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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

از کتک خور تا چراغ جلوی 
سند، همه این ور بازار

راضیه حسینی

گزارشــی از آگهی هــای فــروش آنالیــن: »فــروش لوازم 
آرایش دست دوم/ رژگونه در حد نو ۱۵ هزار تومان.«
البتــه جذابیــت ایــن بازارها فقط بــه  خاطر اجناس 
دســت دوم عجیــب و غریب شــان نیســت و پدیده هــای 

جالب دیگری هم دارند.
بیاییــد ســری بــه یکــی از ایــن بازارهــا بزنیــم و بــا 

آگهی های جذاب  شان آشنا شویم.
»کتک خور دعواهای تان هستیم«

گریه کن شنیده بودیم ولی دیگر کتک خور نه!
»سرهم مخمر ضخیم.«

احتمــاالً به مخمــل ضخیم، »مخمر« می گویند. در 
توضیحات هم آمده که فقط دوبار استفاده شده. البته 
رنــگ و روی لبــاس نشــان می دهــد منظــور از دوبــار، دو 

نسل، بلکه هم بیشتر بوده. 
»انگشتر نقره با سوار حقیق دست ساز«

حقیق یعنی سزاوار و الیق. 
سوال: با توجه به معنی حقیق، مفهوم جمله باال چیست؟

1_انگشتر سزاوار، سوار خریدار می شود؟
2_خریدار ســزاوار، ســوار بر انگشــتر می شود و به 

پرواز درمی آید؟
3_ فروشنده سزاوار، سوار بر انگشتر می شود؟

4_ خریــدار بــا انگشــتر ســوار بــر اســبی ســزاوار 
می شوند و محل را ترک می کنند؟

5_ همه گزینه ها صحیح است
»لبــاس حــاال، ســایز چهار بــرای بچه های شــش و 

هفت سال.«
) گویا منظورشان لباس هنرهای رزمی هاال بوده.(
مضــارع  لبــاس  نداشــتند؟  بعــداً  و  قبــاً  لبــاس 

مستقبل و ماضی بعید چطور؟
 لباســی کــه حــاال دســت دوم اســت بــا یــک بــار 

حرکت، بعداً دچار پارگی نخواهد شد؟
»سوشت نو. سایز ایکس الرج«

نــه ببخشــید، حــاال تصــور کنیــد شــخصی  هــاال، 
ایــن سویشــرت را پســند کــرده و می خواهد بخــرد. پیام 
فروشــنده بــه خریدار:»ســلم. U خوبــی؟ تنکــس واس 

خرید. شمره کرت... «
ایشــان پــدر اختصارنویســی مــدرن هســتند، البته 

این امکان وجود دارد که مادرشان باشند.
»شــلوار اصل آمریکا. مال ســی ســال پیشه. اصاً 

استفاده نشده.«
داداش اگــر ایــن عیب و ایرادی نداشــت  برای چی 
سی سال انداختیدش کنج کمد؟ آن هم اصل آمریکا؟ 

»مقداری لباس و مانتوی زنانه به فروش می رسد«
هــر مقدار که نیاز داشــتید برداریــد. لطفاً بیش از 
مقــدار نباشــد کــه بــه بقیــه هم برســد. بــرای قــد صد و 
شــصت احتمــاالً یــک کیلــو بس اســت. الغر باشــید نیم 

کیلو هم جواب می دهد.
»سشوار جانسون دست دوم بدون ایراد و کارکرد 

در حدود یک سال.«
بدون ایراد و کارکرد یعنی ایرادی ندارد ولی کارهم نمی کند؟

ایرادی ندارد و کاً یک سال برای تان کار می کند؟
ایرادی ندارد ولی برای ما که فقط یک سال کار کرد؟

یا چی؟
»گل اصلی«

به نظر می رســد این مورد به پلیس محترم فتا که 
حواسش به همه چیز هست ربط دارد. 

مــا تــا حــاال هــر چــه دیدیــم یــا گل طبیعی بــوده یا 
از ایــن مصنوعی هــا کــه رویــش یک اســپری بدبــو خالی 

می کنند. در جریان گل اصلی و فرعی نیستیم.
»کود حیوانی معاوضه هم می شود«

کود حیوانی به جای کود انسانی؟ کود حیوانی به 
جای عنبر نسارا؟ 

کود با خودرو؟ کود با منزل؟
چیــزی  چــه  بــا  می کردنــد  مشــخص  بــود  بهتــر   

می خواهند معاوضه کنند.
دیگر از »کاپشــن نونو، لباس گرم پشــم نو، پلیور 
بــا جنــس درونــی خــز، کمــک فنــر عقــب هنــدا، و چراغ 

جلوی سند می گذریم.«
تا خوانش آگهی های مجازی دیگر درود و دو سد بدروت.

عصر انقراض )طنز(

هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری با 
صــدور رای وحدت رویه مقرر کرد پرســتاران 
مشــمول  آزاد  دانشــگاه  بیمارســتان های 
مشــاغل ســخت و زیان آور بوده و در صورت 
درخواســت بازنشستگی پیش از موعد با ۲۰ 

سال سابقه کار بازنشسته می شوند.
بــه  اداری،  عدالــت  دیــوان  گــزارش  بــه 
آرای  خصــوص  در  تعــارض  اعــام  دنبــال 
صــادره از ســوی برخــی شــعب دیــوان عدالت 
در  بازنشســتگی  بــه  الــزام  بــر  مبنــی  اداری 
مشــاغل ســخت و زیــان آور پرســتاران شــاغل 
در بیمارســتان های وابســته بــه دانشــگاه آزاد 
اسامی، که آرای متناقض صادر کرده بودند، 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده 
۸۹ قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیوان 
عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای 
صــادره در ایــن مــورد را محــرز دانســت و  بــا 
تشــخیص رای به ورود به عنوان رای صحیح، 
اعام کرد، پرستاران بیمارستان های دانشگاه 
آزاد در صورت درخواســت بازنشستگی پیش 
از موعــد بــا 2۰ ســال ســابقه کار بازنشســته 

شوند.
بخشــی از مســتندات صدور رأی وحدت 
رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره 
نحوه بازنشســتگی پرســتاران بیمارستان های 

دانشگاه آزاد از این قرار است:
1.نظــر بــه اینکــه طبــق بنــد ح مــاده 12 
اساســنامه اصاحــی دانشــگاه آزاد اســامی 
و  وظایــف  از  یکــی  کــه  )مصــوب ۸۹/1/2۸( 
اختیارات هیات امنای دانشــگاه آزاد اسامی 
را تصویــب مقــررات مربوط بــه اعضای هیات 
علمــی و کارکنــان اداری دانشــگاه اعام کرده 
و بنــد ۶ ســومین صــورت جلســه کمیســیون 
)مصــوب  دانشــگاه  امنــای  هیــات  دائمــی 
علمــی  هیــات  اعضــای  کــه   )13۹2 مــاه  آذر 
را صرفــاً  اســامی  آزاد  دانشــگاه  کارکنــان  و 
تابــع آیین نامه هــای خاص اداری اســتخدامی 
مصوب هیات امنا اعام نموده است، علیهذا 
طبــق مــاده 1۸۸ قانــون کار که بیــان می دارد 
اشــخاص مشــمول قوانیــن و مقــررات خاص 
نخواهنــد  کار  قانــون  مشــمول  اســتخدامی، 
بــود، اعضــای هیــات علمــی و کارکنــان اداری 
دانشــگاه از شــمول مقررات قانون کار خارج 
بــوده و رأی هیــات عمومــی دیــوان عدالــت 
اداری بــه شــماره 155 )مورخ ۹3/2/2۹( نیز 

مؤید این امر می باشد.
2.باتوجه به ماده 5 اساسنامه دانشگاه 
 ،)۸۹/۸/11 مصــوب  )اصاحــی  اســامی  آزاد 
و  غیرخصوصــی  موسســه ای  »دانشــگاه 
غیردولتــی اســت« و مطابــق مــاده 11۷ قانون 

مدیریــت خدمات کشــوری )مصوب ۸/۷/۸۶( 
کــه مقرر مــی دارد نهادهای عمومی غیردولتی 
مشــمول قانــون مذکــور نمی باشــند، بنابراین 
اداری  کارکنــان  و  علمــی  هیــات  اعضــای 
دانشــگاه از شــمول ماده 1۰3 قانون مدیریت 

خدمات کشوری خارج خواهند بود.
مــاده  مطابــق  اینکــه  بــه  عنایــت  3.بــا 
واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان 
انقــاب اســامی و جنگ تحمیلــی و معلولین 
عادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیان آور، 
وزارتخانه هــا، شــرکت ها، موسســات  »کلیــه 
دولتــی، شــهرداری ها، بانک هــا، موسســات و 
شــرکت ها و ســازمان هایی کــه شــمول قانــون 
بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت و همچنین 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران انقاب اســامی 
ایــران« مشــمول قانــون مذکــور خواهنــد بــود 
اصاحــی  اساســنامه   5 مــاده  بــا  مطابــق  و 
دانشــگاه آزاد اسامی، دانشگاه یک موسسه 
قانــون   2 مــاده  الــف  بنــد  وفــق  و  می باشــد 
جامــع خدمات رســانی بــه ایثارگــران )مصــوب 
2۸/1۰/۹1(، یکی از موسســات مســتلزم ذکر 
نام، دانشــگاه آزاد اســامی ذکر شــده است، 
بنابراین اعضای هیات علمی و کارکنان اداری 
دانشــگاه آزاد اســامی مشــمول قانــون نحوه 
بازنشستگی جانبازان انقاب اسامی و جنگ 

تحمیلی و معلولین عادی و شــاغلین مشاغل 
ســخت و زیــان آور بــوده و بــر حســب تبصره 
3 قانــون مذکــور کــه بیان می دارد »شــاغلین 
مشــاغل ســخت و زیان آور که وظایف مربوط 
ناراحتی هــای  بــروز  باعــث  آنــان  شــغل  بــه 
بــا  می تواننــد  می گــردد،  روحــی  و  جســمی 
داشــتن حداقل بیســت سال ســابقه خدمت، 
براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج 
ســال ارفاق بازنشســته شــوند«، می توانند با 
2۰ ســال ســابقه تقاضای بازنشستگی نمایند 
درخواســت  پذیــرش  بــه  مکلــف  دســتگاه  و 

بازنشستگی می باشد.
 2 مــاده  طبــق  اینکــه  بــه  4.باتوجــه 
اساســنامه اصاحــی دانشــگاه آزاد اســامی، 
دانشــگاه یک موسســه آموزشــی و پژوهشــی 
بــوده و بیمارســتان های وابســته به دانشــگاه 
و  آموزشــی  امــور  انجــام  دلیــل  بــه  نیــز  آزاد 
در  دانشــگاه  اســاتید  فعالیــت  و  پژوهشــی 
آن، بــه عنــوان واحــدی از دانشــگاه محســوب 
می گردنــد، علیهذا پرســتاران بیمارســتان های 
مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای 
هیــات علمــی و کارکنــان اداری دانشــگاه آزاد 
اســامی محســوب شــده و مــآالً می تواننــد بــا 
2۰ ســال ســابقه خدمت، با 5 ســال ســنوات 

ارفاقی بازنشسته گردند.

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک بــا بیــان 
اینکــه در بهمــن معامــالت ملــک در تهــران ۳۳ 
بــه دی کاهــش داشــته اســت،  درصــد نســبت 
می گویــد در هــر دوره کــه قیمــت مســکن بــاال 
رفته، سپس کاهش یافته است؛ هم اکنون نیز 
سازندگان و مالکان به خریداران اصرار می کنند 
امــا بــازار کســاد اســت و بعــد از افــت ۱۰ تــا ۱۵ 
درصــدی قیمت هــا در آبان، نرخ های پیشــنهادی 

در بهمن نیز حدود ۸ درصد کاهش یافت.
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: ماه گذشته 2۹5۰ فقره معامله ملک 
در شــهر تهران به امضا رســیده که نسبت به ماه 
قبــل 33 درصــد و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 
قبل ۷2 درصد کاهش نشــان می دهد. همچنین 
در بهمــن 13۹۹ بالــغ بــر ۹53۰ قــرارداد اجــاره 
در تهــران منعقــد شــده که از کاهــش 3۸ درصد 
در مقایســه بــا دی امســال و افزایــش 13 درصــد 

نسبت به بهمن پارسال حکایت دارد.
دربــاره  امــاک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
آخریــن وضعیــت معامــات در کشــور نیــز گفت: 
در کل کشــور طــی بهمــن 13۹۹ تعــداد 2۷ هــزار 
و ۶3۸ مبایعــه نامــه )قــرارداد خریــد و فــروش 
ملــک( بــه امضــا رســیده کــه نســبت به مــاه قبل 
و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب 32 درصد و 
3۸ درصد کاهش یافته است. بازار اجاره نیز در 
مقایســه با دی افت کرده اســت. بهمن ماه ســال 
جــاری 45 هــزار و 252 اجاره نامــه در کل کشــور 
منعقــد شــده کــه در مقایســه بــا دی امســال 4۸ 
درصد کاهش یافته و نسبت به بهمن سال قبل 

4۹ درصد افزایش نشان می دهد.
بــازار  کنونــی  وضــع  تحلیــل  در  خســروی 
مسکن گفت: کسادی معامات به گونه ای است 
که فروشــندگان و ســازندگان به خریداران اصرار 
می کنند. این نشــان می دهد که بازار مســکن در 
مســیر کاهشــی قــرار گرفته اســت. امیــدواری به 

احیــای برجــام در بازار مســکن تاثیرگــذار بود؛ به 
طوری که از آبان قیمت ها 1۰ تا 15 درصد کاهش 
یافت و در بهمن نیز بر اساس گزارش های واصله 
از مشاوران اماک قیمت ها حدود ۸ درصد پایین 
آمــده و انتظــار داریــم رونــد کاهش قیمــت ادامه 
پیــدا کنــد. بعد از عیــد نوروز هــم افزایش قیمت 

نخواهیم داشت.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا انتقاد 
از جوســازی برخــی افــراد بــرای القــای گرانــی در 
بــازار مســکن گفــت: گــزارش برخی مراکــز آماری 
در التهاب بازار مســکن تاثیرگذار اســت. بســاز و 
بفروش ها و بخر و بفروش ها هم سعی در دامن 
زدن بــه تــورم دارنــد. برخــی افراد هم کــه معلوم 
نیســت مدرکشــان را از کجــا گرفته انــد بــه اســم 
کارشناس درباره بازار مسکن اظهارنظر می کنند.
وی دربــاره کــف قیمت هــا در بــازار مســکن 
شــهر تهــران گفــت: االن در بعضی مناطق جنوب 
تهران قیمت متری 12 تا 15 میلیون تومان است. 
قیمت ساخت با احتساب زمین، متری ۸ میلیون 
تومــان در می آیــد و در گرانتریــن حالــت قیمــت 
زمیــن و ســاخت بــه 2۰ میلیــون تومان می رســد. 
 12۰ و   ۹۰  ،۸۰ متــری  ســازندگان  بعضــی  چــرا 

میلیون تومان می فروشند؟
خسروی خاطرنشان کرد: در هر دوره ای که 
قیمت مســکن جهش داشــته پس از آن با تخلیه 
حبــاب همــراه بوده اســت. ســال 13۶۸ قیمت ها 
بــاال رفــت و بعــد پاییــن آمــد. ســال 13۸۶ قیمت 
رشد کرد و مجددا کاهش یافت. سال 13۹2 نیز 
ایــن اتفــاق افتــاد. جهش ســال 13۹۶ نیــز از این 
قاعــده مســتثنی نیســت و هــم اکنــون نیــز زمــان 

تخلیه حباب قیمت مسکن فرا رسیده است.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا بیــان 
اینکــه هرچقــدر قیمــت مســکن پاییــن بیایــد بــه 
نفــع مشــاوران امــاک اســت گفــت: وقتــی خانــه 
ارزان باشــد معامات بیشــتری انجام می شــود و 

مشــاوران امــاک زودتر به کمیســیون می رســند. 
پــس مــدام نگوییــم کــه مشــاوران، عامــل گرانــی 
هســتند. بعضی مســئوالن نه خانه ســاختند، نه 
کاری انجــام دادنــد بعــد گفتنــد بخــش خصوصی 
و مشــاوران امــاک قیمــت خانــه را بــاال بردند. ما 
پاییــن آورنــده قیمت ها هســتیم و بــه تمام دفاتر 
امــاک بخشــنامه کرده ایــم کــه هرکــس بــر روی 
فایل هــای بــا قیمت نامتعــارف کار کند طبق ماده 

2۸ با او برخورد می کنیم.
خسروی نقش رسانه ها را در آرامش بخشی 
به بازار مسکن موثر دانست و گفت: اینکه اعام 
کنیم دوره انتظار برای خانه دار شدن به بیش از 
1۰۰ ســال رســیده باعث ناامیدی می شود. ممکن 
اســت بــا رونق اقتصادی و بهبود فضای کســب و 
کار بــه یکباره خانواده ها نقدینگی خرید مســکن 
را به دســت بیاورند. لذا نمی توان به طور قطعی 

استاندارد تحلیل ها و آمارها را تضمین کرد.

افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی

از ســوی دیگــر به گــزارش مرکز آمــار ایران، 
متوســط قیمــت فــروش هــر مترمربــع زمیــن یــا 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از 
طریــق بنگاه هــای معامات ملکی در شــهر تهران 
٤١٢٧٣٠ هــزار ریــال بــا میانگیــن مســاحت ٢٠٩ 
مترمربــع بــوده اســت کــه نســبت بــه فصــل قبل 
١٨,٦ درصد و نســبت به فصل مشــابه ســال قبل 

١٢٠.٣ درصد افزایش داشته  است.
بنگاه هــای معامــات ملکــی کشــور موظــف 
و  خریــد  معامــات  کلیــه   مشــخصات  هســتند 
فروش و اجاره را در ســامانه ی اطاعات مدیریت 

معامات اماک و مستغات کشور ثبت کنند.

بــا توجــه به این که کاهــش یا افزایش حجم 
)تعــداد( معامــات در مناطــق شــهر تهــران باعث 
افزایــش شــدید متوســط )حســابی(  یــا  کاهــش 
قیمــت در ســطح کل شــهر می شــود، از متوســط 
تعدیل شده )وزنی( که در آن، وزن با استفاده از 
ســهم واحدهای مســکونی دارای ســکنه محاسبه 
می شــود، اســتفاده شــده تــا بتــوان بــا حــذف اثر 
را  قیمــت  واقعــی  تغییــرات  معامــات،  حجــم 

مشخص کرد.
متوســط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از 
طریــق بنگاه هــای معامات ملکی در شــهر تهران 
٤١٢٧٣٠ هــزار ریــال بــا میانگیــن مســاحت ٢٠٩ 
مترمربــع بــوده اســت کــه نســبت بــه فصــل قبل 
١٨,٦ درصد و نســبت به فصل مشــابه ســال قبل 

١٢٠.٣ درصد افزایش داشته  است.

رئیس سازمان نوسازی 
مدارس کشور: ۹ استان 
زیرخط میانگین سرانه 

فضاهای آموزشی قرار دارند
به گفته رئیس ســازمان نوســازی مدارس کشــور، 
ســرانه فضاهــای آموزشــی کشــور در حــال حاضر ۵.۲۱ 
مترمربع اســت و ۹ اســتان کشور زیرخط میانگین قرار 

دارد.
بــه گــزارش مهر، مهراله رخشــانی مهر در نشســت 
و  بــا روســای جامعــه خیریــن مدرسه ســاز  چهارجانبــه 
ســازمان بســیج دانش آمــوزی و ســازمان بســیج جامعه 
زنــان بــا بیان اینکه امــروز آمار مــدارس نیازمند تخریب 
و بازســازی و مقاوم ســازی از ۷۰ درصد ســال 13۸5 به 
1۹.5 درصد در ســال جاری کاهش یافته اســت، گفت: 
دغدغه اصلی ما در این موضوع و بحث استانداردسازی 

سامانه گرمایش مدارس تاحد زیادی رفع شده است.
مناطــق  مــدارس  مــا  امــروز  مســاله  افــزود:  وی 
عشــایری و صعــب العبــور با کاس های درس ســنگی و 
کانکســی و جمعیت دانش آموزی انگشــت شــمار اســت 
که نیروهای جهادی و بســیجی می توانند نقش موثری 
در رفع مشکات این مدارس که عمدتاً یک یا دو کاسه 

هستند ایفا کنند.
رئیس ســازمان نوســازی مدارس با اشاره به اینکه 
ســرانه فضاهــای آموزشــی کشــور در حــال حاضــر 5.21 
مترمربع اســت و ۹ اســتان کشــور زیرخط میانگین قرار 
دارد خاطــر نشــان کــرد: ســرانه اســتاندارد هدف گــذاری 
شــده در ســند تحول بنیادین ۸.3۹ مترمربع اســت که 
البتــه اســتان های ایــام و یزد بــه این اســتاندارد نزدیک 
شــده اند و البــرز، سیســتان و بلوچســتان و آذربایجــان 
غربی در انتهای این جدول هســتند که یک دلیل عمده 

آن رشد فزاینده جمعیت و مهاجرت است.

عیدی جاماندگان 
بازنشستگی تا ۲ روز آینده 

پرداخت می شود
و  بازنشســتگان  از  دســته  آن  امســال  عیــدی 
وظیفه بگیران کشــوری که تا کنون واریز نشــده است، 

تا ۲ روز آینده پرداخت می شود.
بــه گزارش صنــدوق بازنفشســتگی کشــوری، علی 
بازنشســتگی  صنــدوق  مالــی  امــور  مدیــرکل  خدامــی، 
کشــوری افــزود: بــا هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده بــا 
خزانــه داری کل کشــور و ســایر مراجع ذیربط مقرر شــد 
بــرای آن دســته از بازنشســتگان و وظیفه بگیرانــی کــه 
بخشــی از عیــدی آنهــا واریــز شــده یــا هیچ وجهــی برای 
عیــدی دریافــت نکرده انــد، عیــدی این افراد طــی دو روز 

آینده به طور کامل پرداخت شود.
بــه گفتــه وی، افــراد دارای دو دفتــرکل و افــرادی 
کــه روزشــمار بازنشســتگی آنهــا کمتر از یکســال بوده و 
در نتیجــه عیــدی کامل برای آنها محاســبه نشــده، جزو 

گروه های مورد اشاره بوده اند.

در حالــی کــه شــورای پــول و اعتبــار بــا پرداخــت انــواع 
وام هــای مســکن موافقــت کــرده اســت، امــا بــه دلیل ســختی 
شــرایط دریافــت آنهــا، بســیاری از مــردم امــکان دریافــت ایــن 

تسهیالت را ندارند.
به گزارش مهر، معاون وزیر علوم اخیراً از مصوبه 23 دی 
مــاه شــورای پــول و اعتبار مبنی بر افزایش وام مســکن اعضای 

هیات علمی از 25۰ به 5۰۰ میلیون تومان خبر داده است.
وی همچنیــن از تصویــب اعطــای وام 2۰۰ میلیون تومانی 
ودیعــه مســکن بــه اعضای هیات علمی دانشــگاه ها در شــورای 

پول و اعتبار سخن به میان آورده است.
دی امسال همچنین بانک عامل بخش مسکن سقف های 
جدیــد تســهیات مســکن ایثارگــران در تهران تا 1۶۰، شــهرهای 
بــاالی 2۰۰ هــزار نفر تا 12۰، ســایر شــهرها 1۰۰ و روســتاها ۶۰ 

میلیون تومان را به شعب این بانک اباغ کرده است.
مســکن  تســهیات  دولــت،  هیــات  تصویــب  اســاس  بــر 
ایثارگــران بــا نــرخ ســود 4 درصــد و بازپرداخــت 2۰ ســاله اعطــا 

خواهد شد.
بنیــاد ملــی نخبگان نیز با تصویب شــورای پول و اعتبار تا 
3۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت 5 تا 15 ساله بر اساس 
نرخ ســود و دوره بازپرداخت مختلف، به اعضای این بنیاد وام 

خرید مسکن می دهد.
هیات دولت همچنین امسال وام مسکن بازنشستگان را 
در تهران 5۰ میلیون تومان و در ســایر شــهرها و روســتاها 4۰ 

میلیــون تومــان تعییــن و نرخ ســود ایــن تســهیات را در تهران 
۹ درصــد، شــهرهای بــاالی 2۰۰ هــزار نفــر ۷ درصــد و در ســایر 
شــهرها و روســتاها 4 درصد با دوره بازپرداخت 1۰ ســاله اعام 

کرد.
چنــد بانــک خصوصــی نیــز تســهیات متفاوتــی در بخــش 

مسکن پرداخت می کنند:
یــک بانــک خصــوص 5۰ میلیــون تومــان وام مســکن در 
صــورت ســپرده گذاری 4 ماهــه همیــن مبلــغ بــا نــرخ ســود 13 
درصــد، بازپرداخــت 3 ســاله و اقســاط 1 میلیــون و ۷۰۰ هــزار 

تومانی پرداخت می کند.
یکی دیگر از بانک های خصوصی، تسهیات خرید مسکن 
2۰۰ میلیون تومانی با ترهین ســند ملک، بازپرداخت 5 ســاله، 
نرخ ســود 1۸ درصد، انســداد 22 درصد مبلغ وام تا پایان دوره 

بازپرداخت و اقساط 5.5 میلیون تومانی پرداخت می کند.
یــک بانــک خصوصــی هــم 2۰ میلیــون تومــان وام مســکن 
بــا ســپرده گذاری 3 ماهــه 1۰۰ میلیــون تومــان بــا نرخ ســود 1۸ 
درصــد، بازپرداخــت 3 ســاله بــدون انســداد بخشــی از وام و 

اقساط ۷.۷ میلیون تومانی اعطا می کند.
یــک بانــک خصوصی دیگــر ۷5۰ میلیون تومــان وام خرید 
مســکن با ترهین ســند ملک، بازپرداخت 5 ســاله، انســداد ۹1 
میلیــون تومــان از مبلــغ وام تــا پایــان ســال پنجــم و اقســاط 1۹ 

میلیون و 45 هزار تومانی به مشتریان پرداخت می کند.
اینها غیر از تسهیاتی است که بانک عامل بخش مسکن 

از محــل صنــدوق پس انــداز مســکن یکم به متقاضیــان فردی و 
زوجیــن و بــا ســپرده گذاری یک ســاله 4۰ و ۸۰ میلیــون تومانی 
و اعطای تسهیات ۸۰ و 1۶۰ میلیون تومانی پرداخت می کند.

بانک مذکور و همچنین بانک ملی از محل اوراق تسهیات 

مســکن نیــز وام هــای 1۰۰ و 2۰۰ میلیــون تومانــی بــا نرخ ســود 
1۷.5 درصــد بــه متقاضیان واگــذار می کنند. ضمــن اینکه بانک 
عامل بخش مسکن، وام مسکن جوانان تا سقف 4۰۰ میلیون 

تومان با نرخ سود ۹ درصد و با شرایط خاصی اعطا می کند.

جدول کامل انواع تسهیالت مسکن-مصوب شورای پول و اعتبار )اعداد به تومان(

اقساط ماهانهنرخ سوددوره بازپرداختنام وام مسکنمبلغ وام

1 میلیون و ۷32 هزار۸ درصد12 سالهمسکن یکم زوجین1۶۰ میلیون

۸۷۰ هزار۸ درصد12 سالهمسکن یکم فردی۸۰ میلیون

3 میلیون و 33۰ هزار1۷.5 درصد12 سالهوام با اوراق زوجین2۰۰ میلیون

1 میلیون و ۶۶۰ هزار1۷.5 درصد12 سالهوام با اوراق فردی1۰۰ میلیون

1۹ میلیون1۸ درصد5 سالهوام مسکن بانک خصوصی۷5۰ میلیون

۹۶۹ هزار و 45۰۰ درصد2۰ سالهوام مسکن ایثارگران1۶۰ میلیون

4 میلیون و ۸3۰ هزار1۸ درصد15 سالهوام مسکن نخبگان3۰۰ میلیون

۶33 هزار۹ درصد1۰ سالهوام مسکن بازنشستگان5۰ میلیون

۷.۷ میلیون1۸ درصد2۰ سالهوام مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها5۰۰ میلیون

3.۶ میلیون۹ درصد2۰ سالهوام مسکن حساب جوانان4۰۰ میلیون

جزئیات اقساط و نرخ سود وام های ۹ گانه مسکن

پرستاران بیمارستان های دانشگاه آزاد می توانند با ۲۰ سال 
سابقه بازنشسته شوند

کاهش ۸ درصدی قیمت و افت ۳۳ درصدی معامالت 
مسکن در بهمن


