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تحقق  ۱۳۵۱میلیارد تومان
سرمایهگذاری رهاورد سفر به
فارس است

حفاظت از سالمتی و جان
مردم اولویت نخست ستاد
ملی مقابله با کرونا است

صفحه 2

صفحه 1

بیانات حضرت آیتاهلل خامنهای در عید قربان

هدفاصلیامریکاییهاازادعایمذاکره،
گرفتنتواناییهایحیاتیملتایراناست

«تست» و «درمان» کرونا در
بیمارستان های دولتی چند؟

معاون درمان وزارت بهداشــت هزینه انجام تست تشــخیص کرونا و هزینه درمان
مبتالیان به کووید_ ۱۹در بیمارســتان های دولتی را اعالم کرد.دکتر قاســم جان
بابایی در گفت و گو با ایســنا ،درباره هزینــه درمان بیماران مبتال به کووید_ ۱۹در
بیمارستان های دولتی کشور ،گفت :هزینه درمان کرونا در بیمارستان ها مانند هزینه
سایر خدمات بیمارستانی است و بیماران پنج تا  ۱۰درصد هزینه را به عنوان فرانشیز
سهم بیمار پرداخت می کنند.وی افزود :بنابراین بیماران مبتال به کرونایی که تحت
پوشش بیمه قرار دارند ،فرانشیز پنج تا  ۱۰درصدی را می پردازند و...
صفحه 3

مدیریت مصرف راهکار رفع
کمبود  2.5مترمکعب آب شرب
در اصفهان است
معاون بهره برداری و توســعه آب شرکت آبفا استان اصفهان با توجه به کمبود ۲.۵
مترمکعب بر ثانیه آب شــرب و بهداشــت در اصفهان ،گفت :در حال حاضر تنها راه
برای جبران این کمبود ،مدیریت مصرف است و توزیع عادالنه آب همواره در دستور
کار شرکت آبفا استان اصفهان قرار دارد.
صفحه 4

تختروانچی:برجامضمیمه
قطعنامه شورای امنیت است
صفحه 2

آمادگی مدارس برای بازگشایی
از نیمه شهریور
صفحه 3

 ۴مدال رنگارنگ برای تیم ملی ایران
در المپیاد جهانی شیمی

صفحه 2

صفحه 3

روشهای دولت برای تأمین کسری بودجه فشاری به پایه پولی ندارد
رییــس کل بانک مرکزی اظهار داشــت :روشهایی که
امســال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق
فروش ســهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته
است ،در شرایط تداوم فشار حداکثری ،روشهای مناسبی
برای تأمین منابع الزم از نقدینگی موجود در جامعه ،و بدون
فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم ،کمک خوبی به
بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.
بــه گزارش اعتدال ،عبدالناصر همتی در مورد متغیرهای
پولی اظهار داشت :بانک مرکزی تمام تالش خود را برای
کنترل میــان مدت و بلند مدت رشــد متغیرهای پولی و
مدیریت نرخ سود ،برای کنترل و مهار تورم بکارگرفته است

و با وجود تمامی موانع و محدودیتها از همه ابزارهای خود
برای تحقق تورم هدف گذاری شــده ،برای یکسال آینده،
استفاده میکند.
وی ادامه داد :قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی،
بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کالن و شوکهای وارده
به اقتصاد و همچنین بر مبنــای ابزارها ،اختیارات و درجه
استقالل بانک مرکزی باشد.
همتــی ادامه داد :خرید بخشــی از منابــع ارزی صندوق
توســعه ملی ،جهت تأمین کســری بودجه توسط بانک
مرکزی ( آنچنان که در بودجه ســال  ۹۸تکلیف شــد) در
شــرایط تحریمی ،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی

است .این روش ،در کوتاه مدت ،همانند استقراض از بانک
مرکزی خواهد بود .لذا ،بانک مرکزی به حکم وظیفه ،نظر
کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این
روش تأمین بودجه ،گزارش کرده بود.
همتی یادآور شد :روشهایی که امسال دولت محترم برای
تأمین کســری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز
انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است ،در شرایط تداوم فشار
حداکثری ،روشهای مناســبی برای تأمین منابع الزم از
نقدینگی موجود در جامعه ،و بدون فشار به پایه پولی است
و در صورت تداوم ،کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به
هدف مهار تورم خواهد بود .

هشدار رییس اتاق بازرگانی تهران درباره نرخ تورم
مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود ،نرخ تورم کشور
را حــدود  26درصد اعالم کردکه بر اســاس آن نرخ
تورم ماهانه در تیر ماه امســال ،بیش از شــش درصد
بوده است.
به گزارش اعتدال ،ارزیابیهــا از آینده نرخ تورم ،چند
عامل را در برمیگیرد که یکی از آنها وضعیت شاخص
تــورم ماهانه اســت .در صورتی که تــورم ماهانه به
پایینتر از یک درصد بیاید ،نشان دهنده کاهش قطعی
نرخ تورم خواهد بــود و اگر این نرخ افزایش پیدا کند،
تورم در آینده روند صعودی را طی خواهد کرد.
بر اســاس گزارش مرکز آمار ،نرخ تورم ماهانه در تیر

ماه امســال ،بیش از شــش درصد بوده است .مسعود
خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – در واکنش
بــه این آمارهــای جدید در صفحه شــخصی خود به
خطرناک بــودن روند فعلی نرخ تورم اشــاره کرده و
معتقد است با باال رفتن تورم ماهانه ،فشاری کم سابقه
بر مردم عادی وارد شده است.
او با انجام مقایســهای میان نرخ تورم در اقتصاد ایران
و سایر کشورها نوشته است :تورم ماهانه ایران از تورم
ســاالنه کشورهای دیگر باالتر رفته است .در شرایطی
که نرخ تورم تیر ماه 6.4 ،درصد اعالم شده ،نرخ تورم
یک ساله بســیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر

از سه درصد است.
خوانساری به این موضوع نیز اشاره کرده که نرخ تورم
ماهانه تیر ماه ،باالترین نرخ تورم ماهانه کشور در طول
پنج سال گذشته بوده است.
ایــن افزایش نرخ تــورم در حالــی رخ داده که بانک
مرکزی ابراز امیدواری کرده است که ظرف یک سال،
نرخ تورم در اقتصاد ایران به  22درصد برسد.
پــس از آنکه در دولت یازدهم ،تورم ایران برای مدتی
تک رقمی شد ،با از سرگیری تحریمهای آمریکا و رخ
دادن برخی تالطمهای اقتصادی داخلی ،بار دیگر این
نرخ افزایش پیدا کرد.
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روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

روحانیدرجلسهروسایکمیتههایستادملیمقابلهباکرونا:

حفاظت از سالمتی و جان مردم اولویت نخست ستاد ملی مقابله با کرونا است

رییــس جمهوری حفاظت از ســامتی
و جــان مردم را اولویت نخســت تمامی
مباحث ،دستورالعملها و مصوبات ستاد
ملی مقابله با کرونا دانســت و تاکید کرد:
در دســتورالعملهای برگزاری کنکور و
مراسم سوگواری امام حسین (ع) حفاظت
از سالمتی و جان مردم به عنوان اولویت
نخست مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست
جمهوری ،حجت االســام و المسلمین
حسن روحانی روز پنجشــنبه در جلسه
روســای کمیتههای ســتاد ملی مقابله
بــا کرونا گفت :پــس از مطالعات دقیق
صاحبنظران و بهرهگیری از نظرات همه
دســتگاهها درباره نحوه و روند برگزاری
کنکــور و مراســم ســوگواری حضرت
اباعبداهلل الحســین (ع) ،جمعبندی این
مطالعات ابتدا در کمیتههــای امنیتی و
اجتماعی و درمانی و ســپس ستاد ملی
مقابله با کرونا بررسی شده است.
روحانی اظهارداشت :پس از اینکه اعالم
شد با ایجاد برخی محدودیتها و رعایت
پروتکلهای بهداشــتی ،امکان برگزاری
مراسم ســوگواری حضرت سیدالشهدا و
کنکور هست ،ســتاد ملی مبارزه با کرونا
نیز اصل برگزاری این مراســم را با حفظ
و رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی
تصویب و این دستورالعملها را ابالغ کرد.
رییــس جمهــوری تاکید کــرد که این
دستورالعملهای ابالغی نیز کامال منطبق
بر استانداردهای جهانی سازمان بهداشت
جهانی است.

رعایت دستورالعملهای ضروری بهداشتی
حق الناس است
روحانــی بــا بیــان اینکــه همــه
دستورالعملهای ضروری بهداشتی برای
بویژه برگزاری عزاداریهای مســووالنه
ابالغ شده است ،گفت :این دستورالعملها
ضروری اســت که به عنوان بخشــی از
الزامات شرعی و قطعی مراسم عزاداری از
سوی متولیان مراسم رعایت شود چرا که
رعایت این دستورالعملها حقالناس است
و محیطهای عزاداری امام حســین(ع)
نمیتواند جایی باشد که حقالناس در آنها
رعایت نشود.
رییــس جمهوری همچنیــن نظارت بر
اجرای دســتورالعملهای بهداشــتی را
ضــروری خواند و تاکید کــرد :نهادهای
نظارتــی باید کامــا بر رونــد اجرای
دســتورالعملها نظارت و اگر الزم بود با
متخلفان در راستای حفظ سالمتی مردم،
برخورد کنند.
روحانی با اشاره به برگزاری موفق مراسم
ماه مبارک رمضان و همکاری و همراهی
خوب رســانه ملی و شبکههای مجازی
در انتقــال آن فضــای روحانی و معنوی
به جامعه ،گفت :باید در مراسم عزاداری
محرم نیز با بهرهگیری از ابتکارات جدید و
همسو با شرایط خاص کشور در موضوع
کرونا ،بخشــی از عزاداریها به فضای
مجازی و در حســینههای مجازی انجام
گیرد.
باید شیوههای تازهای برای عزاداری امام
حسین را تجربه کنیم

رییس جمهوری اظهار داشت :روحانیون،
مداحان ،متدینیــن و متولیان هیاتهای
عــزاداری بیتردیــد دارای ابتــکارات،
طراحیها و نوآوریهــای زیادی در این
حوزه هســتند که آنها را بایــد اجرایی و
عملیاتیکنند.
روحانی با بیان اینکه باید شیوههای تازهای
برای عزاداری امام حسین را تجربه کنیم
و هم سالمت جسم و جان و هم تقویت و
تبیین ایمان حفظ شود ،گفت :سوگواریها
را چنان برگزار کنیم که بعد از ایام محرم
کسی سوگوار عزیزانش نشود.
رییس جمهوری بــا قدردانی از برگزاری
جلســات همفکری و توجیهی که کمیته
درمان ســتاد ملی و وزارت بهداشــت با
مسووالن دستگاههای مذهبی ،متولیان
و برگزارکننــدگان هیاتهــای مذهبی،
وعــاظ و مداحان کشــور برگــزار کرده
است ،اظهار داشت :بیتردید با همراهی
و همفکــری میان دســتگاههای متولی
سالمت و عزیزان متولی مراسم مذهبی
و با همکاری رســانههای کشور و صدا و
سیما و استفاده از فضای مجازی میتوان
نوآوریهــا و ابتکاراتــی را به کار گرفت
که ضمن برگزاری با شــکوه عزاداریها،
شاهد کاهش تجمعات و برگزاری عمده
مراســم در فضاهای باز ،با هدف ارتقای
اســتانداردهای حفظ ســامت عمومی
باشیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود
با ابراز تاسف از افزایش شمار مبتالیان به
کرونا و آمار فوتیهــا ،گفت :موج جدید

شیوع بیماری کرونا پیش از آنکه به تغییر
رفتار ویروس مرتبط باشد ،به رفتار خود ما
با این ویروس باز میگردد و بررســیها
نشــان میدهد کاهش مراقبتها و روند
رعایــت پروتکلهای بهداشــتی ،نقش
مهمی در افزایش شیوع این بیماری داشته
که با توجه به باال رفتن حساسیت مردم و
افزایش مراقبتها و رعایت پروتکلهای
بهداشــتی ،پیشبینی میشود ظرف دو
هفته آتی شــمار مبتالیان و آمار فوتیها
کاهش یابد.
روحانی اظهار داشــت :ضروری است که
ســبک زندگی را با هدف ســازگاری با
شــرایط کنونی بیماری کرونا تغییر داده
و رعایت دســتورالعملهای بهداشتی را
بخشی الزامآور در هر برنامه زندگی قرار
دهیم.
پیشبینی میشود در طی هفتههای آتی
شمار مبتالیان و آمار فوتیها به طور قابل
توجهی کاهش یابد.
تعلیق یک هفتهای اجرای طرح ترافیک
در تهران
در ایــن جلســه کمیتههــای درمــان،
اجتماعی-امنیتی و آموزش موظف شدند
ظرف دو هفته آتی پیشنهادهای خود را در
خصوص سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰به
ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کنند.
همچنین پیشنهاد ستاد استانی مقابله با
کرونای تهران از سوی کمیته اجتماعی-
امنیتی مطرح و مقرر شــد اجرای طرح
ترافیک در شهر تهران به مدت یک هفته
تعلیق شود.
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