
بانک صادرات ایران ۱۵ هزار میلیارد 
تومان به بخش کشاورزی تسهیالت داد

حجت اله صیدی، مدیر عام��ل بانک صادرات ایران 
سه شنبه ۲۱ مردادماه در حاشیه نشست کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی که با حضور وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارایی و ش��ماری از مدیران عامل 
بانک ها برگزار ش��د، گفت: بانک  ص��ادرات ایران در 
اجرای حکم قانون برنامه ششم توسعه در تخصیص 
تس��هیالت به بخش کشاورزی، نهایت تالش خود را 
انجام و به تس��هیالت این بخش اولویت داده است.

حج��ت اله صیدی با تاکید بر این که در س��ال های 
مختلف، تخصیص اعتب��ارات بانک صادرات ایران به 
بخش کش��اورزی متفاوت بوده و در سال های اخیر 
با اختصاص س��همیه مناسب، وزن این تسهیالت را 
نسبت به بقیه بخش ها افزایش مطلوبی داده، عنوان 
کرد که در سال گذشته توانستیم بیش از ۱۳ درصد 
کل تس��هیالت را به بخش کشاورزی پرداخت کنیم 
که بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.وی اضافه کرد 
که در این رقم، دو  جزء مهم لحاظ نش��ده اند که اگر 
آن ها را هم بیفزاییم رقم، به مراتب باالتر خواهد رفت 
که یکی بخش همپوشانی با صنعت است که برخی 
صنایع غذایی را اساساً در آمارهای تولید می بینیم در 
حالی که کشاورزی هم هستند و دوم مبالغ پرداختی 
بابت مواردی نظیر خرید تضمینی گندم و غیره که 

چند هزار میلیارد تومان بوده است.

به روز رسانی سامانه های خدماتی 
بانک پاسارگاد

به اطالع مشتریان گرامی می رساند؛ به منظور به روز 
رس��انی سامانه بانکداری متمرکز بانک پاسارگاد، در 
روز شنبه مورخ ۲۵ اَمرداد ۱۳99 به مدت 60 دقیقه 
)در بازه زمانی 0۳:00 ال��ی 04:00 بامداد( اختالل 
پیش بینی می ش��ود .این اقدام��ات با هدف ارائه ی 
خدمات به روز و شایسته به مشتریان گرامی صورت 

گرفته و در حداقل زمان ممکن پایان می یابد.

طرح بخشودگی و تعدیل نرخ سود 
تسهیالت مشتریان بدهکار ایران زمین 
بانک ایران زمین در سال جهش تولید با اعالم شرایط 
جدیدی طرح جهش را که شامل بخشودگی جرایم 
مربوط به اقساط معوق تسهیالت گیرندگان است را از 
۱6 مرداد تا مهر سال جاری اجرا می کند.به گزارش 
روابط عمومی: بانک ایران زمین، در راستای حمایت 
از تولی��د داخلی و همچنین به منظور مس��اعدت و 
همکاری در حل مش��کل مشتریان بدهکار این طرح 
را اجرا می کند.مشتریان گرامی جهت بهره مندی و 
کسب اطالعات بیشتر به شعب بانک ایران زمین در 
سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان 

بانک با شماره ۲4۸09-0۲۱ تماس بگیرند

با کاالکارت بانک مهر ایران تورم را 
دور بزنید

در ش��رایط کنونی اقتصاد، بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با طرح کاالکارت از قدرت خرید شما محافظت 
مي کند. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، طرح کاالکارت این بانک به مشتریان این 
قدرت را مي ده��د که بتوانند اثر تورم هاي آتي را بر 
قدرت خرید خود خنثي کنند.در این طرح مشتری 
می توان��د با دریاف��ت یک کارت ک��ه حداکثر ۲00 
میلی��ون ریال اعتب��ار دارد، از پذیرن��دگان مختلف 
نسبت به خرید کاال یا دریافت خدمات اقدام کند.در 
ش��رایط فعلی بسیاری از ما نسبت به افزایش قیمت 
کاالهاي مصرفي بادوام مانن��د لوازم خانگي نگراني 
داریم. در این ش��رایط یا نیاز ب��ه پس انداز و تحمل 
انتظار بیشتر براي خرید آن کاال داریم یا اینکه باید 
نسبت به خرید یک مدل کم کیفیت تر از آن کاال تن 
دهیم.بانک مهر ایران ب��ا ارائه کاالکارت این نگرانی 
را برطرف کرده اس��ت. شما می توانید با دریافت این 
کارت نس��بت به خرید کاالهاي م��ورد نیاز خود از 
فروش��ندگاني با تنوع قابل توجه اقدام کنید. دامنه 
فروش��ندگاني که در چارچوب این طرح نس��بت به 
عرضه کاال اقدام مي کنن��د از لوازم خانگي تا رایانه، 

تلفن همراه، موتورسیکلت و... را در برمي گیرد. 

رئیس کل بانک مرکزی  عنوان کرد؛
ناهمخوانی آینده فروشی دولت های 

آینده با ادبیات اقتصادی 
رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار هر گونه اوراق 
ب��رای مدیریت نقدینگی گفت: این ش��یوه در همه 
دنیا برای هموارس��ازی هزینه های دولت و کاهش 
نوس��انات اقتصاد کالن تجربه ش��ده اس��ت و بحث 
هایی مانند آینده فروش��ی یا بدهکاری دولت های 

آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.
عبدالناص��ر همتی گفت:  مدیریت ب��ازار ارز و پول و 
نهایتا کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز، وظیفه 
اصلی بانک مرکزی است. کس��ری بودجه دولت، به 
خاط��ر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت اس��ت و » 
تامین مالی س��الم« این کس��ری بدون استقراض از 
بانک مرکزی نیز یک ضرورت. به گفته او، تامین مالی 
سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد؛ 
کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش 
سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش 
کاالهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی. همتی اظهار 
کرد: ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه 
برای دولت و مجلس در سال جاری باتوجه به کرونا، 
مش��خص و محدود است. فروش سهام با همه موانع 
در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون ۵۲ هزار 

میلیارد تومان فروش رفته است.

اخبار

نایب رئیس هیات مدیره بورس تهران مطرح کرد؛

بهانه بعدی بازار برای رشد
اتفاقاتی شبیه اتفاقات دو روز اخیر، این نگرانی را ایجاد می کند که مبادا 
دولت بعنوان حامی بازار، به هر دلیلی دست از حمایت از این بازار بکشد 

و بازار سرمایه، انسجام خود را از دست بدهد.
بع��د از دو روز ک��ش و ق��وس و خبرهای ضد و نقی��ض، گفتند دارا دوم، 
شهریور ماه عرضه خواهد شد. اما سوال اصلی اینجا است که آیا با تعیین 
تکلیف عرضه دارا دوم، بازار سرمایه دوباره روند صعودی خود را در پیش 
خواهد گرفت و سهم ها، کماکان جای رشد دارند یا نه؟ و در صورتی که 
قیمت سهم ها به حد اشباع رسیده باشد، آیا ابزار جایگزین دیگری تعریف 
شده که نقدینگی را جذب کند و پول از بازار سرمایه خارج نشود؟ این بار 

بهانه رشد بازار سرمایه، چه خواهد بود؟
محمودرضا خواجه نصیری نایب رئیس هیات مدیره بورس در این خصوص 
بیان کرد: موضوع صندوق ETF دارا دوم از اس��اس بعنوان خبر تاثیرگذار 
بر بازار سرمایه بیشتر نتیجه اهمیت دادن به موضوعی بود که به زعم بنده، 
فاکتور اساس��ی در بازار س��رمایه محسوب نمی ش��د. به عبارتی وقتی این 
موضوع به لیدر خبرهای مرتبط به وضعیت بازار سرمایه تبدیل می شود، با 
خبر لغو آن باید بازار تحت تاثیر قرار گیرد. وی افزود: معتقدم بعد از اتفاقات 
این دو روز و با اطالع رس��انی هایی که انجام خواهد ش��د، این موضوع می 
تواند از مفروضات اصلی تصمیمات سرمایه گذاران خارج شده و فاکتورهای 
دیگری جایگزین آن گردد. نکته اینجاس��ت که بعد از آنکه عرضه دارا دوم 
)به هر ترتیبی( انجام ش��د، باید این موضوع از موضوعات تاثیرگذار بر بازار 
س��رمایه خارج شده و سهام صنایع مختلف بر اساس فاکتورهای تاثیرگذار 

دیگری مثل نرخ ارز و نفت و کامودیتی ها و... افزایش یا کاهش یابد.
عض��و هی��ات مدیره بورس تهران در ادامه خاطر نش��ان ک��رد: تنها نکته 
نگ��ران کننده ای که می تواند به بازار س��رمایه آس��یب برس��اند، فارغ از 
نفس صندوق های ETF، این اس��ت ک��ه دلگرمی مردم در این چند ماه 
به حمایت دولت از بازار س��رمایه بوده و ممکن است این اتحاد و حمایت 
دولت برای مردم بعنوان یک فرض اصلی در سرمایه گذاری ها لحاظ شود 
و اتفاقات��ی ش��بیه اتفاقات دو روز اخیر، این نگران��ی را ایجاد می کند که 
مبادا دولت بعنوان حامی بازار، به هر دلیلی دس��ت از حمایت از این بازار 

بکشد و بازار سرمایه، انسجام خود را از دست بدهد. بورس نیوز 

مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری های 
صنایع کوچک با بیان اینک��ه صدور ضمانتنامه به 
عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع ضمانت 
نامه ها بوده است، اظهار کرد: اخیرا جلساتی با بانک 
توسعه صادرات برای تمرکز بر تولیدکنندگانی که 
در زمینه ص��ادرات هم فعالیت می کنند داش��تیم 
ت��ا در مدل های اعتب��اری و همچنین در کمیته و 
هیئت  مدیره این تولیدکنندگان امتیازات خاص و 

ویژه ای را برایشان در نظر بگیریم.
محمدحسین مقیسه از صدور یا تمدید ۸۳9 فقره 
ضمانتنامه از ابتدای س��ال ۱۳96 ت��ا پایان تیرماه 
۱۳99 در راس��تای دو راهبرد جهش تولید و اتمام 
طرح ه��ا و پروژه های نیمه تم��ام خبر داد و گفت: 
مجم��وع مبلغ ضمانتنامه های ص��ادره و تمدیدی 
از ابتدای سال ۱۳96 تا پایان تیرماه ۱۳99 حدود 

6۱۷6 میلیارد ریال بوده است.
ب��ه گفت��ه وی از ای��ن تع��داد،  ۳6۱ ضمانتنام��ه 
س��رمایه در گردش صادر یا تمدید ش��د که ارزش 
ای��ن ضمانتنامه ها ۳۲۲۳ میلی��ارد ریال بوده و در 
مجم��وع ص��دور ضمانتنامه به عنوان س��رمایه در 
گردش بیشترین موضوع ضمانت نامه ها بوده است. 
همچنین در مدت یاد ش��ده ۱۸۳ ضمانت نامه در 
حوزه طرح های ایجادی به ارزش یک هزار و 9۱4 
میلی��ارد ری��ال، ۱۲۵ فقره ضمانت نام��ه در حوزه 
حس��ن انجام کار به ارزش ۲۲۵ میلیارد ریال،  ۷0 
فقره ضمانت نامه در حوزه طرح های توس��عه ای و 
به ارزش ۵۳۱ میلی��ارد ریال،  6۳ ضمانت نامه به 
ارزش ۱49 میلی��ارد ریال در حوزه پیش پرداخت، 
۲۳ فقره ضمانت نامه  در حوزه ش��رکت در مناقصه 

ب��ه ارزش ۳۷ میلیارد ری��ال و ۱4 فقره ضمانتنامه 
در ح��وزه اعتبار خرید ب��ه ارزش 9۸ میلیارد ریال  

تمدید یا صادر شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچک درب��اره اولویت های ص��دور ضمانتنامه هم 
گف��ت: طرح های دانش بنیان دارای مجوز، واحدهای 
صادراتی دارای سوابق صادراتی در سه سال گذشته، 
طرح ه��ای ایجادی با پیش��رفت فیزیکی حداقل 60 
درص��د، تامین س��رمایه در گردش جه��ت افزایش 
ظرفیت تولید واحدها، طرح های توسعه که با ظرفیت 
کام��ل در حال حاضر فعالی��ت می کنند و طرح های 

اشتغالزا اولویت های صدور ضمانتنامه هستند.
این مق��ام مس��ئول در ادامه درباره اثرات ش��یوع 
ویروس کرونا بر فعالیت صندوق ضمانت س��رمایه 
گ��ذاری های صنایع کوچ��ک، اظهار کرد: صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک به واس��طه 
مسئولیتی که در زمینه صدور ضمانتنامه به منظور 
تس��هیل امر تامین مالی واحدهای صنعتی کوچک 
دارد، طبیعت��ا اتفاقاتی مثل ویروس کرونا که  فعل 
و انفعاالت فعالیت های اقتصادی و صنعتی  کش��ور 
را تحت تاثیر قرار می دهد، بر فعالیت های متعارف 
ای��ن صندوق نیز اثر م��ی گذارد. به عن��وان مثال 
بخش��ی از اقس��اط واحدهای صنعت��ی کوچک که 
ما برای آن ها تضامین��ی را صادر کردیم و به نظام 
بانکی و یا سایر ذینفعان ارایه دادیم در بازپرداخت 
دچار مشکالتی می شوند و یا بازپرداخت را به خود 
سیس��تم بانکی با تاخیر پرداخت می کنند که آثار 

آن متوجه کار صندوق می شود.
وی اف��زود: کرونا در ماه های پایانی س��ال گذش��ته 

اتف��اق افت��اد و در آن مقط��ع گرفتاری هایی برای 
دس��تگاه های دولت��ی و ... ایجاد ش��د. کاری که در 
صن��دوق در واکنش به این مش��کالت و در مس��یر 
سیاس��ت های کلی اقتصادی مملک��ت انجام دادیم 
این بود که در اولین گام، بدهی های اسفند ۱۳9۸،  
فروردی��ن و اردیبهش��ت  ۱۳99 واحدهای تولیدی 
ضمانت گیرنده را معلق نگه داش��تیم و مقرر ش��د 
که از خردادماه، بازپرداخت اقساط صورت گیرد. در 
واقع بر اس��اس تصمیمات اتخاذ ش��ده، در این سه 
ماهه کسانی که مش��کل پرداختی داشتند به پایان 
دوره منتقل شد.  مقیسه با بیان اینکه تولید و رونق 
تولید پیش��ران اصلی رش��د و توسعه در اشتغالزایی 
خواهد بود، تصریح کرد: امسال در همین راستا و به 
همین مناس��بت، سال جهش تولید، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان متولی امر تولید و تجارت 
و مخصوصا تنظیم بازار، از ابتدای سال جاری، تحقق 
محورهای چهارگانه ای را در نظر گرفته  است. محور 
نخست همان عنوان جهش تولید است. در این راستا 
اتمام طرح های نیمه تمام یکی از جهت گیری هایی 

است که به بحث جهش تولید کمک می کند.  
وی افزود: هم کارشناسان اقتصادی و هم متخصصان 
در بدنه اجرایی وزارتخانه به این جمع بندی رسیده اند 
که باید به س��مت حمایت از طرح ه��ای نیمه تمام 
حرکت کنیم و آن دسته از طرح های نیمه تمامی که 
در سنوات گذشته استارت اجرایی شان خورده باید 
در مرحله اتمام کار قرار بگیرند. در این راستا صندوق 
هم منطبق با همین سیاس��ت حرکت کرده است و 
از طریق س��ایت مجموعه، اطالع رسانی دقیق درباره 
آن ها انجام شده است. به طور کلی این شفافیت یکی 
از ویژگی های فعالیت صندوق اس��ت، به طوری که 
تمام دس��تاوردها و عملکرده��ا در اختیار مخاطبان 
و فع��االن اقتصادی قرار می گی��رد و صندوق تالش 
می کند ارتباط دو س��ویه و چند س��ویه ای را در این 

خصوص ایجاد کند.  ایسنا  

گزارش

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران نحوه زمان بندی 
مراجعه مشموالن دریافت تسهیالت ودیعه مسکن به بانکها 

و مدارک مورد نیاز را اعالم کرد.
خلیل محبت خواه درباره تس��هیالت ودیعه مس��کن گفت: 
پرداخت این وام از امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه آغاز شده 
است و س��قف تسهیالت اعطایی در تهران ۵0، کالنشهرها 

۳0 و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه پرداخت تس��هیالت ودیعه مس��کن 
ی��ا بر اس��اس آنچه ش��ورای فقه��ی بانک مرک��زی اعالم 
کرده »تس��هیالت مرابحه خری��د کاال و خدمات«، مختص 

مستأجران اس��ت، افزود: زمان بندی ثبت نام متقاضیان از 
4 مرداد آغاز ش��د و تا 9 مرداد امکان ارسال پیامک وجود 
داش��ت همچنین افرادی که پیامک ثبت نام ارس��ال کرده 
بودن��د تا ۲0 مرداد فرصت داش��تند با مراجعه به س��امانه 
وزارت راه و شهرس��ازی مدارک خ��ود را بارگذاری کنند؛ 
بنابراین در حال حاضر ثبت نام برای دریافت این تسهیالت 

به پایان رسیده و دیگر امکان ثبت نام وجود ندارد.
مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان ته��ران یادآور ش��د: 
متقاضیان دریافت تس��هیالت ودیعه مس��کن باید شرایط 
مندرج در م��اده یک آئین نامه اجرایی قانون س��اماندهی 

و حمایت از تولید مس��کن را داش��ته باشند که شامل سبز 
بودن فرم »ج« آنها، نداش��تن سابقه مالکیت از سال ۸4 به 
بعد و متأهل یا سرپرس��ت خانوار بودن اس��ت ولی داشتن 
س��ابقه سکونت ۵ سال در ش��هر مورد تقاضا برای دریافت 

این تسهیالت حذف شده است.
وی اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیالت ودیعه 
مس��کن را ۲0 هزار میلیارد تومان از منابع مالی اختصاص 
یافته به س��تاد ملی مقابله با کرون��ا عنوان و اظهار کرد: ۵ 
گروه از مس��تأجران مش��مول دریافت این وام هستند که 
ش��امل کارگران، حقوق بگیران ثابت با اولویت ازدواج های 
س��ال 99 و خانواره��ای ۵ نفره و باالت��ر، خانوارهای تحت 
پوشش کمیته امداد، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی 

و زنان سرپرست خانواده می شود.
وی ضمان��ت بانکی الزم ب��رای دریافت این تس��هیالت را 
گواهی کسر حقوقی، گواهی استفاده از مستمری نهادهای 
حمایتی، س��هام عدالت و در غیر این صورت چک و سفته 
اعالم کرد و ادامه داد: متقاضیان دریافت این تسهیالت باید 
حداقل یک فقره از این موارد ذکر ش��ده را دارا باش��ند اما 
اگر هیچیک از موارد فوق شامل گواهی های کسر از حقوق، 
مستمری بگیری یا سهام عدالت نداشته باشند در خصوص 
تس��هیالت ۳0 و ۵0 میلیون تومانی باید یک ضامن اعالم 
کنند و برای تسهیالت ۱۵ میلیون تومانی نیازی به ضامن 
نیست و با چک و سفته می توانند این تسهیالت را دریافت 
کنند. بانک ها نیز موظف به مطالبه ضمانت این تس��هیالت 
صرفاً بر اس��اس اعالم ستاد ملی کرونا هستند و نباید بیش 

از آنچه این ستاد اعالم کرده مطالبه ضمانت کنند.
وی در خص��وص چگونگی معرف��ی متقاضیان به بانک های 
عام��ل گفت: تعیی��ن گروه های هدف بر عه��ده وزارت راه 
و شهرس��ازی اس��ت و این وزارتخانه مس��ئولیت ثبت نام، 
کنت��رل، پاالی��ش و نهایتاً معرفی متقاضی��ان به بانک های 
عامل را بر عهده دارد و متقاضیان باید منتظر اطالعیه های 

بعدی وزارت راه و شهرسازی باشند.
محبت خ��واه یادآور ش��د: متقاضیان به تدریج به ش��بکه 
بانکی معرفی می ش��وند تا بدون ایج��اد ازدحام در بانک و 
با رعایت پروتکل های بهداش��تی فرآیندهای اداری مربوطه 

انجام شود.
کدام شهرها، کالن شهر محسوب می شوند؟

وی در پاسخ به این سوال که کدام شهرها کالنشهر محسوب 
می ش��وند، گف��ت: مس��تأجران تهرانی ۵0 میلی��ون تومان، 
مستأجران ۷ کالنشهر کرج، شیراز، اصفهان، تبریز، قم، مشهد 
و همدان مشمول تسهیالت ۳0 میلیون تومانی و مستأجران 

در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان وام دریافت می کنند.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران درباره روش های 
بازپرداخت این تسهیالت گفت: در دو روش متقاضیان این 
تس��هیالت می توانند وام دریافتی را به بانک بازگردانند که 
در روش نخس��ت، بازپرداخت تس��هیالت یک ساله با نرخ 
سود ۱۳ درصد و صرفاً بازپرداخت سود آن است که در ۱۲ 
قس��ط ۵4۲ هزار تومانی برای وام ۵0 میلیونی، ۳۲۵ هزار 
تومان��ی برای وام ۳0 میلیونی و ۱6۲ هزار تومانی برای وام 
۱۵ میلیون تومانی اس��ت؛ در پایان سال اصل تسهیالت به 

صورت کامل به بانک برگردانده می شود.
محبت خواه یادآور شد: در روش دوم بازپرداخت سه ساله 
با نرخ سود ۱۲ درصد و اقساط ۳6 ماهه است که برای وام 
۵0 میلیونی، متقاضی باید ماهانه یک میلیون و 660 هزار 
توم��ان، وام ۳0 میلیون��ی، 996 هزار تومان و برای وام ۱۵ 

میلیون تومانی 49۸ هزار تومان به بانک اقساط بدهد.
برای گروه اول از واجدین شرایط پیامک ارسال شد

محبت خواه درباره نحوه اطالع رس��انی به واجدان شرایط 
ب��رای مراجع��ه به بان��ک گف��ت: ۱600 نفری ک��ه امروز 
می توانس��تند ب��ه بان��ک مراجعه کنن��د، کس��انی بوده اند 
ک��ه نتیجه پاالیش آنه��ا مثبت بوده اس��ت و وزارت راه و 
شهرس��ازی برای آنه��ا پیامکی مبنی بر مراجعه به ش��عبه 
بانکی که در هنگام بارگذاری مدارک در س��امانه مربوطه، 

اعالم کرده اند، ارسال می کند.
وی یادآور ش��د: آن دسته از متقاضیانی که نتیجه پاالیش 
آنها منفی است، می توانند اعتراض کنند اما هنوز سازوکار 
اعتراض تدوین نشده که در اسرع وقت به اطالع متقاضیان 

و ثبت نام کنندگان خواهد رسید.
این مقام مس��ئول در وزارت راه و شهرس��ازی بیان کرد: بر 
اس��اس اعالم بانک مرکزی، ۱۵ بانک و ۲ مؤسسه اعتباری 

وظیفه اعطای تسهیالت ودیعه مسکن را بر عهده دارند.
چه مدارکی باید به بانک ارائه شود؟

مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان تهران مدارک الزم برای 
ارائه به بانک را اصل کارت ملی، اصل شناس��نامه، قرارداد 
اجاره نامه رس��می 4 مرداد به بعد هم��راه با کد رهگیری، 
گواهی کس��ر از حقوق یا سهام عدالت یا مستمری بگیری 
به همراه ش��ماره حساب یارانه متقاضی اعالم کرد و گفت: 
در غیر این صورت مستأجر مشمول دریافت این تسهیالت 
باید س��فته ارائه دهد. به گفته محبت خواه متراژ واحدهای 
اجاره ای مشمول دریافت این تسهیالت در شهر تهران باید 
کمتر از ۷۵ متر و در سایر شهرها و کالنشهرها کمتر از 90 

متر مربع باشد. مهر 
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وزیر اقتصاد  مطرح کرد؛ 
 تقویت بازار سرمایه با عرضه اوراق 

سلف نفتی   
وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه مردم تاخی��ر در واریز پول 
س��هام عدالت را ب��ه وزارت اقتصاد اط��الع دهند،گفت: 
نخستین چهارش��نبه شهریور ماه )۵ ش��هریور( دارایی 

دوم عرضه می شود.

فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصاد و دارایی دیروز پس از 
حضور در کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی، 
گفت: در جلس��ه کمیس��یون مس��ائل اقتص��ادی حوزه 
کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که تأمین مالی یکی 
از محورهای آن بود؛ براس��اس گزارش ارائه شده حدود 
9۵ درصد از تسهیالت بخش کشاورزی اختصاص یافته 
اس��ت، بانک ها در ش��رایط برابر، توجه ویژه ای به بخش 

کشاورزی داشته باشند.
وی ع��دم واریز پول اف��رادی که س��هام عدالت خود را 
ب��ه فروش رس��اندند، را غیرممکن دانس��ت و ادامه داد: 
صاحبان سهام عدالت دو گروه هستند؛ افرادی که سهام 
خ��ود را آزاد کردن��د که حدود ۱9 میلی��ون نفر بوده و 
می توانن��د از طری��ق کارگزاری ها و بانک ها نس��بت به 

فروش سهام خود اقدام کنند، گروه نخست هستند.
عضو کابین��ه دوازدهم درباره عرضه دارایی دوم، تصریح 
کرد: نخس��تین چهارش��نبه ش��هریور ماه )۵ شهریور( 

دارایی دوم عرضه می شود. خانه ملت 

معاون وزیر نفت خبر داد
ثبت درخواست تشکیل صندوق دارا دوم

معاون برنامه ریزی وزیر نفت گفت: درخواس��ت تاسیس 
صندوق س��رمایه گ��ذاری قابل معامله ETF پاالیش��ی 

امروز در سازمان بورس ثبت شد.
هوشنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی وزیر نفت درباره 
اقدامات انجام شده برای تأسیس صندوق سرمایه گذاری 

قابل معامله ETF پاالیش��ی و زمان به سرانجام رسیدن 
این اقدامات گفت: ارزیابی دقیقی برای زمان به سرانجام 
رسیدن اقدامات نداریم، اما شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی را به عنوان نماینده وزارت نفت برای 
انجام اقدامات الزم جهت تأسیس صندوق معرفی کرده 

ایم.
وی تصری��ح کرد: هر چند که فرآیند تأس��یس صندوق 
زم��ان بر اس��ت، اما با توج��ه به انتظ��ار عمومی، تالش 

می کنیم سریع تر انجام شود.
وی تصریح کرد: طبق س��از و کار موجود، ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی باید در خواست خود 
را به س��ازمان بورس اوراق بهادار اعالم کند که امروز ۲۲ 
مرداد سال جاری درخواست به سازمان بورس ارسال شده 
است؛ طبیعی است این سازمان مستندات و فرم هایی را 
از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی مطالبه 
می کن��د که با تالش همه جانبه س��عی می کنیم هر چه 

سریع تر این اقدام عملیاتی شود.  مهر 

خ��ب��رخ��ب��ر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد

اختصاص وام ودیعه مسکن 
تنها به اجاره نامه های

 ۴ مرداد به بعد  

   مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک اعالم کرد؛

 امتیازات ویژه برای صادرکنندگان


