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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00046,500,000پراید 1111
37,381,00041,800,000پراید 2131
40,313,00042,800,000پراید 3151
155,000,000174,000,000چانگان4
43,443,00049,500,000تیبا صندوق دار5
55,943,00055,000,000ساینا دنده ای6
63,158,00071,000,000پژو 7405
8SLX 67,880,00080,000,000پژو
65,578,00074,000,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,00091,500,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00078,000,000پژو 206 تیپ 122
83,690,00093,500,000پژو 206 تیپ 135
80,213,00093,200,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00073,000,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00080,700,000سمند
91,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
107,000,000-دنا18
128,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000116,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000373,000,000مزدا213
22H30  75,000,000124,000,000
-103,100,000استپ وی23
157,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000298,000,000پژو252008
67,203,00076,500,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4.100.000سکه تمام طرح جدید
4.080.000سکه تمام طرح قدیم

2.099.000نیم سکه
1.302.000ربع سکه
910.000گرمی

412.800هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

11.600دالر
12.842یورو
14.497پوند

2.049لیر ترکیه
3.218درهم امارات

روند کاهشــی قیمت مرغ شروع شده و 
کاهش قیمت گوشت قرمز تا کیلویی 65 هزار 

تومان در بازار امکان پذیر به نظر می رسد.
به گزارش فارس، قیمت مرغ که طی روزهای 
گذشــته به بیش از 15 هزار تومان در هر کیلوگرم 
رسیده بود با افزایش عرضه در بازار به کیلویی 13 

هزار و 800 تومان کاهش یافته است.
قیمت گوشت گوســاله هم روی هر کیلوگرم 

86 هزار تومان تقریباً تثبیت شــده و اتحادیه های 
تولیدکنندگان معتقدند انباشت دام به اندازه ای است 
که می توانند قیمت را به شدت پایین بیاورند. آنها 
تولید دام ســنگین کشور را مناسب عنوان کرده و 
قول کاهش تا کیلویی 65 هزار تومان را نیز داده اند.

دیروز در بازار تهــران قیمت ران مرغ کیلویی 
13 هزار و 800 تومان، سینه مرغ 14 هزار و 800 
تومان، ســینه کبابی 21 هزار و 400 تومان، فیله 

مــرغ 25 هزار و 500 تومان و کتف و بال 12 هزار 
و 500 تومان بود.

قیمت گوشــت منجمد 52 هزار و 800 تومان، 
گوشت مخلوط گوساله 83 هزار تومان و چرخ کرده 

گوساله 70 هزار تومان به فروش می رود.
در بازار تهران قیمت هــر کیلوگرم ماهی آزاد 
قزل آال 27 هزار تومان بــه فروش می رود و ماهی 
تیالپیا هم کیلویی 58 هزار تومان عرضه می شود. 

ماهی تیالپیا وارداتی است اما شیالت توسعه تولید 
آن را در داخل در دستور کار قرار داده است و مجوز 
تولید این نوع ماهی در چهار اســتان با هماهنگی 

سازمان حفاظت از محیط زیست صادر شده است.
پیــش از ایــن دربــاره تولید ماهــی تیالپیا 
محدودیت هایی در کشــور وجود داشــت و اعالم 
می شد به علت مهاجم بودن این نوع ماهی، پرورش 

آن مشکالت زیست محیطی ایجاد می کند.

قیمت گوشت و مرغ در شیب کاهش 

به دلیل افزایش شــدید قیمت مسکن در تهران در 
دولت حســن روحانی هم اکنون بــا وام ۱۴۰ میلیونی 
مســکن می توان فقط ۱۰,۷ متر از یک واحد 6۰ متری 

خریداری کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اوراق تسهیالت مسکن در هفته 
گذشــته در کانال 30 هزار تومانی تثبیت شــده بود که در دو 
روز نخست هفته جاری به دلیل آغاز تعطیالت متوالی تا پایان 
هفته، تا حدودی با کاهش عرضه این برگه ها در بازار سرمایه 
روبه رو شده ایم؛ با کاهش نسبی عرضه اوراق گواهی حق تقدم 
تسهیالت مسکن در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری، قیمت 
این برگه ها با نماد معامالتی »تســه« کمی افزایش یافت و به 

کانال 40 هزار تومان بازگشت.
هرچند که در معامالت یکشنبه 17 شهریور دیگر خبری از 
برگه های 42 و 43 هزار تومانی که در معامالت روز شنبه 16 
شهریور شاهد آن بودیم، نبود و بخش عمده نمادهای معامالتی 
اوراق تسهیالت مسکن بر روی 40 و 41 هزار تومان ثابت ماند.
در حال حاضر پرفروش ترین نماِد باالی 42 هزار تومان در 
بازار برگه های تســهیالت مسکن، نماد معامالتی تسه 9805 
)اوراق تســهیالت مسکن صادره در مرداد 98( بوده و در سایر 
نمادهای معامالتی اکثراً شــاهد عرضه در بازه 40 تا 41 هزار 

تومانی هستیم.
میانگین قیمت هر برگه در معامالت یکشنبه 17 شهریور در 
ارزانترین نماد معامالتی مربوط به تسه 9611 )اوراق تسهیالت 
مســکن صادره در بهمن 96( با نرخ 40 هزار و 100 تومان و 
تسه 9707 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در مهر 97( به نرخ 
40 هزار و 444 تومان بوده و در ســایر نمادها نیز با میانگین 

41 هزار تومان به فروش می رسد.
در سه نماد معامالتی تسه 9706، تسه 9704 و تسه 9802 
)اوراق تسهیالت مسکن صادره در ماه های تیر و شهریور 97 و 
اردیبهشــت 98( نیز در کنار اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
مرداد امســال )9805( این اوراق در متوسط قیمتی 42 هزار 

تومان خرید و فروش می شوند.
بیشــترین ارزش ریالی بازار اوراق تسهیالت مسکن به نماد 
معامالتی تسه 9805 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در مرداد 
امســال( با فروش حدوداً 9 هزار برگه و انجام 631 معامله به 

ارزش حدوداً 400 میلیون تومان تعلق داشت.
با توجه به اینکه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در تهران بر اســاس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرســازی در مرداد ماه امسال، کمی بیش از 13 
میلیون تومان بود و از سوی دیگر سقف تسهیالت خرید مسکن 
ویژه زوجین در تهران 140 میلیون تومان است، بنابراین با هر 
فقره وام مســکن زوجین می توان تنها 10,7 متر از یک واحد 
مســکونی 60 متری به ارزش 780 میلیون تومان در پایتخت 

را خریداری کرد.
همچنین با توجه به اینکه ســقف وام خرید مسکن فردی 
در تهــران 90 میلیون تومان اســت، با هر فقره وام مســکن 
فــردی می تــوان تنها حــدود هفت متر مربــع از یک واحد 
 مســکونی 60 متری در تهران بــه ارزش 780 میلیون تومان 

را خریداری کرد.

 قدرت خرید هر وام مسکن 
معادل 11متر خانه!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد: مهر ماه یارانه 
سه دهک درآمدی با احتیاط  و کمترین خطا حذف می شود.
محمد شــریعتمداری در حاشیه نشست هیئت دولت، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: موضوع حذف دهک های درآمدی برخوردار با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای نظام سلطه طی این ایام 
و برخی از آثار فشــار ها بر سطح عمومی قیمت ها خیلی با احتیاط 

انجام می شود.
وی افزود: با اینکه دولت مصوبه ای داشــته که چهار دستگاه در 
این زمینه باید پیگیری کنند تا اقدامات الزم نســبت به حذف افراد 
دارای تمکن انجام شود، اما همچنان این کار صورت نگرفته و هنوز 
دستگاه های اجرایی ذیربط دستورالعمل کامل آن را ارائه نکرده اند.

وزیــر کار ادامه داد: امیدواریم که این اقــدام به گونه ای اتفاق 
بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشــی از افــراد برخوردار را با میزان 
خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم. بدون 
تردید نمی خواهیم به طبقه مســتضعف و متوسط جامعه صدمه ای 
وارد شود و می خواهیم این مصوبه مجلس شورای اسالمی در حذف 
ســه دهک برخوردار، اختصاصا به ســمت آن افرادی برود که واقعا 

برخوردار هستند.
به گزارش فارس، شــریعتمداری در مــورد اعتراضات کارگران 
اراکی گفت: مشــکل اساســی واحدهای مهم عمدتا بحث مالکیت 
آنهاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت هایی مثل مپنا 
و ســایر شــرکت های توانای مادر در حال مذاکره است که با تکفل 
اداره مالکیت شرکت های خصوصی شده، بتواند نسبت به مشکالت 

بلندمدت آنها اقدام کند.
وی درباره احکام صادره توسط محاکم برای برخی از معترضان 
نیشــکر هفت تپه، گفت: مداخله ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی 
مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که صورت گرفت و با دســتور 
رسیدگی مجدد این مشــکل تا حدودی مرتفع شد و امیدواریم به 

زودی احکام جدید صادر شود.
گفتنی اســت، محمد شریعتمداری در نیمه اول شهریورماه در 
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
درباره شناسایی و حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی، گفته بود: 
در قانون بودجه امسال دولت مکلف به حذف یارانه سه دهک باالتر 
شده است یعنی افراد با درآمدهای باال که نیاز به دریافت یارانه ندارند، 
حذف شوند. برای تحقق این هدف آیین نامه اجرایی پیش بینی شده 
بود که به هیات دولت ارائه و تصویب شد و مقرر شد وزارتخانه های کار 
و رفاه اجتماعی، کشور و ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه مسئول 
شناسایی دهک های باال شوند و این اقدام از پایان شهریور انجام شود.

وی تاکید کرده بود: دولت حساسیت جدی دارد که با توجه به 
شرایط اقتصادی و فشارهایی که به طور طبیعی در اقشار متوسط و 
پایین جامعه است، ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول دریافت 
یارانه نیستند به حداقل ممکن کاهش یابد و به هیچ وجه فشاری از 

این محل به طبقه متوسط و پایین وارد نشود. 
وزیر کار گفته بود: در آیین نامه اجرایی ســقف درآمدی معینی 
برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک باال میزان 

مصرف خانوارها است.

 وزیرکار:
 یارانه ۳ دهک باالی درآمدی 

با احتیاط حذف می شود

عدم اصالح ساختار بودجه سبب شده 
تا رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
پیش بینی کند دولت امسال ۷۰ هزار میلیارد 
تومان از بودجه ســال جاری را تخصیص 

نخواهد داد.
این پیش بینی البته موضوع عجیبی نیست 
 بلکه از سال گذشته و با توجه به آغاز تحریم های
آمریکا پیش بینی می شــد که نفت ایران مانند 
گذشته به فروش نرسد، اینکه چقدر عدم فروش 
نفت ناشــی از کم کاری مسئولین بوده یا واقعا 
امکان آن وجود نداشــته بحث دیگری است، اما 
در زمان بررســی بودجه 98 این هشدار توسط 
کارشناســان داده می شــد که نباید به اعداد و 
ارقام باال در فروش نفت دل بست و باید با اصالح 
ساختار بودجه به واقعی شدن بودجه کمک کرد.

متاسفانه دولت بدون توجه به این هشدارها 

روزانه 1,5 میلیون بشکه نفت را برای فروش در 
نظر گرفت که در نهایت با گذشت حدود پنج ماه 
از ســال جاری به این نتیجه رسید که به دلیل 
عدم تحقق درآمدها حــدود 150 هزار میلیارد 
تومان کســری دارد و باید بودجه را برای ادامه 
ســال جاری بر مبنای فــروش روزانه 300 هزار 

بشکه تنظیم کند! 
بــه عبارتــی، دولت با بی دقتــی در تنظیم 
 بودجه در حال حاضر مجبور شده به روش هایی
 مانند دســت اندازی به منابع صندوق توســعه 
ملی، انتشار گسترده و وحشتناک اوراق بدهی و 
برخی موارد دیگر روی بیاورد. با این وجود برخی 
خبرها حاکی از این است که دولت برای کاهش 
هزینه هایش نمی خواهد قسمت هایی از بودجه را 

تخصیص دهد. 
هرچنــد کاهش هزینه ها و بریز و بپاش های 

دولتی امر مطلوبی به شــمار می آید اما آغاز این 
حرکت به این شــکل که بودجــه برخی نهادها 
تخصیص داده نشــود بازهم می تواند به عرصه 
زورآزمایی دستگاه ها برای گرفتن بودجه تبدیل 
شود، ضمن اینکه دولت زمانی که بودجه را می 
نوشت باید به این موضوع فکر می کرد نه حاال که 

تقریبا نیمی از سال سپری شده است. 
در همین زمینه غالمرضا تاجگردون، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
به تصمیم اخیر دولت واکنش نشان داد اما سعی 

کرد آن را در حد امکان توجیه نماید. 
وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر که دولت 
تصمیم دارد به جــای 448 هزار میلیارد تومان 
مصوبه مجلس، منابع و مصارف سال جاری را 386 
هزار میلیارد تومــان تنظیم کند، آیا این اصالح 
بودجه باید در مجلس تصویب شــود؟ گفت: این 

امر اصالح بودجه ای نیست، در واقع این تغییر در 
مکانیزم تخصیص صورت گرفته که از اختیارات 

سازمان برنامه و بودجه است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 
در صورتی که ســازمان برنامه و بودجه به دنبال 
افزایش سقف بودجه باشد یا بخواهد درآمدها و 
منابــع را جابه جا کند، باید در مجلس شــورای 
اسالمی بررسی شود اما در حال حاضر تخصیص ها 
در سقف بودجه پیش بینی شده، انجام می گیرد.
تاجگردون به خبرگــزاری خانه ملت گفت: 
عملکرد کنونی ســازمان برنامه و بودجه همانند 
زمانی است که می خواهد تنها 80 درصد بودجه 
را تخصیص دهد که در این حال نیازی به ارجاع 
به مجلس نیســت. پیش بینی می شود در سال 
جاری دولت 70 هزار میلیارد تومان از بودجه را 

تخصیص ندهد.

سرویس اقتصادی-
مسئوالن تأکید می کنند »هزینه حمل و 
نقل در ایــام اربعین نباید افزایش یابد«، اما 
تجربه ســالهای گذشته چنین مسئله ای را 

تأیید نمی کند.
اربعین حسینی جایگاه ویژه ای در بین مسلمانان 
جهان دارد به طوری که بســیاری از مردم عالقه 
دارنــد در این گردهمایی میلیونی زائران اباعبداله 
الحســین حضور پیدا کنند. از سوی دیگر زیارت 
در این ایام از نظر هزینه ای ارزانترین ســفر برای 
زائران حسینی اســت. به همین علت بسیاری از 
مردم طبقات متوســط و ضعیف، تنها در این ایام 
از سال می توانند خود را به زیارت ائمه مدفون در 

عراق برسانند.
با ایــن حال، هر ســاله با وجــود وعده های 
مســئوالن، با نزدیک شدن به ایام اربعین، نگرانی 
مردم از افزایش ناگهانی هزینه های مختلف تشدید 
میشود. هر چند امسال در اقدامی بسیار موثر، هزینه 
روادید برای زائران حذف شد، اما همچنان برخی 
از موارد دیگر مشکل ســاز است. یکی از مهمترین 

هزینه های مســافران اربعین، قیمت بلیت وسایط 
نقلیه اســت که بخش بزرگی از هزینه های زوار را 

تشکیل می دهد.
به گزارش ایســنا، محمد اسالمی، وزیر راه و 
شهرســازی، در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران درباره قیمت وســایل حمل و 
نقل در ایام اربعین، اظهار کرد: »راه آهن، حمل و 
نقل جاده ای و هواپیما به هیچ وجه افزایش قیمت 
ندارند و اگر کســی افزایش قیمت را اعمال کند 

تخلف است و با او برخورد می شود«.
عالوه بــر این، مدیر کل نظــارت بر خدمات 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
هم گفته اســت: فــروش بلیط هواپیمــا باالتر از 
نرخهای آذر ماه 97 تخلف است و باید شرکت های 
هواپیمایی نرخ آذر ماه 97 را مالک عمل قرار دهند.

هر چند مسئوالن هر ساله بر این نکته تأکید 
دارند که بلیت وسایل نقلیه گران نمیشود، معموال 
در آستانه اربعین به بهانه های مختلف این قیمتها 

افزایش می یابد.
معموال بهانه یکســر خالی بودن اتوبوس ها یا 

افزایش تقاضا به عنوان دالیل دو برابر شدن قیمت 
بلیت مطرح می گردد در حالی که بسیاری از این 
وسایل نقلیه در روزهای عادی در مسیرهای خود 

مسافر چندانی ندارند.
همچنین ســال گذشــته طبق اعالم سازمان 
هواپیمایــی، حداکثر قیمت پرواز از تهران-نجف-

تهــران در بازه زمانی 2 لغایــت 12 آبان که ایام 
مخصوص زیارت اربعین بود افزایش یافت و نهایتا 
دو میلیون و 200 هزار تومان اعالم شد، اما قیمت ها 
از آن هم فراتر رفت و نرخهای نجومی بیش از 2.2 
میلیونــی برای برخی پروازها از نجف به تهران در 

برخی دفاتر و سایت های اینترنتی ارائه شد.
دغدغه ارز

یکــی دیگر از دغدغه های مــردم، تأمین پول 
عراقی است که سال گذشته با وضعیت اسفباری 
کــه در ماجرای توزیع ارز دولتــی پیش آمد، در 
کام مردم تلخ شد و ظاهرا امسال هم با مشکالت 

دیگری همراه است.
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره 
به اینکه مذاکره با مسئوالن عراقی برای تامین دینار 

برای زوار اربعین به نتیجه نرســیده، اعالم کرده 
 است: زائران عزیزی که نیاز به ارز دارند می توانند از 
هم اکنون از بانک ها و صرافی های مجاز نسبت به 

تهیه آن اقدام نمایند. 
عبدالناصر همتی  با انتشــار پیامی در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی ضمن تســلیت 
به مناسبت تاسوعا و عاشــورای حسینی، درباره 
مسائل ارزی کشور گفت: بانک مرکزی تالش خود 
را برای تامین نیاز ارزی حج واجب انجام داد، اما با 
توجه به شرایط پیچیده ارزی کشور، اولویت بانک 
تامین نیازهای اساسی و دارو است. لذا، در مقطع 
کنونــی، تامین ارز عمره مســتحبی نمی تواند در 

اولویت کاری بانک باشد. 
تــالش  متاســفانه  کــرد:  اضافــه  وی 
دینار  تامین  برای  و مذاکره با مســئولین عراقی 
برای زوار بزرگداشت حماسه عظیم اربعین به نتیجه 
نرسید. لذا با عنایت به تجربه تلخ سال گذشته در 
جریان توزیع ارز در داخل عراق، زائران عزیزی که 
نیاز به ارز دارند می توانند از هم اکنون از بانک ها و 
صرافی های مجاز نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

در حالی که بانک ها مدعی هستند کارمزد 
وام ازدواج چهار درصد است، محاسبات نشان 
می دهد زوجین در یک دوره پنج ساله، معادل ۱2 
درصد از وام خود را به عنوان کارمزد پرداخت 

می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسائل مالی همواره 
یکی از دالیل جوانان برای به تعویق انداختن ازدواج 
بوده و دولت ها همواره سعی داشته اند تا با افزایش وام 
ازدواج مســیر این امر الهی را هموار کنند و بر همین 
اســاس میزان وام پرداختی به زوج ها از سه میلیون 
تومان در ســال 95 به 30 میلیون تومان در سال 98 

افزایش یافته است.
متقاضیان دریافت وام در گام اول باید به سامانه 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی مراجعه 
کنند، در بخش شرایط ضامن های این وام آمده است: 
»تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها 
در سال 1398 سیصد میلیون )300,000,000( ریال 
با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر 
و ســفته است«. در ادامه شرایط این وام عنوان شده: 
»نرخ کارمزد تســهیالت قرض الحسنه ازدواج چهار 

درصد تعیین می گردد«.
زمانی که از نرخ بهره این وام ســؤال کردیم، یک 
کارمند وام تأکید کرد: نرخ بهره غلط است، کارمزد وام 
ازدواج چهار درصد است که هر سال دریافت می شود، 
به این ترتیب که در زمان پرداخت وام به میزان یک 
میلیون و 200 هزار تومان از 30 میلیون تومان کسر 

و 28 میلیون و 800 هزار تومان به حســاب شخص 
واریز می شود، سال بعد وام گیرنده شش میلیون تومان 
قسط پرداخت کرده پس چهار درصد 24 میلیون را که 
960 هزار تومان می شود پرداخت می کند و این روند 
تا سال آخر ادامه پیدا می کند، در مجموع سه میلیون 

و 600 هزار تومان باید پرداخت شود.
وقتی عنــوان کردیم که در این صورت نرخ بهره 
وام 12 درصد است نه چهار درصدی که عنوان شده 
با خنده او مواجه شدیم که در ادامه آن گفت: با این 
روشی که من گفتم حساب کنید تا چهار درصد شود!

این ها تنها بخشــی از مشکالت جوانان در مسیر 
دریافت وام ازدواج بود، البته شاید الزم باشد مسئوالن 
مربوطه قبل از افزایــش مبلغ وام ازدواج به این فکر 

کنند که زوج های جوان در این شــرایط اقتصادی و 
مشکالت اشــتغال چطور باید از پس قسط های یک 
میلیونی وام ازدواج )برای دو نفر( بر بیایند. البته بهتر 
است بگوییم اقساط یک میلیون و 120 هزار تومانی تا 
فراموش نکنیم ترجمه کارمزد چهار درصد سالیانه در 
وام ازدواج پنج ساله همان 12 درصد بهره عامیانه است.
از سوی دیگر به نظر می رسد بانک ها هنوز طبق 
قاعــده هر 10 میلیون یــک ضامن عمل می کنند و 
درخواست رئیس کل بانک مرکزی برای سخت گیری 
نکردن در اعطای وام ازدواج و دادن آن با یک ضامن 
و ســفته بی نتیجه بوده و نباید به پیشنهاد دوم بانک 
مرکزی به بانک ها مبنی بــر پرداخت وام با تضمین 

یارانه اشخاص توجه کرد.

دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوق بازنشستگی 
وزارت نفت را باطل کرد.

به گزارش»پایگاه خبری تحلیلی خط بازار«در پی درخواست یکی 
 از کارمندان وزارت نفت در خصوص ابطال اساسنامه صندوق های

 بازنشســتگی، پس انداز و صندوق رفاه کارکنان صنعت نفت 
مصــوب 1393/9/25، دیوان عدالــت اداری اخیرا رای خود را 

صادر کرد و اساسنامه این صندوق را باطل نمود.
در بند پایانی رای دیوان صراحتا ذکر شده:»با توجه به اینکه 
در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و 
مضافا اینکه تصویب و اصالح اساسنامه صندوق های بازنشستگی 
بر عهده هیئت دولت است و لذا هیچ اختیاری برای هیئت امنا 
شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت 
وجود ندارد، تصویب اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس 
انداز و رفاه کارکنان وزارت نفت، خارج از حدود اختیارات قانونی 
شــرکت ملی نفت اســت و تصویب آن به عنوان یک موسسه 
خصوصی غیرتجاری مغایر قانون اســت و مســتند به بند یک 
ماده 12 و 18 قانون تشــکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت 

اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود«
صندوق بازنشســتگی کارکنان وزارت نفت از آن دســت 
نهادهــای مهم با گردش مالی باالیی اســت که بیش از ده ها 

شرکت تابعه دارد. 
از این رو با توجه ابهامات و ســواالت در خصوص عملکرد 
این صندوق، مقتضی اســت دســتگاه هــای نظارتی از جمله 
مجلس، همچون صندوق ذخیــره فرهنگیان، کمیته تحقیق 
 و تفحــص بــرای ارزیابی دقیــق فعالیت های ایــن صندوق 

تشکیل دهند.

با حکم دیوان عدالت اداری
 اساسنامه صندوق بازنشستگی 

وزارت نفت باطل شد
در شرایطی که ستاد تنظیم بازار قیمت 
مصوب شــیر را در خرداد ماه 2۰ درصد 
افزایش داده بود اما هم اکنون یک شرکت 
لبنی هر بطری شیر را 6۰۰ تومان گران تر از 

نرخ مصوب می فروشد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، افزایش قیمت 
لبنیات در سال های گذشــته به هر بهانه ای از 
سوی صنایع لبنی انجام شده است. آنها قیمت 
را حتی زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت ها را 
مصوب کرد نیز با ترفندهای مختلف باال بردند،  
بهانه هــای افزایش چربــی، افزایش ماندگاری، 
حاوی ویتامیــن D از جمله این مــوارد بود و 
بسیاری مواقع هم بدون هیچ بهانه ای این افزایش  

قیمت ها انجام شد.
در چنــد ســال گذشــته قیمــت لبنیات 
مصرف کنندگان را بســیار اذیت کرده اســت و 
مردم به بهانه های مختلف مجبور شده اند لبنیات 

را با قیمت باالتری خریداری کنند. زمانی که تورم 
جامعه 40 درصد بود قیمت لبنیات تا 100 درصد 
هم افزایش یافت و سبب شد فشار بیشتری بر 
مردم وارد شــود و میــزان خرید این محصول 
اساسی و ضروری بین مردم کمتر شود. در حالی 
که مصرف کم آن بین مردم می تواند ضررهای 

جبران ناپذیری روی سالمتی داشته باشد.
ســرانه مصرف شیر در کشور 80 لیتر یعنی 
نصف میانگین جهانی و یک چهارم سرانه مصرف 
کشورهای اروپایی است؛ بنابراین هنوز راه زیادی 
تا رسیدن سرانه مصرف به حد مطلوب داریم. در 
این وانفسا صنایع لبنی هر روز قیمت ها را افزایش 
می دهند و طبیعی است با تورم موجود در کشور 
که قدرت خرید مردم کم شده، مصرف سرانه شیر 

هم روز به روز پایین تر می  آید.
آخرین افزایش قیمت شــیر در 23 خرداد 
اتفاق افتاد و ســتاد تنظیم بــازار قیمت انواع 

محصــوالت لبنی را حــدود 20 درصد افزایش 
داد، امــا از همان تاریخ برخی برندها با بهانه یا 
بــدون بهانه همواره قیمت ها را افزایش داده اند؛ 
مثال یک شــرکت لبنی یک بطری شیر را 600 
تومان بیش از مجوز ستاد بازار عرضه می کند و 
کسی هم پاسخگو نیست. در حالی که در مصوبه 
23 خرداد ستاد تنظیم بازار اعالم شد یک بطری 
شیر کامل 3,2 چربی باید به قیمت 5400 تومان 
به فروش برود، شرکت لبنی )ک( هر بطری شیر 

سه درصد چربی را 6000 تومان می فروشد.
با این حال، با رضا باکری، دبیر انجمن صنایع 
لبنی در پاسخ به این سوال که چرا شرکت های 
لبنی قیمت های ســتاد تنظیم بــازار را که در 
خردادماه ابالغ شــد اجرا نمی کنند، گفت: این 
شــرکت ها حق ندارند خودســرانه قیمت ها را 
افزایــش دهند و بعیــد می دانم چنین کاری را 
انجام بدهند. آنها ملزم به رعایت قیمت مصوب 

ستاد تنظیم بازار هستند.
وی ادامه داد: تنها موردی که برای باال بردن 
قیمت شیر می توانم مثال بزنم این است که سه 
شــرکت لبنی پگاه، کاله و رامک با استفاده از 
تکنولوژی جدید شــیرهایی تولید می کنند که 
ماندگاری آنها چندین روز بیشــتر اســت و به 
خاطر همین افزایش ماندگاری قیمت های خود 

را باال برده اند.
حال این سوال مطرح است شرکت های لبنی 
قیمت هایی را که به خاطر افزایش ماندگاری باال 
می برند چگونه وبا چه مقیاسی محاسبه می کنند؟ 
اگر یک محصول لبنی ارزش افزوده ای دارد آن 
هم باید در ســتاد تنظیم بازار متناسب با همان 
ارزش افزوده محاسبه شود وگرنه هم اکنون در 
بازار شیرهای حاوی ویتامینD  یا ESL و یا موارد 
دیگر با قیمت های باالتری عرضه می شود که تنها 

بهانه ای برای گرانفروشی است.

گران فروشی 600 تومانی یک شرکت لبنی در هر بطری شیر

طبق نتایج هشدار دهنده تحقیقات شرکت 
ای بی برنستین، که یکی از شرکت های تحقیقاتی 
و سرمایه گذاری وال استریت است، کل بدهی 
آمریکا، بــه دو هزار درصد تولید ناخالص ملی 

نزدیک شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، 
طبق نتایج هشــداردهنده تحقیقات شرکت ای بی 
برنســتین، که یکــی از شــرکت های تحقیقاتی و 
سرمایه گذاری وال استریت است، کل بدهی آمریکا، 
با در نظر گرفتن انواع مختلف آن، به دو هزار درصد 

تولید ناخالص ملی نزدیک شده است.
در تحقیقات ای بی برینســتین رقم هزار و 832 
درصد تولید ناخالص ملی، به عنوان سطح دقیق بدهی 
اعالم شده است. در این محاسبات نه فقط بدهی های 
دولتی عمومی ماننــد اوراق قرضه، بلکه بدهی های 

مالی مربوط به برنامه های حقوق مدنی، مانند امنیت 
اجتماعی، درمان و صندوق های بازنشستگی و بیکاری 

هم لحاظ شده اند.
بیشــترین بــار افزایش بدهی آمریکا از ســوی 
بدهی های ناشی از  تامین حقوق مدنی )بیمه پزشکی، 

بیکاری و غیره( می باشد.
هشدار در مورد خطرات ناشی از بحران بدهی ها 
در شرایطی مطرح می شود که کل بدهی فدرال آمریکا 
به رقم عظیم 22,5 تریلیون دالر افزایش یافته است.
اقتصاددانان طرفدار اصالح وضعیت بدهی آمریکا 
هشدار می دهند که حاال و قبل از این که خیلی دیر 
شده و کشــور به رکود اقتصادی فرو برود، وقت آن 

است که آمریکا این معضل را حل کند.
وحشت ترامپ از شرایط بد اقتصادی

از سوی دیگر و همزمان با رسیدن بدهی آمریکا 

به ارقام نجومی، وضعیت بد اقتصادی آمریکا در نتیجه 
جنگ تجاری با چین هم بر نگرانی رهبران این کشور 

افزوده است.
به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری سی ان ان به نقل 
از منابع آگاه که نامی از آنها برده نشــده گزارش داد 
که در طول چند هفته اخیر، ترامپ نگرانی خود را از 
بدتر شدن شرایط اقتصادی آمریکا و تاثیر آن بر شانس 
انتخاب مجدد او در 2020، به عنوان رئیس جمهور، 

ابراز کرده است.
منابع آگاه می گویند: ترامپ به دســتیاران خود 
دستور داده است که با ضرورت بیشتری طرح هایی را 
برای تقویت اعتماد آمریکایی ها به اقتصاد، ارائه کنند. 
این شامل طرح هایی مانند طرح »همه دست ها 
روی میز« می شود که احتماال مالیات را کاهش خواهد 
داد و توافقــات تجاری جدید کانادا و مکزیک را اجرا 

خواهد کرد. همچنیــن طی این طرح به فدرال رزرو 
فشار آورده خواهد شــد تا نرخ بهره خود را بیش از 

پیش کاهش دهد. 
منابع آگاه می گویند که هم ترامپ و هم دستیاران 
ارشد او شامل جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور، در 
تماس هایی تلفنی به روسای شرکت های آمریکا، آنها 
را از مذاکــرات تجاری با چین و تالش های اقتصادی 
دیگر آگاه کرده اند. آنها با این کار تالش کردند تا به 

این مدیران کمی اطمینان خاطر دهند. 
ترامپ هفته گذشته در توئیتی از برخی رسانه ها 
برای بزرگ نمایی مشــکالت اقتصادی، انتقاد کرد و 
گفــت آنها هر کاری در توان دارند انجام می دهند تا 
اقتصاد را نابود کنند، چرا که فکر می کنند این )بدتر 
شــدن اوضاع اقتصادی( برای من و انتخاب مجددم 

بد خواهد بود.

رئیس سازمان چای گفت: متوسط قیمت چای داخلی در 
کارخانه  کیلویی ۳۰ هزار تا ۳5 هزار تومان است.

به گزارش صدا و سیما، حبیب جهان ساز با بیان اینکه امسال 
برگ سبزچای با افزایش چهل درصدی نسبت به پارسال از کشاورز 
خریداری شد افزود: البته باز هم چای خشک داخلی افزایش قیمت 
چندانی نداشته اســت و قیمت آن به جایی رسیده است که باید 

می بود.
جهان ســاز تاکید کرد: در زمان حاضر قیمت چای داخلی در 
بازار تثبیت شــده و متوســط قیمت کارخانه بین 30 هزار تا 35 

هزار تومان است.
وی شــمار خانوارهایی که در استان های گیالن و مازندران در 
صنعت چای فعالیت می کنند را 55 هزار خانوار اعالم کرد و گفت: 
میزان اشــتغال زایی صنعت چایکاری، در این دو استان 200 هزار 
نفر است که در 180 کارخانه مشغول فعالیت هستند و برای حفظ 
این اشــتغال باید قیمت واقعی چای به کشاورز پرداخت شود تا از 

تولید نا امید نشود.
جهان ســاز با اشاره به اینکه واردات ارزان قیمت همیشه برای 
تولید داخلی چای آزار دهنده بوده است اضافه کرد: از اواسط سال 
گذشته و همزمان با تنظیم نرخ برابری تولید و واردات به نفع تولید 
داخلی، توانســتیم تولیدات را به حدی برسانیم که کشاورز به این 

صنعت امیدوار باشد و به چرخه تولید بازگردد.
وی ادامه داد: هزینه های تولید و شــرایط اقلیمی کشور ما با 

کشورهایی که از آنها چای وارد می کنیم متفاوت است.
وی افزود: بر همین مبنا الزم اســت سنگینی کفه نرخ برابری 
تولید و واردات به نفع تولید داخلی ادامه داشــته باشــد تا بتوانیم 
پنج تا شش هزار هکتار سطح زیر کشت کاسته شده از تولید چای 

را به چرخه تولید بازگردانیم.
 رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه به واسطه اقدامات صورت گرفته

 صنعت چای کشــور در حال بازگشــت به روزهای اوج شکوفایی 
اســت گفت: در حال حاضر 25 هزار هکتار از اراضی باغ ها مربوط 
به اراضی چایکاری است که 20 هزار هکتار آن در دو استان گیالن 

و مازندران زیر کشت است.
وی ادامه داد: امسال توانستیم بالغ بر 102 هزار تن برگ سبز 
تحویل بگیریم و 22 هزار و 900 تن چای خشک تولید کنیم که این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد افزایش یافته است 
 و با توجه به اینکه برداشت چای تا اواخر مهر ادامه دارد پیش بینی ها

 مبنی بر این اســت که رقم افزایش به پانزده درصد برســد یعنی 
تولید برگ ســبز به 115 تا 120 هزار تن برســد و بین 25 تا 26 
هزار تن چای خشــک تولید کنیم که این به اقتصاد کشور کمک 

بسیاری می کند.
جهان ســاز افزود: آمار نشــان می دهد امسال واردات کمتر از 
ســال های قبل بوده، مصرف بهینه شده و تولید داخل نیز افزایش 

یافته است.

رئیس سازمان چای:
 متوسط قیمت چای داخلی 

بین ۳0 تا ۳۵ هزارتومان است

بر اساس محاسبات

کارمزد واقعی وام ازدواج 12 درصد است نه 4 درصد

یک شرکت تحقیقاتی در وال استریت:

بدهی آمریکا به 2۰۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید

نتیجه عدم اصالح ساختار بودجه

دولت 7۰ هزار میلیارد تومان از بودجه را تخصیص نخواهد داد

تجربه تلخ سال های گذشته تکرار می شود؟

تکرار وعده های مسئوالن درباره قیمت بلیت های اربعین


