اهواز
در بحران

جمال عالمینیسی فرماندار اهواز در
حاشیه گشت ویژه نظارت بر اصناف ستاد
مدیریت و کنترل کرونا که در خصوص
اجرای محدودیتهای یکشنبه شب انجام
شد ،اظهار کرد :اهواز در وضعیت قرمز و
بحرانی قرار دارد و بیمارستانهای اهواز
مملو از بیماران مبتال به کرونا است؛ ICU
ها پر هستند و میزان تلفات و مرگ و میر
باال رفته است.وی افزود :کرونای انگلیسی
بسیار مهاجم است و قدرت انتشار آن
باالست و آسیبپذیری باالیی ایجاد میکند.
فرماندار اهواز گفت :روز یکشنبه تصمیم
گرفته شد که وضعیت بازارها را کنترل
کنیم بنابراین با اکیپهای اماکن ،صمت و
بهداشت در سطح شهر حضور پیدا کردیم و
از نقاطی از شهر بازدید شد.
عالمینیسی افزود :تقریبا اهالی کسب
و کار همکاری و اکثرا تعطیل کردهاند،
اما برخی مغازهها همچنان باز هستند که
تذکرات داده شد و برخی نیز پلمب شدند.
وی بیان کرد :امیدواریم مردم اهواز
این وضعیت بحرانی را جدی بگیرند.
متاسفانه خیابانها شلوغ است و مردم
بسیاری در خیابانها حضور دارند .انتظار
میرود همکاری بیشتر شود و این وضعیت
خطرناک جدی گرفته شود و مردم تنها
برای کارهای ضروری از منزل خارج شوند.
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تجارت از ريل خارج شده است
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مقررات زائد موجب شده تجارت از ريل خود خارج شود که البته به دليل شرايط خاص کشور اين قواعد برقرار شده است
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چهار برابر
شدن صادرات
فرآوردههای نفتی

ِ
رکورد رکود
در بازار مسکن

وزير نفت گفت :صادرات فرآورده
نفتي به دليل افزايش گاز رساني و افزايش
ظرفيت توليد پااليشگاه ها تقريبا چهار
برابر شده و از  5.9ميليون تن در سال
 91به  23ميليون تن در سال  98رسيده
است.بيژن زنگنه ،در آيين بهرهبرداري
رسمي از طرحهاي ملي انتقال ،توزيع و
ذخيرهسازي فرآوردههاي نفتي با اشاره به
سرمايه گذاري صورت گرفته براي اجراي
سه طرح خطوط لوله انتقال فرآوردههاي
نفتي به طول  1000کيلومتر ،اظهار کرد:
مجموع سرمايهگذاري اين طرح ها8500
ميليارد ريال بوده است که جا دارد از
پيمانکاران اين طرح قدرداني کنم.
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پرهیز از
بحران آفرینی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با «اخبار صنعت»؛
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رهبرانقالب:
مجلس و دولت
اختالفشان را
حل کنند
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یادداشت
ظرفیتهایخالیاقتصاد
چشم به راه سرمایه های خارجی

استاد دانشگاه با توجه به مخالفت وزير صمت با قيمتگذاري دستوري؛
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قيمت خودرو را ندارند
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