
س�رانجام دولت پس از ش�ش س�ال وعده و 
وعيد و اما و اگرهاي غير منطقي، حذف يارانه 
پر درآمد ها و مرفهين را از دوش�ب گذش�ته، 
همزمان ب�ا واريز يارانه ش�هريور ماه كليد زد. 
به گفت�ه مناب�ع آگاه ۷۰۰ تا ۸۰۰ ه�زار نفر در 
ليس�ت حذف ش�دگان قرار گرفته ان�د كه به 
تدريج از جمع يارانه بگي�ران خط مي خورند. 
موضوع يارانه ه��ا در اقتصاد ايران ب��راي امروز و 
ديروز نيس��ت. از اوايل دهه 80 اي��ن موضوع در 
فضاي اقتصادي كشور مطرح است. هدفمندسازي 
يارانه ها ابتدا در برنامه س��وم توسعه آمد و دولت 
اصالحات در سال آخر خود مي خواست قيمت ها 
را آزاد و يارانه ها را هدفمند كند كه در همان سال 
مجلس با آن مخالفت كرد؛ اين موضوع ادامه پيدا 
كرد تا اينكه محمود احمدي ن��ژاد رئيس دولت 
نهم و دهم در سال 8۶ س��خن از جراحي بزرگ 
در اقتصاد ك��رد و در ۲8 آذرماه س��ال 8۹ قانون 

هدفمندي يارانه ها اجرايي شد. 
نزدي��ك ب��ه ۹ س��ال از زم��ان اج��راي قان��ون 
هدفمندسازي يارانه ها مي گذرد و برخالف اهداف 
پيش بيني شده، به دليل اجراي اشتباه، اين قانون 

نتوانست در بهبود فاصله طبقاتي، رقابتي شدن 
اقتصاد، بهبود بخش توليد و صنعت و ساماندهي 
يارانه پنهان كاري از پيش ببرد. يكي از اصلي ترين 
انتقادها به نحوه اجراي قانون مربوط به وضعيت 
واريز يارانه نقدي است؛ سياستي كه قرار بود پنج 
سال ادامه داشته باشد، اما با اين حال هر سال بدتر 
از سال قبل اجرا ش��د تا جايي كه مورد نقد حتي 

خود مسئوالن كشوري نيز قرار گرفت. 
به گفته صاحبنظران، امروز و با گذش��ت ۹ سال 
نه تنها به اهداف قانون نرس��يديم، بلكه مبلغ 45 
هزار و 500 تومان يارانه نيز قدرت خريد آنچناني 
ن��دارد و تورم حاص��ل از هدفمن��دي يارانه ها را 
شاهد بوديم.  اساساً يارانه براي حمايت از اقشار 
كم درآمد و آس��يب پذير در نظر گرفته مي شود 
و بر اس��اس آمار ها بين ۶00 تا هزار و 300 هزار 
ميليارد تومان ياران��ه انرژي در س��ال پرداخت 
مي ش��ود، اما اين يارانه به هدف كه همان قش��ر 
آسيب پذير است، نمي رسد و شاهد نا عدالتي در 

توزيع اين يارانه هستيم. 
از اين رو، سال گذش��ته در خالل تصويب بودجه 
س��ال ۹8، مقرر ش��د كه دولت اين بار و برخالف 

س��ال هاي قبل كه صرفاً از روي كاغ��ذ اقدام به 
اجراي قانون مي ك��رد، غربالگ��ري را به صورت 

دقيق تر و با ثبات تر در دستور كار قرار دهد. 
از اوايل تابس��تان نيز با مصوبه دولت، قرار شد با 
تشكيل كميته اي چهارجانبه بين سازمان برنامه 
و بودجه كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
دستورالعمل حذف يارانه بگيران تهيه و از ابتداي 
پاييز اجرا شود؛ در همين راستا نيز شريعتمداري، 
وزير تعاون در اوايل شهريورماه با اعالم اينكه قرار 
اس��ت يارانه افراد »پرمصرف« حذف شود، زمان 

اجراي اين سياست را مهر ماه عنوان كرد. 
پيش از اين قرار ب��ود در مهرماه 800 ه��زار نفر از 
مرفهين از ليست يارانه بگيران حذف شوند، اما بنا 
به داليلي حذف ياران��ه پردرآمدها به تدريج انجام 
مي گيرد.  در اين خصوص يك مقام مس��ئول در 
گفت وگو با مهر با تأيي��د حذف دهك هاي باالي 
درآمدي از شمول دريافت يارانه نقدي در جريان 
واريز يارانه هاي نقدي شهريور ماه گفت: »ليست 
افراد واقع در دهك هاي پردرآمد توس��ط وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سازمان هدفمندي 
يارانه ها تحويل داده ش��د. س��ازمان هدفمندي 

يارانه ها نيز در واريز ديش��ب يارانه نقدي، ليست 
ارسالي از سوي وزارت تعاون را از شمول دريافت 

يارانه حذف كرد.« 
  يارانه ۸۰۰ هزار نفر قطع ش�د يا ۲۰۰هزار 

نفر؟
درخصوص تعداد حذف شدگان؛ يك مقام مسئول 
در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به 
پيگيري هاي مهر در مورد تعداد افرادي كه يارانه 
نقدي آنها ديشب قطع شده است، گفت: در اين 
مرحله فعاًل يارانه نقدي ۲00 هزار نفر قطع شده 
اس��ت و مابقي به تدريج درماه ه��اي آتي حذف 

مي شوند.« 
  ربيع�ي: يارانه طبقات متوس�ط و پايين 

جامعه قطع نمي شود
همچنين س��خنگوي دولت با بي��ان اينكه قطع 
يارانه ها قطعاً ش��امل طبقات متوس��ط و پايين 
نمي ش��ود، گفت: »اج��راي تصمي��م مجلس به 
زمينه هاي اجتماعي نياز دارد و االن زمينه براي 

قطع يارانه سه دهك فراهم نيست.« 
علي ربيعي در حاش��يه جلس��ه هيئت دولت در 
پاسخ به س��ؤالي در خصوص آخرين تصميمات 
براي قطع يارانه دهك هاي ب��االي جامعه اظهار 
داش��ت: »يارانه حدود ۷00 ال��ي 800 هزار نفر 
كه درآمد باالي ميلياردي در س��ال دارند، قطع 
مي ش��ود. براي شناس��ايي اين افراد كار دقيقي 
انجام شده است و مجموعه  هزينه هايي كه دارند و 
شاخص هايي همچون خودرو، مسكن و هزينه هاي 
خانوار مدنظر قرار گرفته است.« ربيعي افزود: »من 
آمار دقيق افرادي كه يارانه آنها قطع خواهد شد را 
در اختيار رسانه ها قرار مي دهم، اما قطع يارانه ها 
قطعاً شامل طبقات متوس��ط و پايين نمي شود و 

عدد 30 ميليون نفر مدنظر ما نيست.« 
وي با اش��اره به اينكه حذف يارانه ثروتمندان از 
اول مهر اجرايي مي شود، گفت: »تأكيد مي كنم 
طبقات متوسط مطمئن باشند ما تصميم غلطي 
نمي گيريم كه تأثير منفي بر درآمد آنها داش��ته 
باشد. پايگاه اطالعاتي ايرانيان بسيار دقيق بوده و 
اطالعات دقيقي در آن ثبت شده است. ما با آرامي 

در اين زمينه حركت كرديم.« 
اين اظه��ارات در حالي اس��ت كه در س��ال هاي 
گذشته به دليل اطالعات غلط سازمان هدفمندي 
يارانه ه��ا از وضعي��ت درآمدي خانواره��ا؛ يارانه 
اقشار متوسط نيز در ميان مرفهين و پر درآمد ها 
حذف ش��د و پيگيري آنها براي برقراري مجدد 
يارانه ها بي نتيجه مان��د. اميد مي رود كه در دوره 
جديد حذف يارانه مرفهين، اقشار متوسط قرباني 

مرفهين نشوند. 
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يارانه ۲۰۰ هزار مرفه حذف شد 
۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در ليست حذف شدگان قرار گرفته اند كه به تدريج از جمع يارانه بگيران خط مي خورند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

شمار بيكاران در مرز ۳ ميليون نفر
افت نرخ مشاركت در آخرين آمار وضعيت بازار كار نشان مي دهد 
در بازه يك ساله منتهي به بهار ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعيت در 
سن كار افزوده شده اند؛ اما همزمان از جمعيت فعال ۴۳ هزار نفر كم 
شده است، يعني اميد افراد به كاريابي در بازار كار كاهش يافته است. 
به گزارش تسنيم، بر اساس اطالعات مركز آمار ايران از جمعيت فعال 
كش��ور ۲4 ميليون و 383 هزار نفر شاغل بوده كه 8۹ درصد فعاالن را 
تشكيل مي دهد. همچنين 10 درصد شامل ۲ميليون و ۹5۷ هزار نفر 

بيكار بوده و نتوانسته شغلي براي خود دست و پا كنند. 
براس��اس نتايج طرح آمارگيري ني��روي كار در بهار ۹8، بررس��ي نرخ 
بيكاري افراد 10 س��اله و بيش تر نش��ان مي دهد ك��ه 10/8 درصد از 
جمعيت فعال )شاغل و بيكار(، بيكار بوده اند. بررسي روند تغييرات نرخ 
بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 

قبل )بهار 13۹۷(، 1/3 درصد كاهش يافته است. 
افت نرخ مش��اركت در آخرين آمارهاي مركز آمار ايران حكايت دارد 
كه در بازه يك ساله منتهي به بهار ۹8 حدود 800 هزار نفر به جمعيت 
در سن كار افزوده ش��ده اند؛ اما همزمان از جمعيت فعال 43 هزار نفر 
كم شده است و اين نشان مي دهد اميد افراد به كاريابي در بازار كار در 

حال افول است. 
بررسي سهم اشتغال ناقص نش��ان مي دهد كه در بهار ۹8، 10 درصد 
جمعيت شاغل، به داليل اقتصادي )فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا 
نكردن كار با ساعت بيش تر و...( كمتر از 44 ساعت در هفته كار كرده و 
آماده براي انجام كار اضافي بوده اند. اين در حالي است كه 3۹/3 درصد 
از شاغالن 10 ساله و بيش تر، 44 ساعت و بيش تر در هفته كار كرده اند. 
در سال ۹۷ بيش از 1۲ طرح يا برنامه براي ايجاد فرصت شغلي يا صيانت 
از اشتغال موجود عملياتي شد كه عمدتاً با مسئوليت وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي بوده است. در عين حال از كل طرح ها و برنامه هاي اجرا 
شده دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي و اس��تاني، 4۷1 هزار فرصت 
شغلي جديد در كشور ايجاد شده است. ضمن اينكه از هزار و 841 واحد 
اقتصادي مشكل دار حمايت شده است تا از اشتغال موجود اين واحدها 

كه بالغ بر 385/۷ هزار نفر بوده، صيانت شود. 

 

 آرامكو در يك شب ۵۰۰ ميليارد دالر
 از دست داد

حمله به تأسيسات ش�ركت ملي نفت عربس�تان لطمات وسيعي 
بر جا گذاشته، در حالي كه قرار اس�ت كه اين شركت تا چند هفته 
ديگر وارد بازار بورس شود. تحليلگران تخمين مي زنند كه ارزش 
اين ش�ركت با اين حمل�ه »۵۰۰ ميلي�ارد دالر افت كرده باش�د.« 
به گزارش ايس��نا، ش��ركت آرامكو در عربس��تان بع��د از حمله به دو 
پااليش��گاه »بقيق« و »خريص« سرنوش��ت نامعلومي در بازار بورس 

پيدا كرده است. 
امين ناصر، مهندس ۶1 س��اله س��عودي و مديرعامل شركت آرامكو، 
قصد دارد ظرف چند هفته آينده اين بزرگ ترين شركت نفتي جهان را 
وارد بازار بورس كند؛ اتفاقي كه بازارهاي بين المللي بورس بي صبرانه 
انتظارش را مي كش��ند، چراكه قرار بوده كه اين بزرگ ترين ورود يك 

شركت به بازار بورس از نظر حجم سرمايه باشد. 
شبكه ان تي وي در گزارشي به قلم ولفرام وايمر مي نويسد: رياض اميد دارد 
كه ارزش اين ش��ركت بيش از ۲ هزار ميليارد دالر تعيين شود. با نگاهي به 
ارزش ش��ركت »لوفت هانزا« كه ۷ ميليارد دالر است مي فهميم اگر چنين 
اتفاقي بيفتد ارزش آرامكو حدود 300 برابر »لوفت هانزا« خواهد ش��د.  اما 
حمالتي كه به پااليشگاه هاي »آرامكو« صورت گرفته صرفنظر از اينكه عامل 
آن شبه نظاميان حوثي يمن باشند يا يك گروه ديگر، عربستان را چه از نظر 
نظامي و چه از نظر اقتصادي تحت تأثير قرار داده است.  اين حمالت زيان هاي 
اقتصادي عظيمي به بار آورده اند كه بر ارزش آرامكو به سرعت تأثير گذاشته 
است. تحليلگران پتروشيمي در لندن مي گويند، سرمايه گذاران جهان از اين 
پس ريسك سرمايه گذاري در اين شركت را باالتر از گذشته مي دانند و ارزش 

سهام آرامكو در شرايط فعلي با خطر ريزش شديد روبه روست. 
از نظر آنها، حتي اگر اوضاع در اين ش��ركت به س��رعت به حال عادي 

بازگردد ارزش درازمدت اين شركت بايد كاماًل از نو ارزيابي شود. 
به گفته آنها، اكنون ديگر آسيب پذيري آرامكو بر همگان روشن شده 
و كسي ارزش درازمدت اين ش��ركت را بيش از 1/5 هزار ميليارد دالر 
ارزيابي نمي كند. با اين وصف مي توان گفت كه ارزش اين شركت تنها 

در يك شب دست كم 500 ميليارد دالر پايين آمده است. 
قرار بود كه اولين ورود آرامكو به بازار بورس در اوايل نوامبر اتفاق بيفتد. 
شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزير جديد انرژي عربستان، چند هفته 
پيش گفته بود، اين كشور درصدد است آرامكو را هرچه سريع تر وارد 
بازار بورس كند. حتي بنا بود آرامكو ابتدا فقط وارد بازار داخلي بورس 
شده و در سال ۲0۲0 وارد بازار بين المللي بورس )احتماالً لندن( شود. 

اينك با اين حمالت همه اين طرح ها به مخاطره افتاده است. 

 خطرات تقابل ايران و امريكا
 براي اقتصاد جهاني

يك بانك دانماركي در گزارشي هشدار داد كه افزايش تنش هاي 
بين اي�ران و امريكا مي تواند اقتص�اد جهاني را دچ�ار ركود كند. 
به گزارش فاركس استريت، دانسكه بانك دانمارك در گزارشي اعالم 
كرد كه افزايش تنش ها در منطقه خليج فارس تا جايي كه به تقابل بين 
ايران و امريكا منجر شود بسيار بعيد است، اما افزايش تنش ها بين اين 
دو كشور باعث وارد ش��دن اقتصاد جهاني به ركود و افزايش قيمت هر 
بشكه نفت به 150 دالر خواهد شد. با اين حال در صورتي كه اين تنش ها 
در س��طح فعلي باقي بمانند پيامدهاي كمي براي نظام مالي و اقتصاد 
جهاني خواهند داشت.  طبق اعالم دانس��كه بانك، اين تنش ها باعث 
كاهش محسوس دستمزد واقعي و مصارف شخصي خواهد شد. تنش ها 
در خليج فارس همچنين مي تواند باعث افزايش تورم در كش��ورهاي 
مختلف شود و با ايجاد فضاي نامناسب براي سرمايه گذاري، بانك هاي 
مركزي را مجبور به مداخله هاي سنگين و پرهزينه كند. هم چنين در 
چنين شرايطي تقاضا براي دارايي هاي امن نظير طال و ارزهايي مثل ين 

ژاپن و فرانك سوئيس افزايش زيادي خواهد داشت. 
به دنبال حمله چند روز پيش يگان هاي پهپادي يمن به تأسيسات نفتي 
شركت آرامكو عربستان، عرضه 50 درصد نفت عربستان كه معادل 5 
درصد عرضه جهاني است، با اختالالت جدي مواجه شد و قيمت نفت 
نيز بيشترين افزايش خود در طول 30 سال اخير را تجربه كرد. با اين 
حال وزير انرژي عربستان وعده داده است كه اختالالت ايجاد شده در 
بازار به زودي جبران خواهد ش��د و توليد نفت اين كش��ور تا پايان ماه 

جاري ميالدي به حالت طبيعي خود باز خواهد گشت. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

قيمت اوراق تس�هيالت مس�كن نس�بت به 
هفته گذش�ته ب�ا افت بيش�تر مواجه ش�ده 
اس�ت؛ به طوري كه قيم�ت هر ب�رگ از اوراق 
تس�ه حدود ۴۰ هزار تومان معامله مي ش�ود 
ك�ه ب�ا اي�ن حس�اب هزين�ه وام مس�كن به 
ع�الوه وام جعاله ب�راي زوج ه�اي تهراني به 
۹ ميلي�ون و ۶۰۰ هزار تومان رس�يده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، طي روزهاي اخير قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن بانك مسكن با كاهش روبه رو 
ش��ده اس��ت؛ به طوري كه ديروز قيمت برخي از 

تسه ها كمتر از 40 هزار تومان داد و ستد شد. 
ديروز هر ورق از امتياز تسهيالت مسكن فروردين 
13۹۷ حدود 3۹ هزار و ۹00 تومان داد و س��تد 
شد. همچنين تسه ارديبهشت 13۹۷ نيز 3۹ هزار 

و ۹00 تومان معامله شد. 
در عين حال تسه خرداد، تير، مرداد، مهر و آبان 
ماه سال 13۹۷ كمي بيشتر از 40 هزار تومان بود. 
تسه هاي آذر، بهمن و اسفند ماه سال 13۹۷ نيز 

بيش از 41 هزار تومان داد و ستد شدند. 
عالوه بر اينها اوراق خرداد، تي��ر و مرداد 13۹8 
بيش از 4۲ هزار تومان داد و س��تد ش��د. از آنجا 
كه تعداد زيادي از تسه ها حدود قيمت 40 هزار 
تومان هس��تند در اين گزارش قيمت هر ورق از 
اوراق تسهيالت مسكن را 40 هزار تومان در نظر 
مي گيريم و بر اساس آن هزينه وام مسكن را براي 

اقشار مختلف به دست مي آوريم. 
اما بازار مسكن در اين روزها به دليل رشد فزاينده 
و حبابي قيمت ها، در ركود به سر مي برد و تعداد 
معامالت بازار مسكن با كاهش روبه رو شده است؛ 
به طوري كه حتي كاهش هزينه وام مس��كن نيز 
محرك چنداني براي برطرف ك��ردن اين ركود 

نيست، چراكه توان خريد عامه مردم در ماه هاي 
گذش��ته با افزايش قيمت ارز و مسكن به شدت 

كاهش يافته است. 
با توجه به اينكه زوج ه��اي تهراني براي دريافت 
وام 100 ميليون توماني مس��كن بايد ۲00 برگه 
تس��هيالت مس��كن خريداري كنند، هزينه اين 
تعداد اوراق آنها هشت ميليون تومان مي شود. به 
اين مبلغ با احتساب ۲0 ميليون تومان وام جعاله 
كه بابت خريد آن بايد 40 برگ تس��ه خريداري 
ش��ود، يك ميلي��ون و ۶00 هزار توم��ان اضافه 
مي شود. در نتيجه در مجموع بايد براي دريافت 
وام 1۲0 ميليون توماني مسكن حدود ۹ ميليون 

و ۶00 هزار تومان هزينه شود. 
همچنين زوج هاي غير تهراني كه در ش��هرهايي 

با جمعي��ت بيش ت��ر از ۲00 هزار نف��ر زندگي 
مي كنند، مي توانند تا س��قف 80 ميليون تومان 
وام بگيرند كه براي گرفتن اي��ن مبلغ بايد 1۶0 
اوراق بهادار خريداري كنند و با اين حساب بايد 
حدود ۶ ميليون و 400 ه��زار تومان بابت خريد 
اين اوراق بپردازند كه با احتس��اب يك ميليون و 
۶00 هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در 
مجموع براي درياف��ت وام 100 ميليون توماني 

بايد 8ميليون تومان پرداخت كنند. 
عالوه بر اين، زوج هاي ساكن در ساير شهرهاي با 
جمعيت زير ۲00 هزار نفر مي توانند براي گرفتن 
۶0 ميليون تومان وام مس��كن، 1۲0 برگ بهادار 
خريداري كنند كه بايد 4 ميلي��ون و 800 هزار 
تومان بابت خريد اوراق بپردازند. همچنين براي 

دريافت ۲0 ميليون توم��ان ديگر بابت وام جعاله 
نيز بايد يك ميليون و ۶00 هزار تومان پرداخت 
كنند كه در مجموع براي وام 80 ميليون توماني، 
ح��دود ۶ ميلي��ون و 400 هزار تومان از س��وي 

زوجين بايد پرداخت شود. 
مجرده��اي تهراني ني��ز مي توانند تا س��قف ۶0 
ميلي��ون توم��ان و مجردهاي��ي ك��ه در مراكز 
استان هاي باالي ۲00 هزار نفر جمعيت دارند تا 
سقف 50 ميليون تومان و در نهايت غير زوج هاي 
ساكن در ساير مناطق تا سقف 40 ميليون تومان 
وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد 1۲0، 
100 و 80 برگ بهادار اوراق تسهيالت مسكن را 

از فرابورس ايران خريداري كنند. 
با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد 
اين اوراق 4 ميلي��ون و 800 هزار توم��ان، افراد 
س��اكن در مراكز اس��تان باالي ۲00 ه��زار نفر 
جمعي��ت مبلغ 4 ميلي��ون تومان و اف��راد گروه 
سوم مبلغ 3 ميليون و ۲00 هزار تومان پرداخت 
كنند. البته در صورت تمايل براي دريافت وام ۲0 
ميليون توماني جعاله بايد مبل��غ يك ميليون و 

۶00 هزار تومان ديگر هم بپردازند. 
اوراق تسهيالت مسكن قابليت معامله در فرابورس 
ايران را دارد و ارزش اسمي هر برگ 5 ميليون ريال 
است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره 
شش ماهه قابل تمديد است. اين اوراق با توجه به 
اينكه چقدر تا زمان اعتب��ارش باقيمانده، قيمت 
متفاوت��ي دارد. در صورتي كه م��دت اعتبار اين 
اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيالت 
آن اس��تفاده نكند، نماد معامالت��ي آن متوقف 
خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد. 

هزينه خريد وام مسكن به زير ۱۰ ميليون برگشت

سودجويی از  رب ۲۲ هزار توماني با گوجه هزاري!
فروش يك بس�ته رب  گوجه فرنگ�ي ۸۰۰ گرمي ب�ه قيمت ۲۲ 
هزار تومان در حالي كه قيم�ت گوجه فرنگي ربي كيلويي هزار 
تومان است، نشان از سودجويي كارخانه هاي توليدكننده دارد. 
ماه گذشته با راه اندازي »سامانه اطالع رساني ثبت كاال و خدمات«، 
وزارت صمت از كاهش قيمت چند قلم كاال از جمله گوش��ت، مرغ 
و رب خبر داد. نه تنها در اين مدت قيمت ها كاهش نيافت، بلكه در 
فصل برداش��ت گوجه و ارزاني آن، قيمت رب همچنان بين ۲0 تا 
۲۲ هزار تومان به فروش مي رس��د و اين قيمت ها در سامانه وزارت 
صمت روزانه رصد مي شود.  قيمت گوجه فرنگي در روزهاي اول مهر 
ماه س��ال گذش��ته )13۹۷( با بيش از 40 درصد افزايش نسبت به 
ماه قبلش به حدود ۷ هزار تومان رسيد كه به دنبال آن قيمت رب 
گوجه فرنگي نيز افزايش چشمگيري پيدا كرد، به طوري كه قيمت هر 

قوطي در برخي برندها و مغازه ها تا ۲0 هزار تومان و در سايت هاي 
فروش نيز به بيش از ۲4 هزار تومان رسيد؛ اما در سه ماهه اول امسال 
)13۹8( طبق گزارش مركز آمار ايران متوسط قيمت گوجه فرنگي 
به حدود ۲ هزار و ۲00 تومان رسيده اس��ت.  اين وضعيت و ادامه 
گراني رب گوجه فرنگي در حالي اس��ت كه در چند ماه اخير قيمت 
گوجه فرنگي در حد قابل توجهي كاهش يافته و به دنبال آن سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف ش��د با توجه به 
كاهش نرخ گوجه فرنگي نسبت به اصالح نرخ رب گوجه فرنگي اقدام 
كند و قيمت اصالحي در سامانه 1۲4 اطالع رساني شود، اما كاهش 
قيم��ت رب گوجه فرنگي با مقاومت توليدكنن��دگان اين محصول 
روبه رو شد و دبير سنديكاي صنايع كنسرو ايران در گفت وگويي با 
ايسنا، خواستار افزايش 500 توماني قيمت اين محصول در سامانه 

1۲4 نيز شد، كه علت آن را افزايش قيمت ساير ملزومات توليد رب 
گوجه فرنگي همچون قوطي، درب آسان بازشو، كارتن و شيرينگ 
عنوان ك��رد.  در چنين ش��رايطي در جديدترين واكن��ش به اين 
وضعيت، اسداهلل كارگر، رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي به 
ايسنا مي گويد: سال گذشته كارخانه هاي توليدي رب گوجه به بهانه 
افزايش قيمت لحظه اي گوجه فرنگي، قيمت رب را افزايش دادند. 

وي افزود: اما در سال جاري و در ش��رايط فعلي كه قيمت هر كيلو 
گوجه فرنگي ربي به هزار تومان رس��يده است، يك بسته رب 800 
گرمي به قيم��ت ۲۲ هزار تومان فروخته مي ش��ود كه اين موضوع 
نش��ان از س��ودجويي برخي كارخانه ه��اي تولي��دي دارد. وي به 
مصرف كنندگان پيشنهاد داد كه رب خانگي درست كنند و از خريد 

رب هاي بازاري و گران خودداري كنند. 
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