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ﻗﯿﻤﺖ ﺭﺳﻤﯽ  ۲۵ﺍﺭﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻫﺮﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ »ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ  «۹۸ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ۴۲ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺭﺩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﺭﯼ ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ  ۵۳ﺭﯾﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۹۵ﺭﯾﺎﻝ ﻭ
ﻫﺮ ﯾﻮﺭﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۵ﺭﯾﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۷ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۱۷۱ﺭﯾﺎﻝ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ.
ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮ ﻓﺮﺍﻧﮏ ﺳﻮﺋﯿﺲ  ۴۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۴۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﮐﺮﻭﻥ ﺳﻮﺋﺪ  ۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۳۶۴ﺭﯾﺎﻝ ،ﮐﺮﻭﻥ ﻧﺮﻭﮊ  ۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۸۱۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﮐﺮﻭﻥ
ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﮎ  ۶ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۳۱۸ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﻭﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ  ۵۹۹ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ  ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۴۳۷ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﯾﻨﺎﺭ ﮐﻮﯾﺖ  ۱۳۸ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۴۰
ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﺭﻭﭘﯿﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ  ۲۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۶۷۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﯾﻦ ﮊﺍﭘﻦ  ۳۸ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۶۳ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﻻﺭ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ  ۵ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۳۵۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﯾﺎﻝ
ﻋﻤﺎﻥ  ۱۰۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۳۳ﺭﯾﺎﻝ ﻭ ﺩﻻﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ  ۳۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۵۱ﺭﯾﺎﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺭﺩ.
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ،ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ ﻧﯿﻮﺯﯾﻠﻨﺪ  ۲۷ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۶۳۶ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﺍﻧﺪ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۲ﻫﺰﺍﺭﻭ  ۹۵۳ﺭﯾﺎﻝ ،ﻟﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ  ۷ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۴۰ﺭﯾﺎﻝ،
ﺭﻭﺑﻞ ﺭﻭﺳﯿﻪ  ۶۴۴ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﯾﺎﻝ ﻗﻄﺮ  ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۳۹ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﺩﯾﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻕ  ۳ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۲۳ﺭﯾﺎﻝ ،ﻟﯿﺮ ﺳﻮﺭﯾﻪ  ۸۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﻻﺭ
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ  ۲۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۹۵ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﯾﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﯼ  ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۰۱ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﯾﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﯾﻦ  ۱۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۷۰۳ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﻻﺭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ  ۳۰ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 ۷۴۸ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﺗﺎﮐﺎﯼ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ  ۴۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۷۸۷ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﻩ ﺭﻭﭘﯿﻪ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ  ۲ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۳۸۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﮐﯿﺎﺕ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﺭ  ۲۸ﺭﯾﺎﻝ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ
ﺭﻭﭘﯿﻪ ﻧﭙﺎﻝ  ۳۷ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۴۶ﺭﯾﺎﻝ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻧﺮﺥ ﯾﮑﺼﺪ ﺩﺭﺍﻡ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ  ۸ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۷۱۵ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﯾﻨﺎﺭ ﻟﯿﺒﯽ  ۳۰ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۱۲۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﻮﺍﻥ ﭼﯿﻦ  ۶ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۱۲۶ﺭﯾﺎﻝ،
ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎﺕ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ  ۱۳۳ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۶۲۶ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﯾﻨﮕﯿﺖ ﻣﺎﻟﺰﯼ  ۱۰ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۹۱ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮏ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﻭﻥ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۳۵ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۴۷۸ﺭﯾﺎﻝ ،ﺩﯾﻨﺎﺭ
ﺍﺭﺩﻥ  ۵۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۲۳۹ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﺗﻨﮕﻪ ﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻥ  ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۴ﺭﯾﺎﻝ ،ﻻﺭﯼ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ  ۱۵ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۳۱۹ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮏ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻭﭘﯿﻪ
ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ  ۲ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۹۲۲ﺭﯾﺎﻝ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ  ۵۳۸ﺭﯾﺎﻝ ،ﺭﻭﺑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻼﺭﻭﺱ  ۲۰ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۵۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﻣﻨﺎﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ  ۲۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 ۷۵۸ﺭﯾﺎﻝ ،ﯾﮑﺼﺪ ﭘﺰﻭﯼ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ  ۸۰ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۳۵۶ﺭﯾﺎﻝ ،ﺳﻮﻣﻮﻧﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻥ  ۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۴۵۰ﺭﯾﺎﻝ ،ﺑﻮﻟﯿﻮﺍﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ  ۴ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۲۰۶
ﺭﯾﺎﻝ ﻭ ﻣﻨﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ  ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  ۹۹۶ﺭﯾﺎﻝ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ.
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