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فرشاد مومنی در گفت و گو با «ایران» پاسخ داد

چگونه می توان اقتصاد ایران را نجات داد
صفحه 10

بانکها به سایر متقاضیان کمک ودیعه مسکن
با نرخ  ۱۸درصد وام را بپردازند

خبر

«ایران» از روند پروژههای افتتاحی در دولت دوازدهم گزارش میدهد

 80طرح ملی دولت کلید خورد
ëëرئیسجمهوری :در محصوالت اســتراتژیک مثل گندم امسال هم باز خودکفا خواهیم بود
صفحه 8

رئیــس کل بانک مرکزی گفــت :افرادی که توانایی پرداخت اصل و ســود
وام کمــک ودیعه مســکن به صورت ماهانه داشــته باشــند ،میتوانند به
انتخاب خود این وام را با اقساط  ۳۰ماهه و نرخ  ۱۲درصد دریافت کنند.
عبدالناصــر همتــی در یادداشــتی اینســتاگرامی بــه بیــان نکاتــی
درخصوص وام ودیعه مسکن پرداخت و نوشت:
 -1این وام «ودیعه مســکن» نیســت .بلکه« ،کمک ودیعه مســکن»
اســت .هدف؛ کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای
مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر درسالجاری است.
 -2با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل
آثارشــیوع کرونا برای سیســتم بانکی (حداکثر  75هــزار میلیارد تومان)
اختصــاص بیش از  20هــزار میلیارد تومان با نــرخ  13درصد ،آن هم با
موکــول کــردن برگرداندن اصــل وام به پایــان دوره یک ســاله ،با درنظر
گرفتن سایر تعهدات کرونایی ،مقدور نبود.
 -3افرادی که با تأیید وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط استفاده از
این وام باشند ،اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن
در پایان سال ،توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته
باشــند ،میتواننــد با انتخاب خود ،ایــن وام را با اقســاط  30ماهه و نرخ
 12درصد دریافت کنند.

صفحه 10

توگو با «ایران»:
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی در گف 

فرودگاهها بهخاطر کرونا زیان باالیی دیدند اما
هیچ فرودگاهی تعطیل نشد

گفت و گو

شــیوع کرونا در جهان ،نخستین اثراتش را بر فعالیت ایرالینها گذاشت .با
کاهش و لغو ســفرها ،بســیاری از پروازها در سراســرجهان به حالت تعلیق
درآمــد و بــه همین دلیل کاهــش درآمدهای بخــش هوایی در این شــرایط
چشــمگیر اســت .تأثیــر کرونا بــر صنعت هوایی کشــور چگونه بــوده و کدام
فرودگاهها بیشــتر از این شرایط متضرر شده اند؟ بیشترین پروازهایی که در
این مدت لغو یا کاهش داشــته ،مربوط به کدام اســتانها اســت؟ ســیاوش
امیرمکری ،مدیرعامل شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی به این پرسشها
و سؤاالت دیگر در مورد وضعیت پروازها پاسخ داده است.
ëëشیوع کرونا شاید تأثیر کمتری برپروازهای پرتقاضا داشته باشد اما پروازهای
هفتگی یا بین استانی چقدر از این شرایط متضرر شده است؟
در زمان اوج شــیوع کرونا در ابتدای سال  99پروازهای مسافری بیش از 80
درصد کاهش یافت و اما با کمتر شــدن بیماری و افزایش پروازها در برخی از
فرودگاههای بزرگ مانند مهرآباد ،مشــهد و اصفهــان ،ترافیک آنها به حدود
 60درصد از میزان نشســت و برخاســت سال گذشته بازگشتند اما متأسفانه با
شیوع مجدد این بیماری ،شاهد کاهش ترافیک در سفرهای داخلی هستیم.
صفحه 9

«ایران» از تحوالت هفته گذشته بازار سهام گزارش میدهد

بورس تهران  350میلیارد دالری شد

اخبـــار روز

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت :در
صــورت اجرای برنامههای تشــویقی ،پیشبینی میشــود تعداد صادرکنندگان از نظر تعــداد و ارزش صادرات
افزایش خواهد یافت« .حمید زادبوم» در نشســت کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی که
با دســتور کار بررســی دستورالعمل بازگشــت ارز حاصل از صادرات برگزار شد ،ایجاد بستههای تشویقی توسط
ســازمان توســعه تجــارت ایران و بانــک مرکزی با هدف ایجــاد انگیــزه در صادرکنندگان و در جهت تســریع در
بازگشــت ارز را بــا اهمیــت توصیف و عنوان کرد :بیــش از یکهزار و  ۳۰۰صادرکننده در کشــور با میــزان صادرات حدود
هشت میلیارد دالر در سال  ،۹۷ارز صادراتی خود را به صورت صددرصد بازگرداندهاند که در صورت اجرای برنامههای
تشویقی ،پیشبینی میشود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت.
وی از دســتگاههای مختلف بخش خصوصی و دولتی خواســت تا پیشــنهادات خود در خصوص راهکارهای بازگشت
ارز حاصل از صادرات را در جلســات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررســی در خصوص ارائه راهکارها و اجرایی شــدن
تصمیمات ،اقدام مقتضی صورت پذیرد.
زادبــوم گفت :بررســی وضعیــت صادرکنندگانی که ارز حاصــل از صادرات را ظرف مهلت مقرر بــه چرخه اقتصادی
کشور برنگردانند از برنامههای اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که از طریق کمیته اقدام ارزی پیگیری میشود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود :صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به
بیان مشکالت با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند /.سازمان توسعه تجارت ایران

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افراد در شرف ازدواج نیز مشمول دریافت کمک ودیعه اجاره میشوند ،گفت:
متقاضیان از روز شنبه  4مرداد به سامانه طرح اقدام ملی مسکن مراجعه کنند.
محمود محمودزاده اظهار کرد :برای ثبت نام کمک ودیعه اجاره ،صفحهای را در سایت طرح اقدام ملی مسکن به
نشانی  tem.mrud.irایجاد کردیم که افراد میتوانند برای ثبت نام مراجعه کنند.
کســانی هــم کــه تحــت پوشــش کمیته امــداد و بهزیســتی هســتند اطالعــات الزم و نحوه ثبتنــام را از طریق ســایت
دستگاههای مربوطه پیگیری کنند.
وی افزود :کســانی که از طریق ســایت مســکن ملی نام نویســی میکنند پاالیش و افراد واجد شرایط به سیستم بانکی
معرفی میشوند.
محمودزاده با اشاره به شروط ثبت نام کمک ودیعه اجاره گفت :گروه بندی اولیه برای کارگران و حقوقبگیران ثابت
اعم از دولتی و بخش خصوصی اســت .در این بین اولویت با کســانی اســت که امسال ازدواج کردهاند یا در شرف ازدواج
هســتند .خانوارهایی که ســه فرزند یا بیشــتر دارند و همچنین کارگرانی که حقوق پایینتری دریافت میکنند در اولویت
قرار دارند.
معاون مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرســازی درباره مهلت ثبت نام تصریح کرد :آنچه فعالً مدنظر داریم این
است که تا پایان روز دوشنبه  6مرداد نامنویسیها نهایی شود .فرآیند ثبت نام نیاز به هماهنگی با دو سه مرجع دارد که
آنها نیز باید برنامه زمانبندی خود را اعالم کنند/.ایسنا

گزارش

تدوین بستههای تشویقی برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی

ثبت نام ودیعه اجاره در سایت مسکن ملی از امروز

گــروه اقتصــادی /بــازار ســهام ایــران در ســالجاری همــه را شــگفت زده
کــرده اســت .از ابتدای ســالجاری تــا نخســتین روز مرداد مــاه جریان ورود
ســهامداران جدیــد و پــول جدید به ایــن بازار مــدام در حــال افزایش بوده
اســت بهطوری که تازهترین برآوردها از ورود حدود  84هزار میلیارد تومان
پول حقیقی به این بازار حکایت دارد .این درحالی اســت که ســال گذشــته
درمجموع  30هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس ســرازیر شــده بود ،اما
تنها در ســه ماه نخســت امسال و براســاس آماری که رئیس سازمان بورس
اعالم کرد این رقم به  50هزار میلیارد تومان رســیده اســت .می توان گفت
اتفاقــی کــه در ســال  1397در بازار ارز افتاد و بهدلیل رشــد ســریع این بازار،
از همه قشــری جذب این بازار میشــدند ،حال جذابیتهای بازار ســهام و
بورس باعث شــده است تا ســرمایهگذارانی که تاکنون با بازار سهام آشنایی
نداشــتند ،این بازار را محل مناســبی بــرای ســرمایهگذاری داراییهای خود
بدانند .در سال  1397نیز هنگامی که نرخ ارز به سرعت باالیی در حال فتح
کانالهای جدید قیمتی بود ،حتی زنان خانه دار هم ســرمایه اندک خود را
برای خرید ارز به این بازار میبردند تا یا ســودی از آن کسب کنند یا حداقل
ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
صفحه 9

