دوشنبه

موبایل

ســت و ق
یمت آن با توجه به
خ
دالر متغیر است.
این که
خریداران از این که
ز است
گالیه مندند ،اضافه
این
مو
ضوع را نیز در نظر
ی فروشن
دگان موبایل را به
د و بعد با
کاهش نرخ دالر
را پایین
تر از قیمت واقعی
می
شوند ،پس نوسان نرخ
ن نیست.
تو
سایل
ج
انبی
گ
وشی
ح می
دهــد :قیمت این
یش یا
کاهش نرخ دالر

موبایل کاالیی
وارداتی است
و قیمت آن
با توجه به
افزایش یا
کاهش نرخ
دالر متغیر
است

ر هفته
اول فروش مثبت
بود اما پس از آن
ه،
سقف فروش قفل شد
و خریداری وجود
 :از  25آذر ماه
تا
کنون
هم
برای انتخاب
مت
وقف
شد
و
نماد
سهام عدالت استان
ی
این ها که فوالد مب
ارکه بود قیمت آن از
و
 500تومان کاهش
یافت و ارزش سهام
وی اظهار
کرد:
هر
زمان
ش
رکت ها رشد
هم تأثیر می گذار
د.وی ادامه داد :حجم
نماد بسته گذاشت،
 36میلیون تومان
ت
ومان معامله انجام
می
شد،
5
د
رصد
ن
روزی تنها یک تا دو
میلیون تومان در
می خورد
و تغییر نمی کرد.
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اقتصاد

گزارش خبری

3

آ
شفته بازار قیمت
ها و سرگردانی
واردکنن
دگ
ان
و
ص
اد
رک
نندگان
شیری -در حالی

بازگشت هوای ناسالم
به بجنورد

3

 #ماسک_بزنیم

اقتصاد

که از مدت ها
قبل بازار کاالهای
مختلف ثبات
زیادی نداشت و
نوسان قیمت یکی
از دغدغه
های شهروندان
محسوب می شد،
نو
با
کاال
م
سانی شدن نرخ
واجه نخواهیم شد.
ارز طی روزهــای
ا
خیر،
بازار
کاالها
با
از جمله خــودرو،
زرس اتحادیه مشا
سکه،
وران
خ
طال،
ودرو
ارز
هم
و
با تأیید نوسان
خانگی نیز نو
لوازم و ریزش ق
سانی
یمت
شده
خ
به
ودرو
گفت :با
طوری که آشفته
قیمت ها
ریزش نرخ دالر،
بازار قیمت خ
نه تنها نارضایتی
ودرو هم ریزش س
مردم بلکه سرگردانی
صا
رسام آوری داشت به
طــوری که ق
درکنندگان و وار
یمت خــودروهــای
دکنندگان را هم
داشته
به دنبال می
خارجی از 500
است.یکی از شهرو
لیون تا  2میلیارد ت
ندان
ومان
در
کا
این
هش
ی
باره
افت.
گوید :زمانی که
می «وداعــی» با
نرخ
بیان
دالر
این
افز
که
نرخ
ایش می
تمام ک
خودروهای ایرانی
یابد نرخ کاهش
االها هم متعاقب آن
چشمگیری نــداشــت،
افزایش می یابد
زمانی که
اف ــزود :زمانی که
اما قیمت خ ـ
نرخ دالر کاهش می
ودرو کاهش می
در
یابد کاهش قیمتی
یابد ،انتظار می رود
بازار مشاهده نمی
خریدار بیشتر
شود.
شود
اما
خری
داران
وی اظه
منتظر کاهش
بیشتر قیمت
ارمی کند :وقتی به ف
ها می مانند و ه
روشندگان می گوییم
چرا ق
یمت
مین مسئله باعث
ک
رکود
در
االها
کا
بازار
خ
هش
ودرو می شود.
نیافته ،اظهار می
که
کنند وی خاطرن
چون کاالهای موجود
شان کرد :با این که ق
در فروشگاه با دالر
خریداری
یمت خودرو پس از
گران کاهش نرخ
شده است تا زمانی
دالر کاهشی شده
که کاالی جدید
بود اما باز هم قیمت
دالر ارزان تهیه ن
با ها کاهش
کنیم،
یافت
ق
ولی
یمت
باز
ها
هم خری
کاهش نمی یابد.
یکی
داری برای خرید
از وارد کنندگان
مراجعه نمی کند.
کــاال هــم کــه بــه
خودش به
گفته یکی از کا
دلیل ثبات نداشتن
رشناسان بــازار هم
نرخ دالر همچنان
گفت :تا قبل از
سرگردان است ،می
چهارشنبه نرخ
گوید:
دالر
تا
تا
ز
20
مانی
ه
ـ
که
ـزار
نرخ دالر
و  600تومان
ثبات نداشته باشد
ریزش کرد و
نمی توانیم کاالیی
از بعدازظهر همان
چون اگر
روز دوباره افزایش
وارد کنیم یافت.
با ارز گــران وارد
کنیم ممکن است
کاهش دوباره
با وی که تم
نرخ متضرر شویم و
ایلی به ذکــر نــام
خ
الزم
ـ
ـود
است
در
ای
ـ
ـن
دست
گ
اندر
ـ
ـزارش
نداشت ،خاطرن
کاران برای ثبات نرخ
شان
دالر
در
کرد:
نرخ
کشور
دالر از همان روز
چاره ای تاکنون
اساسی بیندیشند.
افت و خیز زیادی و
وی
بین  20هزار تا 22
خاطرن
هزار
و
شان
600
می
ت
ومان نو
کند :در یک مقطع
سان داشته است.
کاالیی را با
زمانی رئیس
ارز  11هزار تومان
اتاق اصناف مرکز ا
وارد و عرضه کردم
اما پس
ستان هم در این باره
گفت :مدتی است
از مدت زمــان کو
نرخ
تاهی
دالر
نرخ
به
ارز
21
افز
یافت که
هزار تومان می
ایش رسد و د
متأسفانه فروشن
وباره با یک جهش 2
دگان و دالالن ق
هزار تومانی  23هزار
کاالیی را که
یمت تومان می
با دالر ارزان خری
شود اما روز بعد با کا
ق
داری شده بود با
هش هزار تومانی
یمت باالیی به مردم
 22هزار تومان
معامله می شود.
فروختند و سود ز
یادی
به
جیب زدند
«امیدوار» ا
اما من به عنوان و
فزود :ثبات نداشتن
اردکننده با مشکل
نرخ دالر باعث می
نقدینگی برای وا
شود واردکنن
ردات
م
دگان
و
واجه
صا
شدم.
درکنن
ف
دگان برای خرید و
روش هر کاالیی نت
وانند تصمیم بگیرند.
وی اظهار

صفحه ۲

کرد :اگر نظارت و
دوشنبه  ۶بهمن  ۱۱ 1399جمادی الثانی  ۲۵ 14۴2ژانویه ۲۰۲۱
مدیریت در بازار به
خوبی ا
نجام شود ،با نوسان
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 ۴صفحه شماره  ۳4۷۷قیمت ۶000ریال

سهام عدالت ریخت!
شدید قیمت در بازار

صفحه ۳

توپ مشکالت در پای توپ
۲

وعده جدید
برای پروژه  ۹ساله
با گذشت  3ماه از ضرب االجل  45روزه استانداری برای سامان دهی وضعیت
کتابخانه گلستان شهر ،مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی از به
سرانجام رسیدن کتابخانه گلستان شهر در دهه فجر خبر ...

عطر شهدای

۲
ورزش

دفاع مقدس

شوت های «کیمیا»
برای حفظ سهمیه لیگ برتر
کیمیای اسفراین بعد از  7سال رقابت ،توانست به عرصه لیگ برتر فوتسال
وارد شود که این حضور اتفاقی نبود .پس از  7سال تالش این بار بازیکنان
جوان کیمیا برای نخستین بار در لیگ برتر شوت می زنند و با مدعیان مسابقات
دشواری دارند زیرا در بین رقبای شان ملی پوشانی ...

همراهی شیعه و سنی در بدرقه شهید

وزنه برداران در راه رقابت های شمال شرق

صفحه ۲

زنگ ناهمخوانی دالر با موبایل
افتتاح مرکز نیکوکاری محسنین در
شیروان
حشمتی -صبح دیروز با حضور امام جمعه ،فرماندار،
نماینده مــردم شیروان در مجلس شــورای اسالمی
و جمعی از مسئوالن و خیران این شهرستان ،مرکز
نیکوکاری محسنین در نمایندگی روزنامه خراسان و
دفتر صدا و سیما در شیروان افتتاح شد.امام جمعه
شیروان در این مراسم با تقدیر از اقدامات و حمایت
های خیران این شهرستان گفت :مراکز نیکوکاری به
عنوان بازوهای توانمند قرارگاه مواسات شهرستان
محسوب می شوند ،لــذا می طلبد بــرای جلوگیری
از مــوازی کــاری در خدمات دهــی ،با ایــن قرارگاه
هماهنگی بیشتری شود.حجت االسالم «تکمیلی» به
آغاز ساخت خانه برای یک نیازمند روستای توده اشاره
کرد و گفت :با هماهنگی خوب توانستیم  ۸۰میلیون
تومان برای ساخت آن جمع آوری کنیم که جای تقدیر
دارد«.صفی پور» رئیس اداره کمیته امــداد شیروان
در ایــن مــراســم گفت :مفتخریم هجدهمین مرکز
نیکوکاری این شهرستان را افتتاح کردیم تا بتوانیم
خدمات بهتری را به محرومان ارائه دهیم.

طرحی که  33خانواده را به زندگی
مشترک برگرداند
صدیقی -با اجرای طرح زندگی دوباره طی امسال
 33خانواده به زندگی مشترک برگشتند .به گفته
مدیرکل کمیته امداداستان ،هدف از اجــرای طرح
زندگی دوباره در این نهاد پیشگیری از طالق و متارکه
خانواده هایی است که در آستانه جدایی و برگشت به
زندگی مشترک هستند« .الهی راد» اعالم کرد :از 33
خانواده ای که در این طرح به زندگی مشترک برگشتند،
 13زن سرپرست خــانــوار و بقیه زنــان سرپرستی
بــودنــد کــه ازدواج مجدد بــرای آن هــا فــراهــم شد.

محکومیت  145میلیونی 2
شکارچی متخلف
دادگــاه  2شکارچی متخلف را در مجموع به پرداخت
 145میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد .به گفته
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مانه و سملقان2 ،
شکارچی متخلف که به شکار تعداد زیادی کبک اقدام
کرده بودند ،با رأی دادگاه به پرداخت  100میلیون ریال
جزای نقدی بابت محکومیت کیفری محکوم شدند.
«موسوی» اعالم کرد :شکارچیان بابت ضرر و زیان وارد
شده به محیط زیست بابت شکار کبک به پرداخت 45
میلیون ریال نیز در حق دولت محکوم شدند.

قضاوت های پرخطر در رینگ
۴
صفحه ۳

تداوم افزایش دما تا آخر هفته
۲

