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 در حالی که سایت های اعالم قیمت 
ارز و سکه از درج قیمت دالر، یورو و درهم 
امارات منع شده اند؛ خبرهای رسیده 
نشان می دهد سران سه قوه اختیارات 
نامحــدودی را برای مهار بــازار ارز در 

اختیار بانک مرکزی گذاشته اند. 
 پیــرو این خبــر بود کــه پیش از 
تعطیالت ابتدای هفته، علی صالح آبادی 
در حاشیه نشست دولت از این مجوز خبر 
داد و گفته می شود به منظور کمک به 
بانک مرکزی در اجرای مصوبات جدید 
ارزی، تعدادی از صراف های منتخب در 
ساختمان بانک مرکزی با مدیران ارزی 

این بانک جلسه داشتند.
این تنها خبری نیســت که بازار ارز 
را در تعطیالت کشــدار چند روز اخیر، 
تحت الشعاع قرار داده است. خیز بازار 
ارز حاال به نقطــه  ای خطرناک نزدیک 

می شود. 
 در حالی که مقامات دولت سیزدهم 
وعده گره نزدن سفره ی مردم به تحریم و 
برجام را داده بودند، حاال حرکت بازار ارز، 
بازارهای دیگر را نیز به حرکت درآورده 
و ادامه  ایــن روند می رود تــا جراحی 
اقتصادی صــورت گرفته در خصوص 
حذف ارز 4200 تومانی را بی اثر و دولت 
را بار دیگر مجبور به صدور دستوراتی 
برای تثبیت نــرخ دالر کند. در غیر این 
صورت الزم اســت بر افزایــش مداوم 
قیمت کاالهای اساسی چشم ببندد و 

تداوم تحریم را به نظاره بنشیند. 
 پیش از این نیز کارشناسان هشدار 
داد بودند که حذف ارز 4200 تومانی در 
میانه ی تورم می تواند زمینه ساز افزایش 
نرخ ها و رشد بهای دالر شود، اما موافقان 
این طرح معتقــد بودند بخش مهمی 
از تورم و باال ماندن نرخ دالر ناشــی از 

تخصیص ارز 4200 تومانی است. 
 این اولین باری نیست که پای پلیس 

به خیابان فردوسی و سبزه میدان، جایی 
که بازار ارز ایران خوانده می شــود، باز 

می گردد. 
 بسیاری از تحلیلگران از اطالق عنوان 
بازار ارز به بازار ارز ایران ابا دارند و معتقدند 
بازار جایی است که خرید و فروش بدون 
محدودیت در آن صورت می گیرد این در 
حالی است که بازار ارز ایران مجموعه ای 
از محدودیت ها را پذیراست و در حقیقت 
ارز در مرکزی که دولــت حدود و ثغور 

آن را روشن ســاخته معامله می شود.  
پیش از این نیــز در دوره های افزایش 
نرخ ارز همــواره پــای دالالن به میان 
کشیده می شــد و نزدیکترین برخورد 
از این نوع با کســانی که اخاللگر بازار 
ارز و ســکه نامیده می شــوند در سال 
1397 و 1399 رخ داده است. در سال 
1397، افرادی به جرم اخالل در بازار ارز 
و سکه به اعدام محکوم شدند و در سال 
1399 نیز افرادی از این بابت حبس های 

طوالنی مدت گرفتند. 
 حاال اقتصاد ایران برای چندین بار 
پذیرای حضور نیروهای امنیتی است 
که می خواهند به ضرب مقابله با دالالن 
نســبت به ایجاد آرامش در بازار سکه و 
طال اقدام کنند. در جدیدترین اتفاق، 
سخنگو و معاون فرهنگی - اجتماعی 
فرماندهــی کل انتظامــی جمهوری 

اسالمی از دستگیری 16 سرشاخه اصلی 
و اخاللگر ارز فردایی و طال خبر داد.

 سردار مهدی حاجیان  اظهار داشت: 
پلیــس امنیت اقتصادی در راســتای 
اجرای مصوبه اخیر ســران قوا مبنی بر 
غیرقانونی بودن معامالت فردایی طال 
و ارز با عنایت به اینکــه اخاللگران بازر 
ارز و طال با ایجــاد تقاضای کاذب و غیر 
واقعی نســبت به افزایش تقاضا و باال 
بردن قیمت طال و ارز اقدام می کردند، 
با اشراف اطالعاتی نسبت به شناسایی 
مخالن بازار ارز فردایــی و طال اقدام و با 
هماهنگی قضایی و بانک مرکزی 16 نفر 
از اخاللگران و سرشاخه های تاثیرگذار 

در این بازار را دستگیر کرده است.
سخنگو و معاون فرهنگی اجتماعی 
فرماندهــی کل انتظامــی جمهوری 
اسالمی تصریح کرد: با توجه به مصوبه 

اخیر، شناسایی و دســتگیری افرادی 
که اقدام به اخالل در این بازار می کنند 
در دســتور کار پلیس بوده و ماموران 
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
به کسانی که در این بازار فعالیت داشته 
و یا قصد ورود به این بازار غیر قانونی را 
دارند، هشدار جدی می دهد که تحت 
رصد پلیس هستند و درصورت مشاهده 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رشد هفت هزار تومانی قیمت 

در 10 ماه
قیمت دالر در 10 ماهی که از فعالیت 
دولت سیزدهم می گذرد رشدی نزدیک 
به هفت هزار تومــان را تجربه کرده و از 
کانال 25هزار تومــان تا کانال 32 هزار 
تومان پیشروی کرده است. از این منظر 
دولت سیزدهم رکورددار افزایش قیمت 
دالر در ماه های آغازیــن فعالیت و به 

تعبیری یکه تاز افزایش نرخ ارز است. 
 ناامیدی نسبت به احیای برجام از 
یک سو و اخبار منتشر شده در خصوص 
احتمال صــدور بیانیه علیــه ایران در 
شورای حکام از سوی دیگر مهمترین 
دالیل گر گرفتن قیمت دالر در بازار اعالم 
شده است . حاال بررسی ها نشان می دهد 
جدا از بازار آزاد یا غیر رسمی ارز، بهای 
دالر در بازار متشــکل ارزی نیز روندی 

افزایشی را تجربه می کند . 
بررسی قیمت دالر در بازار متشکل 
ارزی در 12 روز خرداد ماه نشان می دهد 
که اسکناس آمریکایی در بیشتر روزها 

شیب صعودی را دنبال کرده است.
نرخ دالر متشــکل در اولین روز ماه 
جاری بیش از 100 تومــان افزایش را 
تجربه کــرد و در محــدوده 25 هزار و 
598 تومان مبادله شد. روند صعودی 
دالر در دومیــن روز خرداد ماه بار دیگر 
ادامه پیدا کرد و با 109 تومان افزایش 
نسبت به روز قبل خود به قیمت 25 هزار 
و 707 تومان به فروش رسید. اسکناس 
آمریکایی در بازار متشکل ارزی روز سوم 
را با نوســان محدودی به پایان رساند و 
نرخ دالر در روز یاد شــده با 13 تومان 
رشد در محدوده 25 هزار و 720 تومان 
قرار گرفت. نگاهی به بازار متشکل در روز 
چهارم خرداد حکایت از افت اندک نرخ 
دالر دارد. قیمت دالر در روز یاد شده با 
25 هزار و 693 تومان معامله شــد که 

نسبت به روز قبل خود 27 تومان کاهش 
را نشان می دهد. 

اما در روز پنجم قیمت دالر متشکل 
71 تومان رشد را ثبت کرد و در محدوده 
25 هزار و 764 تومان ایستاد. این قیمت 
نسبت به اولین روز خرداد بیش از 160 

تومان افزایش را نشان می دهد.
قیمت دالر متشکل در روز هفتم با 
33 تومان رشد به 25 هزار و 797 تومان 
رسید و در روز هشــتم و نهم خرداد بر 
روی 25 هــزار و 810 تومان ایســتاد . 
این قیمت در مقایســه با اولین روز ماه 
جاری رشد بیش از 200 تومانی را نشان 
می دهد. نرخ دالر متشکل روز دهم ماه 
جاری 40 تومان باالتــر ازنرخ روز نهم 
معامله شــد و به قیمت 25 هزار و 850 
تومان نرخ گذاری شد. در دو روز پایانی 
چهارشنبه و پنجشنبه قیمت دالر به 
سمت کانال 26 هزار تومان حرکت کرد. 
نرخ دالر در روز یازدهم به 25 هزار و 
910 تومان رسید و در روز دوازدهم به 
قیمت 25 هزار و 944 تومان به فروش 
رسید.با این وضعیت به نظر می رسد همه 
عوامل بنیادین رشد بهای ارز بار دیگر از 
نظر سیاستگذار دور مانده و عده ای دالل 
قرار است عامل رشــد بهای ارز معرفی 
شوند. تجربه ی آزموده شده  چند باره بار 
دیگر در حال آزموده شدن است. باید دید 
با پایان تعطیالت و آغاز فعالیت اقتصادی 
این هفته، اختیارات جدید بانک مرکزی 
می تواند تغییری در وضعیت بازار ایجاد 

کند یا خیر؟

تجربه تکراری برای مهار بازار ارز

پای امنیتی ها به فردوسی باز شد

به نظر می رسد تجربه ی 
آزموده شده  چند باره بار 

دیگر در حال آزموده شدن 
است و عده ای دالل قرار 

است عامل رشد بهای ارز 
معرفی شوند

سردار مهدی حاجیان: 
پلیس امنیت اقتصادی 

در راستای اجرای مصوبه 
اخیر سران قوا مبنی بر 

غیرقانونی بودن معامالت 
فردایی طال و ارز نسبت 

به شناسایی مخالن بازار 
ارز فردایی و طال اقدام و با 
هماهنگی قضایی و بانک 

مرکزی 16 نفر از اخاللگران 
و سرشاخه های تاثیرگذار 

در این بازار را دستگیر کرده 
است

باران زرین قلم

خبر اقتصادی

 احتمال لغو دوره
 ممنوعیت واردات برنج

دبیر انجمن واردکننــدگان برنج گفت: وزارت 
جهادکشاورزی و سازمان حمایت وعده  داده اند که 

در سال جاری دوره ممنوعیت وارد برنج لغو شود.
مسیح کشاورز با بیان اینکه به دولت اعالم کردیم 
واردات 270 هزار تن برنج بــرای دو ماه فروردین و 
اردیبهشت  بسیار رقم کمی است، گفت: حدود 400 
هزار تن برنج ثبت سفارش شده ولی از برنامه عقب 
هســتیم زیرا باید بین یک تا یک و نیم میلیون تن 
ثبت سفارش برنج انجام  می شد که بر اساس سوابق 
تنها 25 درصد برنامه محقق شد.وی ادامه داد: اگر 
قرار باشد در مردادماه یعنی شروع دوره ممنوعیت، 
ممنوعیت واردات فصلی برداشته و همان زمان اعالم 
شود قطعا هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت؛ زیرا 
طرف خارجی تصور می کند که ما در زمان باقی مانده 
محدودیت خرید داریم و قیمت برنــج را افزایش 
می دهند. از طرفی وقتی هم اعالم شود آنقدر زمان 
خرید نداریم و همین امر باعــث کمبود و افزایش 

قیمت برنج خارجی خواهد شد.
    

 سقف هزینه اینترنت
 اپراتورهای همراه چقدر است؟

ایسنا- براساس 
مصوبه کمیســیون 
تنظیــم مقــررات 
ارتباطــات، ســقف 
هزینه یک گیگابایت 

اینترنت در سیم کارت های دائمی 40 هزار تومان 
و برای خطوط اعتباری 63 هزار تومان محاســبه 
می شود و البته در سال های گذشته افزایش کیفیت 
تصاویر و ویدیوهای آنالین و افزایش مصرف اینترنت 
اپلیکیشــن ها و نرم افزارهــا در افزایــش مصرف 
اینترنت کاربران تاثیر داشته است.خدمت اینترنتی 
که به صورت بی سیم و بر بســتر امواج تلفن همراه 
با اســتفاده از تکنولوژی 3G ،2G و 4G ارائه و در 
دسترس مشترکان قرار می گیرد، اینترنت همراه 
نامیده می شــود و کاربران در هر مکانی که تحت 
پوشش شبکه های تلفن همراه باشد )در حالت ثابت 
و سیار(  می توانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند.

    
 خبر مهم

 برای متقاضیان سهام عدالت
خبرآنالین- در مجمــوع از دو نهاد حمایتی 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تعداد سه میلیون 
و 363 هزار و 700 نفر سهام عدالت ندارند و باید به این 
افراد سهام تعلق بگیرد.قرار است از دو نهاد حمایتی 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تعداد سه میلیون 
و 363 هزار و 700 نفر سهام عدالت ندارند و باید به 
این افراد سهام تعلق بگیرد.ظرف دو هفته آینده در 
وزارت اقتصاد سهام دولت شناسایی و از تیرماه سهام 
دولت به جاماندگان تحت پوشش نهادهای حمایتی 

اختصاص می یابد.
    

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
توضیحاتی درباره دریافت 

مالیات از سود سپرده های بانکی
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: سود سپرده بانکی 
اشــخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. 
سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: پیرو انتشار 
برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات 
ده درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی 
نزد بانک ها و موسسات اعتباری، به آگاهی می رساند، 
منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش 
نویس الیحه موسوم به »مالیات مجموع درآمد« 
است که هم اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار 
دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد 
است.الزم به ذکر است طبق بند 2 ماده 145 قانون 
مالیات های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص 

حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.
    

 سیگنال افزایش نرخ ارز
 در بازار خودرو

قیمت خودرو در 
روزهای گذشــته به 
دلیل نوسانات نرخ ارز 
با تغییراتی همراه شد. 
این روند ادامه دارد تا 
زمانی که نوسانات ارز 

کنترل شود.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
مشهد گفت: قیمت خودرو در روزهای گذشته به 
دلیل نوسانات قیمت دالر، دچار تغیراتی شد و بازار با 

افزایش قیمت نسبتا کمی مواجه شد.
حمیدرضا حیدری، توضیح داد: اگر نرخ دالر به 
این نوســانات خود ادامه دهد، پیش بینی می شود 
قیمت ها نیز در روزهای آینده افزایشــی باشد. اما 
اگر نوسانات قیمتی دالر کنترل شود، ممکن است 

افزایش قیمت ها نیز متوقف شود.

عضو هیات مدیره فدراســیون تشکل های 
صنایع غذایی و کشــاورزی گفت: 65 درصد از 
مواد اولیه مایونز پرچرب روغن است این روغن در 
جار و دبه تولید و عرضه می شود از این رو نرخ این 
مایونز برای مصرف کنندگان حدود 2.5 تا 3 برابر 

افزایش پیدا کرد.
رسول قمالقی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
افزایش 5 برابری قیمت روغن، گفت: با افزایش 
نرخ روغن کارخانه های تولید ســس با کمبود 
نقدینگی برای تامین روغن و مواد اولیه مواجه 
شدند و میزان ذخایر مواد اولیه آنها کاهش پیدا 

کرده است.
وی با بیــان اینکه مصرف روغــن در مایونز 
باالســت، افزود: مایونز پرچرب و مایونز کاهش  
یافته در کشور تولید می شود. 65 درصد از مواد 
اولیه مایونز پرچرب روغن اســت این روغن در 
جار و دبه تولید و عرضه می شود از این رو نرخ این 

مایونز برای مصرف کنندگان حدود 2.5 تا 3 برابر 
افزایش پیدا کرد.

این فعال اقتصادی با اشاره باال رفتن مصرف 
مایونزهای کاهش یافتــه و کم چرب، گفت: در 
تولید مایونزهای کم چــرب از روغن 20 تا 50 
درصد استفاده می شود. با باال رفتن نرخ مایونز 
پرچرب تقاضا برای مصرف مایونز کم چرب به 
دلیل مناسب بودن قیمت این محصول افزایش 

پیدا کرده اســت.عضو هیات مدیره فدراسیون 
تشــکل های صنایع غذایی و کشاورزی خاطر 
نشان کرد: مصرف مایونز در بازار فست فود قابل 
تغییر است و می توان مایونز کم چرب را جایگزین 
مایونز پرچرب کرد اما در بازار مایونز شیشه ای 
باید پرچرب باشد و نمی توان سس های مایونز 
شیشــه ای را با محصولی غیر از ســس های پر 

چرب پر کرد.
به گفته قمالقی؛ سس های شیشه ای مایونز 
برای مصرف خانوارها تهیه و تولید می شــوند و 
برای استفاده قاشق می خورند از این رو باید غلیظ 
باشــند و نمی توان محصول دیگر را جایگزین 

آن کرد.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا روغن 

کارخانه های تولید ســس تامین است؟ گفت: 
کارخانه های تولید ســس اقدام به خرید روغن 
لیتری 65 هزار تومــان نکرده اند، چراکه هنوز 
دپو روغــن دارند امــا بنا بــه گزارش هایی که 
تامین کنندگان روغن می دهند در بحث تامین 

مشکلی وجود ندارد.  
این فعال اقتصادی ادامه داد: قیمت  سس در 
بازار امروز بنا به روغن 65 هزار تومانی محاسبه 

می شود.
عضو هیات مدیره فدراســیون تشکل های 
صنایع غذایی و کشاورزی با اشاره افزایش 4 تا 5 
برابری نرخ رب گوجه فرنگی در یک سال گذشته، 
گفت: قیمت  رب از ابتدای سال تا به امروز حدود 
30 تا 40 درصد افزایش داشــته است. قیمت 
رب بر اساس وزن محاسبه نمی شود و بریکس 

و غلظت آن در قیمت رب تعیین کننده است.
وی تیر و مرداد را به عنوان ماه های اوج تولید 

رب در کشور معرفی کرد و افزود: قیمت رب در 
این ماه ها به دلیل تولید رب فله ثابت می ماند اما 
احتمال افزایش مجدد نــرخ رب در پاییز وجود 
دارد در فصل پاییز و زمستان رب اسپتیک مصرف 
می شود از آنجایی که این رب بسته بندی شده 

است نرخ آن نسبت به رب فله بیشتر است.
قمالقی ایران را جزو 6 کشور برتر دنیا در تولید 
گوجه فرنگی معرفی کرد و افزود: میزان رب تولید 
شده در کشور مازاد مصرف است از این رو رب به 
کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس صادر می شود؛ به تازگی پاکستان 

جزو کشورهای هدف صادراتی ما شده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه رب به ترکیه 
صادر و بعد از تبدیل شدن به سس به عراق صادر 
می شو د، افزود: در تولید سس خال نداریم و سس 
بیشتر از تقاضا تولید می کنیم از این رو مازاد تولید 

را صادر می کنیم.

قیمت رب در یکسال اخیر5 برابر شد

درباره مباحــث مطرح شــده درباره حقــوق، حق 
ماموریت و اضافه کاری نمایندگان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش »انتخاب«، روابــط عمومی مجلس اعالم 
کرد: اخیرا اطالعات نادرســت و تحریف شــده درباره 
حقوق و حق ماموریت و اضافه کاری نمایندگان در برخی 
رسانه ها منتشر شده است که در این باره چند نکته قابل 

توجه است.
اوال اینکه ادعا می شــود، نمایندگان 175 ســاعت 
اضافه کار و 7 روز حق ماموریت دریافت کرده یا دریافت 

می کنند، واقعیت نــدارد و تاکنون چنین اعداد و ارقامی 
در محاســبه حقوق نمایندگان وجود نداشــته اســت. 
اطالعات حقوق و دستمزد نمایندگان در سامانه حقوق 
و مزایای کارکنان دولت ســازمان امور استخدامی ثبت 
شده اســت که خود نمایانگر کذب بودن اطالعات اعالم 

شده می باشد.
ثانیا براساس استفساریه ماده 6 قانون انتخابات سال 
1378، مبنای محاســبه حقوق نمایندگان مانند کلیه 

کارکنان دولت است و نه بیشتر.
ثالثا در خصوص اجاره دفاتر نمایندگان افزایش 25 
درصدی مصوبه دولت نیز اعمال نگردید؛ بنابراین کسانی 
که بر اساس اطالعات اشتباه اقدام به شایعه پراکنی علیه 
مجلس می کنند، بهتر است رویه خود در تخریب مجلس 
را تغییر دهند.از رســانه ها و فعاالن محترم رسانه ای نیز 
انتظار می رود با توجه به فضــای تخریبی علیه مجلس 
یازدهم، پیش از انتشار مطالب درباره مجلس از صحت و 

سقم آن مطلع شوند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، در واکنش 
به ماجرای درآمدهای نجومی جامعه پزشــکی، با تأکید بر 
اینکه باید تصور مردم از درآمدهای پزشــکان به روزرسانی 
شود، گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست در حال حاضر برخی 
فارغ التحصیالن پزشکی به سایر مشاغل کوچ می کنند؛ برخی 
پزشکان ما سوپرمارکت دارند یا حتی اگر کار خدماتی داشته 
باشند، از طبابت منفعت بیشــتری دارد و این موضوع قابل 
اثبات است.به گزارش مهر، علی ساالریان، با عنوان این مطلب 
که ساالنه بیش از 5 هزار پزشک از دانشگاه های علوم پزشکی 

فارغ التحصیل می شوند، افزود: در بیمارستان های دولتی 
کشور جراح عمومی درآمدی کمتر از 10 میلیون تومان در ماه 
دارد این تصوری که از درآمدهای پزشکان هست، به هیچ وجه 
صحت ندارد.وی تأکید کرد: دستمزد یک جراح عمومی از 
عمل آپاندیس، زیر 100 هزار تومان است و درآمد پزشک از هر 
ویزیت زیر 10 هزار تومان است، مگر چند ویزیت می تواند در 
ماه داشته باشد.ساالریان با عنوان این موضوع که بخش زیادی 
از این درآمد مشمول مالیات می شود، گفت: خالص درآمدهای 
پزشکان باید مبنای محاسبه مالیات باشد نه آنچه وارد حساب 
آنها می شود.وی ادامه داد: در مطب داری خصوصی نیز باید 
گفت خرید یک دســتگاه ام آر آی یک میلیون یورو هزینه 
دارد اما یک ام آر آی 500 تا 700 هزار تومان برای پزشــک 
درآمد دارد، در حالی که فقط هزینه اســتهالک و نگهداری 
آن بیش از اینها است.ســاالریان گفت: میزان پرداختی به 
پزشکان عمومی در بیمارستان های دولتی از ماهیانه 6 تا 7 
میلیون تومان شروع می شود و تا حدود 20 میلیون تومان در 

روستاهای دورافتاده است.

خبرخبر
روابط عمومی مجلس: 

 مبنای محاسبه حقوق نمایندگان مانند کارکنان دولت است و نه بیشتر 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران مطرح کرد؛ 

کوچ برخی پزشکان از طبابت به سوپرمارکت داری!


