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بازار شب عید بی صاحب شده است

افزایش گرانی ها در بازار و مدیران در خواب

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ درآخرین ماه سال 
۱۴۰۱ به یکباره تمام کاال های اساسی و ضروری 
مردم افزایش قیمت پیدا کرده است البته این 
نیست  بهار  از  استقبال  برای  جدیدی  روش 
هاست  سال  عید  شب  گرانی  سابقه  چراکه 
متولی  سازمان های  و  گرفته  را  مردم  گریبان 
تنظیم بازار و دفاع از حقوق مصرف کننده نقش 

تماشاگر این سناریو را دارد.
افزایش گرانی ها در بازار شب عید

با  با نزدیک شدن به خط پایان سال ۱۴۰۱، 
تدبیر دولت رئیسی و با دالر ۴۹ هزار تومان 
و سکه ۲۷ میلیون تومان، گوشت نیم میلیون 
تومانی و پسته یک میلیون تومانی خیلی عجیب 
از سایر قیمت کاال های  و غریب نیست حاال 
اساسی و ضروری هم همه با خبرند که هر کدام 
از قیمت ها رشد چند برابری نسبت به اوایل 

سال جاری داشته است.
سایر  و  ملی  رسانه  از  را  خبر  این  بار ها 
تریبون های در اختیار سازمان های دولتی شنیده 
اید که افزایش قیمت کاالها، بدون مصوبه ستاد 
تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه 
تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت 
به افزایش قیمت این کاال ها اقدام شده باشد 

قبل  قیمت های  به  و  کرده  اصالح  را  آن  باید 
برگردانند؛ این تنها حرکت یک سازمان جهت 
تنظیم قیمت کاال های اساسی و اجناس ضروری 

مردم است!.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارات 
اساسی  کاال های  قیمت  تنظیم  و  کنترل  برای 
بیشتر شد، اما نه تنها این مهم محقق نشد بلکه 
هر روز وضعیت قیمت ها از روز قبل بحرانی تر 
شده است تا جایی که افسار قیمت کاال های 
ضروری از دست متولیان این دولت خارج شده 

است.
تا دو سالگی دولت چند ماهی باقی نمانده 
است و بسیاری به دلیل تحقق نیافتن شعار های 

دوران انتخابات گله مند هستند.
ابراهیم رئیسی از ابتدا و تاکنون دولت خود 
را پیرو احقاق اهداف عدالت خواهی، ستیز با 
کرده  معرفی  آزادی خواهی  و  استقالل  فساد، 
است، اما امروز با توجه به وضعیت قیمت کاال 
و اجناس ضروری دیگر نمی توان دولت رئیسی 
را در راستای عدالت خواهی و مبارزه با ستیزو 

فساد موفق موفق خواند.
تنظیم بازار را به دست چه کسانی سپرده اند؟

دنبال  به  نهادی  و  سازمان  چه  راستی  به 

تنظیم و کنترل قیمت ها در بازار است؟ سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به 
عنوان متولی امور نظارت و کارشناسی قیمت 
دولت  در  که  است  حاکمیتی  دستگاه  یک  و 
مستقر با برنامه ریزی نظام شفاف سازی قیمت 
وظیفه مهمی را در اصالح نظام توزیع برعهده 

دارد.
با توجه به جایگاه قانونی و وظایف سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
و با توجه به وضعیت بازار ها در این روز ها و 
افزایش قیمت ها، عملکرد و کارکرد این سازمان 

چیست؟
این سوالی است که سال هاست مردم از این 
سازمان به ظاهر مردمی می پرسند، اما پاسخی 

شنیده نمی شود.
و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان 
بازار  ساماندهی  اصلی  متولی  تولیدکنندگان 
باید هر  کننده  است؛ پس چرا مردم مصرف 
روز بدون اعالم مصوبه ای از سوی این سازمان، 
شاهد افزایش قیمت کاال های اساسی در سطح 
شهر باشند؟ این سوالی است که امروز سوال 

بسیاری از مردم است.
متولی تنظیم بازار را بهتر بشناسید 

امیررضا واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل 
اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: 
ابزار های الزم برای کنترل بازار وجود ندارد چراکه 
بین سازمان ها و وزارتخانه های متولی در بحث 
قیمت گذاری و توزیع کاال های اساسی انسجام 

وجود ندارد.
به  اشاره  با  اقتصادی  مسائل  تحلیگر  این 
اینکه امروز وضعیت قیمت ها وابسته به نرخ 
قیمت  وابستگی  همین  گفت:  است،  دالر 
در  آمریکایی  اسکناس  به  اساسی  کاال های 
کشور ما خود یک بحران از پیش اعالم شده 
است و در این بین سازمان های متولی تنها به 
عنوان یک نظاره گر معمولی حتی توان رصد 

بازار را هم ندارند.
به گفته واعظی آشتیانی، قدرت خرید مردم 
کم و جوالن برای افزایش قیمت ها زیاد شده 
است. در این بین هیچ انسجامی بین مدیران 
متولی وجود  و سازمان های  وزارتخانه ها  ارشد 
ندارد چراکه اگر مدیران الیق و کارآمد در جای 
این  به  خود حضور داشتند هیچ گاه موضوع 
مهمی تبدیل به بحران گرانی کاال های اساسی 

در کشور نمی شد.
داد:  ادامه  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
و  تحریم  حصار  در  کشور  که  است  درست 
فشار های بین المللی قرار گرفته، اما این نباید 

باعث برهم ریختگی در بازار داخلی کشور شود. 
اگر هر نهاد و سازمانی وظیفه خود را درست 
انجام دهد کمتر به مشکل نوسان قیمت های 
کاالی اساسی و اجناس ضروری مردم خواهیم 

رسید.
این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه در حال 
قیمت ها  تغییر  برای  ابزاری  ارز  نرخ  حاضر 
زمانی  اگر  گفت:  است،  شده  بازار  در  کاال ها 
نرخ ارز به سمت کاهش برود هیچ گاه تولید 
کننده و فروشنده، قیمت ها را به حالت قبل 
بر نمی گرداند این دقیقاً همان نقطه ضعفی 
است که ناشی از عدم حضور مدیران کارآمد 

و اقتصادی در سازمان ها و وزارتخانه هاست.
نشان  اشکاالت  این  تمام  کرد:  تصریح  وی 
می دهد که شاید تعریف جدیدی از تنظیم بازار 
شده که مردم از آن بی اطالع هستند و یا اینکه 

متولیان این امر خود را به خواب زده اند.
سهراب یکی از فروشندگان مواد خوراکی و 
شوینده در بازار انبار نفت تهران به اقتصاد ۲۴ 
گفت: از ابتدای سال همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، اجناس ضروری و کاال های اساسی به 
ویژه مواد خوراکی و شوینده ها با افزایش قیمت 

مواجه شده است.
ابتدا  همان  از  صنفی،  فعال  این  گفته  به 
مردم  خرید  اُفت  با  بازار  این  در  فروشندگان 
بازار  رونق  به  امیدوار  باز  اما  اند،  روبرو شده 

بودند و هستند.
در  تهران  نفت  انبار  بازار  در  فروشنده  این 
پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت ها با 
داد:  پاسخ  است،  گرفته  انجام  رسمی  مجوز 
مصوبه ای برای افزایش قیمت ها در هر روز و 
هفته اعالم نشده، اما از مبدأ که همان کارخانه 
و یا شرکت های وارد کننده است، قیمت ها بر 
مبنای نرخ ارز محاسبه و به بنکداران و پخش 
کنندگان کاال های اساسی و خوراکی مورد نیاز 

مردم می رسد.
کنترل  برای  نهادی  هیچ  داد:  ادامه  وی 
خود  چراکه  ندارد  وجود  بازار  در  قیمت ها 
متولیان از وضعیت تعیین تکلیف نرخ دالر و 
تأثیرگذاری آن بر روی سایر کاال ها در هر بازاری 
بیشتر از ما مطلع هستند؛ به راستی که بازار بی 

صاحب است.
سهراب ادامه داد: حداقل تا سال گذشته به 
طور نمایشی هم که شده بازرسان را با لباس 
فرم، وارد دو تا بازار می کردند و از صداوسیما 
پخش می کردند تا شاید بقیه بازار ها حساب کار 
دستشون بیاد، اما امسال نه خبری از بازرس 

بود نه پخش فیلم های تبلیغی از صداو سیما!

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد که رشد اقتصادی کشور در 
پاییز امسال به ۵.۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، پیمان قربانی اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور به 
قیمت پایه سال ۱۳۹۵ به ۵.۳ درصد رسیده که در مقایسه با شاخص 
رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی در همین بازه زمانی در سال گذشته شاهد 
افزایش این شاخص مهم بوده ایم.   همچنین رشد اقتصادی بدون نفت 

نیز ۴.۵ درصد بوده است.
رشد  افزایش  شاهد  نقدینگی،  کنترل  باوجود  این که  بیان  با  وی 
اقتصادی در کشور بودیم، افزود: در سال گذشته، در اسفند سال ۱۴۰۰ 
رشد نقدینگی کشور معادل ۳۹ درصد بوده است، این درحالی است 
که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان بهمن به ۳۲ درصد رسانده ایم؛ این 
درحالی است که نقدینگی اسفند سال قبل تا پایان بهمن امسال ۲۶.۳ 
درصد رشد داشته است. این نشان دهنده این است که برنامه پولی 
که توسط معاونت بانک اقتصادی مرکزی طراحی شده و هدف ۳۰ د 
رصدی برای رشد نقدینگی پیش بینی شده بود و توسط رییس جمهور 

نیز مورد تاکید قرار گرفته بود محقق شده است.
جزییات رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد کشور

قربانی با اشاره به این که رشد اقتصادی در فصل اول ۲.۲ درصد، 
فصل دوم ۳.۶ درصد و فصل سوم ۵.۳ درصد بوده است، اضافه کرد: 
این ارقام به این معنی است که هم نسبت به سال گذشته و هم نسبت 

به امسال، رشد اقتصادی روندی فزاینده داشته است.
نفت ۱۵.۴  گروه  رشد،  درصد   ۱.۱ کشاورزی  گروه  وی،  گفته  به 
درصد، گروه صنایع و معادن ۸.۹ درصد و بخش صنعت ۱۱.۶ درصد 
رشد داشته است؛ گروه خدمات نیز در این مدت رشد ۳.۳ درصدی 

را به ثبت رسانده است.
معاون بانک مرکزی با اشاره به جزییات هزینه ناخالص داخلی در 
کشور گفت: ارقام این بخش امید بخش است؛ به طوریکه در ۹ ماهه 

امسال رشد مصرف خصوصی کشور ۷.۷ درصد بوده که تنها در پاییز 
این شاخص معادل ۱۱.۳ درصد به ثبت رسیده است. درحالیکه این 
رقم در سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است. مصرف دولتی نیز ۱۶ درصد 

رشد داشته است.
به گفته قربانی، نکته مهم رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص است که در سه ماهه سوم ۱۶.۶ درصد رشد داشته ایم 
و این عدد در حوزه ماشین آالت ۲۸.۳ درصد بوده و این رقمی است 
که در سال های اخیر بی سابقه بوده است و درحوزه ساختمان نیز رشد 

۶.۹ درصدی به ثبت رسیده است.
تلویزیونی  در یک گفت وگوی  که  بانک مرکزی  اقتصادی  معاون 
صحبت می کرد، درباره دلیل رشد اقتصادی ثبت شده در بخش های 
مختلف، گفت: روند رشد اقتصادی کشور روند مثبت و امیدبخشی 

است و سرمایه گذاری انجام شده نیز روند خوبی را طی کرده است.
جزییات مهار رشد نقدینگی و تورم

مهار  به موضوع  از صحبت های خود  دیگری  بخش  در  قربانی 
رشد نقدینگی و تورم در کشور اشاره کرد و افزود: در بهمن ماه تورم 
کشور ۴۳.۶ درصد بوده و این ارقام در سایت بانک مرکزی قرار 
گرفته و جزییات تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز که پیشتر منتشر 
نشده بود، اکنون در دسترس است. نرخ تورم تولیدکننده نیز ۳۶.۱ 
درصد بوده است. در ماه های گذشته، التهابات موجود در بازارها بر 
نرخ تورم نیز اثر گذاشت و نرخ تورم کشور را افزایش داد و این هم 
ناشی از جنگ ترکیبی بود که علیه اقتصاد کشور در جریان بود؛ 
ولی خوشبختانه با تحوالتی که اخیرا شاهد آن بودیم، امید داریم 

که تورم را کنترل کنیم.
به گفته وی، در سال جاری حدود نیمی از تورم ناشی از شوک های 
ارزی بوده و این قاعدتا در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد. نکته مهم 
دیگر درخصوص مهار نرخ تورم در حوزه سیاست های پولی، کنترل 

رشد نقدینگی است که میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشته و این نشان دهنده این 
است که ان شالله بانک مرکزی به اهداف خود در کنترل رشد نقدینگی 

دست پیدا خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: انعکاس این 
تحوالت باید در سفره و زندگی مردم دیده شود که مورد تاکید مقام 
معظم رهبری و رییس جمهور هم بوده است. تحوالت ماه های اخیر 
نرخ تورم، مقداری کام مردم را تلخ کرد،   اما تحوالت رشد اقتصادی، 
سرمایه گذاری و اقداماتی که به عمل آمده است،   همگی در روند 
مناسبی قرار دارد و ان شالله با تحوالت مثبت روزها و هفته های اخیر 
که در آینده نیز تقویت پیدا خواهد کرد، انعکاس این مسایل به شکل 

بهتری در زندگی هموطنان دیده خواهد شد.

به راستی چه سازمان و نهادی 
به دنبال تنظیم و کنترل 
قیمت ها در بازار است؟ سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان به عنوان متولی 
امور نظارت و کارشناسی قیمت 
و یک دستگاه حاکمیتی است 
که در دولت مستقر با برنامه 
ریزی نظام شفاف سازی قیمت 
وظیفه مهمی را در اصالح نظام 
توزیع برعهده دارد

معاون بانک مرکزی اعالم کرد
افزایش رشد اقتصادی به ۵.۳ درصد

عرضه میوه شب عید آغاز شد

میوه شب عید تنظیم بازاری از امروز در میادین میوه و تره بار عرضه 
خواهد شد.

به گزارش ایسنا، ایوب فصاحت که در یک برنامه تلویزیونی صحبت 
می کرد در این باره اظهار کرد: با توجه به وعده  جهادکشاورزی در خصوص 
تامین میوه تنظیم بازاری، از ۲۳ اسفند عرضه میوه تنظیم بازاری شب عید 

را در سازمان میادین آغاز می کنیم.
وی ادامه داد: متناسب با قیمت ها این عرضه تا پایان سال ادامه خواهد 

داشت.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار افزود: تالش می کنیم که قیمت 

میوه های شب عید از نرخ نامه فعلی سازمان کمتر باشد.
تنظیم بازار میوه شب عید توسط بخش خصوصی

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در این  
راستا اعالم کرد که سازمان تعاون روستایی امسال به خرید میوه شب عید 
ورود نخواهد کرد و امسال تنظیم بازار از طریق بخش خصوصی انجام 

می شود و دولت تنها ناظر بر امور خواهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: میوه با کیفیت مطابق با استانداردهای تنظیم 

بازار و با قیمت مصوب به بازار عرضه خواهد شد.

گوشت قرمز ارزان شد
عرضه مرغ باالتر از ۶۳ هزارتومان تخلف است

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد گفت: با افزایش کشتار دام، قیمت 
الشه دام سبک و سنگین در بازار میدان بهمن نسبت به هفته های اخیر 

کاهش داشته است.
آقای مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی 
وزارت جهادکشاورزی گفت: گوشت ۵۰۰ هزار تومانی مورد تایید نیست و 

کاالی الکچری محسوب می شود.
او افزود: طی هفته های گذشته میانگین تولید و کشتار دام سبک روزانه 

حدود ۷۳۰۰ راس دام بوده که به روزانه ۱۱ هزار رأس دام رسیده ایم.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی 
ادامه داد: قیمت الشه دام سبک حدود ۳۷۵ هزار تومان بود که اکنون بین 

۳۳۰ تا ۳۳۵ هزار تومان عرضه می شود.
او ادامه داد: مالک ما عمده فروشی میدان بهمن است که کاال از آنجا به 

بازار عرضه می شود.
امراللهی گفت: گوشت گوسفند در میدان بهمن تهران ۳۳۵ تا ۳۴۵ هزار 

تومان است که در قصابی ۸ درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
او افزود: کشتار گوساله به ۱۱۲۰ راس رسیده است و قیمت الشه آن به 
۲۰۵ هزار تومان کاهش یافته است و گوشت چرخ کرده با قیمت ۱۷۵ هزار 
تومان عرضه می شود، همچنین گوشت مخلوط گوساله ۱۹۲ هزار تومان و 

گوشت ران بسته بندی با قیمت ۲۲۰ هزار تومان عرضه می شود.
جهاد  وزارت  اساسی  کاالهای  بر  نظارت  و  بازرسی  دفتر  مدیرکل 
کشاورزی گفت: گوشت گوسفندی ۲ کیلویی با قیمت ۲۴۷ هزار تومان در 

فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود و این گوشت ها تازه هستند.
امراللهی افزود: حدود ۷۰۰ هزار راس دام سبک و ۷۲ هزار راس دام 
سنگین در تهران توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور تا آذر ماه خرید 
حمایتی شده است و در حال حاضر در قالب گوشت منجمد و با قیمت 

حدود ۱۵۰ هزار تومان عرضه می شود.
اودامه داد: این دام ها در زمان خشکسالی از دامدارانی که توان نگهداری 
از دام را نداشتند خرید حمایتی شده و در حال حاضر در فروشگاه های 

زنجیره ای عرضه می شود.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی با بیان این که وزارت 
جهاد کشاورزی تنظیم بازار گوشت و میوه را به بخش اتحادیه ها و تشکل ها 
واگذار کرده است، گفت: پیش از این دولت از ۴ ماه مانده به عید به 
خرید میوه ورود می کرد اما امسال با همکاری بخش خصوصی میوه شب 
عید تهیه و توزیع خواهد شد که این امر از ضرر و زیان دولت جلوگیری 

کرده است.
اودر رابطه با قیمت مرغ افزود: قیمت کنونی مرغ۶۳ هزار تومان است 
و در ورودی میدان بهمن  با قیمت ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان خرید و فروش 

می شود و بیش از قیمت ۶۳ هزار تومان تخلف محسوب می شود.

انتشار خبرهای مثبت سیاسی، نرخ دالر را به زیر کانال 
۴۳ هزار تومان برده است و به تبع آن، قیمت طال به پایین 

کانال ۲ میلیون تومان رفته است.
به گزارش خبرآنالین؛ برخی از فعاالن بازار اعتقاد دارند 
با توجه به سیگنال های دیپلماتیک مثبت، حداقل در آینده 
کوتاه انتظار شروع جریانات افزایشی جدید در بازار ارز 

وجود ندارد.
بر همین اساس، کارشناسان عنوان می کنند که نقطه 
پایان کار دالر در سال جاری برای بازارساز اهمیت بسیاری 
دارد و به همین دلیل به نظر می رسد که عرضه ارز طی 

روزهای آتی به شکل معناداری افزایش پیدا کند.
با این وجود، تحلیلگران اقتصادی در واکنش به خبرهای 
مثبت سیاسی و توافق ایران و عربستان، عنوان می کنند 
ریزش  انتظار  شود،  حاکم  اقتصاد  بر  عقالنیت  اگر  که 

قیمت دالر به زیر کانال ۴۰ هزار تومان وجود دارد.
کف نرخ دالر چه عددی است؟

کارشناس  الحسینی،  محمدصادق  رابطه،  همین  در 

اقتصادی در یادداشتی در فضای مجازی با طرح این سوال 
که چرا قیمت دالر پایین آمد؟ نوشت: تغییر رویه دولت و 
کاهش ۴۲ میلیارد دالر ارز ترجیحی به ۱۹ بازار را متعادل 

و قیمت را از ۶۱ هزار به ۴۹ هزار تومان رساند.
چشم انداز  )منطقه(  عربستان  با  توافق  افزود:  وی 
سیاست خارجی را تغییر و ریسک را کاهش داد و نرخ را 

از ۴۹ به ۴۵ رساند.
الحسینی تاکید کرد: خرابکاری نکنند، نرخ می تواند به 

کانال ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان برود.
در  نیز  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  شریعتی،  علی  اما 
یادداشتی در فضای مجازی پیش بینی کرد که کف نرخ 

دالر، ۴۲ هزار تومان است.
نرخ دالر را سیاست تعیین می کند؟

در  اقتصاددان  ایمانی راد،  مرتضی  حال،  همین  در 
از  برآوردم  قبل  از  نوشت:  یادداشتی در فضای مجازی 
برای  و  تومان  هزار  پایان سال جاری ۴۰  در  دالر  قیمت 
انتهای سال آینده در حدود ۵۶ هزار تومان بود، با شرط 

این که عوامل سیاسی تغییر بنیادی نکند.
یک  با  سال جاری  در  دالر  قیمت  افزایش  افزود:  وی 
محرک سیاسی ایجاد شد و با محرک دیگری فرونشست. 
بنابراین افزایش قیمت دالر مستلزم شرایط سیاسی جدید 

است.
و  داخلی  سیاسی  شرایط  اگر  شد:  متذکر  ایمانی راد 
بین المللی تغییرات زیادی داشته باشد، به همان نسبت 

نرخ دالر تغییر می کند.
یادداشتی  در  هم  اقتصادی  کارشناس  سوری،  داود 
نوشت: دیدید قیمت دالر را نه کانال های تلگرامی و نه 

صندوق پر از دالر بانک مرکزی تعیین نمی کند.
و  الزم  شرط  دنیا  اقتصاد  با  رابطه  کرد:  تصریح  وی 
و  باثبات  بازاری  کافی  و کسب وکار شرط  تجارت  آزادی 

پیش بینی پذیر است.
سوری عنوان کرد: گامی کوچک به سوی تحقق شرط 
الزم برداشته شده است، بیش باد، ولی از شرط کافی غافل 

نشوید.

وقتی اقتصاد به سیاست گره خورده است
به  دالر  قیمت  واکنش  نوشت:  هم  قاسمی  سیامک 
توافق با آژانس هسته ای و عربستان در ۱۰ روز گذشته، 
باز هم نشان داد که چقدر اقتصاد سیاسی و انتظارات 
تورمی در سفره زندگی ما موثر است و چقدر گمراه با 
جاهل بودند و البته هستند همه آنهایی که سال ها در 
انکار رابطه بین تحریم ها و انزوای ایران و سفره زندگی 

مردم بودند.
به  بازارها  هیجانی  واکنش های  همچنین  افزود:  وی 
تحوالت سیاسی، چه در رشد و چه در ریزش دالر، نافی 
بنیان ها و زمینه های اقتصادی افزایش قیمت دالر نیست و 
همچنان توصیه می کنم در تصمیم گیری های اقتصادی، به 
جای توجه به واکنش های هیجانی کوتاه مدت، به روندهای 

اقتصادی بلندمدت توجه کنید.
بنیان های  براساس  باشد  یادتان  قاسمی تصریح کرد: 
دارد،  ادامه  ایران  اقتصاد  در  تورمی  رکود  تا  اقتصادی 

التهابات ارزی نیز ادامه خواهد داشت.

تحلیل کارشناسان از دالیل کاهش قیمت دالر
تداوم نوسان در بازار ارز
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