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 ۱۰۸میلیون چینی
دوباره قرنطینه شدند
چینیها فکر میکردند کرونا به پایان خود
نزدیک اســت امــا مجددا مجبور شدند ۱۰۸
میلیون شهروند خود را به خاطر این بیماری
قرنطینه کنند.میلیون ها چینی از وضع مجدد
قرنطینه سر در گم شده اند زیرا فکر میکردند
که همه گیری در کشور به پایان رسیده است.به
گزارش اسپوتنیک به نقل از بلومبرگ ،بیش از
 ۱۰۸میلیون چینی به دلیل شیوع کروناویروس
در شمال شرقی این کشور تحت قرنطینه قرار
گرفتند.با ایـنکــه بــر اســاس گ ــزارش هــا فقط
 ۳۴مــورد ابتال به کرونا در منطقه ثبت شده
اســت امــا مقامات تصمیم گرفتند تا خدمات
اتوبوس و ریلی را در استان جیلین متوقف کنند،
مدارس را ببندند و مردم را در قرنطینه قرار دهند.
خاطرنشان می شود که این امر باعث شده است
ساکنان سردرگم شوند زیرا آنها معتقد بودند
همه گیری در کشور به پایان رسیده است.

سرپرست وزارت صمت ،مدیرعامل
ایدرو را هم تغییر داد

هشتمین تغییر آقای سرپرست
در هشتمین روز فعالیت

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
حکمی امیر بیات را به عنوان سرپرست هیئت
عــامــل ســازمــان گسترش و نــوســازی صنایع
ایـــران(ایـــدرو) معرفی و منصوب ک ــرد .این
هشتمین انتصاب مدرس خیابانی در هشتمین
روز فعالیت اش به عنوان سرپرست وزارت صمت
است .مدرس خیابانی پیش از این  4معاون این
وزارتخانه شامل معاون امــور صنایع ،معاون
امور بازرگانی داخلی ،معاون توسعه مدیریت
و منابع انسانی و معاون امور حقوقی و مجلس
و همچنین  3مدیر دیگر این وزارتخانه شامل
مدیرکل دفتر وزارتی ،دبیر هیئت عالی نظارت
بر سازمان های صنفی و مدیر امور مرکز اصناف
و بازرگانان وزارت صنعت ،معدن و تجارت را
تغییر داده بود تا رکوردی جالب توجه در تغییر
مدیران را به جا بگذارد .این تغییرات در شرایطی
اســت کــه وی صرفا سمت سرپرست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت را دارد و پس از سه ماه
در صورت معرفی به مجلس و رای نیاوردن یا
معرفی فرد دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی این
وزارتخانه ،باز هم باید منتظر تغییرات جدید در
این وزارتخانه بود.

اخبار

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی با بررسی یک پرونده جدید سوء استفاده از ارز  4200پیگیری شد:

نوبت به پرونده هفت تپه رسید
رسیدگی به پرونده  ۱۸جلدی تخلفات ارزی
مرتبط با شرکت هفت تپه که از دو روز قبل
در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم
اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست
قاضی مسعودی مقام آغاز شده است ،صبح
دیــروز نیز دنبال شد.به گــزارش مرکز رسانه
قوه قضاییه ،بر اساس اعالم نماینده دادستان
در اولین جلسه دادگاه ،امید اسدبیگی متهم
ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست
او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته
اخالل در نظام ارزی و پولی کشور از طریق
قاچاق عمده ارز و معامالت غیرمجاز ارزهای
دولتی به چشم میخورد.مهرداد رستمی
چگینی ،مجتبی کحال زاده ،جواد بصیرانی و
علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف
دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه
 ۱۶متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی
دفاع خواهند کرد .محسن صالحی و رسول
سجاد دو نفر از مــدیــران کل ستادی بانک
مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.
نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت:
دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده
است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ
کاالیی وارد نشده و متهمان تمامی ار زهای

توضیح عکس:امید اسد بیگی متهم ردیف اول پرونده

دریافتی از طریق بانکهای مختلف را در بازار
آزاد فروختهاند و در زمان رفع تعهد شش ماهه
و یک ساله با جعل اسناد ،رشوه و کالهبرداری
قصد رفع تعهد ارزی را داشتهاند.بر اساس
اعــام نماینده دادســتــان ،در اولین جلسه
دادگــاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده
کالن ارزی ،متهمان اسدبیگی و رستمی با
همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه،
حدود  ۶۰۰میلیون دالر ارز برای راه اندازی
خط تولید  ۱۸هزار تنی شکر دریافت میکنند
اما قراردادی  ۱۴میلیون دالری را برای خرید

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد

تاکید روحانی بر ضرورت کنترل قیمت ارز
رئیس جمهور بــا تاکید بــر ض ــرورت کنترل
قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن ،دقت
عمل و هماهنگی دستگاه های اقتصادی و
نظام بانکی در این زمینه را ضروری خواند.به
گزارش ایسنا ،یکصد و سی و هفتمین جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولــت روز سه
شنبه به ریاست دکتر روحانی تشکیل شد.
در این جلسه همچنین وزارتخانه های نیرو،
ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین بانک
مرکزی موظف شدند موضوع استخراج ارز
دیجیتال را پیگیری کنند و برنامه ریزی های
الزم را در این زمینه انجام دهند.دربخشی
از این جلسه ،گزارشی از شیوه های درآمد

ارزی از طریق صادرات به تفکیک بخش ها ،
استان ها و کشورهای هــدف ارائــه و پس از
بررسی مقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی
های الزم و سرعت بخشیدن به فعالیت های
صــادراتــی ،بانک مرکزی و وزارتخانه های
صمت و نفت و سازمان برنامه و بودجه به طور
مداوم سیاستهای صادراتی و ارزی و تجاری
را رصد ،موانع را برطرف و تسهیالت الزم را
برای صادرکنندگان پیش بینی کنند .رئیس
جمهور در این زمینه تاکید کرد در اختصاص
ارز باید اولویت های الزم از جمله کاالهای
اساسی،دارو،تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز
بخش تولید مد نظر قرار گیرد.

یک خط تولید دست دوم منعقد کرد هاند که
حتی خط تولید  ۱۴میلیون دالری هم هرگز
وارد کشور نشده است.بر اساس کیفرخواست
خوانده شده در جلسه دادگاه ،امید اسدبیگی
به منظور ایجاد تسهیالتی در دریافت ارزهای
دولتی ،مبالغی بیش از دو میلیون و ۵۰۰
هزار درهم امارات و  ۵۰هزار دالر را به متهم
رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی
صاحب پست بوده ،رشوه داده است.در ادامه
این جلسه دادگاه متهم اسدبیگی در جایگاه
اتهام قرار گرفت و گفت :اتهامهای وارده در

در گفت و گو با مشاور امنیت ملی رئیس
جمهور افغانستان مطرح شد

انتقاد شمخانی از مسئوالن
افغانستانی درباره حادثه هریرود

کیفرخواست را قبول نــدارم و تمام آن را رد
میکنم.وی افــزود :اگــر جرمی کــردهام مرا
اعــدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال در
حالی که میتوانستم از کشور خارج شوم در
این جا ماندهام چون به این کشور تعلق دارم.
در ادامه جلسه نیز وکیل متهم اسد بیگی در
جایگاه حاضر شد و گفت :کیفرخواست واجد
ایراداتی است .در کیفرخواست نظر کارشناس
امور مالی اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم
ناقص است.همچنین در این جلسه ،نماینده
دادستان با اشاره به ورود ضابط به موضوع و
تحقیقات به عمل آمده ،مغز متفکر گروه در اخذ
ارزهای دولتی را متهم ردیف دوم معرفی کرد.
متهم اسدبیگی در بخشی از دفاعیات خود
گفت :بنده هیچ گونه تسهیالت ریالی و ارزی
نگرفتهام و این باید در کیفرخواست اصالح
شود چرا که آن چه انجام شده بحث تعهدات
است نه تسهیالت ارزی.در ادامه متهم کحال
زاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت :روندی
که ما درخصوص ارز انجام میدادیم از سال
 ٨٩صورت میگرفت و چیز عجیبی نبود تا این
که موضوع ارز  ٤٢٠٠تومانی مطرح شد و در
واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت میشد
طی دو ماه آن را به تولید کننده ارائه دادند.

هشدار مشاور وزیر بهداشت درباره کاهش نرخ باروری در کشور

سیرپیرشدنجمعیتایرانسریعترازدنیا
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی ضمن
اعالم افزایش سن امید به زندگی در مردان
و زنان ایرانی ،در عین حال دربــاره کاهش
نرخ باروری در کشور هشدار داد .به گزارش
ایسنا ،دکتر شهال خسروی اظهارکرد:یکی از
اقدامات وزارت بهداشت در این زمینه رویکرد
برنامه های ارتقای نرخ باروری به عنوان یک
شاخص بسیار مهم است .باید بدانیم بیش از
سه دهه دربرنامههای تحدید موالید ،موضوع
کاهش جمعیت مطرح میشد و حتی برخی
سازمانهای جهانی مانند سازمان بهداشت
جهانی در این زمینه به کشور کمک میکرد؛
اکنون برای اصالح این نگرش نیاز هست تا
اقدامات گستردهای انجام دهیم .جمعیت ما
در حال پیر شدن است به شکلی که سیر پیر
شدن در ایران نسبت به دنیا خیلی سریعتر
بوده و درحالی که در حدود  ۶۰سال گذشته

۱۱

جمعیت دنیا پنج ســال پیر شــده ،جمعیت
ایران  ۱۰سال پیرتر شده است .وی افزود:
نرخ بــاروری در سا لهای  ۵۵تا  ۶۵بسیار
افزایش یافت؛ به شکلی که در برخی منابع
ایــن نــرخ را به ازای هر زن در سن بــاروری
تا شش فرزند نیز قید کرد هاند .اما در 30
سال گذشته به دنبال اجــرای برنامه های
تنظیم خــانــواده ،باال رفتن سن ازدواج ،به
تعویق افتادن اولین تولد در خانواده و طالق
و دیگر عوامل ،نرخ بــاروری با شیب تندی
کاهش داشته ،البته این روند نزولی باروری
در تمام دنیا اتفاق افــتــاده امــا بررسی ها
حاکی از سرعت زیاد و شیب زیاد آن در ایران
است .مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی
افزود :یکی از اقدامات وزارت بهداشت این
زمینه رویکرد برنامه های ارتقای نرخ باروری
به عنوان یک شاخص بسیار مهم است.

دبیر شــورای عالی امنیت ملی در گفت و گو با
مشاور امنیت ملی رئیسجمهور افغانستان از
فضاسازی غیر مستند مسئوالن و رسانه های
افغانستانی علیه مرزبانان ایرانی در ماجرای
رودخانه هریرود انتقاد کرد .علی شمخانی در
گفت و گــو بــا حــمــدا ...محب تــوافــق صــورت
گرفته میان «آقــایــان اشــرف غنی» و «عــبــدا...
عبدا »...را تبریک گفت و گریزی هم به سانحه
اخیر اتباع افغانستانی در نزدیکی مــرز ایــران
داشــت .به گــزارش تسنیم ،وی تاکید کــرد«:در
حالی که مرزبانان ایــران هیچ گونه نقشی در
شکل گیری رخداد غمبار جان باختن گروهی
از اتباع افغانستانی در منطقه مــرزی مشترک
نداشته اند ،فضای خبری سنگین و غیر مستند
ایجاد شده از سوی برخی مسئوالن و رسانه های
افغانستان مایه تعجب و تاسف است ».شمخانی
افــزود«:مــســتــنــدات غیر قــابــل تــردیــدی در رد
ادعاهای مطرح شده علیه ایران وجود دارد که در
صورت اراده طرف افغانستانی می تواند در کمیته
مشترک حقیقت یاب و فارغ از فضاسازیهای غیر
سازنده مورد بررسی قرار بگیرد».

اصرار مجلس بر مصوبه ایجاد
 98منطقه ویژه اقتصادی
مجلس بــاوجــود مخالفت شــورای نگهبان ،بر
مصوبه خود مبنی بر تعیین نقشههای مناطق
آزاد توسط دولــت ،در الیحه ایجاد مناطق آزاد
تجاری اص ــرار کــرد تا ایــن الیحه بــرای تعیین
تکلیف راهــی مجمع تشخیص مصلحت شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجو ،دیروز در صحن
علنی مجلس و طی بررسی گزارش کمیسیون
اقتصادی دربــاره ایجاد  ۸منطقه آزاد تجاری و
صنعتی و  ۱۲منطقه ویژه اقتصادی اعاده شده از
شورای نگهبان به دلیل اصرار کمیسیون بر آن،
این مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.گفتنی است
دولت پیشنهاد ایجاد  ۱۲منطقه ویژه اقتصادی
را به مجلس ارائه کرده بود که نمایندگان عالوه
بر موافقت با ایجاد این مناطق ،تصویب کردند
که  ۸۶منطقه ویــژه اقتصادی دیگر هم ایجاد
شــود .این رفتار مجلس در ایجاد مناطق ویژه
متعدد موردانتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی
خود دولــت قــرار گرفت .شــورای نگهبان هم با
این الیحه مخالفت کرد و حاال با اصرار مجلس بر
مصوبه خود ،تکلیف این الیحه پرحاشیه در مجمع
تشخیص مشخص خواهد شد.

