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جان باختن 2نفر در سیل تالش

آخرین اقدامات انجام شده برای پیش خرید واکسن کرونا و توزیع واکسن آنفلوآنزا
سخنگوی وزارت بهداشت از اقدامات انجام
شده برای پیش خرید واکسن کرونا از چندین
منبع مختلف از جمله دانشگاه آکسفورد ،چین و
مذاکراتی در کشور هند خبر داد .سیما سادات
الری ،روز گذشته در نشست خبری خود گفت:
پرداخت  ۱۵درصد پیش پرداخت برای واکسن

،شرط ثبت نام بوده و اگر هم این شرکتها موفق
نشوند پیش پرداخت پس داده نمیشود .از
آن جایی که دسترسی به واکسن کرونا بسیار
اهمیت دارد ،در آخرین مصوبه ستاد ملی مقابله
با کرونا قرار شد این  ۱۵درصد پرداخت شود.
وی اظهار کرد :در کشور ما گرو ههایی برای

تولید واکسن کرونا مشغول کار هستند و پا به
پای دنیا در حال حرکت هستیم .اقدام معقوالنه
این بود که سبد خود را برای خرید واکسن کرونا
بگذاریم.سخنگویوزارتبهداشتافزود:همان
طور که وزیر بهداشت گفت با فردی که ایرانی
االصل است و در هند شرکت ساخت واکسن

دارد هم مذاکرههایی انجام شده است .برآوردها
نشانگر این است که به طور قطع زودتر از شش
ماه دسترسی به واکسن نخواهیم داشت و اگر
دسترسیداشتهباشیمهممانندهمهکشورهای
دیگر ،این واکسن ابتدا شامل گروههای آسیب
پذیر خواهد شد.

تصمیمات جدید شورای اقتصادی قوا برای جبران کسری بودجه بدون اعالم جزئیات
شورایعالیهماهنگیاقتصادیقواضمنبررسی
وضعیت بودجه امسال ،تصمیمات جدیدی برای
تحققمنابعدرآمدیبودجهگرفتهرچندجزئیات
اینتصمیماتاعالمنشد.بهگزارش مهر،درجلسه
دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که به
ریاست رئیس جمهور و حضور روسای دو قوه دیگر

و دیگر اعضا برگزار شد ،معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،گزارشی را از منابع
و مصارف پیشبینی شده در بودجه امسال کشور و
میزانتحققپیشبینیهایانجامگرفتهوهمچنین
وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و پس از بحث
و بررسیهای الزم ،تصمیماتی برای تحقق منابع

درآمدی بودجه با رعایت صرفه جویی های الزم
گرفته شد.پیش بینی می شود که بودجه امسال با
حدود 200هزارمیلیاردتومانکسریمواجهباشد
که تاکنون کمتر از نیمی از آن از طریق فروش سهام
شرکت های دولتی و انتشار اوراق بدهی جبران
شده است و برای جبران بقیه این کسری احتمال

اخبار

۱۱

انتشار اوراق بدهی و دیگر اوراق بهادار دولتی،
پیشفروشنفتیافروشداخلیبهپاالیشگاههای
کوچک و تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی
با نرخ های جدید ارز مطرح است که برخی از این
تصمیمات با دغدغه هایی درباره افزایش نقدینگی
مواجه است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات کشور از
جان باختن دو نفر و امدادرسانی به  ۱۵۰نفر از
هموطنان بر اثر وقوع حادثه سیل در شهرستان
تالشاستانگیالنخبرداد.محمدباقرمحمدی
در گفت وگو با مهر ،درباره امدادرسانی به حادثه
دیدگان سیل شهرستان تالش در استان گیالن
افــزود :متأسفانه بر اثــر جــاری شــدن سیل در
شهرستانهای تالش ،اسالم و شش روستا ،یک
مرد  70ساله و یک پسر ۱۳ساله جان خود را

از دست دادند.وی ادامه داد :تاکنون به ۱۵۰
نفر امدادرسانی شده و پنج تیم امداد و نجات
شامل ۲۵نیروی امدادی در این عملیات شرکت
کردهاند.معاون عملیات سازمان امداد و نجات با
اشاره به اقالم توزیع شده میان حادثه دیدگان،
بیان کــرد :در جریان عملیات امدادرسانی
به مــردم منطقه ۱۵۰ ،قوطی کنسرو۱۰۰ ،
کیلوگرم برنج ۶۳،کیلو حبوبات ۱۴۵،کیلو قند
و شکر توزیع شده است.

حضور ایران ،روسیه و چین در مانور «قفقاز »۲۰۲۰
مانور مشترک نظامی «قفقاز  »۲۰۲۰با حضور
ایران ،روسیه و چین از دیروز آغاز شد .به گزارش
ایسنا ،سفارت ای ــران در مسکو اعــام کرد:
«مانور مشترک نظامی «قفقاز  »۲۰۲۰از دیروز
 ۲۱لغایت  ۲۶سپتامبر (۲۰۲۰مــصــادف با
 99/۰۶/31تا ) 99/۰۷/5و با حضور حدود
 ۱۳هزار نظامی و ازجمله حدود هزار نظامی از
کشورهای جمهوری اسالمی ایران ،ارمنستان،

چین ،بــاروس ،پاکستان و میانمار در منطقه
جنوبی روسیه و حاشیه دریای خزر و دریای سیاه
آغاز خواهد شد ».در این مانور که در زمینه سند
«اقدامات در راستای تحکیم اعتماد و امنیت»
وین مورخ ۲۰۱۱است ،از جدیدترین تجهیزات
جنگی ،سیستم های ضد موشکی ،موشکی،
هواپیماهای جنگنده،بالگرد و دیگر تسلیحات
به روز استفاده می شود.

