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وزیر بهداشت :اجازه نمیدهم هموطنم گروه هدف تست واکسن شود

تولید و تزریق واکسن ایرانی کرونا در بهار1400
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معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

ژن خوب و نورچشمی در
تزریق واکسن کرونا نداریم

حریرچی گفت :ژن خوب و نورچشمی در تزریق
واکسن کرونا نداریم و خودمان جلوی دوربین واکسن
کرونا را میزنیم.معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی گفت :در دو هفته گذشته دستورالعملها
به خوبی اجرا شد و برنامه بسیار وسیعی شامل طرح
شهید سلیمانی با همکاری نهادهای مختلف مانند بسیج،
سپاه ،وزارت ارتباطات و وزارت کشور اجرایی شد و طرح
ممنوعیت تردد نتایج بسیار خوبی داشته است و میزان
مرگ و میر روزانه به حدود  ۲۰۰نفر رسیده است و
امیدواریم وضعیت ادامه پیدا کند /..صفحه 3

دستورات مهم روحانی برای شفافیت در فرآیند تامین تا مصرف کاالها

مبارزه با رانت و
مقابله با افزایش قیمتها

رئیس کل بانک مرکزی:

رشد مثبت اقتصاد کشور با
ایستادگی و همت ملت ایران

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به گزارش
امروز اداره حسابهای اقتصادی این بانک ،اعالم کرد که رشد
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ( )۱۳۹۰=۱۰۰در شش
ماههٔ اول سال  ۹۹با نفت و بدون نفت ،مثبت شده است.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:
ایستادگی وهمت ملت بزرگ ایران دراوج جنگ اقتصادی
وکرونا وتالش فعاالن اقتصادی کشور در سال جهش تولید
جواب داد:همانگونه که قب ً
ال براساس روند شاخصهای تولیدات
صنعتی وکشاورزی و نیز رشد تسهیالت سرمایه در گردش
بانکها اعالم کرده بودم رشد اقتصادی کشور مثبت شد/...ص3
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نوبخت :الیحه بودجه  ۱۴۰۰قطعا
الیحه کاملی نیست

محمدباقر نوبخت گفت :اعضای
کمیسیون برنامه و بودجه تاکید داشتند که
باید درآمد نفت را کاهش دهیم و در عوض
درآمدهای مالیاتی و فروش سهام و اموال را
بیفزاییم.
محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور در حاشیه جلسه با اعضای
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ،گفت:
نخستین جلسه ما برای الیحه  ۱۴۰۰در
کمیسیون برنامه و بودجه بود .تالش ما این
بود که نکاتی را که درباره منابع ،مصارف،
سیاستها و اهداف الیحه وجود داشت به
اعضای کمیسیون گزارش دهیم .پس از ارائه
این گزارش اعضا کمیسیون برنامه و بودجه
نظراتشان را بیان کردند و بر روی چند
موضوع که مربوط به منابع بود تاکید داشتند.
یکی از این نکات واقعبینانه بودن منابع بود.
عمده بحث آنها درباره نفت بود که بتوانیم آن
را تقلیل دهیم و به عدد قابل قبول کمیسیون

برسانیم و یا راجع به مالیاتها نظراتی داشتند
که رشد  ۲۹درصد نسبت به ظرفیتی که دارد
میتواند افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد :بخشی از منابع دیگر مانند
فروش سهام یا اموال را نیز فکر میکردند
میتوانست بیشتر باشد .همه مشفقانه درباره
اینکه پیش بینی مطمئنی صورت بگیرد
نظر دادند .آن چیزی که تقدیم به مجلس
شد قطعاً بدون نقص نیست و نیاز به اصالح
دارد از این نظرات مشفقانه برای بهبود بودجه
استقبال میکنیم .هدف بودجه از طرف دولت
و مجلس صرفاً بهبود وضعیت کشور و کاهش
فشار بر مردم است و چون هدف دولت و
مجلس یکی است تردید ندارم که میتوانیم
با کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به اینکه
نظراتمان به هم نزدیک است و چند مورد
اصالحاتی که مدنظرشان است انجام شود
گزارش مناسبی را برای کمیسیون تلفیق
تهیه کنیم.

در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری؛

چهار هزار بسته اقالم خوراکی و مایحتاج
عمومی برای کمک به نیازمندان توزیع می شود

در راستای رزمایش مواسات و همدلی،
چهار هزار بسته اقالم خوراکی و غذایی
از سوی گروه مالی گردشگری و بانک
گردشگری برای ارسال به مناطق محروم
کشور توزیع می شود.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی
گردشگری ،کمک های مذکور از طریق بنیاد
نیکوکاری یاس وابسته به این گروه در راستای
مسئولیت های اجتماعی بین نیازمندان توزیع
می شود.از کل کمک های مذکور  2هزار
بسته برای توزیع بین نیازمندان استان های
محروم و کم برخوردار ارسال شد و  2هزار
بسته دیگر نیز بتدریج تا پایان هفته جاری
ارسال می شود.گروه مالی گردشگری و بانک
گردشگری ،پیش از این نیز در ماه مبارک
رمضان  15هزار بسته معیشتی شامل اقالم
خوراکی و مایحتاج عمومی را بین نیازمندان
مناطق محروم و همچنین افراد آسیب دیده از

کرونا توزیع کرده بود .عالوه بر موارد یاد شده،
گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری با
مساعدت شرکت های تابعه همچون فوالد
بافت ،فوالد بناب و توسعه فرآوری صنایع و
معادن ماهان سیرجان ،در راستای مسئولیت
های اجتماعی تاکنون کمک های زیادی
را پس از شیوع کرونا انجام داده است که
از جمله آنها می توان به تامین امکانات و
تجهیزات مورد نیاز بیمارستان های سیرجان
و بردسیر(استان کرمان) و توزیع  20هزار
عدد ماسک با کیفیت اشاره کرد.این گزارش
حاکیست :بسته های کمک معیشتی گروه
مالی گردشگری و بانک گردشگری در
راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی
بر کمک های مومنانه به نیازمندان تهیه شده
که از طریق بنیاد نیکوکاری یاس وابسته
به گروه مالی گردشگری در مناطق محروم
توزیع می شود

خبر
وزارت صمت باید صدای اصناف باشد

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران
گفت :وزارت صمت متولی اصناف است و
اصناف زیرمجموعه وزارت صمت هستند
و الزم است تا وزارت صمت صدای اصناف
باشد و برای حمایت از این بخش قدم های
الزم را بردارد.
رسول جهانگیری اظهار داشت :اصناف
در همه عرصه ها بدون هیچ چشم داشتی
همکاری کرده و همیشه در صحنه حاضر بوده
اند و سیل مشارکت اصناف در مسائل مدنی،
اجتماعی و انقالبی و کمک های مومنانه بر
کسی پوشیده نیست و اصناف همیشه در
خط مقدم مشکالت کشور قرار گرفته اند و
حال انتظار دارند تا وزارت صمت به عنوان
متولی بخش اصناف صدای حمایت از صنوف
باشد .وی تصریح کرد :اصناف شرایط دولت را
درک می کنند ،اما باید مشکالت و دغدغه
های اصناف نیز شنیده شود و وزارت صمت
مسئول است تا از بخش زیرمجموعه خود که
در شرایط کرونا آسیب های زیاد دیده حمایت
کند و دغدغه ها و مشکالت این بخش را به
گوش به مسئوالن برساند و در راستای حل
مشکالت اصناف با سازمان امورمالیاتی و
تامین اجتماعی و ستادملی کرونا صحبت
کند .جهانگیری تصریح کرد :بیش از  ۱۰ماه
است که اصناف درگیر مشکالت و محدودیت
های مقابله با بیماری کرونا هستند و آنقدری
که دیگر مشاغل در انتقال کرونا سهیم
هستند ،اصناف نیستند اما تمامی فشارها
و محدودیت ها برای اصناف درنظر گرفته
می شود و شاید تنها به دلیل این باشد که
اصناف در ویترین شهری قرار گرفته و بیشتر
به چشم می آیند .عضو هیات رئیسه اتاق
اصناف ایران افزود :اصناف از وزارت صمت
به عنوان متولی این بخش انتظار دارند که
اگر مجموعه ای در خصوص اصناف اظهار
نظر میکند و یا حقوق این بخش را نادیده
میگیرد به عنوان مسئول پاسخ گو باشد و
دفاع کند و جایگاه و موقعیت اصناف را حفظ
کند .وی تاکید کرد :دولت چون هیچ سهمی
برای اصناف در ماهیت وجودی ندارد و
تمهیداتی چون زمین رایگان ،سرمایه گردش
و مواد اولیه که برای صنایع لحاظ کرده برای
اصناف دیده نشده و سهمی در دایر کردن
واحدهای صنفی نداشته است به همین جهت
حمایتی نیز از این بخش ندارد و دولت باید
بداند که اگر شرایط کسب وکار برای اصناف
فراهم شود و بازار رونق بگیرد این آرامش به
جامعه نیز منتقل می شود .عضو هیات رئیسه
اتاق اصناف ایران افزود :با توجه به شرایط
اقتصادی بازار و آسیب بخش کثیری از
اصناف در شرایط کرونا و اعمال محدودیت ها
الزم است تا وزارت صمت رایزنی های الزم را
با دولت جهت حمایت از اصناف در خصوص
ارائه بسته حمایتی ،معافیت مالیاتی و بیمه
ای و تسهیالت مناسب با یک سال تنفس
داشته باشد.

