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گرفتن نفس کورههای آجرپزی با افزایش بهای گاز
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد
گــفــت :بــه دلــیــل افــزایــش بــهــای گــاز مصرفی و کاهش
مشتری ۲۰ ،تا  ۳۰درصــد از کــورههــای آجرپزی مشهد
تعطیل شده و باقی کورهها نیز با کمتر از ظرفیت اسمی
خود فعالیت میکنند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
غالمرضا سلطانی به فعالیت  ۱۵۰کوره آجرپزی در شهر

خبر
ويژه

◾

◾سختگیری بانکها
در تمامی بانکها کارمندان
رسمی در اولویت وامدهی قرار
دارنــد و در هرصورت وجود دو
ضــامــن رســمــی کــه درونشــهــر
محل خدمت ساکن هستند
و بازنشسته نــشــد هانــد و دستهچک صیادی
هم داشته باشند ،الزامی اســت .ضمن اینکه
سختگیریهای برخی بانکها در معرفی ضامن
رسمی با  ۱۰سال سابقه کاری از دیگر چالشهای
متقاضیان است؛ البته سند ملک اجارهشده،
قولنامه با کدرهگیری و افتتاح حساب ضامن و
وامگیرنده را هم باید به این شرایط اضافه کرد.
یکی از موانعی که دست مستأجران را از رسیدن
بــه ایــن  40میلیون وام کــوتــاه کــرده اســت شرط
داشتن اجارهنامه رسمی و هولوگرامدار است که
بسیاری از بنگا هها و البته موجران از دادن آن
به مستأجران به دلیل ترس از پرداخت مالیات
بردرآمد خــودداری میکنند؛ امری که البته این
روزهــا بــرای دفاتر امــاک در رکــود بــازار به منبع
درآمــدی تبدیل شده است به گونهای که دفتر
ام ــاک بــه ازای دریــافــت حــداقــل یــک میلیون
تومان ،اجارهنامه هولوگرا مدار رسمی را صادر
میکنند.
یکی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن با
بیان اینکه در بسیاری از موارد بانکها با اعالم
تکمیل ظــرفــیــت ،متقاضیان را بــه شعب و یا
بانکهای دیگر ارجاع میدهند ،میگوید :به هر
بانکی که مراجعه میکنیم اعالم میکنند ظرفیت
پر شده است و امکان پذیرش وجود ندارد و همین
موجب سردرگمی واجدان شرایط شده است.
وی ادامه میدهد :برخی از بانکها هم که برای
پرداخت وام موافقت میکنند شرایط را آنقدر
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تخصص در شستشوی فرشهای کرم ،دست باف و ماشینی تراکم باال

 %100اسالمی
سرویس دهی
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رفو
گری

33872450
09153141343
09366662046

/1400872ج

09199197160

09151115493
38696868

سنگ سابی الماس شرق
سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی
سند پالست،رولپالک،موزائیک

کرکره ای،راهبند

باربری نمونه امام رضا

09152494232-32136393
09013563828-32136394

شیشه ای،جکی،ریلی

سنگسابی ،سنگبری
و نماشویی

 09151016288تبریزی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

/1408094ط

خودرو فرسوده

بازدید رایگان،باالترین قیمت

درب اتومات

/1406238ج

09038017038

مجری کلیه سیستم های

نصب
آنتن
مرکزی

خراسان

قالی شوئی نیما

/1401357ج

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خرید خودروهای فرسوده

میالد ُدر

ایزوگام شرق

قیرگونی،آسفالت لکه گیری
حتی  1متر «حاجی رمضانی»
37571068-09153059302

جل���دک

قالی شویی

رضوی

/1400948ط

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

درهای اتوماتیک

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

خری��دار
زمین

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

/1400947ط

خودروهای فرسوده

باالترین قیمت،بازدید رایگان

ایزوگام شرق

524
برق و آیفون
ساختمان

1401721ج

09150481053
09356369440

بدون چین و چروک

لکه گیری چای ،قهوه ،آب انار،
جوهر ،قطره آهن و ...

گ��لبهار

09153587292-38324530

09199197160

 %100اسالمی
سرویس رایگان

مشاورین امالک
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

قالیشوئی

/1407163ط

بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

رهن و اجاره
آپارتمان

09157064622

ستاره شرق

پیمانکاری ساختمان

خوابگاه

ایزوگام شرق

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

پیمانکاری ساختمان

/1400970ط

بادستگاه تمام اتومات
5سال ضمانت معتبر

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

ویژه شاغلین درمشهد

ایزوگام و عایقکاری

اجرای انواع رنگهای صنعتی

تعمیرات ،تفکیک کنتور
رحمانی 09155116372

/1406955ط

خوشرنگ

گازرسانی

نرده لوله ای

لوله کشی گاز

خریدار عادالنه

نقاشی،پلی استر،کنیتکس

گازرسانی

35090900-09155181715

کلیه لوازم منزل و اداری

علی 36570836
09105799941

38824494

تفکیککنتورونردهوآتشنشانی(ظریفیان)

خریدار لوازم منزل
09302978698

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

گازرسانی
آتشفشانگاز

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

تخریب ساختمان

 09151116733اکرمی

/1407937ج

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

09153185163

خرید و فروش
باغ و زمین

/1407070ط

3 6 07 2 760

09155038564

داربست سازه
پایدار

ش����اندیز

خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

/1405266ج

نقاشی نظری

/1404696ط

09155216864

09157033742

روغنی،پالستیک
تضمینی توسط استادکار

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

/1404309ط

نقاشی ساختمانی

داربست رحمتی

◾

◾تخلف آشکار مشاوران امالک
رئیس اتحادیه مشاوران معامالت امالک مشهد
هــم در پــاســخ بــه مــشــکــات مــســتــأجــران بــرای
دریافت نسخه رایــانـهای اجارهنامه با اشــاره به
اینکه قولنامه بین موجر و مستأجر باید در بنگاه
مشاور معامالت امالک در سه نسخه که هر یک
از نسخهها در اختیار موجر ،مستأجر و بنگاه
قرار میگیرد نوشته شود ،گفت:تمام مشاوران
امــاک موظف هستند قــراردادهــای اجــاره را در
فرمت کامپیوتری بدون دریافت هیچ وجه اضافی
تحویل مشتری دهند.
علی مـ ــرادزاده بــه خبرنگار مــا گــفــت :چنانچه
دفتر امالک از دادن نسخه رایانهای قولنامه به
مستأجر خــودداری کند ،مستأجر میتواند به
اتــحــادیــه مــشــاوریــن معامالت امــاک مراجعه
نماید تا به تخلف بنگاه رسیدگی شود.
وی اف ــزود :هرچند امضای موجر نیاز نیست،
اما زمانی که موجر از امضای قولنامه رایانهای
خـ ــودداری کند ،مستأجر مـیتــوانــد بــه شــورای
حلاختالف مراجعه و از موجر شکایت نماید.

/9911767ج

art.alaei

09153138018-09388047702

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

◾منابع محدود ،متقاضیان زیاد
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
بــا بیان اینکه ایــن تسهیالت از محل دو سوم
منابع داخلی بانکها و یک سوم ذخایر قانونی که
بانکها نزد بانک مرکزی دارند پرداخت میشود،
عنوان کرد :براساس ماده  9دستورالعمل مربوط،
ای ــن وام بــا ن ــرخ 12درصـ ــد و ب ــرای مــبــالــغ بــاالی
300میلیون ریال 60ماهه و مبالغ زیر 300میلیون
ریال 36ماهه قابل پرداخت است.
حمید صفایی نیکو در گفتوگو با خبرنگار ما
در خصوص سختگیری برخی بانکها ،گفت:
برخی از بانکها باتوجه به محدودیت منابعی
که دارنــد نمیتوانند این تسهیالت را پرداخت
کنند؛ چراکه بودجه الزم از طرف ادارات مرکزی
بانکها باید به بانکها ابــاغ و تأمین شــود تا
براساس آن ،اقدام به پرداخت تسهیالت کنند.
وی بــا اش ــاره بــه اینکه بــودجــه ایــن تسهیالت
به دورهه ــای مختلف تقسیمبندی شــده بــود و
نخستین مرحله آن ابالغ شد و بانکها هم به
فــراخــور اق ــدام کــردنــد و حتی برخی بانکها تا
200درصد آن چیزی که ابالغ شده بود پرداخت
کــردنــد ،اف ــزود :برخی از بانکها با محدودیت
بودجه از طرف بانک مرکزی خود مواجه هستند
در نتیجه مقداری برای پرداخت این وام دست
نگه داشتند تا مرحله بعدی بودجه ابالغ شود
و بتوانند پرداخت کنند؛ امیدواریم تا پایان آذر
که مهلت دریافت این وام به پایان میرسد به
متقاضیان پرداخت شود.
صفایی نیکو در خصوص دریافت تضامین بانکی
برای این تسهیالت گفت :تضامین شامل گواهی

کارآسان ایده

داربست پردیس

گروه هنری عالئی

حــســاب صــاحــبــان واقــعــی بــه حــق واقــعــی خود
نخواهند رسید.

کسر از حقوق متقاضی ،گواهی کسر از مستمری
خانوارهای زیر پوشش کمیته امــام و بهزیستی،
سهام عدالت ،در تسهیالت  ۱۵۰میلیون ریالی
دریافت سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص
بانک ،بیشتر از  ۱۵۰میلیون ریال دریافت سفته یا
چک فرد متقاضی به همراه یک ضامن خواهد بود.
دبــیــر شـ ــورای هماهنگی بــان ـکهــای خــراســان
رضوی با اشاره به آخرین آمار وضعیت پرداختی
تسهیالت ودیــعــه در اســتــان گفت :تــعــداد کل
پرداختی تسهیالت در استان تاکنون 28هــزار
و  504فقره به مبلغ ۸هــزار و  99میلیارد ریال
بوده است.

/1400461ج

داربست

هدر نمیدهیم.
وی با اشــاره به اینکه بــرای گرفتن کد رهگیری
یکمیلیون تومان به بنگاه پرداخت کردهام و اگر
نتوانم وام را بگیرم انگار این پول را دور ریختهام،
ابراز میکند :شرایط دریافت وام ودیعه مسکن
به صورتی تعیین شــده که آنــان که مستحقتر
هستند توان تأمین این شرایط را ندارند؛ با این

آسانسور

میدهد به نظر میرسد در شهر مشهد بیشتر
بانکهایی که برای اعطای این وام درنظر
گرفته شدهاند با بهانههای مختلف و انداختن
سنگهای بزرگ پیش پای متقاضیان در تالش
هستند منابع مالی خود را حفظ کنند.

◾

به نظر میرسد در شهر مشهد بیشــتر بانکهایی که برای اعطای
این وام درنظر گرفته شــدهاند بــا بهانههای مختلــف و انداختن
سنگهای بزرگ پیش پای متقاضیان در تالش هستند منابع مالی
خود را حفظ کنند.

سخت میگیرند که عطای وام گرفتن را به لقایش
ببخشیم.
این شهروند مستأجر میافزاید :برخی بانکها
در کنار ضــامــن ،چــک هــم میخواهند ،آن هم
چک همان بانک؛ با این شرایط اگر بگویند این
وام سرکاری است راحتتر با ماجرا کنار میآییم
و در راه رفت و آمد به بانک وقت و هزینه خود را

و ادامه داد :مردم بضاعت خرید آجر با قیمت باال را ندارند
و این موضوع روی میزان فروش کورههای آجرپزی تأثیر
گذاشته است .سلطانی بیان کرد :آجر یک کاالی مصرفی
در داخل است که جنبه صادراتی هم ندارد و محاسبه
قیمت گاز مصرفی واحدهای تولید آجر براساس فوب
خلیجفارسمنطقینیست.

شرایط تعیینشده برای متقاضیان وام ودیعه
مسکن به همراه مانعتراشیهای بانکها به
مهمترین عوامل بیمیلی عموم مستأجران
تبدیل شده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار ما نشان

سرگردانیمستأجران
در هفتخان ودیعه

گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

پرهیزگار09153026722
09356353513

دولت استفاده از گاز را برای آنها اجباری کرد که امسال با
افزایش  ۳.۵برابری بهای گاز مصرفی کورهها ،این موضوع
از یک سو و افزایش قیمت آجر و کاهش مشتری از سوی
دیگر واحدهای آجرپزی را متضرر کرده است.
وی دلیل اصلی افزایش  ۴۰درصدی قیمت آجر در یکی
دو ماه اخیر را ناشی از گرانی سوخت کورهها دانست

گزارشی از کارشکنی بانکها برای پرداخت وام مسکن اجارهای

نقاشی و کاغذ دیواری

خریدخودروهای فرسوده

 18ربیعالثانی 1443

از کنار شرایط سخت احراز صالحیت
متقاضیان که بگذریم ،به هفتخان بانکهای
عامل برای سنگاندازی جلو پای واجدان
شرایط میرسیم که به متقاضیان برای عبور
از آن ،دو هفته زمان میدهند؛ بهگونهای که

مهدی توحیدی پرداخت وام ودیعه
مسکن در حالی تا پایان آذرماه تمدید شده
است که دریافت این وام این روزها به آرزوی
دستنیافتنی اغلب متقاضیان تبدیل شده
است.

گزارش

 ۸آذر
آخرین فرصت
تمدید مجوز
چرای دام

مشهد اشاره کرد و گفت :امسال مجلس شورای اسالمی
قانونیمبنیبرافزایشبهایگازمصرفیصنایعباالدستی
و میاندستی ،بهخصوص پتروشیمیها را مصوب کرد تا
مبنایتعیینقیمتسوختآنهافوبخلیجفارسباشد.
او افــزود :پیش از این کورههای آجرپزی مــازوت مصرف
میکردند ،امــا به دلیل مسائل مربوط به آلودگی هوا،

 24نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم
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