اقتصـاد

4

www.shahraraonline.com
شماره 2427

پنجشنبه  16آذر 1396

یادداشت
محمد حسین ادیب

نرخدالر
بهچهسمتیمیرود؟
قیمت ارز به هفت عامل بستگی دارد و از
ترکیب آن هفت عامل نرخ ارز شکل میگیرد.
اولین عامل  :نرخ ارز باید معادل اختالف تورم
داخلی با تورم جهانی  ،ساالنه افزایش یابد.
اگر تورم داخلی  ١٠درصد و تورم جهانی ٢
درصد باشد نرخ ارز باید  ٨درصد افزایش یابد.
اگر از مرداد  1386تا مرداد  1396طی١٠
سال از تورم داخلی  ،تورم جهانی کسر شود
دالر باید  ١١٢درصد گرانتر از قیمت موجود
بود  ،یعنی دالر باید حدود  ٨٥٠٠تومان بود
در حالیکه  4200تومان است.
دالر ظرفیت دارد که  ١١٢درصد گرانتر از
نرخ فعلی باشد اما نیست،چرا؟
سه نوع نرخ دالر وجود دارد :
نرخ دالر در خیابان فردوسی
نرخ دالر حوالهای
نــرخ دالری کــه کــاالی وارداتـــی بــه دست
مصرفکننده نهایی در شهر تهران میرسد
تیم تحقیقاتی تحتنظر اینجانب قیمت
عمده فروشی  ٥0قلم کاال در چین را با قیمتی
که همان کاال به دست مصرفکننده نهایی در
تهران میرساند (در ماه گذشته) مقایسه کرد
بهطور متوسط سود واردات حدود  ٧٠درصد
بود.
از  ٧٠درصد  ،چهار تا هشت درصد هزینه
حمل  ٢١ ،درصد هزینه گمرکی  ٣٠ ،درصد
سود خرده فروش و  ...است اما اگر دالر فردا
صبح  ٢٠درصــد گــران شــود قیمت کاالی
وارداتــی  ٢٠درصد گران نمیشود افزایش
احتماال حدود  ١٤-١٣درصد خواهد بود
بنابراین بخشی از آن  ،از اختالف قیمت
 ٧٠درصدی و نه سود  ٧٠درصــدی ،کاسته
میشود.اما اگر افزایش دالر  ٤٠درصد باشد
افزایش قیمت کاالهای داخلی احتماال فقط
 ٢٠درصد خواهد بود  ،به عبارت دیگر سود
واردات از  ٧٠درصــد به  ٥٠درصــد کاهش
مییابد.
نویسنده روی اعــداد فوق اصــراری نــدارد و
فقط برای بهتر فهمیدن مطلب این اعداد
طرح شد  ،اما یک چیز مسجل اســت اول
اینکه به میزانی که دالر گران میشود قیمت
کاالهای وارداتی گران نمیشود و دوم اینکه
به میزانی که دالر گران میشود در داخل تورم
ایجاد نمیشود .نگارنده در  ١٥روزگذشته
سه مشاوره داشت که وارد کننده کاال اظهار
میکرد یورو حدود  ١٢درصد گران شده اما
قیمت فروش کاالهای وارداتی آنها از منطقه
یورو افزایش نیافتهاست و قیمتهای سابق
است.
عــلــت ایـــن اســـت کــه واردکـــنـــنـــده اگــر
 ١٠٠٠کانتینر کــاال از آلــمــان واردکــنــد
بهدلیلعمد هخریدن  ،پول  ١٠٠کانتینر
آن را نمیدهد اما اگر  ١٠کانتینر کاال بخرد
باید همه پول آن را بدهد  ،وارد کننده ١٠٠٠
کانتینر کاال  ،کاالی وارداتــی را بدون سود
می فروشد البته سود او ده درصد تخفیف
قیمتی اســت کــه بــه سبب خــریــد عمده
دریافت میکند  ،وارد کنندگان کوچک
کــه نمیتو ا نند تخفیف قیمتی بگیرند
در حال حذف از بازارند.
به میزانی که دالر گران شود کاالی داخلی
گران نمیشود بخشی از آن با حذف کسانی
که در چرخه واردات به هر دلیلی گران اداره
میشوند خنثی می شــود عــاوه بر آن به
میزانی که دالر گران میشود در داخل تورم
ایجاد نمیشود.
در روسیه در سال  ٩٨میالدی روبــل ٣٠٠
درصد گران شد اما تورم فقط  ٨٠درصد بود
.در ایران در سال  ٩٠و  ٩١دالر  ١٨٠درصد
گران شد اما تورم داخلی در این دو سال فقط
 ٥٠درصد بود.اگر دالر متناسب با اختالف
تــورم داخــل با خــارج طی  ١٢سال گذشته
افزایش یابد  ٥٠درصد از فعاالن اقتصادی
مرتبط با واردات که به هر دلیلی گران اداره
میشوند از اقتصاد به سبب ناکارآمدی
اخراج میشوند و چنین ظرفیتی در اقتصاد
در وضعیتفعلی وجود ندارد  ،راهبرد دولت
هم چنین نیست.
در آیــنــده هیچ چیز بــه انـــدازه ارز گــران
نمیشود .اختالف  ١١٢درصدی ظرفیت
افزایش دالر را ایجاد میکند .ارز(شــش ارز
رقیب دالر) ظرفیت افزایش دارد اما اقتصاد
ظرفیت اخـــراج کــردن 50درصـــد فعاالن
مرتبط با واردات را ندارد  ،بنابراین اقتصاد در
یکسال آینده ظرفیت چنین افزایشهایی را
در حوزه ارز ندارد 95.درصد کسانی که بعد
از سال  ٩١به انگیزه سفته بازی وارد اقتصاد
شدند به شدت زیان کردند  ،در وضعیت فعلی
 ،فعاالن اقتصادی که درشرایط بحرانی قرار
دارند ،کسانی هستند که از سال  ٩١به بعد
خواستهاند با سفته بــازی به سبک سال
 ٩١ثروتمند شوند که در این حوزه شکست
خوردهاند.

محرومانومعلوالنصاحبخانهمیشوند
اولین قرارداد مشارکتی شهردار مشهد به حمایت از محرومان اختصاص یافت

الهام ظریفیان -خبر خوشی که همزمان با شب والدت
رسول اکــرم(ص) و امام صادق (ع) از سوی مهندس
خواجه نائینی معاون اقتصادی شهردار و رئیس سازمان
سرمایه گــذاری و مشارکتهای شــهــرداری مشهد
اعالم شد ،امضا و ارائه الیحه اولین قرارداد مشارکتی
توسط مهندس تقی زاده خامسی ،شهردار مشهد
با یک مؤسسه خیریه برای احداث پروژهای در منطقه
پنجتن مشهد جهت ساخت واحدهای مسکونی،
فرهنگی و درمانی برای خانوادههای محروم و یا دارای
معلول بود.پروژه مشارکتی «علویه» با مؤسسه خیریه
مسکنسازان اهلبیت(ع) توس به امضای شهردار
مشهد رسید هاست و در صــورت تصویب در شورای
اسالمی شهر مشهد ظرف یک ماه آینده با زیربنای
 20847مترمربع و با سرمایه گذاری  331میلیارد ریال
با مشارکت شهرداری مشهد کلید خواهد خورد و طی
مدت  ٤٢ماه در بولوار پنجتن احداث میشود .این
پروژه مشتمل بر  174واحد مسکونی و دارای مراکز
درمانی و فرهنگی خواهد بود که پس از احداث توسط
مؤسسه خیریه مسکنسازان اهل بیت(ع) توس در
اختیار افراد بی بضاعت قرار داده خواهد شد.

اطالعرسانی پروژههای مشارکتی در دورههای قبل
شفاف نبودهاست

خواجه نائینی در اینباره به خبرنگار ما میگوید:
کمک بــه مناطق مــحــروم و حاشیهنشین جزو
رویکردهای شهرداری است ولی روش باید به گونهای
باشد که هم ساختمانهایی که ساخته میشوند از
استحکام الزم برخوردار باشند و هم تیمی که این کار
را انجام میدهد مورد تأیید باشد و مانند دورههای قبل
هبه صورت نگیرد .معاون اقتصادی شهردار ادامه
میدهد :در دورههــای قبل شفاف نبوده که به چه
مؤسسههایی و بهچه دلیلی این امتیاز تعلق میگرفته
و خیلی هم اطالعرسانی نمیشد که هر کسی بتواند از
آن استفادهکند .بسته به ارتباطاتی که داشتهاند یک
عده میتوانستند استفاده کنند .نائینی میافزاید:
اکنون موضوع را به صورت کامل و شفاف اطالعرسانی
کردیم .قالب جدیدی را پیشنهاد کردیم که شهردار
هم با آن موافقت کرد به این صورت که هزینه زمین را
خیریهای که میخواهد کار را انجام دهد ،پرداخت
کند و ما پول پروانه را صفر حساب کنیم و آنها واحدها را

با تخفیف در اختیار محرومان و معلوالن قرار میدهند.

از پروژه های مشارکتی استقبال میکنیم

خواجه نائینی با تاکید بر اینکه تیم پــروژه علویه از
بهترینتیمهایمهندسیشهرمانهستند،میگوید:
در پروژه قبلی آنها یعنی پروژه محمدیه استانداردها
و مسائل ایمنی به لحاظ شکل معماری و استحکام
بنا و توانمندی در مقابل زلزله رعایت شد هاست،
ضمن اینکه از این مؤسسه خیریه حمایت میکنیم.
آقای شهردار دیروز گفت هر مؤسسه خیریهای هم
در این قالب بخواهد در مناطق پایین شهر و حاشیه
شهر اقدام به ساخت خانههای مسکونی برای اقشار
محروم کند با همین شیوه از او حمایت میکنیم و پول
پروانه را برایش محاسبه نمیکنیم ،به این ترتیب هم
پروژه شکل میگیرد و هم افراد محروم میتوانند با
قیمت کمی خانهدار شوند .به گفته وی احتماال از دو
هفته آینده در سطح بیلبوردهای شهردرباره حمایت
شهرداری مشهد از هرخیریهای که با این شرایط بتواند
اقدام به ساخت پروژههای مشارکتی برای محرومان
کند ،اطالعرسانی میشود ،مشروط بر اینکهمباحث
فنی را که توسط معاونت فنی شهرداری و شهرداری
منطقه برآنها نظارت میشود ،رعایت کند.

سهم شهرداری هم به محرومان اختصاص مییابد

نائینی سهم شهرداری از این پروژه را  22درصد اعالم

میکند که به گفته وی این  22درصد نیز در اختیار
افرادی که استحقاق داشته باشند قرار میگیرد .وی
دراینباره میگوید :عالوه بر 78درصدی که مؤسسه
خیریه مسکن سازان اهل بیت (ع)تــوس در اختیار
مشموالن قــرار میدهد ،شــهــرداری نیز سهم 22
درصدی خود را در اختیار محرومان قرار میدهد یعنی
در مجموع کل پروژه به محرومان اختصاص مییابد.
وی دربــاره شرایط واگــذاری و انتخاب خانوادههای
مشمول میگوید :نهادهای متولی مثل بهزیستی
و کمیته امـــداد بــر اســـاس فهرستی کــه دارنــد
اولویتهایشان را اعالم میکنند و ما خودمان مستقیم
انتخاب نمیکنیم که واحدها در اختیار چه کسانی
قرار بگیرند.

استقرار عدالت اجتماعی در مشهد اولویت شورای
شهر است

ساخت مسکن ارزان قیمت و با کیفیت برای اقشار
آسیبپذیر با مشارکت شهرداری چه آوردهای میتواند
برای شهر داشته باشد؟ امیر شهال عضو کمیسیون
عمران و طر حریزی شهری شورای اسالمی مشهد
دراین باره به خبرنگار ما میگوید :اول اینکه حوزه راکد
ساخت و ساز را دوباره به رونق وامیدارد و کمک میکند
رونق از دست رفته به عرصه ساخت و ساز برگردد.
دوم اینکه با ایجاد مسکن ارزان قیمت برای اقشار
آسیبپذیر هم به نوعی میتوانیم با حاشیهنشینی در

کالنشهر مذهبی مشهد مقابله کنیم و هم مسکنی با
استانداردهای ایمنی باال برای ایناقشار فراهم کنیم
که هر دوی اینها جزو اولویتهای ما در حوزه استقرار
عدالت اجتماعی در شهر مقدس مشهد است.
وی میافزاید :مهمترین موضوعی که دراینبین
مطرح میشود این است که با مشارکت شهرداری در
پروژههای عمرانی عمال ریسکپذیری سرمایهگذاری
بــرای سرمایهگذار در شهر پایین میآید .قسمت
عمدهای از نقدینگی سرمایهگذاران در دو موضوع
خرید زمین و تهیه پروانه از دست میرود و به همین
دلیل پروژه در اواسط کار نیمهکاره میماند.
بــه اعتقاد وی وقــتــی شــهــرداری وارد پـــروژ های
خیرخواهانه میشود هم امنیت سرمایهگذاری را باال
میبرد و هم نقدینگی سرمایهگذار را حفظ میکند و
سرمایهگذار میتواند مراحل بیشتری از پروژه را با اتکا
به سرمایه شخصی خود پیش ببرد و در مراحل بانکی به
تمهیدات بانکی نیاز پیدا کند.

صاحب خانه شدن معلوالن با  10میلیون تومان

مؤسسه خیریه مسکنسازان اهل بیت(ع) توس از
سال  92شروع به ساخت خانههای مقاوم  ،محکم و با
استاندارد در حاشیه شهرکردهاست .اولین پروژه خود
رابه نام محمدیه با  132واحد با مشارکت شهرداری
مشهد که آورده شهرداری زمین و پروانه بود ،انجام
و عید مبعث سال  95به اقشار نیازمند تحویل داد.
 50واحــد از این پــروژه به مددجویان تحت پوشش
بهزیستی ،حدود  30واحد به خیریههای معتبر مثل
محبا نالرضا (ع)و انصار الرضا(ع) و تعدادی نیزبه
نیازمندانی که خیران مؤسسه معرفی کرد ه بودند،
واگذار شد .مجتبی قدسی روحانی مدیرعامل این
مؤسسه میگوید :این واحدها متری یک میلیون
تومان برای مؤسسه درآمدداشت که متری پانصد هزار
تومان از مدد جویان گرفتیم .در  32واحدی که برای
خانوادههای دو معلول به باالی تحت پوشش بهزیستی
بود ،دولت آقای روحانی طبق مصوبهای که االن هم
قابل اجراست ،کمک بالعوض کرد .در نتیجه یک
واحد هشتاد متری را که  80میلیون قیمتش بود40 ،
میلیون تومان مؤسسه مسکنسازان کمک بالعوض
کرد 30،میلیون نیز دولت کمک کرد و ما  10میلیون
تومان از افراد گرفتیم.

صدور185فقرهپروانهبهرهبرداری
صنعتیدرخراسانرضوی

76درصداراضیکشاورزیخراسان
رضویزیرکشتآبیاست

100هزارفرصتشغلیدرخراسان
رضویایجادشد

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :طی هشت ماهه
سال  185 ,96فقره پروانه بهره برداری با
سرمایه گذاری  33262میلیارد ریال و
اشتغال  5039نفر در استان صادر شده
است.
به گزارش شهرآرا ،راضیه علیرضایی افزود :در بین پروانههای
صادرشده درهشت ماهه سال  96در استان ،بخش استخراج
کانههای فلزی با اختصاص  23633میلیارد ریال بیشترین سهم
را در بین صنایع داشته است.
علیرضایی با بیان اینکه طی هشت ماهه امسال ،استان در میزان
سرمایهگذاری پروانه های بهره برداری ،رتبه اول کشور را به خود
اختصاص داده است ،تصریح کرد :پروانههای بهره برداری صادر
شده در استان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از
نظر میزان سرمایهگذاری  906درصد و از نظر میزان اشتغال 95
درصد رشد داشته است.
وی گفت :خراسان رضــوی با  5611واحــد صنعتی فعال و
سرمایهگذاری بالغ بر  148203میلیارد ریال و اشتغال حدود
 186هزار نفر از نظر تعداد و اشتغال پس از استانهای تهران و
اصفهان رتبه سوم و از حیث سرمایهگذاری در جایگاه پنجم قرار
گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضـــوی گــفــت 76 :درصـــد اراضـــی
کــشــاورزی ایــن استان به کشت آبی
اختصاص دارد.
به گــزارش ایسنا،مجتبی مزروعی در
همایش روز جهانی خاک در دانشگاه
فردوسی مشهد افزود :اراضی کشاورزی استان معادل  706هزار
هکتار است که  24درصد آن زیر کشت دیم قرار دارد.وی با بیان
اینکه مجموع وسعت استان خراسان رضوی  118هزار کیلومتر
مربع و معادل هشت درصد وسعت کل کشور است ،اظهار کرد:
 327هزار هکتار نیز سطح باغهای میوه استان است که 13درصد
آن دیم و بقیه زیر کشت آبی است.
وی گفت :حدود  25درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی
است و به همین دلیل بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین
حوزههای اشتغال از اهمیت بسیار برخوردار است.
مزروعی با بیان اینکه کیفیت تولید محصوالت کشاورزی
در ارتباط مستقیم با سالمت خــاک اســت ،افــزود :توجه به
سالمت و حفظ ساختمان خاک از اهمیت فــراوان برخوردار
اســت کــه بخشی از آن بــه دلــیــل نــاآ گــاهــی و بــا استفاده
از رو شهــــای غیر فنی و غیر اصــولــی تــوســط کــشــاورزان
به خطر میافتد.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری خراسان رضوی گفت :در
راستای عمل به تعهد امسال استان
مبنی بر ایجاد  160هزار فرصت شغلی
تاکنون  100هزار فرصت شغلی در این
خطه ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا ،جواد حسینی  6راهبرد امسال خراسان رضوی
را رونق تولید و اشتغال،کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی،
امنیت ،تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی ،مشارکت نظاممند
مردم و ارتقای فعالیتهای فرهنگی برشمرد.
وی افزود :نخستن راهبرد «رونق تولید و اشتغال در قالب اقتصاد
مقاومتی» است و براساس آن باید  8.7درصد رشد اقتصادی
استان در طول برنامه ششم توسعه و افزایش  4.6درصدی
ظرفیت اشتغال استان در سال معادل ایجاد  87هزار فرصت
شغلی محقق شود.وی ادامه داد :با این حال از تابستان سال
گذشته تا پایان تابستان امسال  184هزار فرصت شغلی معادل
 23درصــد ظرفیت اشتغال کشور در خراسان رضــوی محقق
شده است.
وی گفت :همچنین قرار است در طول برنامه ششم توسعه میزان
بیکاری در خراسان رضوی به هفت درصد برسد که هم اکنون
10/1درصد است و  300هزار جوان بیکار در استان وجود دارند.

رئیس هیئت مدیره گروه شرکتهای پدیده :

عملیاتاجراییشرکتپدیدهشاندیزآغازشد

ظهیری-عملیات اجرایی و عمرانی شرکت پدیده
شاندیز همزمان با سالروز والدت رسول اکرم (ص)
و امام جعفر صادق (ع) آغاز شد .رئیس هیئت
مدیره گروه شرکتهای پدیده شاندیز در این
مراسم گفت :مرحله جدید عملیات عمرانی این
شرکت مربوط به ساخت و تکمیل  1062واحد
آپارتمانی ،اقامتی بلند مرتبه است .حسین زارع
صفت افزود :در این مرحله بلوکهای یک تا 11
مجتمع عظیم تجاری و تفریحی پدیده شاندیز نیز
تکمیل خواهد شد.
وی اظهارکرد :مرحله جدید عملیات اجرایی شهر
رؤیایی پدیده شاندیز با پیگیریهای مستمر آغاز

شده و موانع موجود در مسیر این پروژه و مشکالت
سهامداران و سرمایهگذاران این شرکت در حال
رفع شدن است.وی گفت :سرمایه مورد نیاز این
پروژه نیز با همکاری مسئوالن و کنسرسیوم بانکی
تامین شده است.
مدیر عامل گروه شرکتهای پدیده هم در این
مراسم گفت :دور جدید عملیات عمرانی شرکت
پدیده شاندیز در بخش «میان مرتبه» شامل 10
بلوک اقامتی توسط چهار پیمانکار در چهار جبهه
کاری در وسعت  200هزار متر مربع آغاز شده
است.
وی اظهار کــرد :مذاکرات بــرای اجرایی شدن
سه پروژه دیگر نیز در حال انجام است و در آینده
نزدیک طی توافق نهایی با سرمایهگذاران اجرایی
خواهد شد.
انتظاری افزود :در این راستا پروژه پیست یخی
نیز تا ایام نوروز اجرا خواهد شد و مذاکراتی هم با
طرف ایتالیایی در دست انجام است تا در پروژه
پدیده شاندیز و سرمایهگذاری آن مشارکت کنند.
شایان ذکر است پروژه پدیده شاندیز  130هزار
سهامدار دارد.

خبر اقتصاد

افتتاححسابکوتاهمدت

مهر:بانک مرکزی اعــام کــرد :افتتاح و
تمدید سپرد ههای کوتا همدت ویــژه ،۳
 ۶و  ۹ماهه بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی تا پایان ســال  ۱۳۹۶ممنو ع
است .بانکها با ارسال مدارک و مستندات
توجیهی ،تقاضای خــود را بــرای افتتاح
حــســاب ســپــردههــای ســرمــای ـهگــذاری
کوتاهمدت ویــژه  ۶، ۳و  ۹ماهه بــرای سال
 ۱۳۹۷توأم با نر خهای پیشنهادی ،حداکثر
تا پایان د یمــاه امسال به بانک مرکزی
ارسال کنند.

لزا
وامطرحهایاشتغا 

آفتاب:سرپرست حوزه معاونت اقتصادی
و ســرمــایـهگــذاری اســتــانــداری خراسان
رضــــوی گــفــت :مــعــرفــی طــــرح هــای
اشــتــغــالزای ایــن اســتــان بــه بانکهای
عامل برای استفاده از  240میلیارد ریال
تسهیالت توسعه شاخصهای اقتصادی
آغــاز شد.علی رسولیان افـــزود :تاکنون
 240میلیارد ریــال یارانه سود تسهیالت
بانکی بــه اســتــان ابـــاغ شــدهاســت که
بـــرآورد میشود با ایــن میزان تسهیالت
مــعــادل  6هــزار میلیارد ریــال تسهیالت
در حــــوزه اشــتــغــال اســتــان پــرداخــت
شود.

راهاندازیمسیرریلیجدید

ایرنا :مدیرکل راه آهن خراسان گفت :سه
قطار مسافربری جدید از مبدأ مشهد به
شهرهای همدان ،کرج و زنجان در فصل
پاییز امسال راه اندازی شده است.ضیایی
مهر افــزود :قطار در مسیر ریلی مشهد -
همدان بــرای نخستین بار دایــر ،اما قطار
مشهد  -زنجان و مشهد  -کرج روزانــه یک
بار رفت و آمد داشت ولی از این پس حرکت
قطارهای پنج ستاره و ویژه به عنوان قطار
دوم از مبدأ مشهد به شهرهای زنجان و کرج
اضافه شدهاند.

افزایشمصرفگاز

ایسنا:مدیر عامل شرکت گــاز خراسان
رضوی گفت :در  72ساعت گذشته 137
میلیون متر مکعب گــاز در ایــن استان به
مصرف رسید که درمقایسهبا مدت مشابه
پارسال 12درصد افزایش دارد .فانی افزود:
از یازدهم تا سیزدهم آذرمــاه پارسال 122
میلیون متر مکعب گاز به مصرف رسید که
امسال در این مدت بهطور میانگین روزانه
 45میلیون و  666هزار متر مکعب گاز در
بخشهای مختلف خانگی و عمومی،
تــجــاری و صنعتی و نیروگاهی مصرف
شده است.

ندروزارتنفت
استخدامچوپا 

خبرآنالین:عضو اتحادیه صادرکنندگان
نفت و گاز و پتروشیمی گفت :وزارت نفت
احمد ینژاد قراردادهایی را با یکسری
از چــوپــانهــایــی بسته بــود کــه وقــتــی به
صحرا میرفتند ،موظف بودند مواظب
خط لولههای گاز و نفت باشند .حسینی
افــزود :بعد که فرمانی صــادر شد که همه
قراردادها باید به قراردادهای ثابت تبدیل
شود ،بعضی از این چوپا نها به استخدام
وزارت نفت درآمدند.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

566,700

سکۀ تمام

1,420,000

نیمسکه

716,000

ربع سکه

416,000

سکۀ یکگرمی

266,000

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

(تومان)

دالر

4,200

یورو

5,112

پوند

5,824

درهم امارات

1,159

دالر كانادا

3,395

جدول میوه

نوع

خرمالو

قیمت

(تومان)

4600

موز

4130

نارنگی

2980

انار

5180

سیب لبنانی

2120

انگور بجنوردی

3740

کیوی

2880

لیمو شیرین

3800

