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اخبار
پهلوگیری بزرگترین لنج تجاری در
بندر شهید باهنر

مدی��ر بن��ادر و دریان��وردی ش��هید باهنر از
پهلوگیری بزرگترین لنج تجاری با ظرفیت دو
هزار  ۷۰۰تن در بندر ش��هید باهنر خبر داد.به
گزارش مهر ،حمیدرضا محمدحسینی تختی
تسهیل و تداوم صادارت کاالی غیر نفتی و نیز
بهره گیری از تمامی ظرفیتهای لجستیکی
بن��ادر مرکزو ش��رق اس��تان را راهبرد اصلی
فعالیته��ا تجاری در خلیج ف��ارس و دریایی
عمان برشمرد و اظهارداشت :با بستر مناسب و
زیر ساختهای ایجاد شده پهلودهی شناورهای
با ابعاد بزرگت��ر یکی از رویکردهایی بود که
درسال گذشته مورد توجه واقع شد.وی ادامه
داد :در نیمه بهمن سال گذشته با اتخاذ تدابیر
 ۳فروند کشتی  ۴۰هزارتنی بطور همزمان در
بندر شهید باهنر پهلو دهی شد.محمد حسینی
تختی بابیان اینکه روز گذشته  ۲۲شهریورماه
نیز برای اولین ب��ار یک فروند لنج تجاری با
ظرفی��ت بارگیری دو ه��زارو  ۷۰۰تن در این
بندر پهلودهی ش��د اظهارداش��ت :طول این
ش��ناور  ۵۶متر و عرض آن  ۱۷متر است که
قرار اس��ت پس از بارگیری بندر شهید با هنر
را به مقصد ش��رق آفریقا ترک کند.وی ادامه
داد :ای��ن لنج بزرگ تج��اری با  ۲۱نفر خدمه
کاالهای صادراتی نظیر ماکارونی وحبوبات را
بارگی��ری و پس از طی مصافتی حدود ۱۳۰۰
مایل ،در یکی از بنادر شرق آفریقا پهلو خواهد
گرفت.الزم بذکر اس��ت؛ بندر ش��هید باهنر با
آبخور  ۱۱.۵متر یکی از بنادر مهم کش��ور در
امور صادرات نفتی و غیر نفتی و حمل و نقل
مس��افری بشمار آمده و نقش بی بدیلی را در
اقتصاد دریاپایه و تجارت دریا برد ایفا میکند.
تولید لوازم خانگی  ۷۸درصد رشد
داشته است

دبیرکل اتحادی��ه تولیدکنندگان لوازم خانگی
کشور گفت :علم رغم تحریمهای کشورمان
در زمینههای مختلف اقتصادی ،طی سه سال
اخیر تولید لوازم خانگی  ۷۸درصد رشد داشته
اس��ت.به گزارش بازار ،س��ید حسن حسینی
ش��اهرودی با بیان اینکه  ۴۰س��ال است که
سیاست دربهای باز را در زمینه اقتصاد عمل
میکنی��م و معتقد بودیم که اگ��ر دربهای
اقتصاد کش��ور را ببندیم انحصار ایجاد ش��ده
و تولید داخل پوس��ت مل��ت را میکند ،تاکید
ک��رد :س��وال من از مردم این اس��ت که ۴۰
س��ال است که چه کسی پوست شما را کنده
اس��ت؟ تولید داخل یا تحریمه��ای خارجی.
وی با بیان اینکه  ۴۰س��ال است که اقتصاد
ب��از را داش��ته و در این مدت هیچ ممنوعیتی
تا س��ال  ۹۷در زمینه لوازم خانگی نداش��تیم،
اب��راز کرد :قانون در اواخ��ر دهه  ۹۰مصوب
کرد تا تعرفه گ��ذاری بر روی واردات صورت
گیرد که البته این میزان حداقل بود در نتیجه
تولید داخلی که قابل رقابت با خارجیها نبود،
با مش��کالت روبرو شد .وی ادامه داد :از سال
 ۹۷که دربهای اقتصاد کش��ور بسته شد آن
هم توسط آمریکاییها که برجام را پاره کردند
و ایران مشمول تحریم شد ،تولید لوازم خانگی
ما س��ال اول به هشت میلیون و سال دوم به
هشت میلیون و  ۶۰۰هزار قطعه و در سال ۹۹
به  ۱۵میلیون قطعه رسید یعنی در یک سال
 ۷۸درصد رشد داشتهایم.
سهم  ۰.۵۵درصدی قیمت سیمان در
هزینه تمام شده مسکن

در ش��رایطی ک��ه میانگی��ن قیم��ت هر متر
مربع واحد مس��کونی در تهران طی مردادماه
 ۳۰میلی��ون و  ۹۷۰هزار تومان اعالم ش��ده،
س��هم س��یمان از این عدد تنه��ا  ۱۶۵هزار
تومان مع��ادل  ۰.۵۵درصدی هزینه اس��ت.
به گزارش تس��نیم ،با وجود آنکه در روزهای
گذش��ته برخ��ی نمایندگان مجل��س بر لزوم
کاهش قیم��ت مصالح س��اختمانی از جمله
س��یمان برای تحق��ق ارزانی مس��کن تاکید
کردند ،بررس��ی های دقیق نشان می دهد در
شرایطی که میانگین قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی در تهران طی مردادماه  30میلیون
و  970هزار تومان اعالم ش��ده ،سهم سیمان
از این عدد تنها  165هزار تومان معادل 0.55
درصدی هزینه اس��ت.با توجه به نقش بسیار
غالب قیمت زمین در هزینه تمامشده مسکن،
هزینه سیمان در قیمت تمامشده هر مترمربع
واحد مس��کونی ،معادل  0.55درصد است که
در قیاس با میانگین قیمت ساخت  6میلیون
تومانی هر مترمربع واحدهای مسکونی ،بسیار
ناچیز ست .بررسی انجمن صنفی انبوهسازان
مس��کن تهران نش��ان میدهد ،به ازای هر
مترمرب��ع س��اختمان  150کیلوگرم س��یمان
مصرف میشود.

و گفت :زمانی می توانیم از مصرف کننده
حمایت کنیم ک��ه کاالهای مختلف را در
اختیار مص��رف کننده قرار دهیم و در این
مس��یر اصل فراوانی و در دس��ترس بودن
خیلی مهم است که فقط با استمرار تولید
امکان پذیر اس��ت.وزیر جهاد کش��اورزی
با تاکی��د بر اینکه خط قرمز م��ا در حوزه
کش��اورزی و دامپروری حمای��ت از تولید
کننده است ،افزود :قیمت ها را باید جوری

وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینکه خط
قرمز م��ا حمایت از تولید اس��ت،گفت :با
قیمت های دس��توری مخالف هستیم.به
گزارش صدا و س��یما ،س��ید جواد ساداتی
نژاد اظهار کرد :وقتی ما می گوئیم قیمت
گذاری دستوری ،یعنی قیمت گذاری غیر
واقع��ی و ما به طور کلی ب��ا قیمت های
دستوری مخالف هستیم.وی حفظ تولید را
بزرگترین حمایت از مصرف کننده برشمرد

تعیین کنیم که قیمت واقعی باشد تا تولید
برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داش��ته
باش��د.وی ادامه داد :البته دغدغه مصرف
کننده دغدغه ما هم اس��ت و حتما باید با
تمهیداتی تالش کنیم محصوالت با قیمت
واقعی به دست مصرف کننده برسد و برای
تحقق این هدف باید دس��ت سودجویان،
س��وداگران و دالل ها قطع شود.س��اداتی
نژاد با بیان اینکه این روش��ی است که ما

درحالخریدهواپیماهایجدیدهستیم

ب��ه آن اعتقاد داریم و در دنیا هم از همین
روش اس��تفاده می کنند ،اف��زود :در این
مسیر باید به تشکلها و اتحادیه ها اعتماد
ک��رد البت��ه در این خصوص جلس��اتی با
اتحادیه ها داشتیم و آنها برای تنظیم بازار
اعالم آمادگی کردند .وزیر جهاد کشاورزی
گفت :اگر قرار باش��د بازار را درست تنظیم
کنیم باید اطالعات دقیق و درستی داشته
باش��یم ،اما االن اطالعات س��امانه جامع

تجارت در اختیار وزارت صمت اس��ت ،که
طی هماهنگی با وزیر صمت قرار شد این
اطالعات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی
قرار گیرد که ما با چشمان باز برای تنظیم
بازار تصمیم گیری و اقدام کنیم.

تبعات اصرار بر اجرای سیاست اشتباه؛

زخم کاری ارز  ۴۲۰۰بر تن تولید نشست

ارز  ۴۲۰۰تومانی که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت
کاالهای اساس��ی تخصیص یافت نه تنها کارآیی در این
زمینه نداش��ت بلکه موجب ضربه زدن به تولید داخل نیز
ش��د.به گزارش آنا ،تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی در دولت
دوازده��م برخالف هدف خود که کنترل قیمتها و حفظ
ق��درت خرید مردم بود ،موجب ایجاد مش��کالت فراوانی
برای اقتصاد ایران ش��د .این سیاس��ت غلط ارزی عالوه
بر ایجاد رانت ،تولید را نیز بهش��دت تضعیف کرد و عامل
ایجاد تورمهای مضاعف نیز ش��د .طبق نظر بس��یاری از
کارشناسان اقتصادی ،این سیاست ارزی عم ً
ال اثرگذاری
خ��ود را ازدس��تداده و ح��ال باید به س��راغ راهکارهای
جایگزین این سیاس��ت غلط ارزی رفت تا عالوه بر حفظ
قدرت خرید مردم ،از تولید و اش��تغال کشور نیز پشتیبانی
صورت گیرد.هدف از اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی در ابتدا
این بود تا کاالهای مصرفی و دارویی با قیمت مناسب در
اختیار مردم قرار گیرد اما عم ً
ال این سیاس��ت به شکست
انجامید ،قیمت کاالهای اساسی به شدت افزایش یافت،
صفهای طوالنی برای خرید مرغ و تخممرغ تشکیل شد،
قیمت نهاده های دامی علیرغم واردات با ارز ترجیحی با
قیمت چند برابر به دست تولیدکنندگان رسید و در بخش
دارو نیز همین موضوع تکرار ش��د تا ب��ر ناکارآمدی این
سیاس��ت مهر تاییدی زده شود.علیرغم هدررفت بخش
زیادی از ارز کشور نه تنها هیچ حمایتی از مصرفکننده و
تولیدکننده صورت نگرفت بلکه بخش تولید نیز تحت تاثیر
این سیاست ناکارآمد قرار گرفت و با چالش روبهرو شد.
شکلگیری رانت با تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی


احمد جانجان کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع ارز
ترجیحی میگوید« :مس��ئوالن اقتصادی دولت دوازدهم
باید درباره دالیل اجرایی شدن ارز ترجیحی صحبت کنند.
قرار ب��ود با ارز  ۴۲۰۰تومان نیازه��ای اصلی و کاالهای
اساسی موردنیاز مردم تامین شود اما از سال  ۹۷تا همین
امروز مشخص بود این تصمیم کارشناسی و درست نیست
و نقدهای جدی نسبت به آن مطرح شد .متاسفانه دولت به
دلیل اهداف سیاسی و منافع حزبی این اشتباه را نپذیرفت
و در ادامه ش��اهد به یغما رفتن منابع ارزی کش��ور بودیم
و متاس��فانه با کمترین میزان ذخایر ارزی در تاریخ کشور
مواجه شدیم».وی همچنین درباره اصلیترین دالیل برای
شکست این سیاس��ت ادامه میدهد« :در دنیای واقعی و
مباحث علمی وقتی برای یک کاال دو یا چند قیمت قائل

توزیع کاالهای اساس��ی را به درستی مدیریت کند .حجم
بس��یار باالیی از ارز کشور به دست دالالن و افراد خاص
س��پرده شد که در نتیجه این افراد سودهای بسیار کالنی
را بهدست آورده و التهابات شدیدی در بازار ارز و کاالهای
اساس��ی ایجاد ش��د».صالحی طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی،
را ب��ه دلیل باال رفتن قیمت ها غیر قابل دفاع دانس��ت و
میگوی��د «:ادامه این نرخ ارز در بودجه امس��ال به دلیل
فشارهای گوناگون از سمت دولت گذشته تنها برای  ۶ماه
اول سال در نظر گرفته شد».
افزایش یارانهها با برداشتن ارز  ۴۲۰۰تومانی


شوید موضوعی به نام رانت شکل میگیرد .درواقع با این
کار به رانت رسمیت میدهیم یعنی زمانی که ارز در بازار
آزاد یک قیمت اس��ت و آن را با یک چهارم یا یک پنجم
قیمت ب��ه واردات تخصیص میدهید یعنی فضای رانتی
رس��میت پیدا میکند .فضای رانتی به این شکل خواهد
ب��ود که فردی با رانت ارز  ۴۲۰۰دریافت میکند اما فعال
صنعتی نمیتواند این ارز را دریافت کند».
مخالفت دولت سیزدهم با ارز ترجیحی


جانج��ان میافزاید «:ادامه دار بودن اجرای سیاس��ت ارز
ترجیحی از ابتدا با مخالفت دولت سیزدهم مواجه است و
دولت جدید به دنبال کنار گذاشتن این سیاست است زیرا
نتایج منفی بسیاری به همراه داشته که بخشی از آن روانی
است با ادامه ارز  ۴۲۰۰منابع ارزی به شدت کاهش یافته و
به کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه اختصاص نیافته است
و در عین حال تولید و مردم بیشترین ضربه را از ارز ۴۲۰۰
تومانی خوردهاند».
کارشناس اقتصادی تصریح میکند« :دولت در زمانهایی
که ارز  ۴۲۰۰تومانی به میزان کافی نداشت ،حتی به قیمت
خری��د از بازار آزاد ،این ران��ت ارزی را برای عدهای خاص
تامین میک��رد که نتیجه آن افزایش پای��ه پولی و تورم
مضاع��ف بود .در حالی که میتوانس��یتم به جای واردات
برخ��ی اقالم با ضرورت کم این ارز را در اجرای پروژه ها
هزینه کنیم ،یا نیازهای داخلی را به نحوی تهیه کنیم که
نیاز کمتری به واردات این کاالهای داشته باشیم».جانجان
در بخش��ی دیگر از صحبتهای خود و در پاس��خ به این

س��ؤال که اجرای این سیاست چه نتایج منفی در اشتغال
کشور داشته است ،میگوید «:ما با ارز  ۴۲۰۰تومانی عمال
به کارگر و کاالی خارجی در مقابل کارگر و کاالی داخلی
یاران��ه پرداخت کردیم .ارز  ۴۲۰۰تومانی اش��تغال جوان
ایرانی را به خطر انداخت .در واقع با این نوع تخصیص ارز
با تهدید اشتغال مواجه هستیم .هیچ کشوری در دنیا با یک
سیاست ارزی غلط مانند ارز چندنرخی علیه تولید داخلی
خ��ود چنین کاری انجام نمیده��د اما ما با تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی بیشتر به نفع کارگر خارجی عمل کردیم».
وی با ارائه راهکار در این باره میگوید« :راهکار جایگزین
آن است که منابعی که در بخش ارزی حاصل میشود در
بخش زیرساختهای صنعتی سرمایهگذاری کنیم؛ هرچند
که امروز در حوزه س��رمایهگذاری بسیار عقب ماندهایم و
باید حجم س��رمایهگذاری افزایش پیدا کند .درواقع عدم
تخصیص ارز  ۴۲۰۰در کنار حمایت از اقش��ار آسیبپذیر،
می تواند منابع ارزی سرش��اری را به سمت توسعه صنایع
داخلی و حتی افزایش صادرات هدایت کند».
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی قابل دفاع نیست


مس��لم صالحی نماین��ده مردم اقلی��د در مجلس و عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز تصمیم
دولت دوازدهم برای تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی را شتاب
زده عنوان کرد و ادامه میدهد «:به دلیل ضعف در اجرا و
اعطای رانتهای خاص ،عدم برنامهریزی صحیح و ناتوانی
در کنترل و نظارت بر تخصیص حجم بسیار باالیی از ارز
در کشور ،این سیاست در عمل نتوانست تامین ،واردات و

وی با برش��مردن پیامدهای منفی ناشی از این سیاست
میگوید «:در بستر این سیاست ،دالالن و واردکنندگان
انحصاری ،با رانتهای ایجاد ش��ده ،توانس��تند در نظام
واردات و تولی��د کش��ور اخالل ایجاد کرده و س��رانجام
کااله��ا را با نرخ آزاد و به صورت قطره چکانی وارد بازار
کنند .این فرآیند هم خود منجر به التهاب در بازار ،نابودی
تولید و افزایش بیرویه قیمتها شد و ارز ترجیحی هرگز
به سفره مردم نرسید .از طرفی برخی از دریافتکنندگان
ای��ن ارز با امتن��اع از واردات کاال ،اقدام به فروش آن در
بازار آزاد کرده و س��ودهای کالنی بدست آوردند .برخی
دیگر هم اقدام به واردات و باز صادرات کاالها کردند که
باز هم هیچ س��ودی نصیب اقتصاد کشور ،سفره مردم و
تولید نشد و به راحتی ذخایر ارزی کشور به تاراج رفت».
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر اینکه
دولت سیزدهم باید با هدف حمایت از سفره مردم سیاست
متفاوتی در این زمینه اتخاذ کند ،درباره راهکار جایگزین
سیاس��ت ارز ترجیحی بیان میکن��د« :برای اینکه یارانه
ای��ن ارز در اختیار مصرفکننده نهایی قرار گیرد ،احتماال
بهترین راهکار این اس��ت که کاال و نهادهها با ارز آزاد یا
نیمایی وارد کشور ش��ود .از طرفی مابهالتفاوت این ارز با
ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا کاال کارت میتوان
به مردم پرداخت کرد .در نتیجه هم بهطور شفاف از تولید
حمایت ش��ده و هم یارانه ب��ه مصرفکننده نهایی ثابت
میکند درصورت اعمال شفافیت کامل در حوزه درآمدها
و مصارف هدفمندی یارانه ،مبلغ یارانه پرداختی به مردم
بس��یار بیش��تر از مبلغ فعلی قابل پرداخ��ت خواهد بود و
امیدواریم تیم اقتصادی دولت جدید با جدیت این موضوع
را مورد بررسی قرار دهد».

رییس اتحادیه مشاوران امالک:

ریی��س اتحادیه مش��اوران ام�لاک با بیان
اینکه تعرفه مش��اوران ام�لاک در ترکیه و
ام��ارات  ۶درصد ارزش ملک اس��ت ،گفت:
در ایران نرخ مشاوران امالک یک دوازدهم
دنیا اس��ت و آقایان با طرح های چشم بسته
میگویند این نرخ ب��از هم باید کاهش پیدا
کند.به گزارش ایسنا ،مصطفیقلی خسروی
اظهار کرد :کس��انی ک��ه بعضا در مجلس از
کاهش حقالزحمه مش��اوران امالک سخن
میگویند قانون مدنی مصوب سال  ۱۳۱۷و
قانون دالالن را بخوانند که ش��غل داللی را
به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است .ما
مولد اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان
بخش پیش��ران مس��کن قرار داریم که اگر
نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود میشود.وی
افزود :میگویند تعرفه مشاوران امالک باید
کاهش پیدا کند اما آیا تبعات چنین تصمیمی
که میتواند به جرمزایی منجر شود را در نظر
گرفتهاند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را به
او ندهید فضا را برای دور زدن قانون فراهم
میکنید .دولت گذشته کمیسیون مشاوران را

نسخه چشم بسته برای بازار مسکن نپیچید!

که قبال نیم درصد از هریک از متعاملین بود
به  ۲۵صدم درصد کاهش داد یعنی آن را به
یک دوازدهم دنیا رس��اند و مجلس فعلی در
همان راس��تا میگوید که باید تعرفه باز هم
کاهش پیدا کند .بروید ببینید تصمیم دولت
قبل چه مشکالتی را برای معیشت خانواده
 ۱۳۵هزار مش��اور امالک ایجاد کرده است.
تورم به  ۴۵درصد رسیده ،تخم مرغ شانهای
 ۵۰هزار تومان ش��ده ،برنج کیلویی ۵۰هزار
توم��ان ش��ده ،بع��د میگوین��د حقالزحمه
مشاوران امالک کاهش یابد.رییس اتحادیه
مشاوران امالک با اش��اره به قانون دالالن
سال  ۱۳۱۷خاطرنشان کرد :توصیه میکنم
عزی��زان مس��ئول ،یک بار قان��ون مدنی و
قان��ون دالالن را مطالعه کنند و ببینند چه
ارزشی برای شغل داللی که مولد اقتصادی
است قائل شدهاند .کش��ورهای پیشرفته و
حتی کشورهای همس��ایه خودمان با وضع
قوانین و مقررات مناسب ،صنعت ساختمان
را ارتق��ا دادهاند .ب��رای دالل احترام قائلند؛
چرا که دالل به ایجاد شغل و رونق اقتصاد

کمک میکند.خس��روی با بی��ان اینکه در
اروپا و آمریکا ش��ش درصد از قیمت ملک
به عنوان حقالزحمه به واسطهگر اختصاص
مییاب��د که از س��وی فروش��نده پرداخت
میش��ود گفت :در س��وئد  ۳تا  ۴درصد ،در
آمریکا  ۶درصد و در ترکیه  ۶درصد قیمت
مسکن به دالل اختصاص مییابد .امارات،
پاکستان و حتی افغانستان در سالهای اخیر
برای بازار مسکن ،توسعهگر و دالل ،ساز و
کارهای بس��یار دقیق وض��ع کرده و احترام
ش��غل داللی را باال بردهاند .در تهران نرخ
مش��اوران امالک  ۲۵صدم درصد از قیمت
ملک اس��ت و آقایان می گویند باید کاهش
پی��دا کن��د.وی تاکی��د ک��رد :از نمایندگان
محترم مجلس انتظار میرود به جای ارایه
نسخههای چشم بسته و خلقالساعه ،قانون
مدونی را برای مشاوران امالک وضع کنند
که از زی��ر نظر قانون نظ��ام صنفی بیرون
بیاید .اگر نمیتوانند دس��ت کم این شغل را
مس��تثنی کنند و با توجه به اهمیت کاالی
باارزش مس��کن ،دست ما را برای تنبیهات

و تش��ویقات باز بگذارند .هم اکنون اتحادیه
امالک هی��چ اختیاری در این زمینه ندارد و
البته بیش��ترین همکاری را با ش��ورای حل
اخت�لاف و اماک��ن در جهت پلم��پ دفاتر
مشاوران امالک متخلف انجام میدهد؛ زیرا
مس��کن مهمترین دارایی یک خانوار است
که کوچکترین اش��تباه یک مشاور در عقد
قرارداد باید آخرین اش��تباه او باش��د .با یک
نقط��ه محرم و مجرم به کلی تغییر میکند.
خسروی با اش��اره به قانون جهش تولید و
تامین مس��کن درخصوص احداث س��االنه
یک میلیون واحد مسکونی گفت :نمایندگان
مجلس باید شرایط تامین مسکن را فراهم
کنند تا قیمت مس��کن پایی��ن بیاید؛ وگرنه
دولت قبل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد.
میگفتند علت گرانی مسکن ،وجود مافیا و
سالطین است اما هیچگاه قانون مالیات بر
عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی
را به نتیجه نرساندند .توقع داریم نمایندگان
فعلی مجلس به این موضوعات برس��ند نه
اینکه از سیاستهای دولت قبل پیروی کنند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک ،سوق یافتن
جوانان به شغل مش��اور امالک را ناشی از
افزایش نرخ بیکاری دانس��ت و گفت :فوق
لیسانس کش��اورزی ،مهندس برق یا فوق
لیسانس ادبیات به دلیل آنکه دولت نتوانسته
شغلی برای او ایجاد کند ،مشاور امالک شده
است .حاال میخواهید حق و حقوق این فرد
را هم ندهی��د ،خوب اصال ندهید .نتیجتا او
متعاملین را دور میزند که فقط پروندههای
قضایی را ب��ا این کار افزای��ش میدهید و
برای قوه قضاییه دردس��ر ایج��اد میکنید.
گفتنی است؛ س��خنگوی کمیسیون عمران
مجل��س ـ از تصویب کلی��ات طرح کاهش
تعرف��ه بنگاه های معام�لات ملکی در این
کمیس��یون خبر داد و گفت :وابستگی حق
الزحم��ه بنگاه های ملکی ب��ا قیمت ملک،
تع��ارض مناف��ع ایجاد میکند .ک��ه وزارت
صمت دولت روحانی نیز هفتم مهرماه سال
 ۱۳۹۹نرخ کمیسیون مشاوران امالک را که
تا قبل از آن نیم درصد از ارزش ملک بود به
 ۲۵صدم درصد کاهش داده بود.

دبیر کمیته اقدام ارزی اعالم کرد:

دبیر کمیته اقدام ارزی گفت :از اوایل سال  ۹۷تاکنون
صادرکنندگان توانس��تهاند بیش از  ۶۰میلیارد یورو از
تعهدات خود را ایفا کرده و حدود  ۸۰درصد ارز حاصل
از ص��ادرات خود را به چرخه اقتص��ادی بازگردانند .به
گزارش ایلنا،احسان قمری با اشاره به اظهارات رئیس
جمهور در خصوص ریلگذاری صادرات توسط وزارت
صنعت ،معدن و تج��ارت و همچنین برنامههای ارائه
ش��ده وزیر صمت در مجلس در مورد توسعه صادرات
غیر نفتی اظهار کرد :فراهم کردن ش��رایط ،تسریع و
تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات در جهت تامین
ارز م��ورد نیاز برای واردات مواد اولیه ،ماش��ین االت،
تجهیزات و کاالهای واسطهای مورد نیاز تولید از جمله

ورود  ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات به کشور
مقدمات توس��عه بیش از پیش ص��ادرات غیر نفتی و
رسیدن به هدف افزایش  ۵میلیارد دالری صادرات در
س��ال جاری است.وی افزود :از اوایل سال  ۹۷تاکنون
صادرکنندگان توانس��تهاند بیش از  ۶۰میلیارد یورو از
تعهدات خود را ایفا کرده و حدود  ۸۰درصد ارز حاصل
از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند .لذا باید
ریلگذاری صادرات به صورتی انجام شود که بر اساس
قواعد و مقررات موجود ،صادرکنندگان قادر باشند ۱۰۰
درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی
کش��ور بازگردانند .دبیر کمیته اقدام ارزی با اشاره به
الگوهای توسعه صنعتی در دنیا ،توجه به الگوی توسعه
صنعت��ی صادراتگرا در کنار اعمال سیاس��ت صنعتی

مناسب از س��وی دولت را حائز اهمیت توصیف کرده
و خاطر نشان س��اخت :الزم است با استفاده از تجربه
سایر کشورها نسبت به تولید صادرات محور اقدام کرد.
بیش از  ۵۰درصد محتوای کاالهای صادراتی ،وارداتی
بوده که این واردات ،شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد
نیاز تولید اس��ت که اگر ارزه��ای حاصل از صادرات با
س��رعت بیش��تری به چرخه اقتصادی بازگردد ،ضمن
افزای��ش تولید و اش��تغال ،ش��اهد توس��عه گس��ترده
ص��ادرات غیرنفتی خواهیم بود .وی اضافه کرد :توجه
به زیرس��اختهای نرم افزاری و سختافزاری جهت
توسعه صادرات و اس��تفاده از سیاستهای عمودی و
افقی از سوی دولت را از جمله مقدمات توسعه صادرات

است .توسعه لجستیک صادراتی شامل خدمات بانکی،
بیم��های ،ضمانت ص��ادرات ،تامین مال��ی صادرات و
شقوق مختلف حمل و نقل از اصلی ترین اقدامات در
راستای ریلگذاری صادرات است .در خصوص تامین
مالی الزم است ضمن تخصیص تسهیالت با نرخهای
رقابتی به صورت ریالی و ارزی و در قالب اعتبار خریدار
و اعتبار فروش��نده ،از ظرفیتهای بانکهای عامل در
جهت تقویت سرمایهگذاری هلدینگها استفاده کرد.
قم��ری در ادامه تصریح کرد :بازگش��ت ارز حاصل از
صادرات تاب��ع متغیرهای متنوعی از جمله نوع کاال یا
خدمت صادراتی ،کش��ور هدف ،نوع ارز ،ترمز قرارداد،
نوع حمل و نقل و ...بوده و الزم است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از برنامه خرید
هواپیماهای جدید با استفاده از تسهیالت بانکی
خب��ر داد.به گ��زارش مهر،محمدرضا رضایی
کوچی درباره خرید هواپیمای جدید گفت۵۰ :
درصد هواپیماهای کشور زمین گیر شده اند در
حالی که تقاضا برای سفرهای هوایی باالست.
وی با اشاره به وجود فاصله زیاد عرضه و تقاضا
در صنع��ت هوانوردی و مح��دود بودن تعداد
صندلیهای پروازی نس��بت به تقاضای سفر
گفت :همین موضوع س��بب باال رفتن قیمت
بلیت هواپیما ش��ده است.نماینده مردم جهرم
در مجل��س هزینه هر یک س��اعت-صندلی
هواپیم��ا را  ۹۰۰هزار تومان دانس��ت و یادآور
شد :این نرخی اس��ت که سازمان هواپیمایی
کش��وری مصوب کرده است بنابراین باید به
س��مت خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید
حرکت کنیم.وی با بیان اینکه با کش��ورهای
مختلفی برای واردات هواپیما مذاکره ش��ده،
تصریح کرد :شرکتهایی هستند که میتوانند
ب��ه راحتی هواپیما خری��داری کنند و ما برای
خرید و واردات هواپیما مشکلی نداریم.رئیس
کمیس��یون عمران مجلس تأکید کرد :نباید
هواپیماهای س��ن باال خریداری کرد؛ در حال
حاضر میانگین سن ناوگان هوایی کشور باالی
 ۲۰س��ال است که مناسب نیس��ت .بنابراین
باید هواپیماهای زیر  ۱۰س��ال خریداری کرد
و اگر با عمر باالی  ۱۰س��ال باشند ،در زمان
محدودی کارآی��ی دارند.به گفته این نماینده
مجلس ،بخش خصوصی قرار اس��ت هواپیما
خری��داری کند و بانکها نیز برای اینکار قرار
است تسهیالت پرداخت کنند.
واردات  ۱۰۰هزار تن
گوشت مرغ به زودی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر
اینکه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی باید
بطور کامل دست وزارت جهاد باشد گفت :برای
تنظی��م بازار مرغ اقدام��ات الزم برای واردات
 ۱۰۰هزارتن گوشت مرغ انجام شده است.به
گزارش بازار ،پرویز اوسطی ،عضو کمیسیون
کش��اورزی مجلس اظهار کرد :همانطور که
می دانی��د موضوع نه��اده ه��ای دامی جزو
اولویتهای مسئولین از جمله مجلس و دولت
ی شود و طبق آخرین اخباری
جدید محسوب م 
که در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد
موضوع تامین به موقع نهاده ها در حال انجام
است.اوسطی افزود :البته مسئله اینجاست که
با توجه به هزینه هایی که در دامپروری ها و
مرغداری ها مطرح اس��ت ،فعاالن این بخش
انتظاراتی برای افزایش قیمت محصول نهایی
نیز دارند با ای��ن وجود خط قرمز دولت بحث
حفظ تولید و بعد ازآن مباحث قیمتی ،تنظیم
بازار و غیره مطرح است.وی ادامه داد :بنابراین
اگ��ر افزایش قیمت حداقلی در برخی حوزهها
مورد نیاز باشد به صورت قانونی انجام می شود
اما در کل می توان گفت در مجموع در بحث
تامین کاالهای اساس��ی نگرانی تا پایان سال
نداریم.این عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره
به تخصی��ص بودجه  ۸میلیاردی برای تامین
کاالهای اساسی گفت :عالوه بر این یک نیاز
تکمیلی نیز وجود دارد که در حال حاضر ثبت
سفارش��ات اس��ت و تامین ارز آن انجام شده
اس��ت و لذا روند ورود نهاده ها به کشور روان
سازی ش��ده است .وی خاطرنشان کرد :برای
تنظیم بازار مرغ اقدام��ات الزم جهت واردات
 ۱۰۰هزار تن گوش��ت مرغ در دستور کار قرار
گرفته است و امیدواریم بازار مرغ از این طریق
ساماندهی شود.
 ۱۰هزار تن تخم مرغ وارد می شود

رئی��س هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار با
اش��اره به واردات  ۱۰هزار تن تخم مرغ طی
روزهای آینده از ثبات بازار تخم مرغ تا دو هفته
دیگر خبر داد.به گزارش صداو س��یما ،حمید
کاشانی گفت :با مجوز وزارت جهاد کشاورزی،
ظ��رف چند روز آین��ده  ۱۰هزار تن تخم مرغ
وارد کش��ور میش��ود و با تمهی��دات صورت
گرفت��ه ظرف دو هفته آینده بازار تخم مرغ به
ثبات میرس��د.وی افزود :در ماههای گذشته
مشکالتی همچون نرسیدن به موقع نهادهها و
همچنین تغییر نیافتن قیمت مصوب تخممرغ،
علیرغم افزایش قیمت نهادههای تولید موجب
بیثباتی در بازار تخم مرغ ش��د.رئیس هیئت
مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت :اتحادیه مرغ
تخمگذار در ماههای گذشته بارها به مسئوالن
هشدار داده بود که در نتیجه این چالشها بازار
بیثبات خواهد شد ،ولی توجهی نشد.کاشانی
اف��زود :در حال حاضر با روی کار آمدن دولت
جدید جلس��ات بسیار خوبی که با وزیر برگزار
ش��د ،مجوز واردات تخم مرغ دریافت شد که
قرار اس��ت در مرحل��ه اول  ۱۰هزار تن از این
محصول وارد کشور شود.رئیس هیئت مدیره
اتحادیه م��رغ تخم گذار گفت :همچنین قرار
است به زودی قیمت تخممرغ اصالح شود و
از آنجا که در حال حاضر قیمت هر شانه تخم
م��رغ در درب مرغداری  ۳۸تا  ۳۹هزار تومان
است ،قیمت این محصول در بازار به ازای هر
شانه باید بین  ۴۳تا  ۴۵هزار تعیین شود.

