
شــهروند| دیــروز دبیــرکل جمعیــت هــال  احمر   
کســن کرونــا به کشــور  ورود بزرگ تریــن محمولــه وا
را اعام کــرد. دبیــرکل جمعیت هال  احمــر از ورود 
کســن کرونا از ابتدای شیوع  بزرگ ترین محموله وا
ویــروس کرونــا تــا کنــون در کشــور بــه وســیله ایــن 
جمعیــت از چین بــه ایران خبر داد. محمدحســن 
گفــت: » امــروز ایــن  قوســیان مقدم روز یکشــنبه 
کســن کرونا بــه میزان یک میلیــون دوز  محموله وا
از طریق جمعیت صلیب ســرخ چین وارد فرودگاه 

امام خمینی )ره( شد.«
»بــا  گفــت:  قوســیان مقدم  محمدحســن 
گرامیداشــت لیالــی قــدر و ایــام ســوگواری علــوی 
هموطنــان  و  درمــان  کادر  محنــت  از  پــوزش  و 
کــه در ســخت ترین شــرایط جنــگ اقتصــادی و 
دریغ های پزشــکی علیه کشــور صبوری می کنند، 
همچنیــن بــا قدردانــی از حمایــت رهبــری معظــم 
و ریاســت جمهوری و دولــت تدبیــر و امیــد و دفتــر 
ریاست جمهوری، جمعیت هال  احمر بزرگ ترین 

کسن کرونا را وارد کشور کرد.« محموله وا
دبیرکل جمعیت هال احمر  افزود: »از همه کسانی 
که در این راه تشــریک مســاعی ارزشمندی داشتند 
جمعیت هــای  بین المللــی  فدراســیون  ازجملــه 
هــال احمــر و صلیب ســرخ، صلیــب ســرخ چین و 
همچنین همکارانم در هال احمر به ویژه همکاران 
ســازمان تدارکات پزشکی و زیرمجموعه آنکه تاش 
شــبانه روزی معمــول داشــتند، تشــکر و قدردانــی 
می کنــم. امیــدوارم ایــن ارتباطــات دوســتانه مایــه 

آرامش هموطنان را فراهم کند.«
کــرد:  خاطرنشــان  احمــر  هــال  ســخنگوی 
»پیگیری برای ورود محموله های بعدی نیز ادامه 
خواهــد داشــت تــا بلکــه گوشــه ای از نگرانی هــای 

هموطنان کاهش یابد.«
قوســیان مقدم در پایــان گفــت: »جمعیت هال 
احمــر بــر خــود فــرض می دانــد بــا تمــام ظرفیــت 
ســازمان ها  ســایر  کنــار  در  گذشــته  همچــون 
در  خــود  ذاتــی  وظیفــه  حســب  وزارتخانه هــا  و 
حالت های اضطــرار نقش پیشــتازی را داشــته و با 

خطرات و بایا روبه رو شود.«
گــزارش، در شــرایطی خبــر ورود  بــر اســاس ایــن 
کســن کرونا به کشــور منتشر  بزرگ ترین محموله وا
شــده اســت که پیش تر رئیس کل بانک مرکزی در 
یادداشتی در فضای مجازی از پرداخت ارز واردات 

کسن کرونا خبر داده بود. فوری یک میلیون دوز وا
نهم اردیبهشت ماه، دکتر همتی در این باره اظهار 
داشت: »هفته گذشته اعام کردم که بانک مرکزی 
کســن  حداقــل ۱۰۰ میلیــون دالر ارز بــرای واردات وا
کرونا تخصیص داده اســت. امروز بنا به درخواســت 
وزارت بهداشــت، اولین پرداخت ارزی برای واردات 
فوری یک میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون 

کسن کرونا انجام شد.« دوز وا
دویست وبیســت ودومین  در  دیــروز  همچنیــن 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
روحانــی،  حســن  حجت االسام والمســلمین 
رئیس جمهوری، اقدامات انجام شده برای تأمین 
کســن مــورد  اعتبــار ریالــی و ارزی تأمیــن و خریــد وا

بحث و بررسی قرار گرفت.«
کســن،  ســرعت بخشــیدن در تولیــد و واردات وا
تســریع در تخصیــص اعتبــار ارزی و ریالــی از ســوی 
بانــک مرکــزی، هماهنگــی میــان دســتگاه های 
ج  مختلف در داخــل و نمایندگی های ایران در خار
کشــور بــرای تســهیل واردات و اســتفاده وزارت  از 
بهداشت و درمان از ظرفیت بخش خصوصی برای 
کســن ازجمله موضوعــات مورد بحث در  واردات وا

کسن بود. خصوص تأمین وا
کید بــر اولویت تهیه و تأمین  رئیس جمهوری با تا
»مقابلــه  گفــت:  دولــت  برنامه هــای  در  کســن  وا
گــرو دو اصــل رعایــت دســتورالعمل ها  بــا کرونــا در 
کــه رعایــت  کسیناســیون اســت. همــان طــور  و وا
دســتورالعمل ها وظیفــه همه اقشــار مردم اســت، 
کسن را به عنوان اصل  دولت نیز تأمین و ساخت وا

اول همه فعالیت های خود تعیین کرده است.«

ارز  اختصــاص  بــا  ادامــه داد: »دولــت  روحانــی 
الزم مشــکل تامین منابــع را بــرای خریــد و واردات 
کســن حل کــرده اســت و از ایــن نظر هیــچ یک از  وا
دســتگاه های ذی ربــط نباید اجــازه دهنــد تأمین 
کســن در پیــچ و خم مراحــل اداری معطل  فوری وا
کســن الزم طبق اولویت های تعیین شده  شود و وا
در اختیار گروه هــای مختلف جامعه قــرار گیرد. به 
دنبــال تزریــق بــه کادر درمــان، افــراد در گروه های 
ســنی بیــش از ۶۵ ســال و افــراد بــا بیماری هــای 
زمینــه ای در اولویت ارایــه خدمات قــرار می گیرند. 
گذشــته امیدواری هــای  ایــن اخبــار در روزهــای 
کسن خارجی به کشور  بیشتری را نسبت به ورود وا
ایجاد کرده اســت و به نظر می رســد با طراحی های 
کســن در  بانــک مرکــزی بــرای نقل وانتقال پــول وا

روزهای پیش رو این روند ادامه داشته باشد.«
شــامل  کرونــا  کســن  وا چهــار  ایــن  از  پیــش 
ســاخت  کســین  کووا روســیه،  اســپوتنیک وی 
ســاخت  کســفورد  آ آســترازنکا  هنــد،  باهــارات 
کســفورد  کســن آســترازنکا آ R-pharm روســیه و وا
ساخت شــرکت SKBio کره جنوبی در کشور مجوز 
مصــرف اضطــراری دریافــت کــرده بودنــد. بــا ایــن 
کســن کرونا در کشــور مجوز مصرف  حســاب پنج وا

اضطراری دریافت کرده اند.
وزارت بهداشــت همچنین روز شــنبه اعام کرد: 
کشــور دوز اول  کنــون ۸۸۹هــزار و ۹۵ نفــر در  »تــا 
کرونــا و ۲۱۱هــزار و ۸۲۲ نفــر نیــز دوز دوم  کســن  وا
کســینه شــده اند.« مجمــوع  کــرده و وا را تزریــق 
کسن های تزریق شده در کشور به یک میلیون و  وا

۱۰۰هزار و ۹۱۷ دوز رسید.
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اردکانیان در نشست خبری مشترک با وزیر 
برق عراق خبر داد:

تالش برای تأمین منابع ارزی 
کس سبد کوا

وزیــر نیــرو در خصــوص 
مطالبــات ایــران از عراق 
گفت:  در بخــش انــرژی 
»در مقایســه بــا بخــش 
گاز،  مطالبات بخش برق 
بسیار عدد کمتری است 
و درحال پیگیری هستیم و وزیر برق عراق امروز 
وعــده کردنــد کــه با ســرعت بیشــتری در هــر دو 
بخــش بــرق و گاز پرداخت هــای خــود را انجــام 
کسن هم  دهند.«اردکانیان گفت: »در بخش وا
دیروز رئیس جمهوری اسامی ایران اعام کردند 
کــه دولــت جمهــوری اســامی ایــران یک ونیــم 
کسن در نظر گرفته و با تأیید  میلیارد دالر برای وا
آمــوزش پزشــکی  وزارت بهداشــت، درمــان و 
اقدام هــای الزم از طــرف بانــک مرکــزی صــورت 
خواهد گرفت و روسای کمیسیون های مشترک 
همکاری های اقتصــادی در جاهایی که منابع 
مالی داریم، پیگیری تأمین این منابع را خواهند 
کــرد.«او اظهــار داشــت: »بنــده بــه دلیــل ایــن 
مسئولیت در کمیسیون های مشترک با عراق و 
فدراسیون روسیه این کار را دنبال می کنم و جزو 
اولویت های کاری من به عنوان وزیر نیرو است. 
یک پیگیری مستمر روزانه است، در عین حالی 
که تصمیم داریــم از این محل، منابــع ارزی الزم 
کــس را هــم پرداخت  کنیــم تا آن  برای ســبد کوا
کســنی که وزارت بهداشــت نیــاز دارد و  میزان وا

برنامه ریزی کرده اند، زودتر وارد کشور شود.«

مرجان فقیه نصیری مطرح کرد:

کاهش ارزش تجارت خارجی به 
کمترین سطح در یک دهه اخیر

رئیس موسسه مطالعات 
و پژوهش هــای بازرگانــی 
»ارزش  داشــت:  اظهــار 
تجارت خارجی کشــور در 
صــادرات  بخش هــای 
از  واردات  و  غیرنفتــی 
۱۰۵.۹ میلیارد دالر در سال ۱3۹۰ با کاهش متوسط 
ســاالنه 3.۹درصد، به ۷3.۹ میلیارد دالر در سال 
۱3۹۹ رسیده است. بنابراین طی این دوره ۱۰ساله 
شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بوده ایم.« 
مرجان فقیه نصیری در مورد روند تجاری ایران در 
دهه ۹۰ اظهار کرد: »مطابق گزارش رسمی گمرک، 
بخش هــای  در  کشــور  خارجــی  تجــارت  ارزش 
صادرات غیرنفتی و واردات از ۱۰۵.۹ میلیارد دالر در 
سال ۱3۹۰ با کاهش متوسط ســاالنه 3.۹درصد، 
به ۷3.۹ میلیارد دالر در سال ۱3۹۹ رسیده است.«
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 هشتگ  روز

کسن_کرونای تولید چین با همکاری صلیب  »بزرگ ترین محموله با یک میلیون دوز #وا
کسیناســیون  ســرخ به وســیله هال احمر وارد فرودگاه تهران شــد. گفتن از هفته آینده وا
هفتادوپنج ساله ها شروع میشه!« یا »اینکه هال احمر ظرف چند روز تونسته به اندازه کل 
کسن وارد کنه یه خداقوت باید بهشون گفت و یه با خودت چند چندی  وزارت بهداشت وا
کسن وارد ایران  به وزارت بهداشت.«یا »خبر خوب اینکه امروز محموله یک میلیون دوزی وا
شد. هال احمر این محموله رو از چین خریداری و وارد کرده.«یا »هال احمر برای این کار از 
پشتیبانی همه نهادها ازجمله وزارت بهداشت و خارجه برخوردار بوده و هست.«یا »هال 
کسن #کرونا وارد کرد.«یا »پیشتازی  احمر طی چند روز به اندازه 3 ماه #وزارت_بهداشت وا
کسن در کمتر  کسن کرونا. ورود یک میلیون و 400 هزار دوز #وا هال  احمر در عرصه واردات وا
کســن توانســت با  از یک ماه. هال  احمر ایران در کمتر از یک ماه از دریافت مجوز واردات وا

کسن کرونا به کشور وارد کند.« حمایت صلیب سرخ چین یک میلیون و 400 هزار دوز وا
گر دشوار  »در شــب  قدر انســان یک شــبه ره هشــتاد ســاله می رود، این راه دشــوار نیســت. ا
گر  بــود ما را دعوت نمی کردند. دشــواری مال کســی اســت کــه کوله بار خــود را بــر دوش دارد. ا
بار #خودبینی را به زمین بگذارد، ســبک می شــود. وقتی ســبک شــد، پروازش آسان است!« 
یا »برای هر کســی، شــب قــدر آن زمانی اســت که به شــناخت منزلت خود و هســتی پــی برد و 
قدر الهی را درک کند.«یا »از شــب قدر امسال تا شب قدر ســال بعد برا خودتون برنامه بریزید. 
ســبک ولی بهش مداومــت کنیــد. خودتونــو ول نکنید.« یــا »ســنگینی حق الناس بــا الغوث 
ک نمیشه. یادمان باشد حق الناس تنها حقی است که خداوند  الغوث و قرآن به سر گرفتن پا
گر شــما در شــب قدر توبــه کنید، حق الناس  از آن نمی گذرد مگر اینکه آن حق ادا شــود. حتی ا

بخشیده نمی شود. مراقب باشیم حقی از کسی ضایع نکنیم.«

# شب_ قدر
هالل_ احمر کسپرس ساندی ا

تیتر یک: پایان کابوس؟
عکس یک: شــارلوت؛ نوه خاندان سلطنتی 6 ساله 

شد.
کســپرس ایــن ســوال  کابــوس؟« ســاندی ا »پایــان 
را در حالــی مطــرح می کند کــه گزارش هــای اقتصادی 
می گویــد اقتصــاد انگلیــس پــس از ماه هــا محدودیت 

قرنطینه در حال »روند« صعودی رشد است.

ساندی میل
عکــس یــک: شــاهزاده شــارلوت؛ دختــر ویلیــام و کیت 6 
ساله شده است/ تیتر یک: سه قدم عظیم برای بازگشت به 
زندگی عــادی/ مراحل بعدی برنامه های مقابلــه با ویروس 
کرونا در بســیاری از صفحات نخســت روزنامه های یکشنبه 
وجــود دارد. ســاندی میل این برنامه هــا را »ســه قدم عظیم 
برای بازگشــت به زندگی عادی« خوانده است.این گزارش 
می گوید که نخست وزیر قول می دهد از 17 می محدودیت 

عزاداران در مراسم تشییع جنازه را حذف کند.

ساندی تایمز
بــرای  انگلیــس  ســامت  سیســتم  برنامــه  یــک:  تیتــر 
:پرنســس  یــک  عکــس  دانش آمــوزان/  کسیناســیون  وا
کــه مقامــات  شــارلوت 6 ســاله/ ســاندی تایمز می گویــد 
بهداشــتی انگلیــس در حــال تهیــه نقشــه هایی بــرای ارایــه 
کســن فایــزر بــه دانش آمــوزان مــدارس متوســطه از مــاه  وا
سپتامبر هســتند. این گزارش ادعا می کند اسناد »سناریوی 
برنامه ریــزی اصلــی« کــه توســط سیســتم درمان و ســامت 
جمع آوری شده شامل پیشــنهاد تزریق یک دوز به کودکان 

12ساله و باالتر در زمان شروع سال تحصیلی جدید است.

 جزئیات اقامت در ایران
با سرمایه گذاری در بورس

بهادر بیژنی با اشاره به شیوه نامه اعطای مجوز 
اقامت پنج  ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران 
گفــت: »ایــن  خارجــی و مســتندات قانونــی آن 
گــر چــه از پیشــینه قانونــی برخــوردار و  مصوبــه ا
پیــش از ایــن از تصویــب هیــأت وزیــران گذشــته 
بود، اما اشــاره صریحی به فعالیت در بازار سرمایه 
و خرید ســهام نکــرده بود که نخســتین بار رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در نشســت خبری 
با ســخنگوی دولت در بسته پیشنهادی ده گانه 
کیــد و  تحــت عنــوان 3+۷ به صراحــت بــر آن تأ

موضوع آن را رسانه ای کرد.«
او افــزود: »پیش از این در چهاردهمین جلســه 
شــورای هماهنگــی اقتصــادی و طــی مصوبــه 
پانزدهم تیــر ۱3۹۸ هیــأت وزیران مقرر شــده بود 
که برای تشــویق ســپرده گذاری و ســرمایه گذاری 
تصمیماتــی گرفته شــود. لذا سلســله جلســاتی 
ســازمان  کشــور،  وزارت  مســئوالن  حضــور  بــا 
کمک هــای اقتصــادی و فنــی  ســرمایه گذاری و 
ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی 
و دیگــر نهادهای مرتبــط برگــزار و نهایتــا منجر به 
تصویب شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج  ساله 

به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی شد.«
بیژنی توضیح داد: »بــر این اســاس، افرادی که 
حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دالر یا معادل آن به ارزهای 
دیگر در بازار سرمایه کشور سرمایه گذاری کنند، به 
همراه همسر، فرزندان پسر کمتر از ۱۸ سال و دختر 
کثــر بــه تعداد پنــج نفر(  مجــرد و پــدر و مــادر )حدا

مجوز اقامت دریافت خواهند کرد.«
مشــاور رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار در 
امور بین الملــل افزود: »در صورتی که تعــداد افراد 
بیش از پنج نفر باشــد، متقاضــی باید بــه ازای هر 
نفــر، مبلــغ ۵۰ هــزار دالر یــا معــادل آن بــه ارزهای 
دیگــر مورد قبــول بانک مرکــزی ســرمایه گذاری یا 

سپرده گذاری کند.«

کسن چینی کرونا به کشور خبر داد دبیرکل هالل احمر از ورود یک میلیون دوز  وا

جمعیت هالل احمر بر خود فرض می داند با تمام ظرفیت 
همچون گذشــته در کنــار ســایر ســازمان ها و وزارتخانه ها 
حســب وظیفه ذاتــی خــود در حالت هــای اضطــرار نقش 

پیشتازی را داشته و با خطرات و بالیا روبه رو شود.

دولــت با اختصاص ارز الزم مشــکل تأمین منابــع را برای 
کســن حل کــرده اســت و از این نظر هیچ  خرید و واردات وا
یک از دستگاه های ذی ربط نباید اجازه دهند تأمین فوری 

کسن در پیچ وخم مراحل اداری معطل شود. وا

کسن کرونا  تا کنون ۸۸۹هزار و ۹۵ نفر در کشور دوز اول وا
کســینه  و 2۱۱هــزار و ۸22 نفــر نیــز دوز دوم را تزریق کرده و وا
کســن های تزریق شــده در کشــور به  شــده اند. مجموع وا

یک  میلیون و ۱۰۰هزار و ۹۱۷ دوز رسید.

۱23

کسن توسط هالل  احمر     وارد کشور شد بزرگ ترین محموله وا


