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 تکرار جمله کلیدی »دخالت در بازار 
ارز و دستکاری قیمت با هدف فشار بر 
دولت«؛ نشان می دهد بازار ارز بار دیگر 

در دام سیاست های تکراری است.
 قیمت دالر در بــازار آزاد از 30 هزار 
تومان فراتــر رفته و حاال بنــا بر اعالم 
معامله گران کف بــازار، برخی دالالن 
حاشــیه خیابان، هر دالر را تا 32 هزار 

تومان نیز به فروش می رسانند. 
 دولت اما در روزهــای اخیر تالش 
کرده است با برگزاری نشست ها و اجرای 
برنامه های تکراری، بازار ارز را مدیریت 
کند.  در حالی کــه انتظار می رفت آغاز 
مذاکرات ایران و غرب در وین تا حدی 
آتش بازار ارز را مهــار کند، اما در عمل 

این اتفاق نه تنها زمینه را برای ثبات بازار 
فراهم نکرد؛ بلکه انتشــار اخبار جدید 
سبب شد قیمت ها دستخوش افزایشی 
قابل توجه شوند، به طوری که مرز روانی 
30 هزار تومان نیز در هم شکسته شد. 
ماندگاری قیمت دالر در کانال 30 هزار 
تومان برای چند روز متوالی از ســوی 
کارشناسان زنگ خطری برای اقتصاد 
محسوب می شود، اما در عمل باید توجه 
داشت که دولت این بار نیز پیمودن راه 
رفته دولت های قبلی را برای مدیریت 

بازار ارز و مهار قیمت ها برگزیده است. 
 وقتی تقاضا مهار می شود 

 دولت ایران در سال های اخیر تالش 
کرده اســت با مهار تقاضا و ممانعت از 
فروش آزاد ارز، بازار را به نحوی مدیریت 
کند. در چند روز گذشته نیز فروش دالر 
تنها برای 25 مصرف مجاز اعالم شد و 
دولت تالش کرد میــزان متقاضیان را 

محدودتر از گذشــته کند. پیش از این 
افراد با ارائه کارت ملی می توانستند یک 
بار در سال نســبت به دریافت سهمیه 
ارزی اقدام کنند، اما در شرایط کنونی 
برای مصــارف مجاز ارزی، در دســت 
داشــتن بلیت و ویزا در پاسپورت نیز 

الزامی اعالم شده است.
در کنار این اقدام، تالش گسترده ای 
بــرای حــذف ارز 4200 تومانی که به 
واردات اقالم واسطه ای با هدف کنترل 
قیمت تخصیص می یابد، در دســتور 
کار قرار دارد. این چنین است که در این 
راستا الیحه ای تدوین و به مجلس ارائه 
شــد، اما فوریت این الیحه به تصویب 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 

نرسید. 
 وقتی سدها شکست 

 وقتی مذاکرات ایران و کشورهای 
غربی با هدف مشورت طرفین با مقامات 

کشورشان متوقف شد، بازار سیگنالی 
منفی را دریافت کرد. این چنین بود که 
در مدت زمانی بســیار کوتاه، بهای ارز 
از محدوده 28 هــزار تومان به 32 هزار 
تومان رســید و در نتیجه سایر بازارها 
نیز درصدد هماهنگ کــردن خود با 
قیمت های جدید برآمدنــد. این بار اما 

رئیس کل جدید بانــک مرکزی نیز به 
سنت مقامات پیشین در بازدید سرزده 
به همراه دوربین های متعدد و لشــگر 
خبرنگاران حامی، راهی بازار ارز شد و از 
نزدیک با صرافان گفتگو کرد تا اطمینان 
دهد مشکلی در تامین ارز وجود ندارد . 

 وی البته اعالم کرد قیمت دالر 32 
هزار تومانی را به رسمیت نمی شناسد 
و از کسانی که نیاز به دالر دارند دعوت 
کرد طبق موارد اعالمی بانک مرکزی 
نیاز خود را از صرافی های بانکی تامین 
کنند. این در حالی است که رشد تورم 
و کاهش قابل مالحظه ارزش پول ملی 
در سال های اخیر سبب شده است دالر 
به منبعی برای ذخیره پس انداز با هدف 
پیشگیری از کاهش قدرت خرید تبدیل 
شــود و رئیس کل بانک مرکزی نیز در 
این زمینه توضیحی را ارائه نکرده است. 
افزایش نرخ تــورم و کاهش ارزش پول 
ملی که تبعات آن کاهش قدرت خرید 
مردم است، عامل مهمی است که سبب 
شده بازارهای مختلف ایران با مشتری 
روبرو باشند چرا که اغلب افراد ترجیح 
می دهند پول در دست خود نگه داری 
نکنند و با هدف حفظ قدرت خرید، پول 
خود را به دالر یــا ارزهای دیگر تبدیل 
می کنند.  در این میان اما اتهامات تکراری 
در خصوص دست های در کار و فعالیت 
پنهان دالالن و موج سواری دشمنان از 
سوی مقامات مسئول منتشر می شود . 

 رئیس جمهور در تازه ترین اظهارنظر 
خود اعالم کرده اســت: دستگاه های 
مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر 
بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله گر 
و بی ثبات کننده بــازار ارز، با جدیت به 
مسئولیت های خود در این زمینه عمل 
کنند.رئیسی با تاکید بر لزوم جلوگیری 
از مداخالت ســودجویانه در بازار ارز به 
دستگاه های مسئول دستور داد در این 
زمینه با جدیت بــه وظیفه خود عمل 
کنند.وی در جلســه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن 

دخالت ها و دسیســه های سودجویانه 
برای برهم زدن ثبات بازار ارز؛  انسجام 
و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در 
مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری 

دانست.
بر اســاس گزارش بانــک مرکزی، 
درآمد ارزی کشور در هشت ماه گذشته 
هم در بخش فروش نفت و هم صادرات 
غیرنفتی به اندازه تمام سال گذشته بوده 
و رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت 

شده است و نگرانی وجود ندارد.
صرافان چه می گویند؟

 نسبت دادن بحران بازار ارز و افزایش 
قیمت ها به دالالن ســبب شد برخی 
این شــائبه را مطرح کنند که موج تازه 
دســتگیری در بازار ارز در راه است. در 
این میــان برخی کارشناســان، حتی 
کسانی نزدیک به اردوگاه اصولگرایان 
از رئیس جمهور خواسته اند اگر موضوع 
در خصوص دخالت برخــی در بازار ارز 
به اثبات رسیده نسبت به معرفی عوامل 
برهم زننده اقدام کند. ایران پیش از این 
نیز شاهد دســتگیری عواملی در بازار 
ارز بوده است. »جمشید بسم اهلل« اسم 
شناخته شــده ای برای افکار عمومی 
ایران اســت. فردی که در سال 1391 ، 
از ســوی معاون اول رئیس جمهوری 
دولت دهم به عنــوان اخاللگر بازار ارز 
معرفی شد و در ســال 1397، پس از 
شــوک دوم ارزی در ایران، فردی به نام 
»وحید مظلومین« به عنوان ســلطان 
سکه دستگیر و حتی اعدام شد؛ اما در 
نهایت نه بازار ارز و نه بازار سکه هیچ کدام 
تا امروز ســامان نیافته و بازار همچنان 
درگیر بحران اســت. به نظر می رسد 
این بار نیز دولت درصدد است عواملی 
غیراقتصادی را مســئول بروز اتفاقات 
اخیر معرفی کند تا راه رفته چندباره را 
دوباره طی کند.  معامله گران بازار ارز این 
روزها رویه احتیاطی را در پیش گرفته و 
از خود می پرسند آیا موج دستگیری تازه، 
ریسک فعالیت در بازار ارز را باال می برد؟

تأکید رئیسی بر تکرار تجربه آزموده شده در بازار ارز؛ 

 موج جدید دستگیری در راه است؟

برخی کارشناسان، 
حتی کسانی نزدیک به 
اردوگاه اصولگرایان از 

رئیس جمهور خواسته اند 
اگر موضوع درخصوص 

دخالت برخی در بازار ارز 
به اثبات رسیده؛ نسبت به 
معرفی عوامل برهم زننده 

اقدام کند

خبر

میرکاظمی گفت:  متوسط افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده 10 درصد است و 
به جای افزایش حقوق، قدرت خرید را باال می بریم.به گزارش فارس، مسعود میرکاظمی با 
اشاره به جلسه با نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد الیحه بودجه سال 
آینده اظهار داشت: جهت گیری دولت برای سال آینده رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی 
است و به جد تورم مدیریت می شود و به هیچ وجه اجازه نمی دهیم کسری اتفاق بیفتد. 
کسری منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می شود. همیشه تورم در سنوات قبل 
منجر به افزایش حقوق می شده و سیکل معیوبی را ایجاد می کرده است.معاون رییس 
جمهور افزود: دولت تورم را  می خواهد مدیریت کند به جای افزایش حقوق، قدرت خرید 
را برای سال آینده باال ببرد. منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی ببرد. مبالغ قابل 

توجهی را در سطح ملی و استان ها اختصاص می دهیم که به صورت اهرم از آن استفاده 
کنند.وی تاکید کرد:  چهار هزار هزار میلیارد تومان منابع در اختیار مردم است به دلیل 
اینکه اعتماد به سیستم اقتصادی ندارند مولد نشده است، امیدواریم که مردم با اقداماتی 
می کنیم اعتماد کنند.میرکاظمی در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای 
سال آینده بیان داشت:  این موضوع هنوز در دولت نهایی نشده است، بودجه جمع بندی 
نشده و امیدواریم این هفته تمام شود، پیشنهاد افزایش 10 درصدی رشد متوسط است. 
حقوق های پایین تا 30 درصد و حقوق های نجومی رشد کمتری دارند. تا فاصله ای که 
در چند سال گذشته بین حداقل و حداکثر ایجاد شده که بی عدالتی در دل آن مشاهده 

می شود بتوانیم مقداری تعدیل کنیم.

میرکاظمی: 

حقوقهایپاییندرسالآینده۳۰درصدافزایشمییابد

زهرا علی اکبری

خبر اقتصادی

خریدوفروشارز
مشمولمالیاتشد

توسعه ایرانی- 
ســازمان امور مالیاتی 
کشور اعالم کرد، طبق 
قانــون مالیات هــای 
مســتقیم، خریــد و 

فروش ارز مشمول مالیات اســت و کلیه اشخاص 
فعال در ایــن بخش مکلف به ثبت نــام و پرداخت 
مالیات تعیین شده هستند.سازمان امور مالیاتی 
اعالم کرد، به اطالع کلیه خریداران و فروشندگان ارز 
می رساند طبق قانون مالیات های مستقیم، خرید و 
فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال 
در این بخش مکلف به ثبت نــام و پرداخت مالیات 
تعیین شده می باشند.سازمان امور مالیاتی کشور در 
راستای اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیات های 
مستقیم، با اعالم بانک مرکزی نسبت به برقراری 
مالیات علی الحساب به میزان 10 درصد از فروش ارز 

آنها اقدام می نماید.
    

تکذیبتهاترنفت
بابرنجپاکستانی

مهــر- دبیــر 
انجمن واردکنندگان 
برنج، تهاتــر نفت با 
برنج پاکستانی را رد 
کرد و گفــت: اجرای 

این طرح غیرممکن است.
مسیح کشاورز مباحث مطرح شده مبنی بر تهاتر 
نفت با برنج پاکستان را رد کرد و گفت: به نظر می رسد 
صحبت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این 
زمینه سند باشد که گفته در قبال فروش نفت، هیچ 

قراردادی در هیچ کشوری نداریم.
وی تاکید کرد: ممکن اســت در زمینه فروش 
برق چنین اقدامی انجام شــود که در این حوزه نیز 
یکبار و زمانی که برای واردات برنج ارز 4200 تومانی 
تخصیص می یافت، قرار بــود در ازای برقی که به 
پاکستان فروخته شده بود برنج وارد شود اما قیمتی 
که برای این محصول پیشنهاد دادند نزدیک به بازار 
آزاد بود و برای همین واردکنندگان آن را نپذیرفتند.

این فعال صنفی تصریح کرد: از طرفی چون این 
کار باید از طریق بانک ها انجام شود و ما در شرایط 
تحریم قرار داریم کشور پاکستان تمایلی به انجام 

آن ندارد.
    

اعالمدلیل
گرانیآجیلدربازار

رئیــس اتحادیه 
آجیل و خشــکبار 
تهران دالیل گرانی 
آجیل و خشــکبار را 
اعالم کــرد و گفت: 

امسال تولید برخی اقالم بین 50 تا 60 درصد کاهش 
یافته است.مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل 
و خشکبار تهران درباره دالیل افزایش شدید قیمت 
آجیل و خشکبار در کشور گفت: قیمت این اقالم را 

در کشور سه عامل تعیین می کنند.
وی اضافه کرد: مقدار تولید، عرضه و تقاضا و نرخ 
ارز تعیین کننده قیمت آجیل و خشکبار در کشور 
است چرا که برخی از این اقالم صادراتی و برخی دیگر 

را نیز نیاز است وارد کنیم.
احمدی با اشاره به اینکه مشکل صنف خشکبار 
مربوط به امروز نیست و ما در ماه های مرداد، شهریور 
و مهر در این مورد صحبت کرده بودیم، اضافه کرد: به 
دلیل اینکه در ایام شب یلدا و شب عید مصرف آجیل 
رواج پیدا می کند توجه ها به این اقالم جلب می شود 
اما ما زمانی که در فصل برداشــت این محصوالت 
بودیم درباره مشکالت و شرایط صنف صحبت کرده 

و هشدارهای الزم را داده بودیم.
    

آغازخریدحمایتیزرشک
ازهفتهآینده

در نـشـســـت 
مدیرعامل ســازمان 
مرکــزی تعــاون 
روســتایی ایــران با 
اســتاندار خراسان 

جنوبی آغاز خرید حمایتی زرشک از هفته آینده 
مطرح شــد. به گزارش ایلنا، معــاون وزیر جهاد 
کشــاورزی و مدیر عامل ســازمان مرکزی تعاون 
روســتایی ایران از آغاز اجرای طرح های حمایتی 
ســازمان تعاون روســتایی کشــور درخصوص 
زرشک کاران استان خبر داد و گفت: خرید حمایتی 

زرشک کشاورزان از هفته آینده آغاز می شود.
اســماعیل قادری فر، افزود: مقرر شــد بعد از 
تصویب نهایی دستورالعمل خرید حمایتی زرشک، 
عملیات اجرایی خرید حمایتی از 25 آذر ماه توسط 

شبکه تعاون روستایی استان آغاز شود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در 
مورد ارتباط تجاری با چین گفت: ما تا حدود 7 تا 
8 سال پیش شریک اول تجاری چین در منطقه 
خاورمیانه و آسیای غربی بودیم، اما اکنون رتبه 
ایران در تجارت با چین در منطقه آسیای غربی و 
خاورمیانه روز به روز درحال کاهش است و از رتبه 
یک به زیر 5 رسیدیم. یعنی در این منطقه 5 تا 6 

کشور بیش از ما با چین کار می کنند.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایلنا در مورد 
وضعیت تجاری ایران و چیــن و تاثیر تحریم ها 
بر این روابط گفت: هنوز هم چین شــریک اول 
صادراتی و وارداتی ما است. همه تجارت خارجی 
ما از جمله تجارت با چین تحت تاثیر تحریم بوده 
و رفع تحریم ها برای ما یک دریچه جدید است که 
با شرکای بیشتری در دنیا و شرکای بیشتری در 
چین کار کنیم. دو راه را در مورد مذاکرات وجود 
دارد، یکی از راه ها این اســت که با تمام قوا سعی 
کنیم که از طریق مذاکره تحریم را از بین ببریم و 
دوم اینکه گردش امور کشور را معطل مذاکرات 

وین نکنیم.
وی افزود: تنها پنجاه درصد از موضوع به نتیجه 
رسیدن مذاکرات وین به ایران وابسته است و پنجاه 
درصد دیگر به طرف  های مقابل بســتگی دارد، 
بنابراین ما اختیار صــد در صدی در این موضوع 
نداریم. تجربه به ما نشــان می دهــد که هر نوع 

توافقی هم می تواند پایدار نباشد. بنابراین باید در 
مورد مذاکرات حتما تضامین الزم را داشته باشیم 
که پایدار باشــد و در عین حال باید برای شرایط 
فعلی که در حال مذاکره هستیم و تحریم ها وجود 
دارد، فکر کنیم که اگر توافق حاصل نشد باید چه 
جایگزین هایی برای امتیازاتی که به علت تحریم 

از دست داده ایم پیدا کنیم.
حریری گفت: موضوع تحریم ها روی تجارت 
ایران با چین نیز تاثیر زیادی داشته است. وقتی 
ما تحت تحریم هســتیم در مذاکرات تجاری با 
طرف های چینی در موضع ناچاری هســتیم؛ 
عالوه بر این بسیاری از شرکت های چینی که در 

صحنه بین المللی فعال هستند بنابر مالحظات 
تحریمی به راحتی با ما کار نمی کنند. ما در فضای 
جذب سرمایه گذاری چینی و همچنین پیشبرد 
پروژه های مشترک که قرار بود به صورت فاینانس 
انجام شود و همینطور در حوزه تجارت حتما دچار 

مشکل شده ایم.
وی اضافه کرد: چین که از دنیا جدا نیســت، 
بلکه دومین اقتصاد برتر جهان است و تعامالت 
این کشور با دنیا چند ده برابر تعامالتش با ما است. 
بنابراین قطعا تحریم ها باعث ایجاد محدودیت 
برای ایران می شود. بخش عمده ای از مبادالت 
چین در حوزه اقتصادی با آمریکای شــمالی و 
کشورهای حوزه جنوب شرقی مانند کره جنوبی 
و اتحادیه اروپا است که قطعا اگر این کشورها علیه 
ایران تحریم داشته باشــند تاثیر زیادی دارد تا 
ما به راحتی نتوانیم با شرکت های معتبر چینی 

کار کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: شرکت های معتبر 
چینی در سال بیش از 2300 تا 2400 میلیارد 

دالر به دنیا کاال می فروشند و در همین حدود هم 
خرید می کنند. سهم چین در تجارت بین المللی 
بیش از 4500 میلیارد دالر در سال است. قطعا 
شرکت های بزرگ بین المللی این کشور حاضر 
نیستند به سهم خدشه وارد شود. البته این موضوع 
بدان معنا نیست که هیچ شرکت بزرگ و معتبر 
چینی با ما کار نمی کند، اگر هم این کار را کند باید 
نشــان دهد که با ایران همکاری ندارد چراکه در 
این صورت تحت تحریم قرار می گیرد و شرایط 

را سخت می کند.
وی اضافه کرد: چین بزرگترین خریدار انرژی 
در جهان است، بزرگترین فروشندگان انرژی هم 
در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. 
وقتی ما از صحنه بین المللی فروش انرژی حذف 
می شویم، رقبای ما در حاشیه جنوبی خلیج فارس 
جایگزین می کنند. وقتی این کشورها به مقدار 
بیشتری نفت و گاز به چین می فروشند، قاعدتا 
باید خریدهای بیشــتری هم از چین بکنند در 
نتیجه هم خرید و هم فروش این کشورها به چین 

بیشتر شده است.
حریری افزود: به تبع آن سرمایه گذاری این 
کشور در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 
در حوزه هایی مانند بنادر، نفت، گاز و پتروشیمی 
روز به روز در حال افزایش اســت. تا چند ســال 
پیشش که ما شریک اول تجاری چین در منطقه 

بودیم، بیشترین سرمایه گذاری را هم چینی ها 
در ایران می کردند، طبیعتا وقتی جایگاه خود را 
از دست می دهیم و کشورهایی مانند عربستان، 
امارات، کویت، عراق و قطر انرژی بیشتری به چین 
می فروشند، محل امن تری برای سرمایه گذاری 

چین هستند.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه آیا ایران 
می تواند به عنوان دروازه ورود چین به ارمنستان 
عمل کرده و منافعی از این جهت به دست بیاورد 
گفت: سرمایه گذاری چین در ارمنستان بسیار 
محدود اســت. ما ابتدا باید تکلیف خود را معین 
کرده و سپس به فکر موارد این چنینی باشیم. بستر 
برای گسترش روابط ایران و چین برای مواردی 
مانند همکاری های دوجانبه یا چندجانبه بسیار 

آماده است.
وی اضافه کرد: تعیین تکلیف مذاکرات وین 
می تواند معادالت را در منطقه تغییر دهد عالوه 
بر این پذیرش فرآیند عضویت ایران در سازمان 
همکاری های شانگهای فضای جدیدی برای 
همکاری های منطقه ای با چین فراهم می کند. 
ارمنستان دروازه اوراســیا بوده و ارتباط ایران 
هم با این کشور مناسب است. همه این موارد 
می توانــد در کنار هــم در سیاســت گذاری 
چینی ها لحاظ شــود به این شرط که ما دچار 

موانع جدی نباشیم.
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