
اقتصاد ایران روزهای سختی را تجربه 
می کند.  شاید سخت ترین روزها  پس از 
دوران جنگ تحمیلی. مسئولین دولتی 
پیش از خروج آمریکا از برجام  بارها اعالم 
کرده بودند که خود را برای اجرای سناریو 
های متفاوت اماده کرده اند. با گذشت 
ســه ماه ازخروج ترامپ حاال مشخص 
شده است که  بســیاری مشکالت در 
مسیر مقابله  با تاثیرات این سوء رفتار 
آمریکا پیش بینی نشده بود. در صدر این 
مشکالت نوسانات  شدید قیمت ارز قرار 
دارد. مشکلی که حاال با اجرای دو بسته 
کامال متفاوت  هنوز به صورت الینحل 
باقی مانده است.  مشکل  نرخ ارز از ان 
رو واجد اهمیت است که  هر نوع نوسان 
در این شاخص  مهم اقتصادی بر سایر 
شاخص ها از  واردت و صادرات تا  نرخ 
مسکن و سایر بخش های اقتصاد ایران  
موثر اســت. در این گزارش به بررسی  
شرایط بخش هایی از اقتصاد ایران می 

پردازیم.
صنعت گردشگری در دام  ارز

 به  عقیده بســیاری از کارشناسان 
صنعت گردشــگری ارتباط تنگاتنگی 
با بــازار ارز دارد و بــروز بی ثباتی ارزی 
عالوه  بر آنکه برای گردشــگر خارجی 
ناخوشایند است، کســب و کار فعاالن 
داخلی ایــن صنعت را مختــل کرده و 
به دلیل گرانی های ناشــی از آن، امکان 
برنامه ریزی بلندمدت و جذب مسافر را 
از آنان سلب می کند. امیرپویان رفیعی 
شــاد عضو هیات مدیره انجمن صنفی 
دفاتر سفر و گردشــگری استان تهران 
در این باره مــی گوید:» مســافرت از 
مرزهای زمینی به خارج از کشور تا ۸۰ 
درصد کاهش یافته اســت. این مسئله 

باعث  بروز مشکالت شــدید در اقتصاد 
مناطق مرزنشین کشور و از بین رفتن 
فرصت های شغلی مرتبط با  این حوزه 
شــده اســت.« وی در ادامه با توجه به 
آمارهای مربوط به ایجاد اشتغال از مسیر 
گردشــگری گفت:» تردد گردشگران 
در اقتصــاد مناطق مــرزی از اهمیت 
باالیی برخوردار است و عدم توجه به این 
موضوع در آتی چالش های بیشتری را به 
این مناطق تحمیل می کند.در خیلی از 
این مناطق بسیاری از مشاغل وابسته به 
تردد گردشگران است. بر مبنای تردد 
گردشگران در مناطق مرزی، اقامتگاه 
ها و خدمات مســافرتی بــرای آنها در 
نظر گرفته شــده بود و سرمایه گذاران 
در این حوزه را دچار ضررهای اقتصادی 
خواهد کرد. در این شرایط حتی استان 
ها و شهرهای مجاور مناطق مرزی هم 
با مشکالت عدیده اقتصادی مواجه می 
شوند. مســئولین در ارزیابی ها در این 
خصوص نباید صرفا به خروج ارز از کشور 
توجه کنند.در شــرایط مشکالت حاد 
اقتصادی باید به ابعاد دیگری همچون 
حفظ سطح اشتغال و سودهی سرمایه 
گذاری ها در این حوزه نیز بیاندیشند.« 
محمدرضا فرزین، اســتاد دانشــگاه و 
کارشــناس اقتصاد گردشگری  نیز در 
مورد تاثیر نوســانات نــرخ ارز بر ورود 
گردشگران خارجی به کشور می گوید: 
»شاید فی نفسه افزایش نرخ ارز به دلیل 
ارزان کردن ایران به عنوان یک مقصد 
سفر برای گردشگران خارجی، پدیده 
مثبتی باشــد و به ذات خــود موجب 
افزایش ورود گردشــگر به کشور شود، 
اما مهم تر از آن، پایــداری و ثبات ارزی 
اســت که عملکرد اقتصادی کشور در 
چند ماه اخیر عکس این موضوع را نشان 
داده است.« همچنین یک  تورگردان 

در مورد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شرایط 
کسب و کار خود می گوید:» با افزایش نرخ 
دالر و خصوصا بروز نوسانات شدید ارزی 
و بی ثباتی در این بازار، هزینه جمع آوری 
بسته های تور برای تورگردانان و فعاالن 
توریسم کشور نیز افزایش پیدا می کند 
و امکان برنامه ریزی مالی بلندمدت برای 
جذب گردشگر از آنان سلب می شود.« 
وی تصریح کرد: »در شــرایط کنونی 
شاید اقدام منطقی این باشد که با توجه 
به نوســانات ارزی، بر تورهای داخلی 
تمرکز کرد و این حوزه را به رونق رساند. 
هرچند با توجه به گرانی های اخیر دالر 
انتظار می رود به زودی نرخ های خدمات 
گردشــگری و اقامتگاه ها نیز افزایش 
پیدا کند و این خود یک عامل بازدارنده 
برای ایجاد رونق در گردشگری داخلی 

خواهد بود.«
 صنعت خودرو در تعلیق 

 بــا خــروج آمریــکا از برجــام، 
خودروســازی ایران از نیمه ماه جاری 
تحت تحریم هایی ســختگیرانه قرار 
گرفت؛ بنابراین دسترســی به قطعات 
خارجی محــدود و حتــی در مواردی 
قطع نیز خواهد شــد. با این حســاب، 
خودروهای تولید و مونتاژ داخل حتی 
آنها که لقب محصوالت ملی را نیز یدک 
می کشند، با مشــکل تامین قطعه و در 
نتیجه کاهش تیراژ مواجه می شوند.در 
این شرایط طبعا اگر روند تامین قطعه در 
داخل نیز مختل شود، تیراژ خودروهای 
داخل کاهش پیدا خواهد کرد.در همین 
راستا شرکت آلمانی دوئر که در زمینه 
ساخت قطعات خودرو فعالیت دارد، به 
دلیل تحریم های جدید دولت آمریکا، 
فعالیت خود در ایــران را متوقف کرد.

کارلو کروستو، مدیر امور مالی دوئر در 
مصاحبه با روزنامه بوئرســن زیتونگ 

گفت: »کســب و کار در ایران  طی سال 
گذشته رونق گرفته است.  ما فعال فعالیت 
هایمان در این کشــور را متوقف کرده 
ایم.«رضا عضو انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه های خودرو  هــم در مورد 
وضعیت همکاری با قطعه سازان اروپایی 
گفت:» صنعت قطعه در پسابرجام موفق 
به انعقاد قراردادهای قابل توجه با حجم 
سرمایه گذاری 27 میلیون یورو شد که 
تاکنون 6 میلیون یورو آن محقق شده و 
در حال حاضر نیز کار به کندی پیش می 
رود.وی با بیان این که هم اکنون نسیمی 
که در حال وزیدن اســت، نسیم خوبی 
به نظر نمی رسد، اظهار کرد: »شرکت 
های فرانسوی دلیل کندی کار را تالش 
برای اخذ مجوزهای الزم از سوی آمریکا 
با هدف معافیت از جرایم این کشور اعالم 
کرده اند.« رضا داوودی کارشناس خودرو 
در مورد شرایط صنعت خودرو در چند 
ماه اخیر گفت: »با توجه به بازه زمانی سه 
ماهه از اعالم خروج آمریکا از برجام تا آغاز 
رسمی تحریم ها، عمال فرصت چندانی 

برای انجام اقدامات پیشگیرانه نبوده، با 
این حال از همین فرصت محدود نیز آن 
طور که باید، استفاده نشد.« وی با بیان 
اینکه محدودیت های داخلی به خصوص 
در حوزه تخصیص ارز، مشکالت زیادی 
را برای خودروسازان و قطعه سازان ایجاد 
کرد، افزود: » در بخش ذخیره ســازی 
قطعات به دلیــل محدودیت هایی که 
بر ســر راه تخصیــص ارز به وجود آمد، 
خوب عمل نشد. بسیاری از قطعات در 
صف تخصیص ارز ماندند و حاال با آغاز 
تحریم ها، امکان انتقال پول برای تحویل 
گرفتن آنها سخت شده است؛ از طرفی، 
به بخش دیگری از قطعات نیز اصال ارزی 
داده نشد و در نهایت، نتوانستیم آن طور 
که باید، از فرصت سه ماهه تا آغاز تحریم 
استفاده الزم را برده و قطعات بیشتری را 

ذخیره کنیم.« 
  بازار مسکن در فشار 

 مسکن  از جمله صنایع مهم و تاثیر 
گذار در اقتصاد ایران  محسوب می شود. 
هم زمان با شدت گرفتن  نوسانات ارزی 
از ابتدای ســال جاری، قیمت مسکن 
در کالنشهر های ایران دچار تالطمات 
شدید شــد. فردین فرزین کارشناس 
اقتصاد مسکن در این باره می گوید:» 
برگشتن تحریم ها از راه بازار ارز، روی 
بازار مسکن هم اثر گذار است. در اصل 
بازار ارز تحوالت خود را پشــت ســر 
گذاشته و بازار مســکن هم از آن تاثیر 
می پذیرد، تحریم ها هم به خودی خود 
روی بازار مسکن تاثیری ندارد، چون ما 
در این بازار وابسته به واردات نیستیم.« 
در حقیقت نوسانات بازارهای اقتصادی 
به ویژه بازار ارز از جمله دالیل نوســان 
قیمــت در بازار معامــالت واحدهای 
مســکونی طی ماه های اخیر است. به 
رغم آنکه قبل از ســال 97 پیش بینی 
نمی شد قیمت مســکن تا این میزان 
دچار التهاب و افزایش محسوس شود 
اما در نهایت ماه های پایانی سال 96 و 
همچنین در سال 97 قیمت واحدهای 
مسکونی با افزایش قابل توجه مواجه 
شد که به نظر می رسد ریشه این افزایش 
قیمت را باید در تحوالت و نوسانات بازار 
ارز و همچنین تحریم هــای ظالمانه 
جستجو کرد.تحت تاثیر کاهش حجم 
مبادالت خارجی به نظر می رســد که 
بخشی از نقدینگی که معطوف به بخش 
مبادله ای اقتصاد بود به ســمت بازار 
مستغالت سرازیر شده است و همین 
عامل منجر به افزایش حجم تقاضا برای 
خرید واحدهای مسکونی و در نتیجه 
افزایش محسوس قیمت ها شده است.

با توجه به این که قبل از شروع سال 97 
تحول بازار ارز به شکلی که امسال روی 
داد قابل پیش بینی نبــود و در واقع در 
پیش بینی های اقتصادی لحاظ نشده 
بود، در نتیجه فضای کارشناسی بازار 
ملک به این مقوله به عنوان یک عامل 
بیرونی اثرگذار بر سطح قیمت ها و حجم 

معامالت در بازار مسکن چندان حساس 
نبود و همین غیرقابل پیش بینی بودن 
این تحوالت موجب شــد کارشناسان 
انتظار افزایش محسوس قیمت مسکن 
ناشی از نوسانات نرخ ارز در سطوح فعلی 
را در چشم اندازهای خود درباره آینده 
مســکن مطرح نکنند. کمال اطهاری 
کارشناس ارشــد بخش مسکن تاثیر 
پذیری مسکن به شــکل مستقیم از 
تحریم را رد می کند، اما او عقیده دارد 
شرایط اقتصادی بعضی از مشکالت را 
بر بازار مسکن تحمیل می کند. او اعتقاد 
دارد با اهمیت ترین مسئله در قفل شدن 
بازار مسکن موضوع اشتغال است. در 
شــرایط کنونی اقتصاد و با برگشتن 
تحریم ها اشتغال به اندازه ی کافی به 
وجود نمی آید و شــغل های موجود 
در صنایع هم در خطــر قرار گرفته اند. 
متقاضیان مسکن به ویژه خانه اولی ها 
در این شرایط نمی توانند ریسک کنند 
و به این بازار وارد شوند. اطهاری رانتی 
بودن قیمت زمین را بــه دلیل تراکم 
فروشی علت با اهمیتی در گران شدن 
قیمت مسکن یاد می کند و می گوید 
که این موضوع دوبرابر شدن خانه های 
خالی را از ســال 9۰ تا 96 زیاد تر کرده 
است. پس اگر با برگشتن تحریم ها این 
سیاست های اشتباه را پشتیبانی کنند 
باز هم به وجود آمدن شغل به خطر می 
افتد و بازار مسکن هم از آن متاثر خواهد 
بود.بنابر گفته ی اطهاری، زمانی که کل 
اقتصاد با مشکل مواجه شود، روی بازار 
مسکن هم اثر می گذارد و مشکالت آن 
هم زیاد می شود. بنابر گفته اطهاری به 
این دلیل بر بازار مسکن تاثیر می گذارند 
که ناتوانی دولت برای دانش بنیان کردن 
اقتصاد باعث از دست رفتن اشتغال می 
شود و تحریم آن را زیاد تر می کند. وقتی 
که قیمت دالر به 7 هزار تومان افزایش 
پیدا می کند مردم به رجحان نقدینگی 
دچار می شوند و تمایل دارند که طال و 
ارز داشته باشند تا پول نقد و این موضوع 
باعث می شــود که بــازاری مثل بازار 
مسکن دارایی خود را از دست دهد. پس 
اشتغال و رجحان نقدینگی از دو طرف بر 

بازار مسکن فشار زیاد می آورد.

مشکالت اقتصادی معلول بی تدبیری و فشار خارجی است

آمادگی برای تحریم ها از حرف تا عمل

امین قلعه ای، روزنامه نگار
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روزهای سخت
 بنگاه های درستکار 

محسن جالل پور 

 روایــت بنــگاه داری در ایران امــروز، مثنوی 
غم انگیزی اســت که هفتادمن کاغذ می خواهد. 
بنگاه های ما هیچ زمان به اندازه امروز گرفتار چند 
بحران در هم تنیده نبوده اند. از یمین و یسار بر آنها 
فشار وارد می شود. اگرچه تولید و تجارت در ایران 
به شدت آلوده به رانت و فساد شــده اما همچنان 
بنگاه هایی هســتند که در این زمانه آلوده تالش 
می کنند ســالم به حیات خود ادامه دهند. چنین 
بنگاه هایی تعدادشان زیاد نیست، اما تنفس در فضای 
آلوده باعث می شود همین اندک بنگاه های درستکار 

نیز در مسیر آلودگی و بیماری قرار گیرند.
شرایط جدید داخلی و خارجی بنگاه های ما را با 

هشت تهدید جدید مواجه کرده  است.
۱- خطای سیاســت گذاری: اشــتباهات 
سیاســت گذار در چند ماه گذشــته آثــار منفی 
زیادی بر فعالیت بنگاه های ما داشــته است. مثال 
سیاســت گذاری نادرســت نرخ ارز فاحش ترین 
خطایی بوده که سیاست گذار در این مدت مرتکب 
شده و هزینه های غیر قابل جبرانی به بنگاه ها تحمیل 

کرده است.
۲- ناامن شــدن محیط اقتصاد کالن: 
مهم ترین دستاورد دولت یازدهم، ثبات بخشی به 
محیط اقتصاد کالن بوده است. این دستاورد اما به 
دالیل مختلف در دولت دوازدهم در حال از دست 
رفتن است. تنها بازگشت تورم دورقمی برای بی ثبات 
کردن اقتصاد ایران کافی اســت. در اثر ناامن شدن 
محیط اقتصاد کالن، انگیزه ســوداگری در بازارها 
تشــدید شــده که نتیجه اش کاهش انگیزه برای 

سرمایه گذاری بلند مدت است. 
۳- نااطمینانی و عدم قطعیت: در حال حاضر 
فضای کشور مملو از نا اطمینانی است. نااطمینانی از 
بی اعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود می آید و 
منجر به عدم قطعیت در اقتصاد می شود. نااطمینانی 
باعث خروج سرمایه از کشور و توقف سرمایه گذاری 

شده و آینده بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
۴- قیمت گذاری و فشارهای تعزیراتی: 
کسری بودجه و فشار باالی نقدینگی باعث افزایش 
تورم شده است. دولت به جای اینکه فکری به حال 
کســری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل 
نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده 
و سیاســت کنترل قیمت ها را کلید زده است. در 
حالی که تورم باعث افزایش همه جانبه هزینه های 
بنگاه ها شده، دولت اجازه افزایش قیمت کاال را به 
نگاه نمی دهد. نتیجه اینکه فعالیت بنگاه های ما  ب

غیر اقتصادی و غیر عقالنی شده است.
۵- تشدید بوروکراسی: سیاست های جدید 
که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را به دنبال داشته، 
منجر به تشدید بوروکراســی و افزایش تشریفات 
اداری شده است. بوروکراســی باعث شده واردات 
ماشین آالت و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه ها در پیچ و 
خم های اداری گیر کند. در این شرایط بنگاه ها برای 
اینکه بتوانند از تله پیچیدگی هــای زمان بر اداری 
عبور کنند، نیاز به ایجاد روابط غیر رسمی غیر اداری 

پیدا می کنند. 
۶- فساد اداری: فساد، زد و بند و رشوه همچون 
موریانه در حال خوردن پایه های نظام اداری کشور 
اســت. تخصیص رانت های ارزی و یارانه ای باعث 
شده بنگاه ها به جای تالش برای بازاریابی و افزایش 
بهره وری به مشاوران بانفوذ سیاسی رو بیاورند تا در 
چانه زنی با دولت دســت باال را داشته باشند. دلیل 
به کارگیری رسمی و غیر رســمی سیاستمداران 
و دالالن سیاســی و افراد ذی نفوذ توســط برخی 
نگاه های ایرانی این اســت کــه می خواهند در  ب

چانه زنی برای دریافت رانت از قافله عقب نمانند. 
۷- تحریم: تجربه گذشــته به ما می گوید در 
شرایط تحریمی، اقتصاد غیر رسمی بزرگ تر شده 
و از این ناحیه به کسب وکارهای رسمی فشار وارد 
می شــود. محدودیت های بین المللی همین طور 
اعث تحمیل هزینه گزاف نقل و انتقال های پولی  ب
و واردات و صادرات کاال به بنگاه های ما می شــود. 
تحریم ها و محدودیت های بین المللی همچنین 
باعث می شــود واحدهای بین الملــل در خیلی از 
بنگاه های ما محدود شود و مدیران برای دور زدن 

محدودیت ها به قاچاقچی ها رو بیاورند.
۸- فضای غیر رقابتی: در چند ماه گذشته، 
سیاست گذاری با توزیع بی ســابقه رانت و تشدید 
بوروکراسی و رویه های اداری همراه بوده است. این 
سیاست گذاری به زیان بنگاه های بخش خصوصی 
و به سود بنگاه های دولتی و شبه دولتی تمام شده 
و در نتیجه در حــال حاضر فضــای غیر رقابتی و 
غیر منصفانه ای بر اقتصاد کشور حاکم است. چون 
بنگاه های دولتی و  شبه دولتی دستشان در جیب 
دولت و نهادهای حاکمیتی اســت اما بنگاه های 
خصوصی باید از جیب خود هزینه کنند؛ بنابراین 

قادر به رقابت نیستند.

یادداشت

 بسیاری از قطعات در صف 
تخصیص ارز ماندند و حاال با 
آغاز تحریم ها، امکان انتقال 
پول برای تحویل گرفتن آنها 
سخت شده است؛ از طرفی، 

به بخش دیگری از قطعات 
نیز اصال ارزی داده نشد و در 

نهایت، نتوانستیم آن طور 
که باید، از فرصت سه ماهه 

تا آغاز تحریم استفاده الزم 
را برده و قطعات بیشتری را 

ذخیره کنیم

 شاید فی نفسه افزایش نرخ 
ارز به دلیل ارزان کردن ایران 

به عنوان یک مقصد سفر 
برای گردشگران خارجی، 

پدیده مثبتی باشد و به ذات 
خود موجب افزایش ورود 

گردشگر به کشور شود، 
اما مهم تر از آن، پایداری و 

ثبات ارزی است که عملکرد 
اقتصادی کشور در چند ماه 
اخیر عکس این موضوع را 

نشان داده است

گرچه با باز شدن صرافی ها و شــروع فعالیت ارزی تقاضای 
خرید دالر به سمت آنها روانه شــده است؛ اما خانه دارهایی که 
هیچ بهانه واقعی و یا مدرکی بــرای خرید ارز در صرافی ندارند، 
دالالن را به عنوان گزینه اصلی خود انتخاب می کنند. به گزارش 
ایسنا، در فاصله 2۱ فروردین تا ۱6 مرداد ماه فعالیت صرافی ها 
برای معامالت ارزی در بازار آزاد ممنوع بود و هیچ گونه مبادله 
اسکناسی را به طور قانونی انجام نمی دادند. با وجود تابلوهایی 
که در شیشه های آنها نصب و اعالم شده بود که خرید و فروش ارز 
ندارند، برای مشتریان خود و کسانی که به آنها معرفی می شدند، 
مبادله اسکناس را انجام می دادند، اما از هفته گذشته با مصوبه 
دولت و اجرایی شــدن بســته جدید ارزی، فضا برای فعالیت 
صرافی ها در چارچوب ضوابط تعیین شده فراهم شد؛ به طوری 
که می توانند در 2۳ بخش فروش ارز را انجام دهند که از جمله آن 
می توان به تامین ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی اشاره کرد. 
قیمت گذاری در صرافی ها برای فروش ارز در بخش های تعیین 
شده نیز با توجه به معامالت بازار ثانویه یعنی محلی که در سامانه 

نظام یکپارچه ارزی )نیما( معامالت بین صادرکننده و واردکننده 
انجام می شود، صورت می گیرد و یک درصد باالتر است. بررسی 
میدانی از بازار فردوسی در روز دوشــنبه و گفت و گو با برخی 
دالالن و صرافان با این توضیح همراه بــود که با توجه به اینکه 
برخی صرافی ها برای انجام اموراتی که در مصوبه جدید به آنها 
واگذار شده ورود کرده اند این روزها عمده متقاضیان با مراجعه به 
آنها ارز مورد نیاز خود را تامین می کنند و این موضوع باعث شده 
که بازار تا حدی آرام تر و خلوت تر باشد. اما جالب اینجاست که 
دالالن می گویند با اینکه برای تامین بخشی از ارز دیگر مردم 
سراغ آنها نمی روند و نیاز خود را در صرافی ها تامین می کنند، 
ولی همچنان خانه دارها و مردمی که نیاز تعریف شده ای نداشته و 
برای سرمایه گذاری ارز می خرند، پای ثابت آنها هستند و مراجعه 
کرده تا ارز مورد نیاز خــود را خریداری کنند؛ چرا که صرافی ها 
همچنان مجاز نیستند به طور قانونی به آنها برای نیازهایی که 
مدرکی برای آن وجود ندارد فروش داشته باشند. این در حالی 
است که در یک ماه گذشته و در جریان نوسان تند بازار و زمانی که 

قیمت دالر صعودی پیش می رفت، به اذعان فعاالن بازار ارز این 
خانه دارها و مردم عادی بودند که تقاضای زیادی داشته و عاملی 
برای افزایش قیمت دالر شده بودند و هر چند که اکنون تقاضای 
آنها تا حدی کمتر شده ولی همچنان در بازار رفت و آمد می کنند. 
اما تا زمان تنظیم این گزارش )ساعت۱5 روز دوشنبه( قیمت ها 
در بازار ارز به گونه ای بود که صرافی ها قیمت خرید و فروش دالر 
را برای نیازهای تعریف شده در مصوبه دولت با نرخ های متفاوتی 
اعالم کرده بودند؛ به طوری که برای دالر حدود ۱۰ هزار و ۳5۰ و 

فروش ۱۰ هزار و ۴5۰ تومان اعالم شده بود و یا برخی ۱۰ هزار 
و ۳6۰ تومان می خریدند و ۱۰ هزار و ۴6۰ تومان می فروختند. 
همچنین برای یورو قیمت خرید حدود ۱۱ هزار و 95۰ و فروش 
۱2 هزار و 5۰ تومان بود. البته عمده دلیــل این تفاوت نرخ ارز 
می تواند به نرخ معامالت صرافی ها در بازار ثانویه برگردد. این در 
حالی است که قیمت در بازار آزاد برای کسانی که بخواهند خرید 
کنند، بین صرافان و دالالن حدود ۱۰ هزار و 6۰۰ تومان برای 

دالر و ۱2 هزار و ۳۰۰ تومان برای یورو تعیین شده بود.

گزارشی از وضعیت بازار ارز

خانه دارها  مشتری ثابت دالالن دالر

گزارش


