ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ و ارز در روز دوﺷﻨﺒﻪ
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اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ در ﺑﺎزار ﺗﺎ ﺣﺪودی روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮوز ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻢ دﻻر ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻣﺮوز دﻻر و ﯾﻮرو را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ
از دﯾﺮوز از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮔﺮم ﻃﻼی ۱۸
ﻋﯿﺎر ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮوز  ۳۷۳ﻫﺰار و  ۹۷۷ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ
دارد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۴۳ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮوز ﺑﻪ  ۱۳۰۲دﻻر و  ۵۷ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﮔﺰارش )ﺳﺎﻋﺖ  (۱۹ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی ﻃﺮح
ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۱۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ) ۲۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮوز( اﺳﺖ و ﺳﮑﻪ ﻃﺮح ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ) ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮوز( دارد .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﻢﺳﮑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ) ۲۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮوز( ،رﺑﻊ ﺳﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
)ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ( و ﺳﮑﻪ ﮔﺮﻣﯽ  ۷۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ) ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ از
دﯾﺮوز( اﺳﺖ.
رﺷﺪ اﻧﺪک ﻗﯿﻤﺖ دﻻر
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ،ﻣﺠﻮز ﺧﺮﯾﺪ ارز از ﺟﻤﻠﻪ
دﻻر و ﯾﻮرو را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داد و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﻦ ارزﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺧﺮﯾﺪ ارز در اﺑﺘﺪا از ﺳﻮی
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺎزار آزاد ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ دﻻر را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﻧﺮخ دﻻر در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ دﻻر در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎزار آزاد ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۱ﻫﺰار و  ۶۹۳ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﻮرو در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۳ﻫﺰار و
 ۳۵۲ﺗﻮﻣﺎن )ﺣﺪود  ۲۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ از دﯾﺮوز( رﺳﯿﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻣﺮوز ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ را  ۱۵ﻫﺰار و  ۴۳۷ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷اﻣﺮوز،
ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ دﻻر در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ  ۱۱ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ) ۴۰ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﻢﺗﺮ از دﯾﺮوز( و ﻧﺮخ ﻓﺮوش آن  ۱۱ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ) ۱۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﯿﺶﺗﺮ از دﯾﺮوز( اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻫﺮ ﯾﻮرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۱۳
ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن )ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ( ﺧﺮﯾﺪاری و  ۱۳ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن
)ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ( ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺐ ارزی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ارز ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۵۰۰ﯾﻮرو ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و
ﻣﺸﺘﺮکاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۱۰۰۰ﯾﻮرو ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ارز اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،اﻣﺮوز ﻫﺮ ﯾﻮروی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ  ۱۳ﻫﺰار و
 ۷۴۳ﺗﻮﻣﺎن )ﺣﺪود  ۲۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ از دﯾﺮوز( ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن )ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ( ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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