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زنبیل
افت تقاضا برای طال

مهر|  مسعود یزدانی، 
اتحادیه  نایب رئیــس 
طال، جواهر و سکه با 
بیان این کــه در بازار 
برای  تقاضــا  داخلی 
طــال کاهــش یافته 
اســت،گفت: » در صورتی که رویکرد فعلی بانک 
مرکزی در کنترل بازار ارز ادامــه یابد،طال ارزان 
خواهد شــد.« یزدانی  درباره این کــه چرا به رغم 
افزایش قیمت جهانی طال، قیمت این کاال در بازار 
داخلی تقریبا ثابت بوده اســت، گفــت:»در بازار 
داخلی تقاضا برای طال کاهش یافته است.« وی با 
اشــاره به کاهش نرخ ارز و احتمال ادامه این روند 
در داخل کشــور اضافه کرد: »با این شرایط مردم 
رغبتــی برای خرید طــال ندارنــد« .نایب رئیس 
اتحادیه طال، جواهر و سکه با بیان این که رویکرد 
فعلی بانک مرکزی بســیار رویکرد مناسبی است، 
گفت:»اگر این رویکرد ادامه یابد و مسئوالن بانک 
مرکزی بتواننــد عرضه و تقاضــا را کنترل کنند 

احتمال کاهش قیمت طال وجود دارد.«

 قیمت مرکبات
 پایین تر از 2 هزار تومان نمی آید

وزیر  معــاون  مهر| 
با  کشــاورزی  جهاد 
بیــان این کــه اجازه 
قیمــت  نمی دهیــم 
مرکبات در باغات، از 
کیلویی ۲ هزار تومان 
پایین تر آید، گفت: »در صورت همکاری میادین، 
گوجه فرنگــی حداکثــر ۳۲۰۰ تومــان عرضه 
می شود.« حسین شیرزاد با تأکید بر این که قطعا 
اجــازه نخواهیم داد قیمت مرکبــات در باغات از 
کیلویی ۲ هزار تومان پایین تــر بیاید، گفت:»هم 
اکنون قیمت این محصوالت در بــاغ، به ازای هر 
کیلوگرم، بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان است.« وی 
افزود:»از روز گذشــته، اتحادیه های منطقه ای و 
روســتایی، خرید توافقــی مرکبــات را با قیمت 
کیلویی ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان آغاز کرده اند و این 
قیمت به حدود ۱۹۰۰ تومان نیز خواهد رسید.« 
وی ادامــه داد: »در صورتی کــه میادین میوه و 
تره بار با ما همکاری کنند، تعــادل قیمتی ایجاد 
می شود و گوجه در کالنشهرها به قیمت ۳۰۰۰ تا 
۳۲۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می شود، 
بــرای  نگرانــی  بنابرایــن جــای هیچ گونــه 
مصرف کننــدگان و همچنیــن کارخانه های رب 

وجود ندارد.«

گوشی های توقیفی منتظر رأی دادگاه

ایرنا| عضــو انجمن 
واردکننــدگان تلفن 
گفــت:  همــراه 
تلفن  »گوشــی های 
همراهی که توســط 
قضائــی  مقام هــای 
توقیف شــده اند، برای ورود به بازار باید در انتظار 
تعیین تکلیف نهایی باشند.« دوم آبان ماه امسال 
اعالم شد بیش از ۱۲۰ هزار گوشی تلفن همراه که 
واردکنندگان با وجــود دریافت ارز دولتی آن را با 
نــرخ آزاد عرضه کرده بودند، از ســوی مقام های 
قضائی توقیف شده اســت تا به پرونده متخلفان 
رسیدگی شــود. محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز همان روز اعالم 
کرد: » برای رفع کمبود گوشــی تلفن همراه در 
کشور قرار بود گوشــی های توقیفی رفع مشکل و 
به بازار عرضه شــوند که تاکنون این کار عملیاتی 

نشده است.«
در همیــن پیونــد، »مهــدی عبقــری« عضو 
همــراه  تلفــن  واردکننــدگان  هیأت مدیــره 
گفت:»تعیین تکلیف نهایی گوشــی های توقیفی 
به طور قطع برعهده مقام های قضائی اســت و اگر 
آنها هرچه زودتر دراین بــاره تصمیم گیری کنند 
سرنوشــت گوشــی ها برای ورود به بازار روشن 
خواهد شــد.« وی به برگزاری نشســت مشترک 
محمدجــواد آذری جهرمــی وزیرارتباطــات و 
فناوری اطالعــات و رضا رحمانــی وزیرصنعت، 
معدن و تجــارت در هفته گذشــته و توافق های 
صــورت گرفتــه اشــاره و در عین حــال تأکید 

کرد:»باید منتظر اعالم نظر قوه قضائیه ماند.«

فاطمه صفری- شــهروند| »وام ازدواج همان 
15 میلیون تومــان می ماند.« این خبری اســت که 
از البه الی اعــداد الیحه بودجه 98 نشــت کرده و به 
رسانه ها رسیده است. گر چه این رقم هنوز به تصویب 
نرســیده اســت، اما این خبر واکنش های بســیاری 
در فضای مجازی داشــت. بیشــتر کاربران جوان در 
اعتراض به این مبلغ نوشــته بودند که اگر تا پارسال 
یک زوج می توانستند با 30 میلیون تومان خانه رهن 
کنند، در حال حاضر این مبلغ تنها برای نیمی از رهن 
خانه کفاف می دهد. برخی کاربران دیگر هم نوشــته 
بودند که با  15 میلیون تومان در ســال های گذشته 
می توانستند یک دست جهیزیه کامل خریداری کنند 
اما االن با این پول تنهــا می توانند یک یخچال فریزر 
و اجاق گاز تهیه کنند و البته افراد زیادی هم نوشــته 
بودند که با این مشــکالت اقتصادی و بیکاری عطای 

ازدواج را فعال به لقایش بخشیده اند. 
با وجود این مشــکالت وام ازدواج یک طرفه نیست 
و صرفا به مــردم خالصه نمی شــود و بانک ها هم به 
این وام های ارزانقیمت اعتراض دارند. حاال بســیاری 
از بانک ها ترازشــان منفی اســت و گزارش های بازار 
سرمایه نشان می دهد که آنها زیان ده هستند. بنابراین 
طبیعی اســت که آنها تمایلی نداشــته باشند که سه 
 سال پول شان را بدون ســود در اختیار مشتریان قرار 
دهند. از طرفی برخی نمایندگان مجلس معتقدند که 
اعتراض بانک ها وارد نیست و آنها نباید از سپرده های 
قرض الحسنه استفاده شــخصی کنند و سپرده های 
قرض الحســنه به اندازه ای اســت کــه بانک ها نفری 
30 میلیون تومان به جای 15 میلیون تومان وام دهند. 
بانک ها پیش از این ســپرده های قرض الحســنه را به  
عنوان وام در اختیار کارکنان خود قرار می دادند اما با 
قانونی که بانک مرکزی گذاشت، آنها دیگر حق ندارند 
منابع قرض الحســنه را صرف وام به کارمندان شــان 
کنند. با وجود این راضی کــردن بانک ها به پرداخت 

این مدل وام های ارزان به مردم کار  سختی است!

وام ازدواج کافی نیست
خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد که بر اساس 

آن اعالم شــده بود جزییات الیحه بودجه  سال ۹۸ 
نشان می دهد که وام قرض الحســنه ازدواج جوانان 
15میلیون تومان مانند  سال جاری پیش بینی شده 
و الیحه بودجه با این رقم به مجلس ارســال خواهد 

کرد.
اما حاال زوج های جوان اعتقــاد دارند که با افزایش 
قیمت هــا  به نظر نمی رســد ایــن مبلــغ وام دیگر 
پاســخگوی هزینه ها باشــد و 15 میلیون تومان تنها 
کفاف خریــد 2-3 قلم جهیزیــه را می دهد؛ چرا که 
اگر  تا  سال گذشــته چندین قلم از کاالهای اساسی 
را برای زندگی  تازه شــان تهیــه می کردند، اکنون  با 
تورم موجود دیگر نمی توانند با قیمت قبلی جنســی 
را خریداری کنند. تا قبل از گرانی ها متوســط قیمت 
یخچال های ساید بای ســاید 4میلیون تومان بود که 
اکنون به 9 میلیون تومان رســیده و این به معنای آن 
اســت که 15 میلیون تومان دیگر جوابگوی هزینه ها 

نیست.  
 اما  با 15 میلیــون تومان چند قلــم کاال می توان 
خریداری کرد؟  اگر تا  سال گذشــته یکی از بهترین 
برند های تلویزیون نزدیک به 4 میلیــون تومان  بود، 
اکنون  کمترین قیمت برای خرید تلویزیون 8میلیون 
تومان اســت؛ به عبارتی دو برابر  سال گذشته یا با در 
نظر گرفتن یخچال های ساید بای ساید که 4میلیون 
تومان بــود  و اکنون به 9 میلیون تومان رســیده و به 
معنای آن است که 15 میلیون تومان دیگر جوابگوی 
هزینه ها نیست. ماشین لباسشویی هم که جزو اقالم 
اساسی زندگی محسوب می شــود،  سال 96 نزدیک 
به 5میلیــون تومان بود و اکنــون میانگین 8میلیون 
تومانی دارد. یا ماکروویو تا  ســال گذشــته میانگین 
قیمتی 2میلیون تومانی داشــت و اکنــون  میانگین 
قیمتی 4میلیون تومانی دارد، به عبارت دیگر تمامی 
قیمت ها دو برابر و بیش از آن می شــود، به طوری که 
این چهار قلم جنس 29 میلیون تومان تمام می شود و 
وام کمک هزینــه ازدواج همان بوده که بود.  به همین 
جهت ثابت نگه داشته شدن میزان وام قرض الحسنه 
ازدواج درحالی اســت که اکنون با توجه به نوســان 
قیمت ارز و تاثیر آن در بهای تمام شده لوازم خانگی، 

تورم،  مسکن و نظایر آن ارزش این رقم کاهش یافته و 
منطبق با شرایط روز کشور نیست. 

وام ازدواج به شرط سپرده گذاری!
اما پرداخــت وام ازدواج به همان راحتی اســت که 
مدیران می گویند؟ فرد متقاضی ابتدا باید در ســامانه 
وام ازدواج  ثبت نام و پس از ثبت نام و مشخص شــدن 
بانک مربوطه به شــعبه مورد نظر مراجعــه کند. اما 
این پروســه چقدر زمان بر اســت و چند روز به طول 
می انجامد؟ یکی از شعب بانک صادرات به »شهروند« 
می گوید: »از مدت زمان ارایــه مدارک تا دریافت وام 
نزدیک دو هفته طول می کشــد. البته  این موضوع را 
هم باید در نظر داشت که بســتگی به شعبه مربوطه 
هم دارد که جزو شــعبه های خلوت اســت یا شلوغ، 
چراکه بر پروســه رســیدگی به مدارک موثر است.« 
البته متقاضیــان وام ازدواج حرف دیگری داشــته و 
بیشترشــان از وضع موجود شــکایت دارند، چراکه 
بیشترشــان بیش از یک ماه اســت برای دریافت وام 
مراجعه کرده انــد، اما هنوز خبری از آن نیســت. اما 
برخی از بانک هــا هم طرح های جالبــی در قالب وام 
ازدواج بــرای جوانان قــرار داده اند، به عنــوان مثال 
بانک قرض الحســنه مهر ایران که طرح پیوند مهر را 
برای نو خانه ها در نظر گرفته اســت، البته نه برای وام 
15 میلیون تومانی، بلکه با مبلــغ 40 میلیون تومان 

در نظر گرفته شــده است. اما شــرایط و ضوابطی هم 
دارد. رئیس یکی از شــعب بانک مهر ایران در توضیح 
این موضوع به »شــهروند« می گویــد: »دریافت وام 
40میلیون تومانی ازدواج نیاز به ســپرده گذاری دارد 
و بازپرداخت آن بدون ســود  و 36 ماهه اســت!« که 
البته این موضوع جزو جدیدتریــن طرح ها برای وام 

ازدواج است. 
این موضوع درحالی رخ می دهد که تا  سال گذشته 
عده زیادی از زوج های جوان به صف های طوالنی وام 
ازدواج معترض بودنــد و بانک هایی که برای پرداخت 
وام ازدواج این دســت و آن دســت می کردند. گرچه 
بانک مرکزی به این مســأله ورود پیــدا کرد و صف 
طوالنی وام ازدواج را به ســرعت کوتاه کرد، اما هنوز 
هم بانک ها تمایلی بــرای پرداخت به موقع وام ازدواج 
نشان نمی دهند. به عنوان مثال و براساس اعالم جواد 
رضوی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی 
جوانان از ابتدای  سال 97 تا مرداد ماه حدود 440 هزار 
نفر برای وام ازدواج ثبت نام کرده بودند که تنها نیمی 

از آنها یعنی 200 هزار نفر وام ازدواج گرفتند. 
در این میــان بانک مرکــزی با بانک هایــی مانند 
بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، ســپه، رفاه، 
کشاورزی، مسکن، توســعه تعاون، قرض الحسنه مهر 
ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان برای پرداخت 

وام ازدواج به توافق رسید. 

 

بر
دخ

قیمت بنزین در بودجه 98 عد

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: »قیمت هر بشکه نفت در 
الیحه بودجه را به طور متوســط ۵۴ دالر لحاظ کردیم و این رقم مبنای محاسبات 
است، نرخ هر لیتر بنزین هم ۱۰۰۰ تومان پیش بینی شده است.« او درباره افزایش 

۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: »دوستان مجلس می گویند که این افزایش 
قیمتی به صورت پلکانی باشــد، یعنی حقوق کمتر، بیشــترین افزایش و حقوق بیشتر، 

کمترین افزایش را داشته باشد، این افزایش تا سقف ۲۰ درصد است، اما در برخی از گروه های شغلی 
افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد است.«

خوراکی گران تر و 2 قلم ارزان شد

بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت ُخرده فروشی مواد خوراکی در هفته منتهی به 
نهم آذر ماه را اعالم کرد. بر این اساس قیمت ۸گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش 
و ۲ گروه کاهش یافت.  بر همین اســاس، در هفته منتهی به نهم آذر ماه نرخ لبنیات 

۰.۵درصد، تخم مرغ ۲.۴ درصد، برنج ۰.۷ درصد، میوه های تازه یک درصد، سبزی های 
تازه ۱.۹ درصد، گوشــت قرمز ۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۵ درصد و چای ۰.۲ درصد نسبت به 

هفته قبل افزایش و نرخ حبوب ۰.۳ درصد و قند و شکر ۱.۱ درصد کاهش یافت.

برای کارت سوخت ثبت نام کردند

زیبا اسماعیلی، ســخنگوی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران از ابطال ۲ هزار کارت ســوخت مهاجر و مراجعه ۵.۵ میلیون نفر به سامانه 
ملی خدمات دولت همراه برای ثبت  درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی 

خبر داد. به گزارش مهر، او آمار نهایی ثبت نام کنندگان کارت ســوخت المثنی را 
۴۰۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: »۱۵۰ هزار نفر نیز به صورت مراجعه حضوری نسبت به 

ثبت درخواست کارت سوخت المثنی اقدام کرده اند.« 
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استقبال ایرانی ها از نیروگاه های خانگی خورشیدی بیشتر شده است

برق رایگان + 12 میلیون تومان درآمد
شــهروند|  دولت تصمیم دارد از خردادماه  سال ۹۸ 
قیمت برق مشــترکان پرمصرف را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد 
افزایش دهد، اما شما نه تنها می توانید برق تان را رایگان 
کنید که حتی از کنار آن ساالنه حدود ۱۲ میلیون تومان 
درآمد داشــته باشــید. برای این اتفاق کافی است که 
پنل های خورشیدی را روی پشت بام تان نصب کنید و 

درواقع صاحب یک نیروگاه خانگی برق شوید. 
محمدجــواد موســوی، عضو هیأت مدیــره انجمن 
انرژی هــای تجدیدپذیر در این بــاره می گوید: »درآمد 
احداث نیروگاه های پشت  بامی متفاوت است، اما به طور 
میانگین احداث یک نیروگاه در پشت بام منزل مسکونی، 
بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان در ماه درآمدزایی دارد که 

رقم ساالنه آن به حدود ۱۲ میلیون تومان می رسد.« 
او از اســتقبال مردم از احــداث نیروگاه های خانگی 
خورشــیدی خبر داده و گفته است: »سودآوری احداث 
نیروگاه پشت بامی، ساالنه حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد است. 
این موضوع به آن معناست که ایجاد نیروگاه های پشت 
بامی سودی بیشتر از ســود بانکی دارد و  همین مسأله 
موجب شده اســت که این نیروگاه ها با استقبال باالی 
مردم مواجه شود. البته باید گفت که میزان درآمد این نوع 

نیروگاه ها در مناطق مختلف متفاوت است.«
بــه گفته عضــو هیأت مدیــره انجمــن انرژی های 
تجدیدپذیــر، قطعــا در مناطق خوش تابــش میزان 
درآمدزایی نسبت به مناطق شمالی کشور بیشتر است، 
اما در مجموع باید گفت که احداث این نوع نیروگاه به نفع 

مشترکان است.
او درباره هزینه  احداث یک نیروگاه پشت بامی به ایسنا 
توضیح داده است: »بسته به ظرفیت، این هزینه متفاوت 
است، اما برای ظرفیت پنج کیلووات با ارز نیمایی حدود 
۴۲ تا ۴۵ میلیون تومان هزینه ایجاد یک نیروگاه است و 
طبق برآوردهای صورت گرفته، درآمد ساالنه یک نیروگاه 
پنج کیلوواتی، ۱۲ میلیون تومان بدون احتســاب تورم 
است و این میزان ظرف چهار تا پنج سال بازگشت سرمایه 

دارد.«
طبق اعــالم مدیران وزارت نیرو، مشــترکان خانگی 
می توانند با خرید پنل خورشیدی، عالوه بر رفع نیاز خود، 
مازاد برق تولیدی شان را ۱۰ برابر گران تر به شرکت توزیع 
برق بفروشند؛ یعنی هر کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان که 
این موضوع یک فرصت طالیی برای سرمایه گذاری در 

این حوزه به شمار می رود.
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نتیجه خرید بی رویه خارجی ها از بازارهای مرزی ایران در شب عید مشخص می شود. حسین راغفر، دخل و خرج

اقتصاددان با اعالم این موضوع به ایلنا گفته است که دولت باید هرچه زودتر جلوی این اتفاق را بگیرد و ما نباید 
افزایش میزان خرید مواد اساسی از سوی خارجی ها در مناطق مرزی را جزو صادرات بدانیم. بلکه این اتفاق  
چپاول مایحتاج و مواد مورد نیاز مردم است و با تغییر واژه نمی توان از عمق فاجعه کاست.  او با بیان این که 
در این مسأله منافع شبه دولتی ها و بنگاه های شبه خصوصی مطرح است گفت:» پیامدهای این اتفاق 
شب عید معلوم می شود و البته در توجیه آن خواهند گفت که اشکال پیش آمده ناشی از تحریم است!«

منتظر نتیجه 
خرید بی رویه 
خارجی ها از 
ایران باشید!
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بسـتن کمربنـد می تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
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