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کاهش یک درصدی سود تسهیالت مسکن
مدیر عامل بانک مسکن جزئیات جدید وام مسکن را تشریح کرد

هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوبات جدیدی در رابطه با افزایش سقف وام 
مسکن به ویژه برای زوجین داشت که بر این اساس از دو محل حساب صندوق 
پس انداز یکم )خانه اولی ها(، حســاب ســپرده ممتاز )از محــل خرید اوراق در 
بورس( سقف های وام افزایش یافت. همچنین شورای پول و اعتبار تاکید کرد 
که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب با تورم، سود تسهیالت مسکن 
نیز کاهش یابد که محمدهاشــم بت شــکن - مدیرعامل بانک مسکن - امروز 
در نشستی خبری به تشــریح ابعاد مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در حوزه 

مسکن پرداخت.
وی با این توضیح که وام های جدید مصوب، اقشــار متوسط و کسانی که توان 
پرداخت اقساط را دارند در بر می گیرند، تاکید کرد که بانک مسکن در این طرح ها 
به هیچ عنوان از منابع بانک مرکزی و یا خط اعتباری آن اســتفاده نکرده است 

بلکه هر آنچه تامین منابع شده از محل خود بانک مسکن است.

شروط دریافت وام های 80، 120 و 160 میلیونی
مدیرعامل بانک مسکن افزایش سقف تسهیالت برای زوجین از محل صندوق 
پس انداز یکم را مورد اشاره قرار داد و گفت: با مصوبات جدید پرداخت تسهیالت 
برای زوجیــن در تهران از 80 بــه 160 میلیون تومان، از 60 بــه 120 میلیون 
تومان و از 40 به 80 میلیون تومان افزایــش خواهد یافت که زوجین می توانند 
برای یک پالک ثبتی در مجموع براســاس وام های جدید اقدام کنند. به گفته 
بت شکن، تســهیالت ارائه شده به زوجین براســاس حداکثر 80 درصد ارزش 

ملک خواهد بود.

به شرط پرداخت تسهیالت از محل صندوق پس انداز یکم
وی در ادامه به شرایط اعطای تسهیالت جدید از محل صندوق پس انداز یکم 
اشاره کرد و افزود: فرد متقاضی باید حداقل 18 سال سن داشته، از تسهیالت 
بانک مسکن و ســایر بانک ها تاکنون هیچ استفاده ای نکرده باشد و همچنین 

از امکانات دولتی نیز برای مسکن بهره نبرده باشد.
مدیرعامل بانک مســکن تاکید کرد که زوجین برای استفاده از وام های جدید 
160، 120 و 80 میلیونی هیچ محدودیتی از لحاظ تاریخ ازدواج ندارند. بت شکن 

این را هم گفت که در مورد اســتفاده از تســهیالت صندوق پس انداز یکم این 
استثنا وجود دارد که اگر بخواهند در بافت های فرسوده از آن استفاده کنند هیچ 
محدودیتی نداشــته و شرایط در مورد آنها اجرا نمی شود و می تواند از تسهیالت 
جدید بدون الزام به شروط خانه اولی بودن در بافت های فرسوده استفاده کنند.

اقساط و سود وام های جدید
مدیرعامل بانک مســکن همچنین به کاهش یک درصدی ســود تســهیالت 
پرداختی از محل صندوق پس انداز یکم اشاره کرد و گفت: براساس تاکید شورای 
پول و اعتبار و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، بانک مسکن نیز سود از محل 
صندوق پس انداز یکم از 14 به 13 و همچنین از محل اوراق حق تقدم از 18.5 

به 17.5 درصد کاهش داد.
با توجه به ســودهای کاهش یافتــه به 13 درصد و همچنیــن دوره بازپرداخت 
12 ساله بنابر آنچه که مدیرعامل بانک مسکن توضیح داد اقساط پرداختی در 
وام های جدید از این محل به این شرح است: وام 160 میلیونی در تهران ماهیانه 
یک میلیون و 900 هزار تومان، وام 120 میلیون تومانی در مراکز اســتان ها و 
شــهرهای باالی 20 هزار نفر جمعیت ماهیانه یک میلیون و 400 هزار تومان 
و همچنین وام 80 میلیون تومانی در ســایر مناطق شهری ماهیانه 970 هزار 

تومان خواهد بود.

زوجین تاریخ سال 85 به بعد مشمول تسهیالت 60، 80 و 100 
میلیونی

بت شکن در توضیح سقف های افزایش یافته برای وام مسکن زوجین از محل 
خرید اوراق حق تقدم در بورس توضیح داد که هیچ یک از محدودیت های موجود 
در دریافت وام از صندوق پس انداز یکم اعمال می شود در این بخش وجود ندارد. 

نه استفاده از امکانات دولتی و مسکن و نه شرط سنی.
اما بت شکن این را تاکید کرد که بانک مسکن برای حفظ تعادل منابع و مصارف 
خود برای وام های حســاب ســپرده ممتاز )اوراق حق تقدم( زمان ثبت ازدواج 
زوجین برای دریافت این وام ها را به اول فروردین 1385 محدود کرده است. بنا 
بر آنچه که مدیرعامل بانک مســکن توضیح داد نرخ سود وام های پرداختی در 

این بخش نیز از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و بر این اســاس با توجه به 
دوره بازپرداخت 12 ساله وام 100 میلیون تومانی زوجین در تهران ماهیانه یک 
میلیون و 400 هزار تومان، 80 میلیونی در مراکز اســتان ها و شهرهای باالی 
200 هزار نفر جمعیــت ماهیانه یک میلیون و 200 هزار تومان و همچنین وام 
60 میلیونی در ســایر مناطق شهری نیز ماهیانه 890 هزار تومان قسط خواهد 

داشت.

شرایط ویژه برای وام مسکن جوانان
طرح سومی که اخیرًا شورای پول و اعتبار آن را تصویب و مدیرعامل بانک مسکن 
در مورد آن توضیحاتی ارائه کرد در مورد اســتفاده همزمان از دو وام بود. بر این 
اساس کسانی که قبال در بانک مسکن سپرده گذاری کرده اند و اکنون می توانند 
از محل آن تسهیالت دریافت کنند همانقدر که میزان تسهیالت دریافتی آنها 
باشد می تواند تا صددرصد سقف مصوب وام های مسکن را بدون سپرده دریافت 
کنند. آنطور که بت شــکن اعالم کرد به عنوان نمونه اگر فردی درخواست وام 
مسکن جوانان داشــت می تواند تا 30 میلیون تومان دریافت کند از این قدرت 
برخوردار اســت که تا 60 میلیون تومان در تهــران، 50 میلیون تومان در مراکز 
اســتان ها و همچنین 40 میلیون تومان در ســایر مناطق شهری تسهیالت را 

بدون سپرده دریافت کنند.
این در حالی است که سود تسهیالت جوانان در حال حاضر 13 درصد است، اما 
مابه التفاوت دریافتی براساس سود روز شورای پول و اعتبار در عقود مبادله ای 

یعنی 20 درصد پرداخت خواهد شد.

فعال تصمیمی برای افزایش سقف وام مسکن وجود ندارد
در این نشست از مدیرعامل بانک مســکن سوال شد که آیا با توجه به مصوبات 
اخیر طرحی برای افزایش مجدد وام در ســال آینده وجود دارد که وی توضیح 
داد باید چند دوره عملکرد طرح های فعلی مورد بررســی قرار گرفته و آثار آن بر 
شــاخص های اقتصاد کالن، مسکن و خانوار مشخص شــود تا بتوان در مورد 
افزایش مجدد تصمیم گیری کرد، امــا فعال دیگر هیچ برنامه ای برای افزایش 

ندارد.

بابک زنجانی: واقعا من مفسد فی االرض هستم؟
رســول کوهپایه زاده  درباره واکنش 
بابــک زنجانــی به حکم شــعبه 15 
دادگاه انقالب مبنی بر صدور حکم 
اعدام برای هر سه متهم پرونده اظهار 
کرد: با اینکه حکم صادره شده بود و 
زنجانی نیز مطلع شد در ارتباطی که 
روز گذشته )یکشنبه( با موکل داشتم 

زنجانی گفت شما صرف نظر از اینکه چنین رأیی صادر 
شــده همچنان کار را با جدیت برای انتقال پول و تسویه 
بدهی پیگیری کنید. وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه 
کرد: از موکل خواستم این موضوع را شخصًا به وکالی 
خارجی خــود نیز منتقل کند تا آنها بــدون توجه به رأی 
صادره و عواقــب آن، کار انتقال وجوه را با جدیت دنبال 
کنند. کوهپایه زاده ادامه داد: وقتی زنجانی از مفاد رأی 
مطلع شــد از من پرســید آیا واقعًا من مفسد فی االرض 

هستم؟ به او پاســخ دادم که از نظر 
من چنین نیســت و دادگاه به ماده 2 
قانون مجــازات اخاللگران در نظام 
اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال 
شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده 
است. موکل وقتی این را شنید خیلی 
متعجب و متاثر شــد و گفت» یعنی 
من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته 
شــدم؟. من که همه هدفم خدمت به نظام بوده اســت 
و به نظام کمــک کردم«.  بنابر اعالم حجت االســالم 
غالمحسین محسنی اژه ای، شعبه 15 دادگاه انقالب 
هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد فی االرض شناخته و 
به اعدام محکوم کرده است. دادگاه همچنین عالوه بر 
حکم اعدام، متهمان را به رد مال و جزای نقدی معادل 

یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است.

حذف 500 هزار نفر از دریافت یارانه
احمد میدری،معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعــاون اجتماعــی از توزیــع 
11 میلیون بســته امنیت غذایی به 
نیازمندان تا پایان سال خبر داد. وی 
هزینه این کار بــرای دولت را 150 
میلیارد تومان عنــوان کرد. میدری 
همچنین از تخصیص ســهمیه به 

دانش آموزنی که در نوبت شبانه تحصیل می کنند، خبر 
داد. معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون اجتماعی در 
حوزه حمایت اجتماعی، کمتر از 2 میلیون نفر در ایران 
دچار فقر خوراکی هستند و باید به این افراد کمک های 
مستمر صورت بگیرد. وی با اشاره به این مطلب که در 
حوزه رفاه اجتماعی پول های زیادی صرف می شود، 
ولی اثر بخشی زیادی ندارند، گفت: توزیع یارانه و کمک 
به صندوق های بازنشستگی، قشر فقیر جامعه را هدف 

قرار نمی دهد و منابع آنچنانی برای 
توزیــع بیــن نیازمنــدان باقی نمی 
ماند. وی همچنیــن از حذف 500 
هزار نفر از افرادی که برای دریافت 
کارت ملی خود اقدام نکردند، طی 
بهمن و اســفندماه سال جاری خبر 
داد و گفــت: تصمیــم دولت برای 
پرداخت یارانه طبق روال گذشته در سال آینده خواهد 
بود. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون اجتماعی درباره 
حذف یارانه افراد ثروتمند در سال آینده هم گفت:این 
کار منوط به مصوبات نمایندگان در مجلس شــورای 
اســالمی خواهد بود. وی همچنیــن در پایان گفت: 
کسانی که دارای 2 دفترچه بیمه درمانی بوده و بیمار با 
شــرایط خاص دارند، باید تا پایان فروردین سال آینده، 

یکی از این دو دفترچه را انتخاب کنند.

بازگشت کارخانه ساز ژاپنی 
به ایران

رئیس یکی از شرکت های بزرگ کارخانه ساز ژاپن 
با اشــاره به فرصــت های بزرگ تجــاری در ایران 
گفــت: ما کارمنــدان خودمان را بــه دلیل تحریم 
ها از این کشــور خارج کرده ایم، اما قصد داریم تا 
فصل بهار یک یا دو دفتر در تهران تاســیس کنیم.
به گــزارش پایــگاه خبــری نیکی، ایــران اکنون 
کــه از تحریم هــای غرب رها شــده، در آســتانه 
احداث پاالیشــگاه های جدید نفتی و کارخانجات 
پتروشیمی قرار دارد. کارشناسان هشدار می دهند 
که ســرمایه گذاری در این کشور خاورمیانه ای به 
دلیل تنــش های فرقــه ای با همســایگانی نظیر 
عربســتان همچنان پرریسک اســت. اما شرکت 
ها نگران یک ریســک دیگر هستند و آن از دست 

دادن فرصت های عظیم است.
جی جی سی، یکی از شــرکت های بزرگ کارخانه 
ساز ژاپن، یکی از شــرکت هایی است که به دنبال 
راه های اســتفاده از پتانســیل بازار پرســود ایران 
است. یوشیهیرو شــیگه هیســا، رئیس گروه جی 
جی ســی به چشــم انداز تجــارت در ایران خوش 

بین است.
وی در پاسخ به این ســوال که انتظاراتتان از ایران 
بعــد از تحریم چیســت گفت، ایــن فرصتی برای 
ورود به یــک بازار بــزرگ و امیدوار کننده اســت. 
ایران با حــدود 80 میلیــون نفر جمعیــت یکی از 
بزرگترین جمعیــت ها را در خاورمیانــه دارد. این 
کشــور گفته تولیــد نفــت خــود را در دو مرحله به 
میــزان یک میلیون بشــکه افزایــش خواهد داد. 
ما کارمندان خودمان را بــه دلیل تحریم ها از این 
کشــور خارج کرده ایــم، اما قصد داریــم تا فصل 
بهار یــک یا دو دفتــر در تهران تاســیس کنیم. ما 
انتظار داریــم تقاضا برای کارخانــه جات افزایش 
 یابد و امیدواریم تــا پایان امســال قراردادهایی را 

کنیم. منعقد 
این فعــال اقتصادی ژاپنی افــزود: فرصت هایی 
برای دیگر بنگاه های اقتصــادی ژاپنی و نه فقط 
ما در ایــران وجود دارد. به دلیــل تحریم ها دولت 
اعتبارات برای پروژه هــای جدید را محدود کرده 
اســت. برای تالش های بزرگ، تهــران به دنبال 
گرفتــن وام هایی بزرگ یا ســایر ترتیبــات مالی با 

شرکای خود خواهد بود.
وی افزود، ما می خواهیم در زمینه هایی ســرمایه 
گذاری کنیم که به توســعه این کشــور کمک کند. 
هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده، اما ممکن است 
ســرمایه گذاری در بخش بیمارستانی یا کشاورزی 

و همچنین نیروگاه های برق را بررســی کنیم.
وی در خصــوص تعمیــق درگیری هــای مذهبی 
در منطقــه بعــد از تشــدید تنــش ها بیــن ایران و 
عربستان گفت، احســاس من این است که روابط 
دو جانبه بیش از این بدتر نخواهد شد. افت قیمت 
نفت در حال آســیب زدن به اقتصاد هر دو کشــور 
)ایران و عربستان( اســت. آنها باید از این مسئله 
گاه باشــند کــه االن زمــان مواجهه بــا یکدیگر   آ

نیست.
»به عــالوه، ما بایــد وقتی بــا ایران قــرارداد می 
بندیــم محتاط باشــیم، تا مانع از بــه خطر افتادن 
روابطمــان بــا عربســتان شــویم. من اخیــرا، به 
عربســتان ســفری داشــتم. هرچنــد این کشــور 
ممکن اســت از تجارت ما با ایران استقبال نکند، 
 امــا دریافت مــن این بود کــه آنهــا آن را خواهند 

پذیرفت.«

رصدخانه

بهای نفت به مرز 40 دالر رسید
بهای ســبد نفتی سازمان 
کشــورهای صادرکننــده 
نفت)اوپک( بــه باالترین 
سطح ســال 2016 رسید. 
قیمت ســبد نفتــی اوپک 
در آخریــن معامالت با 73 
ســنت افزایش به 32 دالر 

و 34 ســنت در هر بشکه رســید. نفت اوپک 
از 15 دســامبر 2015 تاکنــون هیــچ گاه به 
این قیمت نرســیده بــود. همچنیــن قیمت 
نفت در معامالت امروز)دوشــنبه( بازارهای 
جهانی به دلیل کمتر شدن عرضه و افزایش 
شایعات پیرامون احیای بازار، افزایش یافت. 

نفــت برنــت در معامالت 
امــروز تقریبا با 50 ســنت 
افزایش بــه 39 دالر و 20 
سنت در هر بشــکه رسید 
و نفت ســبک آمریکا نیز با 
44 سنت افزایش 36 دالر 
و 36 ســنت در هر بشــکه 
داد و ستد شد. قیمت نفت آمریکا هم اکنون 
نسبت به سطوح ماه فوریه 40 درصد افزایش 
یافته است. بانک ANZ در بیانیه ای اعالم 
کرد: تولیدکنندگان نفت شــیل برای ذخیره 
کردن ســرمایه در حال جمــع آوری دکلها از 

میادین است.

رتبه بندی بانک ها در سال ۹5 اعالم میشود
کمیجانی در پاســخ به این 
ســوال کــه برنامــه بانک 
مرکزی بــرای رتبــه بندی 
بانک ها به کجا رسید، گفت: 
به طور جــدی این موضوع 
را در دســتور کار داریــم و 
امیدواریــم در آینده نزدیک 

به اصول و محورهایی برسیم تا از منظر جایگاه 
و درجــه بانک هــا بتوانیم رتبه بنــدی بانک ها 
مشخص شود. قائم مقام بانک مرکزی با بیان 
اینکه اطالع به عموم داده می شود که هر بانک 
از چه توانمندی برخــوردار و چه خدماتی را ارائه 
گاهی، مشتریان  می دهد، افزود: با این کسب آ

متوجه می شوند که بانک تا 
چه حد بــه تعهدات در قبال 
تســهیالت اعطایی و ارائه 
خدمات به ســپرده گذاران 
پایبند است. وی تاکید کرد: 
بنابراین به دنبال رسیدن به 
یک سلسله اصول نظارتی، 
بانکداری و مدیریت نقدینگی هستیم و امیدواریم 
در قالب یــک مجموعه تدوین و اعالم شــود. 
کمیجانی در پاسخ به این ســوال که آیا در سال 
آینده رتبه بنــدی بانک ها نهایی خواهد شــد، 
گفت: تالش می کنیم ســال آینده رتبه بندی 

بانک ها نهایی و به عموم مردم اعالم شود.

توافق برای واردات 20 فروند هواپیمای نو از برزیل
شــرکت  مــل  عا یر مد
از  گــرس  زا هواپیمایــی 
توافق های اولیه برای وارد 
کردن 20 فروند هواپیمای 
نو برزیلی به کشور خبر داد. 
هوشــنگ صدیق تصریح 
کرد: در طــول هفته ها و 

ماه های گذشته ما مذاکراتی را با شرکت های 
خارجی مختلفی داشته ایم تا امکان وارد کردن 
هواپیماهای جدید به کشور فراهم شود. یکی 
از این شرکت ها هواپیماساز برزیلی امبرائر بوده 
است که خوشبختانه مذاکرات ما با آنها نتایج 
مثبتی به همراه داشته است. وی اضافه کرد: 

براساس توافق اولیه ای که 
با مذاکره  کننده این شرکت 
در تهران داشته ایم، شرکت 
زاگرس اعالم کرد که توان 
خریــد 20 فروند هواپیمای 
ســاخت این شــرکت را که 
135 نفر ظرفیت سرنشین 
دارد خواهد داشــت و با تفاهــم  اولیه نماینده 
این شرکت به برزیل بازگشت تا مقدمات نهایی 
کار را فراهم کند. مدل مالی پیشــنهاد شده از 
طرف زاگــرس پرداخت 10 درصد از هزینه ها 
به شکل نقد و در نظر گرفتن 90 درصد مابقی 

از طریق فاینانس شرکت سازنده خواهد بود.

اقتصاد


