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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

978000

978000

524000

284000

192000

100300

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1204.60

16.38

53.52

57.87

تغييرقيمت )دالر(

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.0586

1.4632

3.6732

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3346

3615

4930

920

2821

2991

4129

768

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بنابراین بازار تالطم بیشتری خواهد داشت. »ساندرا 
کراول« یکی از اعضای کمیته سرمایه گذاری موسسه 
مدیریت دارای��ی»Carmignac Gestion« در 
این باره می گوید:   درواقع تعجب 
می کنم چ��را بازار پوند نوس��ان 
بیشتری نداشته است.  بنابراین 
او درب��اره ریس��ک های موجود 
برای ویران��ی یکی از اقتصادهای 
درحال بهبود جهان نگران است. 
به عقیده ک��راول دلیل این همه 
نوسان برنامه های مالی انقباضی 
احزاب کارگ��ری و محافظه کار 
اس��ت. او اعتقاد دارد: در هر حال 
پس از انتخابات ب��دون توجه به 
این که چه حزبی برنده می شود، بودجه کشور انقباضی 
خواهد بود.  اوضاع کنونی ارزها و شیوه عکس العمل 
سرمایه گذاران نشان می دهد پس از انتخابات احتمال 
نوسان ارزش پوند بیش��تر خواهد بود. از سوی دیگر 

کاهش تقاضا به ضعف بیش��تر پوند در برابر دالر در 
ماه ه��ای آتی دام��ن خواهد زد. »اس��تیو بارو« یکی 
از استراتژیس��ت های ارزی در »اس��تاندارد بان��ک« 

می گوید: در ص��ورت بروز بحران 
پ��س از انتخابات، دس��تیابی به 
نسبت 1.40 دالر به ازای هر پوند 

غیرممکن خواهد بود.
درهرحال به عقیده بس��یاری 
از تحلیلگ��ران، دولت آتی از ثبات 
کمتری برخوردار است. »مایکل 
اسنید« استراتژیست ارزی بانک 
مرکزی انگلستان در این خصوص 
می گوید: یکی از ضعف های ما این 
اس��ت که درحالی که به انتخابات 

نزدیک می شویم بازارها قیمت گذاری نامطمئنی انجام 
داده اند. این طور به نظر می رسد که شانس زیادی برای 
سرمایه گذاران وجود دارد تا پوند را در آستانه انتخابات 

بفروشند.

کاهش ادامه دار یورو
اما در ب��ازار ارز، پوند تنها بازنده نیس��ت. روز جمعه 
گذش��ته ارزش یورو نیز برای پنجمین مرحله متوالی 
در مقابل دالر کاهش یافت زیرا نرخ سود بانکی در اروپا 
سبب شد سرمایه گذاران به دالر و ین هجوم ببرند. روز 
ش��نبه گذش��ته یورو با 0.60 درصد کاهش به قیمت 
1.060 دالر مبادله ش��د که حتی از پایین ترین ارزش 
یورو در مقاب��ل دالر در ماه مارس نیز پایین تر اس��ت. 
بنابراین به نظر می رس��د یورو بدترین هفته خود پس 

از سپتامبر 2011 را گذرانده است.
سرآغاز این امر را می توان در ماه های گذشته و زمانی 
یافت که سوییس تصمیم گرفت  نرخ ارز خود در برابر 
یورو را واقعی کند. از آن زمان تاکنون روند نزولی ارزش 
ی��ورو در مقاب��ل دالر و ارزهای دیگر همچن��ان ادامه 
دارد. اکن��ون ی��ورو از روزهای اوج خ��ود یعنی زمانی 
که ارزش اش ح��دود 2 برابر دالر ب��ود فاصله گرفته و 
به نظر می رس��د ارزش آن در ادامه این مسیر نزولی با 
دالر برابر خواهد ش��د.   »یانز نوردویگ« رئیس بخش 
جهانی مرکز استراتژی ارزی در نیویورک به خبرگزاری 
»س��ی ان ان«می گوید: اکنون نس��بت ی��ورو و »ین« 
درحال نزول است. چشم انداز جهانی درباره سود بانکی 
منطقه یورو منفی است چراکه میزان آن حتی از سود 
بانکی ژاپن پایین تر اس��ت. این امر درنهایت به خروج 
بلندمدت اموال و دارایی ها از منطقه یورو منجر می شود.   
شاید یکی از دالیل این امر آن باشد که اقدامات بانک 
مرکزی اتحادیه اروپا برای سیاست های پولی انبساطی 
از طریق برنامه خرید س��هام با برنامه سیاس��ت های 
انقباضی فدرال رزرو )که به رشد اقتصادی منجر شد( 
در تضاد است. اکنون تجار ارز در بازارهای بین المللی 
به دقت آمار اقتصادی آمریکا را دنبال می کنند زیرا با 
انتشار اخبار مثبت اقتصادی، ارزش یورو بیش از پیش 
کاسته می شود. به نوشته نشریه 
خبری»سی ان بی سی« در هفته 
ج��اری عامل تعیین کنن��ده در 
بازار، انتش��ار آمار خرده فروشی 
آمریکاس��ت. اگر این آمار نشان 
دهد مصرف کنندگان آمریکایی 
باالخره پ��ول بیش��تری هزینه 
می کنن��د، ارزش دالر به ط��ور 
خارق العاده افزوده خواهد ش��د 
و نس��بت ارزی ی��ورو و دالر مرز 
1.0500 را پشت س��ر خواه��د 
گذاشت. آمار اقتصادی مثبت، تجار را متقاعد می کند  
فدرال رزرو زودتر از تاریخ پیش بینی ش��ده نرخ سود 
بانکی را افزایش خواهد داد بنابراین بازهم از ارزش یورو 

کاسته می شود.   

»شهروند« از روزهای بد پوند و یورو در مقابل دالر گزارش می دهد

هجوم سرمایه گذاران به سمت دالر
  فاصله قيمت دالر و یورو به زیر 264 تومان رسيد       انتخابات انگليس ارزش پوند را کاست

از تاالر چه خبر 

   ب�ورس در انتظ�ار کاه�ش نرخ س�ود | 
محمد فطانت، رئیس سازمان بورس با بیان این که 
بزرگترین اخ��الل نظام اقتصادی در موسس��ات 
غیرمجاز و س��ودهای بانکی است، گفت: برخی از 
این موسس��ات و حتی بانک ه��ا آخرین مصوبات 
بانک مرکزی را درخصوص کاهش نرخ بهره بانکی 
رعایت نمی کنند. او افزود: بازار با ریس��ک اساسی 
روبه رو بود که نخس��تین ریس��ک بازار بحث های 
سیاس��ی خارجی و بین المللی و دومین ریس��ک 
دغدغه فعاالن بازار س��رمایه درخصوص صنعت 
پاالیشگاه ها بود. سومین ریسک بازار سرمایه که 
هنوز سایه آن بر بازار س��رمایه قرار دارد، نرخ سود 
بانکی اس��ت که باید تمام فعاالن بازار س��رمایه و 
رسانه ها تالش کنند که این موضوع نیز با توجه به 

کاهش نرخ تورم برطرف شود.

 پرداخ�ت 8400 ميلي�ارد ریال س�ود به 
سرمایه گذاران| مدیریت امور ارتباط با مشتریان 
و خدم��ات الکترونیکی ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات( از 
پرداخت بی��ش از 8400 میلیارد ریال س��ود انواع 
اوراق در  سال 93 به س��رمایه گذاران از طریق این 
شرکت خبر داد. براساس آخرین گزارش این مبلغ 
به 55 هزار و 157 سرمایه گذار پرداخت شده است.

  اوراق س�لف نفت کوره در بازار سرمایه| 
سیدعلی حس��ینی مدیرعامل بورس انرژی ایران 
اعالم کرد: ب��ه زودی و برای اولین بار، نخس��تین 
مرحله از اوراق س��لف موازی استاندارد نفت کوره 
ش��رکت ملی نفت ایران در ب��ورس انرژی عرضه 
می ش��ود. او افزود: اندازه هر ق��رارداد از این اوراق 
معادل ی��ک تن نفت کوره ب��وده و عرضه بصورت 

ریالی انجام خواهد شد.

اتفاق روز

معاون نعمت زاده: 

 گشایش ۷ میلیارد دالری 
برای واحدهای تولیدی و صنعتی

مهر| حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت 
از گش��ایش 7 میلیارد دالر اعتبار برای واحدهای 
تولیدی و صنعتی خب��ر داد و گفت: تالش وزارت 
صنعت این اس��ت که با بهبود فضای بین المللی، 
3 میلیارد دالر س��رمایه خارجی در بخش صنعت 
جذب کند. وی گف��ت: وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت توانس��ت با فراهم س��ازی زیرساخت های 
مناسب برای رونق بخش صنعت به عنوان یکی از 
پیشران های خروج از رکود و رونق، 7 میلیارد دالر 
اعتبار برای طرح های صنعتی و تولیدی گشایش 
کند که به نظر می رسد با بهبود فضای بین المللی 
در  س��ال 94 این رق��م افزایش یابد. مع��اون وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت افزود: اولوی��ت وزارت 
صنعت در ارایه تسهیالت به واحدهای تولیدی و 
صنعتی با آن دس��ته از واحدهایی است که تولید 
صادرات��ی دارند، چرا که تأکی��د رئیس جمهوری 
و اولوی��ت وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت رونق 
صادرات است. وی تصریح کرد: با هماهنگی های 
صورت گرفته با بانک صنع��ت و معدن و صندوق 
توس��عه ملی، تالش داریم گام های جدیدی را در 
تأمین مالی بخش صنعت برداریم و بر این اساس، 
روش های دیگر تأمین مالی ازجمله اوراق صکوک 
و بازار سرمایه را فعال کنیم. به گفته ابویی مهریزی، 
همچنین تالش وزارت صنعت زمینه سازی برای 
جذب 3 میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری خارجی با 
بهبود و توس��عه رواب��ط بین المللی اس��ت که در 
این راستا، فراهم س��ازی زمینه های مناسب برای 
رس��یدن به رش��د ارزش اف��زوده در بخش های 

مختلف صنعتی و معدنی در دستورکار قرار دارد.

یادداشت

در س��ال 1387 برای نخستین بار قانون مالیات 
بر ارزش افزوده بصورت آزمایش��ی به اجرا گذاشته 
شد. از قدیم االیام برخی قوانین و دستورالعمل ها را 
بصورت آزمایش��ی به اجرا می گذاشتند تا که بهتر 
بتوانند تبعات مثبت و منفی آن را مشاهده کنند. 
وظیف��ه دولتمردان نی��ز در طول این م��دت، این 
است که نقاط ضعف ها را شناسایی و آنها را برطرف 
کنند و رفع کم وکاستی ها را در مرحله بازنگری این 
قانون موردتوجه قرار دهند. قانون مالیات بر ارزش 
افزوده نیز به دلیل آزمایشی بودن می تواند از چنین 
ظرفیتی در زم��ان بازنگری برخوردار ش��ود. دوره 
اجرای آزمایش��ی قانون مالیات بر ارزش افزوده به 
روزهای آخر خود رس��یده و حاال این مردان دولت 
یازدهم هستند که بایستی دستی بر سر و روی این 
قانون بکشند. ظواهر امر گویای این است که فضای 
کسب وکار ایران با گذشت شش سال از آغاز اجرای 

این قانون، هنوز نتوانس��ته خود را با آن وفق دهد و 
آنطور که از شواهد پیداست، متولیان حوزه مالیات، 
عزم خود را جزم کرده اند تا پیش از دایمی شدن این 
قانون، اصالحاتی بر آن اعمال کنند. بر طبق گفته ها، 
دالیل اصلی بازنگ��ری در قانون مالی��ات بر ارزش 
افزوده، ابهام و کامل نبودن معافیت ها، عدم وجود 
ضمانت های اجرای��ی الزم در قانون، عدم تفکیک 
نرخ عموم��ی مالیات بر ارزش اف��زوده  با مالیات بر 
کاالهای خاص، عدم تعیین تکلیف برخی موارد و 
موضوعات خاص در قانون مصوب سال 1387، عدم 
جامعیت قانون، عدم الزام صاحبان مشاغل به نصب 
و بکارگیری صندوق مکانیزه فروش و موقتی بودن 

قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.
چنانچه نیم نگاهی به اهداف و چشم انداز اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده بیندازیم، افزایش سهم 
درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش فش��ار مالیاتی 
بر تولید، انتقال پایه مالیات��ی از درآمد به مصرف، 
سرمایه گذاری مولد اقتصادی و افزایش کارایی نظام 
مالیاتی به عنوان اصلی ترین اهداف اجرای این قانون 
مطرح ش��ده اس��ت. وجود این نقاط ضعف زمانی 

بیشتر نمود پیدا می کند که بدانیم نگارش و تهیه 
محتوای این قانون حدود 20 س��ال یعنی از س��ال 
1366 تا 1387 به طول انجامیده است. در روزهای 
آغازین اجرایی شدن این قانون، طوماری تهیه شد 
که مالیات بر ارزش افزوده علیه تولید است. درحالی 
که این نوع مالیات به فعاالن اقتصادی ارتباطی پیدا 
نمی کند، بلکه فع��ال اقتصادی، هزینه ه��ا را روی 
فاکتور درج می کند و از مشتریان دریافت می کند؛ 
اما به دلیل آنکه در ایران معامالت نس��یه در حجم 
باالیی صورت می گیرد، برخی نگ��ران تاثیر آن بر 
نقدینگی خود بودند. مهم ترین نگرانی فعاالن اقتصاد 
زیرزمینی این بود که اگر این نحوه مالیات ستانی بر 
فضای کسب وکار حاکم ش��ود، اطالعات مالی آنها 
کش��ف می ش��ود و به این ترتیب اعتصابات شکل 
گرفت. اما با آشکار شدن اطالعات اقتصادی فعاالن 
اقتصادی، معلوم ش��د این اعتراض ه��ا، صرفا برای 
فرار مالیاتی بوده است. این قانون در فضایی به اجرا 
درآمد که با مقاومت ش��دید اقتصاد زیرزمینی در 
بخش تولید و توزیع مواجه بود. مشکل آنجاست که 
بیشتر قراردادها دولتی بوده و به نسبت به تعداد این 

قراردادها، مالیات ها دوباره و سه باره از افراد دریافت 
شده است. به هر ترتیب اجرای این قانون، عالوه بر 
برخی تبعات منفی بر مردم، مشت مالیات گریزان را 
هم گشود. اما در مجموع نظام مالیاتی ایران، بر محور 
قانون نبوده و نیس��ت. یکی از اساسی ترین ایرادات 
نظام مالیاتی ایران این اس��ت که از درآمد و تامین 
اقتصادی برخوردار نیس��تند و متاسفانه دولت ها و 
مجلس  در ادوار گذش��ته به این نکته مهم بصورت 
جدی نگاه نکرده اند. از س��ال 1387 تا شهریور 93 
بیش  از 200مورد بخشنامه در این حوزه ابالغ شده 
است. نهمین بخشنامه اگرچه مفید است اما معموال 
با اهداف خاصی صادر می ش��ود. به نوعی می توان 
گفت که نظام مالیاتی ایران متخلف پرور است. در 
کل به نظر می رسد که تصمیم وزارت اقتصاد برای 
ترمیم این قانون، کامال صحیح می باشد و لیکن این 
اصالحات باید با پشتوانه گزارش های کارشناسی 
جامع و کامل صورت پذیرد. باید به انتظار روزهای 
پیش رو بنشینیم و ببینیم که بازنگری دولت تدبیر 
و امید در این قانون، در جهت رفع ایرادات و تحقق 

اهداف آن خواهد بود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در انتظار اصالح

سقوط ۱۲۳۸ واحدی شاخص

ش��اخص کل بورس دی��روز هم مانن��د روز 
قبل از آن افت قابل توجهی داش��ته و با کاهش 
1238 واحدی به 68 هزار و 783 واحد رس��ید.
ارزش روز ب��ازار ب��ه 307 هزار  میلی��ارد تومان 
رسید، معامله گران بورسی بیش از یک میلیارد و 
136 میلیون برگه بهادار شامل سهام و حق تقدم 
در قالب 109 هزار و 637 نوبت معامله و به ارزش 
206 میلیارد تومان دادوس��تد کردند. شاخص 
قیمت )وزنی ارزش��ی( ب��ا 534 واحد کاهش به 

29 هزار و 655 واحد رسید. 

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

30 شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

68783.9

3231.4

79799.5

50639.2

135495.4

56066.6

)1238.9(

)76.5(

)1711(

)966.7(

)2086.6(

)894.3(

)1.77(

)2.31(

)2.1(

)1.87(

)1.52(

)1.57(

درصدتغييرمقدار

نرخ نامه

  شروع موفقيت آميز برنامه خرید سهام 
اروپا: تصمیم گیرندگان بانک مرکزی اتحادیه 
اروپا روز چهارشنبه از عرضه اولیه موفقیت آمیز 
برنامه خرید سهام اس��تقبال کرد. هدف از این 
برنامه ایجاد رش��د در منطقه است. تحلیلگران 
پیش بینی می کنند، ماریو دراگی، رئیس بانک 
مرکزی منطقه به پیشنهادات درباره پایان دادن 
زودتر از معمول برنامه توجهی نکند. )بيزینس 

اینسایدر(

 رکوردزنی بورس های ش�رق دور: شاخص 
بورس در چی��ن و هنگ کنگ به باالترین میزان 
طی س��ال های اخیر رس��یده اس��ت. شاخص 
بورس ش��انگهای نیز 1.9 درص��د افزایش یافته 
و به 4034.31 واحد رس��ید. در هنگ کنگ نیز 
شاخص »هنگ سنگ« نیز با 1.2 درصد افزایش 
به 27272.39 واحد رسید. این بهترین عملکرد 
بورس هن��گ کن��گ از 2008 تاکنون اس��ت. 

)فوربس(

 وعده ح�ذف ماليات در انگلي�س: دیوید 
کامرون، نخست وزیر انگلیس تعهد کرده مالیات 
ب��ر ارث را حذف کن��د. در این ص��ورت والدین 
می توانند ب��دون پرداخت مالی��ات خانه ای به 
ارزش یک میلیون پوند را برای فرزندان ش��ان به 
ارث بگذارند. با افزایش قیمت ملک در انگلیس 
این قانون با اعتراضات زیادی روبه رو شده است. 

)رویترز(

 افزای�ش واردات خ�ودرو و واگن چينی 
به کش�ور: گمرک چین از رشد 115درصدی 
ص��ادرات خودرو و واگن چین به ایران در  س��ال 
2014 خب��ر داد و اعالم کرد ای��ران بزرگترین 
واردکننده خودروی س��واری و واگن مسافری از 
چین در این  سال ش��ناخته شده است. چین در  
سال 2013 بالغ بر 473 میلیون دالر وسایل نقلیه 
موتوری )خ��ودرو و واگن قطار( ب��ه ایران صادر 

کرده بود.  )گمرک چين(

اقتصاد جهان

رخداد

آماده باش برای آب رسانی اضطراری 

احتمال جیره بندی آب در تابستان ۹۴
حمید چیت چیان وزیر نیرو با اعالم این که در 
 سال  جاری 24 سد جدید به بهره برداری خواهد 
رس��ید، درباره وضع بارش ها و ذخایر آبی کشور 
گفت: نگرانی ه��ا کاهش یافت��ه و در 8 اس��تان 
بارندگی افزایش نشان می دهد. وی گفت: افزایش 
بارش ها را قدر می دانیم و باید برای هر قطره باران 
شکرگزاری کنیم اما همچنان با کاهش بارش در 
مقایسه با دوره های گذشته روبه رو هستیم. وزیر 
نیرو با اش��اره به بارش های اخیر گفت: نگرانی ها 
کاهش یافته اما همچنان نیازمند همراهی مردم 
در صرفه جویی مصرف آب هس��تیم. در  سال آبی 
جاری که از مهرماه 93 آغاز ش��ده، تاکنون 163 
میلیمتر بارندگی گزارش ش��ده که در مقایسه با 
زمان مشابه  سال گذشته با 192 میلیمتر و دوره 
درازمدت 47ساله با 197 میلیمتر کاهش نشان 
می دهد. وی از احتمال جیره بندی آب در تابستان 
خبر داد و گفت: تالش وزارت نیرو بر آن است که 
از جیره بندی آب جلوگیری کند، اما برای تحقق 
این امر نیازمند همکاری مردم هستیم. برای کمک 
به مدیریت مصرف از س��وی م��ردم وزارت نیرو، 
تجهیزات کاهنده مصرف آب را اقساطی بین مردم 

توزیع می کند.

  هجوم سرمایه گذاران برای 
خروج دارایی از منطقه یورو
  یورو بدترین هفته خود 

پس از سپتامبر 2011 را گذرانده 
است

  بودجه دولت آتی انگليس 
انقباضی خواهد بود

  ارزهای اروپایی در رقابت با 
آمریکا عقب ماندند

  دالر، پوند و یورو را به زیر 
کشيد

  کاهش بيشتر ارزش 
یورو وابسته به انتشار آمار 
خرده فروشی آمریکاست

مجید   سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی

ارقام برحسب تومان است

 پوند انگليسيورودالر آمريکا دوره 

138899714101600

1389104413931664

1390120416862032

1391318342635038

1392354546455439 )سه ماهه اول (

322544385394 1393  )سه ماهه اول(

334636154930 23 فروردين 94

قيمت دالر، يورو و پوند در بازار ايران طی 6سال گذشته

نسبت دالر به يورو در بازه 10 سال گذشته

نسبت دالر به پوند در بازه 10 سال گذشته

ش�هروند| تالطم در بازار ارز پدیده تازه ای نیست. 
اما ب��ا توجه به روند بهب��ود اقتص��ادی و میزان جذب 
س��رمایه گذاری در دوران حاضر اهمیت خاصی برای 
س��رمایه گذاران دارد. طی هفته های گذشته با بهبود 
اقتصاد آمریکا، دالر قدرت بیشتری گرفت و درمقابل 
ارزش یورو و پوند با روندی نزولی روبه رو ش��ده است. 
به نظر می رس��د دو ارزی که هرکدام یک وزنه مهم در 
بازار س��رمایه گذاری ارزی به حساب می آمدند اکنون 
دچار مشکالتی شده اند. براین اساس در هفته گذشته 
پوند بدترین عملکرد خود را نسبت به دالر در یک ماه 
داشته است. از سوی دیگر با بهبود وضعیت اقتصادی 
ژاپن و قدرت گرفتن ین، ارزش دالر نیز در بازار جهانی 
درحال کاهش است. این درحالی است که ارزش یورو 
و پوند در داخل ایران نیز کاسته ش��ده و به ارزش دالر 

نزدیک تر شده است.
در هفته ه��ای اخی��ر با کاهش ن��رخ ی��ورو در بازار 
ایران فاصله قیمت��ی دالر و یورو که در همین ماه های 
گذشته تا حدود 500 تومان رسیده بود، حاال به حدود 

264 تومان رسیده است.
با این حساب، حاش��یه امن قیمتی یورو که در این 
سال ها برای سرمایه گذاری برخی از فعاالن اقتصادی 
و مردم ایجاد ش��ده بود از بین رفت��ه و در عمل این ارز 
هم ردیف قیمتی دالر شده اس��ت. حال آن که فاصله 
زیادی از زمانی نداریم که قیمت ی��ورو بیش از 4 هزار 
تومان را هم تجرب��ه کرده بود. درخصوص قیمت پوند 
هم نرخ های بیش از 5 هزار تومانی که برای این ارز ثبت 
شده بود نیز به برخی از مردم این میل را داده بود که به 
س��وی این ارز بروند. حاال با کاهش قیمت پوند به زیر 
5 هزار تومان این س��وال برای پول ملی  انگلستان هم 
ایجاد شده است که آینده و سرنوشت اعتباری این ارز 

به کجا خواهد رسید؟
چرا که نسبت برابری این دو ارز 
مطرح در ایران و جهان نسبت به 
دالر درحال سقوط است و حتی 
پیش بینی ها از وضع بدتر نیز خبر 
می دهد. این نکته زمانی مهم تر 
جلوه می کند که بدانیم برخی از 
ارزهای انباری در ایران )در خانه ها 
و گاوصندوق های تجار( به پوند و 
یورو است و حاال یا باید تبدیل به 
دالر شوند یا این که ریال شوند. از 
همین رو در این گزارش به بررسی 

چرایی افت ارزش پوند و یورو و کاهش فاصله قیمتی 
این ارزها به ریال پرداخته ایم و از آینده این بازار جهانی 

دورنمایی به تصویر کشیده ایم.
فروش پوند در آستانه انتخابات

عملکرد بد ارزش پوند، فق��ط مربوط به یک هفته 
اخیر نیست. اکنون ماه هاست با قدرت گرفتن دوباره 
دالر، پوند انگلی��س و همین طور ی��ورو دچار لغزش 
شده اند. طی هفته گذشته ارزش »پوند استرلینگ« 
به پایین ترین میزان طی 5 سال گذشته رسیده است. 
این روند نزولی نتیجه گمانه زنی درباره نتیجه انتخابات 
نخست وزیری هفتم می  س��ال جاری میالدی و البته 
انتش��ار آمار ضعیف بازده صنعتی این کش��ور است. 
همین عوامل دلیلی ش��د تا  ارزش پوند در مقابل دالر 
با 0.4 درصد کاهش به1.4653دالر برسد اما ارزش آن 
در برابر یورو تغییری نک��رده و در 72.52 پنس)واحد 

خرد پول انگلیس( مانده است.
به نوشته سایت خبری »س��ی ان ان« بازده صنعتی 
انگلیس در ماه فوریه کمتر از حد پیش بینی بود. با این 
وجود براساس پیش بینی شرکت NIESR هنوز هم 
نشانه هایی درباره بهبود اوضاع  اقتصاد این کشور وجود 
دارد که نشان می دهد، رشد اقتصادی با نرخ 0.6 درصد 

در سه ماهه نخست 2015 ادامه دارد.
همچنین براس��اس یکی از آخرین نظرسنجی ها، 
ناسیونالیس��ت های اس��کاتلندی تقریب��ا تم��ام 
صندلی های پارلمان را در انتخابات هفتم می  به دست 
خواهند آورد و بدین ترتیب احتمال جدایی اسکاتلند 
از انگلیس در دولت بعدی افزایش می یابد. عالوه بر آن 
نظرسنجی های دیگر نشان می دهد دولت چپگرای 
کارگری در داخل انگلیس طرفداران بیشتری دارد. 
این امر به اضطراب  س��رمایه گذاران این کش��ور که 
اغل��ب طرفدار حزب راس��تگرا هس��تند، می افزاید. 


