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لزوم رصد جدی تر قیمت غذا
با افزایش قیمت یا بعضا کمبود برخی مواد غذایی
مانند مرغ و روغــن در چند هفته پیش که البته با
اقداماتستادتنظیمبازاروبرخیازاتحادیههااکنون
تاحدی نظام یافته شده است ،شاهد تغییراتی در
قیمتانواعغذادررستورانهاومراکزتوزیعوعرضه
اینکاالبودهایم،جدایازاینموضوعبرخیازنهاده
های دیگر نیز در تولید و درنتیجه قیمت گذاری غذا
موثرندنظیردستمزدنیروهایکارفعالدررستوران
ها و حتی قیمت اجاره یا خرید این اماکن ،قیمت
گاز و سوخت و برق و قیمت دستگاه ها یا ماشین
آالت مرتبط با این صنعت مثل انواع فر ،ماکروویو
 ،پلوپز،شعله و  ...البته از سال گذشته مسئله همه
گیریبیماریکرونانیزبرعواملموثرافزودهوموجب
تاثیراتیجدیدرصنعتغذایکشورشدهاست،از
اینرورصدقیمتغذادرسال1400بهویژهدراین
روزهاکهشاهدنوساناتبیشتریدرنهادههایتولید
آن بوده ایم و در آستانه ماه رمضان هستیم اهمیت
بیشتری می یابد .البته به دلیل تنوع عرضه غذا با
کیفیتهایمختلفدرنقاطمختلفشهرهاوکالن
شهرها بدیهی است که قیمت عرضه آن نیز بسته
به کیفیت و فضای محیطی و جغرافیایی و وسعت و
شیک بودن یا دیگر جلوه های اماکن محل عرضه
آنمتفاوتباشدبااینحالبستهبهعملکرداصناف
مختلفی که در این صنعت دست اندرکار هستند،
گاهی شاهد نظم و گاهی نیز شاهد بی نظمی در
قیمت کاالها در ایــن حــوزه هستیم ،مثال قیمت
جگرکی ها در اغلب نقاط تهران به ازای هر سیخ
تقریباثابتاستیاتفاوتزیادیندارداماقیمتانواع
خورشت ،کباب  ،ساالد و برخی از محصوالت دیگر
به دلیل تنوع کیفیت عرضه ،متفاوت است ،معموال
در آستانه ماه مبارک رمضان با وساطت اتحادیه ها
و اصناف ذی ربط شاهد نظم بخشی در قیمت انواع
آشوحلیمهستیمکهباگذرازماهمبارکگاهیاین
نظمبههممیریزد.البتهتردیدینیستکهنمیتوان
اثرگذاریکیفیتغذایارائهشدهرادرقیمتگذاری
نادیده گرفت اما عوامل گوناگون مذکور در ابتدای
یادداشتعرصهرابرایبینظمیدرقیمتارائهغذا
بیشترمیکند،بنابراین جاداردنهادهاینظارتیو
اصنافورودجدیتریبهاینعرصهداشتهباشند.
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معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

دپوی یک چهارم پالک های
مسکونیکشور به صورت زمین

معاون وزیر راه و شهرسازی از بالاستفاده
ماندن یک چهارم ظرفیت پالک های
مسکونی ســراســری کشور به صورت
زمین خبر داد و گفت :در بافت مرکزی
بــرخــی شهرها خــانــه هــا بــا جمعیتی
حداقلی و مدارس بدون کارکرد معنادار
و بعض ًا برای انباری مورد استفاده قرار
می گیرند .به گفته وی ،در این خصوص
مالیات از خانه های خالی برای جبران
هزینه های مضاعف توسعه شهر از محل
منابع عمومی و ایجاد تعادل در بازار
مسکن بــه کــار گرفته شــده است  .به
گــزارش خــراســان ،از پنج شنبه هفته
گذشته ( 19فروردین) ،فرایند دو ماهه
خوداظهاری ثبت اطالعات مالکیت و
سکونت خانوارها ،در راستای اجرای
قانون مالیات بر خانه های خالی آغاز
شده است .طبق برنامه زمان بندی این
فرایند که در صفحه  10شماره قبلی
روزنامه خراسان مــورخ  19فروردین
به چاپ رسیده ،روزهــای اختصاصی
بــرای ثبت اطــاعــات افـــراد بــا شماره
های ملی صفر تا  9در آخرین رقم ،در
نظر گرفته شده است و جامانده ها می
توانند در سایر روزهــای مهلت اعالم
شــده اطالعات محل سکونت خــود را
ثبت کنند.در این خصوص دیروز معاون
مسکن وزیــر راه و شهرسازی چرایی
دریافت مالیات از خانه های خالی را با
آمارها و اطالت جدیدی تشریح کرد .به
گزارش خبرگزاری فارس ،محمودزاده
بــا اشـــاره بــه نقش مــخــرب خــانــه های
خالی در الگوی توسعه شهرها گفت :با
وجود پذیرش مالکیت خصوصی برای
واحدهای مسکونی خالی ،باید به این
نکته توجه داشت که هزینههایی از محل
درآمدهای عمومی کشور برای احداث
تأسیسات زیربنایی و روبنایی نظیر
راهســازی ،انشعاب برق ،آب ،تأسیس
مدرسه ،بیمارستان و دیگر هزینههای

این خانههای خالی صورت گرفته تا این
امالک قابلیت سکونت پیدا کنند .وقتی
مالکی اقــدام به احتکار و بال استفاده
گذاشتن واحــدهــای مسکونی کند،
دولت ناچار به توسعه شهرها و هزینهکرد
مــجــدد از منابع عمومی ب ــرای ارائــه
خدمات روبنایی و زیربنایی به مناطق
جدید می شــود و ایــن رویــه الگوهای
توسع ه شهرها را به هم میریزد .از اینرو،
منطق حکم میکند ،دریافت مالیات از
خانههای خالی برای جبران هزینههای
ناشی از توسعه شهرها و متقاعدکردن
مالکان برای به جریان انداختن امالک
فاقد سکونت بــه کــار گرفته شــود .به
گفته محمودزاده ،هم اینک  25درصد
پــا کهــای مسکونی ســراســر کشور
زمینهای بــا قابلیت ساخت مسکن
است که این پدیده در شهرهای متوسط
و کوچک بیشتر به چشم میخورد .وقتی
مالکان اقدامی برای ساخت اراضی در
اختیارشان نکنند ،دولت ناچار به توسعه
شهرها و انتقال پر هزینه تأسیسات
روبنایی و زیربنایی خواهد شــد .وی
اظهار کرد :در بافتهای مرکزی برخی
از شهرها به استناد مالکیت خصوصی
و خالی نگه داشتن خانهها با جمعیت
حداقلی مواجه هستیم که مدارس در
آن کــارکــرد معناداری نــدارنــد و برای
مــواردی همچون انبار مــورد استفاده
قرار میگیرند ،این در حالی است که
برای تأسیس مدرسه در پروژههایی نظیر
مسکن مهر و طرح اقدام ملی با مشکالت
عدیده مالی مواجه هستیم .به گزارش
خراسان ،اجرای قانون مالیات بر خانه
های خالی در شرایطی در کشور کلید
خــورده است که تجربیات جهانی نیز
به کارگیری این پایه مالیاتی را تایید
میکند .گزارش صفحه  2دخل و خرج
که امروز به چاپ رسیده به جزئیات این
تجربیات پرداخته است.

شبپرخبرهمتیدرکالبهاوس

اینستکس فیک ،جوسازی در بورس با دالر 60هزار تومانی ،نامه به رهبر
ِ
انقالب درباره ارز  4200و جرقه بنزین بر روی ارز ،مهم ترین محورهای
اظهارات همتی در کالب هاوس بود
پس از حضور چند مقام دولتی در نرم افــزار تازه
وارد کالب هاوس و پرسش و پاسخ صوتی با مردم
و کارشناسان ،ایــن بــار عبدالناصر همتی ،پنج
شنبه شب در نشستی که بیش از  3ساعت به طول
انجامید ،به پرسش های برخی کارشناسان ،فعاالن
بخشخصوصیوخبرنگارانپاسخدادکهمهمترین
نکات آن در ادامه آمده است:
اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و بانکمرکزی
برای ثبات در این بازار دخالت میکند .نرخ ارز در
بازار ثانویه تعیین میشود که بازار ثانویه (نیما) به
روز و در حال تغییر است و اقدامات بانک مرکزی
صرفا برای ثبات و جلوگیری از نوسانات است.
در سال  ۹۸مشکل بازار ارز از افزایش نرخ بنزین
شروع شد و افزایش قیمت بنزین به نرخ ارز شوک
وارد کرد .اواخر همان سال نیز مباحث مرتبط با اف
ای تی اف و ورود به لیست سیاه به عنوان شوکهای
سیاسی و روانی بر بازار ارز تاثیر گذار بود و من که
توانستم نرخ ارز را برای یک سال  ۱۱تا  ۱۳هزار
تومان حفظ کنم با نرخ ۱۵هزار تومان مواجه شدم.
تمام تالشم را کردم و در اذهان از دالر ۴۵هزار
تا ۶۰هزار تومانی صحبت میکردند و همه اینها
به انتظارات تورمی دامن زد و هدف گذاری تورمی
ما را با مشکل مواجه کرد.
کــارگــزاری بانک مرکزی توانست  ۱۲۵هزار
میلیارد تومان اوراق مالی به فروش
برساند .اگــر ایــن اقــدام انجام
نمیشد به تنهایی میتوانست
 ۳۲واحــد درصــد به نقدینگی
اضافه کند که از آن جلوگیری
شد.
ما  ۲۵۰نفر داشتیم
کــه صــادر کننده
واقعی نبودند
و قـــانـــون هم
گفته اینها را
بــررســی کنیم
و  ۶.۵میلیارد
دالر ارز را به
کـــشـــور وارد

نکردند .بعدا فهمیدیم نه نشانی درستی داشتند
و نه کارت بازرگانی درستی و از بین این  ۲۵۰نفر،
 ۷۰نفر را خود قوه قضاییه اعالم کرد که از افراد
بسیار تهیدست کارت بازرگانی گرفته بودند و ۳۰
نفرشان هم االن دستگیر شدند.
اگر از من پرسیده بودند حتما  FATFرا تایید
میکردم ولی من صاحب نظر نیستم و جای دیگر
باید تصمیم بگیرند.اکنون نسبت به سال گذشته
پنج برابر کنترل ما بر تراکنش ها بیشتر شده است.
البته این تراکنشها صرفا کار پولشویی انجام
نمیدهند بلکه مالیات نمیپردازند؛ این در حالی
اســت که مجوز دو میلیون پــوز را باطل کردیم و
اطالعات هفت میلیون دیگر را به سازمان مالیاتی
دادیم.
من هم مخالف ارز  ۴۲۰۰تومانی بودم به عنوان
رئیس کل بانک مرکزی هم نمیتوانم خــارج از
مجموعه تصمیمات اقتصادی کشور عمل کنم؛ اما
به عنوان فردی ،با این ارز مخالف هستم .نامه ای به
رهبری نوشتم و ایشان هم به رئیس مجلس ارجاع
دادند؛ در این نامه من خواستار حذف ارز ۴۲۰۰
تومان نشدم؛ بلکه نوشتم هر زمانی که میخواهید
حذف ارز را انجام دهید ،همان روز آن را انجام
دهید؛ چراکه وقتی سه ماه قبل از سال جدید اعالم
میکنید که ارز  ۴۲۰۰تومانی حذف شود در بازار
اثر منفی خواهد داشت؛ پس از مصوبه کمیسیون
تلفیق برای حذف ارز  4200تومان ۳۰ ،هزار تن
تقاضای روغن باال رفت.
بانک مرکزی و بنده در موضوع بورس مظلوم
واقع شده.ایم ،اما بنا نداریم خیلی مسائل را
پاسخ دهیم.
ســــال  ۹۹بــــه دلــیــل
انــتــظــارات تورمی
کـــه اوایــــــل ســال
ایـــجـــاد شـــد همه
انــــتــــظــــار رشــــد
 ۱۰۰درصـــدی
نــقــدیــنــگــی را
داشـــــتـــــنـــــد.
مــجــمــوعــه ایــن
اتــفــاقــات سبب
شــد کــه انــتــظــارات در
بــازار سهام باال رود و خیلی از
تحلیل گران بازار سرمایه ،سهام را با دالر
 ۶۰هزار تومانی تحلیل کردند.
برخی از بانکهای نیروهای مسلح
مثل قوامین مشکالت جدی داشت و خلق
نقدینگی با ادغــام ایجاد نشد؛ اما پیش از
ادغام خلق نقدینگی شد؛ البته نیروهای
مسلح بانکهای خیلی خوبی هم داشتند
که از ادغام آن ها ،بخشی از ناترازی کاهش
یافته است ولی بعد از ادغــام شرایط بهتر
شده است.
اینستکس یک موضوع فیک بود که حتی
کسانی هم که عضو اینستکس بودند به آن
باور نداشتند.

شاخص
سیاهه واردات کاالهای
اساسی در سال 99

سال گذشته بیش از  12میلیارد دالر کاالی
اساسی در شش گــروه اصلی وارد کشور
شد .در این میان ،نهاده های تولید مرغ و
گوشت ،بیشترین سهم را از نظر ارزش به
خود اختصاص دادند .با وجود این ،مشکالت
ساختاری عدیده منجر به تالطم در بــازار و
رشد قیمت این کاالها در ماه های اخیر شده
است .این موضوع بیش از پیش بیانگر این
است که بــرای حمایت از قشرهای ضعیف
الزام ًا منابع مالی فــراوان به کار نمی آید و
تدابیر ساختاری و عمیق تری الزم است.
(آمارها :خبرگزاری فارس به نقل از لطیفی
سخنگوی گمرک؛  18فروردین )1400

بازار خبر

اخبار جدید از سهام عدالت
فارس -سازمان بورس در اطالعیهای اعالم کرد:
مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت
های سرمایه گــذاری سهام عدالت استان ها به
صورتالکترونیکیدرنیمهاولاردیبهشتامسال
تانیمهاولخرداددرتمامیاستانهابرگزارخواهد
شد.دراینزمینهآندستهازمتقاضیانعضویتدر
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
استان ها که قصد دارند به عنوان نامزد عضویت در
هیئت مدیره این شرکت ها ثبت نام کنند تا تاریخ
 1400.1.28مهلت دارند در»سامانه ستان» به
آدرس  setan.seo.irاقدام کنند.

بازگشت سامسونگ و ال جی
به کشور ممنوع است
تسنیم -معاون قضایی دادستان کل کشور در
پاسخبهسوالیدرخصوصبرگشتشرکتالجی
و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت :این
دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند
و در حــوزه قضایی ما اجــازه نمیدهیم این نوع
شرکت ها بخواهند به کشور بیایند.

احتمال گرانی دوباره گوشت
تجارت نیوز -رئیس اتحادیه سراسری دامداران
میگوید :قیمت گوشت گوسفندی هم اکنون
 ۱۷۰تا ۱۸۰هزار تومان است و احتماال گوشت در
ماه رمضان دوباره گران شود .به گفته عالی ،یکی از
دالیلی که ممکن است گوشت گران شود افزایش
قیمت نهادههای دامی و کمبود آن در بازار است.

