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 در حالــی کمتــر خبــری از بازار 
ارز به گوش می رســد که فردوســی و 
سبزه میدان واکنش متفاوتی را نسبت 
به تغییرات جدید اقتصــادی در ایران 

نشان داده اند. 
 دولت سیزدهم از مسیری آزموده 
شده درصدد مهار بازار ارز برآمد. دولت 
در اولین واکنش، وقتی بهای ارز از مرز 
30 هزار تومان گذشــت و باالتر از این 
رقم ایستاد، سایت های اعالم قیمت را از 
اعالم خبر قیمت دالر محروم کرد تا نرخ 

دالر نیز به فهرست محرمانه ها بپیوندد.
 این تجربه پیــش از این نیز آزموده 
شده است. در سال 1390، در پی وقوع 
بحران ارزی در ایران، سایت ها از اعالم 
بهای دالر منع شدند تا دیگر نتوان رقم 
قیمت را به طور مداوم رصد کرد. حاال 
مهمترین سایت های اعالم خبر، مقابل 
قیمت دالر و یورو و حتی درهم امارات 

خط تیره ای گذاشته اند.
اقتصاد ایران مدت هاست با تب سنج 
دالر مورد سنجش قرار می گیرند. گرانی 
و ارزانی دالر نه در میدان فردوســی و 
سبزه میدان و نه در اثر افزایش یا کاهش 
تقاضا، بلکه به واسطه تحرکات سیاسی 
رقم می خورد و حــاال نیز نگاه خیره ارز 
به تصمیماتی بزرگتــر از تصمیمات 
اتخاذشده در میدان اقتصادی است که 

مسیر حرکت را روشن می کند. 
 این چنین اســت که بســیاری از 
کارشناسان معتقدند قیمت دالر در این 
فضا می تواند روندی افزایشی را تجربه 
کند و به رشدی بیش از این میزان برسد. 

چرادالرگرانمیشود؟
 تغییر مکانیزم تخصیص یارانه ارزی 
یکی از دالیــل افزایش قیمت دالر بود. 

همه ماجرا این نیست. از ابتدا موافقان 
حذف ارز 4200 تومانی می گفتند که 
قیمت دالر در صورتی می تواند کاهش 
یابد که عرضه دوگانــه ارز متوقف و ارز 
4200 تومانــی حذف شــود چرا که 
تخصیص ارز 4200 تومانی خود عامل 
مهم رشــد تورم در این سال هاست و 
افزایش نرخ تورم نیز خود را در رشد بهای 

دالر به نمایش می گذارد . 
رئیــس  کل بانک مرکــزی ادعای 
بزرگتری نیز در این خصوص داشت و 
می گفت ارز نیمایــی از بازار خریداری 
شده است تا با قیمت 4200 تومان صرف 
واردات کاالهای اساسی شود. ادعایی 
که از ســوی همتی، رئیس  کل اسبق 
بانک مرکزی رد شد. حاال در اولین گام 
پس از حذف ارز 4200 تومانی، داستان 

ارز به افزایش قیمت گره خورده است. 
 از سوی دیگر فردوسی دیگر گوش 
به زنگ مذاکرات وین نیست. مذاکرات 

وین بدون دستیابی به نتیجه ای خاص 
مدت هاست متوقف مانده و سفر مقامات 
ارشــد اروپایی به ایران نیز جو مثبت 
چندانی را در عرصه سیاست ایجاد نکرده 
است. حاال نسبت به زمان آغاز مذاکرات 
معادالت جهان تغییر کرده است.  از یک 
سو روسیه با حمله به اوکراین معادالت 
منطقه را دســتخوش تغییر کرده و از 
سوی دیگر، خط و نشان این کشور برای 
فنالندی ها و سوئدی ها نگرانی هایی را 

ایجاد کرده است.
اگر تا دیروز دولت سیزدهم از افزایش 
میزان صــادرات نفــت و فرآورده های 
نفتی در تحریم خبر می داد و شکست 
تحریم ها را جشن می گرفت، امروز بازار 
نفت و فرآورده  های نفتــی در معرض 
خطری تازه تر از تحریم قرار دارد. تحریم 
روسیه، شمشــیر دولبه ای برای ایران 
است. شاید بتوان گفت منگنه ای است 
که می تواند ایران تحریم شده را تحت 

فشاری جدی قرار دهد و این فشار بیشتر 
به معنی کاهش ورود ارز و گرانی بیشتر 

دالر است. 
 همه این عوامل دست به دست هم 
داده اند تا موقعیت بــازار ارز متزلزل و 

غیرقابل پیش بینی باشد. 
دالرچهخواهدشد؟

اعالم نشدن خبر قیمت دقیق دالر 
در بازار آزاد و بسنده کردن فضای خبری 
به قیمت های اعالمی در بانک مرکزی 
برای خرید وفروش در صرافی های بانکی 
اما نتوانسته است ترمز رشد قیمت را در 

بازار آزاد بکشد. 
 قیمت هــا همچنــان در محدوده 
باالتر از 30 هزار تومان تثبیت شده اند. 
کارشناســان می گوینــد قیمت دالر 
می تواند بیش از این پیشــروی کند و 
آن ها که خوشبین تر هستند رسیدن 
قیمت دالر به 35 هزار تومان را محتمل 
می دانند. در ســوی دیگــر میدان، در 

خیابان حافظ نیز رشد شاخص بورس 
نشــان از آن دارد که بازار مالی خود را 
مهیای رشد تازه دالر کرده است و این 
کندگی از کانال 20 هزار تومان اولین 

نشانه های تحقق این پیش بینی است.
علی اصغر ســمیعی، کارشــناس 
اقتصادی و دبیر اســبق کانون صرافان 
دربــاره قیمت واقعــی دالر می گوید: 
همین حاال بهای ایــن ارز باید 35 هزار 

تومان باشد. 
 وی به خبرآنالین توضیح داده است: 
در حالی که متوسط نرخ تورم در همین 
سال برای کشورهای حوزه دالر کمتر 
از 4 درصد گفته می شد. بر این اساس با 
احتساب تفاضل این دو نرخ تورم قیمت 
برای دالر در آغاز سال 1401 حدود 35 
هزار تومان برآورد می شد، ولی با توجه به 
اخباری که از مذاکرات وین می رسید و 
خوش بینی که در اثر آن خبرها در جامعه 
اقتصادی به وجود آمــد از یک طرف، و 
محدودیت هایی که برای واردکنندگان، 
صادرکنندگان و صرافان به وجود آمد از 
طرف دیگر، و تزریق بیش از تقاضایی که 
توسط بانک مرکزی انجام می شد، فنر 
قیمت فشــرده و قیمت ها زیر 30 هزار 

تومان نگه داشته شد.
علی صالح آبادی، رئیس  کل بانک 
مرکــزی نیز که پیــش از ایــن وعده 
پیش بینی پذیر شدن بازار ارز را به افکار 
عمومی ایران و فعــاالن اقتصادی داده 
بود، در واکنش به نوسانات این چندروزه 
گفته است: التهاب در بازار غیر رسمی 
که ناشی از آثار روانی است، حتما کاهش 

خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر 
این که تعادل و آرامــش با تامین ارز در 

بازار حاکم خواهد شد، گفت: به عنوان 
بازارســاز هم در بازار نیما و هم در بازار 

متشکل حضور موثر خواهیم داشت.
وی با بیان این که ذخایر اسکناس 
بانک مرکزی به بیشترین اندازه در تاریخ 
رسیده اســت، تصریح کرد:  با وزارت 
صمت جلسات متعددی داریم. با توجه 
به بهبود وضعیت منابع ارزی کشور ثبت 

سفارش ها نیز بیشتر شده است.
هر چه هســت بازار ارز ایران از سال 
1397 تاکنون کندگــی از کانال ها را 
تجربه کرده است. وقتی ترامپ از برجام 
خارج شد، دالر از کانال سه هزار تومان 
حرکت خود را آغاز کرد و حاال در حال 
پیشروی در کانال 30 هزار تومان است. 
خطر مهم اما اینجاست که ادامه این روند 
می تواند منجر به دو اتفاق شود، یا تثبیت 
قیمت دالر و صرفه دار شدن قاچاق به 
واسطه رشــد قیمت واقعی ارز در بازار 
آزاد و یا رشد دوباره ی قیمت دالر در پی 
افزایش بهای کاالهای اساسی که هر دو 
در نهایت به بحران در گروه های متوسط 
و فقیر جامعه منجر خواهد شــد. آنچه 
مسلم است مهار لنگر ارز در کنار مهار 

تورم از ضروریات امروز جامعه است. 

محرمانگیبهاعالمقیمتدالرهمرسید

آغاز دور جدید افزایش نرخ ارز 
کارشناسانمیگویند

قیمتدالرمیتواندبیش
ازاینپیشرویکند؛آنها
کهخوشبینترهستند
رسیدنقیمتدالربه

35هزارتومانرامحتمل
میدانندوبدبینهاارقام
باالتریرامطرحمیکنند

خبر

معاون وزیر صمت ضمن تشریح نحوه کارکرد 
سامانه متمرکز قرعه کشی خودرو، گفت: برای 
خریداران خودرو مالیاتی جدید در نظر گرفته ایم. 
منوچهر منطقی در نشست خبری با بیان اینکه 
دانش بنیان یعنی خلق محصول، با اشــاره به راه 
اندازی سامانه متمرکز قرعه کشی خودرو، افزود: 
تاکنون تولید بر مشتری غلبه داشته اما از امروز 
و با ورود سازمان حمایت به بحث فروش خودرو، 
مشتری بر تولید غلبه خواهد داشت. ما به دنبال 
این هستیم که بر اساس نیازهای مشتری روابط 

صنعت را تنظیم کنیم.
وی با بیان اینکه در دنیا تولید دانش بنیان بر 
مبنای نیاز مشتری انجام می شود، گفت: در مدل 
قبلی فروش خودرو، تعداد محدودی خودرو هر 
10 الی 15 روز یک بار به فروش گذاشته می شد اما 
در مدل جدید در یک دوره ثبت نام انجام می شود 
و در یک دوره 3 ماه به عنوان نمونه ۶ بار قرعه کشی 
خودرو انجام می شــود و در هر دوره 200 تا 300 
هزار خودرو فروخته می شود و هر فرد یک خودرو 
ثبت نام می کند. بنابراین تعداد زیــادی از افراد 

می توانند ثبت نام کنند.

منطقی افزود: همچنین تولیدکنندگانی که 
تولید محدودی دارند، اگر چه از سه هزار نفر ثبت 
نام می کردند اما در نهایت به هزار نفر خودرو تحویل 
می دادند که این موضوع مشکل زا شده بود، ولی در 

این سامانه دیگر این مشکل را نداریم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: تولیدکنندگان 
انبوه نیز عرضه قطره چکانی داشتند که از این به 
بعد باید تمام ظرفیت را بفروشند. از سویی دیگر 
نیز اگر مثالً خودروساز می گوید 200 هزار خودرو 
می خواهد بفروشد راستی ازمایی می کنیم و رقم 

قطعی را مثالً 100 هزار خودرو را برای قرعه کشی 
می گذاریم و در ادامه مســیر نیز دوباره بررسی 
کرده و 100 هزار خــودروی دیگر را برای فروش 
می گذاریم. به این ترتیب بــرای تحویل خودرو 
دیگر مشکلی نخواهد بود و تحویل به موقع انجام 

می شود.
وی تصریح کرد: وزارت صمت صرفاً اطالعات را 
جمع و صحت سنجی می کند و مابقی کارها توسط 
خود خودروساز انجام می شود. وزارت صمت فقط 
نظارت می کند و با توجه به اینکه اطالعات زیادی 

جمع می کنیم می توانیم به صورت هدفمند عمل 
کنیم و 50 درصد ظرفیت فروش را به جوان ترها 
تخصیص دهیم و با شناســایی کاربرهای واقعی 

تخصیص را هدفمندتر انجام دهیم.
مکانیزموضعمالیاتجدید

منطقی در مورد دالل بازی ها نیز با اشــاره به 
وضع مالیات جدید گفت: با کمک مجلس به دنبال 
این هستیم که اگر شخصی خودرو را 1۶0 میلیون 
تومان خرید و 300 میلیون تومان فروخت باید 

مالیات بپردازد.
 به گفته ی وی در این حالت مشتریان واقعی 

خودرو پا پیش می گذارند. 
منطقی در مورد واردات خودرو، گفت: در حال 
حاضر شایعات زیادی وجود دارد اما تا زمان ابالغ 

مصوبه، باید منتظر ماند.
وی تصریح کرد: نکته این است که قباًل برای 
واردات خودرو فقط دهک های پردرآمد جامعه 
مدنظر بودند و در یک دوره ای شــاهد بودیم که 
بیشترین تعداد پورشه در دنیا را وارد کرده بودیم، 
اما در این دوره همــه دهک های جامعه را مدنظر 

قرار داده ایم.
معاون وزیر صمت گفــت: همچنین با توجه 
به خأل تولیدی کــه داریــم واردات خودروهای 
اقتصادی را در دستور کار قرار داده ایم؛ به عنوان 
مثال وقتی پراید حذف شد که 500 هزار متقاضی 

داشت دیگر هیچ خودرویی جایگزین این خودرو 
نشــد در حالیکه در دنیا بــا روش علمی دقیق، 
محصول ارزشــمند با قیمــت عقالیی عرضه 

می کنند.
منطقی افزود: خودروهای وارداتی کیفیت، 

آپشن و قیمت مناسب خواهند داشت.
وی اضافه کرد: ما به دنبــال واردات محصول 
کم کیفیت نیستیم چراکه استاندارد در این بخش 
نظارت می کند. بنابراین ما به دنبال واردات بهترین 

خودرو با قیمت مناسب و با فناوری روز هستیم.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: خودروسازی ما 

دو دهه از فناوری روز دنیا عقب است.
منطقی در مورد زیان ده شدن خودروسازان 
گفت: حسابرســی ساالنه خودروســازان نشان 
می دهد که این صنعت زیان ده شده و ما با روش 
فعلی قیمت گذاری، زیان بیشتری به خودروسازان 

تحمیل کرده ایم.
وی افزود: این مسئله موجب کاهش نقدینگی 
خودروســازانی می شــود که در نهایت موجب 
می شود خودروساز، قطعه کمتری سفارش دهد 
و یا دیرتر پول قطعه ساز را بدهد. این موضوع کار 
قطعه ساز را با مشکل مواجه می کند و قطعه ساز 
مجبور به اســتفاده از مواد ارزان قیمت می شود 
و بنابراین زیان خودروســاز هم در تیراژ و هم در 

کیفیت خودرو تأثیر مستقیم دارد.

مالیات جدید برای خریداران خودرو در راه است

بارانزرینقلم

خبر اقتصادی
درجریانآغازعملیاتاجرایی

۱۰۰هزارواحدمطرحشد
انتقاد رئیس جمهور نسبت به روند 
اجرای پروژه نهضت ملی مسکن

رئیس جمهــور دیروز 
با حضور ویدئو کنفرانسی 
در مراســم آغاز عملیات 
اجرایی 100 هــزار واحد 
نهضت ملی مســکن در 

شهرهای جدید، نسبت به روند اجرای پروژه طی 9 ماه 
گذشته انتقاد کرد و گفت: نیمی از هزینه های مردم به 
مســکن اختصاص می یابد که باید این مشکل برطرف 

شود.
به گزارش ایســنا، ابراهیم رئیســی در جریان این 
نشست، افزود: برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست 
که 9 ماه از دولت بگذرد و ما در این زمینه بحث کنیم که 
خط اعتباری بانک مرکزی برای تامین اعتبارات محقق 
شده یا نشده است؛ یا مالیات واریز شده یا بعضی از ادارات 
و سازمان ها هنوز بحث دارند که آیا زمین به این قضیه 
اختصاص دهند یا ندهند. این بحث ها برای االن نیست، 

برای سه چهار ماه اول است.
    

طلسم دو ساله بورس شکست
تجارتنیوز- باالخره پس از دو سال طلسم شاخص 
کل بورس شکست و شاخص وارد کانال یک میلیون و 

۶00 هزار واحدی شد.
تقریبا دو سالی می شود که بورس روند اصالحی به 
خود گرفته است اما امروز پس از گذشت حدودا دو سال 

شاخص کل وارد محدوده 1/۶ میلیونی شد.
آخرین بار مهر ماه سال 1399 بود که شاخص کل در 
سطح یک میلیون و ۶00 هزار واحدی ایستاد و اکنون با 

این ورود طلسم دو ساله تاالر شیشه ای شکست.
    

 اتباع خارجی 
مشمول یارانه نان می شوند

ایلنــا-مدیــرکل 
آینده پژوهی، مدل سازی 
و مدیریــت اطالعــات 
اقتصــادی وزارت اقتصاد 
گفت: با برنامه های وزارت 

رفاه اتباع خارجی مشمول و خانوار فاقد شناسنامه و کارت 
ملی، کاالبرگ دریافت می کنند.

ابراهیم صیامی درباره اختصاص یارانه به اتباع خارجی 
اظهار داشت: برای ارایه یارانه و کاالبرگ افراد باید به یک 
حساب بانکی متصل شوند و برخی از اتباع خارجی کارت 
بانکی ندارند اما از آنجایی نان قوت غالب افراد است، به 
دنبال آن هســتیم که به اتباع خارجی مشمول، کارت 
خاصی برای دریافت یارانه ارایه دهیم البته تاکید می کنم 
که برای هیچ قشری چیزی تحت عنوان کارت نان نداریم.

    
 اطالعیه مهم درباره متقاضیان 

دریافت یارانه جدید
سازمان هدفمندســازی یارانه ها در راستای اجرای 
تکالیف مقرر در قانون بودجه 1401 کل کشور، ثبت نام 
از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد جدید و جامانده را 

به صورت الکترونیکی آغاز کرد.
سرپرستان خانوارهایی که تاکنون از گرفتن یارانه 
جامانده اند و یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند، 
ابتدا الزم است برای کســب اطالع از آخرین وضعیت 
ثبت نام خود کد دستوری #کد ملی*43857*4* را 
شماره گیری کرده و سپس با مراجعه به آدرس اینترنتی 
my.gov.ir نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه 

خانوار خود اقدام کنند.
متقاضیان برای ثبت نام، نیازی به مراجعه حضوری به 

هیچ سازمانی را ندارند.
    

دولت، مصوبه افزایش 25 درصدی 
کرایه  حمل ونقل عمومی را  باطل کرد 

اقتصادنیوز-وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت 
در نامه ای بــه معاون اول 
رئیس جمهور با موضوع 
افزایش نــرخ حمل و نقل 

درون شــهری پایتخت یادآوری کرده که این افزایش 
نرخ ها با ستاد تنظیم بازار هماهنگ نشده و محمد مخبر 

نیز دستور ابطال افزایش نرخ ها را صادر کرد.
10 روز اســت که نامه ای به رییس شــورای شهر 
تهران رسیده که براساس آن افزایش نرخ 25 درصدی 

کرایه های حمل و نقل عمومی باید باطل شود.
    

افزایش ۳۰ درصدی نرخ تعمیرات 
لپ تاپ و تبلت در کشور

رئیــس اتحادیه فنــاوران رایانــه از افزایش 30 
درصدی نرخ تعمیرات لپ تاپ و تبلت در کشور خبر 

داده اند. 
محمدرضــا فرجی گفت: افزایــش قیمت قطعات 
لپ تاپ و همچنین افزایش دستمزد کارگران باعث تغییر 

در نرخ            ها شده است.

یک کارشــناس مســائل اقتصادی با بیان 
اینکه در بدنه دولت رییسی، مدیران مطیع نظام 
سرمایه داری دیده می شــود، تاکید کرد: این 
جریان به دنبال حاکم شدن نظام سرمایه داری 
در کشور هستند و نظام ســرمایه داری هم به 
دنبال سود حداکثری است. اقتصاد کشور از سه 
بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده 
است در حالی که 18 میلیون نفر عضو تعاونی ها 
هستند، چرا تعاونی ها امروز غیرفعال شده اند، 
امروز تعاونی کشور بی معنی شده و عده ای آنها 
را غارت کردند اما هیــچ مجازاتی برای آنها به 

اجرا نرسید.
ابراهیم رزاقی در گفت وگو با ایلنا با اشــاره 
به تبعات تصمیمات جدیــد اقتصادی دولت 
سیزدهم اظهار داشت: سیاست های اقتصادی 
دولت مبهم اســت. نحــوه پرداخــت یارانه و 
اختصاص کاال برگ نیز روشن نیست. سیاست 

کنترل تورم سیاست درســتی است اما دولت 
چگونه می تواند با حذف ارز ترجیحی و افزایش 
قیمت  کاالهای اساسی نرخ تورم را کنترل کند 
یا کاهش دهد. مگر مشکل کمبود ارز با افزایش 
فروش نفت مرتفع نشد؟ در این شرایط دولت 
چرا باید نســبت به حذف ارز ترجیحی اقدام 

کند و اساسا سیاســت عدم واردات این کاالها 
روشن نیســت.وی ادامه داد: دولت ایرادی که 
به پرداخت ارز 4200 تومانــی وارد کرده این 
بوده، در توزیع و اختصاص ارز ترجیحی فساد 
و رانت ایجاد شده اســت، چرا بــه جای اینکه 
سوءاستفاده گران از ارز ترجیحی حذف شوند، 
دولت ارز یارانه ای مردمی که ۶0 میلیون نفر را 
که تعداد زیادی از آنها زیر خط فقر هســتند را 

حذف می کند؟
این کارشناس اقتصادی مدعی شد: در حال 
حاضر 20 میلیون نفر از مردم کشــورمان زیر 
خط فقر مطلق هستند که در آمارهای رسمی 
اعــداد دیگری اعالم می شــود. همچنین 40 

میلیون نفر از مردم کشور هم درگیر فقر نسبی 
هستند. حاال پرســش اصلی این است، دولتی 
که وعده از بین بردن فقر در کشور را داده برای 
کاهش فقر در کشورمان در 9 ماهه گذشته چه 

اقداماتی انجام داده است؟ 
رزاقی با بیان اینکه پرداخت یارانه 400 هزار 
تومانی خود تورم زا است، افزود: این تصمیمات 
و اقدامات باعث نابودی قربانی های فقر خواهد 
شد. آیا دولت برنامه ای برای شرایط زندگی ۶0 
میلیون ایرانی پس از این افزایش قیمت ها دارد؟ 
آیا فکری برای زندگی این جمعیت شده  است؟

وی گفت: پرسش از دولت این است که چرا 
با این نرخ تورم موجود و فعلی، برای کنترل تورم 

به حذف ارز ترجیحی تکیه کرده، چرا نسبت به 
کاهش هزینه های دولــت و حذف دالالنی که 
واردات را در اختیار دارند، اقدامی نشــد؟ چرا 
جریانی که واردات را در دست دارند و انواع کاال را 
احتکار می کنند، جریانی که به تسهیالت بانکی 
دسترســی دارند و امروز ابربدهــکاران بانکی 

محسوب می شوند، حذف نمی شوند؟
این کارشــناس اقتصــادی تاکیــد کرد: 
نتیجه این سیاست ها اینکه شریف ترین مردم 
کشورمان زیر فشار دالالن مانده اند. هم از نظر 
شرعی و هم از نظر قانونی، سیاست های درستی 
در حال اجرا نیست. دین ما می گوید، معاد برای 
اعتالی انســان به سوی خداســت اما این فقر 
امکان اعتالی انسان را می دهد؟ از سوی دیگر 
قانون اساسی به صراحت دولت را ملزم به تامین 
نیازهای اولیه مردم از جمله به مسکن، خوراک 

و ... کرده  است.

یککارشناسمسائلاقتصادی:

جریان سرمایه داری در بدنه دولت رئیسی نفوذ کرده است


