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جزئیات طرح یک ماهه وام خرید مسکن تا  22بهمن

تعیین اجاره دالری ممنوع

بانک مسکن از وام بدون سپرده با بازپرداخت  5ساله و تخفیف  50درصدی خرید اوراق خبر داد
ردپای ارز  4200در سودآوری
 2گروه بورسی
گــزارش پژوهشکده پولی و بانکی از وضعیت
ســـودآوری صنایع بــورســی نمونه دیــگــری از
تاثیر رانــت ارز  4200تومانی اســت .شرکت
های بورسی فعال در صنایع غذایی و دارویی
بیشترینرشدسودرادرششماهنخستامسال
داشته انــد .می تــوان این رشد سود را به رشد
مابهالتفاوتارزآزادوارز 4200مرتبطدانست.
در حقیقت این شرکت ها ،قیمت محصوالت
خود را متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم افزایش
داده اند ولی مواد اولیه خود را با ارز 4200
تامین کرده و از این تفاوت بهره مند شده اند.

خبر

سرانه مصرف آب پایتخت  80لیتر
باالتر از میانگین کشوری
صابر-سرپرست شرکت آب منطقه ای تهران
با اشاره به رقم  220لیتری سرانه آب هر شبانه
روز در کشور گفت :متاسفانه مصرف آب شرب در
تهران به  300لیتر می رسد که  ۸۰لیتر باالتر از
میانگین کشوری است.رضاپور سرپرست شرکت
آب منطقهای تهران در آیین امضای تفاهمنامه
همکاری این شرکت با آموزش و پرورش استان
تــهــران ،که در حاشیه نمایشگاه صنعت آب و
فاضالب برگزار شد ،افــزود :در اوایــل انقالب
جمعیت کشور حدود  ۳۵میلیون نفر بود ،ولی
این رقم امروز به  ۸۰میلیون نفر رسیده است.
ما باید مصارف آب را به سمت استاندارد سازی
ببریم .هم اکنون سرانه تامین آب در استان تهران
حدود  ۳۰۰متر مکعب در سال است و با توجه به
شاخصهای بین المللی در شرایط بحرانی قرار
دارد.وی تصریح کرد :متاسفانه در کشور الگوی
مصرف آب جدی گرفته نمیشود .

بانک مسکن از طرح ویژه وام خرید مسکن این
بانک از  25دی تا  22بهمن خبر داد به گزارش
پایگاهخبریبانکمسکنبهنقلازمدیرعاملاین
بانک ،از  25دی تا  22بهمن امسال ،طرح جدید
اعطای خرید مسکن به اجرا در می آید .بر این
اساس ،تمامی شعب بانک مسکن به متقاضیانی
کــه در بــازه مــذکــور درخــواســت بهره مندی از
تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق
تقدم را داشته باشند ،این تسهیالت را به صورت

مبالغ به
میلیون تومان
تهران

مبلغ
کل وام
زوجین
بدون
جعاله
۲۰۰

توام ( 50درصد از محل اعتبار داخلی بانک و 50
درصدازمحلاوراقمذکور)پرداختمیکنند.به
این معنا که فقط برای نیمی از تسهیالت نیازمند
خرید اوراق خواهند بود .به گــزارش خراسان،
البته اظهارات «شایان» ،تمام ماجرا نیست و طبق
اظهارات «مرادی» معاون وی شرایط وام برای50
درصد از محل اوراق و  50درصد از محل بدون
سپرده متفاوت است .به گزارش خبرگزاری مهر،
ویگفت:آنبخشیازواممسکنکهازمحلخرید

وام از محل نسهیالت بدون
سپرده و اوراق

اوراق تسهیالت مسکن است ،تابع شرایط قبلی
و بازپرداخت آن حداکثر  ۱۲ساله با نرخ سود
 17.5درصد است اما آن بخش دوم تسهیالت
مسکن که از محل اعتبارات بدون سپرده بانک
است ،با بازپرداخت پنج ساله و با نرخ سود ۱۸
درصد محاسبه میشود.اطالعات ارائه شده از
سوی مسئوالن بانک مسکن حاکی از این است
که سقف این تسهیالت با تسهیالت از محل اوراق
حق تقدم یکسان است .بر این اساس هر نفر در

میزان
وام

مبلغ اقساط ( 5ساله
با نرخ  18درصد)

میزان
وام

مبلغ اقساط ( 12ساله
با نرخ  17.5درصد)

تعداد اوراق
مورد نیاز

هزینه خرید
اوراق*

مبلغ
اقساط
در 5
سال اول

وام از محل تسهیالت اوراق حق تقدم

۱۰۰

2.5

۱۰۰

1.7

۲۰۰

10.9

4.2

شهرهای
با جمعیت
بیش از 200
هزار نفر

۱۶۰

۸۰

2

۸۰

1.3

۱۶۰

8.7

3.4

سایر شهرها

۱۲۰

۶۰

1.5

۶۰

1

۱۲۰

6.5

2.5

تهران تا  100میلیون تومان ،در مراکز استان
و شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت تا 80
میلیون تومان و در دیگر شهرها تا  60میلیون
تومان امکان دریافت وام را خواهد داشت .این
ارقام برای زوج ها ،دو برابر خواهد شد .ضمن این
که به هر پالک ثبتی وام جعاله 40میلیون تومانی
نیز از محل اوراق حق تقدم مسکن تعلق خواهد
گرفت.بر این اساس اقساط و کل بازپرداخت وام
جدید برای زوج ها در این جدول ذکر شده است.

مبلغ
وام
جعاله

۴۰

قسط وام
جعاله (5
ساله با
نرخ 17.5
درصد)

۱

کل اقساط ماهیانه
در  5سال اول با
احتساب وام جعاله
5.2
4.4
3.5

*هزینه خرید اوراق با احتساب میانگین قیمت اوراق تسه در تاریخ  24دی  99به مبلغ هر ورق  54هزار و  544تومان محاسبه شده است  .

وزیر نیرو درپاسخ به پرسش خراسان خبر داد:

پیگیری دالیل افزایش تعرفه های صادرات ایران به عراق

بردبار -وزیر نیرو از پیگیری موضوع کاهش
تعرفه های صادرکنندگان تجهیزات فنی و
مهندسی و سیم و کابل ایرانی به عراق خبر
داد.اردکانیان  ،در گفت وگوی اختصاصی
با خبرنگار ما در حاشیه نمایشگاه صنعت
آب و برق در پاسخ به گالیه برخی از فعاالن
صادرکننده تجهیزات فنی و مهندسی به
عراق از باال رفتن تعرفه های این کشور بر روی
صادرکنندگان ایرانی و رایزنی این وزارتخانه با
مسئوالن عراقی گفت :زمان رایزنی برای این

مقوله همین االن است ،شرکت های مربوط
باید تماس بگیرند با دبیر کمیسیون مشترک
از سمت ما و همین امروز و فردا که مسئوالن
عراقی این جا هستند ،مسئله را حل کنند.
وزیر نیرو افزود :این مسئله یا به سادگی حل
می شود یا باید آن را تبدیل کنیم به یک بند
در یادداشت تفاهم و در آن جا کمک کنیم که
این مسئله حل شود.درخور ذکر است تعرفه
صادرکنندگان سیم و کابل و تجهیزات فنی
و مهندسی ایرانی به عراق چند ماهی است
که افزایش یافته است و این موضوع میزان
صادرات ایران به عراق در این بخش را تحت
الشعاع قرار داده به طوری که صادرات در این
بخش به طور ملموسی کاهش یافته است.

ریزش بورس؛ هراس سهامداران
افت ادامه دار شاخص کل در کانال  1.2میلیون واحد ،بیشترین خروج سرمایه از
بورس طی یک ماه اخیر را رقم زد
روز گذشته بــاز هــم بــورس بــا افــت  30هــزار
واحدی ،روز منفی دیگری را رقم زد تا همزمان
شاهد خــروج دو هــزار میلیارد تومان سرمایه
سهامدارانحقیقیازبورسباشیم.درمعامالت
روز چهارشنبه ،شاخص کل بورس  30هزار
و  842واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و
 229هزار واحد رسید.شاخص کل هموزن
نیز هشت هــزار و  406واحــد پایین آمد و در
رقم  454هزار و  786واحد ایستاد .همچنین
شاخص کل فرابورس  381واحد افت کرد و به
رقم  18هزار و  320واحد رسید.در معامالت
روز چها رشنبه فارس (صنایع پتروشیمی

نبض بازار

خلیج فــارس) ،فوالد (فــوالد مبارکه) و فملی
(شرکت ملی صنایع مس ای ــران) نمادهای
قرمزرنگ بازار بودند که بیشترین تاثیر را
در افــت شاخص کــل داشــتــنــد .در معامالت
دیروز دو هزار و  31میلیارد تومان پول حقیقی
از بورس خارج شد که باالترین رقم از  25آذر
تاکنون اســت .ارزش پول حقیقی خارج شده
از بــورس نسبت به روز گذشته  6.7درصد
افزایش داشته اســت.در همین حــال معاون
اول رئیس جمهور در برابر پرسش خبرنگاران
درباره بورس ،به رشد شاخص کل یک روز پس
از جلسه ابتدای هفته خود با برخی فعاالن بازار
سرمایه اشاره کرد .اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره
نتیجه جلسه با مدیران هلدینگ ها و شرکت
های حقوقی فعال در بازار سرمایه که با هدف
حمایت از بازار سهام برگزار شد ،گفت :بعد از
جلسه ،بورس رشد داشته است .وی البته به
روند منفی روزهای بعد و از جمله روز گذشته
بورس اشاره ای نکرد.

باشگاه خبرنگاران -رئیس اتحادیه مشاوران
امالک گفت :با هر نوع تخلف در بازار مسکن و
اجاره از جمله دریافت سکه و دالر به جای اجاره
برخورد خواهیم کرد.

«شاهین» به بازار نرسیده
حاشیهساز شد

تجارت نیوز -حوالهداران خودروی شاهین که
چند روزی است به تجمع مقابل برخی نهادها
متوسل شــدهانــد ،مدعی انــد :قــرار بــود موتور
برلیانس بر خــودروی شاهین ســوار شــود ،این
در حالی اســت کــه بــه دلیل شــرایــط تحریمی
خودروسازان نتوانستند موتور این خودرو را تهیه
کنند .به همین دلیل از موتور پیشرفته پراید و تیبا
برای این خودرو استفاده کردهاند.

قاچاق تخممرغ هر شانه
 ۷۰هزار تومان
تسنیم -دبیرکل کانون سراسری مــرغ تخم
گذار ایران با بیان این که تولید و مصرف تخم مرغ
تراز است و کمبودی وجود نــدارد ،اظهار کرد:
هر کیلوگرم تخم مرغ به قیمت  35هزار تومان
(شانه ای 70هزار تومان) در مرز چذابه خریداری
و به عراق قاچاق می شود که این کار در افزایش
قیمت تخم مرغ در بازار نقش دارد .به گفته وی،
در صورت اجباری شدن عرضه تخم مرغ بسته
بندی در کشور ،هر شانه (که هم اینک قیمت آن
تا  47هزار تومان نیز می رسد) ،به قیمت مصوب
 ۳۶هزار تومان به دست مردم خواهد رسید.

مخالفت وزیر با بازگشت قیمت
مسکن به وب سایتها
مهر -وزیــر راه از ارســال نامه درخــواســت این
وزارت به دادستانی برای ادامه ممنوعیت انتشار
قیمت مسکن در آگهی های امالک وب سایت
ها خبر داد .وی گفت :در ایــن وب سایتها و
اپلیکیشنها ،عمدت ًا مــشــاوران امــاک آگهی
میدهند و مشخص نیست که مالک مسکن
آگهی شده ،چه کسی است؟ وی با بیان این که
قیمتهایی که در این آگهیها اعالم میشود،
هیچ مبنا و اساسی ندارند ،ادامه داد :از این رو
انتشار قیمت در آگهیهای اینترنتی ،توهم ایجاد
میکند و به قیمتهای نامطلوب دامن میزند و
موجب التهاب در بازار میشود .اسالمی در پاسخ
به این پرسش که آیا از وزارت راه و شهرسازی برای
لغو دستور دادستانی مبنی بر ممنوعیت انتشار
قیمت در آگهیهای امالک ،نظرخواهی شده
بود یا خیر؟ ،گفت :بله به ما اطالع دادند ما هم
در پاسخ گفتیم که باید نظام مدیریت آژانسهای
امــاک ،تعیین صالحیت مــشــاوران ،مبانی و
عناصری که برای قیمت گذاری به کار میگیرند،
اصالح شود و رویه متفاوتی در پیش گرفته شود.

