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زنبیل
 کاهش قیمت

گوجه، پیاز و سیب زمینی

ایســنا| بررســی 
میوه  انــواع  قیمــت 
و ســبزی در ســطح 
و  اصلــی  میادیــن 
عمــده توزیع حکایت 
از آن دارد کــه قیمت 
گوجه فرنگی، ســیب زمینی و پیــاز کاهش قابل 
توجهی داشته است. اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی درباره کاهش قیمت ها 
گفت: »افت قیمت گوجه، سیب زمینی و پیاز بیش 
از تصور و تجربه ســال های گذشــته فعاالن این 
حوزه بوده و شــرایطی بر بازار و حوزه کشــاورزی 
حاکم شده که قیمت برخی از اقالم بشدت کاهش 
یافته و عاملی شده تا قیمت محصوالت حتی برای 
کشاورز به صرفه نباشد. در ســال های گذشته نیز 
در ایام دهه اول محرم قیمت میوه و انواع ســبزی 
روند نزولی داشــت که در  ســال جــاری بیش از 
گذشــته افت قیمت میوه و سبزی به ثبت رسیده 
است. حوزه کشــاورزی نیاز به برنامه ریزی مدون 
و بلندمدت در زمینه کاشــت، برداشت و صادرات 
دارد و ایــن درحالی اســت که در شــرایط فعلی 

برنامه ریزی و تصمیم گیری ها کوتاه مدت است.«

 افت بی سابقه
قیمت وام مسکن

ایســنا| جهــش 
قیمــت خانــه منجر 
۷۳ درصدی  افــت  به 
معامــالت و ریــزش 
اوراق  قیمت  بی سابقه 
تسهیالت مسکن شده 
است. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه 
۱۳۹۸ به ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید که البته 
نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت اما نسبت 
به ماه مشابه  سال قبل ۷۶ درصد افزایش نشان داد. با 
وجودی که بازار به حد اشباع قیمت رسیده و انتظار 
می رود برای سه تا چهار  سال مسیر ثبات را در پیش 
بگیرد، افت توان خرید متقاضیان از یک طرف و عدم 
همخوانی سقف تســهیالت با قیمت روز مسکن، به 
کاهش شــدید تقاضا برای دریافت وام منجر شــده 
است. آن طور که مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن 
گفته اســت، شــرایط فعلی به لحاظ قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن بی سابقه بوده و تاکنون قیمت اوراق 
به این میزان ریزش نداشته است. محمدحسن مرادی 
البته مقطع زمانی حاضر را بهترین فرصت برای خرید 
اوراق به منظور دریافت تسهیالت خرید مسکن برای 
متقاضیان عنوان کرده است. با وجود این، کارشناسان 
معتقدند اگرچه قیمت خرید اوراق تسهیالت مسکن 
)تسه( کاهش یافته اما متقاضیان واقعی، قدرت خرید 

خانه را ندارند.

فاطمه صفری| »وام الزم هستم. از کجا وام بگیرم؟« این 
پرسش را بارها مردم از مشتریان بانک های مختلف می پرسند. 
مشــتریانی که معموال به دنبال وام های خرد و کوچک زیر 
100 میلیون تومان هستند و البته بانک ها هم معموال رقمی 
باالتر از این به مشتریان عادی وام نمی دهند. درحال حاضر 
متداول ترین وام های کوچکی که بانک ها پرداخت می کنند، 
وام های 10 میلیون تومانی و کمتر هستند و بیشترین وام را 
با عنوان وام جعاله و رقمی حدود 50 میلیون تومان پرداخت 
می کنند. البته وام های تــا 100 میلیون تومان هم در برخی 
بانک ها وجود دارد، اما شرایط آنها برای اعطای این وام ها بسیار 

سختگیرانه است و بهتر است دورشان را خط بکشید.
وام های 50 میلیون تومانی را از کجا بگیریم؟

وام های 50 میلیون تومانی در سه بانک ملت، ملی و تجارت 
پرداخت می شود. این وام ها بیشتر تحت عنوان وام جعاله یا 
همان تعمیرات مسکن پرداخت می شود و البته معموال برای 
پرداخت این وام ها سختگیری خاصی ندارند که حتما اثبات 
کنید این وام را برای تعمیرات مســکن گرفته اید. خود این 
بانک ها می گویند که برای تسهیالت 50 میلیون تومانی سود 
18 درصدی می گیرند. این موضوع می تواند برای خریداران 
مسکن یک برگ برنده باشد، چراکه آنها می توانند بدون خرید 
اوراق و صرف چیزی حدود 10-11 میلیون تومان برای خرید 
برگه های وام، 50 میلیون تومان را با همان ســود 18 درصد 
اوراق از این سه بانک وام بگیرند، اما وام جعاله این بانک ها یک 
نکته منفی نسبت به وام مسکن دارد و آن مهلت بازپرداخت 
است. این بانک ها از شما می خواهند که وام جعاله شان را سه 
ساله تسویه کنید، اما بانک مسکن مهلت 10 تا 12 ساله برای 

بازپرداخت وام هایش به شما می دهد. 
شرط عجیب برخی بانک ها برای وام های خرد

در میان بانک های ایران برخی شــرایط سفت و سختی 
برای پرداخت وام های خرد تعیین می کنند. بعضی به شما 
می گویند کــه حداقل تا 6 ماه باید ســپرده گذاری کنید یا 

ضامن تان حتما باید جواز کسب بیاورد و گرو بگذارد. بعضی 
دیگر هم می گویند که به ازای هــر 10 میلیون تومان  یک 
ضامن الزم است! یعنی اگر شما بخواهید 50 میلیون تومان 

وام بگیرید، به پنج ضامن نیاز دارید.
بعضی بانک های خصوصی رقم های باالتری به شــما وام 
می دهند، اما یک شرط نه چندان مطلوب برای پرداخت وام 
پیش پای شما می گذارند. آنها تا 100 میلیون تومان هم به 
شــما وام می دهند، منتهای مراتب باید رقمی باالتر یعنی 
حدود 120 تا 150 میلیون تومان سپرده کنید، تا بتوانید این 
وام را بگیرید! درواقع بانک هایی که تا 100 میلیون تومان به 
شما وام می دهند، می گویند باید ســپرده ای در بانک شان 
ایجاد کنید که آنهــا بتوانند حدود 70 تــا 80 درصد مبلغ 
سپرده تان وام بدهند. البته تا پایان اقساط تان هم نمی توانید 
حساب سپرده تان را ببندید. مهلت بازپرداخت این نوع وام ها 

معموال چهار ساله است. 
وام های 8 تا 10 میلیون تومانی را از کجا بگیریم؟

بقیه بانک ها به شما وامی با عنوان وام خرید کاال می دهند 
که مبلغ آن بین 8 تا 10 میلیون تومان اســت، البته نیازی 
نیســت که به بانک ها فاکتور خرید بدهید یا ثابت کنید که 
می خواهید کاالیــی را بخرید. بانک های رفاه و پاســارگاد و 
همین طور اقتصاد نوین به شما 10 میلیون تومان وام می دهند. 
بانک های آینده، پارسیان و ســامان هم وام های 8 میلیون 
تومانی در اختیارتان می گذارند. بیشتر این بانک ها مهلت 3 
ساله برای بازپرداخت وام های 8 تا 10 میلیون تومانی در نظر 
گرفته اند و گرچه خودشان رقم سود این دسته از وام ها را بین 
18 تا 21 درصد عنوان می کنند، اما وقتی دفترچه اقساط به 
دست تان می رسد، متوجه می شــوید که گاهی سودهایی 
تا 24 درصد هم اعمال کرده اند.  بــرای گرفتن وام های 8 تا 
10 میلیون تومانی در تمام این بانک ها نیاز به سپرده گذاری 
دارید و معموال یکی از پیش شرط های پرداخت این نوع وام 
این اســت که 2میلیون تومان از مبلغ وام تا پایان پرداخت 

اقساط در حساب تان بلوکه شود. 
چقدر در صف انتظار بمانیم؟

 برای دریافت  وام های کمتر از 100 میلیون تومان یا همان 
وام های خرد چقدر باید  در صف انتظار ماند؟

یکی  از شعب بانک ملی در پاســخ به این سوال می گوید 
بستگی به نوع وام دارد، اگر وام تان در دسته وام های ضروری 
قرار بگیرد، کمتر از یک هفته پرداخت می شود، در صورتی 

که اگر جز وام های ضروری و فوری نباشد، باید در نوبت قرار 
بگیرد، تا موعد پرداخت وام برسد.«  

بیشتر شــعبات بانک ملی زمان خاصی را برای پرداخت 
وام هایشان مشخص نمی کنند و به مشتریان می گویند باید 
در نوبت بمانید تا ببینیم چه زمانی اعتبار پرداخت می شود؟! 
البته بانک ملی یک تبصره دارد و آن این که اگر بخواهید وام 
ضروری بگیرید، این وام کمتر از یک هفته پرداخت می شود. 

محدودیتخریدبنزینبدونکارتشخصیبیشترمیشود

فکرکارتسوختجایگاهدارانرا
ازسرتانبیرونکنید!

یکمنبعآگاهدرپاسخبه»شهروند«:
میزانسوختگیریباکارتجایگاهدارانبه15لیترکاهشپیدامیکند

شهروند| محدودیت های جدیدی برای سوخت گیری 
در راه اســت. آن گونه که یک مقام آگاه به »شــهروند« 
می گوید: »دولت در نظر دارد میزان ســوخت گیری با 
استفاده از کارت جایگاهدارها را به 15لیتر و کارت های 
شخصی را به 30 لیتر کاهش دهد.« هرچند به گفته این 
منبع آگاه هنوز این تصمیم ها قطعی نشده است، اما به 
نظر می رسد دولت سعی دارد مردم را مجاب به استفاده 
از کارت سوخت شخصی کرده و رفته رفته شرایط را برای 
اجرای دوباره ســهمیه بندی آغاز کند. فریدون اسعدی، 
کارشناس انرژی البته معتقد است که سرعت رشد مصرف 
بنزین در اقتصاد ایران بیش از تولید است و اگر اصالحات 
قیمتی رخ ندهــد، دیر یا زود دوبــاره وارد کننده بنزین 

خواهیم بود.  
به گفته او میــزان مصرف بنزیــن در روزهای پایانی 
شــهریور که با افزایش مســافرت های تابستانه مواجه 

بودیم، به روزی 120 میلیون لیتر رسیده است: »بی تردید 
سیاست استفاده از کارت هوشمند سوخت می تواند به 
تعادل در بازار عرضه و تقاضای سوخت منجر شود.  به طور 
قطع هر محدودیتی ســختی هایی هم به همراه خواهد 
داشــت، اما در شــرایط فعلی چاره ای جز احیای دوباره 

کارت سوخت نداشتیم.« 
قیمت گذاری بنزین براساس نظام عرضه و تقاضا 

اسعدی، کارشــناس انرژی با اشــاره به ناکارایی بازار 
انرژی ایران، شرایط پیش آمده را ناشی از مداخله نابجای 
دولت دانست و ادامه داد: »نظام قیمت گذاری انرژی باید 
براساس مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا رفتار کند. اما 
از آنجایی که بنزین یک کاالی عمومی اســت که اتفاقا 
حساسیت های اجتماعی نســبت به آن باالست، دولت 
نتوانسته اجازه دهد که قیمت این فرآورده براساس قیمت 

فوب خلیج فارس عرضه شود.« 

بررسیمیدانی»شهروند«
ازشرایطونحوهپرداختتسهیالتخرددربانکها

»وام الزم ها« 
 کجا

سر بزنند؟

8
دخلوخرج

بیشترین بیکاران ایران ۱5 تا ۲۹ ساله هستند. وزارت کار با اعالم این آمار توضیح داده است علت باال 
بودن نرخ بیکاری در این گروه سنی معموال پایان تحصیالت تکمیلی و توقع کسب شغل بهتر و متناسب با 
تحصیالت تکمیلی است. همچنین کمترین نرخ بیکاری بلندمدت در میان مردان و زنان در  سال گذشته 
مربوط به رده سنی ۳۰ ســاله با نرخ ۲.۸ درصد است و دلیل آن نیز عالوه بر افزایش سن، اولویت داشتن 

شغل نسبت به ماهیت آن است.

15 تا 29 ساله ها 
 بیکارترین
جوانان ایرانی 
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دیوارمنزلمحکمشوند.

پاسخکارشناسیبهیکپرسش:
چرا بانک ها برای پرداخت وام سختگیری می کنند؟

ازاحمدحاتمییزد،کارشناسبانکیمیپرســیمکهچرابانکهابرایپرداختوامهایخردبهمردم
سختگیریمیکنند؟واوبه»شهروند«توضیحمیدهد:»بیشتربانکهادرحالحاضرازنبودسرمایهکافی
رنجمیبرندوبههمیندلیلپرداختوامبرایآنهادشواراست.ضمناینکهبسیاریازمتقاضیانوام،
انتظاروامهایقرضالحسنهدارندوازتواناییمالیکافیبرخوردارنیستند.ایندرحالیاستکهبانکها

موسساتخیریهنیستندکهوامهایباسودصفردراختیارتماممردمبگذارند.«
اوادامهمیدهد:»درحالحاضرنرختورمچیزیحدود40درصداستوبانکهاپولشانراباسود18تا
20درصددراختیارمردممیگذارندوتاهمینجایکاریعنیسپردهگذارضررمیکندباتورمیکهدوبرابر

سودسپردهاست،پولشرادربانکهاسپردهکند.«
حاتمییزدتاکیدمیکند:»درجایجایدنیابانکهابهعنوانموسساتتجاریشناختهمیشوندو
بایدسودآوریداشتهباشند.همچنینباتوجهبهاینکهپولمردمدراختیاربانکهاست،آنهاموظفند
ازاینطریقبهسودآوریبرسند،تاتواناییپرداختسودبهسپردهگذارانشانراداشتهباشند.بنابراین
نمیتوانبهبانکهاخردهگرفتکهچرابرایاطمینانازاینکهمشــتریمیتواندپولراپسبدهد،

سختگیریمیکنند.«


