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ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﻬﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ  ۲۴ﺍﺭﺯ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ )ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ( ﻧﺮﺥ ﺭﺳﻤﯽ  ۴۷ﺍﺭﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﻬﺎﯼ  ۲۴ﺍﺭﺯ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﻮﺩ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ) ۲۴ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ( ﻧﺮﺥ ﺭﺳﻤﯽ  ۴۷ﺍﺭﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ .ﻃﺒﻖ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻬﺎﯼ  ۲۴ﺍﺭﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻭ  ۱۱ﺍﺭﺯ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ .ﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺭﺯﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ  ۴۲ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺭﺩ .ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۳ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۸۷۰ﺭﯾﺎﻝ ﻭ ﻫﺮ ﯾﻮﺭﻭ ﻧﯿﺰ  ۴۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۷۷۳ﺭﯾﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ،ﻫﺮ ﻓﺮﺍﻧﮏ ﺳﻮﺋﯿﺲ  ۴۶ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۲۳ﺭﯾﺎﻝ ،ﮐﺮﻭﻥ ﺳﻮﺋﺪ  ۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۷۹۱ﺭﯾﺎﻝ ،ﮐﺮﻭﻥ ﻧﺮﻭﮊ  ۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۶۵۹ﺭﯾﺎﻝ ،ﮐﺮﻭﻥ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﮎ  ۶ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۶۹۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﻭﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ  ۵۷۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﺭﻫﻢ
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ  ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۴۳۷ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﯾﻨﺎﺭ ﮐﻮﯾﺖ  ۱۳۷ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۷۹ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﺭﻭﭘﯿﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ  ۲۵ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۴۱ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﯾﻦ ﮊﺍﭘﻦ  ۳۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۹۱ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﻻﺭ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ  ۵ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۴۲۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﯾﺎﻝ
ﻋﻤﺎﻥ  ۱۰۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۳۳ﺭﯾﺎﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺭﺩ.
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﺩﻻﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ  ۳۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۹۱۷ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﻻﺭ ﻧﯿﻮﺯﯾﻠﻨﺪ  ۲۸ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۱۱۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﺍﻧﺪ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۲ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۱۴ﺭﯾﺎﻝ ،ﻟﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ  ۵ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۶۱۴ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﻭﺑﻞ ﺭﻭﺳﯿﻪ  ۵۶۱ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﯾﺎﻝ ﻗﻄﺮ  ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۳۹ﺭﯾﺎﻝ،
ﯾﮑﺼﺪ ﺩﯾﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻕ  ۳ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۲۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﻟﯿﺮ ﺳﻮﺭﯾﻪ  ۸۳ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ  ۳۰ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۸۷ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﯾﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﯼ  ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۰۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﯾﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﯾﻦ  ۱۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۷۰۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﻻﺭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ  ۳۰ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۷۴۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ
ﺗﺎﮐﺎﯼ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ  ۴۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۳۴ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﻩ ﺭﻭﭘﯿﻪ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ  ۲ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۷۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﮐﯿﺎﺕ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﺭ  ۳۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﺭﻭﭘﯿﻪ ﻧﭙﺎﻝ  ۳۵ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۷۴ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﺩﺭﺍﻡ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ  ۸ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۷۲۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﯾﻨﺎﺭ ﻟﯿﺒﯽ  ۳۰ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ  ۷۶۱ﺭﯾﺎﻝ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺮﺥ ﯾﻮﺍﻥ ﭼﯿﻦ  ۶ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۱۵۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎﺕ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ  ۱۳۴ﻫﺰﺍﺭ  ۳۶۸ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﯾﻨﮕﯿﺖ ﻣﺎﻟﺰﯼ  ۱۰ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۱۱۹ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮏ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﻭﻥ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۳۵ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۴۸۷ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﯾﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻥ  ۵۹ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ  ۲۳۹ﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﺗﻨﮕﻪ ﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۸۱۹ﺭﯾﺎﻝ ،ﻻﺭﯼ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ  ۱۳ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۴۷۵ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮏ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻭﭘﯿﻪ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ  ۲ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۸۱۳ﺭﯾﺎﻝ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ  ۵۴۸ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﻭﺑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻼﺭﻭﺱ  ۱۶ﻫﺰﺍﺭ
 ۱۷۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﻣﻨﺎﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ  ۲۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۷۲۱ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﭘﺰﻭﯼ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ  ۸۶ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۶۵ﺭﯾﺎﻝ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻥ  ۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۶۷ﺭﯾﺎﻝ ،ﺑﻮﻟﯿﻮﺍﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ  ۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۰۶ﺭﯾﺎﻝ ،ﻣﻨﺎﺕ

ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ  ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۹۶۶ﺭﯾﺎﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ/.ﺍﯾﺮﻧﺎ
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