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خبر

به مصوبات سی و نمهمین جلسه هیئت

مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و
کار ،گفت :در این جلسه در مورد احداث مجتمع

خدماتی و رفاهی بین راهی ،مجوز تاسیس
کارگزاری بورس و نیز توسعه پنجره واحد فیزیکی

شروع کسب و کار تصمیماتی اتخاذ شد.

وی درخصوص مجوز احداث مجتمع خدماتی

و رفاهی بین راهی وزارت راه و شهرسازی گفت:

هیئت تصمیم گرفت؛ وزارت راه و شهرسازی ظرف

حداکثر دو هفته دستورالعمل واگذاری احداث و

بهرهبرداری از مجتمع-های خدماتی و رفاهی در

آزادراههای مشارکتی را با رعایت مواد  ۲و  ۳قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار و همکاری اتاق
اصناف ایران ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران ،تهیه و به

هیئت ارائه کند .با توجه به تعداد مراحل صدور
مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی ،سازمان

راهداری و حمل و نقل جادهای مکلف است

ضمن بارگذاری اطالعات این مجوز در درگاه ملی
مجوزهای کشور ،ظرف مدت یک ماه پیشنهادات

خود را در جهت تسهیل فرآیند و کاهش مراحل

صدور مجوز مذکور تهیه و به هیئت ارائه دهد.

فیروزی درمورد بررسی مجوز تأسیس کارگزاری

بورس به بررسیهای انجام شده توسط هیئت
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار اشاره و بیان کرد :سازمان بورس و

اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۹

دستورالعمل جدیدی درخصوص مجوز تأسیس و
فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد  ۲و ۳

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی
تنظیم کند که در آن تمامی شرایط تخصصی و

حرفهای مربوط به کسب و کار تأسیس کارگزاری
در بورس و حتی محدودیتهای زیرساختی ،فنی
و نظارتی موجود لحاظ شود .این مقام مسئول در
وزارت اقتصاد تصریح کرد :برای همه متقاضیانی

که دارای شرایط و اهلیت الزم هستند ،مطابق

دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز
فراهم شود .در صورت عدم تنظیم و تصویب

دستورالعمل جدید ،دستورالعمل صدور مجوز
تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره

 ۲۰۱۳۰/۱۲۱مصوب  ۳۱/۶/۱۳۸۶هیئت مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی االثر میشود.
وی درمورد توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع

کسب و کار و تصمیمات هیئت مقرراتزدایی و

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد:

بورس از دالر سیگنال میگیرد

پاسکاری گرانی میان خودروساز و دالل

رفع انحصار از مجوز تاسیس
یهای بورس
کارگزار 

به گزارش فارس ،علی فیروزی با اشاره

اخبار

«ابتکار» اثر متقابل باال رفتن قیمت خودرو در کارخانه و بازار را بررسی میکند

با مصوبه مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود
محیط کسب و کار وزارت اقتصاد انجام میشود

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط
کسب و کار وزارت اقتصاد به مصوبات هیئت
مقرراتزدایی اشاره کرد و گفت :انحصار مجوز
تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد.

بازاروسرمایه

این روزها رشد شدید قیمت خودرو نشان
میدهد که سیاستهای دستوری و حتی تغییر
روشهای فروش نتوانسته بازار خودرو را آرام
کند .کارشناسان دالیل متفاوتی را برای التهابات
اخیر در بازار خودرو مطرح میکنند .افزایش
نرخ دالر از جمله دالیلی است که تحلیلگران به
ن روزها
آن اشاره دارند ،به گفته آنها نرخ ارز ای 
سکان بازار خودرو را در دست گرفته است .چراکه
قطعه-سازان و خودروسازان اعالم کردهاند با
توجه به تغییرات نرخ ارز قیمت قطعات تولیدی
خودرو افزایش یافته و بر همین اساس نیز انتظار
میرود قیمت خودروهای داخلی در هفتههای
آتی افزایش یابد .کافی است این افزایش قیمت
برای خودروسازان درنظر گرفته شود آنگاه خواهیم
دید که سوداگران به بهانه این افزایش قیمت بار
دیگر در قیمتهای بازار دست خواهند برد و این
رقابت تنها بازار را ملتهبتر خواهد کرد .این یک
فرآیند همیشگی در بازار بوده و به گفته برخی
از کارشناسان رقابت بر سر قیمت-گذاری تنها به
ضرر بازار تمام میشود .این در حالی است که
عدهای دیگر معتقدند ممکن است با ادامه این
رقابت بازار ملتهب شود اما اگر روند ادامه یابد
و قیمت کارخانه به بازار نزدیک شود ما شاهد به
تعادل رسید بازار خواهیم بود .امیرحسن کاکایی،
کارشناس صنعت خودرو درخصوص این فرآیند
رقابتی به «ابتکار» گفت :اکنون ما شاهد نتیجه
برعکس این استدالل هستیم .من این گفته را
جور دیگری مطرح میکنم ،در بازارهای دیگر که
خبری از قیمتگذاری به شیوه بازار خودرو نیست
آیا التهاب را نداریم؟ اینروزها تمام بازارها ملتهب
بوده و با چالش-های بیشماری دست و پنجه
نرم میکنند .استدالل رقابت قیمتگذاری میان
خودروساز و دالل که نتیجهای جز افزایش قیمت
و ملتهب شدن بازار ندارد استداللی است که
امروزه کمی تغییر یافته و خودروسازان آن را قبول
ندارند .شاید زمانی اینگونه استداللها در بازار
معنا داشت اما اکنون معضل اصلی بازار ،زیان
سنگین خودروسازان است نه اینگونه رقابتها بر
سر باال بردن قیمت.
اتخاذ تصمیمات غلط به دلیل تاثیرپذیری از
گذشته
وی افزود :مسائلی در حافظه تاریخی ما وجود
دارد که باعث میشود تصمیمات غلط بگیریم.
بر پایه همین تصمیمات غلط خودروسازان طی
دو سال گذشته تقریبا  40هزار میلیارد تومان
زیان دیدهاند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند
قطعا در سال جاری  30هزار میلیارد تومان دیگر
زیان خواهند داد .در این شرایط برای کنترل امور
به کاهش هزینهها از سوی خودروسازان اشاره
میشود .کاهش هزینهها به شکل معنادار در حالی
که قیمت مواد اولیه صد در صد افزایش یافته کمی
غیرممکن خواهد بود .دالر در سال گذشته حدود
 12هزار تومان بود ،اما اکنون ارز به پرواز درآمده،
حال تصور کنید که نرخ دالر بر روی قیمت 24
هزار تومان ثابت شود ،این یعنی  100درصد افزایش
هزینه برای خودروساز .بنابراین مانع از افزایش
قیمت توسط خودروساز با فرض افزایش بیشتر
قیمتها در بازار در شرایط فعلی معنایی ندارد.

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

بررسی روند بازار خودرو نشان میدهد که قیمت انواع خودروهای داخلی علیرغم نبود مشری و صفر بودن معامالت همواره افزایشی است .حاال بازار
خودرو نیز در کنار بازارهای موازی در التهاب به سر میبرد و باید منتظر ماند و دید سرنوشت این بازار بیمشتری چه خواهد بود.

واقعیت بازار
در خط تولید
است ،هر موقع
توانستیم
ظرفیتتولید
را افزایش
دهیم آن موقع
میتوانیمبر
روی رقابتهای
قیمتی نیز نظر
بدهیم
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد :مدتی
است که با این استدالل اجازه ندادند که قیمت
خودرو به بازار نزدک شود ،حال سوال من این
است که مگر طی این مدت قیمتها در بازار ماند؟
خیر نماند ،بنابراین اگر واقعبین باشیم خواهیم دید
که چارهای جز آزادسازی قیمتها نیست حتی
اگر نتیجه این باشد که قیمتها در بازار باال برود.
اکنون با توجه به مشکالت موجود ادامه روند برای
خودروسازان غیرممکن شده و به دنبال نابودی این
صنعت تمام بازارها از بین خواهد رفت.
کاکایی از راهحل مشکالت گفت :راهحل واقعی
این است که ما قیمتها را آزاد کنیم البته باید
بالفاصله تمام فشار را بر روی افزایش تولید
زیاد کنیم .اگر این اتفاق رخ دهد ما دو حالت
خواهیم داشت یا خودروسازان با افزایش قیمتها،
هزینههای خود را پوشش میدهند و یا سودی را به
دست میآورند که در این شرایط به راحتی دولت
میتواند از آنها مالیات بگیرد.
وی افزود :ما چند خودروساز کامال خصوصی
داریم که قیمتهای خود را آزاد کردهاند .در بازار
این خودروسازیهای خصوصی تعادل برقرار است
و دیگر داللی در این بازار به صرفه نیست .چراکه
ن روزها سود قابل
بازارهای موازی همچون بورس ای 
توجهی را به مشتریان خود میدهند بنابراین چرا
دالل باید خود را معطل خرید و فروش خودرویی
کند که سودی نمیدهد.

دالالن ،به دنبال سود  100در صد
حال به سراغ دو خودروساز بزرگ برویم ،چرا
همچنان عدهای تمایل به سوداگری در بازار خودرو
را دارند؟ در پاسخ باید گفت هر خریدی از تولیدات
داخل حدود  100درصد سود میدهد ،حال فردی
را در نظر بگیرید که خودرویی  100میلیون تومانی
از کارخانه خریداری کرده باشد ،همین خودرو در
بازار  200میلیون تومان است و این یعنی  100درصد
سود ،پس طبیعی است که این بازار کشش داللی
و سوداگری را دارد و قطعا این شرایط با این قاعده
هیچگاه به تعادل نخواهد رسید به عبارتی دیگر تا
زمانی که چنین قیمتگذاری دستوری غلطی وجود
دارد بازار روی آرامش را نخواهد دید.
کاکایی گفت :حال به مسئله اصلی یعنی
تاثیرپذیری  کارخانه و بازار از یکدیگر رقابت بر
سر افزایش قیمتها برگردم .خودروسازان تمایل
به افزایش قیمت محصوالت خود را دارند و یکی
از دالیل آنها افزایش نرخ در بازار است .اگر
خودروساز افزایش را اعمال کند قطعا جو ایجاد
شده باعث میشود دالالن نیز قیمت را در بازار باال
ببرند .اگر ما استدالل رقابت بر سر قیمت را کنار
بگذاریم و اجازه دهیم قیمت کارخانه افزایش یابد
شاید مدتی نرخ خودرو باال برود اما یقینا این رقابت
نمیتواند ادامه پیدا کند و پس از تنظیم بازار این
افزایش قیمت به نفع مصرف-کنندگان خواهد بود،
چراکه خودروسازان تقویت شده ،تولید افزایش پیدا

میکند و بازار به تعادل میرسد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد :ما یک
سری واقعیت اقتصادی در بازار خودرو داریم که
م بوده
نمیتوان منکر آنها شد ،اکنون کشور تحری 
و خودروسازان به لحاظ تامین برخی از قطعات با
مشکل روبهرو هستند این درحالی است که با همین
استدالل و تالش برای ثابت نگه داشتن قیمتها
صنعت را ضعیف کردهایم و در مقابل با بگیر و
ببند سعی در کنترل امور داریم .مگر چند وقت
پیش سلطان خودرو دستگیر و اعدام نشد ،پس
چرا ما نتیجهای را در بازار ندیدیم! واقعیت بازار در
خط تولید است ،هر موقع توانستیم ظرفیت تولید را
افزایش دهیم آن موقع میتوانیم بر روی رقابتهای
قیمتی نیز نظر بدهیم .ما باید بدانیم هنگامی که
تصمیمات متناقضی گرفته میشود نتایج منفیای
را برای مردم و صنعت خواهد داشت.
وی افزود :آزادسازی قیمت در ظاهر ممکن است
مصرفکننده را متضرر کند و خودروساز را به سود
برساند .اما من میگویم اگر این روند اجرا شود و
مدتی صبر کنیم هر دو طرف سود خواهند برد.
ما اکنون هیچ راهی به جز آزادسازی قیمتها را
نداریم .عدهای معتقدند این آزادسازی از طریق
بورس باشد و عدهای دیگر از رفتن قیمتها به
حاشیه بازار میگویند ،اگر قیمتها به هر روشی
آزاد شود قطعا تنشی را خواهیم داشت اما پس از
مدتی بازار آرام خواهد گرفت.

با توجه به اقدامات انجام شده قبلی ،حداکثر
ظرف یک هفته از ابالغ این تصویب نامه،

پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار برای

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات ایران

ارائه خدمات ثبت شرکت با مسئولیت محدود
در چهار مرکز استان شامل شهرهای تبریز،

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و استفاده
گسترده تر مشتریان از سامانه های الکترونیکی بانک ،سقف
انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات ایران
افزایش یافت.
با تمهیدات انجام شده و موافقت بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه

اصفهان ،مشهد و شیراز مطابق با پنجره واحد
فیزیکی شروع کسب و کار شهر تهران راهاندازی

شود .حداکثر ظرف مدت دو هفته از ابالغ این
تصویب نامه ،ثبت شرکت سهامی خاص به

خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار

شهر تهران افزوده میشود.

شماره مجوز1399..2029 :

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ( دو مرحله ای )

شرکت بهره ربداری نفت و گاز گچساران

نوب
ت
ا
ول

به درخواست _ )9700270شماره مناقصه .153ج ن99.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد سیم وایر الین مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید  .لذا مناقصه

گران می توانند با رعایت نکات درج شده در سایت های ( HTTP//IETS.MPORG.IRپایگاه ملی مناقصات) و پرتال شرکت بهره

برداری نفت و گاز گچساران – بخش مزایده و مناقصه ( )gsogpc.nisoc.irنسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی ،مطابق برنامه
زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به ادرس  :گچساران –– شرکت بهره برداری نفت و گاز – دبیر خانه کمسیون مناقصات –

اتاق 24ارسال نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی99.5.29 :

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی99.6.2 :

الزم به ذکر است برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شررکت هایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب

نمایند طی دعوت نامه اطالع رسانی خواهد شد .در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل اخرین تغییرات صاحبان امضا ،مجاز درج شده در
روزنامه رسمی الزامی بوده و امکان ارائه  %25پیش پرداخت مقدور نمی باشد.

به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی ،در صورت وجود سازندگان  /تولید کنند گان داخلی مشروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی

اولویت خرید با آنها بوده و مناقصه گران الزاما می بایست نسبت به تکمیل اطالعات اسناد ارزیابی کیفی در خصوص معرفی سازنده

کاال (داخلی  /خارجی) اقدام نمایند در غیر اینصورت مناقصه گزار مختار به رد مناقصه گر از روند مناقصه خواه بود.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

صادرات ایران به مبلغ شصت میلیون ریال افزایش یافت.
به منظور رفاه حال مشتریان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
در مراجعه مشتریان به شعب بانک ،به درخواست بانک توسعه
صادرات ایران و موافقت بانک مرکزی ،افزایش مبلغ کارت به
کارت از مبلغ سی میلیون ریال به شصت میلیون ریال تصویب
و اجرایی شد.

عضو شورای عالی بورس گفت :متاسفانه
مجموعه سیاستگذاریها در اقتصاد کشور به
سمت تنش در بازار ارز پیش رفته و هر چند
که مردم انتظار اصالح قیمت در بازار سرمایه را
داشتند اما وضعیت بازار ارز باعث این افزایشها
در بورس شد.
به گزارش ایلنا ،سعید اسالمی درباره دالیل
افزایش  53هزار واحدی شاخص با وجود اینکه
ت دیده
از چند روز گذشته آثار آغاز اصالح قیم 
میشود ،اظهار کرد :بازار سرمایه به شدت به
سایر تصمیمات در اقتصاد وابسته است ،از
آنجایی که متاسفانه قیمت دالر در چند روز
اخیر رو به رشد بوده ،این رشد نرخ ،سیگنال
افزایش قیمت را در بازار سرمایه میدهد.
وی با بیان اینکه قیمت یک امر نسبی
است ،ادامه داد :سیگنالهایی که سایر بازارها
میدهند ،برای مردم انتظارات تورمی ایجاد
میکند ،به طور قطع بازار سرمایه هم از این
جریان مستثنی نخواهد بود و مردم برای
حفظ ارزش دارایی خود ،ترجیح میدهند در
بخش سرمایهگذاری نقد شونده بازار باقی
بمانند .بنابراین اگر میخواهیم که بازار سرمایه
قیمتها را به درستی نشان دهد باید انتظارات
را در جامعه درست شکل دهیم .متاسفانه
مجموعه سیاستگذاریها در اقتصاد کشور
به سمت تنش در بازار ارز پیش رفته و هر
چند که مردم انتظار اصالح قیمت در بازار
سرمایه را داشتند اما وضعیت بازار ارز باعث
این افزایشها در بورس شد.
موضوع مهم بازار سرمایه این است که حجم
معامالت امروز نزدیک به  29هزار میلیارد تومان
بوده که نشان میدهد که حجم معامالت هم
بسیار باالست.
وی با بیان اینکه مهمترین سیگنال بازار
سرمایه ارز است ،گفت :متاسفانه سیاستگذار
هم سیگنال بدتری به بازار سرمایه میدهد از
جمله اجرای برخی از محدودیتها برای بازار ارز
که نشان میدهد دولت ارز ندارد و متاسفانه
نتیجه این سیاستگذاریها را مستقیما در بازار
ارز میبینیم البته باید توجه داشته باشیم که
انتظارات تورمی هم در کشور شکل گرفته است
و سرمایهداران امروز انتظارات تورمی بسیار
باالیی دارند .وضعیت بازار سرمایه هنوز هم
نگرانکنندهنیست.
اگر همین روند بازار تا سه روز دیگر ادامه
باشد ،شاخص به دو میلیون میرسد.

طرح مالیات بر خانههای خالی
به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
طرح مالیات بر خانههای خالی برای کار
کارشناسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون
اقتصادی ارجاع شد.
به گزارش ایسنا ،جزئیات طرح دو فوریتی
اصالح ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم در دستور کار جلسه علنی صبح
روز گذشته مجلس شورای اسالمی قرار
گرفت .پیش از مطرح شدن جزئیات این
طرح محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی درخواست رفع ابهام طرح در
کمیسیون را ارائه کرد.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
نیز دراینباره اظهار کرد :طبق ماده ۱۵۳
نمایندگان هر ابهامی داشته باشند میتوانند
مطرح کنند ،آقای پورابراهیمی و دوستان
کمیسیون هم نامه رسمی دادند که الزم است
طرح دوباره به کمیسیون برگردانده شود ،لذا
ما این طرح را به کمیسیون بر میگردانیم.
خواهش میکنیم نظر کمیسیونهای فرعی را
هم بگیرند تا با توجه به اینکه این طرح ،قید
دو فوریت دارد به سرعت برای رایگیری به
صحن علنی بیاید.

افزایش سقف انتقال کارت به کارت در بانک صادرات
ایران تا  ٦٠میلیون ریال

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آغاز
پرداخت وام اجاره در مردادماه خبر داد

سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون
شبکهای از طریق درگاههای اینترنتی ،خودپرداز
و کیوسک بانک صادرات ایران در هر شبانه
روز ،از  ٣٠میلیون ریال به  ٦٠میلیون ریال
افزایش یافت.
این بانک بر اساس دستورالعمل بانک
مرکزی و در جهت مدیریت ،کنترل و
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و تمرکز هرچه
بیشتر بر خدمات بانکی الکترونیکی و همچنین تسهیل
استفاده هموطنان و مشتریان از درگاههای غیرحضوری و کاهش
مراجعات حضوری به شعب ،طی سه اقدام کاربردی سقف انتقال وجه
کارت به کارت شتابی و درون شبکهای از طریق درگاههای اینترنتی،
خودپرداز و کیوسک بانک صادرات ایران در هر شبانه روز را از  ٣٠میلیون
ریال به  ٦٠میلیون ریال افزایش داد .همچنین سقف مجاز انتقال وجه
کارت به کارت از طریق پرداختسازها از  ١٠میلیون ریال به  ٣٠میلیون
ریال ارتقا یافت .بانک صادرات ایران در سومین اقدام ،تاریخ انقضای
تمامی سپهرکارتها را بدون نیاز به مراجعه به شعب از فروردین ماه
سال جاری به مدت یک سال تمدید کرد .بانک صادرات ایران با بیش
از  ٤٥میلیون مشتری و بیش از  ٢١میلیون سپهر کارت فعال ،گستره
وسیعی از خدمات بانکی غیرحضوری را با استفاده از ابزارهای نوین
خدمات بانکداری الکترونیک در سراسر کشور به هموطنان ارائه میکند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن
اعالم کاهش قیمت اجاره ،از پرداخت وام ودیعه
به مستاجران در مردادماه خبر داد و گفت:
 ٥٠درصد قراردادهای اجاره تیرماه ،هماهنگ
با مصوبه ستادملی کرونا ،تمدید شده است.
به گزارش ایرنا ،محمود محمودزاده گفت:
بر اساس گزارشهای شفاهی که از وضعیت
قراردادهای اجاره در  ٢٢منطقه تهران به ما ارائه
است ،در تیرماه با افزایش تمدید قراردادهای اجاره و کاهش
شد ه
جابهجاییها روبهرو هستیم .وی در ادامه از پیشبینی دولت گفت:
پیشبینی دولت نیز بر همین اساس بود که مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر
اجباری شدن تمدید قراردادها آن هم تا سقف  ٢٥درصد ،منجر به کاهش
 ٥٠درصدی جابجاییها خواهد شد که به نظر میرسد این انتظار محقق
شده است .معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :هنوز اتحادیه امالک
ریز معامالت را در اختیار وزارت راه و شهرسازی نگذاشته است اما از میزان
صدور کدهای رهگیری مشخص است که تا  ٥٠درصد وضعیت قراردادهای
اجاره با مصوبه ستادملی کرونا همخوانی دارد .محمودزاده درخصوص آخرین
وضعیت اعطای وام ودیعه مسکن گفت :با تالش دولت مراحل اعطای وام
ودیعه به مستاجران طی شده است و اکنون شرایط پرداخت وام فراهم است.
وی همچنین درباره زمان اعطای وام گفت :تا چند روز آینده و در مردادماه
امسال مستاجران میتوانند این وام را برای قرادادهای اجاره دریافت کنند.

