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ش�هروند| در شرایطی که بانک مرکزی روز شنبه 
نرخ ارز مبادله ای را نسبت ب��ه روز گذشته افزایش داد 
و به 2 هزار و 799 تومان رساند، ب��ازار راه خود را رفت و 
با اخبار خوش از مذاک��رات، به سقوط قیمتی روز قبل 
افزود. دالر تا ساع��ت 17 روز گذشته حدود 90 تومان 
دیگر ریزش پیدا کرد و قیمت اسکناس های آمریکایی 
به 3 هزار و 239 تومان رسید. یورو هم حدود 95تومان 
ریزش قیمت را تجربه کرد تا قیمت 3480 تومان روی 
تابلوهای صرافی دیده شود. قیمت سکه تمام بهار آزادی 
هم 20 هزار تومان سقوط کرد تا روند نزولی قیمت ها بعد 

از حدود 110 روز به ثبت برسد. 
حاال با این قیمت ها و بازگش��ت ب��ه عقب آنها باعث 
شده تا نرخ کنونی دالر در پایان سال، در مقایسه با  سال 
قبل حدود 7 درصد بیش��تر باشد و در عمل نصف تورم 
کنونی )15درصد( رشد داشته باشد. حاال قیمت گذاری 
افزایشی بانک مرکزی برای ارز مبادله ای هم نتوانسته 
مان��ع ریزش ب��ازار شود ام��ا در عمل فاصل��ه ارز آزاد و 
مبادله ای را به مرز 500 تومان رسانده تا  این امید ایجاد 
شود که به زودی ارز تک نرخ��ی واقعی شود زیرا نرخ ارز 
مبادله ای با ارز 2850تومانی بودجه هم فاصله 50 تومانی 

یافته است.
ریزش ادامه دار در بازار ارز

دیروز نرخ های متفاوتی از دالر روی خروجی رسانه ها 
قرار گرفت. قیمت ارز در ب��ازار آزاد را یک رسانه 3 هزار و 
289 تومان عنوان و اندکی بعد دیگر خبرگزاری قیمت 
ارز آزاد را 3 ه��زار و 286 تومان نوشت. این در شرایطی 
بود که تابلوه��ای صرافی ها در محیط ه��ای مجازی با 
تأخیر بیش��تر قیمت گذاری های جدی��د را به نمایش 
می گذاشتند و به نوعی مقابل ریزش قیمت ها، مقاومت 
نش��ان می دادند. در همین زمان پایگ��اه اطالع رسانی 

اتحادیه طال و جواهر 
کش��ور ب��ا سرعت 
بیش��تری ری��زش 
قیمت ها در بازار آزاد 
را به صورت زنده به 
نمایش می گذاشت. 
براس��اس آخری��ن 
اطالعات درج شده 
در این سایت، قیمت 

دالر در بازار تهران در ساعت 17و 40 دقیقه به 2 هزار و 
236 تومان سقوط کرده است.  براساس اعالم اتحادیه 
طال و جواهر کشور دالر در ساعات ابتدایی روز شنبه با 
رقم 3 ه��زار و 316 تومان روی تابلوی صرافی ها قیمت 
خورده بود اما ریزش قیم��ت در طول روز ادامه داشت و 
نرخ ها تا آخرین ساعات روز گذشته به طور مداوم جابه جا 

شد. 
حاال موج ریزش قیمت دالر درست در شرایطی اتفاق 
می افتد که مطابق روند سال های گذشته، قیمت دالر 
به دلیل افزایش تقاضای ارز مسافرتی در اسفندماه سیر 

صعودی را تجربه می کند. 
افزایش فروش ارزهای انباری

فعاالن بازار ارز علت ریزش قیمت ها را اظهارات چند 
روز پیش ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی و دیگر 
مردان اقتصادی کابینه دولت یازدهم می دانند. سیف که 
اخیرا و در حاشیه یک نشست بانکی از تک نرخی شدن 
ارز در  سال 94 خب��ر داده بود، باعث شد کاهش قیمت 
دالر در بازار آزاد رقم بخورد و بالفاصله پس از این اتفاق 
دالر در یک روز کاه��ش 70 تومانی قیمت ها را تجربه 
کند اما این کاهش قیمت ها متوقف نشده و قیمت ارز 
آمریکایی را در بازار تهران به زیر 3 ه��زار و 250 تومان 

کشانده است.
فع��االن ب��ازار با 
اشاره به تداوم ریزش 
قیمت ها ت��ا 3 هزار 
تومان، به »شهروند« 
می گویند ب��ا ایجاد 
موج روان��ی مثبت 
در بازار ارز، صاحبان 
ارزی  ذخای��ر 
دالرهای خود را ب��رای فروش به عرض��ه گذاشته اند و 
همین افزایش تقاضا موجب تداوم ریزش قیمت ها شده 
است چرا که ارزهایی که تاکنون از سوی مردم و برخی 
شرکت ها و فعاالن بازار انبار شده بود، با جو کنونی به بازار 

آمده و جو سقوط را تشدید کرده است.
بهنام اسفندیاری صراف و فعال بازار ارز در این باره به 
»شهروند« می گوید: موج روانی ایجاد ش��ده در بازار و 
امیدواری مردم به نتیجه گرفتن در مذاکرات هسته ای 
باعث شده ای��ن روزها بازار ارز شاه��د عرضه دالرهای 
ذخیره شده خانگی باشد ک��ه همین افزایش عرضه به 

تداوم ریزش قیمت ها دامن زده است. 
ذخایر بزرگ ارزی دالالن به بازار آمد

هوشنگ کالهی دیگر فعال بازار ارز با تأیید اظهارات 
همکارش به »شهرون��د« می گوید: افزایش عرضه تنها 
منحصر به ارایه دالره��ای خانگی نمی شود زیرا حجم 
دالرهای خانگی به اندازه ای نیست ک��ه قیمت دالر را 

یک روزه 90 تومان کاهش دهد. 
وی ادامه می دهد: در ح��ال حاضر عالوه بر دالرهای 
خانگی بیش��تر فعاالن ب��ازار ارز و دالل ه��ا نیز ذخایر 
بزرگ ارزی خ��ود را به بازار عرض��ه کرده اند زیرا عالوه 
بر اخبار منتش��ر شده درباره تک نرخی شدن ارز، نحوه 

قیمت گ��ذاری ارز مبادله ای توس��ط بانک مرکزی نیز 
نش��ان دهنده تالش دولت برای نزدیک ش��دن نرخ ارز 
دولتی و ارز آزاد و در نتیجه کاهش قیمت ها در بازار آزاد 

است. 
او درباره پیش بینی اش از آینده نرخ دالر در بازار آزاد 
نیز توضیح می دهد: اگر یادت��ان باشد با روی کار آمدن 
دولت روحانی نیز در بازار م��وج روانی مثبت ایجاد شد 
و قیمت دالر در خردادماه هم��ان  سال به 2 هزار و 870 
تومان رسی��د این م��وج روانی با سق��وط قیمت نفت 
در بازارهای جهانی نی��ز اتفاق افتاد و دالر ت��ا 3 هزار و 
600تومان در ب��ازار تهران معامله شد. در شرایط فعلی 
که مردم و بازار به نتیجه دادن مذاکرات هسته ای امیدوار 
شده اند قیمت دالر بازهم ریزش را تجربه خواهد کرد اما 
به نظر من نرخ دالر دیگر به زیر 3 هزار تومان نمی رسد 
زیرا دولت بودجه را با دالر 2 ه��زار و 850 بسته است و 
از طرفی پیش بینی می شود قیمت نفت بدون افزایش 
خواهد بود، بنابراین دالر در بازار آزاد به زیر 3 هزار تومان 
نمی رسد. ح��اال ریزش قیم��ت دالر در شرایطی اتفاق 
می افتد که پیش از این بازهم سیاست تک نرخی شدن 
قیمت ارز در البه الی گفته های مدیران مختلف بانک 
مرکزی شنی��ده شده بود و براس��اس برنامه ریزی های 
کابینه یازدهم بنا بود این موضوع در نیمه دوم  سال 93 
کلید بخورد که موضوع به  سال 94 موکول شد. حاال در 
زمانی که امید به نتیجه گرفتن مذاکرات در بین مردم 
و بازار تقویت شده به نظ��ر می رسد بانک مرکزی نیز با 
حرکتی هوشمندانه و نحوه تعیین ن��رخ ارز مبادله ای 
تالش دارد تا مقدمات تک نرخی شدن ارز را در بازار رقم 
بزند. موضوعی که به گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی 
نیازمند تقویت مناسبات بین المللی شبکه بانکی است و 

تلویحا به نتیجه مثبت مذاکرات اشاره دارد. 

حجم مفید آب سد الر صفر شد

 رئیس اتاق اصناف:  دستفروشی
 و »چندشنبه بازارها« ضایعه است

شریعتمداری:  تکنولوژی مراکز اسقاط خودرو 
قرون وسطایی است

حجم بارش های کشور 9 درصد کاهش یافت 

نیمی از بلیت  های نوروزی قطار فروش نرفت

عضو انجمن قطعه سازان:  ۶۰ درصد قطعات 
یدکی بازار بی کیفیت هستند

 مخابرات ایران
 1۰۰میلیون شماره ثابت و سیار دارد

رئیس انجمن لوازم خانگی:  افزایش تعرفه 
قیمت تمام شده محصوالت را باال برد

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی:  
ذخیره سازی 7۰ هزار تن سیب و پرتقال

معاون شرکت منابع آب: تعیین تکلیف 
چاه های غیرمجاز در دشت های کشور

بیزینس مانیتور:  رشد ساالنه یک  تا 
4/4 درصدی بخش  حمل ونقل ایران تا ۲۰19

 سازمان هواپیمایی:
 مجوزی به نام پرواز چارتری نداریم

بدون شرح

گزیده خوانی

   احتم�ال افزای�ش ۲۶۰ه�زار تومانی مزد 
کارگران| ه��ادی اب��وی سخنگوی کان��ون عالی 
انجمن های صنف��ی کارگران ایران ب��ا بیان این که 
افزای��ش 260ه��زار تومانی م��ورد تواف��ق اعضای 
شورایعالی کار است اما اختالف نظر سر فرمول وجود 
دارد، گفت:  فرمول افزایش 260هزار تومانی مزد 94 

یکشنبه شب در جلسه شورا مشخص می شود.

استرداد مبلغ بلیت قطار در صورت تاخیر| 
سیدمحمد راشدی معاون مسافری شرکت راه آهن 
با اش��اره به ف��روش 850 هزار صندلی قط��ار برای 
نوروز گفت:  در صورت تأخیر قطارها در نوروز 50تا 
صددرصد وجه بلیت به مساف��ر پرداخت می شود. 
راش��دی تصریح کرد:  به عنوان مث��ال در قطارهاي 
تهران- مش��هد اگ��ر 3ساعت تاخی��ر داشته باشد 
50 درصد از وجه بلیت برگش��ت داده مي شود و اگر 
5ساعت به 3ساعت اضافه ش��ود صددرصد پول به 

مسافر باز  مي گردد.

8 هزار سایت معتمد فروش اینترنتی |  سعید 
گرکانی نژاد رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت:  حدود 8 هزار سایت 
فروش اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی را از وزارت 
صنعت دریافت کردند. وی با بیان این که 211 سایت 
استاندارد دارنده نماد اعتماد الکترونیکی به عرضه 
کاالها به مردم می پردازد، گفت:  یک هزار و 421 کاال 
و خدمت با تخفیف میانگی��ن 40 تا 50 درصدی در 

جشنواره خرید اینترنتی عرضه شده است.

وزارت جهاد کش�اورزی ابزار نظارت بر بازار 
ندارد| حبیب امینی، مدی��رکل دام و طیور وزارت 
جهاد کش��اورزی از ذخیره سازی 150 هزار تن مرغ 
شب عید برای نخستین بار خبر داد و گفت:  نظارت 
بخش��ی از مدیریت بازار است ولی با توجه به این که 
وزارت جهاد کش��اورزی تامین کننده اس��ت، ابزار 

نظارتی  ندارد.
صدور اعتبارنام�ه منتخبان  ات�اق تهران| 
مجتبی خسروتاج مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت با بیان این که نتایج نهایی انتخابات اتاق های 
بازرگان��ی تا 25اسفندم��اه اعالم می ش��ود، گفت:  
در تهران اعت��راض کتبی به انتخاب��ات نداشتیم و 

اعتبارنامه منتخبان به زودی صادر می شود.

هند مذاک�رات نفتی ب�ا ای�ران را به حالت 
تعلیق درآورد| سه شرکت هن��دی »او.وی.ال، او. 
ان.جی.سی و ایندین اویل« مذاکرات با شرکت ملی 
نفت ایران به منظور توسعه بلوک نفت و گاز فارسی 
»بینال��ود« در خلیج فارس را ب��ه دلیل تهدیدهای 

آمریکا به حالت تعلیق درآورده اند.

عدد خبر

علیرضا فیض بخش رئیس ستاد 
سوخت گفت:  از ابتدای  سال جاری 
تاکنون 320 هزار دستگ��اه خودرو 
فرسوده اسقاط شده که تا پایان سال 
این میزان ب��ه 350 ه��زار دستگاه 
خ��ودرو افزایش خواه��د یافت. وی 
افزود: از آغاز اجرای این طرح تاکنون 
یک میلی��ون و 600 ه��زار خ��ودرو 
فرسوده از رده خارج شده و بیشترین 
میزان اسقاط مربوط به  سال 1389 
با رقم 250 هزار دستگاه خودرو بوده 

است.

بانک مرک��زی اعالم کرد:  طبق 
آمار شعبه واخواست دادگستري 
استان تهران در دي م��اه 93 بالغ 
بر 0/8 هزار ب�رگ سفته و برات 
به مبلغي معادل 155.8 میلیارد 
ریال در شهر ته�ران واخواس�ت 
ش��د. براس��اس گ��زارش بان��ک 
مرک��زی در10م��اه اول امس��ال 
15.5 ه��زار ب��رگ سفت��ه و برات 
به مبلغی مع��ادل 2818 میلیارد 
 ری��ال در شهر ته��ران واخواست 

شد.

حبی��ب اهلل برات��ی مع��اون فنی 
شرکت آب و فاضالب استان تهران 
از اص��الح 300 کیلومت��ر شبکه در  
سال جاری خب��ر داد و گفت: امسال 
براس��اس آم��ار 11ماه��ه 30 هزار 
فقره اصالح انشعاب و ارائه  خدمات 
صورت گرفت. وی با اشاره به این که 
پیش بینی می ش��ود در  سال آینده 
و  آب  خدم��ات  1300کیلومت��ر 
فاضالب ارایه شود، گفت:  سال جاری 
1200 کیلومتر خدمات شبکه آب و 

فاضالب ارایه شد.

تازه تری��ن  گزاش های منتش��ر 
شده، از تراز تجاری ایران نش��ان 
می دهد: کش��ورهای عمده طرف 
معامله با ای��ران از لح��اظ ارزش 
می��زان واردات طی 11ماهه  سال 
1393 ب��ه ترتی��ب کش��ور چین 
 ب��ا 11میلی��ارد و 581 میلی��ون
 دالر و ام��ارات متح��ده عربی به 
ارزش 11 میلی��ارد و 216 میلیون 
دالر و جمه��وری کره ب��ه ارزش 
3 میلیارد و 903 میلیون دالر بوده 

است.

 35۰
هزار

15/5
هزار

3۰
هزار

11/5
میلیارد دالر

خودرو های فرسوده تا پایان  
سال 93 اسقاط می شود

 برگ سفته و برات
 برگشت خورد

انشعاب اصالح و تحویل 
داده شد

 واردات کاالی چینی 
به کشور

وقایع روز

معاون وزیر راه وشهرسازی مطرح کرد 

 انتقاد از شهرفروشی شهرداران
 برای اداره شهر

فارس| پیروز حناچی معاون وزیر راه وشهرسازی 
با اشاره به شهرفروشی برخی شه��رداران برای اداره 
شهر تأکید کرد: این کار از نظر شورایعالی شهرسازی 
و معماری قابل قبول نیست. وی افزود:  الزمه تحقق 
انضباط شه��ری، »تأمی��ن منابع مالی پای��دار برای 
شهرداری ها« و »کاهش هزینه ه��ای جاری توسط 
نظام مدیریت شهری« ب��رای اداره هزینه شهر است، 
باید شهرها ب��ه منابع مال��ی  دست یابند ت��ا اگر  در 
شرایطی قرار بگیرند که یک زمان حتی یک نفر هم 
برای دریافت پروانه ساختمان��ی مراجعه نکند، اداره 
شهرها مختل نش��ود. معاون وزیر راه وشهرسازی در 
پاسخ به پرسشی درخصوص ممنوعیت فروش تراکم 
در کالنشهرها خاطرنشان کرد:  مبحث انضباط شهری 
با موضوع ممنوعیت فروش تراکم از سوی شهرداری ها 
در ارتب��اط مستقیم است و در ای��ن مبحث )انضباط 
شهری( شهرها براس��اس تراکم های مسکونی، رشد 
جمعیت شهر و تنظیم افق آتی در نظر گرفته می شوند 
که به رغم تحقق نیافتن رشد جمعیتی در بسیاری از 
شهرها و نداشتن صرفه اقتصادی، همچنان تقاضای 

خرید و فروش تراکم وجود دارد.

مرغ 8 هزار تومان شد

 خودداری مرغداران
 از عرضه مرغ به بازار برای گرانی

در حالی  که قیمت مرغ در اواسط هفته گذشته در 
سطح خرده فروشی ها به قیمتی بین 6900 تا 7400 
تومان رسیده ب��ود، قیمت این محص��ول امروز در 
خرده فروشی ها به 8 هزار تومان افزایش یافت. مهدی 
یوسف خانی، رئیس اتحادی��ه فروشندگان پرنده و 
ماهی تهران با بیان این که قیم��ت هر کیلو مرغ در 
خرده فروشی ها به 7980 افزایش یافته، گفت: دلیل 
افزایش قیمت عدم عرضه مرغ توسط تولید کنندگان 
به بازار اس��ت. وی افزود: برخی تولید کنندگان برای 
جبران خسارت چندین ماه��ه ناشی از پایین بودن 
قیمت مرغ در چن��د روز اخیر با هماهنگی یکدیگر 
مرغ را کشتار نمی کنند و در سالن های شان نگهداری 
می کنند که به این ترتیب عرضه مرغ کم شده و این 
موضوع باعث افزایش قیمت این محص��ول در بازار 

شده است.

 تردید در اوج گیری  بورس توکیو

  ژاپن تایمز| متوسط شاخص نیکی بورس توکیو 
روز جمعه ب��ه 19254.25 واحد رسید که باالترین 
سطح طی 15 سال گذشته است. این امر نشان دهنده  
ادامه روند صعودی بازار سهام ژاپن است. مقامات ارشد 
دولتی  دلیل این روند را روش های اقتصادی» شینزو 
آبه«  و سیاست های مالی می دانند. اما تحلیلگران و 
تجار همچنان بادیده ش��ک وقایع را نظاره می کنند.  
تمام فعاالن بازار می دانند بورس توکیو بازخرید سهام  
صندوق های عموم��ی توسط صاحبان آن   وضعیت 

مساعدی یافته است.

 کمک 4 میلیارد دالری کویت به مصر

  عرب تایم�ز| در اجالس سه روزه شرم الش��یخ 
که روز جمعه افتتاح شد، شیخ صباح االحمد الجابر  
امیر کوی��ت اعالم کرد از طری��ق  ابزارهای مختلف، 
4میلیارد دالر در بخش های مختلف اقتصادی مصر 
سرمایه گذاری خواهد کرد. به گفته امیر کویت، این 
سرمایه گذاری بخشی از حمایت بی حد و مرز کویت 
برای ایجاد امنیت وثبات در این کشور است تا فضایی 

مناسب برای رشد  اقتصادی در مصر فراهم شود.

کیوسک اقتصادی

»شهروند« از چرایی افزایش ارزش ریال در برابر دالر گزارش می دهد

 هجوم 
 ارزهای انباری  به بازار

ش�هروند| چن��د روزی است که قیم��ت ارز 
روی م��وج خوش بینی به مذاک��رات هسته ای در 
حال ن��زول است این افت ارزش ه��م در حالی رخ 
می دهد ک��ه به طور سنتی قیمت ه��ا در روزهای 
آخر  سال و باال رفتن تقاض��ا، افزایش هم می یابد. 
به این ترتیب فعال بازار گرفتار بالتکلیفی و هیجان 
است و نمی توان به سادگی پیش بینی کرد که در 
روزهای آینده چه اتفاقی برای قیمت ها خواهد افتاد 
یعنی معلوم نیست روند نزول کماکان ادامه خواهد 
داش��ت یا این که ت��ب خوش بینی ب��ازار به زودی 
فروکش می کن��د و قیمت ارز دوب��اره اوج خواهد 
گرفت. مهدی تق��وی اقتصاددان امی��دوار است 
این روند نزول ادامه داشته باشد تا اقتصاد و تولید 
کش��ور جان تازه ای بگیرد، البته این خوش بینی 
منوط است به نتیجه گرفتن از مذاکرات هسته ای 

و افزایش دوباره قیمت نفت.
او درخصوص دالیل نوسان ه��ای قیمت ارز در 
سال های گذشته به »شهرون��د« گفت:  ارزش هر 
دالر در  س��ال 57 حدود 7تومان ب��ود اما این رقم 
در سخت ترین سال های جنگ به 100تومان هم 
رسید با پایان گرفتن جنگ هم قیمت ها شکست 
و ارزش دالر به 50تومان رسید اما بیشترین جهش 
قیمتی قطع��ا در زمان دولت نه��م و دهم صورت 
گرفت. شاهکار احمدی نژاد هم این بود که ارزش 
دالر را از 900 تومان به 4 هزار تومان رساند آن هم 
در سال هایی که نفت بی��ش از 100دالر به فروش 

می رف��ت و بیش��ترین 
درآمد نفت��ی به حساب 
ایران واری��ز می شد. این 
کارشن��اس اقتص��ادی 
تأکید کرد:  ظرف 8 سال 
سیاست های دولت نهم 
و ده��م ارزش پول ملی 
را به ش��دت کاهش داد 
به عبارت دیگر در دولت 
احمدی ن��ژاد منحن��ی 
هزینه تولید به سوی باال 
حرکت کرد و به منحنی 

عرضه هم به سمت چپ و باال کشیده شد در نتیجه 
تورم و نرخ بیکاری افزایش یافت. جالب تر از همه 
این که منحنی فیلیپس )رابطه تورم و نرخ بیکاری( 
که همیشه باید منفی باشد توسط دولت وقت نقض 
و مثبت شد این بدان معناست که هم تورم افزایش 

یافت هم بیکاری! 
او ادامه داد:  ضریب جینی هم در این مدت نه تنها 
کاهش نیافت بلکه فاصله فقی��ر و غنی به شدت 
افزایش یاف��ت این همه نیز نتیج��ه سرهم بندی 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ه��ا از سوی دولت 

احمدی نژاد بود.
ارزانی ناشی از خوش بینی است

تق��وی کاهش قیم��ت ارز در روزه��ای اخیر را 
هم ناش��ی از خوش بینی مردم به نتیجه مذاکرات 

هست��ه ای ذکر ک��رد و 
اف��زود:  م��ردم به خاطر 
دارند ک��ه وقت��ی برای 
نمایندگ��ان  اولین ب��ار 
فعل��ی ایران ب��ا غرب به 
توافق رسیدند و بخشی 
از اموال بلوکه ایران آزاد 
شد تزریق ارز بیش��تر به 
ب��ازار قیمت ها را کاهش 
انتظ��ار  بنابرای��ن  داد، 
می رود ک��ه در ادامه هم 
اگر بازهم قدمی دیگر به 
جلو برداشته شود و تیم مذاکره کننده موفق به لغو 
تحریم ها یا آزاد شدن بخش دیگری از اموال ایران 
شود باز هم قیمت ارز با کاهش مواجه خواهد شد و 

روند نزول شدیدتر هم خواهد شد.
او گف��ت:  سفته بازه��ا در بازار ه��م پیش بینی 
می کنند که در صورت حصول توافق، قیمت ارز باز 
هم کاهش یابد اما در این میان باید متغیری دیگر را 
هم در نظر گرفت و در معادالت لحاظ کرد؛ متغیری 
به نام قیمت نفت. واقعیت این است که قیمت نفت 
به شدت کاهش یافته و این کاهش هم به معنای 

افت درآمدهای نفتی است. 
همه چیز منوط به نفت و مذاکرات

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:  بخش بزرگی 
از درآمد کشور از محل فروش نفت به دست می آید 

به این ترتیب افت قیمت نفت یعنی کاهش ارزی 
که به اقتصاد ایران تزری��ق می شود با این تفاسیر 
امیدواریم که افت قیمت ارز که طی روزهای اخیر 
لتفاق افتاده است ادامه داشته باشد، البته این امر 
منوط به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و توقف 
کاهش ارزش نف��ت خواهد بود. تقوی درخصوص 
شائبه تمایل دولت به حفظ حداقل قیمت 3هزار 
تومان برای دالر گفت:  اگر دولت واقعا چنین نیتی 
داشته باشد قطعا باع��ث تاسف است چون هرچه 
ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی افزایش یابد 

تولید و اقتصاد کشور رونق بیشتری خواهد گرفت.
او با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در 
 سال گذشته مبنی بر ضرورت حفظ حداقل قیمت 
3 هزار تومان برای دالر تأکید ک��رد:  این موضوع 
از سوی وزیر اقتصاد تکذی��ب شد چون طیب نیا 
به عنوان یک اقتصاددان خوب می داند که هر چه 
دالر ارزان تر ش��ود تولید حال و روز بهتری خواهد 
داشت. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:  البته 
دلیل بانک مرکزی برای این تصور هم روشن است. 
دالرهای نفتی بعد از ورود به کشور ابتدا در اختیار 
بانک مرکزی قرار می گیرد و بعد از تبدیل به ریال 
به دولت تحویل می شود یعنی دولت می تواند ریال 
بیش��تری در اختیار دولت قرار دهد اما این درآمد 
بیشتری از محل مالیات ها باید تأمین شود یعنی 
درآمدهای مالیاتی باید جایگزین درآمدهای نفتی 

شود. 

پیش بینی آینده بازار و دالیل سقوط آزاد ارز در گفت وگو با مهدی تقوی: 

دالر باز هم ارزان تر خواهد شد

تغییرات نرخ در بازار طال و ارز )تومان(
نرخ ساعات نوع

ابتدایی شنبه
نرخ ساعات 
پایانی شنبه

 نرخ روز 
پنجشنبه

 نرخ روز
چهارشنبه

دالر

یورو

پوند

گرم طال 18 عیار

سکه تمام بهار

3 هزار و 316

3 هزار و 557

5 هزار و 66

93 هزار و 868

922 هزار

3 هزار و 236

3 هزار و 468

4 هزار و 927

92 هزار و 945

910 هزار

3 هزار و 339

3 هزار و 562

5 هزار و 126

95 هزار و 20 

939 هزار

3 هزار و 383

3 هزار و 600

5 هزار و 156

94 هزار و 930

954 هزار

 9۰تومان دالر
 95تومان یورو 

۲۰ هزار تومان سکه

ریزش ها 
در یک روز 

رکورد زد 


