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قراردادهای سفید امضا
مشکل بازار کار

خبر
رئیس انجمن هتلداران خبر داد

شناسایی  7هزار خانه
مسافر در مشهد

ظهیری -رئیس انجمن هتلداران کشور
گفت :در مشهد  7هزار و در کشور  240هزار
خانه مسافر شناسایی شده که با توجه به
مشکالتی که از سوی این خانه مسافرها به
جامعههتلدارانتحمیلشدهوبارایزنیهای
مختلف خوشبختانه ممانعتهایی برای
توقف صدور مجوز برای این خانه مسافرها در
حال اجرا است .به گزارش شهرآرا ،جمشید
حمزهزاده ،در نشستی خبری با بیان اینکه
شاهد حضور هیئتهای خارجی در ایران
بودیم اما کمتر هیئتی راغب به سرمایهگذاری
در حوزه هتل در ایــران است ،اظهار کرد:
بیشتر سرمایهگذاران خارجی که برای حضور
و فعالیتهای بیشتر در ایران هستند راغب
به حضور برندشان در این کشور هستند اما
ما با شرایطی خاص مانند افزایش کیفیت
خدمات هتلینگ این نوع سرمایهگذاری
آنها را پذیرفتهایم.
وی با اشاره به کاهش گردشگران خارجی
در ایران ادامه داد :در سال  96حجم ورود
گرشگران خارجی در کشور کاهش پیدا کرده
است و با توجه به اتفاقات سفارت عربستان،
میزان حضور گردشگران شیعه از کشورهای
حاشیه خلیج فارس به میزان یک سوم کاهش
یافته است .حمزه زاده با بیان اینکه طی دو
ســال گذشته صنعت هــتـلداری کشور با
کاهش ضریب اشغال مواجه بــوده است،
افــزود :طی این مدت هر ساله  15درصد
هتلهای کشور کاهش ضریب اشغال داشته
اند و امروز این ضریب به زیر  40درصد رسیده
است.

شیکهایبیکیفیت

علیرضا ظهیری  -این روزهاخودروهای شیک با
ظاهری آراسته ،در خیابانهای شهر تردد میکنند،
خودروهایی با آرمهــا و برندهای مختلف که در یک
چیز مشترک هستند « .ساخت چین» این همان
واژه مشترک بین بسیاری از خودروهای در حال تردد
کشور است ،خودروهایی که با ظاهری آراسته اما بدون
کیفیت ،هم مال مردم را میبرد و هم خسار تهای
فراوانی را به محیط زیست وارد میکند.
اکنون حجم عظیمی از خودروهای بیکیفیت چینی
وارد کشور میشود و نبود نظارت درســت ،احتیاج
مردم و نبود خودروی با کیفیت داخلی سبب شده تا
محصوالت خودرویی ساخت کشور چین ،آ نهم با
خودروهای بیکیفیت  ،سهم باالیی از بازار خودروی
ایران را بگیرد.

واردات خودروهای بیکیفیت چینی متوقف
میشود

موضوع واردات خودروهای بیکیفیت چینی آنقدر
اهمیت دارد که «عزیز اکبریان» ،رئیس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس با اعــام اینکه سازمان
استاندارد باید طبق قانون مانع ورود خودروهای
چینی بیکیفیت به کشور شود گفته است که جلساتی
با مسئوالن سازمان استاندارد در این زمینه داشتهایم
و تذکرات را به آنها دادهایم تا مانع ورود خودروهای
بیکیفیت چینی به کشور شوند.

سازمان استاندارد در واردات خودروهای
چینی سختگیری کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای
اسالمی هم در گفتوگو با شهرآرا دربــاره واردات
خودروهای بیکیفیت چینی معتقد است که به طور
قطع کیفیت خودروها با قیمت آن رابطهای مستقیم
دارد و با توجه به اینکه برخی خودروهای چینی از
قیمت پایینتری برخوردار است ،به طور معمول از نظر
کیفی هم در سطح پایینتری باید باشد.
حمید گرمابی با اشاره به نبود قانون شفاف و صریح
دربـــاره کیفیت خــودروهــای وارداتـــی میگوید:
خوشبختانه روی خـــودروهـــای ســاخــت داخــل
استانداردهایی وجود دارد و اگر این استانداردها تایید
نشود ،خودروساز داخلی با مشکل مواجه خواهد شد

عکس تزیینی است

کارگران ،سربازان اقتصاد مقاومتی که در خط
مقدم عرصه جنگ از جان خود گذشتهاند
در این جنگ اقتصادی،با شهامت مبارزه
میکنند و شرمنده خانواده خویش میشوند
ولی متاسفانه نظر به صداقت و پاکی این
سربازان و شرایط موجود بازارکار که مورد
سوءاستفاده برخی از سودجویان قرار گرفته
است ،باید خاطر نشان کنم به دلیل عدم
توازن بازار کار و مشکالت معیشتی و موجود
بودن قوانین موضوعه کشور ولی کارگران
با علم براین قوانین به دلیل اجبار و اکراه و
اضطرار تن به این نوع خواسته های نامشروع
غیر قانونی داده ،و هرروز شاهد سوءاستفاده
از قراردادها ومفاصا حسابهای سفید امضا
هستیم.قراردادهای سفید امضا در شرایطی
منعقد میشود که براساس ماده668قانون
مجازات اسالمی،مصوبه سال  92چنین
قراردادهایی غیرقانونی است.براساس این
ماده قانونی هرکس با جبر وقهر ویا با اکراه
وتهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند
یا امضا ومهرکند به حبس از سه ماه تا دوسال
و تا  74ضربه شالق محکوم خواهد شد .در
مــاده 673قانون مجازات اسالمی هرکس
که قرارداد سفید امضا از سایران اخذ کرده
و یا به هر طریق بهدست آورد و بخواهد از آن
سوءاستفاده کند به یک تا سه سال حبس
محکوم خواهد شد.در ماده  9قانون کار برای
صحت قرارداد کار شرایطی مقنن الزام کرده
است برای طرفین الزم الرعایاست.قانون کار
چتر حمایتی است برای دهکهای پایین
جامعه که اجرا نکردن آن چالش هایی برای
کارگران ایجاد کرده است.باید اذعان کرد
که مجلس شــورای اسالمی هما نطور که
وظیفه ذاتیاش بر تقیین قوانین داللت دارد
شرح وتفسیر ونظارت بر اجرای قوانین نیز از
وظایف وکالی ملت است.امروز باید معاونت
روابــط کار وزارت کار در تسریع وعملیاتی
نمودن سامانه قراردادهای کار اقدام کند
تــا شاهد پیشگیری از معضالتی مانند
قراردادهای سفید امضا باشیم .کارفرمایان
بدانند زمانی به بهره وری نیروی کار خواهند
رسید که کارگر آرامــش داشته واسترس
انفکاک از مجموعه را نداشته باشند.ایجاد
آرامش در محیطهای کارگری باعث تولید
ثــروت وارزش افـــزوده بــرای کارفرمایان و
کشور شده و در نتیجه رشد اقتصادی ایران را
افزایش میدهد.هر چند بیشتر کارفرمایان
قانون را اجرا میکنند ،با این حال همان افراد
اندک و انگشت شماری که اقدام به تضعیف
حقوق کارگران با عقد قــراردادهــای سفید
امضا میکنند،باعث کاهش بهره روی و
در نتیجه کند شدن رشد اقتصادی کشور
میشوند.
*عضو هیئت مدیره کانون عالی
شوراهای اسالمی کار کشور

کارشناسان و نمایندگان از ضرورت توقف تولید و واردات خودروهای چینی میگویند

اما با توجه به اینکه برای خودروهای وارداتی قانون
صریحی وجود ندارد دولت میتواند استانداردهای
داخلی را برای خودروهای وارداتی نیز لحاظ کند.
وی درباره احتمال رانت در واردات خودروهای چینی
اظهار میکند :چنین موضوعی را قبول نمیکنم
زیرا واردات خودرو یک سری مقررات دارد و در صورت
تطبیق شرایط واردکننده با قوانین موجود ،فرد مورد
نظر میتواند اقدام به واردات کند اما اگر غیر از این
باشد احتمال رانت نیز وجود دارد.
گرمابی با تاکید به نقش سازمان استاندارد درباره
واردات خــودرو میافزاید :این سازمان به عنوان
عالیترین نهاد نظارتی روی کیفیت کاالها باید شرایط
سختگیرانهای را برای واردات خودروهای چینی
بگذارد و خودرویی که از سوی سازمان استاندارد
حداقل دارای استاندارد ملی نیست نباید اجازه ورود
پیدا کند.

دینی که خودروسازان داخلی به مردم ادا
نکردند

همچنین رئیس انجمن ماشینسازی خراسان
رضوی با بیان پیشینهای از تاریخ خودروسازی در
ایران ،مشکل اصلی حجم باالی ورودی خودروهای
بیکیفیت چینی به داخل کشو را نبود خودروسازی
مناسب در کشور میداند و میگوید :زمانی که در

ایران خودروسازی را آغاز کردیم کشورهایی همچون
کره این صنعت را نداشتند اما متاسفانه به دلیل اینکه
خودروسازی ما دولتی شد ،نتوانست دینی که به مردم
دارد را ادا کند.
محسن شــرکـا م ـیافــزایــد :متاسفانه ایــن نگاه
خودروسازی در ایران سبب شد تا امروز خودروهای
بیکیفیت چینی بــازار رقابتی ایــران را دست خود
بگیرند و به عقیده من این گناه چینیها نیست بلکه
گناه خودمان است که نتوانستیم دینمان را به مردم ادا
کنیم.
وی با تاکید به تولید خودروهای باکیفیت در کشور
چین و وارد نشدن ایــن خــودروهــا به داخــل کشور
بیان میکند :وقتی ایرا نخودرو و سایپا خصوصی
نشدهاند و جان و مال مردم هم در این کشور اهمیت
ندارد ،معلوم است که عدهای فرصتطلب نیز اقدام به
واردات خودروهای بیکیفیت میکنند.
شرکا با اشــاره به مشکالتی که خــودرو بیکیفیت
میتواند ایجاد کند ،ادام ـه میدهد :اگر دولت به
معنای عام کلمه ،یعنی قوای سه گانه؛ وظایف خود را
در بخش قانونگذاری ،اجرای صحیح قانون و برخورد
قاطع و بدون ترحم با متخلفان به درستی انجام دهند،
میتوان جلوی واردات خودروهای بیکیفیت چینی
را گرفت اما تا وقتی این ارکان به درستی وظایف خود
را انجام ندهند ،نمیتوان انتظار درست شدن اوضاع

را داشت.
رئیس انجمن ماشینسازی خراسان رضوی با بیان
اینکه دولت از بنگاه داری خارجی در راستای تحقق
اصل  44قانون اساسی در بخش خودروسازی باید
تمام امور را به بخش خصوصی واگذار کند ،میگوید:
در ایران  16کمپانی خودروسازی وجود دارد و تاریخ
نشان داده هر گاه ایرانیان خواستهاند کاری انجام
دهند ،به درستی و با دقت آن کار را را انجام دادهاند
در بخش خــودروســازی نیز اگر این بخش به حوزه
خصوصی واگذار شود ،به طور قطع خودروهایی به
مراتب با کیفیتتر از خودروهای چینی را خواهیم
ساخت.
شرکا میافزاید :اگر دستگاههای نظارتی کار خود را
به درستی انجام دهند و جان و مال مردم دغدغه اصلی
آنان باشد ،میتوان جلوی واردات سنگین خودروهای
بیکیفیت را گرفت.

خودروهای وارداتی بیکیفیت چینی

همچنین عضوانجمن قطعه ســازان ایــران نیز با
بیان اینکه سهم چینی ها از بازار خودرو به 10درصد
میرسد،میگوید :خودر وهای چینی بیکیفیت
توسط شرکتهای وارد کننده در خود چین نیز مورد
استفاده قرار نمیگیرند.علی نادری با بیان اینکه چه
نیازی به واردات خودروهای بیکیفیت چینی وجود
دارد تا زمانی که محصوالت تولید داخل از کیفیتباالتر
و قیمت مناسبتر برخوردار هستند ،ادامه میدهد:
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت باید اجــازه واردات
خودروهای بیکیفیت را به کشور ندهد ،واردات خودرو
بیکیفیت برخالف حفظ شأن و منزلت جامعه ایرانی
است.وی با تاکید بر اینکه باید اکنون خودرو مورد نیاز
جامعه و در شأن مردم جمهوری اسالمی ایران را تولید
کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم ،اظهار میکند :باید
خودرو ارزان قیمت تولید داخل را با تسهیالت مناسب
در اختیار مردم قرار دهیم.
وی افــزود :خودروهای چینی بهظاهر بسیار شیک
هستند اما در عمل کیفیت چندانی ندارند .همچنین
اکثر ایــن خــودروهــا خدمات پس از فــروش اندکی
دارند ،بهطوری که بسیاری از خریداران دچار مشکل
شدهاند .در واقع یکی از دالیل افت قیمت خودروهای
چینی خدمات بد پس از فروش است.

کاهش  ۱۲میلیارد دالری
کشفیات کاالهای قاچاق

مشکل  ۵۸واحد تولیدی
استان برطرف شد

مالیات بر ارزش افزوده طال
 3درصد خواهد شد

دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز
استانداری خراسان رضوی از کاهش
بیش از  12میلیارد دالری کشفیات
کاالهای قاچاق در کشور خبرداد .به
گزارش ایسنا ،محمد ابراهیم افشاری با
اشاره به اینکه کشفیات کاالهای قاچاق از سال  82تا  92در کشور
روند رو به رشدی داشته به طوری که از  2میلیارد دالر در سال  82به
 25میلیارد دالر در سال  92افزایش پیدا کرده است ،اظهار کرد:
اکنون رقم کشفیات کاالهای قاچاق در کشور به  12.5میلیارد
دالر کاهش یافته است .وی افزود :کارمبارزه با کاالهای قاچاق در
دولت تدبیر و امید از یک کار عامیانه به یک اقدام عالمانه تبدیل
شد و اولویت کاری همه دستگاهها دراین حوزه پیشگیری است.
افشاری تاکید کرد :با این که ظرف  10سال اخیر عوامل قاچاق در
خارج و داخل کشور سازمان یافته بودند اما با اقدامات انجام شده
بسیاری از تشکلهای سازمان یافته آ نهــا با ورود نیروهای
اطالعاتی شناسایی شدند.

معاون دادگستری خراسان رضوی از
برطرف شدن مشکل  ۵۸واحد تولیدی
در استان خراسان رضوی خبر داد .به
گزارش تسنیم ،امیر مرتضوی در حاشیه
افتتاح دهمین دفتر کمیسیون حمایت
قضایی از تولید در شهرک صنعتی
سبزوارگفت :این دفتر در راستای حمایت از صنعتگران تشکیل
شده تا مشکالت این بخش در راستای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی حل شود.
وی با بیان اینکه دستورات رهبر معظم انقالب در راستای تحقق
اقتصاد مقاومتی نصبالعین دستگاه قضایی است ،افزود :در
راستای حمایت از بخش تولید ،دستورالعمل تشکیل ستاد اجرای
سیاستهای کلی قوه قضاییه صادر شده است.معاون پیشگیری
دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد :در این راستا دو
برنامه درونسازمانی و برونسازمانی در دستور کار قرار دارد که بر
این اساس ،دادستانها ،مدیران تعزیرات حکومتی در این برنامه
درون سازمانی فعالیت دارند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد گفت:
قــرار است به جای  9درصــد مالیات بر
ارزش افـــزوده طــا 3 ،درصــد مالیات
پــرداخــت شــود .باقر معبود ینژاد در
گفتوگو با ایسنا گفت :اتحادیه طال و
جواهر در موضوع اصالح قانون مالیات
بر ارزش افزوده با معاون استاندار ،یکی از نمایندگان مشهد و مدیر
اداره دارایی مشهد و همچنین معاونان وی در اداره امور مالیاتی
مشهد جلسات متعددی را برگزار کردیم و در نهایت توافقاتی در دو
بخش انجام شد .معبودینژاد ادامه داد :اولین توافق این بود که
همکاران ما یکسری مشکالتی در بخش مالیا تهای مشاغل،
ارزش افزوده دارند که در این امر تعامالت خوبی انجام شد که بر این
اساس مشکالت گذشته بسیاری از طالفروشان حل خواهد شد.
وی افزود :در دومین توافق نیز قرار بر این شد که در بخش اصالح
قانون ،تمام مسئوالن قول دادند که در اسرع وقت و طی حداقل دو
ماه آینده اصالحاتی در این قانون انجام شود تا مشکالت آینده
طالفروشان نیز حل شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:

بانکمرکزیمشکالتسپردهگذارانبدرتوسرابرطرفکند

موسوی زاده-بــرخــی از سپرده گـــذاران تعاونی
اعتبارمنحله شده بدرتوس،روز پنجشنبه با مراجعه به
دفترارتباط مردمی،محمدحسین بحرینی،نماینده
مشهد در مجلس شورای اسالمی از بازپرداخت نشدن
سپرده های خود گالیه کردند.
بدر توس ،یکی از هشت تعاونی(فرشتگان ،تعاونی
امید جلین گــرگــان ،عــام کــشــاورزان مــازنــدران،
حسنات اصفهان ،دامــداران و کشاورزان کرمانشاه،
الزهراءمشهد ،بدر توس و پیوند)است که درپایان سال
 ۱۳۹۴درمجموعه کاسپین قرار گرفته و این مؤسسه
مسئول رسیدگی به امور مربوط به آن و سپردهگذارانش
شد .با این حال سپرده گذاران بدرتوس اعتقاد دارند
که مسئوالن مؤسسه کاسپین در بازپرداخت سپرده
های این  8مؤسسه یکسان برخورد نکرده و آنگونه که
انتظار می رفت وجوه سپرده گذاران بدر توس را بازپس
نــداده است .بــرادران،از سپرده گــذاران بدر توس با
بیان اینکه درمشهد مسئوالن کاسپین ما را قبول نمی
کنند،گفت:ایندرحالیاستکهبانکمرکزیپذیرفته
است ،بدرتوس جزو کاسپین است.وی افزود :بسیاری
از سپرده گذاران بدرتوس در مشهد تاکنون سپرده های
خود را نگرفته اند .وی ادامه داد :بیشتر خط اعتباری
که برای تسویه سپرده گذاران اختصاص داده شده
به سپرده گذاران مؤسسه فرشتگان اختصاص یافته
است.وی گفت :فقط مبلغی به افراد بیمار و یا کسانی
که وضعیت مالی بسیار سخت،داشتند ،پرداخت شد

اما سایران نتوانستند ،مبالغ خود را بازپس بگیرند.
این سپرده گذار گفت:اکنون افراد بیماری هستند
وبه این پول برای درمان نیاز دارند،اما اقدامی برای
بازپس دادن سپرده های آن ها نشده است.نعیمی،از
دیگر سپرده گذاران نیز گفت :با وجود اینکه قرار بود
مؤسسه کاسپین سپرده های ما را بازپس بدهد تا این
لحظه بسیاری از سپرده گذاران نتوانستهاند،پول های
خود را بازپس بگیرد.وی افزود :باید مسئوالن توضیح
دهند که چرا روند بازپرداخت سپرده گذاران بدر توس
این قدر کند است.

پیگیری مشکالت سپرده گذاران

در این باره نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه مجلس پیگیر مشکالت سپرده گذاران
بدر توس است،گفت :بانک مرکزی دربــاره مؤسسه
کاسپین به مجلس تعهد داد که نسبت به هشت تعاونی
این مجموعه یکسان برخورد کند.این تعهد کتبی
رئیس بانک مرکزی به مجلس است که متعهد شده
بود تا 100میلیون تومان را به سپرده گذاران بدهند.
همچنین در این تعهدنامه آمدهبود که ،هرگونه با سایر

مؤسسات مالی کاسپین برخورد می شود با سپرده
گذاران بدر توس نیز همانگونه برخورد شود.
محمدحسین بحرینی افزود :درباره بدر توس متوجه
شدیم سپرده گذاران این موسسه مورد بی مهری قرار
گرفته اند به این صورت که با وجود اینکه بانک مرکزی با
مؤسسه واحدی تحت عنوان کاسپین مواجه است،اما
برخوردش با سپرده گــذاران بدر توس مانند سایر
مؤسسات نبوده است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی
با بیان اینکه بدرتوس مانند سایر مؤسساتی که به
کاسپین واگــذار شــده انــد ،منحل شــده وجــزو این
مجموعه به حساب می آید،گفت :بانک مرکزی موظف
است از سپرده گذاران بدر توس مانند سایر مؤسسات
مالی منحل شده مانند فرشتگان حمایت کند.
بحرینی گفت :تعهدی که رئیس بانک مرکزی به
مجلس داده اند ،قید نشده بود که فقط هفت مؤسسه،
مشکالت سپرده گذاران را رفع می کنیم بلکه تعهد بر
رفع مشکالت هشت مؤسسه بود .هر چند مشکالت
سپرده گذاران سایر مؤسسات هشت گانه نیز به صورت
کامل برطرف نشده است،اما مشکالت سپرده گذاران
بدر توس اصال حل نشده و باید بانک مرکزی به این
مسئله ورود و مشکالت این ها را برطرف کند.وی گفت:
رفتار کاسپین نسبت به سپرده گذاران بدر توس توجیه
نداشته و باید توضیح داده شود که علت این رفتار
تبعیض آمیز چیست.

گزارش روز
استاندار:

 40درصد صادرات
خراسان رضوی تولیدات
کشاورزی است
استاندار خراسان رضوی گفت 40 :درصد
از صــادرات این استان مربوط به تولیدات
بخش کشاورزی است و این نشان از ظرفیت
و قابلیت بــاالی کشاورزی بــرای حضور در
بازارهای جهانی دارد.
به گــزارش ایرنا  ،علیرضا رشیدیان روز
پنجشنبه در آیین تجلیل از کشاورزان نمونه
استان در عرصه ملی ،با اشاره به مشکالت
حوزه کشاورزی مانند کم آبی ،سرمازدگی
و حــوادث غیرمترقبه افــزود :علیرغم این
وضعیت در سه چهار سال اخیر شاهد رشد
و توسعه بخش کشاورزی استان بوده ایم و
همراهی کشاورزان ،دانشگاهیان ،محققان
و کارشناسان موجب شد تا شاهد انتخاب 17
تولید کننده و بهره بردار کشاورزی استان در
سطح ملی باشیم.
رشیدیان گفت :امسال  200میلیارد ریال
تسهیالت در بخش کشاورزی در نظر گرفته
شده است.وی افزود 90 :میلیارد ریال نیز
تسهیالت کمبهره برای این بخش منظور
شده است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضــوی نیز در این مراسم گفت:
جــذب تسهیالت بانکی مربوط به بخش
کــشــاورزی در ایــن استان معادل دو برابر
میانگین کشوری است .میانگین کشوری
جذب تسهیالت  7.9درصد و این شاخص
در خراسان رضوی  15درصد است .مجتبی
مزروعی افــزود :پنج سال پیش این استان
بیشترین میزان کاهش رشــد جمعیت و
مهاجرت از روستا به شهر را داشت اما امروز
خراسان رضوی تنها استانی است که رشد
مثبت را در جمعیت روستایی دارد.
وی ادامه داد :در سالهای  1385تا 1390
میانگین رشد جمعیت روستاهای کشور
منفی  6دهم و در خراسان رضوی 1.13
معادل دو برابر کشور بود اما اکنون میانگین
رشد جمعیت روستاهای کشور منفی هشت
دهم و خراسان رضوی  6دهم است.
وی گفت :طی یک سال اخیر شاهد افزایش
 697هزار تنی تولیدات بخش کشاورزی
استان هستیم .ایــن میزان رشــد موجب
افزایش هزار و  223میلیارد تومانی درآمد
کــشــاورزی اســتــان شــده اســت .مزروعی
افزود :از سهم  100هکتاری اجرای کشت
گلخانهای امسال تاکنون  62.7هکتار آن
اجرا شده است و خراسان رضوی تنها ارائه
دهنده تسهیالت  10درصــد بــرای توسعه
کشت گلخانه ای است.
معاون وزیــر و رئیس سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی نیز
گفت :ساالنه به میزان غذای  15میلیون
نفر در کشور ضایعات غذا داریم .این میزان
ضایعات غذایی در حالی اســت که همه
فشار امنیت غذایی کشور بر دوش بخش
کشاورزی قرار دارد.
اسکندر زنــد بیان کــرد :کاهش ضایعات
و تصحیح الــگــوی مصرف تاکنون مــورد
بیتوجهی قرار گرفته است .سال 1379
سرانه مصرف شکر  25کیلوگرم بود و در سال
 1394این میزان به  30کیلوگرم افزایش
یافت.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

138,400

سکۀ تمام

1,493,000

نیمسکه

720,000

ربع سکه

420,000

سکه یکگرمی

281,000

جدول نرخ ارز

نوع
دالر

قیمت

(تومان)

4,415

یورو

5,425

پوند

6,044

درهم امارات

1,210

دالر كانادا

3,644

جدول خودرو

نوع

قیمت

(تومان)

GLX 405

29,500,000

 206تیپ 2

32,800,000

رانا LX

34,600,000

 207iدنده ای

45,800,000

تندر L90 E2

39,500,000

SE 131

20,700,000

SE111

21,200,000

آریو  1500دندهای

44,000,000

