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نوع

نام

نخود ،لوبیا قرمز  ،عدس،
لپه  ،لوبیا چیتی  9٠٠گرمي
گلستان
حبوبات نخود  ،عدس و لپه ساناز
نبات
 ٧٠٠گ
و شکر
انواع نبات و شکر میزان
نخود  ،عدس و لپه پالیز
9٠٠گ
پودر ماشینی و دستی
هوم کر
انواع دستمال و نوار
بهداشتی فلورا

انواع مایع ظرفشویي اکتیو

شوینده
دستمال  ١5٠برک نانو
و
تکس-گلریز
بهداشتی
انواع سفید کنندهها ،
پاککننده ها ،شامپو فرش،
مایع دست  ،شیشه شوی،
مایع ظرف شویی و مایع
دستشویی رافونه

کمتر از نرخ
مندرج روی کاال

محصوالت به عنوان نمونه قیمتمصرفکننده

قیمت فروش

گزارش شهرآرا از میلیونها دالری که در قالب ارز مسافرتی به جیب کشورهای همسایه رفت

گذرنامه ،بلیت هواپیما ،روادید
کشور مقصد و رسید پرداخت
عوارض خروج از کشور .کافی
است اینها را به باجه فروش ارز
در فرودگاه مشــهد یا شعب
منتخب بانکهای ملی ،ملت،
تجارت ،پارســیان و ســامان
تحویل دهید تا ارز مســافرتی دریافت
کنید .بانک مرکزی با دستودلبازی از
سفر خارجی شــما حمایت می کند،
خواه این ســفر تفریحی باشــد خواه
درمانی ،تجاری ،برای دیدار با بستگان
یا غیر آن .آمارهای منتشرشده نشان
میدهد کشورهای همسایه که عمده
مقاصد گردشــگری هم وطنانمان به
شمار میروند روی مســافران ایرانی
حســابی ویژه باز کردهاند .مثال کشور
همسایهمان ،ترکیه ،در سال  ٢٠١٧از
ورود ایرانیان درآمــدی معادل ٢/45
میلیــارد دالر عایدش شــد .ترکها
پیشبینــی کردهانــد رونــد افزایش
سفرهای گردشگری ایرانیان به ترکیه
در سال  ٢٠١٨میالدی نیز ادامه پیدا
کند .ناگفته نماند در تعطیالت نوروزی
امســال هم با ثبت  9میلیون مســافر
خارجی رکورد شکستیم ،سفرهایی که
عالوه بر کشــور یادشــده ،بیشتر به
مقاصــد آذربایجــان ،ارمنســتان،
گرجستان و کشورهای خلیج صورت
گرفت .خروج بیش از  ٢/٧میلیارد دالر
برای سفرهای خارجی نوروزی تعدادی
از هموطنان رهاورد ارزی مسافرتهای
یادشده بود که از جیب کشور پرداخت
شد.

آخرینبروزرسانیقیمتها

جدول قیمت کاالها در فروشگاههای شهرما

جایزهارزی

فرزانه شهامت

جلسه دادگاه

روز گذشــته متهمان آقای الف .م .و خانم ر.
الف .درجلســه دادگاه ثامن الحجج حاضر
بودند اما به دلیل حضور نیافتن متهم ردیف
سوم آقای م .ر .در جلســه ،به پرونده وی به
طور غیابی رسیدگی شــد .قاضی باقری در
ابتدای جلسه گفت :متهم ردیف سوم آقای م.
ر .مانند گذشته در جلسه دادگاه حاضر نیست
و از طریق نشر آگهی احضار شده اما در هیچ
جلســهای از دادگاه حضور پیدا نکرده است.
سپس متهم ردیف اول آقای الف .م .در جایگاه
حاضر شــد و گفت :از روز اول به عنوان عضو
هیئت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت
تعاونی ثامنالحجج وارد کار شدم .پنجمین
مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزی
انجام وظیفه کردم .وی افزود :بانک مرکزی

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

عکس تزئینی است

در حالی روز گذشــته دهمین جلسه علنی
دادگاه رســیدگی به پرونده متهمان شرکت
تعاونــی مالی-اعتبــاری ثامنالحجــج در
دادگاه کیفری یک تهران به ریاســت قاضی
باقری برگزار شــد کــه گــزارش «ردپای
برخی ســلبریتیها و مســئوالن در پرونده
ثامنالحجج» منتشرشده در روزنامه «شرق»
حاشــیههای زیادی به دنبال داشــته است.
در این گزارش ،اســامی برخی از چهرههای
معروف تلویزیونی و سیاســی با نام مخفف
به عنــوان دریافتکننــدگان وام و هدیه از
مؤسســه غیرمجاز ثامنالحجج آورده شده
بود .این مسئله واکنش برخی از چهرهها را به
دنبال داشت ،به طوری که احسان علیخانی
دریافت پول را تکذیب کــرد .همچنین روز
گذشــته مهران مدیری در دادسرای رسانه
حاضر شــد تا شــکایت خود را علیه روزنامه
«شرق» و «فیلمآنالین» شخصا پیگیری کند.
پیشتر ،وکیل مهران مدیری اعالم کرده بود
به دلیل انتشار این خبر ،از روزنامه «شرق»
و «فیلمآنالین» شــکایت خواهد کرد.علی
فروغی ،مدیر شبکه ،3در صفحه اینستاگرام
خود نوشت :گویا افرادی که در این چند صباح
ســرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به خود را
ازدســترفته میبینند ،از «شــرق» و غرب
کمر به افشاگری بستهاند! دیروز حاج حسین
یکتا و خبری دروغ درباره مؤسســه مالی و
اعتباریاش و امروز احســان علیخانی و زد و
بند با یک مؤسسه مالی اعتباری فاسد دیگر!
احسان علیخانی ،مجری معروف «ماه عسل»،
روز گذشــته در «حاال خورشید» حاضر شد
و دربــاره ماجرای مؤسســه ثامنالحجج به
مخاطبانش توضیح داد .وی با اشاره به انتشار
دریافت رقم ســه میلیارد تومان برای تولید
برنامه از مؤسســه ثامنالحجج گفت :مبلغ
پرداختشده از ســوی این مؤسسه به صدا و
سیما برای شش برنامه بوده که از سال  9١تا
پایان سال  93ساخته شده است .این برنامهها
شامل برنامه «دو نیمه سیب»« ،لحظه تحویل
سال « ،»9٢ماه عســل» در سال  ،9٢برنامه
«سه ســتاره»« ،تحویل سال « ،»93جشن
بیستسالگی شبکه  »3و برنامه «بهار نارنج»
بوده اســت .وی ادامه داد :در هر کدام از این
برنامهها بیش از  ١5٠نفر به مدت ســه الی
چهار ماه فعالیت میکردند و تمام پرداختها
دارای اســناد مشخص اســت که نهادهای
نظارتی صداوسیما بر آنها نظارت میکنند.
وی ادامه داد :از ابتدای سال  94به ما اعالم شد
که سازمان صدا و ســیما هیچ همکاریای با
مؤسسه ثامنالحجج ندارد و دیگر نمیتوانیم با
آنها همکاری کنیم .بعد از چند ماه نیز حکم
انحالل این مؤسسه در تابستان صادر شد.

ما را مکلف کرد  ٢3تعاونی آزاد را جمعآوری
کنیم که اطاعت کــردم .در اولیــن اقدام،
شناسنامه ملی مجموعه را ثبت کردم تا کارها
قانونی باشد و طی جلسهای ،با حضور مدیران
مختلف و بانک مرکزی ،صورتجلســهای را
امضا کردیم تا بتوانیم کارها را تحت نظارت
بانک مرکزی جلو ببریم .وی بیان کرد :در آغاز
واگذاری  ٢3تعاونی اوضاع بسیار نامساعد بود.
کارگروهی را تشکیل دادیم و نمایندگان بانک
مرکزی در جلسه حضور داشتند .ساماندهی
این شرکتهای تعاونی را از استان مازندران
شــروع کردیم .با مدیریت ،اقدامات الزم را
انجام دادیم و مشکل ســپردهگذاران را حل
کردیم .وی گفت :ســال  ٢4 ،9٢نفر از طرف
بانک مرکزی برای حسابرسی مشخص شدند
که در سراســر کشور از شــعبات ما بازرسی
میکردند .حال سؤال اینجا مطرح میشود که
بازرسیهای متعددی را که از شعبات انجام
دادهاند کتمان میکنند.
وی افزود :مؤسســه ثامنالحجج مشــکلی
نداشت .در سال  9٢و  93خوب عمل کردیم
و تا ســال  94نقدینگی این مؤسسه باال بود.
وجوه مردم حیفومیل نشدهاست ،آنها را در
بهترین مکانها سرمایهگذاری کردم .مردم
هم راضی بودند .وی تصریح کرد :طی جلسات
با مسئوالن ،دبیر کل بانک مرکزی و مؤسسه،
تفاهمنامهای با بانک امضا کردیم و من متعهد
شــدم همه دســتورها را انجام بدهم .متهم
ردیف اول بیان کرد :به رغــم اینکه ما چهار
هزار حسابرس داشــتیم ،بانک حسابرسان
خود را معرفی کــرد و بعد از چنــد مرحله
حسابرسی شرکتهای معرفیشده از سوی
بانک ،چهارمین حسابرس به ما معرفی شد و
ما اطالعات خود را به او ارائه کردیم .وی اظهار
کرد :طبــق گزارش اولیه بــه کارگروه بانک
مرکزی ،عملکرد ما را مثبت ارزیابی کردند.
بعد از ارائه آن در کارگــروه ،تصمیم گرفتند
روند فعالیت مؤسسه رو به جلو حرکت کند.
ما از این اتفاق خوشحال شدیم ،اما در تاریخ
 ٢5مرداد  95یکباره مســئوالن بانک اعالم
کردند مؤسسه اعتباری ثامنالحجج غیرمجاز
است که باعث شــوک و تعجب ما شد .متهم
ردیف اول تصریح کرد :بعد از این موضوع ،به
مسئوالن اعتراض کردم که به رغم قولهای
دادهشده ،چرا مجوز مؤسسه لغو شده است و
چرا مسئوالن بانک مرکزی در تلویزیون این
مســئله را مطرح کردند که مشکالت فراوان
به وجود آمد .وی گفت :البته بعد از آن اتفاق
من با تمام قوا برای حل مشکالت اقدام کردم.
هزار میلیارد تومان را آن موقع تصفیه و جو را
تا اندازهای آرام کردیم ،اما دوباره مســئله را
رسانهای کردند و جو ناآرام شد به صورتی که
این ناآرامی به شهرستانها هم کشید .متهم
ردیف اول بیان کرد :بعد از آن ،از من خواستند
وکالتنامه بدهم ،و من همکاری کردم .وی
اظهار کــرد :وزارت تعــاون و بانک مرکزی
تصمیم گرفتند با کدخدامنشی مشکل را حل
کنند .هیئت تصفیه مشخص کردند و بعد از
اینکه من برای حل مشکالت مردم وکالتنامه
دادم ،آقایان به جای حل مشــکل به انحالل
مؤسسه اقدام کردند .متهم ردیف اول ادامه
داد :دستور دادند در مرحله اول  ١٠٠شعبه،
در مرحله دوم  ١5٠شــعبه و در مرحله سوم
 ١٠٠شعبه دیگر را نیز جمعآوری کنم .حتی
مدیران بانکی را نیز از شــعبات حذف کردم
و به همراه مدارک و اصل اســناد ،از مؤسسه
خارج شدند .جلســه بعدی دادگاه متهمان
پرونده تعاونی مالــی و اعتباری ثامنالحجج
چهارشنبه 3 ،مرداد  ،9٧برگزار میشود.

رئیس خانه صنعت،
معــدن و تجــارت
خراســان رضوی با
اشــاره بــه اهمیت
برندسازی در توسعه تجارت خارجی
گفت :برندهای ملی در اســتان باید به
سوی فرامرزی و بینالمللی شدن گام
بردارند.
به گزارش دبیرخانه همایش برندینگ،
سید حســن حســینی از راه اندازی
تولید بدون کارخانــه به عنوان یکی از

مهمترین درخواســتهای برندها در
کشــور نام برد و گفت :از سوی برخی
صنایع استان ،به صورت چراغخاموش
تولید بدون کارخانه انجام میشود زیرا
موضوع راهاندازی تولید بدون کارخانه
هنوز از ســوی مســئوالن ابالغ نشده
است.
وی تأکید کرد :تولید بــدون کارخانه
ظرفیت بدون استفاده کارخانهها را فعال
میکند که این مســئله سبب کاهش
هزینه تولید در کشور میشود .حسینی

با اشــاره بــه برگــزاری همایشهای
برندینگ طی سالهای گذشته اظهار
کرد :انجمــن مدیران صنایــع در این
زمینه با جدیت وارد عمل شــده است
و ســایر تشــکلهای این بخش هم از
این موضوع حمایت می کنند .کسانی
که در این همایش معرفی میشــوند
تولیدکنندگان داخلی موفق در حوزه
برندسازی هستند و راه موفقیت خود را
برای سایر صنعتگران تعریف میکنند.
با گرد آمدن برندسازان و صنعتگران در

این همایش ،باب همکاری باز میشود.
رئیس خانه صنعت ،معــدن و تجارت
خراســان رضــوی یکــی دیگــر از
درخواســتهای برندهــای ملی و در
مجموع همــه صنایــع را جلوگیری
دولت از تصمیمات و شــیوهنامههای
خلق الســاعه دانســت و گفــت:
امروز با شــیوهنامههای خلقالســاعه
ثباتی اقتصادی در کشــور مشــاهده
نمی شــود کــه در بخــش تولیــد
خوشبین باشیم.
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از  500تا  1000یورو

میزان حمایت بانک مرکزی از سفرهای
فرنگی هموطنان به مقصد سفر بستگی
دارد .اگــر مقصد کشــورهای هممرز
و مشــترکالمنافع بهجز عراق باشد،
 5٠٠یورو عاید مسافر میشود .روسیه،
تاجیکستان ،ترکمنستان ،ترکیه ،قطر،
کویت ،عمان ،امــارات متحده عربی و
قبرس جزو این دســتهاند .برای سفر
به دیگر کشــورها نیز هزار یــورو ارز

مسافرتی اختصاص مییابد .بر اساس
گزارشی که ایرنا منتشــر کرد ،از ٢١
فروردین که اعمال سیاستهای جدید
ارزی آغاز شد ،تا  ٢3تیر ،معادل 3١٢
میلیون دالر ارز مســافرتی تخصیص
یافته اســت .این آمار را مقایسه کنید
با میــزان ارز دولتــی تخصیصیافته
بــه واردات خــودرو کــه خبــرش
جنجالآفرین شد ١٢٠ :میلیون و ٨45
هزار و  ٨4یورو.
چراغی که به خانه رواست

جایزه دولت به سفرهای خارجی نتایج
خود را نشان داده است .فارغ از بخش
درخور توجهی از منابــع دولت که در
قالب ارز مسافرتی صرف شده ،این نوع
سیاســت گذاری طوالنی شدن صف
تقاضا و رشــد قیمت برخــی تورهای
خارجی را به همراه داشته است .برخی
آژانسهای مســافرتی نیــز از تفاوت
محسوس نرخ ارز مســافرتی و ارز آزاد
استفاده میکنند به این صورت که به
مردم سفر رایگان پیشنهاد میدهند،
البته به شــرطی که ارز مسافرتیشان
را در اختیار آژانس قرار دهند تا در بازار
داخلی به فروش برساند و هر دو طرف
از مابهالتفاوت آن سود ببرند.
مانند بســیاری از حوزهها ،گردشگری
داخلی نیز از نبو ِد آماری یکدســت و
متقن رنج میبرد .با این حال ،از آنجا که
تعداد افراد دارای تمکن سفر نامتناهی
نیســت ،میتوان پیشبینــی کرد که
افزایش تقاضا برای سفرهای خارجی
تأثیر منفی خود را بر گردشگری داخلی
نیز بگذارد .رونق گردشگری کشورهای
عمدتا همسایه را بگذارید کنار احتمال
تأثیر منفی بر گردشگری داخلی.
افزایش سفرهای خارجی از مبدأ مشهد

دریافــت ارز مســافرتی حق مســافر
اســت .دبیر انجمن صنفی کارفرمایی
دفاتر مســافرت هوایی ،جهانگردی و
زیارتی استان خراسان رضوی اینطور
فکر میکنــد .مجید فرقانــی ابتدا با
اذعان بــه افزایش ســفرهای خارجی

هماســتانیهایمان از فرودگاه شهید
هاشمینژاد مشهد در یکی دو ماه اخیر،
آماری از میزان این افزایش ندارد.
او میگوید :این افزایش بــه اندازهای
نبوده اســت که موجب افزایش تعداد
پروازهــای خارجــی به یــک مقصد
گردشــگری متواتر مثل ترکیه شود.
پیش از ایــن ،پروازها بــا ظرفیت کم
مســافران مواجــه بودنــد و اکنون با
ظرفیتی بیشتر صورت میگیرند.
او درباره جمله نخســت خــود و اینکه
دریافت ارز مسافرتی جزو حقوق مسافر
است اینطور استدالل میکند :مشکل
اصلی بیثبات بودن نرخ ارز است .اینکه
بانک مرکزی نتوانسته است نرخ ارز را
کنترل کند دلیل نمیشود که با حذف
ارز مسافرتی صورتمسئله را پاک کند.
این یک حســاب عقلی است که وقتی
تفاوت نرخ ارز مسافرتی و آزاد زیاد باشد،
مسافر و آژانس مسافرتی به فکر کسب
درآمد از این راه باشــند .اگر در شــیوه
تخصیص ارز نقصی وجــود دارد ،باید
اصالح شود نه اینکه ارز مسافرتی را به
کل حذف کنیم .این فعال گردشگری
معتقد است :ایجاد محدودیت برای ارز
مسافرتی تأثیری بر توسعه گردشگری
داخلی ندارد چون تجربه نشــان داده
اســت که مردم ما در انتخــاب مقصد
سفرهایشان به رفتارهای دستوری توجه
نمیکنند ،ضمن اینکه همه ســفرهای
خارجی نیــز با هــدف تفریــح انجام
نمیشود و باید مراعات کسانی را هم که
به قصد درمان ،دیدار با خانواده و غیره
از کشور خارج میشــوند کرد .با تمام
اینها اگر  5٠٠یوروی اختصاصیافته
به مسافران مشکالت ارزی کشور را حل
میکند ،بحث دیگری است.
حساب ساده ریاضی

بــرای اثبــات حرفهایــش ،ترجیح
میدهد به جای کلیگویــی ،از آمار و
ارقام استفاده کند .محسن خنداندل
بعد از سالها کار اقتصادی ،معنی یارانه
اختصاصیافته به ســفرهای خارجی
و تبعات اقتصادی آن را ســاده و واضح

توضیح میدهد .او میگوید :در چهار
مــاه اخیر ،بــه گردشــگران خارجی
 ١٢٠میلیــون دالر ارز چهــار هــزار
و ٢٠٠تومانی پرداخته شــده است .با
یک حساب سرانگشــتی و نرخی که
برای بازار ارز ثانویه اعالم شــده است،
یعنی هفت هزار و  ٨٠٠تومان ،دولت
عمال  43٢میلیارد تومان به سفرهای
خارجی هموطنان یارانه پرداخت کرده
است .این فعال اقتصادی رقم یادشده
را بــا هزینه ایجاد یک شــغل پایدار با
استانداردهای جهانی که چیزی حدود
 5٠هزار دالر اســت مقایسه میکند.
این یعنی فرصت دو هزار و  4٠٠شغل
پایدار را از دســت دادهایم .خنداندل
ادامه میدهد :این هزینه با حســاب و
کتاب اســتانداردهای داخلی متفاوت
است .گفته میشــود برای  9٠٠هزار
شغل ،نیازمند افزایش نهدرصدی تولید
ناخالص داخلی هستیم ١5٠ .میلیارد
دالر حدود  ٠/١رشــد ناخالص داخلی
است .این یعنی هزینه ایجاد هشت هزار
شــغل پایدار را صرف یارانه سفرهای
خارجی کردهایم .ســفرهایی که لذت
آن سهم مسافران آن است و البته بازار
گردشگری کشورهای هدف.
چالش در تولید داخلی

از سوغات هموطنانِ از فرنگ برگشته
که بگذریم ،نمیتــوان منکر این نکته
شد که برخی از این مسافران با هدف
کسب درآمد به خرید کاالهای خارجی
به قصد فروش در بــازار داخلی اقدام
میکنند ،مســئلهای که به گفته این
فعال اقتصادی ،در آمارهای رســمی
نمیآید اما توانســته است برای مثال،
بازار منسوجات داخلی را دچار چالش
کند .نکته درخور تأملی که خنداندل
بر آن تأکید دارد این اســت که حذف
یارانه از ارز مســافرتی بر مســافران
واقعی تأثیری نمیگذارد چون منطق
حکم میکند که مســافر برای تأمین
هزینههای ســفرش روی درآمد خود
حساب باز کند نه یارانهای که از جیب
مردم پرداخت میشود ،آن هم در حالی

که بخش تولید ،اشتغال و گردشگری
داخلی نیازمند حمایت است.
خبرهایی در راه است

خبرهایــی ضــد و نقیضی دربــاره ارز
مســافرتی به گوش میرســد .برخی از
زمزمهها حکایــت از حــذف آن دارد،
هرچند رئیس کل بانــک مرکزی گفته
چنین تصمیمی در کار نیســت .برخی
از خبرها نیــز میگوید که بناســت ارز
مسافرتی از زیر چتر حمایت دولت خارج
و تعیین قیمت آن به بازار ارز ثانویه محول
شود .بارز ثانویه محلی است برای تأمین
ارز واردکنندگان که از محل  ٢٠درصد
ارز ناشــی از صــادرات غیرنفتی انجام
میشــود .این بازار ،در اصل ،مخصوص
کاالهای گروه سوم است که وارداتشان
ضرورت کمتری در مقایسه با کاالهای
اساســی دارد .این تأمین ارز در سامانه
نظام یکپارچه ارزی یا همان «نیما» قرار
دارد .برخالف گروه اول و دوم ،کاالهایی
که واردات آنها با ارز با نرخ رسمی بانک
مرکزی که اکنون حدود چهــار هزار و
 3٠٠تومان برای دالر است انجام میشود
برای گروه ســوم با نرخ توافقی و رقابتی
است به طوری که تاکنون قیمت هفت
هزار و  5٠٠تومان هم برای دالر تعیین
شده است.
تجربهای گران

مهدی کسراییپور ،مدیرکل مقررات
ارزی بانک مرکزی ،دیروز گفت بانک
مرکزی پیشنهاد جدیدی برای اصالح
ارز مســافرتی مطرح کردهاســت که
در ســتاد اقتصادی دولت در دســت
بررسی است.
بر اســاس آنچه خبرگزاری مهر بدون
ذکر منبع اعالم کرده اســت ،خبرها
حاکی از آن است که از ابتدای مرداد،
ارائه ارز مســافرتی از سوی دولت با دو
نرخ دولتی و بازار ثانویه صورت خواهد
گرفت .خبــر حذف یا تغییــر در رویه
پرداخت ارز مسافرتی تا لحظه تنظیم
گزارش ،از سوی هیچیک از مسئوالن
بانک مرکزی تأیید نشده است.
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علیرضا ظهیری

همراهیمدیریتشهریدرمهارتآموزیبهحاشیهنشینان

چندین سال اســت که فنی و حرفهای
آموزش مهــارت به ســاکنان مناطق
حاشــیهای مشــهد را در دســتور کار
خود قرار داده اســت .با این حال ،نبود
زیرساختهای مناسب مانند ساختمان
آموزشی سبب شده است این آموزشها
به صورت حداقلی انجام شود .حال بنا به
گفته مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
خراســان رضوی قرار است با مساعدت
شورای پنجم و شهرداری مشهد زمینی
به ساخت مرکز آموزش فنی و حرفهای
در یکی از نقاط حاشــیهای شهر مشهد
اختصاص یابد .افشین رحیمی در جمع
خبرنگاران افزود :ســال  96تنها هزار و
 ٢٨نفر از اهالی نقاط حاشــیهای شهر
مشهد و ســه شهر نیشــابور ،سبزوار و

تربت حیدریه توانســتند از کالسهای
مهارتی فنی و حرفهای بهرهمند شوند.
یکی از دالیل تعداد اندک این آموزشها
نبو ِد زیرســاختهای مناسب آموزشی
است .برای حل این مشکل با مساعدت
شهرداری و شــورای پنجم شهر مشهد
توافقی مبنی بر در اختیــار قرار دادن
زمینی برای ســاخت مرکز آموزشــی
در انتهای خیابان رســالت انجام شده
است.مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
خراســان رضوی با بیان اینکه امیدوار
اســت تا پایان ســال زمین مورد نظر
واگذار و مرکز آموزشــی با اســتفاده از
اعتبارات دولتی و کمک خیرین مرکز
ساخته شود افزود :طی چندسال اخیر
فرهنگســراهای شــهرداری مشهد،

کالسهــای مهارتآمــوزی در بعضی
از رشتهها برای اقشــار مختلف برگزار
میکردنــد .وی افزود :بــا توافقاتی که
با معاونت فرهنگی شــهرداری مشهد
صورت گرفته است ،طی روزهای آینده،
آموزشهایی که در فرهنگسراها انجام
میشود زیر نظر سازمان آموزش فنی و
حرفهای خواهد بود.
 124هزار نفر آموزش فنی و حرفهای دیدند

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته،
 ١٢4هــزار و  ٢٨4نفــر آموزشهای
مهارتی را در مراکز آمــوزش دولتی و
خصوصی اســتان فرا گرفتند تصریح
کرد :از این تعداد 59 ،هزار و هشت نفر
در مراکز خصوصی و  65هزار و  ٢٧6نفر

در مراکز دولتی آموزش دیدند .نسبت
جنسیتی نیز در سال  96بین خانمها و
آقایان مساوی بوده است.
رحیمی با بیان اینکه در سال قبل چهار
هزار و  6٢١نفر در جوار دانشــگاه١٠ ،
هزار و  93٨نفر در حوزه روســتایی و
عشــایری ،ســه هــزار و  6٢9نفر در
قالب طرح بسته اشــتغال فراگیر و دو
هزار و  5٨5نفر از ســربازان استان در
پادگانها آموزشهای فنی و حرفهای
را فرا گرفتند ادامه داد :خوشــبختانه
یکــی از اقدامات بزرگ حــوزه فنی و
حرفهای ،مهارتآموزی بــه زندانیان
است .در این راستا ســال  96سه هزار
و  4١4نفر از محکومــان در دورههای
مختلف آموزش فنی و حرفهای شرکت

کردند.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفهای
خراسان رضوی با بیان اینکه در چهار
ماه ابتدایی سال  9٧نیز  36هزار و ٢3١
نفر در دورههای مختلف آموزش فنی و
حرفهای شــرکت کردند اظهار کرد :از
این تعداد ١٧ ،هزار و  ٧5٢نفر زن و ١٨
هزار و  3٧9نفر مرد بودهاند .برای هزار
و  53٧نفر در قالب آمــوزش در جوار
دانشگاه ،برای ســه هزار و  5٨٠نفر در
قالب آموزش روستاییان و عشایر ،برای
 ٧٢6نفر در قالب آموزش برای زندانیان
و برای دو هزار و  ٢١5نفر در حاشــیه
شهرهای مشهد ،نیشــابور ،سبزوار و
تربتحیدریــه ،کالسهــای مختلف
آموزشی و مهارت برگزار شد.

