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رئیس گمرک ایران خبر داد؛
تجارت ۱۹ میلیارد دالری با 

همسایگان طی هفت ماه امسال
توسعه ایرانی - 
رئیس کل گمرک ایران 
گفت: میــزان تجارت 
خارجی کشــورمان با 
همســایگان در هفت 
ماهه امسال، بیش از ۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۶۲۳ 
تن کاال برابر با ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۷۱ هزار 
و ۵۹۷ دالر اســت. مهدی میر اشرفی افزود: میزان 
تجارت خارجی کشورمان با همسایگان در هفت 
ماهه امسال، بیش از ۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۶۲۳ 
تن کاال برابر با ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۷۱ هزار و 
۵۹۷ دالر است. معاون وزیر اقتصاد با تشریح وضعیت 
تجارت خارجی کشورمان با همسایگان گفت: کل 
تجارت خارجی کشــورمان در هفت ماهه نخست 
سال ۸۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد 
و ۲۷۸ میلیون دالر بوده است که از این میزان تجارت 
با کشورهای همسایه ۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزارو ۶۲۳ 
تن و به ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۷۱ هزارو 

۵۹۷ دالر بوده است.
    

قیمت گوشت گوسفندی 
۲۰هزار تومان کاهش یافت

نی-   یرا ا توسعه 
یــه  د تحا ا ئیــس  ر
فروشــندگان گوشت 
گوســفندی گفت: در 
هفته های گذشته شاهد 
کاهش ۱۵ تا ۲۰ هزار تومانی در هر کیلوگرم گوشت 
گوســفندی بوده ایم. علی اصغر ملکی افزود: روند 
کاهشی قیمت در بازار گوشت قرمز ادامه دار است و 
یکی از علت های آن، جلوگیری از قاچاق دام از کشور 
است. وی گفت: در حال حاضر عرضه در بازار بیشتر 
شده و با قولی که مسئوالن به دامداران برای تحویل 
نهاده های دامی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داده اند این 
امید است که قیمت ها باز هم شکسته شود. رئیس 
اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در خصوص 
قیمت ها هم افزود: در حال حاضر گوشت گوسفندی 
شقه بدون دنبه در سطح عرضه با قیمت ۱۰۵ تا ۱۱۰ 
هزار تومان به مغازه دار داده می شــود و آن ها هم با 

سود ۱۰ درصدی گوشت را به مردم می فروشند.
    

کاهش 6 درصدی قیمت نفت 
همزمان با انتخابات آمریکا

فارس-  همزمان 
با ادامه شــمارش آرا در 
آمریــکا، قیمــت نفت 
کمتــر از ۴۰ دالر باقی 
ماند و طی هفته گذشته 
۵.۸ درصد کاهش یافت. با افزایش شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا که نگرانی در مورد تقاضا را افزایش 
داده و همچنین مشــخص نشدن نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، قیمت نفت در معامالت 
بازارهای جهانی کمتر از ۴۰ دالر در هر بشکه ماند. 
فرانســه رکورد جدیدی در شمار مبتالیان اعالم 
کرده که بر شدت نگرانی ها در مورد محدودیت های 
قرنطینگی در اروپا افزوده است. این محدودیت ها 
می تواند بر میزان تقاضا تاثیر بگذارد. در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن، از ترامپ در 
جورجیا و پنسیلوانیا جلوتر است و به کاخ سفید 
نزدیک تر شده است. هر بشکه نفت برنت دریای 
شمال با ۱.۴۸ دالر کاهش ۳۹.۴۵ دالر و هر بشکه 
نفت خام آمریــکا ۱.۶۵ دالر کاهش ۳۷.۱۴ دالر 

فروخته شد.
    

کاهش ۲8 هزار واحدی شاخص 
بورس تهران

شاخص کل بورس 
اوراق بهــادار تهران در 
پایان معامالت دیروز با 
عقب نشــینی ۲۸ هزار 
و ۹۳ واحد روبه رو شــد 
و ارزش معامــالت بــورس و فرابــورس ۷.۷ هزار 
میلیارد تومان شــد. بورس اوراق بهادار تهران این 
روزها تحت تأثیر کاهش نرخ دالر و نیز بالتکلیفی 
در نتیجه انتخابات آمریکا در دور ریزش قرار دارد، 
دیروز هم در پایان معامالت، شاخص کل با کاهش 
۲۸ هزار و ۹۳ واحد به رقم یک میلیون و ۲۶۲ هزار 
و ۴۷۸ واحد رسید.  همچنین شاخص کل با معیار 
هم وزن با کاهش ۳ هــزار و ۳۶۴ واحد به رقم ۳۷۱ 
هزار و ۵۲۰ واحد رسید. ارزش روز در بازار بورس به 
بیش از ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. 
معامله گــران دیروز در بورس تهــران بیش از ۶.۱ 
میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۳۱ 
هزار نوبت معامله و به ارزش ۳ هزار و ۹۴۴ میلیارد 

تومان دادوستد کردند.

خبر اقتصادی

 شماره   654 /  یکشنبه 18 آبان   1399  /   22 ربیع االول 1442  /  8 نوامبر   2020

نرگس رسولي

در حالي که نماینده دموکرات ها کت 
و شلوار ریاســت جمهوري اش را آماده 
کرده تا به عنــوان رئیس جمهور بعدي 
کلید کاخ سفید را تحویل بگیرد، بازارهاي 
وابسته به ارز در ایران روال نزولي به خود 

گرفته اند که بي سابقه است.
دالر که به راحتي سد مقاومتی ۳۰ 
هزارتومان را شکسته بود و با قیمت ۳۲ 
هزار تومان معامله می شد حاال خود را 
آماده رسیدن به کمتر از ۲۰ هزار تومان 
می کند. ســقوطی بی سابقه و غیرقابل 
تصور. این چنین اســت کــه بازارهای 
موازی و تاثیرپذیر از دالر دیروز شرایط 
خاصی را پشت سر گذاشتند. شرایطی 
ویژه و استثنایی که توام با کاهش شدید 
قیمت ها از یک ســو و نبود مشتری از 

سوی دیگر بود. 
نیم نگاهــي به بازار خودرو نشــان 
مي دهد که در بازار قیمت وارداتي، که 
به خاطر سیاســت ممنوعیت واردات 
از مدت ها قبل با رشد بی سابقه قیمت 
مواجه بودند ریزش حتــی دو میلیارد 

تومانی در برخــی خودروهایی مانند 
بی ام و و ریزش ۵ میلیارد تومانی در برخی 

مدل های پورشه اتفاق افتاد. 
بازارها اشتباه نمی کنند

ترامپ با بایدن فرقی دارد؟ سیاست 
تحریمی آمریکا در قبــال ایران تفاوت 
می کند؟ این ها ســئواالتی است که به 
کرات در فضای مجازی و افکار عمومی 
مطرح می شــود. تفاوت ترامپ و بایدن 
را باید در نوع سیاست تحریمی این دو 
جســتجو کرد. ترامپ با سیاست فشار 
حداکثری تالش کرد اقتصــاد ایران را 
به زانو درآورد اما بایدن وعده بازگشت 
به برجام و همچنین کاهش فشــار بر 
ایران را داده است. بازارهای ایران از این 
روست که به حضور بایدن در کاخ سفید 

خوشبین تر هستند. 
حاال بســیاري معتقدند حضور جو 
بایدن نماینــده دموکرات هــا در کاخ 
سفید می تواند دالر را به کانال ۱۵هزار 
تومان نیز وارد کند. این چنین است که 
بازار خودرو نیز برای ریزشی قابل توجه 

آماده می شود. 
محمدي از فعاالن بــازار خودرو به 

خبرنگار »توسعه ایرانی« مي گوید:    »بازار 
خودرو به قدري سیاسي شده که در طول 
دو هفته اخیر با هــر اظهارنظري که به 
انتخابات امریکا مرتبط بود دستخوش 
تغییر قیمت  شــد و البته ریزش قیمت 
وارداتي ها از همان زمان آغاز شد و کار را 
به جایي رساند که برخي خودروها سقوط 

قیمت داشتند نه کاهش .«
این فعال بازار خودرو به رشد قیمت 
برخي خودروهــاي مونتاژي اشــاره 
مي کند و مي گوید:» مثال خودروي پژو 
۲۰۰۸ که مونتاژ ایران خودرو است طي 
این چند روز از قیمت ۱.۳ میلیارد تومان 
به نزدیک یک میلیارد تومان رسیده و 
این طور که بازار نشان مي دهد احتمال 
ادامه روند کاهشــي آن وجود دارد. این 
روال براي مونتاژي هاي زیر یک میلیارد 

هم صادق است .«
از این دست کاهش قیمت ها در بازار 
بسیار دیده مي شود به گونه اي که یکي از 
خبرگزاري ها از کاهش قیمت فولکس 
واگن تیگوان مشکی رنگ صفر کیلومتر 
مي نویسد و اشاره می کند این خودرو که 
تا ۳.۷ میلیارد تومان قیمت گذاری شده 

بود، اکنون با افت ۵۰۰ میلیون تومانی به 
کمتر از ۳.۲ میلیارد تومان رسیده است و 
در مواردی فروشندگانی که نیاز به پول 
داشتند، حاضر به فروش همین خودرو با 

قیمت پایین تری نیز بودند.
نمایشــگاه داري در منطقه عباس 
آباد تهران، از کاهش دو میلیارد تومانی 
بی.ام.و ۷۳۰ از ۱۰ میلیارد تومان به زیر 

هشت میلیارد تومان خبر مي دهد.
فعاالن بــازار معتقدنــد که ریزش 
شدید قیمت ها ناشــی از کاهش ارزش 
دالر سبب شــده تا برخالف هفته های 
گذشته که خریدار و فروشنده ای وجود 
نداشت، اکنون فروشــندگان به صف 
شــوند، هرچند خریداران نیز به امید 
کاهش هرچه بیشتر قیمت ها از خرید 

دست کشیده اند.
ثقفي نمایشــگاه داري در خیابان 
شریعتي است که در مورد افت قیمت ها 
مي گوید: »افت قیمت ها در هفته هاي 
گذشته محسوس بوده و حتي در برخي 
موارد فروشنده از ترس اینکه قیمت ها 
کاهش بیشــتر یابد حاضــر به معامله 
خودرو به صورت شرایطي )چکي ( شده 
البته در حال حاضر بیشتر خریداران براي 
خرید صبورتر هستند و منتظر کاهش 
بیشــترند که البته ممکن است دوباره 

روال تغییر کند.«
به گفته وي این روال براي داخلي ها 
هم صــادق اســت و قیمــت برخی 
خودروهای پرتقاضا همچون پراید و تیبا 
بین هفت تا ۱۳ میلیون تومان کاهش 
یافته است که به نظر مي رسد دلیل اصلي 
آن جز نتیجه انتخابات امریکا و کاهش 

قیمت دالر؛ نبود خریدار است.
همین روال موجب شــده تا برخي 
کارشناســان خودرویي حتــي تداوم 
این روال با انتخاب بایدن را مورد توجه 

قرار دهند.
فیروز نادری از این دست کارشناسان 
است که مي گوید: روز پنجشنبه قیمت 
پراید ۱۲۵ میلیون تومان بود که دیروز 

)شنبه( با ۱۳ میلیون تومان کاهش به 
قیمت ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است.

پژو ۲۰۶ تیپ دو با ۲۰ میلیون تومان 
کاهش شــنبه با قیمت ۲۲۰ میلیون 

تومان معامله شد.
تیبا صنــدوق دار نیز طــی دو روز 
گذشــته ۱۴۵ میلیون تومان فروخته 
می شد اما روز شــنبه با هفت میلیون 
تومان کاهش به قیمــت ۱۳۸ میلیون 

تومان رسیده است.
کوئیک نیز روز پنج شــنبه با قیمت 
۱۷۰ میلیون تومان فروخته شد اما شنبه 
این خودرو با ۱۲ میلیون تومان کاهش به 

قیمت ۱۵۸ میلیون تومان رسید.
بــا افزایــش شــانس بــرد بایدن 
در انتخابــات آمریــکا، دالر کاهــش 
قابل توجهی در قیمت داشــته که این 
اتفاق بر بــازار خودرو تاثیر گذاشــته و 
قیمت ها در بازار خودرو نزولی شده است.

 ســال ۹۶ بود که وزیر وقت صمت با 
بهانه خروج ارز جلــو واردات خودرو را 
گرفت و به گونه اي خودتحریمي صنعت 
خودرو را از درون کشور اغاز کرد تا شاهد 
قدرت نمایی خودروهاي وطني باشیم اما 
افزایش قیمت ها کار را به جایي رساند که 
خودروهاي وارداتي خود تعیین کننده 
قیمت شــدند و حاال این بازار محدود 
خودرو افسار قیمت گذاري و حیاتش را 

خود در اختیار گرفته است.
 حد متوسط ریزش 40 درصد

جالب اینجاســت که فعاالن بازار 
هم منتظر کاهش قیمت هســتند به 
طوري که نعمت اهلل کاشــانی نسب، 
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خــودروی پایتخت مي گویــد: »اگر 
دالر تــا مــرز ۱۸ تا ۲۰ هــزار تومان 
ریزش کند، قیمت کاذب خودروهای 
خارجی دســت کم تا ۴۰ درصد فرو 
خواهــد ریخت . وی تاکیــد می کند 
معامالت بــه طور کلی قطع اســت. 
یعنــی هیچکس خــودرو نمی خرد، 
دالل ها هم به قیمت قبل خریده اند و 

باید ارزان تر بفروشند، به همین دلیل 
مقاومت می کنند و بازار قفل است.«

وی افزود: دالل هــا می خواهند به 
همان قیمت که خریده اند بفروشند، 
کسی هم به آن قیمت نمی خرد وقتی 
دالر ریزشی است، کسی جرات خرید 
ندارد چون فکر می کند ممکن اســت 
روز بعد ارزان تر بخرد و همینطور هم 
هست. قیمت های اعالمی شاید مثل 
قبل باشــد که برای آن هم خریداری 

وجود ندارد .
به گفته وي در یکــی دو ماه اخیر 
که قیمت دالر از ۲۵ هزار تومان به ۳۰ 
هزار تومان رسید معامله انجام نمی شد 
و قیمت ها روی کاغذ تغییر می کرد؛ اما 
دیروز اگر قیمت ارز بــه زیر ۲۵ هزار 
تومان رسید، در بازار خودرو اتفاقاتی 
افتــاد. در عین حال بازار در شــوک 
قیمت هاست و رسما تاثیر نهایي هنوز 

مشخص نیست.
در همیــن حــال فعاالن بــازار 
پیش بینی  مي کنند که خودرو های در 
محدوده ۱۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان 
مســتعد ریزش ۱۰ میلیون تومانی 
قیمت، خودرو های در محدود ۱۵۰ تا 
۲۵۰ میلیون تومان آماده ریزش تا ۱۵ 
میلیون تومــان و خودرو های گران تر 
مستعد ریزش باالتر قیمت ها هستند، 
اما به نظر می رســد به دلیل شــرایط 
خاص حاکم بر بازار شــرایط چندان 

آماده خرید و فروش نباشد.

احتمال تغییر در کاخ سفید رقم زد؛

سقوط آزاد قیمت در بازار خودروی تهران 
نعمت اهلل کاشانی نسب، 

نایب رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودروی 

پایتخت: اگر دالر تا مرز ۱۸ 
تا ۲0 هزار تومان ریزش کند، 

قیمت کاذب خودروهای 
خارجی دست کم تا 

40درصد فروخواهد ریخت 

مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی گفت: تاکنون 
هیچ ابالغ قانونی از بحرین برای بانک های ایرانی، انجام نشده 
و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شــده باشد، به معنی 
فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر 

حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی اعتباری، 
مدیر اداره بررســی های حقوقی بانک مرکزی، درخصوص 
انتشار اخباری مبنی بر »محکومیت برخی بانک های ایرانی در 
دادگاه های بحرین«، گفت: تاکنون هیچ ابالغ قانونی از بحرین 

برای بانک های ایرانی از جملــه بانک مرکزی که متضمن نام 
متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی کننده 
به اتهام و دالیل مورد استناد باشد، ابالغ نشده و اگر رأی یا آرایی 
به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی 
بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار 
و وجاهت قضایی است و مخدوش اســت چراکه حق دفاع و 

پاسخگویی به اتهام، رعایت نشده است.
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه 
هرگونه اقدام اجرایی که براساس چنین آرایی انجام شود، دارای 
ایراد بوده و محکوم به بطالن است، تأکید کرد: چنانچه آرای 
احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابالغ شود، در زمان مقتضی و 
توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی الزم داده خواهد شد. 
اعتباری درخصوص موضع اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی 
خاطرنشان کرد: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام 

دولت بحرین در صدور رأی علیه بانک »المستقبل« و مدیران 
آن، اعالم می کند که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر 
مبنای پرونده های ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان 
آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت 
بحرین در قبال تبعات آن است. واضح است که ایران در دفاع از 

منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
مقام مســئول بانــک مرکزی با اشــاره بــه اینکه بانک 
»المستقبل« در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین 
تأسیس شده است، عنوان کرد: بانک »المستقبل« با مشارکت 
مســاوی بانک های »ملی«، »صادرات« و »االهلی« بحرین 
تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش های 
نظارتی و نمایندگان خود در هیأت مدیره بانک »المستقبل«، 
نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشته 
است. اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف 

و اداره آن توسط »بانک مرکزی بحرین« در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ 
موجب شد که ســهامداران ایرانی آن بانک )بانک های ملی و 
صادرات( موضوع را از طریق مراجع بین المللی پیگیری کنند. 
در چنین شرایطی صدور احکام قضایی فرمایشی، فاقد وجاهت 
قانونی بوده و صرفاً نمایانگر اوامر و تصمیمات دســتگاه های 
سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.   مدیر اداره بررسی های 
حقوقی بانک مرکزی، در پایان اقدام دولت بحرین را سوء استفاده 
آشکار از فضای سیاسی دانست و تصریح کرد: اقدام دولت بحرین 
همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در راستای انحراف 
افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی 
بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای 
تحت الشعاع قراردادن روند رســیدگی بین المللی در پرونده 
شکایت طرف های ایرانی بانک »المستقبل« علیه دولت بحرین 

انجام شده و امری مردود است.

مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی:

محکومیت برخی بانک های ایرانی در بحرین فاقد وجاهت قضایی است

خبر

قیمت دالر در حالی دیروز را با کاهشی بیش 
از هزار و ۵۰۰ تومان به پایان بــرد و ۶ درصد از 
ارزش خود را از دســت داد که معامله گران در 
چهارراه استانبول چشــم انتظار دالر ۲۰ هزار 

تومانی در روزهای آینده نشسته اند.
به گزارش ایرنا، قیمت دالر در بازارهای ایران 
بعد از چند هفته پرنوسان سرانجام شیب نزولی 
به خود گرفت تا آنجا که دالالن میدان فردوسی 
نیز از خرید دالر دست کشیدند و بیشتر افراد در 
این بازار با توجه به چشــم انداز کاهش قیمت، 

فروشنده شدند.
این در شــرایطی اســت که تنها چند هفته 
گذشــته بود که مردم برای خرید دالر در جلو 
صرافی ها صف می کشیدند و بازارساز نیز برای 

کنترل قیمت ها ناگزیر به تزریق ارز در بازار بود.
حاال اما امید به گشــایش های اقتصادی با 

توجه به کاهش ریسک های سیاسی بین المللی، 
همه را فروشــنده کرده اســت آنهم در بازاری 
که خریدار ندارد. همین موضوع باعث شــده تا 
چهارراه استانبول تا میدان فردوسی که تا چند 
روز پیش کارزار معامالت دالر بود حاال به یکی از 

خلوت ترین بازارهای تهران تبدیل شود.
در این میان نقش بانک مرکزی نیز بی تاثیر 
نبوده و بازارساز از هفته گذشته و پیش از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، با تامین 
ارز برای تقاضای واقعی، شــیب قیمت دالر و به 
دنبال آن سایر ارزها را کاهشی کرد تا با تکیه بر 
فاکتورهای سیاسی، افت قیمت ها در بازار دالر 

را ادامه دار کند.
نتیجه این اقدامات دیروز در بازار به شــکل 
محسوســی قابل مشــاهده بــود. صرافی هــا 
از مشــتری خالی بودند و تابلوها نیــز با تغییر 

قیمت لحظه ای روشــن و خاموش می شدند.  
در این میــان اما چشــم های نگرانــی نیز بود 
که بــر اعــداد تابلــوی صرافی هــا میخکوب 
می شــد زیرا دالری کــه با قیمت هــای باالی 
۲۸ هزار تومان در روز چهارشــنبه به کار خود 
پایــان داده بود دیــروز و در ابتــدای معامالت 
 بــه کانــال ۲۵ هــزار تومانــی ســقوط کرد.

اما این تمام ماجرا نبود. قیمت دالر به این کاهش 
رضایت نداد و میانه های روز بود که قیمت ها به 

۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
کاهش پرشــتاب قیمت ها در یک روز باعث 
شد تا دالر ۶ درصد از ارزش خود را از دست بدهد 
و همین موضوع نگرانی دالالن نسبت به کاهش 
قیمت دالر را بیشتر کرد تا آنجا که اغلب آنها در 
انتظار دالر ۲۰ هزار تومانی در صورت مشخص 

شدن پیروز قطعی در انتخابات آمریکا هستند.

فارغ از نتایجی که تغییر ریاســت جمهوری 
آمریکا در اقتصاد می تواند به دنبال داشته باشد؛ 
دیروز بیش از هر چیز جو روانی مثبت و امید به 

بهبود شرایط کاهش قیمت ها را رقم زد.
مشاهدات میدانی میدان فردوسی تا چهارراه 

استانبول نیز این مدعا را اثبات می کرد.
در این میان اما هستند افرادی که همچنان 
به دنبــال بازارســازی برای مقاومــت دالر در 
قیمت های باالتر هســتند. دالالنی که اگرچه 
نمی خرند اما اصرار دارند کــه صرافی ها دالر را 
ارزان خریداری می کنند. تا آنجــا که برخی از 
دالالن قیمتی نزدیک به ۲۵ هزار تومان را برای 
خرید دالر پیشــنهاد می دهند تا مانع از کاهش 

بیشت قیمت ها شوند.
دالر می ریزد

مرد میانسالی که در نزدیکی میدان فردوسی 
ایستاده و به هر رهگذری تاکید می کند که دالر 

را گران تر از صرافی ها می خرد.
وی مدام تکرار می کند که از پنج شــنبه 

هفته قبل قیمت دالر شــروع به ریختن کرد 
و اطمینان می دهد که تا بعد از ظهر بیشــتر 
از این هم می ریزد. در این مورد همه حاضران 
میدان فردوسی هم نظرند. دالر می ریزد. پسر 
جوان دیگری که همزمان هم با تلفن صحبت 
و اعدادی را یادداشت می کند نیز در پاسخ به 
پیش بینی اش از آینده بــازار دالر می گوید: 
قیمت دالر می ریزد. اگر ترامپ برنده می شد 
مطمئن بــاش دالر تــا ۳۲ هــزار تومن هم 
می رسید اما االن چهار، پنج هزار تومان دیگر 

هم ارزان می شود.

 چهارراه استانبول، چشم انتظار دالر ۲۰ هزار تومانی


