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یادداشت
مهدی تقوایی

*

اهمیت توریسم مداری
در مشهد()2
به  4دلیل مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی
جهان اسالم مورد توجه قرار گرفتهاست
 )1در میان شهروندان مشهدی :در
الیــه اول ،ابتدا باید شهروندان مشهدی
اهمیت ایــن عنوان را دریافته و احساس
کنند کــه ایــن نـــا مگـــذاری بــر سرنوشت
آ نهــا به طــور مستقیم یا غیرمستقیم اثر
گذاشته است.
تجربه جهانی نشان میدهد که معموال
کال نشهرهایی که از ایــن دســت عناوین
بــهــرهمــنــد م ـیشــونــد ،بــا جـــذب بــودجــه
و امــکــانــات بیشتر ،فــرصــت میزبانی
جشنوارهها و میتینگهای جذاب کشوری،
منطقهای و یا جهانی را مییابند که این
خــود به کاهش مشکالت آن شهر کمک
میکند.
 )2در سطح ملی :انتظار ایــن اســت که
در سطح ملی ،افکارعمومی نسبت به
ظرفیتهای فرهنگی شهر مشهد حساس
شده و این مطالبه از مسئوالن صورت گیرد
تا توجه بیشتری به این ظرفیتها شود.
مد تهاست که مشهد از مشکالتی چون
حاشیه نشینی ،آلودگی هوا ،ترافیک ،فقدان
زیرساختهای مناسب شهری و مسائلی از
این دست رنج میبرد.
ایــن مشکالت بــرازنــده شهری نیست که
میتواند پایتخت فرهنگی جهان اسالم
باشد .مشهد به عنوان یک شهر زیارتی ،در
رقابت با شهرهای بزرگ دیگر جهان اسالم
به این موقعیت دست یافتهاست بنابراین
باید عزمی ملی به وجود آید تا با کاستن از
مشکالت این شهر ،مشهد به جایگاه مناسب
ملی خود دست یابد.
معرفی رســانــهای ظرفیتهای مشهد
بــرای سرمایهگذاری ،برنامهریزی برای
توسعه نقش مشهد در دیپلماسی فرهنگی
کشور ،کمک ویــژه دولــت و مجلس برای
تخصیص ردیف بودجه مستقل شهر مشهد
برای پاسخ به نیاز زائــران و نیز باور به ملی
بــودن شهر مشهد ،ازجمله ضرور تهای
سیاستگذاری فرهنگی سال  2018در
سطح ملی است.
 )3اهمیت مشهد در جهان اســام:
در سطح منطقهای نیز انتخاب مشهد
به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم
حائز اهمیت اســت .مشهد ،مهد فرهنگ
رضــوی و فرهنگ رضـــوی ،نماد فرهنگ
شیعی است .فرهنگی مبتنی بر عقالنیت
و معنویت کــه از هــرگــونــه افــراط ـیگــری
مبراست.
این فرهنگ ،بهترین وسیله بــرای مبارزه
فرهنگی با تندروی در جهان اسالم است.
بنابراین همه دولتهای اسالمی که نگران
رســـو خ تفکر تروریستی در کــشــور خود
هستند ،میتوانند با تکیه بر فرهنگ رضوی،
اسالم ناب را که مرزبندی آشکاری با اسالم
تروریستی دارد ،ترویج کنند و مشهد را
شهری بدانند که میتواند به آ نهــا برای
مبارزه با افراطیگری و خشونت دینی،
کمک کند.
در زمانهای که داعش ،نماد فرهنگ اسالمی
معرفی میشود و اقدامات تحریکآمیز این
گروه در نابودی میراث تاریخی و سوزاندن
کتابها و اعدام نخبگان ،به نام اسالم نوشته
میشود ،معرفی مشهد به عنوان پایتخت
فرهنگی جهان اســام ،آبــرو بخشیدن به
سرزمینهای اسالمی و فرصتی برای معرفی
اسالم واقعی است که جهان اسالم نباید از آن
غفلت کند.
)4مشهد ،شهری بینالمللی :در نهایت،
در سطح جهانی هم مشهد میتواند به عنوان
یک نماد و نشان فرهنگ اصیل شیعی،
معرفی شود.
برنامهریزی برای جذب گردشگر از سرتاسر
جهان و تکیه رایز نهای فرهنگی ایران در
کشورهای مختلف بر اهمیت شهر مشهد،
میتواند از مشهد فرصتی بــرای ارتقای
دیپلماسی عمومی ایران ساخته و نشان دهد
که شهرهای ایران ،پررونق و جذاب ،نشانی از
سرزندگی دینی دارند و این موضوعی است
که در جهان خالی از معنویت امروز ،میتواند
الهام بخش باشد.
بنابراین انتخاب شهر مشهد به عنوان
پایتخت فرهنگی جهان اسالم ،یکبار دیگر
نشان میدهد که اگــر سیاستگذاران،
نگاههای تمرکزگرایانه خود را کنار گذاشته
و به ظرفیتهای همه شهرهای ایران توجه
کنند ،آنگاه میتوانند ضمن کاهش بار
موجود بر دوش تهران ،توان کشور را متناسب
با ویژگی هر شهر کشور ،توزیع کرده و به این
ترتیب زمینه توزیع مناسب جمعیت را فراهم
آورند.
*مدرس دانشگاه پیام نور مشهد

بالتکلیفیبیمهکارگرانساختمانی
بیمه کارگران ساختمانی  85میلیارد تومان کسری بودجه دارد

الهام ظریفیان -بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی
کارگران ساختمانی در سال  84تاکنون ،بیش از یک
میلیون کارگر ساختمانی در کشور تحت پوشش این
بیمه قرار گرفتهاند که  7درصد از حق بیمه را خود این
کارگران پرداخت میکنند و  20درصد سهم کارفرما
باید از محل  15درصد عوارض پروانههای ساختمانی
تأمین شود که شهرداری آن را محاسبهمیکند و
سازندگان باید آن را به حساب تأمین اجتماعی
واریز کنند.همین موضوع بهتازگی به محل مناقشه
بین سازمان تأمین اجتماعی و شهردار یها تبدیل
شد هاست .سازمان تأمین اجتماعی مدعی است
که همکاری نکردن مراجع صدور پروانه ساختمانی
(شهردار یها) در اعــام عناوین و مبالغ عوارض
واقعی ،این سازمان را با کسری منابع مالی بالغ بر 39
هزار میلیارد ریال تا پایان آبان ماه امسال مواجه کرده
بود و پیشبینی میشود با تداوم وضع موجود کسری
منابع مزبور به بیش از  45هزار میلیارد ریال برسد .با
این حال مدیران شهری نیز این مسئله را سبب تشدید
رکود ساخت وساز در شهرها دانستهاند و درخواست
در نظرگرفتن منابع مالی دیگر برای اجرای این طرح
را دادهاند.

ماجرا چیست؟

امیر شهال ،سخنگوی شورای عالی استانها ،در کانال
تلگرامی خود با گالیه از اقدام یک طرفه سازمان تأمین
اجتماعی در لغو تفاهمنامه این سازمان با سازمان
شهردار یها و دهیار یهای وزارت کشور توضیح
داده است ،ماجرا به تصویب قانونی در مجلس شورای
اسالمی برمیگردد که به سازمان تأمین اجتماعی
اجازه میداد معادل ۱۵درصد عوارض صدور پروانه
توسط شهرداریها را ،به عنوان حق بیمه نیروهای
کارگری شاغل در آن پروژه ،دریافت کند.
او در ادامه نوشته است :سازمان شهرداریهای وزارت
کشور ،در برابر این مصوبه مجلس واکنش نشان داد
وثابت کرد الاقل ۱۶آیتم (عــوارض ارزش افــزوده،
عوارض نوسازی ،حق سهم شهرداری از ماده،۱۰۱
عــوارض تفکیک ،عــوارض آتشنشانی ،عــوارض
نوسازی ،عوارض تمدید پروانه ،عوارض فضای سبز
و فرهنگی ،تأمین پارکینگ ،حق کارشناسی ،درآمد
حاصلازفروش وجمعآوریپسماند،جرائمماده100
و ماده ،۷۷جریمه کسر پارکینگ ،ارزش افزوده حق

مشرفیت ،پنج درصد حق آموزش و پرورش) از مواردی
هستند که بیمه اجتماعی حق ندارد بابت آنها پولی از
شهروند بگیرد .بنابراین توافق شد شهرداریها ،ابتدا
این ۱۶آیتم را از مبلغ عوارض پروانه ساخت کسر و
سپس فیش آن ۱۵درصد را صادر کنند.وی تأکید کرده
است :سازندگان با این توافق همراهی کردند هرچند
معتقد بودند سازمان تأمین اجتماعی خدماتی معادل
آن ۱۵درصد حق بیمه دریافتی ،ارائه نمیدهد ،اما
برای افتادن آبها از آسیاب ،زیر بار این زور رفتند.
نتیجه آن شد که شهرداری ،پس از محاسبه حق بیمه،
فیش صادر میکرد و سازنده آن را به حساب تأمین
اجتماعی میریخت.شهال ادامه داده است :چند روز
است که سازمان تأمین اجتماعی ،توافق انجام شده
با وزارت کشور را یک طرفه لغو و فیشهای صادر شده
از سوی شهرداری را باطل و خودش بر مبنای خالص
عــوارض پرداختی پروانه ساختمان ،فیش صادر
میکند .به طور مثال حق بیمهای که براساس توافق
وزارت کشور۴۷ ،میلیو نتومان محاسبه میشد،
حاال به ۱۸۵میلیون تومان رسیده است ( ۴۵۰درصد
افزایش) و این رشد کمرشکن ،یعنی تعطیلی دوباره
ساخت و سازهای درون شهر!

نقض مصوبه هیئت وزیران با آییننامه داخلی

در ایــن رابطه دبیر انجمن انــبــو هســازان خراسان
رضــوی نیز به شهرآرا میگوید :متأسفانه سازمان
تأمیناجتماعی با بیتوجهی به مصوبات هیئت

دولت و مجلس شورای اسالمی و با دستورات اداری
داخلی سلیقهای قصد دارد مشکالت ساختاری خود
را حل کند.نعمتا ...ظریف میافزاید :آییننامههای
داخلی نمیتواند ناقض مصوبات هیئت وزیــران
باشد .سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عریض
و طویل است که کنترل مالی نشده و دچار کسری
منابع شدهاست .آیا این کسری را باید از سازندگان و
انبوهسازان تأمین کنند؟
وی ادامه میدهد :اگر تأمین اجتماعی بدهکار است
باید ساختارهای خود را اصالح کند و بخش زیادی
از افــرادی که خود را به عنوان کارگر ساختمانی جا
زدهاند و از بیمه آن استفاده میکنند پاالیش کند و
درصد هزینههایش را پایین بیاورد .قانون  15درصد
عوارض پذیره ساخت را مشخص کردهاست که تعریف
مشخصی دارد و ربطی به تغییر کاربری مسکونی و
تجاری ،تصحیح پارکینگ و موارد این چنینی ندارد.
سازنده اگر قبال برای هر متر مربع ساختمان متری
 15هزار تومان بابت عــوارض ساختمانی به عنوان
بیمه تأمین اجتماعی پرداخت و این هزینه را در قیمت
ساختمان محاسبه میکرد حاال باید  50هزار تومان
بدهد در حالی که قانون عوض نشدهاست .با رکود
حاکم بر صنعت ساختمان این موضوع تأثیر منفی بر
ساخت و ساز خواهد گذاشت.

اول شهرداریها از توافق خارج شدند

اما مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره

به اینکه  62هزار نفر در استان تحت پوشش کارگران
ساختمانی وجود دارند که تا پایان امسال به  65هزار
نفر خواهند رسید ،میگوید :طبق قانون  7درصد
حق بیمه کارگران ساختمانی را خود کارگر پرداخت
میکند و  20درصد سهم کارفرما نیز از محل عوارض
پروانه ساختمانی تأمین میشود .به این صورت که 15
درصد از فاکتوری که شهرداری صادر میکند به غیر
از هزینه آتشنشانی ،حمل و نقل ریلی ،حقالزحمه
مهندسان ناظر و آموزش و پرورش بابت سهم کارفرما به
حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود.
محسن نظا مخیرآبادی بــا اشـــاره بــه تفاهمنامه
منعقدشده بین سازمان شهردار یها و سازمان
تأمیناجتماعی در سال  94میگوید :نزدیک به
سه ماه پیش نامهای از سوی معاون عمرانی سازمان
همیاری شهردار یها دریافت کردیم که حق بیمه
به مــوارد  16گانه تعلق نمیگیرد و صرفا شامل
پروانه ساختمانی میشود.وی تأکید میکند :اول
شهرداریها بودند که از این تفاهمنامه خارج شدند.
سازمان تأمین اجتماعی هم اعالم کرد که تفاهمنامه
ملغی اســت .مــواردی داریــم که قیمتها متفاوت
به ما اعالم شده ،فاکتور یک چیز بوده و نامهای که
شهرداری به ما داده جور دیگری بودهاست.اکنون
اصل فاکتور هزینههای صدور پروانه را از سازندگان
دریافت و  15درصد آن را به استثنای چهار مورد هزینه
آتشنشانی ،حمل و نقل ریلی ،حقالزحمه مهندسان
ناظر و آموزش و پرورش محاسبه و حق بیمه را دریافت
میکنیم.

کسری منابع بیمه کارگران ساختمانی در
استان

وی در توضیح ایــن ادعــا کــه بخش عــمــد های از
بیمهشدگان کارگر ساختمانی واقعی نیستند،
میگوید :هــم اتحادیه انجمن صنفی کــارگــران
ساختمانی و هم بازرسان تأمین اجتماعی در اینباره
بازرسی انجام میدهند .فقط سال گذشته از محل 20
درصد سهم کارفرمای بیمهشدگان کارگر ساختمانی
که باید از همان  15درصد عوارض پروانه ساختمانی
تأمین میشد ،در استان خراسان رضوی  85میلیارد
تومان و در کشور سه هزار و  900میلیارد تومان کسری
داشتیم .این در حالی است که قانون گفته است بین
 15تا  20درصد فاکتور به عنوان حق بیمه واریز شود.

حباب
 ۱۲۰هزار تومانی سکه

تسریع در بررسی طرح های
ثبت نام شده در سامانه کارا

هیچ کاالیی تا پایان
فروردین  ۹۷گران نمیشود

عضو هیئت مدیره اتحادیه طالفروشان از
حباب  ۱۰۰تا  ۱۲۰هزار تومانی در قیمت
سکه تمام بهار آزادی خبر داد و گفت:
بسیاری در بــازار سکه سرمایهگذاری
کردهبودند تا در زمان مناسب و هنگامی
که قیمتها بــاال رفــت سکههایشان را
بفروشند و با این ظرفیت ،اکنون خرید و فروش در بازار جریان پیدا
کردهاست و اگر غیر از این بود حباب قیمتی سکه بیش از این رقمها
بود .به گزارش ایسنا ،محمد کشتی آرای اظهار کرد :در آستانه عید
نوروز تقاضای موجود در بازار سکه و طال به شکل سنتی افزایش
یافته است .وی گفت :با توجه به کاهش عرضه و افزایش تقاضا در
این زمینه ،نوعی حباب قیمتی ایجاد شده است .

ســرپــرســت حـــــوزه اقـــتـــصـــادی و
سرمایهگذاری معاونت هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری
خــراســان رضــوی با اشــاره به ثبت نام
طر حهای متقاضی تسهیالت در سامانه
کــارا ،گفت :در بیست و نهمین جلسه
کــارگــروه تخصصی اشتغال استان مقرر شد تا کمیته فنی
تسهیالت برای بررسی ،اعالم نظر و تعیین تکلیف طر حها به
صورت مستمر و فوری اقدام کند  .به گزارش اداره کل روابط
عمومی استانداری ،علی رسولیان گفت :همچنین در این جلسه
گزارش نتایج آمار نیروی کار در پاییز  96و نرخ بیکاری و مشارکت
استان و کشور ارائه شد.

معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :هیچ کاالیی از امــروز تا پایان
فروردین سال  ۹۷گران نمیشود و مردم
میتوانند تخلفها را به سامانه ۱۲۴
گزارش دهند .به گزارش ایسنا ،سید
محمود نوابی با بیان اینکه عملیاتی
شدن ماده  ۶قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان از کارهای
خوبی است که این ماده قانونی در کل کشور باید اجرایی شود،
اظهار کرد :اگر این قانون نهادینه شود ،رقابت مثبتی را در ارائه
خدمت مناسب به مصرفکنندگان شاهد خواهیم بود.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تأکید کرد :در ایام نزدیک به
نوروز با گران فروشان برخورد می شود.

500هزار تومان هزینه اقامت روزانه یک خانوار در مشهد

سهشنبه  22اسفند 1396

گزارش روز

ادغام مهر اقتصاد و ثامن
در کوثر تا بهار ۹۷

معاون نظارتی بانک مرکزی از ادغــام مهر
اقتصاد و ثامن در کوثر تا بهار  ۹۷خبر داد و
گفت :این توافق بین نیروهای مسلح انجام
شــدهاســت و اکــنــون درحـــال طــی مراحل
اجرایی آن هستیم .امیدواریم در روزهای
باقی مانده امسال فرایند ادغام را آغاز و در
بهار سال آینده آن را نهایی کنیم.
بــه گـــزارش ایــســنــا ،فــرشــاد حــیــدری به
ساما ندهی تعاونی اعتباری فرشتگان
در سال  95اشارهکرد و گفت :این تعاونی
 450هزار نفر سپردهگذار داشت بنابراین با
تصمیم کمیته سران قوا بنا شد سپردههای
زیر  200میلیون تومان ساما ندهی شود
و اشخاصی که باالی  200میلیون سپرده
داشتند حداقل  200میلیون تومان دریافت
کنند البته با این شرط که از شهریور و همزمان
با انحالل تعاونی ،دیگر سودی به سپردهها
پرداخت نشود.
وی گفت :تا کنون سپرد ههای  452هزار
سپردهگذار این تعاونی بازگشته است و 99
درصد سپردهگذاران تعیین تکلیف شدهاند.
یک درصــد باقی مانده نیز هر کــدام نفری
 200میلیون تومان دریافت کردند و پرداخت
مابقی سپردهها بر اساس تصمیمی است که
هیئت تصفیه بگیرد.
حیدری با بیان اینکه تعداد سپردهگذاران
افضل توس  365هزار و  600نفر بودهاست
که از این تعداد  99درصــد تعیین تکلیف
شدهاند ،تصریح کرد :از تمام این صندوقها
درمجموع  98درصد سپردهگذاران تعیین
تکلیف شدهاند .تعاونی ولیعصر رباط کریم
 27هزار و  357نفر سپردهگذار دارد که از
چهارشنبه هفته قبل تا دیروز  17هزار و 761
نفر تسویه شدهاند 65 .درصد تا دیروز تمام
شد هاند و تا سه روز آینده مابقی را تعیین
تکلیف میکنیم .بدر توس نیز از  14اسفند
ساماندهیاش آغاز شدهاست که  51هزار
و  952نفر سپردهگذار دارد و تا  20اسفند 45
هزار و  3نفر تعیین تکلیف شدهاند و تا سه روز
باقی مانده مابقی را تعیین تکلیف میکنیم.
وی رقــم بهکارگرفتهشده در ساما ندهی
تعاونیها و مؤسسات غیرمجاز را  20هزار
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :الزم بود
بانک مرکزی معادل داراییها ،نقدینگی را
تأمین کند تا پرداخت سپردهها انجام شود.
 18هزار و  500میلیارد تومان از این منابع
بانک مرکزی پرداخت شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی از صدور مجوز
آسان به صندوقهای قرضالحسنه بهویژه
صندوقهای تک شعبهای خبر داد و در ادامه
به ساماندهی تعاونیها اشاره کرد و گفت:
 250تعاونی اعتبار تا امــروز مجوز فعالیت
گرفتهاند و همچنان میتوانند در قالب
تعاونی کارگری و یا کارمندی مجوز بگیرند
ولی برای تعاونیهای صنفی هنوز تصمیمی
در شورای پول و اعتبار گرفته نشده است.

بیش از  ۶۰درصد هزینه زائران مربوط به اقامت و خوراک است

ملیحه فالح -مشهد به دلیل وجود بارگاه مطهر امام
رضا(ع) ،در تمام روزهای سال همواره میزبان زائران
و گردشگرانی از تمام ایــران و همچنین کشورهای
همسایه است اما با آغاز فصل بهار و تعطیالت نوروزی
میزان حجم ورودی زائران به مشهد چند برابر میشود.
در این میان یکی از مهمترین نیازهای گردشگران
درهرشهر ،مکانمناسب برای اقامت است .برای زائران
در مشهد ،نزدیک بودن محل اسکان به حرم مطهر
امام هشتم (ع) یکی از گزینههای مهم در انتخاب این
مکان است .با این حال هرسال درایام نوروز مسافران
با مشکل افزایش هزینه اقامت در مشهد مواجه
میشوند ،مسئلهای که سبب شدهاست تا آنها مدت
اقامت دراین شهر را کاهش دهند.
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در این رابطه جانشین معاونت گردشگری اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضــوی ،میگوید :درکشور ما اطالعات ثبت شده
و دقیقی بــرای استناد وجــود نــدارد .امــا بر اساس
گزار شهای میدانی و تحلیلی میانگین هزینه یک
شب اقامت ،پذیرایی و خرید سوغات برای هر فرد در
مشهد در سال  ،96به صورت متوسط  ۱۲۰هزار تومان
برآورد شده است.
یوسف بیدخوری با اشاره به این موضوع که مشهد از
کمهزینهترین شهرهای گردشگری در ایران است،
میافزاید ۴۰۰ :مهمانپذیر ارزان قیمت و  ۳۱۷هتل
آپارتمان با قیمت مناسب ،امکانات بسیار خوبی را
در اختیار مسافران قرار میدهند .وی خاطر نشان
میکند :در حدود  ۵۰هتل  ۳ستاره و  ۳۵هتل  ۴و ۵
ستاره وجود دارد که قیمت اقامت در این مکانها نیز
 ۳۰درصد از میانگین قیمت کشوری پایینتر است.

بازارچه

سوی مسافران اگر کمیته فنی رسیدگی به شکایات به
این نتیجه برسد که حق با مسافر است از ضمانت بانکی
برای پرداخت دین به شاکی استفاده خواهد کرد.

500هزارتومان هزینه اقامت هر خانوار

بیدخوری ادامه میدهد :از پنج ماه گذشته تیمهای
بازرسی برای بررسی مجوز واحدهای گردشگری و
ابالغ نرخ مصوب وارد عمل شدهاند .به دلیل رقابت باال
و نبود مسافر در بعضی از فصلها هتلداران تخفیفاتی
را در نظر میگیرند اما با شروع تعطیالت این تخفیفات
حذف میشود و این تصور پیش میآید که قیمتها
افزایش یافته اســت .این در حالی است که قیمت
واحدهای اقامتی در استان تا پایان شهریور سال بعد
هیچ افزایشی نخواهد داشــت .وی مشهد را قطب
صنعت هتلداری کشور دانست و گفت :در مشهد
برای تمام قشرها اقامتگاه مناسب وجود دارد و زائران
و مسافران در نوروز امسال هیچ مشکلی برای اقامت
نخواهند داشت.

نصب منشور حقوق گردشگران در آژانسها

وی با اشاره به تفاوت قیمتها به علت نوع خدمات

ارائه شده از سوی تورها ،میگوید :با توجه به فضای
رقابتی در مشهد و ارائه خدمات مناسب این قیمتها
در بیشتر مواقع از مبلغ ابالغی اتحادیه کمتر میشود.
جانشین معاونت گردشگری با بیان این موضوع که
آژانسها موظف هستند متن منشور حقوق گردشگری
را در آژانــس خود نصب کنند ،میگوید :مسافران و
گردشگران حق دارنــد از تمام حقوق خود آ گاه و از
جزئیات قرارداد مطلع باشند .بیدخوری با اشاره به این
موضوع که در صورت بروز هر مشکلی کمیته رسیدگی
به شکایات در استان به شکایات گردشگران رسیدگی
خواهد کرد ،بیان میکند :در صورتی که آژانــس با
گردشگران قرارداد نداشته باشد جریمه خواهد شد،
چون شکایات بر اساس قــرارداد منعقد شده و نوع
خدمات ارائه شده توسط آژانس ،بررسی میشود.وی
تصریح میکند :از تمام هتلها و آژانسها ضمانت
بانکی دریافت کردهایم و در صورت دریافت شکایت از
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همچنین رئیس اتحادیه هتلداران مشهد میگوید:
ارزانترین شهر ایران در تمام زمینهها مشهد است.
محمد قانعی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در
زمینه متوسط هزینه هر مسافر برای یک روز اقامت
در مشهد میافزاید :بر اساس آخرین تحقیقات انجام
شده در تابستان امسال متوسط هزینههای انجام
شده توسط هر مسافر  ۱۲۵هزار تومان در روز است.
این مبلغ شامل هزینههای اقامت ،حملونقل درون
شهری ،خوردوخوراک و سوغات است .براین اساس به
صورت میانگین هزینه اقامت یک خانوار چهار نفره در
مشهد روزانه 500هزارتومان است .قانعی خاطرنشان
کرد :بیش از  ۶۰درصد این هزینه مربوط به اقامت و
خوراک است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان
رضوی میگوید :حداقل هزینه یک شب اقامت به
همراه صبحانه ،ناهار و شام برای یک نفر در روز  ۲۵هزار
تومان است و حداکثر آن در هتلهای گرانقیمت بیش
از  ۲۵۰هزار تومان است .قانعی وجود نظارت و رقابت
مثبت بین هتلداران را دلیل اصلی ارزان بودن اقامت در
مشهد میداند و اظهار میکند :میانگین هزینه برای
اقامت در هتلهای دو ،سه و چهار ستاره که امکانات
آن متوسط به باالست حدود  ۷۰هزار تومان است اما
قیمت رسمی در نر خنامهها حدود دو برابر این مبلغ
است که با نظارتهای صورت گرفته برای افزایش رفاه
زائران و وجود رقابت مثبت این قیمت به نصف کاهش
یافته است.

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

151,650

سکه تمام

1,598,000

نیمسکه

768,000

ربع سکه

486,000

سکه یکگرمی

337,000

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

(تومان)

دالر

4,828

یورو

5,744

پوند

6,900

درهم امارات

1,345

دالر كانادا

3,890

جدول میوه

نوع

قیمت

(تومان)

پرتقال تو سرخ

2530

موز

5950

نارنگی

4200

انار

5750

سیب قرمز

2550

انگور بجنوردی

3280

کیوی

3280

لیمو شیرین

2880

