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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

 »ماه عسل ٩٦« به پیشواز 
ماه مبارک رمضان می رود

تفاهم-گروه فرهنگی: برنامه »ماه عسل« امسال 
وارد دوازدهمین سال تولید و پخش خود می شود و 
این در حالی است که پیش تولید این برنامه از پاییز 
۹۵ به طور جدی آغاز شده است.برنامه »ماه عسل« 
در سال ۹۶ نیز به پیشواز ماه مبارک رمضان می رود. 
احس��ان علیخانی - تهیه کننده و مجری برنامه »ماه 
عس��ل« پیش از این اعالم کرده ب��ود، اتاق فکرش 
با برگزاری جلس��ات متعدد در زمینه های مختلف 
کار خودش��ان را تقریبا یکسال پیش از آغاز برنامه 
ش��روع کرده اند. یکی از تفاوت های پروسه پیش 
تولی��د این برنامه در سال ۹۶ با سال های گذش��ته 
 اش ارتباط بیش��تر با مراکز تحقیقاتی/ پژوهش��ی، 
آسیب ش��ناسی های متع��دد درب��اره موضوعات 
مختلف، برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب 
نظران در زمینه های گوناگون است.همچنین از آنجا 
که رسالت خاص این برنامه روایت قصه های مردم 
است و مردمی بودن یکی از ویژگی های اصلی »ماه 
عس��ل« است، گروه تولید و اتاق فکر این برنامه در 
فضای مجازی با راه اندازی روبات تلگرامی انتقادات 
و پیش��نهادات مخاطبان خود را پیش از آغاز برنامه 

مورد ارزیابی قرار داده است.

 آغاز ثبت نام رایگان دانش آموزان 
اتباع خارجی در مدارس از تیر ماه

معاون مرکز ام��ور بین الملل و مدارس خارج 
 از کش��ور وزارت آموزش و پ��رورش با بیان اینکه 
ثبت نام دانش آموزان اتباع طبق روال سال گذش��ته 
است گفت: آیین نامه مربوط تنظیم شده و در تیرماه 
ابالغ می شود.سیدعلی حسینی در گفت وگو با ایسنا،  
ثبت نام اتباع معموال سه ماه قبل از ش��روع مدارس  
و پ��س از امتحانات و در تیرماه آغاز می ش��ود. البته 
آزمایشات و مراحلی برای پایه اولی ها انجام می شود 
ک��ه کمی زمانبر است .معاون مرکز امور بین الملل و 
مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در 
پاسخ به اینکه آیا آن دسته از دانش آموزان فاقد مدارک 
هویت��ی که سال گذش��ته گواهی از وزارت کش��ور 
دریافت کردند باید مجددا آن را تمدید کنند؟ گفت: 
اینها بستگی به تصمیم وزارت کشور دارد و همه این 

موارد در آیین نامه  وزارت کشور قید خواهد شد.

خبرنامه

 »نهنگ عنبر۲« 
در آستانه ۵ میلیاردی شدن

فروش فیلم های سینمایی در هفته گذشته بهتر 
بود و فیلم »نهنگ عنبر ۲« با استقبال بیشتری مواجه 
شد.به گزارش فارس، در میان اکران های سینمایی 
بر خالف تصور تنها فیلم »نهنگ عنبر۲؛ سلکشن 
رویا« موفق به جلب نظر مخاطب شد.علی سرتیپی- 
مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم 
گفت: ش��ب پنج ش��نبه در اکثر سالن های تهران و 
شهرستان فیلم با فروش فوق العاده مواجه شد و هم 
اینک فروش فیلم در شرایطی که اکثر مردم درگیر 
انتخابات بودند به رقم 4 میلیارد و ۹00 میلیون تومان 
رسید.وی درباره فروش فیلم »برادرم خسرو« گفت: 
این فیل��م نیز در میان فیلم ه��ای اجتماعی با اقبال 
مواجه ش��د و به فروش ۲۵0 میلیون تومان رسید.

همچنین احمد مختاری- مدیر پخش هدایت فیلم 
درباره فروش فیلم های این دفترنیز گفت: »گش��ت 
۲« هم اکنون به فروش کل 18 میلیارد و 800 میلیون 
تومان رسید و فیلم »خوب، بد، جلف« به فروش 1۶ 

میلیارد و ۵0 میلیون تومان دست یافت.

 برگزاری طوالنی ترین 
محفل انس با قرآن 

ق��رآن  ب��ا  ان��س  محف��ل  طوالنی تری��ن 
دیروزهم زمان ب��ا انتخابات ریاست جمهوری با 
حضور جمعی از اساتید و چهره های قرآنی کشور 
در مس��جد ابوذر برگزار ش��د.به گزارش فارس، 
طوالنی ترین محفل انس با قرآن با حضور بیش 
از 30 ق��اری و 10 حافظ کل قرآن کریم برگزار 
شد.در این محفل گروه تواشیح انوارالهدی قم و 
گروه تواشیح 70 نفره سازمان بسیج قرآن و عترت 
سپاه محمد رسول ا... به اجرای برنامه  پرداختند.
حض��ور 1۲ مهمان از جامعه قرآنی، گفت وگو با 
خانواده های شهدای قرآنی، هنرمندان و خادمان 
قرآنی برتر، گفت وگوی زنده تلفنی با پیشکسوتان 
قرآنی، ارتباط زنده با گزارش��گران رادیو قرآن در 
سطح شهر، مراکز استان ها و دارالقرآن های اماکن 
متبرکه از برنامه ه��ای رادیو ق��رآن  بود.بنابراین 
گزارش، کرسی تالوت اذانگاهی مغرب و عشاء 
با همکاری شورای عالی قرآن برگزار و به صورت 

زنده از رادیو قرآن پخش شد.

خبرنامه

مدیرکل دفتر آم��وزش متوسطه اول وزارت 
آم��وزش و پرورش با بی��ان اینکه 7 هزار مدرسه 
را ارزیابی کرده ا ی��م و از این تعداد، بیش از 300 
مدرس��ه در استان ها به عنوان ممتاز معرفی ش��د، 
گف��ت: از بین آنه��ا به 100 مدرسه نش��ان ممتاز 

داده ایم.
عظی��م محب��ی در گفت وگو با ف��ارس، در 
خصوص »برنامه های اجرا شده در سال تحصیلی 
جاری«، اظهار داش��ت: امسال یکی از برنامه هایی 
که اجرایی شد، در خصوص کیفیت بخشی به کار 
معلمان بود که در این خصوص، دبیرخانه دروس 
را در سطح کشور تشکیل دادیم و برای همه آنها ، 
بحث ارزشیابی کیفی و عملکردی را مطرح کردیم 
و از طریق گروه های آموزشی برای معلمان، بحث 
ارزش��یابی عملک��ردی تبیین ش��د.وی ادامه داد: 
جشنواره ای با عنوان، »نوآوری معلمان«، را ابالغ 
کردی��م؛ یعنی معلم��ان در مدرسه بدون توجه به 
نوع درسی که تدریس می کنند، در این جشنواره 
شرکت می کنند که مرحله کشوری آن در تابستان 
به داوری گذاشته خواهد ش��د.محبی با اشاره به 
برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی، اذعان کرد: 

طبق سال های گذش��ته این موضوع را بخش��نامه 
کردیم و مرحله منطقه ای و استانی آن انجام شده 
است .این مس��ئول در دفتر آموزش متوسطه اول 
آموزش و پرورش بیان داش��ت:همچنین مرحله 
کش��وری آن، در تابس��تان سال جاری در مشهد 

مقدس برگزار خواهد شد.

تفاه��م- گروه گ��زارش: وزیر بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی، پیش��رفت کش��ور را 
در زمین��ه تولید تجهیزات پزش��کی غرور آفرین 
عنوان ک��رد و گف��ت: اقدام��ات و فعالیت های 
خوب��ی در زمینه تولی��د تجهیزات پزش��کی در 
کش��ور انجام ش��ده است. سیدحسن هاشمی در 
حاش��یه بازدید از نمایش��گاه تجهیزات پزشکی 
در نمایش��گاه بین المللی تهران افزود: اکنون بیش 
از80 درص��د تجهیزات مورد نیاز ۵8۵ بیمارستان 
در کش��ور توسط تولیدات ش��رکت های داخلی 
تامین می ش��ود.وی با بیان اینک��ه امیدوارم بیش 
از ۹0 درص��د تجهیزات پزش��کی بیمارستان  ها 
به وسیله ش��رکت های داخلی تولید ش��ود، بیان 
 داشت: در طول اجرای طرح تحول نظام سالمت، 
۲4 هزار تخت بیمارستانی به مجموع تخت های 
بیمارستانی کش��ور افزوده ش��ده ک��ه تجهیزات 
 آن توس��ط ش��رکت  ه��ای داخل��ی در اختی��ار 
بیمارستان  های کش��ور قرار گرفته است. هاشمی 
ب��ا بیان اینکه یکی از کارنامه  های موفق در زمینه 
اقتصاد مقاومتی متعلق به وزارت بهداشت است ، 
افزود: وزارت بهداش��ت تاکنون دو هزار و ۵00 

میلیارد تومان از ش��رکت های دانش بنیان خرید 
داش��ته و ش��رکت های دان��ش بنیان ام��روز به 
مرحله  ای رسیده اند که باید بیش از پیش کیفیت 
را ارتق��ا دهند و زمینه حض��ور آنها در بازارهای 
منطقه فراهم ش��ود.وزیر بهداش��ت تصریح کرد: 
تجهیزات پزش��کی تولید داخل بای��د از کیفیت 
باالیی برخوردار و مطابق استاندارد های بین المللی 
باش��د زیرا این نوع تجهی��زات در انجام مناسب 

اقدامات درمانی پزشکی بسیار اثرگذار است.

 اعطای نشان "ممتاز" 
به 100 مدرسه

تامین 80 درصد  تجهیزات پزشکی 
بیمارستان ها در داخل کشور

انتشار ۱۵۰ عنوان کتاب در سی روز
مدیرعامل سوره مهر می گوید: این موسسه در سی روز منتهی به نمایشگاه کتاب 1۵0 عنوان کتاب را 
منتشر کرده است.عبدالحمید قره داغی در گفتگو با مهر در پاسخ به سوالی درباره روند حضور نویسندگان 
نامدار ادبیات انقالب در این موسسه و خروج برخی از این چهره ها از لیست نویسندگانی که آثارشان در 
این موسسه منتشر می شود، اظهار کرد: همه این مشکل به سوره مهر بر نمی گردد. بخشی از این مسائل 
مرتبط با خود نویسندگان است. وی افزود: به باور من عمده این افراد در سال های قبل با بدقولی هایی مواجه 
شده بودند، اما سوره مهر در حال حاضر تمامی توان خود را به کار گرفته که این مساله حل شود. در حوزه 
پرداخت حق التالیف ها ما کامل عقب مانده بودیم که جبران شد و االن بدهکار هیچ مولفی نیستیم. از سوی 
دیگر به خاطر حجم آثاری که در نوبت چاپ بودند، فرآیند انتشار دچار تاخیر شده بود که این مساله را  هم 
حل کردیم.قره داغی افزود: در حال حاضر بیش از 100 عنوان کتاب در دست انتشار داریم و بر این باوریم 
که نباید شتابزده عمل کرد.مدیرعامل انتشارات سوره مهر افزود: بر این باوریم که باید برای کتاب جدای از 
فراهم کردن امکان انتشار مناسب، امکان ترویج کتاب را نیز  فراهم کرد و حتی بر این باوریم که این مساله 
کم اهمیت تر از سایر بخش های تولید کتاب نیست.وی افزود: مولفان ما سرمایه های ما هستند و با تمرکز 

روی فعالیت برای آنها نواقصی که احیانا در این زمینه وجود داشته، رفع خواهد شد.

اجرای 4۰۰ پروژه برای کاهش آلودگی هوا
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم اینکه در سه سال و نیم 
گذش��ته برای کاهش آلودگی هوا برنامه های منسجمی در کش��ور وجود داشته است، گفت: در این 
مدت 400 پروژه زیس��ت محیطی برای کاهش آلودگی هوا در سراسر کش��ور به ویژه در کالنشهرها 
اجرا شده است.معصومه ابتکار در گفت و گو با ایرنا افزود: حذف بنزین و گازوییل آلوده و جایگزینی 
آن ب��ا بنزین و گازوییل استاندارد ی��ورو 4، از رده خارج کردن ۹00 هزارخودروی فرسوده و اجرای 
نظام یکپارچه معاینه فنی خودروها در 44۶ مرکز معاینه فنی از مهمترین برنامه های سازمان حفاظت 
محیط زیست است.وی اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دولت تدبیرو امید 4۵ درصد سوخت نیروگاه ها 
مازوت بود که اکنون این میزان به هشت درصد رسیده است.معاون رییس جمهوری ادامه داد: عالوه 
بر اینکه در هش��ت کالنشهر کش��ور به نتایج خوبی دست یافته ایم در 400 شهرستان نیز عملکردها 
بسیار مثبت و قابل لمس بوده است. معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست  
در پایان خاطر نشان کرد: اجرای پروژه های محیط زیستی در هشت کالنشهر نتایج خوبی به همراه 
داش��ت به طوری که از سال 13۹۲ تا 13۹۶ تعداد روزهای پاک و سالم ش��هرهای تهران، اصفهان و 

حتی خوزستان افزایش یافته است.
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کارگردان مستند ش��هید مدافع حرم خرم آباد گفت: مستند شهید رضا 
رستمی مقدم نخس��تین ش��هید مدافع حرم خرم آباد تهیه  ش��ده که چهارم 
خردادم��اه رونمایی می شود.محس��ن مرادی در گفت وگو با تس��نیم با بیان 
اینکه مس��تند ش��هید رضا رستمی مقدم- نخستین ش��هید مدافع حرم شهر 
خرم آباد تهیه  شده که به  زودی رونمایی می شود، اظهار داشت: سردار شهید 
مدافع حرم رضا رستمی مقدم از فرماندهان دوران دفاع مقدس بودند که در 
هشت سال دفاع مقدس حضور داشته و مفتخر به درجه جانبازی می شود.
کارگردان مس��تند ش��هید مدافع ح��رم خرم آباد عنوان کرد: ش��هید رستمی 
مقدم در زمان جنگ تحمیلی در لش��کر ولی عصر)عج( خوزستان و لشکر 
۵7 لرست��ان خدمت می کردند که به گفته دوستان ش��هید وی پس از اتمام 
جنگ ناراحت بودند که افتخار ش��هادت را نداش��ته اند.وی بیان کرد: شهید 
رستمی مقدم عطش ش��هادت داش��تند و به گفته دوستان شهید بزرگ ترین 
آرزوی او دف��اع از حرم حضرت زینب)س( بود به طوری که در زمان اعزام 
وی به سوریه ش��یرینی پخش کرد.مرادی تصریح کرد: ش��هید مقدم پس از 
پای��ان 4۵ روز مأموریت درخواست تمدید حضور خود را دارد و در جمع 
دوستان خود آرزوی شهادت می کند.وی ادامه داد: شهید چند ساعت قبل از 
شهادت، تلفنی با مادرش صحبت می کند، گفت وگویی عاشقانه بین مادر و 
پسر؛ دوستان شهید نقل می کنند: دشمن به منطقه ورود کرده بود که در حال 
تخلیه مقر بودیم شهید رستمی مقدم با مادرش تماس گرفت و پس از چند 
ساعت به شهادت رسید.کارگردان مستند شهید رستمی مقدم اظهار داشت: 
ش��هید رستمی مقدم، یکی از مس��اجد منطقه ای که در آن به دفاع از حرم 
حض��رت زینب)س( می پرداختند را به ن��ام حضرت زینب)س( نام گذاری 

کرد.وی بیان کرد: هدف از تهیه این مستند انجام تکلیفی است که بر عهده 
دارم شاید شرایط اعزام برای دفاع از حرم آل ا... را نداشته باشم ولی من نیز 
بازنده نگه داشتن خاطرات ش��هدا در این زمینه ادای دین می کنم.کارگردان 
مستند ش��هید رستمی مقدم  تصریح کرد: با تمام توان مستند شهدا را تهیه 
می کنم تا ش��اید گوشه ای از فعالیت های شهید آوینی را ادامه دهم و بتوانم 
جلوه های زیبایی از شهادت مردان بزرگ کشورم را به مردم نشان دهم. این 
مس��ئول خاطرنش��ان کرد: مقام معظم رهبری می فرمایند: هر اندیشه ای در 
قالب هنر نگنجد، ماندنی نیست، بنابراین من نیز در قالب هنر و ساخت فیلم 

در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تالش خواهم کرد.

سیدمحس��ن حیدری از رزمندگان  واحد اطالعات و عملیات »لشکر 
۵نص��ر« در عملیات کرب��الی۵ است. این آزاده در خاط��ره ای از  آخرین 
لحظات خود با ش��هید مجید محمدپور در زندان الرش��ید روایت می کند: 
»در این زندان ، کامالن، میرزایی، ابراهیمی و ش��هید مجید محمدپور با نام 
مستعار منوچهر نیز حضور داش��تند. به گزارش ایسنا، مجید محمدپور را 
موج ش��دید انفجار گرفته بود. چهار روزی در استخبارات مرکز اطالعات 
و امنیت عراق بودیم  و بعد به منطقه ای به نام زندان الرشید که داخل شهر 
بود و االن با خاک یکسان شده است، منتقل شدیم.دور تا دور زندان الرشید 
دیوارهای بلن��د سیمانی بود با 10اتاق که بزرگ ترین آن سه در سه و نیم 
مت��ر و کوچک ترین آن دو و نی��م در سه متر بود. اولین گروهی بودیم که 
وارد الرش��ید می ش��دیم. در هر اتاق 10 نفر بودیم. من، آبش��اهیان، مجید 
محمدپور، ترش��یزی، محمدیزدبان، علی احمدی و چند نفر دیگر با دو تا 
پتو، زمین های سیمانی و هوای سرد. در روزهای بعد تعداد نفرات هر اتاق 
به ۵0نفر رسید. ۵0نفر در یک اتاق ۹ متری نشس��ته بودیم. ظرف غذایی 
که ب��رای ما غذا آوردند مانند تابه ای لبه دار بود که داخل آن آش ش��وربا 
بود. ۵0نفر اسیر بدون قاش��ق و ظرف . دست های بچه ها َکبَره بسته بود.دو 

هفته ای می شد که دست هایمان را نشسته بودیم و تنها راه غذاخوردن این 
بود که یک نفر ظرف غذا را جلوی دهان بچه ها ببرد. ظرف غذا دست به 
دست ش��د تا اینکه به مجید محمدپور رسی��د. گفتم: »بخور« با عصبانیت 
گف��ت: »نمی خواهم.«چند بار ظرف غذا چرخی��د و همین برخورد مجید 
تکرار ش��د تا اینکه ب��ا عصبانیت رو به مجید ک��ردم و گفتم: »اینجا همه 
مثل هم هس��تیم، لوس ب��ازی در نیار اگر می خواهی بخ��وری ، بخور اگر 
می خواه��ی بمیری بمیر.« بچه ها همه کِز کرده بودند زیر پتو. پنج دقیقه ای 
گذش��ت، رفتم کنار مجید کلی باهاش صحبت ک��ردم تا این برخوردم را 
از دل��ش در بیاورم. حرف نمی زد. رافتی که ع��الوه بر غواصی، بهیار نیز 
ب��ود مجید را معاینه ک��رد و گفت: انگار تمام کرده اس��ت. اگر به بچه ها 
می رسیدند و آن ها را تحت درمان قرار می دادند، ش��اید خیلی از بچه های 
ما در اسارت ش��هید نمی شدند. ما که سالم بودیم کمتر شکنجه می شدیم 
ام��ا مجید با وجود جراحت و زخمی که داش��ت در این مدت کوتاه کلی 
ش��کنجه شد. مسعود سهیلی نیز زمانی که اسیر شد و از خط داشتند ما را 
به بصره می بردند از ناحیه کمر قطع نخاع شده بود و شدت جراحاتش به 

حدی بود که به محض رسیدن به استخبارات به شهادت رسید.

در گذشت پدر شهیدان » علی اصغر و علیرضا ترحمی «
»حسینعلی ترحمی« پدر شهیدان »علی اصغر و علیرضا ترحمی« چهارشنبه بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت. به گزارش ایسنا،پیکر شهیدان ترحمی 
پس از تشییع بر روی دستان خانواده های شهدا و ایثارگران و مردم شهید پرور در قطعه صالحین گلزار شهدای روشن آباد از توابع شهرستان کردکوی و در کنار 
فرزندان شهیدش آرام گرفت.علی اصغر فاضلی - مدیرکل بنیاد استان گلستان نیز درگذشت پدر شهیدان ترحمی را تسلیت گفت. گفتنی است،  علی اصغر ترحمی 
دوم خرداد ماه 1340 متولد و در بیست و نهم  مهر ماه ۶۲ در عملیات والفجر 4 بر اثر اصابت ترکش و انفجار مین، در منطقه مریوان به شهادت رسید. شهید علیرضا 

ترحمی نیز هشتم شهریور ماه 1341 متولد و در هفتم اردیبهشت ماه ۶1 پس از زخمی شدن، در بیمارستان شهید شد.

شهید رستمی مقدم؛ نماد عشق به شهادت

 ناگفته های از زندان الرشید 
به روایت سید محسن حیدری

دریافت تسهیالت مسکن از محل اوراق به دلیل حذف بخش مهمی 
از سرمایه متقاضی خرید مسکن، به انصراف خانوارها از خرید مسکن و 
درنتیجه تشدید رکود بازار می انجامد. به گزارش خبرنگار مهر، در حال 
حاضر کسانی که می خواهند وام خرید، ساخت یا جعاله مسکن از بانک 
مس��کن دریافت کنند، با رسته متنوعی از انواع وام ها روبه رو هستند که 
سبد تس��هیالتی خوبی را به مش��تریان این بانک ارائه می دهد؛ اما تقریبا 

همه این وام ها نیاز به سپرده گذاری دارند.
از آنجای��ی ک��ه در طی سال ه��ای اخیر مردم به دلیل رکود ش��دید 
اقتص��ادی، امکان پس انداز پول در مدت زمان طوالنی و حتی یک ساله 
را ندارند و همچنین به دلیل تورم غیر قابل پیشی بینی که سبب می شود 
ارزش پول سپرده گذاری ش��ده در بانک ها در طول یک سال افت کند، 
تع��داد کس��انی که حاضرند با استف��اده از سازوکار پس ان��داز به اضافه 
تس��هیالت خانه دار ش��وند، کم است؛ چراکه ریسک آن را باال می دانند.
بنابرای��ن جذاب ترین تس��هیالتی که متقاضیان خری��د خانه به سراغ آن 
می روند، تسهیالت از محل سپرده ممتاز بانک مسکن است که هم امکان 
سپرده گذاری برای متقاضی و سپس دریافت تس��هیالت از محل سپرده 
خ��ود را فراهم می کند و هم امکان استفاده از امتیاز سایر سپرده گذاران.
خری��د امتی��از سایر سپرده گ��ذاران از مح��ل خری��د »اوراق حق تقدم 
تس��هیالت مس��کن« )تسه( انجام می ش��ود که معامالت آن را فرابورس 
هدایت و نظارت می کند. اما برای کسانی که با مکانیزم فرابورس و بازار 
سرمایه آش��نایی ندارند، شعب بانک مس��کن این کار را انجام می دهد.
قیمت اوراق تس��ه را سیستم حاکم بر بازارهای آزاد و شفافی چون بازار 
سرمای��ه بر اس��اس عرضه و تقاضا تعیین می کن��د همچنین از زمانی که 
شرکت فرابورس به عنوان عامل فروش و سازمان بورس و اوراق بهادار، 
ش��ورای پول و اعتبار و ش��ورای عالی بورس به عنوان سه نهاد نظارتی 
و باالدست��ی در بخش های بانک و بازار سرمایه، مقرراتی برای خرید و 
فروش این اوراق وضع کرده اند، امکان ورود به سفته بازی و داللی برای 
خری��د و فروش اوراق از بین رفته اس��ت. بنابراین نرخ های موجود در 
خصوص اوراق تس��هیالت، کامال بر پایه عرضه و تقاضاست.با این حال 
مهم ترین دغدغه کس��انی که می خواهند با استفاده از وام از محل اوراق 
تسه خانه دار شوند، نرخ باالی این اوراق است؛ آنچه محل اشکال است، 
ای��ن است که آیا روش دیگری برای دریافت تس��هیالت یا خرید امتیاز 
دیگران با هزینه کمتر وجود دارد یا خیر؟ چرا بانک مس��کن و نهادهای 
باالدستی روش دیگری که ارزان تر از سازوکار معامله اوراق تس��هیالت 
مسکن باشد را بررسی و عملیاتی نمی کنند؟در حال حاضر اگر میانگین 
قیم��ت خری��د و فروش هر برگه اوراق تس��ه ح��اوی ۵00 هزار تومان 
تس��هیالت را در بازار سرمایه 70 هزار توم��ان در نظر بگیریم، متقاضی 
خرید مس��کن باید برای دریافت تس��هیالت ۶0 میلیون تومانی مسکن و 
10 میلیون تومانی جعاله، 140 برگه خریداری کند که حدودا 10 میلیون 
تومان از کل سرمایه وی معادل کل وام جعاله را ش��امل می ش��ود به این 

معنا که فرد باید برای وامی که عمال دریافت نکرده، اقساط بپردازد.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس: تشدید رکود مسکن به 

دلیل نرخ باالی اوراق
حس��ینعلی حاجی دلیگانی- نماینده مردم ش��اهین شهر در مجلس 
و عضو کمیس��یون برنامه و بودجه یک��ی از نمایندگانی است که همواره 
در نط��ق ه��ا و مصاحبه های خود بر این موض��وع تأکید دارد.این عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن، 
می گوید: بس��یاری از کس��انی که متقاضی خرید مس��کن هستند، وقتی 
با این حس��اب و کتاب مواجهه می ش��وند که می بایس��ت بخش مهمی 
از سرمایه خ��ود را بابت خرید اوراق تس��هیالت مصرف کنند، عمال از 
دریافت این وام و خرید مس��کن منصرف می شوند. همین موضوع خود 

به تشدید رکود بازار مسکن دامن زده است.
وی درباره استفاده از مکانیزم سپرده گذاری برای دریافت وام مسکن 
که در تس��هیالت صندوق یکم لحاظ شده، گفت: بسیاری از خانواده ها 
پول��ی که پس انداز کرده اند، نزد صاحب خانه به عنوان ودیعه مس��کن 
نهاده اند که در شهرهای بزرگ و کالنشهرها، رقم قابل مالحظه ای است 
از سوی دیگر پولی که بانک مس��کن برای تشکیل حساب صندوق یکم 
و اعطای تس��هیالت از آن محل مطالبه می کند، برای متقاضی فردی 40 
و زوجین 80 میلی��ون تومان است که معموال خانواده ها امکان تهیه این 
مبالغ در کنار ودیعه مسکن را ندارند؛ درنتیجه استقبال از حساب صندوق 

یکم نیز چندان باال نبوده است.
سیدمس��لم ثابتی- کارشناس امور بانکی و مس��کن نیز با تأیید این 
موضوع که بخش مهمی از سرمایه افراد بابت خرید اوراق تس��ه مصرف 
می ش��ود گفت: کسانی که وام ۶0 میلیون تومانی از محل اوراق دریافت 
می کنند، باید ماهانه یک میلیون تومان اقساط این تسهیالت را پرداخت 
کنند؛ از سوی دیگر اگر میانگین قیمت هر برگه اوراق تسهیالت در بازار 
سرمای��ه را 80 هزار تومان در نظر بگیریم، متقاضی باید ۹ میلیون و ۶00 
ه��زار تومان بابت خرید اوراق بده��د و درنتیجه عمال با وامی به ارزش 
۵0 میلیون و 400 هزار تومان روبه رو است. یعنی بابت مبلغ وام کمتری 

باید اقساط بدهد!
آیا امکان حذف فرآیند اوراق از چرخه تس��هیالت مسکن وجود 

دارد؟ 
ب��ا این وجود تا ب��ه حال هیچ یکی از مدیران بانک مس��کن پاسخ 
مناسب��ی ب��ه این پرسش ن��داده اند. آنها ب��ا این توجیه که ی��ا فرد باید 
سپرده گ��ذاری کند یا امتیاز فرد دیگری که سپرده نزد این بانک داش��ته 
و ب��ه ازای این م��دت زمانی که پولش در بانک بوده، اوراق گرفته است 
را بخرد، همواره تأکید دارند که روش خرید و فروش امتیاز تس��هیالت 
مس��کن از محل اوراق بهترین حالت ممکن برای انتقال امتیاز تسهیالت 
مس��کن است.آنها ب��ا این توجیه که منابع بانک مس��کن محدود بوده و 
توانایی پاسخ دهی به همه تقضاهای دریافت تس��هیالت را ندارد، اعالم 
م��ی کنند که متقاضی��ان می توانند از طریق خرید اوراق تس��هیالت، از 
امتی��از دیگران بهره مند ش��وند، بنابراین پولی ک��ه متقاضی می دهد، به 
جی��ب بان��ک نمی رود؛ بلکه در اختیار کس��ی قرار می گی��رد که امتیاز 
این تس��هیالت را با استفاده از سپ��رده گذاری در مدت زمان طوالنی به 
دس��ت آورده است؛ همچنین ن��رخ اوراق را بانک تعیین نمی کند؛ بلکه 
این عرضه و تقاضاست که نرخ اوراق را معین می کند.بنابراین در حال 
حاضر روش جدیدی برای جایگزینی با سیستم »خانه دار شدن از محل 

خرید اوراق« وجود ندارد. 

سدی در برابر خانه دار شدن
چرا امکان حذف اوراق تسهیالت وجود ندارد؟


