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فاکتورهای مؤثر
بر بازار ارز

عوامل غیراقتصادی

در بخش غیراقتصادی نیز باید عواملی را که
بر روی نرخ ارز تأثیر گذاشتهاند مورد بررسی
قرارداد .در این بخش عواملی مانند قاچاق
کاال و خروج سرمایهها مؤثر هستند.
همچنین باید در نظر داشت که در حال حاضر
برخی از کشورها برای ایجاد فشار بر ما سعی
میکنند با ایران جنگ اقتصادی راه بیندازند،
از اینرو با طراحی که انجام دادهانــد ،سعی
میکنند عرضه ارز به ایران را کاهش دهند تا
با استفاده از سالح ارزی ،ثبات اقتصادی ما را
تحت تأثیر قرار دهند.
همچنین بــر خــی می خو ا هند یک شبه
میلیاردها تومان پول بهدست بیاورند .اینها
یک شبه قیمت ارز را افزایش می دهند و
تقاضای کاذب ایجاد میکنند و ارزهای خود
را میفروشند ،بعد قیمتها را پایین میآورند
و ارزها را ارزان از مردم میخرند.
در مجموع از زمانی که نوسان ارزی در ایران
شــروع شــد ،اعــالم کــردم که قیمت واقعی
ارز چهار هزار و  200تومان است .این رقم
استدالل مشخصی دارد.
اگــر تفاوت نــرخ تــورم داخلی و خارجی را
حساب کنیم ،رقم دالر به همان چهار هزار
و  200تومان می رسد .با این حال آنچه در
یک ماه اخیر بازار دالر را ملتهب کرد ،بیشتر
عوامل غیراقتصادی بود.
بخشی از عوامل غیراقتصادی اقداماتی بود
که برخی از کشورها در حوزه ارز انجام و تقاضا
برای دالر را افزایش دادند ،این مسئله سبب
برهم خوردن عرضه و تقاضا شد و قیمت دالر
را افزایش داد.
برخی از افراد نیز ناخواسته با اظهار نظرهایی
که در مورد نرخ دالر در یک ماه اخیر انجام
دادند و گفتند که باید نرخ ارز افزایش یابد ،این
ذهنیت را در بین مردم ایجاد کردند که قیمت
دالر حتما افزایش مییابد ،خود این مسئله
به افزایش تقاضا و گران شدن دالر دامن زد.
همه این مسائل باعث شد تا قیمت ارز به جای
تثبیت در مرز چهار هزار و  200تومان تا مرز
شش هزارتومان افزایش یابد.
ایــن مسئله سبب شد تا در ابتدا فعاالن
اقتصادی که شاهد نوسانات ارز بودند ،مکث
کنند و منتظر بمانند تا بازار به ثبات برسد که
بتوانند کاال و یا مواد اولیه برای تولید ثبت
سفارش کنند .براین اساس نوسانات بیش
از حد نرخ ارز داشت به سمتی می رفت که
به بخش تولید و تجارت کشور ضربه بزند؛ با
این حال بعد از آن با تصمیمهایی که گرفته
شد ،آرامش نسبی به بازار بازگشت و التهابات
کنترل شد.
در نهایت باید دقت کرد که وقتی بازار ارز دچار
التهاب می شود ،نباید تصور کرد اگر تزریق
ارز افزایش بیابد ،قیمت ها سریع کنترل
میشود .از اینرو در زمان التهاب بازار باید با
بررسی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی که
سبب رشد قیمتها شدهاند ،این عوامل را
شناسایی کنند و با مهار آنها آرامش را به بازار
برگردانند.
*عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

ممنوعیت خرید و فروش دالر در صرافیها و تعطیلی آن هاباعث رونق کسب و کار داللها شدهاست
علیرضا ظهیری -پس از اینکه بانک مرکزی طی
روزهای اخیر تزریق ارز به صرافیها را متوقف و شرح
وظایف جدیدی برای آن ها اعالم کرد ،فعالیت این
صنف عمال به حالت تعلیق درآمد.
صــدور بخش نامه بانک مرکزی در حالی معامالت
انواع ارز در صرافیهای مجاز مشهد را به حالت تعلیق
درآوردکه خرید و فروش زیرپوستی در حاشیه خیابان
ارگ از سوی دالالن همچنان در جریان اســت .در
معامالت حاشیه خیابان ارگ ،نرخ دالر پنج هزار و 350
تا پنج هزار و  400تومان است .نرخ خرید دالر از سوی
دالالن نیز پنج هزار و  100تا پنج هزار و  200تومان
تعیین شده است.
همچنین اتفاقات به وجود آمده و اعمال محدودیت
ارزی برای برخی صنوف نیز مشکلساز شده است،
یکی از این صنوف ،انجمن خدمات مسافرتی است
که بنا به اعــالم مسئوالن این انجمن ،آژانس های
مسافرتی ،بسیاری از تورهای خود را به دلیل نداشتن
ارز مورد نیاز برای رزرو هتل و خدمات در خارج از کشور،
کنسل کردهاند.

انتقاد از تصمیمات گرفته شده

در همین رابطه عضو اتحادیه طال و جواهر مشهد در
گفتوگو با شهرآرا با انتقاد از اعمال محدودیتهای
جدید برای صرافیها ،گفت :با توجه به سیاستهای
اعمالی از سوی بانک مرکزی ،اکنون صرافی ها به
حالت تعطیلی درآمدهاند.
یوسف تقیزادگان با بیان اینکه در پی صدور بخشنامه
بانک مرکزی معامالت انواع ارز در صرافیهای مجاز
به حالت تعلیق درآمــده است و این صنف عمال هیچ
فعالیتی ندارد ،تأکید کرد :متأسفانه این سیاستها از
سوی بانک مرکزی در حال انجام و این در حالی است
که بانک مرکزی هنوز ارزی را به بازار نریخته است.

تالطم در بازار طال

وی افزود :سیاستهای اقتصادی اخیر و کمبود ارز در
بازار سبب شده است که بازار طال و جواهر دچار تالطم
شود ،زیرا این بازار مهم نیز از بازار ارز تأثیرپذیر است.
وی با اشــاره به اینکه اگــر بانک مرکزی با توجه به
سیاستهای قبلی خود اقدامات را انجام و ارز را در
اختیار صرافیها قرار دهد ،مشکالت حل میشود،
ادامه داد :این اتفاق جدید در طوالنی مدت آثاری
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ارز در هرکشوری و به خصوص در کشور ما
در حوزههای گوناگون اثر جدی دارد .ارز بر
بخش های تولید ،صادرات و مصرف کننده
تأثیرگذار است.
نوسان ارز در این بخشها میتواند بر هزینه
تولید و قــدرت خرید مصرف کننده تأثیر
بگذارد .از طرف دیگر ارز از یکسری مسایل
نیز تأثیر می گیرد .عوامل تأثیرگذار بر نرخ
ارز به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل
غیراقتصادی تقسیم میشوند.
عوامل اقتصادی تعیین کننده ارز شامل
عرضه و تقاضا اســت .ارز مانند هرکاالیی
قیمتش تحت تأثیر عرضه و تقاضا نوسان
میکند ،به طوری که اگر عرضه کمتر از تقاضا
باشد ،این مسئله به افزایش نرخ ارز منجر
خواهد شد.
براین اســاس مسئوالن همواره باید تالش
کنند تا میزان عرضه و تقاضا در بازار متعادل
باشد که از این طریق از ایجاد شوک در بازار
جلوگیری شود.
ارزهای که وارد ایران میشود ،شامل ارزهای
حاصل از فروش نفت ،صــادرات غیرنفتی و
سرمایههای خارجی و توریستهاست.
تــقــاضــای ارز در بخش تــجــارت و خرید
کــاالی خــارجــی ،حفظ ارزش دارایــیهــا
تــوســط افـــرادی کــه ریـــال خــود را بــه دالر
تــبــدیــل مــی کــنــنــد ،ارز مــســافــرتــی و ارز
دانشجویی است؛ بنابراین اگر میخواهیم
بر روی نوسان نرخ ارز صحبت کنیم باید ببینم
که در دو طرف عرضه و تقاضا چه تغییراتی
ایجاد شده که در نهایت خود را به صورت
افزایش نرخ ارز نشان داده است.

خبر اقتصاد

منفی دارد و ممکن است بسیاری از صرافیها که مجوز
از بانک مرکزی دارند از چرخه فعالیت خارج شوند.
تــقــی زادگــان تأکید کــرد ،سیاست فعلی که بانک
مرکزی تمام امور را به دست گیرد ،به طور قطع جواب
نمیدهد و بهترین راه برای بازار ارز این است که مانند
گذشته دالر و ارز مورد نیاز وارد بازار شود و فقط در دست
صرافیهای مجاز قرار گیرد ،زیرا صرافیها با ارائه کارت
ملی و برای ارز مسافرتی با ارائه ویزا و غیره ،ارز مورد
نیاز را به متقاضیان ارائه میکنند .وی با بیان اینکه بر
اساس تصمیمات گرفته شده محدودیت هایی برای
دالالن این حوزه نیز به وجود آمده است ،به موضوع
ارز مسافرتی اشاره کرد و گفت :در کشور هر فردی آزاد
است که به مسافرت برود و سیاستهای امروز بانک
مرکزی سبب شده است که مسافران برای مسافرت به
کشورهای اطراف ،حداکثر  500یورو و برای کشورهای
دورتر هزار یورو دریافت کنند .این عضو اتحادیه طال و
جواهر مشهد افزود :این ارز نیز از سوی بانک مرکزی
و در گیت خروجی تحویل مسافران خواهد شد ،اما
همچنان مشکل مسافران بهویژه برای مسافران ورودی
به کشور وجود دارد و صرافیها هم نمیتوانند در این
زمینه کاری انجام دهند.
وی ادامه داد :تمامی این اتفاقات سبب شده است
که ناخودآگاه سرمایههای سرگردان مردم به بازار طال
سرازیر شود و متأسفانه اینروزها شاهد نوسان شدید
قیمت در بازار سکه و طال هستیم.تقی زادگان بیان
کرد :بازار طال و سکه ملتهب است.

ارز مورد نیاز را تأمین کنند.وی با اشاره به اینکه ارز
مسافرتی وجود دارد اما برای خدمات مسافرتی ارزی
داده نمیشود ،اظهارکرد :سیاستهای بانک مرکزی
به گونهای طراحی شده است که تنها برای ارزهای یورو و
دالر محدودیت به وجود آمده است و این در حالی است
که شرکتهای مسافرتی در هر کشوری که بخواهند
فعالیتی داشته باشند ،باید با دالر یا یورو کارهای خود را
انجام دهند.وی با بیان اینکه براساس برنامههای اعالم
شده قرار است ارز کشورهای مقصد مورد تبادل قرار
گیرد ،ادامه داد :این اتفاق نیز تأثیری روی شرکتهای
مسافرتی نخواهد گذاشت ،زیرا ارز کشورهای مختلف
در کشور ما کم است و همچنین تمامی تبادالت با دالر
و به صورت محدودتر با یورو است ،بنابراین دولت باید
برای این مشکل ،راهحلی اساسی تدبیر کند.

 25صرافی در انتظار تعطیلی

کنسل شدن تورهای خارجی

همچنین دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
خراسان رضوی با اشاره به محدودیتهای اعمال شده
برای صرافی ها و تأثیر آن بر تورهای خارجی گفت:
متأسفانه محدودیتهای انجام شده برای صرافیها
تأثیرات سریع و منفی روی شرکتهای مسافرتی داشته
است و ادامه این روند مشکالت این صنف را افزایش
خواهد داد.مجید فرقانی افــزود :اینکه به همراه
داشتن بیش از  10هزار یورو قاچاق محسوب میشود
نیز از دیگر قوانین دستوپاگیر و محدودکنندهای است
که تأثیر منفی بسیاری بر این صنف و مسافرتهای
خارجی داشته است و تمامی تورهای ورودی و خروجی
را تحتتأثیر خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه بر اساس اعالمیه بانک مرکزی برخی
از صنوف و حوزههای کاری شامل ارز میشوند ،اما
دفاتر مسافرتی از این چرخه حذف شده اند ،ادامه
داد :اکنون شرکت های مسافرتی نمی توانند هتل
یا هواپیمایی را در خارج از کشور رزرو کنند و حتی
نمیتوانند سفارش ویزا بدهند و همچنین گردشگران
خارجی در مشهد نیز با مشکالت ارزی مواجه شدهاند.
فرقانی با تأکید بر اینکه مردم را نمیتوان از سفر رفتن
منصرف کرد و یا این حق را از مردم گرفت ،اظهار کرد:
متأسفانه تصمیمات یک شبه سبب شده تا بسیاری
از تورهای خارجی کنسل شــود ،زیــرا شرکت های
مسافرتی دیگر نمی توانند به تعهدات خود عمل و

خلیل جالییان ،از صرافان مشهدی با بیان اینکه 25
صرافی مجاز در شهر فعال است گفت:میانگین افراد
شاغل در این صرافی ها پنج نفر است که با توجه به
تعطیلی قریبالوقوع صرافیها ،این تعداد به جمعیت
بیکاران شهر اضافه خواهند شد.وی افزود:متأسفانه
با توجه به تصمیمات گرفته شده ،فعالیت صرافیها
متوقف شده است و هیچ خرید ،فروش یا حوالهجاتی
صورت نمیگیرد ،اما در این شرایط فعالیت دالالن
داغ داغ شده است.وی با بیان اینکه قیمت در بازار آزاد
هنوز توسط دالالن تعیین میشود ،ادامه داد :دالالن با
استفاده از فضای مجازی با همکاران خود در شهرهای
دیگر مانند شهرهای مرزی و تهران و حتی دبی در
ارتباط هستند و قیمت را تعیین میکنند.
محمود صحراگرد از دیگر صاحبان صرافی در مشهد
نیزاظهار کرد :مشهد ،شهری توریستی است و زائران
امام رضا (ع) که وارد این شهر میشود ،برای تغییر ارز
خود در شرایط فعلی و با اعمال محدودیت صرافیها،
دچار مشکل میشوند .وی با بیان اینکه ممکن است
دالالن برای گردشگران وارد شده به مشهد مشکالتی
ایجاد کنند ،ادامه داد :به طور قطع شهرهای زیارتی با
دیگر شهرها تفاوتهایی دارد و عدم خرید و فروش ارز
در صرافیها مشکالتی ایجاد میکند.
وی افزود :اکنون صرافیها به حالت تعطیل درآمدهاند
و این کالف سردرگم سبب شده است که صرافی ها
کرکرههای فروشگاههای خود را پایین بکشند.

اجرای ۷1پروژه اقتصاد
مقاومتی در خراسان رضوی

دولت به دنبال پایهریزی
نظام ارزی جدید است

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی
از شوک ارزی

ســـرپـــرســـت حـــــوزه اقـــتـــصـــادی و
سرمایهگذاری معاونت هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری
خراسان رضوی از تکمیل  71مورد از
پروژههای اقتصاد مقاومتی استان که از
سال قبل اجرایی شده است ،خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،علی رسولیان
افــزود :در مجموع  191پروژه مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی
در استان تعریف شد که از این تعداد  37درصد آن انجام و به
بهرهبرداری رسیده است و مابقی در دست اجراست.
وی بیان کرد :از پروژههای باقیمانده  36مورد بیش از  80درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و  21پروژه هم بین  60تا  80درصد به انجام
رسیده است.
وی گفت 16 :مــورد از این پروژه ها هم بین  40تا  60درصد
و  21پــروژه هم  20تا  40درصــد پیشرفت دارنــد و پیشرفت
فیزیکی  26مورد هم کمتر از  20درصد است .رسولیان تصریح
کــرد :برنامه ریزی و تالش بر این است که عمده این طرح ها
و پــروژههــا در ســال حمایت از کــاالی ایــرانــی تکمیل شــود و
به انجام برسد.

معاون اول رئیس جمهور گفت :مردم
مطمئن باشند که دولت با همراهی آنها
و بنگاههای اقتصادی به دنبال پایهریزی
نظام ارزی جدید بهمنظور تأمین منافع
ّ
ملی کشور است .به گزارش خبرآنالین،
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد
اقتصادی بــرای ساماندهی بــازار ارز کشور گفت :تخصیص
مابهالتفاوت قیمت ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و نیز داروهای
مورد نیاز در سریعترین زمان الزم تأمین خواهد شد تا کوچکترین
خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود .وی با بیان اینکه
مهمترین رمز موفقیت طرح سامانبخشی به نظام ارزی کشور
اطالعرسانی صحیح است ،گفت :مردم مطمئن باشند که دولت با
همراهی آنها و بنگاههای اقتصادی به دنبال پایهریزی نظام
ّ
ارزی جدید به منظور تأمین منافع ملی کشور اســت .وی بر
همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانکها و نهادهای اقتصادی
نظیر صرافی ها تأکید کــرد و گفت :کــارگــروه هــایــی کــه در
دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت ،معدن
و تجارت شکل گرفته است باید ضمن بررسی همه پیشنهادات و
انتقادات مرتبط با ارز راهکارهای الزم را ارائه کنند.

رئیس اتــاق بازرگانی گفت :فعاالن
اقتصادی ایران دیگر به این شوکهای
اقتصادی عادت کردهاند و این چندمین
شــوکــی اســـت کــه دارنــــد پــشــت سر
میگذارند اما متأسفانه دولت هنوز از
این وضعیت و این اتفاقات درس نگرفته
است .این نکته را یادآور شوم که در اینجا فعاالن بخش خصوصی و
اتــــاق بـــازرگـــانـــی هــیــچ مــشــارکــتــی نــداشــتــنــد و فقط
بازیگر بودند.
به گزارش ایلنا ،غالمحسین شافعی با اشاره به حمایت از کاالی
ایرانی گفت :در بیست سال اخیر رهبر انقالب هر سال نامگذاری
خاصی داشتند که بیشتر آنها اقتصادی بود و به درستی امسال
را نیز سال حمایت از کاالی ایرانی بیان کردند .با وجود مانور خوب
رسانهها روی این شعار منتظریم تا کارهای مثبت را ببینیم که یکی
از آنها بهبود وضعیت کسب و کار است.
وی ادامه داد :وجود عدهای از ذینفعان صاحب قدرت که منافع
آنها پیوندی با منافع ملی کشور ندارد ،مزید بر علت شده و توان
حرکت را از کشور گرفته است ،بهطوری که اقدامات مخرب آنها
در کشور خسارات و لطمات زیادی بهبار آورده است.

رئیس اتحادیه امالک مشهد اعالم کرد

پیشبینی افزایش  10درصدی اجارهبها

فالح -رئیس اتحادیه امالک مشهد با بیان اینکه
اجاره بها در مشهد طی فروردین ماه افزایش
نداشته است ،گفت :سال گذشته بهطور متوسط
افزایش قیمت در مشهد بین هشت تا  10درصد
بوده است که پیشبینی میشود امسال نیز در
همین حدود باشد.
علی مــــرادزاده بــا اشـــاره بــه اینکه در خــرداد
بــه دلــیــل مــاه مــبــارک رمــضــان بـــازار اجــاره
چــنــدان رونـــق نمیگیرد ،افــــزود :افــزایــش
تقاضا بــرای اجــاره معموال در فصل تابستان
اســت کــه امــســال پــس از مــاه مــبــارک رمضان
خواهد بود.
رئــیــس اتــحــادیــه امـــالک مشهد علت اصلی

افزایش اجاره بها را باال رفتن نرخ تورم سالیانه
دانــســت و گفت :بــا توجه بــه افــزایــش قیمت
در تمام زمینه ها نــرخ اجاره بها نیز هر سال
افزایش پیدا می کند .همچنین موجران اجاره
را منبعی بــرای امـــرار معاش خــود می دانند
کــه ایــن مــوضــوع نیز در افــزایــش قیمت ها
تأثیرگذار است.
وی گفت :تعیین نرخ اجاره بها توسط مالکان
صــورت می گیرد .در ســال هــای اخیر تمایل
مالکان بــه گرفتن اجـــاره بها بیشتر از رهن
شده است.
مـــــــرادزاده درخـــصـــوص وضــعــیــت خــریــد
و فــــروش مــســکــن اظـــهـــار کــــرد :رکــــود در
فـــروش مسکن افــزایــش پــیــدا کـــرده اســت
کــه یکی از علل آن افــزایــش نــرخ ســود در
اســفــنــدتــوســط بــانــکهــا بــــود کـــه بــاعــث
خـــرو ج نقدینگی از بــخــش مسکن شــد و
امــســال نیز نقدینگی بــه سمت خرید سکه
و دالر رفــت کــه بــاعــث افــزایــش بیشتر این
رکود شد.
وی گفت :به شهروندان توصیه میکنیم برای پیدا
کردن خانه اجارهای به بنگاههای امالک مجاز و
دارای پروانه مراجعه کنند.

رئیس اتحادیه موبایلفروشان مشهد عنوان کرد

گوشیهای تلفن همراه قاچاق در آستانه حذف
ظریفیان -رئیس اتحادیه موبایلفروشان مشهد
با اشــاره به اجــرای مرحله آخــر رجیستری در
ابتدای اردیبهشت ،گفت :با پیوستن سامسونگ
که  56درصد بازار را به خود اختصاص داده است
و چند برند دیگر که چهار درصد بازار را تشکیل
میدهند ،صددرصد قاچاق در گوشیهای همراه
از بین میرود و دیگر گوشی و تبلت قاچاق در بازار
موبایل وجود نخواهد داشت.
افشین اکبری با اشاره به اینکه طرح رجیستری
موضوعی است که اتحادیه فروشندگان تلفن
همراه مدتها منتظر آن بوده است ،گفت :با این
طرح گوشیهای تقلبی از بــازار جمع میشود
و پیگیری گوشی های سرقتی راحــت انجام
میگیرد .همچنین ورود گوشیهای بیکیفیت
و بدون گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار
ممکن نیست.
رئــیــس اتــحــادیــه مــوبــایــلفــروشــان مشهد بر
یکسان سازی و ثبات قیمت های گوشی همراه
در طــرح رجیستری تأکید کــرد و گفت :اخذ
تعرفه های گمرکی ،مالیات و مالیات بر ارزش
افــزوده از گوشی های موبایلی که قانونی وارد
میشوند ،سبب افزایش 19درصدی قیمتها در
بازار شده است .وی درخصوص تأثیر این افزایش

ابالغبخشنامهدستمزد

ایلنا :بخشنامه دستمزد  97با امضای علی
ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای
اجــرا ابــالغ شد .براساس این بخشنامه از
سال  1397حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان
برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم
از قــرارداد دائم یا موقت) مبلغ  370هزار و
 423ریال تعیین می شود .همچنین سایر
سطوح مزدی نیز روزانــه  10/4درصد مزد
ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانــه  28هزار و
 208ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1396
افزایش مییابد.

واریزیارانهنقدی

خبرآنالین :سازمان هدف مندی یارانه ها
اعــالم کــرد :یارانه نقدی فــروردیــن  ،٩٧به
حساب سرپرستان خانوار واریــز شد .مبلغ
یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت
یارانه نقدی همانند ماه های گذشته 455
هزار ریال است.

درآمدمصوبخراسان

ایــرنــا :مدیرکل امــور اقتصادی و دارایــی
خــراســان رضــوی گفت 84 :درصــد درآمــد
مصوب سال گذشته در این استان وصول شد.
مهدی رمضانی افزود :درآمد مصوب پارسال
این استان  32هزار و  478میلیارد ریال بود
که  27هزار و  107میلیارد ریال آن وصول شد.

قیمتخودروهایوارداتی

تجارت نیوز :فعاالن بازار خودرو معتقدند
که پس از اجــرای سیاست ارز تک نرخی،
قیمت خــودروهــای وارداتـــی باید کاهش
یابد .به باور سعید مؤتمنی ،رئیس اتحادیه
نمایشگاه داران و فروشندگان خــودرو،
در ماه های اخیر شرکت های واردکننده
خودرو چندین بار افزایش قیمت داشتهاند،
اما خودروهایی که این شرکت ها در حال
حاضر به مشتریان تحویل میدهند ،با دالر
سههزاروهفتصدتومانی وارد شده است.

مجوزطرحهایصنعتی

شهرآرا :معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری
سازمان صنعت ,معدن و تجارت خراسان
رضوی گفت :طی سال  96تعداد هزار و 786
فقره جواز تأسیس با سرمایهگذاری  55هزار و
898میلیاردریالواشتغال41هزارو618نفر
در استان صادر شد .آزاده آژیر اظهار داشت:
تعداد مجوزهای طرح های صنعتی صادره
استان طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل از لحاظ تعداد 22 ،درصد و از نظر
اشتغال 21 ،درصد رشد را نشان میدهد.

وضعیتبازارمرغ

اقتصاد نــیــوز :رئیس اتــحــادیــه پــرنــده و
ماهی از افزایش صدوپنجاه تومانی نرخ
مرغ نسبت به اواخــر هفته گذشته در بازار
خبر داد .مهدی یوسف خانی گفت :با
توجه به نوسان نــرخ نهاده ها پیش بینی
مــیشــود کــه نــوســان قیمت مــرغ در بــازار
ادامه یابد.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

169,270

سکه تمام

1,781,000

نیمسکه

882,000

ربع سکه

553,000

سکه یکگرمی

351,000

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

دالر

قیمت بر میزان خرید و فروش در بــازار گوشی
همراه توضیح داد :هر چه قیمت ها افزایش
مییابد ،قدرت مصرفکننده برای خرید کمتر
میشود.
اکبری همچنین با اشــاره به نوسان قیمت
ارز در بــازار گفت :با وجــود اینکه تلفن همراه
بــا قیمت جــدیــد وارد نــشــده اســـت ،کاهش
ارزش پــول فروشندگان را به افــزایــش قیمت
واداشــتــه اســت .وی اضافه کــرد :ایــن افزایش
قیمت ســـودی بـــرای فــروشــنــدگــان موبایل
نداشته اســت؛ زیــرا آن هــا مجبور هستند،
گــوشــیهــای جــدیــد را بــا قیمت گــرانتــری
خریداری کنند.

(تومان)

4221

پوند

5965

درهم امارات

1149

دالر کانادا

3323

جدول میوه

نوع

پرتقال تو سرخ

قیمت

(تومان)

3280

موز

6250

نارنگی

4260

توت فرنگی

10930

سیب قرمز

3220

ملون

2130

کیوی

3570

لیمو شیرین

2300

