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روحانی  :نباید بازار خودرو نامتعادل باشد ؛

تالش دولت متوقف نشدن چرخه تولید است

معاون کل وزیر بهداشت:

هیچ استانی ایمن نیست

معاون کل وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :هم اکنون بیشترین
نگرانی ما از باب شیوع ویروس کرونا در تهران است که به دلیل پایتخت بودن و
افزایش باالی ترددها از سایر استان های کشور ،به عنوان چهارراه تبادل بیماری کرونا
در کشور تبدیل شده است ضمن آنکه در روزهای اخیر شاهد افزایش مبتالیان به
کووید  ۱۹در استان های آذربایجان شرقی و قم نیز بوده ایم.
«ایرج حریرچی» درباره موج سوم ایپدمی کرونا گفت :پیش بینی می کردیم با
توجه افزایش سفرهایی که در هفته اول شهریورماه در سطح کشور رخ داد و افزایش
ترددهای اجتماعی را شاهد بودیم ،از هفته سوم و چهارم شهریورماه تا دو هفته
افزایش موارد بستری و تا  ۶هفته افزایش موارد مرگ و میر را در کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در هفته اول شهریورماه حدود  ۱۲هزار و  ۶۹۳مورد مثبت
بستری شده قطعی ابتال به کرونا در کل کشور دارشتیم که این روند نزولی و در هفته
دوم شهریور ادامه داشت و موارد قطعی به  ۶۲۰۰مورد رسید اظهار کرد :متاسفانه
در هفته سوم شهریورماه تعداد موارد بستری به حدود  ۷۷۰۰نفر رسید که نسبت به
هفته دوم شهریورماه افزایش روند مبتالیان را نشان می دهد ضمن آنکه در هفته سوم
هم دوباره نرخ مرگ و میر ناشی از ابتال به کووید  ۱۹روندی افزایشی پیدا کرده است.
معاون کل وزیر بهداشت ،شروع فصل سرما و افزایش ترددهای اجتماعی به
واسطه بازگشایی مدارس را از نگرانی هایی روزهای آینده دانست و اظهار کرد :از مردم
خواهش می کنیم همچنان از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و شست و شوی
مرتب دستها ،رعایت فاصله گذاری فیزیکی و اجتناب از تردد و تجمع را همچنان در
دستور کار داشته باشند تا در فصل پاییز مشکل جدی نداشته باشیم.
حریرچی در پاسخ به این سوال که آیا کشور با موج سوم شیوع کرونا روبرو
شده است؟ اظهار کرد :خارج از اسم گذاری ،امیدواریم با توجه به تجربه های تلخ
خردادماه (افزایش سفرها) و آمار باالی فوتی ها در مردادماه و همچنین نزدیکی به
فصل سرما که مردم تمایل بیشتری برای در خانه ماندن دارند و در نتیجه احتمال
انتقال ویروس باال می رود ،هوشمندانه عمل کرده و بتوانیم این وضعیت را به خوبی
پشت سر بگذاریم .وی گفت :هم اکنون بیشترین نگرانی ما از باب شیوع ویروس کرونا
استان تهران است که به دلیل پایتخت بودن و افزایش باالی ترددها از سایر استان
های کشور ،به عنوان چهارراه تبادل بیماری کرونا در کشور تبدیل شده است ضمن
آنکه در روزهای اخیر شاهد افزایش مبتالیان به کووید  ۱۹در استان های آذربایجان
شرقی و قم نیز بوده ایم .معاون کل وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که کدام
استان های کشور هم اکنون در وضعیت خطرناکی قرار دارند گفت :خیلی رک و شفاف
می توان گفت که در حال حاضر هیچ استان کشور ایمن نبوده و رفتارهایمان باید در
تمام استان ها ،رفتارهای ایمن گونه باشد.

رئیس جمهور گفت :دولت تالش داشته که در شرایط خاص و سخت
اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود
و تحریم های غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه و ضربه ای بر اقتصاد کشور
وارد کند.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه در یکصد
و شصت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،خاطرنشان
کرد :دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های خود در جهت تقویت سرمایه
گذاران و تولید کنندگان به ویژه بخش خصوصی تالش داشته که در شرایط
خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور
متوقف نشود و تحریم های غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه و ضربه ای بر
اقتصاد کشور وارد کند.

روحانی مصوبه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درمورد تسویه
ریالی تسهیالت ارزی تولید کنندگان از صندوق توسعه ملی را فراهم کردن
یک فرصت مغتنم برای تولید کنندگانی برشمرد که از صندوق توسعه ملی
تسهیالت دریافت کرده اند و از رهبر معظم انقالب بابت حمایت از این
طرح قدردانی کرد .رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فراهم شدن شرایط
جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی شرکت ها و بنگاه های تولیدی ،گفت:
این شرایط می تواند زمینه عرضه سهام بسیاری از این بنگاه های تولیدی
در بورس را فراهم کند که هم موجب تقویت بازار سرمایه خواهد بود و هم
زمینه را برای تسویه آسان تر بدهی های این شرکت ها فراهم می کند و
هم اجرای طرح توسعه در این واحدها و بستر سازی الزم را تامین می کند.
روحانی در این جلسه همچنین از دستگاه های ذیربط خواست تا

مراحل تصویب و اجرای دستور العمل اجرایی این مصوبه را به سرعت انجام
داده و نسبت به اطالع رسانی الزم اقدام نمایند تا در ماه های باقیمانده
از سال جاری بنگاه های اقتصادی بتوانند اقدامات الزم را در این زمینه
انجام دهند .در این جلسه سرپرست وزارت صمت گزارشی از وضعیت
تولید کاالهای اساسی درکشور و خودرو در کشور و نوسانات قیمت در بازار
خودرو ارائه کرد و رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش ،تاکید کرد :وزارت
صمت می بایست مراقبت های ویژه درخصوص قیمت کاالهای اساسی
داشته باشد و دستگاه های ذیربط چه در تنظیم قیمت ها و چه در نظارت
بر آن و تنظیم چرخه تولید و توزیع می بایست با هماهنگی دقیق به وظایف
خود عمل کنند.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

فعاالن اقتصادی
نباید برای دریافت
مجوزها معطل
بمانند
صفحه 2

موافقت کمسیون
انرژی با کلیات
طرح «برق امید»
صفحه 3

توسعه شبکه
ارتباطات ثابت
تاخیر دارد

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

ابهام در طرح تامین کاالهای اساسی

صفحه 2

امارات نتیجه خیانتهای خود را دریافت میکند ؛

نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه
ستاد کرونا تا امروز اعالم نکرده که بالخره موافق
بازگشایی حضوری مدارس هست یا خیر؟ گفت:
آموزش و پرورش نباید تخلف قانونی میکرد چون
بر اساس مصوبه مجلس شروع مدارس یکم مهرماه
است.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان
در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :آموزش و
پرورش نباید تخلف قانونی میکرد چون بر اساس
مصوبه مجلس شروع مدارس یکم مهرماه است و
این یک تخلف قانونی بود؛ عالوه بر اینکه ستاد
کرونا تا امروز اعالم نکرد که باالخره موافق باز شدن
حضوری مدارس است یا خیر.
وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس را
پیشاپیش به همه ملت ایران و ایثارگران تبریک
عرض میکنم گفت :کشورهایی مثل امارات با
رفتارهای خائنانهای که در جهان اسالم انجام می
دهند باید بدانند در آینده نه چندان دور نتیجه
خیانت های خودشان را به جهان اسالم از طرف
ملت های بزرگ مسلمان دریافت خواهند کرد.
حاجی بابایی افزود :رژیم صهیونیستی بداند
که ملتهای مسلمان دشمن درجه یک او هستند

حاجیبابایی :بازگشایی مدارس تخلف بود

به دلیل رفتارهای مشمئزکننده ای که در منطقه
ما اعمال میکنند و خیانتهایی که به ما مسلمانان
دارند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت معیشت
مردم تصریح کرد :دولت و مجلس بدانند که
وضعیت عمومی اقتصاد خوب نیست و حال مردم
مناسب نیست سیاستهای اقتصادی باید به شکلی
ساماندهی شود که مردم بتوانند از این وضعیت به
وجود آمده وضع این بحران که در برخی از امور
ایجاد شده با صالبت عبور کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ملت ایران
همیشه با صالبت از معبر ها عبورکرده اما رفتارها
و عملکردهای نادرستی که بعضاً در اقتصاد و
سیاست گذاری ها انجام می پذیرد شایسته ملت
بزرگ ایران نیست گفت :سرمایهگذاری باید در
کشور انجام بپذیرد و حرف اول و آخر ما سرمایه
گذاری است.
حاجی بابایی ادامه داد :سرمایهگذاری یعنی ما
نقدینگی را به شکلی هدایت کنیم که نتیجه هدایت
ما ایجاد شغل رونق اقتصادی و در نتیجه رفاه و
معیشت عمومی باشد .بعضی از سیاستگذاری ها

تولید حدود  1.2میلیون تن
سنگ آهن در شرکت صنایع
و معادن ماهان سیرجان

مدیرعامل شرکت توسعه
فرآوری صنایع و معادن ماهان
سیرجان اعالم کرد :میزان تولید
سنگ آهن در این شرکت از ابتدای
سال جاری تا  20شهریورماه جاری
به حدود یک میلیون و  200هزار
تن رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه
مالی گردشگری ،مهدی بهرامی
گفت :پیش بینی می شود میزان
تولید سنگ آهن تا پایان شهریور ماه امسال به یک میلیون و  300هزار تن برسد که
رقمی باالتر از هدف برنامه را محقق می کند.
وی افزود :برنامه تولید سنگ آهن شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان در سال
 ۹۹دستیابی به تولید  ۳میلیون تن سنگ آهن است.
بهرامی ادامه داد :میزان باطله برداری نیز از ابتدای امسال تا  20شهریورماه جاری به
 16میلیون و  900هزار تن رسید که  20درصد از هدف برنامه باالتر است.
به گفته وی از ابتدای زمان بهره برداری از معدن شماره  5گل گهر سیرجان تاکنون
در مجموع  4میلیون و  480هزار تن سنگ آهن در این شرکت تولید شده که نسبت به
برنامه پیش بینی شده  2درصد افزایش نشان می دهد.
این شرکت در سال گذشته ۲میلیون و  ۱۲۰هزار تن سنگ آهن تولید کرد ضمن
اینکه میزان باطله برداری نیز حدود  ۲۲میلیون تن بود.
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان یکی از شرکت های
زیرمجموعه هلدینگ ماهان و بازوی اجرایی آن در بخش معدن است که در حال حاضر
عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی شماره  ۵گل گهر سیرجان را
برعهده دارد.

متاسفانه تعریف مشخصی ندارند و نوع هزینه ها و
درآمدها و عدم شفافیت در بودجه و عدم شفافیت
در رفتارها و برخی از سیاستگذاری ها متاسفانه
وضعیت اقتصادی کشور را به سمتی سوق داده
که ملت بزرگ ایران را با چالش روبرو کرده است.
وی افزود :باید بدانیم و بدانند که وقتی در
این کشور نرخ اجناس و کاالها هر روز در حال
تغییر است نتیجه بی مدیریتی و عدم برنامه ریزی
دقیق و عدم تفکر و اندیشه مبتنی بر اسالم ناب و
عدم اعتقاد بر این است که ملت بزرگ ایران می
توانند بر اساس اقتصاد مقاومتی بهترین زندگی را
در کشور داشته باشند اما اتکا به تفکر غیر از اقتصاد
مقاومتی متاسفانه کشور را با چالش های گوناگون
روبرو کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با
بیان اینکه ما باید بدانیم که در کشور جمهوری
اسالمی ایران نیروی انسانی داریم و کمبود پول
نداریم و ما در جمهوری اسالمی ایران رهبری
قدرتمند و قوی و مدیر و مدبر داریم و ما در
کشورمان اسالمی قدرتمند و جاودانه داریم گفت:
اما چرا مشکالت اقتصادی داریم؟ مشکل اقتصادی
از آن کسانی است که اعتقاد عمیق و واثق به

مسائل دینی و اعتقادی ندارند .مشکل اساسی
کشور امروز نبود عدالت در مسائل گوناگون است.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه مجلس
انقالبی باید به دنبال عدالت شد تصریح کرد:
عدالت یعنی اینکه همه مردم بتوانند در شغل و
حقوق در شرایط مساوی زد عادالنه قرار بگیرند.
مجلس انقالبی باید مبارزه با مفاسد را در قانون
گذاری شروع کند و اشرافی گری بزرگترین
معضل این کشور است و باید مجلس انقالبی با
اشرافیگری مبارزه کند.
نماینده مردم همدان در مجلس وی با بیان
اینکه در کشور جمهوری اسالمی میشود کار کرد
و حل مشکالت سخت نیست اما سخت تر از حل
مشکالت این است که وقتی کاری در کشور انجام
پذیرفت به نام چه کسی تمام بشود تصریح کرد:
امروز گروه بندی ها و جناح بندی ها و سایه ۱۴۰۰
بر سر مجلس و دولت و کشور حکمفرما است .ما
باید بدانیم که مجلس و دولت و مردم نباید قربانی
انتخابات شوند و باید بدانیم که کشور و مردم نباید
قربانی رفتارهای سلیقهای و گروهی و حزبی قرار
بگیرند.
با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم

صفحه 8

خبر

کشتیآرای  :حباب سکه
به یک میلیون تومان رسید

که ملت بزرگ ایران بتوانند به اهداف خود در
انقالب اسالمی برسند گفت :ما در کشور «مشکل
نمیدانم» نداریم و مجلس شورای اسالمی کار را
شروع کرده و ما باید در مجلس کاری انجام دهیم
که امروز نیاز واقعی و صددرصد مردم است و بر
همین اساس بر اساس طرح یک فوریتی مجلس
شورای اسالمی ،کمیسیون برنامه و بودجه بحث
کاالهای اساسی را ح میکند و به فضل الهی در
این هفته به پایان میرساند.
حاجی بابایی در همین رابطه ادامه داد :اگر
هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیرد اولین
گام عملیاتی برای رسیدن به عدالت اجتماعی و
به داد مردم رسیدن در بزرگترین و سخت ترین
شرایط اقتصادی شروع خواهد شد .مجلس باید
طرح هایی را بیان و مصوب کندکه همان روز و
لحظه و همان ماه اولیه به داد مردم برسد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
افزود :مجلس انقالبی بداند یا نداند محکوم به
موفقیت است و هیچ راهی برای مجلس انقالبی
باقی نمانده جز اینکه موفقیت داشته باشد و
موفقیت در سایه وحدت و انقالبیگری شکل
خواهد گرفت.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران
گفت :در معامالت دیروز سکه ،قیمتها تحت
تاثیر کاهش قابل توجه نرخ ارز ،با روندی نزولی
آغاز شد ،با این وجود همچنان شاهد حباب
حدود یک میلیون تومانی در قیمت سکه تمام
بهار آزادی هستیم« .محمد کشتیآرای» نایب
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران روز سه شنبه
با اشاره به کاهش قیمت سکه و طال در معامالت
دیروز این بازار ،به خبرنگار ایرنا توضیح داد :در
ابتدای معامالت دیروز سکه قیمتها مطابق با
روز گذشته آغاز شد ،اما به تدریج و با توجه به
تاثیر کاهش قابل توجه قیمت ارز در ساعات
پایانی روز گذشته ،قیمت سکه نیز روند نزولی
پیدا کند ،البته مجددا با افرایش قیمت ارز شاهد
افزایش قیمت بودیم .این تحوالت تا این ساعت
نوسانی  ۵۵۰هزار تومانی را تجربه کرده است.
کشتیآرای در خصوص علت روند کندتر
کاهش قیمت دالر نسبت به ارز ،خاطرنشان
کرد :دیروز بازار طال شاهد افزایش  ۲۸دالری
قیمت انس جهانی طال هم بود ،به همین دلیل
با وجود آنکه قیمت دالر در بازار داخلی کاهش
دارد ،افزایش قیمت جهانی منجر به کند شدن
روند کاهش قیمت سکه و طال در بازار شده
است .این فعال بازار طال ادامه داد :در حال
حاضر حباب موجود در قیمت سکه تمام بهار
آزادی حدود یک میلیون تومان برآورد میشود.
این در حالی است که در مورد طالی خام با
حباب منفی اندک مواجه هستیم و این کاال
ارزانتر از نرخ بازارهای جهانی معامله میشود.

تالش دولت متوقف نشدن
چرخه تولید است

ادامه از همین صفحه
روحانی با بیان اینکه با توجه به واقعیت
افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول سال
 99نسبت به سال گذشته ،نباید شاهد عدم تعادل
در بازار خودرو باشیم ،گفت :اخالل در چرخه
توزیع ،عرضه و فروش کاال و ایجاد آشفتگی در
بازار هم زندگی و معیشت مردم و هم آرامش روانی
جامعه را دچار مشکل می کند.
رئیس جمهور تصریح کرد :وزارت صمت
می بایست طبق ماموریت و وظایف خود با
هماهنگی اصناف و تولید کنندگان اقدامات
فوری و الزم را برای تنظیم قیمت کاالهای
اساسی و اقالم مورد نیاز مردم که تاثیرات پایه
ای بر زندگی مردم دارند ،انجام دهد.
روحانی با تاکید بر اینکه در این مسیر
باید سیستم واسطه گری رانت جویانه حذف
و نحوه خرید و فروش برای مصرف کنندگان
واقعی اصالح شود ،افزود :این اقدامات باید به
فوریت انجام گرفته و سریعا به مردم در این
خصوص اطالع رسانی شود و اگر در این مسیر
مواردی وجود دارد که می تواند مورد استفاده
و سودجویی قرار بگیرد باید سریعا رفع و با
هماهنگی و مساعدت نهادهای مرتبط این
مسیر متوقف شود.

