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شهرآرا از بازار شب عید در مشهد گزارش میدهد

تبوتابنوروزیبازار

یادداشت
جواد باقری

*

شیرینی خرید عید به کام
تولید کننده داخلی

رونق بازار

بازار مواد پروتئینی نیز شلوغ و پرازدحام است و راسته
گوشت فروشان بلوار استقالل نیز همچون بــازار
پوشاک ،تب و تاب خاصی دارد ،ماشین های حمل
فرآوردههای گوشتی لحظه به لحظه مواد پروتئینی
را از خودروهای خود خارج میکنند و یخچالهای
فروشگاه اینروزها پر از گوشت و مرغ و ماهی است.

عکس  :سعید گلی /شهرآرا

جان گرفتن بازار

الیاس جعفری از فروشندگان پوشاک با بیان اینکه
خوشبختانه طی چند روز گذشته و پس از پایان
نمایشگاه بهاره بازار جانی تازه گرفته است ،میگوید:
خوشبختانه از دو الی سه روز قبل حضور شهروندان
برای تهیه پوشاک افزایش یافته است و روزهــای پر
کاری را سپری میکنیم .وی در پاسخ به این پرسش که
آیا حضور مردم نسبت به سالهای گذشته افزایش یا
کاهش داشته است؟ اظهار میکند :چند سال است
در حوزه پوشاک فعالیت دارم ،حضور مردم در این
ایام نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری
نداشته ،هر چند افزایش نیز نداشته است اما باید
اذعان کرد که با توجه به وضعیت اقتصادی حضور مردم
این روزها جدا از دیگر ایام سال است.

نــادر جــوادی ،از فروشندگان فروشگاه های مواد
پروتئینی ،به شهرآرا می گوید :در این ایام حضور
مردم نسبت به روزهای قبل بسیار افزایش یافته است
و مشتریان برای کامل کردن سبد مواد غذایی خود
در ایام عید ،از همین لحظه اقدام به خرید گوشت و
مرغ و ماهی شب عید می کنند .وی می افزاید :هر
چند قیمت گوشت همچنان باالست اما قیمت مرغ
بین شش هزار و  500تا شش هزار و  800تومان است
که این قیمت بــرای خریدار قیمت معقولی به نظر
میرسد.

کاهش فروش ،کاهش قدرت خرید

حسن افشاری ،از دیگر فروشندگان مواد پروتئینی،
نیز می گوید :بنده سال های سال است که در این
حوزه فعالیت دارم ،اما امسال نسبت به سال گذشته با
کاهش خرید مردم مواجه بودهایم.
به اذعان این فروشنده ،با توجه به کاهش قدرت خرید
مردم ،شهروندان مقادیر زیادی گوشت یا مرغ فراهم
نمیکنند و تنها به تهیه چند کیلو گوشت و مرغ و ماهی
قناعت کردهاند.وی میگوید :بر اساس حسابهای
دفتری ،تاکنون خریدی که از این فروشگاه صورت
گرفته است ،نسبت به همین ایام در سال گذشته بیش
از  50درصد کاهش داشته است.

ثبات قیمتی در بازار

خانم رحمانی از مشتریان حاضر در فروشگاه عرضه

گوشت و مواد پروتئینی نیز می گوید :خوشبختانه
قیمتها طی روزهای اخیر ثابت مانده و حضور مردم
نیز برای خرید مایحتاج زندگی خود در بــازار نشان
میدهد که در این ایام بازار از تبوتاب خوبی برخوردار
است ،هر چند که از مسئوالن و متولیان سؤال دارم که
چرا در بسیاری از بازارها قیمت یک نوع محصول این
همه تفاوت دارد.
احمدی با تأکید به اینکه دستگاههای نظارتی باید
جلوی گران فروشیها یا عرضه محصوالت بیکیفیت را
با قوت و قدرت بگیرند ،میافزاید :متأسفانه در بخشی
از بازار شاهد هستیم که برخی از فروشندگان اجناس
خود را با قیمتی باالتر ارائه میدهند و اگر دستگاههای
نظارتی در اینروزها با بازدیدهای شدیدتری نسبت
به این موضوع حساسیت داشته باشند ،به طور قطع
اینگونه تخلفات از سوی فروشندگان کمتر خواهد
شد.
رونق بازار آجیل
حسنی ،فروشنده آجیل و خشکبار با بیان اینکه بازار
آجیل بهتر شده است،می گوید :این روزهــا مردم
بیشتر برای خرید آجیل به فروشگاه می آیند اما بیشتر
افراد خرید آجیل را به روزهای آخر موکول می کنند از
این رو در هفته آینده بازار آجیل بهتر خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش نرخ برخی از اقالم آجیل که
عمدتا وارداتــی هستند ،می گوید :از سال گذشته
تاکنون نرخ دالر افزایش یافته و با توجه به اینکه 50

در همین ارتباط رئیس اتاق اصناف مشهد نیز با تأکید
بر اینکه رونق بازار به صورت مستقیم با جیب مردم در
ارتباط است ،اظهار میکند :اگر در جیب مردم پول
باشد به طور قطع بازار نیز به تبع آن رونق میگیرد.
محمود بنانژاد میافزاید :البته واقعیت این است که
طی یکیدو سال گذشته حتی در ایام پایانی سال نیز
که باید بازار شلوغ باشد ،خرید به اندازه کافی وجود
ندارد و شهروندان بیشتر بر اساس جیبشان ،اجناس
مورد نیاز را تهیه میکنند.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به اینکه در بازار
گران فروشی وجود نــدارد ،اما گران بودن اجناس
سبب کوچک شدن سبد خرید مردم شده است ،ادامه
میدهد :میانگین درآمد مردم در این سالها نسبت
به متوسط قیمت کاالها بسیار پایینتر است و همین
مشکل نمود خود را در بازار نشان میدهد.

تفاوت قیمتی در نقاط مختلف

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در بازار تنوع قیمتی
روی یک کاال به کرات دیده میشود ،اظهار میکند:
در نمایشگاه عرضه مستقیم کاال که از  11تا  18اسفند
برگزار شد ،قیمت ها به صــورت کارشناسی شده و
دقیق محاسبه و در اختیار شهروندان قرار داده شد
اما در بازار این موضوع کمی تفاوت دارد و با توجه به
نقاط مختلف شهر و دسترسی فروشگاه به مراکز خرید
عمده فروشی احتمال اختالف قیمت در یک کاال
وجود دارد.
بنانژاد بیان می کند :البته این در صورتی است که
قیمت ها تفاوت معقول نداشته باشد و اگر فاصله
قیمتی نامعقول باشد ،به طور قطع تخلف صورت
گرفته که در این رابطه با همکاری اتاق اصناف مشهد و
سازمانهای دولتی و تعزیرات ،طرح نظارتی مجاورین
از  10تا  29اسفند ماه در حال انجام است.
این مقام مسئول صنفی در خصوص میزان ثبت شده
تخلفات طی روزهای اخیر اجرای طرح نیز میگوید:
هنوز آمار دقیق در رابطه با تخلفات به دست نیامده
است اما در نمایشگاه بهاره  124فرم تخلف اعم از
درجنکردن قیمت و گرانفروشی به ثبت رسیده است.

توزیع  3500تن گوشت
منجمد در بازار آغاز شد

صادرات هزار و  762میلیون
دالر کاال از استان

راهاندازی پرواز مشهد
به قازان بعد از نوروز ۹7

مدیرکل پشتیبانی امــور دام خراسان
رضوی گفت :توزیع سه هزار و  500تن
گوشت منجمد مرغ و گوساله ،در قالب
طرح تنظیم بازار در روزهای پایانی سال
در استان آغاز شد.
سید احمد دلقندی در گفت وگو با
ایرنا اظهار کرد :توزیع این اقالم در نمایشگاه بهاره مشهد آغاز
شده است و در فروشگاههای زنجیرهای ،فروشگاههای بزرگ و
شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و در مراکز مشخص در سطح
شهرستانها نیز انجام میشود .وی بیان کرد :اجازه توزیع هزار و
 700تن مرغ منجمد و همین میزان گوشت قرمز منجمد در بازار
استان برای مصرف کنندگان داده شده است.
وی افزود :اجرای طرح تنظیم بازار با هدف ایجاد تعادل در قیمت
بازار با توجه به افزایش میزان مصرف در این برهه انجام میشود
و اجرای این طرح تا زمانی که قیمتها به تعادل برسد ،ادامه
خواهد یافت .دلقندی بیان کرد :سیاست ما ورود به بازار نیست،
بلکه کنترل بازار هدف اصلی اجرای این طرح و توزیع گوشت
قرمز و مرغ است.
وی گفت :همچنین امسال  260تن گوشت منجمد گوساله در
استان توزیع شده است .دلقندی اظهار کرد :با هدف تنظیم بازار،
هر کیلوگرم گوشت مرغ به قیمت  62هزار ریال و گوشت منجمد
گوساله  235هزار ریال در اختیار مردم قرار میگیرد.

رئیس سازمان صنعت ,معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :طی  11ماه سال
 ,96هزار و  925تن کاال به ارزش هزار و
 762میلیون دالر از گمرکات استان به
کشورهای هدف صادر شده است.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،راضیه علیرضایی اظهار داشت :این
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی  13.5درصد
رشد داشته است .وی تصریح کرد :اقالم عمده کاالهای صادراتی
استان شامل زعفران در بستهبندی بیش از  30گرم ،زعفران در
بسته بندی های  10تا  30گــرم ،کف پوش های منگوله باف،
سایر هادیهای برق برای ولتاژ بیش از  1000ولت ،سیب تازه،
سیبزمینی تازه ،سایر هادیهای برقی ،رب گوجهفرنگی ،پسته،
میلههای فوالدی میباشد.
وی افـــزود :مهم ترین کشور های هــدف صــادراتــی استان
کشور های افغانستان ،ترکمنستان ،عــراق ،امــارات متحده
عربی ،هنگکنگ ،اسپانیا ،تاجیکستان ،قزاقستان ،پاکستان
و قرقیزستان میباشد.
وی افزود :واردات استان نیز طی  11ماه سال  311 ,96هزار تن
کاال به ارزش حدود  342میلیون دالر بوده است که در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  16درصد و از نظر ارزشی
 0.05درصد کاهش داشته است.

ســرپــرســت حـــــوزه اقـــتـــصـــادی و
سرمایهگذاری معاونت هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری
گفت :پرواز مستقیم مشهد به قازان بعد
از نوروز  97راه اندازی میشود.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی
استانداری ،علی رسولیان در دیــدار با هیئتی از جمهوری
تاتارستان روسیه افــزود :یک سال و نیم است که روابــط بین
تاتارستان و خراسان رضوی برقرار شده است .وی ادامه داد:
همچنین در این مدت استاندار خراسان رضوی سفری به کازان
پایتخت تاتارستان داشت و رئیس جمهوری فدراسیون روسیه
نیز به مشهد سفر کرد .مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی گفت :نخستین نمایشگاه تولیدات
ایرانی نیز توسط تولیدکنندگان این استان در تاتارستان برپا شد
و امیدواریم تا پایان سال جاری میالدی نمایشگاه محصوالت
تاتارستان نیز در مشهد برپا شود .وی افزود :یکی از صاحبان
شرکتهایاقتصادیبهنمایندگیازخراسانرضویدرتاتارستان
دفتر راهانــدازی کردهاست و خدماتی در حوزه فناوری و اپراتور
تلفن همراه ارائه میدهد .رسولیان بیان کرد :کشاورزان خراسانی
نیز در تاتارستان اقدام به اجاره زمین و انجام فعالیتهای کشت و
زرع نموده و نخستین محموله نهادههای دامی و جو از تاتارستان
به خراسان رضوی وارد شده است.

دالیل نوسان نرخ دالر در هفته اخیر چیست

نقدینگی سرگردان در بازار ارز

جزایری -درحالی که طی این هفته قیمت دالر دوباره
روند افزایشی یافته بود ،در بازار معامالت روزگذشته
قیمت دالر درصدی کاهش یافت و طال و سکه گران
شدند .براین اساس دالر آمریکا به قیمت چهار هزار و
 813تومان به فروش رسید.
همچنین در روزهــای اخیر برخی صرافی ها اعالم
میکنند که بانک مرکزی دیگر در عرضه روزانه خود
دالر به آنها ارائه نمیکند و تنها پایه بر یورو قرار گرفته
است .پیگیری موضوع از مسئوالن مربوطه و البته
برخی صرافیها از این حکایت دارد که به هیچعنوان
این اتفاق نیفتاده است و عرضه بانک مرکزی همچنان
برای اسکناس در قالب دالر و یورو انجام میشود که از
قبل هم اینگونه بود؛ به طوری که عرضه اسکناسی
دالر و یورو برای حواله سایر ارزها را شامل میشد .اما
موضوع جدید این است که بانک مرکزی در هنگام ارائه
ارز به صرافها بر این تأکید دارد که یوروی بیشتری
تحویل بگیرند ،اما به هیچعنوان منعی برای پرداخت
دالر وجود نــدارد .دلیل پیشنهاد یورو این است که
به مرور استفاده از این ارز در بین مردم رایجتر شود و
هر جایی که امکان جایگزینی دالر وجود دارد از یورو

راه ارتباط بسته نیست

رونق بازار در گرو جیب مردم

قیمتهای مختلف ،سالیق مختلف

امیرعلی محمودی از مشتریان یکی از فروشگاههای
عرضه پوشاک در چهارراه آزادشهر  ،در خصوص
وضعیت بازار میگوید :این روزها که قیمت اجناس
مختلف فراز و فرود دارد ،باید به بازار بیاییم تا بتوانیم
برای خود و خانواده لوازم مربوط به شب عید را تهیه
کنیم .محمودی در خصوص وضعیت قیمت در
بخش پوشاک اظهار میکند :در پوشاک قیمتهای
مختلفی وجود دارد و این تنوع قیمت سبب شده تا
همه سلیقهها با هر سطح درآمدی که دارند ،بتوانند
پوشاک مورد نظر خود را تهیه کنند.

نوبخت با اشاره به انتقاد پشت تریبون جنتی:

درصد اقالم موجود در آجیل وارداتی است ،گرانی دالر
نیز بر قیمت این محصوالت اثرگذاشته است.

عکس تزیینی است

در کشور ما حجم نقدینگی بسیار باال است
و در شب عید گردش این حجم از نقدینگی
به شدت رشد پیدا می کند ،به طــوری که
پیشبینی میشود گردش نقدینگی در این
ایام به حدود  80هزار میلیارد تومان برسد؛
این در حالی است که کل تسهیالت در نظر
گرفته شده برای ایجاد یک میلیون و  30هزار
شغل در سال  97بین  60تا  70هزار میلیارد
تومان است.
بنابراین با توجه به این قیاس متوجه خواهیم
شد که اگر این گردش مالی و سهم عمده
آن به خرید کاالی ایرانی توسط شهروندان
اختصاص یابد چه میزان از مشکالت تولید
و اشتغال کشور حل خواهد شد ،اما سؤال
اینجاست که از این گردش باالی نقدینگی در
بازار شب عید ،چه میزان سهم تولید داخل
است؟
متأسفانه آنچه که نگران کننده است این
مــیبــاشــد کــه بخش عــمــده ایــن گــردش
نقدینگی بــه خرید محصوالت خارجی
اختصاص پیدا میکند و متأسفانه درحالی
که اقتصاد کشور به شدت احتیاج به اشتغال،
پــایــداری واحــدهــای تولیدی ،سرمایه در
گردش و موارد دیگر دارد ،بخش عمده این
پول به تولیدکنندگان خارجی می رسد و از
گردونه تولید داخلی و اشتغال کشور خارج
میشود .آنچه که در این موضوع حائز اهمیت
است ،هماهنگی اتحادیه ها و شبکه های
فــروش و توزیع با شبکه تولید است و باید
حداکثر استفاده را از این فرصت کرد.
به طور قطع اگر رسانه ها ،تولیدکنندگان،
اتــاق بازرگانی ،اتحادیه ها و انجمن های
صنفی دست به دست هم دهند و موجی را در
کشور در این خصوص شروع کنند ،شرایطی
فراهم خواهد شد تا شب عید ایرانی به کام
تولید ،کارگر و کارآفرین ایرانی شود.
به اعتقاد نگارنده کیفیت محصوالت ایرانی
به ویژه در برخی محصوالت مورد نیاز در شب
عید همچون ،پوشاک ،لوازم خانگی و لوازم
شوینده قابلیت رقابت با محصوالت خارجی
را دارد .درست است که همه اذعــان داریم
که بسیاری از محصوالت ساخت داخل از
کیفیت الزم برخوردار نیست ،اما باید گفت که
این محصوالت از نظر کیفی در حد ضعیفی
هم نیست ،اما برای اینکه مردم آشنا شوند
باید شبکه توزیع و فروشندگان به عنوان امین
مردم در انتخاب ،اراده ای عظیم در جهت
آشنایی و ترغیب مردم نسبت به خرید کاالی
ایرانی داشته باشند.خرید کاالهای داخلی
مزایای بسیاری بــرای اقتصاد کشورها به
همراه میآورد .یکی از مزیتهای مهمی که
در راستای حمایت از تولید داخلی میتوان
به آن اشاره کرد ،جلوگیری از خروج ارز به
منظور واردات کاالهای غیرضروری است.
در واقع زمانی که کاالهای تولید داخلی به
علت فروش نرفتن و رکود از مدار بازار خارج
شوند ،کاالهای خارجی جوالن میدهند و
ارز فراوانی از کشور خارج میشود.
از دیگر مزیتهای حمایت از تولید داخلی
رونق چرخههای اقتصادی و صنعت کشور
است .با خرید هر کاالی ایرانی جلوی بیکاری
و بسته شدن کارخانهها گرفته میشود.
در کشور ایران منافع مربوط به واردات برای
شبکه توزیع بسیار باالتر از فــروش تولید
داخلی است اما برای آینده فرزندانمان و
آینده اقتصادی کشور باید این شبکه مهم در
اقتصاد به این باور برسد که کشور با واردات
نمیچرخد و اگر امروز به این وضع اقتصادی
دچار شده ایم دلیلش غلبه کردن واردات
بر تولید داخلی است .باید اذعــان کرد که
مشکل اشتغال با واردات حل نمیشود.
به طور قطع مسیر اشتغال کشور از مسیرهای
مولد میگذرد و اشتغال این کشور با بیش
از  80میلیون نفر جمعیت از طریق واردات
حل نخواهد شد .بنابراین انتظار می رود
که اگر فرهنگ سازی مناسبی انجام شود
و شبکه توزیع و فروشندگان این همکاری
را با تولیدگران ایرانی داشته باشند ،بازار
اسفندماه با توجه به گردش نقدینگی باالی
خود بتواند موتور حرکتی تولید و اشتغال
کشور را برای سال آینده خود روشن کند .در
حال حاضر بیشتر تمرکز دولت در حمایت از
کسبوکارها ،معطوف به پرداخت تسهیالت
است و حمایت های دیگر در جهت تقویت
برندهای داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته
اســت .الزم به ذکر است عــالوه بر حمایت
دولــت ،حمایت مصرف کنندگان نیز برای
حمایت از تولید داخلی الزم است تا با انتخاب
و خرید محصوالت داخلی حمایت خود را
از کارگر ایرانی و رونق تولید داخلی اعالم
نمایند.
*رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق
بازرگانی خراسان رضوی

علیرضا ظهیری -بــا نــزدیــک شــدن بــه روزهــای
آخــر ســال  ،96بــازار جانی دوبــاره گرفته اســت  .از
بــازار عرضه پوشاک گرفته تا بــازار مــواد پروتئینی،
شیرینی فروشی ها و لــوزام خانگی ،هر کجا که این
روزها قدم میگذاریم ،عطر نوروز ،بیشتر از هر جای
دیگر در این روزهای سرد پایانی سال به مشام میرسد.

گزارش روز

استفاده کنند؛ این درحالی است که از چندی پیش
بانک مرکزی تأکید دارد دالر از چرخه مبادالت بانکی
خارج شده است و عمده مبادالت بر اساس یورو و سایر
پولهای محلی انجام میشود از اینرو هدف حرکت به
سمت استفاده از ارزهایی غیر از دالر در بازار و مبادالت
ایران خواهد بود.

مهدی دانایی،کارشناس بازار سرمایه درگفتوگو با
شهرآرا با اشاره به نوسان قیمت ارز در بازار گفت :رشد
نقدینگی در سالهای اخیر و بحران بانکی از مهمترین
عوامل افزایش نرخ دالر در اسفند است .همچنین
نقدینگی سرگردان راهی بازار ارز شده است.
وی افزود :برای کنترل بازار ارز نباید به راههای کوتاه

مدت روی آورد ،زیرا تجربه ثابت کردهاست راهکارهای
کوتاه مدت نتیجه معکوس دارد .به عنوان مثال چندی
پیش برای کنترل ارز اوراق گواهی سپرده با  20درصد
سود منتشر شد که هرچند در ابتدا قیمت دالر را کاهش
داد ،اما دوباره قیمت ها روند افزایشی طی کرد.
وی ادامــه داد :در شرایطی که بانکها با مشکالت
زیادی مواجه هستند ،نباید با فشار بر آنها بخواهیم
نرخ ارز را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه رکــود سایر بازارها نیز بر هدایت
نقدینگی به سمت دالر و سکه بی تأثیر نبوده است،
گفت :بسیاری از افراد نقدینگی اندکی دارند که برای
حفظ ارزش آن به خرید دالر روی آوردهاند .دانایی با
بیان اینکه نباید به صورت شوک قیمت ارز را واقعی کرد،
گفت :قیمت ارز باید به مرور واقعی شود زیرا همیشه
شوکهای ارزی به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
ضربه زده است.
وی ادامه داد :البته بخشی از نوسانات قیمت دالر به
تحوالت بین المللی نیز برمی گردد .به عنوان مثال
بحث هایی که این روزها دربــاره کره شمالی مطرح
شده ،یکی از عوامل رشد نرخ دالر است.

روز گذشته بخشی از اظهارات آیتا ...احمد
جنتی ،در افتتاحیه چهارمین اجالسیه
مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم ،با پاسخ
سخن گوی دولــت در نشست خبری خود
همراه شد .به گــزارش شهرآرا ،جنتی که
روز گذشته در اجالسیه مجلس خبرگان،
مجددا رأی نمایندگان این مجلس را برای
نشستن بر کرسی ریاست خبرگان به دست
آورده بــود ،طی سخنانی اظهار داشــت:
آقــای رئیس جمهور که اینجا هستید ،در
دستگاههای شما کسانی هستند که انقالبی
نیستند یا الاقل با انقالب فاصله دارند .با این
افراد ،مردم نمی توانند امید داشته باشند
کسی به دردشــان برسد .به گزارش ایسنا،
وی ادامه داد :نامهای به دستم رسیده است
که در یکی از وزارتخانه های بزرگ کسانی
مسئولیت دارنــد که اعتقادی به انقالب
ندارند .آقای روحانی ،نگذارید که انقالب به
دست نااهالن بیفتد .اما هنوز چند ساعت
از این اظهارات نگذشته بود که محمد باقر
نــوبــخــت ،ســخــنگــوی دولـــت در نشست
خبری هفتگیاش با خبرنگاران در واکنش
به این اظهارات گفت :به جای کلی گویی،
مصداق بیان شود .الزم است بدانیم در کدام
وزارتخانه ،غیرانقالبیها حضور دارند .وزرا
و معاونان آن ها دارای سوابق قابل اتکایی
هستند .بدنه وزارتخانه ها نیز از قبل وجود
داشــتــه اســت؛ اگــر کسی انقالبی نبود،
نمی دانیم باید اخراجش کنیم یا تبعید!
قانون همهچیز را مشخص میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا مسیری
برای بیان مواضع آیــتا ...جنتی به دولت
وجود دارد که این کار ازطریق تریبونهای
عمومی انجام نــشــود» ،تصریح کــرد :راه
ارتباط بسته نیست و حتی علی جنتی ،پسر
آیتا ، ...از خودمان است .آیتا ...جنتی هم
میتواند خودش حرفهایش را به ما بگوید
و هم می تواند ازطریق پسرش این مواضع
را به ما منتقل کند .محمود واعظی ،رئیس
دفتر رئیسجمهور نیز در واکنش به اظهارات
آیــتا ...جنتی در مجلس خبرگان رهبری
گفت :دولت به رفع دغدغه های دلسوزانه
بــزرگــان کشور ،مراجع عظام و همچنین
آیـــت ا ...جنتی ،رئیس مجلس خبرگان
رهبری ،اهتمام داشته است و دارد.
وی افزود :دولت یکپارچه و انقالبی است و
اکثر اعضای ارشد دولت ،همت خود را در
دفاع از ارزشهــای اسالمی و انقالب به کار
گرفتهاند و در این راه مصمم هستند و به آن
افتخار میکنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :انتظار
دولــت و توقع مــردم ،این است که صحت و
سقم اطالعات و نامههایی که از مسیرها و با
انگیزههای مختلف به دست بزرگان میرسد،
قبل از طــرح در تریبون های عمومی از
مسئوالن دولت استعالم شود.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

153,170

سکه تمام

1,616,000

نیمسکه

786,000

ربع سکه

496,000

سکه یکگرمی

339,000

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

(تومان)

دالر

4,813

یورو

5,743

پوند

6,913

درهم امارات

1,362

دالر کانادا

3,903

جدول خودرو

نوع

قیمت

(تومان)

 206تیپ 2

32,800,000

 V5شاسی بلند برلیانس

82,000,000

رانا LX

34,600,000

پارس ELX

41,700,000

تندر L90 E2

39,500,000

SE 131

20,700,000

SE111

21,200,000

آریو  1500اتوماتیک

52,500,000

