
تكرار روزهاي بي گازي و بي برقي در زمس�تان 
1400 به راحت�ي قاب�ل پيش بيني اس�ت؛ تنها 
دليل�ش ه�م بي توجه�ي وزارت نف�ت ب�راي 
تثبيت تولي�د گاز از پارس جنوبي كه طي چند 
س�ال گذش�ته به حال خود رها ش�ده اس�ت. 

يكي از چاله هايي كه دولت تدبير و اميد به صورت 
آگاهانه و غيرآگاهانه براي دولت س��يزدهم كند، 
موضوع توليد از ميادين گازي اس��ت. مهم ترين و 
اصلي ترين حوزه گازي كش��ور جايي نيست جز 
پارس جنوبي. گرچ��ه دولت روحان��ي با تكميل 
پروژه هاي پارس جنوبي كه ب��ا درصد باال تحويل 
آن شد توانس��ت ميزان توليد را افزايش دهد، اما 
نسبت به خطر ديگري بي تفاوت بود و همه چيز را 

به برجام و غرب وابسته كرد. 
براساس گزارش هاي رسمي ش��ركت نفت و گاز 
پارس، روند تولي��د از بزرگ ترين مي��دان گازي 
جه��ان رو به كاهش اس��ت و ب��ه زودي توليد آن 
نصف مي شود. در خوش بينانه ترين حالت ميزان 
توليد از اين ميدان در سال 1410 به كمتر از300 
ميليون مترمكعب خواهد رسيد، در حالي كه اگر 
دولت تدبير و اميد، طي هش��ت سال حكومتش 
پروژه هايي را براي نگهداشت توليد انجام مي داد، 
سرعت فشار چاه هاي اين ميدان به شدت كاهش 
پي��دا مي كرد. محمد مش��كين فام ۲3 ش��هريور 
۹۸، در آيين امضاي قرارداد توسعه ميدان گازي 
بالل گفت: پس از توس��عه كامل ميدان مشترك 
پارس جنوبي بايد به فكر نگهداشت توليد بر مبناي 
همين چشم انداز باشيم، اگرچه تاكنون افت فشار 
از اين ميدان محسوس نبوده است، اما پيش بيني 
مي شود تا پنج س��ال آينده س��االنه ۲۸ميليون 

مترمكعب گاز اين ميدان كاهش يابد. 
آمارها مي گويند، 70 درصد از مصرف گاز كشور 
از ميدان پارس جنوبي تأمين مي ش��ود؛ اين رقم 
يعني هرگونه كاهش تولي��د گاز منجر به كاهش 
خوراك صناي��ع، پتروش��يمي ها و بخش تجاري 
اس��ت. در چنين حالتي، كاهش تولي��د گريبان 
اقتصاد بخش هاي مختل��ف اقتص��اد را گرفته و 
كمبود كاالها از يك س��و و افزايش شديد قيمت 
از س��وي ديگر بحران بزرگي را براي كشور ايجاد 

كرده است. 
  اشتباه وزارت نفت چه بود؟

مين بزرگي كه براي دولت جديد كار گذاشته شده 
است، يك بازيگر بيشتر ندارد؛ وزارت نفت و كسي 
كه هشت س��ال مس��ئوليت آن را بر عهده داشته 
است. نخس��تين كم كاري اين نهاد، بي توجهي به 
نگهداشت توليد در پارس جنوبي و دومين اشتباه، 
رهاكردن توسعه س��اير ميادين گازي مشترك و 

غيرمشترك است. 
ميدان فرزاد B كه با عربستان مشترك است و در 
سال ۹۲ هم در حال توسعه بود، وزير نفت دستور 
داد عمليات توس��عه متوقف شود؛ با توقف هشت 
ساله توسعه اين ميدان، عربستان به سرعت توليد 
گاز از اين حوزه را افزايش داد تا سهم ايران از سوی 

رياض برداشته شود. 
همين اتفاق در ف��از 11 پارس جنوبي هم رخ داد، 
جايي كه در سال ۹1 عمليات توسعه آن از سوی 
يك شركت ايراني كليد خورد، اما زنگنه در سال 
۹۲ و به محض ورود به وزارت نفت، اين شركت را 
خلع يد كرد تا توتال فرانس��ه آن را توس��عه دهد. 
توتال پس از چهار س��ال به ايران آم��د و قرارداد 
را امضا كرد، اما س��ال بعد از ايران رفت تا وزارت 
نفت پس از هفت سال وقت كشي، دوباره توسعه 
اين فاز را به همان ش��ركتي بدهد كه در سال ۹۲ 

اخراجش كرده بود!

 تراژدي كيش
نمونه ديگر هم به ميدان گازي كيش برمي گردد؛ 
توسعه و بهره برداري از ميدان گازي كيش از سال 
۸۶ كليد خورد و روند توس��عه اي��ن ميدان مهم 
تا س��ال ۹۲ ادامه داش��ت تا باز هم زنگنه جلوي 
توسعه آن را گرفت.  وزارت نفت كار را متوقف كرد 
تا بهترين تصميم را به زعم خود براي اين ميدان 
بگيرد. طوالني شدن روند كار به بهانه هاي مختلف 
با اين انگيزه انجام ش��د كه توس��عه ميدان گازي 
كيش در قالب قراردادهاي IPC به ش��ركت هاي 
غربي واگذار شود. اين شائبه زماني جدي تر شد كه 
در سال ۹4 مناقصه اي براي ساخت پااليشگاه اين 
ميدان برگزار شد كه شركت ايتوك و يك شركت 
خارجي با مبلغ حدود ۶00 ميليون يورو برنده آن 
شدند، ولي وزارت نفت، رأي به ابطال اين مناقصه 
رس��مي مهم داد و هيچ گاه نيز توضيحي براي آن 
ارائ��ه نداد؛ اين ابط��ال يك نقطه عط��ف مهم در 

تراژدي توسعه ميدان گازي كيش است كه چند 
سال پس از اين تصميم، تبعات خسارت بار خود را 
نشان داد، اما در سال ۹۵ تغيير ديگري در اجراي 
پروژه به وجود آمد كه براساس آن زنگنه مقرر كرد 
 EPCF فعاًل توسعه ميدان كيش در قالب قرارداد
دنبال شود؛ شركت هاي بس��ياري از جمله دايلم، 
هيونداي، س��ايپم، متروبني و اينتر پوز و... براي 
حضور در اين مناقصه اع��الم آمادگي كردند؛ كار 
مناقصه در حال انجام بود كه دستور  رسيد توسعه 
ميدان گازي كيش در قال��ب قراردادهاي جديد 

نفتي )IPC( به پيش رود. 
به گفته مطلعين، ش��ركت ملي نفت ايران عالقه 
فراواني داشت كه اين ميدان از سوی شل توسعه 
يابد، بنابراين در 17 آذر ۹۵، تفاهمنامه اي را با اين 
شركت امضا كرد. به باور بسياري از كارشناسان، 
شل به ايران نمي آمد، اما وزارت نفت اصرار بسياري 
بر آن داشت. پس از ۹ ماه هانس نايكمپ، معاون 
شركت ش��ل و كارشناسانش در ش��هريور۹۶ به 
تهران آمدند و در جلس��ه مش��ترك با مسئوالن 
ش��ركت ملي نفت، نتايج خود را تش��ريح كردند.  
در همان روزها، شركت شل به شركت ملي نفت 
ايران اعالم كرد، نمي خواهد در ايران پروژه اي به 
دس��ت بگيرد. ش��ركت اني ايتاليا هم شانس اول 
تصاحب اين ميدان بود ك��ه ترجيح داد همه چيز 

را فراموش كند. 
گاز شيرين ميدان كيش داراي PPM كمتر از 1۵0 
است، در حالي كه سولفور گاز ترش پارس جنوبي 
حدود 7هزار PPM است كه نشان مي دهد گاز اين 
ميدان با هزينه بسيار كمتري قابل توليد و تزريق 

به شبكه مصرف بود. 
بزرگ ترين انتقادي كه به وزير نفت و وزارتخانه اش 
وارد بود اين است كه دليل تغييرات پي در پي شرح 
كار اين پروژه چه بوده اس��ت. ب��ه طوري كه طي 
هفت سال اخير، سه مصوبه و تصميم براي ميدان 
گازي كيش گرفته شد كه هر سه تصميم نه تنها 
هيچ دستاوردي براي كشور نداشت، بلكه موجب 
از بين رفتن بيش از 7۵0 ميليون دالر هزينه ثبت 

شده واقعي از منابع كشور شد. 
۹۵درصد تأسيس��ات و اقداماتي ك��ه در ميدان 
گازي كيش انجام گرفته مرب��وط به دولت نهم و 
دهم اس��ت و دولت تدبير و اميد طي هشت سال 
گذشته هيچ گام سودمندي براي اين پروژه مهم 
و ملي برنداشته و به عبارتي ميدان گازي كيش را 
همچون دو ميدان بسيار بزرگ فاز 11 و فرزاد B و 

تا حدودي يادآوران قرباني IPC كرد! 
اگر زمستان امسال، بي گازي را تجربه كرديد، از ياد 
نبريد دولت تدبير و اميد طي هشت سال، چگونه 

براي دولت بعدی اش چاله كنده است. 
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چاله نفتی براي دولت سيزدهم
 گزارش »جوان« از اقدامات عجيب وزارت نفت كه چالش بزرگي را براي دولت سيزدهم ایجاد كرد 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرین قيمتنام شركت 

2,540-48,350توريستي ورفاهي آبادگران ايران
24,870160البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
110-9,690سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

680-16,150آلومينيوم ايران 
16,5001,070كاشي  الوند

22,0008داروسازي  امين 
3,7371,660معدني  امالح  ايران 

3,9331,070آسان پرداخت پرشين
39,4301,670آبسال 

21,4106بيمه آسيا
17,590330سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

290-34,400آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
67-1,763سرمايه گذاري پرديس

54-10,640صنايع  آذرآب 
20-8,780سايپاآذين 

4,900270مس  شهيدباهنر
1,40066بيمه البرز

3,55333سرمايه گذاري بوعلي 
21,880570باما

50-4,870سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
4,1901,000گروه  صنعتي  بارز

11,45060بيمه دانا
7,76059بهساز كاشانه تهران

27,2602,620بهنوش  ايران 
4-5,630سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

2,170800بين  المللي  محصوالت  پارس 
260-1,530پتروشيمي بوعلي سينا

1,760420بورس اوراق بهادار تهران
3,9402,430گروه صنعتي بوتان 

92-16,040بانك پارسيان 
1,190-50,070پست بانك ايران

36,480230گروه دارويي بركت
19-49,390بين المللي توسعه ساختمان

2,90550بيمه ما
220-23,420چرخشگر

40,570860كشت  و صنعت  چين  چين
2,23941توليدي چدن سازان

2,268600معدني وصنعتي چادرملو
90-2,740سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

7,8704,870كربن  ايران 
710-10,970داروسازي  ابوريحان 

17,3901,170داده پردازي ايران 
4,330160البرزدارو

25,14080داروسازي زاگرس فارمد پارس
6,9401,180داروپخش  )هلدينگ 

6,810420شيمي  داروئي  داروپخش 
98,300640داروسازي  جابرابن حيان 

36,6001,950دارويي  لقمان 
23,910960دوده  صنعتي  پارس 

13,300630داروسازي  اسوه 
1,290-12,990كارخانجات داروپخش 

1,070-24,430درخشان  تهران 
160-24,820دارويي  رازك 
12,90030سبحان دارو

5,300370داروسازي  سينا
40,190240گروه دارويي سبحان

174,560910سرمايه گذاري دارويي تامين
180-19,500داروسازي زهراوي 

60-28,940تجارت الكترونيك پارسيان
960-25,800داروسازي  اكسير

660-25,800فوالد اميركبيركاشان
670-32,360فوالد خراسان

18,730340فوالد خوزستان
21,010180فنرسازي زر

16,01080فروسيليس  ايران 
18,3101,440فرآوري موادمعدني ايران 

6,980910غلتك سازان سپاهان
6,650360فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

6,090220گروه صنايع بهشهرايران 
34,290168گلوكوزان 

34,11080سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
36,72070سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

1,160-21,810كارخانجات  قند قزوين 
14,9903قطعات  اتومبيل  ايران 

920-19,760قندهكمتان 
950-10,580شهد

1,640-10,460قند لرستان 
4,170-5,540گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

28,67070قند مرودشت 
3,270-30,400قند نيشابور

26,110680معدني و صنعتي گل گهر
34-5,220گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

170-3,340فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
12,870600گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

300-97,160گلتاش 
96-28,000حمل و نقل بين المللي خليج فارس
2,650-2,420حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

38,20040حفاري شمال
160-18,100حمل ونقل توكا

156,750410داده گسترعصرنوين-هاي وب
25,820780ايران ارقام 

64,690390سرمايه گذاري اعتبار ايران
18,840270سرمايه گذاري خوارزمي

30-2,800كمك فنرايندامين 
120-7,930خدمات انفورماتيك 

28,4500بيمه پارسيان
8,23040گروه پتروشيمي س. ايرانيان

3,892320ايران دارو
17,060-6,770صنايع جوشكاب يزد

20,880540پلي پروپيلن جم - جم پيلن
8,4501,050بورس كاالي ايران

2,450-15,600كابل  البرز
8,21047گروه صنايع كاغذ پارس

1,820-2,025كارگزاران بورس اوراق بهادار
5,5301,650صنايع خاك چيني ايران 

19,210-17,000خوراك  دام  پارس 
6,710310فنرسازي خاور

22-9,210كارخانجات توليدي شهيد قندي
9,2305,870پارس  خزر

17,890190كاشي  وسراميك  حافظ 
590-324,610سيمان خوزستان

افزايش فروش خودروهاي برقي
 در چين

باع�ث  پاك ت�ر  ارتق�ای خودروه�اي  در  سياس�ت چي�ن 
رون�ق ف�روش خودروه�اي برق�ي در این كش�ور ش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم به نق��ل از رويترز، ف��روش خودروه��اي برقي در 
شركت هاي  لي اوتو و ايكس پنگ چين نسبت به سال گذشته سه برابر و 
فروش شركت نيو دو برابر شده است. افزايش تقاضا براي خودروهايي كه 
از انرژي هاي جديد استفاده مي كنند، آن هم در بزرگ ترين بازار خودرو 
در جهان، عامل اين رونق بوده اس��ت. افزايش فروش در ماه جوالي به 
دنبال افزايش ظرفيت توليد خودروهاي برقي در چين به خاطر سياست 
اين كشور در ارتقای خودروهاي پاك تر اتفاق افتاده است.  شركت نيو 
كه توليدكننده خودروهاي ES8 و ES6 اس��ت، اعالم كرد: در كل 7 
هزار و ۹31 خودرو در جوالي فروخته ش��ده كه 1۲4/۵ درصد نسبت 
به سال قبل افزايش داشته است. فروش اين شركت نسبت به ۲0۲0 
بيش از چهار برابر شده است.  شركت ايكس پنگ، سازنده خودروهاي 
س��دان P7 و G3، يك افزايش ۲۲۸درصدي را تا ۸ هزار و 40 خودرو 
گزارش داده است.  شركت لي اوتو كه توليدكننده خودروهاي شاسي 
بلند لي وان است، ۸ هزار و ۵۸۹ خودرو در ماه گذشته توليد كرده كه 
۲۵1درصد افزايش را نش��ان مي دهد.  اين افزايش فروش در شرايطي 
صورت گرفته كه فروش جهاني خودرو به خاطر كمبود ريز تراشه ها در 
خطر قرار دارد و خودروسازان مجبور شده اند، توليد خود را پايين آورده 

و كارخانه ها را تعطيل كنند. 
--------------------------------------------------

افزايش تورم در كره جنوبي به دنبال
طرح بانك مركزي براي افزايش نرخ بهره

افزای�ش هزین�ه حم�ل و نق�ل، م�واد غذای�ي و خدم�ات 
عموم�ي در ك�ره جنوب�ي به دنب�ال ط�رح بان�ك مرك�زي این 
كش�ور براي افزای�ش نرخ به�ره، قيمت مص�رف كنن�ده در این 
كش�ور را 2/6 درص�د نس�بت ب�ه س�ال قب�ل ب�اال برده اس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از بلومبرگ، نرخ تورم در كره جنوبي افزايش 
قابل توجهي در ماه جوالي داشته كه احتماالً نتيجه آماده شدن بانك 
مركزي براي افزايش نرخ بهره در بحبوحه بدترين شرايط همه گيري 
كرونا در اين كش��ور اس��ت.  قيمت مصرف كننده در ك��ره ۲/۶ درصد 
نسبت به سال قبل افزايش يافته است، در حالي كه در ماه قبل برابر با 
۲/4 درصد بود. اقتصاددان ها انتظار داشتند تورم در كره جنوبي در ماه 
جوالي تغييري نس��بت به ماه قبل از آن نداشته باشد. افزايش هزينه 
حمل و نقل، موادغذاي��ي و خدمات عمومي بيش��ترين دليل افزايش 
تورم در ايران بوده اس��ت. رش��د قيمت ها در كره همزم��ان با تصميم 
بانك مركزي اين كشور براي افزايش نرخ بهره قبل از پايان سال جاري 
ميالدي صورت گرفته است. رئيس بانك مركزي كره جنوبي اعالم كرده 
اجرايي ش��دن اين طرح احتماالً به خاطر بي ثباتي هاي به وجود آمده 
از بحران كرونا به تأخير مي افتد.  بانك مركزي كره جنوبي پيش بيني 
مي كند افزايش نرخ تورم در ادامه س��ال ج��اري حدود هدف ۲درصد 

تعيين شده باشد و در ۲0۲۲ رو به كاهش گذارد. 

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازي گفت: اگر ما 
سالي 500 هزار واحد مسكن مهر مي ساختيم 
و پروژه را در ش�رایط تحریم ادامه مي دادیم و 
در شرایط ركودي كه اقتصاد كشور ما داشت، 
بخش مس�كن را به عنوان یك پيش�ران فعال 
نگه مي داش�تيم، یك ميليون شغل داشتيم. 
به گزارش فارس، هادي عباسي، مشاور وزير اسبق 
راه و شهرسازي، در برنامه تلويزيوني »ثريا« با اشاره 
به اينكه در پايان دولت دهم نزديك به ۹0 درصد 
از خط اعتباري 40 هزار ميليارد توماني مس��كن 
مهر در قالب تس��هيالت به متقاضي��ان پرداخت 
شده بود، گفت: امروز كه در خدمت شما هستيم 
رقم تسهيالت پرداختي به ۵۲ هزار ميليارد تومان 
رس��يده اس��ت، در حالي كه آن موقع پيش بيني 
مي ش��د با ۵0 هزار ميليارد تومان تسهيالت اين 

پروژه به اتمام برسد. 
مشاور اسبق وزير راه و شهرسازي در بيان عدد 
و رقم پيش��رفت پروژه مسكن مهر عنوان كرد: 
مس��كن مهر يك ميليون و 700 ه��زار واحد 
روستايي و ۲ ميليون و 300 هزار واحد شهري 
را در بر مي گرفت و اگر با همان دست فرمان كار 
ادامه پيدا مي كرد، اين پروژه يك س��ال بعد به 
اتمام مي رسيد.  وي با اش��اره به داليل تأخير 
هشت س��اله در روند اتمام اين پروژه افزود: با 
تغيير دولت، تيم اجرايي مسكن مهر كه هشت 
نفر بودند و كار س��تادي مس��كن مهر را انجام 
مي دادند، همه از كار كنار گذاشته  شدند؛ يعني 
گفتند باالخره ش��ما زحمت كشيديد، خسته 
نباش��يد و ديگر ما نمي خواهيم شما اين كار را 

ادامه بدهيد. 
عباس��ي در تش��ريح ابعاد تخريب روحي و رواني 
مسكن مهر گفت: استان ها و استانداران و شوراي 
مسكن اس��تان ها نقش خيلي مهمي در تكميل 
پروژه هاي مسكن داش��تند و پروژه مسكن مهر، 
پروژه اي بود كه در سطح كل كشور جاري و ساري 
بود، اما با روي كار آمدن دول��ت جديد و تخريب 
گسترده، دستگاه ها از خدا خواسته مي گفتند، ما 
داشتيم يك زحمتي مي كشيديم، اگر اين طرح، 
پروژه  خوبي نيس��ت، بنابراين ما براي چه در اين 

پروژه زحمت بكشيم. 
اين كارش��ناس مس��كن در بيان اينكه بي مهري 
نسبت به اين پروژه باعث شد كه كار طوالني شود، 
تأكيد كرد: عالوه بر تخريب رواني كم كاري ها در 

تكميل پروژه مسكن مهر قابل توجه است. 

 توقف مسكن مهر یك ميليون نفر را بيكار 
كرد

اين كارشناس مسكن در تشريح اينكه توقف پروژه 
مسكن مهر يك ميليون نفر را بيكار كرد، گفت: اگر 
ما سالي ۵00 هزار واحد مسكن مهر مي ساختيم 
و پروژه را در ش��رايط تحريم ادامه مي داديم و در 
شرايط ركودي كه اقتصاد كشور ما داشت، بخش 
مسكن را به عنوان يك پيشران فعال نگه مي داشتيم 

ما يك ميليون شغل داشتيم. 
مشاور وزير اس��بق راه و شهرس��ازي، با اشاره به 
اين مس��ئله كه تا االن مردم برخالف كساني كه 
تس��هيالت كالن مي گيرند، بسيار خوش حساب 
هس��تند و از ۵۲ هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
پرداختي، مردم حدود 3۵ هزار ميليارد تومان را به 
بانك مسكن پرداخت كردند، گفت: از اين 3۵ هزار 
ميليارد توماني كه به بانك مسكن پرداخت شده ، 
عددي كه به پروژه وارد شده 7 هزار ميليارد تومان 
است، يعني ۲۸ هزار ميليارد تومان در جاهايي غير 

از ساخت مسكن هزينه شده است. 
 در دولت روحاني نقدینگي رشد كرد، اما 

مسكني ساخته نشد
عباسي ضمن تأكيد بر صحيح بودن نحوه تأمين 
مالي مسكن مهر عنوان كرد: خط اعتباري مسكن 
مهر واقعاً مشكلي نداشت. با وجود اينكه در دولت 
آقاي روحاني مسكن مهر نس��اختيم، نقدينگي 
رشد كرد. در دولت قبل از آقاي احمدي نژاد و در 
دولت اصالحات هم نقدينگي رشد كرد. در دولت 
مرحوم هاشمي رفسنجاني هم نقدينگي رشد كرد. 
براساس سري زماني رشد نقدينگي از سال ۵۲ تا 
سال ۹۹، نقدينگي كشور دائماً رشد كرد و به قول 
اساتيد ما پول درون زا شد يعني چه مسكن بسازيم، 

چه نسازيم، نقدينگي رشد مي كند و چه بهتر است 
كه ما رويكرد فعال داشته باشيم.  اين كارشناس 
مسكن ادامه داد: پايان سال ۹۹ نقدينگي كشور 

3هزار و 400 هزار ميليارد توم��ان بود. پايه پولي 
س��ال ۹۹، 4۶0 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت، 
در صورتي كه پايان س��ال ۹۲ اين عدد 114 هزار 
ميليارد تومان بود. هيچ كس س��ؤال نكرده تا االن 
كه از 114 هزار ميليارد تومان تا 4۶0 هزار ميليارد 
تومان طي هفت سال اين حجم نقدينگي كه بانك 
مركزي خلق ش��ده به كجا رفته اس��ت. بانك ها 
برداشتند، دولت برداشته است. پس با وجود اينكه 
پروژه مسكن مهر تعطيل شد، نقدينگي رشد كرد.  
وي با اشاره به اينكه در دولت هاي قبل هم نقدينگي 
اضافه شد و هم ارز رشد داش��ت، ولي ما اشتغال 
مسكن مهر را از دست داديم، گفت: در حال حاضر 
با گذشت هشت سال از عمر دولت همچنان ۲40 
هزار واحد مسكوني تكميل نشده است، در حالي 
كه اين پروژه در مجموع با پيشرفت ۸0 درصدي به 

دولت روحاني سپرده شد.

توقف مسكن مهر يك ميليون نفر را بيكار كرد
    گزارش 2

كاهش قيمت سكه و دالر 
در روز تنفيذ رئيس جمهور

نایب رئي�س اتحادیه ط�ا و س�كه از كاهش قيمت س�كه و دالر 
در 12 م�رداد 1400 همزمان ب�ا روز تنفيذ رئيس جمه�ور خبر داد. 
محمد كشتي آراي در مصاحبه تلفني با صداوسيما افزود: ديروز به دليل 
كاهش قيمت ارز شاهد افت اندك قيمت ها در بازار طال و سكه بوديم.  
نايب رئيس اتحاديه طال و سكه گفت: انس جهاني به هزار و ۸11 دالر 
رسيده و به اين ترتيب قيمت سكه طرح جديد 11ميليون و 1۸0 هزار 
تومان، قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون و ۸00 هزار تومان، نيم سكه 
۵ ميليون و ۸00 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 7۲0 هزار تومان و 
سكه هاي گرمي ۲ ميليون و 300 هزار تومان فروخته شد.  وي گفت: 
هر مثقال طال 4ميليون و 740هزار تومان و ه��ر گرم طالي 1۸ عيار 

يك ميليون و ۹4هزار تومان فروخته شده است. 
---------------------------------------------------

كاهش ۳۵ درصدي
 ميزان مصرف سرانه مواد غذايي

دبي�ر اتحادی�ه بنك�داران م�واد غذای�ي ته�ران گف�ت: ميزان 
مصرف س�رانه در مواد غذایي طي س�ه ماه اول س�ال ۳5درصد 
كاهش داش�ته، زی�را ق�درت خری�د م�ردم پایين آمده اس�ت. 
قاسمعلي حسني در گفت وگو با ميزان، درباره وضعيت بازار كاالهاي 
اساسي و تورم در بازار گفت: در حال حاضر بازار دوران ركود، سكوت و 
انتظار را طي مي كند تا دولت جديد مستقر شود و برنامه هاي جديدي 
را ارائه كند.  دبير اتحاديه بنكداران م��واد غذايي تهران گفت: بعد از 
عيد ش��اهد افزايش قيمت ۹0 درصدي ش��كر، 3۵ درصدي روغن، 
1۵درصدي برنج ايراني، 1۵ درصدي حبوبات و ساير اقالم بوده ايم 
كه اين افزايش از طرف بخش خصوصي نب��ود، بلكه از طرف بخش 
دولتي بود. وي افزود: اصوالً بعد از عيد به خاطر ساختار اقتصادي از 
جمله ۲0 درصد افزايش ماليات، ۲0 درصد حمل ونقل، هزينه هاي 
پرسنلي، مواد اوليه و  ... شاهد افزايش ۲۵ درصدي هستيم.  حسني 
بيان كرد: ش��كر اوايل پنج نرخ داش��ت كه دولت اين نرخ را تعديل 
كرد و نرخ ۶ه��زار و ۶۵0 تومان واحدهاي صنعت��ي را به 11 هزارو 
۵00 تومان تغيير داد، ولي در حال حاضر بازهم ازهزار تاهزار و ۵00 
تومان اختالف قيمت راداريم.  دبير اتحادي��ه بنكداران مواد غذايي 
تهران گفت: باقيمت آزاد كاالها را به راحتي مي توان تهيه كرد، ولي 
باقيمت هاي مصوب محدوديت وجود داش��ته و نوعي گران فروشي 

مضاعف صورت مي گيرد.
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