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کریدور حمل ونقل چندوجهی ۳ کشور راه اندازی می شود؛
موافقت تاریخی ایران

با موافقت سه کشور ایران،  عراق و سوریه، کریدور حمل و نقل چند 
وجهی در مسیر ایران ، عراق و سوریه و بالعکس ایجاد می شود.

شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار 
کرد: سه کشور دوست و برادر ایران ، عراق و سوریه دارای روابط تجاری 
حسنه و رو به رشد با یکدیگر هستند و در این زمینه با توجه به ظرفیت های 
بالفعل و بالقوه ایجاد شده به واسطه توافقات دوجانبه بین هر سه کشور و 
همچنین چشم انداز افزایش این تبادالت در آینده نزدیک ، فصل نوینی از 

رونق تجارت در قلمرو سه کشور را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان این که پیشینه باستانی و تاریخی پیرامون تجارت پررونق و 
سودآور این منطقه ، گواه این واقعیت موجود است، افزود: در این راستا 
ضرورت دارد هر چه سریعتر هماهنگی و هم افزایی شایسته ای در امر 
تسهیل حمل و نقل و ترانزیت و حمایت و پشتیبانی حضور و نقش هر چه 
موثر تر و پررنگ تر بخش های خصوصی اعم از شرکت های حمل و نقل 
بین المللی بار و مسافر ، توسط بخش ها و دستگا های دولتی ذیربط هر سه 

کشور از جمله متولیان امور حمل و نقل صورت گیرد.
وی ادامه داد:   ضمن درک اهمیت این موضوع ، وزارت راه و شهرسازی طی 
چند ماه گذشته پیگیری مجدانه ای جهت برگزاری نخستین نشست سه 
جانبه همکاری های حمل و نقلی بین ایران ، عراق و سوریه را از طریق 
مجاری دیپلماتیک به عمل آورد و متعاقبا با توجه به ابراز عالقمندی طرف 
عراقی و سوری رویداد حاضر به عنوان نخستین نشست مذکور با همکاری 

وتشریک مساعی طرفین ، برگزار و نتایج ثمر بخشی حاصل شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر این اساس  سه کشور با  ایجاد 
کریدور حمل و نقل چند وجهی در مسیر ایران ، عراق و سوریه و بالعکس 
موافقت کرده اند. ضمن این که توسعه شبکه های ترانزیتی و احیای ترانزیت 
شرق به غرب در قالب جاده ابریشم از طریق اتصال کریدور مذکور به آسیای 
مرکزی،  یکسان سازی هزینه های گمرکی و مرزی،  اجرایی سازی تفاهم 
نامه ایران و عراق جهت احداث خط آهن شلمچه به بصره توسط ایران در 
راستای تکمیل مسیر ریلی مشترک سه کشور برای جابجایی مسافر و حمل 

بار مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

سازمان ملل:
افزایش گرما 2400 میلیارد دالر بر اقتصاد جهان هزینه 

وارد می کند

کارشناسان سازمان ملل متحد بامداد سه شنبه در گزارشی اعالم کردند؛ 
افزایش گرما می تواند بر اقتصاد جهانی هزینه ای معادل دو هزار و ۴۰۰ 
میلیارد دالر تحمیل کند. بر اساس بیانیه سازمان جهانی کار، یکی از آژانس 
های سازمان ملل، افزایش گرما که از تغییرات اقلیمی سرچشمه گرفته 
است می تواند تأثیر عظیمی در زمینه بازدهی جهانی و ضررهای اقتصادی، 
خصوصاً در زمینه کشاورزی و ساخت و ساز داشته باشد. به گفته سازمان 
جهانی کار، با افزایش دما، بازده خروجی از دست رفته معادل ۸۰ میلیون 
شغل تمام وقت یا ۲.۲ درصد از کل ساعت کاری جهان در طول سال 
۲۰۳۰ است. بر اساس این گزارش، همچنین خسارت ساالنه افزایش دما به 
طور تخمینی در حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد دالر در سال است. »کاترین 
ساگت« رئیس یگان تحقیقات سازمان جهانی کار گفت: تأثیر افزایش گرما 
که نتیجه جدی تغییرات اقلیمی است، تبعات زیادی بر بهره وری نیروی 
کار خواهد داشت. ما می توانیم انتظار داشته باشیم که نابرابری بیشتری با 
افزایش گرما بین کشورهای با درآمد پایین و باال و بدتر شدن شرایط کار برای 
قشر افراد آسیب پذیرتر به وجود آید. آژانس سازمان ملل متحد توضیح می 
دهد که گرمای بیش از حد در محل کار می تواند سالمت انسان را به خطر 
اندازد و در موارد شدید می تواند به گرمازدگی منجر و حتی کشنده باشد. 
بر اساس داده های ارائه شده سازمان جهانی کار، کشاورزان با حدود ۹۴۰ 
میلیون فعال در بخش کشاورزی سراسر جهان، بیشتر از دیگران در معرض 

خطر افزایش دما قرار دارند.

تابش:
قوانین و مقررات الزم درباره بیت کوین وضع شود

یک عضو شورای پول و اعتبار بر ضرورت ساماندهی فعالیت های مربوط به 
بیت کوین و وضع قوانین و مقررات الزم در این باره تاکید کرد.

محمدرضا تابش در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پیدایش بیت کوین به 
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میالدی آمریکا برمی گردد که عمدتاً از مسکن 
شروع شد. اقدام بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی سیستم 
مالی و بانک ها به چاپ پول موکول شد که منجر به مال باختگی مردم و از 
بین رفتن اعتبار پول کاغذی از جمله دالر شد. وی افزود: آن زمان ایده بیت 
کوین توسط ناکاماتو مطرح شد که سه ویژگی مهم داشت؛ یکی عدم نیاز به 
طرف سوم به عنوان معتمد در معامالت، دیگری عرضه محدود و بدون تورم 
)بیت کوین به نحوی طراحی شده که دارای ۲۱ میلیون جواب درست است 
و امکان خرابکاری و دستکاری در آن وجود ندارد( و سوم ساختار نگهداری 

اطالعات شفاف که امکان جعل را از بین می برد.
معامله بیت کوین ممنوع است اما عملیات ماینینگ ممنوع نیست

این نماینده مجلس با بیان اینکه براساس مقرره شورای عالی مبارزه با 
پولشویی معامله بیت کوین ممنوع است، یادآور شد: در عین حال عملیات 
ماینینگ ممنوع نیست و از طرفی واردات دستگاه های ماینینگ ممنوع است. 
همچنین طی سالهای اخیر این دستگاه ها به صورت قاچاق وارد شده است. 
    ماین کردن نیاز به تجهیزات استخراج، انرژی برق و تجهیزات خنک کننده 
دارد و در نتیجه ماین کردن برق زیادی مصرف می کند و اگر  قیمت و زمان 
مصرف برق برای تولید یک واحد بیت کوین از حدی باالتر برود به صرفه 
نیست. تابش با اشاره به قیمت پایین انرژی در ایران تاکید کرد: اگر در ایران 
از انرژی کشاورزی برای تولید بیت کوین استفاده شود که فاجعه خواهد 
بود اما حتی برق تجاری و صنعتی هم به این منظور مقرون به صرفه است 
زیرا قیمت برق در ایران نسبتاً ارزان است. همچنین برآورد شده که عملیات 
این عضو  ایران شش ماهه جوابگوی سرمایه گذاری است.  ماینینگ در 
شورای پول و اعتبار با اشاره به سختی تولید بیت کوین تصریح کرد: شش 
ماه قبل قیمت بیت کوین ۵۰۰۰ دالر بود و االن به ۱۱۰ میلیون تومان یعنی 

حدود ۹۰۰۰ دالر رسیده است.
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سازوکار سامانه نیما نیازمند نظارت بیشتر

کالهبرداران، راه دور زدن سامانه نیما را پیدا کردند

چگونگی محاسبه میزان ضریب ریسک پذیری 

ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران چقدر است؟

کالهبرداران و صرافی های متخلف ، خالءهای موجود 
در سازوکار سامانه نیما را یافته و از آنها برای دور زدن 
این سامانه استفاده کرده اند؛ در صورت عدم تسریع 
در برخورد با متخلفان و عدم رفع نقاط ضعف به تدریج 
کارامدی سامانه نیما به عنوان مهمترین ابزار مدیریت 

بازار ارز به چالش کشیده خواهد شد.
ابزارها برای  سامانه نیما به عنوان یکی از مهم ترین 
مدیریت بازار ارز به شمار می رود که در ماه های اخیر 
توانسته با جذب ارز ناشی از صادرات و اختصاص آن 
به واردکنندگان برای واردات کاالهای مورد نیاز کشور، 

نقشی مهم در ثبات ارزی ماه های اخیر ایفا کند.
سامانه نیما از سال گذشته پس از تعدیل سیاست های 
و  خرید  نرخ  تعیین  مرجع  عنوان  به  دولت  ارزی 
ارزی تعیین شد و صادرکنندگان و  فروش حواله های 
واردکنندگان باید معامالت ارزی خود را در بستر این 

سامانه به ثبت برسانند.
که  گرانی  سوءاستفاده  و  کالهبرداران  تازگی  به  اما 
از  توانسته اند  می کنند  پیدا  را  فریبکاری  راه  همواره 
خالءهای موجود در سازوکار این سامانه برای دور زدن 
این سامانه پیدا کنند که عدم رسیدگی به آنها می تواند 

این سامانه کارامد را به چالش بکشاند.
نیما  سامانه  طریق  از  واردکنندگان  از  پول  دریافت 
توسط  نظر  مورد  ارزی  حواله های  تخصیص  عدم  و 
صرافی ها و همچنین تاخیر چند ماهه در واریز ارز مورد 
نظر واردکنندگان توسط برخی صادرکنندگان از مهم ترین 

تخلفات رخ داده در ماه های اخیر بوده است.
کالهبرداری از ۵۰ واردکننده توسط یک صرافی

هفته های  در  که  ای  واردکننده  سعادتی«  »حسین 
اخیر، به دلیل تخلف یک صرافی از طریق سامانه نیما 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  است،  شده  مشکل  دچار 
طریق  از  پیش  هفته  گفت: حدود ۲  ایرنا،  اقتصادی 
سامانه نیما یک صرافی مجوزدار که در شهر اهواز قرار 

دارد را برای دریافت ارز انتخاب کردیم.
وی افزود: پول را به حساب صرافی واریز کرده و قرار 
نیاز توسط صرافی  بود که در مدت سه روز ارز مورد 
مورد نظر تامین شود، اما تحقق نیافت، زمانی که این 
موضوع را پیگیری کردیم مشخص شد که کالهبرداری 

کرده است.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در زمان پیگیری این 
موضوع، متوجه شدیم که این صرافی ۵۰ واردکننده دیگر 
را نیز فریب داده و در مجموع سه هزار میلیارد ریال 

کالهبرداری کرده است.
وی ادامه داد: مقام قضایی وارد این پرونده شده و 
شماری از متخلفان را بازداشت کرده که البته یک نفر از 

آنها همچنان متواری است.
این  پیگیری  برای  کننده خاطر نشان کرد:  وارد  این 
موضوع به بانک مرکزی نیز مراجعه کردیم اما هنوز پاسخ 

مشخصی را دریافت نکرده ایم.
سعادتی گفت: بر اساس دستورالعمل های موجود، 
هیچ صرافی نباید بیش از دو برابر مبلغ سرمایه اولیه، 
تعهد مالی به مشتریان داشته باشد، اما به علت ضعف 
متخلف  این صرافی  عملکرد صرافی ها،  بر  نظارت  در 
تعهد  به مشتریان  اولیه خود  برابر سرمایه  حدود ۸۰ 

داشته که در نهایت کالهبرداری نیز کرده است.
تخلفات دامنه دار صرافی ها

بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که تخلفات 
و  نمی شود  محدود  شده،  اشاره  پرونده  به  صرافی ها 

چندین پرونده مشابه در محاکم قضایی جریان دارد.
حتی یک صرافی بانکی نیز به علت این تخلفات پلمپ 

شده است.
تاخیر چندماهه یک پتروشیمی در تامین حواله های 

ارزی نیما
ایرنا  به خبرنگار  واردکننده دیگری  نیز  چندی پیش 
گفته بود: با وجود واریز پول به حساب یک صرافی بانکی 
برای دریافت ارز، پس از گذشت سه ماه نتوانستیم ارز 
مورد نیاز را دریافت کنیم که باعث معطلی محموله های 
وارداتی در گمرکات شمال کشور و خسارت سنگین شد.

وی توضیح داد: قرار بوده که ارز مورد نیاز ما از طریق 
اما  تامین شود،  پتروشیمی  مجتمع  یک  ارز صادراتی 
برای  خود  تعهدات  اجرای  در  پتروشیمی  مجتمع  آن 
تاخیر داشت که  ارزی، چندین ماه  انتقال حواله های 

واردکنندگان بسیاری را متحمل زیان کرد.
وی افزود: مطلع شده ایم که آن مجتمع پتروشیمی 

متخلف، بجای تخصیص حواله ارز صادراتی از طریق 
سامانه نیما برای حساب واردکنندگانی که ما به ازای 
با  تبانی  با  را  ارز خود  بودند،  کرده  واریز  را  آن  ریالی 
سود  تا  بود  انداخته  چرخش  به  دیگری  صرافی های 
بیشتری را عاید خود کند و در نهایت پس از گذشت 
چند ماه حاضر شده که به تعهد قانونی خود در مقابل 

واردکنندگان عمل کند.
سازوکار سامانه نیما نیازمند نظارت بیشتر

به نظر می رسد که با گذشت زمان، سوءاستفاده گران 
راه های دور زدن سامانه نیما و تخلف را یافته اند که الزم 

است سریع تر تدبیری برای آن اندیشیده شود.
تداوم این تخلفات و افزایش شمار آنها عالوه بر کاستن 
از اعتماد ایجاد شده در بین فعاالن اقتصادی، می تواند 
کارامدی سامانه نیما که به عنوان مهم ترین ابزار مدیریت 
ارز مبادالت خارجی به شمار می رود را نیز به چالش 

بکشاند.

جدیدترین ارزیابی های صورت گرفته از سوی نهادهای 
از تحریم های جدید  بین المللی نشان می دهد که پس 
آمریکا، میزان ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران تغییر 

کرده است.
و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  ایسنا،  گزارش  به 
توسعه )OECD( در تازه ترین ارزیابی خود اعالم کرده که 
در درجه بندی ریسک سرمایه گذاری، ایران در گروه ۶ قرار 

گرفته است.
این شاخص که وضعیت سرمایه گذاری در کشورهای 
)پر   ۷ تا  ریسک ترین(  )کم   ۱ عدد  از  را  جهان  مختلف 
جمع  در  را  ایران  می کند،  بندی  طبقه  ریسک ترین( 
برای  باالیی  نسبتاً  ریسک  که  داده  قرار  کشورهایی 

سرمایه گذاری دارند.
سوی  از  شده  ارائه  اطالعات  جدیدترین  اساس  بر 
صندوق ضمانت صادرات، پیش از نهایی شدن برجام، 
شاخص ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ۷ بوده اما 
پس از این قرارداد به عدد ۵ کاهش یافته است. با این 
وجود و پس از خروج آمریکا از برجام بار دیگر رده ایران 

در این حوزه یک شاخص افت داشته است.
در  می تواند  نیز  ایران  اقتصاد  داخلی  مسائل  هرچند 
این حوزه تأثیرگذار باشد و پیگیری برخی سیاست های 
اصالحی برای بهبود جایگاه کشور تأثیری مثبت به همراه 
این  بین المللی در  تحریم های  اما قطعاً  خواهد داشت، 
زمینه عاملی کلیدی به شمار می رود؛ موضوعی که سید 
محمد واعظی، عضو اتاق بازرگانی ایران و کارشناس عرصه 

صادرات نیز بر آن تاکید دارد.
تغییر نکردن جایگاه ریسک پذیری اقتصاد ایران در طول 

سالهای اخیر
وی در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: امروز تمامی 

شرکت هایی که در سطح بین المللی قصد سرمایه گذاری 
دارند، ارزیابی های خود را در سه سایت بین المللی انجام 
می دهند. این سایت ها که جایگاه خود در عرصه اقتصاد 
بین الملل را قطعی کرده اند، مرجع تمام ارزیابی ها به شمار 
می روند. آنچه در سال های اخیر اتفاق افتاده این روند 
است که یکی از این سایت ها در هفت سال گذشته هیچ 
ارزیابی از اقتصاد ایران ارائه نکرده و دو سایت دیگر نیز 

ریسک سرمایه گذاری را باال اعالم کرده اند.
به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی، در دوره برجام نیز 
هرچند سطح همکاری های بین المللی اقتصاد ایران افزایش 
یافت اما در عمل تفاوت چشمگیری در جایگاه ریسک 

پذیری اقتصاد ایران به وجود نیامد.
در  شاخص ها  این  اهمیت  میزان  توضیح  در  واعظی 

کشوری  مثال  برای  داد:  توضیح  گذار،  سرمایه  جذب 
مانند قطر در حال حاضر برای سرمایه گذاری جدید یک 
کشور با ریسک بسیار پایین طبقه بندی می شود؛ از این 
رو وقتی این کشور اعالم می کند که یک پروژه جدید را 
برای سرمایه گذاری عرضه خواهد کرد، حتی در صورتی 
تا  دو  طرح  این  برای  شده  پیش بینی  بازده  که ضریب 
سه درصد باشد، با این وجود تعداد زیادی شرکت برای 
ریسک  وقتی  اما  می کنند  آمادگی  اعالم  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری باال باشد، حتی با بازده بیش از ۱۵ درصد 
نیز تعداد سرمایه گذاران متقاضی زیاد نخواهد بود و حتی 

امکان دارد هیچ کسی اعالم آمادگی نکند.
چگونگی محاسبه میزان ضریب ریسک پذیری

وی درباره چگونگی محاسبه این میزان ضریب ریسک 

پذیری نیز گفت: یکی از اصلی ترین شاخص ها در این 
زمینه نحوه ارتباط بین المللی یک اقتصاد در عرصه جهانی 
است. ما از سال گذشته ارتباط خود با سوییفت را از دست 
دادیم، بانک ها و بیمه های بین المللی همکاری های خود با 
ما را متوقف کرده اند و این مسائل فضای مثبتی در سطح 

بین المللی به وجود نمی آورد.
این کارشناس عرصه صادرات ادامه داد: میزان اثرگذاری 
که   doing business سایت  که  بود  حدی  تا  برجام 
وضعیت ۱۹۰ کشور را در این حوزه بررسی می کند، اعالم 
کرد که جایگاه ایران به رتبه ۱۱۷ کاهش یافته اما در یک 
سال اخیر با آغاز دوباره روند نزولی به رتبه ۱۲۸ افزایش 

یافته است.
واعظی در پاسخ به این سوال که با وجود شرایط تحریم، 
چه اقدامات داخلی می توان برای بهبود جایگاه ایران انجام 
داد؟ اظهار کرد: کشوری مانند گرجستان با وجود آنکه 
ظرفیت سرمایه گذاری گسترده ای نداشته اما در سال های 
اخیر توانسته با بهبود برخی سیاست های داخلی خود و 
تبلیغات الزم، جایگاه خود را بهبود بخشد. ما نیز با وجود 
آنکه با تحریم های محدودکننده مواجهیم اما می توانستیم 

در برخی حوزه های عملکردی بهتر داشته باشیم.
وی اضافه کرد: چین از حدود ۱۵ سال پیش سایتی را 
فعال کرده که تنها در حوزه سرمایه گذاری در این کشور 
فعالیت می کند و هر سرمایه گذاری که قصد ورود به چین 
را داشته باشد با بررسی این سایت ابعاد مختلف اقتصادی 
دریافت  چگونگی  و  پذیری  ریسک  میزان  کشور،  این 
حمایت های الزم را خواهد دید. این در شرایطی است که 
ما در ایران هرگز چنین مجموعه ای نداشته ایم و حتی اگر 
تمام تحریم ها را نیز کنار بگذاریم، نتوانسته ایم در تبلیغ 

ظرفیت های خود کاری جدی انجام دهیم.

چهار عامل تخلیه 200 هزار تومانی حباب سکه
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور با بیان اینکه در دو هفته 
اخیر حدود ۲۰۰ هزار تومان از حباب سکه تخلیه شده است، گفت:  تمایل به 
خرید طال و سکه در بازار کاهش یافته و خریداران منتظر افت بیشتر قیمت 

ها هستند.
»محمد کشتی آرای« روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
درباره تحوالت بازار طال و افت قیمت ها افزود: در هفته های اخیر قیمت اونس 
جهانی طال با دستیابی به رکورد به باالترین قیمت در ۶ سال گذشته رسیده 
بود که بر اساس تجربه سال های قبل، این موضوع باید در حالت عادی، 
قیمت طال و سکه را در بازارهای کشور باال می برد، اما به علت روند نزولی 

قیمت دالر و همچنین کاهش تقاضا این موضوع تحقق نیافت.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور اضافه کرد: روز گذشته به 
یکباره قیمت اونس جهانی طال دچار ریزش شدیدی شد به طوری که ۲۲ دالر 
پایین آمد که همزمان با آن قیمت دالر نیز در کشور افت کرد. افت نرخ اونس 
جهانی طال و کاهش قیمت دالر باعث شد که بهای هر قطعه سکه طرح جدید 
با افت حدود ۱۰۰ هزار تومانی به چهار میلیون و ۵۶۰ هزار تومان عقب نشینی 
کند. وی درباره چرایی افت قیمت طال و سکه گفت: کاهش بهای اونس 
جهانی طال، افت قیمت دالر، افزایش عرضه سکه و کاهش تقاضا از عوامل 

اصلی کاهش قیمت ها بوده اند.
کشتی آرای به کاهش حباب سکه اشاره کرد و اظهار داشت: حباب سکه در 
هفته های گذشته حتی به ۵۰۰ هزار تومان نیز رسیده بود اما دیروز با تخلیه 

حدود ۲۰۰ هزار تومانی به رقم ۳۱۰ هزار تومان افت کرد.
کاهش بهای اونس جهانی طال، افت قیمت دالر، افزایش عرضه سکه و 

کاهش تقاضا از عوامل اصلی کاهش قیمت ها بوده اند
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور ادامه داد: قیمت هر مثقال 

طال نیز حدود ۴۰ هزار تومان افت کرده است.
افزایش عرضه سکه در بازار

کشتی آرای درباره علت افزایش عرضه سکه در بازار نیز افزود: بخشی از 
سکه هایی که سال گذشته از طریق بانک خریداری شده بودند در روزهای 

اخیر و به ویژه دیروز در بازار به فروش رسیدند.
از  رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور اضافه کرد: بسیاری 
دارندگان این سکه ها که امیدوار به افزایش قیمت ها بودند با توجه به شرایط 
اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که نگهداری سکه ها برای آنها نمی تواند 

سودآوری باالیی داشته باشد بنابراین اقدام به فروش آنها کرده اند.
وی درباره کاهش تقاضا نیز گفت: تمایل به خرید طال و سکه در بازار 

کاهش یافته و خریداران منتظر افت بیشتر قیمت ها هستند.
کشتی آرای درباره افت قیمت اونس جهانی طال نیز اظهار داشت: قیمت 

این کاال تحت تأثیر تحوالت سیاسی و اقتصادی بین المللی قرار دارد.
وی افزود: کاهش ارزش دالر آمریکا و تنش های تجاری بین المللی در 
هفته های گذشته باعث رشد قیمت اونس جهانی طال شده بود، اما در روزهای 

اخیر این روند تغییر کرده و فضای بین المللی آرام تر شده است.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور خاطرنشان کرد: کاهش 
تنش های سیاسی بین المللی و امیدواری به برطرف شدن جنگ تجاری، باعث 

تقویت شاخص دالر و کاهش قیمت اونس جهانی طال شده است.
کشتی آرای ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، پیش بینی می شود که 
وضعیت با ثبات فعلی در بازار ادامه داشته و قیمت طال و سکه نوسان اندکی 

را تجربه کند.

روزنامه صبح ایران


