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مدیرعامل تعاون روستایی:
افزایش قیمت شیرخام موقتی است

...

ارز وطال

اخبار

مدیرعامل بانک مسکن خبرداد:

ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن
به بانک مرکزی
حســین بردبار:مدیرعامل بانک مســکن از ارائه پیشنهاد
این بانک به بانک مرکزی برای افزایش سقف وام مسکن با
توجه به افزایش اخیر درقیمت مسکن خبر داد و در پاسخ به
خراسانافزود:طبقگزارشبانکمرکزیقیمتمسکندر
مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته به طور میانگین
در کل کشور  60درصد رشد داشته است ،رحیمی انارکی
همچنیــن از افزایــش  43درصدی تســهیالت مســکن در
پنج ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد.
به گزارش خراســان ،رحیمی انارکی درپاســخ به پرســش
خبرنگارمامبنیبراینکهقیمتمسکنمتاسفانهدربرخی
از نقاط تهران و کالن شــهرها تا صد درصد افزایش داشته
است و برنامه ای برای افزایش ســقف وام مسکن متناسب
با این وضعیت ندارید،گفت:ما در حال بررسی این موضوع
هستیم و نتایج برخی از بررسی ها و پیشنهادمان را دراین
خصوص به بانک مرکزی ارســال کرده ایم  .با این حال وی
درخصوصجزئیاتاینپیشنهادتوضیحینداد.مدیرعامل
بانک مســکن همچنین با بیــان این که در پنج مــاه ابتدای
امسال پرداخت وام مســکن ۴۳درصد رشد داشته است،
گفت :در مدت مذکور  ۸۳هزار میلیــارد ریال وام پرداخت
شده که  ۹۰درصد آن وام مسکن بوده است .انارکی افزود:
در اردیبهشت امسال نرخ ســود صندوق پس انداز مسکن
یکم بعــد از چند مرحله کاهــش ،از  9.5درصــد در مناطق
شــهری به  8درصد و از  8درصد در بافت های فرســوده به
 6درصد کاهــش پیدا کرد تا دسترســی به این تســهیالت
آسان تر شود .همچنین نرخ سود تسهیالت مبتنی بر خرید
اوراق در بافت فرســوده نیز از  17.5درصــد به  16درصد
کاهش یافت و طول دوره بازپرداخت تسهیالت نیز در این
محدوده از شهرها از 12سال به 15سال افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد ۲۰۶ :هزار قراردادمنعقد کردیم که نســبت
به مدت مشــابه ســال قبل ۴۳درصد رشــد داشــته است.
انارکی با اشــاره به صندوق پس انداز مســکن یکم ،گفت:
طی پنج ماه اخیر حدود  ۱۰۳هزار فقره حســاب جدید در
این صندوق افتتاح شــد.انارکی تصریح کــرد :در مجموع
تعداد کل حساب های صندوق تا ششم شهریورماه امسال،
 ۴۹۶هزار فقره است که  ۵۲هزار فقره انصراف دادند و ۸۵
هزار فقره منجر به دریافت تســهیالت شد از این رو حساب
های باقی مانده  ۳۵۹هزار فقره اســت که آمــاده دریافت
تسهیالت هستند.

عرضه ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ
آزاد در بانک ها

سکه وارد کانال  ۴میلیون و  ۶۰۰هزار تومان شد
آخرین خبرها از بازار طال حاکــی از ادامه افزایش قیمت
ســکه و طالســت .دیروز همچنیــن بانک مرکــزی اعالم
کرد کــه بانک ها مــی توانند با نــرخ آزاد ،ارز مســافرتی و
دانشجویی عرضه کنند.طال و ارز در ادامه روند صعودی
نــرخ ارز در روزهــای اخیــر ،همچنان صعودی هســتند.
دیروز قیمت هر ســکه امامی با افزایش  70هزار تومانی،
 4میلیون و  645هزار تومان تعیین شــد .هر گرم طالی
 18عیار نیز  16هزار و  620تومان رشد قیمت داشت و به
 362هزار تومان رسید .عالوه بر این قیمت یورو و دالر نیز
در بازار آزاد به ترتیب به باالتر از  15هزار و  13هزار تومان
رســید.در این حال ،بانک مرکزی اطالعیه ای را منتشر
کرد و طبق آن بــه بانک ها اجــازه داد تا از محــل ارزهای
خریداریشده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود ،به
فروش و پرداخت ارز مســافرتی و دانشجویی به نرخ بازار
اقدام کنند .بر این اســاس برای دریافت ارز مســافرتی،
ت مسافرت
ارائه مدارکی از قبیل گذرنام ه معتبر ج.ا.ا ،بلی 
هوایی ،ویزای کشــور مقصد (برای کشورهایی که نیاز به
ویزا دارنــد) و برای دریافــت ارز دانشــجویی ،مدارکی از
جمله تأییدیــه وزارتخانههای علوم ،تحقیقــات و فناوری
و بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی (حســب مــورد) و
صــورت حســاب دانشــگاه محــل تحصیل(کــه اصالت و
اعتبــار آن توســط نمایندگی جمهــوری اســامی ایران
در کشــور محل تحصیل تأیید شــده باشــد) الزم اســت.
این اطالعیه مــی افزایــد :دربــاره فــروش و پرداخت ارز
مسافرتی و دانشــجویی ،دریافت تعهد کتبی از متقاضی
مبنی بر خرید ارز صرف ًا از یک منبع اعم از بانک یا صرافی
مجاز و معتبر الزامی اســت.در این زمینه ،دیروز گزارش
خبرگزاری تسنیم حاکی از آن بود که برخی صرافی های
مجاز درخیابان فردوسی به مســافران و دیگر افرادی که
در فهرست واجدان شرایط دریافت ارز قرار دارند ،دالر با
قیمت  ۱۲۸۰۰تومان می فروختند.
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90هزارخودرو در راه بازار

وزارت صنعت :قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت سپرده شد
مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از عرضه90
هزار خودرو در هفته جاری و آینده خبر دادند.
در این حال وزارت صنعت با بیان این که فعال
افزایــش قیمت خــودرو مطرح نیســت ،اعالم
کرد :از این پس ستاد تنظیم بازار تعیین کننده
قیمت خواهــد بود و شــورای رقابــت تنها می
تواند قیمت کاالها را پیشنهاد دهد.به گزارش
باشــگاه خبرنــگاران ،جهــرودی مدیــر عامل
ســایپا در گفت وگوی ویژه خبــری اعالم کرد
که ساعت  10صبح روز چهارشنبه 50 ،هزار
دستگاه خودروی پراید و انواع آن ،تیبا و انواع
آن و نیسان و انواع آن به صورت پیش فروش و
باقیمتمصوبومنطبقبازمانتحویل،توزیع
خواهند شــد .وی همچنین اظهارکرد :ما در
سیســتم فروش ،عوامل محدود کننــده ای را
تعبیه کرده ایم .مث ً
ال یکی از شــروط خرید این
است که در  18ماه گذشــته ،متقاضی سابقه



خرید نداشــته باشــد یا بــا یک کد ملــی ،فقط
می توان یک خودرو در ســال خرید .یکه زارع
مدیر عامل ایران خــودرو نیز در ایــن برنامه از
عرضه  40هزار خودرو در هفته آینده با هدف
شکستن قیمت بازار سیاه خودرو خبر داد.

...

▪تعزیرات :احتکار خودرو مطرح نیست
اختفا با هدف گران فروشی است

در این برنامه مدیرعامل ایران خودرو درباره
افزایــش ناگهانــی قیمــت پراید و پــژو 405
اظهارکرد :این افزایش قیمت ها بازار کاذبی



بانک مرکزی

 5.5میلیارد یورو برای کاالهای اساسی تامین شد

از ابتدای سال تاکنون بیش از  5.5میلیارد یورو ارز بابت ورود کاالهای
اساسی و ضروری تامین شده اســت .گزارش بانک مرکزی می افزاید:
عملکرد بــازار ثانویــه بــا ورود ارزهای حاصــل از صــادرات محصوالت
پتروشــیمی و دیگر کاالهای صادراتی از ابتدای ســال تاکنون بیش از
ســه میلیارد یورو بوده اســت .همچنین از زمان اجرای سیاســت جدید
ارزی دولــت در  16مرداد ،حدود یک میلیارد یــورو در بازار ثانویه برای
ورود کاالهای با نرخ متوسط  9000تومان به ازای هر یورو معامله شده
اســت .طبق این گزارش ،مقرر شــده اســت بانک ها و صرافی ها برای
تامین نیازهای ارزی واقعی مردم به صورت اسکناس و در جهت مصارف
خدماتی برای ورود و تامین ارز به صورت اسکناس اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اعالم کرد :افزایش ٢١٠٠تومانی قیمت شیر خام موقتی است و دلیل آن کاهش روند تولید در این فصل است
که به زودی کمبودها برطرف می شود .به گزارش ایرنا ،شیرزاد در حاشیه جشنواره تعاونی های برتر ملی افزود :هرسال در اواخر فصل تابستان با کاهش
تولید شیرخام و افزایش قیمت روبه رو می شویم که یکی از دالیل آن به نژاد گاوهای شیری هولشتاین برمی گردد که در این فصل کم شیر می شوند.

نیم سکه

ربع سکه

اســت که ایجــاد شــده و صرفا بــرای ملتهب
کــردن فضا به وســیله قیمت گذاری توســط
فروشــندههای خــرد اســت .چرا که بــه نظر
نمیرسد در سراسر ایران خودروی زیادی با
این قیمت بتواند به فروش برسد.مدیر عامل
سایپا نیز با طرح این سوال که چند نفر پراید
 40میلیــون تومانــی گرفته انــد ،گفت :این
قیمت نادرست اســت .شــورای رقابت به ما
قیمت را اعالم می کند و ما ریالی نمی توانیم
اضافه تر بفروشیم تا زمانی که اصالح قیمت
صورت گیــرد .وی بر ایــن نکته تاکیــد کرد:
عددهایی که درباره قیمــت خودرو بیان می
شــود ،منبعث از چند ســایت اســت بنابراین
عددهایی نیســت که در جامعه بــر مبنای آن
معامله صــورت گیــرد .جهــرودی همچنین
اظهارکرد :در واقع تاخیــر در دریافت قطعه
اســت که باعث می شــود ما نتوانیم در موعد
مقــرر خــودرو را تحویــل مشــتری دهیم.در
این زمینه البته ســخنگوی سازمان تعزیرات
حکومتی نظــر متفاوتی ارائه کــرد .رایگانی
در گفــت وگــوی تلفنــی در خصــوص تاییــد
احتکار خودرو گفت :مصداق احتکار درباره

...

بخش خصوصی

در مبارزه با احتکار ،تر و خشک را با هم نسوزانیم
خبرگزاری خانه ملت -رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :در اقداماتی
که درباره مبــارزه با احتــکار صورت میگیــرد ،نباید خشــک و تر با هم
بسوزند .شافعی ،با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد گفت :واقعیت این
است که همه فعاالن اقتصادی هر شــب دعا میکنند که روز بعد با یک
معضل جدید روبهرو نشوند و اشکال در آن است که اکنون در هر جایی
یک کمیته تشکیل شده و هر کسی کاری انجام میدهد و مسئول مربوط
نه دخالت دارد و نه پاسخ گوست .به گفته وی ،با تغییر و تحوالت جدید
اگر قرار باشــد ،یک بنگاه مانند ســابق کار کند حداقل نیاز به ســرمایه
در گردشی در حدود ســه برابر گذشــته دارد .این در حالی است که در
استانها حدی برای آن در نظر گرفتهاند که پاسخ گو نیست.



شاخص کل

خودرو وجود ندارد .بحث احتکار زمانی پیش
میآید که الزام به عرضه از سوی وزیر صمت
اعالم شــود که درباره خــودرو اعالم نشــده
است،عنوانی که در این باره مطرح میشود،
اختفــای خودرو با هــدف گران فروشــی نام
دارد و از آن به نام احتکار یاد نمیشود.
▪حذف شــورای رقابت از قیمت گذاری
خودرو

در این حال ،خبرگزاری ایسنا به نقل از وزارت
صنعت در واکنش به برخــی خبرها مبنی بر
صــدور مجــوز افزایــش قیمت خــودرو اعالم
کرد :افزایش قیمت خودرو فعال در دستور کار
نیست و این وزارتخانه برنامهای برای افزایش
قیمــت ندارد.طبق ایــن گزارش و براســاس
مصوبه شورای هماهنگی ســران سه قوه ،از
این پس شــورای رقابت درباره همه کاالها از
جمله خودرو مســئول قیمتگذاری نیست و
میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم
بازار قیمتها را تعییــن و تصویب میکند .تا
پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای
زیر  45میلیون تومان قیمتگذار بود.

...

صادرات

صادرات ایران به عراق  ۳۰درصد افزایش یافت

در پنج ماه نخست امســال ،شــش میلیون و ۳۶۲هزار تن کاال به ارزش
ســه میلیــارد و  ۴۱۷میلیــون دالر به عــراق صادر شــده کــه از افزایش
 29.35درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشــته حکایت دارد .به
گزارش مهر ،یکی از عمده مقاصد صادراتی ایران ،عراق بوده اســت؛ به
گونه ای که میزان صادرات به این کشــور در فهرست  ۱۰۰کشور عمده
مقصد صادراتی ایران ،همــواره نامش در رده های باالی فهرســت قرار
داشته است .بررسی تازهترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان
می دهد طی پنج ماه نخست امسال نیز ،عراق پس از کشورهای چین و
امارات با دریافت شش میلیون و ۳۶۲هزار تن کاال به ارزش سه میلیارد و
 ۴۱۷میلیون دالر در رده سوم بازارهای هدف صادراتی ایران بوده است.

راه اندازی  3طرح جدید پتروشیمی با حضور رئیس جمهور

پردیس،بزرگترینمجتمعآمونیاکجهانشد

با بهره برداری از فاز سوم مجتمع پتروشیمی پردیس ،این
واحد به بزرگ ترین واحد سازنده اوره و آمونیاک در جهان
تبدیل شــد .مراســم آغاز بهره برداری این طرح همراه با
دو طرح پتروشیمی مرجان و فاز یک نیروگاه پتروشیمی
دماوند ،دیروز با حضور رئیس جمهور در عســلویه برگزار
شــد .به گفته وزیر نفــت مجموع ســرمایه گــذاری انجام
شــده در این ســه طرح یک میلیــارد و  ۸۵۰میلیون دالر
بوده است.در این مراسم عالوه بر حسن روحانی ،رئیس
جمهور و بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،امیرحاتمی ،وزیر دفاع و
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهوری ،هم حضور
داشتند .گفتنی است سهامدار عمده پتروشیمی پردیس،
شــرکت گســترش نفت و گاز پارســیان اســت؛ شــرکتی
که ســهامدار اصلی آن ســرمایه گذاری غدیــر (متعلق به
سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح وصندوق
بازنشستگی نیروهای مسلح) است.
▪ظرفیت تولید پتروشیمی کشور از  65میلیون تن
فراتر رفت

به گزارش شــانا ،با بهرهبرداری از دو مجتمع تولیدی فاز
سوم پتروشــیمی پردیس و پتروشــیمی مرجان ،ظرفیت
تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و فراوردههــای پلیمری
ایران که اکنون حدود  ۶۲میلیون و  ۱۵۰هزار تن (بدون
احتساب پتروشــیمی تعطیل شــده آلیانس) است از مرز

▪بهره برداری از متانول ساز  1.6میلیون تنی

▪گوشه چشم زنگنه به صندوق توسعه برای راه اندازی
سیراف

در این مراســم ،بیــژن نامدار زنگنــه وزیر نفت بــه افتتاح
 12طرح پتروشیمی از ابتدای وزارتش در دولت یازدهم
اشــاره کرد و ارزش محصــوالت فاز ســوم اوره و آمونیاک
پردیس و متانول مرجان را  ۸۳۴میلیون دالر اعالم کرد
و افــزود :ظرفیت فاز ســوم اوره و آمونیاک یــک میلیون و
 ۷۵۵هزار تن و متانول مرجــان یک میلیون و  ۶۵۰هزار
تن در سال اســت.زنگنه تاخیر در راه اندازی پتروشیمی
بزرگ سیراف را هم به نبود سرمایه گذار مرتبط کرد و ابراز
امیدواری کرد که ایــن مجتمع با کمک صندوق توســعه
ملی تکمیل شود.

▪ 2قرارداد برای خاموشی مشعل ها

دیروز همچنین دو قرارداد به سازی و نوسازی تاسیسات
جمــعآوری گازهای مشــعل ،بین شــرکت ملــی مناطق
نفتخیز جنــوب با هلدینــگ خلیج فارس و پتروشــیمی
مارون (هر یک بهطور مجزا) در قالب بیع متقابل و با هدف
جلوگیری از سوزاندن  ۲۲میلیون متر مکعب گاز (در روز)
امضا شــد .زنگنه در این باره گفت :آقــای رئیس جمهور،
یکی از دستوراتی که به من دادید و از من به جد خواستید
پیگیری کنم ،جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت
بود .امروز دو قرارداد امضا میشود که با اجرای کامل آن،
ما دیگر در خوزســتان و کهگیلویه و بویراحمد گاز مشعل
نخواهیم داشت.

و باعث سردرگمی شده اســت .مثال ده ها میلیون تن کاال
در گمرک های کشــور مانده و مــردم امــکان ترخیص این
کاالها را ندارند .اگــر ترخیص می کردنــد قیمت ها پایین
می آمد».لیالز با انتقاد از رســانه ای شــدن اختالفات بین
دولــت و مجلــس و درون دولت گفــت :اگر می توانســتیم
انسجام در داخل حکومت ایجاد کنیم و از همه ظرفیت های
ضد تحریم مان با تدبیر درست استفاده کنیم و به سیاست
گذاری مان ثبات بدهیم ،من مطمئن هستم نه تنها قادر به
کنترل اوضاع بودیم که قیمت دالر هم پایین می آمد .لیالز
بــا انتقــاد از ایــن که اختیاراتــی که رهبــری بــه روحانی و
سران قوا داده درست استفاده نشــده افزود  :در حالی که

معاون وزیرصنعت با اشاره به تنظیم بازار مواد خوراکی و دارو اعالم کرد:

 2وزارتخانه مکلف به طراحی زنجیره عرضه کاال و نظارت بر بازار

معاون وزیــر صنعت درباره نامه اخیــر اقتصاددانان به رئیس
جمهــور و مباحثــی دربــاره تنظیــم بــازار توضیحاتــی ارائه
کــرد و گفــت :هیــچ نگرانــی در تامیــن ارز اقالم اساســی و
کاالهای مذکور در بازار وجــود ندارد.به گزارش خبرگزاری
مهر به نقــل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،حســن یونس
ســینکی ،معاون امور اقتصادی و بازرگانــی وزارت صنعت،
معدن و تجارت افزود :ضریب اهمیت اقالم اساســی در سبد
هزینههای خانوار احصا شــده وتاکید گردید دســتگاه های
مسئول مانند وزارت جهاد کشــاورزی(در کاالهای مشمول
قانــون انتــزاع) و وزارت بهداشــت (در کاالهــای دارویــی و
تجهیزات پزشکی ) با حساسیت و دقت فراوان زنجیره تامین
را طراحی و اعمــال نظارت کننــد.وی در توضیح این مطلب
تاکید کرد :زنجیــره تامین از تخصیص ارز تا رســیدن کاال به
دست مشتری را شامل میشود و از ابتدا تا انتها ایستگاههای
کنترلی و نظارتی طراحی شده است.سینکی گفت :باز هم

...
بازارخبر

تحریم نفت ایران قیمت بنزین در آمریکا را
 30درصد افزایش می دهد

فارس  -شبکهسیانبیسیدرگزارشی
درباره بازارهای جهانی انرژی نوشت که
آمریکا از سال  2014نفت بشکهای 95
دالر را تجربــه نکــرده اســت امــا امســال
ممکن اســت ایــن شــرایط تغییــر کند« .جــان کیلــداف»
متخصص و تحلیل گر انرژی ،تحریم های ایران را مهم ترین
دلیل برای باال رفتن قیمت نفت میداند و میگوید که این
تحریم ها میتواند تا زمستان 30درصد قیمت ها را افزایش
دهد و باعث شود قیمت بنزین به گالنی چهار دالر در پمپ
بنزین های آمریکا برسد .هم اکنون قیمت هر گالن بنزین
در آمریکا حدود  2.83دالر است.

ثبت  ۵۱۰هزار انبار کاال در سامانه جامع
فارس  -معــاون دفتر خدمــات بازرگانی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گفت:
حدود  ۵۱۰هزار انبــار و مرکز نگهداری
کاال در ســامانه جامــع انبارها ثبت شــده
است.محلهایمعاوندفترخدماتبازرگانیوزارتصنعت،
معدن و تجارت با حضور در بخش خبری  21دوشــنبه شب
شبکهیکسیماگفت:اینانبارهاشاملسولههایتولیدی،
انبارهایصنعتی،گمرکوبنادروهمهمکانهاییاستکه
کاال را بتوان به شکل تجاری در آن نگهداری کرد.

محدودیت های بانکی ایرانیان
در کره جنوبی پیگیری می شود
ایرنا -ســفارت ایــران در کــره جنوبی با
اشاره به تشدید مشــکل محدودیت های
بانکی ایرانیان مقیم این کشور در دو هفته
اخیر ،دیروز (سه شنبه) با انتشار اطالعیه
ای اعالم کرد این موضوع در ســطوح باالی دولتی و بانکی
در سئول مطرح و پیگیری می شــود .در این اطالعیه آمده
است :همچنین درخواست شده است که موضوع از طریق
سفارت کره در تهران نیز پیگیری جدی شود.

لیالز :مسئولیت وضعیت اقتصادی متوجه روحانی است
ســعید لیالز ،تحلیل گر مســائل اقتصادی و عضو شــورای
مرکزی حزب کارگزاران در مصاحبه با یورونیوز در تحلیل
علل شرایط فعلی اقتصادی گفت« :ورود اسکناس (دالر)
از دی ماه ســال گذشــته به بازار ایــران از ســوی آمریکایی
ها ممنــوع شــد و دولــت روحانی هــم در این زمینه بســیار
بیکفایــت و بســیار بــد عمــل [کــرد] و دقیقا پا جــای پای
احمــدی نــژاد گذاشــت و نتیجه شــد وضعیتی که شــاهد
هســتیم ».لیالز در توضیح علل رشــد نرخ در بازار با وجود
تامین منابع واردات از محل بازار ثانویه با نرخ هشــت هزار
تومانی هم بــه محدودیت اســکناس دالر و نــه منابع ارزی
اشارهکرد.سعیدلیالزضمنناشیانهقلمدادکردنسیاست

تعاون یکی از ســاختارهای اشــتغال زا و جلــب کننده
سرمایه های اجتماعی برای تولید اســت که می تواند
سهم به سزایی در اشتغال نیز داشته باشد .با این حال،
این بخش از اقتصاد کشور در رقابت با بخش خصوصی
و دولتی و خصولتی ،نتوانسته است به اهداف خود (از
قبیل سهم  25درصدی از کل اقتصاد کشور در برنامه
پنجم توســعه) دســت پیدا کند .آخرین آمارهای مرکز
آمار ایران نیز نشــان می دهد که در سال  95نسبت به
سال ،94تعداد تعاونی های فعال کشور در کل ،و نیز در
همه رسته های فعال غیر از حمل و نقل ،کاهش داشته
است .در این ســال ،تعداد تعاونی های فعال با کاهش
 3700واحدی ،به حدود  67هزار واحد رسیده است.

ایســنا  -در حالی که طبق مصوبه ستاد
تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه
در بازار مصــرف در نهایت  ۸۱۷۵تومان
باید فروخته شود ،این محصول به کیلویی
 ۱۲هزار تومــان هم رســید که طــی دو روز اخیــر مقداری
قیمتها کاهشی شد و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان
مرغ و ماهی ،به  ۱۰هزار و  ۶۵۰تومان کاهش یافته است.

انتقاد شدید قائم مقام حزب کارگزاران از عملکرد اقتصادی دولت

های دولت در چندماه گذشــته ،به اعطای دالر ارزان برای
سفرهای خارجی اشاره کرد و مدعی شد که در این شرایط
فساد سیستماتیک موجود هم ســوار بر کار شده و در حال
غارت منابع است .او به مواردی چون ال سی های دروغین و
وارداتتقلبی،فساددرگمرکها،وزارتصنایع،تخصیص
ارز ،عدم انطباق وارداتی با ثبت سفارش اشاره کرد و گفت:
به گونه ای آقــای روحانی و آقای جهانگیری با این مســئله
رفتار کردند که گویی بار اول اســت ما با این مسائل روبه رو
هستیم و بی کفایتی و فسادی که دســتگاه دولت را گرفته
عامل تشدید وخامت اوضاع ارز است.به گفته سعید لیالز
«تمام تدابیر دولــت تاکنون ناکافی و بســیار متناقض بوده

تعاون در بن بست

مرغ  ۲۵۰۰تومان گرانتر از نرخ مصوب

 ۶۵میلیون و ۵۵۰هزار تن در سال عبور میکند .ظرفیت
تولید ساالنه فاز ســوم پتروشــیمی پردیس ،یک میلیون
و  ۷۵۵هــزار تــن اوره و آمونیاک و ظرفیت تولید ســاالنه
پتروشــیمی مرجان یک میلیون و  ۶۵۰هــزار تن متانول
است .گفتنی است ،هزینه اجرای این پروژه  ۵۰۲میلیون
یورو بوده که از محل درآمد فازهای نخست و دوم مجتمع
پتروشیمی پردیس تامین شدهاست .به گزارش فارس ،با
بهرهبرداری از آن ،این مجتمع به بزرگترین تولیدکننده
اوره و آمونیاک منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شد.
اما دومین طرح افتتاح شــده دیروز ،پتروشــیمی متانول
ســاز مرجان بــود .تولید تجــاری پتروشــیمی مرجــان با
ظرفیت تولید یک میلیــون و  ۶۵۰هزار تن متانول از ۲۹
مرداد امسال آغاز شــده و با توجه به آماده نبودن فازهای
دو و ســه طرح پتروشــیمی دماوند ،واحد تولید اکسیژن
پتروشــیمی مرجــان بــه منظــور تامیــن برخــی خدمات
یوتیلیتی (خدمات پشــتیبانی) امســال بــه بهرهبرداری
رســید تا امکان راه انــدازی ایــن واحد در مقطــع کنونی
فراهــم شود.گشــایش فــاز نخســت نیــروگاه مجتمــع
پتروشیمی دماوند شامل نیروگاه با ظرفیت تولید هزار و
 ۹۰۰مگاوات برق و  ۱۲توربین و واحد بخار این نیروگاه،
نیز دیگر برنامه رئیس جمهور در عسلویه بود.

شاخص

همزمان « ناشایســت ترین مردانی که ممکن بود در ۲۵۰
سال گذشته در آمریکا سر کار بیایند» بر سر کارند ودر حال
مسخره کردن ما هستند .وی تاکید کرد :مسئولیت این را
من اساسا متوجه آقای روحانی می دانم چون ما از ۸یا ۹ماه
قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش
است و دالر را بحران خواهد گرفت.

فروپاشی باند سازمان یافته جعل مدرک
برای دریافت کارت بازرگانی
مهر-رئیساتاقبازرگانیتهرانگفت:به
دنبال افزایش میزان تقاضا برای دریافت
ارز 4200تومانی در فصل بهار باندی به
سرکردگییکموسسهثبتشرکتباسوء
اســتفاده و جعل مدرک بــه دریافــت کارت بازرگانی اقدام
کردهبودندکهباهمکاریاتاقتهرانونهادهاینظارتیاین
باند خنثی شد و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

تاکید می شود نگرانی در تامین کاالهای اساسی کشور وجود
ندارد اما سخن من بدان معنا نیست که صد در صد قیمتی که
برای این اقالم ابالغ کردهایم ،به دست صد در صد خریداران
میرسد و ممکن است تخلفاتی در این مسیر اتفاق بیفتد که
البته تالش می شود با نظارت موثر امکان بروز تخلف کم شود.
وی به مواردی که حســین راغفر ،اقتصــاددان و امضا کننده
نامه اخیر اقتصاددانان به رئیس جمهور در خصوص وضعیت
بازار پتروشــیمیها مطرح کــرده بود پاســخ داد و گفت :این
تصور نباید وجود داشته باشد که بازار رهاست ؛ ما در شرایط
تحریم دیدیم باید برای محصوالت پتروشــیمی طور دیگری
مدیریت صورت گیرد از این رو دستورالعمل ویژهای را تنظیم
و متناسب با شرایط تحریم اصالحات تبصرهای بر آن اعمال
کردیم .وی گفت :این دستور العمل حدود یک ماه است ابالغ
شــده و رصد بازار نشــان می دهد قیمتها در همین مقطع
زمانی کاهشی بوده است.
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