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رانتخواری به بهانه تحریم
ممنوع!

حمایت از تولید

از دیگر اقــدامــاتــی کــه در زمــان برگشت
تحریم ها باید انجام شود حمایت از تولید
ملی اســت .در حال حاضر ،وضعیت بازار
به گونه ای است که دسترسی به کاالهای
خارجی ،همانند یا حتی بیشتر از کاالهای
داخلی میسر است .از این رو ،باید در زمان
بازگشت تحریم ها وضعیت را به گونه ای
مدیریت کنیم که امکان بهرهبرداری از بازار
برای کاالی داخلی بیشتر میسر باشد .البته
این به منزله ایجاد انحصار برای کاالهای
داخلی و مجبور کردن مصرفکننده به خرید
کاالی بیکیفیت نیست بلکه منظور این است
که شرایط تولید و واردات کاالها به گونهای
تنظیم شود که کفه حمایتی به نفع تولید
ملی سنگین تر شود .همچنین در شرایط
بازگشت تحریم ها باید تالش کنیم اتکا به
واردات مواد اولیه و فناوری از خارج کشور را به
حداقل ممکن برسانیم .همزمان باید تالش
کنیم با ارتقای فناوری به کارگرفته شده در
کارخانهها و واحدهای صنعتی ،بسترهای
افزایش کیفیت کاالهای داخلی و بازپسندی
آنها را فراهم کنیم .البته ممکن است در ابتدا
کاالهای ایرانی کیفیت موردنظر را نداشته
باشند اما با مرور زمان ،بر کیفیت آنها افزوده
خواهد شد .در این میان ،مصرفکنندگان
داخلی نیز باید ذائقه و سلیقه خود را در
راستای حمایت از تولید ملی تغییر دهند .ما
باید آگاه باشیم که تا زمانی که میزان مصرف
کاالهای داخلی در بازار به حد معینی نرسد،
تولیدکننده با مشکالتی نظیر کمبود سرمایه
در حال گردش و دپوی محصوالت در انبارها
روبهرو خواهد شد .از این رو ،باید این مسئله را
بین مردم ترویج دهیم که هرچه خرید کاالی
ایرانی بیشتر شود ،امکان مقابله با تحریمها
و تداوم رشد اقتصادی کشور بیشتر میسر
خواهد شد.
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جدول بورس

شاخص

مقدار

شاخص کل

94,906.06

شاخص صنعت

85,053.42

شاخص آزاد شناور

101,391.31

شاخص بازار اول

67,606.83

شاخص بازار دوم

201,093.34

جدول خودرو

نوع

قیمت

(تومان)

 206تیپ 2

32,800,000

 207iدنده ای

45,800,000

رانا LX

34,600,000

GLX 405

29,500,000

SE 111

21,200,000

SE 131

20,700,000

تندر  L90لوگان E2

40,200,000

آریو  1500دنده ای

44,000,000

مصرف آب بخش صنعت در استان از  3/1درصد به  5درصد رسیده است

الهامظریفیان-باوجودتعطیلی برخیازکارخانجات
تولیدی خراسان رضوی ،صنایع این استان طی پنج
سال گذشته از نظر سرمایهگذاری ،رشد دوبرابری و از
نظر تعداد واحدهای صنعتی 25 ،درصد رشد داشته
است .به مــوازات این رشد ،طی شش سال گذشته،
مصرف آب بخش صنعت در استان از  3/1درصد به
 5درصد رسیده است .با توجه به موضوع مهاجرت و
افزایش جمعیت در خراسان رضوی ،این رشد میتواند
تا حدی متناسب با روند عرضه و تقاضا باشد اما دبیر
خانه صنعت و معدن استان میگوید :معتقدیم رشد
تعداد واحدهای صنعتی در استان بیش از حد بوده
است.
فیروز ابراهیمی که به روند صدور مجوزها اعتراض دارد
به شهرآرا میگوید :در بسیاری از صنایع اشباع هستیم
و ضرورتی برای ظرفیتهای جدید نداریم .با این حال،
متأسفانه همچنان به این ظرفیتها افزوده میشود.
ابراهیمی ادامه میدهد 80 :درصد صنعت استان به
نوسازی نیاز دارد و وضعیت  ٢٠درصد باقیمانده نیز
چندان مناسب نیست .هرچند میزان مصرف آب در
بخش صنعت کمتر از  2درصد کل مصرف آب در کشور
است ،اما تجهیزات فرسوده متعلق به فناوری دهههای
 70و  80میالدی در صنایعی که از قضا آببر به شمار
میروند میتواند سهم زیادی از این  2درصد را به خود
اختصاص دهد.

آببری به بهای ارزش افزوده

ابراهیمی دراینباره به ارزش افزوده بهمراتب زیادی که
این صنایع برای استان دارند اشاره میکند و میگوید:
این میزان مصرف آب صنایع در مقابل ارزش افزودهای
که دارند زیاد نیست .مثال صنعت فوالد ما جزو صنایع
آببر است .با این حال ،شرکت فوالد خراسان  10درصد
مالیات استان را تأمین میکند و برای بیش از پنج هزار
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده
است.
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضــوی ایــن را
هم اضافه می کند که به روزسازی تجهیزات صنایع
میتواند درصد زیادی از میزان مصرف آب در این بخش

از نیاز خود در افق  1420اعالم کردهاند .با این حال،
توان تأمین آبی استان محدود است و صنایع برای
مصرف بیش از میزان درنظرگرفتهشده ،باید به سمت
خرید چاههای کشاورزی ،تغییر مصرف کشاورزی به
صنعت و خدمات ویا ،انتقال آب از خارج از حوزه بروند.

افزایش جمعیت و رشد صنایع آببر

عکس :آرشیو

این روزها با مطرح شدن احتمال بازگشت
برخی از تحریم ها این مسئله مطرح شده
است که برای جلوگیری از ضربه به اقتصاد
کشور ،چه اقداماتی باید انجام شود .در این
میان ،با توجه به تجربهای که در گذشته در
بازه اعمال تحریم ها داشته ایم ،جلوگیری
از رانــت خــواری به بهانه تحریم ها یکی از
مهم ترین اقداماتی اســت که باید انجام
شود .متأسفانه در گذشته در برخی از موارد
دیده شده است که افرادی به بهانه دور زدن
تحریم ها امتیازاتی را دریافت می کردند و
همین مسئله به اقتصاد کشور ضربه میزد.
از این رو ،اکنون باید با در نظر گرفتن تدابیر
الزم ،از سوءاستفاده هایی کــه بــه بهانه
تحریم ها می شود جلوگیری کنیم .در این
راستا نهادهای نظارتی باید به صورت ویژه
وارد عمل شوند ،وضعیت را رصد کنند و با
افرادی که قصد دارند از وضعیت تحریمها
سوءاستفاده کنند برخورد کنند .یکی از
پیش نیازهای این مسئله اراده مصمم همه
نهادهای نظارتی مبنی بر برخورد با فساد
اســت .زمانی که چنین مسئله ای محقق
شود ،به طور حتم احتمال سوءاستفاده نیز
به حداقل ممکن خواهد رسید.در صورتی
که مبارزه واقعی با فساد ،و شفاف سازی
صورت گیرد ،میتوان مقاومت اقتصاد ایران
در مقابل تحریمها را افزایش داد .در مبارزه
با فساد ،شفافسازی وامهــا و تسهیالت و
هدایت منابع به سوی بخش تولیدی دارای
اهمیت و جایگاهی ویژه است.

هدررفتآبدرچرخهایصنایعفرسوده

را کاهش دهد.
وی می گوید :فرایندهای تولید در بسیاری از
کشورهای توسعه یافته با آنچه ما در داخل استفاده
می کنیم متفاوت اســت .فناوری صنایع ما عموما
مربوط به دهههای  70و  80میالدی است و طبیعی
است که در فرایندهای آببر دچار مشکل باشیم .به
عنوان مثال ،صنایع قند ،رب ،کمپوت و کنسرو ما اگر با
استانداردهای روز نوسازی شوند ،ذخیرههایی در آب
مصرفی به وجود میآورند.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه موضوع آب در آینده یکی
از ابرچالشهای کشور خواهد بود میگوید :صنعت
هم از این بحران مستثنا نیست .خراسان رضوی یکی
از رکن های اصلی کشور در صنعت غذاست که جزو
صنایع آببر محسوب می شود .بنابراین این صنایع
جزو اولین واحد های تولیدی هستند که به علت کمبود
آب در استان به آنها اشاره میشود.

رشد مصرف آب در صنعت استان

مدیر دفتر برنامه ریزی آب و بررسی های اقتصادی
شرکت آب منطقهای خراسان رضــوی دربا اشــاره به
اینکه نمی توان از هدررفت آب در صنایع فرسوده
عدد دقیقی ارائه کرد میگوید :در سال آبی 95-96

که از ابتدای مهر  95شروع شده و تا انتهای شهریور
 96ادامه داشته است ،مصرف آب در بخش صنعت
و خدمات  5درصــد کل مصرف استان بــوده است.
این میزان معادل  288میلیون متر مکعب از مجموع
آب های سطحی و زیرزمینی است .در همین سال،
حجم کل مصرف پنج میلیارد و  650میلیون متر مکعب
بوده است.
هــادی افضل نیا می افزاید :مصرف آب این بخش
برای سال آبی  89-90عدد  3/1درصد از کل مصرف
استان بوده است .این میزان معادل  260میلیون
متر مکعب از حجم کل هشت میلیارد و  276میلیون
متر مکعب آب مصرف شده در استان در بخشهای
صنعت و خــدمــات ،کــشــاورزی و شــرب و بهداشت
بوده است .مطابق این آمار ،مصرف بخش صنعت و
خدمات استان طی پنج سال گذشته روندی افزایشی
داشته است.
وی تأکید می کند :از ســال  93بــرای افــق 1420
برنامهریزی کردهایم و براساس این چشمانداز هر 5
سال یکبار در خواست آب یک میلون متر مکعب افزایش
می یابد و به  167میلیون متر مکعب میرسد .البته این
بدان معنا نیست که صنعت در سال  1420به این میزان
آب نیاز دارد.وی میافزاید :صنایع عددهای متفاوتی

افضل نیا در پاسخ به این سؤال که آیا روند افزایشی
مصرف آب در پنج سال گذشته با کاهش حجم صنایع
همراه بوده است می گوید :این کار به یک پژوهش
گسترده نیاز دارد .نمیتوان دقیق اعالم کرد این اتفاق
افتاده است یا خیر .در سالهای اخیر ،صنایع زیادی
ورشکسته و تعطیل شدهاند ولی از آن طرف ،صنایع
جدیدی افتتاح شده اند و خیلی از شهرستان های
استان در حال صنعتی شدن هستند.
وی میافزاید :در سال های اخیر ،درصد زیــادی از
جمعیت استان در مشهد ساکن شده اســت .رشد
ناهمگون جمعیت در شهر مشهد به افزایش تقاضا در
این شهر منجر شده است .بر همین اساس ،بیشتر
صنایع نیز در مرکز استان متمرکز شده است .بنابراین
این افزایش مصرف به نظر منطقی می رسد زیرا هم
جمعیت و هم صنایع افزایش یافته است.

فناوری های نوین در صنعت فوالد

معاون صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی نیز معتقد است نوع فناوری بهکاررفته در صنایع
می تواند بر هدررفت آب مؤثر باشد اما میگوید این
صنایع کمتر در خراسان رضوی وجود دارند.
ابراهیم ناصری میگوید :فناوری واحدهای فوالدی در
گذشته به گونهای بود که آب زیادی مصرف میکردند
ولی بیشتر واحدهای فوالدی که در خراسان رضوی
ایجاد شدهاند همه دارای فناوریهای روز هستند و از
نظر مصرف آب بهینهاند.
وی می افزاید :در صنایعی که در سالهای اخیر در
استان ایجاد شدهاند ،به دلیل برخورداری از فناوری
روز ،مصرف آب بهینه است و میزان هدررفت به حداقل
ممکن رسیده است.

اختالل در بازار زعفران

فروش اوراق مشارکت شهرداری

روند قیمت طال نزولی شد

رئیس شورای ملی زعفران درباره افزایش
قیمت زعفران و اختالل در بــازار این
محصول اظهار کرد :طبیعت محصول
کشاورزی این است که هرقدر از فصل
برداشت محصوالت دور میشویم ،قطعا
عرضه کاهش و تقاضا افــزایــش پیدا
می کند و موجبات افزایش قیمت محصول فراهم می شود.
محسن احتشام در گفتوگو با خانه ملت گفت :عامل دیگر گرانی
قیمت زعفران نوسانات ارزی در بازار است  .وی با تأکید بر اینکه
سازمان تعاون روستایی نیز نزدیک به  70تن زعفران خریداری
کرده و آن را به صورت انبوه به بازار عرضه نکردهاست اظهار کرد:
سازمان تعاون روستایی محصوالتی را که خریداری کرده در بورس
عرضه کرده است .این در حالی است که با توجه به بوروکراسی
اداری در بورس ،تاکنون کسی اقدام به خرید نکرده است.

مــعــاون اقتصادی شــهــرداری مشهد
گفت :اوراق مشارکت خطوط مترو
مشهد با سودی بیش از سود سپردههای
بانکی در حال فروش است .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی شهرداری ،رضا
خواجهنایینی اظهار کرد :انتشار اوراق
مشارکت زمینهساز مشارکت و همکاری مردم در توسعه ،عمران و
آبادانی شهر است .وی افزود :در همین راستا با دریافت مجوزهای
الزم از بانک مرکزی ،فروش  700میلیارد تومان اوراق مشارکت
خط  2و  3مترو مشهد با سود علیالحساب  20درصــد از 22
اردیبهشتماه جاری آغاز شده است .وی با اشاره به اینکه عرضه
این اوراق مشارکت شهرداری مشهد در تمامی شعب بانک آینده
ســراســر کــشــور صـــورت مــیگــیــرد خــاطــرنــشــان کـــرد :سود
علیالحساب این اوراق هر سه ماه یک بار پرداخت میشود.

حدود یک هفته اخیر بازار طالی داخلی
بــا رونــد کاهشی روبـــهرو شــده اســت.
دراین باره ،عضو هیئت رئیسه اتحادیه
طال و جواهر گفت :بازار طال در شرایط
عادی است .حتی پیشبینی میکنیم
در روزهــای آینده با نوعی ثبات قیمت
روبــه رو شویم و قیمت ها از حد فعلی بیشتر نشود .همچنین
بیشک تحویل سکههای پیشفروششده نیز عاملی مثبت در
کنترل بازار و کاهش قیمت ها خواهد بود .محمد کشتی آرای
درباره آینده بازار طال به ایسنا گفت :پس از خروج آمریکا از برجام
برای ساعاتی بازار طال با نوسانات قیمت مواجه شد اما در حال
حاضر شرایط با روز گذشته تفاوت چندانی ندارد و شوک قیمتی به
طال وارد نشده است .همچنین پیشبینی میشود در روزهای
آینده افزایش قیمت نداشته باشیم.

در مناظره «دستهای آلوده» با موضوع فساد اقتصادی مطرح شد

مصلحتاندیشی ،بالی جان شفافیت

مسعود سلطانی -اخبار اختالس هــا آن قــدر به
یک اخبار تبدیل شد که دیگر حرف زدن درباره
تیتر ِ
فسادهای مالی از قالب پچپچهای درگوشی درآمده و به
عرصه تریبونهای رسمی کشیده شده است.
دراین باره ،روز گذشته ،سازمان دانشجویان جهاد
دانشگاهی مشهد در برنامه «دست های آلــوده» به
موضوع ریشه یابی فساد اقتصادی در ایــران امروز
پرداخت و در این مناظره ،میزبان اکبر اعلمی ،فعال
سیاسی اصالحطلب و نماینده مجلس ششم ،و حمید
رسایی ،فعال سیاسی اصول گرا و نماینده مجلس
هشتم ،بود.
این برنامه پرحاشیه در دانشکده مهندسی دانشگاه
فردوسی برگزار شد و دو طرف مناظره ضمن بیان
دیدگاه های خود ،به پرسش های دانشجویان پاسخ
دادند .در ادامه ،بخشهایی از آن را میخوانید.

ایران 140 ،در رتبهبندی شفافیت

اکبر اعلمی در بخش ابتدایی صحبتهای خود گفت:
انقالب اسالمی برای اقامه حکومتی اسالمی مبتنیبر
عدل امام علی(ع) به وقوع پیوست اما امروز پس از
گذشت  40سال از انقالب ،کار به جایی رسیده است
که همه مردم و جناحهای سیاسی اعم از اصالحطلب و
اصولگرا به وضعیت اقتصادی موجود اعتراض دارند.
نماینده مردم تبریز در مجلس ششم شورای اسالمی
افــزود :براساس گــزارشهــای منتشرشده از سوی
سازمان بین المللی شفافیت مالی و اداری ،از سال
 2012تاکنون رتبه کشور ایــران بین  170کشور
جهان  140تا  135بــوده اســت .همچنین در بین
کشورهای منطقه ،وضعیت کشور ما از کشورهای
حاشیه خلیج فــارس هم بدتر اســت و در جایگاه
سیزدهم قــرار داریــم .آقــای رسایی معتقدند فساد
امــر عجیبی نیست امــا بــرای کــشــوری کــه خــود را
ام القرای کشورهای اسالمی می داند ،این وضعیت
تأسفبار است.

جریان اصولگرایی نام ببرم که دستشان به فساد مالی
آلوده است.نماینده مردم تبریز در دور ششم و هفتم
مجلس شورای اسالمی افزود :مردم از فساد خسته
شدهاند .برایشان فرقی نمیکند که کدام جریان فساد
داشته است .مردم از مسئوالن فاسد بیزارند .اصولگرا
و اصالح طلب برایشان فرقی نمی کند.وی افــزود:
معتقدیم اسالم بهترین دین نزد خداست و  40سال
است آن را در این مملکت پیاده کردهایم .قبل از انقالب
اسالمی ،آیتا ...خمینی(ره) در نامهای به حکومت
قبلی نوشته بودند که وزارت ارشاد و وزارت اوقاف را
در اختیار حوزه علمیه قرار دهید تا فرهنگ اسالمی را
پیاده کنیم و فقرا را غنی کنیم ،اما امروز  40سال است
که نهفقط وزارت ارشاد و اوقاف ،بلکه کل حاکمیت در
دست روحانیت است .چرا شاهد رشد فساد هستیم؟

جیب بسته یا دهان بسته؟!

حمید رسایی با اشــاره به صحبت های اکبر اعلمی
خاطرنشان کرد :نگفتم فساد عجیب نیست .طبق آیه
قرآن که آقای اعلمی خواندند ،هرجا انسان هست،
فساد هم به وجود میآید ،اما آنچه از فساد بدتر است
توجیه فساد است .به عنوان مثال ،در دولت اسبق،
معاون رئیس جمهور به کاندیداهای مجلس اعم از
اصالحطلب و اصولگرا پول میداد .رحیمی معاون
پارلمانی رئیس جمهور هم بود و میدانست هر رأی در
مجلس چقدر مؤثر است.نماینده دور هفتم و هشتم
مجلس شورای اسالمی افــزود :همان زمان از آقای
احمدی نژاد (رئیس جمهور وقت) پرسیدم چرا این
کار انجام میشود و او در جواب گفت آقای رحیمی
از پول شخصی خود به کاندیداها کمک میکند ،اما
بعدا معلوم شد این پول از تأمین اجتماعی اختالس
شده بوده است.وی در ادامه افزود :آقای احمدینژاد
این فساد را توجیه کرد چنانکه امروز رئیس جمهور

به نمایندگان مجلس می گوید از کلمه «اختالس»
استفاده نکنید و بگویید «معوقه بانکی» .معتقدم این
کار توجیه فساد اقتصادی است و گناه آن کمتر از فساد
اقتصادی نیست .رسایی ضمن بیان اینکه معتقد است
رجال سیاسی یا باید جیبشان بسته باشد یا دهانشان،
افزود :یکی دیگر از مباحثی که به باقی ماندن فساد
منجر می شود «مصلحت اندیشی» است .در کشور
ما صف بندیهای سیاسی به مصلحت اندیشیهای
اشتباه منجر شده است.

اصالحات از دوره مشروطه آغاز شد

در ادامـــه ،اکبر اعلمی ضمن بیان اینکه معتقد
اســت اصــالحــات تعریف مشخصی دارد و جریان
اصالحطلبی از دوره مشروطه وجود داشته است افزود:
اصولگرایی مندرآوردی است .آقای رسایی میگویند
اصالحطلبان فساد بیشتری دارند .این درحالی است
که به ازای هر یک نفر اصالحطلبی که ایشان میگوید
فساد مالی داشته است ،من میتوانم اسم  10نفر را از

باید مصلحتاندیشی را کنار بگذاریم

اعلمی خاطرنشان کــرد :بی تردید ،بنده و آقای
رسایی توافق داریم که اسالم بینقص است اما بهتر
است ایشان پاسخ دهند که مشکل از سیستم است
یا قوانینی که به تصویب می رسد یا مجریانی که در
جمهوری اسالمی مسئولیت دارند.
حمید رسایی نیز در پاسخ به سؤال و نظرات اکبر اعلمی
گفت :معتقدم اسالم عیب ندارد و مشکل از مسلمانی
ماست .با وجود این ،فکر نمی کنم اشکال اصلی به
سیستم مربوط باشد .البته قانون اساسی باید هرچند
وقت بهروز شود و اشکاالت سیستم را حل کند .درباره
قوانین نیز باید بگویم که معتقدم اشکاالتی دارد اما
مسئله اصلی قوانین نیست.
نماینده اصول گرای مجلس نهم افزود :فکر میکنم
اشکال اصلی در مجریان و حامیان آنهاست .شفافیت
مسئله مهمی است .باید ببینیم چه کسانی با شفافیت
مخالفاند .معتقدم چپ و راست باید مصلحتاندیشی
را کنار بگذارند .در این زمینه به قوه قضائیه هم نقد
دارم.

اقتصاد ایران

قیمتآشوحلیم

ایسنا -محمدی ،رئیس اتحادیه کبابی،
حلیم و پزندگان ،گفت :قیمت هر کیلوگرم
حلیم ساده  14هزار تومان و با مخلفات 15
هزار تومان است .هر کیلوگرم آش شلهقلمکار
نیز بــه قیمت حلیم عرضه مــی شــود .هر
کیلوگرم آش رشته ساده  13هزار تومان و با
مخلفات  14هزار تومان است که هیچ تغییری
در مقایسه با سال گذشته نکرده است .هر
پرس آش و حلیم نیز هشت هزار تومان قیمت
دارد.

پیشبینیاجارهبها

ایلنا -نایبرئیس اتحادیه مشاوران امالک
با بیان اینکه حداکثر افزایش قیمت ها در
بازار اجاره بهای مسکن  15درصد خواهد
بود گفت :چهار عامل افزایش قیمت مسکن،
تورم ،نبود توازن بین عرضه و تقاضا ،و کاهش
نرخ سود بانکی بر گرانی اجارهبهای مسکن
اثرگذار هستند .حسام عقبایی با اشاره به
وضعیت بازار اجارهبهای مسکن در تابستان
ســال جــاری اظهار کــرد :افــزایــش قیمت
اجاره بها قطعا در بــازار مسکن تهران رخ
خواهد داد.

درخواستگرانیخودرو

خبرآنالین -رئیس انجمن قطعه سازان
گفت :در شرایطی که قیمت همه اقالم
مواد اولیه افزایش یافته است ،انتظار ثبات
قیمت خــودرو عادالنه نیست .محمدرضا
نجفیمنش با بیان اینکه در شرایطی که همه
مواد اولیه با افزایش قیمت روبــهرو هستند
نمیتوان انتظار داشت قیمت خودرو افزایش
نیابد افــزود :یکی از مهم ترین مشکالت
فعلی صنعت خودرو در ایران ،قیمتگذاری
از سوی شورای رقابت است زیرا این رویه در
هیچ کشوری در دنیا به این شیوه نیست.

بازارمرغوتخممرغ

تجارت نیوز -رئیس اتحادیه فروشندگان
پرنده و ماهی گفت :مرغ برای ماه رمضان
بیش از نیاز بازار ذخیره شده است .بنابراین
مــردم نــگــران کمبود آن نباشند .مهدی
یوسف خانی اظهار کــرد :پشتیبانی امور
دام ذخیرهسازی دارد .ما هم تولیدمان کم
نیست .اگر احساس شود که قیمت از حدی
فراتر رفته است ،ذخیره پشتیبانی امور دام
به بــازار تزریق میشود و قیمت را به تعادل
می رساند .این حد قیمت تا هشت هــزار و
 500تومان است که به ضرر تولیدکننده هم
نخواهد بود.

نرخسودبرخیبانکها

اقــتــصــاد نــیــوز -جــســتوجــو بین شعب
بانکهای دولتی و خصوصی نشان میدهد
بار دیگر برخی از خصوصیها پیشتاز تخلف
از دستور بانک مرکزی شده و سودهایشان را
افزایش دادهاند .در حال حاضر تعدادی از
بانکهای خصوصی که این روزها بهراحتی
از مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک
مرکزی تخطی کرده اند به سپرده گذاران
سودهای بیش از  21درصد میپردازند .نرخ
سود مجاز بانکها  15درصد است.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

186,530

سکه طرح جدید

1,916,000

نیمسکه

971,000

ربع سکه

566,000

سکه یکگرمی

351,000

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

(تومان)

دالر

6,400

یورو

5,012

پوند

8,612

درهم امارات

1,735

دالر کانادا

4,961

جدول میوه

نوع

قیمت

(تومان)

کاهو

2860

لوبیا سبز

3840

سیب زمینی

1300

هویچ

1320

کدو خورشتی

1980

کرفس

2640

فلفل دلمه سبز

2160

