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اخبار

ریزش قیمت نفت متوقف شد

قیم��ت نفت در معامالت روز چهارش��نبه تحت تاثیر
امی��دواریب��هدورنم��ایتقاض��اباپیش��رفتیکهدر
واکسیناسیون در آمریکا صورت گرفته است ،افزایش
یافت اما ابهامات پیرامون میزان عرضه اوپک پالس
و رشد ذخایر آمریکا روند رشد قیمتها را محدود کرد .به
گزارشایسنا،بهایمعامالتوستتگزاساینترمدیت
 ۱۸سنت معادل  ۰.۳درصد افزایش یافت و به  ۵۹دالر
و ۹۳س��نت در هر بش��که رسید .بهای معامالت نفت
برنت ۲۹سنتمعادل ۰.۴۶درصدافزایشیافتوبه۶۲
دالر و  ۹۹سنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص روز
گذشتهتحتتاثیرانتظاراتبازاربرایتولیدباالتراوپک
پالس،بیشازیکدرصدسقوطکردهبودند.نفتبرنت
از باالترین رکورد هفته گذشته هفت درصد و شاخص
نفت آمریکا شش درصد عقب نشینی کرده است.

عربستان و امارات س ه چهارم نیاز
نفت ژاپن را تامین کردند

ژاپندرکل ۸۰.۰۱میلیونبشکهنفتدرماهژانویهوارد
کرده که  ۹۳.۵درصد از آن را  ۷کشور عربی مخصوصا
عربستان و امارات تامین کردهاند .به نقل از عرب نیوز،
اطالع��ات آژان��س منابع طبیعی و انرژی ژاپن متعلق
بهوزارت اقتصاد ،تجارتوصنعت این کش��ور نش��ان
میدهد عربس��تان موقعیت خود را به عنوان برترین
عرضه کننده نفت به ژاپن در ژانویه با  36.45میلیون
بشکه حفظ کرده است که  45.7درصد از کل واردات
نفت ژاپن را تشکیل میدهد.طبق گزارش این آژانس،
ژاپن در کل  80.01میلیون بش��که نفت در ماه ژانویه
وارد کرده است که  93.5درصد از آن را  7کشور عربی
تامینکردهاند.وارداتازاماراتبه24.25میلیونبشکه
معادل  30.3درصد میرسید در حالی که قطر 6.189
میلیون بشکه معادل  7.7درصد از کل واردات ژاپن را
تامین کرده بود.

پساب؛ در حکم

خــبرویـژه

ب برای توسعه فضای سبز قابل تسری است ،گفت :توسعه فضای سبز بویژه در کالنشهرها نقش تعیینکنندهای در حفظ حیات دارد .رضا اردکانیان» روز
وزیر نیرو با بیان این که اقدام وزارت نیرو در استفاده از پسا 
چهارشنبهدرحاشیهآئیندرختکاریدرخصوصامکانتسریاقدامابتکاریوزارتنیرودرعقدقراردادباشهرداریتهراندرتوسعهفضایسبزبااستفادهازپسابدرسراسرکشوراظهارداشت:قطعاهمینطوراست
و امیدواریم بویژه شهرداریهای کالنشهرها که مصرف قابل مالحظهای آب خام در حفظ و توسعه فضای سبز دارند از شهرداری تهران الگو بگیرند تا بتوانیم پساب را جایگزین آب خامی کنیم که هم میتواند در
زیر زمین حفظ شود و حکم یک سد مجازی را داشته باشد ،این که به کاهش فرونشست زمین کمک میکند و منبعی برای آیندگان است که در صورت ضرورت برای مصارف شرب استفاده کنند.

اخبار

سد مجازی برای

فرونشست زمین است

تولید نفت اعضای اوپک تحت کنترل خواهد ماند؛

برنامه ریزی اوپک برای مدیریت بازار نفت

گروه انرژی:دبیرکل اوپک در اظهاراتی اعالم
ک��رد روند احی��ای اقتصاد جهان��ی از پاندمی
ویروس کرونا ادامه دارد اما اوپک و متحدانش
باید تولید نفتش��ان را کنترل کنند تا نس��بت به
احیای کامل تقاضا مطمئن ش��وند .به گزارش
اس��کناس به نقل از ایس��نا ،س��ه روز پیش از
نشس��ت آنالین وزیران اوپک پالس که برای
تصمیم گیری درباره سطح تولید آوریل و شاید
فراتر از آن برگزار می شود ،محمد بارکیندو در
نشستکمیتهفنیمشترکاوپکپالسگفت:
م��ابای��دبرخوشبینیمحتاطانه،خوشبینی
محتاطانه ،خوش بینی محتاطانه تاکید کنیم.
انتظار می رود چندین عضو این گروه خواهان
تسهیل محدودیت عرضه شوند و وزیران نفت
درباره افزایش حداکثر  ۱.۵میلیون بشکه در روز
تولید مذاکره کنند .تحت توافق فعلی ،اوپک و
متحدانش مجموعا تولیدش��ان را  ۷.۲میلیون
بشکهدرروزمحدودکردهاندکهمیتواندهرماه
 ۵۰۰هزار بشکه در روز از میزان آن کاسته شود.
عربس��تان سعودی که رویکرد محافظه کارانه
ت��ری را ترجی��ح می دهد ،به صورت داوطلبانه
کاهش تولید بالغ بر یک میلیون بشکه در روز
را ت��ا پایان مارس اجرا می کند.بارکیندو گفت:
تحلیلگران اوپک پیش بینی می کنند تقاضای
جهانی برای نفت در سال  ۲۰۲۱به میزان ۵.۸
میلیون بشکه در روز رشد کرده و به  ۹۶میلیون
بشکهدرروزمیرسد.اینمیزانهمچنانکمتر
از۱۰۰میلیونبشکهدرروزپیشازشیوعپاندمی
است.دبیرکل اوپک گفت :تحوالت اقتصادی

جهانی دلگرم کننده و تقاضای منعطف در آسیا
عوامل پشتیبانی کننده از بازار نفت هستند .اما
آم��ار جهانی مبتالی��ان در آخرین هفته فوریه
افزای��ش یافت و نش��ان داد پاندمی همچنین
ریسکهاینزولیرابرایاقتصاددربردارد.توزیع
واکسنها که بیشتر در کشورهای ثروتمندتر در
جریان است ،به احیای نابرابر منتهی شده است.
بارکیندو اظهار کرد :پیش��رفت واکسیناسیون
کووید  ۱۹در بس��یاری از کش��ورها ادامه دارد
اما روند فعلی نش��ان می دهد که بس��یاری از
کشورهای در حال توسعه از این جریان عقب
مانده اند .امیدواریم که تالش��های چندجانبه و
چندسویهازواکسیناسیونجهانیسریعوجامع
پشتیبانی کند.بر اساس گزارش پالتس ،کمیته

فنیمشترکاوپکپالسمسئولمرورشرایط
بازار و ارزیابی پایبندی اعضا به سهمیه کاهش
تولید است و بررسیهای خود را در اختیار کمیته
نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس قرار می
دهد که روز چهارشنبه دیدار می کند .این کمیته
به نوبه خود توصیه های الزم درباره سیاس��ت
تولید را در اختیار کنفرانس وزیران اوپک پالس
قرار می دهد که روز پنج ش��نبه برگزار خواهد
شد.دایامانتینو اَ ِزودو ،وزیر منابع طبیعی و نفت
آنگ��والوریی��ساوپ��کدرمصاحبهبارویترز
اظهار کرد بازار جهانی نفت پس از آس��یبی که
تقاضا بر اثر ش��یوع پاندمی کووید  ۱۹دید و با
محدودیت عرضه تولیدکنندگان اوپک جبران
شد ،در حال متعادل شدن است .قیمتهای نسبتا

ثابت اس��ت و ما تا حدودی تعادل میان عرضه
و تقاض��ا را مش��اهده می کنی��م .با این حال به
دلیل وضعیت پاندمی که جهان در آن بسر می
برد و موج جدید ش��یوع بیماری ،ممکن اس��ت
می��زان تقاضا ب��رای نفت به دلیل قرنطینه ها،
کمتر باش��د.رییس دوره ای اوپک هش��دار داد
وخامتوضعیتپاندمیممکناستباعثشود
تولیدکنندگان به محدودیت عرضه اقدام کنند.
وی افزود :س��طح تولیدی که در حال حاضر با
در نظر گرفتن وضعیت بازار مورد نظر است ،به
دلیل ش��یوع انواع جدید ویروس کرونا طبیعتا
ممکن اس��ت تحت بازبینی نزولی قرار گیرد.
دو منبع آگاه در اوپک پالس روز س��ه ش��نبه به
رویت��رزگفتن��داوپکانتظارداردذخایرنفتدر
سال  ۲۰۲۱به میزان حدود  ۴۰۰میلیون بشکه
کاهش پیدا کند .این دیدگاه مشابه دیدگاه یک
ماه پیش اوپک اس��ت که پیش بینی کرده بود
ذخایر نفت امسال  ۴۰۶میلیون بشکه کاهش
خواهد داشت.وزیر انرژی امارات متحده عربی
نیز طی روزهای اخیر در اظهاراتی ضمن تاکید
بر پایبندی کش��ورش به توافق کاهش تولید
اوپک پالس ،اظهار کرد به نفع این کشور است
در اوپک بماند .سهیل المزروعی به نشریه سه
ماه��ه گلف اینتلیجنس ک��ه  ۲۸فوریه ایمیل
شد ،گفت :احتمال اینکه اوپک و متحدانش با
افزایش تولید نفت به میزان  ۱.۵میلیون بشکه
درروزبرایآوریلموافقتکنند،بهعرضهموفق
واکسنهایکووید۱۹وتاثیرآنبراحیایتقاضا
بستگی خواهد داشت.

تعیین سازوکار خرید
برق از نیروگاه اتمی بوشهر

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب کردند که
خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام
ش��ده حسابرسی شده نیروگاه در سال  ۱۴۰۰صورت
گیرد .به گزارش ایس��نا ،نمایندگان مجلس ش��ورای
اسالمی در جریان جلسه علنی نوبت اول چهارشنبه
مجلسوبررسیبخشالیحهبودجهسال ۱۴۰۰بنده
های ج و ه تبصره  ۱۵الیحه بودجه را بررسی کرده و با
آنها موافقت کردند.براساس بند ج این تبصره شرکت
تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است
جهت توس��عه و تس��ریع در اجرای طرحهای تملک
دارایی های س��رمایه ای مواد معدنی و محصوالت
جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات
به فروش رسانده و در آمد حاصل از آن را پس از کسر
هزینه ها (ش��امل قیمت تمام ش��ده کاال و خدمات
فروش رفته  ،اداری -عمومی و توزیع و فروش ) به
حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و
درآمدحاصلهرامطابقبودجهساالنهآنشرکتجهت
س��رمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی
های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی
یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای
مرتبط با چرخه س��وخت براساس موافقت نامه های
مبادله ش��ده با س��ازمان برنامه و بودجه کشور هزینه
نماید.براساس بند ه این تبصره خرید برق از نیروگاه
اتمیبوشهربراساسهزینهتمامشدهحسابرسیشده
نیروگاه مذکور صورت می گیرد.

نفتای سبک روی میز فروش
بورس انرژی

رینگ بینالملل بورس انرژی ایران دیروز ش��اهد
عرضه نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفت��ی ایران خواهد ب��ود .رینگ داخلی این بورس،
دی��روز ش��اهد عرضه کااله��ای آیزوریس��ایکل
عمده پاالیش نفت ش��یراز ،برش س��نگین شرکت
پتروش��یمی امیرکبی��ر ،پنتان پالس پتروش��یمی
پارس ،ریفورمیت پاالیش نفت تبریز و س��یاساو
پاالیش نفت ش��ازند بود و برش هیدروکربنهای
پن��ج کربن��ه و باالتر پتروش��یمی تبریز ،گاز مایع و
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ای��ران و نفت��ای کامل پاالیش نفت الوان در رینگ
بینالملل عرضه شد.

زیربنایی
اخـــبار

آماده اجرای ممنوعیتهای
سفر نوروزی هستیم

محمد اسالمی اعالم کرد :تا کنون هیچ ممنوعیتی
برای سفرهای نوروزی با وسایل حمل و نقل عمومی
اعالم ننش��ده اس��ت ،اما اگر ابالغ ش��ود بالفاصله
اجرای��ی خواه��د ش��د .محمد اس�لامی وزیر راه و
شهرس��ازی در ای��ن باره به ایس��نا گف��ت :تا کنون
هیچ کس��ی س��فر با وس��ایل حمل و نقل عمومی را
در اس��فند ماه و نوروز ممنوع نکرده و این مس��ئله
مشمول هیچگونه محدودیتی به جز رعایت الزامات
بهداش��تی مصوب س��تاد ملی مقابله با کرونا نشده
اس��ت .وی افزود :بر این اس��اس شرکت های حمل
و نقل��ی ب��ه صورت روتین برنامه های خودش��ان را
اعالم کردهاند اما اگر منع س��فری از س��وی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم شود قطعا
این اتفاق خواهد افتاد.

بلیتیکنسلشودمبلغآنبازنمیگردد!

دبیرانجمنخدماتمس��افرتهواییوگردش��گری
گفت :به تازگی در بخش��نامهای اعالم ش��ده که در
صورت کنسلی بلیت ،مبلغ آن استرداد نخواهد شد .به
گزارشباشگاهخبرنگارانجوان،اخیرابخشنامهایدر
حوزهگردشگریبهآژانسهایهواییودفاترخدمات
مسافرتی ارائه شده که در یکی از بندهای آن آمده که
در صورتی که مسافران بلیت و یا تورهای گردشگری
را کنسل کنند ،مبالغ آن به مسافران استرداد نخواهد
ش��د .حال آنکه این موضوع خود باعث وارد ش��دن
ضربهس��نگینیبهحوزههایمختلفگردش��گریو
مسافرتیخواهدشد.درهمینرابطهحرمتاهللرفیعی
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه
متاس��فانه اخیراً بندی در یکی از بخشنامههای دفاتر
خدمات مسافرتی و همچنین آژانسهای هواپیمایی
ابالغ ش��ده که بر اس��اس آن در صورت لغو (کنس��ل
شدن) بلیت به هر دلیل مبالغ آن به مسافران استرداد
نخواهدشد،گفت:طبقاینبخشنامهبههمهآژانسها
اعالم ش��ده در صورت کنس��لی و یا باطل شدن بلیت
در بخشه��ای مختل��ف حمل و نقل��ی و یا تورهای
گردشگری مبلغی به مسافر بازگردانده نمیشود که
همینامرباعثایجادمشکالتبسیارزیادیهمبرای
مسافران هم برای آژانسها میشود.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

مسکن سال آینده گران نمی شود

گ�روه زیربنایی :خس��روی ،رئی��س اتحادیه
مشاوران امالک با انتقاد از آمارهای نامربوط
در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت :وقتی
همه شرایط را در کنار هم قرار می دهیم ،سال
آینده مس��کن گران نخواهد ش��د .به گزارش
اسکناس ،مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه
در پی جوی که در جامعه ایجاد ش��د و مردم
از خرید خانه امتناع کردند ،قیمت مس��کن در
بهمن ماه اندکی کاهش یافت ،گفت :همچنان
قیمت ها در بازار مس��کن کاهش��ی اس��ت اما
در این میان برخی از کارشناس��ان خالف این
موضوع را مطرح می کنند که درست نیست.
آنچه اتحادیه مشاوران امالک آمار داده است
از کف بازار مسکن است .وی از تالش برخی
برای جلوگیری از کاهش نیافتن قیمت مسکن
گفت و بیان کرد :برخی افراد در افزایش قیمت
مس��کن ذینفع هس��تند و با مصاحبه ها و ارائه
آمار تالش می کنند قیمت مسکن را افزایش
دهند .از پلیس امنیت درخواست دارم هرکسی
که مصاحبه می کند و از افزایش قیمت صحبت
م��ی کن��د ،با او برخورد ش��ود .رئیس اتحادیه
مش��اوران امالک با انتقاد از آمارهایی که در

خصوص افزایش قیمت مسکن در بهمن ارائه
شده است ،آنها را غیر واقعی دانست و عنوان
ک��رد :ه��ر چند کاهش قیمت در باالی ش��هر
بیشتر بوده است اما در جنوب شهر نیز شاهد
کاهش قیمت مس��کن ب��وده ایم .وقتی همه
این موارد را کنار هم قرار می دهیم ،می توان
تحلیل کرد که در سال آینده افزایش قیمتی در

مسکن نخواهیم داشت .محمد سعید حیدری
در ادامه با بیان اینکه مسکن یک کاالی کام ً
ال
ناهمگن اس��ت ،گفت :خانه ای که در خیابان
پاس��داران ق��رار دارد ب��ا خیابانی که در میدان
انقالب قرار دارد از نظر قیمت متفاوت هستند
و به همین دلیل همیش��ه در آمارهای مربوط
به قیمت مس��کن تناقض و تفاوت می بینیم.

وی افزود :از نظر اقتصادی ،با توجه به شرایط،
قیمت مسکن باید کاهش پیدا کند زیرا رابطه
قیمت واحد مکس��ونی با نرخ اجاره نس��بت به
قیم��ت تاریخی خود برهم خورده اس��ت و به
همین دلیل چه به دید س��رمایه گذاری و چه
به دید خریدار و مصرف کننده ،کاهش قیمت
مصرف کام ً
ال به صرفه و مناس��ب اس��ت .این
کارشناس اقتصاد مسکن درباره روند آتی بازار
مسکن توضیح داد و بیان کرد :روند معامالت
به حدی پایین اس��ت که نمی توان دید کلی
ارائه داد و با به راحتی اطمینان دهیم که روند
قیمت ها کاهشی است .در ماه گذشته حدود
 ۳تا  ۴هزار معامل مس��کن در تهران داش��تیم
که در مقابل چند میلیون واحد مسکونی عددی
نیست .قسمت عمده این معامالت ،مربوط به
معامالت قهری و اجباری بودند که نمی توان
آنها را در آمارهای واقعی مسکن گنجاند .وی
با تصریح بر اینکه از نظر بنیادی دلیلی وجود
ندارد که قیمت مسکن باال باشد ،عنوان کرد:
متأسفانه داده ها نشان از کاهش قیمت مسکن
ندارن��د و از بعد دالری احتمال افزایش قیمت
مسکن وجود دارد.

مدیرعاملشرکتراهآهنعنوانکرد؛

گروه زیربنایی :مدیرعامل شرکت راهآهن گفت :در سامانه جامع رونق و
جهش تولید ،اطالعات  4600قطعات بومیسازی شده بارگذاری شده
است و برای این قطعات ثبت سفارش خارجی نخواهد شد .به گزارش
اسکناسوبهنقلازایلنا،سعیدرسولیدرحاشیههشتمیننمایشگاهریلی
در مراسم امضای سند همکاری و تسهیل در راهاندازی معامالت حواله
حمل ریلی کاال در بستر بورس کاال اظهار داشت :در سامانه جامع رونق
و جهش تولید اطالعات  4600قطعات بومیسازی شده بارگذاری شده
است و برای این قطعات ثبت سفارش خارجی نخواهد شد .وی ادامه داد:
شرکتهای تولیدکننده میتوانند این قطعات را بدون نیاز به واردات در
داخل کشور تامین کنند .مدیرعامل شرکت راهآهن با اشاره به حمایت
جدیازتولیدکنندگانقطعاتریلیگفت 1400:قطعهوارداتیدربخش
ریلیوجودداردکهاطالعاتاینقطعاتراهمدرسامانهبارگذاریکردهایم
و تولیدکنندگان داخل میتوانند وارد بومیسازی این قطعات شوند و ما

بومیسازی بیش از ۴۶۰۰قطعات ریلی
از آنها حمایت خواهیم کرد .رسولی افزود :این یک فراخوان برای جهاد
خودکفاییدرحملونقلریلیاستوسهوزارتراهوشهرسازی،صمت
و نفت در حال تهیه بسته حمایتی با استفاده از منابع داخلی برای کسب
و کارهای ریلی هستند .وی با تاکید بر اینکه از سال گذشته تا به امروز
چند قطعه داخلیسازی شده است ،تاکید کرد :دیگر به دست کسانی که
اعالم میکنند فاینانسها را میپذیرند اما در ادامه راه همکاریها را رها
میکنند چشم نمیدوزیم و با بومیسازیها ،صنعت حمل و نقل ریلی را
به رونق میرسانیم .مدیرعامل شرکت راهآهن با اشاره به بسته حمایتی
س��ه وزارتخانه گفت :این بس��ته توس��ط معاونان سه وزارتخانه در حال
نهایی شدن است و به زودی تصویب میشود .رسولی با اعالم حمایت از
شرکتهای حمل و نقل ریلی یادآور شد :شرکتهای حمل و نقل ریلی
در شرایط کرونایی با افزایش هزینهها و کاهش درآمد همچنان خدمات
را با کیفیت باال ارائه دادند و چرخ قطارها در این شرایط چرخید .وی گفت:

لباسبهشرکت
درنمایشگاهریلیامسالمراسمتحویلیکدستگاهری 
بهرهبرداربرگزارمیشودوهمچنینچندتفاهمنامهساختواگنبهامضاء
خواهدرسید.همچنیندرادامهاینمراسم،سلطاننژادرئیسبورسکاال
با اشاره به موضوع حواله حمل ریلی کاال در بازار سرمایه اظهار داشت:
در حوزه ورود حوالههای حمل و نقل به بورس وارد شدهایم و از این پس
تدربازار
حوالههایحملونقلیهمبورس��یمیش��وندواینزیرس��اخ 
سرمایه فراهم شده است .وی ادامه داد :در دنیا حوالههای حمل و نقل در
بورس کاال مورد معامله قرار میگیرند و امروز هم این بستر فراهم شد تا
این اتفاق در بازار سرمایه ایران هم بیفتد .سلطاننژاد با اشاره به مزایای
ورودحوالهه��ایحم��لونق��لریلیبهبورسکاالگفت:دراینصورت
نوسان قیمت حمل و نقل باعث پوشش ریسکهای موجود میشود و
همچنین شرکتها همزمان با معامله بر روی کاال میتوانند تیکتهای
حمل و نقل را هم خریداری کنند.

اخبار

رونمایی از پارت دوم تجهیزات
هندیها در بندر چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان
گفت :پارت دوم تجهیزات بندری از محل تعهدات
 ۸۵میلی��ون دالری هن��د ه��ا در چابه��ار ،به زودی
وارد بندر ش��هید بهش��تی میشود .به گزارش ایلنا،
بهروز آقایی ،مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان
و بلوچس��تان اظهارداش��ت :ب��ر اس��اس ق��رارداد
س��رمایهگذاری هن��د در چابه��ار ،آنها به ورود ۸۵
میلیون دالر تجهیزات در بندر شهید بهشتی متعهد
شدهاند که از این میزان در مرحله نخست  ۲جرثقیل
ساحلی  ۱۴۰تنی که از مدرنترین و با کیفیتترین
تجهیزات بندری به شمار میروند ،بهمنماه امسال
وارد این بندر شد .وی ارزش تجهیزاتی را که در فاز
نخست در بندر چابهار رونمایی شد  ۸.۵میلیون دالر
اع�لام کرد و افزود :ب��ا ورود این تجهیزات قابلیت
تخلیه و بارگیری ساالنه در بندر شهید بهشتی تا ۲۰
میلیون تن ارتقا پیدا کرده و  ۱۰درصد تعهدات هند
در زمینه تجهیزات در این بندر محقق شد.

مسکن  ۱۵۰میلیون تومانی
برای تولد فرزند سوم

نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند
که خانوارهای فاقد مسکنی که در سال های ۱۳۹۹
و  ۱۴۰۰صاحب فرزند سوم شده و یا می شوند ۱۵۰
میلی��ون تومان تس��هیالت مس��کن دریافت کنند.
حداکثر مدت بازپرداخت این تس��هیالت  ۲۰س��اله
اس��ت .به گزارش ایس��نا نمایندگان در جلسه علنی
صبح امروز (چهارش��نبه) و در ادامه بررس��ی جزییات
الیحه بودجه  ۱۴۰۰در بخش هزینه ای بند ه تبصره
 ۱۶را تصویب کردند .طبق این مصوبه ،بانک مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران مکلف اس��تدر راس��تای
اجرای بند (ت) ماده ( )۱۰۲قانون برنامه ششم توسعه،
از طریق بانک های عامل مبلغ  ۹هزار میلیارد ریال
از ه��ر مح��ل از جمله منابع س��پردههای پسانداز و
جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک ،نسبت
به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا
ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت
حداکثر  ۲۰ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در
سال  ۱۳۹۹یا  ۱۴۰۰صاحب فرزند سوم به بعد شده
یا می ش��وند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون
ریال اقدام نماید.

