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بررسی توسعه مشاغل خانگی در مناطق کمبرخوردار مشهد
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بوم مدل کسب و کار

 .1بخش مشتریان
مشتریان میتوانند بر اساس خواستهها و
ویژگیهای مختلف تقسیم بندی شوند .در
واقع باید بدانید که مشتریان شما چه کسانی
هستند؛ نیازشان چیست و در مورد محصول
شما چه فکری میکنند و چه احساسی
دارند.
 .2ارتباط با مشتریان
امــروزه ارتباط با مشتریان و حفظ آنــان از
اهمیت خاصی بــرخــوردار اســت .ارتباط
خوب با مشتری راز ماندگاری شماست.
راهکارهایی پیاده کنید تا تعامالت شما با آنان
بیشتر گردد.
 .3ارزش پیشنهادی
در این قسمت باید مشخص کنید که چه
ارزشهــایــی را بــرای مشتریانتان در نظر
میگیرید و چه نیازی را از آنان در رابطه با
محصو لتان میتوانید بــرآورده کنید و چه
ارزشی شما را از رقبایتان متمایز میکند.
 .4کانالهای توزیع
شما میتوانید ارزش پیشنهادی را از طریق
کانا لهای توزیع مختلف به مشتریان خود
برسانید و بررسی کنید که از چه کانالی
میخواهید خدماتتان را به مشتریان خود
ارائه دهید.
 .5جریان درآمد
در این قسمت شما باید بررسی کنید که از
ارزشهای پیشنهادی چطور کسب درآمد و
روشهای مختلف ایجاد جریان درآمدی را
بررسی کنید.
 .6فعالیتهای اصلی
مهمترین فعالیتهای شما بــرای اجــرای
ارزش پیشنهادی به چهگونه اســت و چه
فعالیتهایراهبردی برای ارائه محصول به
مشتری باید در نظر بگیرید.
 .7منابع اصلی
منابعی که برای خلق ارزش برای مشتری
ضــروری اســت و جــزو دارای ـیهــای شرکت
محسوب میشوند.
 .8شرکای کلیدی
برای بهبود فعالیت های کسب و کار خود چه
مشارکتهایی را باید انجام دهید و برای تمرکز
بیشتر روی فعالیتهای کلیدی خود چه
کارهایی را میتوانید به دیگران واگذار کنید.

 39درصد آموزشها در مشاغل خانگی منجر
به شغل میشوند

دنیای مشاغل خانگی به همان میزان که گسترده و
متنوع است ،به آموز شهای تخصصی نیز نیازمند
اســت .از این رو اداره کل فنی و حرفهای خراسان
رضوی با  63پایگاه آموزشی که  21مرکز آن دولتی
هستند ،بیشترین نقش را در این باره ایفا میکند.
مدیر کل فنی و حرفهای خراسان رضــوی در این
خصوص میگوید :در حوزه مشاغل خانگی در دو
بخش حاشیه شهرها و روستاها آموزشهای خود را
متمرکز کردهایم.افشین رحیمی با تأکید بر ظرفیت
تاثیرگذار زنان در توسعه مشاغل خانگی به عنوان
جامعه هدفی که در اشتغال مغفول ماند هاند،
میگوید :سال  95به سه هزار و  186نفر در حاشیه
شهر مشهد در رابطه با مشاغل خانگی آموزش دادهایم
که  39درصد آنها منجر به اشتغالزایی شدهاست.
این آمار در مجموع استان  54درصد است که البته
به این معنا نیست که  46درصد بقیه وارد بــازار کار
نمیشوند .بخشی از این آموزشها به دانشجویان،
دانشآموزان ،زندانیان و سربازان بودهاست که در
همان سال امکان اشتغال نداشتهاند و یا افرادی بوده
اند که قصد کار نداشتهاند.
وی همچنین بر توسعه مشاغل خانگی در روستاها
با هدف ماندگار کردن روستاییان و کاهش مهاجرت

آنها به حاشیه شهرها تأکید میکند و میافزاید :سال
 95در 100روستای هدف استانداری خراسان رضوی
به منظور توانمندسازی روستاییان و عشایر و توسعه
اشتغال و جلوگیری از مهاجرت به شهرها در پنج
دهستان ،یک میلیون و  800هزار و 802نفر ساعت یا
به عبارتی  12هزار و  854نفر آموزش مشاغل خانگی
را در  16رشته داشتهایم که از این تعداد  63هزار و
 80نفر ساعت در  10رشته مرتبط با مشاغل خانگی
بودهاست که امیدواریم تا پایان سال این آمار را به 160
هزار نفرساعت برسانیم.
رحیمی با تأکید بر نقش تاثیرگذار دیگر سازمانهای
متولی در فرایندهای حمایتی پــس از آمــوزش
میافزاید :در این زمینه تفاهمنامههایی با بسیج
سازندگی ،سپاه پــاســداران ،دفتر امــور روستایی،
کمیته امداد و سایر دستگاههایی که در روستاها نقش
ایفا میکنند به منظور تکمیل شبکههای حمایتی
بعد از آمــوزش از قبیل اعطای تسهیالت و وامهای
مشاغل خانگی داشتهایم و امیدواریم با استفاده از
ظرفیتهای آنان بتوانیم روستای پاک را که عبارت
است از روستایی که معتاد نداشته باشد ،بیکار نداشته
باشد و مهاجرتش صفر شود و  ...را در این روستاها
محقق کنیم.

 60درصد مشاغل خانگی زنانه است

وجود حجم زیادی از این نیروی کار ماهر و ارزان در

حاشیه شهرها بسیاری از کارگاههای تولیدی مشاغل
خانگی را به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر به این مناطق
کشانده است .اما آیا به همان میزان نیز نظارتهای
دقیق و برنامهریزیهای هدفمند برای جلوگیری از
سوءاستفادههای شغلی از این افراد وجود دارد؟
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی در خراسان رضوی
در پاسخ به این سؤال بر لزوم شبکه مشاغل خانگی با
نظارت دستگاههای متولی تأکید میکند و میگوید:
برخالف خیلی از شهرستا نهای دیگر که عمده
مشکلشان بازار است ،در اینجا به دلیل وجود زائر و
توریسم مذهبی بازار ایدهآل است .نکته مهم هدایت
و مدیریت آن است .دستگا ههای مختلفی در این
موضوع تسهیالت میدهند و اگر اصل قضیه به صورت
قوی مدیریت شود شرایط توانمندی برای مددجویان و
عامه مردم در مناطق حاشیه شهر فراهم میشود.
محسن مسعودیا نراد با اشــاره به اینکه بخشی از
این مدیریت قطعا باید بر جلوگیری از سودجویی
و سوءاستفاده کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی و
حمایتهای حقوقی از افــراد متمرکز شود،ادامه
میدهد :خیلی از افــراد به دلیل کال هبردار یها
و ســوءاســتــفــادههــای شغلی و ضــربــه زدنهـــای
عمدهفروشها شرایط بسیار نابهسامانی پیدا کرده و
ورشکست شدهاند.مسعودیانراد با اعالم اینکه سال
گذشته کمیته امــداد خراسان رضوی  6500شغل
در استان در مناطق حاشیهای ایجاد کرده است،

برگزاری نمایشگاه محصوالت خانگی در
پارکهای مناطق حاشیه شهر

عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
شورای شهر مشهد نیز میگوید :در این باره شهرداری
با حمایت و افزایش روزبازارها و شببازارها به عنوان
جایگاهی برای فروش محصوالت آنها میتواند به
این نوع از اشتغال کمک کند .البته سایر دستگاهها
نیز باید نقش خود را ایفا کنند و تا جایی که اطالع دارم
این موضوع بارها در استانداری و اتاق بازرگانی مطرح
شدهاست ولی به نظر میرسد یک عزم واحد مدیریتی
میخواهد که این موضوع عملیاتیتر شود تا بتواند
نقش موثری در اقتصاد خانوادهها در این مناطق به
ویژه در خانوادههای زنسرپرست داشته باشد.
محمد حاجیان شهری میافزاید :اگر آییننامه
اجرایی مشخصی در این بــاره تهیه شود که نقش
دستگاههای مختلف مانند شهرداری ،استانداری،
نــیــروی انتظامی ،بهداشت ،بهزیستی و دیگر
دستگا ههای متولی در ساما ندهی و را هانــدازی
این مشاغل تبیین شود  ،بهترین کمک به توسعه
ایــن مشاغل خواهد بــود که البته ایــن یک وظیفه
دولتی است .وی با اشاره به اینکه موضوع حمایت از
مشاغل خانگی تاکنون یک بار در کمیسیون مناطق
کمبرخوردار مطرح شدهاست ،میافزاید :با توجه
به اینکه معاونت خدمات شهری شهرداری معتقد
است پارکها محلی برای برگزاری نمایشگاه فروش
محصوالت این مشاغل نیستند، ،پیگیری کردهایم که
سازوکاری تبیین شود تا بتوانیم از فضای پارکها در
مناطق حاشیه شهر برای این منظور استفاده کنیم.

شیوههایسنتیجذبسرمایهگذار
درشهرهامنسوخشدهاست

فعالیتهایساختمانی
بیشترینحوادثکاررادارد

مبارزهبافساداقتصادی
نیازمنداقداماتجدیاست

جــزایــری-عــضــوهــیــئــت علمی گــروه
مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد با بیان
اینکهشیوههایسنتیجذبسرمایهگذار
در شهرها منسوخ شده است،گفت:برای
جذب سرمایهگذار در مشهد باید به سوی
برندسازی حرکت کنیم .علیرضا حدادیان
افزود:برندسازی از طریق بهبود فضای کسب و کار در شهر صورت
میگیرد.باید فضای اقتصادی و همچنین فرهنگی شهر را به سویی
ببریم که سرمایهگذار برای ورود سرمایه به آن رغبت نشان دهد .وی
ادامه داد :اما اگر چهره شهر به گونهای ترسیم شود که سرمایهگذاران
احساس کنند جو شهر علیه سرمایهگذاری است،هیچگاه
سرمایههای خود را وارد شهر نمیکنند .عضوهیئت علمی گروه
مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه امروز فن بازاریابی
یکی از رو شهـــای جــذب ســرمــایـهگــذار در شهرها محسوب
میشود،بیان کرد :امروز شهرها سعی میکنند با تلفیق برندسازی و
بازاریابی دسترسی خود به امکانات مالی را افزایش دهند.

ظهیری -عضو هیئت مدیره کانون
عالی شورای اسالمی کار کشور گفت:
متأسفانه بخش فعالیتهای ساختمانی
در رتبه اول حــوادث ناشی از کار قرار
دارد.احسان سهرابی با بیان اینکه طی
چند سال اخیر ،رتبه خراسان رضوی
درباره حوادث ناشی از کار بین رتبه سوم و چهارم در تغییر بوده
است ،اظهار کرد :متأسفانه از سوی پزشکی قانونی آمار حوادث
کار به روز نشده است.وی با اشاره به ارتباط مستقیم حوادث کار با
تولید ناخالص ملی ادامه داد :به طور قطع هر چه تعداد حوادث
کار در کارگاهها باال رود ،خسارتهای اجتماعی و مالی افزایش
خواهد یافت.سهرابی با انتقاد از نبود بازرسیهای مناسب در
رابطه با ایمنی کارگاهها ،افزود :در حوادث ناشی از کار ،کارگر و
کارفرما نقش بسزایی دارنــد امــا تشدید و هدفمند کردن
بازرسیهای دستگا ههای متولی به ویژه اداره در این مسئله
میتواند از بسیاری حوادث جلوگیری کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تأثیر
فساد بر میزان تجارت کشور گفت :برای
مبارزه با فساد نیازمند اقدامات جدی
هستیم؛ به طوری که باید هزینههای
ارتکاب فساد را باال برد.به گزارش ایسنا،
غالمحسین شافعی گفت :گستردگی
کانونهای فساد و شروع آن لزوم اقدامات جدی را برای حل این
معضل به وجود آورده است .طبیعتا فساد پیامدهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی گستردهای دارد که میتواند مسیر توسعه
اقتصادی را منحرف کند .وی تصریح کــرد :تضعیف امنیت
اقتصادی ،افزایش فعالیتهای زیرزمینی ،معضالت موجود در
بخش سرمایهگذاری و افزایش هزینههای معامالت ،بخش
کوچکی از آثار فساد به حساب میآید .فساد اعتماد عمومی را از
بین میبرد و سرمایههای اجتماعی را به نابودی میکشاند.
مطالعات مختلف نشان میدهد که فساد اداری میتواند رشد
سرانه یک کشور را بین یک تا هفت درصد کاهش دهد.

رشد سرمایهگذاری خارجی

آفــــتــــاب:افــــروز بــهــرامــی؛مــدیــرکــل
سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت،
معدن و تجارت با اعــام این که از ابتدای
دولت یازدهم تاکنون  ۱۱میلیارد دالر سرمایه
گــذاری خارجی در حــوزه صنعت ،معدن
و تجارت مدنظر قــرار گرفتهاست ،گفت:
آلمان ،ایتالیا و چین به ترتیب بیشترین میزان
سرمایهگذاری خارجی را در ایران داشتهاند.

بیمه مراتع خراسان رضوی

ایرنا:سرپرست معاونت فنی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
گفت 158 :هــزار هکتار از عرصه مراتع
منابع طبیعی این استان طی سال زراعی
 96-95بیمه شده است.علی اصغر طالبان
فــرد افــزود :بر ایــن اســاس  17فقره طرح
مــرت ـعداری زیــر پوشش «بیمه حمایت از
محصوالت کشاورزی» قرار گرفته است.

یارانه نقدی نان

ایسنا:در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷یارانه
نقدی نان در جدولها و تبصرهها نسبت به
امسال کاهش  ۵۰درصدی داشته است که به
گفته یک مقام مسئول در وزارت کشاورزی،
دولت برای پیشگیری از تحقق بودجهها و
یارانههای تصویب شده ،مزایایی در الیحه
بودجه سال آینده مانند استفاده از اوراق
سلف مــوازی قائل شده که جبران کننده
کسری موجود باشد.

وام قرضالحسنه خانگی

اقتصاد نیوز :مرتضی اکبری،مدیرعامل
بانک قرض الحسنه مهر ایــران از اجرای
طرحی برای اعتباردهی به صندو قهای
قر ضالحسنه خانوادگی خبرداد و گفت:
بانک ،معادل آورده صندو ق خانوادگی،
منابع گذاشته و متقاضی باید اقساط را
ظرف  ۲۲ماه پرداخت کند.

صادرات گاز به امارات

ایــلــنــا:بــیــژن نــامــدار زنــگــنــه،وزیــر نفت
دربـــاره صـــادرات گــاز به امـــارات گفت :با
هماهنگیهایی که انجام شده ،بیش از یک
سال است که اعالم کردهایم آمــاده صدور
گاز به امــارات طبق قــرارداد هستیم .وی
اظهارکرد :از این به بعد نوبت کرسنت است
که اقدام کند و اگر اقدامی نکند و تحویل
نگیرد ،آنها هستند که تخلف کردهاند.

نقشه راه اقتصاد ایران

خبرآنالین:نیلی،رئیس مؤسسه عالی
آمـوزش و پژوهش ،مدیریت و برنامـهریزی
از برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران و
رونمایی از مطالعهای جامع تحت عنوان
«طــرح جامع مطالعات اقتصاد ایــران»
با تمرکز بر  ۱۶سرفصل اصلی مرتبط با
جمعبندیهای صورتگرفته برای ارائه به
این کنفرانس خبر داد.

ایجاد  634هزار فرصت شغلی

تجارت نیوز:قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در امور تولید ،گفت :در قانون بودجه
سال ،٩6هدفگذاری شده است که 450
هزار فرصت شغلی در بخش صنعت ،معدن
و تجارت ایجاد شود.
بازارچه

شهرداردرحاشیهاختتامیهنمایشگاهپژوهشمطرحکرد

حمایتازطرحهایپژوهشیحوزهمدیریتشهری

ســارا رنگیان -استاندار خراسان رضــوی بر لزوم
بهرهگیری صنعت از طر حهای پژوهشی و بهروز بودن
آن تأکید کرد.
به گزارش شهرآرا ،علیرضا رشیدیان شامگاه گذشته
در آیین اختتامیه هیجدهمین نمایشگاه پژوهش و
فناوری استان که در محل نمایشگاههای بینالمللی
مشهد با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای شهر
مشهد ،رئیس دانشگاه فردوسی و جمعی دیگر از
مسئوالن استان و شهر برگزار شد ابراز امیدواری کرد
روند روبهرشد توسعه و پژوهش در استان همچنان
رونــدی پیشرو و صعودی باشد تا استان و کشور به
جایگاهی که شایسته آن است برسد.
وی با بیان اینکه تولید علم با پژوهش میسر میشود
اظهار کرد :عملکرد خوب دانشگاهها و دیگر مراکز
پژوهشی کمک خوبی برای مدیران اجرایی استان،
و الگوی مناسبی برای بهرهگیری از علم برای حل
معضالت اجتماعی است.
رشیدیان نمایشگاه پژوهش را فرصتی برای نمایش
تواناییهای پژوهشی دانست که ظرفیت و پتانسیل
فرزندان این آب و خاک و شعار «ما میتوانیم» را
اثبات میکند .وی افزود :سال گذشته شرکتهای
دانشبنیان استان  10میلیون دالر کاال تولید کردند،
امری که نشاندهنده تواناییهای پژوهشگران کشور
است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مدیران باید
در این قبیل نمایشگاهها حضور فعال داشته باشند و از

تهیه شود تا بتوانیم در فرصت یکساله موجود تا
نمایشگاه پژوهش سال آینده ،برخی از این طر حها را
به تولید انبوه برسانیم.
این مقام مسئول بیان کرد :حمایت از پژوهش فقط
وظیفه شهرداری و مدیریت شهری نیست .شهرداری
فقط میتواند در حوزه کار خود حامی و پشتیبان
طر حهای پژوهشی باشد که ما این کار را خواهیم کرد.

رونمایی از  50طرح فناورانه

عکس  :محسن بخشنده/شهرآرا

 .9ساختار هزینهها
اجراییکردنمدلکسبوکارچههزینههایی
را در بر دارد و محرک اصلی هزینهها به چه
صورت شما را به منبع درآمد می رساند که در
این قسمت باید تمامی هزینهها را در تمامی
جوانب در نظر بگیرید.
مــدل کسب و کــار یک طــرح مهم اســت که
مجموعهای از فرضیات اســت و بــه شما
کمک میکند تا بتوانید با ترسیم ارتباط
بین بخشهای مختلف کسبوکار خود،
فعالیتهای خود را به صورت هماهنگ جلو
ببرید و در نظر داشته باشید قبل از شروع
کسب و کارتان از مدل انتخابی و طراحی
شده مطمئن شده و سپس کسب و کارتان را
راهاندازی کنید.
*مدرس و مشاور حوزه کسب و کار

الهام ظریفیان -حــدود یک سوم از جمعیت سه
میلیونی مشهد را حاشیهنشینان تشکیل میدهند که
بخش عمدهای از آنها به دالیل اقتصادی و معیشتی
از روستاها و شهرهای اطــراف مهاجرت کرد هاند.
معضلی که شاید سا لها پیش با دست باز میشد و
اکنون امیدی به باز کردن آن با دنــدان هم نیست،
منجر به توسعه نامتوازن کالنشهر مذهبی مشهد و
بروز مشکالت متعدد شهری ،اقتصادی و اجتماعی
شدهاست .با این حال جمعیت یک میلیونی حاشیه
شهر مشهد از ظرفیت باالیی به لحاظ نیروی انسانی
برخوردار است که با مدیریت هدفمند میتوانند
نقش مهمی در رشد اقتصادی منطقه داشته باشند.
در این میان توسعه مشاغل خانگی با توجه به هزینه
سرمایهگذاری پایینی که دارند میتواند به عنوان یک
راهحل راهبردی در این مناطق مورد توجه قرار گیرد.

میگوید :امسال اعتبارات ما نسبت به سال گذشته
رشد دوبرابری داشته است.
وی همچنین میافزاید :حدود  60درصد مشاغلی که
ایجاد میکنیم مربوط به زنان است که با توجه به رشد
زنان سرپرست خانوار ،اشتغال در امداد شکل زنانهای
به خود گرفته و مدیریت خاص خود را میطلبد.
در این موارد نباید از نقش بانوان در خانه و در تربیت
فرزندانشان غافل شویم .افرادی را داریم که میگویند
حاضریم با حقوق کمتری کار کنیم ولی محیط کارمان
سالم باشد ،بنابراین نگاه به مشاغل زنانه باید حمایتی
باشد.

عکس تزیینی است

در این مقاله قصد داریم بوم مدل کسب و کار
( )Business Model Canvasرا برای شما
معرفی و از آن به عنوان ابزاری قدرتمند یاد
کنیم تا بتوانید در ایجاد یک کسب و کار موفق
از این مدل استفاده کنید .در واقع بوم مدل
کسب و کار ،ابزاریاست قدرتمند ،کارآمد و
مدیریتی که با آن میتوانید برای کسب و کار
خود مدلی توصیف ،طراحی و اجرا کنید.
به بیان ساد هتر شرکتها به وسیله ارزش
محصول خود ،کسب درآمد میکنند و شما
با این مدل میتوانید چگونگی خلق و کسب
ارزش توسط سازمان را توصیف کنید و به
یک مسیر مشترک در شرکت و سازما نتان
برسید.
یک کارآفرین موفق قبل از شروع کار مدل را
بررسی و بهترین را طراحی و انتخاب میکند.
هر فردی که میخواهد هر نوع کارآفرینی را
راه اندازی ،بازسازی یا مدیریت کند ،نیازمند
این بوماست.
بوم مدل کسب و کار از  ۹بخش کاربردی
تشکیل شده است ،که این قسمت ها شامل
بخشمشتریان ،ارتباط با مشتریان ،ارزش
پیشنهادی ،کانالهای توزیع ،جریان درآمد،
فعالیتهای اصلی ،منابع اصلی ،شرکای
کلیدی و ساختار هزینهها است.

مشاغلخانگی؛نوشدارویبیکاری

خبر اقتصاد

این طر حهای پژوهشی در سازمانهای خود استفاده
کنند گفت :نمایشگاه فرصتی برای بهرهگیری از
توانایی پژوهشگران است و میتواند گرههای زیادی
را از صنعت باز کند.
وی ادامه داد :صنعت باید بهروز باشد و از پژوهشگران
داخلی در این زمینه استفاده کند.

حمایت شهرداری از طرحهای پژوهشی حوزه
مدیریت شهری

شهردار مشهد گفت :این نهاد از طر حهای پژوهشی

حوزه مدیریت شهری برای رسیدن به تولید انبوه
حمایت میکند.به گزارش شهرآرا ،قاسم تقیزاده
خامسی در بازدید از نمایشگاه پژوهش افــزود :در
بازدید از این نمایشگاه ،دریافتم که در حوزه مدیریت
شهری و خدمات شهری کارهای خوبی انجام شده
است که در این فرصت کوتاه ارائه شد.
وی با بیان اینکه برخی از این طر حهای دانشبنیان و
نوآورانه این امکان را دارد که به تولید انبوه برسد افزود:
در همین راستا قرار شد فهرستی از طر حهای نوآورانه
ارائهشده در حوزه مدیریت شهری در این نمایشگاه

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این مراسم
گفت :امروز برای توسعه و ایجاد اشتغال ،راهی جز
بهکارگیری پژوهش در حوزههای مختلف وجود ندارد.
محمد کافی اضافه کــرد :بومی کــردن تکنولوژی
اصلی اســت که امیدواریم از ایــن به بعد خراسان
رضوی در آن پیشگام باشد.وی با بیان اینکه با گرد
هم آمدن فناوران ،صنعتگران و دانشمندان ،و به
اشتراک گذاشتن دستاوردهای علمی و پژوهشی
میتوانیم در آینده شاهد رخدادهایی مؤثر و مفید در
زمینه توسعه و اشتغال باشیم افزود :در هیجدهمین
نمایشگاه پژوهش و فناوری استان ٢١١ ،نهاد دولتی
و غیردولتی ،و بخش خصوصی حضور داشتند.
همچنین در این نمایشگاه هــزار و  ٧٠٠محصول
و فناوری جدید عرضه شــد .رونمایی از  ٥٠طرح
فناورانه ،امضای  ٤٠تفاهمنامه همکاری ،و انعقاد ١٠
قرارداد در حوزه پژوهش و فناوری به ارزش  ١٢میلیارد
تومان از دیگر دستاوردهای این نمایشگاه است.

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

128,287

سکۀ تمام

1,402,074

نیمسکه

710,291

ربع سکه

411,168

سکۀ یکگرمی

266,109

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

(تومان)

دالر

4185

یورو

5000

پوند

5775

درهم امارات

1150

لیر ترکیه

1105

جدول میوه

نوع

خرمالو

قیمت

(تومان)

4600

موز

4300

نارنگی

2880

انار

5180

سیب لبنانی

2120

انگور بجنوردی

3620

کیوی

2880

لیمو شیرین

3620

