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اظهارات یک مسئول درباره آزمایشگاه های تشخیص کرونا
مهر :انجام آزمایش های تشخیص کرونا ویروس توسط آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش
خصوصی که تایید آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت را ندارند ،ممنوع است .اداره
امــور آزمایشگاههای معاونت درمــان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعــام کرد:
آزمایشگاه های مرجع تشخیص قطعی کرونا ویروس جدید به تناسب نیاز و ظرفیت شبکه
کشوری تشخیص مولکولی آنفلوانزا و همچنین سایر مراکز منتخب به تشخیص وزارت
بهداشت انتخاب شده و خدمات مورد نیاز به صورت رایگان در حال انجام است.

لزوم افزایش  ۵۸درصدی دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران
تسنیم :رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت :برای حفظ سبد خرید سال آینده
دستمزد کارگران باید  58.04درصد افزایش یابد« .فرامرز توفیقی» ،رئیس کمیته دستمزد
کانون عالی شوراها با اشاره به تعیین سبد معیشت کارگران به میزان  4میلیون و  940هزار
تومان گفت :این عدد حداقل هزینه های زندگی کارگران براساس آمارهاست ،این رقم به
صورت میانگین برای تأمین هزینه سبد معیشت یک خانوار 3.3نفره در کشور است و به
عنوان مبنای ورودی برای آغاز مذاکرات در جلسات شورای عالی کار قرار می گیرد.

اشد مجازات در انتظار محتکران کاالهای بهداشتی و ماسک
تسنیم :معاون دادستان کل کشور با بیان این که هیچ گونه اغماضی در خصوص محتکران
کاالهای بهداشتی و ماسک نخواهیم داشت ،افزود :اشد مجازات را برای افرادی که از عرضه
کاال امتناع یا گران فروشی کردهاند ،اعمال می کنیم« .سعید عمرانی» ،معاون قضایی
دادستان کل کشور در نشست هماهنگی طرح نظارت و بازرسی ویژه نوروز و ماه مبارک
رمضان گفت :باید دادستان ها همچون گذشته ،به نیت هم افزایی و هماهنگی ،به کمک
دستگاه های اجرایی و دولت بیایند و بیش از گذشته رسالت خود را به ثمر برسانند.

دستور وزیر دفاع برای تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسکهای بهداشتی
ک های
ایرنا :وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دستور تولید مواد ضدعفونی کننده و ماس 
ن های مختلف وزارت دفاع صادر کرد« .سرتیپ امیر حاتمی» در جهت کمک
بهداشتی را به سازما 
به مهار اشاعه ویروس کرونا و کمک به مردم ،با صدور دستور به صنایع مختلف وزارت دفاع،
خواستار تولید انبوه مایع ضدعفونی کننده و ماسکهای محافظ استاندارد شد.

آمار فوت ناشی از کرونا به  ۱۵نفر رسید
ایرنا :رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اعالم کرد :تاکنون{عصر دیروز}  ۹۵نفر در کشور به طور قطعی به کرونا مبتال شده و  ۱۵نفر
فوت کردهاند« .کیانوش جهانپور» روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود :تا ظهر سه شنبه
 ٣٤نفر شامل قم  ،١٦تهران  ،٩فارس یک ،مازندران  ،٢گیالن  ،٢نیشابور یک ،البرز  ۲و
قشم یک نفر به شمار مبتالیان به کرونا اضافه شده اند و به  ۹۵نفر رسیده اند.

تاکسی ها ضد عفونی میشوند
ایرنا :مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت :پیرو دستورالعمل وزارت
بهداشت ،درمــان و آمــوزش پزشکی و ابــاغ راهنما و چک لیست پیشگیری از کرونا به
تاکسیرانیها ،تاکسی ها ضد عفونی میشوند« .مرتضی ضامنی» در خصوص نحوه
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در وسایل حمل و نقل عمومی افزود :جلسهای دوشنبه
برگزار شد و دستورالعمل آن در اختیار ما قرار گرفت.

برای پاسخ به افزایش تقاضای کاالهای اساسی آمادهایم
ایسنا :قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) با اشاره به افزایش تقاضای ناشی از
نگرانی از شیوع ویروس کرونا در بازار کاالهای اساسی اعالم کرد :ذخیره کاالهای اساسی
 2برابر نیاز کشور است« .حسین مدرس خیابانی» افزود :با توجه به این که برای افزایش
تقاضای شب عید تدارکات الزم دیده شده بود ،به اصناف ،فروشگاه های زنجیرهای ،میادین
میوه و تره بار و واحدهای صنفی ابالغ کردیم که بدون محدودیت کاال توزیع کنند و این
کاالها به استانها و شبکههای توزیع مطمئن ارائه خواهد شد.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

مجوز واردات ماسک تنفسی
صادر شد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) از صدور
مجوز برای واردات ماسک های تنفسی خبر
داد و گفت :به بانک مرکزی ابــاغ کردیم
واردات ماسک اولــویــت اول دریــافــت ارز و
در کنار آن مجوز موقت بــرای تغییر خطوط
تولیدی برخی کارخانهها صادر شده است.
به گزارش ایسنا« ،رضا رحمانی» روز گذشته
در نشست هماهنگی طرح نظارت و بازرسی
ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان ،با بیان این
که ظرفیت های تولیدی مناسبی در حوزه
صنایع غذایی وجــود دارد ،از افزایش ۲۰
درصدی تولید مواد غذایی در  ۱۰ماه امسال
خبر داد و افزود :بخشی از کاالهای اساسی
وارداتــی بیشتر از سالهای قبل وارد شده
است.

 I Iافزایش قیمت مواد بهداشتی در این
شرایط طبیعی است

وی با بیان این که شیوع ویروس کرونا به 2
حالت در بازار اثرگذار بوده است ،تصریح کرد:
تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و فضاسازی
های رسانهای ،قیمت برخی کاالها و از طرف
دیگر مصرف برخی اقالم بهداشتی به شدت
افزایش یافته که طبیعی است.رحمانی ادامه
داد :شیوع ویروس کرونا برای برخی دشمنان
این فرصت طلبی را ایجاد کرد که بازار را به
هم بریزند .البته برخی فروشندگان از این
موضوع سوء استفاده و کاالها را احتکار کردند
یا گران فروختند.وزیر صمت از استان های
کشور درخواست کرد که جلسات ستاد تنظیم
بازار را به صورت مستمر با حضور استانداران
برگزار کنند و گفت :تالش می کنیم بتوانیم
تولید اقالم بهداشتی را که این روزها بیشتر
مورد نیاز مردم است ،افزایش دهیم.

 I Iکمبود شکر نداریم

رحمانی در ادامه با تاکید بر این که کمبودی

در زمینه شکر وجود ندارد ،تصریح کرد :اگر
عرضه با وقفه انجام شــود ،برخی به سمت
احتکار حرکت میکنند .البته شکر به اندازه
کافی در کشور وجود دارد و حتی ما متهم به
این بودیم که چرا این قدر شکر ذخیره سازی
کردیم بنابراین فقط باید این کاال در بازار
عرضه شود.

 I Iاستقرار نماینده وزارت صمت در
واحدهای تولید مواد ضدعفونی

وزیر صمت از فعالیت  ۱۴واحد فعال بزرگ
در بخش مــواد ضدعفونی کننده خبر داد و
گفت :اکنون نمایندگان وزارت صمت در این
کارخانه ها مستقر شدهاند تا مشکالت شان را
رفع کنند بنابراین مشکلی برای کاالرسانی
در بازار نداریم.

 I Iصدور مجوز کوتاه مدت تغییر خط
تولید برای محصوالت بهداشتی

وی همچنین از هماهنگی با وزارت بهداشت
برای صدور مجوزهای کوتاه مدت به برخی

واحدهای تولیدی برای تغییر خط تولید خبر
داد تا بتوانند محصوالت مورد نیاز پزشکی را
تولید کنند.
به گفته این مقام مسئول ۷۰ ،واحد تولیدی
مواد شوینده در کشور فعال هستند که ۲۵۰
هــزار تــن ظرفیت تولید دارنـــد .مــواد اولیه
این محصوالت داخلی است و سال گذشته
تنها نیمی از آن هــا مصرف شد.رحمانی
در ادامـــه بــا بیان ایــن کــه وزارت بهداشت
تدبیری اندیشیده که ماسک در اختیار مراکز
بهداشتی و درمانگاهها قرار گیرد تا به صورت
رایگان توزیع شود ،تصریح کرد :کسانی که
مــواد شوینده ،بهداشتی و ماسک احتکار
میکنند ،در حق مردم خیانت می کنند و با
برخوردهای سخت تعزیرات ،دادستانی و قوه
قضاییه مواجه خواهند شد.
وی همچنین از مردم خواست با توجه به وفور
کاال به مــرور تقاضای خود را تامین کنند و
گفت :مجوز واردات ماسک صادر و هماهنگی
های الزم با بانک مرکزی برای تامین ارز مورد
نیاز انجام شده است و به بانک مرکزی ابالغ
کردیم واردات ماسک اولویت اول دریافت ارز
است ضمن این که در واحدهای بزرگ بازرس
مقیم ،مستقر شده است.

 I Iذخیره سازی کافی برای شب عید و
ماه مبارک رمضان

رحمانی با بیان این که ذخایر کافی برای شب
عید و ماه مبارک رمضان انجام شده است و
جای هیچ گونه نگرانی نیست ،اظهار کرد:
تالش بانک مرکزی این است که قیمت ارز
کاهش یابد .اتفاقات اخیر سبب شد قیمت
ارز باال رود اما در ما ه های آینده تالش بر این
است که قیمت کنترل شود بنابراین اگر نرخ
ارز پایین نیاید ،سازمان حمایت اثر واقعی
قیمت ارز را بر قیمت کاالها خواهد پذیرفت.

از میان خربها

صعود سکه به رقم  ۶میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
ایرنا :قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته با افزایش حدود  ۳۰هزار تومان نسبت به روز قبل از آن به بهای  ۶میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
فروخته شد .قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم  ۶میلیون و  ۵۰هزار تومان به فروش رسید.
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اخبار

روی خط سیاست
الیحه بودجه  99به کمیسیون تلفیق
بازمیگردد

ایسنا« :علی الریجانی» رئیس مجلس شورای
اسالمی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز
گذشته با اشــاره به رد کلیات بودجه سال ۹۹
توسط نمایندگان مجلس گفت :تبصره  ۳ماده
 ،۱۸۹راهحل آیین نامه را به ما داده است .شقوق
بررسی شده توسط این تبصره گویای آن است که اگر هم کمیسیون
و هم مجلس شــورای اسالمی گــزارش بودجه را رد کنند ،الیحه
بودجه باید به دولت برگردد ،حال آن که این گونه نیست .کمیسیون
تلفیق کلیات را تأیید و مجلس آن را رد کرده است .رئیس مجلس
شورای اسالمی با بیان این که «الیحه بودجه  ۹۹باید به کمیسیون
تلفیق برگردد» ،افــزود :ما هماکنون مطابق قانون ،سکوت پیشه
میکنیم .الیحه بودجه  ۹۹به کمیسیون تلفیق باز می گردد ،اصالح
و در صحن علنی بررسی می شود.

م ترین داروی ضد کرونا ،اعتماد است
مه 
ایرنا« :علی ربیعی» سخنگوی دولت گفت :مهم ترین داروی ضد
کرونا اعتماد داشتن است .اعتماد به هم ،نظام پزشکی و نظام
تولید مهم ترین موضوع است.

از گوشه و کنار
نوبخت ابتالی  ۴نماینده به ویروس کرونا را رد کرد

ایسنا« :علی نوبخت» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
ابتالی  4نماینده به ویروس کرونا را رد کرد.

تولید شوینده ها  ۳شیفته می شود
تسنیم« :عباس تابش» رئیس سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواست
در این شرایط که شیوع ویروس کرونا نیاز به اقالم
بهداشتی و شوینده را بیشتر کرده است خرید مازاد بر نیاز انجام
ندهند .وی افــزود :به انــدازه کافی کاال در کشور داریم و تولید
شوینده ها  3شیفته می شود.

کشف سه و نیم میلیون ماسک طی  ٣۶ساعت
ایــرنــا :سید «یــاســر رایــگــانــی» سخنگوی سازمان
تعزیرات حکومتی گفت :سه ونیم میلیون ماسک
در ٣۶ساعت با همکاری سازمان اطالعات سپاه
پاسداران تهران بزرگ کشف شد و در اختیار وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،ایران
و شهید بهشتی قرار گرفت تا در اسرع وقت در بازار توزیع شود.

ورود شاخص بورس به کانال  ۵۱۸هزار واحد
ایرنا :شاخص کل در بازار بورس روز گذشته  ۱۴هزار و  ۷۷۸واحد
افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم  ۵۱۸هزار و ۵۱۳
واحد رسید .براساس معامالت دیروز بیش از  8میلیارد و ۱۶۰
میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۵۲هزار و ۹۱۴
میلیارد ریال داد و ستد شد.

