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دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران خبر داد:

گرانفروشی  ۵۰تا ۱۰۰
درصدی روغن مایع

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران از گرانفروشی  ۵۰تا  ۱۰۰درصدی روغن
مایع در بازار خبر داد و گفت :قیمت درج شده برای مصرف کننده بر روی روغن مایع با
قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد اختالف بسیاری دارد.
قاسمعلی حسنی ،در پاسخ به این سوال که چرا همچنان عرضه روغن جامد و مایع در
بازار کم است ،اظهار کرد:صفر تا صد روغن از تخصیص ارز تا واردات آن دست دولت بوده
و دست بخش خصوصی در این زمینه برای حل مشکالت بسته است.
وی ادامه داد:بارها اعالم کردیم که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند میتوانند
بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند .اما به صحبتهای ما توجهی
نمیشود و دولت اعالم کرده است که واردات روغن بایستی با ارز دولتی صورت گیرد.
به گفته وی مشکالت ایجاد شده در تخصیص ارز وقفه ای را در واردات روغن ایجاد
کرد و همین وقفه منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد.دبیرکل اتحادیه
بنکداران موادغذایی تهران اضافه کرد:خوشبختانه روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاههای
زنجیره ای توزیع می شود .البته یک گرانفروشی  ۵۰تا  ۱۰۰درصد در روغن مایع برای
مصرف کننده در بازار رخ می دهد؛ به طوری که روغنی که بر روی آن قیمت  ۹۰۰۰تومان
درج شده  ۱۴هزارتومان ،روغنی که بر روی آن  ۱۶هزارتومان قیمت خورده  ۲۴هزارتومان
و روغن  ۱۵۷هزارتومانی  ۳۱۰هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه می شود.
وی با بیان اینکه ارز دولتی مشکالت بسیاری ایجاد کرده است و بایستی از واردات
روغن حذف شود ،گفت:بایستی بخش خصوصی وارد بازار شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا
بازار کنترل شود .دولت نیز در این میان نقش نظارتی داشته باشد.
حسنی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه خرید و فروش اقالمی چون
برنج ،حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه شده است ،گفت :مردم در انتظار کاهش
قیمتها هستند و کمتر خرید میکنند و فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان را با
قیمت بهتری بفروشند و ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده است و بازاری که
تا دوماه قبل پر رونق بود در حال حاضر بی رمق شده است.
وی در پایان گفت :برای برون رفت از این شرایط بایستی اتاق های فکری با حضور
دولت و بخش خصوصی تشکیل شود و از حضور و تجربیات مدیران بخش خصوصی در
این زمینه استفاده شود .همچنین در وزارتخانه ها به روی بخش خصوصی باز باشد و دولت
بخش خصوصی را رقیب خود نداند.

تخم مرغ دانــــــــــــــهای۱۵۰۰تومان!
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ؛

خبر
وزیر صمت:

مجوز معادن راکد به زودی
ابطال میشود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم
کرد :مهلت سه ماهه فعالسازی معادن
راکد و حبس شده در حال اتمام است و
به زودی مجوز اکتشاف و بهره برداری از
این گونه معادن ابطال میشود.
علیرضا رزم حسینی در آیین آغاز
عملیات اجرایی کارخانه کنسانتره مس
و مولیبدن مشگین شهر گفت :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای آزادسازی
معادن راکد،حبس شده و غیرفعال
مصمم است و در این زمینه اختیارات
خود را به شورای معادن استانها واگذار
کرده است.
وی بیان کرد :فرصتهای خوبی
برای اکتشافات و استخراج معادن در
کشور ایجاد شده و در این زمینه معادن
فلزات رنگی مثل مس و مولیبدن در
اولویت حمایتی و فعالسازی قرار دارد.
رزم حسینی همچنین گفت :درآمد
حوزه معدن کمتر از درآمد نفت نیست
به طوری که در دوره کنونی تحریم،
بخش فوالد و پتروشیمی ایران توانست
تا حدود زیادی اثرات منفی تحریم را
رفع کند.
وی اضافه کرد :به خاطر فعال بودن
بخش تولیدات معدنی ،فراوانی کاالی
مرتبط با معدن در بازار مشهود است
و برخی از کاالهای مرتبط نیز از طریق
تهاتری مواد معدنی وارد بازار می شود.
وزیر صنعت،معدن و تجارت احداث
کارخانه کنسانتره مس و مولیبدن
در مشکین شهر را اقدامی مهم برای
استفاده از ظرفیت معدنی استان اردبیل
خواند و افزود :با راهاندازی این کارخانه،
عالوه بر رونق اقتصادی ،بخش اشتغال
منطقه نیز فعالتر خواهد شد.
برای راه اندازی این واحد
معدنی ،صنعتی  ۱۵هزار میلیارد ریال
سرمایهگذاری شده و در مرحله اول
احداث این واحد  ۳۵۰نفر به صورت
مستقیم و  ۲هزار نفر به صورت
غیرمستقیم مشغول به کار میشوند.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت
استان اردبیل در آیین آغاز عملیات اجرایی
این طرح اعالم کرد که پنج پهنه معدنی با
 ۱۲معدن دارای پروانه اکتشاف در استان
اردبیل شناسایی شده که  ۲مورد آن در
شهرستان مشگینشهر قرار دارد.
رامین صادقی گفت :معدن مس
مشکین شهر جزو معادن با ذخیره باالی
کشور محسوب می شود که برآورد اولیه
ذخایر آن  ۱۶۰میلیون تن است که با
راه اندازی این کارخانه ،مس و مولیبدن
از این معدن استخراج و فرآوری خواهد
شد.

واکسن کرونا برای ایران چند دالر تمام می شود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،به تشریح
وضعیت بیماری کرونا ،زمان دسترسی به واکسن و،...
پرداخت.
علیرضا رئیسی ،در نشست خبری که به صورت
مجازی برگزار شد ،در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر
اینکه گفته میشود در تست واکسن ایرانی از آب مقطر
استفاده شده است ،گفت :باید دید این حرفها را چه
کسانی مطرح میکنند .زیرا ،ایران سابقه صد ساله در
واکسن سازی دارد.
وی با اشاره به کشورهایی که ساخت واکسن کرونا
را دنبال میکنند ،افزود :جالب است که چرا از آنها
اسمی برده نمیشود.
رئیسی در خصوص زمان دسترسی به واکسن
ایرانی ،گفت :این واکسن هم مثل سایر جاهای دیگر
باید فازهای بالینی را پشت سر بگذارد و به نظر میرسد
در بهار  ۱۴۰۰بتوان واکسن را تولید کرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،در ارتباط با
عوارض آلودگی هوا در روزهای کرونایی ،گفت :آلودگی
هوا در انتشار ویروس تاثیر ندارد ،اما میتواند وضعیت
بهبودی افراد مبتال به کرونا را به تاخیر بیاندازد و حال
بیماران را بدتر کند.
رئیسی تاکید کرد :میزان کشندگی کرونا در هوای
آلوده حدود  ۸تا  ۹درصد بیشتر میشود.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب کرونا در کشور،
گفت :متاسفانه وقتی شرایط عادی می شود ،نگرانی
های ما بیشتر می شود.
رئیسی افزود :با توجه به فصل سرما و بسته ماندن
در و پنجره ها و نبود تهویه مناسب ،از مردم درخواست
می کنیم از دورهمی ها خودداری کنند.
وی ادامه داد :یکی دیگر از نگرانی های ما ،آغاز
سفرها در وضعیت عادی انگاری شرایط کرونایی است
که می تواند دوباره منجر به تشدید بیماری شود .لذا،

از هموطنان درخواست می کنیم که فعال از رفتن به
سفر خودداری کنند.
به گفته رئیسی ،در حال حاضر حدود  ۴۰۰شهر
در وضعیت زرد و  ۴۳شهر در وضعیت نارنجی قرار
دارند.
رئیسی در خصوص زمان دسترسی به واکسن
خارجی ،افزود :بر اساس صندوق کواکس ،کشورها برای
دسترسی به واکسن طبقه بندی می شوند .آنچه مسلم
است ،امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری ،بتوانیم
تعدادی واکسن برای استفاده گروه های در اولویت،
دریافت کنیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،در ارتباط
با قیمت واکسن خارجی ،گفت :قیمت واکسن های
خارجی بین  ۲.۱۹تا  ۴۴دالر متغیر خواهد بود و این
بسته به نوع کشور ،فرق می کند.
وی ادامه داد :واکسن خارجی برای ما کمتر از ۱۰
دالر خواهد بود.
رئیسی با اشاره به درخواست  ۱۵.۸میلیون دوز

واکسن از سوی ایران ،گفت :کارهای انتقال  ۵۲میلیون
دالر پول خرید واکسن در حال نهایی شدن است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،در پاسخ به
این سئوال که چه مقدار واکسن با کدام اولویت ها نیاز
داریم ،افزود :اولویت ها و نیازهای اولیه به واکسن در
قالب یک نرم افزار آماده شده و مشخص گردیده هر
شهر کشور چند دوز واکسن باید دریافت کند.
وی با اشاره به اولین گروه اولویت های دریافت
واکسن ،گفت :اگر افراد سالمند را باالی  ۶۰سال
محاسبه کنیم ۸ ،میلیون نفر سالمند خواهیم داشت.
بقیه گروه های در اولویت به ترتیب شامل کادر
بهداشت و درمان ،بیماران سرطانی ،جانبازان با درصد
باال ،افرادی که کارهای پرریسک دارند و مشاغلی مثل
معلمان ،نیروهای انتظامی و ،...در مجموع حداقل ۲۱
میلیون نفر باید واکسن را دریافت کنند.
رئیسی تاکید کرد :با توجه به اینکه تزریق واکسن
برای هر نفر دو دوز خواهد بود ،بنابراین به  ۴۲میلیون
دوز واکسن نیاز داریم.

وی در ارتباط با زمان لغو محدودیت های تردد،
گفت :محدودیت ها تا زمانی ادامه دارد که موثر باشد.
فصل زمستان ویژگی های خاصی دارد و با توجه به
سرد بودن هوا در و پنجره بسته است ،تهویه مناسب
وجود ندارد و اگر دورهمی اتفاق بیفتد ،میزان انتشار
بیماری باال می رود .حال این محدودیت در این شرایط
می تواند در کاهش دورهمی های خانوادگی موثر
باشد و ادامه خواهد داشت .قبال در شهرهای قرمز این
محدودیت وجود داشت و پیشنهاد دادیم در شهرهای
زرد هم انجام شود و به عبارتی در کل کشور محدودیت
تردد شبانه از ساعت  ۹شب به بعد انجام می شود.
بنابراین فکر می کنم محدودیت های تردد شبانه تا
پایان امسال ادامه یابد.
رئیسی در پاسخ به سوالی درباره آزمون های
مدارس به صورت حضوری ،افزود :در این زمینه چند
پیشنهاد وجود داشت؛ یکی بحث بازگشایی برای پایه
های اول و دوم بود که به صورت حضوری باشد که در
کمیته تخصصی ستاد ملی رد شد .درباره آزمون ها دو
اقدام انجام شده؛ یکی به ستاد استانی ستاد مقابله با
کرونای استان ها واگذار کردند تا آزمون هایی که جنبه
امتحان نهایی دارد با اجرای شیوه نامه ها و رعایت
پروتکل ها بتوانند برگزار کنند .البته تا جای ممکن
آنالین برگزار کنند .البته در دانشگاه ها اصال اجازه
برگزاری آزمون ها به صورت حضوری را نمی دهیم.
زیرا بحث خوابگاه وجود دارد و ما از خوابگاه می ترسیم
که منجر به انتشار بیماری می شود ،اما دانش آموز
بومی همان شهر است و یک کالس  ۲۰نفره می تواند با
رعایت کامل پروتکل ها و با تعداد محدود دانش آموزان
در کالس ها آزمون را انجام دهد .البته ستاد استانی
باید در این زمینه تصمیم بگیرد .بحث آزمون حضوری
با رعایت شیوه نامه ها به شرط رعایت پروتکل ها در
حوزه امتحانات نهایی مشکلی ندارد.

در بازدید وزیر صنعت،معدن و تجارت مطرح شد:

رشد  ۵۰درصدی صادرات مجتمع فوالد صنعت بناب

كلنگ بزرگترين طرح هاي توسعه اي فوالد كشور امسال در فوالد
صنعت بناب به زمين زده مي شود.
به گزارش روابط عمومي گروه مالی گردشگری ،علیرضا رزم حسینی،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشور که از با حضور در استان آذربایجان
شرقی وضعیت صنعت استان را مورد بررسی قرار داده است در شهرستان
بناب حضور يافت و در جريان اين سفر از مجتمع فوالد صنعت بناب
بازديد كرد.
این بازدید در راستاي ايجاد طرح هاي توسعه اي اين مجتمع با حضور
استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولین استانی با افتتاح یک واحد
فوالدی و یک واحد صنعتی فرآوری خشكبار در شهرستان بناب همراه بود.
علیرضا رزم حسینی در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان
بناب با اشاره به افزایش صادرات طی ماههای اخیر ،اظهار کرد :تا پایان
سال نیز صادرات کشور روند صعودی خواهد داشت و با توجه به فشارهای
اقتصادی موجود ،تراز مناسبي را تجربه كرديم و صادرات و واردات مواد
اولیه کارخانجات خوب انجام شده است.
الزم به یادآوریست میزان صادرات مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در
مدت مشابه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش  ۵۰درصدی بوده است و

این نشان از پویایی این مجموعه دارد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان داشت :تأمین مواد اولیه کارخانجات،
یکی از مهمترین کارهایی است که دولت اخیرا ً انجام داد و با اینکه اخیرا ً
مشکالت بسیاری در این زمینه به وجود آمده بود ،صادرکنندگانی که تعهد
ارزی داشتند از محل واردات کاالهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات،
تأمین شدند و این امر کمک بسیاری به صنعتگران کرد.
مجتمع فوالد صنعت بناب در قالب پروژه گسترش فوالد شهریار  ،پروژه
های توسعه را نیز در برنامه کاری قرار داده و با جدیت در حال تکمیل خطوط و
افزایش ظرفیت تولید می باشد و پروژه هاي اين شركت به شرح ذيل مي باشد:
 مگا پروژه ذوب و ريخته گري به ظرفيت اسمي يك ميليون و چهارصدو پنجاه هزار تن در سال كه شامل يك كوره قوس الكتريكي با ظرفيت
 160تن با خوراك  % 100آهن اسفنجي و خروجي خطوط ريخته گري
اسلب و بيلت
 احداث كارخانه نورد ورق ونورد سرد وگرم ورق و تيرآهن بال پهن احداث كارخانه توليد اكسيژن و گازهاي صنعتي مورد نياز خطوطذوب مجتمع دردو فاز مجموعا به ظرفيت نود ميليون متر مكعب در سال
 -احداث كارخانه توليد فروآلياژ ( فروسيليس  ،فروسيليكومنگنز و

فرومنگنز ) در دو فاز مجموعا به ظرفيت پنجاه هزارتن در سال
 توسعه خط ريلي و اتصال به شبكه راه آهن سراسريبا شروع به كار اين پروژه ها كه بزودي كلنگ زني آن صورت خواهد
گرفت به جرات مي توان گفت كه اين واحد توليدي تابعه گروه مالي
گردشگري به عنوان سردمدار و پيشرو در ايجاد طرح هاي توسعه اي
كشور خواهد بود .

3

خبر
رئیس شورای اسالمی شهر تهران:

کاهش مرگ و میرهای کرونا
با افزایش قربانیان آلودگی هوا
جبران نشود

رئیس شورای اسالمی شهر تهران
گفت :امیدواریم کاهش مرگ و میرهای
کرونا با افزایش قربانیان آلودگی هوا
بخصوص در بیماران ،سالمندان و کودکان
جبران نشود.
محسن هاشمی در جلسه علنی
شورای شهر در سخنان ابتدایی خود گفت:
ابتدا فرارسیدن نخستین سالگرد شهادت
سردار سلیمانی را گرامی میداریم ،زندگی
سراسر مجاهدت و نحوه شهادت مظلومانه
حاج قاسم سلیمانی ،ایشان را تبدیل به
یکی از سرمایههای ملی و اجتماعی کشور
و پیوند دهنده سالیق و دیدگاه های متنوع
کرده است .صیانت از این سرمایه ملی،
وظیفه همه ماست و نباید با رفتارهای
سلیقهای ،جناحی و قشری موجب شویم
که این سرمایه هزینه منافع سیاسی
شخص یا گروهی خاص گردد.
وی افزود :همچنین درگذشت آیت
اهلل مصباح یزدی را به رهبرمعظم انقالب،
حوزههای علمیه ،شاگردان و عالقمندان و
بخصوص خانواده ایشان تسلیت میگوئیم.
آیت اهلل مصباح فارغ از دیدگاهها و نظرات
خاص ایشان ،عمری را صرف تحصیل،
تحقیق ،تألیف و تربیت شاگردان کرد.
رئیس شورای شهر تهران عنوان
کرد :همچنین الزم است که در مورد
تشدید آلودگی هوای تهران که صبح امروز
جلسه هم اندیشی نیز برگزار شد ،تذکری
به مسئوالن ذیربط داده شود .براساس
بررسیهای به عمل آمده توسط کمیسیون
تخصصی محیط زیست شورای شهر تهران،
استفاده از سوختهای پرگوگرد در صنایع،
نیروگاهها و فعالیت برخی مشاغل آالینده
تأثیرات جدی در تشدید آلودگی هوای
تهران در هفتههای اخیر داشتهاند که
غلظت دی اکسید گوگرد در هوای تهران
طی هفته گذشته در هوای تهران دو برابر
شده است .هاشمی تصریح کرد :متأسفانه
مدیریت شهری ،اختیارات برای ایجاد
محدودیت و کنترل آنها ندارد و با وجود
درخواستها و تذکرات ،هنوز از سوی
مسئوالن مربوطه نسبت به آن تصمیم
گیری های الزم انجام نشده است و ما در
اینجا تنها توان تذکر دادن به مسئولین ذی
ربط را داریم.
وی تاکید کرد :امیدواریم در شرایطی
که تلفات کرونا در تهران با موافقت
دیرهنگام با محدودیتهای درخواست
شده توسط شورای شهر ظرف یکماه از
 ۲۰۰نفر به  ۲۰نفر کاهش پیدا کرده است،
این کاهش با افزایش قربانیان آلودگی هوا
بخصوص در بیماران ،سالمندان و کودکان
جبران نشود.

