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مختل�ف  س�ازمان  و  ۲۰نه�اد  از  بي�ش 
دخال�ت  نس�اجي  تولي�د  فراين�د  در 
دارن�د ك�ه اي�ن دخالت ه�ا و مزاحمت ه�ا 
موج�ب افزايش هزينه توليد ش�ده اس�ت. 
مجيد نامي يك فعال صنعت نساجي در مصاحبه 
اختصاصي ب��ا خبرگ��زاري صداوس��يما اظهار 
داش��ت: مزاحمت س��ازمان هاي مختلف براي 
واحد هاي توليدي صنعتي مختلف، باعث شده 
است به جاي آنكه توليدكننده بر افزايش توليد، 
افزاي��ش كيفي��ت، بازاريابي و ص��ادرات تمركز 
كند، دغدغه اش رفع مش��كالتي باش��د كه اين 
سازمان هاي مزاحم ايجاد مي كنند. وي با اشاره 
به برخي س��ازمان هاي مخل تولي��د ادامه داد: 
دستگاه هاي صادركننده مجوز صنعتي از جمله 
اداره آب و فاضالب، ش��ركت برق، ش��ركت گاز، 
سازمان شهرك هاي صنعتي و محيط زيست به 
جاي آنكه تسهيلگر بخش توليد صنعتي باشند، 
مزاحم توليد هس��تند و عملكرد آنها باعث شده 
اس��ت يك واحد صنف��ي توليدي حت��ي اگر به 
اندازه يك واحد صنعتي باش��د، از گرفتن پروانه 
بهره برداري و تبديل شدن به يك واحد توليدي 

صنعتي امتناع كند. 
 نامي گفت: به طور نمونه، امسال قيمت گاز براي 

واحد هاي صنعتي حدود هشت برابر شده است 
يا اينكه حق النظاره چاه آب واحد هاي صنعتي در 
ابتدا ساالنه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان تعيين شده 
بود كه در سال هاي گذشته به ۱۰ تا ۲۰ ميليون 
تومان افزايش يافت و امس��ال با توجه به ميزان 
آب و حجم چاه، اين رقم ماهانه ۲۰ تا ۴۰ ميليون 
تومان در نظر گرفته ش��ده كه مشخص نيست 

مبناي اين تصميم چه بوده است. 
 وي با بيان اينكه بحث ماليات ب��ر ارزش افزوده 
و تفاوت اج��راي آن در بي��ن واحد هاي صنفي 
و صنعت��ي مانع ديگري اس��ت ك��ه پيش روي 
توليد صنعتي ق��رار دارد، اف��زود: قانون ماليات 
بر ارزش افزوده و س��اير قوانين مال��ي و مالياتي 
حاكي از آن است كه شيوه اجراي اين قوانين در 
اصناف كه مجوز صنفي دارند با يك واحد صنعتي 
متفاوت است، به اين صورت كه واحد هاي صنفي 
يا معاف از ماليات هستند يا ماليات بر ارزش افزوده 
را پرداخت نمي كنند، اما يك توليدكننده صنعتي 
از ابتدا كه اقدام به واردات م��واد اوليه مي كند تا 
زماني كه مي خواهد كاال را بفروشد، بايد ماليات 
پرداخ��ت كند. اين موضوع باعث ش��ده اس��ت 
واحد هاي صنفي براي فرار از پرداخت ماليات به 

صورت غيررسمي و غيرشفاف فعاليت كنند. 

 دخالت بيش از ۲۰نهاد
و سازمان مختلف در فرايند توليد نساجي 

 سقف فروشي در بلیت هواپیما 
باز هم داغ شد!

ب�ا كمي�اب ش�دن بلي�ت هواپيم�اي مش�هد، در ص�ورت 
يافت�ن اين بلي�ت رقم ف�روش آن بيش از س�قف مصوب اس�ت. 
با توجه به نزديك شدن روز عرفه و همچنين اعياد قربان و غدير بسياري از 
پرواز هاي مسير مشهد كمياب و ناياب شده است، به طوري كه بررسي ها 
نشان مي دهد، ظرفيت مسافر مسير مش��هد در برخي سايت ها تكميل 
شده است و تا يك هفته آينده هيچ بليتي در مسيري مانند مشهد- تبريز 

ديده نمي شود. 
قيمت ها نيز از اين موضوع حكايت دارد كه نرخ بليت در اين مسير با سقف 
قيمتي به فروش مي رسد و بليتي با نرخ كمتر از يك ميليون تومان در اين 
مسير پيدا نمي شود. با توجه به آنكه س��قف نرخ بليت هواپيما در مسير 
تهران- مش��هد يك ميليون و۱۹۱ هزار تومان اس��ت، بليت در اين مسير 
با نرخي كمتر از يك ميلي��ون و۸۰ تا يك ميليون و۱۹۰ ه��زار تومان پيدا 
نمي شود، البته اطالعات رسيده از تعدادي از مسافران نشان مي دهد يكي از 
شركت هاي هواپيمايي داخلي به دليل مشكل پيدا كردن هواپيماهاي خود 
تمامي پروازهاي مشهد خود را در چند روز گذشته با تأخيرهاي چندين 
ساعته انجام مي دهد يا اينكه پروازهاي خود را لغو مي كند كه همين امر 

باعث ايجاد مشكل براي بسياري از مسافران در اين مسير شده است. 
 اخيراً در اقدامي جديد تعدادي از شركت هاي هواپيمايي تصميم گرفتند 
نرخ بليت پروازهاي داخلي را براي اتباع خارجي افزايش دهند و نرخ بليت 
به صورت ارز در هر ساعت براي آنها حساب مي شود. بررسي هاي ميداني 
هم نش��ان مي دهد فروش بليت به اتباع به صورت ارز آغاز شده است. در 
همين رابطه ميراكبر رضوي، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشور گفت: 
هيچ افزايش قيمتي در نرخ بليت ها ايجاد نشده است و تمامي شركت ها 
نرخ هاي بلي��ت پروازهاي خود را با س��قف قيمتي به مس��افران عرضه 
مي كنند. به گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي كشور تمامي شركت هاي 
هواپيمايي سقف قيمتي را رعايت مي كنند و ممكن است برخي سايت ها 
ظرفيت فروش بليت آنها تكميل ش��ده باش��د اما فروش بليت در مسير 

مشهد در سايت هاي معتبر وجود دارد. 
................................................................................................................

 تلفن هاي اعالمي وزارت راه 
براي راهنمایي وام اجاره پاسخگو نیست

در حالي كه وزارت راه و شهرسازي، پنج خط تلفن را براي راهنمايي 
و هدايت مستأجران در خصوص ثبت نام وام وديعه اعالم كرده است 
اما مستأجران از پاسخگونبودن شماره هاي اعالم شده گاليه دارند. 
ثبت نام متقاضيان تس��هيالت كمك وديعه مس��كن از روز پنج ش��نبه 
۱۲خردادماه از طريق ثبت درخواس��ت در س��امانه طرح هاي حمايتي 
مسكن آغاز شده است، اما هنوز متقاضيان زيادي براي ثبت نام با مشكالت 
متعددي مواجه هستند و نياز به راهنمايي و پاسخگويي متولي دارند تا 
درباره مراحل ثبت نام، ش��رايط و نحوه پذيرش به سؤاالت آنها پاسخ و 
توضيح دهد. در سامانه ثبت نام طرح هاي حمايتي وزارت راه و شهرسازي 
)ثبت نام وام وديعه مسكن( و در قسمت »تماس با ما« اطالعيه اي با عنوان 
»متقاضيان محترم طرح تس��هيالت كمك وديعه مس��كن و طرح هاي 
حمايتي مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي مي توانند با ش��ماره گيري 
شماره هاي ۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۰- ۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۴- ۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۳- 
۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۲- ۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۳ كه بارگذاري شده، مي توانند در 

صورت وجود مشكل با اين شماره ها تماس بگيرند. 
افراد زيادي در تماس با خبرگزاري ايرنا، ضمن گاليه از پاس��خگونبودن 
سامانه وزارت راه و شهرسازي نسبت به ابهامات مربوط به ثبت نام وام وديعه 
مسكن، از اينكه تلفن هاي اعالم شده در حالت اشغال دائمي شكايت دارند 
و مي گويند گاهي تا چهار ساعت به  صورت ممتد شماره گيري مي كنيم، اما 
پاسخي وجود ندارد، گاليه دارند. خبرنگار ايرنا نيز روز دوشنبه در تماس 
مكرر با اين شماره ها موفق به دريافت پاسخي نشد. مستأجراني كه موفق به 
ثبت نام وام وديعه شده و اكنون پاسخ »رد تقاضا« را دريافت كرده اند، نسبت 
به چرايي آن سؤال دارند و راهنمايي مي خواهند، عده ديگري از مستأجران 
نيز نسبت به اينكه آيا مشمول اين ثبت نام مي شوند ابهام دارند. به گزارش 
ايرنا ش��رايط كلي ثبت نام وام وديعه در اين س��امانه عنوان شده است، اما 
بسياري از شروط جزئي كه مشخص مي كند كدام طبقه از مستأجران شامل 
دريافت وام وديعه مي شوند، عنوان نشده و همين محل سؤاالت زيادي را 

براي متقاضيان وام وديعه مسكن به وجود آورده است.

 افزایش هزینه دهك اول
 ۱۵ درصد بیشتر از دهك دهم

طب�ق گزارش ه�اي رس�مي افزاي�ش هزين�ه ب�راي خانواره�ا 
در ۹ده�ك ب�ه ب�االي ۵۰ درص�د رس�يده ك�ه ب�راي ده�ك 
اول ب�ه عن�وان كم درآمدتري�ن، ۶4 درص�د ب�وده اس�ت. 
به گ��زارش ايس��نا، اعالم گ��زارش ت��ورم ب��راي خردادماه امس��ال 
بيانگر آث��ار حذف ارز ۴ه��زارو۲۰۰ توماني از واردات كاالي اساس��ي 
و تغيير رون��د پرداخت ياران��ه از واردكنن��ده به مصرف كنن��ده بود. 
اي��ن گ��زارش نش��ان داد ركوردهاي تازه اي در ش��اخص ت��ورم طي 
 چندين سال گذشته ثبت ش��ده اس��ت، به طوري كه تورم ماهانه به 

۱۲/۲درصد رسيد كه اين نرخ قابل توجه بود. 
همچني��ن ت��ورم نقطه به نقط��ه )افزاي��ش هزين��ه نس��بت ب��ه 
 م��اه مش��ابه س��ال قب��ل( ب��ا افزاي��ش ح��دود ۱۳ درص��دي ب��ه 
5۲/5درصد رس��يد و تورم س��االنه كه چندماهي در دور كاهشي قرار 

داشت، در نرخ ۳۹/۴درصد ثبت شد. 
اما بررس��ي تازه ترين گزارش مركز آمار ايران در رابط��ه با روند تغيير 
قيمت و افزايش هزينه در بين تمامي دهك ه��اي هزينه اي به غير از 
دهك دهم، از تورم بيش از 5۰ درصد بين آنها حكايت دارد. اين در حالي 
است كه تورم نقطه به نقطه در دهك ها نشان مي دهد در دهك های اول 
۶۴، دوم ۶۱، سوم 5۸/۳، چهارم 5۶/۹، پنجم 55/۲، ششم 5۴/۱، هفتم 
5۲/۸، هشتم 5۱/۲ و دهك نهم 5۰/۴درصد هزينه ها نسبت به خرداد 

پارسال افزايش داشته است.
 تورم نقطه به نقطه براي دهك دهم كه پردرآمدترين دهك اس��ت، از 
افزايش كمتري نس��بت به س��اير دهك ها برخوردار بوده و ۴۹ درصد 
گزارش ش��ده اس��ت. بر اين اس��اس افزايش هزينه ب��راي دهك اول 

۱5 درصد بيشتر از دهك دهم بوده است. 
   افزايش ۲۳ درصدي تورم دهك كم درآمد در يك ماه

در مقايسه با ارديبهشت ماه سال جاري، تورم نقطه اي براي دهك اول 
۲۳ درصد رشد داشته و از ۴۱/۲ به ۶۴ درصد رسيده است. اين در حالي 
است كه براي دهك دهم اين افزايش هزينه كمتر حدود ۸ درصد بوده، 

به طوري كه از ۴۱/۲ به ۴۹ درصد افزايش پيدا كرده است. 
تورم ساالنه نيز براي دهك اول ۴۲/7و در روندي كاهشي براي دهك سوم 
۳۸/۳درصد ثبت شده است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك ها به حدود 

۴/۴درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل يك درصد رشد كرده است. 
    اثر افزايش قيمت خوراكي ها بر دهك هاي پايين

در اين رابطه يادآور مي شود شاخص تورم بر اساس دهك هاي هزينه اي 
در ۱۰دهك تقسيم مي شود كه دهك دهم پردرآمدترين و دهك اول 
كم درآمدترين اين تقسيم بندي است. افراد و خانوارهاي مختلف تركيب 
سبد مصرفي متفاوتي نسبت به ميزان درآمد خود دارند، شايد تغييرات 
قيمت براي همه يكسان باشد ولي تأثيرگذاري آن براي افراد مختلف، 
 متفاوت است كه در تورم دهك ها اين اختالف نمايان مي شود. بر اين 
اساس، تغيير تورم دهك ها بسته به تركيب درآمد و اينكه در ماه مورد 
نظر، كدام كاال افزايش قيمت بيشتري داشته، متفاوت است، مثالً وقتي 
خوراكي ها افزايش بيشتري داشته باش��ند، براي دهك هاي پايين تر، 
تورم باالتري دارد، ولي در برخي كااله��اي ديگر متفاوت خواهد بود، 

مثل اتفاقي كه در خرداد ماه امسال رخ داده است. 
................................................................................................................

رشد 2700 واحدي شاخص بورس تهران
ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�الت 
۲ه�زارو741 واح�دی هم�راه ش�د.  دي�روز ب�ا افزاي�ش 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران ديروز در يك روند نوساني 
قرار گرفت، به گونه اي كه در پايان معامالت ب��ا افزايش  ۲هزارو7۴۱ 
واحدی به رق��م يك ميليون و 5۰۴ هزار و ۸۱ واحد رس��يد. همچنين 
ش��اخص كل با معيار هم وزن با كاهش ۳۸۸ واحد به رقم ۴۱7 هزار و 

۲۹5 واحد رسيد. 
ارزش بازار در بورس تهران نيز به بيش از 5 ميليون و ۹۴۲ هزار ميليارد 
تومان رسيد. همچنين در فرابورس ايران شاخص كل با دو واحد رشد 

به رقم ۲۰ هزارو۳5۰ واحد رسيد. 
................................................................................................................

 کاهش 700 تا  ۱000توماني قیمت ها 
در بازار آهن و فوالد

رئي�س اتحادي�ه فروش�ندگان آه�ن و ف�والد ته�ران با اش�اره 
ب�ه كم رون�ق ب�ودن معام�الت در ب�ازار گف�ت: در ح�ال حاضر 
قيمت ه�ا در ب�ازار 7۰۰ تا  ه�زار توم�ان كاهش پيدا كرده اس�ت. 
حميدرضا رس��تگار در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به اينكه اخبار 
سياسي اخير باعث شده اس��ت بازار آهن و فوالد شاهد كاهش قيمت 
باشد، گفت: در حال حاضر قيمت ها در بازار 7۰۰ تا  هزار تومان كاهش 

پيدا كرده است. 
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران با اشاره به كم رونق بودن 
معامالت در بازار افزود: نرخ س��ود اعضاي اين صنف حاصل از مقاطع 
مختلف به رس��ته هاي مختلف اعم از انواع محص��والت فلزي، آهني، 
فوالدي و چدني شامل انواع شمش، بلوم، بيلت، اسلب، ورق، صفحه، 
سپري، تسمه، لوله نورد يا رول، ميله و ميلگرد، نبشي، ناوداني، قوطي، 
پروفيل، تيرآهن، ريل، پودر فلزات و قطع��ات آهني- فوالدي در بازار 

كمتر از ضريب اينتا كد و دفترچه ضرايب است. 
وي گفت: در نامه اي به رئيس كل سازمان امور مالياتي در راستاي رفع 
مشكل مالياتي اصناف، خواستار اصالح سود عمده فروشي اين صنف به 

ميزان يك درصد و سود خرده فروشي به ميزان ۲درصد هستيم.

در جري�ان مبادالت روز گذش�ته ب�ازار آزاد ارز، 
نرخ دالر تا م�رز ۳۰ هزارو۲۵۰ توم�ان نزول كرد، 
عده اي اي�ن رويداد را به س�فر خارج�ي يكي از 
مقامات اروپايي به ايران و تحوالت مرتبط با احياي 
برجام نس�بت دادند و عده اي ديگر ني�ز با انتقاد 
از اينكه چرا نس�بت دهندگان كاهش نرخ دالر به 
حضور مقام اروپايي در ايران، حضور مقامات ساير 
كش�ورها در ايران را نادي�ده مي گيرند، معتقدند 
سياس�ت هاي اعمالي دولت و بان�ك مركزي نرخ 
دالر را كاهش داد، در همين راستا نرخ طال و سكه 
نيز به جهت اف�ت بهاي ارز با كاهش مواجه ش�د. 
نرخ ارز در دولت حس��ن روحاني حساسيت زيادي 
به اخبار مرتبط با برجام داشت، به طوري كه حتي 
رئيس دولت دوازدهم از پيش بيني خود براي دالر 
۱5هزار توماني در صورت احياي برجام پرده برداري 
كرده بود اما ن��ه تنها آن پيش بيني درس��ت از آب 
درنيامد بلكه در دولت دوازدهم نرخ دالر حتي تا مرز 
۳۳هزار تومان نيز صعود كرد و متناسب با تحوالت 
مرتبط با برجام نرخ ارز نوس��ان پيدا مي كرد و گاه 
اين شائبه تشديد ش��د كه در بازار ارز و طال و سكه 
عده اي متناسب با اخبار و تحوالت برجامي در حال 

نوسان گيري از بازار هاي مذكور هستند. 
به هر ترتيب در دولت گذشته شرايطي ايجاد شد كه 
رئيس كل بانك مركزي وقت خواست شانس خودش 
را براي رياس��ت جمهوري بيازمايد، از اين رو برخي 

تحليلگران پيش بيني كردند جهت دستاورد سازي، 
نرخ ارز در اواخر دولت دوازده��م و پيش از برگزاري 
انتخابات با افت مواجه ش��ود و همين مهم نيز اتفاق 
افتاد، به طوري كه نرخ دالر از محدوده ۳۳هزار تومان 

تا محدوده ۲۳هزار تومان كاهش يافت. 
دليل كاهش قيمت فوق واقعي بود يا خير تشخيص 
با اه��ل فن اس��ت اما ب��ه نظ��ر مي رس��د در دولت 
قبل متناس��ب با اخبار مرتبط با برجام، ن��رخ ارز با 
نوسان هايي همراه مي شد كه عده اي اثرپذيري نرخ 
ارز از اخم ها و لبخندهاي برجامي را واكنش طبيعي 
بازار و عده اي نيز وسيله اي براي نوسان گيري تعبير 
مي كردند، از اين رو گفته ش��د دولت های يازدهم و 
دوازدهم اقتصاد ايران را به برجام گره زدند و قرار بر 
اين شد در دولت سيزدهم از اقتصاد ايران برجام زدايي 
شود تا اقتصاد مس��ير طبيعي خود را در جهت پيدا 
كردن راهكاري براي خنثي سازي تحريم  ها با احياي 

برجام يا بي احياي برجام بپيمايد. 
مدافعان دولت گذشته در ۹ماهي كه از دولت سيزدهم 
مي گذرد، هنوز بسياري از پست هاي دولتي و وابسته به 
دولت را در اختيار دارند و بخشي از آنها بر اين باورند كه 
بهبود اقتصاد راهي بهتر از رفع تحريم ها با كليد احياي 
برجام ندارد، از اين رو افت نرخ ارز طي روزهاي گذشته 
را به تحوالت و سفرهاي برجامي و به ويژه حضور بورل، 
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نسبت مي دهند 
و بر اين باورند كه اگر طي ۹ماه گذشته سايه تحريم 

باالی سر نفت ايران وجود نداشت، كشور مي توانست 
با فروش نفت ارزآوري خوبي داشته باشد و بخشي از 
تورم و گرفتاری هاي اقتصادي تجربه شده در كشور 

اصاًل اتفاق نمی افتاد. 
    ناديده گرفتن بخشی از تحوالت

از سوي ديگر مخالفان ديدگاه فوق مي گويند چرا به 
سفر مقامات به ويژه رؤسای جمهور ساير كشورها به 
ايران كه پيش از سفر بورل به ايران رقم خورد، اشاره 
نمي شود و تا كي قرار است با ناديده گرفتن بخشي از 
دنيا صرفاً همه تحوالت كش��ور و بازار ارز را به اروپا و 
امريكا نسبت داد، در صورتي كه پيش از اين نرخ ارز 
تا مرز ۳۴هزار تومان باال رفت اما اعمال سياست هاي 
دولت سيزدهم و بانك مركزي نرخ دالر را تا محدوده 
۳۲هزار تومان كاهش داد و سپس اين روند تا محدوده 
۳۰ هزار و ۲5۰ تومان ادام��ه يافت. صاحبان ديدگاه 
فوق صرفاً معتقدند سفر مقامات اروپايي به ايران جهت 
پيگيري موضوع برجام با اثر سياست هاي اقتصادي 
دولت در حوزه ارزي و نزول نرخ ارز از محدوده ۳۲ هزار 
تومان تا ۳۰ هزار و ۲5۰ تومان همزمان شده است و 

افت نرخ ارز ارتباط چنداني با موضوع برجام ندارد. 
    معتقد به اثر ۲ رخداد

در اين بين يك گروه نيز صاحب اين ديدگاه هستند كه 
تحوالت پيرامون برجام و سياست هاي اقتصادي دولت 
با هدف كاهش نرخ ارز هر دو در افت نرخ ارز مؤثر واقع 
شده و تحوالت مرتبط با احياي برجام افت آسانسوري 

نرخ ارز در بازار آزاد را تسريع كرده است. 
به هر ترتيب دليل افت نرخ ارز هر چه كه باش��د، اين 
رويداد در بازار طال و سكه نيز اثر گذاشت و بايد ديد 
افت نرخ ارز در بازار آزاد تا مح��دوده ۳۰ هزار تومان 

تثبيت مي شود يا اينكه اين افت ادامه مي يابد. 
نكته مدنظر افكار عمومي آن است كه قيمت كاال 
و خدمات صرف��اً در جريان صع��ود ارز از اين بازار 
اثر مي پذيرند و مواقعي كه ن��رخ ارز با افت مواجه 
مي شود، ديگر از افت نرخ ارز اثرپذيري ندارد، البته 
اين موضوع در بازار طال و س��كه صدق نمي كند و 
عموماً منظور ساير كاالها همانند لوازم الكترونيكي، 

خانگي و موادغذايي است. 
   سياست مقاوم سازی اقتصاد رها نشود

از س��وي ديگر با توجه به اينكه انتظار رفع تحريم ها با 
كليد برجام و دستيابي به دارايي هاي بلوكه شده و كسب 
درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و مشتقات نفتي در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم در حقيقت زمينه س��از 
افزايش هزينه هاي ج��اري دولت حتي به بهاي ايجاد 
بدهي هاي سنگين و كاهش ارزش پول ملي بود و خلق 
تورم ۶۰درصدي به روايت اخير بانك مركزي در يك 
سال منتهي به شهريور۱۴۰۰ و دالر ۳۳هزار توماني را 
رقم زد، افكار عمومي هم اكنون كه دولت سيزدهم هم 
خود معترف اس��ت در حال تسويه بدهي هاي بر جاي 
مانده از دولت قبل مي باش��د، بر اين باور است مواضع 
دولت براي خنثي سازي اثر تحريم ها با احياي برجام يا 
بي احياي برجام بايد شفاف، روشن و قاطعانه باشد و با 
اخذ طيف وسيعي از سياست هاي اقتصادي در حوزه 
خارجي از شرايطي رقم بخورد كه اقتصاد در برابر هر 

گونه تحريم هاي احتمالي مقاوم باشد. 
 در نهايت برخي كانال هاي خبري روز گذشته با انتشار 
اخبار مرتبط با احياي برجام تالش كردند فضايي در 
بازار ارز و طال رقم بزنند كه نرخ ها افت بيشتري پيدا 
كند، به هر ترتيب اگر اين وضعيت با ثبات همراه شود 
و تحليل ها و اين اخبار به نتيجه برسد، فروشندگان 
ارز و طال در اين روزها پش��يمان نخواهند شد اما اگر 
اين بار نيز نتيجه اي از نشست ها و مذاكرات هسته اي 
خارج نشود، خريداران اين روزهاي ارز و طال و سكه 
جزو برندگان آتي بازار خواهند بود و گذر زمان است 
كه مشخص مي كند بازنده و برنده در بازارهاي مذكور 
كيست. قيمت سكه طرح جديد روز دوشنبه )ششم 
تيرم��اه( با 55۰ ه��زار تومان كاهش قيمت نس��بت 
به روز يك ش��نبه ب��ه ۱۴ميليون و۱5۰ ه��زار تومان 
رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 

۱۳ميليون و7۰۰ هزار تومان معامله شد. 
همچني��ن نيم س��كه ۸ميليون و5۰ ه��زار توم��ان، 
ربع س��كه 5ميليون و5۰ ه��زار توم��ان و س��كه يك 
گرمي ۲ميليون و۹5۰ توم��ان قيمت خورد. عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز نرخ هر گ��رم طالي ۱۸عيار به 
يك ميليون و۳۶۸ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
ط��ال 5ميليون و۹۲۸ هزار تومان ش��د. قيمت اونس 

جهاني طال نيز  هزارو۸۳۸دالرو5۱سنت بود.
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