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صادرات ،راهی برای
حمایت از کاالی ایرانی

حمایت از کاالی ایرانی و صادرات

اگر میزان ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی
در کشور و تقاضای مؤثر در بــازار را مرور
کنیم ،به خوبی متوجه می شویم که در
برخی کاالها میزان تولید ایران بسیار بیشتر
از مصرف داخلی است .این مسئله سبب
شده است بخشی از تولیدات کارخانه ها
در انبارها انباشته شود .در نتیجه ،چرخه
بازگشت نقدینگی بــه کارخانه ها کند
می شود .همین مسئله به بحران نقدینگی
واحــدهــای تولیدی دامــن زده اســت .بر
این اســاس ،یکی از مهم ترین راهکارهای
حمایت از کاالی ایرانی فراهم کردن بستر
صادرات آنهاست.
باید توجه داشت که حمایت از کاالی ایرانی
تنها به منزله مصرف این کاال در داخل کشور
نیست و باید زمینه توسعه صــادرات را نیز
فراهم آورد و برای پایداری حضور کاالهای
ایرانی در بازارهای بزرگ هدف صادراتی ،باید
تولیدات تخصصی برای صادرات متناسب
با نیاز و خواسته مصرف کننده طراحی
شود .همانطور که همه میدانیم ،الفبای
اقتصاد این است که نرخ ارز و تورم را بتوان
کنترل کرد تا تولید و صادرات رونق بگیرد اما
متأسفانه چالشهای ارزی همچنان وجود
دارد و نمیگذارد شاهد رونق صــادرات در
جهت حمایت از کاالی ایرانی باشیم .هرچه
بتوانیم کاالی ایرانی را بیشتر صادر کنیم،
کارخانهها و واحدهای تولیدی میتوانند با
ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
در چنین شرایطی ،عالوهبر اینکه میزان ارز
واردشده به کشور از طریق صادرات غیرنفتی
رشد شایان توجهی می یابد ،برای هزاران
جوان جویای کار نیز فرصت شغلی فراهم
میشود و آنهــا میتوانند جذب بــازار کار
بشوند.
*عضو هیئت مدیره اتحادیه
صادرکنندگان خراسان رضوی

علیرضا ظهیری -این روزها افزایش نرخ ارز
سبب نگرانیهای زیادی برای خانوارهای ایرانی
شده است .از این رو سؤال بسیاری از آنها این
است که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ،باید
کجا سرمایه گذاری کنیم و چگونه می توانیم
ارزش نقدینگی خود را حفظ کنیم تا در آینده
برای خود و خانوادهمان مشکلی به وجود نیاید.
به نظر میرسد در جریان تالطم بازار ،برخی به
فکر کاسبی از این نگرانی مردم افتاده اند .بر
این اساس ،بهتازگی بازار خرید و فروش امالک
در کشورهای همسایه از سوی واسطه هایی
که در این زمینه فعالیت میکنند حسابی گرم
شده است به طوری که به اذعان خود آنها در
چند ماه اخیر خرید مسکن از سوی ایرانیها در
کشورهای همسایه رشد یافته است ،مسئلهای
که سبب تشدید سرعت خروج سرمایه از ایران
شده است .بر این اساس ،صندوق بینالمللی
پول در گزارشی بــرآورد خروج سرمایه در سال
 96ایران را حدود  27میلیارد دالر اعالم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی ،نماینده مجلس ،نیز
درگفتوگو با تسنیم از خروج  30میلیارد دالر
سرمایه در ماههای پایانی سال  96خبر دادهبود.

تجربه تلخ گذشته

در همین رابطه صادق عابدزاده ،کارشناس بخش
زمین و مسکن ،با تشریح تجربه خروج سرمایه از کشور
به برای خرید ملک در کشورهای دیگر گفت :متأسفانه
کشور ما در سالهای  86و  87از حیث خروج سرمایه
از کشور و جذابیت هایی که از سوی تبلیغات ایجاد
شد شاهد تجربه تلخی بود .در آن سالها با تبلیغاتی
که برخی از شرکتها میکردند ،امارات توانست تعداد
زیادی ملک و امالک به ایرانی ها بفروشد اما بیشتر
خریداران این امالک ضرر کردند.عابدزاده افزود:
اتفاق آن سالها به این منجر شد که حجم عظیمی از
سرمایههای ارزی دست مردم از کشور خارج شود.
ملکی هم به متقاضیان تحویل نشد .با توجه به پیگیری
نکردن یا سخت بودن پیگیری از سوی دستگاه قضایی
کشورهای خارجی ،نتیجه آن شد که سرمایه های

شهر شده است.

اقتصادی که جذابیت ندارد

عکس تزیینی است

مقام معظم رهبری در فرمایش های خود
در ابتدای سال  97تأکید ویژهای بر مسائل
اقتصادی کشور و اشتغال جوانان داشتند
و شعار سال را «حمایت از کــاالی ایرانی»
مطرح کردند؛ اما حمایت از کاالی ایرانی به
چه بسترها و شرایطی نیاز دارد و اگر این مهم
محقق شود ،چه نتایجی به دنبال دارد؟
در حقیقت مــی تــوان گفت حمایت از
تولید ملی برابر است با اشتغال زایی و این
اشتغال زایی است که به عنصر خانواده و
رفاه اجتماعی کمک میکند .طی سالهای
اخیر ،بیکاری به بزرگترین دغدغه و مشکل
داخلی کشور تبدیل شده است و وظیفه هر
ایرانی است که در رفع معضل بیکاری تالش
کند.
اما اینکه حمایت از تولید ملی به چه معناست
باید گفت حمایت از تولید ملی بدین
معناست که محصولی باکیفیت باال ایجاد
کنیم و تحویل جامعه دهیم .اکنون ،برخی
از کاالهای ایرانی نمیتوانند با کاالی مشابه
خارجی رقابت کنند چون با توجه به نبود
فناوری پیشرفته در کشور ،واحدهای تولیدی
نمیتوانند کاالیی با کیفیت باال تولید کنند.
در حال حاضر ماشین آالت مورداستفاده
واحدهای تولیدی و صنعتی ما بهروز نیستند
و عالوهبر اینکه مصرف انرژی باالیی دارند و
هزینه تولید را افزایش میدهند ،نمیتوانند
تنوع زیادی در محصول ایجاد کنند .در نتیجه
مصرفکننده تمایل دارد کاالی خارجیای
که کیفیت ،تنوع و قیمت مناسبتری دارد
بخرد.
پنج ویژگی تولید ملی شامل ارزش افزوده
باال ،قیمت تمامشده معقول و رقابتپذیر،
قابل قبول بودن کیفیت و استانداردهای
تولید و فناوریهای نوین و پیشرفته در فرایند
تولید محصوالت است و مادامی که نتوانیم
این ویژگی ها را محقق کنیم ،نباید انتظار
داشته باشیم مردم کاالی ایرانی بخرند.
امروز اقتصاد کشورها به سمت جهانی شدن
پیش میرود و روند جهانیسازی هم ادامه
دارد.بهعنوانمثال،چینکشوریباجمعیت
بیش از یک میلیارد نفر است که عالوهبر اینکه
تولید داخلی خود را تأمین میکند و واردات
مصرفی کمی دارد ،توانسته است صادرات
جهان را نیز در دست بگیرد چون به حمایت
از تولید داخلی اعتقاد دارند و در این راستا
برنامهریزی مدون و بلندمدتی کردهاند.
دولــت می تواند از طریق وضــع قوانین و
مقررات از تولید حمایت کند و قطعا سرفصل
آن وضــع قوانینی اســت که زمینه را برای
تسهیل فضای کسب و کار فراهم کند .این
امر نیز مستلزم ورود ماشین آالت ،اصالح
قوانین مربوط به کسبوکار ،قوانین مالیاتی
و بیمهای و  ...است.

نوسانات قیمت ارز تبلیغات برای خرید خانه در خارج را تشدید کرد

مردمی از بین رفــت.وی علت چنین تصمیماتی از
سوی مردم را سیاست گذاری های اشتباه دانست
و افزود :متأسفانه در مشهد نیز بسیاری از افراد که در
بخش مسکن سرمایهگذاری کرده بودند با خروج از این
بخش ،منابع مالی خود را به ارز تبدیل کردند و در بخش
ساختمان کشورهای دیگر سرمایهگذاری کردند اما
هنوز آماری در این خصوص وجود ندارد .وی ادامه داد:
در دو ماه اخیر ،تقاضای مشهدیها برای خرید امالک
در کشورهای همسایه چندبرابر شده است .این مسئله
فقط به علت نگرانی از حفظ ارزش داراییهاست .وی
با بیان اینکه تقاضا برای خرید ملک از سوی ایرانیان در
ترکیه ،گرجستان و ارمنستان افزایش یافته است گفت:
با این حال ،افرادی متقاضی خرید ملک در این کشورها
می شوند که از شرایط اخذ اقامت در آن ها کمترین
اطالعی ندارند .همچنین بارها دیده شده است که
دالل ها ملکی را چندبرابر ارزش واقعی به ایرانی ها
فروخته و سرمایه آنها را از بین بردهاند.

نوسانات ارزی مزید بر علت شد

وی ادامه داد :متأسفانه با توجه به نوسانات اخیر ارز در
نبود تخصص در حوزه زمین و مسکن ،عدهای
کشور و ِ
فریب تبلیغات جــذاب آن طرف آبی را می خورند و
پولشان را برای خرید ملک ،ویال یا خانه به ارز تبدیل
می کنند و از کشور خارج می کنند .عابدزاده تأکید
کرد :اگر مسئوالن از نوسان قیمت ارز با این شدت

جلوگیری کنند ،به طور قطعی چنین مشکالتی کمتر
پیش می آید .این کارشناس بخش زمین و مسکن
معتقد است نوسانات اخیر قیمت ارز نیز در کنار
مشکالت گذشته و افزایش دوبــاره سودهای بانکی
مزید بر علت شده است که بخش مسکن دوبــاره به
رکود فرو رود .عابدزاده با هشدار درباره تبعات منفی
سرمایهگذاری در بخش زمین و مسکن در خارج از
کشور گفت :متأسفانه برخی از هموطنان مسائل را زود
فراموش میکنند و با توجه به اینکه به دنبال درآمدهای
ساده و به نوعی سود بادآورده هستند ،فریب تبلیغات را
میخورند و ارز کشور را به بیرون مرزها منتقل میکنند.

خروج سرمایه از کشور

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد نیز با بیان اینکه معموال
بــرای خرید هر ملک در خــارج از کشور حداقل 40
هزار تا  50هزار دالر از ایران خارج میشود گفت :به
طور نسبی ،در چند ماه اخیر ،خرید خانه در خارج از
کشور دوبرابر شده است .علی حسینزاده افزود :از
این رو ،میتوان به این نتیجه رسید که نوسانات ارزی
سبب رشد دوبرابری خروج سرمایه از ایران شده است.
وی درباره تمایل مشهدیها به خروج سرمایه و خرید
ملک در خارج از کشور گفت :ایجاد بحران مؤسسات
مالی در این شهر از مهمترین عوامل خروج سرمایه از
مشهد به خارج است .بحران مؤسسات مالی سبب
بیاعتمادی به سرمایهگذاری دربخش ملک در این

همچنین عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی
نیز پیش بینی ناپذیر بــودن اقتصاد کشور را عامل
این گونه تصمیمات مردمی دانست و اظهار کرد:
نبود جذابیت اقتصادی برای
یکی از مشکالت کشور ِ
سرمایهگذاران است.بهروز بنیادی افــزود :عالوهبر
مشکالت داخــلــی ،متأسفانه دشمنان هم بیکار
ننشستهاند و اقداماتی را برای سرمایهگذاری نکردن
در ایران انجام میدهند .این اتفاقات سبب شده است
سرمایهگذار از سرمایهگذاری خود در کشور اطمینان
پیدا نکند و به این فکر کند که سرمایهگذاری در خارج
در حوزههای مختلف بهویژه ملک بهتر است.
وی با اشاره به تبلیغات سوء شبکههای خارجی برای
خرید زمین و مسکن در خارج از کشور گفت :وزارت
اقتصاد و وزارت خارجه باید وضعیت کشورهای دیگر
را بهدرستی تشریح کنند تا مردم بدانند میخواهند
پول خود را در کجا سرمایهگذاری کنند .این نماینده
مجلس شورای اسالمی افزود :همچنین بانک مرکزی
بایدسیمایدرستیازکشورهایمقصدسرمایهگذاری
در حوزه زمین و مسکن برای مردم نمایان کند .با این
اقدامات است که قدرت تشخیص مردم باال میرود
و مانع هدررفت پولهای مردمی که همین پول ملی
ماست خواهد شد.
وی گفت :تجربه گذشته نشان داده است بیشتر افرادی
که به خرید زمین و مسکن در خارج از کشور اقدام کرده
بودند نه تنها ارزش دارایی هایشان حفظ نشد بلکه
دچار زیان نیز شدند و همان پسانداز اندکشان را از
دست دادند.
همچنین مجیدرضا حریری ،عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی ایران ،در گفتوگو با اقتصادنیوز با بیان
اینکه شنیده ها حاکی از آن است که اکنون بیش
از  100هزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایهگذاری
هستند گفت :چندی پیش نیز اعالم شده بود بیش
از  1/5میلیون نفر درخواست مهاجرت به استرالیا و
کانادا دادهاند .شرایط و تبلیغات به گونهای است که
حتی مردم عادی و متوسط هم به فکر خروج از کشور
از طریق خرید خانه و ویال افتادهاند و باید فکری به حال
این موضوع کرد.

افزایش مبادالت ریلی استان
با آسیای مرکزی

ارزش سرمایه و داراییهای
مردم حفظ خواهد شد

دالر  ۴۲۰۰تومانی
نوسان زیادی ندارد

مدیرکل راهآهن خراسان گفت :مبادالت
کاال با کشورهای آسیای مرکزی از طریق
مرز ریلی سرخس در سال گذشته در
مقایسه با ســال قبل از آن  14درصد
افزایش داشت .به گزارش روابط عمومی
راهآهن ،محمدهادی ضیایی مهر افزود:
پارسال یک میلیون و  970هزار تن کاال با  33هزار و  85دستگاه
واگن از طریق مرز ریلی سرخس با ترکمنستان و کشورهای آسیای
مرکزی در سه بخش کاالهای صادراتی ،وارداتی و ترانزیتی مبادله
شد .وی اظهار کرد 20 :درصد این مبادالت به میزان  390هزار تن
کاالهای صادراتی غیر نفتی شامل سیمان ،مواد صنعتی ،مواد
پالستیکی ،مصالح ساختمانی ،رنگ ،مواد غذایی ،انواع خاک
صنعتی و معدنی بود که با شش هزار و  669دستگاه واگن از طریق
مرز ریلی سرخس به کشورهای ترکمنستان ،تاجیکستان،
ازبکستان و قزاقستان حمل شد .وی گفت 14 :درصد به میزان
 280هزار تن نیز مربوط به کاالهای وارداتی شامل پنبه ،خوراک
دام ،غالت و مواد صنعتی بود که با چهار هزار و  747دستگاه واگن
از کشورهای قزاقستان ،ازبکستان و ترکمنستان وارد کشور شد و
اغلب در استان تخلیه گردید.

معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به
منابع و ذخایر ارزی و فلزات گرانبهای
بانک مرکزی گفت :نظام بانکی کشور
باید با برنامهریزی و مدیریت نقدینگی
موجود کشور به جامعه اطمینان دهد که
ارزش داراییهای مردم حفظ خواهد
شد و نباید دغدغه و نگرانی آینده را داشته باشند .سیاستهای
ارزی جدید کشور به همین منظور اتخاذ شده است .به گزارش
ایسنا ،اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی
مسائل ارزی کشور اظهار کرد :حفظ ذخایر و منابع بانک مرکزی به
مثابه پس انداز ملی از اولویت های دولــت است که با اجرای
سیاستهای ارزی اتخاذشده ،این مقصود حاصل خواهد شد.
وی ضرورت هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را
یادآور شد و افزود :دولت اجازه نمیدهد زندگی میلیونها ایرانی
متأثر از نوسانات ارزی از سوی برخی افراد سودجو آسیب ببیند.
جهانگیری از بانک مرکزی خواست با ایجاد حساب سپردهگذاری
سکه همانند سپردهگذاری ارزی در بانکها اقدام الزم را انجام
دهد تا مردم بتوانند با سپردهگذاری طال و سکه نزد بانکها سود
این سپردهگذاریها را نیز دریافت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ
چهار هزار و  200تومان برای دالر ثابت
نــخــواهــد بـــود و بــراســاس مدیریت
شناورشده با متغیرهای اقتصادی تغییر
خواهد کرد گفت :البته این تغییرات
زیاد نیست و در حد  5یا  6درصد خواهد
بود .به گزارش اقتصاد ایران ،ولیا ...سیف با بیان اینکه در نگاه
کلی سیاستهای جدید ارزی دولت بسیار دقیق طراحی شده و
متناسب با فضای اقتصادی کشور و عرصه بینالمللی اجرایی
شده است گفت :این طرح در همین مدت کم نیز اثربخشی خود را
نشان داده است .البته در برخی زمینهها هنوز ابهاماتی وجود
دارد که به این معنا نیست که در مدل دیده نشده باشد .وی افزود:
به همین علت ،یک کمیته دائمی در بانک مرکزی تشکیل شده
است تا با رصد مداوم بازار ابهامات و مشکالت این طرح را رصد و
حل کند.
سیف با بیان اینکه در حال حاضر تعادل خوبی بین منابع و مصارف
ارزی داریم گفت :به غیر از دو عامل قاچاق و انتقال سرمایه که
اختالالتی در بازار ارز ایجاد کرده بود ،در بقیه موارد در شرایط
مطلوبی به سر میبریم.

رئیس اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری مشهد:

قیمت رایانهها افزایش نداشته است

جزایری -نوسان نرخ دالر در چند هفته اخیر
بــازار رایانه و خدمات جانبی آن را تحت تأثیر
قرار داده است به طوری که برخی از صاحبان
این صنف فروشگاه های خود را نیمه تعطیل
کردند .با وجــود ایــن ،برخی از فروشگاه ها به
بهانه گرانی دالر قیمت کاالهای خود را افزایش
دادهاند.
با این حال ،رئیس اتحادیه رایانه و ماشینهای
اداری مشهد گرانی قیمت انواع رایانه به بهانه
نوسان نرخ دالر را تکذیب کرد و گفت :بازار کشش
افزایش قیمت را نــدارد ،با وجــود نوسان نرخ
دالر ،واحدهای صنفی رایانه قیمتهای خود را
افزایش ندادهاند.

محمود بنانژاد افزود :در گذشته وقتی قیمت دالر
مقداری نوسان می کرد ،قیمت رایانه و وسایل
جانبی آن هم به علت اتکا به واردات تغییر میکرد
اما در هفتههای گذشته ،با وجود رشد نرخ دالر،
قیمت رایانه و وسایل جانبی آن افزایش نیافته
است.
رئیس اتحادیه رایــانــه و ماشین های اداری
مشهد گفت :با این حال ،ممکن است برخی از
فروشگاه ها که تخفیف هایی برای مشتریان در
نظرگرفته بودند یا کاالهای خود را با سودی کمتر
از حد مجاز ارائه میکردند این تخفیفها را حذف
کرده باشند.
بنانژاد ادامه داد :با این حال ،گرانی دالر سبب
تشدید رکود در بازار رایانه مشهد شده به طوری که
در هفتههای اخیر میزان مراجعه برای خرید رایانه
بسیار کاهش یافته است.
وی با اشاره به تعیین نرخ چهار هزار و  200تومان
برای تأمین کاالهای وارداتــی گفت :در صورتی
که ارز موردنیاز برای واردات رایانه و انواع وسایل
مرتبط با آن تأمین شود ،نرخها نوسان چندانی
نخواهد داشت .وی تأکید کرد :در روزهای اخیر،
همراه با نوسان ارز ،بازرسی از بازار نیز افزایش
یافته است.

رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد مطرح کرد

بازار سکه و طال همچنان متالطم
ظریفیان -در حــالــی پــیــش فــروش سکه در
بــانــکهــا بــا هــدف بــازگــشــت آرامـــش بــه بــازار
شروع شده است که فعاالن بــازار طال و جواهر
مــی گــویــنــد بــــازار ســکــه همچنان متالطم
است.
رئــیــس اتــحــادیــه طــال ،جــواهــر و نــقــره مشهد
دراینباره گفت :به رغم اعالم نرخ دولتی دالر و
شروع پیشفروش سکه ،آرامش به بازار طال و سکه
برنگشته است.
باقر معبودی نژاد افــزود :پیش فروش سکه نیز
به علت شرایط واگــذاری آن ،تأثیری بر کنترل
بازار سکه و طال نداشته است و بازار این کاال با
توجه به نوسانات شدید قیمت ارز همچنان
متالطم است؛ ضمن اینکه هنوز سکه یا معادل
ریــالــی آن وارد بـــازار نشده اســت و نمی توان
تأثیر آن را بر کنترل قیمت حبابی طال و سکه
ارزیابی کرد.
وی گفت :نرخ دالر در بازار هنوز به ثبات نرسیده
اســت .دالر چهار هــزار و  200تومانی فقط به
مسافران خارجی ،دانشجویان و صادرکنندگان
ارائه میشود و افراد دیگری که به دالر نیاز دارند
مجبورند این ارز را در بازار آزاد به هر قیمتی تهیه
کنند.

خبر اقتصاد

تغییرقیمتخودرو

خبرآنالین -محبینژاد ،دبیر انجمن صنایع
همگن قطعهسازان ،با بیان اینکه به صورت
میانگین قطعهسازان با افزایش 30درصدی
قیمت نهاده های تولید روبـــه رو هستند
گفت :با توجه به این افزایش قیمتها به نظر
میرسد قیمت خودرو باید به صورت میانگین
 19/5درصــد رشــد داشته باشد تا امکان
افزایش قیمت محصوالت برای قطعهسازان
به وجود آید .با این حال ،رضا شیوا ،رئیس
شورای رقابت ،گفت :هنوز بانک مرکزی نرخ
تورم سال  96را ارسال نکرده است تا براساس
آن جلسات نهایی شدن قیمت خــودرو در
سال  97انجام شود.

روابطاقتصادیباافغانستان

استانداری -سرمایه گذاران ،بازرگانان و
فعاالن اقتصادی کشور افغانستان با مدیرکل
دفتر جــذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری خراسان رضوی دیــدار کردند.
شــکــوه میرشاهی در ایــن دیـــدار گفت:
سرمایهگذاران افغانستانی با سهم حدود 50
درصد از کل سرمایهگذاری در استان ،رتبه
نخست در این زمینه را دارند .از این رو ،یکی
از دغدغههای این دفتر رفع موانع و مشکالت
پیش روی سرمایه گذاران کشور دوســت و
همسایه ،افغانستان ،است.

بازارتخممرغ

تجارت نیوز -رئیس هیئت مدیره اتحادیه
مــرغ تــخــمگــذار گفت :در یــک مــاه و نیم
گذشته ،کنجاله سویا  300تومان و ذرت 200
تومان گران شده است .ناصر نبیپور گفت:
میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب
مرغداری با افزایش جزئی به پنج هزار و 500
تا پنج هزار و  600تومان رسیده است.

کاهشقاچاقکاال

خانه ملت -سخن گوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خــارجــی مجلس گفت:
مطابق آمــار ،قاچاق کاال  25میلیارد دالر
کاهش یافته است و گفته میشود به حدود
 12 /5میلیارد دالر رسیده اســت .سید
حسین نقوی حسینی با تأکید بر اینکه «600
میلیارد تومان هزینه کرده ایم تا با قاچاق
کاال به طور سیستمی مبارزه کنیم» گفت:
اقدامات دولت سبب افزایش ریسک ورود
کاالی قاچاق به کشور شده است.

وضعیتعرضهمرغ

خبرآنالین -وزیر جهاد کشاورزی گفت:
گوشت مرغ در هر کجای شهر با یک قیمت
متفاوت به فروش می رسد .محمود حجتی
دربـــاره افــزایــش قیمت گوشت قرمز در
بازار اظهار کرد :متأسفانه در شبکه توزیع
گوشت مشکالت بسیار زیادی داریم و هرروز
تصمیماتی جدید گرفته میشود .وی درباره
اینکه قیمت گذاری از سوی فروشندگان
برعهده کدام بخش است اظهار کرد :بخشی
که به وزارت جهاد کشاورزی ارتباط دارد
عرضه به میزان تقاضای بازار است که این
عرضه تولید و کشتار روزانه است.
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

رئیس اتحادیه طال ،جواهر و نقره مشهد ادامه
داد :کمبود ارز در بازار به افزایش دوباره قیمت
دالر و در نتیجه قیمت طال و سکه منجر شده
است.
بــراســاس طــرح پــیــش فــروش ،سکه تحویل
یک ماهه یــک میلیون و  590هــزار تومان،
سه ماهه یــک میلیون و  540هــزار تومان،
ششماهه یک میلیون و  475هزار تومان ،نهماهه
یک میلیون و  410هــزار تومان ،یک ساله یک
میلیون و  350هــزار تومان ،هجده ماهه یک
میلیون و  245هزار تومان و بیستوچهارماهه
یــــک مــیــلــیــون و  116هــــــزار تـــومـــان
خواهد بود.

(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

