
اقتصادی 6

مدیرکل شیالت هرمزگان:

حل دغدغه های صیادان؛ اولویت اصلی ما است
گــروه اقتصــادی - مدیر کل 
شــیالت هرمزگان گفــت: پویایی و 
فعالیت یگان حفاظــت منابع آبزیان 
باوجود کمبود نیرو و منابع مشــهود 
اســت اما باید با همــه محدودیت ها 
شــاهد ارتقای فعالیت ها و خدمات 

رسانی به جامعه صیادی باشیم.
عبدالرســول دریایی در شورای 
حفاظت از منابع آبزیان ویژه شهرستان 
جاســک با بیان اینکه خدمت رسانی 
بــه جامعه صیــادی از وظایف اصلی 
شیالت است گفت: حل دغدغه های 
جامعه صیادی بیش از پیش در اولویت 
اصلی شــیالت شهرستان های استان 
قرار گیرد. وی از یگان حفاظت منابع 
آبزیان شــیالت هرمزگان خواست تا 

با همکاری و همراهی کامل دســتگاه 
قضایی،شــیالت هرمــزگان و همه 
دســتگاه های مرتبط و همچنین پیرو 
درخواســت های جامعــه صیادی با 
جدیت بــا ادوات صید و روش های 
صید مخرب برخــورد کنند.دریایی 
ادامه داد: با توجعه به گستردگی جامعه 
صیادی اســتان و همچنین ســواحل 
گسترده استان بهترین راهکار این است 
خود جامعه صیادی به کمک شیالت 
هرمزگان بیاید و با هماهنگی شیالت 
اســتان، جامعه صیــادی خود ناظر بر 
فعالیــت های صیادی و مقابله با صید 

غیر مجاز باشد.
مدیــر کل شــیالت هرمزگان با 
تاکید بر برگزاری جلســات شورای 

یگان حفاظت منابع آبزیان به صورت 
ماهانه و در ســطح همه  شهرستانهای 
شــیالتی، در این نشست دستور داد تا 
ســرحد ممکن همه امکانات و منابع 

شــیالت هرمزگان در اختیار خدمت 
به جامعه صیادی در راستای برخورد 
با صید غیــر مجاز قرار گیرد و از هیچ 

کوششی در این راستا دریغ نشود.

گــروه اقتصــادی- »امیرعلی 
امیرباقری« به نکاتی که باید در شرایط 
کنونی بازار مورد توجه قرار گیرد اشاره 
کرد و افزود: اکنون ریسک های موجود 
در بازار به دو ریسک داخلی و خارجی 
طبقه بندی شده است، ریسک خارجی 

بر محــور مذاکرات وین و ریســک 
داخلــی بر مبنای انتخابات ریاســت 

جمهوری است.
وی اظهار داشت: از بُعد خارجی 
رفــع تحریم ها، آزاد شــدن منابع ارز 
مسدود شــده ایران در خارج از کشور 

و ورود آن بــه اقتصاد ایران می تواند تا 
حدودی در کوتاه مدت از شــوک های 
تورمی در بدنه اقتصاد جلوگیری کند و 
ثبات نسبی را بر بدنه بازارها بازگرداند.

امیرباقــری با بیــان اینکه از بعد 
داخلی شاهد ریسک انتخابات ریاست 

جمهوری هســتیم، گفت: هر یک از 
افرادی که در راس قوه اجرایی کشــور 
قرار بگیرند عملکرد متفاوتی نســبت 
به یکدیگر خواهند داشــت و با توجه 
به شــرایط موجود، تصمیم گیری های 

سختی را پیش رو دارند.
مقوله اقتصاد در رأس امور 

حاکم در کشور
وی اظهار داشــت: مقوله اقتصاد 
بنا بر فرمایشــات رهبر معظم انقالب 
در  چند سال اخیر جزو مسایلی بود که 
در راس امــور قرار دارد و  به طور حتم 
اصالح و ســاماندهی این بخش باعث 

تاثیرگذاری سایر بخش ها می شود.
امیرباقــری با اشــاره بــه اینکه 
سال های سال ساختار اقتصادی کشور 
ساختار نفتی بوده است، تاکید کرد: نفت 
زدایی از بدنه اقتصاد کشور چندان کار 
راحتی نیست و نیازمند یک پروژه میان 
مدت است، اما این پروژه همیشه بنا بر 
عوامــل داخلی و خارجی از توجهات 

مغفول مانده است.
وی با اشاره به اینکه نظام تعرفه ای 
کشور باید نظامی باشد که بتواند خود 
را با واقعیــات موجود هماهنگ کند، 
گفت: ممکن است یک سری تعرفه ها 
و قوانین دســتوری در حوزه داخلی و 
خارجی وجود داشته باشد و بخواهیم 
سال های ســال آن را به صورت ثابت 
نگــه داریم و از آن اســتفاده کنیم، این 
قوانین و تعرفه ها بعد از مدتی به دلیل 
تورم ساختاری در کشور بی ارزش می 
شوند که این موضوع باعث شده تا در 

این زمینه نیازمند یک پویایی باشیم.
این کارشــناس بازار ســرمایه 
افزود: بدنه دولتی بدنه بزرگی اســت، 

دولــت باید نگاه خود را به ملت همراه 
با اعتمادی بیشــتر پیگیری کند، از این 
طریق ضمن ایجاد اشتغال برای بخش 
خصوصی شاهد وجود دولتی متحرک 

و پویا خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بحث حمایت از 
حقوق مصرف کننده از جمله مسایلی 
اســت که در این ســال ها کمتر مورد 
توجــه قرار گرفته اســت، تاکید کرد: 
باید در کشــور نگاه به نیاز تولیدکننده 
و مصرف کننده توام با یکدیگر باشد و 
بتوانیم نقطه ای بهینه و کارا پیدا کنیم تا 
با حداقل هزینه بیشــترین استفاده را از 

فضای اقتصادی کشور داشته باشیم.

بازار ســرمایه، دماســنج 
واقعی فضای کسب وکار 

این کارشــناس بازار سرمایه، به 
حلقه اتصال بازار سرمایه به بدنه اقتصاد 
کشــور تاکید کرد و گفت: در صورت 
آسیب زدایی در اقتصاد کشور و حذف 
ساختارهای غیرکارا از بدنه اقتصادی و 
دولتی، به طور طبیعی بازار سرمایه هم به 
عنوان ویترین اقتصاد و یکی از مهمترین 
دماسنج های واقعی فضای کسب و کار 

به مرور سامان می یابد.
وی ادامــه داد: زمانــی که اتکا را 
به جای بخش مالی به بخش عملیاتی 
شــرکت ها بگذاریم و شــرکت ها را 
از بعد عملیاتــی تقویت کنیم، به طور 
طبیعی بخش عملیاتی کشورها با رشد 

و پویایی همراه می شــود و  می تواند 
خــود را در میان مــدت و بلندمدت با 

استانداردهای جهانی تطبیق دهند.
امیرباقری افزود: همچنین از این 
طریق بار از دوش بخش مالی شرکت ها 
که به طور عمده به واسطه تورم هر چند 
ســال یک بار تقویت می شود برداشته 

خواهد شد.
امیرباقری با بیان اینکه بازار سرمایه 
یک آینه واقعی از فضای کســب و کار 
خواهد بود، گفت: همین امر منجر می 
شــود تا اعتماد واقعــی بدنه جامعه به 
بازار سرمایه بازگردد و سرمایه گذاران، 
بازار ســرمایه را نه به عنوان یک بازار 

پُر ریسک بلکه به عنوان بازاری تحلیل 
محور و کارا نگاه خواهند کرد تا بتوانند 

از فرصت های این بازار استفاده کنند.
تامیــن ســرمایه بلندمدت 
بنگاه ها، رســالت واقعی بازار 

سرمایه
وی با اشاره به اینکه نکته دیگر که 
در مورد بازار سرمایه مغفول مانده، نقش 
بازار اولیه در کنار بازار ثانویه اســت، 
گفت: بازار ثانویه به طور عمده فضایی 
بوده است که اکثر سرمایه گذاران در آن 
با خرید و فروش سهام درگیر بودند و 
شاخص بورس عمدتا فضای این بازار 

را منعکس می کند.
این کارشــناس بازار ســرمایه 
خاطرنشان کرد: دولت بعدی باید یکی 

از مهمترین توجهاتش به بازار سرمایه 
به ســمت بازار اولیه باشد تا شرکت ها 
بتوانند از این مجرا نیازهای تامین مالی 
خــود را رفع کننــد و در میان مدت و 
بلندمدت به مرور نسبت تقاضای تامین 
مالی از بازار پول و سرمایه متوازن شود.

وی اظهار داشــت: در طول این 
سال ها این توازن به نفع بازار پول بوده 
است؛ بنابراین انتظار این توازن در بین 
ایــن بازارها به وجود می آید تا بتوانیم 
بازارهای مالی فعال و پویایی داشــته 

باشیم.
انتظار فعاالن بازار از رییس 
جمهــوری آینده بــرای ایجاد 

شفافیت در فضای کسب و کار 
امیرباقری اظهار داشت: از طرف 
دیگر یکی از مهمترین نکاتی که فعاالن 
بازار ســرمایه و اقتصــادی از رییس 
جمهوری آینده انتظار دارند شفافیت 
فضای کسب و کار است که نمونه این 
شــفافیت را در دولت روحانی شاهد 
بودیــم و یکی از معــدود مواردی بود 
کــه وی بودجه را وارد فضای مجازی 
کرد و افراد توانستند با جزیبات بودجه 
آشنا شوند که این اتفاق بسیار خوشایند 

است.
وی بیان داشت: فساد همیشه در 
تاریکی انجام می شود، بنابراین شفافیت 
در همه حوزه ها از وظایف دولت آینده 
اســت تا مردم را به صورت مســتقیم 

درگیر با فرآیندها کند و فرآیندهایی که 
در چشــم ٨٠ میلیون ایرانی متبلور می 
شــود احتمال آغشته شدن آن به فساد 

کمتر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار 
داشت: این شفافیت به طور مستقیم در 
بحث صــادرات و واردات بر فضای 
اقتصاد و بازار سرمایه تاثیرگذار است 
و دارای نکاتــی خواهد بود که باید در 

نظر گرفته شود.
تداوم تفکیک راه ســهام و 

صنایع از یکدیگر 
امیرباقری با بیان اینکه به نظر می 
رسد در کوتاه مدت و میان مدت تفکیک 
راه صنایع و سهام از یکدیگر ادامه داشته 
باشــد و بازار به سمت فضای تحلیل 
محور پیش برود، گفت: این امر منجر 
می شود تا جریان نقدینگی و سرمایه ای 
که وارد بازار سرمایه می شود به سمت 
بازار اولیه پیش رود و به طور مســتقیم 
نتیجه خود را در رشد و توسعه شرکت 

ها نشان دهد.
این کارشــناس بازار سرمایه در 
ادامه به روند معامالت بورس در هفته 
ای که گذشت اشاره کرد و گفت: هفته 
گذشــته با توجه به نزدیک شــدن به 
برگزاری انتخابات ریاست حمهوری 
ایــران، بازار به نســبت معقولی را در 
شرایط حاضر شاهد بودیم و معامالت 
آن به دور از هیچگونه حاشیه ای ادامه 

داشت.
وی افزود: نکته دیگر که در بازار 
هفته گذشــته مشهود بود، تفکیک راه 
صنایع و سهام از یکدیگر است که این 
موضوع از مدت ها قبل پیش بینی شده 

بود.

زمانی که اتکا را به جای بخش مالی به بخش عملیاتی شــرکت ها بگذاریم و شــرکت ها را از 
بعد عملیاتی تقویت کنیم، به طور طبیعی بخش عملیاتی کشــورها با رشد و پویایی همراه 
می شــود و  می تواند خود را در میان مدت و بلندمدت با استانداردهای جهانی تطبیق دهند.
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بازار سرمایه، دماسنج واقعی فضای کسب وکار ؛

رسالت بورس تامین سرمایه 
بلندمدت بنگاه ها است

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رسالت بازار سرمایه تامین سرمایه بلندمدت بنگاه ها است، گفت: 
به طور حقیقی ورود پول های سرگردان جامعه و سرمایه ای که می خواهد به صورت مستقیم وارد بخش تولید کشور 

شود از مجرای این بازار انجام می شود.

گروه اقتصادی - در جلسه میان 
سفیر فوق العاده و تام االختیار اوکراین 
در جمهوری اســالمی ایران با رئیس 
اتاق بازرگانی بندرعباس بر ضرورت 
گســترش ارتباطــات و تعامــالت 

اقتصادی میان دو کشور تاکید شد.
بوردیلیاک سرگئی سفیر اوکراین 
در تهران ضمــن خوش آمد گویی به 
رئیــس اتاق بازرگانــی بندرعباس از 
ظرفیت های باالی این استان در جهت 
تعامالت و همکاری های آتی میان دو 

کشور سخن گفت.
وی با اشــاره به مشاهدات خود 
در بازدیــد از هرمــزگان طی چند ماه 
گذشــته، برظرفیت هــای باالی این 
اســتان و از تمایل زیاد تجار اوکراینی 
برای گســترش روابط بــا بندرعباس 
تأکیــد کــرد. در همین زمینه ســفیر 
بر اشــتراکات اقتصادی میان اســتان 
اوداسای به عنوان هاب بندری کشور 
اوکراین با اســتان هرمزگان تاکید کرد 
و افــزود: در صــورت تعامل میان دو 
استان می توان سطح روابط تجاری دو 
کشــور را افزایش داد. در ادامه رئیس 
اتاق بازرگانی بندرعباس ضمن تشکر 

از برگــزاری این جلســه از ظرفیت 
های باالی اســتان هرمزگان به عنوان 
پایتخت اقتصادی ایران سخن گفت و 
خاطرنشان کرد: وجود ۱۷ اسلکه و ۷ 
فرودگاه جایگاه ویژه ای به این استان 
می دهد و پتانســیل های این استان در 
حوزه محصوالت آبزیان و شــیالت، 
محصوالت کشاورزی و خرمای این 
اســتان و ظرفیت هــای صادرات بی 
نظیر  این محصوالت می تواند ســبب 

تعامالت بیشتر طرفین شود.
محمدرضــا صفا بــا دعوت از 
سفیر و رایزن بازرگانی اوکراین برای 
حضور در اســتان هرمزگان و بازدید 

میدانی از ظرفیت های آن در اواســط 
فصــل پاییز، تصریح کــرد: تعامالت 
بخش خصوصی دو کشور و برگزاری 
ســمینارهای آنالیــن میان اســتان 
هرمزگان و اودسای اوکراین باید بیشتر 
شود.وی با بیان اینکه مقرر شد ظرف ۳ 
ماه آینده برگزاری یک رویداد مشترک 
به صورت آنالین در دســتور کار قرار 
گیرد، اظهار کرد:  اعزام و پذیرش هیات 
تجاری میان استان اودسای اوکراین و 
هرمزگان ایران در دســتور کار جدی 
طرفین قــرار خواهد گرفت و در این 
تعامالت زمینه های همکاری دو کشور 
مورد بررسی بیشتر تا منجر به همکاری 

تجار و بازرگانان دو کشور شود.
صفا با اشــاره به اینکــه باید در 
خصــوص ایجــاد ترمینالــی جهت 
صادرات محصوالت ایرانی به ســایر 
کشورهای اروپایی مطالعاتی صورت 
پذیرد، خاطرنشــان کــرد:  اوکراین 
به عنوان دومین کشــور وســیع اروپا 
و چهــل و چهارمین کشــور وســیع 
جهان با ۶٠۳٫۷٠٠ کیلومتر وســعت 
و ۲٬۷٨۲ کیلومتر خط ساحلی است.

اوکراین پس از روســیه پهناورترین 
کشــور اروپاست که شــامل ذخایر 
بســیار ارزشمندی از فلزات گوناگون 
می باشــد، بــه گونه ای کــه نیمی از 
ذخایرآهن و فوالد کل کشــور روسیه 
را اوکراین تامین میکند. در فهرســت 
ذخایر طبیعی اوکراین باید فلزاتی مانند 
جیوه، ذغال سنگ، تیتانیوم، نیکل را نام 
برد.پسته، کشمش، خرما، انواع میوه، 
دارو، وسایط نقلیه، کاشی و سرامیک  از 
جمله اقالم صادراتی ایران به اوکراین 
و در مقابل آهن و فوالد، انواع ماشــین 
آالت و تجهیزات حمــل و نقل، دانه 
آفتابگــردان و ذرت، چرخ و قطعات 
لوکوموتیو از این کشور وارد می شود.

گــروه اقتصــادی - رییــس 
کنفدراسیون صادرات ایران می گوید 
هرچنــد افزایش جدی همکاری ها با 
کشــورهای منطقه می تواند به عنوان 
یک اولویت دنبال شــود اما در عین 
حال نباید حضور در ســایر بازارها را 

فراموش کرد.
محمــد الهوتی، اظهــار کرد: 
آمارها نشــان می دهد که در سال های 
گذشــته بخش قابــل توجهی از کل 
حجم تجارت ایران تنها به پنج کشور 
همســایه یا حاضر در منطقه محدود 
شده است. از سوی دیگر در برنامه ها 
نیز عنوان می شــود که ما قصد داریم 
بخش مهمــی از تمرکز تجاری خود 
را بر ۱۵ کشــور همسایه بنا کنیم. این 
دیــدگاه در ذات خود هیچ مشــکلی 
ندارد امــا در صورت نگاه یک جانبه 
به تجــارت، می تواند به اقتصاد ایران 

آسیب برساند.

وی بــا بیــان اینکــه در دوره 
تحریم هــا، عمال چــاره چندانی جز 
تالش برای همکاری با کشــورهای 
همســایه وجود نداشت، توضیح داد: 
ما در طول این سال ها با مشکالت نقل 
و انتقــال ارز و جابه جایی پول مواجه 
بودیم و در این شــرایط، مشــکالت 
موجود در کشورهای همسایه، کمتر 
از کشــورهای دورتر بود و در واقع با 
همین سیستم امکان حفط تجارت در 

این سال های سخت فراهم شد.
رییس کنفدارســیون صادرات 
ایــران با بیان اینکــه در صورت نبود 
محدودیت هــا منطقــی نیســت که 
بازار کشــور به چند کشــور محدود 
شــود، گفت: همانطــور که به عنوان 
یــک تولیدکننده، منطقی نیســت که 
تمــام محصول را به یک فروشــنده 
یــا فروشــگاه بفروشــیم، در حوزه 
صادرات نیز نباید تمام تمرکز بر چند 

کشــور استوار شود. ما در صورتی که 
تولیــد کاال را با کیفیت باالتر و قیمت 
رقابتی تــر نهایی کنیم، قطعا شــانس 
حضور در بازارهای بین المللی را نیز 

خواهیم داشت.
الهوتــی با تاکید بــر اینکه باید 
برنامه اقتصادی کشــور رینگ بندی 
شــود، توضیح داد: برای مثال رینگ 
نخســت به کشورهای منطقه یا همان 
۱۵ کشور اختصاص یابد، رینگ دوم 
به کشــورهای اروپایی یا شرق آسیا 
اختصاص یابد و رینگ سوم به سایر 
قاره هــا و صادرات به نقــاط دورتر 

جهان مربوط شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی 
می توان برای هر یک از این سه ناحیه 
برنامه ریزی کــرد؛ کاالهایی که ایران 
در آنها شانس رقابت دارد را شناسایی 
کــرد و بــرای گســترش بازارهای 
صادراتی، اقدامات الزم را در دستور 

کار قرار داد. 
در غیر این صــورت، اصرار به 
حضور تنهــا در چند بازار خاص در 
میان کشورهای همسایه، برای اقتصاد 

ایران جنبه مثبت نخواهد داشت.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر 
شده از تجارت خارجی کشور در دو 
ماهه ابتدایی سال ۱۴٠٠، عراق، امارات 
متحده عربــی، ترکیه و افغانســتان 
اصلی ترین شرکای تجاری ایران در 
صــادرات و واردات در کنار چین به 
شــمار می روند. آلمان و سوییس تنها 
کشورهای اروپایی حاضر در فهرست 
شرکای اصلی تجاری ایران هستند که 
بخــش محدودی از واردات از طریق 

آنها انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس:

به دنبال ایجاد ترمینالی جهت صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای 
اروپایی هستیم

رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

محدود کردن تجارت ایران به ۵ کشور، 
خطرناک است

گروه اقتصادی - بر اساس آنچه 
ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک مرکزی 
ابالغ کرده، بانک ها تا سقف ۱٠ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت ودیعه مسکن 
به مستأجران پرداخت می کنند.ستاد 
ملــی مقابله با کرونا مصوبات ســال 
گذشته این ستاد در خصوص حمایت 
از مســتأجران را تمدید کــرد که بر 
اساس آن، ۳ برنامه مهم تمدید خودکار 
قراردادهای اجاره مسکن، تعیین سقف 
اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی در 
ســال جاری و نیز اعطای تسهیالت 
ودیعه مسکن به خانواده های مستأجر 
به دســتگاه های ذی ربط ابالغ شــد. 
آنگونه که در مصوبه ســتاد ملی کرونا 
آمده اســت، برای پرداخت وام ودیعه 
مسکن در ســال جاری مبلغ ۱٠ هزار 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
است. در مصوبه ۷۲ ام ستاد ملی مقابله 

با کرونا آمده:
۱. مهلت ثبت نام اشخاص واجد 
شرایط برای دریافت تسهیالت کمک 
ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه 

۱۴٠٠ تمدید می شود
۲. بانک ها و مؤسسات اعتباری 
موظفند حداکثر تا پایان آذرماه ســال 
جاری تســهیالت مذکور را پرداخت 

کنند
۳. سقف مبلغ این تسهیالت برای 
کالن شهر تهران ۷٠ میلیون، سایر کالن 
شهرها ۴٠ میلیون تومان و سایر شهرها 

۲۵ میلیون تومان تعیین می شود
۴. شــرایط و مقررات مترتب بر 
این تسهیالت در سال ۱۳۹۹، در سال 

جاری نیز به قوت خود باقی است
۵. تا سقف مبلغ ۱٠ هزار میلیارد 
تومان از بسته تسهیالت کرونایی، در 
سال ۱۴٠٠ به پرداخت تسهیالت برای 

این موضوع اختصاص داده می شود
وزیــر راه و شهرســازی: 
میزان اجــرای مصوبه ســال 
گذشته ستاد کرونا در حمایت از 

مستأجران، ۸۵ درصد بود
وزیــر راه و شهرســازی درباره 
مصوبه ســتاد ملی کرونــا در حوزه 
اجاره مسکن گفت: با توجه به بررسی 
پیامدهای جابه جایی مســتأجران در 
شرایط تنگنای اقتصادی و همه گیری 
کرونا در جلسه ستاد ملی کرونا، میزان 

افزایش نرخ اجاره بها همچون مقادیر 
سال گذشته، به منظور تمدید خودکار 
و بدون مراجعه به دفاتر امالک، مجدداً 
مــورد تأکید و تصویــب مجدد قرار 
گرفت. بر این اســاس، میزان افزایش 
اجاره بها در شــهر تهران، حداکثر ۲۵ 
درصد، دیگر کالن شــهرها ۲٠ و سایر 
مناطق شهری کشور ۱۵ درصد تعیین 

شده است.
اسالمی: وام ودیعه مسکن 
به کسانی که پارسال گرفته اند، 

امسال داده نمی شود
اسالمی افزود: بررسی ها حاکی از 
تمدید بیش از ٨۵ درصد قراردادهای 
اجاره بر مبنای مصوبات ســتاد ملی 

کرونا در ســال گذشته است. البته در 
حوزه تســهیالت ودیعه مســکن نیز 
میزان وام دهی بانک ها برای سال ۱۴٠٠ 
اندکــی افزایش پیدا کــرد تا افزایش 
اجاره بهــا، به نحــو موثرتری جبران 
شود. همچنین دریافت کد رهگیری، 
صرفاً برای تشکیل پرونده و دریافت 
تسهیالت ودیعه مســکن از بانک ها 
مورد نیاز است و وام تسهیالت مسکن 
به مستأجرانی که سال گذشته از این وام 
استفاده کرده اند، تعلق نخواهد گرفت.

بر اســاس آنچه مطرح شد، در 
جریان برگزاری هفتاد و دومین جلسه 
ستاد ملی کرونا، با پرداخت تسهیالت 
ودیعه مسکن به مستأجران به منظور 

حمایــت از خانوارها بــرای تمدید 
قرارداد اجاره امالک مسکونی موافقت 

شد.
رقم وام ودیعه مسکن + مبلغ 

اقساط ماهانه
بر اســاس مصوبه ســتاد کرونا، 
بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند، 
حداکثــر تا پایان آذرماه ســال جاری 
تســهیالت مذکور را تا ســقف مبلغ 
۷٠ میلیون برای شــهر تهران، ســایر 
کالن شهرها ۴٠ میلیون تومان و سایر 
شهرهای کشــور ۲۵ میلیون تومان به 

واجدین شرایط پرداخت کنند. 
همچنین پیگیری ها حاکی است، 
نرخ سود تسهیالت مذکور ۱۳ درصد 

و بر مبنای بازپرداخت ۵ ســاله برای 
مستأجران تهرانی، اقساط ماهیانه ۱.۶ 
میلیون تومانــی و برای ۲ گروه هدف 
دیگر، با بازپرداخت ۳ ساله، به ترتیب 
اقساط ۱.۳ میلیون تومانی و ٨۴۲ هزار 

تومانی منظور شده است.
پارسال چند نفر وام ودیعه 
گرفتند؟ پیش بینی تعداد دریافت 

کنندگان در سال جاری
خاطرنشان می شود سال گذشته 
پس از ثبت نام ۹۲٠ هزار سرپرســت 
خانوار، نهایتاً این تسهیالت به حدود 
۲٠٠ هزار خانواده داده شد که مجموع 
ارقام پرداختی به نزدیک ۴ هزار میلیارد 
تومان رسید.با توجه به افزایش رقم این 
تسهیالت در سال جاری )۷٠، ۴٠ و ۲۵ 
میلیون تومان برای مستأجران تهرانی، 

کالنشــهرها و سایر شهرها( نسبت به 
مبالغ تعیین شــده برای سال گذشته 
)۵٠، ۳٠و ۱۵ میلیون تومان(، همزمان 
با تعیین سقف ۱٠ هزار میلیارد تومانی 
این تسهیالت در سال جاری از سوی 
ستاد کرونا و نیز حذف خانوارهایی که 
سال گذشــته این وام را دریافت کرده 
اند، احتماالً تعداد دریافت کنندگان این 
وام، امســال نیز حول و حوش همان 
تعداد دریافت کنندگان این تسهیالت 

در سال گذشته باشد.
پرداخــت وام ودیعــه به 

بانک ها ابالغ شد
گفتنی اســت مصوبه مذکور به 
بانک مرکزی ابالغ شده و این بانک نیز 
دستورالعمل اجرایی آن را به بانک های 

عامل ابالغ کرده است.

بودجه وام ودیعه مسکن ١0 هزار میلیارد تومان تعیین شد
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