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دستورالعملوامودیعهمسکنرویمیزبانکها

اصرار فرانسه به افزایش فروش نفت
ایران

بانک مرکزی شرایط دریافت ،وثایق و ثبت نام وام ودیعه مسکن  100میلیونی در تهران 70 ،میلیونی در کالن شهرها
و  40میلیونی در سایر شهرها را اعالم کرد

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که با ثبت تورم
نقطه ای (رشــد قیمت ها در هر ماه نسبت به
ماه مشابه سال قبل)  52.5درصدی برای کل
کاالها ،این میزان در خوراکی ها و غیر خوراکی
ها تفاوت قابل مالحظه ای داشته ،به طوری
که تــورم  81.6درصــدی بــرای خوراکی ها و
 36.8درصدی برای کاالهای غیر خوراکی به
ثبت رسیده است .در این میان ،دهک اول(کم
درآمدترین دهک)  ،با رشد  88.9درصدی و
دهک دهم (پردرآمدترین دهک) با رشد79.4
درصدیقیمتخوراکیهانسبتبهخردادسال
قبل روبه رو شده اند .در عین حال ،رشد قیمت
کاالهای غیر خوراکی برای دهک اول 34.6
درصد وبرایدهکدهم 41درصدبودهاست.

بازار خبر

مرغ به قیمت مصوب رسید
ایسنا  -بر اســاس مشاهدات میدانی از خرده
فروشیهای تهران قیمت هر کیلو مرغ  ۵۹تا ۵۹
هزارو ۸۰۰تومانشدهاست.هفتهقبلقیمتمرغ
از کیلویی  ۴۶تا  ۴۸هزار تومان به  ۵۵هزار تومان
رسید .پس از اجرای طرح یارانه ای دولت ،قیمت
مصوبمرغ ۵۹هزارو ۸۰۰تومانتعیینشدهبود.

بازگشت قیمت دالر در صرافی ها
به کانال  ۲۸هزار تومان
تسنیم-قیمتدالرتوافقیدربازارمتشکلارزی
کاهش یافته و وارد کانال  ۲۸هزار تومان شده
است .این در حالی است که نرخ های داللی ارز
در برخی شبکه ها با افزایش نسبت به روز قبل به
 30700تومانرسید.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیالت
کمکودیعهمسکنراابالغکرد.ازشروطدریافت
تسهیالتمذکوردرایندستورالعملبهاینموارد
اشاره شده است که متقاضیان باید دارای اجاره
نامه رسمی از تاریخ ابتدای امسال ،متاهل (با
استثنا) و نیز به همراه همسرش فاقد مسکن یا
زمین مسکونی ملکی در زمان ثبت نام بوده و در
سال های  1399و  1400از تسهیالت کمک
ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا
استفادهنکردهباشند.
▪حسابوکتابوامودیعهمسکن

به گــزارش خراسان ،خبرگزاری ها دیــروز خبر
دادنــد که بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی
ودیعه مسکن را ابالغ کرده است .طبق جزئیاتی
که تاکنون منتشر شــده ،مستاجران در تهران
تا سقف  100میلیون تومان ،در کالن شهرها
شاملشهرهایکرج،قم،تبریز،مشهد،اصفهان،
شیرازواهوازتاسقف 70میلیونتومانودردیگر
شهرها تا سقف 40میلیون تومان می توانند این
وام را دریافت کنند.همچنین بازپرداخت این
وام حداکثر پنج ساله است .وزیر راه و شهرسازی
نیز  31خــرداد از مصوبه شــورای پول و اعتبار
این گونه خبر داده که نرخ سود کمک ودیعه 18
درصد تعیین شده است که  5درصد آن شامل
یارانه می شود.در نتیجه برای مردم ،نرخ سود
 13درصد اعمال خواهد شد .با این اوصاف،
محاسباتی هم که پیشتر رسانه ای شده ،نشان
می دهد که اقساط این وام در تهران دو میلیون
و 275هزار تومان ،در کالن شهرها یک میلیون
و  592هزار تومان و در سایر شهرها  910هزار
تومانخواهدبود.
▪جزئیاتثبتنامواستعالمهایبانک

بـــا ایــــن اوصــــــاف ،دســتــورالــعــمــل مــذکــور
حــاکــی از آن اســـت کــه متقاضیان بــایــد به
ســامــانــه طــــرح هــــای حــمــایــتــی مــســکــن به

ضمانت زنجیرهای ،ضمانت صادر شده توسط
بنگاه محل اشتغال مشتری ،متضمن تضمین
دیــون تسهیالتگیرنده؛ قــرارداد الزماالجــرا،
سایرتضامینمتناسبباامتیازاعتباریمشتری
وتشخیصمؤسسهاعتباری.
▪ 4شرطمتقاضیان

نشانی  https://saman.mrud.irمراجعه
کنند.درتبصرهماده 2ایندستورالعملقیدشده
کهمبالغدرنظرگرفتهشدهبرایتسهیالت،پس
ازدریافتمدارکموردنیازواستعالمها،میتواند
به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده کاهش
یابد و در نتیجه متقاضی باید میزان تسهیالت
درخواستیخوددرسامانهرااصالحکند.
درماده 3آمدهاست:بانک/موسسهاعتباریغیر
بانکیموظفاستقبلازپرداختتسهیالت،از
سامانهسماتبانکمرکزیدارانبودنتسهیالت
جاریدربخشمسکن(شاملتسهیالتساخت،
خرید ،جعاله و ودیعه مسکن بــرای متقاضی و
همسرایشان)رااستعالمودرصورتمثبتبودن،
درخواستمتقاضیدرسامانهراباذکر ردکند.
▪وثیقهوامودیعه

ایندستورالعملبابیاناینکهتسهیالتمذکور
در قالب عقد مرابحه خرید کــاال و خدمات به
مستاجر پرداخت می شــود ،در مــاده  6افــزوده
است:وثایق مربوط به تسهیالت موضوع این
دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی
اعطایتسهیالتخرداست.بهگزارشخراسان،
درآندستورالعمل،آمدهاست:
دراعطایتسهیالتخردبهمشتریدارایسابقه
و امتیاز اعتباری ،مؤسسه اعتباری میتواند با

رعایتتکالیفقانونیومقرراتمرتبطوهمچنین
شرایط مندرج در این دستورالعمل ،متناسب با
امتیاز اعتباری مشتری ،میزان تسهیالت خرد
اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین
ارائه شده ،حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق
به شــرح مصادیق ذیــل از تسهیالت گیرنده یا
ضامن دریافت کند :اوراق تجاری از قبیل چک
یا سفته مشتری؛ اوراق بدهی اعــم از اوراق
پذیرفته شده در بــازار سرمایه و غیر آن؛ سهام
شرکتهایپذیرفتهشدهدربورسازجملهسهام
عدالت؛ واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله در بــورس؛ چک یا
سفته توسط ضامن؛ اموال عینی با ارزش عرفی
از قبیل خــودرو ،مسکوکات یا مصنوعات طال؛
حسابیارانه اشخاص؛ گواهی کسر از حقوق
توسط مشتری یا ضامن؛ ضمانت یک نفر کاسب
دارایپروانهکسبکهدرزماناعطایتسهیالت
دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛ در مناطق
روستاییضمانتیکنفرساکنروستاکهاهلیت
و صالحیت وی توسط شــورای اسالمی روستا
موردتأییدواقعشودمهموربهمهرشورایاسالمی
روستا؛سیمکارتدایمیثبتشدهتحتمالکیت
مشتری؛ برای روستاییان ،کشاورزان ،دامداران
سنتی و عشایر ،پروانه چــرای دام ،پروانه چاه
کــشــاورزی ،سند مالکیت اراضــی کشاورزی،

بازار نفت

درماده 7دستورالعملوامودیعهمسکن،شرایط
متقاضیانبهشرحزیرآمدهاست:
-1متقاضیانمیبایستدارایاجارهنامهرسمی
یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت
امــاک و مستغالت و دارای کد رهگیری ،از
تــاریــخ 1401/1/1به بعد باشند .متقاضی
موظف است اطالعات سکونت و مالکیت خود را
درسامانهامالکواسکانثبتکند.
-2کلیهمتقاضیانوهمسرایشانمتعهدهستند
کهدرزمانثبتنام،فاقدمسکنیازمینمسکونی
ملکیباشند.چنانچهدرهرزمانسابقهمالکیت
ایشان محرز شود ،از فرایند پرداخت تسهیالت
حذفشدهودرصورتاخذآنتسهیالت،متعهد
به استرداد کلیه تسهیالت دریافتی و جبران
خساراتوجرایممربوطهخواهندبود.
 -3متقاضی می بایست متاهل باشد ،چنان چه
مجرد باشد در خصوص زنان بایستی باالی 35
سال و در خصوص مردان باالی  45سال داشته
باشند.
-4متقاضیانیکهدرسالهای 1399و1400
ازتسهیالتکمکودیعهمسکنموضوعمصوبات
ستاد ملی کرونا استفاده نموده انــد در سال
 1401امکاناستفادهازاینتسهیالتراندارند.
درماده9دستورالعملمذکورآمدهاستکهچنان
چه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به
اعطای تسهیالت موضوع این دستورالعمل به
متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف
سهمیه ابالغی اقــدام نکند ،مشمول جریمه
مالیاتیذیلماده()۴قانونجهشتولیدمسکن
میشود.

بااعالمناتوانیعربستانواماراتازافزایشبیشتر
تولید نفت و اصرار فرانسه برای عرضه بیشتر نفت
ایران به بازار برای تعدیل قیمت های سر به فلک
کشیده نفت ،قیمت طــای سیاه در بازارهای
جهانیروندصعودیداشتوبه 117دالررسید.
بهگزارشفارسبهنقلازرویترز،قیمتنفتبرای
سومین روز افزایش یافت زیرا بعید به نظر می رسد
عربستان و امــارات قادر باشند تا تولید خود را به
میزان چشمگیری افزایش دهند.در واقع تولید
نفتدراینکشورهابهحداکثرظرفیتخودرسیده
است .در عین حال ناآرامی ها در لیبی و اکوادور بر
نگرانیدرخصوصعرضهافزودهاست.
به این ترتیب هر بشکه نفت برنت با یک دالر و 61
سنتافزایش 116.70دالرفروختهشد.
در همین حال رئیسجمهور فرانسه خواستار باز
شدن گره روابط ایران و آمریکا و بازگشت نفت این
کشور به بازار شد تا به رفع مشکل کمبود نفت در
بازارکمکشود.ایندرحالیاستکهیکروزقبل
یک مقام دفتر ریاستجمهوری فرانسه خواهان
بازگشتنفتایرانبهبازارهایجهانیشدهبود.
بهگزارش تسنیم به نقل از آناتولی ،فرانسه روز
دوشنبه از کشورهای تولیدکننده نفت خواست
تولید خود را افزایش و به مذاکرات برای بازگشت
نفت ایــران و ونزوئال به بــازار جهت رفع بحران
انرژی ادامه دهند.
رئیسجمهورفرانسهگفت:گرهبینایرانوآمریکا
باید باز شود تا نفت ایران و ونزوئال بتواند دوباره به
بازارراهیابد.
پیش از این نیز گفت و گوی دو نفره ماکرون و
بایدن دربــاره بــازار جهانی نفت خبر ساز شده
بود .به گزارش رویترز ،آن طور که شنیده شده،
مــاکــرون ،رئیس جمهور فرانسه در حاشیه
اجالس سران گروه  ۷به جو بایدن ،رئیس جمهور
آمریکا با اشاره به محمد بن زاید آل نهیان ،رئیس
جدید امارات متحده عربی گفت :من با محمد
بن زاید تماس داشتم .او دو چیز به من گفت.
من االن در حال به کارگیری حداکثر ظرفیت
تولید هستم و سپس او (محمد بن زاید) گفت
عربستانیها حداکثر میتوانند  ۱۵۰هزار بشکه
در روز تولید را افزایش دهند.

