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رئیس اتاق اصناف ،ساز افزایش قیمت نان را کوک کرد

یادداشت
دکتر جواد سخدری

کیفیتناندرتنورگرانی

*

نرخاندکبهرهوریسرمایه
مشکلاقتصادایران

عکس :آرشیو

*عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد

نان حتما 15درصد گران نمیشود

با این حال دبیراتاق اصناف مشهد با بیان اینکه
تصمیمی برای گرانی نان گرفته نشده است ،میگوید:
اگر تصمیم بر افزایش قیمت نان گرفته شود این مسئله
ابتدا در کشور تصویب و بعد تصمیمگیری دربــاره
قیمت نان به هر استان سپرده میشود تا بسته به انواع
نانها و هزینهها قیمت نهایی تصویب شود.
عبد ا ...افشاری با بیان اینکه اعالم رقم 15درصد به
منزله گرانی نان تا این رقم نیست،می افزاید :حتی اگر
قیمت نان هم قرار باشد افزایش یابد براساس صحبت
رئیس اتاق اصناف شهرهای مختلف میتوانند تا
15درصد قیمتها را تغییر دهند براین اساس ممکن
است برخی از استانها قیمت نان را کمتر از این رقم

تغییر دهند .وی با بیان اینکه نانواییها در چند سال
اخیر به دنبال اصالح قیمتها بوده اند،گفت:در سه
سال گذشته هزینههای کارگری و حاملهای انرژی
گــران شد اما نرخ نا نهایی که آرد دولتی دریافت
میکنند تغییر نکرده است از این رو یکی از تقاضاهای
نانوایان افزایش قیمت نان بــوده اســت .دبیراتاق
اصناف مشهد بیان میدارد :البته نانواییهای آزادپز
تابع قیمتگذاری دولتی نیستند و نرخ آنها به صورت
رقابتی تعیین میشود از این رو موضوع تغییر نان فقط
مربوط به نانواییهای دولتی است.

تصمیمی بر گرانی نان نداریم

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه تغییر
قیمت نان در دستور کار سازمان قرار ندارد،میگوید:
تا این لحظه مصوبهای مبنی بر تغییر قیمت نان به
دست سازمان نرسیده از این رو نمیتوان در باره میزان
افزایش قیمت اظهار نظر کرد.
علی غــفــوری مــقــدم م ـیافــزایــد :اکــنــون بیشتر
نانواییهایی که با نرخ دولتی نان ارائه میکنند در
شهرستانهای خراسان رضوی فعال هستند و بخشی
از نانواییهای مشهد نیز در مناطق مختلف همچنان
نان به نرخ دولتی ارائه میدهند .این نانواییها تا
زمانی که به صورت رسمی قیمتها تغییر نکرده،
قیمتهای خود را تغییر نمیدهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در چند سال اخیر
افزایش قیمت نان توانسته کیفیت را بهتر کند،بیان
میکند:در کنار توسعه نانواییهای آزادپز که به منظور
رقابتی کردن پخت و ارائه نان انجام شد اقداماتی برای
ارتقای کیفیت نان با همکاری دستگاههای مختلف
در استان صورت گرفته اســت.وی ادامــه میدهد:
براساس بررسی که علوم پزشکی انجام داده کیفیت
انواع نانها و بهویژه نان سنگک افزایش یافتهاست.
این افزایش قیمت شامل نانهای آزادپز و یارانهای
میشود.
غفوری مقدم درباره علت بهبود کیفیت نان میگوید:
کاهش سبوسگیری یکی از مهمترین عوامل بهبود
کیفیت نان بود هاست .اکنون میزان سبو سگیری
نانهای سنگک از 18درصد به  15و 12درصد کاهش
یافتهاست و به زودی به کمتر از 10درصد نیز میرسد.
وی اظهار م ـیدارد :نانواییهای دولتی در کاهش
سبوسگیری همراهی بیشتری از نانواییهای آزادپز
کرده اند چرا که آزادپزها برای جلب مشتری و اینکه
برخی نان سفید را بهتر میدانند،سبو سگیری
بیشتری دارند.

گرانی کیفیت نان را افزایش نمیدهد

با این حال عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد مشهد با بیان اینکه تجربه نشان داده
که گرانی نان کیفیت را افزایش نمیدهد،میگوید:

تصمیمهاییبرای
توسعهاشتغالروستایی

ورود128میلیوندالرسرمایه
خارجیبهخراسانرضوی

پرداخت۱۰درصدکسرشده
بهسپردهگذارانکاسپین

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اعالم
خبر آغــاز توسعه اشتغال در مناطق
روستایی کشور ،از برگزاری نشستهای
منطقه ای و ملی برای پیشبرد اشتغال
روستایی در کشور خبر داد.
بــه گـــزارش آفــتــاب،عــلــی ربیعی در
پایان نشست کارگروه ملی اشتغال روستایی افــزود :ازجمله
تصمیمهای گرفته شده در این نشست ،می توان به ایجاد کمیته
آموزش روستایی با تأکید بر رسته های روستا با مسئولیت سازمان
آموزش فنی و حرفه ای و دستگاههای مجری اشتغال اشاره کرد.
وی بیان کرد :نحوه ارائه تسهیالت و تضامین توسط بانک ها،
ایجاد نهادهای کلینیک مشاوره و مشاوره هدایت متقاضیان
و همچنین برنامه ریــزی بــرای بــازار فــروش و اتصال بازارها و
برنامهریزی برای چرخه اقتصادی کار از جمله مباحث دیگر در این
نشست بود .ربیعی افزود :چگونگی سیستم نظارت و پایش نیز از
جمله موضوعاتی بود که در کارگروه ملی اشتغال روستایی بر آن
تأکید شد .از جمله طرح های اشتغال فراگیر که وزارت تعاون،کار
و رفاه اجتماعی آن را در کشور پیگیری میکند ،طرح «یکهزار
روستا یکهزار تعاونی» است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی
استان خراسان رضوی گفت :از ابتدای
امــســال  128میلیون دالر سرمایه
خارجی وارد استان شده است.
سیدمهدی رمضانی در گفتوگو با ایرنا
اظهارکرد :این میزان سرمایه وارده به
استان از ابتدای امسال تا نیمه آبان ماه ثبت شده که  94میلیون
دالر آن بدون تضمین دولت و  35میلیون دالر با ضمانت دولتی
است .وی با بیان اینکه خراسان رضوی رتبه نخست کشور از لحاظ
تعداد طر حهای سرمایهگذاری خارجی را دارد ،افزود :امسال
 22طرح سرمایهگذاری خارجی استان در هیئت سرمایهگذاری
خارجی مطرح شد که  16مورد آن به تصویب رسید.مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت :میزان تکلیف شده
ساالنه جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کل کشور 15
میلیارد دالر است که سهم این استان از این رقم یک میلیارد دالر
تعیین شده است.
وی مبلغ سرمایهگذاری خارجی مصوب استان را تا پایان آبان ماه
امسال  578میلیون دالر اعالم و بیان کرد :این رقم پارسال 162
میلیون دالر و در سال  94معادل  32میلیون دالر بودهاست.

رئیس کل بانک مرکزی گفت :مبلغ ۱۰
درصــدی که از سپردهگذاران زیر ۲۰۰
میلیون تومان کاسپین کسر شده بود،در
حال بازپرداخت به سپردهگذاران است.
به گــزارش خانه ملت ،ولــی ا ...سیف
گفت :مبلغ200میلیون تومان به تمامی
سپردهگذاران اعم از سپردهگذارانی که زیر  200میلیون تومان و
بیش از این ارقام سپردهگذاریکردهاند،پرداخت شود.رئیس کل
بانک مرکزی افزود:اکنون شعب کاسپین با خطوط اعتباری که
بانک مرکزی باز کردهاست،پاسخگوی سپردهگذارانی است که
برای دریافت سپرده خود مراجعه میکنند و به تدریج تمامی
سپردهگذاران را در نظر میگیرد .وی ادامه داد :مابقی سپرده
مشتریان که باالی  200میلیون تومان سپردهگذاری کردهاند پس
از شناسایی امــوال جدید پرداخت میشود .وی تصریح کرد:
جلساتی به صورت منظم با نمایندگان سران سه قوه برگزار میشود
که یکی از تصمیمات جدید در این جلسات درباره تعاونی وحدت و
افضلتوسبودکهپیشبینیشدتامبلغصدمیلیاردتومانپرداخت
شودکهالبتههنوزتصمیمنهاییدراینبارهگرفتهنشدهاست،البته
سپردهمشتریانتا3میلیونتومانپرداختشدهاست.

نوسازیصنعتیدردستور

ایرنا:وزیرصنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر
ضرورت حرکت اهرمی منابع بانکی در اقتصاد
ایران گفت :نوسازی صنعتی در دستور کار
وزارت صنعت ،معدن و تجارت قــرار دارد.
محمد شریعتمداری گفت :جای یک بانک
تخصصیبرایتامینمالیواحدهایکوچکو
متوسط در ایران خالی است که صنعت و معدن
میتواند نقش هدایتگر را در این موضوع که
یکیازنیازهایکشوراست،ایفاکند.

علتگرانیسکه

ایلنا:رئیس اتحادیه طال وجواهر تصریح کرد
که افزایش قیمت سکه تحت تاثیر افزایش نرخ
ارز اتفاق افتاده است .به گفته کشتی آرای،
تعدادی از واحدها با تفاوت قیمت بیشتری
سکه را میفروشند چون این تصور برایشان به
وجود آمده است که اگر بخواهند خرید کنند
دچارزیانمیشوند.بهنظرمیرسدباالتهاباتی
کهایجادشدهقیمتهاواقعینیست.

وضعیتسهامعدالت

باشگاه خبرنگاران:مشاور رئیس کل سازمان
خصوصی سازی گفت :پس از گذشت ده
سال به سهامداران ،برای جبران کمبود سهم
خود مهلت هفت ماهه داده شد.سبحانی
اظــهــارکــرد :ســوددهــی سهام عدالت هر
فرد وابسته به میزان واریزی اقساط است.
شرکتهایی کــه سهم آ نهــا خــریــداری
شد هاست ،سود را به سازمان خصوصی
ســازی اعطا کــرده و این نهاد ،مبالغ را به
حساب خزانه واریــز میکند و اگر حساب
عدالت سهامدار به سقف یک میلیون تومان
رسید میتوانند از آن بهره ببرند.

ساماندهیموسساتمالی

خانه ملت:نماینده مردم نهبندان و سربیشه
در مجلس،گفت :ساما ندهی مطالبات
مشتریان موسسات مالی و اعتباری با
بازگشت اصــل سپرده و تعیین سودهای
متعارف ســپــرد هگــذاران عملیاتی شود.
افضلی گفت :باید با برنامه ریزی اصولی،
ساختاری ترسیم شودکه شهروندان عالوه
بردریافت اصل سپرده که حق قانونیشان
اســـت ،ســـودهـــای مــتــعــارف نــیــز بــرای
سپرد ههایشان در نظرگرفتهشود تا حقوق
مشتریان پایمال نشود.

مسکنمهرخالی

آفتاب :عضو کمیسیون عمران مجلس ،با
بیان اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر
با پیشرفت بیش از  ۸۰درصد جزو واحدهای
خالی از سکنه محسو ب میشوند ،گفت:
دریافت مالیات از خانههای خالی میتواند
بازار مسکن را به توازن قیمتی نزدیک کند.
اقبال محمدیان گفت :مسکنهای مهر
خالی ماندهاند.

شرایطوارداتتلفنهمراه

اقتصاد نیوز:مسافرانی که قصد آوردن گوشی
به کشور را دارند باید در بدو ورود به گمرک
گوشی را اظهارکنند و صرفا برای یک دستگاه
تلفن همراه با پرداخت حقوق گمرکی و دو
برابر سود بازرگانی و عوارض ،شناسه گوشی
را در سامانه مسافری ثبت کنند.
بازارچه

جدول نرخ سکه

در نشست تولیدکنندگان با معاون اقتصادی استاندار مطرح شد

حمایتویژهازواحدهایصنعتیومعدنیاستان

جزایری-در نشست هیئت مدیره خانه صنعت،
معدن وتجارت استان با سرپرست معاونت اقتصادی
و سرمایهگذاری و مدیرکل دفتر هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی چگونگی بهبود
فضای کسب و کار و توسعه سرمایهگذاری بررسی شد .
به گزارش شهرآرا ،در این نشست علی رسولیان با بیان
اینکه ازمحل یارانه سود  6هزار میلیارد ریال تسهیالت
توسعه شاخصهای اقتصادی ،معادل  240میلیارد
ریال به دستگا ههای اقتصادی استان ابالغ شده
است ،گفت  :با مشارکت تشکلهای اقتصادی وخانه
صنعت  ،معدن و تجارت استان ،واحدهای تولیدی
واجد شرایط از این یارانه برخوردار میشوند .
وی با اشاره به لزوم توسعه بازار اوراق بهادار در استان
اظهارکرد  :ایــن بــازار میتواند بخش عمد های از
سرمایههای خرد را وارد بخش های مولدکند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و استانداری
خراسان رضوی با اشــاره به حجم  63هزار میلیارد
تومانی منابع بانکی استان و نیز منابع بانکی مازاد
تصریح کرد  :برای بهبود روند سرمایهگذاری در حال
ایجاد سامانه الکترونیکی سرمایهگذاری هستیم .
وی خواستار مشارکت بیشتر تشکلها و بهویژه خانه
صنعت ،معدن و تجارت استان در تجهیز سرمایه و
بهبود روند سرمایهگذاری در استان شد و اظهارکرد:
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طی دهههای گذشته برنامههای توسعه
زیادی در ایران به اجرا درآمدهاند که هرکدام
موفقیتها و ناکامیهایی داشتهاند.
با این حال درهمه آ نهــا بحث استفاده
نکردن بهینه از منابع مطرح بود هاست
به طوری که به میزانی که سرمایهگذاری
در پروژ ههای مختلف میشد،بهرهوری
نداشتهایم.
ما هماکنون با محدودیت شدید منابع
مواجهیم.وضعیت آب استان تنها در
سه دشــت ،غیربحرانی اســت 22 .دشت
ممنوعه و  11دشت بحرانی داریــم؛ این
یعنی در  10سال آینده آب این دشتها
تمام میشود.با این حال شیوه استفاده از
منابع آبی ما همچنان سنتی بود ه و بخش
قابل توجهی آب هدر می رود.
در حوزههای دیگر مانند انرژی و بهرهوری
واحدهای تولیدی نیز همین مشکل را
داشتیم به طوری که نمیتوانیم از ظرفیت
کــارخــانـههــای احـــداث شــده بــه خوبی
استفادهکنیم.
در واقع چالش امروز این است که بیشتر
از منابعی کــه در اختیار داریـــم هزینه
میکنیم و در پــایــان هــم درآمـــد زیــادی
کسب نمیکنیم.منابع بسیاری هزینه
میکنیم اما اشتغا لزایی رشد نمیکند
به ایــن معنا که سرمایهگذار یهای ما
بهرهوری ندارد ،به عنوان مثال در استان
خراسان رضوی بیکاری دانشآموختگان
دانشگاهی زیاد است اما از سویی با وجود
نداشتن نیروی آموزش دیده و ماهر مواجه
هستیم.
این موضوع نشان میدهد نیروی کاری که
از دانشگاههای کشور خارج میشوند فقط
منابع و دانش برای آ نها هزینه کرد هایم
بــدون اینکه خــروجــی مناسبی داشته
باشیم.
در بخش اقــتــصــادی بسیار مهم است
که نیروی کــار ،تجربه ،سرمایه و توسعه
فناور یهای سخت را همزمان در نظر
بگیریم و اگر میخواهیم توسعه بهرهوری
داشته باشیم باید به فناور یها اهمیت
دهیم.عناصر کلیدی مهم در توسعه مبتنی
بر کارآفرینی پــارادایــم غالب در توسعه
پایدار ،تخصیص اثربخش منابع ،مدیریت
فــرص ـتهــای ســرمــای ـهگــذاری ،توسعه
قابلیتهای فناورانه و محیط حامی کسب
و کار است .این شاخصهها بیانگر این است
که مطالعات و حوزههای اقتصادی باید
متمرکز در این حوزهها باشد.
یکی از راهکارهای افزایش نرخ بهرهوری
سرمایه در کشور ما حمایت از فناوریهای
بــومــی اســت.زمــانــی م ـیتــوانــیــم نــرخ
بهرهوری از سرمایه را افزایش دهیم که
با سیاستهای اعمالی داخلی بتوانیم
فناوری داخلی را گسترش داده و دراین راه
توسعه و گسترش ،سرمایه گذار خارجی
را جذب کنیم.این البته به منزله نداشتن
تعامل مستمر با دنیا نیست.
متاسفانه ما فناوری را وارد کشور میکنیم
اما نرم افــزار و دانش افــزار را وارد نکرده و
درنتیجه نمیتوانیم بومیسازی داشته
باشیم.این مسئله سبب شد هاست تا نرخ
بازده بسیاری از فناور یها ی وارداتــی به
ایــران کمتر از حد انتظار باشد.کارخانه
جدید احداث میکنیم اما در قبال پولی که
دادهایم کاال تولید نمیکنیم و یا استهالک
دستگاهها را باال میبریم.
امروز باید نقشه راه کشور را تهیه و با حل
و فصل مسائل از طریق نــوآوری به سمت
تهیه نقشه توسعه فناوری حرکت کنیم تا
حرف تازه ای بزنیم ،نه اینکه با استفاده
از راهکارهای خارجی به دنبال تقویت
اقتصاد خود باشیم.
کپیکاری از سیاستهای سایر کشورها
اشتباه محض است چون فرهنگ و اجتماع
ما متفاوت از آ نهاست و با این اقدام تنها
خود را دچار مشکالت جدیدتری خواهیم
کرد.
مهمترین ابزار حل و فصل مسائل جوامع از
طریق کارآفرینی انجام میشود.کارآفرین
هر روز چیزی جدید خلق میکند و در
حقیقت بــایــد گفت کسب و کــار بــه دو
صــورت اســت؛ یکی کارآفرینی کــه هر
روز به دنبال نــوآوری و دوم خوداشتغالی
کــه شــاغــل در یــک مــســیــر اســت.اگــر
میخواهیم تحقق اقتصاد مقاومتی را
داشته باشیم باید به کارآفرینان بیشتر بها
داده و سه حلقه بنگا ههای خصوصی،
دانشگاه و دولــت را در کنار هم داشته
باشیم.

موسویزاده-درحالیکهدرسهسالاخیرقیمتناندر
نانواییهایی که آرد دولتی دریافت میکنند،تغییری
نکرده ،روزگذشته رئیس اتاق اصناف از موافقت ستاد
تنظیم بازار با افزایش  ۱۵درصدی قیمت نان خبر داد.
علی فاضلی در حاشیه دهمین اجالس دوره ششم
نمایندگان اتاق اصناف در پاسخ به آخرین وضعیت
قیمت نان توضیح داده است که در آخرین جلسه ستاد
تنظیم بازار یکی از بحثهای مطرح شده مربوط به
افزایش قیمت نان بود،همچنین وی با بیان اینکه در
این زمینه درخواست اتحادیهها افزایش حداقل ۳۰
درصدی قیمت بوده است ،گفت که در جلسه مذکور
موافقت شد افزایش قیمت در حد  ۱۵درصد و به شرط
افزایش کیفیت نان باشد.
تاکید رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر صدور مجوز
گرانی نان به شرط افزایش کیفیت دوبــاره موضوع
نسبت بین قیمت و کیفیت نان را در اذهان عمومی
زنده کرد زیرا از دیرباز در آستانه گرانی نان زمزمه
بیکیفیت بودن و نسبت آن با قیمت اندک نان مطرح
و در نهایت با صدور مجوز افزایش قیمتها وعده داده
میشد که به زودی کیفیت نانها بهتر خواهد شد اما
در عمل شهروندان شاهد بودند که کیفیت نان چندان
تغییر نمیکند .با این حال کیفیت تنها بهانه افزایش
قیمتها نیست بلکه موضوع افزایش هزینه نانواییها
و ضرورت حل مشکل دخل و خرج آنها نیز از عواملی
بوده که سبب شده تا در سه سال اخیر نانوایان به دنبال
تغییر قیمت نان باشند.

کیفیت پایین نان را نباید مربوط به مرحله پخت
دانست زیرا بخش زیادی از مشکل ریشه در مرحله
کشت و فراوری نان دارد.
علیرضا سوهانی میافزاید :در کشور ما بیشتر بر روی
افزایش تولیدگندم تاکید میشود،این مسئله سبب
شده تا کشاورزان به سمت ارقــام پر محصول گندم
بدون توجه به کیفیت نانوایی آنها بروند .برای همین
گندمهایی تولید میشود که کیفیت نانوایی اندکی
دارند.
وی بیان میدارد :همچنین درکشور ما گندمهایی که
کیفیت متفاوتی دارند با یکدیگر مخلوط و آرد آنها
گرفته میشود.این کار در حالی انجام میشود که
اختالط این گندمها باعث میشودکه یکی پروتئین
بیشتری داشته ویکی دیگر کمتر به کیفیت نان
صدمه بزند.سوهانی میگوید :کیفیت پایین گندم
وارداتــی نیز از دالیل دیگر پایین بودن کیفیت نان
است .متاسفانه نظارتی برکیفیت گندم های وارداتی
نمیشود همین مسئله سبب میشود تا در برخی
از مواقع با گندمی که آردش برای پخت بیسکویت
مناسب است،نان پخته شود.
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه
آزاد مشهد ادامــه میدهد :اکنون استانداردهایی
که کشورهای افغانستان و عراق برای واردات گندم
در نظر میگیرند بسیار بیشتر از ایران است .وقتی
گندم با کیفیت اندک وارد میکنیم نباید انتظار نان
با کیفیت داشته و بعد صورت مسئله را با گرانی حل
کنیم.
این استاد دانشگاه میگوید :از تنور گرانی نان کیفیت
بیرون نمیآید و مردم فقط هزینه بیشتری پرداخت
خواهند کرد .وی میگوید :زمانی پیشنهاد دادم برای
افزایش کیفیت نان به آردها مقداری آرد چاودار اضافه
شود با وجود اینکه این مسئله از نظر علمی درست
است اما این کار عملی نشد.
در شرایط این روزها دوباره زمزمه گرانی نان مطرح
شده که شهروندان اعتقاد دارند همچنان کیفیت نان
تفاوتی با چند سال قبل که گران شد ،ندارد از این رو اگر
قرار است بازهم نان گران شود،کیفیت تنها بهانهای
برای تغییر قیمتها است.براین اساس باید برای
ارتقای کیفیت نان فکر دیگری کرد وبا اصالح چرخه
تولید و فراوری این مشکل چند دهه را حل کرد.

خبر اقتصاد

خانه صنعت ،معدن و تجارت استان درحوزههای
شناسایی واحدهای توانمند صنعتی و معدنی برای
حمایت دولتی ،چگونگی تشویق سرمایه گذاران ،حل
مشکالت سرمایهگذاران بزرگ ،تعیین اولویتهای
سرمایه گذاری در استان  ،رفع مشکل معدنکاران
و بهینهسازی مصرف آب کمک موثری میتواند به
مدیریت استان کند .
وی در ادامه با بیان اینکه فضای کسب و کار و صادرات

استان در چند ماه گذشته در مسیر بهبود قرارگرفته
است ،ادامه داد  :برای تحقق برنامه اشتغال استان
باید به سمت سرمایهگذاری و بازارهای جدید حرکت
کنیم .
علی رسولیان همچنین گفت :آییننامه اجرایی
برنامه اشتغال فراگیر کشور به استان ابالغ و درکارگروه
اشتغال استان تعیین تکلیف شدهاست.
وی گفت :بر اساس این برنامه سهم خراسان رضوی

از تسهیالت  200هزار میلیارد ریالی برنامه اشتغال
فراگیر 18هزار و  486میلیارد ریال است.
در ایــن نشست مهندس حسن حسینی،رئیس
خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی هم در
سخنانی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی میتوانند
بخش عمده ای از گرههای موجود در حوزه کسب
وکار را باز کنند ،ادامــه داد :امیدواریم در ارزیابی
مدیران دستگاههای اجرایی نظرات بخش خصوصی
نیز لحاظ شود ،زیرا با وجود همه تال شها وضعیت
عمومی کسب وکار نامساعد است .
وی ادامه داد  :از آنجایی که بسیاری از مشکالت در
کشور با عزم جدی مسئوالن ظرف مدت کوتاهی
رفع شده است  ،چالش های تولید نیز با عزم فراگیر
مسئوالن قابل حل است .فیروز ابراهیمی ،دبیرکل
خانه صنعت ،معدن و تجارت نیز در این نشست با
اشاره به صدورکارتهای کارآفرینی برای واحدهای
خو شنام و پیشروی استان  ،خواستارحمایت و
برنامهریزی استانداری و دستگا ههای ذ یربــط از
دارندگان این کارتها شد  .وی در ادامه با اشاره به
پیگیری های دو ساله برای عضویت در ستاد اقتصاد
مقاومتی و کارگروه اشتغال استان تصریح کرد :جای
تشکل فراگیری چون خانه صنعت ،معدن و تجارت در
این ستاد و کارگروه مهم استان خالی است .

قیمت

نوع

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

125,313

سکۀ تمام

۱,388,000

نیمسکه

697,۰۰۰

ربع سکه

392,۷۰۰

سکۀ یکگرمی

258,۰۰۰

جدول نرخ ارز

قیمت

نوع

(تومان)

دالر

4110

یورو

4796

پوند

5449

درهم امارات

1121

لیرترکیه

1080

جدول ارزاق

قیمت

نوع
شکر
روغن مایع
کره

3000

( 810گرمی)

( 100گرمی)

تخم مرغ
برنج پاکستانی

5200
3200
6200

(درجه )1

عدس کانادایی
لپه
ماست

(تومان)

( 850گرمی)

7300
6200
8200
3000

