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 تورم چند سالی است تاثیر خود را 
در سفره های یلدایی و عید خانوارهای 
ایرانی نشــان می دهد؛ اما امسال بیش 
از هر زمان دیگر افزایش قیمت آجیل 

و میوه، خانواده ها را شوکه کرده است. 
 گزارش هــای میدانــی نشــان 
می دهد برعکس ســال های گذشته، 
حتی فرارســیدن شــب یلدا نیز بازار 
میوه فروشی ها و شیرینی فروشی ها را 
داغ نکرده است. رییس اتحادیه میوه و 
تره  بار نیز کاهش شدید فروش میوه و 
تره بار را تایید کرده و گفته است حجم 
میوه در سبد خانوار آب رفته و ایرانی ها 
کمتر از قبل میوه می خرند و می خورند. 
بسیاری از کسانی که برای خرید میوه 
نیز به میوه فروشــی ها مراجعه کرده 
بودند، از توان پایین خود و قیمت باالی 

میوه گالیه داشتند . 
 زنی خانــه دار در منطقه عباس آباد 
در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر 
اینکه ملزومات شب یلدا را چطور مهیا 
کرده اید؟ گفت: چند سالی است تالش 
کردیم آجیل نخریم تا بلکه ارزان شود، اما 
می بینیم سال به سال گران تر می شود و 
حسرت خرید آجیل به دلمان مانده از 
این رو تصمیم گرفتیم امسال حجم کمی 

آجیل بخریم . 
 وی با اشاره به شیوع کرونا گفت: در 
این دو سال با این که دورهمی و مهمانی 
نداشــتیم اما واقعا بیش از ســال های 
گذشــته به دردســر افتادیم تا میوه و 
شــیرینی بخریم، این حجم گرانی با 
زندگی ما نمی سازد و ما واقعا به خرید 
دانه ای میوه، آن هم به صورت گزینشی 

روی آورده ایم. 
 مردی جوان نیز با تایید حرف های 
وی گفت: من هم تنها بــه خرید انار و 
هندوانه و تخمه بســنده کرده ام چرا 
که اگر بخواهم ســفره های ان چنانی 
بیندازم، باید نصف حقوق یک ماه را از 

دست بدهم. 
 دور تا دور میوه فروشی هندوانه های 
گرد و بیضی چیده شده بود . انار و خرمالو 

نیز به شــکلی تزیین شده در دسترس 
مشتریان قرار داشــت؛ اما میوه فروش 
با اشــاره به اینکه واحد صنفی اش در 
منطقه متوســط رو به خوب شهر قرار 
دارد، گفت: در این منطقه هر متر خانه 
بین 40 تا 50 میلیون تومان است، آن 
وقت خیلی ها قدرت خرید میوه ندارند، 
دو سه تا انار می خرند و دو سه تا خرمالو. 
در حالی که قبال بازار شب یلدا بازار داغ ما 
محسوب می شد و از مدت ها قبل تدارک 

می دیدیم . 
 وی گفت: شنیده ام که همکاران ما 
در اتحادیه گفته انــد کمبودی از بابت 
میوه و تره بار نیست، حرفشان درست 
اســت چون حجم خرید بسار کمتر از 

سال های گذشته است و این کسادی، 
درآمد ما را نیز به شــدت کاهش داده 

است. 
قیمت  میوه های یلدایی نیز در سطح 
شهر تفاوت داشت اما در مناطق میانی 
شــهر قیمت یکی از نشــانه های مهم 
سفره یلدا یعنی هندوانه در بازه قیمتی 
کیلویی ۱0 تا ۱5 هزار تومان اعالم شد. 
وزن هر عدد هندوانه به طور میانگین 4 
کیلوگرم است که در نتیجه خرید یک 
عدد هندوانه برای شــب یلدا 50 هزار 

تومان آب می خورد.
ازگیل یکــی دیگــر از اصلی ترین 
میوه های سفره یلدا است که این روزها با 
نرخ های نجومی در بازار خرید و فروش 

می شود و ۶00 گرم آن در بازار ۱5۷ هزار 
تومان قیمت خورده است.

میوه های زمســتانی نیز در ظرف 
میوه شــب یلدا گنجانده می شوند؛ هر 
کیلوگرم پرتغال در بازار در بازه قیمتی 
۱۸ تا 40 هزار تومــان خرید و فروش 
می شود و هر کیلوگرم کیوی نیز ۲۸ تا 
۳۸ هزار تومان قیمت دارد و هر کیلوگرم 
موز در بازه قیمتی ۳۲ تا ۳۸ هزار تومان 
خرید و فروش می شود و هر کیلوگرم 
خیار نیز ۱۱ تا ۱۳ هــزار تومان قیمت 
دارد. انار نیز به قیمــت ۱5 تا 40 هزار 
تومان، بسته به نوع میوه عرضه می شود. 
مردم شیرینی را فراموش کرده اند 
 یــک شــیرینی فروش در منطقه 

حسینیه ارشاد به خبرنگار ما گفت: ما 
امســال کیک یلدایی نزدیم و ترجیح 
دادیم کیک را بر اساس سفارش بزنیم 

تا روی دستمان نماند. 
 او بــا تاکید بر اینکــه حجم فروش 
شــیرینی نه فقط در شــب یلدا که در 
همه ســال کاهش یافته است، گفت: 
متاســفانه مردم شــیرینی خریدن را 
فراموش کرده اند. کسی سراغ شیرینی 
نمی آید. کرونا از یک سو در دو سال اخیر 
صنف ما را تحت فشار قرار داد و از سوی 
دیگر شاهد این هستیم که مردم به دلیل 
کاهش قدرت خریــد اصال نمی توانند 

شیرینی بخرند. 
 به گفته وی حجم فروش شیرینی 
از متوسط یک کیلو به نیم کیلو کاهش 

یافته است. 
بر اســاس اعالم اتحادیه شیرینی 
قیمت عرضه هر کیلوگرم شیرینی  تر 
۷۸ هزار تومان، هر کیلوگرم شیرینی 
دانمارکی ۶5 هزار تومان، هر کیلوگرم 
شیرینی زبان و پاپیونی ۶5 هزار تومان 
و قیمت کیک یزدی نیز 4۹ هزار تومان 
بــوده و ایــن نرخ ها بــرای واحدهای 

درجه یک است.
بــه گفتــه شیرینی فروشــان و 
آجیل فروشان حجم خرید آجیل بسیار 
اندک بــوده و حتی بســیاری از افراد 
تخمه را نیز به دلیل قیمت بســیار باال 

نخریده اند. 
 مصطفی احمدی گفت: امســال 
به علت خشکســالی در ماه های مرداد 
و شــهریور، 50 تا ۶0 درصد افت تولید 
داشــتیم، اما با این وجــود بازرگانان 
خارجی از کشــورهایی مانند عراق و 
افغانستان، محصوالت خشکبار و آجیل 
را از کشاورزان سر زمین خریدند و اخیرا 
هم بازرگانانی از کشورهای پاکستان و 
امارات به ایران آمدند و به روال سال های 

گذشته آجیل را از ایران خریدند.
رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار 
اضافه کرد: گرانی آجیل شب یلدا مربوط 
به دو عامل حضور بازرگانان خارجی و 
خشکسالی است که از چند ماه گذشته 
وجود داشته اســت، اما اکنون مردم به 

علت افزایش مصرف متوجه این گرانی 
شده اند.

احمدی به قیمت آجیل شب یلدا هم 
اشاره کرد و گفت: آجیل با باسلوق ۱50 
تا ۲50 هزار تومان و آجیل بدون باسلوق 
۱۸0 تا ۲۷5 هزار تومان باید توســط 

آجیل فروشان عرضه شود.
این در حالی است که آجیل درجه 
یک تا قیمت 400 هزار تومان در هر کیلو 
نیز عرضه می شود و همین ارقام سبب 
شده است بسیاری از افراد به داشتن میوه 
و شیرینی در سفره یلدایی بسنده کنند . 

حساب های انگشتی نشان می دهد 
خرید ملزومات یلدا بــرای خانوارهای 
ایرانی بین ۶00 تا ۷50 هزار تومان تمام 
می شود که برای بســیاری از خانوارها 
هزینه باالیی اســت. این محاســبه بر 
مبنای خانوار چهار نفری صورت گرفته 

است. 
 نــرخ تــورم در شــرایط کنونی از 
44 درصد فراتر رفته اســت و باال بودن 
نرخ تورم طی سه ســال اخیر فشار بر 
خانوارهای ایرانی را افزایش داده و سبب 
شده است قدرت خرید خانوار به شدت 

تحلیل برود . 
 مراسمی چون شب یلدا و عید همواره 
به دلیل جمعی بودن و رفت و آمد برای 
خانواده های ایرانی هزینه بر تلقی می شد؛ 
اما در دو سال اخیر با وجود کاهش رفت 
و آمدها همچنان نرخ باالی تورم، سبب 
شده اســت برگزاری این دست مراسم 
برای بســیار از خانواده های متوسط و 

معمولی نیز دشوار باشد. 

بلندترین شب سال هم بازار میوه فروشی ها و شیرینی فروشی ها را داغ نکرد

تورم، طعم  غالب سفرة یلدا

حساب های انگشتی نشان 
می دهد خرید ملزومات 

یلدا برای خانوارهای ایرانی 
بین 600 تا 750 هزار تومان 

تمام می شود که برای 
بسیاری از خانوارها هزینه 
باالیی است. این محاسبه 

بر مبنای خانوار چهار نفری 
صورت گرفته است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
اینکه واردات گاز از ترکمنســتان در حال نهایی 
شدن اســت و کار به خوبی پیش می رود گفت: 
مخازن نفــت و گاز ایران در دنیــا پیچیده ترین 
مخازن هستند و دوره تولید آسان نفت تمام شده و 

اولویت ما در صنعت نفت فناوری است.
به گزارش ایسنا، محســن خجسته  مهر در 
جمع خبرنگاران درباره افزایش ظرفیت تولید گاز 
گفت: اولین ردیف فاز ۱4 پارس جنوبی با ظرفیت 

شیرین سازی حدود ۱۲ میلیون متر مکعب در روز به بهره برداری 
می رسد. همچنین توسعه فاز ۱۱ با شتاب خوبی جلو می رود.

وی با بیان اینکه اولویت ما توسعه فاز ۱۱ است، گفت: سال آینده 
بخشــی از تولید فاز ۱۱ به مدار می آید و از ظرفیت خالی شیرین 
سازی سایر فازها و سکوی فاز ۱۲ استفاده می کنیم تا سریعتر به 
تولید برسیم.مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه برنامه خوبی 
برای افزایش تولید گاز در سال آینده داریم، تاکید کرد: اولین فاز 
میدان گازی کیش با حدود ۱۳0 میلیون متر مکعب همچنین 
ظرفیت جدید تولید گاز در شرکت مناطق نفت مرکزی برنامه ریزی 
شده است.خجسته مهر با بیان اینکه همچنین ۱0 طرح ضربتی را 
آغاز کردیم و وارد مرحله مناقصات شده ایم که ظرفیت خوبی برای 

سازندگان داخلی و اشتغال در پی خواهد داشت، 
تاکید کرد: برنامه ما این است تا ظرف هشت سال 
آینده به تولید یک میلیــارد و 500 میلیون متر 
مکعب گاز برسیم.وی درباره تمدید قرارداد گازی 
با ترکیه نیز گفت: مذاکرات درباره تمدید قرارداد با 

این کشور در حال انجام است.
خجسته  مهر با اشاره به ساز و کار فروش نفت 
اظهار کرد: فروش تابع قوانین و مقرراتی در بخش 
مالی، بازاریابی و فروش است و هر مجموعه ای که 
شرایط الزم را داشته باشد می تواند نفت خریده و بفروشد، اظهار 
کرد: ما برای عمده گازهایی که ســوزانده می شوند پروژه داریم و 
اکنون کار ما این است که به پروژه ها شتاب بدهیم و موانع را برطرف 
کنیم تا گازها را جمع آوری کنیم.مدیرعامل شرکت ملی نفت با 
بیان اینکه در پارس جنوبی ۱00 میلیون دالر برای این پروژه ها 
ســرمایه گذاری و مناقصات آن برگزار می شــود و از بخش های 
مختلف دعوت می کنیم در پروژه ها مشارکت داشته باشند، اظهار 
کرد: ما برای تهاتر هرگونه خدمات و ساز و کاری که قانون اجازه 
بدهد مشکلی نداریم.به گفته وی مذاکرات برای تهاتر در حال انجام 
است ولی هنوز به جمع بندی نرسیدیم. به محض طی شدن مراحل 

قانونی، اجرا خواهد شد.

محســن رضایی گفت: از ابتدای دی 
۱400 رقم یارانه ها دو برابر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، 
محسن رضایی با تبیین خبرهای خوش 
اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده 
بود، اظهار کرد: طبق الیحه بودجه قرار بود 
یارانه ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما 
آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش 
یارانه ها برای ســه ماه باقی مانده سال نیز 

اعمال شود.وی افزود: مسئوالن اجرایی تالش خواهند کرد 
که در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه ها را دو برابر کنند و 
اگر این طرح به خوبی انجام شود هر خانوار 4 نفره ۸00 هزار 

تومان کاال و پول دریافت خواهند کرد.
رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما 
به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن 
کارتی در اختیار خانوارها قرار می گیرد که بخشی از یارانه ها 
به شکل کاال به مردم ارائه می شود، اما به علت اینکه این بن 

کارت آماده نشد به دی موکول شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: خبر خوش دیگر 
این است که یکی از شیرهای خلق پول بدون پشتوانه در 

بودجه را کــه آذر تحویل مجلس دادیم 
بستیم یعنی یکی از عواملی که پول های 
بدون پشتوانه منتشــر می کرد فروش 

ارزهای نفتی دولت به بانک مرکزی بود.
رضایی گفــت: این ارزهــا به بانک 
مرکزی می رفــت و تبدیل به پایه پولی 
می شــد و این پایــه پولی در اســتخر 
نقدینگی کشــور هفت برابر می شد به 
همین علت نقدینگی افزایش می یافت 
بدون آنکه تأثیر قابل توجهی در تولید صنعت ملی داشته 

باشد.
وی افزود: 50 سال بود که این رویه ادامه داشت یعنی از 
سال 5۱ که درآمدهای نفتی ایران چند برابر افزایش یافت 
این مشکل به طور جدی تر و وسیع تری وارد اقتصاد ملی 
شد و متأسفانه این شیوه غلط تا همین دولت ادامه داشت.

رضایی از نمایندگان مجلس خواست که کمک کنند تا 
این شیر به طور کامل بسته شود به نحوی که دولت ارزهای 
نفتی را به بانک های کشور و بانک ملی بفروشد و همین 
پولی که اکنون موجود است جابجا شود تا دیگر پول بدون 

پشتوانه که تأثیری در تولید ملی ندارد خلق نشود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

دوره تولید آسان نفت تمام شد
محسن رضایی:

یارانه ها از ابتدای دی دو برابر می شود

خبر

جریان ثبت حقوق و مزایای دســتگاه های 
اجرایی نشان می دهد که باالترین میانگین خالص 
حقوق در پست های مختلف ، ۲4 میلیون تومان 

برای استاندار و همتراز آن بوده است.
به گزارش ایســنا، ثبت جزئیــات حقوق و 
مزایای دســتگاه های اجرایی براساس ماده ۲۹ 
قانون برنامه ششم توســعه انجام می شود و در 
همین راستا سامانه ثبت حقوق و مزایا در اواخر 
ســال ۱۳۹۶ راه اندازی شــد و از ابتدای سال 
۱۳۹۷ دستگاه های مشــمول باید برای ورود 
اطالعات حقوق اقــدام می کردند.با این وجود 
گزارش ســازمان اداری و استخدامی نشان داد 
که حتی تا ســال جاری تعدادی از دســتگاه ها 
و زیرمجموعه هــای آنها هنــوز ورود اطالعات 
نداشته اند، از این رو جهت اجرای تکلیف قانون 

بودجه پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت 
اطالعات در سامانه شد.

میانگین حقوق دریافتی وزیر، ۲0 میلیون
اما گزارش ها از وضعیت حقوق و مزایای ثبت 
شده دســتگاه های اجرایی )سه قوه( به تفکیک 
سطح پست آنها در سال جاری حاکی از آن است 
که باالترین میانگین خالص حقوق )حقوق منهای 
کسورات( مربوط به استاندار و همتراز آن با بیش از 

۲4.۳ میلیون تومان در هر ماه است.
میانگین خالص حقوق  برای وزیران بیش از 
۲0 میلیون تومان ثبت شده  و این در حالی است 
که میانگین خالص دریافتی معاون وزیر و همتراز 
آن بیش از وزیر بوده و تا ۲۱.۷ میلیون تومان اعالم 
شده است. میانگین خالص پرداختی به نمایندگان 

مجلس  نیز ۱۷.4 میلیون تومان ثبت شده است.

براساس این گزارش میانگین خالص حقوق 
معاون موسسه یا معاون سازمان و همتراز آن ۱۹.۷ 
میلیون، مدیرکل و همتراز ۱۷.۲ میلیون، معاون 

مدیرکل و همتراز ۱۳.۱ میلیون تومان است.
در سایر پســت ها نیز میانگین خالص حقوق 
رئیــس اداره و همتــراز آن ۱۲.۸، رئیس گروه و 
همتراز ۱۳.۲ میلیون و کارشناس و همتراز ۹.5 

میلیون تومان ثبت شده است.
بیشترین اضافه کار برای کیست؟

در رابطــه با جزئیــات پرداخــت حقوق در 
پست های مختلف، نیز باالترین میانگین اضافه کار 
برای استاندار و همتراز آن با بیش از ۷.۹ میلیون 

تومان اعالم شده است.
میانگین اضافه کار وزیر ۶.۱ میلیون و معاون 
وزیر نیز به ۶.۲ میلیون تومان می رسد که بعد از 

استاندار، باالترین متوسط اضافه کار است.
 باالترین میانگین رفاهی 

برای معاونان وزیر و موسسات
همچنین وضعیت میانگین رفاهی پرداخت 
شده بین پســت های مختلف نشان می دهد که 
رقم پرداخت شــده برای وزیر و همتراز آن ۷.4 
میلیون و معاون وزیر ۱۲ میلیون تومان است ولی 

باالترین میانگین به معاون موسسه با ۱۳ میلیون 
تومان اختصــاص دارد.میانگین رفاهی که برای 
نمایندگان مجلس  پرداخت شده به ۸.۱ میلیون 
تومان می رسد و برای استاندار  ۸.5 میلیون تومان 
است.الزم به یادآوری است که این آمار ثبت شده 
به تدریج و با ورود کلیه دستگاه ها و درج اطالعات 

تکمیلی می تولند دستخوش تغییراتی شود.

وزیر، نماینده و استاندار چقدر حقوق می گیرند؟

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

 درخواست خودرویی عشقی
 از وزیر صمت

ایسنا- رئیــس 
ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار از وزیر 
صمت درخواســت 
کــرد همکاری های 

الزم برای عرضه خودرو در بورس کاال صورت بگیرد.
مجید عشقی در آیین افتتاح معامالت آتی مس 
و معامالت گواهی سپرده مس و میلگرد در بورس 
کاالی ایران با بیان اینکه یکی از رسالت های بورس 
کاال، تبدیل معامالت فیزیکی بــه معامالت اوراق 
بهادار است، ادامه داد: مشکالت زیادی در راه اندازی 
اوراق بهادار محصوالت صنعتی وجود داشت اما در 
نهایت این اتفاق افتاد.وی با بیان اینکه بورس کاال 
راه پر فراز و نشیبی را طی کرده است، اظهار کرد: با 
این حال درحال نزدیک شدن به معامله 50 میلیون 
محصول در بستر این بازار هستیم و بخش عمده ای 
از محصوالت صنعتی و پتروشیمی در فضای شفاف 

معامله می شود.
    

اصالح نظام پرداخت یارانه 
قیمت ذرت را ۸ هزار تومان می کند

ایلنا- سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت 
توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با 
اجرایی شدن سیاست اصالح نظم پرداخت یارانه 
دیگر ذرت با قیمت ۱۹00 تومانی عرضه نخواهد شد 
و باید برای خرید یک کیلو ذرت، حداقل ۸ هزار تومان 
هزینه کرد.حسن عباسی معروفان در پاسخ به این 
پرسش که اصالح نظام پرداخت یارانه چه تاثیری 
روی قیمت نهایی نهاده های دامی می گذارد؟ گفت: 
نهاده های دامی با ارز 4۲00 تومانی وارد و به همین 
دلیل قیمت ذرت در بندر امام، کیلویی ۱۹00 تومان 
تمام می شد که با احتســاب کرایه حمل بر اساس 
دوری و نزدیکی به مقصد، نــرخ ذرت به ۲۲00 تا 
۲400 تومان می رسید.این مقام مسئول ادامه داد: 
قیمت ذرت در استان های مختلف متفاوت است 
چراکه کرایه حمل این بار مثال برای یزد و خوزستان 
فرق دارد.به گفته وی، نهاده های دامی عبارتند از 
کنجاله سویا، ذرت، جو و کنجاله روغن. باید بگویم 
بعد از اینکه از دانه های روغنی روغن گیری می کردند 

کنجاله آن قابلیت خوراک دام شدن را دارند.
    

وزیر صنعت:
 تولید خودرو ایرانی در دیگر 

کشورها از سر گرفته شد
ایرنــا- وزیــر 
صنعــت، معــدن 
و تجــارت گفــت: 
ســایت ها و خطوط 
تولیدی در سنگال، 

جمهوری آذربایجان، ســوریه و عــراق داریم که 
به تدریج در حال فعال ســازی و توســعه هستند.

سیدرضا فاطمی امین با اشاره به از سرگیری فعالیت 
سایت های خارجی تولید خودروی ایرانی در دیگر 
کشورها، افزود: از ابتدای حضور در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در دولت سیزدهم، موضوع صادرات 
۳0 درصد از خودروهای تولیــدی را در افق ۱404 
مطرح کردم که در این زمینه، راه اندازی و توســعه 
خطوط تولید خــودرو در خارج از کشــور یکی از 
الزامات و راهکارها اســت. وی بیان داشــت: هفته 
گذشته خط تولید مربوط به ایران خودرو در سنگال 

که مدتی تعطیل شده بود، مجدد فعال شد.
    

کویت به تجار ایران ویزا نمی دهد
ایلنا- رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران 
و کویت اظهار داشــت: کویتی ها متاسفانه مدتی 
اســت که به تجار ما ویزا نمی دهند و امکان برای 
تجار جدید برای کار کردن در این کشــور فراهم 
نیست. اگر کسی هم با کویت کار می کند کسانی 
هســتند که از قبل آنجا بوده اند.هانی فیصلی در 
مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و کویت گفت: 
تجارت ما با کویت نسبت به سابق بسیار کم شده 
اســت و جز عدم صدور ویزا، یکــی از دالیل این 

موضوع مسئله شیوع کرونا است. 
    

هشدار خزانه داری کل وزارت اقتصاد
 فریب درخواست 

واریز وجه را نخورید
خبرآنالین- خزانــه داری کل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی هشدار داد: فریب افراد سودجو 
که با اعالم شماره کارت مجازی خزانه، درخواست 
واریز وجه می کننــد را نخورید.خزانه داری کل 
وزارت اقتصــاد در اطالعیــه ای اعالم کــرد: در 
روزهای گذشته افراد سودجو به عناوین مختلف 
با افراد تماس گرفته و برای تحویل جایزه، شماره 
کارت مجــازی خزانه داری کل کشــور را اعالم 

می کنند.
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