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بررسی «همدلی در خصوص شیوههای مهار نقدینگی یک هزارو  600هزار میلیارد تومانی در گفت وگو با کارشناسان

همدلی| فاطمه آقاییفرد  -بحران نقدینگی
در حالی اینروزها به پاشنهآشیل اقتصادی تبدیل
شده است که بهنظر میرسد دولت و بانک مرکزی
راهکاری بــرای هدایــت این حجــم از پولهای
سرگردان ندارند .بر اســاس جدیدترین گزارش
بانــک مرکزی ،حجم نقدینگــی در پایان تیرماه
امســال به  16تریلیون و  22هزار و  500میلیارد
ریال رســید که از ابتدای ســال  4.7درصد و در
مقایسه با مدت مشابه پارسال  20.1درصد رشد
داشته است .اینهمه صفر سرسامآور وقتی مقابل
عدد  16قرار میگیرند ،داستان تلخ کاهش ارزش
پول ملی و تورم را به یاد میآورند .داســتانیکه
هــر زاویهای از اقتصاد را با معضالت جدی همراه
کرده و نگرانیهای مهمی را به هر گوشهای از این
اقتصاد نا آرام تزریق میکند.
گزارشهایی که در تارنمای رســانهها منتشر
شده نشان میدهند بحران نقدینگی از سال 92
سیر صعودی به خود گرفته و در تمام این سالها
ســه برابر رشد کرده است .مهمترین تاثیر آن در
کنار کاهش قدرت خرید مردم بوده است .به باور
بسیاری از کارشناســان ،رشد نقدینگی تقاضا را
برای دریافت کاال افزایــش میدهد و در صورت
عدم تولید متناسب با آن تورم ایجاد میشود .این
در حالی است که شرایط اقتصادی و رکود تورمی
امــکان ادامه فعالیــت را از تولیدکنندهها گرفته
اســت .سالها از این هشــدارها گذشته و به باور
بســیاری از تحلیلگران عدم رعایت انضباط مالی
در دولتهای مختلف ،حجم پولهای سرگردان را
ساعت به ساعت افزایش داده است.
حاال دیگر کار از این هشــدار گذشته و بهنظر
میرســد که صفرهای سرسامآوری که در مقابل
اعداد و ارقام قرار گرفتهاند ،مســئوالن و مردم را
حســابی دســتپاچه کردهاند .این اتفاقات بهانه
خوبی به دســت مدیران بانکها داده تا گردهم
بیایند و برای هدایت این پولها به ســمت تولید
چارهاندیشــی کنند .در روزهاییکــه حال و روز
پریشــان اقتصاد ،مردم و مســئوالن را حسابی
دستپاچه کرده است ،سکاندار جدید بانک مرکزی
به همراه مدیران عامل بانکهای کشــور گردهم
آمدند تا راهحلی اورژانسی برای درمان زخمهای
کهنه اقتصادی بیابند.
به گزارش روز سهشــنبه ایرنا از بانک مرکزی،
عصر دوشنبه ،نشســت مدیران عامل بانک های
کشور با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی
برگزار شد و در آن مهمترین مسایل پولی و بانکی
کشــور بررســی و نقش بانکها در ایجاد فضای
مناســب برای تداوم امید بخش کســبوکار در
کشور مورد تاکید قرار گرفت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در این جلســه
بانکهای کشــور آمادگی خود را برای همراهی
و کمک بــه بانک مرکــزی در کنتــرل و مهار
نقدینگی و نیز پشــتیبانی از فعــاالن اقتصادی
اعالم کردند و مقرر شــد در کنتــرل بازار ارز نیز
با سیاســتهای بانک مرکــزی همراهی کنند.

بانکها پیش قدم شوند

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با یادآوری
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در مورد کنترل
و هدایت نقدینگی و جلســه اخیر شورای عالی
هماهنگی اقتصادی در حضور ســران قوا ،بر عزم
نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاســت
های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد .اگرچه
ی اشارهای به نحوه کنترل نقدینگی
در این دورهم 
نشده اســت و همین موضوع نشان میدهد که
هنوز راهــکاری برای کنترل ایــن حجم از پول
سرگردان در کشور وجود ندارد.
بدهیها را تسویه کنید
نقدینگی با صفرهای سرسامآوریکه در مقابل
اعــداد و ارقــام ایجاد کرده تا از مــرز یک هزارو
 600هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده باشــد،
عصر دوشــنبه در شــرایطی عبدالناصر همتی و
مدیــران عامل بانکها را گردهــم آورده بود که
به باور بســیاری از کارشناسان یکی از مهمترین
معضالت کنونی کشــور اســت .بدیهی است که
بانکهــا باید برای کنتــرل نقدینگی و کمک به
حال پریشان تولید باید اقدام کنند ،اما سوالی که
میتوان مطرح کرد نحوه هدایت این حجم از پول
سرگردان به سمت تولید است که گویی از سوی
همتی یا مدیران عامل بانکها به آن اشاره نشده
است .کاظم دوستحسینی ،کارشناس اقتصادی،
دراینباره به «همدلی» ،میگوید« :در حال حاضر
چندین عامل در شکلگیری معضالت کشور نقش

دارند؛ نقدینگی ،تورم و رکود تولید ،که در درجه
اول بایــد نقدینگی را کنترل کــرد ».او در ادامه
افزود« :در بحث مهار نقدینگی مهمترین فاکتوری
که باید در نظر گرفته شود ،تسویه بدهی دولت به
ی نهادهای
بانک مرکزی و البته تسویه کلیه بده 
دولتی به بانک مرکزی است که در درجه اول این
فاکتورها باید مورد توجه باشند».
سیاستهای مالی را پیاده کنیم
حال و روز اقتصاد ایران دیگر نیازی به توصیف
نــدارد .حاال دیگر مردم در هر کوچه و خیابانی
به خوبی معنای تورم را میدانند و بنظر میرسد
کشــور به راهکارهای کارشناســانه برای بهتر
کردن اوضاع اقتصادی نیــاز دارد .اما در میان
گفتوگوهای مسئوالن جای خالی راهکار برای
مطلوب کردن اوضاع بیشتر از همیشه قابلتوجه
اســت .اگرچه بانکها تصمیم گرفتهاند تا برای
بهتر کردن اوضاع کســب و کار اقدام کنند ،اما
بنظر میرســد هنوز راهکار کارشناسانه برای
اجرای طرحهای خود ندارند .دوستحســینی
در ادامه بــرای بهبود وضعیت اقتصادی و مهار
نقدینگــی که گفتــه میشــود در ایجاد حال
پریشــان اقتصاد نقش مهمــی را دارد ،اینطور
توضیح میدهد« :بعد از تســویه بدهی دولت و
نهادهای دولتی به بانک مرکزی ،باید نقدینگی
را وارد بحثهــای اقتصادی کرد؛ راهکارش هم
اتخاذ سیاستهای مالی است نه پولی».

مالیاتها را ساماندهی کنیم
به باور دوستحسینی« :دولت باید از بخشهای
غیرمولد معافیتهای مالیاتی را حذف کند و در

کاظمدوستحسینی
کارشناساقتصادی
«دولت باید از بخشهای غیرمولد
معافیتهای مالیاتی را حذف کند
و در عــوض در بخشهای تولیدی
معافیت ایجاد کند.
فقــط در این صورت اســت که
نقدینگی را میتوان به سمت تولید
هدایت کرد؛ البته این سیاستها باید
از سالهای گذشته مورد توجه قرار
میگرفت و حاال نتیجه میداد.

عوض در بخشهای تولیدی معافیت ایجاد کند».
او در ادامه افزود« :فقط در این صورت اســت که
نقدینگی را میتوان به سمت تولید هدایت کرد؛
البته این سیاستها باید از سالهای گذشته مورد
توجه قرار میگرفت و حاال نتیجه میداد ».این در
صحبتها در حالی از زبان کارشناسان اقتصادی به
گوش میرسند که به باور بسیاری از کارشناسان
اقتصادی ،بهترین راهکار برای کنترل نقدینگی
بستن منافذی اســت که پولهای سرگردان را
میبلعند .مثــل اتفاقی که از ماههای گذشــته
تاکنون اقتصــاد را درگیر خود کرده و صفهای
طوالنی در مقابل صرافیهای چهارراهاســتانبول
ایجاد شــد؛ دالر و سکه به گاوصندوقهای مردم
رفتند و مسکن و خودرو مثل یک آهنربای قوی
سرمایههای ســرگردان را به سمت خود جذب
کردند .به گفته دوستحسینی« :حاال دیگر کار
به جایی رســیده اســت که حتی سود بانکها
برای بسیاری جذاب نیست و سرمایهها به سمت
بازارهایی مثل دالر و سکه سر ریز شدهاند که باید
این پولها را به سمت بورس هدایت کرد».
اسکناسها را به بازار تزریق کنیم
به گفته این کارشناس« :در حال حاضر سیاست
خوبی از ســوی بانک مرکزی اتخاذ شده که بر
اســاس آن قیمت ارز را بازارهای داخلی تعیین
میکنند و دیگر حواله تاثیری روی قیمتها ندارد.
از طرفی خرید ارز از سامانه نیما از سوی صرافیها
سیاســت خوبی است که صرافان بعد از تهیه ارز
از این سامانه اسکناس وارد بازار میکنند که این
میتواند موجب تعیین قیمت ارز در بازار داخلی
شود ».به گفته او برای کنترل بازار ارز باید منابع
ارزی به صورت فیزیکی توزیع شــوند تا التهابات
بازار را کاهش دهند .الزم به ذکر است که رئیس
کل بانک مرکزی در جلسه روز دوشنبه با یادآوری
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در مورد کنترل
و هدایت نقدینگی و جلســه اخیر شورای عالی
هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوا ،بر عزم
نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاســت
های بانــک مرکزی در این زمینــه تاکید کرد.
وی در مــورد درآمدهای ارزی کشــور گفت :با
وجــود تالش دولت ترامپ برای قطع درآمدهای
ارزی کشــور ،تدابیر مختلفی برای خنثی سازی
آن انجام شــده و بانــک مرکزی با قــدرت ارز
مــورد نیاز کاالهــای ضروری و اساســی و نیز
مواد اولیــه و کاالهای واســطه ای کارخانجات
و نیازهــای واقعی مــردم را تأمیــن می کند.
او افــزود :تالش دولت بر این اســت که در این
جنگ اقتصادی کمترین فشــار ممکن به مردم
وارد شود؛ امیدواریم روند جاری حداقل منجر به
اصالح الگوی مصرف و واردات کشــور شود تا در
مســیر تعمیق تولید ملی و توسعه صادرات قرار
گیریم.
هر چه هست باید آشــفتگیهای بازار کنترل
شوند و سیاستهایی که مسئوالن از آنها حرف
میزنند زودتر پیاده شوند.

گوشه
تقوینژاد اعالم کرد:

خریداران کمتر از ۲۵سکه معاف از مالیات شدند

رئیس ســازمان امورمالیاتی با بیان اینکه خریداران کمتر از ۲۵سکه معاف از
مالیات شــدند ،گفت :معاملهگران باالی  ۵هزار دالر ،در انتظار پرداخت مالیات
باشــند .به گزارش مهر ،ســیدکامل تقوی نژاد در نشست خبری دیروز خود با
خبرنگاران گفت :طبق برنامه ریزی ها در ســال جاری ،مالیات عملکرد بخش
تولید از  ۲۵درصد به  ۲۰درصد کاهش خواهد یافت.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی افزود :پیشنهاداتی به دولت ارائه کردیم که
البته این مساله مستلزم سیر مراحل قانونی در مجلس است .تقوینژاد ،با بیان
اینکه بر اساس نیازهای اساسی شهرداری و دهداری ها اقدامات مهمی را انجام
دادیم ،گفت :از ابتــدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مرداد ماه
سال  ،۹۷بالغ بر  ۲۶۲هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض از محل ارزش افزوده
اخذ شده است.
او افزود :خوشبختانه  ۸۹هزار میلیارد تومان از این مبلغ عوارض بوده که به
حساب شهرداری ها و دهداری های سراسر کشور واریز شده و در حال حاضر،
 ۸۰درصد از عمده درآمد  ۷۰درصد از شهرداری های کشور از این محل دریافت
می کنند.
تقوی نژاد ادامه داد :ســهم شهرداری تهران از ارزش افزوده در این مدت۱۹ ،
هزار میلیارد تومان بوده که  ۱۲۰۰میلیارد تومان در  ۵ماه ابتدایی سال جاری،
در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشــاره به طرح سالمت ،اظهار داشت :از ابتدای
اجرای طرح ســامت ،بالغ بر  ۱۴هــزار و  ۴۰۰میلیارد تومان در اختیار وزارت
بهداشــت قرار گرفته و از ابتدای سال جاری ۲۲۰۰ ،میلیارد تومان برای اجرای
این طرح اختصاص یافته است.
او همچنین با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مودیان
و منابع درآمدی جدید و مبارزه با فرار مالیاتی اســت ،گفت :از ســال گذشته
تاکنون  ۲۲هزار میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی برگه تشخیص
صادر شده اســت .تقوی نژاد افزود :بخش عمده ای از کسانی که در سال های
گذشته از محل استفاده از کارت های یک بار مصرف بازرگانی سودجویی کرده
بودند ،شناسایی کردیم.
او توضیح داد :این افراد با سوءاســتفاده از کم توانی مالی و سوادی اشخاص،
کارت بازرگانی شــان را اجاره کرده و سوءاستفاده کالن کردند که طبق بررسی
ها  ۳هزار میلیارد تومان سوءاســتفاده از هویت و مدارک اشخاص را شناسایی
کردیم .تقوی نژاد گفت :به عنوان مثال یک سبزی فروش با دریافت  ۳میلیون

تومان مدارکش را در اختیار شخصی گذاشته بود و در حال حاضر  ۱۲میلیارد
تومان بدهی مالیاتی دارد.
او افزود :همچنین با بررسی هایی که از شناسایی تراکنش های مالی یک فرد
شد فقط  ۸۸۰میلیارد تومان در حساب سپرده این شخص بود که  ۲۳۰میلیارد
تومان مالیات برای این شخص تعیین کردیم.
اخذ  ۳۶هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان طی  ۵ماه
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه  ۵۰درصد از هزینه های جاری کشور به وسیله
مالیات تامین می شود ،گفت :نسبت مالیات به بودجه  ۳۸تا  ۴۰درصد است .او
افزود :با شناسایی منابع جدید و مبارزه با فرار مالیاتی در صدد افزایش این سهم
هستیم .تقوی نژاد با اشاره به مالیات دریافتی  ۵ماه ابتدایی سال جاری گفت :در
ایــن مدت  ۳۶هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان مالیات اخذ کردیم که  ۸هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها واریز شد .او تصریح کرد :در قانون
برنامه ششم توسعه عالوه بر بخش شهرداری ها ۲۷ ،صدم درصد از درآمدهای
مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت ورزش و جوانان است.
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تقــوی نژاد همچنین در ارتباط با بحث اظهارنامــه ها گفت :در خرداد و تیر
سال جاری  ۴میلیون و  ۸۶۳هزار و  ۱۱۳فقره اظهارنامه الکترونیکی در سازمان
مالیاتی دریافت شد .او با بیان اینکه نزدیک به صددرصد اظهارنامه ها به صورت
الکترونیکی دریافت شده است گفت ۴ :میلیون و  ۱۶۰هزار اظهارنامه از اشخاص
حقیقی و مودیان مشاغل خودرو و  ۷۰۵هزار فقره از اشخاص حقوقی و صاحبان
امالک اجاره دریافت کردیم.
رئیس ســازمان امور مالیاتی ادامه داد :در سال  ۹۷میزان درآمدهای مالیاتی
پیش بینی شده  ۱۱۲هزار و  ۴۳۲میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال
 ۱۳ ،۹۶درصد رشد دارد.
تقوی نــژاد در ادامه اظهار کرد :در ســال  ۹۷دو برنامه کلیدی برای تحقق
درآمدهای مالیاتی در دســتور کار قرار داده ایم که این برنامهها شــامل وصول
درآمدهــای مالیاتی از طریق برنامه ریزی منســجم برای فرار مالیاتی و وصول
درآمدهای مالیاتی معوق می شود.
او تصریح کرد :کلیه پرونده های مربوط به سال های قبل از سال  ۹۵در سال
 ۹۷تعیین تکلیف خواهند شد.
تقوی نژاد ادامه داد :در حال حاضر بیش از  ۸۵درصد از درآمدهای ناشــی از
مالیــات بر ارزش افزوده از طریق تکلیــف و ابراز خود مودیان و توافق با آنها به
دست می آید.
مقابله با شــفافیت یکی از علل مخالفت با دریافت مالیــات بر ارزش افزوده
است.رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده از مصرف
کننده دریافت می شود و صدمه ای به بخش تولید وارد نمی کند ،گفت :یکی
از دســتاوردهای بزرگ نظام مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا شفافیت
است .او افزود :عده ای از شفافیت می ترسند از این رو به شیوه های مختلف با
دریافت مالیات بر ارزش افزوده مخالفت می کنند .رئیس سازمان امور مالیاتی
گفت :با این حال برای تعیین تکلیف فعاالن اقتصادی تصمیم گرفتیم فرآیندهای
رســیدگی کوتاه شــود و حتما پرونده های قبل از ســال  ۹۵تا پایان سال ۹۷
مورد رسیدگی قرار گیرد و تحولی در نظام دادرسی مالیات کشور صورت گیرد.
تقوینژاد همچنین گفت :یک لحافدوز  ۳۰میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد؛
چراکه در بررسیها به افراد بعضا فقیری برخوردیم که بدهیهای کالن مالیاتی
دارند .این افراد با تشــکیل شــرکت صوری توسط ســودجویان یا اجاره کارت
بازرگانی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند .او اظهار داشت :به عنوان مثال یک
لحافدوز  ۳۰میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشت.

خبر
رئیس کمیسیون انرژی مجلس
درآمد زایی از منابع گازی کشور در
اولویت است
رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی
گفــت :با برنامه ریزی های انجام شــده در آمدزایی
از منابع گازی کشــور مانند منابع نفتی در اولویت
کمیســیون انرژی مجلــس خواهد بــود .فریدون
حسنوند روز سه شنبه در آیین بهره برداری از طرح
گازرســانی به شهرهای قلعه رئیسی و دیشموک در
استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا اظهار داشت :درآمد زایی از تمام ذخائر و منابع
گازی کشور با یک چشم انداز  20تا  50ساله در حال
برنامه ریزی است .او بیان کرد :عالوه بر گازرسانی به
همه منازل مسکونی استفاده از این منبع بزرگ برای
درآمد زایی بیشتر در اولویت است .حسنوند وابسته
شدن صنایع کشــور به حوزه گازرسانی را ضروری
دانست و گفت :در صورت اجرای این طرح عالوه بر
افزایش ارزش افزوده و ارز آوری درامد گازی کشــور
مانند درآمد نفتی افزایش چشمگیری خواهد یافت.
او با اشاره به اینکه  18هزار واحد صنعتی در کشور
ظرفیت گاز سوزی را دارند گفت :با اجرای این طرح
 7/2میلیارد لیتر سوخت مایع صرفه جویی خواهد
شد .رئیس کمیســون انرژی مجلس عنوان کرد :با
راه اندازی و فعالیت اوپیک گازی ،ایران یک شرکت
ملی قدرتمند و بزرگ در جهان برای رقابت در حوزه
اوپیک خواهد داشت.
کاهش  38درصدی تولید
خودروسازان

خودروســازان کشور مردادماه امســال  89هزار و
 450دستگاه انواع خودرو ســواری ،وانت و تجاری
تولید کردند که در همســنجی با پارسال  38درصد
کاهش را نشان می دهد.به گزارش سه شنبه انجمن
خودروسازان ایران ،مردادماه امسال  89هزار و 450
دستگاه انواع خودرو سواری ،وانت و تجاری در کشور
تولید شد .خودروسازان در این مدت  83هزار و 787
دستگاه خودرو ســواری ،چهار هزار و  393دستگاه
وانت و  162دســتگاه ون روانه بــازار کردند .در این
مدت  183دســتگاه مینی بوس و میدل باس59 ،
دستگاه اتوبوس و  866دستگاه کامیون و کشنده نیز
تولید شد .به گزارش ایرنا ،پیش از این وزارت صنعت،
معدن و تجارت از تولید  436هزار و  136دســتگاه
خودرو در چهار ماه آغازین امسال خبر داده بود .در
تیرماه امسال  99هزار و  414خودرو در کشور تولید
شد که 92هزار خودرو به گروه سواری متعلق بود.
کاهش قیمت طال در پی گرانی دالر
قیمت طال در معامالت روز سهشــنبه بازار آســیا
کــه ارزش دالر تحت تاثیر انتظــارات برای افزایش
نرخهای بهره آمریکا در ماه جاری و نگرانیها نسبت
به تشــدید جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن باال
رفت ،با کاهش روبهرو شد .به گزارش ایسنا ،هر اونس
طــا برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار
ســنگاپور با  ۰.۲درصد کاهش ،بــه  ۱۱۹۳.۰۷دالر
رسید .در بازار آمریکا ،هر اونس طال برای تحویل در
دسامبر تقریبا ثابت بود و در  ۱۱۹۹.۶۰دالر ایستاد.
به گفتــه لوکمــان اوتونوگا ،تحلیلگر شــرکت ا
 ،FXTMبا باالرفتن ارزش دالر ناشــی از انتظارات
بــرای افزایش نرخهای بهره آمریــکا ،قیمت طال با
فشــارهای کاهشی بیشــتری مواجه خواهند شد و
در کوتاه مدت یــا میان مدت ،قیمت هر اونس طال
برای تحویل فوری ممکن اســت به سطح  ۱۱۸۵تا
 ۱۱۶۰دالر سقوط کند .بر اســاس گزارش رویترز،
آمار اشــتغال مطلــوب آمریکا که جمعه گذشــته
منتشر شد ،انتظارات برای افزایش نرخهای بهره در
نشست ســپتامبر بانک مرکزی این کشور را تقویت
کرد که ســومین دور افزایش نرخهای بهره در سال
میالدی جاری خواهد بود .نرخهای بهره باالتر بازده
اوراق قرضــه را افزایش میدهد و از جذابیت طال که
ســوددهی ندارد کم کــرده و ارزش دالر را تقویت
میکند.
شاخص دالر در برابر سبدی از شش ارز بزرگ ۰.۱
درصد رشد کرد و به  ۹۵.۲۳۶واحد رسید .ارزش دالر
پــس از اینکه دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا،
هفته گذشته اعالم کرد آماده است روی کل واردات
چین به آمریکا تعرفه سنگین وضع کند تقویت شد.
این اظهارات ســرمایهگذاران را متقاضی خرید دالر
کرد ،زیرا تصور میرود آمریکا در جنگ تجاری نسبت
به چین ،ضرر و زیان کمتری متحمل میشود.
قیمــت طال از رکورد باالیی که در آوریل امســال
به ثبت رســاند  ۱۲.۶درصد ســقوط کرده ،زیرا این
فلز جایگاه خــود به عنوان یک دارایی مطمئن را به
دالر آمریکا واگذار کرده و سبب شده سرمایهگذاران
به فروش قراردادهای خرید خود در معامالت آتی و
همچنین صندوقهای سرمایهگذاری تحت پشتوانه
طال اقدام کنند .بــه گفته تحلیلگران بانک ،ANZ
طال در مرز  ۱۲۰۰دالر با مقاومت شــدیدی مواجه
است و ســرمایهگذاران با هربار افزایش قیمتها ،به
فروش اقدام میکنند.

