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گزارش «فرهیختگان» از فعالیت جمشید بسماللههای مجازی برای تعیین نرخ ارز

پشتپردهقیمتدالرآزاد

بررسی «فرهیختگان» نشان میدهد فردی به نام «ف» که از کارمندان سابق اتحادیه طال و جواهر است ،در حال حاضر یک سایت مرجع ،دهها کانال تلگرامی ،گروه تلگرامی و صفحات مجازی دارد که بخش اصلی قیمت بازار را
وی روایت و هدایت میکند .اینکه این قیمتها مبنای واقعی یا غیرواقعی دارد ،قابل تشخیص نیست ،اما مشخص است که فعالیت این افراد در افزایش التهابات ارزی موثر است

روز یکشــنبه  30مهرمــاه ســال  91بــود کــه محمدرضــا میرآبــی معــروف بــه جمشــید بسـمالله در بــازار تهـران دســتگیر شــد .فعالیــت ارزی وی

در پاســاژ افشــار خیابــان منوچهــری ته ـران بــود کــه در زمــان دســتگیری گفتــه شــد وی یکــی از عوامــل اصلــی التهابــات نــرخ ارز در کشــور
اســت .گرچــه بعدهــا نقــش جمشــید بسـمالله و امثــال وی در افزایــش التهابــات ارزی بــه چالــش کشــیده شــد و مــواردی همچــون نقدینگــی و

رونــد عــادی عرضــه و تقاضــا بهعنــوان عامــل اصلــی تغییــرات نــرخ ارز ذکــر شــد ،بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر بیــش از 95

درصــد نیــاز ارزی کشــور از طریــق بــازار ثانویــه و ارز  4200تومانــی تهیــه میشــود ،ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه اگــر ارز در کنتــرل دولــت
اســت ،پــس دلیــل التهابــات ارزی چیســت؟ بررســی «فرهیختــگان» نشــان میدهــد بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور مرجــع آمــاری رســمی وجــود
نــدارد کــه قیمتهــا را از تحــوالت واقعــی بــازار (تحــوالت معامالتــی) گــزارش کنــد ،در ایــن میــان ســایتها ،کانالهــا و صفحــات مجــازی

زیــادی بــا اهــداف ایجــاد التهــاب تغییــرات نــرخ ارز ،ســکه و طــا را بــه افــکار عمومــی اعــام میکننــد کــه نهتنهــا محصــول رونــد عــادی در
بــازار معامالتــی نیســت ،بلکــه ماحصــل فعالیــت گروههــای شــرطبندی و قمــار افــرادی اســت کــه بهعنــوان نــرخ ارز و قیمــت طــا و ســکه

اعــام میشــود« .فرهیختــگان» در ادامــه رونــد تعییــن نــرخ ارز در بــازار غیررســمی را گــزارش کــرده اســت.
کارمند سابق اتحادیه؛ مرجع اصلی قیمت بازار

ارز و طال

شعلههای آتش را زیاد میکنند».

وی ادامه میدهد« :در بازار ایران قوانین روشنی نداریم،

این قیمتها به گوش خریدار و فروشنده واقعی میرسد

و این قیمتها مبنای معامالت واقعی قرار میگیرد و بازار

با توجه به اینکه التهابات بازارهایی همچون طال و سکه،

لذا نرخ ارز در یک فضای غیرشفاف با مشارکت  20یا 30

راملتهبمیکند.

در این میان اطالع از نرخ ارز طی ساعات مختلف روز

بازار ایران به شکلی است که این  20یا  30نفر ساعت 10

تقاضای مرحله سوم توسط این افراد رقم خورده است .این

مهم است .در این زمینه با توجه به فقدان مراکز معتبر

تلفنی با هم صحبت کرده و قیمت را تعیین میکنند .اینها

کارشناسی این است که مرحله تقاضای کاذب را حذف

اینستاگرامو...بهمرجعاصلیآماریجامعهتبدیلشدهاند.

از آن هیچ سواد اقتصادی ای هم ندارند .این افراد کانالها

مسکن و سایر کاالها از التهابات بازار ارز شکل میگیرد،
برای مردم کوچه و بازار و حتی مسئوالن دولتی و ...بسیار

آماری،سایتهاوکانالهایتلگرامیوصفحاتمجازیدر

بررسی«فرهیختگان»نشانمیدهدچندسایتخبریطی
ماههایاخیرباهجومچشمگیرکاربرانبرایاطالعازقیمت

ارز ،طال و سکه ،به مرجع اصلی اطالع از قیمتها تبدیل

شدهاند ،بهطوریکه براساس آمارهای مستخرج از سایت

الکسا ( )Alexaوبسایت «شبکه اطالعرسانی طال و ارز
( )tgju.orgدر کنار گوگل ،ویکیپدیا ،اینستاگرام ،یاهو و

وبسایتهای مشهور ایرانی همچون آپارات ،ورزش 3و

داللرویکاغذتعیینمیشود.مکانیسمتعیینقیمتدر
تا  11عمدتا در فضای مجازی کنار هم جمع میشوند یا

افرادی هستند که هیچ اطالعی از بازار دنیا ندارند و بدتر
و گروههای مختلفی دارند که کارشان باال و پایین کردن

نرخ ارز و قیمت سکه و طال است .بر این اساس با توجه به

اینکه یک مرجعیت آماری در موضوع بازار ارز وجود ندارد،

ارز و قیمت طال و سکه در برخی موارد بین 500هزار تومان

پشتوانههای اقتصادی قوی به همراه دیگر کشورهای

از بازار به میان میآید ،منظور یک بازار آزاد خصوصی

تا چندین میلیون تومان

.4مرحلهبعدیافزایشتقاضایواقعیاستکهباتحریک
باردیگرتقاضاواقعیاست،امانکتهمغفولدرتحلیلهای

تا چندین میلیون تومان بهعنوان حق مشاوره درخواست

میکنند و با استناد به افزایش نقدینگی فقط میگویند

رفتار بازار طبیعی است .بله طبیعی است ،اما مساله این
است که بازار چگونه و با چه روندی تحریک شده و به این

مرحلهرسیدهاست.

میکنند که پس از ارائه فیش واریز بانکی و دریافت حق

«ما سه روش کشف اطالعات نرخ ارز و سکه و طال داریم.

 500تومان پیشبینی کرده و پس از تحقق پیشبینی،
دریافت حق مشاوره در جریان است .در این کانالها حق
و ...انجام میشود که حق مشاوره هر کدام متفاوت است.

کشف و اعالم میشوند ،قیمت واقعی ناشی از روند عادی

فعالیت دیگر این افراد این است که قیمتهای کاذب و

 .1اولین روش کشف قیمت میدانی در سبزهمیدان و پله

همان قیمتی است که در مرحله اول شرطبندی شده ،در

پیشبینی به بحث میگذارند .برای مثال کاربری با نام

( )mazanex.comبا رتبه  639و ...از دیگر سایتهای

 .2دومین مورد کشف قیمت به این شکل است که از

شده از طریق کانالهای تلگرامی و اینستاگرامی و ...به

«فرهیختگان» نشان میدهد فردی به نام «ف» که از

ثبتمیکنند.

دیوار و ...به نوزدهمین ( )19سایت پربازدید ایران تبدیل
شده است .وبسایت ( )tala.irبا رتبه  ،508وبسایت

(  )2 g h e r o o n . i rبا رتبه  ،6 0 5و بسا یت

پربازدید کشور در ما ههای اخیر بود هاند .بررسی

کارمندانسابقاتحادیهطالوجواهراست،درحالحاضر

یک سایت مرجع ،دهها کانال تلگرامی ،گروه تلگرامی و

آهنی و مقداری هم در پاساژ افشار است.

شهرهای مختلف افرادی هستند که قیمتها را برای ما
.3سومینروشکشفقیمتهاازطریقمراجعیاستکه

درکشورفعالیتمیکنند؛اعمازصرافیها،طالفروشیها

صفحات مجازی دارد که بخش اصلی قیمت بازار را وی

و...کهنرخهارابهمامیدهندواینهادریکجاجمعمیشود

یاغیرواقعیدارد،قابلتشخیصنیست،امامشخصاست

این مدیر وبسایت میگوید« :درنهایت تاکید میکنم که

روایت و هدایت میکند .اینکه این قیمتها مبنای واقعی
که فعالیت این افراد در افزایش التهابات ارزی موثر است.

و تابع آنها گرفته میشود و میانگین گرفته میشود.

قیمتهایاصلیبراساسآنچیزیاستکهدربازاراتفاق

گرچهاتحادیهطالوجواهرتهرانوسایرنهادهاازکموکیف

افتادهاست.امامسالهاصلیایناستکهقیمتبازارباروند

اینحالآنطورکهدرادامهگزارشمیآید،اینوبسایتها،

عمدهتعیینقیمتهاشاملچهارمرحلهاست:

التهابات ارزی را روشن نگه دارند.

در فضای مجازی یا محافل دوستانه است .در این مرحله

فعالیتوکشفقیمتاینوبسایتهابیاطالعهستند،با

صفحات مجازی و گروهها و ...توانستهاند شعلههای آتش

کشف قیمت ارز در ایران چگونه اتفاق میافتد؟

حالممکناستاینسوالمطرحشودکهوقتیقیمتهادر
بازارتعیینمیشوند،بررسیرتبهسایتهایاطالعرسانی
ارزوطالوسکهبهچهکارمیآیدواساسانقشاینسایتها

عادی عرضه و تقاضا تعیین نمیشود .بلکه بخش اصلی و
 .1مرحله اول :مرحله شرطبندی و قمار قیمتهای کاذب
افراد زیادی هستند که در قالب گروههای دوستی و شغلی
قیمتها را در محافل خصوصی خود یا در فضای مجازی

بهشرطبندیمیگذارندوباقمارمشخصمیکنندکهنرخ

ارز در فالن روز چگونه خواهد بود.

اطالعرسانی نقش چشمگیری در افزایش التهابات ارزی
دارند .در این زمینه «فرهیختگان» گفتوگویی با مدیران

قیمتهایشرطبندیشدهوقمارشدهرابهعنوانپیشبینی

قیمت ارز ،سکه و طال به افراد حریص میفروشند که این

یکیازوبسایتهایمرجعانجامدادهاستکهحائزنکات

افراد هم با ایجاد التهاب در افزایش تقاضا تاثیرگذارند.

روندتعیینقیمتارزوسکهوطالرااینطورروایتمیکند:

صوری یا تحریک تقاضا از طریق ایجاد بازار غیرمعامالتی

قابلتاملی است .این فرد که نخواست نامش فاش شود،

«ببینید قیمت ارز یا سکه در کشورهای مختلف تابعی از

انجاممیشودکهمبنایمشخصوقابلدفاعیدارد،امادر

ایرانبازارتدوینشدهوجودنداردواینسایتهاوکانالهای

تلگرامی هستند که با موجسواری روی نوسانات کوچک،

چه برسد به دالر و یورو؛ اما وظیفه اینها تکرار قیمتهای

کاذب در قالب گروههای خودشان است .طبیعی است

به دالر قیمتی داشت که معادله آن بر اثر اختالفات

سیاسی تغییر کرد و کسی تعیینکننده نرخ ارز در این

خصوصی به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد بلکه بازار در

دست دولت است و بیشتر از سوی دولت اداره میشود.

بنابراین باتوجه به اینکه در حال حاضر درآمدهای نفتی
کشور دراختیار دولت قرار دارد و صادرات کاالهای

غیرنفتی شامل پتروشیمیها ،فلزات و معادن نیز در
دست شرکتهای خصولتی است ،از این رو آنچه بانک
مرکزی یا دولت تحت عنوان بازار ثانویه اعالم میکنند ،در
واقع بازار واقعی نیست و دولت نرخ ارز را تعیین میکند».

کشور نبود ».به گفته میری برخی کشورها با هدف افزایش

یوسفی معتقد است« :نرخ ارز قابل محاسبه نیست بلکه

کاهش دهند یا اینکه برخی از کشورها با کنترل پول ملی

که تیم اقتصادی دولت گمان میکند نرخ ارز ،در پشت

میزان صادرات خود تالش میکنند تا ارزش پول خود را

خود از تقویت آن در مقابل دالر جلوگیری میکنند .چین،

جزءچنینکشورهاییاست.براساسمعادالتبینالمللی
ارزش یوان باید بیشتر از دالر باشد اما دولت چین با کنترل
ارزش یوان ،مانع از قدرت یافتن یوان در مقابل دالر میشود

چراکهمیدانداگرپولملیاینکشوردرمقابلدالرتقویت
شود،صادراتچینکاهشمییابد.بدیهیاستکهپایین

نگهداشتن ارزش پول یک کشور ،سازوکارهای خاص خود
را دارد .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد

نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز میگوید« :در همه
کشورهای پیشرفته بانک مرکزی قدرت مستقل دارد و

وابستگی به دولت ندارد .حتی رئیسکل بانک مرکزی نیز
توسط رئیس دولت انتخاب نمیشود .در واقع کشورهایی

در بازار و در کوچهپسکوچهها تعیین میشود .در حالی

درهای بسته و درون لوایح دولتی محاسبه میشود و

این اشتباهی است که دولت به کرات آن را تکرار کرده
است ».به گفته این اقتصاددان اگرچه نرخ ارز تابع عرضه

و تقاضاست ،اما این متغیر بسیار حساس و کلیدی تاثیر

فراوانی بر بخشهای دیگر بازار نیز دارد و معموال بهعنوان
شاخصی برای محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته میشود.
عالوهبر اینکه نشاندهنده مولفههایی مانند ثبات
اقتصادی ،توانایی ارزی داخلی و توانایی رقابتپذیری

بازار و بهطور کلی نشانگر عملکرد اقتصادی دولت کشور

است .نکته قابل توجه اینکه ،در کشوری مانند ایران که
عالوهبر تورم واقعی ،تورم انتظاری نیز وجود دارد ،تبعات
این تورم در نرخ ارز نمود پیدا میکند لذا زمانی که نرخ

مرحله برداشت شده و افزایش تقاضا و التهاب شکل گرفته

هدفش۱۷۷۱۰تومان است که تا ۱۹۱۰۰باال رفته و

را فراهم میکند ».وی عرضه و تقاضا را مولفه اصلی در

بازار جار زده شده ،در مرحله چهارم ماحصل و محصول سه

قیمتهایشرطبندیشدهمرحلهاولدرقالبنرخواقعی
افکارعمومیاطالعرسانیمیشود».

«»Rezaمیگوید«:قبالگفتیمدالرباعبوراز۱۰۹۴۵تومان
اعداد دیگر». ...

نرخ ارز در هیچکجای دنیا دستوری نیست

نمیکند چراکه نرخ ارز یک ماهیت واقعی دارد و این

اینمدیریکسایتمرجعدرپاسخبهسوال«فرهیختگان»

ماهیت به پشتوانه داراییهایی است که یک کشور در

«شکنکنیدکهبسیارتاثیرگذاراست،چونمااتفاقاتبازار

در سراسر دنیا دالر است ،بنابراین نرخ سایر ارزها براساس

استکهایناتفاقاتراساماندهیکند.کارماگزارشدهی

و روایتگری است ،نه مبارزه با داللی و قمار و شرطبندی».

میدهد« :تقاضا برای ارز نهتنها در ایران بلکه در بسیاری از

کشورها نیز زیاد است ،اما اینکه چرا در ایران ارز دچار بحران

سازوکار تعیین نرخ ارز در سایر کشورها میگوید« :در

واقعیونهصوریبازارمنتجشود،مثلهمهجایدنیاماهم

قیمتهاچگونهبهاینجارسیدهووظیفهدولتوبانکمرکزی

تعیین نرخ ارز در یک کشور میداند و در این زمینه توضیح

است و در نتیجه نمیتواند پاسخگوی تقاضا باشد ،از این

هیچکجا از کشورهای دنیا ،نرخ ارز را کسی تعیین

را گزارش میکنیم و نمیتوانیم تشخیص بدهیم که این

بانک مرکزی به دولت زمینه فساد و بیماری اقتصادی

سیدرضی حاجیآقامیری ،عضو هیات نمایندگان اتاق

وی میگوید« :در واقع مشکل ،این سیکل معیوب و قالبی
است و نه رفتار واقعی بازار .اگر نرخ ارز و طال و سکه از رفتار

دولت جدا کردهاند .این در حالی است که بانک مرکزی

میشود و در سایر کشورها چنین اتفاقی رخ نمیدهد ،به

بازرگانی ایران در گفتوگو با «فرهیختگان» در مورد

است .این افراد نوچههایی دارند که کارشان در بازار

تکرارمیکنند.درجیباینهاحتیشپشهمپیدانمیشود

درقالببازارهایسامانمندوباروشهایمشخصوروشن

کشور و آمریکا ،کاهش یافت .در واقع لیر ترکیه نسبت

میدهند ».وی میافزاید« :متاسفانه در ایران بازار آزاد

افراد حریص فروخته شده ،در مرحله سوم این قیمتها در

کهقیمتهایشماهمازاینروندتاثیرمیپذیرد،میگوید:

شرطبندی شده نوشته شده است ،قیمتها را روزانه با هم

در مقابل دالر به دلیل اختالفات سیاسی میان این

داوطلبانه وارد این بازار شده و معامالت خود را انجام

بودند،پیشبینیشونصحیحبوده».همچنینکاربریبانام

.3مرحلهسومفعالیتگروهیدربازاربرایانجاممعامالت

مجموعهعواملمشخصاقتصادیاستوهمهاینمسائل

بگیرد .برای مثال چندی پیش ارزش پول ملی ترکیه

مکانی برای دادوستد قلمداد میشود و افراد به صورت

ایران بخشی ازبدنه دولت است .بدیهی است که وابستگی

باید بپذیریم ،اما در بازار ایران اینطور نیست».

فقط پرسه است .اینها با یک کاغذ که روی آن نرخهای

و در مواردی نیز از اتفاقات سیاسی و استراتژیک نشات

است .بازاری که در همه کشورها و با هر نوع حکومتی،

ارز گویای ناسالم بودن اقتصاد یک کشور است .بنابراین

است .در این مرحله این افراد از طریق اینستاگرام و تلگرام

غیرمعامالتی شکل میگیرد ،این سایتها و کانالهای

 ۲۳درصدی که بین  ۱۷۲۰۰تا  ۱۷۸۰۰پیشبینی کرده

این معادالت میتواند صرفا ریشه اقتصادی داشته باشد

عرضهکننده و هم متقاضی است .در واقع وقتی صحبت

که طالب اقتصاد سالم هستند ،بانک مرکزی را از بدنه

ارزوسکهوطالتوسطسایتهاواینستاگرام وتلگرامو...به

و حتی تماسهای تلفنی در قبال دریافت هنگفت همان

«بابک»دریکیازگروههایتلگرامیمیگوید«:تااینجااون

معادالت و اتفاقاتی که در دنیا رخ میدهند ،ارز هر

ابتدا با ارائه توضیحی در مورد واژه بازار میگوید« :بازار

ارز افزایش مییابد ،قیمت سایر کاالها و خدمات نیز به

 .2مرحله دوم :مرحله فروش قیمتهای شرطبندی

مگرجزاطالعرسانیقیمتهااست.بررسی«فرهیختگان»

شرطبندی شده را در گروههای با اعضای زیاد بهعنوان

در مرحله اول شرطبندی شده ،در مرحله دوم در قالب
مشاوره قیمتهای قماری و شرطبندی شده از طریق
کانالهای تلگرامی و اینستاگرامی و ...به افراد حریص
فروخته شده ،در مرحله سوم این قیمتها در بازار جار زده شده ،در
مرحله چهارم ماحصل و محصول سه مرحله برداشت شده و افزایش
تقاضا و التهاب شکل گرفته و نرخهای قمارشده اتفاق افتاده و در
مرحله پنجم و نهایی قیمتهای شرطبندی شده مرحله اول در قالب
نرخ واقعی ارز و سکه و طال توسط سایتها و اینستاگرام و تلگرام و...
به افکار عمومی اطالعرسانی میشود

و نرخهای قمارشده اتفاق افتاده و در مرحله پنجم و نهایی

شده در قالب مشاوره در اینستاگرام و کانالهای تلگرامی

نشانمیدهدباتوجهبهاینکهعمدهتغییراتقیمتیدربازار

مرحلهدومدرقالبمشاورهقیمتهایقماریوشرطبندی

تعریف کردهاند .در نتیجه نرخ یورو برای کشورهای عضو

12هزار تومان بوده ،این کانال نرخ ارز را حدود  17هزار و

این سایتها و کانالها کامال قانونی است ،اما مساله این

عرضه و تقاضا در بازار نیست ،بلکه این قیمتها در واقع

اروپایی ،اقتصاد خود را به صورت یکسان و برپایه یورو

کشوری با یک دامنه تغییر معقول نوسان پیدا میکند.

افرادحریصمیفروشند.برایمثالزمانیکهنرخدالرحدود

مشاوره در چندین رده شامل تحلیل  VIPو تحلیل عادی

ویدرپاسخبهسوال«فرهیختگان»درمورداینکهپسکشف

«آلمان جزء سه اقتصاد برتر دنیاست و با تکیه بر منابع و

مشاوره،همانقیمتهایکاذبوشرطبندیشدهخودرابه

.5مرحلهپنجماعالمایننرخهادروبسایتهاوکانالهای

استقیمتهاییکهتوسطوبسایتهاوکانالهایرسمی

مقابل دالر بسیار زیاد است».

اتحادیه اروپا قابل تعیین نیست .البته طبیعتا براساس

تعداداعضایکانالبهطورچشمگیریافزایشیافتهوروند

هرکسی یک حرفی میزند و یک موج درست میکنند که

قیمت سایت شما و دیگر سایتها چگونه است ،میگوید:

بررسی«فرهیختگان»ازفعالیتبرخیگروههاوکانالهای

وی در ادامه کشور آلمان را مثال میزند و میگوید:

به مکانی اطالق میشود که در آن ،بخش خصوصی هم

تلگرامیواینستاگرامینشانمیدهدبرایپیشبینینرخ

رسمی کشور است .ظاهر کار و روند کشف قیمت توسط

همین موج بازار را ملتهب میکند.

حق مشاوره پیشبینی نرخ ارز  500هزار

پشتوانههای محکم اقتصادی دارند ،ارزش پول آنها در

تحقیقات اقتصادی ایران در گفتوگو با «فرهیختگان»،

اختیار دارد .به عبارت دیگر ،با توجه به اینکه ،ارز مرجع

دالر سنجیده میشود .برای مثال گفته میشود ،یک
دالر چند روبل روسیه است یا یک دالر چند روپیه هند

است یا یک دالر معادل چند یورو میشود .در این
میان کشورهایی که از نظر اقتصادی منابع مالی قوی و

منابع ارزی کشور باز میگردد .منابع ارزی ایران محدود

رو نرخ ارز افزایش پیدا میکند .اما در کشورهایی که منابع
ارزیکافیوبهاندازه تقاضاوجوددارد،نرخارز تغییریپیدا

نمیکند .برای مثال دولت نروژ درآمد حاصل از نفت را در

صندوقذخیرهارزینگهداریوتنهاصرفصنایعزیربنایی
میکند و مابقی ارز مورد نیاز کشور را از طریق صنعت و

اشتغالزاییتامینمیکند».

نرخ ارز در کوچهپسکوچهها تعیین میشود

محمدقلی یوسفی ،اقتصاددان و رئیس سابق مرکز

تبع آن افزایش پیدا میکند .به بیان بهتر ،افزایش نرخ

طبیعی است که با تشدید تحریمها ،سطح آگاهی مردم
افزایش مییابد و مردم بهتر از مسئوالن و تیم اقتصادی
دولت میتوانند نرخ ارز را حدس بزنند .وی میگوید:

«متاسفانه در کشور ما تجربه نشان داده است هرچه
مسئوالن نظرشان را در مورد نرخ ارز اعالم میکنند،

معموال برعکس آن اتفاق میافتد ،همین امر باعث شده
زمانی که دولت اعالم میکند نرخ ارز کاهش مییابد،

مردم براساس تجربه گذشته ،به این نتیجه میرسند که
نرخ ارز رو به افزایش است ،بنابراین برای خرید ارز هجوم

میآورند .طبیعی است که مردم در شرایط کنونی اخبار
بینالمللی را رصد میکنند و باآگاهی از اختالفات میان

ایران و آمریکا و به نتیجه نرسیدن برجام به این نتیجه
میرسند که قیمت ارز روبه افزایش است .این در حالی

است که اکنون ،وضعیت صنایع و تولیدات داخلی نیز
وخیم است و در نتیجه کشور به واردات کاال نیاز دارد
لذا تقاضا برای ارز افزایش یافته و نرخ ارز روزبهروز تغییر

میکند».

