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افزایش قیمت گوشت گوسفندی تا مرز  43هزار تومان

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در بازار اظهار کرد :در چند هفته اخیر با
افزایش چند درصدی قیمت گوشت مواجه شدیم که در حاضر قیمت گوشت گوسفندی
خریداری شده توسط واحدهای خرده فروشی  38تا  39هزار تومان است و  42تا 43هزار
تومان شقه بدون دنبه را به مشتری عرضه میکنند.علی اصغر ملکی در گفتوگو با ایلنا،
افزود :در این یک ماه اخیر درصد افزایش قیمت خیلی باال نبوده است.

استان

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :

با سالم .یک ســوال؛ چرا وقتی یک
روزنامه میخواهد گران شود مثال روزنامه
 1000تومن است میشود  2000تومان
چرا ما روزنامهای با قیمت  1500تومان
نداریم .ممنون میشوم پاسخ دهید.
0938...

آفتاب یزد :اوال روزنامههایی که گران
کردهاند چندین ســال بود با توجه
به افزایش هزینههــا افزایش قیمت
نداشتهاند .دوما گاهی مواقع 500تومان
جهت ارائه به فروشنده کمیاب است و
ایجاد چالش بین خریدار و فروشنده
میشود.

ایران عزیز ما برای زندگی بهشت برین
میشد ،اگر گرانیها تورم و نرخ کاالها و
خدمات و اجناس و ارزاق عمومی مهار و
کنترل جدی میشد و درآمدها متعادل و
عادالنه میگردید یا حقوق و دستمزدها
متناسب با رشــد قیمتها و نرخ تورم و
گرانی موجود باال میرفت و قدرت خرید
مردم بیشتر میشد ،با فقرزدایی ،اختالف
شــدید طبقاتــی موجود به طــور قابل
توجهی کاهش پیــدا میکرد یا به کلی
از بین میرفت و مــردم با رضایتمندی
از زندگی و فــارغ از هر نوع تبعیضها و
نگرانیها در رفاه و آسایش بودند و خنده
و شادی به لبها و زندگی ساده و انسانی
آنها باز میگشت که همه اینها آرزوهای
دور از دسترس هم نیست.
0913...

با تغییر مدیریت شــهرداری تهران،
گویا نحوه نقد عملکرد مجموعه شهرداری
توسط آن روزنامه تغییر کرده و به تبع آن
پیامهای مردمی مرتبط با این موضوع نیز
سانسور میگردد !!!
0912...

مدیر کل استاندارد یزد مطرح کرد

ظرفیتتشکیلشورایجهانی
فرآوردههای کنجدی در یزد

آفتاب اقتصــادی -مریم مظفری :مدیرکل
اداره اســتاندارد اســتان یزد گفت :استان یزد
به عنوان قطب تولیــد و صنعت فرآوردههای
کنجدی،ظرفیت تشــکیل شــورای جهانی
فرآوردههای کنجدی را دارد.محمد حســین
ماجدی اردکانی در نشســت بــا تنی چند از
اعضای هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی
تولیدکنندگان فرآوردههای کنجدی یزد افزود:
هدف از تشــکیل این شــورا ،توسعه و بهبود
فرآوردههای کنجدی و ارتقا دانش فنی و تولید
استانداردهای بین المللی در زمینه دانه روغنی
کنجد و فرواردههای آن در ایران میباشد.وی
ادامه داد:انجام پژوهشهای کاربردی ســنگ
بنای ایجاد این شــورا میباشد و ما امیدواریم
که با توجه به ثبت جهانی یزد در یونســکو و
شناخته شدن این شهر در جوامع بین المللی
به عنوان شــهری با قدمت و آثار تاریخی و نیز
انتظارات جدیدی که از این شهر وجود خواهد
داشت ،بتوانیم در این کار موفق شویم و قادر
باشیم دانشمندان کشــورهای دیگر را در این
حوزه با خود همراه سازیم.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه
ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز
دالر آمریكا
یورو

دوشنبه -قیمت (تومان)
1537000
1501000
750000
475000
315000
149162
4470
5456

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

صنعت رســتوران داری ایران بــا توجه به فرهنگ
غنی ایران در مهمان نوازی ،بر خالف صنایع دیگر
که عمر زیادی در برندســازی ندارنــد ،روز به روز
گســترش پیدا کرد و نسل به نسل دست به دست
شــد و با همراهی افراد عالقه منــد و تحصیلکرده
و همچنین پیاده ســازی اســتانداردهای بین المللی به یکی
از صنایع پر بازده و جذاب تبدیل شــد .امینــی دبیر اجرایی
جشنواره رستوران محبوب گفت :در سالهای گذشته افرادی

ضررهای هنگفت رستوران دارهای غیرحرفه ای

غیر حرفهای و فقط صرف داشــتن تمکن مالی به
این صنعت وارد شــدند که طبق کارشناسیهای
انجام شــده بیش از ۷۰درصد آنها معموال پس از
یکی دو ســال به علت عدم آشنایی و هزینههای
زیــاد با ضررهای هنگفت مجبــور به جمع آوری
رســتوران خود شــدهاند .اما در این میان برخی مجموعههای
قدیمــی و جدید که به صورت حرفــهای و با خالقیت فعالیت
میکننــد ،توانســتهاند خود را به عنوان برنــد در این صنعت

معرفی کنند .این برندسازی سبب اعتماد سازی در میان مردم
شــده این مجموعههای رســتورانی چه در ایران ،چه در سایر
کشــورها عالوه بر حفظ برندینگ خود توانســتهاند برای خود
محبوبیتی درســت کنند .وی افزود :به همین منظور استارت
جشنواره محبوب در سال  94زده شد و بعد از گذشت اولین و
دومین دوره در مرکز همایشهای صدا و ســیما و برج میالد،
یک مراسم اســتانی در مازندران داشتیم و امسال نیز سومین
دوره را در برج میالد برگزار کردیم.

آناتولی بررسی کرد

شراکتبورسهای
تهران و استانبول
مديرعامل شرکت بورس تهران:
با توجه به مناسبات و تشابه نسبی بين بازارهای سرمايه ايران و ترکيه ،تفاهم نامه
امضا شده با بورس استانبول با جديت بيشتری پيگيری شده است تا امکان عرضه
متقابل سهام يا عرضه اوراق بهادار ديگری فراهم آيد
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :نقش بازار ســرمایه
در شکوفایی اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست.
هر چند دهههاســت که اقتصاد ایران بانکمحور
بــوده و بر مدار بازار پول قــرار دارد اما روی آوردن
به سایر بازارها به ویژه بورس برای تأمین مالی و نیز
کارکردهای فراوان دیگر آن یک اولویت مهم برای
اقتصاد ایران اســت .هر چند پس از برجام بورس
ایران فراز و نشیبهای زیادی داشته اما چند هفته
است که سیر صعودی خود را با آهنگی تدریجی و
آرام دنبال میکند .یکی از راهکارهای تقویت بازار
ســرمایه در ایران ،ارتباط تنگاتنــگ با بورسهای
منطقهای است ،طبیعی است که هر چه این ارتباط
بیشتر باشد امکان ســرمایهگذاریهای مشترک و
سایر همکاریها و تبادالت اقتصادی دو جانبه بیشتر
فراهم خواهد شــد .در میان بورسهای منطقه ای،

بورس اســتانبول جایگاه خاصــی دارد .با توجه به
روابط نزدیک و مستحکم اقتصادی ایران و ترکیه،
همکاری بورسهای دو کشــور به تقویت مبادالت
اقتصادی و سرمایهگذاریهای طرفین کمک خواهد
کرد .خبرگزاری آناتولی در گزارشی ضمن بررسی
موضوع همکاریهای اقتصادی تهــران و آنکارا به
امکان ارتباط نزدیک بورسهای تهران و استانبول
پرداخته است.آناتولی به نقل از حسن قاليباف اصل،
مديرعامل شرکت بورس تهران اعالم کرد« :بورس
استانبول با توجه به بيش از  60درصد سرمايهگذاری
خارجی ،اتصال به سيستمهای معامالت جهانی ،دارا
بودن رتبه هشــتمين بازار بدهــی در دنيا و البته
نزديکی سياسی و فرهنگی میتواند مقصد مناسبی
برای اولين فعاليتهــای بين المللی بورس تهران
باشــد ».وی در ادامه گفت « :مذاکــرات با بورس

استانبول تا سطح جزييات و مطالب فنی پيش رفته
و با ساير بورسها در سطح مذاکرات اوليه است اما
برخي قوانين و مقررات بازار سرمايه ايران به ويژه در
خصوص افزايش سرمايه و تقسيم سود و الزام قوانين
حاکميت شرکتی با قوانين جاری دنيا دارای تفاوت
است.اين موضوعات مذاکرات را پيچيده تر کرده ،اما
با مذاکرات انجام شــده ،توافقاتی در اين حوزهها با
بورس استانبول حاصل شد که با نهايی شدن اين
توافقات اولين پذيرش دوگانه به صورت عملی آغاز
میشود ».قالیباف ادامه داد« :يکي از اهداف بورس
تهران در سال  1396ورود به حوزه بين المللی بود
لذا مذاکرات با بورسهای مختلفی آغاز شــد .البته
تا به امــروز جدیترين همکاری و مذاکره با بورس
استانبول بوده است.در  2سال گذشته و با توجه به
گشايشهای ايجاد شده در روابط بين المللی ايران

و با توجه به مناسبات و تشابه نسبی بين بازارهاي
سرمايه ايران و ترکيه ،تفاهم نامه امضا شده با بورس
استانبول با جديت بيشتری پيگيری شده است تا
امکان عرضه متقابل ســهام يا عرضــه اوراق بهادار
ديگــری فراهم آيد.اين پــروژه که همکاری برخی
ديگر از نهادها و ارکان بازار سرمايه کشور از جمله
سپردهگذاری مرکزی را میطلبد ،در حال پيگيری
است تا امکان اوليه عرضه متقابل سهام شرکتهای
ايرانی در بازارهای خارج از کشــور فراهم شــود .با
توجه به گردش بيش از  50درصد معامالت بورس
استانبول توسط ســرمايه گذاران خارجی ،به نظر
میرسد انتخاب اين بازار به عنوان نخستين مقصد
برای شرکتهای ايرانی میتواند عالوه بر گشايش
اين مسير ،سبب آشنايی بيشــتر سرمايه گذاران
خارجی با شرکتهای ايرانی شود».

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :کمتر از یک ماه
تا خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باقی مانده
اما هنوز نرخهای خرید از ســوی شورای اقتصاد
تصویب و ابالغ نشده که امیدواریم به زودی اعالم
شود .البته کشاورزان نگران نباشند ،چراکه وزارت
کشاورزی به موقع خرید تضمینی را انجام میدهد.
عبدالمهدی بخشنده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار

فصل خرید تضمینی رسید؛ نرخها نرسید!

کرد :خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال
زراعی  ۱۳۹۷از ابتدای سال آینده آغاز میشود اما
هنوز تکلیف نرخهایی که باید توسط شورای اقتصاد
تصویب و ابالغ شود ،مشخص نیست و همه چیز
در انتظار این مصوبه معطل مانده است.وی افزود:
به طور معمول دستورالعملهای خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی و آییننامههای مربوط به آن

براساس مصوبه شورای اقتصاد تنظیم و به استانها
ابالغ میشــود ،اما هنوز مصوبهای از این شورا به
وزارت جهاد کشاورزی ابالغ نشده است و امیدواریم
بــه زودی این کار انجام شــود.معاون برنامهریزی
اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا اختالف نظر وزیر جهاد کشاورزی
با اعضای شــورای اقتصــاد در تصویب نرخهای

پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی عامل تاخیر در
این نرخها بوده اســت؟ ادامه داد :هر ساله وزارت
جهاد کشاورزی نرخهای پیشنهادی خود را برای
خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی به شورای
اقتصاد تقدیم میکند و هیچ سالی این نرخها عینا
تصویب و ابالغ نشده و هرساله با تاخیرهایی همراه
بوده است.

