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سودوزیاننمایشگاهبهاره

حضور واسطهها در نمایشگاه

دراین باره عضو اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک با بیان
اینکه هدف از برگزاری نمایشگاههای بهاره ،عرضه
مستقیم کاال توسط فروشندگان است ،میگوید :با
این حال تجربه نشان دادهاست واسطهها بیشترین
سود را از برگزاری چنین نمایشگاههایی میبرند به
طوری که اینها با اجاره پروانه کسب واحدهای صنفی
درنمایشگاههای بهاره حضور یافته و با فروش کاالهای
بیکیفیت ســود زیــادی میبرند.جواد اطمینان
میافزاید :همچنین برخالف تصور عموم قیمتهای
کاال و اجناسی که درنمایشگاه بهاره عرضه میشود،
چندان تفاوتی با قیمتهای شهر نــدارد .وی ادامه
میدهد :بهتر است به جای برگزاری نمایشگاه بهاره،
درنقاط مختلف شهر فروشهای فوقالعاده با قیمت
مناسب برگزار شود تا هم از این طریق بازار واحدهای
صنفی شهر رونق بگیرد و هم دسترسی شهروندان
ساکن مناطق مختلف شهری به تخفیفهای در
نظرگرفته شده ،افزایش یابد .وی تصریح میکند:
بیشتر تولیدکنندگان با برگزاری نمایشگاه بهاره
مخالف هستند زیرا به جای اینکه به تولید کمک کند،
بیشتر بازار تولیدکنندگان داخلی را کساد میکند.

برگزاری نمایشگاه بهاره ازدهه دوم اسفند

عکس :آرشیو

موسوی زاده-درحــالــی برگزاری نمایشگاه بهاره
درگیرحواشی شد هاست که فلسفه برگزاری این
نمایشگا هها ،دسترسی مردم به کاالهایی با قیمت
مناسبتر در ایام نزدیک به عید نوروز است تا از این
طریق شهروندان بتوانند با هزینه کمتری ،بخشی از
کاالهای خود را خریداری کنند.
با این حال امسال بخشی از واحدهای صنفی منتقد
برگزاری نمایشگاه بهاره بوده و اعتقاد دارند ،برگزاری
چنین نمایشگا ههایی با توجه به رکود بازار ،فلسفه
خود را از دست داده است .این افراد میگویند این
نمایشگاهها در زمانی که تورم باال بود و نرخ کاالهای
اساسی و مورد نیاز مردم مدام تغییر میکرد ،به اقتصاد
خانوارها کمک میکردند ،اما در شرایط فعلی فقط
کاسبی اصنافی که ماهها منتظر رونق بازار شب عید
بودهاند را خراب میکنند .با این حال مسئوالن تنظیم
بازار هم مدعی هستند این نمایشگاهها با در اختیار
قــراردادن کاالهای ارزانتــر به گروههایی که درآمد
کمتری دارند،همچنان کارکرد خود را حفظ کردهاند.

دبیراتاق اصناف مشهد تأکید میکند :در مجموع
شاید 200واحد مرتبط با پوشاک و همچنین چند ده
واحد مرتبط با کیف و کفش در نمایشگاه حضور داشته
باشند ،این تعداد به هیچ عنوان نمیتواند بازار 6هزار
واحد صنفی پوشاک و چند صد واحد کیف و کفش در
یک شهر بزرگ مانند مشهد را خراب کند .وی میگوید:
نمایشگاه بهاره امسال احتماال از 12تا  20اسفند
برگزار میشود.

حمیدحسینی،تولیدکننده و عرضهکننده کیف
و کفش نیز مخالف برگزاری نمایشگاه بهارهاست
و میگوید :تجربه نشان داده فروشندگان دراین
نمایشگاهها کاالهای بیکیفیت و در انبار مانده خود
را به مردم تحت عنوان تخفیف میفروشند.

اجاره 1/5میلیون تومانی پروانه کسب

رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد نیز ضمن
مخالفت با برگزاری نمایشگاه فروش بهاره میگوید:
نمایشگاه فـــروش بــهــاره بــه جــای اینکه توسط
تولیدکنندگان اداره شود ،محل حضور واسطههایی
است که با اجاره  1/5میلیون تومانی پروانههای کسب
از این فرصت برای کسب درآمد استفاده میکنند.
مــهــدی لــســان طــوســی مــیافــزایــد :ســؤالــی که
تولیدکنندگان دارنــد ایــن اســت که چــرا بــرای نفع
برخی از فروشندگان باید بازار 10هزار فروشنده را در
مشهد آن هم در ایام نزدیک به عید نوروز کساد کرد.
وی ادامه میدهد :اتحادیه پوشاک در سالهای اخیر
به تأثیر منفی این نمایشگاهها بر تولید و اینکه منافع
مصرفکنندگان در آن رعایت نمیشود ،هشدار داده
است اما حرفهای ما تأثیری نداشته است.

جلوگیری از حضور اجاره کنندگان پروانه کسب

با این حال دبیر اتاق اصناف مشهد با دفاع از برگزاری
نمایشگاههای بهاره میگوید :قیمت اجناس عرضه

شده در نمایشگاههای بهاره 10تا 15درصد ارزانتر از
شهر عرضه میشوند و ناظران ما بر روند قیمتگذاری
کاالهای عرضه شده در نمایشگاه نظارت دارند و با
فروشندگان متخلف برخورد میکنند.عبد ا ..افشاری
با بیان اینکه برخی ادعا میکنند که کاالهای عرضه
شده در نمایشگاه قدیمی و استوک هستند ،میگوید:
به هیچ عنوان این مسئله صحت ندارد .فقط برخی از
فروشندگانبهدلیلتغییرفصلکاالهایخودراارزانتر
ارائه میکنند ،تا هم نقدینگی مورد نیازشان را تأمین
کنند و هم اینکه این کاالها تا سال بعد در انبارهای آن
ها باقی نماند .این مسئله در شهر هم اتفاق میافتد و
دلیلی بر فروش اجناس استوک در نمایشگاه نیست.
وی با بیان اینکه در گذشته برخی با اجاره پروانههای
کسب در نمایشگاه حضور مییافتند ،بیان میکند:
از سال گذشته با سختگیریهایی که به عمل آمده
جلوی حضور چنین افرادی گرفته شده است و امسال
نیز همین سختگیریها اعمال خواهد شد.
وی ادامه میدهد :برخی مدعی هستند در نمایشگاه
اجناس بنجل فروخته میشود که اصال صحت ندارد.
گروه هدف نمایشگاههای بهاره اقشار متوسط و کم
درآمد هستند برای همین کاالهایی عرضه میشود
که این اقشار در توان خریدشان باشد اما این به معنی
بنجل فروشی در نمایشگاه نیست .البته اگر فردی
بخواهد کاالهای برند بخرد ،با مراجعه به فروشگاههای
شهر میتواند این کار را انجام دهد.

مــعــاون امــور بــازرگــانــی و توسعه تــجــارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه
نمایشگاه فــروش بهاره در دهه دوم اسفند برگزار
میشود ،میگوید :برگزاری نمایشگاه بهاره درکمیته
نمایشگا ههای استان و با حضور نمایند ههای
سازمانهای مختلف مانند استانداری ،علوم پزشکی
و تعزیرات و اتــاق اصناف تصمیمگیری میشود.
براین اساس نمایندگان خود واحدهای صنفی در
جریان برگزاری نمایشگا هها هستند.علی غفوری
مقدم با بیان اینکه قیمتگذاری کاالها و خدمات
در نمایشگا هها توسط خــود اتحادیهها و ناظران
آنها صورت میگیرد ،میگوید :در نمایشگاه بهاره
به منظور حفظ حقوق مصر فکنندگان بین 30تا
 40کارشناس دربخشهای مختلف صنفی حضور
داشتند که بر فرایند عرضه و قیمتگذاری کاالها
نظارت میکنند براین اساس ما به هیچ عنوان اجازه
گران فروشی و یا فروش اجناس استوک را در نمایشگاه
نمیدهیم .ضمن اینکه اتاق اصناف بر فرایند برگزاری
نمایشگاه نیز نظارت دارد.
وی ادامه میدهد :درباره این بحث که برخی با اجاره
پروانه کسب در نمایشگاه حضور مییابند باید توجه
داشت که پروانه کسب متقاضیان بررسی شده و فقط
به صاحبان پروانه کسب و واحدهای تولیدکننده
اجازه حضور در نمایشگاه داده میشود .اگر در این
باره تخلفی صورت بگیرد در همان نمایشگاه برخورد
قانونی خواهد شد .غفوریمقدم درباره قیمتگذاری
نیز میگوید :قیمت در نمایشگاه باید 10تا 15درصد
کمتر از شهر باشد و اینگونه نیست که اجازه داده
شود ،قیمت کاالها بیشتر از بازار داخل شهر تعیین
شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی:

جرائم تسهیالت واحدهای متوسط بخشوده میشود
ظریفیان -چهلمین جلسه دبیرخانه شــورای
گفتوگوی دولــت و بخش خصوصی خراسان
رضــوی ،خبرهای خوشی بــرای کسب و کارهای
کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی به همراه داشت.
حاصل این جلسه که با هدف شناسایی مقررات و
قوانین مخل کسب و کار در حوزه بانکی و وضعیت
معوقات بانکی و با حضور تنی چند از اعضای امور
شعب و معاونان بانکهای استان و تشکلهای
بخش خصوصی و دستگا ههای اجرایی استان
برگزار شد ،پنج توافق مهم داشت در صورت اجرایی
شدن میتواند گرهی کوچک از وضعیت رونق
و تولید را در استان باز کند .یکی از این مصوبات
تسری بخشش جرایم تسهیالت واحدهای تولیدی
به همه بانکها بود.
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،رئیس دبیرخانه شــورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
در این باره به خبرنگار شهرآرا گفت :با توجه به اینکه

بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی در مقیاس
کوچک و متوسط ،با وجود مصوبات قانونی امکان
تقسیط دوبــاره تسهیالت را نداشته و کماکان از
بحران بدهی و معوقات بانکی خــارج نشد هاند،
این جلسه تشکیل و پس از تبادل نظر در قالب
توافقنامهای سه جانبه از سوی بخش بانکی ،بخش
خصوصی و بخش دولتی پنج مصوبه داشتیم و مقرر
شد ضمن طرح موضوع در شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی استان از طریق مبادی ذیربط
مانند بانک مرکزی هم پیگیری شود.
علیاکبر لبافی گفت :در اولین توافق مقرر شد
بانک مرکزی موضوع تبصره  35قانون بودجه را برای
بخشش سود و جرایم بانکی تسهیالت در بنگاههای
کوچک و متوسط کهاکنون تنها شامل شش بانک
دولتی میشود ،به همه سیستم بانکی اعــم از
بانکهای خصوصی و دولتی تسری دهد.
وی ادامـــه داد :طبق دومــیــن تــوافــق نــرخ سود

تسهیالت بـــرای بخشهای صنعت و معدن،
کشاورزی وخدمات همچون سا لهای  84و قبل
از آن تعیین و سهم هر بخش در پرداخت تسهیالت
مشخص خواهد شد .لبافی توضیح داد :قبل از
سال  84نرخ سود تسهیالت بخشی بود و بانکها
حق داشتند فقط در قالب این سه بخش تسهیالت
پرداخت کنند .اکنون تسهیالت به جای رونق بخش
صنعت و کشاورزی ،بیشتر به سمت خدمات سوق
پیدا کرد هاست و نرخ آن نیز بــرای همه بخشها
یکسان است که مقرر شد بانک مرکزی نرخ سود
بخشهای مختلف اقتصادی را به صورت متفاوت
مشخص کند.
لبافی افزود :همچنین مقرر شد بانک مرکزی طی
یک دستورالعمل شفاف و واضح به همه بانکها،
نرخ سود تقسیط دوباره را برای جلوگیری از بروز
هزینههای مضاعف به متقاضی اعالم کند کهاکنون
به صورت سلیقهای اتفاق میافتد.

وی دربـــاره مصوبه چــهــارم ایــن شـــورا توضیح
داد :طی ایــن توافق از بانک مرکزی خواسته
شد طی بخشنامهای به بانکها اعــام کند که
زمــان بازپرداخت تسهیالت را در مــوارد خاص با
بررسیهای دقیق و کارشناسی و با اعــام نظر
ستاد تسهیل و دریافت مجوز از هیئت مدیره بانک،
از سقف پنج سال به  10سال افزایش دهد که در
اینباره نیز اکنون زمــان بازپرداخت تسهیالت
شفاف نبوده و بانکها متفاوت عمل میکنند و بعضا
سقف پنج ساله برای بازپرداخت تسهیالت قرار
میدهند.
لبافی افزود :آخرین توافق نیز به تعیین نرخ سود
تسهیالت در زمــان تقسیط دوبـــاره اختصاص
داشت که در اینباره مقرر شد بانک مرکزی طی
بخشنامهای اعالم کند در زمان تقسیط دوباره ،نرخ
سود تسهیالت به صورت میانگین نرخ چند دوره
تسهیالت به جای نرخ غالب در نظر گرفته شود.

با وجود رتبه سوم جاذبههای گردشگری ،مسافران از ظرفیتهای خراسان بیاطالع هستند

علیرضا ظهیری -براساس تحقیقات صورت گرفته
از سوی فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت
گردشگری ،استا نهای فــارس ،تهران و خراسان
رضوی به ترتیب در ردههای اول تا سوم جاذبههای
گردشگری ایران ،مطرح هستند.
این تحقیق نشان میدهد که خراسان رضوی با داشتن
جاذبههای باالی گردشگری میتواند نقش بزرگی
در بحث جذب گردشگر ایفا کند ،هر چند که ساالنه
حضور میلیونی زائران بارگاه رضوی سبب شدهاست تا
این استان از نظر جذب گردشگر رتبه نخست کشور را
داشته باشد اما هنوز ظرفیتهای دیگر گردشگری این
استان به صورت کامل به مسافران و گردشگران معرفی
نشده است.

تأکید بر استفاده مطلوب از جاذبههای گردشگری

بر همین اساس عضو شورای اسالمی شهر مشهد در
گفتوگو با شهرآرا ،معتقد است که این رتبه خراسان
رضوی از نظر وجود جاذبههای گردشگری ثروتی
بیبدیل برای این استان است و باید از این ثروت به
نحو احسن و با سرمایهگذاری مناسب ،استفاده شود.
مسعود ریاضی با بیان اینکه اگر از این ثروت به درستی
استفاده نمیشود باید مدیریت صحیح را مورد
تشکیک قرار داد ،ادامه میدهد :البته در بحث حضور
گردشگران و بازدید از جاذبههای مختلف گردشگری
این نکته نیز حائز اهمیت است که باید میزبانی نیز به

ثروتنادیده

گردشگری ،فرهنگی و دیگر مراکز به درستی ایجاد،
اطالع رسانی و فراهم شود.

مدیریت واحد گردشگری

درستی صورت گیرد.
وی میافزاید :خراسانیها ،به عنوان میزبان زائران
حضرت رضا(ع) ،موظف هستند تا بهترین شرایط را
برای میهمانان فراهم آورند تا آنها از تمام ظرفیتها
استفاده کنند .به طور قطع میهمانانی که به عشق
زیارت امام هشتم(ع) وارد شهر مشهد میشوند باید
بدانند که در این استان جاذبههای مختلف گردشگری
دیگری نیز وجود دارد.
وی نبود اطــاع رسانی درســت را مهمترین عامل
آگاهی نداشتن زائران میداند و در این باره میگوید:

متأسفانه طی سا لهای متمادی متولیان عالقه،
انگیزه و دانش الزم را برای آشنایی هر چه بیشتر زائران
با دیگر جاذبههای گردشگری استان نداشتهاند.
ریاضی ادامه میدهد :متأسفانه همیشه در استان
به صورت ناخودآگاه فکری بوده است که اگر جاذبه
گردشگری در این استان ارتقا یابد مقابله با زیارت
حضرت رضــا(ع) است که این تفکر بسیار نادرست
است و همه باید بدانند زائــری که برای زیــارت وارد
مشهد میشود عــاوه بر بحث زیــارت به مسائلی
همچون فراغت هم نیاز دارد و برای این کار باید مراکز

زمان واریز یارانه

ایلنا  :هشتاد و چهارمین مرحله از پرداخت
یارانه نقدی ،پنجشنبه  ۲۶بهمن به حساب
سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد .یارانه
نقدی بامداد روز جمعه قابل برداشت خواهد
بود .مبلغ یارانه بهمن نیز همانند ما هها و
سا لهای گذشته به ازای هر نفر 45هــزار
تومان خواهد بود که به محض واریــز ،قابل
برداشت است.

رشد صادرات کاال

ایسنا :رئیس اداره بــازرگــانــی خارجی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضــوی ،از رشد  76درصــدی صــادرات کاال
از این استان به کشور هنگکنگ خبر داد.
محمدعلی امیرفخریان اظهار کرد :در 9
ماهه سال جاری هزار و  558هزار تن کاال
به ارزش هزار و  421میلیون دالر صادرات از
استان صورت گرفته است.

بیمه کارگران ساختمانی

ایرنا :مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
گفت 20 :هزار نفر از کارگران ساختمانی این
استان با دارا بودن شرایط اولیه ،در نوبت بیمه
قرار دارنــد .محمد سنجری افــزود :حدود
 160هزار کارگر ساختمانی در این استان
فعالیت دارند که از این تعداد  60هزار نفر
بیمه شدهاند.

معدومسازی مرغهای آلوده

مهر:رئیس سازمان دامپزشکی با تشریح
اقدامات کنترلی برای جلوگیری از شیوع
آنفلوآنزای فوق حاد در کشور گفت :تمام
مرغ وتخم مر غهای آلوده معدوم میشود
و مردم نباید نگران باشند .علیرضا رفیعی
پور اظهارکرد :ما تنها کشوری نیستیم که
به این ویــروس آلــوده شدهایم کشورهایی
مانند چین ،ژاپن و برخی دیگر از کشورهای
آسیای شرقی نیز با آن درگیر هستند.

عیدی کارگران نیمه وقت

اقتصاد نیوز :اگرکارگری پاره وقت یا نیمه
وقت کار کرده است باید عیدی را مطابق
مدت زمان کارکرد خود دریافت کند .قانون
کار اعــام میکند که کارگر باید هفتهای
44ساعت در کارگاه فعالیت کند .اگر فردی
به صورت ساعتی آمده باشد ،به طور مثال در
ماه  30ساعت کار کرده باشد ،تمام این مدت
در طول سال باید محاسبه شود و تقسیم بر
تعداد ساعت شود و مدت زمانی که کار کرده
است عیدی دریافت میکند.

زمان اتمام مسکن مهر

تــســنــیــم :مــدیــرکــل راه و شــهــرســازی
خراسا نرضوی ،گفت :با تمهیدات انجام
شده ،پرونده مسکن مهر خراسا نرضوی
نیمه نخست ســال  ۹۷بسته مـیشــود.
محمدرضا اخوان عبداللهیان اظهار کرد:
با تالش نمایندگان مجلس شورای اسالمی
عــاوه بر ردیــف بودجه حاشیه شهرهای
مذهبی ،ردیف بودجهای خاص حاشیه شهر
مشهد در قانون بودجه سال  96پیشبینی و
در مجموع  265میلیارد تومان برای حاشیه
شهر مشهد در نظر گرفته شده که تاکنون
 103میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده
است.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

در سا لهای اخیر به ویــژه از سال 2003
تــا  2014کــه شــمــار نــیــروهــای خارجی
حاضر در افغانستان افزایش داشتهاست،
پو لهای زیــادی به نیت بازسازی ویرانهها
وارد افغانستان شده اما آنطور که مؤسسه
سیگار (مؤسسه ناظر بر هزینهکرد کمکهای
خارجی آمریکا) ارزیابی کردهاست بسیاری
از این پولها به دالیل مختلف حیف و میل
شــدهاســت .اما از این حجم پولی که وارد
افغانستان شد ،ایرانیها کامال بینصیب
بــودنــد .بــه ایــن دلیل کــه افغانستانیها
حساسیت بسیار زیادی داشتند کاالیی را
حتی اگر شده با چند برابر قیمت تهیه کنند
اما از ایران نخرند .با خروج آمریکاییها از
افغانستان کمکهای جهانی به افغانستان
شکل دیگری به خود پیدا کرد.
اکنون اروپاییها و آمریکاییها کمکهای
خود را بیشتر در حوزه همکاریهای نظامی
ارائه میدهند .مثال آلمانها نیروی پلیس و
ارتش افغانستان را تکمیل میکنند .درکمال
تأسف در این زمینه نیز ما در حد توان خود در
افغانستان ظاهر نشدیم .شرکتهای فنی
مهندسی ما با وجود نیاز فراوان افغانستان به
خدمات آنها در بازسازی ویرانیهای جنگ
نتوانستند حضور جدی داشته باشند .با
اینکه امنیت افغانستان مشکالت خودش
را دارد ولی نتوانستیم توان ایرانیها را در
حوزه خدمات فنی مهندسی در افغانستان
به نمایشبگذاریم .در حوزه صــادرات کاال
کار راحتتر بود .افغانستانیها سا لها با
تولیدات ما آشنا بودند و در دو سال گذشته
شاهد رشــد صـــادرات کــاالهــای ایــرانــی به
افغانستان بودیم .اما همچنان سهم ما قابل
افزایش است و باید تالش بیشتری برای
ایجاد توازن نسبی در واردات و صــادرات با
افغانستان داشته باشیم.
باید کمک کنیم تولیدات افغانستان بیش از
گذشته وارد ایران شود .بهتازگی این مسئله،
یعنی بیشتر بودن صادرات ما به افغانستان در
مقایسه با واردات ما از این کشور ،باعث ایجاد
حساسیت در دوستان افغانستانی شده
که میتواند مشکلساز شود .اکنون میزان
صادرات ما به افغانستان در قیاس با وارداتی
که از این کشور داریم ،بسیار بیشتر است.
افغانستانیها اگرچه محصوالت صادراتی
محدودی دارنــد که عمدتا هم خشکبار و
محصوالت باغی هستند ،ولی انتظار دارند
درراستای واردات کاالهای آ نها به ایران
تسهیالت بیشتری قائل شویم .البته موانع
پــیـشروی صـــادرات کــاالهــای افغانستان
به ایــران ،کمتر موانع تعرفهای و بیشتر در
حوزه بهداشت و سالمت است .ولی آ نها
انتظار دارنــد این موانع کمتر شوند ،حتی
اگر شده درراستای آمادهسازی محصوالت
صــادراتــی در داخــل افعانستان به آ نها
کمک کنیم.
نکته مهم و اساسی این است که ما بالقوه
ظرفیت کار بسیار زیادی با افغانستان داریم.
بالفعل شدن این ظرفیت منوط به این است
که دستگاههای مرتبط با امور افغانستانیها
در داخــل کشور نیز بــا ایــن هــدف همراه
باشند و سعی کنند یک صدای واحد از آنها
شنیده شود و آن صدای احترام ،همراهی و
توانمندسازی دوستان افغانستانی باشد.
گاهی ایــن صــدا را از بعضی دستگا هها
نمیشنویم.
متأسفانه در اداره گذرنامه و اقامت اتباع
خــارجــی بــه دلیل محدودیتهایی مثل
کمبود نیرو و امکانات ،نارضایتی زیادی را
در دوستان افغانستانی شاهد هستیم .هنوز
بسیاری از عزیزان افغانستانی ساکن ایران که
خیلی از آنها از همین جا دارند کاالهای مورد
نیاز خود را صادر میکنند و پروانه کار دارند،
برای دریافت گواهینامه رانندگی با مشکالت
زیــادی مواجه هستند .این جنس رفتارها
که در بعضی سازمانها مشاهده میشود،
باعث نگرانی و خروج افغانستانیها از ایران
میشود.
به دلیل همین رفتارها نتوانستیم بسیاری
از ســرمــایـهگــذاران افغانستانی را جذب
کنیم و بیشتر آنها به امارات و آمریکا و اروپا
رفتند .ما فرصتهای زیــادی را از دست
دادیم.
افغانستانیها هم مثل هر ملت دیگری و
شاید بیشتر از سایر ملتها ،غرور دارنــد و
میخواهند غرورشان حفظ و به آنها احترام
گذاشته شود ولی متأسفانه خیلی وقتها در
این زمینه کوتاهی میشود و از نتایج منفی
آن برای ما ،از دست دادن تدریجی بازار بزرگ
افغانستان است که بخش زیــادی از هدف
صادراتی ما را به ویــژه در خراسان رضوی
تشکیل میدهد.
*رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان

مخالفان و موافقان نمایشگاه عرضه مستقیم کاال از دغدغههایشان میگویند

خبر اقتصاد

همچنین دبیر انجمن صنفی خدمات مسافرتی
خراسان رضــوی مدیریت واحد را مهمترین عوامل
جذب مناسب گردشگر در استان میداند و اظهار
میکند :قویتر کردن بخش خصوصی اولین فاکتور
برای جذب حداکثری گردشگران است و باید به طور
ویژه به این بخش بها داده شود.مجید فرقانی با بیان
اینکه خراسان رضوی از نظر ظرفیت اماکن اقامتی،
رتبه اول کشور و در تعداد آژانسهای مسافرتی ،رتبه
دوم کشور را دارد ،ادامه میدهد :این استان یکی از
بهترین مراکز تفریحی به ویژه در حوزه غذا در کشور
است ،بنابراین زیرساختهای مناسبی عالوه بر وجود
جاذبههای گردشگری در این استان وجود دارد اما
نبود مدیریت واحد و تقویت نشدن بخش خصوصی
مشکالتی را برای این بخش ایجادکرده است.وی
میافزاید :متأسفانه علیرغم اینکه متولی اصلی
بخش گردشگری اداره کل ،میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری است و باید تمام سیاستگذاریها
و برنامهریز یها از ســوی ایــن اداره کل باشد ،اما
دخالتهای فراوانی را از سوی دیگر بخشها در زمینه
گردشگری استان شاهد هستیم و همین مسئله سبب
کند شدن فعالیتها میشود.

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

150,930

سکۀ تمام

1,565,000

نیمسکه

767,000

ربع سکه

461,000

سکه یکگرمی

308,000
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قیمت

(تومان)

دالر

4,794

یورو

6,084

پوند

6,873

درهم امارات

1,344

دالر كانادا

4,042

جدول ارزاق

نوع

مرغ کشتار روز
ران مرغ

(بسته بندی)

سینه مرغ

(بسته بندی)

قیمت

(تومان)

7250
7600
8900

ماهی قزل آال

12980

سردستگوسفندی

42000

چرخ کرده

7400

تخممرغ

6750

ران بره نرینه

42000

