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شهرآرا احیای قدیمیترین گذرگاه تجاری جهان را بررسی میکند

یادداشت
مهندس علیرضا خاکپور

*

کسبوکارهایاستارتاپی
تاسیس و راه انـــدازی یــک کسب و کار
نوپا در دنیای امروز که رقیبان روز به روز
قــو یتــر مـیشــونــد ،بسیار سخت است
چرا که با کوچکترین اشتباهی از این
صحنه کــنــار خواهند رفـــت .در مقاله
قبلی کسب وکارهای استارتاپ را مورد
مطالعه و ویــژگ ـیهــای آنــان را بررسی
کردیم .در این مقاله قصد داریــم دالیل
شکست کسب و کارهای نوپا را بررسی
کنیم :

ایدههای تکراری و امکان
ناپذیر(نبودتناسب با بازار ایران)

ایـــده پــربــار شــرط اصــلــی موفقیت در
کسبوکار است.
در واقع ایدهای مناسب است که متناسب
با وضعیت فرهنگ و سبک زندگی ایران
باشد؛بنابراین نقش تحقیقات بازاریابی در
مشخصشدن وضعیت کسب و کار بسیار
اهمیت دارد.

نبود درک در نیاز مشتری

اولین شرط فــروش موفق ،همگام شدن
با نیاز مشتری است .مشتریان به دنبال
محصولی هستند کــه راحـــتتـــر ،در
دسترستر ،کم هزینهتر ،تطابق با نیازهای
آنان در شرایط مختلف ،سهولت در حمل و
نقل ،صداقت و واقعیت در شعارهای روی
بستهبندی ،خدمات بهتر نسبتبه رقبا،
کیفیت باال در تولید ،مناسب سطح وسیعی
از مخاطبان و ...باشد.

نبود بودجه بندی مناسب در منابع مالی

تخمین بودجه واقع بینانه در شروع کسب
و کار و اتما منشدن منابع مالی تا پایان
سرمایهگذاری بسیار مهم است .اگر شما با
یک برنامه بازاریابی استراتژیک و یک مدل
کسب و کار همه جوانب را در نظر بگیرید
مسیر شما را تا پایان مشخص میکند؛
عالوه بر این کاهش هزینههای اضافی در
ابتدای مسیر و قیمتگذاری مناسب تاثیر
به سزایی دارد.

توانایینداشتن دررویارویی با رقبا

رقبای شما در کمین شما هستند ،ممکن
اســت ایــده شما را در ابــتــدای مسیرتان
متوجه شوند و آن را پخته کنند و ارائــه
دهند؛ چرا که آنان تجربیات بیشتری از
شما دارند و نکته حائز اهمیت در تمامی
کسب وکارها ،رصد رقبا و بازار پیشروی
شماست.

ارائهنکردن محصول در زمان مناسب

گاهی اوقات محصول شرکتی بسیار قوی
میباشد ،اما در زمان مناسبی ارائه نشده
است .به طور مثال در محصولی که مناسب
فصل تابستان است ،اما دیده شده است در
اواخر تابستان روانه بازار کردهاند و انتظار
دارنــد محصول جا بیفتد و مشتریان در
زمانی که به آن نیاز ندارند ،از آن استقبال
کنند.

سودآور نبودن مدل کسب و کار

متأسفانه مسیر اشتباه کسب و کار و مدل
استفاده شده ،در بعضی کسب و کارهای
نوپا به ســودآوری منتج نمیشود و گاهی
با مدل کار شما مطابقت نــدارد ،بنابراین
یک مشاور خوب و برنامهریز قوی شما را به
هدفتان نزدیکتر میکند.

افزایش تعداد مشتریان

گاهی اوقــات به دلیل نداشتن تجربیات
کافی کسب وکارهای نوپا ،بعد از اینکه
ایــده آنــان به نتیجه رسید ،نتوانستهاند
خودشان را با تعداد زیــاد مشتریانشان
تطبیق دهــنــد؛ در واقــع گنجایش این
تعداد از مشتریان را ندارند و امکانات و
تیم قوی برای رسیدن به رد پای مشتریان
را نخواهند داشــت؛ به طــور مثال فرض
کنید کسب و کاری بازاریابی و تبلیغات
عظیمی را انجام میدهد و هزینه هنگفتی
را صرف میکند و تعداد زیادی از مشتریان
به آنان مراجعه و یا ارتباط میگیرند و شرکت
توانایی رفع نیاز مشتریان و انجام خدمات
و تحویل محصول در اسرع وقت با کیفیت
بــاال را ندارد،بنابراین نتیجه ایــن است
که بر نارضایتی مشتریان افــزوده شده و
مشتریان جدید بعد از مدتی به آنان مراجعه
نمیکنند و تمامی هزینههای بازاریابی
و تبلیغاتی که انجام داده انــد ،نتیجه
عکس میدهد و شرکت زیر بار مشکالت
مالی میماند و به اصطالح به نقطه سربه
ســری اقــتــصــادی وضعیت مــالــی خود
نمیرسد.
*مدرس و مشاورحوزه کسب وکار

دستاندازهایاحیای«راهابریشم»

رافع-حدودچهارسالپیشبودکهرئیسجمهورچین
از طرحی موسوم به «یک کمربند ،یک راه» سخن گفت
و در قالب آن موضوع احیای قدیمیترین و پرآوازهترین
گذرگاه تجاری جهان یعنی همان «راه ابریشم» را
مطرح کرد که زمانی شرق و غرب و جنوب آسیا را به هم
پیوند میداد و از طرفی نیز ،آسیا را به شمال آفریقا و
شرق اروپا متصل میکرد و عالوه بر گذرگاه انتقال
کاالهای بازرگانی ،مسیری هم برای انتقال اندیشهها
و فرهنگ ملتهای مختلف به حساب میآمد؛ در این
طرح ،چین به عنوان یکی از قدر تهای اقتصادی
جهان قصد دارد جاده ابریشم را با سرمایهگذاری
حدود  900میلیارد دالری احیا کند.
طرح «یک کمربند ،یک راه» که بیش از  100کشور و
سازمان بینالمللی را شامل میشود ،از سوی کشور
ما نیز با استقبال مواجه شده و ایــران هم به جمع
امضاکنندگان موافقتنامه جاده ابریشم پیوسته
و از ِق َبل امضای این موافقتنامه که گام بزرگی برای
پیوستن به این شاهراه ترانزیتی به حساب میآید،
فرصتهای اقتصادی بیبدیلی نیز برای خراسان
رضوی فراهم خواهد شد چرا که بخشی از جاده ابریشم
ازایناستانعبورمیکندوبااحیایآن،حجمترانزیتی
که از طریق این کریدور انجام میشود ،افزایش خواهد
یافت با این حال توسعه و بهبود زیرساختهای حمل و
نقل جادهای و نیز رفع مشکالت فعاالن این صنعت،
نکته حائز اهمیتی در این زمینه است و حتی شاید
بتوان آن را پاشنه آشیل توسعه اقتصادی خراسان
رضوی از مسیر «جاده ابریشم» دانست.

فرصتهای بینظیر ترانزیتی با احیای جاده ابریشم

رئیس کمیسیون حملو نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان
این که این استان ،بعد از تهران قطب دوم ترانزیت
بینالمللی کشور به حساب میآید ،در این باره به
شهرآرا میگوید :وجود سه مرز مشترک با ترکمنستان و
یک مرز مشترک با افغانستان فرصتهای بینظیری را
در حوزه حملونقل بینالمللی برای این استان ایجاد
میکند.
احمد زمانیان یزدی با اشاره به این که شرکتهای
حمل و نقل بینالمللی توانمندی در استان وجود
دارد ،اظــهــار میکند :حـــدود  70درصـــد حمل

شده کشورهای اطراف برای حمل کاالهای خود به
دنبال مسیرهای جایگزین ایران باشند.
زمانیان اضافه میکند :در صــورت برطرف شدن
این مشکالت ،میتوانیم از فرصتهای بینظیری
مانند احیای جاده ابریشم برای توسعه حمل و نقل
بینالمللی و به تبع آن توسعه اقتصادی استفاده
کنیم.

اشتغالزایی با احیای جاده ابریشم

کاالهای کشورهای آسیای میانه و افغانستان توسط
شرکتهای حمل و نقل استان از طریق مرزهای
مشترک با ترکمنستان و افغانستان انجام میشود و از
مسیر ترکمنستان به کشورهایی از قبیل ازبکستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان و  ...دسترسی پیدا کردهایم.
وی با اشاره به عبور بخشی از جاده ابریشم جدید از
خراسان رضوی ،اظهار میکند :چین اقداماتی برای
احیای جاده ابریشم انجام داده تا از مسیر کشورهای
آسیای میانه به بــازار افغانستان و تاجیکستان،
گرجستان و  ...دسترسی پیدا کند و در حال تعریف
یک کریدور ترانزیتی است که این امر با توجه به افزایش
حجم ورود کاالهای ترانزیتی به خراسان رضوی،
میتواند فرصتهای اقتصادی ویژهای را برای استان
فراهم کند با این حال ،روانسازی بخش حمل و نقل
باید در راستای توسعه ترانزیت باشد تا بتوانیم از این
فرصتها استفاده کنیم.

چالشی از جنس فرسودگی ناوگان

رئیس انجمن صنفی شــرکـتهــای حمل و نقل
بینالمللی استان با اشــاره به موانع موجود برای
استفاده از فرصتهای ناشی از احیای جاده ابریشم،
مشکالت این حــوزه را متأثر از کل کشور میداند
و تصریح میکند :یکی از عمد هترین مشکالت،
فرسودگی ناوگان است.
زمانیان با تأکید بر لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل،

تصریح میکند :در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که
ناوگان فرسوده ما اجازه تردد به کشورهای آسیای میانه
و حتی ترکمنستان و افغانستان را هم نخواهد داشت؛
موضوع نوسازی ناوگان چند سال است که مطرح
میشود اما درنهایت 40تا  45درصد آن نوسازی شده
در حالی که برای حضور در عرصههای رقابتی ،باید
ناوگان ما نوسازی شود.
وی با بیان این که با توجه به درآمدزایی و اشتغالزایی
صنعت حمل و نقل بینالمللی ،کشورهایی از قبیل
ترکمنستان ،افغانستان ،ازبکستان و  ...به این حوزه
وارد شده و برای آن برنامهریزی کردهاند ،میافزاید:
ترانزیت تابع مجموعهای از قوانین بینالمللی است
و نمیتوان با وجود قوانین و مقررات داخلی مزاحم
در این حوزه رقابت کرد؛ یکی از مشکالت ما در این
صنعت ،وجود قوانین و بخشنامههای فراوان است که
مانع توسعه آن هستند و در کاهش سرعت و افزایش
زمان حملونقل نقش دارند؛ باید این قوانین مخل
حذف یا اصالح شوند تا این روند تسریع و تسهیل شود
و هزینه حمل کاهش یابد.
رئیس کمیسیون حملو نقل و ترانزیت اتاق دخالت
حــدود  17سازمان و ارگــان را در حــوزه حمل و نقل
بینالمللی از دیگر مشکالت این صنعت برمیشمارد
و بیان میکند :این امر باعث افزایش زمان حمل،
کاهش سرعت و نیز افزایش هزینهها میشود و به
موقعیت طالیی ترانزیت کشور آسیب میزند و باعث

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــادهای خراسان
رضوی نیز در گفتوگو با شهرآرا رونق بخش حمل
و نقل استان را یکی از مزایای احیای جاده ابریشم
برمیشمارد و اظهار میکند :این امر فرصت فراوری
کاالهای ترانزیتی را برای استان ایجاد میکند و باعث
توسعه امکانات لجستیک حمل و نقل میشود و
اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.
ابراهیم نصری وجود پایانههای مرزی با امکانات
مناسب ،جاد ههای ترانزیتی و ناوگان حمل و نقل
بهروز را به عنوان زیرساختهای مورد نیاز استان برای
بهرهگیری از فرصت احیای جاده ابریشم میداند و
بر فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل بینالمللی ُمهر
تأیید میزند و خاطرنشان میکند :کمبود منابع جهت
تأمین این زیرساختها و نوسازی ناوگان و همچنین
نبود شبکه ریلی مناسب از مشکالت و موانع موجود در
این مسیر است که باید برطرف شود.
وی بر لزوم کاهش بوروکراسی اداری برای رفع موانع
مذکور تأکید میکند و میگوید :ارائــه تسهیالت
مناسب مالی برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و
نقل ،تشکیل کمیته توسعه ترانزیت استان و برگزاری
شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی زمینی
مجاز کشور از راهکارهایی است که میتوان برای رفع
این مشکالت برشمرد.
بدون تردید با احیای جاده ابریشم فرصتهای نابی
برای توسعه صنعت حمل و نقل بینالمللی در خراسان
رضوی فراهم خواهد شد که البته بهرهبرداری از آنها
به همت و تالش بخش دولتی و خصوصی استان
بــرای فراهم کــردن زیرساختها و نیز بــهروز شدن
ناوگان ترانزیتی بستگی دارد و تحقق این امر نیازمند
برنامهریزیهای مناسبی است که نباید از آن غفلت
کرد.

توزیعمرغمردهدرکارخانجات
فراوریتکذیبشد

افزایشچهاربرابریاعتبارات
لزاییدرخراسانرضوی
اشتغا 

برگزاریچهارنمایشگاهاقتصادی
خراسانرضویدرخارجازکشور

رئیس سازمان دامپزشکی توزیع مرغ
مرده در کارخانجات فراوری را تکذیب
کرد.
به گــزارش مهر ،علیرضا رفیعی پور در
جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرح
شــده مبنی بــر تــوزیــع مــرغ مــرده در
کارخانجات فراوری اظهار کرد :این موضوع را به شدت رد میکنم
چرا که مرغ از زمان تولید تا زمانی که وارد چرخه کشتار میشود
توسط ناظران و دامپزشکان تحت نظارت قرار میگیرد و چنین
مسئله ای به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی دربخش دیگری از سخنان خود درباره سالمت استفاده از
خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس تصریح کرد :ما یک سری
ضایعات در تولید گوشت سفید و قرمز داریم که این ضایعات
خوراکی و غیرخوراکی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه  ۱۲درصد در حوزه گوشت قرمز و ۸۸
درصد در حوزه گوشت سفید به عنوان ضایعات هدر میرود،
خاطرنشان کرد :در حالی که اگر بتوانیم با توجه به استانداردهای
روز دنیا این ضایعات را به ضایعات خوراکی مانند خمیر مرغ
تبدیل کنیم ،ارزش افزوده بیشتری دارد.

مدیرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
خراسان رضوی گفت :میزان اعتبارات
اشتغالزایی در استان از  140میلیارد
ریــال پــارســال ،بــا حــدود چهاربرابر
افزایش ،امسال به  540میلیارد ریال
رســیــد .محمود احــمــدی در حاشیه
نشست شورای هماهنگی مدیران دستگا ههای اجرایی تابع
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خراسان رضوی طی گفتوگو
با ایرنا بیان کرد 470 :واحد صنعتی و  14هزار و  469نفر متقاضی
در سایت کارورزی اشتغال این استان ثبت نام کرده که  2هزار و
 561نفر از این تعداد تأیید شدهاند.
وی سهم کارورزی اشتغال خراسان رضوی را برای امسال  5هزار و
 265نفر ذکر کرد و افزود :در قالب این طرح ،با همکاری ادارهکل
فنی و حرفهای ،با هدف افزایش مهارتآفرینی ،آموز شهای
الزم به افراد داده میشود .وی ادامه داد 81 :هزار و  130نفر
از بیمهشدگان تأمین اجتماعی در این استان جذب بازار کار
شدهاند که این میزان در سطح کشور  400هزار نفر است.
وی این آمار را نشانگر تالش دولت برای بهبود فضای کسبوکار
توأم با پرداخت حق بیمه توصیف کرد.

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در
شمال و شرق کشورگفت :طی چند ماه
آینده چهار نمایشگاه اقتصادی استان
خراسان رضوی در خارج از کشور برگزار
م ـیشــود .غالمعباس اربـــاب خالص
درگفتوگو با ایرنا افــزود :از جمله این
نمایشگاهها ،نمایشگاه اقتصادی ایران در تاتارستان است که در پی
سفر استاندار خراسان رضوی به تاتارستان و سفر رئیس جمهوری
تاتارستان به خراسان رضوی برگزار میشود.وی اظهارکرد :طی این
دیدارها موضوعات مختلف از جمله برگزاری نمایشگاه اقتصادی،
تجاریجمهوریاسالمیایراندرتاتارستانموردموافقتقرارگرفت
که با در اختیار گذاشتن فضای  1300متر مربعی در قازان ،آذر ماه
امسال برگزار خواهد شد .وی گفت :همچنین نمایشگاه دیگری از
سویجمهوریاسالمیایراندرآلماتیبرگزارمیشودونمایشگاهی
نیز دی ماه امسال در کابل برگزار خواهد شد .ارباب خالص افزود:
برگزاری نمایشگاه دیگر تجاری خراسان رضوی نیز در هرات در حال
پیگیری اســت.وی اظهارکرد :تالش میشود برگزاری اینگونه
نمایشگاههادرراستایتوسعهمناسباتاقتصادیوفرهنگیبادیگر
کشورهاافزایشیابد.

خبر اقتصاد

پرداختطلبسپردهگذاران

خانه ملت :عضو کمیسیون کــشــاورزی
مجلسگفت :رشد قــارچ گونه موسسات
مالی واعتباری باید با نظارت جامع توسط
بانک مرکزی متوقف شود اما متاسفانه این
مهم به نحو مطلوب انجام نشده است.علی
بختیاری گفت:اکثرکسانی که در موسسات
مالی واعتباری منابع مالیشان را سپرده
گذاری کردند با مشکل روبهرو هستند.

قاچاق،معضلتولید

آفتاب:وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
یکی از معضالت اساسی تولید در کشور نبود
مرزبانی صحیح و سالم و همچنین باز بودن
مسیر قاچاق به داخل کشور است .محمد
شریعتمداری افزود :این نوع مرزبانی ،نظام
تعرفه حمایت از تولید را مخدوش میکند ،ما
«در» را کوچک میکنیم و دشمن اقتصادی
از «دیوار» وارد میشود.

هزینههدفمندییارانهها

ایلنا:عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:
هزینههای جاری کشور در سال ۹۶حدود
 ۳۴۰هزار میلیارد تومان بوده که  ۴۳هزار
میلیارد تومان در بخش هدفمندی یارانهها
هزینه شده است.غالمرضا کاتب گفت:
بــزرگتــریــن بــحــران آیــنــده کــشــور ،بحران
هزینههای جاری کشور است.

بازارگوشتقرمزدررکود

مهر :مــلــکــی ،رئــیــس اتــحــادیــه گوشت
گوسفندی با بیان اینکه رکود شدیدی بازار
گوشت را فراگرفته است ،گفت :احتمال
میدهیم طی روزهای آینده قیمت گوشت
گوسفندی روندکاهشی یابد.

نظارتبربیتکوین

ایرنا:ناصر حکیمی،معاون بانک مرکزی
از پیگیری بــرای ساما ندهی بیت کوین
از سوی قوه قضاییه و دادستانی خبر داد
و گفت :ما دربــاره شکل گیری معامالت
هرمی ایــن ارز ،نامهنگار یهای متعدد
کردهایم.وی دربــاره اجــرای سیاستهای
بانک مرکزی برای فناوران مالی(فین تک)
افزود :سیاستنامهای در حوزه فین تکها
تدوین شدهاست و در یکسال و نیم آینده
بهاجرادرخواهدآمد.

خریدزعفرانتضمینی

تسنیم:مدیرکل تعاون روستایی خراسان
رضــوی گفت ۱۳۰۰ :کیلوگرم زعفران
در خــراســان رضــوی از  ۵مرکز خریداری
شد هاست.مجید چاالک اظهارکرد :طبق
ابالغی که از طرف وزیــر جهاد کشاورزی
انجا مشد ه خرید امانی و توافقی زعفران
در اســتــان خــراســان رضـــوی آغـــاز شده
است.

اعالممیزاننقدینگی

ایسنا:بر اســـاس اعـــام بــانــک مــرکــزی،
نقدینگی شهریور به  ۱۳۸۹هزار میلیارد
تومان رسید؛ ضمن اینکه سپرد هگذاری
کوتا همدت در نظام بانکی ،با  ۸.۹درصد
کاهش جــای خــود را بــه ســپــردهگــذاری
بلندمدت دادهاست.
بازارچه

جدول نرخ سکه

آییننامه توسعه و ایجاداشتغال روستاها ابالغ شد

رتبهدوماستاندراعتباراتمشاغلروستایی

موسوی -آییننامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
در مناطق روستایی از سوی معاون اول رئیس
جمهور ابالغ شد که بر این اساس ،بیشترین سهم
به کشاورزی و منابع طبیعی با  ۴۵درصد از کل
منابع مالی اختصاص یافتهاست.همچنین
10درصد از اعتبارات نیز به حوزه صنایع و معادن
کوچک تخصیص مییابد.
در این آییننامه سهم هرکدام از استانهای کشور
از اعتبارات اشتغال پایدار روستایی نیز مشخص
شد هاست.براساس جدول اعالم شده استان
سیستان و بلوچستان با سهم 5/46درصـــد و
خراسان رضوی با 5/09درصد بیشترین سهم از
اعتبارات را به خود اختصاص دادهاند.

در ایــن بــاره مدیر مرکز کارآفرینی و اشتغال
جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت :توجه
به اشتغال روستایی سهم بهسزایی در کنترل
مهاجرت به کال نشهرها و مهار حاشیه نشینی
دارد.
جــواد سخدری افـــزود :در ســالهــای گذشته
مشکل بیآبی باعث شد تا روستاییان به امید
یافتن اشتغال راهی کالن شهرهایی مانند مشهد
شده و بر جمعیت حاشیه نشین این شهر افزوده
شود از این رو باید با گسترش تعاریف اشتغال
در روستاها جاذبه ماندگاری در آن ها را افزایش
دهیم.
وی ادامــه داد :به عنوان مثال باید حمایت از
صنایع دستی در روستاها را افزایش دهیم و یا
اینکه بحث گردشگری روستایی را ترویج دهیم
چرا که هماکنون کم آبی باعث شده تا توسعه
کشت محصوالت با مشکل مواجه شــود.وی
افــزود :همچنین در صورت افزایش بهره وری
در زمینهای کشاورزی نیاز به نیروی انسانی
در آن ها کاهش مییابد از این رو تمرکز بر روی
صنایع کوچک و دستی در روستاها ضرورت
مییابد.

رئیس انجمن ماشینسازی خراسان رضوی خبر داد

صنعت قطعه سازی استان در مسیر رونق
رئیس انجمن ماشینسازی خراسان رضوی از
بهبود وضعیت صنعت قطعه سازی در خراسان
رضوی خبر داد و گفت :وضعیت صنعت قطعه
سازی نسبت به دوسال گذشته بهتر شدهاست
به طوری که هم اکنون مدت زمان پرداخت طلب
واحدهای قطعه سازی استان کاهش یافتهاست.
به گزارش شهرآرا،محسن شرکا افزود:هر چند
هماکنون پرداخت طلب واحدهای قطعه ساز
تا شش ماه نیز طول میکشد اما در سا لهای
گذشته این مدت حتی بیشتر از این بودهاست.
وی با بیان اینکه صنعت قطعهسازی یکی از صنایع
پیشران در توسعه محسوب میشود،گفت:
خراسان رضوی قابلیتهای زیادی در این صنعت
داشته و حمایت از واحدهای مستقر در این استان
به کاهش بیکاری کمک زیادی میکند.
ابوالقاسم آروند،عضو انجمن خودرو و نیرو محرکه
خراسان رضوی نیز با تایید بهبود وضعیت صنعت
قطعهسازی استان گفت :واحدهای قطعه ساز
خراسان رضوی به غیر تامین برخی از نیازهای
صنایع خــودروســازی داخــل استان نیازهای
صنایع خودروسازی بیرون استان را نیز تامین
میکنند.

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

126,445

سکۀ تمام

۱,383,900

نیمسکه

691,۰۰۰

ربع سکه

391,۷۰۰

سکۀ یکگرمی

257,۰۰۰

جدول نرخ ارز

نوع

وی با بیان اینکه خراسان رضوی رتبه سوم صنعت
قطعهسازی کشور را دارد،گفت :یکی از مسائل
صنعت قطعهسازی کوچک بودن واحدها است
که راه حل آن نیز تالش برای ادغام واحدهای
خــرد اســت.بــرایــن اســاس باید زنجیره ای از
واحدهای تولید قطعه به وجود بیاوریم تا از این
طریق بتوانیم هزینه تمام شده تولید قطعه در
خراسان رضوی را کاهش بدهیم.وی بیان کرد:
صنعت خودروسازی بدون زنجیره قطعهسازان
راه به جایی نمیبرد  ،بنابراین برای اینکه صنعت
قطعهسازی رونق بیشتری بگیرد ،باید بتواند در
تیراژ اقتصادی ،قدرت تامین قطعات را داشته
باشد.

قیمت

(تومان)

دالر

4090

یورو

4786

پوند

5455

درهم امارات

1118

لیرترکیه

1080

جدول ارزاق

نوع

مرغ کشتار روز
ران مرغ

(بسته بندی)

سینه مرغ

(بسته بندی)

قیمت

(تومان)

6150
6700
7900

ماهی قزل آال

12400

سردستگوسفندی

36800

چرخ کرده

30700

قلوهگاهگوسفند

26800

ران بره نرینه

40000

