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تغییرنرخ برابري ارزها
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شهروند| دولت حسن روحانی که ساختمان پاستور 
را با دالر 3 هزارو575 تومانی تحویل گرفته است، حاال در 
آخرین روزهای کاری کابینه یازدهم دالر را با متوسط 
قیمت 3 هزارو611 تومانی تحویل می دهد. این موضوع 
درحالی رخ می دهد که محمود احمدی نژاد کابینه اش را 
با دالر 904 تومانی در  ســال 84 تحویل گرفت و با دالر 
3 هزارو575 تومانی تحویل داد. حاال بازگشت آرامش به 
بازار ارز را یکی از مهمترین دستاوردهای کابینه یازدهم 
می دانند. هنوز خیلی ها تصویر صف های طوالنی مقابل 
صرافی ها را به یاد می آورند. تغییر لحظه به لحظه قیمت 
دالر که همه چیز را متأثر می کــرد. از کاالهای بزرگ و 
اساســی زندگی روزمره گرفته تا لوازم کوچک و جزیی 
که کســی تصورش را نمی کرد. همــان روزهایی که 
دالر دالالن را یک شــبه به عرش نشاند و سرمایه ها را از 
کارخانه ها خارج کرد و به سمت داللی کشید. روزهایی 
که تولیدکنندگان از ترس دالر ناآرام دست نگه داشته 
و مواد اولیه مورد نیاز خــود را وارد نمی کردند که مبادا 
معادالت به هم بخورد و یک شبه به خاک سیاه بنشینند. 
از این طرف، متحکران کاالهایی را که ارزان وارد کرده و 
در انبارها چیده بودند، با نوسان نرخ دالر لحظه به لحظه 

تغییر قیمت می دادند. 
در بازار ارز راه را درست رفتیم

به طور حتم یکی از دســتاوردهای مهم دولت پس از 
برجام را باید ایجاد ثبات در بازار ارز و تالش دولت برای 
از بین بردن ارز چند نرخی و فســادآور دانست. اگرچه 
در اواخر  ســال جهشــی درقیمت ارز صــورت گرفت 
ولی آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد نوسان نرخ 
ارز درطول 3.5 سال گذشــته به طور طبیعی درمسیر 
مناسبی حرکت کرده اســت. البته دربرخی ایام،  سال 
التهاب بر بازار ارز ســایه افکنده است. شاید بزرگترین 
هیجان ایجادشده در بازار ارز طی سه سال گذشته در آذر 
و دی 95 رقم خورد. دراین ماه نرخ دالر از 4 هزار تومان 
عبور کرد اما ماه یازدهم  سال را باید فصل آرامش بازار ارز 
نامید. دراین ماه هیجان ناشی از انتصاب رئیس جمهوری 
جدید آمریکا تخلیه شــد و بهای دالر در بازار به حدود 
3 هزارو800 تومان رســید. هرچند که ثبات بازار ارز از 
روشن ترین نقاط پرونده عملکردی بانک مرکزی و دولت 
یازدهم به شــمار می آید، اما به باور برخی از تحلیلگران 
اقتصادی آنچه بیش از تثبیت ارز اهمیت دارد، تثبیت 

نرخ حقیقی ارز است. 
هزینه های سیاسی اجرای یک طرح 

حمیدرضا برادران شرکا که از مدافعان واقعی سازی 
بهای ارز است، به »شهروند« می گوید: شاید گرایش های 
سیاسی حکم کند که دولت در کارزار انتخاباتی باید از 
تحوالت اقتصادی چون یکسان ســازی و واقعی سازی 
قیمت ارز اجتناب کند، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد 

کشور جاری است و نباید به اهداف سیاسی گره بخورد. 
او که معتقد اســت دولت نباید اقدامــات اقتصادی 
را مشــروط به بعد از انتخابات کند، از لزوم تثبیت نرخ 
حقیقی ارز به »شــهروند« می گوید. او با اشاره به تأثیر 
تحرکات سیاسی بر بازار و رفتار های هیجانی درقیمت 
دالر، ادامه داد: جهش های قیمت دالر درماه های اخیر 
نشان داد که سیاســت های ارزی اعمال شده، بازار ارز را 

چندان در برابر محرک ها مصون نساخته است. این گونه 
به نظر می رسد که میان ضرباهنگ نوسان دالر و تحوالت 
سیاسی داخلی و بین المللی پیوندی عمیق برقرار شده 
و این چســبندگی، جهت حرکت نرخ را دست کم در 

بازه های کوتاه مدت تعیین می کند.
این اقتصاددان با بیان این که نرخ ارز باید متناسب با 
تورم داخلــی و تفاوتش با تورم خارجی تعدیل شــود، 
ادامه داد: اصرار بر پایین نگه داشــتن نــرخ ارز، تبعاتی 
مانند کاهش تراز آن، کاهــش رقابت پذیری اقتصاد و 
کاهش صادرات ذخایر ارزی کشور و مهم غیرنفتی دارد. 
ازطرفی بسیاری از برنامه های بلندمدت دولت ازجمله 
جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات و توسعه 
صادرات غیرنفتی، در گرو اصالح نظام ارزی اســت که 

امیدواریم از نیمه دوم  سال آینده محقق شود.
دراین میان پیش بینی برخی دیگر از تحلیلگران این 
است که دولت به سبب حضور در کارزار انتخاباتی  سال 
1396 افســار ارز را در دست خواهد گرفت و با تمام قوا 
از وقوع نوســانات ارزی جلوگیری خواهد کرد.  هادی 
حق شناس اقتصاددان پیشتر به »شهروند« اعالم کرده 
بود که بعید می دانم دولت در فرصت باقیمانده به اصالح 
سیاست های ارزی دســت بزند. او ادامه داد: هرچند که 
متولیان نظام بانکی نامناســب بودن شرایط اقتصادی 
را عامل اصلی به تأخیرافتادن اصالحات ارزی درکشور 
عنوان می کنند، اما می توان احتمال داد نگرانی دولت از 
افزایش نرخ ارز و بهره برداری سیاســی رقبای دولت در 
آســتانه انتخابات، مانعی برای اصالح نظام ارزی کشور 

بوده است. 
 کنترل شاخص های اقتصادی  

دراین میان هســتند کســانی که به دفاع تمام قد 

ازعملکرد اقتصادی دولــت می پردازند. بهادر احرامیان 
عضو هیأت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره 
به عملکرد دولت یازدهم در تثبیت بــازار ارز می گوید: 
باید دید دولت چه شرایطی را تحویل گرفته است. بعد 
از چهار سال به نظرم دولت باید دستاوردهای خود را با 
12 تا 10 سال گذشته مقایسه کند و اقدامات خود را در 

خنثی کردن خطرات و مشکالت بسنجد.
وی ادامه می دهــد: دولت درمیان حجــم بزرگی از 
مشکالت جدید ســرکار آمد و شــاید نتوانسته باشد 
قله های جدید را درکارنامه اش ثبت کند، اما همین قدر 
که توانسته تا حد زیادی مشکالت گذشته را برطرف یا 
کنترل کند، بزرگترین دستاورد آن محسوب می شود. 
بنابراین به نظرم این دولت می تواند برای چهار سال آینده 

نیز زمام کشور را در دست بگیرد.
دولت هنوز درحال آواربرداری است

عضو اتــاق بازرگانــی با اشــاره به بحران اساســی 
درشاخص های اقتصادی کشور در دولت گذشته تأکید 
می کند: نباید فراموش کرد که ما هنــوز درحال دادن 
هزینه های فروریختــن اقتصاد در دو دولت گذشــته 
هستیم. هنوز آواربرداری اقتصاد ملی تمام نشده است. 
نباید اجازه دهیم که دولت بعدی هم چوب تصمیمات 

سیاسی این دولت را بپردازد. 
این فعال بخش خصوصی البته معتقد است که نرخ 
ارز باید براساس یک استراتژی بلندمدت مثال 10 ساله یا 
حتی 20 ساله به نفع بخش خصوصی و توسعه صادرات 
کشور تعیین شــود. یعنی بانک مرکزی یک استراتژی 
بلندمدت درحمایت از توسعه صادرات داشته باشد که 
صادرکنندگان بتوانند بازارهای خارجی را با کاالهایی که 
مزیت رقابتی داریم، پر کنند نه این که نرخ ارز با توجه به 

فشارهای سیاسی تعیین شود. خصوصا که نرخ تورم های 
دورقمی و حتی باالی 5 درصد هم بــه صادرات ضربه 

می زند، اگر نرخ ارز تعدیل نشود.
بازار ارز در  سال 96 

اما ســوال اینجاســت که بازار ارز در  ســال 96 چه 
رویکردی را دنبال خواهد کرد. برادران شرکا اقتصاددان 
می گوید: با بهبود انتظارات و بهبود نسبی وضع ذخایر 
ارزی کشور، بازار ارز در  ســال 95 درمجموع با آرامش 
نسبی مواجه بود و نوسانات فصلی نیمه دوم  سال 1395 
نیز، با تداوم جریــان صادرات 1396 بــا دخالت بانک 

مرکزی مدیریت شد. 
او با بیان این کــه مدیریت بــازار ارز در ایران دولتی 
اســت، افزود: با توجه به وضع مناســب ذخایر نفتی و 
تأمیــن ورودی ارز مورد نیاز کشــور و احتمال تقویت 
نسبی قیمت ها، نباید چندان نگران بی ثباتی بازار ارز در  

سال جاری بود. 
درعین  حال، عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز ازجمله 
درآمدهای ارزی، نرخ رشــد اقتصادی، نرخ تورم و تراز 
تجاری، اکنون درشرایطی قرار ندارد که به بازار فشار وارد 
کند و براساس شواهد موجود، میزان عرضه، تقاضاهای 
موجود را پاســخ خواهد داد. مگر آن که نیرویی، عرضه 
ارز را دربازار مختل کند. شــاید به مثابه همان کسانی 
که اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از 
رفتارهای محیرالعقولشان می گوید: »گروهی ارزهایی 
را درصرافی ها می خرند که آدم متحیر می ماند این پول 
را برای چه می خواهند. مثال می روند چند  میلیون دالر 
می خرند. باید دید این ریال از کجا آمده و این دالر به کجا 
می رود. او گفته است که خریدوفروش حجم باالی ارز، 

بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.«

سایر بازارها

ویژه
محمدعلی شربتدار:گلستان| مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای اســتان گفت: آب یکــی از مهم ترین 
مولفه ها در بحث تولید و اشتغال است و امسال با توجه 
به شعار سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می بایست 
در چهار چوب قانون در تحقق این شعار کوشا باشیم و 
پاسخگویی به ارباب رجوع را نیز سرعت ببخشیم.    به 
گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای استان 
گلستان، در نشســت عمومی کارکنان شرکت با مدیر 

عامل، مهندس نظری با اشاره به شعار سال که توسط 
مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، اشــتغال و 
تولید نامگذاری شده اســت، گفت: همه تکلیف داریم 
مملکت را در برابر تهدیدات مقاوم کنیم و با برنامه و هدف 
و تالش مضاعف کار کنیم و یقین دارم شــما مدیران و 

همکاران از عهده این مهم بر می آیید. وی تصریح کرد: 
در حوزه آب می بایست قوانین دست و پاگیر شناسایی 
شود و قوانینی که گاهی دست متخلفان را در تخلفات 
باز می گذارد نیز تصحیح شود. مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای استان، در ادامه با اشاره به اینکه ما برای تولید 

و اشتغال نیاز به حفظ و حراست از آب های زیرزمینی 
را داریم، گفت: حفظ وحراست از آب های زیرزمینی و 
در کنار آن تولید واشتغال ضروری است و می بایست با 
بازنگری در برنامه ها و ارایه تمهیدات در هر دو موضوع 
تالش کنیم. مهندس نظری تصریح کرد: در سال جدید 
وضعیت آبی خوبی نداریم و در بارش های استان نسبت 
به سال گذشته 30 درصد و نسبت به دراز مدت کاهش 

12 درصدی را شاهد بودیم.

ویژه
مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان گفت: بسیاری 
از فعالیت های راهسازی در شرایط نامساعد مالی انجام 
شــده اســت. به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی 
هرمزگان، مهندس غالمحســین شــیری در نشست 
مشــترک با حســین هاشــمی تختی نماینده مردم 
بندرعباس، حاجی آباد، قشم، خمیر و ابوموسی، مهندس 
علیرضا مجرد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  و 
با حضور دهیاران و اعضای شورای اسالمی بخش تخت 
افزود: علیرغم مشکالتی که در روند احداث جاده در حوزه 
روستایی بخش تخت داشــتیم اما تمام تالش خود را به 
کار گرفتیم تا بیش از آنچه که تعهد داشتیم انجام دهیم. 

شیری با بیان اینکه در این حوزه و شهرستان بندرعباس 
بیش از آنچه که تعهد داشتیم در حوزه راه روستایی کار 
کرده ایم، گفت: در شــرایط عادی تنها 10 کیلومتر راه 
روستایی باید در این حوزه انجام می شد اما با اجرای طرح 
1000 کیلومتر راه روستایی نزدیک به 200 کیلومتر راه 
روستایی احداث و بازسازی شده اســت. مدیرکل راه و 
شهرسازی هرمزگان خاطرنشان کرد، در حال حاضر 137 

کیلومتر راه روســتایی در حوزه شهرستان بندرعباس 
زیرسازی و 112 کیلومتر نیز آسفالت شده است. وی در 
عین حال به بازسازی 78 کیلومتر دیگر از راه روستایی 
بندرعباس اشــاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن مجموع 
فعالیت ها نزدیک به 200 کیلومتر راه روســتایی ایجاد 
شده است. وی همچنین به آمار راه روستایی هرمزگان 
اشــاره کرد و افزود: در اجرای طــرح 1000 کیلومتر راه 

روستایی 842 کیلومتر زیرسازی انجام و 577 کیلومتر 
آماده آسفالت است. همچنین 474 کیلومتر از این میزان 
آسفالت شده است. شیری ادامه داد، عالوه بر موارد ذکر 
شده، 314 کیلومتر راه روستایی دیگر نیز بازسازی شده 
است که با احتساب همه این فعالیت ها نزدیک به 800 
کیلومتر راه روستایی احداث شده است. حسین هاشمی 
تختی نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، خمیر 
و ابوموسی نیز در این جلسه با اشاره به نیاز راه روستایی 
در هرمزگان و بویژه مناطق تخت گفت: خوشبختانه با 
اجرای طرح 1000 کیلومتر راه روســتایی فعالیت های 

قابل توجهی انجام شده است.

تقویت ۳۱۱ واحدی بورس تهران 

شــهروند| شــاخص کل قیمــت و بازده 
 نقدی درپایــان معامالت دیروز چهارشــنبه

30 فروردین ماه 96 با افزایــش 311واحدی 
روی رقــم 788 هــزارو651 واحد ایســتاد. 
شــاخص کل هم وزن نیز با افزایش 88واحدی 
به عدد 17 هزارو 91 واحد رســید. روز گذشته 
همچنین شاخص ســهام آزاد شناور با افزایش 
359واحــدی به عــدد 86 هــزارو802 واحد 

رسید.
شــاخص بازار اول نیــز درحالی بــا افزایش 
365واحــدی به رقــم 54 هــزارو929 واحد 
دســت یافت که شــاخص بازار دوم با افزایش 
974واحدی عــدد 172 هــزارو393 واحد را 
تجربه کرد. شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز 
دیروز با افزایــش 2واحدی روی رقم 907واحد 
بســته شــد. ارزش معامالت کل بورس دیروز 
تهران بــه بیــش از 286 میلیارد تومــان بالغ 
شدکه ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد 
و259 میلیون ســهم و اوراق مالی قابل معامله 

طی 79 هزارو158 نوبت دادوستد بود.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

 سرمایه گذاران خرد بورس 
دست نگه دارند

ایلنا| معــاون ســازمان بــورس با هشــدار به 
سرمایه گذاران انفرادی در بورس در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار داشــت: سهامداران خرد 
بیشترین تأثیرپذیری را از نوسانات بورسی ناشی از 
جو انتخاباتی خواهند داشت. علی سعیدی گفت: 
درکشــورهای مختلــف زمانی کــه بحران های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وجود می آید، در 
دوره مشخصی بین یک تا سه ماه قیمت های سهم 
کاهش می یابد و باز هم به طور متوسط به جای اول 

خود بازمی گردد. 

مراقب روغن زیتون قاچاق باشید

 
مهر| عضو شورای ملی زیتون با بیان این که مصرف 
روغن پومیس برای انسان خطرناک است، ازمردم 
خواســت ازخریــدن روغن زیتون هــای قاچاق 
خودداری کننــد. نــادر جاللت با بیــان این که 
روغن زیتــون درجه  بندی هــای مختلف ازجمله 
فرابکر، بکــر، معمولی، المپانت، تصفیه شــده و 
پومیــس دارد، اظهار داشــت: فرابکر بهترین نوع 
روغن زیتون اســت، اما در ایران متاسفانه گاهی ما 
شاهد هستیم روغن پومیس به جای بکر یا فرابکر و 
بــا قیمت های باال بــه مصرف کننــدگان عرضه 
می شود. گفتنی است؛ قیمت هر لیتر روغن فرابکر 
حدود 40 هزار تومان است. او با بیان این که قیمت 
روغن پومیس در دنیا حدود یک دالر است، گفت: 
این روغن قابل خوردن نیست، دستگاه های مربوطه 
نیز جلــوی واردات آن را گرفته اند، با این حال این 
محصول به شکل قاچاق وارد کشور و لیتری بین 20 

تا 25 هزار تومان فروخته می شود. 

 آغاز مرحله دوم 
ساماندهی سهام عدالت 

 ایرنا| مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی 
با اشاره به آغاز مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت از 
دقایق نخستین بامداد دیروز از مشموالن خواست 
تا شماره شبای حساب های بانکی خود را با ورود به 
صفحات شخصی خود دراین سامانه وارد کنند. به 
گفته جعفر سبحانی طی  مرحله دوم ساماندهی 
سهام عدالت، مشــموالن می توانند با مراجعه به 
سامانه به آدرس www.samanese.ir به اعالم 
شماره شبای 24 رقمی حساب بانکی خود همراه 
با IR اولیه بپردازند. همچنین شــماره شــبا برای 
پرداخت سود سهام عدالت  سال 95 به مشموالن 
دریافت می شود که امید می رود از نیمه دوم امسال 
و با اعالم سود 60 شرکت سرمایه پذیر، سود سهام 

عدالت به حساب افراد واریز شود.

ویترین خانواده

نوبرانه

با دوربین عکاسی سلفی بگیرید

مهر| این روزها بسیاری از گوشی های هوشمند به 
دوربین هایی برای تهیه عکس های ســلفی مجهز 
هستند، اما حاال این قابلیت به دوربین های عکاسی 

حرفه ای هم سرایت کرده است.
پاناسونیک با عرضه دوربین Lumix ZS70 اولین 
 Lumix .گام را در ایــن زمینه برداشــته اســت
ZS70 که جایگزینی برای دوربین ZS60 محسوب 
می شود، مجهز به حسگر 20.33 مگاپیکسلی برای 
عکاسی است که نسبت به حسگر 188 مگاپیکسلی 
دوربین قبلی پیشرفته تر شده است. روی این دوربین 
یک نمایشگر لمسی 3 اینچی برای قاب بندی مناسب 
عکس های ســلفی هم نصب شــده و اگر کاربران 
عالقه مند به تهیه عکس های سلفی باکیفیت و حتی 
با حالت 4k باشند، می توانند از آن استفاده کنند. 
قیمت این دوربین که در اواخــر ماه آینده میالدی 

عرضه می شود، 450دالر است.
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قیمت انواع سشوار حرفه ای

قيمت)تومان( مدل

۲۳۰ هزار پرومکس مدل 784۲

۲۰۵ هزار BHD17۶ فيليپس مدل

1۵۹ هزار D41۳PSDE بابيليس مدل

14۳ هزار پرومکس مدل 7۳۵۰

47۹ هزار BABV۲RE بابيليس مدل

۲۶1 هزار BABV۲RE بابيليس مدل

۳84 هزار AC۹۰۹۶ رمينگتون مدل

18۵ هزار ۶۶۰۹E بابيليس مدل

1۵۰ هزار 1۰۰1-AC سورکر مدل

۶41 هزار ۶۰۰۰E بابيليس مدل

۲۹۳ هزار پرومکس مدل 78۶۵

48۵ هزار BABFB1E بابيليس مدل

۲78 هزار ۶۶14SDE بابيليس مدل

۲77 هزار  AC8۰۰۰ رمينگتون مدل

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/00- 16/30

-

آب از مولفه های موثر در تولید و اشتغال است

 بیش از تعهد در شهرستان بندرعباس 
راه روستایی احداث کردیم

خبر
 جذب بیش از 2۱ هزار مشترک گاز 

درسال گذشته
محمدعلی شربتدار:گلستان|  به گزارش روابط 
عمومی  مهندس صفرعلی جمال لیوانی درگفت وگو با 
پایگاه خبری گازگلستان از جذب تعداد21 هزار و 160  
مشترک درسال 95 خبر دادکه با احتساب مشترکین 
سنوات گذشته  شمار مشــترکین شرکت تاکنون  به 
بیش از 520 هزار و 840  مشترک رسید.   وی افزود: از 
برنامه های مهم این شرکت تسریع در فرآیند گازرسانی  

و همچنین جذب مشترکان گاز در بخش های مختلف 
استان  بویژه بخش صنعتی است که می تواند زمینه ساز 
بسیار مهمی برای افزایش سطح تولید و اشتغال باشد.
مهندس جمال لیوانی افزود:در ســال گذشته  اجرای  
394 کیلومتر شبکه  ،نصب  افزون بر 8650 انشعاب، 
بهره مندی  19 هــزار و 520  خانــوار از گاز طبیعی  و 
همچنین گاز رسانی به  64  روستا و 51 واحد صنعتی 
عمده  از برنامه های محقق شده این شرکت بود  ضمن 
اینکه عملیات گازرســانی به تعداد 35 روستا نیز  در 

مرحله    اجرا می باشد.

خبر
یک کارخانه لبنی در گلستان موفق به 
اخذ مجوز صادرات به کشور روسیه شد

محمدعلی شربتدار:گلســتان| بــه گزارش 
روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی استان گلستان:  
دکتر محمود رضا وفایی مدیر کل دامپزشکی استان 
گلســتان اعالم کرد:یک واحد کارخانه لبنی  پس از 
بازدیدها و ممیزی های انجام شده و انطباق شرایط 
های فنی بهداشتی مورد نظر  پس از اخذ کد صادراتی 
محصــوالت) IR ( موفــق به اخذ مجــوز صادرات  

محصوالت خود به کشور روسیه شد .
وفایی افــزود: تا کنون در کشــور 9کارخانه لبنی 
موفق به دریافت این مجوز شــده اند که در اســتان 
گلستان این واحد تنها کارخانه دارای این مجوز است.

مدیر کل دامپزشکی اســتان یادآور شد:  مجوز 
صادرات به کشور روسیه، تنها به کارخانجات لبنی 
که دارای کد صادراتی IR و  ســامانه بهداشــتی  
HACCP  بــوده و موافقت هــای الزم را پس از 
ممیزی رســمی تیم  ممیزی سازمان دامپزشکی 

دریافت نماید اختصاص می یابد.

نوسان لحظه ای قیمت ارز در دولت یازدهم کنترل شد

مهار دالر
  حسن روحانی کابینه یازدهم را با دالر 3575 تحویل گرفت و میانگین نرخ دالر در آخرین سال دولت یازدهم 3611 تومان است

  محمود احمدی نژاد ساختمان پاستور را با دالر 904 تومانی تحویل گرفت و با دالر 3575 تومانی تحویل داد


