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گزارش روز
 76درصد کیف و کفش بازار
تولید داخلی است

کاهش سهم چینیها
در بازار کفش مشهد
علیرضا ظهیری-فرسودگی ماشینآالت
و نبود طــراح بــرای به روز رسانی مدلهای
مختلف کیف و کفش مهمترین مشکالت و
دغدغههای صنعت چرم در استان است.
این موضوعات مهمترین مشکالتی بود که
فعاالن ایــن صنعت در نشستی خبری به
مناسبت برگزاری دهمین دوره نمایشگاه
کیف ،کفش و چرم مشهد ،مطرح کردند.

افزایش سهم صنوف تولیدی در استان

کاهش سهم چینیها در بازار کفش
مشهد

وی با تأکید به اینکه نمایشگاه کیف و کفش،
فرصتی مغتنم برای ورود به دروازههای بازار
جهانی اســت ،از کاهش سهم محصوالت
خارجی این بخش به ویژه محصوالت چینی
خبر داد و گفت :در کنار کنترل قاچاق
محصوالت چرمی به داخل کشور ،اقداماتی
نظیر توجه به تنوع و کیفیت محصوالت را در
دستور کــار داشتیم و حتی صنعت کفش
استان یکی از مــوارد کــارگــروه اشتغال در
طرح دینامیک اشتغال است و در قالب طرح
اشتغال فراگیر قرار گرفته است.
همچنین محمود بنانژاد ،رئیس اتاق اصناف
مشهد نیز با انتقاد از نمایشگا ههایی که
تنها با هدف عرضه محصوالت بیکیفیت
برگزار میشود ،گفت :از نمایشگا ههای
تخصصی  100درصد حمایت میکنیم اما
از نمایشگاههایی که به تولید ضربه میزند
و هیچ نظارتی برروی کیفیت ندارد ،حمایت
نخواهیم کرد.
خوشبو ،رئیس انجمن تولیدکنندگان کفش
مشهد نیز با اشاره به افزایش  100درصدی
تولید کفش طی  5سال گذشته در این شهر
نیز ،اظهار کرد :متأسفانه یکی از مشکالت
امروز در صنعت کفش و چرم ایران این است
که در کشور طراح نداریم و تولیدکنندگان
محصوالت خود را با الگوگیری از طر حهای
کشورهای دیگر و مدهای گذشته ،تولید
میکنند.وی تأکید کرد :اگر طراح کفش
داشته باشیم به طور قطع میتوانیم بازاری
ناب با فرهنگ ایرانی و سلیقه ایرانی داشته
باشیم.

سهم کفش ایرانی در بازار

الهام ظریفیان -افزایش جمعیت حاشیه نشین
مشهد در سالهای اخیر نه تنها به یکی از دغدغههای
مدیران شهری بلکه مسئوالن کشوری تبدیل شده
اســت .براین اســاس تالش شده تا با در نظرگرفتن
راهکارهای مختلف میزان مهاجرت به مشهد را کاهش
و از رشد بیش از حد حاشیه این شهر جلوگیری شود .در
میان راهکارهای مختلفی که برای مهار حاشیه نشینی
در نظرگرفته شده ،توجه به گردشگری روستایی است.
براین اساس کارشناسان اعتقاد دارند در صورتی که
جذابیت گردشگری در روستاها افزایش یابد،این
مسئله میتواند به بهبود درآمد روستاییان کمک کرده
و انگیزه های آنها را برای مهاجرت به شهرها کاهش
دهد.

بوم گردی و نرخ بیکاری

مسئول دفتر جذب و سرمایهگذاریهای استانداری
خــراســان رضــوی در ایــن بــاره میگوید :ضوابط
اقامتگا ههای بو مگردی بهمن  93به استان ابالغ
شد و ما از خــرداد  94شــروع به بررسی و شناخت
اقامتگا ههای بو مگردی و پیدا کــردن متقاضیان
سرمایهگذاری در این حوزه کردیم .تمام سعی ما این
بود مشکالتی که در استانهای دیگر به وجود آمده در
این استان پیش نیاید البته هیچ حمایتی نشدیم.
شکوه میرشاهی میافزاید :در حالی نرخ بیکاری
استان در سال گذشته  13.2 ،درصد بوده که این
نرخ برای روستاهای استان در سال یاد شده بیشتر
از این بود هاست.وی میافزاید :هدایت نقدینگی
مردم به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و پایدار،
اشتغالزایی ،کارآفرینی ،افزایش توان اقتصادی مردم
و بهبود معیشت آنان ،کمک به فعا لسازی اقتصاد
و خروج از رکود اقتصادی ،کنترل و کاهش مهاجرت
روستاییان به شهرها ،ایجاد و تقویت حس خودباوری
و خوداتکایی ،کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از
مهاجرت و تقویت احساس تعلق و پیوند اهالی روستا
به تولید و اقتصاد روستایی ،از اهداف موردنظر دولت
در فعالیتهای اقتصادی روستاها است .میرشاهی
اضافه میکند :جلوگیری از موازیکاری سازمانهای
مختلف ،نیاز مبرم به مطالعه ظرفیتهای روستاهای
استان و اولویت بندی برای ایجاد اقامتگاه بومگردی
و ایجاد زیرساختهای الزم در مناطق روستایی از

صندوق توسعه پیگیری شده که قــرار است از این
طریق اعتباراتی برای پرداخت حدود  100تا 150
میلیون به استان ابــاغشــود .این تسهیالت برای
اشتغال روستاییان و رونــق گردشگری روستایی
است و به سرمایهگذارانی تعلق میگیرد که خارج از
شهرها هستند و در داخل شهرها تسهیالتی پرداخت
نمیشود.

مهار حاشیه نشینی در مشهد

قبیل راه ،گاز و زیرساختهای ارتباطی و بهداشتی و
آموزش و توانمندسازی جامعه روستایی ،از مهمترین
اقداماتی است که در راستای توسعه گردشگری
روستایی باید انجا م شود.

 50اقامتگاه بومگردی در انتظار دریافت مجوز

سرپرست گردشگری اداره کل میرا تفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره
به اینکه گردشگری روستایی از سیاستهای این
سازمان است ،میگوید :در خراسان رضوی تاکنون
مجوز  16اقامتگاهها بومگردی صادر شده که همه
آ نهــا در حال فعالیت هستند واغلب دارای درجه
کیفی سه هستند .حدود  50تقاضا نیز برای دریافت
مجوز به ادارات شهرستانها رسیده که در حال بررسی
است.یوسف بیدخوری توسعه بوم گردی را از عوامل
کاهش حاشیه نشینی در مشهد مطرح میکند و
میگوید :هرقدر با توسعه بوم گــردی اشتغال در
روستاها را افزایش دهیم جذابیت مهاجرت به مشهد و
سکونت در حاشیه این شهر کاهش مییابد.

استقبال از تورهای گردشگری

بیدخوری میافزاید 10 :دفتر خدمات مسافرتی
در حوزه تورهای گردشگری روستایی استان ورود
کردهاند و به ویژه در فصلهای بهار و تابستان تورهایی
به مقصد روستاها به منظور دیدن طبیعت و آشنا شدن

با فرهنگ روستایی برگزار میکنند .مقصد بیشتر این
تورها روستاهای اطراف نیشابور ،سبزوار ،نشتیفان،
خواف ،کالت و گناباد است که در گناباد بعد از ثبت
جهانی قنات قصبه گناباد استقبال زیادی شده است.
وی با اشاره به اینکه در استان  54روستا که قابلیتهای
طبیعی و تاریخی و گردشگری ویژهای دارند به عنوان
روستای هدف گردشگری ،مصوبه هیئت وزیــران
را گرفتهاند ،میگوید :این به این معنی نیست که
فقط همین روستاها میتوانند مجوز بگیرند .شاید
روستاهای دیگری هم باشند که به هر دلیل به عنوان
روستای هــدف گردشگری معرفی نشد هاند ولی
قابلیتهای الزم را دارنــد و اگر سرمایهگذار خوبی
وجود داشته باشد میتوانند در این حوزه فعال باشند.

پیگیری برای تسهیالت اقامتگاههای بومگردی

این مقام مسئول با اشــاره به اینکه سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری ســال گذشته قـــراردادی با
صندوق کارآفرینی امید درباره ارائه تسهیالت برای
توسعه گردشگری روستایی داشته ولی موفق به گرفتن
تسهیالت برای سرمایهگذاران حوزه اقامتگا ههای
بومگردی نشده است ،بیان میکند :با وجود این از
ابتدای امسال تسهیالتی پرداخت نشده و پیگیری از
صندوق کارآفرینی امید نتیجهای نداشته است.
بیدخوری اضافه میکند:اکنون پرداخت تسهیالت
بــرای توسعه اقامتگا ههای بــو مگــردی از طریق

رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کمبرخوردار
شورای اسالمی شهر مشهد نیز با بیان اینکه توسعه
بوم گردی میتواند به کاهش حاشیهنشینی منجر
شود ،میگوید :بومگردی بر اساس توسعه گردشگری
روستایی در روستاهای اطراف کالن شهرها است.در
چنین گردشگری ظرفیتهای موجود در روستاها
بــرای اقامت و جــذب گردشگری فعال شد هاست
و از این طریق درآمــد روستاییان افزایش مییابد.
رمضانعلی فیضی میافزاید :به دلیل خشکسالی
و همچنین تناسب نداشتن درآمد حاصل از زمین با
مخارج خانوارهای روستایی در برخی از آنها کشش
زیادی برای مهاجرت به شهرها وجود دارد از این رو
توسعه فعالیت هایی مانند بوم گردی که امکان فعالیت
اقتصادی در روستاها را برای ساکنان آنجا فراهم
میکند،میتواند سبب کاهش بیکاری پنهان در
روستاها و در نتیجه کم شدن انگیزه مهاجرت به شهرها
شود.فیضی اظهار میکند :روستاهای اطراف مشهد
جاذبه زیادی برای بوم گردی دارند برای فعال شدن
ظرفیت آنها باید از تشکلهای مردم نهاد استفاده
کرد.این تشکلها میتوانند با معرفی ظرفیتهای بوم
گردی در روستاها مردم را به ویژه در روزهای تعطیل
به سمت اقامت در روستاها سوق دهند.وی میگوید:
با توجه به اینکه آخر هفتهها تعطیالت یک روزه بوده
و امکان مسافرت به خــارج از استان وجــود نــدارد و
از طرفی ساکنان مشهد نیز به دنبال مکانی برای
گذراندن اوقات فراغت خود هستند ،توسعه بومگردی
میتواند هم به این نیاز مردم پاسخ دهد و هم به اقتصاد
روستاها کمک کند .عضوشورای اسالمی شهر مشهد
میگوید :بوم گردی میتواند سهم گردشگری در سبد
اقتصاد خانوارها را نیز افزایش دهد و از این طریق
صنعت توریسم در خراسان رضوی شکوفا تر شود.

کاهش سود تسهیالت
خرید مسکن

بارگیری  60درصد ترانزیت
ریلی از مبدأ ترکمنستان

۸۰درصد تلفنهایهمراه
بازار رجیستری نشدهاند

عضو هیئت مــدیــره بانک مسکن از
برنامهریزی این بانک برای کاهش سود
تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق
حق تقدم خبر داد.
ابوالقاسم رحیمیانارکی درگفتوگو
با تسنیم  ،اظهارکرد :سود تسهیالت
خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم  17.5درصد است ،که در
این رابطه یکسری بررسیها صورت گرفته است.
وی تصریح کــرد :یکسری گزینهها انتخاب شده که پس از
اینکه درباره آنها به جمعبندی نهایی برسیم ،اطالعرسانی
الزم را انجام خواهیم داد .وی در پاسخ به ایــن پرسش که
آیــا ایــن برنامه امــســال اجــرایــی م ـیشــود؟ افـــزود :امــیــدوار
هستیم بتوانیم در ایــنبــاره یــک خبر خــوش بـــرای مــردم
داشته باشیم.

مدیرکل راه آهن خراسان گفت60 :
درصد کاالی ترانزیت ریلی کشور از مبدأ
ترکمنستان بارگیری و از طریق پایانه
ریلی سرخس در ایــن مسیر جابهجا
میشود .محمدهادی ضیایی مهر در
گفتوگو با ایرنا افــزود :در هشت ماه
امسال  960هزار تن کاالی ترانزیتی از طریق شبکه ریلی کشور
حمل شده که  60درصد آن معادل  580هزار تن کاالهای بارگیری
شده از مبدأ ترکمنستان اســت.وی یــادآور شد :گوگرد ،کود
شیمیایی و مواد نفتی ترکمنستان عمده محصوالتی است که از
طریق شبکه ریلی کشورمان ترانزیت میشود که از مجموع یاد
شده گوگرد با حدود  80درصد بیشترین سهم را دارد.ضیایی مهر
همچنین بندرعباس را محل خروج حدود  95درصد این کاالها
عنوان کرد.

رئیس اتاق اصناف ایــران گفت :هنوز
برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با
سهم ۸۰درصــــدی از بـــازار در طرح
رجیستری قرار نگرفته است .به گزارش
ایسنا ،علی فاضلی با اشــاره به اینکه
طرح رجیستری از برندهای دارای سهم
محدود در بازار شروع شده است ،افزود :بقیه برندهای موجود در
بازار که بخش زیادی را به خود اختصاص داده است باید هرچه
سریعتر در این طرح قرار بگیرند .وی با یادآوری نوسانات ارز و
حذف ارز مبادلهای از گوشی تلفن همراه گفت :این رویه بر قیمت
ارائه گوشی تلفن همراه بر مشتری اثرگذاشته است.رئیس اتاق
اصناف ایران ادامه داد 400 :هزار بنگاه صنفی عرضهکننده
گوشی تلفن همراه ظرفیت بزرگی است که در اجرای درست این
طرح باید مورد توجه قرار گیرد.

قرارداد قطار برقی تهران -مشهد برای سومین بار امضا شد

قطاربرقی  ،شاید4سالدیگر

ظریفیان-با اینکه نزدیک به  13سال از تصویب پروژه
برقی کردن قطار تهران-مشهد میگذرد ،دیروز وزیر
راه و شهرسازی خبر از گشایش  LCو فعال شدن
اعتبار اجرای آن داد تا پــروژهای که چندین سال در
بودجه دولت دارای ردیف بوده و چندین بار پیمانکار
عوض کردهاست ،ولی به این دلیل که تأمین اعتبار
آن به صورت مسئولیتآور نهایی نشده بود ،به مرحله
اجرایی نزدیکتر شود .این بار وزیر راه و شهرسازی
تأکید کردهاست که این پروژه تا چهار سال آینده به
پایان میرسد.عباس آخوندی در مراسم امضای
قــرارداد ساخت مشترک  ۶۰۰۰دستگاه واگن باری
میان ایران و روسیه گفتهاست :خوشبختانه بخش
اول اجرای این قرارداد که پرداخت  ۷.۵درصد سهم
ایران از پروژه بود ،انجام شد و توانستیم روز پنجشنبه
هفته گذشته  LCاین پروژه را در بانک صنعت ،معدن و
تجارت به نفع طرف چینی افتتاح کنیم و این قرارداد
فعال شد.به گفته وزیر راه وشهرسازی با اجرای این
پــروژه سرعت ِسیر قطار برقی تهران ـ مشهد ،به 6
ساعت کاهش یافته و سرعت ِسیر قطار مسافری به
 ۲۰۰کیلومتر بر ساعت و قطار باری به  ۱۲۰کیلومتر
بر ساعت افزایش مییابد؛ ضمن اینکه ساالنه ۳۵
میلیون مسافر از طریق این خط آهن (قطار برقی) به
مشهد عزیمت خواهند کرد.وی همچنین از امضای
قــرارداد سه میلیارد یورویی میان شرکت را هآهــن
ایران و مرکز توسعه تجارت خارجی روسیه خبر داده
و گفتهاست :این قرارداد به سود توسعه حمل و نقل
سبز (ریلی) بوده و بر اساس این قرارداد ۲۰ ،هزار واگن

عکس :تزیینی

همچنین حمید ناجی ،عضو هیئت مدیره
انجمن کفش مشهد در پاسخ بــه ســوال
خبرنگار شهرآرا مبنی بر سهم اجناس ایرانی
در بازار کفش گفت :در تحقیقات میدانی که
انجامشده 95 ،درصد کفش مردانه 80 ،تا
 90درصد کفش زنانه 70 ،تا  80درصد کفش
بچگانه و نوجوان 30 ،تا  40درصــد کفش
ورزشــی 100 ،درصــد کفشهای سازمانی
و نظامی و  50تا  60درصــد کیف ،ســاک و
چمدان موجود در بــازار مشهد را اجناس
ایرانی تشکیل میدهند.ناجی افــزود :در
مجموع به طور میانگین  76درصد محصوالت
موجود در ایــن بخش متعلق به تولیدات
داخلی است.
پورمنطق ،عضو انجمن چرمسازان مشهد نیز
که دیگر سخنران این نشست بود به موضوع
فرسودگی ماشینآالت کارخانههای چرم
اشــاره کرد و گفت 60 :واحــد تولیدکننده
چرم در گذشته در همتآباد مشغول به کار
بودند و با انتقال این واحدها به چرم مشهد،
تعداد کارخانجات به  15واحد کاهش یافت.
یکی از مشکالت پس از این انتقال مربوط
به فرسودگی ماشین آالت صنعتی است که
متأسفانه با توجه به گران بودن این دستگاهها
و افزایش قیمت ارز در بــازار نوسازی ،این
صنعت برای ما سخت شده است.
گفتنی است دهمین نمایشگاه ،کیف ،کفش
و چرم مشهد  6تا  9دی ماه در محل دائمی
نمایشگا ههای بینالمللی مشهد برگزار
خواهد شد.

گردشگریروستایی؛پادزهرحاشی هنشینی

عکس تزیینی است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی در
این نشست خبری با بیان اینکه در ابتدای
سال  95سهم صنوف تولیدی در استان از
مجموع صنوف  16درصد بوده که میانگین
کشوری این بخش  22درصد است ،اظهار
کرد :با توجه به برنامهریزیهای انجامشده
امسال این سهم به  18.5درصد رسیده که
برنامهریزی ما نیز برای رسیدن به میانگین
کشوری است.علی غفوری مقدم برگزاری
نمایشگاههای تخصصی را یکی از راهکارهای
رسیدن به هدفگذاری برای افزایش سهم
صنوف تولیدی دانست و افزود :خوشبختانه
یکی از اتحادیههای فعال مشهد ،اتحادیه
کیف ،کفش و چرم است و هدف از برگزاری
نمایشگاه تخصصی این حوزه افزایش سهم
بازار داخلی و صادرات محصوالت این بخش
است.

توسعه بوم گردی نرخ بیکاری در خراسان رضوی را کاهش می دهد

باری توسط شرکتهای ایرانی و روسی و هزار دستگاه
واگن مسافری و  ۳۵۰دستگاه لوکوموتیو و تجهیزات
دیگر ساخته میشود.به گفته وزیر راه و شهرسازی،
اکنون تعداد کل واگنهای باری فعال در خطوط ریلی
کشور  ۲۸هزار دستگاه بوده است که با اتمام این
قرارداد ،تعداد ناوگان ریلی رشد بیش از  ۷۰درصدی
خواهد داشت .همچنین تعداد واگنهای مسافری
فعال موجود نیز  ۲۲۰۰دستگاه است که با قرارداد روز
گذشته ،تعداد ناوگان مسافری رشد  ۵۰درصدی دارد.
آخوندی تصریح کردهاست :در برنامه ششم توسعه،
طبق برآورد ما  ۲۸میلیارد دالر سرمایهگذاری خواهد
شد که با این دو قرارداد اخیر ،بیش از پنج میلیارد دالر

آن محقق شده است .بر اساس این قرارداد بالفاصله
ساخت  ۶۰۰۰دستگاه واگن باری توسط سه شرکت
ایرانی واگن پارس ،واگن کوثر و فوالد درخشان آغاز
میشود؛ ضمن اینکه این کار یک قدم جدی به سمت
توسعه اشتغال است .سعید محمد زاده،مدیرعامل
راهآهن جمهوری اسالمی ایران نیز از گشایش اعتبار
اسنادی قــرارداد برقی کردن راهآهن تهران-مشهد
خبر داد و گفت:مراحل تأمین مالی این قرارداد نهایی
و پروژه آغاز شده است.

سفر ایمن و ارزان

در این رابطه نصرا ...پژمانفر نماینده مردم مشهد

و کالت در مجلس شورای اسالمی نیز در گفتوگو با
خبرنگار شهرآرا گفت :با اجرای این پروژه میزان تردد
مسافر روی خط فعلی بسیار افزایش مییابد .یعنی
از همین ظرفیت ریلی جدید و بدون سرمایهگذاری
جدید میتوان برای تغییرفناوری و کمک به تردد
مسافر و بار بیشتر و فراهم کردن زمینه مسافرت ایمن و
ارزان قیمت استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه ساالنه تعداد زیادی از زائران امام
رضــا(ع) در مسیر جادهها دچــار حادثه میشوند،
افزود :اجرای این پروژه به ایمنی جادهها و کاهش
حوادث در مسیر زیارت امام رضا(ع) کمک میکند.
پژمانفر اضافه کرد :از سوی دیگر این پروژه به لحاظ
مسائل زیست محیطی اهمیت دارد زیرا به کاهش
مصرف سوختهای فسیلی در کشور کمک میکند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اینکه این سومین باری است که قرارداد
پروژه برقی کردن قطار تهران -مشهد امضا میشود،
گفت :باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه چه میشود
و در واقع باید از وزیر محترم پرسید که چه ضمانتی
وجود دارد که این بار هم به سرنوشت دفعات قبل
دچار نشود؟
وی با اشاره به مشکالت قبل گفت :مشکالتی از قبیل
اینکه کسانی پروژه را فاینانس میکردند که یا منابع
مالی کافی و یا فناوری مناسب برای این کار نداشتند
یا اینکه قــراردادی بسته میشد ولی طرف قــرارداد
به تعهدات خود عمل نمیکرد و دوبــاره لغو پیمان
میشد.

خبر اقتصاد

وضعیتیارانهدرسالآینده
آفتاب:قائممقام وزیر کار از امکان حذف یارانه
اقشار ثروتمند در صــورت استفاده از بانک
اطالعات مالیاتی و بانکهای دیگر خبر داد و
گفت :یارانه اقشار و افرادی که در فقر مطلق
به سر میبرند تا  ۷۰۰هــزار تومان افزایش
مییابد.ابوالحسن فیروزآبادی اظهارکرد:
پنج دهــک درآمـــدی در ســال آیــنــده یارانه
خواهندگرفت که شامل افــراد تحت پوشش
خواهد شد.

دستورالعملوارداتخودرو

ایسنا:دستورالعمل ساما ندهی و مدیریت
واردات خودرو در جلسه کمیسیون زیربنایی
دولــت بــه تصویب رسید و آمـــاده طــرح در
هیئت دولــت شد.دلیل این موضوع تدوین
دستورالعمل ساما ندهی واردات خــودرو از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ارسال
آن بــه هیئت دولــت بــرای تصویب نهایی،
اعالم شد.

برنامهحمایتازتولید

ایلنا:معاون اول رئیس جمهور به دستاوردهای
سال گذشته دولت در اجرای برنامه رونق تولید
اشاره کرد و گفت :در سال  95دستاوردهای
خوبی در زمینه رونق بخش تولید حاصل شد
و باید تالش کنیم که این کارنامه در سال 96
نیز تکرار شود.جهانگیری افزود :امسال تالش
کردیم تسهیالت بیشتری در اختیار تولید قرار
بگیرد.

اشتغالمددجویان

تسنیم  :سر پرست مــعــا و نــت ا قتصا د ی
اســتــانــداری خــراســانرضــوی گــفــت :از
ابــتــدای امــســال در مجموع  ۷۰۰۰طرح
اشتغال بــه بانکها از طــرف مددجویان
کمیته امـــداد خــراســان رضـــوی پیشنهاد
شــد ه که  ۱۹۹۸از ایــن تعداد طــرح جذب
شــدهاســت.عــلــی رســولــیــان اظــهــارکــرد :از
مجموع  143میلیارد تومان اعتبار اشتغال
کمیته امداد خراسا نرضوی 125 ،میلیارد
تومان معادل  88درصــد به  14بانک ابالغ
شده است.

صندوقتوسعهملیوبودجه

ایرنا:نماینده مردم شهرستا نهای نیشابور
و فیروزه در مجلس شــورای اسالمی گفت:
اختصاص سهم بیشتری از درآمــدهــا به
صندوق توسعه ملی ،در مقایسه با بودجه های
پیشین ،از نقاط قوت الیحه بودجه پیشنهادی
دولــت بــرای ســال  97است.حمید گرمابی
افزود :بر اساس الیحه بودجه  ،97دولت 32
درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی
اختصاص داده تا جبرانی بــرای سا لهای
گذشته باشد.

بررسیبیتکویندرمجلس

خبرآ نال ین  :رئیس کمیسیو ن ا قتصا د ی
مجلس شورای اسالمی از بررسی بیت کوین
(ارز الکترونیکی) در مجلس با حضور مسئوالن
بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و سازمان بورس
خبر داد.محمدرضا پورابراهیمی اظهارکرد:
بیت کوین یــک نــوع ارز مــجــازی اســت و از
طریق رمزگذاری ،ابزاری برای مبادله است.
قراردادهایی که از طریق بیت کوین منعقد
میشود ،به هیچ وجه مطابق با اصول اسالمی و
اقتصادی نیست.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

128,080

سکۀ تمام

1,395,000

نیمسکه

688,000

ربع سکه

398,000

سکۀ یکگرمی

266,000

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

(تومان)

دالر

4,179

یورو

5,005

پوند

5,705

درهم امارات

1,159

دالر كانادا

3,345

جدول ارزاق

نوع

قیمت

(تومان)

کاهو

1860

سیب زمینی

1480

هويج

1080

پیاز

1800

گوجهفرنگی

3670

فلفل دلمه سبز

2980

کرفس

1200

لوبیا سبز

4800

