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یادداشت
سیدمحسن موسوی زاده

تأمین هزینه مصارف
خصوصی از منابع عمومی

صادراتدانشفنیبهافغانستان

ظهیری -روز گذشته با حضور رئیس شورای اسالمی
شهر مشهد ،مسئوالن استانی اتاق اصناف و پیشه وران
هرات جلسه هماندیشی در راستای افزایش تعامالت
اقتصادی فیمابین دو شهر مشهد و هرات برگزار شد
و در پایان این جلسه تفاهمنامه همکاری مشترک بین
اتاق اصناف مشهد و اتاق اصناف پیشه وران هرات
افغانستان به امضا رسید.
به گــزارش شــهــرآرا ،رئیس شــورای اسالمی شهر
مشهد در جلسه هماندیشی تعامالت اقتصادی
اتاقهای اصناف مشهد و پیشهوران هرات افغانستان
اظهارکرد :فقدان ارتباط و تعامل موثر با همسایه
شرقی کشورمان نقص جدی محسو ب میشود و
برقراری مبادالت تجاری اقتصادی اقدام بسیار خوب و
شایستهای است .محمدرضا حیدری رویکرد غالب در
شهر هرات افغانستان را موجب پیوند نزدیک این شهر
با مشهدمقدس دانست و گفت :این پیوند دوجانبه
فرصت خوبی است که در قالب انعقاد تفاهمنامه بین
طرفین میتواند ثمرات قابل توجهی به همراه داشته
باشد.

آمادگی برای صدور خدمات فنی

حیدری از آمادگی شــورا و شهرداری مشهد برای
ارائه خدمات و صدور خدمات فنی به استان هرات
افغانستان و همراهی و همکاری با ایشان خبرداد
و افــزود :مبادالت اقتصادی ،جدا از منافع مالی،
کارکردهای فرهنگی و اجتماعی نیز به همراه دارد؛
مشهد و هرات پیشینه فرهنگی و تاریخی مشترکی را
دارا هستند که در این زمینه نیز تعامالتی وجود دارد.
وی از فرصتطلبی کشورهای رقیب و سرمایهگذاری
کالن آ نها در کشور افغانستان سخن گفت و بیان
کرد :این اتفاق نشأت گرفته از خأل حضور ایران در
افغانستان است؛ ورود به افغانستان جدا از منافع
اقتصادی ،از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار
مهم است که باید گسترش یابد .حیدری همچنین با
بیان اینکه در پایان این نشست باید تعاریف مشخصی
از تعامالت دو طرف در حوزههای صنفی شود ،تأکید
کرد :در حوزه تجارت اقتصادی از توجه صرف و مطلق
به حوزه مبادالت کالن باید پرهیز شود؛ هرچند این
بخش توجیه اقتصادی دارد اما در کنار این موضوع،
توجه به مبادالت خرد نیز به توسعه روابــط تجاری

عکس تزیینی است

درکتاب صد ویک مسئله فلسفی آمدهاست
در سرزمین فرضی مردم کشاورزی میکردند
و چــون شرایط یکسانی در توزیع زمین و
آب داشتند هر ساله محصوالت خود را در
انبار شهر خالی و هر فردی به میزان نیازی
که داشت از انبار محصول خارج میکرد.
با این حال روزی به دلیل شرایط نامناسب
آب و هوایی خشکسالی در این سرزمین
فرضی ایجاد که سبب میشود برخی مناطق
آب بیشتری و برخی منابع آبــی کمتری
داشتهباشندو همین مسئله میزان تولید
محصوالت را کاهش میدهد .از اینجا به بعد
مسئله این است که با منابع و محصوالت
محدودی که وجود دارد چگونه میشود این
سرزمین را اداره کرد؟ آیا باید محصوالت را
مانند قدیم تقسیم کرد و یا اینکه بدون توجه
به فقر حاصل از خشکسالی اجازه داد افراد
برخوردار بتوانند از مواهب کشترازهای خود
بهره ببرند و یا اینکه محصوالت را به گونهای
توزیع کرد که بخشی از آن صرف جلوگیری
از سوءتغذیه در افراد کم برخوردار شود؟ اگر
منابع را از پردرآمدها بگیریم انگیزه آنهادر
تولید کم نمیشود؟اگر این کار را نکنیم،
چگونه از کم برخوردارها حمایت کنیم؟
داستان بیان شده،ضمن کوتاهی حاوی
چند نکته است،یکی اینکه منابع در واقعیت
محدود است و همه افراد از سرمایههای مادی
یکسانی برای تامین معیشت خود برخوردار
نیستند از این رو باید توزیع و مصرف منابع را
به گونهای مدیریت کرد که هم امکان تداوم
تولید ثروت وجود داشته باشد و هم تنشهای
ناشی از برخوردار نبودن از منابع یکسان در
جامعه به حداقل ممکن برسد.
در ایــن بین بسیاری از مدیران بــرای حل
ایــن مشکل مصارف جامعه را به دو گروه
ضـــروری و غــیــرضــروری تقسیممیکنند
و هــزیــنـههــای دســتــرســی بــه گــروههــای
ضروری را با اختصاص یارانه و یا کمکهای
هدفمند کاهش میدهند.اما از طرف دیگر
هزینههای غیرضروری گروههای اندک را نه
تنها آزاد گذاشته بلکه با اخذ مالیات براین
مصارف،بخشی از هزینههایی را که باید در
بخش ضروری مصرف شود تأمین میکنند.
به عنوان مثال در حالی که دسترسی به
مسکن بــرای همه اقشار جامعه ضــروری
است،اما دارا بودن مسکن لوکس در بسیاری
از کشورها به عنوان هزینه غیرضروری
تلقی میشود از ایــن رو ضمن اینکه حق
افراد برای داشتن خانه لوکس را به رسمیت
میشناسند اما با دریافت مالیات بیشتر از
این افراد،درآمدهای حاصل شده را صرف
هزینههای ضروری برای مردم میکنند .این
مسئله مصداقهای کوچکتری هم دارد .به
عنوان مثال در بسیاری از کشورهای دنیا با
وجود توسعه خدمات حمل و نقل و احداث
خیابان و بزرگراه بازهم تعداد خودروهای
شخصی بیشتر است از این رو آ نهاسعی
میکنند تا هزینه حمل و نقل عمومی را
کاهش اما هزینه استفاده از خودرو شخصی
را افزایش دهند.
با این حال مشکلی که ممکن است به وجود
بیایید این است که بخواهیم منابع محدودی
که در جامعه وجــود دارد را صرف مصارف
خصوصی بکنیم.در اینجا مدیران مجبور
هستند بودجه اندک را صرف مصارف متعدد
خصوصی قشرهای مختلف کنند در چنین
مواردی به طور حتم دچار کمبود بودجه شده
و مجبور میشوند از بخشی از هزینههای
ضروری بکاهند.
متأسفانه در کشور ما با چنین مسئلهای
مواجه هستیم یعنی شرایط به گونهای است
که دولتهاو مدیران شهری مجبور هستند
که منابع محدود را مــدام صــرف مصارف
خصوصی مختلف کنند .در ایــن بین هر
قشری استدالل دارد که به عنوان شهروند
باید آن خدمات را دریافت کند همین مسئله
توسعه را دچار بحران کرده است از این رو به
نظر میرسد بهترین راهکار تقسیم مصارف
به دو دسته ضروری و غیر ضروری است .در
چنین شرایطی باید حداکثر منابع برای حل
نیازهای ضروری مورد استفاده قرار بگیرد اما
از آنجا که حق تمامی شهروندان برای مصرف
در چــارچــوب قانون به رسمیت شناخته
میشود افرادی که مصارف خصوصی دارند
باید این هزینه را خود متقبل شوند.
با این حال نباید فراموش شود در برخی از
مواقع روی آوردن مردم به مصارف از منابع
خصوصی ممکن است به دلیل توزیع اندک
بودجه در مصارف ضروری باشد،مسئلهای
که باعث میشود تا شهروندان مجبور شوند
بــرای بـــرآورده کــردن نیازهای خــود هزینه
بیشتری پرداخت و آن نیازها را از منابع
خصوصی برآورده کنند.

با امضای تفاهمنامهبین اصناف اتاق مشهد و هرات فصل جدیدی از همکاریها رقم خورد

دوطرف کمک میکند.

افزایش صادرات در کنار انتقال دانش فنی به
افغانستان

همچنین مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی در این نشست هماندیشی
با بیان اینکه نگاه خراسان رضوی در حوزه اقتصادی
و تبادالت تجاری ،فقط افزایش صادرات کاال به کشور
افغانستان نیست بلکه انتقال دانش فنی و کمک به
بخش تولید افغانستان نیز مدنظر است ،اظهار کرد:
رونق تولید در شهرک صنعتی هرات مرهون همکاری
و تالش تولیدکنندگان این استان در به راه انداختن
چرخ تولید با انتقال دانش فنی به کشور افغانستان
است.علی رسولیان افزود :توسعه ،پیشرفت و رفاه
مردم افغانستان بهویژه در مرزها ،توسعه و پیشرفت و
رفاه مردم ایران بهویژه استان خراسان رضوی است.
وی با اشاره به تشکیل چهار کمیسیون مشترک بین
استان خراسان رضــوی و استان هــرات ادامــه داد:
نتیجه این کمیسیون ها ،تسهیل شرایط حمل و
نقل کاال در مرز دوغارون و ایجاد رفاه برای مسافران و
حامالن کاالهایی است که قصد عبور از مرز را دارند،
همچنین در کنار آن تالش شده است ترانزیت از مرز
دوغارون افزایش یابد.
رسولیان با بیان اینکه در این کمیسیونها مشکالت
امنیتی در مرز ویژه تبادل کاال و تردد مسافر و موانع

اقتصادی مطرح و برای آن چاره اندیشی شده است،
یادآور شد :مشخص شدن ساعت کار گمرک دوغارون،
کاهش هزینه گمرک بــرای عبور کامیون های
افغانستانی ،پیگیری برای تسهیل صدور گذرنامه در
مرز از دیگر نتایج برگزاری کمیسیونهای مشترک بین
هرات و خراسان رضوی بود.
وی اظهار کرد :در این کمیسیو نها مقرر شد ،یک
«سی.آی.پی» به منظور رفاه حال مسافران و تاجرانی
که مدتی در مرز دوغارون توقف دارند ،ایجاد شود که
اقدامات الزم در این زمینه انجام گرفت و تا  20روز
آینده این مکان افتتاح می شود.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی با تأکید بر تسریع در گشایش مسیر
ریلی بین ایران و افغانستان گفت :با راه اندازی این
مسیر ریلی ،هزینه ترانزیت کاال به نحو قابل توجهی
کاهش مییابد و تجارت آسان میشود.
رسولیان افزود :تاکنون ساخت سه قطعه از مسیر ریلی
که بر عهده ایران بود به اتمام رسیده و ساخت سه قطعه
نیز از این مسیر ریلی بر عهده افغانستان است که ایران
آمادگی دارد این مسیر را تا حد ممکن ادامه دهد.
وی اظهار کرد :در حوزه استفاده مردم افغانستان از
خدمات درمانی در خراسان رضوی ،بهترین استادان
و پزشکان مشهد وارد هرات شدند تا دانش پزشکی و
فناوری در این زمینه را به آن منطقه منتقل و قدمی در
مسیر توسعه آن بردارند.

رسولیان ،تسهیل روند صادرات ماشین آالت صنعتی
از طریق اتحادیه صنایع هرات ،اتخاذ تخفیف در تعرفه
گمرکی برای سه نوع از محصوالت کشاورزی که از
افغانستان به خراسان رضوی صادر می شود و توافقات
اولیه با اتحادیه صرافان هرات برای رفع مشکالت
بانکی را از دیگر نتایج کمیسیونهای مشترک هرات و
خراسان رضوی برشمرد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی گفت :نگاه ایران به بازارچه های مرزی
مشترک ،کمک به معیشت مرزنشینان و تأمین امنیت
کشور است بنابراین تالش شده با توافق طرفین،
کاالهای مشخص در وزن معین در بازارچه های مرزی
دو کشور مبادله شود تا هر دو طرف منتفع شوند.

وضعیت مرز دوغارون در شأن کشور ما نیست

همچنین رئیس اتــاق اصناف مشهد در ادامــه این
جلسه با بیان اینکه باید برنامهریز یها به گونهای
باشد تا بتوانیم به فکر مشترک در بین دو کشور دست
پیدا کنیم ،اظهار کرد :در حال حاضر سرمایهگذاران
زیادی را داریم که در کشور ما کار و بخشهای صنعتی و
تجاری خوبی را نیز اداره میکنند.
محمود بنانژاد گفت :ما خیلی راحــت میتوانیم
ارتباطات خود را با افغانستان ایجاد کنیم و به لحاظ
همزبانی و فرهنگی سرمایهگذاریهای بسیاری انجام
دهیم و زمینه را برای مبادالت تجاری هموارتر کنیم.
وی با بیان اینکه زمینههای الزم برای ایجاد همکاری
بین دو کشور شامل شناسایی و ایجاد ظرفیت در دو
کشور برای جذب سرمایهگذاری امری مهم است،
ً
تصریح کــرد :قاعدتا مدیران صنفی در هر شهری
اشــراف کاملتری به تمام امور تجاری شهر دارنــد و
میتوانند ظرفیتها را بهتر شناسایی کنند و برای
همتای خود در کشور مبدا ،پیشنهادهای مفیدی ارائه
دهند .رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه موضوع
سهولت رفت و آمد تجار و کسبه بین کشور ایــران و
افغانستان نیز امری مهم است ،تأکید کرد :متأسفانه
این چیزی که هماکنون به عنوان مرز ما در دوغارون
وجود دارد در شأن کشور جمهوری اسالمی ایران و
جمهوری افغانستان نیست و این گذرگاهی که منشأ
بسیاری از مبادالت تجاری است باید خیلی بهتر از این
چیزی باشد که میبینیم.

تمایل کره برای سرمایهگذاری
در شهرک صنعتی

توسعه اقتصادی کشور
بایددرصدر برنامه ها قرارگیرد

خراسان رضوی ،قطب
صادرات محصوالت کشاورزی

در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و
هیئتی متشکل از سرمایه گذاران کره
جنوبی و چین ،ظرفیت های همکاری
در شهرکها و نواحی صنعتی استان
بــررســی شـــد .بــه گــــزارش شــهــرآرا،
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در این
نشست اظهار کرد :آمادگی داریم تا در هر زمان و متناسب با
مزیتهای موجود در هر یک از شهرکها و نواحی صنعتی استان
به اختصاص زمین و تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار
سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام کنیم .مسعود مهدی زاده
مقدم افزود :با توجه به تجربههای جذب و سرمایهگذاریهای
بینالمللی ،برای دو طرف زمینه همکاری فراهم شده و هدف
اصلی ما توسعه و گسترش فعالیت های طرف خارجی است.
مهدی زاده مقدم بیان کرد :با عنایت به آخرین نشست مشترک با
سرمایهگذاران و توضیح مزیتهای استقرار در شهرک صنعتی
مشهد مقرر شد هیئت کرهای به ارائه پروپوزال طرح مورد نظر
اقدام کند تا ضمن بررسی های کارشناسی الزم ،زمین مورد نیاز
در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران علت بسیاری
از گرفتار یهای فعلی را قرار نگرفتن
اقتصاد و توسعه اقتصادی در اولویت
دانست و گفت :باید اقتصاد و توسعه
اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار
گیرد تا از این طریق امنیت و اقتدار
کشوربیشتر از قبل تأمین شود .به گزارش ایرنا ،غالمحسین
شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه
تاکنون تکیه بردرآمد های نفتی ،ارزی و فروش منابع خدادادی
چنان بحث اقتصاد پویا و تابآور و تضمین کننده اشتغال و سود
آوری را به حاشیه برده است که با پایان یافتن این ماه عسل کشور با
مشکالت جدی مواجه می شود ،گفت :باید رویههای گذشته
بازبینی شود تا بتوان از این مقطع به سالمت عبور کرد .وی با بیان
اینکه هیئت رئیسه وقت اتاق ایران ،دو خواسته از رئیسجمهور
داشت که یکی انتخاب سفیران جمهوری اسالمی ایران بر اساس
اولویت داشتن دیدگاه اقتصادی و دیگری انتخاب استانداران بر
اساس چنین دیدگاهی بود ،گفت :امروز این رویکرد را در وزارت
کشور تا حدودی شاهد هستیم و در انتصابات استانداران ،تا
حدود زیادی این مسائل لحاظ شدهاست.

جزایری -عضو اتاق بازرگانی خراسان
رضــوی با اشــاره به مزیتهای بسیار
زیــــادی کــه در اســتــان بـــرای بخش
کـــشـــاورزی وجـــود دارد ،گــفــت:در
بــخ ـشکــشــاورزی ،خــراســان یکی از
قطبهای صادرات محسوب میشود؛
ازاینرو باید به شرکتها و افرادی که در این بخش فعال هستند،
بهعنوان کارآفرین نگریسته شود .علی شریعتیمقدم با بیان اینکه
باید صادرات محصوالت کشاورزی از خراسان رضوی افزایش
یابد ،افزود :تقویت و حمایت از کارآفرینانی که در حوزه تولید و
صادرات محصوالت کشاورزی فعالیت میکنند ،موجب افزایش
ارزش افزوده ناشی از فعالیت در این بخش میشود .بهطوری که
میتوان با حمایت از کارآفرینی در این حوزه ،با تقویت صادرات
محصوالت کشاورزی ،درآمد کشور را از صادرات غیرنفتی افزایش
چشمگیری داد.مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران با
توجه به تأکیدی که سیاستهای اقتصاد مقاومتی درزمینه
حمایت از صادرات و بهبود فضای کسبوکار دارد،گفت :به نظر
میرسد اگر این سیاستها به خوبی اجرا شوند ،بهطور حتم
کارآفرینی در حوزه کشاورزی نیز رونق خواهد گرفت.

مدیرعامل ساپکو با اشاره به استقرار 20درصد قطعهسازان در خراسان

قطعهسازینیازمندنوسازیاست

سارا رنگیان -مدیرعامل شرکت ساپکوی مشهد ضمن
تأکید بر نیاز حوزه قطعهسازی خــودرو به نوسازی،
راهکار حل مشکالت این صنعت را سرمایهگذاری و
تأمین منابع مالی دانست.
سهیل داورپناه در گفتوگو با شهرآرا ،با بیان این مطلب
که در صنعت قطعه سازی خودرو سرمایه گذاری به
صورت ایدهآل صورت نمیگیرد ،اظهار کرد :تأمین
منابع مالی و بانکی به عنوان نیاز اصلی حوزه خودرو در
کشور به درستی صورت نمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه امروز شرکتهای قطعه سازی
نیازمند نوسازی هستند ،گفت :این موضوع مستلزم
سرمایهگذاری است ولی با توجه به اینکه تسهیالت
بانکی مدت دار تنها برای سرمایه در گردش پرداخت
می شــود ،سرمایهگذاری جدیدی در ایــن زمینه
اتفاق نمیافتد همچنین تا زمانی که این مشکل
در سیستم بانکی حل نشود ،شرکت های داخلی
پولی برای سرمایهگذاری روی پرو ژ ههای جدید ن
خواهند داشت.
مدیر عامل شرکت ساپکو اضافه کــرد :در صورت
تخصیصنیافتن اعتبار بــه مــرور زمـــان ،فناوری
شرکتهای قطعه سازی قدیمی میشود و از روند تولید
حذف خواهند شد.

خودروهای جدید را تولید کنیم ،از دیگر نقاط دنیا و
کشور عقب خواهیم ماند.

وی با بیان این مطلب که حدود  20درصد از قطعهسازی
کشور در خراسان رضوی انجام میشود ،اظهار کرد:
خراسان رضوی در میان استانها ،به غیر از تهران و
حومه آن 50 ،درصد تولید کشور را به خود اختصاص
داده است.داورپناه با اشاره به اینکه حوزه قطعه سازی
نسبت به دیگر صنایع از گردش مالی باالیی برخوردار
است ،گفت :گردش مالی صنایع لــوازم خانگی در

کشور سالی  7هزار میلیارد تومان است و گردش مالی
صنعت قطعهسازی خراسان رضوی به همراه ایران
خودرو استان چیزی در حدود نصف این رقم است.
وی تعداد شاغالن صنعت قطعه سازی خودرو را حدود
 20هزار نفر اعالم کرد و افزود :نیازمند فناوری جدید در
این زمینه هستیم ولی اگر منابع مالی مناسب به قطعه
ســازان اختصاص نیابد و نتوانیم با فناوری قطعات

ارتقای فناوری
داورپناه بیان کــرد :بــرای خودروهای جدید تولید
داخل نیازمند ارتقای فناوری قطعات هستیم در غیر
این صورت باید قطعات را وارد کنیم به عنوان مثال در
پژو  90 ،405درصد قطعات قابل تولید در داخل است
اما شرایط برای خودروهای داخلی به گونه دیگری
است و سطح آن به حدود  30یا  40درصد میرسد.
وی درباره تاثیرات واردات قطعات خارجی خودرو بر
تولید داخلی گفت :با توجه به  12میلیون خودرویی که
در کشور تردد میکنند و خودروهایی که از رده خارج
نمیشوند ،بازار لوازم یدکی بزرگی در کشورنیاز داریم
که این بازارها معموال توسط بازرگانان اداره میشود و
کنترل خاصی روی آن وجود ندارد.داورپناه با بیان این
مطلب که برای بسیاری از قطعات خودرو استاندارد
ملی نداریم ،افزود :مردم در بازار لوازم یدکی بیش از
کیفیت و برند به قیمت قطعات توجه میکنند ،در این
شرایط قطعات خارجی با قیمتهایی پایینتر از لوازم
داخلی وارد میشود که در نهایت این موضوع به ضرر
تولید داخل است.

خبر اقتصاد

قیمت هندوانه و انار در
شب یلدا اعالم شد

فــاح-رئــیــس اتــحــادیــه مــیــوه و تــرهبــار
مشهد،گفت :در آستانه شب یلدا تغییری
در قیمت میو ه نداشتهایم و حتی با توجه
بــه ســا لهــای گذشته معموال در شــب یلدا
میوه از مــواقــع دیگر ارزا نتــــر شــده است
و احــتــمــاال امــســال نــیــز همین وضـــع را
خواهد داشت.
حسن مصدق اظهارکرد :هندوانه عــاوه بر
انبارها از بندرعباس نیز وارد استان شده است
و قیمت آن در میدان بار بین  1000تا 1600
تومان است.
وی بیان کرد:میوه فروشیهای شهر مجاز
به افــزایــش  35درصــد بنا بر فاکتور خرید
هستند .انــار نیز از استا نهای فــارس و یزد
وارد خــراســان شــده اســت و قیمت آن در
میدانبار از 4هــزارتــا 6هــزار و 500تــومــان
متغیر است.
وی ادامه داد :قیمت انار به کیفیت آن بستگی
دارد با این حال تا شب یلدا قیمت این محصول
نوسان زیادی نخواهد داشت.
مصدق بیان کــرد :بــازار میوه به شدت راکد
اســت ،میو هها به فــراوانــی در میدان بــار و
شهرموجود اســت ولــی خریدار نیست.وی
تاکید کرد:شهروندان می توانند شکایت
هــای خــود را بــه اتــحــادیــه بـــرای پیگیری
اعالم کنند.

شیرینی گران نخواهد شد
فالح -رئیس اتحادیه شیرینی فروشان گفت:
با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا ،شیرینی در
بازار به فراوانی موجود است و هیچ گونه افزایش
قیمتی نداریم.
محمد فرزانی افزود :با این حال مشکل اصلی
صنف قنادان در این روزهــای نزدیک به شب
یلدا گرانی تخممرغ است.
هــمــچــنــیــن مــدیــر طــــرح تــنــظــیــم بــــازار
خــراســان رضــوی گفت :تخممرغ در جهاد
کــشــاورزی هــر کیلو هـــزار تــومــان ارزانتـــر
از بـــازار در اخــتــیــار واحــدهــایــی کــه بــرای
شــب یــلــدا پــخــت شــیــریــنــی دارنـــــد ،قــرار
میگیرد.
حمیدرضا جـــوادی در واکــنــش بــه گرانی
تخممرغ و مشکلساز شدن آن برای واحدهای
تولید کیک و شیرینی اظهار کــرد :امــروز
برنامهای برای گرانی تخممرغ در نظر داریم
امــا واحدهایی که در شب یلدا بــرای تهیه
شیرینی برنامهای دارند به ما مراجعه کنند تا
با قیمت مناسب تخممرغ را در اختیار آ نها
قرار دهیم.
وی تــاکــیــد کـــــرد :واحــــدهــــای تــولــیــد
شــیــریــنــی مــیتــوانــنــد بـــا مــراجــعــه به
جهادکشاورزی و با قیمت حداقل هر کیلو
 1000تــومــان ارزانتــــر از بـــازار تخممرغ
خریداری کنند.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

128,080

سکۀ تمام

1,391,000

نیمسکه

693,000

ربع سکه

399,000

سکۀ یکگرمی

266,000

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

(تومان)

دالر

4,176

یورو

5,005

پوند

5,705

درهم امارات

1,157

دالر كانادا

3,345

جدول ارزاق

نوع

مرغ کشتار روز
ران مرغ

(بسته بندی)

سینه مرغ

(بسته بندی)

قیمت

(تومان)

6280
6500
7700

ماهی قزل آال

11200

سردستگوسفندی

44500

چرخ کرده

30700

پاچینمرغ

8000

ران بره نرینه

44500

