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اخبار

روند صعودی قیمت نفت
ازسرگرفتهشد

در شرایطی که تولید نفت آمریکا به کندی در حال
بازگش��ت به وضعیت عادی اس��ت و در حالی که با
کاهش موارد ابتال به کرونا میزان تقاضای جهانی
نیز رو به افزایش اس��ت ،قیمت نفت روز دوش��نبه
شاهد افزایش بود .به نقل از رویترز ،قیمت هر بشکه
نفت برنت دریای ش��مال با 69س��نت معادل 1.10
درصد رش��د به  63دالر و  60س��نت رس��ید .قیمت
نفت برنت در هفته گذش��ته ش��اهد رشد حدودا یک
درصدی بود .قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا برای
تحویل در ماه مارس نیز امروز با  51س��نت معادل
 0.86درصد رش��د به  59دالر و  75س��نت رس��ید.
نفت وس��ت تگزاس اینترمدییت هفته گذشته 0.4
درصد افت کرده بود.

وزارت نیرو صالحیت تدوین قانونی
جامعه مدیریت آب را ندارد

یک حقوقدان فعال محیط زیس��ت اظهار داش��ت:
وزارت نیرو صالحیت تدوین قانون جامع مدیریت
آب را ن��دارد چراک��ه عامل خس��ارتهای وارده بر
طبیعت ،محیطزیس��ت و کش��اورزی وزارت نیرو و
ش��رکتهای تابعه آن هس��تند.پدرام آستانی فعال
محیط زیست و عضو مجمع پژوهشگران ،فعاالن
و حقوقدانان محیط زیست با ارسال متن نامهای که
خطاب به وزیر نیرو ،رئیس سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری و دبیر شبکه سمنهای محیطزیستی و
منابع طبیعی کشور نوشته است در خصوص تدوین
پیشنویس قانون جامع آب نوش��ته اس��ت ،اظهار
داش��ت :وزارت نیرو صالحیت تدوین قانون جامع
مدیریت آب را ندارد چراکه عامل خسارتهای وارده
بر طبیعت و محیطزیست و کشاورزی ،وزارت نیرو
و شرکتهای تابعه آن هستند.

افتتاحرسمی

خــبرویـژه

طی مراسم رسمی  ۳خط لوله انتقال فراوردههای نفتی کشور افتتاح شد .به گزارش ایلنا ،علیرضا صادق آبادی در مراسم افتتاح رسمی راه اندازی  ۳خط لوله انتقال فراوردههای نفتی کشور
اظهار داش��ت :پروژههای خط لوله از جنبه اقتصاد بنگاه ،اقتصادی و مس��ئولیت اجتماعی توجیه پذیر و دارای اهمیت اس��ت.وی افزود؛ خط ش��ازند -قم-ری ظرفیت انتقال  ۳۰۰هزار بش��که
فراورده در روز را دارد اگر قرار بود از مس��یر غیر خط لوله و با تانکر جاده پیما انتقال داده ش��ود هزینه  ۲۰۰تومان در تن کیلومتر داش��ت ،در صورتی که با خط لوله  ۱۸تومان به ازای هر لیتر
است .اگر ما به التفاوت را حساب کنیم روزانه حدود  ۱٫۶میلیارد تومان و ساالنه  ۶۰۰میلیارد تومان صرفه جویی کرده ایم.

اخبار

۳خطلولهانتقال

فرآوردههاینفتیکشور

بلومبرگ گزارش داد:مسکو نیازی به ادامه کاهش تولید نمی بیند

اختالف سنگین نفتی عربستان و روسیه
گ�روه انرژی:علیرغ��م افزای��ش قیمت نفت
ب��ه باالتری��ن رقم طی یک س��ال گذش��ته،
عربستان تمایل به ثابت نگه داشتن تولید دارد
و رویک��ردی محتاطان��ه در پیش گرفته ولی
مسکو نیازی به ادامه کاهش تولید نمیبیند .به
گزارش اسکناس به نقل از بلومبرگ ،عربستان
و روس��یه یک بار دیگر پیش از نشس��ت اوپک
پالس در دو موضع مخالف در مورد بازار نفت
ق��رار گرفتهاند.ریاض علیرغم افزایش قیمت
نفت به باالترین رقم طی یک س��ال گذش��ته،
از اعضای اوپک پالس می خواهد به ش��دت
محتاط باش��ند .عربستان اعالم کرده ترجیح
میده��د تولی��د نفت این گروه ثابت بماند ولی
مسکو از طرف دیگر تمایل به افزایش عرضه
نفت دارد.این اختالفات در اجالس های قبلی
هم وجود داش��ته ولی این بار عربس��تان یک
حربه جدید در مذاکرات دارد که آن هم کاهش
تولیدیکمیلیونبشکهایداوطلبانهاینکشور
است .عربستان قول داده بود این کاهش تولید
را فقط در ماههای فوریه و مارس داشته باشد
ولی نش��انههایی وجود دارد که ممکن اس��ت
رون��د مذاک��رات آینده را تحت تاثیر قرار دهد.
س��وال اینجاس��ت که این بش��کههای نفت
عربس��تان چگونه بازگردانده میشوند.ده ماه
پس از آغاز برنامه کاهش تولید اوپک پالس
به دنبال س��قوط تقاضا از همهگیری ویروس
کرونا ،سازمان کشورهای صادر کننده نفت و
متحدانش هنوز هم  7میلیون بش��که در روز
نفت را از بازار دور نگه داش��ته اند که معادل 7

درصد از عرضه جهانی نفت است.این اقدام در
شرایطی که کشورهایی مانند عراق و نیجریه با
مشکالت مالی دست و پنجه نرم میکنند یک
فداکاری بزرگ بوده ولی در عین حال قیمت
نفت را به بیش از  65دالر در هر بشکه رسانده
که باعث بهبود درآمد این کش��ور های آسیب
دیده بوده است.ائتالف اوپک پالس در نشست
چهارم مارس در مورد سطح تولید در ماه آوریل
تصمیمگیری میکند و دو تصمیم حیاتی وجود
دارد :اول اینک��ه ای��ن ائت�لاف احتما ًال 500
میلیون بش��که در روزی را که در ماه دس��امبر
تصمیم گرفته بود و در ژانویه عملی نکرد ،به
تولید خود اضافه میکند .دوم اینکه عربستان
باید تکلیف یک میلیون بشکه در روز کاهش

داوطلبانه خود را مشخص کند.عربستان اول
اعالم کرده بود این کاهش تولید داوطلبانه در
آوریل متوقف می شود ولی هنوز تصمیم گیری
نهایی در این مورد گرفته نشده است و ظاهراً
ری��اض قص��د دارد از ای��ن حربه برای محدود
کردن افزایش تولید کلی گروه اس��تفاده کند.
الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه در
چهاردهم فوریه اعالم کرد بازار نفت به تعادل
رس��یده و دیگر نیازی به کاهش تولید نیس��ت
ولی وزیر نفت عربستان عقیده دارد این گروه
باید آسیبهای بحران سال گذشته را به خاطر
آورده و در اقدام بعدی به شدت محتاط باشد.
همچنین براس��اس ای��ن گزارش،ایران عضو
کمیته نظارتی مش��ترک وزیران اوپک پالس

نیس��ت ولی در نشست کمیته نظارتی وزرای
اوپ��ک پ�لاس در ماه آینده میالدی ش��رکت
خواه��د کرد .به نق��ل از بلومبرگ ،طبق گفته
یک��ی از نمایندگان اوپ��ک پالس ،ایران قرار
است در ماه آینده میالدی در نشست کمیته
نظارتی وزرای اوپک پالس شرکت کند.ایران
ب��ه دلیل تحریمه��ای آمریکا و کاهش تولید
نف��ت ،عضو کمیته نظارتی مش��ترک وزیران
اوپ��ک پالس نیس��ت اما طب��ق گفته یکی از
نمایندگان این ائتالف ،در نشست سوم مارس
( 13اس��فند) ش��رکت خواهد کرد .س��ازمان
کش��ورهای صادر کننده نفت و متحدانش از
جمله روسیه یک روز پس از این نشست برای
تعیین سطح تولید در ماه آوریل دیدار خواهند
کرد.ب��اتوج��ه به اینکهلیبیوونزوئالهم قب ً
ال
در این نشست شرکت کردهاند ،بنابراین حضور
ایران در نشس��ت اعض��ای این کمیته چندان
هم غیرعادی نیست.با این حال ،حضور ایران
در ای��ن جلس��ه کمتر مت��داول بوده آن هم در
شرایطیکهاحتمالبرداشتهشدنتحریمهای
آمریکا بر صادرات نفت این کشور وجود دارد.
اگر صادرات نفت ایران از س��ر گرفته ش��ود و
بش��کههای نفت آن ب��ه بازارهای جهانی راه
یابند ،تالشهای اوپک برای از بین بردن مازاد
تولید طی همهگیری ویروس کرونا پیچیده تر
خواهد شد.طبق پیشبینی ریستاد انرژی ،اگر
تحریمهای نفتی ایران برداش��ته ش��ود ،تولید
این کشور تا  2023از  4میلیون بشکه در روز
فراتر میرود.

تاکید هند بر واردات
نفت ایران با وجود تحریمها

دول��ت هن��د ب��ا تاکید بر قصد خ��ود برای واردات
نفت ایران اعالم کرد«:محدودیت واردات از ایران
تحت فش��ار دولت ترامپ صورت گرفته اس��ت و
حاال اگر آمریکا ما را در تعدیل این بحران انرژی
کمک نکند ،ما هم به نفع کشور خودمان عمل می
کنیم» .به نقل از هندوستان تایمز ،هند از اوپک و
متحدانش از جمله روسیه تقاضا کرده تولید نفت
خود را افزایش دهند .این گروه تولید نفت خود را
جهت متعادل کردن قیمت نفت در آغاز همهگیری
ویروس کرونا و تعطیلی اقتصادهای جهان پایین
آورد و حاال هند تالش میکند کشورهای مصرف
کننده نفت را علیه ائتالف اوپک پالس که قیمت
نفت را با محدود کردن آن باال نگه داش��ته متحد
کن��د و قص��د دارد واردات انرژی ارزان قیمتتر از
کش��ورهایی مثل ای��ران و ونزوئال را برای مقابله
با این گروه از س��ر بگیرد.قیمت داخلی س��وخت
در هن��د ب��ه خاطر افزای��ش تقاضا پس از بهبودی
اقتصاده��ای بزرگ دنی��ا از بحران کرونا افزایش
یافته اس��ت ولی ائت�لاف اوپک پالس همچنان
عرض��ه را محدود نگه داش��ته ک��ه باعث نگرانی
دهلینو شده است.

عراق قرارداد پیش فروش
نفت به چین را متوقف کرد

وزی��ر نفت عراق اع�لام کرد قرارداد پیشپرداخت
نفت خام با ش��رکت نفت دولتی ژینهوا اویل چین
را که قرار بود برای خرید  ۵س��اله نفت بصره عراق
بس��ته ش��ود ،متوقف کرده اس��ت .به نقل از رویترز،
وزیر نفت عراق اعالم کرد این کشور تصمیم گرفته
اولین قرارداد پیشپرداخت نفت خام خود را که قرار
بود برای تقویت منابع مالی آن بسته شود به خاطر
افزایش قیمت نفت متوقف کند.احسان عبدالجبار،
وزیر نفت عراق گفت «:ما در زمان اعالم این قرارداد
که برای اولین بار در تاریخ عراق بسته میشد ،نگران
بودیم قیمت نفت به  40دالر در هر بشکه نرسد».
قیم��ت نف��ت خام برنت اخیرا به بیش از  60دالر در
هر بشکه رسیده است.عبدالجبار در مورد این قرارداد
گفت«:با آغاز سال جدید میالدی و ثبات اقتصادی
به وجود آمده از افزایش قیمت نفت ،تصمیم به توقف
این قرارداد گرفتهایم».

زیربنایی
اخـــبار

حدود  ۹۰هزار واحد مسکونی مهر
امسال فروش اقساطی شد

علمداری ،عضو هیات مدیره بانک مسکن از فروش
اقس��اطی  ۸۹هزار و  ۸۰۵واحد مس��کونی مهر طی
امس��ال خب��ر داد و واحدهای تعیین تکلیف ش��ده
مسکن مهر تا کنون را دو میلیون و  ۹۴هزار و ۷۲۶
واحد برش��مرد .به گزارش وزارت راه و شهرسازی،
محمدحس��ن علم��داری عض��و هیاتمدیره بانک
مسکن ،تازهترین وضعیت فروش اقساطی مسکن
مهر را برای امس��ال توضیح داد .عضو هیاتمدیره
بانک مس��کن با اش��اره به اینکه تاکنون  ۲میلیون و
 ۹۴هزار و  ۷۲۶واحدمسکونی مهر فروش اقساطی و
تعیینتکلیف شده است از فروش اقساطی  ۸۹هزار
و  ۸۰۵واح��د در س��ال جاری طب��ق تازهترین آمار،
خبر داد .علمداری تس��هیالت باقیمانده واحدهای
شهری مسکن مهر را  ۲۶۴هزار و  ۵۳۵واحد عنوان
کرد و در بیان احتمال اختالف آمار بانک مسکن با
دیگر آمار ارایه شده مسکن مهر ،توضیح داد :با تاکید
وزیر راه و شهرسازی چنانچه تمام مسائل واحدهای
مسکونی مهر از جمله مباحث زیربنایی حل نشده و
تکمیل نشده باشد ،بانک حق قسطبندی و واگذاری
ب��ه اف��راد را ن��دارد در حالیکه عمال بخش عمدهای
از این واحدها به مردم واگذار ش��ده و متقاضیان در
واحدها ساکن شدهاند.

ارایه  ۱۸۵میلیون تومانی وام بازسازی
به زلزلهزدگان سیسخت

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشورگفت :ارزیابیها
از میزان خسارتها و شناسایی واحدهای آسیب دیده
به پایان رسیده و طبق ارزیابیهای انجام شده ،هزار
و 200واحداحداثیدرش��هروروس��تاشناس��اییشد
همچنین  3هزار واحد تعمیری هم ارزیابی شده است.
مجیدجودیدرگفتوگوباایلنادربارهآخرینوضعیت
مناطق زلزلهزده سیسخت پس از گذشت چهار روز از
وقوع زلزله اظهار داشت :از روز اول وقوع زلزله اقدامات
ارزیابیواحدهایمسکونیآسیبدیدهوتخریبشده
را آغاز کردیم و امروز که چهار روز از زلزله میگذرد،
آواربرداریها برای بازس��ازی شروع شد .وی با اشاره
به تعداد واحدهای تخریبی و تعمیری گفت :ارزیابیها
از میزان خسارتها و شناسایی واحدهای آسیب دیده
به پایان رسیده و طبق ارزیابیهای انجام شده ،هزار و
 200واحد احداثی در شهر و روستا شناسایی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

تسهیالت کرونایی برای شرکتهای ریلی
گ�روه زیربنای�ی :مدیرعامل ش��رکت راه آهن
افزود :در کل ایام نوروز  ۴هزار و  ۷۲۷قطار به
مسافران نوروزی خدمات رسانی خواهند کرد
و هر روز بیش از  ۱۰۳هزار نفر در شبکه ریلی
جابه جا میشوند.
به گزارش اس��کناس ،س��عید رسولی امروز در
نشس��ت خبری تشریح س��فرهای ریلی نوروز
 ۱۴۰۰گفت :تصور میشد امسال زودتر از این با
واکسیناسیونعمومیبیماریکروناکنترلشود
امامشکالتیدرسطحدنیادرتولیدواکسنپیش
آمدکهبهنوروز ۱۴۰۰رس��یدیموهنوزش��رایط
پای��داریدرزمین��هکنت��رلکروناپیشنیامده
است .وی افزود :شرکتهای حمل و نقل ریلی
مسافریعلیرغمتحملضرروزیانزیاد،خدمت
رس��انیرابهمردمانجامدادند.برایس��فرهای
نوروزی هم سعی کرده ایم بستر الزم را فراهم
کنیم و با جدیت بیشتر پروتکلهای بهداشتی را
درنظربگیریمتامسافرانباآرامشخیالازقطار
استفادهکنند.معاونوزیرراهوشهرسازیافزود:
ایام پیک سفرهای نوروزی  ۱۴۰۰از  ۲۵اسفند
امسال شروع شده و تا  ۱۵فروردین سال آینده
ادامه دارد .از ماه گذشته با صدور ابالغیهای ستاد
سفرهای نوروزی را تشکیل داده ایم .وی تاکید
کرد :پیش فروش بلیت سفرهای ریلی نوروزی
از سه شنبه  ۵اسفند آغاز میشود و فروش بلیت
همازطریقآژانسهاوهماینترنتیانجامخواهد

شد .مدیرعامل شرکت راه آهن ادامه داد :برای
س��فرهای نوروزی پیش رو ،روزانه  ۲۳۰قطار
پیشبینیشدهودرکلدر۲۱روزپیکسفرهای
نوروزی چهار هزار و ۸۲۷رام قطار در نظر گرفته
شده است .وی افزود :روزانه  ۱۰۳هزار مسافر را
درایامنوروزازطریقشبکهریلیجابجامیکنیم
و در مجموع  ۲۰میلیون و  ۱۷۶هزار نفر-سفر
ظرفیت ایجاد شده است .معاون وزیر راه درباره
سفرهای نوروزی  ۹۹که به خاطر شیوع کرونا
باطل ش��د ،گفت :مجموع ًا یک میلیون و ۴۸۳
هزار بلیت در نوروز  ۹۹به مسافران مسترد شد
و مجموع مبالغ بازگشتی به مردم  ۱۳۳میلیارد
تومان بود .به گفته رسولی بیش از  ۱۹میلیون
نفر کاهش مسافر قطار در سال جاری به دلیل

شیوع کرونا رخ داد که با احتساب میانگین هر
بلیت  ۱۰۰هزار تومان ۱,۹۸۸ ،میلیارد تومان به
شرکتهای ریلی ضرر وارد شد.

جزئی�ات نح�وه رعای�ت پروتکله�ای

بهداشتی در سفرهای ریلی

رسولی درباره رعایت پروتکلهای بهداشتی در
سفرهای نوروزی پیش رو گفت :در سه مرحله
از سامانه وزارت بهداشت برای متقاضیان خرید
بلیت استعالم صورت میگیرد به این صورت
که اگر فردی بلیت قطار خریداری کرد در زمان
خریدبلیتباکدملیاستعالمازسامانهبهداشت
انجام میش��ود .وی اف��زود :در مرحله دوم اگر
ف��ردی ب��رای چند روز بعد بلیت خریداری کند
مجدد در روز س��فر اس��تعالم انطباق کد ملی با

سامانه وزارت بهداشت انجام میشود و اگر نام
فرد در س��امانه وزارت بهداشت به عنوان بیمار
کرونایی ثبت ش��ده بود به وی اطالع رس��انی
کرده و میخواهیم به ایس��تگاه نیاید .رس��ولی
افزود :مرحله س��وم در روز مس��افرگیری است
که باز هم از طرف مس��ئوالن قطار اس��تعالم
از س��امانه وزارت بهداشت انجام میشود و اگر
مس��افری اس��تعالم کرونای وی مثبت شد از
قطار پیاده خواهد شد .وی گفت :همچنین در
ایستگاهها غربالگری داریم و استفاده از ماسک
اجباریاست،کوپههاقبلازمسافرگیریپلمب
میشود .رسولی یادآور شد :نوروز امسال به هیچ
عنوان افزایش قیمت بلیت قطار نداریم.

تسهیالت کرونایی شرکتهای ریلی به کجا
رسید؟

مدیرعامل شرکت راه آهن در خصوص اعطای
تسهیالت کرونایی به شرکتهای ریلی گفت:
دول��ت ۹۴۰میلی��اردتومانبرایاختصاصبه
ش��رکتهای ریلی تصویب کرد که تا به امروز
بانکه��ا  ۱۴۱میلیارد تومان معادل  ۱۵درصد
کل تس��هیالت مصوب به ش��رکتهای ریلی
پرداخ��ت ک��رده اند .وی خاطرنش��ان کرد :دو
بانک عامل برای پرداخت این تس��هیالت در
نظر گرفته شد که رقمی که بانک ملی قرار بود
پرداخت کند به طور کامل پرداخت شد و البته
مبلغ آن پایین بود.

آمارهاازمیزانمعامالتنشانمیدهد؛

گروه زیربنایی :بهمن ماه امس��ال عمیق ترین رکود بازار امالک در
مقایسه با ماههای مشابه سالهای قبل از آن دست کم از سال ۱۳۸۸
تا کنون رقم خورد؛ یک ماه مانده به پایان سال که انتظار می رفت
با توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معامالت رشد کند فقط
 ۲۹۵۰فقره معامله ملک در تهران به امضا رس��ید که این حجم از
کس��ادی در ماههای بهمن  ۱۱س��ال گذش��ته بی سابقه بوده است.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا ،ماه گذشته و در شرایطی که
توقع می رفت پس از س��ه ماه کس��ادی ،معامالت مس��کن به دلیل
نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی

رکود تاریخی در بازار مسکن

جابه جایی های ش��ب عید مقداری رش��د کند ،تحت تاثیر افت توان
تقاضای واقعی و عقب نش��ینی س��رمایه گذاران از بازار امالک روند
کاهشی معامالت که از آبان ماه قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد.
بر اس��اس اعالم مصطفی قلی خس��روی ـ رییس اتحادیه مشاوران
ام�لاک ـ بهم��ن ماه امس��ال تنها  ۲۹۵۰فق��ره معامله ملک اعم از
مس��کونی ،تجاری و اداری در ش��هر تهران به امضا رسید که نسبت
به ماه قبل  ۳۳درصد و نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل  ۷۲درصد
کاهش یافت .این حجم اندک معامالت امالک از س��ال  ۱۳۸۸تا
کنون بجز فروردین  ۱۳۹۹بی سابقه بوده است .از سال  ۱۳۸۸پس از

مصوبه شورای عالی مسکن اطالعات تعداد معامالت و قیمت مسکن
پایتخت از طریق درج معامالت توسط بنگاههای ملکی در سامانه
امالک و مستغالت جمع آوری می شود .بررسی ها نشان می دهد
فقط در فروردین امس��ال که دفاتر امالک تعطیل بودند و معامالت
تحت تاثیر شیروع ویروس کرونا قرار گرفت تعداد معامالت امالک
با  ۱.۴فقره کمتر از بهمن س��ال جاری بوده اس��ت .حتی شهریورماه
سال گذشته که رکورد جدیدی در کسادی معامالت به ثبت رسیده
بود  ۳۹۰۲فقره خرید و فروش ملک در تهران انجام شد که ۲۷۸۷
فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.

اخبار

مسکندربهمنماه ۱۵درصدارزانشد

رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک از کاهش  ۱۰تا
 ۱۵درصدی قیمت مس��کن تهران طی ماه گذشته
(بهمن  )۹۹خبر داد و گفت :این اتفاق برخالف میل
باطنی برخی روی داده است .مصطفیقلی خسروی
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،
اظهار کرد :علیرغم میل باطنی برخی که همواره
دوس��ت دارند قیمت مس��کن افزایش یابد ،نرخها
در بهمن ماه امس��ال کاهش یافته اس��ت .وی ادامه
داد :می��زان کاه��ش قیم��ت در بهمنماه  10تا 15
درصد بس��ته به مناطق آن در ش��هر تهران کاهش
یافته اس��ت .وی با تاکید بر اینکه قیمت مس��کن
در حال کاهش است ،افزود :بر اساس بررسیهای
صورت گرفته از س��طح شهر تهران ،قیمت مسکن
نس��بت به ماههای ابتدایی امس��ال روند کاهشی در
پیش گرفته است.

وام ودیعه اسکان متقاضیان نوسازی
بافت فرسوده؛  ۴۰میلیون تومان

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ته��ران از اعطای
تس��هیالت ۴۰و ۳۰میلیونتومانیودیعهمس��کنبه
متقاضیان تهرانی و شهرستانی نوسازی بافت فرسوده
برایاسکانموقتدرزمانبازسازیواحدمسکونیخبر
داد.بهگزارشوزارتراهوشهرسازی،خلیلمحبتخواه
در خصوص پرداخت تسهیالت ودیعه اسکان موقت
دربافتهایفرسوده،اظهارداشت:پرداختتسهیالت
ودیعه اسکان موقت در بافتهای فرسوده با عاملیت
صندوق کارآفرینی امید قابل پرداخت است .وی ادامه
داد :به همین منظور گزینه ثبت نام ودیعه مس��کن در
س��امانه ثبت نام تسهیالت به آدرس http://facility.
 udrc.ir/login.phpدر دسترس متقاضیان قرار گرفته
اس��ت.ویبااش��ارهبهاینکهس��قفتسهیالتودیعه
اس��کان موقت در بافتهای فرس��وده در تهران۴۰۰
میلیون ریال و در سایر شهرها ۳۰۰میلیون ریال با نرخ
س��ود ۴درصد و بازپرداخت  ۳۶ماهه اس��ت ،افزود :در
گذشتهامکانثبتنامبرایدریافتتسهیالتمشارکت
مدنیساختازبافتهایفرسودهدرسامانهتسهیالت
برای هر واحد مسکونی با عاملیت بانک مسکن فراهم
شده بود .وی ادامه داد :با این حال امکان دریافت ودیعه
مسکن وجود نداشت که خوشبختانه اکنون در همان
سامانهاینامکانبرایمتقاضیانفراهمشدهوعاملیت
آن با صندوق کارآفرینی است.

