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اقتصاد

افتتاح اولین مرکز گردشگری سالمت 
استان قم با مشارکت »بانک گردشگری«

| اولین مرکز گردشگری سالمت استان 
قم، در ایام دهه فجر و در آســتانه بزرگداشت 
پیروزی انقالب اسالمی، در شهرستان قم افتتاح 
شد.اولین مرکز گردشگری سالمت استان قم، 
در ایام دهه فجر و در آستانه بزرگداشت پیروزی 
انقالب اسالمی، در شهرســتان قم افتتاح شد. 
به گزارش کائنات و به نقــل از روابط عمومی 

بانک گردشگری، »مرکز اقامتی- سالمت الوند«، شامل هتل، مجموعه 
ورزشــی، کلینیک توان بخشی، اســتخر آب درمانی و مراکز خدماتی با 
مشــارکت اعتباری این بانک در مســاحتی بالغ بر 660 متر مربع و در 
چهار طبقه با هدف گسترش ظرفیت های گردشگری سالمت با حضور 
نمایندگان بانک، جمعی از مسئولین استانی و فعاالن بخش سالمت در 
کشور به بهره برداری رســید.با افتتاح این مرکز از محل اعتبارات بانک 
گردشــگری، انتظار می رود عالوه بر حل بخشی از مشکالت مردم شهر 
مقدس قم در حوزه درمانی، امکان پذیرش مسافرین نیازمند به اقدامات 
درمانی مرتبط نیز فراهم شود. دراین مرکز، خدماتی مانند توان بخشی و 
باز توانایی برای بیماران حرکتی و همچنین خدمات پوست و زیبایی به 
گردشگران ارایه می شود.گفتنی است بانک گردشگری به عنوان بانک 
عامل صندوق توسعه ملی در حوزه گردشگری، تأمین اعتبار پروژه های 

بخش گردشگری را همواره در دستور کار داشته است.

 »بانک شهر« متعلق
به تمامی شهروندان است

| مدیر عامل بانک شــهر با تاکید بر 
اینکه در طی سال های گذشته هیچگاه از نقش 
خود در توســعه و آبادانی شــهرها و بخصوص 
شهرهای کوچک کشــورمان غافل نبوده ایم، 
گفت: بانک شــهر، متعلق به تمامی شهروندان 
اســت.به گزارش کائنــات و به نقــل  از مرکز 
ارتباطــات و روابط عمومی بانک شــهر، دکتر 

حسین محمد پورزرندی شب گذشته با حضور در بخش گفت وگوی ویژه 
برنامه   » تهران 20 » ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان شهرهای 
کوچک و کالن شــهرها را   ، ماموریت اصلی بانک شــهر  عنوان کرد و 
گفت: خوشبختانه برای تحقق این امر ، از همه توان خود استفاده کرده 
و خواهیم کرد.مدیر عامل بانک شهر با بیان اینکه طی چند سال اخیر، 
30هزار میلیارد تومان در خصوص توسعه شهری سرمایه گذاری کرده 
ایم، خاطرنشــان کرد : نیمی از این رقم در راستای توسعه حمل و نقل 
عمومی و نیمی دیگر در پروژه های زیرســاختی شهرها سرمایه گذاری 
شده است.پورزرندی ادامه داد: امروز  بیش از 70 درصد مردم کشوردر 
شهرها زندگی می کنند که این موضوع مسئولیت شهرداری ها و بانک 
شهر را برای آبادانی شهرها و ایجاد رفاه شهروندان سنگین تر می کند.

مدیرعامل بانک شهر در بخش دیگری از این گفت وگو در پاسخ به سئوال 
مجری برنامه نسبت به عملکرد بانک شهر در خصوص اشتغالزایی گفت: 
با توجه به نقش بانک شهر در کمک به اجرا و تکمیل خطوط شش، هفت 
و هشت مترو تهران ، سایر کالن شــهرها و ادامه بزرگراه شهید همت ، 
باید گفت با کمک این بانک درحال حاضر  بالغ بر 50 هزار نفر مشغول به 
کار شده اند؛ شاید اگر تامین منابع از سوی این بانک صورت نمی گرفت، 
چنین شرایطی نیز محقق نمی شد.پورزرندی در ادامه به توجه بانک شهر 
به موضوع بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین وجوه تمایز 
این بانک با دیگر بانک های کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بانک شهر 
تالش کرده است اقدامات گسترده ای در زمینه هوشمندسازی شهرها 
انجام دهد که نمود این اتفاق را در شهرهای تبریز، همدان و شیراز در 
حوزه حمل و نقل عمومی شاهد هســتیم.وی در پایان این گفت وگو از 
اهمیت اقتصاد شهری و وجود ظرفیت های متعدد در شهرهای ایران با 
توجه به وجود 70 درصد جمعیت مردم ایران در شهرهای کشور یاد کرد 
و اظهار داشت: براساس سیاست گذاری های هیئت مدیره این بانک، صد 
درصد منابع ســپرده گذاران بانک شهر در هر شهر، در همان شهر  و در 

راستای  توسعه شهری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رونمایی از ۴ محصول جدید »بانک ملت« با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

| چهار محصول جدیــد بانک ملت با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به صورت 
رسمی رونمایی شد.به گزارش کائنات و به نقل 
از روابط عمومی بانک ملت، سامانه های همراه 
پالس ملت، بانکداری اینترنتی ویژه اشــخاص 
حقیقی صاحب کسب و کار و مدیریت صندوق 
های قرض الحســنه محلــی همچنین صراف 

الکترونیک در این مراسم به صورت عملیاتی از سوی هادی سپانلو مدیر 
امور طرح و برنامه، معرفی شدند.بر اساس این گزارش، سامانه همراه پالس 
ملت، امکان ارائه خدمات بانکی به دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب 
را از طریق نرم افزار همراه بانک، فراهم می کند به عبارت دیگر استفاده 
از این ســامانه، تنها منحصر به دارندگان حساب نزد بانک ملت نیست و 
تمامی مشتریان دارای کارت شتابی می توانند از خدمات این سامانه بهره 
مند شوند.این ســامانه حداکثر تا یک هفته آینده به صورت عمومی در 
اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.در سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص 
حقیقی صاحب کســب و کار هم عالوه بر خدمات قابل استفاده از سوی 
عموم مشــتریان حقیقی، خدمات ویژه ای در دسترس اشخاص حقیقی 
صاحبان کســب و کار قرار می گیرد.سامانه مدیریت صندوق های قرض 
الحسنه محلی نیز از طریق مکانیزه کردن بخش بزرگ فعالیت هایی که در 
صندوق های قرض الحسنه کوچک به صورت دستی انجام می شود، امور 

مالی مرتبط با صندوق ها را برای مدیران آنها تسهیل می کند.

اقبال مشتریان به خدمات بانکداری 
الکترونیک »بانک ملی«

| استقبال مردم از خدمات بانکداری 
الکترونیک بانک ملی ایران رو به افزایش است.به 
گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، ســامانه »بام« که این روزها در اوج 
اســت و به خوبی قابلیت هایش را به مشتریان 
نشان داده، اکنون به بیش از دو میلیون و 270 

هزار نفر خدمات ارائه می دهد.
از سوی دیگر تعریف کردن خدمات تازه و جدید بر روی دستگاه های 
خودپرداز و کیوسک های نوین بانک ملی ایران، میزان مراجعه مشتریان 

برای دریافت خدمات مبتنی بر این سامانه ها را افزایش داده است.
تازه ترین اطالعات موجود نشان می دهد تعداد کارت های برداشت 
صادره توسط واحدهای بانک ملی ایران طی 10 ماه نخست سال جاری 
از 10 میلیون و 565 هزار فقره فراتــر رفته که از تعداد کل کارت های 

برداشت صادر شده در سال گذشته هم بیشتر است.
همچنین سهم بانک ملی ایران از کل تعداد تراکنش های شاپرک در 
9 ماه نخست امسال 7.65 درصد و سهم آن از کل مبلغ این تراکنش ها 

10.87 درصد بوده است.
در 10 ماه نخست امسال بانک ملی ایران بیش از چهار میلیون و 72 
هزار فقره کارت خرید شــامل بــن کارت و کارت هدیه نیز صادر کرده 
است.از سوی دیگر پیام رســان »بله« با قابلیت ارائه خدمات بانکی کم 
سابقه در نظام بانکی کشور، توانســته تعداد قابل مالحظه ای کاربر به 

خود جذب کند.
بانک ملی ایران به تازگی نیز در رویداد »ملی شــو« از برخی خدمات 
جدید خود در حوزه بانکداری الکترونیک رونمایی کرد که با توسعه آنها، 

مشتریان از امکانات تازه و بهتری استفاده خواهند کرد.

| سکه در ادامه مسیر صعودی  خود همچنان تخت گاز می رود؛ سکه ۴0 هزار تومان افزایش قیمت دارد.در بازار 
سکه به یک میلیون و 590 هزار تومان رسید؛ افزایش قیمتی که حداقل در ماه های اخیر بی سابقه است. با وجود اینکه به 
نظر می رسید پس از پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی وضعیت بازار متعادل تر شود اما عمال برعکس آن اتفاق افتاد.  

سکه ۴۰ هزار تومان گران شد

بانک

بازار دالر و تداوم اشتباه سیاست گذار
| علی میرزاخانی - علت اصلی التهاب بازار دالر مشــخص است؛ 
ورود تقاضای جدید )سفته بازانه( به بازار ارز توســط کسانی که نیاز واقعی 
به ارز ندارند و صرفا برای کسب سود از شکاف نرخ اسمی دالر با نرخ واقعی 
به بازار هجوم آورده انــد. این هجوم قابل پیش بینی بــود و معلوم بود که با 
ذخیره ســازی انرژی تورم در نرخ دالر باالخره این انرژی آزاد خواهد شد و 

اقتصاد را ملتهب خواهد کرد.
سفته بازان ارزی چقدر خوش شانس بودند که این بار هم همانند دوره های 
قبل به هشدار کارشناسان توجهی نشد و این موقعیت بی نظیر برایشان ایجاد 
شد! البته خیلی ساده لوحانه می شود علت التهاب ارزی را به گره انتقال ارزی 
نسبت داد که اگر چنین نگاه ساده لوحانه ای حاکم باشد، خبر بدی است برای 

مردم و خبر خوشی است برای سفته بازان.
بر همین مبنا، صورت مســاله مشــخص بازار دالر، راه حل کامال مشخص 
دارد: باید تقاضای ســفته بازانه را که صرفا برای ســود بیشتر وارد این بازار 
شده  است، مهار کرد و این مهم در همه دنیا با ابزار نرخ سپرده بانکی انجام 
می شــود. آخرین مورد هم کشور روســیه بود که با افزایش شدید نرخ سود 
سپرده )در چند مرحله تا بیش از دو برابر( و ابزارهای مکمل، التهابی را که 
چند ســال پیش به دلیل افت شــدید درآمد ارزی در پی شوک نفتی ایجاد 
شده بود، مهار کرد. سیاســت گذاران  نباید در رودربایستی خطای سنگین 
چند ماه پیش خود در کاهش دستوری نرخ سود بانکی گرفتار بمانند، بلکه 
شــجاعانه باید ضمن پذیرش خطــا، بازار ارز را نجات دهنــد که حتی یک 
روز هم دیر است. اگر قبل از کاهش نرخ ســود بانکی، انرژی نرخ ارز تخلیه 
می شد با کاهش شــدید انتظارات تورمی، نرخ ســود بانکی هم خودبه خود 
کاهشــی می شد؛ اما متاســفانه به رغم هشــدار صریح »دنیای اقتصاد« راه 

وارونه انتخاب شد.
شاید بهتر آن باشد همان هشدار را به نقل از سرمقاله دهم خرداد »دنیای 
اقتصاد« عینا مرور کنیم تا بلکه سیاســت گذار قانع شود التهابات اقتصادی 
قابل پیشگیری است. در این ســرمقاله می خوانیم: »تصور رایج آن است که 
نرخ سود بانکی چون تابعی از نرخ تورم است باید از کاهش نرخ تورم تبعیت 
کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد که در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده 
و باعث شکل گیری فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور 
اگر چه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار خطاست. اینکه نرخ سود بانکی تابعی 
از نرخ تورم معرفی می شود همان ظاهر صحیح داستان است؛ اما خطای این 
گزاره به این نکته مغفول مربوط می شــود که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود 
بانکی، »تورم آینده« یا »انتظارات تورمی« اســت نه تورم موجود. بنابراین 
واضح است که برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی 
وجود ندارد؛ چرا که راه جایگزین همان راه حل همیشگی سرکوب مالی است 

که نه راه بلکه بیراهه است.
می توان ثابت کرد که بخشــی از تورم به دلیل سیاســت غلط تثبیت نرخ 

اسمی ارز به آینده پرتاب شده است.
فعاالن اقتصادی به تجربــه دریافته اند که ممانعت از انعکاس نرخ تورم در 
نرخ ارز به معنی جهش دالر و سایر پول های خارجی در آینده ای نه چندان 
دور اســت. انتظار برای جهش نرخ ارز معادل انتظار برای جهش تورم است 
که حداقل دو تجربه تلخ از این پدیده در دهه هفتاد و ابتدای دهه نود ثبت 
شده است. بنابراین به جای افتادن در بیراهه همیشگی سرکوب مالی برای 
کاهش نمایشی نرخ ســود بانکی، باید انتظارات تورمی را از بین برد و ابزار 
اصلــی آن تک نرخی کردن ارز با اســتفاده از تجربه موفق دهه هشــتاد در 
انتهای نرخ بازار و واقعی سازی تدریجی نرخ ها در این بازار است. این راهکار 
چنانچه با ساماندهی بازار بدهی همراه شود اگرچه ممکن است تورم کنونی 
را اندکی باالتر ببرد، اما این افزایش از محــل کاهش تورم انتظاری خواهد 

بود که به کاهش نرخ واقعی سود بانکی در حال و آینده خواهد انجامید.«
عدم توجه به این هشدار باعث شد که هم فرصت جلوگیری از شوک ارزی 
از دست برود و هم فرصت کاهش غیردســتوری نرخ سود بانکی. اکنون که 
بازار ارز با متقاضیان روز افزون دالر با هدف ســفته بازی مواجه شده است 
چاره ای جز بازگرداندن این تازه واردان به خانه های خود نیست و البته ابزار 
این کار، تهدیدهای متنوع یا دالرپاشــی نیست، بلکه انگیزه سازی در جایی 
دیگر است و پرقدرت ترین ابزار انگیزه سازی نیز نرخ سود بانکی است. اگرچه 
زمان پیشگیری که بگذرد همه راه حل ها پرریسک می شود و چه بسا افزایش 
معمولی نرخ بهره پاســخگو نباشــد، اما این تنها تکیه گاه برای اســتفاده از 
راه حل های مکمل است و تنها با بیرون فرستادن تقاضای کاذب و سفته بازانه 

از بازار است که گام های بعدی قابلیت اجرایی خواهد داشت.
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| محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: مجمــوع واحدهــای صنعتی کوچک و بزرگ کشــور 
تاکنون 85 هزار واحد اســت و در حال حاضــر 51 هزار واحد 
صنعتی کوچــک و بزرگ هم در حال راه اندازی اســت.محمد 
شریعتمداری در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی 
ایران اظهــار کرد: افزایش رضایتمندی مردم هدف ماســت و 
صنعت خودرو در این جهت حرکت می کند.وی با بیان این که 
باید در جهــت افزایش کیفیت و اســتاندارد خودروها حرکت 
کنیم، خاطر نشان کرد: در این راســتا باید در راستای ارتقای 
ایمنی و رفاه خودروها اقدام شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: صنعت خودروسازی صنعتی بومی و برآمده از ایران 
نیست بلکه یک صنعت وارداتی است و به همین دلیل رقبای 
ما در این حوزه بهتر از ما عمــل کرده اند.او افزود: تولید اجزای 
اصلی خودرو از جمله موتور، گیربکس و پلت فرم باید شــرط 
اصلی ما در همکاری با خودروسازان خارجی باشد. ضمن آنکه 
از سرمایه گذاران خارجی که در تولید خودرو بیش از 50 درصد 
سهم داشته باشند استقبال می کنیم.شریعتمداری گفت: صنعت 
خودرو باید اکنون که هنوز فاصله چندانی با خودروسازان جهانی 
در تولید خودروهای برقی ندارد، وارد این حوزه شود که البته 
اقداماتی در این رابطه صورت گرفته اســت. همچنین باید به 
سمت تکنولوژی تولید خودروهای هوشمند و خودران حرکت 
کنیم.وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید نزدیک به 9.7 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در بخش صنعت جذب 

شده است که حدود دو میلیارد دالر آن مربوط به صنعت خودرو 
بوده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ظرفیت تولید 
مس به ۴00 هزار تن، ظرفیت تولید سرب و روی به ۴50 هزار 
تن و آلومینیوم به 500 هزار تن رسیده است.وی خاطر نشان 
کرد: ظرفیت تولید ســیمان نیز تا 85 میلیون تن رسیده و در 
سال 1399، ظرفیت تولید فوالد به 300 میلیون تن می رسد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این که چرا حکم اولیه 
دیوان عدالت اداری مبنی بر توقــف اجرای مصوبه اخیر دولت 
در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو، اجرایی نشــده، گفت: 
افزایش تعرفه ها مصوبه هیات وزیران است و با رای هیات عمومی 
دیوان عدالت اداری می تواند متوقف شود.محمد شریعتمداری 
در حاشیه پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران 
با بیان این که با این حال توقف اجرای تعرفه ها در مرحله فعلی 
موجب ایجاد رانت و فساد می شــود، خاطر نشان کرد: در این 
رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا 
چه تصمیمی گرفته می شود. البته در این رابطه اطالعات الزم 
را به آنها انتقال می دهیم.وی دربــاره رای اولیه دیوان عدالت 
اداری اظهار کرد: در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده 
و به گمرکات و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابالغ 
نشده اســت.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی 
درباره دالیل طوالنی شــدن قرارداد ایدرو بــا رنو اظهار کرد: 
مقدمات این قرارداد در حال عملیاتی شــدن است و در حال 
بازدید از سایت های مختلف هستند و این قرارداد مسیر طبیعی 

خودش را طی می کند.شریعتمداری درباره دلیل افزایش شدید 
قیمت خودروهای وارداتــی گفت: ضوابط قیمت گذاری وجود 
دارد و ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر 
قیمت ها نظارت می کنند. البته خودروی وارداتی جزو کاالهایی 
که مشمول قیمت گذاری اجباری هستند، نیست اما با این حال 
واردکنندگان باید ضوابط قیمت گذاری را رعایت کنند ضمن 

آنکه بخشــی از افزایش قیمت ها نیز به رشد نرخ ارز و افزایش 
تعرفه ها باز می گردد.وی درباره وضعیت سرمایه  گذاری خارجی 
در دولت تدبیر و امید اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم 9.7 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جذب شده که ۴0 درصد 
آن تاکنون به نتیجه رســیده است ضمن آنکه دو میلیارد دالر 

آن از این سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو بوده است.

۵۱ هزار واحد صنعتی جدید در حال راه اندازی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت:

خبر
| دیروز در معامالت ساعات ابتدایی بازار ارز، قیمت دالر به ۴958 تومان 
و یورو به 613۴ تومان رسید. رییس بانک مرکزی اما در این مورد می گوید: اگر 
نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم باالتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن 
نرخ ارز را شاهد خواهیم بود.در عین حال هر دالر فردایی پاساژ افشار به ۴910 
تومان و در سبزه میدان ۴918 تومان رسید.روز دوشنبه در بازار هم دالر و سکه با 
افزایش قیمت روبرو شدند و سکه تمام با افزایش 25 هزار تومانی، به یک میلیون 
و 550 هزار تومان رسید و طالی 18 عیار نیز به گرمی 150 هزار تومان رسید که 
رکورد قیمتی امسال را شکست.این در حالی است که دالر نرخ دالر هفته گذشته 
نیز روزهای پرنوســانی را پشت سر گذاشت و شــاید بتوان گفت دالر غیر قابل 
پیش بینی ترین دوران خود را در سال جاری تجربه می کند.دالر در ابتدای هفته 
گذشته با قیمت ۴70۴ تومان روند خود را شروع کرد، در روز بعد با افزایش قیمت 
مواجه شد و به ۴7۴۴ تومان رسید. به یکباره در روز بعد قیمت دالر حدود 100 
تومان افتاد و به ۴650 تومان رسید. در اوسط هفته هم تقریبا بر روی همین نرخ 
باقی ماند و در آخرین روز هفته یعنی روز پنجشنبه بر روی ۴695 تومان ایستاد.

بررسی نرخ دالر در هفته گذشته نشــان می دهد که همچنان قیمت به تثبیت 
نرسیده است، نمی توان گفت سمت و ســوی دالر در روزهای آینده افزایشی یا 
کاهشــی خواهد بود.با وجود همه این بی ثباتی ها، در حالی که پیش بینی می 
شد قیمت دالر روی همین نرخ حدود ۴700 تومان باقی بماند، امروز دالر 5 هزار 

تومانی برای فعاالن بازار دیگر موضوع عجیبی به شمار نمی رود.

دالیل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست!
از سوی دیگر، محمدنهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور معتقد است 
که دالیل رشــد نرخ ارز اقتصادی نیســت.وی با تاکید بر این که اولویت دولت 
ایجاد ثبات و آرامش در بازار است گفت: در این راستا دولت در روزهای آینده 
اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.رییس بانک مرکزی در جلسه هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای کسی 
که در چهار سال اخیر در ایران زندگی کرده باشد، این حرف باعث تعجب است 
که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، زیرا این اتفاق بارها در اقتصاد رخ داده 
اســت.وی ادامه داد: اگر قیمت ها باال برود قدرت خرید پایین می آید و زمانی 
که که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کاال و خدمات پایین بیاید به این 
معنی است که قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی هم افت کرده است.وی افزود: 
این یک امر دستوری نیست بلکه حاصل یک روند اقتصادی است. اولویت اصلی 
دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی است و برای 
مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری مهمتر از کنترل نرخ ارز نیست.نهاوندیان 
تصریح کرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم باالتر برود، آن زمان جهش 
سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم 
پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند ایــن رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز 
مسیر چهار سال گذشته را با متانت پشــت سر گذاشتیم اما عامل این جهش 

روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.

نرخ دالر به 5000 تومان نزدیک شد؛

رازهای دولت و دالر


