
این روزها از مرگ کسی تعجب نمی کنیم!

این روزها دیگر از مرگ هیچ کس تعجب نمی کنیم 
و نمی پرســیم چرا مرد؟! تصادف کرد؟ مریض بود؟ 
پیر و جوان هم ندارد... نه ...یک سرما خوردگی ساده 
که اصاًل هم خطرناک نیســت)!( ولی نمی دانیم چرا 
تاکنون جان بسیاری از همشهریان ما را گرفته است؟! 
از رئیس اداره، روحانی، فرهنگی گرفته تا کشــاورز، 
بــازاری، خانه دار و ... مــرگ های غم انگیزی که نه 
تشــییع جنازه ای در کار است و نه مراسم عزاداری! 
خانواده ها نمی توانند جنازه عزیزان شان را در آغوش 
بگیرند و برای آخرین بار وداع کنند! حتی نمی توانند 
کاور روی جنازه را باز کنند و برای آخرین بار صورت 

عزیز از دست رفته شان ببینند! 
بدون شک این نوع تشییع جنازه و تدفین، سنگینی 
داغ عزیزان را صد چندان می کند و حســرتی ابدی 
بر دل خانواده های سوگوار خواهد گذاشت... تسلیت 
ها مجازی شــده اند ولی درد هجران و دوری، واقعی 
اســت و جگر سوز... با این وجود هنوز کرونا را جدی 
نگرفته ایم. بانک ها و ادارات فعال هستند و مغازه های 

شهر شلوغ تر از همیشه در حال داد و ستد...
ویروس کرونا در بیش از 200 کشور دنیا رخنه کرده 
اســت و دنیا را به هم ریخته ولی عجب از کســانی 
کــه هنوز به آن با دیده شــک و تردید می نگرند و 
حاضر نیستند الفبای مقابله با این ویروس و رعایت 
فاصله با دیگران و اســتفاده از ماسک و دستکش و 
شستشوی دست را هم انجام نمی دهند! در حقیقت 
خطرناک تر از ویروس کرونا، ویروس کم ســوادی و 
بی فرهنگی اســت که نمــی توانیم درک عمیقی از 
موضوعات اجتماعی داشــته باشــیم و چون هنوز 
خودمان یا اطرافیان مان به این ویروس دچار نشده 
اند، درد همســایه و سایر شهروندان را نمی بینیم و 
درک نمی کنیم قطع این زنجیره بســتگی به نگاه، 

رفتار و نگرش ما دارد!
ای کاش تمام بنرهای شهر را به جای تبلیغات پوشاک 
و رســتوران و دانشــگاه و ... به تصاویر شهروندانی، 
پزشکان و پرستارانی اختصاص می دادیم که در این 
چند روز جان خود را از دســت دادند! کادر درمان و 
پزشکی خســته از مراجعات بی شمار با لباس ها و 
ماسک هایی که حقیقتاً راه رفتن و نفس کشیدن با 
آنها دشوار است، شبانه روز در حال پذیرش بیماران 
هستند. تخت های بیمارستانی پر شده است و نفس 
شهر به شماره افتاده است! اما هنوز عده ای بی تفاوت 
به عواقب پیــش رو در حالی که دغدغه معیشــت 
ندارنــد، در خیابان ها جــوالن  می دهند و عالوه بر 
انتقال ویروس دردسرهای مضاعفی برای کادر درمان 
و پزشــکی ایجاد می کنند. دعوا، مصرف مشــروبات 
الکلی و تصادفات این روزها در حال افزایش اســت و 
این بدان معناســت که یک عده نه تنها جان خود، 
بلکه جان و سالمت دیگران برایشان مطرح نیست. 
بپذیریم کرونا در کمین اســت و با هر مراجعه غیر 
ضروری به بازار احتمال گسترش ویروس را افزایش 
می دهیم . یادمان باشد اگر به خودمان نیائیم ، تا 
چند ماه دیگر باید این شــرایط ســخت را تحمل 
کنیم و شاید حســرت روزهایی را بخوریم که باید 

در خانه می ماندیم و نماندیم! 

یادداشت

کرونا دشمن است، مدارا جواب نمی دهد
ادامه از صفحه اول 

زیان های وارده شدیدتر و تأثیر گذارتر شود.روز شنبه 
نیز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در باره زمان و 
شکل فعالیت کسب و کارها و ادارات تصمیماتی گرفته 
و اعالم شــد. رئیس جمهور در این جلسه اعالم کرد 
که در چارچوب طرح فاصله گذاری هوشمند، کسب 
و کارهای متوسط و کم ریسک در استان های کشور با 
مراعات دقیق پروتکل های بهداشتی می توانند از 23 
فروردین ماه و برای استان تهران از 30 فروردین ماه 
فعالیت خود را آغاز کنند اما فعالیت کسب و کارهای 
پر ریسک تا پایان فروردین همچنان متوقف خواهد 
بــود تا بعد راجع به نها تصمیم گیری شــود.چنین 
تصمیمات نشان می دهد که ستاد ملی مبارزه با کرونا 
سیاســت همزیستی مسالمت آمزی و مدارا را با این 
ویروس در پیش گرفته اســت و با وجود هشدارهای 
جدی بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان پزشکی 
و درمانی کشور که شامل چندین زیر سابق بهداشت 
و درمان و جامعه پزشکی می شود، قرار است به مرور 
شاهد برداشــتن محدودیت های حداقلی باشیم که 
در طــول زمان حضور ویروس در ایران قطره چکانی 
اجرا شده است. اما باید به آقای روحانی و ستاد ملی 
مبارزه با ویروس کرونا گفت سیاست با دشمنان مدارا 

در ماجرا جنگ بیولوژیکی جواب نمی دهد.

سرمقاله

افتتاح خط تولید ماسک با حضور جهانگیری
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با حضور در شهرک صنعتی 
نصیرآباد رباط کریم خط تولید انواع ماسک پزشکی و فیلتردار را افتتاح 
کرد. در این خط تولید، روزانه 30 هزار ماسک فیلتردار و قابل استفاده 
در بیمارســتان ها را تولید و نیازمندی های داروخانه ها و مراکز درمانی 
اســتان تهران را تامین می کند. مجموعه گروه صنعتی یحیی که تا پیش 
از ایــن در زمینه تولیــد انواع کفش های ایمنی فعالیــت می کرد همزمان با 
شیوع و گســترش بیماری کرونا در کشور با تغییر برخی از خطوط تولیدی خود و 
سرمایه گذاری ۵0 هزار میلیارد ریالی، انواع ماسک چند الیه که دارای مجوز اداره 
تجهیزات پزشکی است تولید می کند. در حال حاضر 2۵0 نفر در این واحد صنعتی 
مشغول به کار هســتند. وزیر صنعت و استاندار تهران معاون اول رییس جمهور را 

در این بازدید همراهی کردند. فارس

تجهیزات پزشکی را می توان در داخل کشور تولید کرد
منتخــب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: بــا وجود تحریم ها می توان 
تمام تجهیزات پزشکی را برای مبارزه با کرونا در داخل کشور تولید کرد اما 
برخی از این تولیدات ممکن است زمان بر باشد. عزت اهلل اکبری تاالرپشتی 
در رابطه با ظرفیت های داخلی کشــور برای مقابلــه با بیماری کرونا اظهار 
داشت: می توان در داخل کشور با تکیه بر ظرفیت داخلی تجهیزات مورد نیاز 
را تهیه کرد. در زمینه نیروی انســانی نیز تمام کادر درمانی کشــور بسیج شدند و 
تعداد پرســتاران را نیز افزایش دادند. وی گفت: در این شــرایط هم از یکسو تولید 
داخلی داریم و هم از سوی دیگر واردات بنا بر فوریت انجام می شود. به عقیده من، 
امکان تولید همه تجهیزات در داخل کشــور وجود دارد. اکبری خاطرنشــان کرد: 
در برخی موارد، تولید تجهیزات پزشــکی نیز مانند تولید ماسک آغاز شده است و 

دانشگاه ها نیز برای تولید تجهیزات پیشرفته تر مشغول هستند.  مهر

مقابله با کرونا در آذربایجان شرقی بیشتر مردمی است تا دولتی
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد و انجمن های 
خیریه کمک های بسیاری جهت مهار کرونا در این استان داشته اند، گفت: در 
حال حاضر کنترل ها بیشتر از اینکه دولتی باشد به یک مطالبه مردمی تبدیل 
شــده و نمونه آن را در ۱3فروردین امسال دیدیم. محمدرضا پورمحمدی 
با اشــاره به آخرین وضعیت کنترل بحران کرونا در استان آذربایجان شرقی 
گفت: خوشبختانه فضای استان به گونه ای است که همه سازمان های مردم نهاد و 
انجمن های خیریه پای کار آمده اند و در اقداماتی همچون ضدعفونی معابر، تهیه ماسک 
و اقداماتی از این دســت، کمک های فراوانی می کنند. وی امکانات بیمارستانی را خوب 
توصیف کرد و افزود: هنوز از 2 هزار و ۵00 تختی که برای بیماران کرونایی آماده کردیم 
تنها از حدود یک سوم آن استفاده شده است و امیدواریم به بقیه تخت ها نیازی نشود 

البته در صورت نیاز، تمهیدات الزم اندیشیده شده است. میزان 

رئیس ســتاد و معاون هماهنگ  کننــده ارتش جمهوری 
اســالمی ایران اعالم کرد کــه رژه 2۹ فروردیــن برگزار 
نمی شــود. دریادار حبیب اهلل سیاری رئیس ستاد و معاون 
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســالمی ایران در نشست 
خبری، اظهار داشت: از ســال ۱3۵۸ که فرمان امام برای 
رژه ارتش صادر شــد هرساله این رژه با شکوه برگزار شده 
اســت. رژه یکی از برنامه های نمایش قدرت اســت و توان 

بازدارندگی را به نمایش می گذارد.
وی افزود: اجرای رژه قطعا باعث خوشحالی مردم می شود 
و به دشمنان هم نشان می دهد که جمهوری اسالمی ایران 

توان بازدارندگی را دارد.
ســیاری ادامه داد: اما در سال جاری شرایط متفاوت شده 

است و با توجه به بیماری کرونا و مصوبات ابالغی از سوی 
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، بنابر تدبیر فرماندهی کل 
ارتش و هماهنگی با ستادکل نیروهای مسلح، برای کمک 
به بحث پیشــگیری از بیماری، ارتش جمهوری اســالمی 
ایران طرحی را بعنوان جایگزین مراســم رژه گرامیداشت 
2۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران پیش بینی 

و تصویب کرده است.
رئیس ســتاد ارتش بــا بیان اینکه در ســال ۱3۹۹ طرح 
جایگزیــن رژه را اجرا خواهیم کرد، گفــت: این طرح رژه 
خدمت با شعار مدافعان وطن- یاوران سالمت است که در 

سطح کشور اجرا خواهد شد.
وی در تشریح اقداماتی که قرار است در این طرح جایگزین 

انجام شود، تصریح کرد: در روزهای منتهی به 2۹ فروردین 
و روزهــای بعــد از آن اقدامات گســترده ای را برای رفع 
آلودگی اماکن عمومی و ســطح شهرها انجام خواهیم داد. 
در رســیدگی به بیماران در مناطق محــروم، غربالگری با 
اعــزام تیم های پزشــکی، کمک نیروی انســانی به مراکز 
درمانــی، کنترل ورود و خروج و رفع آلودگی خودروها  در 

ورودی و خروجی شهرها اقداماتی را انجام خواهیم داد.
ســیاری با بیــان اینکه طــرح جایگزیــن رژه از روز 20 
فروردین در سراسر کشور آغاز خواهد شد، افزود: همچنین 
تخت های بیشــتری را برای اختصاص به شبکه بهداشت و 
درمان کشور آماده کرده ایم. معاون هماهنگ کننده ارتش 
با اشــاره به در پیش بودن ســالروز شهادت سپهبد شهید 

علی صیاد شــیرازی، عنوان کرد: با توجه به شرایط کشور 
و بیماری کرونا طرح جایگزینی برای گرامیداشــت سالروز 
شهادت شهید صیاد شیرازی و روز شهیدان در نظر گرفته 
شــده است. وی گفت: این طرح تحت عنوان »سپهبد های 
اخالص« خواهد بود که برای گرامیداشــت ســه سپهبد 
شــهید یعنی سپهبد شــهید قرنی، ســپهبد شهید صیاد 

شیرازی و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است.
ســیاری در پایان خاطرنشــان کرد: هر سه سپهبد شهید 
ما انســان هایی مؤمن، مخلص، والیتمدار و شــهادت طلب 
بودند که بعنوان فرماندهان الگو در نیروهای مسلح مطرح 
هســتند و ســیره اخالقی آنها به گونه ای اســت که قابل 

استفاده نسل های بعدی است.  فارس

وزیر بهداشت پیشــنهاد داد تا درباره منشأ 
ویروس کرونا در ایران در یک جلســه غیر 

علنی مجلس توضیح دهد.
دکتر سعید نمکی با بیان اینکه اولین مورد 
بیماری کرونا 30 بهمن ماه تشخیص قطعی داده شد، گفت: 
االن زمــان مبارزه تمام عیار با این ویروس و نه شناســایی 
منشأ آن است. در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای 
اســالمی و در جریان بررســی گزارش راهکارهای مقابله با 
بیماری کرونا، ســعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی ضمن تبریک سال نو و اعیاد شــعبانیه، از دست 
رفتن تعدادی از هم وطنانمان به علت شــیوع بیماری کرونا 
را تســلیت گفت و افزود: بنده پس از نماز صبح تا ســاعت 
2 بامداد در جلســات متعددی شرکت می کنم، امروز نیز در 
جلسه اپیدمیولوژیک حضور داشتم و به همین دلیل با تأخیر 

در جلسه علنی حضور یافتم.
وی در تشریح اقدامات وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری 
کرونا، افزود: اولین گزارش ها از اپیدمی بیماری کرونا از شهر 
ووهان چین دریافت شــد، بالفاصله وزارت بهداشت تشکیل 
جلســه داد و برنامه هایی برای مقابلــه با ورود بیماری کرونا 

تدوین شد.
وی گفت: در پاییز سال ۹۸ اپیدمی آنفلوانزا را داشتیم، بعد از 
آن در زمستان ۸ مورد آنفلوانزای نوع B گزارش شد. در ادامه 
دو مورد ابتالی متفاوت به آنفلوانزا از شهر قم گزارش شد که 
شــک ما را برانگیخت. صبح روز 30 بهمن در جلسه هیئت 
دولت اعالم کردم که شب گذشته دو مورد مشکوک به کرونا 
در شهر قم داشته ایم. تا ظهر روز 30 بهمن مشخص شد که 

این دو مورد قطعاً کرونا بوده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد منشأ بیماری 
کرونا نیز گفت: آمادگی دارم در جلسه غیرعلنی در این مورد 
صحبــت کنم. 23 تیم اپیدمیولوژیســت وزارت بهداشــت 
مشــغول بررسی شیوع این بیماری هســتند، آنچه در قم و 
گیالن اتفاق افتاد دو مقوله جداگانه اســت که آمادگی دارم 
در جلسه غیرعلنی این موضوع را توضیح دهم. نمکی تصریح 
کرد: امروز زمان ریشــه یابی منشأ نیست، بلکه زمان مبارزه 
تمام عیار با این بیماری اســت، زیرا تمام سرزمین ما درگیر 

این بیماری شده است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: یکی از 
افتخارات جمهوری اســالمی ایران این اســت که حتی یک 
بیمار در اوِج پیِک بیماری پشت بیمارستان ها سرگردان نماند 
اما بســیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا در مقابله با کرونا 

زانو زدند.
نمکی با اشــاره به اینکه ما در طرح تحول ســالمت تعداد 
تخت های بیمارســتانی را افزایش دادیــم، گفت: البته یکی 
از عوامــل اصلــی موفقیت مــا تاکنون حمایت هــای مقام 
معظم رهبری از برنامه ملی مقابله با کرونا بوده که ایشــان 

حمایت هایشان بی نظیر بوده است.
وی ادامه داد: همچنین دولت و دســتگاه هایی چون ســپاه 

پاسداران انقالب اســالمی، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج و 
ســازمان های مردم نهاد کمک های بسیار زیادی کردند تا ما 

به یک نقطه مطلوب رسیدیم.
نمکی بیان کرد: علیرغم اوج تحریم ها، ما در زمینه مدیریت 
کرونا اقدامات قابل قبولی انجام داده ایم و کسی باور نمی کرد 
که ما در شرایط سخت تحریم و با وجود اینکه لوازم بهداشتی 
چون ماسک را در فرودگاه فالن جا مصادره می کردند و اجازه 
نمی دادند به ایران بیاید، ما توانستیم مقابله عزتمندانه ای با 

کرونا داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل توفیق ما در 
مبارزه با کرونا، وفاق و همدلی ملی با پشــتوانه مقام معظم 
رهبری بوده اســت، اظهار داشــت: ما در این مدت مدارس، 
دانشــگاه ها، نماز جمعه، حرم های مقدس امــام رضا )ع( و 
حضرت معصومــه )س(، اعتکاف و ســفرهای راهیان نور را 
تعطیل کردیم و همه از این تصمیم تبعیت کردند که حاصل 

این همدلی منجر به مدیریت بیماری کرونا شد.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه یکی 
دیگر از عوامل توفیق ما غربالگری عمومی اســت، ادامه داد: 
این اقدام منجر به کاهش تعداد آمار بیماران کرونا شــد چرا 
که از این طریق بیماران مبتال به کرونا ســریعاً شناســایی 
شدند. نمکی تصریح کرد: ممکن است برخی این سوال را از 
ما داشــته باشند که چرا آمار کرونا رو به افزایش است؟ باید 
پاســخ دهیم که ما از طریق غربالگری، بیماران را در مراحل 
پایین تر بیماری، شناسایی و از مابقی جدا کردیم و به دلیل 
افزایش رسیدگی ها، شاهد کاهش میزان مرگ و میر مبتالیان 

به بیماری کرونا هستیم.
وی بــا بیان اینکــه در روزهای آینده قطعاً شــاهد اتفاقات 
خوشــایندتری در مقابلــه با کرونــا خواهیم بــود، گفت: 
خوشــبختانه بین 30 تا ۵0 درصد تخت های بیمارستانی ما 
در همه اســتان ها خالی است و امروز ما در دنیا از نظر تعداد 
مبتالیــان به بیماری کرونا در رتبه ۷ و از نظر تعداد مرگ و 
میر در رتبه ۶ قرار داریم که هر روز به سمت مطلوب تر شدن 

در حرکت هستیم.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه ما 
طرح فاصله گذاری اجتماعی را در گام اول دنبال کردیم و در 
گام دوم طرح فاصله گذاری هوشــمند در دستور کار است، 
گفت: ما باید فاصله گذاری ها را اســتمرار دهیم تا مبادا افراد 
مبتال به بیماری کرونا در کنار دیگر افراد قرار گیرند. وی بیان 
کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که ما با جنگ اقتصادی 
روبرو هستیم و بر این اســاس نمی توانیم تولید و صنعت را 
تعطیل کنیــم و به همین دلیل فاصله گذاری هوشــمند را 
تدوین و به همه دستگاه ها ابالغ کردیم تا هم کرونا مدیریت 
شــود و هم از لحاظ اقتصادی دچار فروپاشی نشویم. نمکی 
تأکید کرد: هیچ پدیده ای برای اقتصاد کشــور، سهمگین تر 
از طوالنی تر شــدن مدت کرونا نیست و ما باید کاری کنیم 
که در حداقل زمان، بیماری کرونا مهار شــود و امیدواریم تا 
پایان اردیبهشت ماه بتوانیم به یک مرحله مهم در مقابله با 

این بیماری برسیم.
 رحمانی فضلی:روند ابتالی مردم به »کرونا« 

دربسیاری ازاستان ها روبه کاهش است
عبدالرضا رحمانی فضلی وزییر کشــور نیز در جلســه علنی 
مجلس شورای اسالمی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله 
با بیماری کرونا، اظهار داشت: وزارت کشور همه تصمیماتی را 
که در ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته می شد، هماهنگی بین 
مســئوالن ملی و استانی را در دستور کار قرار داد و همه به 
این مسئله واقف هستیم که در شرایط فعلی، همه مسئوالن 
و دستگاه های اجرایی نسبت به این مسئله توجه و شناخت 
مکفی دارند و هماهنگی ها بســیار خوب است. وزیر کشور با 
اشــاره به طرح کاهش فاصله اجتماعی، گفت: با هماهنگی 
همه دســتگاه های اجرایی اقدامات الزم در این راستا انجام 
شــد که تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و مراکز تجمع جمعی 
از جمله این موارد اســت و ما هماهنگی های الزم را در این 

راستا انجام دادیم.
رحمانی فضلی بیان کرد: همه مردم و مسئوالن با هماهنگی و 
همکاری بسیار خوبی که داشتند، باعث شدند که ظرف این 
مدت شــرایط مناسب تری را در کنترل بیماری کرونا داشته 
باشیم و الزم اســت از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، وزارت 
بهداشــت و درمان، شهرداری ها، فرمانداران و استانداران که 
اقدامات قابل توجهی انجام داده اند، تشکر کنم. وی بیان کرد: 
حدود ۱3۵۸ شــهر داریم که در تمام این شــهرها اقدامات 
الزم از جمله ضدعفونی کردن معابر و همچنین رعایت نکات 
بهداشــتی مورد توجه قرار گرفته اســت. وزیر کشور با بیان 
اینکه البته ما در کنار انجام وظایف خود برای مقابله با کرونا 
باید دیگر وظایف خود را هم مورد توجه قرار می دادیم، گفت: 
مــا در حوزه امنیتی، اقتصادی و اجتماعی وظایفی داریم که 
این اقدامات را انجام دادیم و یکی دیگر از مسائلی که ما باید 
مورد توجه قرار می دادیم، رسیدگی به مباحث بحرانی مثل 
سیل بود و همچنین مباحثی در حوزه مرزها وجود داشت که 

وزارت کشور اقدامات خود را در این راستا انجام داد
وی با اشاره به اینکه روند ابتالی بیماران به کرونا در بسیاری 
از اســتان ها رو به کاهش اســت، افزود: بنده درباره وضعیت 
استان گیالن جویا شــدم که طبق گزارش های واصله، آنان 
گفتند که در ایام عید، روزی 2000 تخت بســتری داشتیم 
اما در حال حاضر به ۴00 مورد رسیده است و در بسیاری از 

استان های دیگر کشور هم رویه به همین صورت است.
وزیر کشــور تأکید کرد: البته این مسئله به این معنا نیست 
که ما اعالم کنیم شرایط بسیار خوب است و فعالیت ها باید 
به صورت عادی انجام شود بلکه باید با هماهنگی و مشارکت 
یکدیگــر، این روند مدیریت بیمــاری کرونا را ادامه دهیم تا 

طول عمر این بیماری و فوتی ها کاهش یابد.
نوبخت:آثار کرونا روی منابع مالی دولت اثر گذاشته است

در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی، 
محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه به تشریح 
آثار مالی و اقتصادی بیماری کرونا پرداخت و گفت: این آثار 

در دو بخش اقتصادی و مالی بر مردم و دولت قابل بررســی 
است. وی افزود: شیوع بیماری کرونا بر روی منابع دولت آثار 
جدی گذاشته است، یکی از مؤلفه های تأمین بودجه در سال 
جاری فروش نفــت بود که به خاطر کاهش تقاضای جهانی 
و افت قیمت نفت درآمدهای دولت ناشــی از فروش نفت به 

شدت کاهش یافت.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیــان اینکه مؤلفه بعدی 
درآمد دولت، درآمدهای مالیاتی است، اظهار داشت: با توجه 
به شــرایط رکودی، دولت در راستای همراهی با بنگاه های 
تولیــدی و کســب و کارهای ُخرد امهال ســه ماهه را برای 
پرداخت در نظر گرفت، بنابرایــن درآمدهای دولت از محل 

اخذ مالیات نیز به شدت کاهش یافت.
نوبخت اضافه کرد: تنها منبــع درآمدی باقیمانده، واگذاری 
دارایی های مالی است که ســازوکارهای آن در حال بررسی 
اســت. وی با بیان اینکه علیرغم منابع حداقلی، دولت باید 
مخارج غیرقابل اجتناب را تأمین کند، گفت: پرداخت بیش از 
۴0 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، 3۱ هزار میلیارد تومان 
یارانه معیشتی، ۱2 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی 
گندم، ۵ هزار میلیارد تومان برای طرح تحول ســالمت، ۱۵ 
هزار میلیــارد تومان یارانه به نهادهــای حمایتی از مخارج 

غیرقابل اجتناب دولت هستند. 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: پرداخت یارانه 
معیشتی نیز از محل درآمدهای حاصل از فروش بنزین است 
که از ابتدای سال جاری مصرف بنزین از ۹0 میلیون لیتر به 
۴3 میلیون لیتر کاهش یافته و از سوی دیگر صادرات بنزین 
نیز به دلیل تقاضای کشورهای همسایه شرایط خاصی دارد. 
نوبخت با تأکید بر اینکه وظیفه دولت مدیریت منابع و مصارف 
است، گفت: بیماری کرونا مشکالتی را نیز برای مردم ایجاد 
کرده اســت. مردم از یک سو نیاز به حمایت های بهداشتی و 
درمانی و از سوی دیگر حمایت از کسب و کارهایشان دارند. 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: در ماه های آینده بالغ 
بــر ۱2 هزار و ۴00 میلیارد تومان نیــز به تأمین تجهیزات 
بیمارستان ها برای مقابله با کرونا و تأمین دارو و البسه ویژه 
کادر درمانی و کیت های آزمایشگاهی اختصاص خواهد یافت.

نوبخت با بیان اینکه دولت در معرض آسیب های سخت ناشی 
از بیماری کرونا قرار دارد، تصریح کرد: اگر شرکت های داخلی 
بتوانند نیازهای بخش درمان را تأمین کنند، حتی یک ریال 
از ایــن اعتبارات برای تأمین کاالهــای موردنیاز به خارج از 

کشور داده نخواهد شد.
وی بیان کرد: بنگاه ها و کســبه بخــش قابل توجه دیگری 
هستند که اگر به آنان رسیدگی نشود، کارکنان خود را اخراج 
می کنند، ما آنان را شناســایی کردیم که در حد سه میلیون 
بنگاه داریم و قرار شد بر اســاس تعداد کارکنانشان، از آنان 
حمایت شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: 
همــه از امکانات ما خبر دارید اما بــا وجود این، اظهار عجز 
نخواهیم کرد و انشااهلل با موفقیت از این مرحله سخت عبور 

خواهیم کرد. مهر

وحید حاج سعیدی
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گزارش
رژه ۲۹ فروردین برگزار نمی شود

جزئیات رژه خدمت ارتش در سراسر کشور

حضور وزیر بهداشت، وزیر کشور و 
رئیس سازمان برنامه بودجه در مجلس

آیا نمکی
 ناگفته هایی دارد؟


