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اولين افزايش تسهيالت خريد مسكن
در دولت سيزدهم ثبت شد

بانك مس�كن پ�ا به پ�اي افزاي�ش قيمت مس�كن ،تس�هيالت
خريد مس�كن را افزاي�ش ميده�د ،ام�ا قيمت مس�كن آنقدر
رش�د يافتهاس�ت كه بس�ياري از مردم در ب�ازار اجاره مس�كن
اسير ش�دهاند ،از اينرو ش�ايد بهتر باشد بانك مس�كن به بانك
تخصصي اج�اره مس�كن تبديل ش�ود ،زي�را با وج�ودي كه در
روزهاي پاياني تابس�تان 1400به س�ر ميبريم هنوز بس�ياري از
اجارهنشينها نتوانس�تهاند مس�ئله اس�كان خود را حل كنند.

اخيرا ً خبري در خروجي رسانهها قرار گرفت كه جمعيت اجارهنشينها
از مالكان در پايتخت ايران يعني تهران بيشتر است ،اگر همين وضعيت
در چند شهر بزرگ ديگر كشور نيز برقرار باشد ،به اين نتيجه ميرسيم
كه مدلهاي موجود براي خانهدار كردن مردم پاس��خگوي نياز كشور
نيست و بايد براي حل معضل افزايش قيمت مسكن ،رشد اجاره بها و
طوالني شدن فاصله دسترس��ي برخي از دهكهاي درآمدي به خريد
مسكن فكر اساسي كرد.
شايد در ابتداي دهه  90مردم ميتوانستند در مناطق جنوبي تهران
با  50ميليون تومان و اخذ تس��هيالت بانكي يك واحد مسكوني تهيه
كنند ،اما امروز ديگر با اين پولها به سختي ميشود اجارهنشيني كرد،
اين در حالي است كه تنها در يك دهه اخير متوسط قيمت هر متر مربع
مس��كن در تهران از محدوده 2ميليون تومان به محدوده  30ميليون
تومان رس��يده و بايد گفت با وجودي كه نرخ اجاره نيز رشد شديدي
داشتهاست ،اما هنوز گفته ميشود متناسب با رشد نرخ مسكن افزايش
نداشتهاست.
با همين نرخهاي كنوني مسكن يا اجاره مس��كن بسياري از مردم نه
ميتوانند مسكن بخرند و نه ميتوانند مسكن اجاره كنند و در حقيقت
يك وضعيت ركودي پيچيده در بازار زمين و ساختمان و اجاره پديد
آمدهاست ،در همين حال بانك مسكن همچون دوره رياست جمهوري
حس��ن روحاني ،تالش ميكند پا به پاي افزايش نرخ مسكن ،ميزان
تسهيالت را نيز افزايش دهد و اين جريان تا جايي ادامه يافتهاست كه
ديگر هر كسي نميتواند حتي از پس پرداخت تسهيالت وام مسكن نيز
برآيد .در اين ميان عدهاي به مزاح ميگوينداي كاش نام بانك مسكن را
به بانك اجاره مسكن تغيير ميدادند تا بتواند كمك حال اجازهنشينها
باشد به هر روي همانطور كه در دولت روحاني بانك مسكن در چندين
نوبت تسهيالت مسكن را افزايش داد ،در دولت سيزدهم نيز اولين نوبت
افزايش ميزان تسهيالت مس��كن را انجام داد تا ببينيم عملكردش در
آينده چگونه خواهد بود.
بانك مركزي سقفهاي جديد تسهيالت خريد مسكن را به بانك عامل
بخش مسكن از محل اوراق تسهيالت را ابالغ كرد كه رقم آن همراه با
وام جعاله  ۸۰ميليون توماني به  ۴۷۰ميليون تومان افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري مهر ،بانك مركزي طي مكاتبهاي با بانك عامل
بخش مسكن ،افزايش سقفهاي تسهيالت ساخت و خريد مسكن ،از
محل اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از تسهيالت مسكن را به بانك
مذكور ابالغ كرد.
بانك مركزي افزايش سقفهاي تسهيالت «ساخت و خريد مسكن» و
«جعاله مسكن» از محل اوراق گواهي حقتقدم استفاده از تسهيالت
مسكن را به موجب مصوبه يكهزار و سيصد و بيستمين جلسه شوراي
پول و اعتبار مورخ  ۱۶شهريور ماه  ،۱۴۰۰به شرح زير به بانك تخصصي
بخش مسكن ابالغ كرد:
 -۱سقف تسهيالت ساخت و خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق
تقدم استفاده از تسهيالت مسكن به شرح جدول زير تعيين شد:
 -۲سقف تس��هيالت جعاله مس��كن از محل اوراق گواهي حق تقدم
استفاده از تسهيالت مسكن ،مبلغ  ۸۰۰ميليون ريال تعيين شد.
 -۳در جهت كمك به بازار وديعه مسكن ،پرداخت حداكثر  ۱۰درصد از
اوراق صادره مذكور براي پرداخت تسهيالت وديعه مسكن با سقفهاي
 ۴۰۰ ،۵۰۰و  ۳۰۰ميليون ريال به ترتيب در تهران ،مراكز استانها و
شهرهاي باالي  ۲۰۰هزار نفر جمعيت و ساير شهرها مجاز است.
 -۴بانك مركزي مجاز است سقفهاي انفرادي و سقف كلي اختصاصي
به بازار وديعه مسكن را متناسب با شرايط اقتصادي تعديل كند.

وزیر راه و شهرسازی:

ساخت يكميليون مسكن تورمزا نيست

وزير راه و شهرس�ازي از تهيه روشهاي تأمي�ن مالي غيرتورمزا
براي اح�داث يكميلي�ون واحد مس�كوني در س�ال خب�ر داد.

به گزارش تسنيم ،رستم قاسمي اظهار كرد :براي توسعه ساختو ساز در
كشور راهي جز توجه به صنعتيسازي و فناوريهاي نوين مسكن نداريم.
وي با بيان اينكه با كمك توليدكنندگان و صنعتگران بخش ساختمان
سه شاخص مهم يعني كيفيت ،قيمت و سرعت محقق ميشود ،افزود:
برخي ميگويند «ساخت يكميليون مسكن تورم ايجاد خواهد كرد».
اما اينطور نيس��ت؛ چراكه براي احداث اين واحده��ا از منابع دولتي
اس��تفاده نميكنيم ،روشهايي ب��راي تأمين منابع مال��ي اين برنامه
پيشبيني كرديم كه تورمزا نيستند.
وي تصريح كرد :بهزودي ش��اهد اقداماتي كه در اين مدت كوتاه براي
ساخت يكميليون واحد مسكوني در سال انجام شده است ،خواهيم
بود ،طي اين مدت زيرس��اختهايي براي جهش ج��دي توليد فراهم
شده است.
وزير راه و شهرس��ازي از توليدكنندگان درخواس��ت كرد در س��اخت
يكميليون مسكن با دولت مشاركت كنند.

مشاوران امالك بدون نظارت رها شدهاند

عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه مشاوران امالك بدون نظارت
رها شدهاند ،گفت:براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي بنگاههاي امالك
بايد داراي قانون ،ضابطه و مسئوليت مشخص باشند.
به گزارش تسنيم ،رحمتاله فيروزي پوربادي با اشاره به لزوم بازنگري در
فعاليت مشاوران امالك گفت :افزايش سرسامآور قيمت مسكن در سالها
اخير نگرانيهايي را در خصوص نقش بنگاهها معامالتي در افزايش قيمتها
به دليل وابستگي تعرفه آنها به نرخ امالك به وجود آورد ،زيرا برخي از اين
دفاتر مشاوره امالك با داللي ،سفتهبازي و قيمتسازي زمينه افزايش قيمت
مساكن را فراهم ميكردند.
وي ادامه داد :با توجه به افزايش نارضايتي از عملكرد بنگاهها و تأثير آنها
بر افزايش قيمت خانه ،كميسيون عمران طرح كاهش تعرفه بنگاههاي
معامالتي را در دستور كار خود قرار داده و كليات آن نيز به تصويب رسيد.
همچنين مقرر شد جزئيات آن در كميتهاي تخصصي با حضور ذينفعان
مورد بررس��ي قرار بگيرد تا دفاتر مش��اوره امالك در چارچوب قانون با
تعرفهاي مشخص به مردم خدمترساني كرده و از افزايش كاذب قيمت
مسكن جلوگيري شود.
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کسب و کار و خودرو

از رانت و انحصار رها شد
گزارش یک

هادي غالمحسيني

خانه ملت

خدا ميداند در دهههاي گذشته صرف ًا به دليل
انحصار و اطاله در ارائه مجوز كسب و كار چه
زيان هنگفتي كه به حوزههاي سرمايه گذاري،
ايجاد كسب و كار ،اشتغال و ارائه خدمات به
مردم وارد نشد ،اما خوشبختانه روز گذشته با
رأي قاطع مجلس كليات «طرح تسهيل صدور
برخي از مجوزهاي كسب و كار» تصويب شد
همچنین براس�اس اصالحيه مصوبه واردات
خودرو كه به تصويب مجلس رسيد ،واردات
خودروهاي نو و كاركرده ب�دون ايجاد تعهد
ارزي جديد براي كش�ور و هر ششماه يكبار
مجاز شد تا اميدها براي از بين رفتن انحصارها
و امضاهاي طالي�ي و موانع س�رمايهگذاري
و ايج�اد مش�اغل در جامع�ه تقويت ش�د.

بررسي رتبههاي ايران در حوزه فضاي كسب و
كار بيانگر آن است كه بسياري از مشاغل در ايران
در انحصار عدهاي خاص است ،اين در حالي است
كه مجل��س انقالبي روي طرح تس��هيل صدور
برخي از مجوزهاي كس��ب و كار تمركز خاصي
داشت و به رغم همه كارش��كنيها و البيهاي
گس��ترده صاحبان مش��اغل نون و آبدار برای
منصرف كردن مجلس از مس��يري كه در پيش
گرفته بود ،روز گذشته با رأي قاطع مجلس طرح
تسهيل صدور برخي از مجوزهاي كسب و كارها
تصويب شد.
جمشيد انصاري يكي از مديران نزديك به حسن
روحاني در جلس��هاي با موضوع منابع انس��اني
گفته بود ،با وجودي كه بخش دولت سهم كمي
از اش��تغال خود را به خود اختصاص دادهاست،
اما بخش زيادي از ح��وزه تصميمگيري ،ثروت،
سياس��تگذاري ،مجوزها و نظارت و منابع را در
انحصار خود گرفتهاست و مديران دولتي مياني
مانع از كاهش تصديگريهاي دولتي هستند.
اظهارنظر فوق نش��ان دارد كه انحصار كسب و
كارها ريش��ه در بخش دول��ت دارد ،با اين حال
روز گذش��ته وزير امور اقتصادي و دارايي دولت
س��يزدهم در دفاع از كليات طرح صدور برخي
از مجوزهاي كس��ب و كار در مجلس از كاهش
بس��ياري از فس��ادها ،رانتها ،انحصارطلبي و
امضاهاي طاليي با تصويب اين طرح خبر داد.
بازگشایی زنجیر از پای کسب و کار
به گزارش ش��بكه اخب��ار اقتص��ادي و دارايي
ايران(شادا) ،سيد احس��ان خاندوزي ،وزير امور
اقتصادي و دارايي در جلس��ه علن��ي صبح روز
(چهارشنبه) مجلس شوراي اسالمي و در دفاع
از كليات طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي
كسب و كار گفت :در س��ال مانعزدايي از توليد،
تصويب طرح صدور مجوزهاي كسب و كار پيام
خوشي را از مجلس به فعاالن اقتصادي مخابره
ميكند .بخش زيادي از فعاالن اقتصادي منتظر
تصويب اين طرح و باز شدن غل و زنجير از پاي
خود هستند.
وي افزود :در رتبهبندي موانع كسب و كار يا به

عبارت ديگر سهولت محيط كسب و كار مهمترين
شاخص ،مجوز شروع كسب و كار است و كشور ما
از جهت دشواري شروع فعاليت اقتصادي رتبه
 ۱۷۸را در دنيا دارد .كسب مجوز بسيار پيچيده
است و دست و پاي فعاالن اقتصادي را ميبندد.
بس��ياري از فرآيندهاي ناس��الم و فساد آلود در
همين مس��ير ايجاد ميش��ود .مجلس شوراي
اس�لامي و دولت بايد با همگرايي براي تسهيل
صدور مجوزها گام بردارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه تصريح كرد:
در س��الهاي اخير به دنبال اين بوديم كه براي
توليد اقتصادي يك ش��اهكليد معرفي كنيم كه
قطعاً افزايش س��رمايهگذاري ،رونق توليد را به
دنبال خواهد داشت .متأسفانه يك سرمايهگذار
بايد ش��ش ماه تا دو س��ال و گاهي بيش��تر در
فرآيندهاي كسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز
شروع يك فعاليت اقتصادي را اخذ كند.
وزير اقتص��اد اضافه ك��رد :در طول پنج س��ال
گذشته رشد سرمايهگذاري در كشور حدود صفر
بودهاست .به عبارتي ديگر نهتنها سرمايهگذاري
صورت نگرفته بلكه اشتغالي نيز ايجاد نشدهاست
و به دنبال آن توليد نيز رونقي نداشتهاست .دليل
اين امر يكي ب��ه تحريمه��اي ظالمانه خارجي
باز ميگ��ردد و يكي به تحريمه��اي داخلي كه
دس��تگاههاي اداري و اجرايي چوب الي چرخ
توليدكنندگان و سرمايهگذاران گذاشتهاند .اين
تحريم داخلي بسيار آزاردهندهتر است.
خاندوزي در پايان تصريح كرد :تصويب اين طرح
بس��ياري از فس��ادها ،رانتها و انحصارطلبي را
كنار زده و امضاهاي طاليي را كاهش ميدهد.
تبديل نظارت پيشيني به نظارت پسيني و ايجاد
شفافيت در اخذ مجوزها و قراردادهاي بانكي از
رويكردهاي مهم اين طرح است.
شكس�ت انحصار در راهاندازي كس�ب
و كارها
از سوي ديگر عليرضا زنديان ،عضو هيئت رئيسه
كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با خانه
ملت ،ضمن اشاره به تصويب كليات طرح تسهيل
صدور مجوزهاي كسب و كار در مجلس گفت:

مردم برخي از مناطق از كمبود آب رنج ميبرند

رئي�س كميس�يون اص�ل  90گفت :ب�ازرس
كميس�يون اصل  90در حوزه آب با اختيارات
اين كميس�يون به بررس�ي مديري�ت منابع
آب خواهن�د پرداخ�ت و هرگون�ه تخل�ف و
عدم همكاري ب�ا بازرس كميس�يون موجب
برخ�ورد قاط�ع ب�ا متخلف�ان خواهد ش�د.

حجتاالسالم حسن شجاعي ،رئيس كميسيون
اصل  90مجلس ش��وراي اس�لامي در گفتوگو
ي
با خبرگ��زاري فارس ،ضمن اش��اره ب��ه پيگير 
كميسيون براي حل مشكل كمبود آب در نواحي
مختلف كشور گفت :كميسيون از مدتها پيش
پيگيري مسئله مديريت منابع آب در وزارت نيرو را

در دستور كار خود قرار داد تا به اين ترتيب مشكالتي
كه كمبود آب در برخي مناط��ق به وجود آورده را
ريشهيابي كرده و با متخلفان برخورد كند.
رئيس كميس��يون اصل  90مجلس عن��وان كرد:
هرگونه تخلف و عدم همكاري با بازرس كميسيون
اصل  90موجب برخورد قاطع با متخلفان خواهد
شد.
وي گفت :در حال حاضر مردم برخي نقاط كشور از
كمبود آب رنج ميبرند و كميسيون قول خواهد داد
تا براي حل آنها اقدامات كافي را انجام دهد كه در
اين زمينه تعيين بازرس در حوزه آب تنها يكي از
اين اقدامات است.

بوروكراسيهاي پيچيده و خستهكننده در مسير
صدور مجوزه��ا يكي از موانع اصل��ي راهاندازي
كسب و كار و توليد در كشور است و نمايندگان
مجلس با توجه به شعار س��ال مبتني بر توليد،
پشتيبانيها و مانعزداييها ،تالش دارند تا اين
موانع را رفع كنند.
نماينده مردم بيجار در مجلس تصريح كرد :يكي
از نكات حائز اهميت در اين طرح صدور مجوزها
به صورت آنالين است و متقاضيان ميتوانند به
دو صورت تأييدمحور و ثبتمحور براي دريافت
مجوز كس��ب و كار مورد نظر خود اقدام كنند.
به موجب اين طرح هرگون��ه محدوديت و مانع
قانوني از جمله ظرفيت ،تع��داد ،موارد صنفي و
فاصله جغرافيايي در مسير صدور مجوز خارج از
چارچوب حذف شدهاست.
وي اظهار كرد :شكس��ت انحص��ار در برخي از
كس��ب و كارها يكي ديگر از اهداف مجلس در
تصويب طرح تس��هيل صدور مجوزهاست ،اين
طرح ضمن افزايش اش��تغال ،موجب رقابت در
كسب و كارها ميشود ،زيرا هرگونه محدوديت،
رانت را ايجاد ميكند .يكي ديگر از ويژگيهاي
بارز و مهم اين طرح جايگزيني نظارت پسيني به
جاي پيشيني است و اينگونه نظارتها ميتواند
موجب افزايش بهرهوري و كيفيت در كس��ب و
كارها در كشور شود.
پس از دفاع وزير اقتصاد از طرح و استماع نظرات
نمايندگان موافق و مخالف ،كليات طرح تسهيل
صدور برخي از مجوزهاي كسب و كار با  ۲۰۳رأي
موافق به تصويب رسيد.
ازسوی دیگر براساس اصالحيه مصوبه واردات
خودرو كه روز گذشته به تصويب مجلس رسيد،
واردات خودروه��اي نو و كارك��رده بدون ايجاد
تعهد ارزي جديد براي كشور و هر ششماه يكبار
مجاز است ،هر چند انتظار نميرود مصوبه فوق
اثر بزرگي در بازار خودروي داخلي داشته باشد،
اما همينكه خودروسازان كمي به خود بيايند و از
انحصار دست بكشند و وارد رقابت با خودروهاي
خارجي شوند خوب است.
مصوبه واردات خودرو روز گذشته در صحن اصلي

خبر کوتاه

مجلس به تصويب رسيد .طبق مصوبه مجلس،
هر ش��خص حقيقي يا حقوقي ميتواند به ازاي
صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كاالها
يا خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه يا از
طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات
خودرو تمام برقي ي��ا دو نيرويي (هيبريدي) يا
واردات خودروي بنزيني يا گاز سوز با بر چسب
انرژي ب( )bو باالتر يا داراي شاخص ايمني سه
ستاره و يا باالتر بر اساس گواهيهاي استاندارد
معتبر ،معادل ارزش صاداراتي خود اقدام كند.
همچنين اي��ن مصوبه ش��امل تبصرههاي زير
است:
تبصره  -۱واردات موضوع اين ماده ،نبايد هيچ
تعهد ارزي جديدي براي كشور ايجاد كند.
تبصره -۲سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي،
هر ش��شماه يكبار توسط ش��وراي رقابت و بر
اس��اس ميزان كمبود عرضه نسبت به تقاضاي
مؤثر خودروي س��واري طي يكس��ال گذشته
تعيين ميشود.
تبصره -۳منحصر كردن ،داش��تن نمايندگي يا
ارائه خدمات پس از فروش ،صرفاً از خودروسازان
خارجي ممنوع اس��ت .س��اير مقررات مربوطه
توس��ط وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعيين
ميشود.
تبصره -۴واردات مجدد اقالم صادر شده موضوع
اين ماده ،ممنوع و در حكم كاالي قاچاق است.
تبص��ره -۵واردات خودروه��اي كارك��رده در
چارچوب اين ماده ،به شرطي كه بيش از سهسال
از تاريخ توليد آنها نگذشته باشد ،مجاز است .ساير
مقررات فني مربوط توسط وزارت صنعت ،معدن
و تجارت تعيين ميشود.
پيشنهاداتي براي واردات خودرو
ورود خودروهاي خارجي از سال 97همزمان با
تشديد تحريمها و كمبود منابع ارزي در كشور
با مصوبه دولت ممنوع شد و حاال بعد از سهسال
از اين اتفاق ،پايين بودن عرضه خودرو از سوي
خودروس��ازان داخلي در مقايسه با نياز كشور و
ممنوعيت واردات باعث ش��ده تا بازار خودرو با
التهاب روبهرو باشد .در اين شرايط برخي فعاالن
بازار خودرو از يكي دوسال قبل پيشنهاداتي را
براي واردات خودرو بدون استفاده از منابع ارزي
كش��ور مطرح كردند كه چندان مورد استقبال
قرار نگرفت.
مه��دي دادف��ر ،دبي��ر انجم��ن واردكنندگان
خودرو در اين م��ورد به خبرن��گار فارس گفته
بود :براي تأمين نياز بازار خودرو پيشنهاداتي را
به دستگاههاي مختلف ارائه كردهايم كه يكي از
اين پيشنهادات آن است كه با استفاده از سرمايه
ايرانيان خارج از كش��ور ،واردات خودرو صورت
گيرد به اين ترتيب سرمايههاي موجود در خارج
به داخل منتقل ميشود و عالوه بر اين ،پيشنهاد
كرديم كه تا سهسال نيز اجازه عودت پول خود
را نداش��ته باش��ند .وي گفته بود :يكي ديگر از
پيش��نهادات ما اس��تفاده از اعتبار شركتهاي
جهاني توليدكننده خودرو براي واردات خودرو
به كشور اس��ت .حتي در همين شرايط تحريم
نيز ميتوانيم مذاكره كنيم تا به ما خودرو دهند
و پول آن را بر اساس قيمت فعلي ،سهسال ديگر
پرداخت كنيم.
به گفته دادفر ،يكي ديگر از پيشنهادات اين بود
كه واردكنندگان خودرو بتوانند با اس��تفاده از
كارت بازرگاني خود ،كاالهاي��ي را كه صادرات
ندارد ،از كش��ور صادر كنند و با اس��تفاده از ارز
حاصل از آن ،خودرو وارد كنند.
واردات خودروه��اي هيبري��دي و س��وخت
غيرفس��يلي و واردات خودرو ب��ا ارزش كمتر از
10هزار ي��ورو نيز از ديگر پيش��نهاداتي بود كه
دادفر به آن اشاره كرد.
مصوبه مجل��س براي واردات خ��ودرو در حالي
صادر ش��ده كه رضا فاطميامين ،وزير صنعت
اخيرا ً گفته اس��ت دولت برنامهاي براي واردات
خودرو ندارد.
وي در عين ح��ال ميگويد :در بح��ث كالن با
واردات خودرو موافق هس��تم ،زيرا بايد رقابت
در بازار داخلي و خارجي وجود داش��ته و آن را
تجربه كند .يكي از برنامههاي ما در سال1400
اين است كه 30درصد از خودروهاي داخلي در
بازارهاي كشورهاي خارجي به فروش برسد و اين
يعني خودروساز بايد رقابتي عمل كند.

پرداختوامكرونايي ۱۵۰تا ۴۵۰ميليونتومانيبهتاالرداران

ات�اق اصن�اف اي�ران ش�رايط و وثاي�ق
تعيين ش�ده ب�راي تس�هيالت  ۱۵۰تا ۴۵۰
ميلي�ون توماني ت�االرداران آس�يب ديده
از كرون�ا و نحوه ثب�ت ن�ام آن را اعالم كرد.

به گزارش مهر ب��ه نقل از اتاق اصن��اف ايران،
شرايط ارائه تس��هيالت  ۱۵۰تا  ۴۵۰ميليون
تومان��ي به تاالرداران اعالم ش��د .س��تاد ملي
مقابله با كرونا به پيش��نهاد اتاق اصناف ايران
و به موجب خسارت س��نگين تاالرداران طي
۱۹ماه ش��يوع كرونا و تعطيليهاي مكرر اين
صنف ،تس��هيالت وي��ژهاي به تاالره��ا و باغ-
تاالرها اختصاص داد كه بر اس��اس متراژ آنها

تعيين و تأييد خواهد شد .بر اساس هماهنگي
به عمل آمده توسط اتاق اصناف ايران ،مهلت
ارس��ال فهرس��ت تاالرهاي متقاضي دريافت
تس��هيالت از س��وي اتاق اصناف شهرس��تان
و ثبت آن در س��ايت ايرانيان اصن��اف تا پايان
مهر ۱۴۰۰تمديد شده اس��ت .لذا الزم است
تاالرداران هرچه سريعتر و پيش از اين تاريخ
درخواست خود را به اتحاديه مربوط برسانند.
در ادامه ضروري اس��ت تاالرداران با بازرسان
اتحاديه همكاري الزم را داشته باشند تا ميزان
تسهيالتي كه به ايشان بر اس��اس متراژ تعلق
ميگيرد ،تعيين و ثبت شود.

سقف قيمت بليت پرواز اربعين
 ۵ميليون تومان

در حالي كه دو برابر شدن سهميه س�فر هوايي ايرانيها به عراق
در اربعين يكي از داليل رشد نرخ بليت هواپيما تا سطح 10ميليون
تومان به صورت رفت و برگشت عنوان شدهبود ،سخنگوي سازمان
هواپيمايي گفت :قيمت بليت رفت و برگشت اربعين از مبدأ تهران،
۵ميليون تومان ،يكسره3/2ميليون تومان ،رفت و برگشت از مبدأ
مش�هد ۶ميليون تومان و يك طرفه ۴ميليون تومان تعيين شد.

طي روزهاي اخير شاهد سود جويي برخي از شركتهاي هواپيمايي
در ح��وزه افزايش نرخ بلي��ت هواپيم��ا از مب��دأ تهران ب��ه نجف تا
س��طح 13ميليون توم��ان به صورت رف��ت و برگش��ت بوديم ،دليل
افزايش قيمت نيز بهانه واهي دوبرابر ش��دن س��هميه ايرانيها براي
س��فرهوايي به عراق در اربعين بوديم ،اين در حالي ب��ود كه در ابتدا
س��هميه ايرانيها براي س��فر هوايي به ع��راق 30هزار نف��ر در نظر
گرفته ش��دهبود كه اين س��هميه بعد از رايزنيهاي دولت س��يزدهم
دوبرابر شد.
وزارت راه و شهرس��ازي در ابتدا س��قف نرخ بلي��ت هواپيما از مقصد
تهران به نج��ف را 5ميليونتوم��ان اعالم كردهبود ام��ا طي روزهاي
گذش��ته همانطور كه گفته ش��د نرخ بليت تا 13ميلي��ون تومان هم
افزايش يافت.
از منظر كارشناسان صنعت هوايي افزايش نرخ بليت هواپيما از مقصد
تهران ب��ه نجف به دليل افزايش س��هميه ايرانيه��ا جهت حضور در
مراسم اربعين غيرقابل توجيه بود ،از اين رو سيلي از انتقادها متوجه
بخش حمل و نقل هوايي ايران شد كه به نظر ميرسد به دنبال طرح
اين انتقادها وزارت راه و شهرسازي نظارت بر شركتهاي هواپيمايي
را تشديد و مجددا ً س��قف قيمتي بليت هواپيماي تهران–نجف را به
آنها گوشزد كرد.
در همين رابطه محمدحس��ن ذيبخش در گفتوگو با خبرنگاران با
بيان اينكه جلسه ستاد اربعين در س��ازمان هواپيمايي كشوري بابت
تعيين نرخ نهايي قيمت بليت عراق با حضور مديران عامل شركتهاي
هواپيمايي ،انجمن شركتهاي هواپيمايي ،مديران شركت فرودگاهها،
نماينده سازمان حج و زيارت و ديگر دستاندركاران اين صنعت برگزار
شد ،گفت :مصوب شد افرادي كه در س��امانه سماح ثبت كردهاند و از
داش��تن ويزا ،اطمينان قطعي دارند ،ميتوانند نسبت به خريد بليت
پروازهاي اربعين اقدام كنند.
وي اف��زود :در صورتي كه مس��افران ،بلي��ت خريداري ك��رده ولي
نتوانند ويزا تهيه كنند ،هزينه كنس��لي آن بر اساس مقررات كنسلي
بلي��ت پروازه��اي خارجي ابالغ��ي س��ازمان هواپيمايي كش��وري
خواهد بود.
س��خنگوي س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري ادام��ه داد :قيمتهاي
نهاي��ي پروازهاي ته��ران ،ش��يراز ،تبريز و اه��واز به نج��ف :رفت و
برگش��ت ۵ميليون توم��ان و يكطرفه ۳ميلي��ون و ۲۰۰هزار تومان
اس��ت و پرواز مش��هد نجف :دو طرفه ۶ميليون توم��ان و يك طرفه
۴ميليون تومان است.
ذيبخش گفت :تخطي ايرالينها از رقم مذكور ،تخلف بوده و مسافران
ميتوانند از طريق سامانه ش��كايات مردمي به س��ازمان هواپيمايي
كشوري اعالم كنند ،مسافران به هيچ عنوان بليت را بيشتر از نرخهاي
مذكور خريداري نكنند.
وي ظرفيت پروازهاي اربعين را  ۶۰هزار نفر عنوان و اظهار كرد :بازه
زماني در نظر گرفته ش��ده۲۸ ،ش��هريور تا ۱۰مهر است .از امروز هم
امكان خريد با نرخ مصوب وجود دارد.

جوجه و مرغ اول پاییز ارزان ميشود

جه�اد كش�اورزي دول�ت س�يزدهم در اولي�ن اق�دام خ�ود
ب�راي جب�ران كس�ري جوج�ه ي�كروزه و تولي�د م�رغ،
واردات  ۳ت�ا ۵ميلي�ون تخمم�رغ نطفهدار گوش�تي را ش�روع
و پيشبين�ي كرده اس�ت قيم�ت مرغ مهرم�اه ارزان ميش�ود.

به گزارش تسنيم ،در ماههاي گذش��ته و با پايان كار دولت دوازدهم
بازار مرغ با مشكالتي بيسابقه مواجه شد ،درحالي كه قيمت مصوب
جوجه يكروزه 5هزارو200تومان است ،قيمت اين محصول به بيش
از 10هزار تومان افزايش يافت ،اما با واردات انجامش��ده دولت جديد
قيمت آن بهيكب��اره به 8هزار توم��ان كاهش ياف��ت و وزارت جهاد
كشاورزي وعده داده است با اقداماتي كه در حال انجام دارد قيمت آن
به نرخ مصوب خواهد رسيد.
بيشتر واردات تخممرغ نطفهدار از تركيه ،هلند ،بلژيك و مجارستان
صورت ميگيرد و وارداتي هم كه تا حاال بوده اكثرا ً از تركيه و مس��ير
زميني است كه اگر واردات از كشورهاي اروپايي صورت بگيرد از طريق
هوايي خواهد بود.
وزارت جهاد كش��اورزي دولت س��يزدهم در اولين اق��دام خود براي
جبران كس��ري جوجه يكروزه و توليد م��رغ ،واردات  3تا 5ميليون
تخممرغ نطفهدار گوشتي را شروع و پيشبيني كردهاست قيمت مرغ
مهرماه ارزان ميشود.
برايناساس هيئت وزيران در جلسه 17ش��هريور 1400بهپيشنهاد
وزارت جهادكش��اورزي با واردات  95ميليون عدد تخممرغ نطفهدار
گوشتي مورد نياز كشور از سوي ش��ركت پشتيباني امور دام در قالب
برنامه زمانبندي وزارت فوق طي ششماهه دوم سال  1400موافقت
كرد.
بر اين اس��اس ش��ركت مذكور ميتوان��د بهمنظور تس��ريع در امور
از ظرفي��ت ش��ركتهاي خصوص��ي داراي اهليت اس��تفاده کند و
مس��ئوليت اين امر بهعه��ده ش��ركت پش��تيباني امور دام كش��ور
خواهد بود.
همچنين بانك كش��اورزي بايد معادل 12ه��زار و 500ميليارد ريال
بابت اجراي تأمين جوجه يكروزه در اختيار ش��ركت پشتيباني امور
دام كشور قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه كشور نيز مكلف ش��ده است با اعالم شركت
پش��تيباني امور دام كش��ور و پ��س از تأييد س��ازمان حسابرس��ي،
مابهالتف��اوت قيم��ت مص��وب جهت ف��روش و قيمت تمامش��ده را
تأمين و پرداخت كن��د ،همچنين س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور
موظف اس��ت اصل و س��ود تس��هيالت و هزينههاي تبعي را تعهد و
تضمين كند.
شركت پش��تيباني امور دام كش��ور نيز موظف شدهاست ،تسهيالت
دريافتي را در سررسيد مقرر از محل فروش محصوالت خريداريشده
و ضرر و زيان دريافتي پرداخت کند.
در زمان حاضر ،قيمت جوجه يكروزه روند كاهشي داشته و بهزودي
قيمت گوش��ت مرغ به تعادل خواهد رس��يد و پيشبيني ميكنيم با
توجه به واردات و افزايش توليد ،در مهرماه قيمت گوش��ت مرغ روند
كاهشي داشته باشد.

