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تخصیص ارز کود و سم کشاورزی
دستور کار بانک مرکزی
ایرنا  -ستاد تنظیم بازار با توجه به تاثیر کود و سم بر محصوالت کشاورزی
مصوب کرد که بانک مرکزی تامین ارز نهادههای پایه را با اولویت ویژه انجام
دهد .در جلسه ستاد تنظیم بازار با توجه به دریافت اخباری مبنی بر ورود تجار
کشورهای همسایه به بازار استا نها برای خرید سیب و پرتقال به قیمت سر
درخت و صادرات این محصوالت به نام خود ،اتاقهای بازرگانی و تعاون مکلف
شدند تا با برگزاری جلسات تخصصی راهکار قانونی برای تأمین حداکثر سود
صادرات برای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی را به کارگروه تنظیم بازار
ارائه دهند .همچنین برای این که مقادیر افزایش صادرات در قالب نرخ ارز
تأثیرگذار بر بازار به افزایش قیمت این محصوالت برای مصرف کننده منجر
نشود ،کارگروهی مکلف به رصد و پایش موضوع شد و در این خصوص اعالم شد
که برای حمایت از تولیدکننده ،مصرف کننده و فعال اقتصادی به وضع عوارض
صادراتی نیز در صورت لزوم توجه خواهد شد.

 ۱۶میلیون واکسن آنفلوآنزا
برای امسال

پمپئو :مانع دستیابی ایران به
تسلیحات چین و روسیه می شویم

سخنگوی دولت از پیش بینی تهیه  ۱۶میلیون واکسن آنفلوآنزا برای امسال خبر
داد .به گزارش صدا وسیما« ،ربیعی» ،با اشاره به مصوبات جلسه اخیر ستاد ملی
مقابله با کرونا ،گفت :براساس این مصوبه مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه
اعتبارات برای تهیه واکس آنفلوآنزا را تعیین کند و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی هم در توزیع عادالنه آن نظارت داشته باشد .وی تاکید کرد :در
توزیع واکسن آنفلوآنزا اولویت با افراد در معرض خطر خواهد بود .به گفته وی،
سال گذشته یک میلیون و  ۸۰۰هزار واکسن آنفوالنزا در کشور تهیه و توزیع شد
و این رقم برای امسال  ۱۶میلیون پیش بینی شده است.

وزیر امور خارجه آمریکا گفت :مانع دستیابی ایران به
تانکهایچینیوسامانههایدفاعیهواییروسیهوسپس
فروشتسلیحاتبهحزبا...خواهیمشد.بهگزارشایسنا،
پمپئو با مطرح کردن ادعاهایی ضدایرانی و با بیان این که
کشورهایبسیارکمیازجملهازاروپابامامخالفهستند،
مدعیشد:تغییریکهماپیرامونمسئلهایرانایجادکردیم
یکموفقیتبزرگبودهودنیارابرسراینواقعیتکهایران
حامیاصلیتروریسماست،متحدکردهاست.

خیز دوباره کرونا

فروش سیستمی الستیک

سخنگوی وزارت بهداشت گفت :در خیز دوباره بیماری کرونا ،در شبانه روز
گذشته متاسفانه  ۱۴۰بیمار مبتال جان باختند.
به گزارش صدا وسیما ،دکتر سیما سادات الری افزود :از دوشنبه تا  ۲۵شهریور
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۷۰۵بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی و هزار و  ۲۹۹نفر از آن ها بستری شدند .وی
ادامه داد :در  ۲۴ساعت گذشته ۱۴۰ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۲۳هزار و  ۴۵۳نفر رسید .وی
گفت :تاکنون  ۳۴۹هزار و  ۹۸۴نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستان ها
ترخیص شده اند و سه هزار و  811نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با اعالم این که ثبت تولید و
توزیعسیستمیالستیکدرسامانهتجارتآغازشدهاست،
گفت :با اجرایی شدن این موضوع ،بازار سیاه الستیک
برطرف میشود« .مصطفی تنها» با اشاره به این که قرار
استبراساستوافقهایبهعملآمدهبینتولیدکنندگان
و توزیع کنندگان الستیک با وزارت صمت ،فروش تایر
به صورت اینترنتی و در سامانه جامع تجارت انجام شود،
اظهارکرد:برایناساستولیدکنندگانمیزانتولیدخود
رادرسامانهجامعتجارتدرجوازآنطرفتوزیعکنندگان
تایرخودرادرسامانهجامعتجارتثبتمیکنند.

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)
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