم  ۱۱هزار و ۱۱۳

کشورهستند و نقش مهمی در توسعه بخش های
مختلف کشور از قبیل صنعت ،معدن ،کشاورزی،
بهداشت ،درمان ،خدماتی و زندگی روزمره دارند.
وزیر نیرو در بخش دیگری از این مصاحبه به
موضوع پویش «الف –ب -ایران» اشاره کرد و افزود:
این پویش از نیمه دوم سال گذشته در کشور آغاز شده
است.
وی اظهار کرد :این وزارتخانه به مردم وعده داده
بود تا پایان سال  ۹۸تعداد  ۲۲۷پروژه را با سرمایه
گذاری بیش از  ۳۳هزار میلیارد تومان افتتاح کند.
اردکانیان گفت :تمامی این پروژه ها با تالش ها و
حمایت های صورت گرفته تا پایان سال گذشته افتتاح
و به بهره برداری رسید .وی افزود :امسال به اتکای این
تجربه همان پویش در مقیاس بزرگتری در سطح کشور
آغاز شده است.
وزیر نیرو اظهار کرد :سال پیشرو در قالب پویش
«الف-ب-ایران»  ۲۵۰پروژه با سرمایه گذاری  ۵۰هزار
میلیارد تومان عملیاتی خواهد شد .سال  ۹۹عالوه بر
ساخت و سازها ،سدها ،شبکه های آبیاری و زهکشی،
نیروگاه ها ،تصفیه خانه ها ،آبرسانی به شهر روستا و
نظایر این اصالح ساز و کارها ،روال ها ،رویه ها ،دستور
العمل ها ،گردش کارها ،افزایش راندمان ها ،کاهش
تلفات و مواردی از این دست در دستور کار است .این
پویش از سه هفته پیش در کشورآغاز شده است.
وی ادامه داد :برنامه ریزی وزارت نیرو اینکه تا
پایان سال  ۹سد بزرگ در هشت استان کشور را به
بهره برداری و همینطور  ۹سد دیگر را در  ۹استان به
مرحله آبگیری برساند.
وزیر نیرو گفت :جدا از این امسال  ۱۱شبکه اصلی
آبیاری و زهکشی به وسعت  ۵۴هزار هکتار در کشور
افتتاح خواهد شد که این پروژه ها نقش مهمی در
امنیت غذایی کشور دارند.
وی افزود :امسال با بهره برداری این پروژه ها در
بخش کشاورزی جهش تولید خوبی خواهیم داشت.
اردکانیان تصریح کرد :این وزارتخانه برنامه دارد در
سال پیشرو به  ۱۷۰۸روستای جدید به جمعیت یک
میلیون نفر در  ۳۱استان کشورآبرسانی کند.
وی ادامه داد :عالوه بر این  ۱۲تصفیه خانه آب،
 ۱۸تصفیه خانه فاضالب ۲۰ ،واحد نیروگاه حرارتی با
ظرفیت بیش از سه هزار مگاوات ۶۴ ،پروژه نیروگاهی
در حوزه تجدید پذیر با ظرفیت بیش از  ۳۰۰مگاوات
ظرفیت با مشارکت بخش خصوصی تا پایان سال در
استان های مختلف کشور افتتاح خواهد شد.

واحد را ثبت کرد .معامله گران این بازار  ۶۷۹هزار معامله به ارزش  ۴۳هزار
و  ۱۰۵میلیارد ریال انجام دادند .در این بازار سرمایه گذاری صبا تامین
ب آهن اصفهان ،پتروشیمی تندگویان ،پتروشیمی زاگرس ،فوالد
سهامی ذو 
هرمزگان جنوب ،توسعه مولد نیروگاهی جهرم و تولید نیروی برق دماوند
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را داشتند .لیست نمادهای
پربیننده فرابورس از سهامی ذوب آهن اصفهان ،بانک دی ،گروه سرمایه
گذاری میراث فرهنگی ،پتروشیمی زاگرس ،سیمان الر سبزوان ،گروه
کارخانجات صنعتی تبرک و ریل پرداز سیر تشکیل شده بود.

3

خبر
وزیرآموزش وپرورش خبرداد

ترمیم رتبهبندی معلمان با
تصویب دولت

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه
با تصویب هیات وزیران رتبهبندی معلمان
ترمیم شد ،زمان اعمال آن را از اول
فروردین  ۱۳۹۹اعالم کرد.
محسن حاجی میرزایی در این باره
گفت :دولت در اسفندماه گذشته که همه
کارکنان از ضریب فوق العاده شغل فصل
دهم برخوردار شدند ،فرهنگیان هم از این
ضریب برخوردار شده بودند اما چون محل
استفاده این ضریب رتبه بندی معلمان بود،
این موضوع اختاللی را در امر رتبه بندی
فرهنگیان ایجاد کرد .وی افزود :امروز
هیئت وزیران تصویب کرد تا احکام رتبه
بندی معلمان براساس این مصوبه ،اصالح و
ترمیم شود .به گفته وزیر آموزش و پروش،
زمان اجرای این طرح از اول فروردین ۹۹
خواهد بود و احکام معلمان هم به سرعت
اصالح و مابهتفاوت از فروردین  ۹۹پرداخت
خواهد شد.

نتایج گفتگوهای کرونایی وزیر
ب زبان
بهداشت با پنج کشور عر 

وزیر بهداشت با اشاره به
گفتگویهایش با همتایان منطقهای در
زمینه وضعیت کرونا ،گفت :افتخارات
جمهوری اسالمی ایران در مقابله با کرونا
را با پنج کشور عرب زبان همسایه و
غیرهمسایه تبادل و برای ارایه کمکهای
فنی و تخصصی در مدیریت بیماری ،اعالم
آمادگی کردیم.
دکتر سعید نمکی در این باره گفت:
با پنج کشور عرب زبان دوست و همسایه و
غیرهمسایه شامل یمن ،قطر ،امارات ،کویت
و عمان در موارد مختلفی صحبت کردیم،
گزارشی از وضعیت کرونا در آن کشورها را
شنیدیم و گزارشی را هم خدمت همکاران
در کشورهای عربی ارایه دادم.
وی افزود :افتخارات ارزندهای که
جمهوری اسالمی ایران در زمینه مدیریت
بیماریها کسب کرده است به اطالع رسید.
همچنین از برخی کشورها مانند قطر به
خاطر همکاریهایشان در رساندن برخی
تجهیزات به خصوص مواردی مثل ماسک
تشکر کردیم .وزیر بهداشت گفت :در این
گفتگو همچنین برای ارایه کمکهای فنی
و تخصصی در زمینه مدیریت بیماری و
انتقال نتایج تحقیقات گسترده و پروژههای
علمی به آن عزیزان برای مدیریت بهتر
بیماری اعالم آمادگی کردیم.وی ادامه
داد :همچنین برای گسترش روابط تجاری
با کشورهایی مثل کویت ،عمان ،قطر و
عراق اعالم آمادگی کردیم که بتوانیم
روابط تجاری بهتری را در سایه رعایت
پروتکلهای بهداشتی و اعمال آنها در
مرزها داشته باشیم.

