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نقش مؤثر و زیربنایی اصناف در اشتغال و پویایی اقتصادی 
کسی پوشیده نیست و وجود سه میلیون واحد  کشور بر 
کشور نشان دهنده ظرفیت عظیم این بخش  صنفی در 
گر میانگین نیروی  کشور است؛ به طوری که، ا در اشتغال 
کار هر واحد صنفی را 2.5نفر در نظر بگیریم، با احتساب 
تا هفت و نیم  واحدهای صنفی بدون جواز، حدود هفت 
میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی، حدود شش میلیون 
کار  نفر اشتغال زایی مستقیم در واحدهای صنفی نیروی 
که اصناف برخالف  فعال وجود دارد. این درحالی  است 
که تسهیالت و وام دولتی به  واحدهای صنعتی و تولیدی 
آن ها تعلق می گیرد، از هیچ گونه امکانات و تسهیالت دولتی 
از  گر در طول حیات خود  ا و  نمی کنند  استفاده  بانکی  و 
تسهیالتی به خصوص در بخش بانکی استفاده کرده اند، به واسطه سرمایه گذاری ها 
است  شده  ایجاد  بانکی  منابع  در  آن ها  خود  توسط  که  بوده  پس اندازهایی  و 
باشد. داشته  ویژه ای  نگاه  صنفی  واحدهای  به  باید  دولت  این  جهت،  از  که 
کارگاه های خرد ایجاد می شود نسبت به شرکت ها  که در  از سوی دیگر اشتغالی 
کارگاه های خرد  و صنایع بزرگی مانند خودروسازها پایدارتر است. به بیان دیگر 
در صورت مواجه با بحران های اقتصادی در مقایسه با صنایع بزرگی همچون 
که  کمتری می شوند. تجربه نیز نشان داده است  خودروسازی دچار مشکالت 
و  بود ه اند  دولت  دوش  روی  باری  همیشه  کشور  خودروسازی  بزرگ  غول  دو 
دولتی  دستگاه های  حمایت  با  تنها  خودروسازها  اقتصادی  بحران  هر  از  پس 
که در این  توانسته اند از پس مشکالت برآیند و از طرفی به خاطر میزان اشتغالی 
صنعت ایجاد شده است، دولت با پرداخت سوبسید همیشه خودروسازها را 
کوچک  کارگاه های  که  سرپا نگاه داشته است. اما درمقابل، مشاهده می کنیم 
گر از  درصورت رخداد مشکل با مبلغی اندک مجدد سرپا می شوند یا درنهایت ا
کار خود را از دست می دهند  ج شوند، 10 یا 20کارگر  چرخه تولید و اقتصاد خار
کمیت ایجاد نمی کند؛ درحالی که  که مشکل خاص و هزینه ای برای دولت و حا
بیاید،  پیش  مشکلی  سایپا  و  ایران خودرو  مانند  بزرگ  کارخانه  یک  برای  گر  ا
کارگر به یک باره بیکار می شوند و مسائل و مشکالتی را برای  10هزار الی100هزار 
خصوصی  بخش  در  سرمایه گذاری  بنابراین  می آورند؛  بار  به  جامعه  و  کشور 
زیادی  بار  که  این جهت  به  کوچک  و  کارگاههای خرد  یعنی  اقتصادی صنفی 
کارگاه های  مدیریت  عالوه برآن  بوده،  به صرفه تر  بسیار  ندارند،  دولت  برای 

کوچک ساده تر و راحت تر است و همچنین اشتغال پایدارتری ایجاد می کند.
کارگاه را تأسیس می کند و اشتغالی را برای  که یک واحد صنفی یا یک  شخصی 
قشری از جوانان فراهم می آورد، گاهی موردظلم و بی مهری قرار می گیرد که باعث 
ضربه خوردن و سرخوردگی این واحد صنفی می شود و منجر به بیکاری عده ای از 
افراد جامعه می شود. این مسئله  می تواند عامل فساد و عقب ماندگی جامعه شود 
و حمایت های دولت از اصناف قطعًا آمار معضالت اجتماعی و فساد در جامعه را 
انواع بزهکاری های اجتماعی است. تقلیل می دهد؛ زیرا اشتغال نقطه مقابل 
اقتصاد  با مردم نقش ویژه ای در  ارتباط مستقیم  بازاریان به واسطه  و  اصناف 
کشور و تحریم های مختلف  کنونی  مردمی دارند. عالوه براین، با توجه به  شرایط 
بیگانگان، توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال داخلی منجر به پیشرفت و 
تکامل اقتصاد کشور می شود. بسیاری از کشورهای جهان بیشترین اشتغال را در 
بنگاه های صنفی کوچک و متوسط ایجاد کرده اند. این امر نیازمند اجرایی شدن 
در کشور ماست و این اقدام حمایت همه جانبه مسئوالن را می طلبد. الزم به ذکر 
است که رویکرد جدید ماهنامه اتاق اصناف انعکاس مشکالت و تجربیات فعاالن 
اقتصادی استان در حوزه های مختلف است تا صدای رسای اصناف و بازاریان 
برساند. جامعه  گوش  به  کشور،  در  فعال تر  و  پویاتر  اقتصادی  داشتن  برای  را 

تحقق�اشتغال�پایدار�در�بنگاه�های�ُخرد�

یلدای مشرقی
یلدا، شِب بلند غزل های مشرقی ست

میالِد هر ترانه زیبای مشرقی ست
آهسته می  رسند به مقصد ستاره ها
مهتاب گاهواره رویای مشرقی ست
سرما حریف قصه مادربزرگ نیست

دستش لحاف کرسی گرمای مشرقی ست
از هرچه بگذری سخن دوست خوش تر است

حافظ دوای روح و مسیحای مشرقی ست
سیب و انار و پسته،شیرین و ترش و شور

طعم اصیل یک شب یلدای مشرقی ست
حاال که دوستان همه جمعند دف بیار

چشم انتظار صد دل شیدای مشرقی ست
یلدا، شِب یکی شدن آفتاب و ماه
میالِد هر ترانه زیبای مشرقی ست

نغمه مستشار نظامی 

یادداشت مدیرمسئول

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق
اصناف مشهد

ضرب  المثل  مدیریتی)از ژاپن(:
گر می خواهی جای رئیس ات بشینی پس هلش بده بره باال. ا

کسی رو نزن. تفسیر: برای پیشرفت، زیر آب 

سرآغاز
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و   جهانی  قابت 
در  جوامع  انتظارات 
نیازهای  تحول،  حال 
را  جدیدی  مدیریتی 
روزه  هر  و  می کند  ح  مطر
بر حجم تنوع و پیچیدگی 
به  و  می شود  افزوده  آن ها 
و  برنامه ریزی  امر  آن  تبع 
و  پیچیده تر  پاسخ گویی 
این  شد.  خواهد  دشوارتر 
تشکل های  در  موضوع 
که  محور  عضو  اقتصادی 
بنگاه های  و  دولت  میان  میانجی گری  نقش 
اقتصادی را به عهده دارند، به مراتب از اهمیت 
گفت مهم ترین  بیشتری برخوردار است. می توان 
هدف تشکل های اقتصادی عضو محور پیش برد 

منافع مشترک اعضا در برابر دولت است. 
با مشارکت  ایران  اصناف  اتاق  انتخابات  برگزاری 
بر  کیدی  تا پارلمان  این  نمایندگان  کثری  حدا
و  قدرت  مبانی  عنوان  به  اعضاء،  برجسته  نقش 
توانمندی این نوع تشکل های اقتصادی است. 
دوش  بر  سنگینی  بار  انتخابات،  یافتن  پایان  با 
پایان  انتخابات  که  چرا  شده  گذاشته  منتخبان 
تقویت،  برای  است  راهی  آغاز  بلکه  نیست  راه 
فعاالن  اعضاء،امروزه  کار  و  کسب  رونق  و  رشد 
اقتصادی این عرصه، خواهان نفوذ بر تصمیمات 
پیشرفته  خدمات  به  دسترسی  و  سیاسی 
یافته(  اقتصادی توسعه  به  اقتصادی )دسترسی 
به  اقتصادی  نیازهای  و  عالیق  تنوع  هستند. 
شکل گیری  ساز  زمینه  کارکردی،  انعطاف  همراه 
بود.  خواهد  منتخبین  اهداف  و  ماموریت ها 
می بایست  گردیده  سنگین تر  رسالت ها  که  حال 
رقابت های انتخاباتی را به بایگانی سپرده و این 
مشترک  اقدامات  و  همکاری  با  را  جدید  میدان 
به فرصتی برای نقش آفرینی اعضاء و این تشکل 
اعضا  که  تبدیل نمود. چرا  نهاد  اقتصادی مردم 

قلب و قوت این سازمان هستند. 

انتخابات�اتاق�اصناف�ایران 

یادداشت سردبیر 

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف

کارنگی*: اندرو 
کامل دهنش را به دست آورد؛  هرکس قادر باشد، قابلیت تملک 

قابلیت تملک هر چیز دیگری را در دنیا می تواند به دست آورد.
* صنعتگر اسکاتلندی-آمریکایی/ پادشاه صنعت آهن آمریکا

Andrew
Carnegie
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اتاق خبر
خبرهای صنفی

با  جلسه ای  پیش،  چندی 
گردش  موضوع تأمین سرمایه در 
حضور  با  تولیدی  واحدهای 
ملی،  بانک  شعب  امور  رئیس 
مشهد،  اصناف  اتاق  رئیس 
سازمان  داخلی  بازرگانی  معاون 
صمت استان و تنی چند از روسای اتحادیه های تولیدی 
در محل اتاق اصناف مشهد برگزار شد. در این جلسه، 
اتاق اصناف مشهد خواستار بازدید رئیس امور  رئیس 
شعب بانک ملی از واحدهای صنفی تولیدی شد و در 
ادامه بیان کرد: به جرئت می توان گفت برخی واحدهای 
فعالیت  کارخانجات  اندازه  و  حد  در  تولیدی  صنفی 
می کنند و ضمن اینکه پایداری این واحد های تولیدی، 
به تداوم و ایجاد اشتغال کمک شایانی می کند، تعطیلی 
زد. خواهد  دامن  جامعه  سطح  در  بیکاری  به  آن ها 
هر  که  نکته  این  بااشاره به  مشهدی  بنانژاد  محمود 
واحد تولیدی به طور متوسط، 10شغل ایجاد می کند، 
صنفی  مشکالت  و  مسائل  بروز  قبل از  تا  شد:  یادآور 
اخیر، واحدهای صنفی تولیدی تهیه مواد اولیه مورد 
که پس  نیاز خود را به صورت اعتباری انجام می دادند 
موردنظر  مبالغ  آن،  فروش  و  محصول  تولید  فرایند  از 
این  می کردند؛  تسویه  اولیه  مواد  فروشندگان  با  را 
اولیه  مواد  فروش  درحال حاضر  که  است  درحالی 
کارگاه های  کاهش توان  که باعث  به صورت نقدی بوده 
کاهش تولید  تولیدی در جذب مواد اولیه و به تبع آن، 

و حتی تعطیلی واحد صنفی شده است.
بنانژاد  مشهد،  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  به گزارش 
به  بانکی  تسهیالت  ارائه  از  گله مندی  ابراز  ضمن 
مظلوم ترین  اصناف  کرد:  اظهار  مختلف  صنوف 
بسیاری  زیرا  هستند؛  تسهیالت  دریافت  جهت  حوزه 
می شود،  پرداخت  حوزه  این  در  که  تسهیالتی  از 
است  یک ساله  و  شش ماهه  سررسید های  به صورت 

که شرایط سختی را به اصناف تحمیل می کند.

که  اتحادیه هایی  جلسه،  این  در  است  ذکر  شایان 
سرمایه  تأمین  درخصوص  را  مشکل  بیشترین 
درراستای  تا  شدند  دعوت  داشتند،  گردش  در 
پوشش  تحت  تولیدی  کارگاه های  سرمایه  تأمین 

اتحادیه های مذکور اقدام عملی انجام شود.

گردش  تسهیالت بانک ملی برای تأمین سرمایه در 
واحدهای صنفی تولیدی

بانک  شعب  امور  اداره  رئیس 
رضوی  خراسان  استان  ملی 
واحدهای  به موازات  گفت: 
نیز  بانک ها  مالی  منابع  صنفی، 
مواجه  چشمگیری  کاهش  با 
کاهش  آن  علت  که  است  شده 
به  مردم  جذب نشدن  آن،  به تبع  و  بانکی  سود های 

سپرده گذاری در بانک هاست.
آمادگی  بخش،  دو  در  ما  شد:  یادآور  مونسان 
است،  ثابت  سرمایه  اول  بخش  داریم؛  وام  پرداخت 
به این صورت  که متقاضیان حساب هایشان را در بانک 
کنش حساب  ملی متمرکز می کنند ضمن اینکه باید ترا
تومان  50میلیون  وام  سقف  باشد.  باال  آن ها  بانکی 
که بازپرداخت وام مذکور از 3 تا 5سال بسته به  است 
کتور و خرید  درخواست متقاضی متغیر بوده و ارائه فا
که بازپرداخت  مواد اولیه از ملزومات وام مذکور است 

آن ماهیانه یک میلیون و270هزار تومان خواهد بود.
گردش  کرد: در بخش دوم، سرمایه در  وی خاطرنشان 
سال  یک  آن  مزیت  که  است  یک ساله  سررسید  با 
سقف  و  دارد  تمدید  قابلیت  وام  این  است.  تنفس 
سود،  از  درصد   3 الی   2 و  است  شناور  آن  پرداخت 
اولیه  برای خرید مواد  قابلیت تخفیف دارد. چنانچه 
کتور ارائه شود و درصورتی که برای هزینه  باشد، باید فا

کتور نیست. پرسنل باشد، نیاز به فا
صنفی  واحدهای  و  اتاق  همکاری  خواستار  مونسان 

و  شد  ملی  بانک  به  خود  نقدینگی های  انتقال  برای 
اتاق  با  همکاری  درقبال  داریم  توقع  گفت:  ادامه،  در 
نقدینگی  مدنظر،  صنفی  واحد های  اتحادیه ها  و 
کنند تا توان  حساب های خود را در این بانک متمرکز 
ضمن  یابد.  افزایش  وام  پرداخت  برای  بانک  مالی 
نهایت  اتاق،  با  تفاهم نامه  انعقاد  درصورت  اینکه 
پایان  در  وی  داشت.  خواهیم  ایشان  با  را  همکاری 
چک   وام  دریافت  متقاضی  درصورتی که  کرد:  تصریح 
برگشتی  چک  مبلغ  چنانچه  باشد،  داشته  برگشتی 
بانک  نظر  از  باشد،  درخواستی  وام  50درصد  از  کمتر 

بالمانع است و وام به متقاضی پرداخت خواهد شد.

ارائــه  بــا  اســتان  بانکــی  سیســتم  نکــردن  موافقــت 
بانکــی تســهیالت 

توسعه  و  بازرگانی  امور  معاونت 
صنعت،  سازمان  تجارت 
تشکر  ضمن  تجارت  و  معدن 
شعب  امور  رئیس  همکاری  از 
گذشته،  گفت: سال  بانک ملی، 
تومان  یک هزارو800میلیارد 
بانکی  سیستم  ولی  شد،  ابالغ  استان  در  تسهیالت 

استان نپذیرفت و عمال تسهیالتی پرداخت نشد.
کرد: در اجرای بند الف تبصره18  غفوری مقدم تصریح 
که به وام های پرداختی 2درصد یارانه تعلق می گرفت، 
که  شد  ثبت  کارا  سامانه  در  700طرح  قبل،  سال  در 
کردند.  دریافت  وام  متقاضیان  و  پذیرفته  250طرح 
سال98  ابالغ شده  جدید  دستورالعمل  در  ظاهرا 
تبصره18، سود اعالم شده 10درصد لحاظ شده که شرط 
درصورتی که  یعنی  است؛  اشتغال  ایجاد  آن  پرداخت 
طرح، اشتغال ایجاد کند، تسهیالت به آن تعلق خواهد 
گرفت. ضمن اینکه  آیین نامه تبصره18 در سال جدید 

هنوز به بانک ها ابالغ نشده است.
روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد: 

کمک به پایداری واحدهای صنفی با ارائه مناسب تسهیالت بانکی

محمود بنانژاد: اصناف مظلوم ترین حوزه جهت دریافت 
تسهیالت هستند زیرا سررسید های تسهیالت شش ماهه و یک 
که شرایط سختی را به اصناف تحمیل می کند. ساله است 
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وقت   استاندار  که  بود  آبان ماه  سوم  آهویی-  کرم  ا
کارگاه تولید نقره در  خراسان رضوى به بازدید چند 
کارشان  شهر مشهد رفت و دررابطه با مشکالت و نوع 
کرد. درباره این دیدار و خواسته های  گفت وگو  با آن ها 
ح شده  که در آن از سوی فعاالن صنف تولید نقره مطر
که  رفتیم  کارگاه هایی  از  یکی  مسئول  سراغ  است، 

کرد. استاندار خراسان رضوی از آن بازدید 
کارگاه  در  نیرو   ٩٠ حدود  می گوید:  حسینی  آقای 
به مساحت  امام خمینی)ره(  خیابان  در  واقع  بنده 
بازدیدی  در  هستند.  مشغول به کار  ٦٠٠متر،  تقریبی 
داشتند،  ما  کارگاه  از  رضوی  خراسان  استاندار  که 
وام  یعنی  خواسته ام،  تنها  و  گفتم  را  خود  مشکالت 

کردم. گردش، را بیان  برای سرمایه در 
می کند:  بیان  خود  کاری  مشکالت  درباره  وی 
شده  تومان  هزار  هفت  گرمی  نقره  درحال حاضر، 
اختالف  نقره  جهانی  قیمت  با  قیمت  این  و  است 
گر  که ما ا دارد و بیشتر است و این قیمت باعث شده 
با  رقابت  توان  باشیم،  داشته  هم  صادرات  بخواهیم 

کشورهایی مثل ترکیه و چین را نداشته باشیم.

خالقیت نقطه قوت صنعت گران
اتفاقاتی  چه  کارگاه ها  این  از  استاندار  بازدید  در  اما 
افتاد؟ علیرضا رشیدیان از چند واحد صنعتی در حوزه 
دیدن  قیمتی  سنگ های  و  نقره  به ویژه  جواهرسازی 

کرد و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت و تولیدات این 
گرفت. واحدها و نیز مشکالت و چالش های آن ها قرار 

در  که  واحدها  این  گفت:  رشیدیان  بازدید،  این  در 
کار می کنند، اقدامات  حوزه نقره و سنگ های قیمتی 

خوبی در حوزه طراحی و ساخت انجام داده اند.
کرد: باعث خوشحالی  استاندار خراسان رضوى عنوان 
حوزه  این  در  خالقیت  با  هنرمندان  که  است 
که نسبت به  توانسته اند تجهیزات را در داخل بسازند 

نمونه های خارجی آن ارزان تر تمام  شده است.
تراش  و  جواهرات  طراحی  حوزه  اینکه  در  باره  وی 
سنگ های قیمتی استان دارای ظرفیت های خوب و 
ارزشمندی است، افزود: با ارتقای آموزش و استفاده 
و دانشجویان  از طریق دانشگاه ها  از ظرفیت طراحی 
تحقق  به  نسبت  می توان  مناسب  تجهیزات  تهیه  و 
جهانی  »شهر  به عنوان  مشهد  شهر  واقعی  جایگاه 

گام های مؤثری برداشت. گوهرسنگ ها« 
توجه  با  حوزه  این  توسعه  با  کرد:  تصریح  رشیدیان 
و  قیمتی  سنگ های  حوزه  در  استان  قابلیت های  به 
تراش آن ها و نیز قدمت ساخت مصنوعات و جواهرات 
و  می یابد  ارتقا  هم  اشتغال  و  تولید  استان،  در  نقره 

ارزش افزوده شایان توجهی نیز حاصل خواهد شد.

که به مرحله عمل نرسید وعده هایی 
کرده است،  که استاندار از آن بازدید  کارگاهی  مسئول 

می گوید: نداشتن مواد اولیه نقره و حباب در قیمت ها 
مشکالت اصلی صنف نقره سازها است. ما توانسته ایم 
که به صورت قاچاق وارد ایران می شدند،  کاالهایی  با 
کیفیت و با قیمت مناسب  کرده و نمونه های با رقابت 
کنیم، اما این  نسبت به محصوالت خارجی وارد بازار 
کنون با مشکالت  که بیان شد، ا فرایند بنا به دالیلی 

زیادی روبه رو شده است.
که باعث شد  کارهای خوبی  حسینی می افزاید: یکی از 
کاالی قاچاق  بازار نقره رونق بگیرد، جلوگیری از ورود 
ارزی  نوسانات  و  دالر  باالرفتن  با  اما  بود؛  کشور  به 
به همین خاطر،  کرد.  پیدا  کاهش  مردم  خرید  توان 
بازار  این  در  پنج میلیاردتومانی  باوجود سرمایه گذاری 
گردش  کمبود نقدینگی سرمایه در  همچنان با مشکل 

دست وپنجه نرم می کنیم.
که استاندار  وى در همین راستا ادامه داد: در بازدیدی 
که ارجاع داده شد  کردیم  داشت، تقاضای وام بانکی 
کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و  به اداره تعاون، 

که هنوز اعتبارات سال٩٧ نیامده است! گفتند  آن ها 
که  کارآفرین مشهدی می گوید: با وضعیت موجود  این 
نیرو  تعدیل  باید  کار  ادامه  برای  داریم،  حوزه  این  در 
گردش  و  نیست  کار  این  در  رونقی  اصال  چون  کنیم؛ 
مالی ما پیشرفتی ندارد. ما تقاضا 10میلیارد تومان وام 
داشتیم، اما به نصف این هم راضی هستیم تا بتوانیم 

گسترش دهیم. کار را 

کرد  کاهش پیدا  با باال رفتن دالر و نوسانات ارزی توان خرید مردم 

مشکالت بازار نقره در مشهد همچنان ادامه دارد
کارگاه های نقره و مشکالت فعاالن این صنف گزارشی از نتایج بازدید استاندار خراسان رضوی از 

گرمی ٧ هزار تومان شده است و این قیمت  در حال حاضر نقره 
باقیمت جهانی نقره اختالف دارد و بیشتر است و این قیمت 
گر بخواهیم صادرات هم داشته باشیم توان  که ما ا باعث شده 
کشورهایی مثل ترکیه و چین را نداشته باشیم. رقابت با 



شماره�سوم.�آبان��نودوهفت6 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

سـال   16آذرمـاه  الـی   12 تاریـخ  از  مشـهد  دسـتباف  فـرش  نمایشـگاه  دهمیـن 
جـاری بـا حضـور تولیدکننـدگان، بازرگانـان و فعـاالن ایـن هنرصنعـت در محـل 
تخصصـی  نمایشـگاه  اولیـن  کنـار  در  مشـهد  بین المللـی  نمایشـگاه  دائمـی 

شـد. برگـزار  23غرفـه  در  23گـروه  شـرکت  بـا  مشـاوران 
گفت: برگزاری  در این رابطه، عضو هیئت رئیسـه و خزانه دار اتاق اصناف مشـهد 
کارگاه هـای آموزشـی از برنامه هـای جانبـی اولیـن نمایشـگاه تخصصـی مشـاوران 

کنـار نمایشـگاه تخصصـی فرش برگزار شـد. کـه در  بـود 
بـا  کـرد: دهمیـن نمایشـگاه تخصصـی فـرش دسـتباف نیـز  هـادی مخملـی بیـان 
کـه اصیل تریـن فرش هـای  حضـور 50شـرکت کننده داخلـی در 50غرفـه دایـر شـد 
گذاشته شد. دستباف ایران و تابلوفرش های مختلف در آن معرفی و به نمایش 
کرد:  وی بااشـاره به اهمیـت ارتقـای سـهم ایران در بازارهای جهانـی فرش عنوان 
ایـن نمایشـگاه بـا رویکـرد فراهـم آوردن بسـتری مناسـب بـرای رونق بخشـیدن بـه 
تعامـالت تجـاری و هم اندیشـی در تقویـت توانمندی هـا و ارائـه تولیـدات متنـوع و 

برتـر فرش دسـتباف برگزار شـد.
رئیـس اتحادیـه صنفـی صادرکننـدگان فرش دسـتباف خراسـان رضـوی ادامه داد: 
در ایـن نمایشـگاه، انـواع فرش هـای نفیـس دسـت باف و ابریشـمی، تابلوفـرش، 
فـرش،  نقشـه های  طراحـی  جاجیـم،  و  گلیـم  عشـایری،  و  تجـاری  فرش هـای 

نشـریات تخصصـی و مـواد اولیـه مرتبـط بـا فـرش ارائـه شـد.
گفـت: همزمـان بـا برگـزاری دهمیـن نمایشـگاه فـرش دسـتباف مشـهد،  مخملـی 
کارگاه آموزشـی در زمینه هـای تحلیـل روش هـای تولیـد فرش دسـتباف  همایـش و 

گزارشی از دهمین نمایشگاه فرش دستباف مشهد

ضرورت تحول و نوآوری در 
بازار فرش خراسان رضوی
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در ایـران، معرفـی فـرش دسـتباف و مناسـب ترین ابـزار تبلیغـات ایـن هنرصنعـت 
برگزار شـد.

کمبود ماده اولیه؛ مشکل تولیدکنندگان فرش
رئیس اتحادیه صنفی صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوی خاطرنشان 
هـزار  سـه  بالغ بـر  فضایـی  در  مشـهد  دسـتباف  فـرش  نمایشـگاه  دهمیـن  کـرد: 
سـایر  تولیدکننـدگان  و  تجـار  کـه  شـد  برگـزار  بین المللـی  نمایشـگاه  در  مترمربـع 
اسـتان ها نیـز ماننـد هرسـاله توانسـتند دسـتاوردهای خـود را در ایـن نمایشـگاه 

کننـد. عرضـه 
در  گفـت:  دسـت باف  فـرش  تولیدکننـدگان  و  صادرکننـدگان  اتحادیـه  رئیـس 
کمبـود مواد اولیـه مواجه  گرانـی و  کـه تولیدکننـدگان فـرش دسـت باف بـا  شـرایطی 

کشـور جلوگیـری شـود. ج  هسـتند، بایـد از خـروج ایـن مـواد از ایـران بـه خـار
خ ارز باعـث افزایـش قیمـت مـواد اولیـه مـورد  هـادی مخملـی افـزود: نوسـانات نـر
نیـاز فـرش دسـتباف ازجملـه نـخ، رنـگ و ابریشـم شـده و ایـن رونـد، قیمـت تمـام 

شـده تولیـد را افزایـش داده اسـت.
کسـتان  پا و  چیـن  ماننـد  کشـورهایی  تجـار  سـوی دیگر،  از  داد:  ادامـه  مخملـی 
مـواد اولیـه تولیـد فـرش دسـتباف ماننـد نـخ و پشـم ایرانـی را بـه دلیـل پایین بودن 
حجـم  می کننـد.  ج  خـار کشـور  از  و  کـرده  خریـداری  گذشـته  بیـش از  آن،  قیمـت 
کمبـود آن هـا  بـاالی خـروج ایـن مـواد اولیـه هم اینـک تولیدکننـدگان داخلـی را بـا 

کـرده اسـت. بـرای تولیـد مواجـه 

رئیـس اتحادیـه صادرکننـدگان و تولیدکننـدگان فـرش دسـتباف خراسـان رضـوی 
کفـاف نیـاز تولیدکنندگان فرش دسـتباف را نمی دهد. بهتر  گفـت: ابریشـم داخلـی 
اسـت تعرفـه ابریشـم وارداتـی بـا شـرایط تولیـد فـرش دسـتباف در کشـور مطابقـت 
گرانـی بیش ازحـد ابریشـم، نـخ و رنـگ درمجمـوع قدرت تـاب آوری  داشـته باشـد. 
فـرش  کیفیـت  بـر  مسـئله  ایـن  و  داده  کاهـش  را  دسـتباف  فـرش  تولیدکننـدگان 

گذاشـت. دسـتباف، تولیـد و صـادرات آن اثـر خواهـد 
کشـور  داخـل  در  دسـتباف  فـرش  تولیـد  شـرایط  اسـت  ضـروری  گفـت:  مخملـی 
عرصـه  ایـن  در  اشـتغال  و  صادراتـی  ذخایـر  این صـورت  غیـر  در  شـود.  تسـهیل 
کـه در  روزبـه روز ضعیف تـر می شـود؛ بنابرایـن بایـد از نـوآوری و سـالیق مختلفـی 

کـرد. حمایـت  اسـت،  آمـده  به وجـود  فـرش  تولیـد 
وی افـزود: هدف گـذاری در حـوزه فـرش ایـن اسـتان بـرای امسـال »تقویـت جنبـه 
بـه همـه  پاسـخ گویی  و  پرقـدرت  بـا حضـور  تـا  اسـت  کاال«  ایـن  تجـاری  و  هنـری 

کنـد. سـالیق در بـازار بتوانـد جایـگاه اصلـی خـود را در بـازار جهانـی تثبیـت 
کـرد:  عنـوان  رضـوی  خراسـان  دسـتباف  فـرش  صادرکننـدگان  اتحادیـه  رئیـس 
کشـور و بازارهـای بین المللـی در حـوزه فـرش  اسـتان خراسـان رضوى در سـطح 
جهانـی  بازارهـای  کثـر  ا در  خراسـان  فـرش  و  دارد  ممتـازی  جایـگاه  دسـتباف، 

کشورهاسـت. آن  ذائقـه  بـا  مطابـق 
گفـت: خراسـان بـرای حفـظ جایـگاه خـود در بـازار جهانـی فـرش  هـادی مخملـی 
نیازمنـد تحـول و نـوآوری اسـت و بایـد تولیـد قالی بافـان مطابـق بـا سـلیقه بـازار و 

مشـتری باشـد.
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اتاق خبر
خبرهای صنفی

جشنواره »مفلحون« برگزار می شود
اصنـاف  اتـاق  نهی ازمنکـر  و  امربه معـروف  سـتاد  دبیـر 
گفـت: هرموقـع بحـث امربه معـروف  مشـهد دراین بـاره 
و نهی ازمنکـر بـه میـان می آیـد، تمـام حـواس بـه بحـث 
حجـاب و عفـاف متمرکـز می شـود. ایـن درحالـی اسـت 
ایـن حـوزه محـدود  بـه  را  ایـن فریضـه دینـی  نبایـد  کـه 

کنیـم.
حسـین معدنـی ادامـه داد: امربه معـروف و نهی ازمنکـر 
صنـف  نبایدهـای  و  بایدهـا  همـان  صنفـی  حـوزه  در 
جنبـه  اصنـاف،  تمامـی  در  مسـائل  یکسـری  اسـت. 
قسـم  کاسـب  نبایـد  مثـال  به عنـوان  دارد؛  عمومـی 
کم فروشـی نکنـد. کنـد و  بخـورد، بایـد انصـاف را رعایـت 
خـاص  صنـف  هـر  در  مسـائل  یکسـری  امـا  افـزود:  وی 
اسـت و بـه نوعـی بایدهـا و نبایدهـا به طـور مخصـوص 
در هـر صنـف تعییـن و تهیـه می شـود. در همیـن راسـتا، 
از  متشـکل  گروهـی  صنـف،  هـر  در  کـه  داریـم  احتیـاج 
کنیـم تـا ایـن بایدهـا و نبایدهـا را  بـزرگان صنـف ایجـاد 

کننـد. تعییـن  ویـژه  به طـور 
رئیـس اتحادیـه صنـف مؤسسـات بـرق صنعتـی مشـهد 
بـرای  ابتـدا  ایـن مسـئله  بـرکات اجـرای  اینکـه  بیـان  بـا 
کاسـب مـورد  کاسـب خواهـد بـود و وقتـی یـک  شـخص 
گفـت:  بـرد،  خواهـد  بیشـتری  سـود  باشـد،  اعتمـاد 

صنفـی  اتحادیـه  صـد  میـان  از  کمیسـیون  پنجاه وپنـج  
ایجاد شـده اسـت و این شـوراها بایدها و نبایدهای هر 

کـرد. صنـف را مشـخص خواهنـد 
معدنـی ادامـه داد: همچنیـن در همیـن راسـتا، افرادی 
کـه بـه ایـن بایدهـا و نبایدهـا پایبنـد هسـتند، تشـویق 
کار را به صـورت یـک  گذشـته ایـن  خواهنـد شـد. سـال 
جشـنواره سراسـری به نـام »مفلحـون« در 14 اتحادیـه 
کردیـم و امسـال نیـز در میـان 30 اتحادیـه، برگـزار  برگـزار 
صنـف  هـر  در  برتـر  افـراد  طریـق  ایـن  از  کـرد.  خواهیـم 
معرفـی خواهنـد شـد و تشـویق آن هـا موجـب می شـود 
الگوبـرداری  افـراد  ایـن  از  نیـز  کـه سـایر فعـاالن صنـوف 

کننـد و در ایـن مسـیر قـرار بگیرنـد.

خدمت به زائر خارجی امربه معروف است
در  کـه  جدیـد  طرحـی  بااشـاره به  ادامـه  در  وی 
ح  شـده اسـت،  کمیسـیون حریـم نـور دادگسـتری مطـر
کاالها برای  خ ارز، تمامـی  گفـت: بـا توجه بـه باالرفتن نر
خارجی هـا ارزان قیمـت بـوده و ورود زائـران بـه مشـهد 
زیـاد شـده اسـت. قبـال زائـران بـرای زیـارت و درمـان بـه 
مشـهد می آمدنـد و در اطـراف حـرم متمرکـز بودنـد، امـا 

کنـده هسـتند. پرا زائـران در سـطح شـهر  االن 
اصنـاف  اتـاق  نهی ازمنکـر  و  امربه معـروف  سـتاد  دبیـر 

کـه بـا زائـران خارجـی مواجـه  کـرد: حوزه هایـی  عنـوان 
کاالهـا  انـواع  خریـد  اسـت.  محـدود  تقریبـا  هسـتند، 
خریـد  درمـان،  خدمـات  از  اسـتفاده  به صورت عمـده، 
سـوغات و اسـتفاده از فضاهـای فراغتـی شـهر ازجملـه 
مراجعـه  آن  بـه  خارجـی  زائـران  کـه  اسـت  محل هایـی 

. می کننـد
حضـور  افزایـش  کـرد:  بیـان  زمینـه  همیـن  در  معدنـی 
متعـدد،  محاسـن  عالوه بـر  مشـهد  در  خارجـی  زائـران 
یکسـری آسـیب نیـز به همراه داشـته اسـت. برخـی افراد 
خارجـی  زائـران  از  شـیادانه  کـه  دارنـد  وجـود  سـودجو 
می گیرنـد  گـزاف  پول هـای  نامناسـب  خدماتـی  بابـت 
را  مشـهدی  اصنـاف  و  مشـهد  مقـدس  شـهر  چهـره  و 

می کننـد. خدشـه دار 
دربـاره  کامـل  اطالع رسـانی  نبـود  بااشـاره به  وی 
گفـت:  خارجـی  زائـران  بـه  مشـهد،  شـهر  ظرفیت هـای 
گـر نسـبت  کوتـاه اقامـت خـود ا زائـر غیرایرانـی در مـدت 
بـه شـخصی شـکایت داشـته باشـد، اوال دنبـال اعتراض 
گر هم شـکایت داشـته باشـند  گرفت و ا خود را نخواهد 

بـا شـیوه پیگیـری آن آشـنا نخواهنـد بـود.

ایجاد مرکز تلفن پاسخ به زائران خارجی
اصنـاف  اتـاق  نهی ازمنکـر  و  امربه معـروف  سـتاد  دبیـر 
کـه  اسـت  ایـن  پیشـنهادی  ح  طـر داد:  ادامـه  مشـهد 
تـا  کنیـم  توزیـع  بروشـورهایی  شـهر،  ورودی هـای  در 
و  نقـاط  از  اطـالع  کسـب  بـرای  ضـروری  تلفن هـای 
قـرار  اختیارشـان  در  مشـهد  مختلـف  ظرفیت هـای 
شـکایات  شـماره ها  آن  طریـق  از  بتواننـد  و  بگیـرد 

کننـد. پیگیـری  را  احتمالی شـان 
معدنـی بابیان اینکـه یـک شـماره تلفـن سـه رقمی بـرای 
کـرد: مرکـز تلفنـی  ایجـاد خواهـد شـد، عنـوان  کار  ایـن 
کـه  اپراتورهایـی  از  مرکـز  ایـن  در  و  شـد  خواهـد  ایجـاد 
بـه زبان هـای خارجـی تسـلط داشـته باشـند، اسـتفاده 
خواهـد شـد. در نظـر داریـم امـکان پاسـخ گویی بـه سـه 
فراهـم  مرکـز  ایـن  در  را  ترکـی  و  انگلیسـی  عربـی،  زبـان 

کنیـم.
طریـق  از  می گویـد:  ح  طـر ایـن  مزایـای  بااشـاره به  وی 
وجـود  مشـکالت  آسیب شناسـی  امـکان  سـامانه،  ایـن 
بـه  زائـر  وقتـی  اسـت. همچنیـن  پیگیـری  قابـل  و  دارد 
کـرد، می توانیـم بـا او ارتبـاط برقـرار  شـهر خـود مراجعـه 
کـه  کنیـم  کنیـم و نتیجـه شـکایت احتمالـی او را ارسـال 

کار تکریـم زائـر اسـت. اساسـا ایـن 
ح  دبیـر سـتاد امربه معـروف و نهی ازمنکـر افـزود: این طر
همچنیـن  اسـت.  درحال پیگیـری  اصنـاف  اتـاق  در 
بـه دسـتگاه های مربـوط در حـوزه درمـان،  ح  ایـن طـر
جـرم  از  پیشـگیری  معاونـت  همین طـور  و  حمل ونقـل 

قـوه قضائیـه نیـز ارائـه  شـده اسـت.

کامل و صحیح   که اجرای  کارشناسان بسیاری در حوزه علوم اجتماعی و علوم دینی معتقدند  سلطانی- 
منجر  اجتماعی  سالمت  ارتقای  و  جامعه  کسینه شدن  وا به  می تواند  نهی ازمنکر  و  امر به معروف  فریضه 
گذشته، نگاه سطحی به این فریضه و معرفی ناصحیح آن در جامعه باعث  شود. باوجوداین، در سالیان 
که  که مردم این واجب دینی را تنها محدود به حوزه حجاب و عفاف بانوان بدانند. این درحالی است  شده 
گونی بر مبنای امربه معروف و نهی ازمنکر در سایر ساحت های اجتماعی  گونا در تمام این سال ها، اقدامات 
انجام  شده است. در همین راستا، مدیر امور اصناف و اتحادیه های صنفی ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر 

ح جدیدی برمبنای این فریضه دینی برای خدمت به زائران خارجی خبر داد. از طر

کرد:  مدیر امور اصناف و اتحادیه های صنفی ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر بیان 

خدمت به زائران خارجی امربه معروف است

سنا
/ ای

ی 
یان

 اع
هرا

س: ز
عک

مدیر امور اصناف و اتحادیه های صنفی ستاد امر به معروف و نهی از منکر:
هر موقع بحث امر به معروف و نهی از منکر به میان می آید تمام حواس به بحث 
که نباید این فریضه دینی را  حجاب و عفاف متمرکز می شود. این در حالی است 
کنیم. به این حوزه محدود 
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کتاب آفتاب«  کافی شاپ »کافه  سعید شریف زاده: بخش 
مشهد به دلیل نداشتن مجوز از اتحادیه آبمیوه، بستنی و 
کن پلمب شد کافی شاپ مشهد توسط اداره اما

ماده27 نظام صنفی چیست؟
کافی شـاپ  و  بسـتنی  آبمیـوه،  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
گفـت: طبـق  مشـهد دربـاره مسـائل قانونـی ایـن ماجـرا 
بـه  موظـف  صنفـی  واحـد  هـر  صنفـی،  نظـام  مـاده27 
ارائـه مـدارک بـرای اخـذ پروانـه از اتحادیـه مرتبط اسـت 

از فعالیتـش جلوگیـری می شـود. اینصـورت  و در غیـر 
کافی شـاپ  بخـش  کـرد:  اظهـار  شـریف زاده  سـعید 
کتـاب آفتـاب مشـهد، بـه دلیـل نداشـتن مجـوز از  کافـه 
کافی شـاپ مشـهد، توسـط  اتحادیـه آبمیـوه، بسـتنی و 
کـن پلمـب شـد؛ البتـه 10روز قبـل از پلمـب، بـه  اداره اما
ایـن مجموعـه اخطـار داده شـده بـود و درنهایـت اداره 
کتاب رونـد قانونی را  کافه  کـن بـه خاطـر اینکه مدیـر  اما

کـرد. پیگیـری نکـرد، ایـن واحـد صنفـی را پلمـب 
کامـال  وی ادامـه داد: مسـئله پلمـب ایـن مرکـز فرهنگـی 
کـه فعالیت هر صنف  صنفـی بـود. قانـون صراحـت دارد 
کسـب اسـت. مدیـر محتـرم  منـوط بـه داشـتن پروانـه 
کتـاب آفتـاب حـدود سـه سـال پیـش، در اتحادیه  کافـه 
تشـکیل پرونـده دادند، امـا در تمام این مدت پیگیری 

الزم بـرای دریافـت مجوزهـای الزم را انجـام ندادنـد.
کافی شـاپ  و  بسـتنی  آبمیـوه،  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 

کسـب به صـورت  افـزود: قانـون اجـازه صـدور دو پروانـه 
هم زمـان بـرای دو شـغل همگـن در یـک فضـای تجاری 
و  بسـتنی  آبمیـوه،  صنـف  اتحادیـه  و  اسـت  داده  را 
بـا تمامـی همـکاران خـود  را  کافی شـاپ همـکاری الزم 
کـه مسـئله یـک واحـد صنفـی بـه  دارد و تـالش می کنـد 
گر مدیر کافه کتاب آفتاب مسائل  مرحله پلمب برسد و ا
نمی افتـاد. اتفـاق  ایـن  می کردنـد،  پیگیـری  را  صنفـی 

روز  ده  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  داد:  ادامـه  شـریف زاده 
قدسـی،  عابـس  آقـای  بـه  نیـز  پلمـب  موعـد  از  پیـش 
همراهـی  باوجودایـن،  بـود.  شـده  اعـالم  مسـئله  ایـن 
الزم بـا ایشـان مثـل سـایر همـکاران انجـام می شـود تـا 

شـود. برطـرف  مشـکالت 

کسالت نگرفتن مجوز به دلیل داشتن 
کافـه  مدیـر  قدسـی،  عابـس  عینـک  از  ماجـرا  ایـن  امـا 
او  می شـود.  روایـت  دیگـری  شـکل  بـه  آفتـاب،  کتـاب 
کافی شـاپ  بخـش  شـدن  پلمـب  خبـر  انتشـار  از  پـس 
گفت: حـدود ده روز قبل،  مجموعـه خـود، به رسـانه ها 
کـه بایـد از اتحادیـه  گرفتـم  کـن  اخطاریـه ای از اداره اما
و  می گرفته ایـد  مجـوز  بسـتنی فروش ها  و  کافه دارهـا 

بـه  نیـاز  و  دارد  تداخـل  کتاب فروشـی  بـا  شـما  شـغل 
اسـت. گانـه ای  جدا مجـوز  تأمیـن 

کسـالت  وى ادامه داد: در زمان دریافت اخطاریه، من 
داشـتم و چندیـن روز در منـزل بسـتری بـودم و وقتـی 
درحـال  و  مجـوز  گرفتـن  دنبـال  بـه  شـد،  رفـع  کسـالتم 
اداره  بـروم  می خواسـتم  و  بـودم  مـدارک  جمـع آوری 
گفت وگـو در ایـن زمینـه و رفع ورجـوع آن  کـن بـرای  اما

کـه بـه آخـر وقـت اداری خـوردم.
پذیرفتـن  و  قدسـی  عابـس  معقـول  کنـش  وا
فرهنگـی،  فعـاالن  کـه  شـد  باعـث  صنفـی  خطـای 
حـوزه  عالقه منـدان  و  تئاتـر  بازیگـران  روزنامه نـگاران، 
کتاب خوانـی بـه پلمـب نیمـی از ایـن مجموعـه  کتـاب و 
نشـان  اجتماعـی  شـبکه های  در  زیـادی  کنش هـای  وا
فرهنگـی  مسـئول  پیگیـری  امـر  همیـن  و  بدهنـد 
خراسـان رضـوی و مشـهد را بـرای حـل ایـن مشـکل در 

داشـت. پـی 

گشایی در 72ساعت باز
مسـئوالن اداره ارشـاد خراسـان رضـوی و مشـهد نیـز بـا 
کـه رعایـت نکـردن مـواد قانونـی  پذیرفتـن ایـن مسـئله 
دادنـد  وعـده  اسـت  اتفـاق  ایـن  اصلـی  علـت  صنفـی  و 
دسـتگاه های  میـان  هماهنگـی  بـرای  را  جلسـاتی  کـه 
مختلـف را ترتیـب دهنـد تا دیگر شـاهد چنیـن اتفاقاتی 

نباشـیم. مشـهد  کافه کتاب هـای  بـرای 
پیگیری هـای  و  ارشـاد  مسـئوالن  مصاحبـه  از  بعـد 
کتـاب  »کافـه  امـکان  پلیـس  اداره  از  آن هـا  حضـوری 
عابـس  کـه  پیگیری هـای  شـد.  بازگشـایی  آفتـاب« 
گفـت:  قدسـی، مدیـر مجموعـه پلمـب شـده دربـاره آن 
پیگیـری حضـوری آقـای محمدجـواد اسـتادی رئیـس 
امـکان  اداره  در  ایشـان  حضـور  و  مشـهد  ارشـاد  اداره 
منجـر بـه بازگشـایی شـد. البتـه هماهنگی هـای الزم و 
قـول همـکاری بـرای تکمیـل فرآیندهـای قانونـی جهت 

اسـت. شـده  داده  نیـز  مجـوز  اخـذ 
گفـت: حجـم همدلـی  وی بـا اشـاره بـه همراهـی مـردم 
از انتشـار خبـر پلمـب، غافلگیرکننـده بـود.  مـردم پـس 
این اتفاق می توانسـت خیلی سـاده تر حل شـود و ابعاد 
گسـترده پیـدا نکنـد با وجوداین وجه مثبـت ماجرا این 
کـه در میـان مـردم مشـهد یـک همگرایی نسـبت  اسـت 
کـه بـراى مـن و تمـام  بـه مسـائل فرهنگـی وجـود دارد 
می کننـد،  فرهنگـی  فعالیـت  شـهر  ایـن  در  کـه  کسـانی 

ارزشـمند اسـت.
کافـی  وى بـا اشـاره بـه اینکـه علـت پلمـب شـدن بخـش 
کتـاب آفتـاب( مسـائل صنفـی بوده اسـت،  شـاپ )کافـه 
مسـئوالن  بـا  حضـورى  جلسـات  در  شـد  قـرار  افـزود: 
مرتبط در اتحادیه مربوط و اتاق اصناف مشـهد فرایند 

الزم بـراى اخـذ مجوزهـاى صنفـی پیگیـرى شـود.

کسب و فعالیت هم زمان در دو نوع شغل در یک فضای   آهوئی/فروزانفر - طبق قانون، داشتن دو پروانه 
درصورت  می توانند  مختلف  صنوف  و  است  بالمانع  باشند،  همگن  شغل  دو  این  درصورتی که  تجاری 
که پاتوق  کتاب آفتاب مشهد  کافه  کنند.  کسب برای یک فضای تجاری اخذ  داشتن شرایط الزم، دو پروانه 
و  کتابفروشی  کاربری  دو  با  که  است  سال  چندین  است،  شهر  فرهنگی  فعاالن  پرطرفدار  و  هشت ساله 
کافی شاپ مشغول فعالیت بوده و هست؛ اما نداشتن مجوزهای الزم برای این مجموعه بعد از حدود سه 
کتاب آفتاب از طریق شبکه های  کافه  که خبر پلمب  سال فعالیت بدون مجوز دردسرساز شد. 12 آذر بود 
اجتماعی منتشر شد و فضای رسانه ای مشهد را تحت تأثیر خود قرار داد. این مجموعه در کمتر از 72ساعت، 
کتاب برای پیگیری امور قانونی و صنفی،  کافه  با پادرمیانی مسئوالن اداره ارشاد مشهد و تعهد مدیر این 

گزارش را بخوانید. گشایی شد. برای پیبردن به جوانب و جزئیات بیشتر این اتفاق می توانید این  باز

کافه هشت ساله از پلمب تا بازگشایی 
کرد که در رسانه ها سروصدای زیادی به پا  کتاب آفتاب«  گزارشی از روند و دالیل پلمب »کافه 
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گفت وگو
پای صحبت پیشکسوتان و نخبگان اصناف

گفت وگو با رئیس اتحادیه خرازی های مشهد
که 29سال است این مسئولیت را برعهده دارد

از دکان صحن آزادی تا مقر کردستان

کار خرازی آشنا شدید؟ از خودتان بگویید؛ چطور با 
اصالتا  پدرم  هستم.  مشهد  در  19خرداد1321  متولد 
خرازی  اسماعیل طال  صحن  ورودی  در  و  بود  یزدی 
چهار  ساختند،  را  )آزادی(  نو  صحن  که  بعد  داشت. 
شد  ساخته  صحن،  سردر  محل  در  هم  مغازه  دربند 
که یکی از آن ها را پدرم خرید و بساط خرازی اش را به 
کرد. این مغازه )دو دربند 50متری( هنوز  آنجا منتقل 
همانجا هست. مرحوم پدرم سواد نداشت، اما دوست 
داشت من توی مدارس مذهبی درس بخوانم. سال27 
مرحوم  مدرسه  در  هم  سال  چهار  رفتم.  دبستان  به 
خامنه ای  آقای  خواندم.  حوزوی  دروس  عابدزاده 
بود. باالتر  من  از  درسشان  پایه  بودند؛  آنجا  هم 
که هفت ماه طول  برای پدرم سفر حّجی قسمت شد 
و  بودم  تهران  در  عمویم  پیش  مدت،  این  در  کشید. 
تحصیالت  برگشتم،  مشهد  وقتی  رفتم.  مدرسه  به 
رسمی را ادامه دادم و رشته بازرگانی را تا مقطع دیپلم 
دبیرستان  آخر  سال  که  هست  یادم  خوب  خواندم. 
نام  آقابزرگ  حاج تقی  ما  دبیرستان  شدم.  گرداول  شا
همان  بود.  واقع  فعلی  دریادل  خیابان  در  و  داشت 
سال یعنی سال41، در تهران دانشکده بازرگانی افتتاح 
اما  شده بود. می توانستم بدون کنکور دانشگاه بروم، 
مریض احوال  زمان  آن  که  پدرم  مرحوم  به خواسته 
در  من  تنهاپسر  »تو  گفت  بابا  کردم.  گوش  بود، 
کن«.  کمکم  کارهای مغازه  مشهد هستی. بمان و در 
خواندن ونوشتن  اینکه  با  پدرم  کردم.  را  کار  همین 
ج  نمی دانست، حافظه اش خیلی قوی بود و دخل وخر
که به  دکانش را از حفظ می دانست. دو سال بعد هم 

کارهای مغازه به دست من افتاد.  رحمت خدا رفت، 
سال45  و  کردم  شروع  خرازی  در  را  کارم  سال43 
دارم. هنوز  را  کسب  پروانه  آن  گرفتم.  کسب  پروانه 

در مغازه خرازی تان چه چیزهایی می فروختید؟
شامل  را  کاالها  از  گسترده ای  طیف  خرازی  زمان  آن 
نوع  در  خرازی  است.  همین طور  هم  االن  می شد. 
که  خودش شبیه یک سوپرمارکت است با این تفاوت 
که آن زمان خرازی ها می فروختند،  کاالهایی  بخشی از 
االن دیگر منسوخ شده است. درعوض، االن چیزهای 

که آن زمان نبوده است. جدیدی آمده 

قبال چه چیزهایی می فروختید؟
عینک   پتو،  تریکو،  کت،  ژا پا،  سنگ  کفاشی،  میخ 
ماله  سماور،  عطر،  دمپایی،  و  گالش  قفل،  آفتابی، 
خیلی  و  آرایشی  لوازم  جانماز،  کفش،  سگک  بّنایی، 

چیزهای دیگر.

لوازم آرایشی؟
آرایشی  لوازم  نبود.  حاال  به تنوع  اقالم  زمان،  آن  بله. 
آرایشی خانم ها هم  که وجود نداشت. وسایل  مردانه 
ک و چیزی شبیه ِکِرم.  چهار قلم بود؛ قلم ابرو، ماتیک، ال
که برای خرید  کسانی بودند  بخشی از مشتری های ما 
عروسی می آمدند و ِمجری عروس را هم از ما می خریدند.

دکان های  در  آدمیزاد  جان  تا  غ  مر شیر  از  پس، 
خرازی پیدا می شده؟

هرکس  بودیم.  مردم  کارراه انداز  است.  همین طور 
چیزی الزم داشت، اول می آمد پیش ما. االن صنف ها 

کار می کنند. تفکیک شده تر و تخصصی تر 

و این به ضرر خرازی های امروزی تمام شده است؟
صنف  که  جنس هایی  دامنه  آنقدر  هم  هنوز  نه. 
پیدا  را  مغازه  تا  دو  که  است  متنوع  می فروشند،  ما 

که جنس های یکسانی داشته باشند. نمی کنی 

قدیم،  خرازی های  که  کرد  تعبیر  این طور  می شود 
مادر بسیاری از اتحادیه های امروزی هستند؟

دقیقا.

کدام اتحادیه ها؟
ساعت،  پالستیک جات،  کشباف،  و  تریکو  پتو، 
سراجی ، عطر، عینک ، لوازم آرایشی و بهداشتی، ابزار، 

صنایع دستی و غیره.

کرده  فرقی  چه  قدیم  با  کاری تان  سبک وسیاق 
است؟

چهارراه  در  25متری ام  دکان  نکرده.  فرقی  هیچ 
سبک  همان  و  آهنی  در  با  است.  واقع  میدان بار 
قدیم  از  نبوده ام.  مادیات  بند  هیچ وقت  قدیمی. 
صبح  شوم.  بیدار  4:30صبح  که  بوده  این  برنامه ام 
کار می روم تا ساعت یک عصر. ناهار را در جمع  زود سر 
دکانم  دوباره  بعداز ظهر  ساعت4  و  می خورم  خانواده 
ساعت10  هم  شب ها  8شب.  ساعت  تا  بازمی کنم  را 

که به تمامی سپید است؛   فرزانه شهامت - پیرمردی است 76ساله. با قدوقامتی نه چندان بلند و موهایی 
نه ساعت دارد و نه انگشتر. می گوید »اینطور راحت ترم«. برای اینکه نشان دهد آرامش اولویت اول و آخرش 
کتش درمی آورد و می گذارد روی میز؛ از آن نوکیاهای قدیمی دکمه دار است با  است، تلفن همراهش را از جیب 
گشت وگذار در شبکه های اجتماعی  گوشی به قاعده امکان اتصال به اینترنت و  1678 پیامک خوانده نشده. این 
که سال1343 در رشته  کار را نداشته باشد، اتفاقا تحصیل کرده است و مدرک دیپلمی  را ندارد. نه اینکه سواد این 
کاغذی این دوره وزمانه می ارزد. سیدمرتضی تحقیقی از قدیمی های اصناف  کرده به خیلی از مدارک  بازرگانی اخذ 
کسوت ریاست اتحادیه  که خرازی دارد و بیش از نیمی از این مدت را در  مشهد است. پنجاه وچهار سال است 
که داشته باشد. هنوز سؤاالتمان شروع  که به گفته او برایش نانی نداشته و نخواسته است  گذرانده است؛ ریاستی 
از شما دو  که صاف وساده ایم.  کاسب جماعت  ِزبروزرنگ هستید. برعکس ما  نشده، می گوید: »شما خبرنگارها 
گر صالح می دانید،  کامل بنویسید یا ا تا قول می گیرم؛ اول اینکه حرف هایم را َپس وپیش نکنید. یک جمله را یا 

به کل ننویسید و دیگر اینکه سؤاالتتان اقتصادی نباشد؛ چون از جواب دادن معذورم.
قول وقرارمان که محکم می شود، گپ وگفتمان را شروع می کنیم. خودمان هم فکرش را نمی کردیم یک ساعت ونیم 
گرفته  گفتن بسیار بود. از خاطرات دکان قدیمی خرازی پدر واقع در ورودی صحن آزادی  طول بکشد. حرف برای 
که شما باشی« و »این  تا روزهای پرتب وتاب انقالب، جنگ تحمیلی و البته اوضاع این روزهای اتحادیه. »آقایی 
که در اثنای گفت وگو بارها از او می شنویم. ماحصل صحبت های ما درباره عمری  قسمت را ننویس« جمالتی است 
می خوانید. ادامه  در  را  مشهد  خرازی های  اتحادیه  تاریخچه  و  است  گذرانده  بازار  در  تحقیقی  سیدمرتضی  که 



گرد نداشته ام و حاال هم ندارم.  می خوابم. از قدیم شا
آسوده  خاطر  با  باشد،  افتاده  کسی  کار  به  گرهی  گر  ا
تالش  کارش  راه انداختن  برای  و  می بندم  را  دکانم 
اصال  آمده ام.  شما  با  قرار  برای  که  االن  مثل  می کنم؛ 

هم نگران رسیدن رزق وروزی ام نیستم.

که تقریبا همه از آن  با وضعیت اقتصادی این روزها 
می نالند، چطور نگران نیستید؟

که قادر مطلق است و  اعتقاد دارم به خدای باالی سر 
کند. آرامش فوق العاده ای  می تواند رزق من را فراهم 
دارد اینکه بدانی در مال و اموالت یک ریال پول حرام 
ندارد.  وجود  ک  شبهه نا مال  ذره ای  حتی  هیچ،  که 
راحت زندگی می کنم و خودم را در قیدوبند گوشی های 
و  گرفته ام  ساده  را  روزگار  نکرده ام.  اینترنت  و  لمسی 
دغدغه  با  من  دغدغه   است.  ساخته  برایم  هم  خدا 
من  می کند.  فرق  دوره وزمانه  این  آدم های  از  خیلی 
همیشه نگران تربیت درست بچه هایم و ارتباط خوب 
با همسرم بوده ام. یادم هست که تمام  بچه ها را خودم 
به مدرسه می بردم و به خانه می رساندم. خداراشکر 
هستم. راضی  همه شان  از  و  گرفته اند  سامان  که 

صنف،  هر  که  هستید  موافق  گفته  این  با  احتماال 
خاص  اصطالحات  حتی  و  کم  حا کاری  فرهنگ 
زمان  گذر  در  شما  صنف  فرهنگ  دارد.  را  خودش 

کرده است؟ چه تغییراتی 
گفته شما را قبول دارم. اوضاع قدیم با االن خیلی  بله. 
فرق کرده است. اول این را بگویم که تعداد خرازی های 

10تا  به  نهایت  پیش ازانقالب،  منظورم  مشهد،  قدیم 
مذهبی  و  جاافتاده  پیرمردهای  همگی  می رسید. 
و  می دانستند  را  خریدوفروش  شرعی  احکام  بودند، 
زندگی من هم دقیقا  بودند. فضای  مکاسب خوانده 
سادات  از  همگی  اجدادم  و  والدین  بود.  همین طور 
طباطبایی بودند. ما مدام در جلسات مذهبی بودیم. 
این  بود.  غدغن  ما  خانه  در  رادیو  حتی  قبل ازانقالب 
کار هم نشان می داد. االن  فضای فکری، خودش را در 
اینطور نیست. البته در همه صنف ها وضع به همین 
که  بیکاری  جوان  بیشتر.  ما  صنف  در  و  است  منوال 
شاید تربیت مذهبی درستی هم نداشته باشد، می آید 
و خرازی بازمی کند؛ چون ورود به این صنف راحت تر 
به نظر  ابزارفروشی  مثل  تخصصی تر  اتحادیه های  از 
قابل مقایسه  هم  صنفمان  اعضای  تعداد  می رسد. 
دچار  را  اتحادیه  اینها  فرهنگ  همه  نیست.  قدیم  با 

یکسری تغییرات می کند.

خاص  اقتصادی  فرازوفرودهای  اتحادیه ای  هر 
رکود  یا  رونق  دوره ها،  کدام  در  دارد.  را  خودش 

کردید؟ چشمگیری را تجربه 
این طور  بگذارید  نپرسید.  اقتصادی  سؤال  شد  قرار 
تمام  مثل  ما  اتحادیه  در  رکود  و  رونق  که  بگویم 
کالن اقتصادی است با این  اتحادیه ها تابعی از اوضاع 
مایحتاج  می فروشیم،  ما  که  جنس هایی  که  تفاوت 
مردم است، اما مثل نان شب واجب نیست؛ بنابراین 
قدرت اقتصادی مردم روی رونق یا رکود ما خیلی مؤثر 
کنید،  است. ازطرف دیگر، االن هرجای مشهد را نگاه 

نشان  اصناف  اتاق  آمار  است.  پاساژ  و  صنفی  واحد 
دارد.  وجود  صنفی  واحد  120هزار  مشهد  در  می دهد 
ببینید  و  کنید  شهر  جمعیت  بر  تقسیم  را  عدد  این 
نیازشان  میزان  با  آیا  و  می رسد  واحد  چند  نفر  هر  به 
کاال اشباع است.  که از  هماهنگی دارد یا خیر. بازار هم 

گمانم جوابتان را دادم.

اتحادیه  کار  روی  که  تأثیری  و  انقالب  دوران  از 
خرازی ها گذاشته بود، چه چیزهایی یادتان می آید؟

تا سال55 اوضاع عادی بود؛ اتحادیه داشتیم، رئیسی 
کم کم  داشت و از قوانین خاص خودش برخوردار بود. 
یک  حدود  چیزی  شد،  بیشتر  انقالب  زمزمه های  که 
بقیه  و  ما  اتحادیه   انقالب،  پیروزی  به  منتهی  سال 
کم  اتحادیه ها منحل شدند. بازاری ها از مسئوالن حا
حرف شنوی  آن ها  از  و  نمی کردند  تبعیت  قوانین  از  و 
را  روز  دوسه  حداقل  کاری،  روز  شش  از  نداشتند. 
تعطیل می کردیم. وقتی اعالم می شد که امروز بازاری ها 
کسبه  سرکار نمی روند یا فالن جا تظاهرات است، تمام 
کرکره را پایین می کشیدند. برای  و ازجمله اتحادیه ما 
که  که آن دوران نبودند، درک شرایطی  کسانی  شما و 
بودند.  متحد  این طور  مردم  است.  ناممکن  می گویم 
مردم  دل  به  حرف هایشان  )امام خمینی»ره«(  آقا 
می نشست؛ چون از دل برمی آمد. چیز فوق العاده ای 
هم نمی گفتند؛ حرف، حرف از اسالم بود و اهل بیت و 
که دغدغه ما  سید الشهدا)ع(؛ یعنی همان چیزهایی 
و  اعتصاب ها  هم صدایی ها،  این  گر  ا بود.  مذهبی ها 

تعطیل کردن ها نبود، انقالب پیروز نمی شد.
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که اولین انتخابات سال 61 
اتحادیه پس از انقالب برگزار شد، 

یک دوره به عنوان دبیر اتحادیه
انتخاب شدم. در انتخابات بعدی
که حدود 7 سال بعد بود، رئیس
که تا االن، می شود حدود شدم 
29 سال. در این سال ها یک
قران پول بابت ریاستم نگرفتم و

کسب  که داشتم در راه  از موقعیتی 
مادیات استفاده نکردم

عکس: داوود بهگام
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اوضاع  و  گرفت  سامان  دوباره  اتحادیه  چه زمانی 
روی ریل افتاد؟

شکل  صنفی  امور  کمیته  ابتدا  شد،  پیروز  که  انقالب 
نظام  قانون  انقالب،  شورای  که  بود  سال59  گرفت. 
به هم ریخته  همچنان  اوضاع  کرد.  مصوب  را  صنفی 
دسترس  در  بنزین  و  برق  مثل  مردم  مایحتاج  و  بود 
اتحادیه ها  بقیه  ما مثل  اتحادیه   اوضاع،  آن  نبود. در 
تحمیلی  جنگ  اینکه  به خصوص  نداشت،  سامانی 
و  سال60  تا  به هم ریختگی  این  بود.  شده  شروع  هم 
طول  در  داشت.  ادامه  اتحادیه ها  دوباره  راه اندازی 
طوری که  کرد.  پیدا  را  خودش  ما  اتحادیه  جنگ، 
به صورت  را  مردمی  کمک های  به بعد  سال61 
جبهه ها  به  و  می کردیم  جمع  منسجم  و  هماهنگ 
راه  خودم  بود،  الزم  کمکی  هروقت  می فرستادیم. 
می کردم.  صحبت  صنفمان  اعضای  با  و  می افتادم 
که باید، جمع آوری می شد. یادم  کمکی  همیشه  هم 
کرده  که صنفمان جمع  کمک های مردمی  با  هست 
و چیزهای دیگر  لندکروز  وانت های  آمبوالنس،  بودند 
یک  دادیم.  جبهه  پشتیبانی  ستاد  به  و  کردیم  تهیه 
کردستان زده بودیم. به ازای این تالش ها،  مقر هم در 
کسی نداشته و  از  توقعی  و نه حاال، هیچ  نه آن موقع 

نداریم؛ چه مادی و چه غیرمادی.

از چه زمانی رئیس این اتحادیه  شدید؟
که اولین انتخابات اتحادیه پس ازانقالب برگزار  سال61 
شدم.  انتخاب  اتحادیه  دبیر  به عنوان  دوره  یک  شد، 
بود،  بعد  سال  هفت  حدود  که  بعدی  انتخابات  در 
که تا االن، می شود حدود 29سال. در این  رئیس شدم 
سال ها، یک ِقران پول بابت ریاستم نگرفتم و از موقعیتی 
نکردم. استفاده  مادیات  کسب  راه  در  داشتم،  که 

برویم سراغ جزئیاتی از اتحادیه شما. چه رسته های 
شغلی را تحت پوشش دارید؟

نه رسته مختلف که عبارت اند از: خرازی، اسباب بازی ، 
کواریوم،  آ کاموا،  ورزشی،  لوازم  روسری،  بدلیجات، 

لوازم شکار و سیسمونی.

با این تنوع، به قاعده باید آمار اعضای اتحادیه تان 
هم باال باشد.

که  به روزشده ای  آمار  براساس  بله، همین طور است. 
به  اتحادیه  معتبر  و  پروانه دار  اعضای  تعداد  داریم، 

2500مورد می رسد.

اعضای  تخمینی  تعداد  به اضافه  رقم  این  سرجمع 
که در مرحله درخواست  بدون پروانه، اعم از آن ها 
که اقدامی نکرده اند،  و صدور پروانه هستند و آن ها 

چقدر است؟
دوهزارو600تا.

واحدهای  تعدد  به  صحبت هایتان  از  بخشی  در 
نیازهای  سقف  مشخص بودن  مشهد،  در  صنفی 
تعداد  به  مشتری  تعداد  تقسیم شدن  مردم، 

این  سود  کاهش  درنتیجه  و  صنفی  واحدهای 
اشاره  خودتان  اتحادیه  اعضای  ازجمله  واحدها 
که  ادوار  شهرداری های  جلسات  در  مگر  کردید. 
تصمیم گیری  تجاری  مجتمع های  ساخت  برای 

می کردند، حضور نداشتید؟
آنقدر  واحدها  این  تعداد  نخواستند.  نظری  ما  از  ابدا 
گفت، مشهد تا  که به ضرس قاطع می شود  زیاد است 
50سال آینده با احتساب رشد جمعیتش، هیچ نیازی 
تعداد  همین  و  ندارد  جدید  تجاری  واحد  ساخت  به 
و  الماس شرق  بود.  خواهد  شهر  نیاز  پاسخ گوی  فعلی 
می زنم؛  مثال  نمونه  دو  به عنوان  فقط  را  زیست خاور 
در  اینها  امثال  دیده اید؟  را  خالی شان  طبقات 
میدان  تجاری  مجتمع های  هستند.  فراوان  شهر 
پایین خیابان  17شهریور،  بازار  فردوسی،  بازار  شهدا، 
اصناف  اتاق  از  به طورکلی  به کنار،  ما  اتحادیه  و.... 
است.  نداشته  حضور  جلسات  این  در  نماینده ای 
تا این حد موضوع ساخت واحدهای  هیچ جای دنیا 
شما  نیست.  بی حساب وکتاب  و  رهاشده  صنفی 
نمی آید.  یادتان  را  مشهد  فردوسی  بولوار  قدیم های 
نداشت.  وجود  دکان  یک  حتی  بولوار،  سرتاسر  در 
االن سرتاسرش پر شده است از سالن زیبایی، سالن 
این خیابان  غیره.  و  داروخانه، دندانپزشکی  بیلیارد، 

هم اصالت و بافت سابق خود را از دست داده است.

را  بی ضابطه  ساخت وسازهای  این  نهایی  ضرر 
کسانی می دانید؟ متوجه چه 

از  جزئی  هم  اتحادیه ها  دیگر  و  ما  مردم.  به طورکلی 
مردم هستیم. بروید ببینید چقدر جنس در مغازه ها 
ضرر  مغازه دار  دارد.  حدی  مردم  نیاز  است.  خوابیده 

می کند و سر یک سال نشده، جمع می کند و می رود.

بیشتر  اتحادیه تان  اعضای  از  مردمی  شکایت های 
کدام رسته ها است؟ مربوط به 

شکایات  میزان  خوشبختانه  که  بگویم  را  این  ابتدا 
با  می کنیم  سعی  است.  پایین  ما  صنف  از  مردم 
را  ماجرا  اتحادیه،  همان  در  پادرمیانی  و  وساطت 
و  بعدی  مراحل  به  کار  نگذاریم  و  کنیم  حل وفصل 
مداخله اتاق اصناف برسد. اما درباره سؤال شما، بین 
شکایت  میزان  نظر  از  ما،  اتحادیه  نه گانه  رسته های 
که بگوییم فالن رسته  تفاوتی نیست. این طور نیست 

پرتنش تر است.

کدام تخلف صنفی  بیشترین شکایت ها مربوط به 
است؟

است؛  گران فروشی  درباره  بیشتر  کیان،  شا شکایت 
خواه اینکه این تخلف احراز بشود یا نه.

روند درخواست برای صدور پروانه چطور است؟
مثل بقیه اتحادیه هاست. متقاضی در سامانه ثبت نام 
اتحادیه  می دهد.  تحویل  را  خود  مدارک  می کند. 
نامه ای صادر می کند و متقاضی به آن پاسخ می دهد. 
همزمان با صدور پروانه، مبلغی اخذ می شود و فرایند 

به اتمام می رسد.

با توجه به اشباع موجود در تعداد واحدهای صنفی 
اتحادیه تان و اینکه شاید فرد متقاضی نگاه درستی 
به فضای کسب وکار در اتحادیه شما نداشته باشد، 
داده  پروانه  متقاضی  فرد  به  الزم  مشاوره های 

می شود؟
را  الزم  توضیحات  متقاضی  فرد  به  ما  حتما.  بله، 
می کنیم؛  منصرف  نه  و  ترغیب  را  او  نه  می دهیم. 

تصمیم نهایی با خودش است.

با توجه به شرایط اقتصادی موجود، میزان رویش  
چطور  شما  اتحادیه  صنفی  واحدهای  در  ریزش   و 

است؟
کار، اقدام  که پس از چند ماه  کم نیستند واحدهایی 
به تعطیلی می کنند. برخی به اتحادیه خبر می دهند 
کن یا ضمن  و تعطیلی برخی دیگر را از طریق اداره اما
متقاضی  همچنان  می شویم.  متوجه  بازرسی ها 
ریزش ها بیش از  تعداد  اما  کسب داریم،  پروانه  صدور 

ورودی هاست.

درجه بندی  اتحادیه،  این  ذیل  صنفی  واحدهای 
هم دارند؟

کاالها و میزان فروش. بله؛ براساس مکان، نوع 

کاری صنف چه اثری  این درجه بندی روی موقعیت 

که داریم،   بر اساس آماری به روز شده ای 
تعداد اعضای پروانه دار و معتبر اتحادیه به 
2500 مورد بالغ می شود

گفت وگو
پای صحبت پیشکسوتان و نخبگان اصناف

که  کم نیستند واحدهایی 
کار، اقدام  پس از چند ماه 

به تعطیلی می کنند. 
برخی به اتحادیه خبر 

می دهند و تعطیلی برخی 
دیگر را از طریق اداره 

کن یا ضمن بازرسی ها  اما
متوحه می شویم. 

همچنان متقاضی صدور 
کسب داریم اما  پروانه 
تعداد ریزش ها بیش از 

ورودی ها است.

2500
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دارد؟
کار می کند و  که بهتر  کسی  تأثیری ندارد. فقط اینکه 
فروش بیشتری دارد، حق عضویت بیشتری به اتحادیه 

که باید چنین باشد. می پردازد و طبیعی است 

سطحی  چه  در  شما  اتحادیه  در  صنفی  تداخالت 
که مداخله جدی به حساب  آنقدر هست  است؟ 

بیاید؟
ما  اتحادیه  عضو  که  کسانی  هستند  بله.  متأسفانه 
کاالهای مربوط به صنف ما را می فروشند.  نیستند و 
این موضوع، بیشتر در رسته لباس زیر و روسری دیده 
اتحادیه  داخلی  آیین نامه  خوشبختانه  می شود. 
این  میزان  از  آن  تصویب  و  است  به روزرسانی  درحال 

کرد. کم خواهد  تداخل ها 

یا  نقد  مالیاتی،  اظهارنامه های  مورد  در  گر  ا
اظهارنظری دارید، بگویید.

کسی که قصد ندادن  مشکل خاصی نیست، مگر برای 
دارایی  با  تهران  اصناف  اتاق  باشد.  داشته  را  مالیات 
ممیزی  دیگر  می کند.  اعالم  را  نهایی  نتیجه  و  توافق 
برخی  نمی کند.  مراجعه  صنفی  واحد  به  هم  مالیات 
تجدید  قبل  سال  مالیات  شرایط،  به  بسته  سال ها 
می شود و مبلغی به آن اضافه نمی شود. االن رایزنی ها 
درحال انجام  ملی  سطح  در   98 سال  مالیات  برای 
گر یک واحد صنفی اعم از اتحادیه  است. بااین حال، ا
نماینده  باشد،  داشته  شکایتی  اتحادیه ها  دیگر  یا  ما 

حمایت های  مالیاتی  کمیسیون های  در  اصناف 
کرد. حقوقی الزم را خواهد 

انجمن  با  داخلی،  تولیدات  فروش  اهمیت  به  نظر 
تولیدکنندگان اسباب بازی ایران ارتباط دارید؟

نمی دانم،  را  تهران  ندارد.  انجمنی  چنین  که  مشهد 
گمان نمی کنم چنین مجموعه ای وجود داشته باشد. 

به هرحال اتحادیه ارتباطی با آن ها نداشته است.

کاری اعضای  کاالهای قاچاق چه تأثیری روی روند 
اتحادیه شما داشته است؟

کنم  عرض  باید  است،  اسباب بازی  مدنظرتان  گر  ا
از  بازار  در  خارجی  اسباب بازی های  حضور  میزان 
تا 40درصد  به حدود 30  100درصد در سال های قبل 
و  است  حجیم  کاالیی  اسباب بازی  است.  رسیده 
کشور،  ناظران مبادی ورودی  از چشم  آن  دورماندن 
از  98درصد  به نظرمن،  می رسد.  نظر  به  کم احتمال 
قلمداد  نامرغوب  که  چینی  اسباب بازی های  همین 
گمرک و با برگ سبز وارد می شوند. می شوند، از طریق 

فروش  به  اتحادیه  اعضای  ترغیب  برای  تابه حال 
کاالهای تولید داخل برنامه ای داشته اید؟

صنفی  واحد  نگاه  نیست.  اتحادیه  وظیفه  کار  این 
تصمیم  مشتری،  خواست  براساس  و  است  بازار  به 
که جنس ایرانی بیاورد یا خارجی. اتحادیه در  می گیرد 

این زمینه دخالتی ندارد.

صنفی   واحدهای  بر  گذری  تهرانی-  شهریار 
بازار  صنف  این  کسبه  می دهد  نشان  خرازی 
گردد«  جمع  »قطره قطره  معروف  َمثل  مصداق 
که اغلب مایحتاج مورد نیاز مشتریان  هستند؛ چرا
که قیمت های بسیار  کاالهایی است  این صنف 
خرد  قیمت های  تبدیل شدن  و  دارند  پایینی 
سرمایه ای  به  صنف  این  اقالم  فروش  از  ناشی 
است. بسیار  حوصله  و  صبر  نیازمند  قابل توجه 

کار  کمترکسی حاضر به   در نگاه اول به نظر می رسد 
که از انواع دکمه، بدلیجات،  در رسته شغلی باشد 
لوازم  برخی  تا  گرفته  سوزن  و  سنجاق  زیپ، 
گیره، نوارپرده و  تزئینات داخلی ساختمان مانند 
درنهایت عطر و ادکلن، لوازم بهداشتی و آرایشی، 
خ های چند تومان تا  انواع حوله و حتی پتو را با نر
کند و در  چندین هزار تومان به مشتریان عرضه 
کسب وکارخود باشد؛ اما واقعیت آن  انتظار رونق 
نفر  18هزار  بیش از  با  کنون  ا صنف  این  که  است 
شاغل جزو کسب وکارهای درآمد زا و اشتغال آفرین 
در  فعالیت  برای  سرمایه گذاری  البته  است؛ 
نیازمند  مالی،  تأمین  عالوه بر  شغلی  رسته  این 
است. بسیار  دقت  و  ظرافت  و  حوصله  و  صبر 
با این شرایط، شاید تصور کنیم که وابستگی دکمه 
لباس یا سنجاق قفلی، زیپ و... به نوسان نرخ ارز 
چندان نخواهد بود، اما واقعیت آن است که فعاالن 
این صنف با وابستگی 90درصدی به اقالم وارداتی 
تأثیرپذیری  بازار  در  ارز  نرخ  و  تعرفه ای  نظام  از 
مستقیمی دارند. در واقع این فعاالن صنفی باید 
باوجود  که  دهند  پاسخ  مشتریان  از  نیازهایی  به 
ضروری  مصرفی  اقالم  جزو  کم اهمیت،  ظاهر 
می شوند. محسوب  خانوارها  مصرفی  سبد  در 
روی دیگر وابستگی خرازان به نرخ ارز با تأمین مواد 
که  کارخانه هایی مرتبط است  اولیه تولید توسط 
بیشتر این مواد را از طریق واردات تأمین می کنند. 
آرایشی  و  بهداشتی  لوازم  80درصد  درحالی که 
طریق  از  صنف  این  نیاز  مورد  دکمه  95درصد  یا 
و  می شود  تأمین  چین  کشور  از  اغلب  و  واردات 
بازار مشیر خلوت تهران را به منبع و مرکز توزیع و 
کرده است، اما تولیدکنندگان  پخش دکمه تبدیل 
خرازی  اقالم  برخی  به  بازار  نیاز  تأمین  در  داخلی 
کنون بیش از  مانند حوله و پتو دست باال را دارند و ا
80درصد نیاز مردم به این اقالم توسط شرکت های 
اینگونه  در  البته  می شود؛  عرضه  و  تأمین  داخلی 
اقالم نیز تولید کنندگان با تأمین مواد اولیه وارداتی 
نرخ  آرام گرفتن  می رسد  نظر  به  هستند.  متکی 
این  نگارش  زمان  )در  تومان  10هزار  کانال  در  ارز 
درصورت  بازار  به  ثبات  بازگشت  و  یادداشت( 
همراهی نکردن کشورهایی همچون چین، روسیه 
و اتحادیه اروپا با آمریکا در زمینه تحریم ها می تواند 

تا حدی از حجم مشکالت بکاهد.

یادداشت

که به ضرس قاطع  تعداد مجتمع های تجاری آنقدر زیاد است 
گفت مشهد تا 50 سال آینده با احتساب رشد  می شود 

جمعیتش هیچ نیازی به ساخت واحد تجاری جدید ندارد

تأثیر�نرخ�ارز�بر�بازار�خرازان�
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جای خالی اولویت بندی جغرافیایی در »ستاد«
کشور گزارشی از قوت ها و ضعف های سامانه »ستاد« اتاق شیشه ای معامالت اقتصادی 

گزارش
ویژه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ــاه ســـال1396،   ریحانـــه حســـین زاده - در مردادمـ
بـــه  کـــه  دولـــت  الکترونیکـــی  تـــدارکات  ســـامانه 
اختصـــار »ســـتاد« نامیـــده می شـــود، توســـط مرکـــز 
ـــدن  ـــت، مع ـــی وزارت صنع ـــارت الکترونیک ـــعه تج توس
و تجـــارت بـــا هـــدف فســـادزدایی از معامـــالت دولتـــی 

راه انـــدازی شـــد.

رویکردهـــای  در  پیش تـــر  مســـئله  ایـــن  البتـــه 
بـــود.  شـــده  ح  مطـــر دولـــت  ســـوی  از  اعالمـــی 
ــاع از  ــه دفـ ــان جلسـ ــور در جریـ ــه رئیس جمهـ چنانکـ
کرباســـیان به عنـــوان وزیـــر امـــور اقتصـــادی  مســـعود 
مـــن  اصلـــی  »اولویـــت  گفـــت:  صراحتـــا  دارایـــی  و 
ـــع  ـــویی و مناب ـــا پولش ـــارزه ب ـــاد، مب ـــرای وزارت اقتص ب
مالـــی تروریســـم اســـت. « بـــدون تردیـــد تحقـــق ایـــن 
شـــعارها نیـــز از رهگـــذر افزایـــش شـــفافیت در امـــور 
کشـــور محقـــق خواهـــد شـــد. مالـــی دولـــت و اقتصـــاد 

زمینـــه،  ایـــن  در  هیئت وزیـــران  مصوبـــه  براســـاس 
دســـتگاه های اجرایـــی مکلف انـــد تـــا تمـــام معامـــالت 
خریـــد،  از  اعـــم  خـــود  بـــزرگ  و  متوســـط  کوچـــک، 
مناقصـــه و مزایـــده را براســـاس زمان بنـــدی اعالمـــی 
وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و بـــا رعایـــت فراینـــد 
برگـــزاری مناقصـــات و مزایده هـــا از طریـــق ســـامانه 
ح مزایـــای بســـیاری  بـــه انجـــام برســـانند. ایـــن طـــر
دلیـــل  بـــه  امـــا  اســـت،  آورده  به همـــراه  خـــود  بـــا  را 
تجربـــه انـــدک در اســـتفاده از ایـــن ســـامانه فعـــاالن 
بخـــش خصوصـــی انتقادهـــا و پیشـــنهادهایی را بـــه 
از  به کارگیـــری  در  دولتـــی  دســـتگاه های  عملکـــرد 

ســـامانه ســـتاد دارنـــد.

اصنـــاف و اتحادیه هـــا از مخاطبـــان اصلـــی ســـامانه 
ـــه می تواننـــد  ک ـــدارکات الکترونیـــک دولـــت هســـتند  ت
و  ســـازمان ها  مایحتـــاج  ســـامانه  ایـــن  طریـــق  از 
کننـــد. در ایـــن زمینـــه  ارگان هـــای دولتـــی را تأمیـــن 
اصنـــاف  اتـــاق  دبیـــر  افشـــاری صالح،  عبـــداهلل  بـــا 

نشســـتیم.  گفت و گـــو  بـــه  مشـــهد، 

ســـامانه ای  دولـــت  تـــدارکات  ســـامانه  گفـــت:  وی 
ـــر  گی ـــح و فرا ـــانی صحی ـــورت اطالع رس ـــه درص ک ـــت  اس
را دربـــاره خریدهـــای  ُشـــبهات  دربـــاره آن، بیشـــتر 
دولتـــی از بیـــن می بـــرد و درراســـتای شفاف ســـازی 
پوشـــش  تحـــت  شـــرکت های  و  دولتـــی  خریدهـــای 
کنـــد. همچنیـــن  دولـــت می توانـــد نقـــش مهمـــی ایفـــا 
ایـــن ســـامانه امـــکان مشـــارکت واحدهـــای ُخـــرد را در 

کـــرده اســـت. مناقصه هـــای دولتـــی فراهـــم 

اصناف منطقه در اولویت باشند
کرد:  بیان  ستاد  سامانه  مشکالت  درباره  مشهد  اصناف  رئیسه  هیئت  عضو 
کافی از سوی مسئوالن و اتحادیه های صنفی درباره شیوه  نبود اطالع رسانی 
که در فرایند استفاده از این  استفاده از این سامانه، یکی از ضعف هایی است 
ح می شود؛ البته جلسات آموزشی از سوی اتحادیه برای استفاده  سامانه مطر
این  در  بیشتری  آموزش های  به  هنوز  اما  است،  شده  برگزار  ستاد  سامانه  از 

زمینه نیاز داریم. 
گفته می شود در این سامانه  عبداهلل افشاری صالح معتقد است باوجود آنچه 
مسئول  یک  و  است  باز  شفافیت  نبود  برای  راه  دارد،  وجود  مالی  شفافیت 
میزان  داد:  ادامه  وی  دهد.  انجام  غیرسیستمی  راه های  از  را  خرید  می تواند 
برخورداری  یا  محرومیت  به  توجه  با  سامانه  این  طریق  از  دولتی  خریدهای 
مناطق متفاوت است. به تعبیر دیگر، در برخی نقاط، اعتبارات دولتی بیشتر 
خریدهای  می توانند  سامانه  این  از  استفاده  با  اجرایی  دستگاه های  و  است 
بیشتری انجام دهند. در همین راستا، معتقدم سامانه باید به نوعی طراحی 
دولتی  دستگاه های  یعنی  کند؛  لحاظ  نیز  را  جغرافیایی  اولویت های  که  شود 

کنند. که در منطقه هستند، تأمین  نیازشان را از طریق اصنافی 
می توانند  دولتی  دستگا ه های  تردید  بدون  افزود:  مشهد  اصناف  اتاق  دبیر 
استفاده  عالوه بر  دارند،  بیشتری  پروژه های  و  بیشتر  بودجه  که  مناطقی  در 
بخش  فعاالن  و  اصناف  ظرفیت  از  خود،  جغرافیایی  منطقه  ظرفیت های  از 
کنند؛ البته در این مسیر یک  کم برخوردارتر نیز استفاده  خصوصی در مناطق 
تأمین  دولت  توسط  بودجه شان  دستگاه ها  برخی  اینکه  دارد؛  وجود  مشکل 

می شود، اما از سامانه ستاد استفاده نمی کنند.
که خیلی قوی هستند  کرد: نهادهای زیادی وجود دارند  افشاری صالح تصریح 
نوعی  به  و  نیستند  دولت  نظر  تحت  اما  دارند  زیادی  خریدهای  و  پروژه ها  و 
گفت،  که می توان  حرکات، رفتار و اعمال اقتصادی این نهادها به گونه ای است 
غ از سیستم سامانه جامع  از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، اما خود را فار
تدارکات دولت می دانند. درنتیجه خریدهای این دستگاه غیرشفاف است و 
که تحت تأثیر البی گری به امور اجرایی  این شائبه درباره آن ها به وجود می آید 

و خریدهای خود می پردازند.
از نکات خوب سامانه  کرد: یکی  وی بااشاره به قوت های سامانه ستاد، بیان 
که در این سامانه شرکت می کنند، باید دارای پروانه  که افرادی  ستاد این است 
برای  کسب  پروانه  گرفتن  به  را  این موضوع واحدهای صنفی  و  باشند  کسب 

شرکت در خریدهای دولتی و تهیه خریدهای دولتی تشویق می کند.
دولتی  خریدهای  سامانه  که  امیدواریم  داد:  ادامه  مشهد  اصناف  اتاق  دبیر 
گیرشدن  فرا با  و  برگردد  الکترونیک  دولت  خدمات  سامانه  سیستم  به  کامال 
بتوانند  و  شود  کمتر  دولتی  دستگاه های  به  صنفی  واحدهای  مراجعات  آن، 
مستقیم وارد سیستم شوند و با پیشرفت این سیستم، سفرهای درون شهری 

کند. کمک مؤثر  کاهش یابد و به سیستماتیک شدن و شفافیت بیشتر امور 

40

34

48

کشور بین 100 تا 150 هزار  در 
کسب وکار  سامانه در حوزه 

کنون 40  که تا فعال است 
کسب وکار  هزار سامانه 

تحت پوشش وزارت صمت 
قرارگرفته است و این 

سامانه ها الگوی اعتماد 
الکترونیکی را به منظور 

کسب  اعتماد مردم 
کرده اند.

چهار هزار و 388 دستگاه 
اجرایی عضو این سامانه 

هستند و حدود 57 
هزار و 505 تأمین کننده 

دستگاه های اجرایی 
کنون ثبت نام  نیز تا

کرده اند ضمن اینکه از 
اردیبهشت ماه سال 

کنون، حدود 34  گذشته تا
هزار میلیارد تومان معامله 

در این سامانه صورت 
گرفته است.

سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت در 

سال 92 به طور آزمایشی 
راه اندازی شد و حجم 

معامالت دولت از طریق 
این سامانه در آن سال 
بالغ بر 48 هزار میلیارد 

تومان بود.

هیئت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی، انجام تمامی 
معامالت دستگاه های اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده را در 

کرد. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 
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سامانه ستاد؛ نویدی برای شفافیت اقتصادی
گره  می تواند  و  است  ضدفساد  اقتصادی،  شفافیت 
را  ایران  دولت  اقتصادی  کارآمدی های  نا از  بسیاری 
بازکند و راه اندازی سامانه ستاد و سخن گفتن از تعمیم 
دولتی،  ارگان های  بین المللی  قراردادهای  به  آن 
در  بیشتر  اقتصادی  شفافیت  برای  نویدی  می تواند 
که  است  امکان پذیر  درصورتی  این  اما  باشد؛  کشور 
کرد و  بتوان مشکالت پیش  روی این سامانه را برطرف 
راه هایی را که امکان نبود شفافیت را از سوی مسئوالن 
شیشه ای  اتاق  این  همچنین  بست.  می شود،  منجر 
تعامل  و  هماهنگی  باید  کشور  اقتصادی  معامالت 
میان مرکز توسعه تجارت الکترونیک را با دستگاه های 
از  و  کند  ایجاد  کشور  نظارتی  و  اجرایی  مختلف 
جزو  می توانند  نیز  اتحادیه ها  و  اصناف  سوی دیگر، 
که  باشند  نهادها  و  سازمان ها  کاالی  تأمین کنندگان 
گاهی و اطالع رسانی دقیق تر و شفاف تر دارد. نیاز به آ

کاال و خدمات با ارزش بیش از دومیلیون و500هزار 
تومان در سامانه ستاد ثبت می شوند

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  شعربافیان،  ناصر 
درباره  رضوی  خراسان  معدن  و  صنعت  سازمان 
الکترونیک دولت توضیح داد: طبق  تدارکات  سامانه 
به  اخیر  سال های  در  که  مختلفی  مصوبات  و  قوانین 
کاال  خرید  هرگونه  شده،  ابالغ  مختلف  سازمان های 
قوانین  در  که  دولتی  دستگاه های  برای  خدمات  یا 

سامانه  طریق  از  است،  شده  برده  نام  آن  از  مختلف 
ستاد سفارش داده می شود.

ارائه  امکان  که  افرادی  و  تأمین کنندگان  افزود:  وی 
سامانه  طریق  از  می توانند  دارند،  را  خدماتی  یا  کاال 
به  و  ببینند  را  فراخوان  دولت  الکترونیک  تدارکات 
قیمت های  عادالنه  رقابت  حالت  یک  در  آن،  استناد 
فضای  در  که  مزایده ای  شبیه  کنند.  اعالم  را  خود 
حقیقی صورت می گیرد. همچنین خرید نیز الزاما باید 

از طریق این سامانه انجام شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت و معدن 
خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاه های دولتی باید 
دومیلیون و500هزار  بیش از  که  را  خدماتی  و  کاالها 
گفت:  کنند،  ثبت  سامانه  در  دارد،  ارزش  تومان 
و  معامالت  شفاف سازی  اصل  در  سامانه  این  هدف 
دستگاه های  خدمات  و  کاال  خریدهای  شفاف سازی 
دولتی است و تمام دستگاه های دولتی باید خریدهای 
دهند. انجام  سامانه  طریق  از  را  مصوب  کف  باالی 
اعالم  تقاضا  سامانه،  این  در  کرد:  اظهار  شعربافیان 
تقاضا  تأمین کننده  باعنوان  زیادی  افراد  و  می شود 
براین اساس،  که  می دهند  ارائه  قیمت  و  می بینند  را 
این  همچنین  می شود.  بیشتر  انتخاب  قدرت 
که دستگاه های نظارتی به راحتی  شفافیت وجود دارد 

کنند. می توانند مراتب را پیگیری و نظارت 
برای خریدهای  این سامانه حتی  وی متذکر شد: در 
استان  و  شهر  با  دستگاه،  هر  اولویت  معمول، 

کاال  که  است  مکانی  نزدیک ترین  نیز  و  خودش 
آن  علت  می دهد.  قرار  اختیارش  در  را  خدمات  یا 
تمامی  اینکه  و  کاالست  مقرون به صرفه بودن  نیز 
معمول  کاالهای  که  می دهند  ترجیح  دستگاه ها 
اما  کنند؛  خرید  خود  شهر  داخل  از  را  خود  رایج  و 
که تولید کننده و  کاالها و خدمات وجود دارند  برخی 
کشور محدود  ارائه دهنده آن ها، انحصاری بوده و در 
کمی از مایحتاج سازمان ها به این  است. البته درصد 
شکل بوده و عموما از شهر خودشان تأمین می شوند.
و  صنعت  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
معدن خراسان رضوی بااشاره به  اینکه سامانه تدارکات 
عنوان  است،  درحال توسعه  ترویجی  حالت  به  دولت 
کرد: زیرساخت های سامانه ستاد از سال94 آغاز شده 
که طی  و از سال96 بهره برداری آن توسعه یافته است 
گفتنی  کرده اند.  این سال ها، سازمان ها از آن استقبال 
کشور، دومین استان  است، استان خراسان رضوی در 
که از این سامانه استفاده و بهره برداری می کند. است 

http://
setadiran.ir

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک مؤسسه دولتی مستقل زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. 
کشور  اساسنامه مرکز بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
گرفته است.  در تاریخ  1388/06/04  به تصویب هیأت وزیران رسیده و مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار 
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گزارش
ویژه پیش فروش مسکن

مسـعود سـلطانی - اولیـن پیش لرزه هـای تالطـم  
اقتصـادی ایـران را 6 مـاه  پیـش از مـرداد 97 و در 
خ دالر وارد  کـه نـر کردیـم؛ زمانـی  زمسـتان 96 تجربـه 

شـیب افزایشـی شـد.
توسـط  برجـام  نقـض  ظالمانـه،  تحریم هـای  اعمـال 
و  همسـایه  کشـورهای  کارشـکنی  و  آمریکایـی  طـرف 
بخشـنامه هایی  و  دولـت  عجوالنـه  تصمیمـات  البتـه 
کوتاهـی داشـت، باعـث شـد تـا اوضـاع وخیم تـر  کـه عمـر 
شـود و بازارهـای مختلـف را تحت تأثیـر خـود قـرار دهـد. 
مهرمـاه  از  حـدودا  و  تازگـی  بـه  کـه  نیـز  مسـکن  بـازار 
سـال96 وارد دوره رونـق شـده بـود، آسـیبی جـدی دید 

گذاشـت. قـدم  رکـود  سراشـیبی  در  و 
منطقـی  سـود  کاهـش  و  مسـکن  بـازار  رکـود  امـا 
مسکن سـازی، تنهابحـران ایـن بـازار نیسـت. بسـیاری 
در  کـه  انبوه سـازانی  و  ساخت وسـاز  حـوزه  فعـاالن  از 
اواسـط دوره رونـق بـازار مسـکن یعنـی نیمـه دوم سـال 
کـرده بودنـد، این روزهـا  گذشـته پروژه هـای خـود را آغـاز 
پروژه شـان،  شکسـت  امـا  نرسـیده اند؛  راه  نیمـه   بـه 

اسـت. حتمـی 
مصالـح  قیمـت  و  سـاخت  هزینـه  سـه برابری  افزایـش 
پروژه هـای  تکمیـل  تـا  شـده  باعـث  سـاختمانی 
اقتصـادی  نظـر  از  و  شـود  پیش فـروش  سـاختمانی 

غیرمنطقـی و ُپرضـرر باشـد. همیـن  موضـوع نیز موجب 
سـازندگان  و  پیش خریـداران  میـان  حقوقـی  اختـالف 

اسـت. شـده  مسـکن 
ازطرفی پیش خریداران مسکن خواهان تحویل منازل 
طبـق قـرارداد پیش خرید هسـتند و از سـوی سـازندگان 
را  پیش فروششـده  واحـد  تحویـل  امـکان  مسـکن 
بـرای  مسـکن  شـده  تمـام  قیمـت  چـون  ندارنـد، 
احتسـاب  بـا  کـه  اسـت  هزینـه ای  از  بیـش  آن هـا 
کرده انـد. دریافـت  پیش خریـدار  از  معقـول  سـودی 

کند دستگاه قضایی اعالم شرایط ویژه 
رئیـس  بـا  مشـکل  ایـن  بیشـتر  جزئیـات  بررسـی  بـرای 
کردیـم.  گفت وگـو  مشـهد  ک  امـال مشـاوران  اتحادیـه 
کـه دسـتگاه قضایـی بایـد  علـی مـرادزاده معتقـد اسـت 
کـرده و از ایـن منظـر بـه پرونده های  اعـالم شـرایط ویـژه 

کنـد. ایـن مسـئله رسـیدگی  ایجادشـده در 
او در همین راسـتا می گوید: طبق قوانین، وقتی قراداد 
کننـد.  بیـع نوشـته می شـود، طرفیـن بایـد بـه آن عمـل 
تبعیـت  قاعـده  ایـن  از  نیـز  پیش فـروش  قراردادهـای 
قیمـت  شـد  باعـث  اقتصـادی  سـونامی  امـا  می کننـد، 
تمـام شـده مسـکن سـه برابر شـود. در همیـن راسـتا در 
که با مسـئوالن قوه قضائیه داشـتیم، به این  جلسـاتی 

کـه شـورای مشـورتی تشـکیل شـود و  نتیجـه رسـیدیم 
کننـد تـا در برخـی مـوارد  آن هـا شـرایط را بحرانـی اعـالم 
قیمـت تمـام شـده مسـکن در قراردادهـا تعدیـل شـود.
می دهـد:  ادامـه  ک  امـال مشـاوران  اتحادیـه  رئیـس 
گسـترده  زیـان  دچـار  انبوه سـازان  صـورت  ایـن  غیـر  در 
جدیـد  قاعـده  ایـن  هنـوز  باوجودایـن،  شـد.  خواهنـد 
اجرایی نشـده اسـت و سـازندگان مسکن باید بر اساس 
قیمـت قیـد شـده در قـرارداد، خانه هـا را تحویل دهند.
خریـداران  و  سـازندگان  اینکـه  بیـان  ضمـن  مـرادزاده 
سـازندگان  می افزایـد:  نیسـتند،  حقوقـدان  هیچ کـدام 
و  فـروش  متخصـص  امـا  دارنـد،  تخصـص  عمـران  در 
بـرای  سـازندگان  متأسـفانه  نیسـتند.  حقوقـی  امـور 
کاهـش هزینه هـا از مشـورت وکال اسـتفاده نمی کننـد و 
کـه در تنظیـم قراردادها  همین موضـوع باعـث می شـود 
کـه در ایـن  دچـار خطـا شـوند. یکـی دیگـر از مشـکالتی 
کـه سـازندگان مسـکن  اسـت  ایـن  زمینـه وجـود دارد، 
ک باتجربـه و باسـواد  حتـی از راهنمایـی مشـاوران امـال
آسیب زاسـت،  موضـوع  ایـن  و  نمی کننـد  اسـتفاده  نیـز 
ک،  امـال مشـاوران  صنـف  اعضـای  بیـن  در  کـه  چرا
انـدک  باشـند،  کارشناسـی  مـدرک  دارای  کـه  افـرادی 
هسـتند و بسـیاری از فعـاالن این صنـف به ویژه فعاالن 

هسـتند. سـیکل  تحصیـالت  دارای  غیرقانونـی، 

دستگاه قضایی اعالم شرایط ویژه کند
که از تحویل پروژه ها به پیش خریداران عاجزند گزارشی از مشکالت پیش آمده برای سازندگان مسکن 

افزایش 3 برابری هزینه 
ساخت و قیمت مصالح 
ساختمانی باعث شده 
تا تکمیل پروژه های 
ساختمانی پیش فروش 
شده از نظر اقتصادی غیر 
منطقی و ُپر ضرر باشد. 
همین امر نیز موجب 
اختالف حقوقی میان 
پیش خریداران و سازندگان 
مسکن شده است

که اراده آزاد طرفین را در  گر دادگاه بخواهد ماده 10 قانون مدنی را   ا
کند، انبوه سازان  ک می داند، عمل  قراردادهای بخش خصوصی مال

دچار مشکل جدی خواهند شد و دادگاه ها شلوغ خواهد شد.
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فرایند جدید پیش فروش مسکن اعالم شده است
کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  مشـکل  می دهـد:  ادامـه  وی 
تنظیـم  عـادی  قراردادهـای  در  ک  امـال پیش فـروش 
می کنـد.  فـرق  مبایعـه  بـا  پیش فـروش  می شـود. 
قراردادهـای عـادی ضمـن داشـتن ایرادهـای فـراوان، 
کـه  مسـکنی  سـازندگان  بـرای  را  کالهبـرداری  زمینـه 
سـودجو هسـتند، فراهـم می کنـد و از ایـن طریـق دیـده 
کـه برخـی سـازندگان یـک واحـد آپارتمان را  شـده اسـت 

فروخته  انـد. نفـر  چندیـن  بـه  حتـی 
قراردادهـای  می دهـد:  ادامـه  مسـکن  اتحادیـه  رئیـس 
معمول شـماره عرصه و شـماره عیان ملک را مشـخص 
قابـل  قراردادهـا  اینگونـه  نـدارد.  سـندی  و  نمی کنـد 
ردگیـری نیسـت و ازهمیـن رو زمینـه سوءاسـتفاده برای 

فراهـم می کنـد. را  کالهبـرداران 
قـرارداد  عقـد  صحیـح  شـیوه  دربـاره  مـرادزاده 
بـا  بایـد  فـروش  متقاضیـان  می گویـد:  پیش فـروش 
مراجعـه بـه اتحادیه، مشـخصات و نشـانی ملک را ارائه 
پیش فـروش  خریـد  متقاضـی  بازدیـد  از  پـس  و  نمـوده 
قـرارداد  پیش نویـس  تنظیـم  بـا  ک  امـال مشـاور  توسـط 
بـا همـکاری دفاتـر ثبـت اسـناد ایـن قـرارداد را در محضر 
ایـن  در  کننـد.  تنظیـم  قـرارداد پیش فـروش  عنـوان  بـا 
شـده  پیش بینـی  تعدیـل  امـکان  و  قیمـت  قراردادهـا 
گـر شـرطی مثـل امـروز پیـش بیایـد و اقتصـاد  اسـت و ا
کشـور دچـار چالـش شـود هیچکـدام از طرفیـن قـرارداد 
نسـبت  بـه  قـرارداد  ریسـک  و  شـد  نخواهنـد  متضـرر 
تقسـیم خواهد شـد. )در صورت انشـاء و توافق تعدیل 

قـرارداد( در  قیمـت 

ک متخلف حبس از 3 تا 12 ماه برای مشاوران امال
وی در ادامـه خاطرنشـان می کنـد: بـه تمـام همـکاران 
گر از این فرایند تعیین شـده  کـه ا کرده ایـم  ابـالغ رسـمی 
کرده انـد دچـار  کـه تنظیـم  قـراردادی  و  پیـروی نکننـد 
کنیم و  مشـکل شـود، بـه ناچـار بایـد طبـق قانون عمـل 
کـه قـرارداد پیش فروش مسـکن را طبق  کـی  مشـاور امال
شـیوه قانونـی آن تنظیـم نکـرده اسـت، بین 3 تـا 12 ماه 
بـه حبـس محکـوم خواهـد شـد. مـاده 23 و 24 قانـون 
که مشـاور  کـرده اسـت  پیش فـروش بـه صراحـت عنـوان 
و  نـدارد  را  پیش فـروش  قـرارداد  تنظیـم  حـق  ک  امـال
فقـط می توانـد طرفیـن معاملـه را بـه مرکـز ثبـت اسـناد 

کنـد. رسـمی هدایـت 
می دهـد:  ادامـه  ک  امـال مشـاوران  اتحادیـه  رئیـس 
در  هـم  ک  امـال مشـاوران  حقـوق  و  حـق  اینکـه  بـرای 
کرده ایـم  ایـن فراینـد حفـظ شـود، فراینـدی را طراحـی 
ک بـا همـکاری اتحادیـه یـک  کـه طبـق آن مشـاور امـال
ایـن پیش نویـس  را تهیـه می کنـد و  اولیـه  پیش نویـس 
تعییـن  سـردفتران  کانـون  توسـط  کـه  محضـر  یـک  بـه 
می گـردد، ارسـال می شـود و در آن مرحلـه پیش نویـس 

تبدیـل خواهـد شـد. قـرارداد  بـه 
کـدام  هـر  گـر  ا جدیـد  روش  در  می افزایـد:  مـرادزاده 
یـا  خریـدار  از  اعـم  قراردادهـا  این گونـه  طرفیـن  از 
امـکان  نکننـد،  عمـل  خـود  تعهـدات  بـه  پیش خریـدار 
پیگیـری حقوقـی از اداره ثبـت و دسـتگاه قضـا را دارنـد.

انبوه سازان، پاسوز قیمت ها
دربــاره  رضــوی  خراســان  انبوه ســازان  انجمــن  دبیــر 
ــر فعالیــت انبوه ســازان می گویــد:  تأثیــر ایــن مشــکالت ب
ــت.  ــده اس ــز ش ــازان نی ــر انبوه س گریبان گی ــئله  ــن مس ای
اواخــر  در  را  پروژه هایشــان  مــا  همــکاران  از  برخــی 
کردنــد و انتظــار داشــتند ظــرف  ســال96 پیش فــروش 
25درصــدی  تــا   20 معقــول  ســود  بــه  دوســال ونیم 
خ ارز  کشــور و افزایــش نــر برســند، امــا تالطــم  اقتصــاد 
گــروه نــه تنهــا بــه ســود نرســد، بلکــه  باعــث شــد تــا ایــن 

متضــرر شــود.
به طــور  مصالــح  می دهــد:  ادامــه  ظریــف  نعمت الــه 
کــرده اســت.  متوســط دو ونیــم تــا 3 برابــر افزایــش پیــدا 
گذشــته  ســال  انتهــای  بــه  نســبت  میلگــرد  و  آهــن 
شــیرآالت  و  برابــر   3 تأسیســاتی  اقــالم  برابــر،  دوونیــم 
انبوه ســازان  بــرای  ایــن معضــل  برابــر شــده اســت.   5
رشــد  از  اطالعــی  نیــز  انبوه ســازان  دارد.  وجــود  نیــز 
سرســام آور قیمت هــا نداشــتند و االن بــرای ســاخت و 
کرده انــد، دچــار  کــه پیش فــروش  تحویــل واحدهایــی 

شــده اند. مشــکل 
در  واحــد  یــک  مثــال  به عنــوان  می افزایــد:  وی 
تومــان  دوونیم میلیــون  متــری  پیــش،  ســال  الهیــه 
تکمیــل  و  ســاخت  االن  و  اســت  شــده  پیش فــروش 
تومــان  ســه ونیم میلیون  متــری  آپارتمــان،  همــان 
آپارتمــان  هــر  ازای  بــه  انبوه ســاز  یعنــی  دارد؛  هزینــه 
ضــرر  تومــان  100میلیــون  تــا   80 حــدود  100متــری 
می کنــد. در بیــن اعضــای انجمــن انبوه ســازان افــرادی 
کرده انــد و بــه ازای  کــه 40 واحــد پیش فــروش  هســتند 
کرده انــد  هــر متــر 2میلیــون و 300هــزار تومــان دریافــت 
متــر  هــر  ازای  بــه  واحدهــا  همیــن  ســاخت  االن  و 
ــود. ــام می ش ــان تم ــزار توم ــون و 700ه ــل 2میلی حداق

پیش خریداران پروژه نیمه تمام را فروخته اند!
ادامــه  رضــوی  خراســان  انبوه ســازان  انجمــن  دبیــر 
50درصــد  کــه  پیش خریدارانــی  از  برخــی  می دهــد: 
مبلــغ واحدشــان را بیشــتر نداده انــد، همــان آپارتمــان 
را 3میلیــون و 200هــزار تومــان فروخته انــد؛ یعنــی بــه 
کــه هنــوز تکمیــل نشــده  ــی  ــرای آپارتمان ازای هــر متــر ب

کرده انــد. تومــان ســود  اســت، 900هــزار 
ظریــف بــا انتقــاد از فراینــد افزایــش قیمت هــا می افزایــد: 
غیررســمی  بــازار  در  دالر  خ  نــر آنکــه  از  پــس  روز  یــک 
تأثیــر  مصالــح  بــازار  بــر  بالفاصلــه  کــرد،  پیــدا  افزایــش 
کانــال 11هــزار تومــان  خ دالر در  کــه نــر گذاشــت، امــا االن 
کــه بــازار مصالــح ســاختمانی  کســانی  گرفتــه اســت،  قــرار 
طــول  مــاه   5 حداقــل  می گوینــد  دارنــد،  دســت  در  را 

خ دالر بــر بــازار تأثیــر بگــذارد. کاهــش نــر می کشــد تــا 
ــا بیــان اینکــه دســتگاه قضــا بایــد در ایــن مســئله  وی ب
انبوه ســازان  داد  بــه  و  بگیــرد  نظــر  در  را  روز  شــرایط 
گــر دادگاه بخواهــد بــه مــاده 10 قانــون  برســد، می گویــد: ا
کــه اراده آزاد طرفیــن را در قراردادهــای بخــش  مدنــی 
انبوه ســازان  کنــد،  ک می دانــد، عمــل  خصوصــی مــال
دچــار مشــکل جــدی خواهنــد شــد و دادگاه هــا شــلوغ 

خواهــد شــد.

در   مسکن  بخش  برای  دولت  اولویت های 
راه  دومین حضور رئیس جمهوری در وزارت 
گذشته اعالم شد. و شهرسازی در یک سال 
و  راه  وزارت  در  رئیس جمهوری  حضور  دومین 
اولویت های  تشریح  به  ماه  آذر   19 شهرسازی 
بخش مسکن از سوی حسن روحانی و همچنین 
عرضه  برای  شهرسازی  و  راه  وزیر  برنامه  ارائه 
مختلف  فاز   3 در  مسکونی  جدید  واحدهای 
جلسه  که  بود  درحالی  این  یافت؛  اختصاص 
مذکور با مسئوالن ارشد بخش مسکن در غیاب 

یک عنصر مهم برگزار شد.
رئیس جمهوری پس از 10 ماه از اولین حضور خود 
گذشته  در وزارت راه و شهرسازی طی یک سال 
راه،  حوزه  اولویت های  مهم ترین  اعالم  به منظور 
مسکن و شهرسازی در این وزارتخانه حضور یافت 
کرد. دیدار  مسکن  بخش  ارشد  مسئوالن  با  و 
ساخت وسازها  بر  دقیق  نظارت  اعمال  وی 
مسکونی،  واحدهای  کیفیت  افزایش  به منظور 
تعیین  شهری،  بازآفرینی  ح  طر اجرای  در  تسریع 
با  جدید  شهرهای  توسعه  و  مهر  مسکن  تکلیف 
کید بر ظرفیت سنجی جمعیتی و تأمین منابع  تأ
اولویت ها در بخش  از مهم ترین  را  نیاز  آبی مورد 

کرد. مسکن اعالم 
گزارشی  وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی با ارائه 
وزارتخانه،  این  انجام  دست  در  برنامه های  از 
100هزار  ساالنه  ساخت  برای  برنامه ریزی  از 
پایان  تا  فرسوده  بافت های  در  مسکونی  واحد 
واحد  400هزار  )درمجموع  توسعه  ششم  برنامه 
مسکونی(، ساخت ساالنه 100هزار واحد از سوی 
همچنین  و  کوچک  شهرهای  در  مسکن  بنیاد 
شهرهای  در  مسکونی  واحد  200هزار  ساخت 

جدید خبر دادند.
برنامـــه  بـــه  کنـــش  وا در  نیـــز  رئیس جمهـــوری 
ــن  ــر ایـ ــق بـ ــارت دقیـ ــرورت نظـ ــر ضـ ــده، بـ ــه شـ ارائـ
واحدهـــای  عرضـــه  منظـــور  بـــه  ساخت وســـازها 
گروه هـــای هـــدف  کیفیـــت و ارزان بـــه  مســـکونی با
کیـــد رئیس جمهـــوری تـــا  کـــرد. بنـــا بـــر تأ کیـــد  تأ
اجـــرای  بـــرای  نیـــاز  مـــورد  اراضـــی  ممکـــن  حـــد 
ایـــن طر ح هـــا بایـــد از محـــل زمین هـــای دولتـــی 
گرفتـــن  درنظـــر  بـــا  و  شـــود  تأمیـــن  عمومـــی،  و 
از  ســـاخت  عملیـــات  نیـــاز،  مـــورد  مشـــوق های 
ایـــن  بـــه  تـــا  شـــود  انجـــام  توســـعه گران  ســـوی 
مشـــمول  هـــدف  گروه هـــای  تنهـــا  نـــه  وســـیله 
خانـــه دار  و  شـــده  مســـکن  تأمیـــن  برنامه هـــای 
توجـــه  مـــورد  هدف هـــای  ســـایر  بلکـــه    شـــوند، 
ـــرژی بـــه واســـطه  همچـــون بهینه ســـازی مصـــرف ان

یابـــد. تحقـــق  ســـاختمان ها  کیفیـــت  افزایـــش 

خبر

که 50 درصد مبلغ واحدشان را بیشتر نداده اند،  برخی از پیش خریدارانی 
همان آپارتمان را به قیمت روز فروخته اند. یعنی به ازاء هر متر برای آپارتمانی 

کرده اند. که هنوز تکمیل نشده است 900 هزار تومان سود 
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نصب   گذشته  سال های  در   - آهویی  کرم  ا
بسته  مکان های  در  مداربسته  دوربین های 
با  طالفروشی ها  به ویژه  مختلف  صنوف  و  عمومی 
زیادی  حدود  تا  که  گرفت  صورت  مردم  همکاری 
کاهش سرقت را درپی داشته  بازدارندگی مجرمان و 
این  می رسد  نظر  به  و  نیست  کافی  این  اما  است، 
گیر معابر  گسترده تر شود و به صورت فرا نظارت باید 

اصلی سطح شهر را نیز پوشش دهد.
تحت  کن  اما در  پلیس  لحظه ای  نظارت  نقش 
یک  و  پررنگ  تصویری  پایش  سیستم  پوشش 
خواهد  ایجاد  مجرمان  برای  غیرمحسوس  ناامنی 
کرد. همچنین این سیستم در مواقع بروز درگیری ها، 
تصادف ها و بعضا فرار راننده خودرو از محل، تخلفات 
و  ناامنی  ایجاد  و  کیف قاپی  موتورسیکلت،  کبان  را
کمک پلیس می آید و درنتیجه منافع  مزاحمت ها به 
ارزشمند نصیب جامعه  ح  این طر اجرای  از  حاصل 
که از ناحیه  می شود. به هرحال با توجه به مزایایی 
نصب سیستم پایش تصویری نصیب شهر می شود، 
محترم  اعضای  به ویژه  دستگاه ها  همه  دارد  جا 
شورای تأمین با محوریت فرماندار، حضوری جدی در 
اجرای آن داشته باشند و دراین میان وظیفه شورای 
شهر و شهرداری سنگین تر از دیگردستگاه هاست که 
قطعا شورای پنجم نگاه مثبتی به این موضوع خواهد 
داشت؛ زیرا باوجود اینکه نصب آب نما و تلویزیون 
اقدامات  زیباسازی،  دیگرامکانات  و  شهری 
ارزشمندی به شمار می روند، شهر ما هنگامی زیبا 
وقوع  از  پیشگیری  درراستای  بتوانیم  که  می شود 
ک سازی محیط زندگی شهروندان از آلودگی  جرم و پا
و زنگارها اقدامی مؤثر صورت دهیم و در ُبعد احقاق 
مظلوم  حق  گرفتن  سیستم،  این  کمک  با  نیز  حق 
این  همچنین  بود.  خواهد  آسان تر  و  یافته  قطعیت 
امکانات مردم  و  اموال  از  توانایی حفاظت  سیستم 
و  تالش  با  باید  نیز  مهم  این  که  داشت  خواهد  را 
برنامه های  اولویت  در  دستگاه ها  تمامی  همکاری 

گیرد. مدیران قرار 
شکل  به  تصویری  پایش  ح  طر  1393 ماه  دی  از 
معاونت  همکاری  با  و  مشهد  اصناف  در  جدی 
آشنایی  برای  می شود.  انجام  استانداری  امنیتی 
اصناف  اتاق  رئیس  نایب  با  ح،  طر این  با  بیشتر 
گفت وگو داشتیم و محسن هاشمی خاوری  مشهد 
امنیت در جامعه،  ایجاد  از جایگاه های  گفت: یکی 
دوربین  نصب  و  است  مداربسته  دوربین های 
امنیتی  کسیناسیون  وا یک  درحقیقت  مداربسته 
کرده تا در  کسینه  که جامعه را وا در جامعه ماست 

کند. مقابل هرگونه ناامنی، مقاومت 

دستگاه های بی کیفیت چینی مشکل ساز شد
سامانه  ح  طر افزود:  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
طراحی  شده  گروه   2 برای  اصناف  پایش  تصویری 
و  حفاظتی  دوربین های  مجریان  اول  گروه  است. 
این  از  که  کاربرانی  دوم  گروه  و  هستند  مداربسته 
به عنوان  که  کسانی  می کنند.  استفاده  دوربین ها 
که  کسانی اند  مجریان سیستم های حفاظت هستند، 
و  مجوز  مشهد  الکترونیک  خدمات  صنف  اتحادیه  از 

کسب معتبر دارند. پروانه 
که  بودیم  شاهد  اخیر  سال های  در  داد:  ادامه  وی 
است،  شده  وارد  کشور  به  که  حفاظتی  سیستم های 
سیستم های بی کیفیت چینی بوده و فقط در قیمت 
با دیگر محصوالت مرغوب رقابت داشته است و این 
که قرار بود نیروی انتظامی و  سیستم ها بعد از نصب 
کنند، تصاویر  سیستم های حفاظتی از آن ها استفاده 
در  بیهوده  هزینه  واقع  در  و  نداشتند  درخور توجهی 

کرده بودند. این رابطه صرف 
رئیس اتحادیه صنف الکترونیک مشهد افزود: استان 
کارهای بسیار خوبی را  خراسان رضوی در این زمینه 
زمینه  در  تصویری  پایش  کمیته  و  است  داده  انجام 
حفاظت با همکاری استانداری خراسان رضوی مقرر 
نظارت  انجام می شود،  که  بر سیستم حفاظتی  شد، 
مشخص  و  شود  تهیه  شناسنامه  یعنی  باشد؛  داشته 
کارکردی  کار شده است و چه  که چه سیستمی  باشد 
طالفروشی   و  بانک   مانند  صنفی  واحد  هر  و  دارد 

سیستم مخصوص به خود را داشته باشد.
کردن  شناسنامه دار  با  ما  داد:  ادامه  خاوری 
سیستم های حفاظتی به سمت یک شهر امن پیش 
با  که  باشیم  داشته  را  ادعا  این  می توانیم  و  می رویم 
نظر  زیر  که  مداربسته  سیستم های  این  از  استفاده 

امنیت استان قرار دارند، شهری ایمن را داریم و همین 
سرمایه گذاران  ورود  زمینه  که  می شود  باعث  موضوع 

فراهم شود.
و  امنیتی  معاونت  مصوبه  طرح  این  کرد:  عنوان  وی 
انتظامی استانداری بوده و به نوبه خود طرح خوب و 
کارآمدی است؛ زیرا تمام نظارت های امنیتی در این طرح 
لحاظ شده و در تمام دنیا این نوع طرح مرسوم است.
گفت: ما به دنبال این  نایب رئیس اتاق اصناف مشهد 
کنیم  که نظارت و بارزسی بر واحدها را بیشتر  هستیم 
تا بتوانیم قیمت سیستم های حفاظت را برای تمامی 

کنیم. واحدهای صنفی مقرون به صرفه تر 
گفت: ما خود  سید محسن خاوری هاشمی در ادامه 
سؤال  و  می کنیم  مداربسته  دوربین های  به  مجهز  را 
تأیید  ارگانی  چه  را  دوربین ها  »نصاب  که  اینجاست 
و  کیفیت  نظر  از  استفاده شده  کاالهای  آیا  و  کرده 

مرغوبیت تأییدشده است؟«
در  اینکه  بااشاره به  مشهد  الکترونیک  اتحادیه  رئیس 
این صنف تعدادی واحد صنفی غیرمجاز وجود دارد، 
کرد: بیشتر این واحدهای صنفی غیرمجاز  خاطرنشان 
به دلیل مشکالت تجاری با شهرداری، موفق به دریافت 
جاهای  از  بسیاری  در  و  نشده اند  اتحادیه  از  مجوز 
هستند. مداربسته  سیستم های  نصب  حال  در  مهم 
از  پس  کرد:  کید  تأ مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
درخواست کننده  فرد  ارتباط  باید  دستگاه ها  نصب 
افرادی  سپس  شود.  قطع   نصاب  شرکت  با  دوربین 
که رمزها  مطمئن در واحد صنفی آموزش داده شوند 
و پسوردها را تغییر دهند تا امکان سوءاستفاده برای 
کشور  وارد  دستگاه هایی  زیرا  نشود؛  ایجاد  دیگر  افراد 
کشور سازنده  که امکان پخش تصاویر در  شده است 

را دارد؛ بنابراین توجه به این موارد بسیار مهم است.

کسب وکار ح پایش تصویری اصناف و چالش های پیشروی آن برای ایجاد بستر امن در محیط  گزارشی از اهمیت طر

کسیناسیون امنیتی برای جامعه یک وا

گزارش
ویژه طرح پایش تصویری اصناف 

مجریان دوربین های حفاظتی و مداربسته هستند 
که از اتحادیه صنف خدمات الکترونیک  کسانی هستند 

کسب معتبر دارند. مشهد مجوز و پروانه 
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نقش دوربین های مداربسته در پیشگیری و حمایت از مباحث امنیتی و انتظامی
کید  معاون مدیرکل امنیتی استانداری خراسان رضوی نیز درهمین رابطه ضمن تأ
مسئله  باید  ما  کرد:  اظهار  جرایم  از  پیشگیری  در  مداربسته  دوربین های  نقش  بر 
خودحفاظتی یا خودمراقبتی را واقعا جدی بگیریم؛ یعنی بگوییم اول من در حوزه 
تأمین امنیت خودم مسئولم و بعد توقع از پلیس، حوزه قوه قضائیه و غیره داشته باشم.
ما  گفت:  امنیت محصول جمعی است،  اینکه  با  ارتباط  محمدحسین صالحی در 
چیزی  امنیت  درحالی که  شود؛  تأمین  امنیت  داریم،  توقع  شهروند  یک  به عنوان 
کنند. بلکه خود ما مسئول ایجاد امنیت هستیم.  که دیگران برای ما ایجاد  نیست 
وقتی تک تک افراد جامعه این موضوع را بپذیرند، در تأمین نظم و امنیت اتفاقات 
بسیار خوبی خواهد افتاد. هرچند پلیس و سایر دستگاه های امنیتی و قضایی نقش 
ویژه و تخصصی دارند و وظایف خودشان را در این حوزه به خوبی انجام می دهند.

کرد: بخش های مختلفی با ابزارهایی متفاوت برای تأمین امنیت  وی خاطرنشان 
نقش  است.  تصویری  نظارت  دوربین های  ابزارها،  این  از  یکی  که  می کنند  کمک 
که  که همه دستگاه هایی  دوربین های نظارت تصویری در پیشگیری و مقابله است 

کنند. کار  کار می کنند، باید در حوزه پیشگیری بیشتر از حوزه مقابله  در این حوزه 
و  فناوری  پیشرفت  به دنبال  کرد:  عنوان  فناوری  پیشرفت  با  ارتباط  در  صالحی 
کنار  را  باید دستخوش تغییر شویم و نگاه سنتی  تغییرات جامعه، ما هم به ناچار 
گستردگی و افزایش جمعیت  که با توجه به  بگذاریم و با تغییرات متناسب شویم؛ چرا
کمک  به  نیاز  پلیسی،  از همه مهم تر پیچیدگی جرایم در حوزه های  و  شهر مشهد 

سازمان های مختلف محسوس است.
کمترین  پلیس  کشورها،  از  بعضی  در  افزود:  استانداری  امنیتی  مدیرکل  معاون 
را  خود  نظارتی  کار  مداربسته  دوربین های  طریق  از  چون  دارد؛  را  فیزیکی  حضور 
با رعایت ضوابط قانونی و استانداردهای فنی هم در  باید  انجام می دهند. ما هم 
آمارهای  براساس  برویم.  سمت  همین  به  بهره برداری  حوزه  در  هم  و  اجرا  حوزه 
به  مداربسته  دوربین های  ضبط شده  تصاویر  از  زیادی  بخش  گذشته،  سال  چند 
دلیل رعایت نکردن مراحل خرید، تجهیزات و نصب استاندارد، برای پلیس غیرقابل 
که الزم است این موارد در اجرای یک سامانه پایش تصویری مطلوب  استفاده بوده 

گیرد. مدنظر قرار 

برخورد با متخلفان غیرمجاز در صنف نصب دوربین های مداربسته
همچنین رئیس اتاق اصناف مشهد نیز درراستای سامان دهی نصب دوربین های 
گفت: براساس تبصره 3 ماده 17 قانون نظام صنفی، از یک صد هزار تومان  مداربسته 
گهی های غیرمجاز در جراید مختلف  تا 25میلیون تومان جریمه نقدی درخصوص آ

گرفته  شده است. در نظر 
نصب  برای  مختلف  افراد  به  مردم  اینکه  به  توجه  با  افزود:  بنانژاد  محمود 
کرده و امنیت خانه و زندگی خود را به دست آن ها  سیستم های حفاظتی اعتماد 
با متخلفان غیرمجاز  که در برخورد  این است  از قوه قضائیه  انتظار ما  می سپارند، 
کسب  که دارای پروانه  باشدت بیشتری وارد عمل شود؛ زیرا واحدهای صنفی مجاز 
از اتحادیه  صنف الکترونیک هستند، معموال جرم نمی کنند و تمامی دستورالعمل ها 

را رعایت می کنند.
صنفی  عوارض  مالیات،  کسب  پروانه  دارای  صنفی  واحدهای  کرد:  اظهار  وی 
گهی  می پردازند، اما یک واحد صنفی غیرمجاز ضمن فرار از قوانین مربوط، با یک آ
که درصورت بروز مشکل،  کار بی کیفیت و ناقص تحویل مردم می دهد  در روزنامه، 
ارکان  از  امنیت یکی  که  امروز  کرد. در جامعه  از ما سلب خواهد  را  امکان پیگیری 
کسب وکار سالم و به دور از هر ناخالصی است، ضمن صرف هزینه  اصلی برای ایجاد 
کنیم آن هم  که این ایمنی را خودمان ایجاد  برای این سالم بودن، آیا بهتر نیست 
کار هر روز با آن سروکار  که در  فقط با تحقیق بیشتر در ارتباط با ابزار و سیستم هایی 

داریم؟ قضاوت با خود شما!
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از نصب دستگاه ها باید ارتباط فرد درخواست کننده دوربین با شرکت نصاب قطع  شود. سپس افرادی مطمئن 
که رمزها و پسوردها را تغییر دهند تا امکان سوءاستفاده برای افراد دیگر  در واحد صنفی آموزش داده شوند 

کشور سازنده را دارد. که امکان پخش تصاویر در  کشور شده است  ایجاد نشود؛ زیرا دستگاه هایی وارد 
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گزارش
ویژه بازرسی و نظارت اصناف

رحلت  و  صفر  ماه  پایانی  دهه  عزاداری  ایام  به  توجه  با 
کرم)ص(، شهادت حضرت امام حسن مجتبی)ع(  رسوال
و شهادت امام خوبی ها و مهربانی ها، حضرت رضا)ع( و 
حضور زائران عزیز درقالب هیئت ها و دسته های عزاداری 
ح  طر مشهد،  مقدس  شهر  در  پیاده  کاروان های  و 
شد. اجرا  و  برنامه ریزی  اصناف  نظارت  و  بازرسی  ویژه 
با توجه به حضور این زائران عزیز و همچنین مجاوران 
و  ثامن  محدوده  در  ایام  این  عزاداری  برای  گرامی 
ح  طر این  رضوی،  مطهر  حرم  به  منتهی  خیابان های 
و  بازار  کنترل  برای  موجود  ظرفیت های  تمامی  با  ویژه 
ارائه هر چه شایسته تر خدمات و رسیدگی به شکایات و 
کوتاه ترین زمان ممکن در حوزه  گزارش های مردمی در 
برنامه ریزی  کاالهای اساسی و حوزه سالمت و امنیت غذایی  سوغات، حوزه 

شد و از تاریخ 1397/08/07 لغایت 1397/08/18 به اجرا در آمد.
منطقه  در  پایگاه  چهار  که  شد  ایجاد  نظارتی  ویژه  پایگاه  پنج  ح،  طر این  در 
طبرسی  خیابان  رضا،  بازار  شرقی،  دانش  )خیابان  مطهر  حرم  اطراف  و  ثامن 
نظارت  و  بازرسی  محل  در  نیز  مرکزی  پایگاه  و  داشت  قرار  بهجت(  خیابان  و 
اصناف واقع در بولوار سازمان آب، از ساعت 9 الی 21 فعالیت داشت. در این 
کارشناسان اتحادیه های صنفی به ویژه در حوزه سوغات  مدت، از ظرفیت ویژه 
)زعفران، نبات و آب نبات( و حوزه سالمت و امنیت غذایی )رستوران  ها، آبمیوه 
گروه بازرسی در  و بستنی  فروشی ها و نانوایی ها( استفاده شد و درمجموع، 31 
کار نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را برعهده  که  سطح شهر فعال بودند 

داشتند.
کاروان های پیاده به سمت شهر مشهد مقدس،  همچنین با توجه به حرکت 
گروه سیار بازرسی  بابت نظارت بر واحدهای صنفی مسیر تردد زائران عزیز، سه 

در ورودی های شهر و مسیر حرکت مستقر شدند.
با سایر دستگاه های نظارتی،  گشت های مشترک  ح،  این طر در طول اجرای 
دام پزشکی  سازمان  و  بهداشت  اداره  حکومتی،  تعزیرات  سازمان  مانند 

برنامه ریزی و اجرا شد.
همچنین نظارت بر واحدهای صنفی و غرفه های مستقر در پایانه مسافربری، 
ح نظارتی بود. راه آهن و فرودگاه از دیگربرنامه های اجرایی در طول برگزاری این طر
در این مدت، تعداد دو هزار و 800 بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهر و 38 
کارشناسان اتحادیه های صنفی مرتبط و سایر دستگاه های  گشت مشترک با 
ارزش  به  تخلف  گزارش  فرم  فقره   450 تشکیل  منجربه  که  شد  انجام  نظارتی 
که برای رسیدگی به سازمان تعزیرات  ریالی یک  میلیارد و 715 میلیون ریال شد 

حکومتی ارسال  شده است.
ج نشدن قیمت و نصب  در این پرونده های ارسالی، تعداد 253مورد تخلف در
گران  فروشی، 68 مورد تقلب، 16 مورد تخلف صادر   نکردن نرخنامه، 168 مورد 

که تخلفات اصلی بودند. نکردن صورت حساب و... شناسایی شد 
اصناف  نظارت  و  بازرسی  واحدهای  اصلی  و وظیفه  اینکه رسالت  به  توجه  با 
کنندگان محترم است و در این راستا، در طول ایام  حمایت از حقوق مصرف 
گزارش ها  به  رسیدگی  و  روزانه  بازرسی های  نظارتی،  مختلف  ح های  طر سال 
زائران عزیز درصورت  و  قرار دارد، شهروندان  کار  و شکایات مردمی در دستور 
 31730124 تلفن  شماره  به  را  موارد  شهر،  سطح  در  تخلف  هرگونه  مشاهده 
وقت  ع  اسر در  تا  دهند  گزارش   3000134124 پیامک  شماره  یا   31730123 و 

رسیدگی شده و نتیجه نیز به عزیزان اعالم شود.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف
استان خراسان رضوی:

طرح نظارتی ویژه بر بازار شب یلدا 
از 20آذرماه اجرایی می شود

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان  
ح ویژه نظارتی بر بازار شب  رضوی از اجرای طر
گفت: با توجه به فرارسیدن شب  یلدا خبر داد و 
ح  طر ایام،  این  در  سنتی  مراسم  برگزاری  و  یلدا 
گذشته در راستای  ویژه نظارتی همچون سنوات 
حقوق  از  حمایت  برای  بازار،  نظارت  کنترل 
یکم  تا  و  آغاز  آذرماه  بیستم  از  کنندگان  مصرف 

دی ماه ادامه خواهد داشت.
یلدا  شب  نظارتی  ویژه  ح  طر افزود:  دلداری  امیر 
فاز  که  برنامه ریزی شده است  اجرایی  فاز  در دو 
در  آذرماه  پنجم  و  بیست  لغایت  بیستم  از  اول 
ک و لوازم  کفش، پوشا کیف و  حوزه طال و جواهر، 

خانگی برگزار می شود.
با  نیز  ح  طر این  دوم  فاز  فعالیت  داد:  ادامه  وی 
استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  ویژه  نظارت 
در  ماه  دی  یکم  لغایت  آذرماه  پنجم  و  بیست  از 
و  خشکبار  و  آجیل  شیرینی،  و  میوه  حوزه های 

مواد غذایی برنامه ریزی شده است.
کز  دلداری یادآور شد: بازرسی و نظارت ویژه بر مرا
برنامه های  در  نیز  خرید  مجتمع های  و  تجاری 
ح ویژه نظارتی خواهد بود و  کاری بازرسان در طر
کارشناسان اتحادیه های  استفاده از ظرفیت ویژه 
ح  طر این  اجرای  در  بارز  گی های  ویژ از  صنفی 

است.
خراسان  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
برگزاری  به  ح،  طر این  در  کرد:  عنوان  رضوی 
گشت های مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی 

و بهداشت نیز به صورت ویژه توجه شده است.
درصورت  تا  خواست  همشهریان  از  دلداری 
تماس  شماره  به  تخلف،  هرگونه  مشاهده 
 3000134124 پیامک  شماره  یا   31730124
وقت  ع  اسر در  تا  کنند  اعالم  را  شکایت  موضوع 

رسیدگی شود. 
روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

امیر دلداری
مدیر بازرسی 
و نظارت اتاق 
اصناف مشهد

2815

38

450

253

168

68

16

از تعداد 2815 واحدهای 
صنفی در سطح شهر 

مشهد بازرسی شد

گشت مشترک با   38
کارشناسان اتحادیه های 

صنفی مربوطه و سایر 
دستگاه های نظارتی انجام 

شد

گزارش تخلف  450 فقره فرم 
تشکیل شد

ج  مورد تخلف عدم در
خ  قیمت و عدم نصب نر

نامه

گران فروشی مورد 

مورد تقلب

مورد عدم صدور 
صورتحساب

کاری  کز تجاری و مجتمع های خرید نیز در برنامه های  بازرسی و نظارت ویژه بر مرا
کارشناسان  ح ویژه نظارتی خواهد بود و استفاده از ظرفیت ویژه  بازرسان در طر

ح می باشد. گی های بارز در اجرای این طر اتحادیه های صنفی از ویژ

رسیدگی به بیش از 500 تخلف صنفی
گزارشـــی از اقدامات واحد بازرســـی و نظارت اصناف در دهـــه پایانی ماه صفر
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3 1 7 3 0 1 2 4
3 1 7 3 0 1 2 3
3 0 0 0 1 3 4 1 2 4

با توجه به اینکه رسالت و وظیفه اصلی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف حمایت از حقوق 
ح های مختلف نظارتی،  کنندگان محترم هست و در این راستا در طول ایام سال طر مصرف 

کار قرار دارد. گزارش های و شکایات مردمی در دستور  بازرسی های روزانه و رسیدگی به 
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گزارش
ویژه خدمت رسانی به زائران رضوی

آمار زائران ورودی به مشهدمقدس حدودا به 2.6 میلیون نفر زائر رسیده 
که از طرق ریلی، هوایی، پیاده، جاده ای و شخصی با هدف حضور  است 

کرده اند. در مراسم ایام پایانی ماه صفر به مشهدمقدس سفر 

رونق   برای  تالش  و  صنفی  امور  به  پرداختن  ضمن  اجتماعی  نهاد  این  در  عضو  اتحادیه های  تمامی  همراهی  با  مشهد  اصناف  اتاق  گذشته،  سالیان  همچون 
اقتصادی مشهد مقدس از رسالت های دینی و اجتماعی خود غافل نشدند. اصناف مختلف با توجه به توانایی های خود در زمینه های متعدد، به زائران امام 
کردند تا خدمات مربوط به حوزه  کردند و موکب های مختلفی را در مسیر زائران پیاده امام مهربانی ها راه اندازی  هشتم)ع( در ایام دهه آخر صفر خدمت رسانی 

صنفی خود را به زائران و مجاوران حریم امن رضوی ارائه دهند.

خدمت به زائران رضوی شرف ماست
گزارشی از اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی اتحادیه های صنفی مشهد به زائران رضوی در دهه آخر صفر

اعضای صنف اتحادیه بلور و چینی مشهد نیز 
پذیرای 160نفر از زائران امامرضا)ع( بودند و 
که  همچنین دوهزارو400جفت جوراب نخی را 
مورد نیاز زائران بود، در موکب این اتحادیه و در 
کردند. ورودی های زائران توزیع 

اتحادیه آب نبات و نبات مشهد نیز 510کیلو 
)ده هزارو200بسته( نبات، آب نبات و نقل را در 
کرد. گرمی به زائران پیاده اهدا  بسته بندی ها 50 

اتحادیه صنف طال، جواهر و نقره مشهد نیز در 
همین ایام، میزبان 500نفر از زائران در حسینیه 
زرگرهای مشهد بود.

اتحادیه صنف هتل آپارتمان داران و میهمان پذیران نیز 
پذیرای 600نفر از مشتاقان زیارت امامرضا)ع( بودند. 
همچنین برنامه های فرهنگی متناسب با این ایام را 
ماساژ  سنتی،  طب  پزشکی،  خدمات  و  کردند  برگزار 

و... را در موکب ها و محل اسکان زائران ارائه دادند.
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گوشه ای از فعالیت های اتحادیه های عضو اتاق اصناف مشهد بود. بدون تردید، بسیاری از فعاالن اصناف  این اقدامات 
گمنام به زائران امامرضا)ع( پرداختند.  بدون ذکر نامی از خود در ایام دهه آخر صفر به ارائه خدمت خالصانه و البته 

گروهی در این زمینه فعالیت داشته اند. باوجوداین، اتحادیه های اصناف نیز به صورت سازمان یافته و با تالش 

گوشتی،  اتحادیه صنف فروشندگان فرآورده های 
که  اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی نیز در موکبی 
توسط اعضای این صنف راه اندازی شده بود، 

پذیرای زائران بود و شرایط اسکان را برای 500نفر 
فراهم آورد.

اتحادیه درودگران به مدت 10 شب و هر شب از 150 زائر رضوی با شام  
کردند. کردن موکبی، خدمات تعمیری کفش  پذیرایی  کفاشان نیز با برپا اعضای اتحادیه 

که مورد نیاز بیشتر زائران امام مهربانی ها بود، به ایشان ارائه دادند. را 
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اتاق مشاوره
حقوقی / کارفرمایی / مالیاتی

محترم   فعاالن  صدای  می خواهد  آنکه  عالوه بر  اصناف  اتاق  ماهنامه 
با رویکردی آموزشی به مسائل و مشکالت  تا  صنوف باشد، قصد دارد 
موضوعاتی  از  گزارش ها  تهیه  عالوه بر  راستا،  همین  در  بپردازد.  اصناف 
نشریه  این  از  شماره  هر  در  پس  این  از  است،  مشهد  اصناف  دغدغه  که 
و مالیاتی  کارفرمایی  پرکاربرد در حوزه مسائل حقوقی  آموزش مسائل  به 
که با همین  خواهیم پرداخت. آنچه در ادامه می خوانید، یادداشتی است 

رویکرد تهیه شده است.

کار تعریف قرارداد 
و شرایط انعقاد آن

قرارداد،  بستن  زمان  در  کار  قرارداد  صحت  برای 
رعایت شرایط ذیل الزامی است:

 مشروعیت مورد قرارداد
 معین بودن موضوع قرارداد

تصرف  در  طرفین  شرعی  و  قانونی  ممنوعیت  عدم   
کار مدنظر. اموال یا انجام 

آنکه  کار است، مگر  قراردادهای  بر صحت همه  اصل 
بطالن آن ها در مراجع ذیصالح به اثبات برسد.

باید  کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین،  قرارداد 
حاوی موارد ذیل باشد:

آن  به  باید  کارگر  که  وظیفه ای  یا  حرفه  یا  کار  نوع   
اشتغال یابد.

 حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
کار، تعطیالت و مرخصی ها  ساعات 

کار  محل انجام 
 تاریخ انعقاد قرارداد

کار برای مدت معین باشد.  مدت قرارداد؛ چنانچه 

طرفیــن می تواننــد بــا توافــق یکدیگــر مدتــی را به نــام 
ایــن  خــالل  در  کننــد.  تعییــن  کار«  آزمایشــی  »دوره 
دوره، هریــک از طرفیــن حــق دارد، بــدون اخطــار قبلــی 
کار  و بی آنکــه الــزام بــه پرداخــت خســارت باشــد، رابطــه 
از طــرف  کار  رابطــه  کنــد. درصورتی کــه قطــع  را قطــع 
بــه پرداخــت حقــوق تمــام  کارفرمــا باشــد، وی ملــزم 
کار  کارگــر رابطــه  دوره آزمایشــی خواهــد بــود و چنانچــه 
کارگــر فقــط مســتحق دریافــت حقــوق  کنــد،  را قطــع 

کار خواهــد بــود. مــدت انجــام 

مدت دوره آزمایشی باید در 
کثر  کار مشخص شود. حدا قرارداد 

کارگران ساده و  این مدت برای 
کارگران  نیمه ماهر یک ماه و برای 
ماهر و دارای تخصص سطح باال 

سه ماه است.

کارگر  که به موجب آن  کتبی یــا شفاهی  کار عبارت است از قرارداد  قرارداد 
را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت  کاری  درقبال دریافت حق السعی، 
قرارداد  با  کار  قرارداد  مهم  تفاوت های  اما  می دهد.  انجام  کارفرما  برای 

پیمانکاری عبارت اند از:
دارای  است  ممکن  پیمانکار  درحالی که  است  حقیقی  شخصی  کارگر   

شخصیتی حقیقی یا حقوقی باشد.
موضوع  درحالی که  است  کار  نتیجه  و  محصول  پیمانکاری  قرارداد  موضوع   
کار بوده و یک رابطه مزدی و اشتغال بین  کار دراختیارقراردادن نیروی  قرارداد 

کارفرماست. کارگر و 
نوبت های  در  می تواند  کارگر  درحالی که  دارد  متعدد  مشتریان  پیمانکار   

کند. کار  کارفرمایان متعدد  کثر در سه نوبت برای  متفاوت و حدا
کارگــر می توانــد برحســب  کار اســت، ولــی مــزد   اجــرت پیمانــکار برحســب نتیجــه 
گاه مــزدی  کارگــر به صــورت مــزدی و  کار و قالــب امــورات محولــه بــه  زمــان انجــام 
کارفرمــا پرداخــت شــود. در قــرارداد پیمانــکار، ســود و زیــان به عهــده  توســط 
کارفرمــا  کارگــر در ســود و ضــرر و زیــان  کار،  پیمانــکار می باشــد، امــا در قــرارداد 

مشــارکت نــدارد.
و  می دهد  انجام  را  کار  شخصا  کارگر  ولی  دارد،  نیرو  جذب  اختیار  پیمانکار   

کند. گذار  کار را به غیر وا نمی تواند 

گی است: کار دارای چند ویژ همچنین قرارداد 
کار به دستور و تحت نظارت وی انجام شود.  کارفرما یعنی  کارگر از  الف( تبعیت 

کارفرما است. عرفا تکلیف زمانی و مکانی با 
کار، دستمزد دریافت  کند. کارگر درقبال  ب( 

کارفرما استفاده  کند. کارگر از ابزار و وسایل  ج( 

کارفرما تبعیت ندارد، »قرارداد  کارگر از   در قرارداد به صورت پیمانکاری، چون 
کار« تلقی نمی گردد.

کار بر دو نوع موقت و دائم می باشد. قراردادهای موقت برای  قراردادهای 
مدت موقت منعقد می شود و امکان تمدید نیز وجود دارد و در پایان مدت 
سه  به  دائم  کار  قرارداد  اما  می یابد؛  خاتمه  همکاری  رابطه  شده  تعیین 

ح می شود: صورت مطر
 1. در قرارداد دائم مدت تعیین نمی شود.

ج شده است. 2. در قرارداد دائم، صراحتا دائمی در
می توان  را  کار  رابطه  باشد،  نشده  تنظیم  قراردادی  درصورتی که   .3
کار موقتی بوده یا سایر اوضاع و احوال نشانگر  کرد مگر نوع  به صورت دائم تلقی 

موقتی بودن آن باشد.

1-3
کثر مدت دوره  حدا

کارگران  آزمایشی برای 
ساده یک ماه و برای 

کارگران ماهر سه ماه است.

همیشه اصل بر صحت 
کاراست،  کلیه قراردادهای 

مگر آنکه بطالن آن ها در 
مراجع ذیصالح به اثبات 

برسد.

علیرضا زنگنه
کار و  مشاور امور 
تأمین اجتماعی 

اتاق اصناف

کلیه قراردادهای  توجه: اصل بر صحت 
کار است، مگر آنکه بطالن آن ها در مراجع 

ذیصالح به اثبات برسد.
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چه�کسانی�شامل�دریافت�بیمه�بیکاری�می�شوند؟

بیکار   خود  اراده  و  میل  بدون  که  بیکارانی  تأمین اجتماعی،  و  کار  قانون  طبق 
که البته بازنشستگان و  کنند  می شوند، می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده 
ازکارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری و اتباع خارجی مشمول 

قانون بیمه بیکاری نمی شوند و نمی توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.
کارگران قراردادی درصورتی مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند  براساس قانون، 
کارگران  کارگاه سابقه اشتغال داشته باشند؛ بنابراین  که حداقل یک سال، در آخرین 
کارگاه  گر حتی 11ماه در آخرین  غ از درنظرگرفتن سوابق بیمه ای خود، ا قراردادی فار
درخصوص  اما  نمی شوند؛  بیکاری  بیمه  مقرری  دریافت  مشمول  بودند،  شاغل 
»بدون  درصورتی که  کار  سابقه  6ماه  حداقل  داشتن  به شرط  دائم،  قرارداد  کارگران 
بیکاری  بیمه  مقرری  مزایای  از  می توانند  باشند،  شده  بیکار  خود  اراده«  و  میل 
که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل  کنند؛ البته بیمه شدگانی  استفاده 
سیل، زلزله، آتش سوزی و غیره بیکار می شوند، به شرط اینکه تحت پوشش قانون 
سابقه،  میزان  و  بیمه شده  شرایط  درنظرگرفتن  بدون  باشند،  تأمین اجتماعی  و  کار 
می توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند. میزان و مبلغ دریافت بیمه بیکاری 
بیمه شده  مقرری  میزان  به نحوی که  است؛  پیش بینی شده  قانون  در  به این ترتیب، 
بیکار، معادل 55درصد متوسط »خالص دریافتی« سه ماه آخر فرد بیکار است؛ بیمه 
کار که برای سال جاری 1.111.267  بیکاری هیچ گاه از حداقل مزد مصوب شورای عالی 

کمتر باشد. تومان است، نباید 
میزان مقرری بیمه بیکاری برای افراد متأهل یا متکفل متفاوت است

کثر 4نفر از افراد تحت تکفل، به ازای هریک از آن ها  برای افراد متأهل یا متکفل تا حدا
به میزان 10درصد از حداقل دستمزد همان سال، به میزان مقرری بیمه بیکاری افزوده 
می شود؛ به عنوان مثال برای یک فرد متأهل بیکار دارای همسر و سه فرزند، عالوه بر 
از حداقل دستمزد مصوب، به  55درصد متوسط دستمزد سه ماهه آخر، 40درصد 
میزان مقرری بیمه بیکاری اش اضافه می شود. مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از 
حداقل دستمزد کمتر و از 80درصد متوسط دستمزد 3 ماه آخر، بیشتر باشد؛ بنابراین 
کارگر است. سقف میزان دریافتی بیمه بیکاری 80درصد متوسط دستمزد 3 ماه آخر 

کار عبارت است از قرارداد 
که به موجب آن کتبی یــا شفاهی  قرارداد 
کارگر درقبال دریافت حق السعی
کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت
کارفرما انجام می دهد برای 
در قرارداد به صورت "پیمانکاری"
کارفرما تبعیت ندارد کارگر از  چون 
کار” تلقی نمی گردد ”قرارداد 

فعالیت های  میزان  برای  اطالعات  کسب  اصلی  منابع 
 169 و   169 مواد  مشمولین  مالیاتی،  مودیان  اقتصادی 
مکرر قانون مالیات های مستقیم هستند. تفاوت اصلی 
که در ماده 169 افراد  این دو ماده قانونی در این است 
از حقوقی و حقیقی حسب اعالم سازمان  مشمول اعم 
فعالیت های  میزان  مکلف اند  کشور،  مالیاتی  امور 
اقتصادی خود و اطالعات خرید و فروش را طی فهرست 
گزارش  مالیاتی  امور  سازمان  به  ماهه  سه   معامالت 
صورت حساب  خود  معامالت  انجام  برای  و  نمایند 
کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در  صادر 

کنند. ج  صورت حساب و قراردادها و سایر اسناد در
مؤسسات  و  حقوقی  اشخاص  مکرر   169 ماده  در  ولی 
دولتی و بعضی از وزارتخانهها و... مکلف اند که اطالعات مورد نیاز نظام یکپارچه 
قرار  مالیاتی  امور  سازمان  اختیار  در  آن هاست،  نزد  که  را  مالیاتی  اطالعات 
دهند. )در ماده 169 مکرر برای اشخاص حقیقی تکلیفی تعیین نشده است.(

ح ذیل مشخص شده است: در ماده 169 تشویق های و جرایمی به شر

الف( تشویق ها:
صندوق  از  استفاده  مشمولین  توسط  مربوط  آیین نامه  رعایت  درصورت   .1
اول  برای دو سال  ابزاری عملکرد  مالیات   )%10( فروشگاهی معادل ده درصد 

بخشوده می شود.
2. معادل هزینه های انجام شدن بابت خرید نصب و راه اندازی تجهیزات اعم از 
نرم افزاری و سخت افزاری سامانه های صندوق فروشگاهی از مالیات قطعی شده 
است. کسر  قابل  بعد  سال های  یا  استفاده  سال  اولین  در  مزبور  مودیان 

ب( جرایم:
معامله،  طرفین  اقتصادی  شماره  ج  در عدم  صورت حساب،  صدور  عدم   .1
استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا از دیگران برای خود، مشمول 

جریمه ای معادل )2%( مبلغ مورد معامله است.
مشمول  شده  تعیین  روش های  طریق  از  معادالت  فهرست  ارائه  عدم   .2
جریمه ای معادل یک درصد)1%( معامالتی است که فهرست آن ارائه نشده است.
و تجهیزات آن موجب جریمه ای  از سامانه صندوق فروش  استفاده  3. عدم 

معادل )2%( فروش خواهد بود.
4. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال موجب 
محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.

با�ماده��169قانون�مالیات�آشنا�شوید�

سید محمود 
حسینی

مشاور مالیاتی 
اتاق اصناف 

مشهد

دانستنی های مالیاتی

توجه: بر اساس قانون، »کارگران قراردادی« در صورتی 
که حداقل یک  مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند 

کارگاه سابقه اشتغال داشته باشند. سال، در آخرین 

کار مدت دریافت مقرری بیمه مدت سابقه 
بیکاری برای افراد مجرد

مدت دریافت مقرری بیمه 
بیکاری برای افراد متأهل

12 ماه6 ماه 24-6 ماه
18 ماه12 ماه120-25 ماه
26 ماه18 ماه180-121 ماه
36 ماه26 ماه240-181 ماه

50 ماه36 ماهبیش از 240ماه



شماره سوم . آذر نودوهفت 26 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

اتاق جلسات
بیان مشکالت صنفی

اتحادیه صنف
سماورسازان و آبکاران مشهد 

رئیس: آقای سلیمانی
 

ح شده: مشکالت طر
از 250واحد تولیدی فعال، 50واحد به 

دلیل افزایش قیمت مس، برنج و نیکل 
تعطیل شده اند. تعطیلی واحدهای 

آبکاری تأثیر مستقیم بر تولیدات 
خودروسازی، تجهیزات پزشکی و 

گذاشت. مصرف  صنایع فلزی خواهد 
نیکل واحدهای صنفی فعال نیز از 

250کیلوگرم به 20کیلوگرم کاهش یافته 
است. افزایش قیمت مواد اولیه نیز 

باعث افزایش هزینه تولید و به تبع آن 
افزایش قیمت محصوالت تولیدی شده 

است و درنتیجه توجیهی برای تولید 
کنندگان  و رغبتی برای خرید مصرف 

کارگران  نمی ماند. مشکل بیمه 
شاغل در سطح واحدهای تولیدی 

زیرمجموعه اتحادیه نیز دیگرمشکل 
این صنف است.

پیشنهادها و راهکارها:
1. نظارت بر توزیع مواد اولیه ازجمله 

نیکل؛ زیرا 90درصد نیکل مصرفی 
وارداتی بوده و در انحصار چند نفر 

بیشتر نیست.
2. افزایش معافیت واحدهای تولیدی 

کارگاهی از 5نفر به 10نفر.
کاهش مالیات واحد های صنفی   .3

کم بضاعت.

اتحادیه صنف
درودگران و مبل سازان 

رئیس: آقای ماجدی
 

ح شده: مشکالت طر
کمبود انواع نئوپان، ام دی اف، 

مشکالت اعضا با نهادهای دولتی اعم 
از مالیات، شهرداری، تأمین اجتماعی، 

توزیع نشدن مواد اولیه از سوی 
گرانی مواد اولیه و در  تولیدکنندگان، 
آخر نیز جو روانی نامناسبی از سوی 

بنکداران و عمده فروشان ایجاد شده 
گر امروز  که عنوان می دارند »ا است 
خرید نکنید، شاید فردا این جنس 
تمام شود یا قیمتش دوبرابر شود«.

پیشنهادها و راهکارها:
ایجاد راهکاری برای تأمین مواد اولیه 

مورد نیاز واحد های صنفی تولیدی 
کارخانجات تولیدی  درودگران از سوی 

گرانی از توزیع محصوالت  که با هدف 
خود امتناع یا به صورت محدود عرضه 

می کنند.

اتحادیه صنف
تولیدکنندگان پالستیک 

رئیس: آقای اسالمی
 

ح شده: مشکالت طر
قیمت مواد اولیه دوبرابر و بعضا بیش از 

گران شده است. بسیاری  دوبرابر 
از واحدهای تولیدی مصرف کننده 

گرانی این  که  محصوالت ما هستند 
کاالی تولیدشده نهایی  مواد بر قیمت 
گرانی های  تأثیر مستقیم می گذارد و بر 

بازار دامن می زند.
پیشنهادها و راهکارها:

گران به تهیه و  فعال با همین مواد 
توزیع آن در سطح واحد های تحت 

پوشش اقدام شود.

اتحادیه صنف
سراجان 

رئیس: آقای ثابتی
 

ح شده: مشکالت طر
عمده ترین مشکل این صنف تهیه 

پارچه های ضدآب مصرفی در الیه های 
کاالهای تولیدشده است  بیرونی 
که متأسفانه تکنولوژی تولید این 

کشور بومی نشده  محصول هنوز در 
و 100درصد نیاز تولیدکنندگان ما 

کیف  وارداتی است. 60درصد تولیدات 
که  کشور در مشهد صورت می پذیرد 

خوشبختانه در سال های اخیر، حتی 
صادرات هم داشته ایم.

پیشنهادها و راهکارها:
اختصاص ارز برای تأمین مواد اولیه 

مورد نیاز وارداتی این صنف تا زمانی که 
کشور  تکنولوژی تولید این مواد در 

بومی شود. هرچند این امر در دستورکار 
کشور قرار دارد و در آینده ای  صنعتگران 
نزدیک، شاهد تولید پارچه های ضدآب 

کشور خواهیم بود. در 

بخش»خدمات« 36/2 درصد از تسهیالت ارائه شده از سوی بانک های استان را در 7 ماهه اول امسال 
کل  کرده و رتبه اول را در جذب تسهیالت داشته است و بخش »صادرات« با جذب 0/7 درصد از  جذب 
کمترین سهم را در دریافت تسهیالت بانکی در 7 ماه اول سال داشته است. تسهیالت ارائه شده 

مواد   کمبود  و  تولید  مشکالت  درباره  جلسه ای  جاری،  سال  مهرماه  دهم 
اولیه اتحادیه های صنفی مشهد در محل اتاق اصناف برگزار شد و فهرستی از 
گزارشی از مشکالت  که در ادامه، به اختصار  مشکالت دوازده اتحادیه تهیه شد 
این  بعضی از  که  است  ذکر  به  الزم  می خوانید.  ذیل  جدول  در  را  اتحادیه  هر 
مشکالت تا زمان انتشار این مطلب ممکن است مرتفع شده باشد و پاره ای 
کرده  دیگر از مسائل همچنان پابرجاست و چه بسا وضعیت وخیم تری نیز پیدا 
در  را  خود  صنفی  مشکالت  می توانند  اصناف  اتاق  ماهنامه  مخاطبان  باشد. 
ج شده در شناسنامه  گزارش از طریق شماره تماس های ارتباطی در زمینه این 

نشریه به اطالع تحریریه مجله برسانند تا در شماره های آتی پیگیری شوند.

کارگاه های  زنگ خطر اتحادیه های صنفی برای 
که زیربنای اشتغال در استان هستند رد تولیدی 

ُ
خ



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 27شماره سوم . آذر نودوهفت

اتحادیه صنف
آبمیوه و بستنی 

رئیس: آقای شریف زاده
 

ح شده: مشکالت طر
تأمین شکر و قهوه با توجه به شرایط 

بازار به سختی انجام می شود.
پیشنهادها و راهکارها:

اختصاص سهمیه شکر به اتحادیه 
برای عرضه در بین واحد های صنفی

اتحادیه صنف
زعفرانفروشان 
رئیس: آقای میری

 
ح شده: مشکالت طر

زعفران های انبارشده از سوی 
بنکداران و تاجران این صنف با توجه 
به عدم اعالم در سایت مرجع انبارها 

گردیده و  از مصادیق احتکار محسوب 
با آنان برخورد شده است. درحالی که 

الزمه وجود یک بازرگان، تاجر و 
صادرکننده موفق، داشتن انبار است.

پیمان سپاری در صادرات زعفران 
کاهش صادرات شده است. باعث 
که در سال های 91 و 92  کشاورزانی 

کیلوگرم(  در حجم محدودی )2 تا 3 
زعفران از آن ها خریداری شده و با توجه 

کدهای  به الزام سازمان امور مالیاتی، 
ملی آن ها به دارایی اعالم شده است 

ولی در اعالم میزان خرید جنس توسط 
حسابدار شرکت اقالم اعالمی 50 و 

100کیلوگرم اعالم شده و دارایی هم به 
استناد این اعالم، برگه های تشخیص 
که  کرده  کشاورزان صادر  مالیات برای 

مشکالت عدیده ای را برای آن ها ایجاد 
نموده است.

پیشنهادها و راهکارها:
1. دولت در خرید زعفران ورود نکند.

کاهش یابد  2. پیمان سپاری صادرات 
یا حذف شود.

3. واحدهای صنفی متخلف چنانچه 
در سایت رسمی مرجع انبار ها ثبت نام 

نکرده اند، جریمه شوند نه اینکه 
همانند محتکر با آن ها برخورد شود.

اتحادیه صنف
بارفروشان 

کن رئیس: آقای سا
 

ح شده: مشکالت طر
کاهش چشمگیر صادرات در 

مجموعه های بارفروشان
مشکالت مربوط به پیمان سپاری 

ارزی در صادرات
کامیونداران و مشکالت  اعتصاب 

کاال به استان با توجه به  حمل ونقل 
اینکه استان خراسان از واردکنندگان 

بزرگ سبزی و میوه از سایر 
استانهاست.

پیشنهادها و راهکارها:
1. حذف پیمان سپاری ارزی برای 

صادرات میوه و تره بار.
2. تسهیل در امر حمل و نقل میوه و 

تره بار.

اتحادیه صنف
نبات و آبنبات 

رئیس: آقای رنگی طهرانی
 

ح شده: مشکالت طر
که اصلی ترین مواد  مشکل تأمین شکر 

اولیه مصرفی اعضای اتحادیه است.
پیشنهادها و راهکارها:

اختصاص سهمیه شکر به اتحادیه 
برای توزیع در واحدهای صنفی تحت 

پوشش.

اتحادیه صنف
شیرینی سازان 

رئیس: آقای فرزانی
 

ح شده: مشکالت طر
کمبود شکر و روغن  مشکالت اصلی، 

که متأسفانه این مواد در  است 
حد نیاز وجود داشته و اصلی ترین 
که  مشکل، شبکه توزیع است؛ چرا

در یک تحقیق میدانی و معامله 
صوری اینجانب توانستم حدود 570 
کارتن روغن به قیمت 140هزار تومان 
گزارش آن را نیز به  که  کنم  خریداری 

کرده ام. اتاق ارائه 
پیشنهادها و راهکارها:

 تأمین و توزیع شکر، روغن و مواد اولیه 
گذاشته شود. برعهده اتحادیه 

اتحادیه صنف
طاقه فروشان قماش 

رئیس: آقای صادقی
 

ح شده: مشکالت طر
اتحادیه صنف طاقه فروشان قماش 

تأمین کننده اصلی مواد مورد نیاز 
ک است  واحدهای تولیدکننده پوشا

که افزایش قیمت در سطح واحد های 
کاهش  صنفی طاقه فروش باعث 

قدرت خرید تولیدکننده و به تبع آن 
کاهش تولید خواهد شد.
پیشنهادها و راهکارها:

مواد اولیه با حذف دالالن و واسطه ها 
گیرد. در اختیار تولیدکنندگان قرار 

اتحادیه صنف
کفاشان 

رئیس: آقای پورمالئکه
 

ح شده: مشکالت طر
کمبود چشمگیر چسب و سایر مواد 

اولیه وارداتی مورد نیاز واحدهای 
کفش تولید کننده 

پیشنهادها و راهکارها:
 ایجاد یک شبکه توزیع مواد اولیه با 

حضور اعضای تولید کننده.

اتحادیه صنف
تولیدکننده فرش دستباف 

رئیس: آقای مخملی
 

ح شده: مشکالت طر
مواد اولیه تولید فرش دستباف اعم از 

گران شده است، زیرا  پشم و ابریشم 
پشم های تولید داخل توسط دالالن 

ج می شود. کشور خار خریداری و از 
پیشنهادها و راهکارها:

×××

در 7 ماه نخست امسال 153 هزار و 271 میلیارد ریال تسهیالت در بخش های 
که این رقم با رشدی معادل  مختلف اقتصادی در استان پرداخت شده است 
26/2 درصد، 31 هزار و 819 میلیارد ریال بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. 

فراخوانی به واحدهای صنعتی و صنفی داده شد تا نیازهای 6 ماهه خود 
که این نیازها بالغ بر 5 هزار تن بوده و ارزش آن به حدود 100  کنند  را اعالم 

کاالهای مورد نیاز اتحادیه ها براساس  میلیون یورو می رسد. به زودی واردات 
ثبت سفارش خود آن ها در خانه صنعت و معدن آغاز می شود و ظرف یک ماه 
کشور وارد شده و نیازهای واحدهای  الی 40 روز آینده بخش اول این اقالم به 

صنفی و صنعتی استان برطرف خواهد شد.

دبیر�خانه�صنعت�و�معدن�خراسان�رضوی�خبر�داد
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سرگرمی
؟؟؟؟؟؟

ناو«،   »رزم  چند  که  است  مربعی  فرضی  اقیانوس  یک  ناویاب،  هر 
جای  باید  ما  و  پنهانند  آن  در  »زیردریایی«  و  »اژدرافکن«  »ناوشکن«، 
اقیانوس  هر  در  باید  که  ادواتی  تعداد  و  نوع  کنیم.  کشف  را  پنهان  ادوات 
باشد، زیر آن مشخص است. ضمنا همیشه »رزم ناو« 4خانه، »ناوشکن« 
و »زیردریایی« یک خانه جا اشغال می کند.  »اژدرافکن« 2 خانه  3خانه، 

برای راهنمایی، ماهیت بعضی از خانه ها از ابتدا مشخص شده است.

به  ژاپنی  عبارت  یک  مخفف  سودوکو، 
معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

یک  در  بار  اولین  برای  بازی  این  چند  هر 
 1979 سال  در  آمریکایی  پازل  مجله 
طور  به  آن  انتشار  ولی  یافت،  انتشار 
بر  مرتبه  نخستین  برای  پی گیر  و  مستمر 
از سال 2005  می گردد به ژاپن در 1986 و 
دست  جهانی  محبوبیت  به  سرگرمی  این 
یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 

2008 در فیالدلفیا، آمریکا برگزار شد.

قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 
گیرد. 9 بدون تکرار قرار 

 1 اعداد  جدول  ستون  هر  در  دوم:  قانون 
گیرد. الی 9 بدون تکرار قرار 

جدول   3×3 ناحیه  هر  در  سوم:  قانون 
گیرد. اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار 

که خرس  آیا می دانستید 
کواال هرگز آب نمی نوشد 
و آب مورد نیاز خود را با 

گیاهان تامین  خوردن برگ 
می کند؟

قوانین:
1. ارقام بیرون جدول، به 

که در هر سطر  شما می گویند 
یا ستون چند خانه دراشغال 

ادوات است.
2. تمام ادوات به صورت 

افقی یا عمودی در اقیانوس 
قرار دارند و هیچ یک مورب 

نیستند.
3. ادوات در این معما به 

هیچ وجه در همسایگی هم 
گوشه ها( نیستند )حتی از 

نکته ها:
1. شکل ُپرشدگی خانه ها 

مهم است و ُپر بودن خانه ها 
با »دایره«، »نیم  دایره« یا 
»مربع« در صحت جواب 

تاثیر دارد.
2. »ناویاب« یک معمای 

منطقی است، پس 
موقعیت ها را حدس نزنید! 

کشف روابط منطقی،  با 
ماهیت قطعی بعضی خانه ها 

را تعیین و با استناد به 
کم  کم  خانه های معلوم، 

ماهیت خانه های دیگر را هم 
کنید. مشخص 

که  3. خانه هایی را 
مطمئنید حاوی هیچ یک 
از ادوات نیستند، با ضربدر 

کنید. مشخص 
که  4. خانه هایی را 

مطمئنید باید ُپر باشند ولی 
شکل ُپرشدگی شان مشخص 

نیست، با یک خال سیاه 
کنید. مشخص 

سودوکو ناویاب

جواب معماها را در 
انتهای نشریه ببینید.

ه 1
اد

 س
ب

ویا
نا

ه 2
اد

 س
ب

ویا
نا

ت 1
سخ

ب 
ویا

نا

سودوکو 1

سودوکو 2
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افقی
نامه ها  خطبات،  شامل  ارزشمند  کتابی  قمرى-  هجرى  سال  از  دهم  ماه   -1
عهد  در  طبرستان  عادل  والی   -٢ علی)ع(  حضرت  متقیان  موالى  قصار  کلمات  و 
هارون الرشید- نخست وزیر. ٣- سرمربی خارجی اسبق تیم فوتبال پیروزى تهران- 
اره  انگلیسی  ع  مختر آسیاب-  سنگ  معطلی-  و  بیهودگی   -4 جهت.  همیشه- 
گیرى. 6- خالی- وسیله  گوشه  برقی. 5-زادگاه رازى- از شهرهاى مهم افغانستان- 
تعیین جهت وزش باد- رئیس جمهور و سیاستمدار مشهور قرن نوزده مکزیک. ٧- 
ک صنعتی-  که از او. ٨- خا کردن- مخفف  وسنی و هوو- به دیگرى اتکال و اعتماد 
ششصد  و  یک  عدد  از  اتست  عبار  که  ریاضیات  در  شده  شناخته  عدد  بزرگترین 
از  کهن-کنایه  چین  پادشاهی  مرزی-ازسلسله  رود   -9 یازده.  آن-  جلوى  در  صفر 
التین- امریکا  کن  سا سرخپوست  بزرگ  طوایف  از   -10 دلیر  و  بخشنده  بسیار  مرد 
ادیب   -12 صنم.  مادراندر-  بافندگان-  چوبی  دفته   -  ١١ سرور  و  درخشنده-آقا 
کوچک »ماریو«- وحشی- عامل اصلی بروز بیماری. 13-  مشهور و معاصر پرو با نام 
کاتر«  توابع اصفهان. 14- شاهکار »ویال نام مادر »کنستانتین«-از  دشمن سخت- 
فیزیک  نوبل  برنده جایزه  و  آلمانی  دانشمند  آمریکایی-بابا. 15-  ادیب سرشناس 

١٩٨٦ میالدى- اسب سیاه.
عمودی

گوگول« ادیب معروف روس.  1- سنگ مشتعل آسمانی- اثری برجسته از »نیکالی 
در  دریاچه ای  و  ایالت   -3 موام.  سامرست  از  جذاب  از  میانجی-نمایشنامه   -2
کانادا-پوشاننده-ننر دم بریده. 4- شب های عرب-از چاشنی ها-پژوهشگر المانی 
و برنده جایزه نوبل شیمی در سال 1931 میالدی. 5- الفبای موسیقی-دختران-
کاشکی. 6- درخت بی ثمر-تنگه ای در جنوب چین- جان  کلمه ای در مقام ارزو و 
پناه رزمنده. 7- خانم بازیگر اسبق اتازونی در فیلم »می خواهم زنده بمانم«-جای 
و  حرارت  درصد  سنجش  تهران-درجه  در  پادگانی   -8 جیحون.  نان-رود  پخت 
برودت هوا-نیمه شسته. 9- بیماری تنگی نفس-توانگری-از حشرات آفت نباتی 
گلی است زرد رنگ و خوشبوی-خارپشت استرالیایی-آزاد و بی قید.  شبیه ملخ. 10- 
11- مصائب-بیماری جذام و خوره-جانشین او. 12- از نشریات پرتیراژ چاپ عصر 
گلزن سابق  فرانسه-سازچوپان-تهیدست. 13- طمع-فوتبالیست ارمنی و مهاجم 
ارزنده »هواردفاست«-اول هر  آثار  از  تهران-راهنمایی خواستن. 14-  پیروزی  تیم 
ترور  داالس  در  را  آمریکا  اسبق  جمهور  رئیس  کندی  جرالد  که  شخصی   -15 چیز. 

کرد-خانقاه.

هزارتو جدول

هزارتو یا راه پر پیچ و خم عبارت است از یک مسیر یا مجموعه ای از مسیرهای 
 از یک مبدا شروع می شوند و به یک مقصد واحد ختم 

ً
که معموال مختلف 

که باید مسیر درست را  می شوند. پازل پر پیچ و خم هم نوعی بازی است 
کار می رود.  کلمه به معنای اصطالح "هزارتو" هم به  کرد. این  در آن پیدا 

تست هوش

کبریـــت داریم. بـــه نظر می رســـد معادلـــه اشـــتباهی پیش  تعـــدادی چـــوب 
کنیـــم تا  کبریـــت را جابجـــا  کافیســـت یـــک چـــوب  رو داشـــته باشـــیم. ولـــی 
همـــه چیز بـــه خوبی و خوشـــی تمام شـــود. برای پاســـخ می توانیـــد معادله 
تســـاوی جدیـــد را بنویســـید. بـــه نظـــر شـــما بـــرای ایـــن معمـــا چنـــد جواب 

می توانـــد وجود داشـــته باشـــد؟

کنید تا تساوی برقرار شود. کبریت را جابجا  توجه! فقط یک چوب 
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فروشنده
راهنمای کسب و کار بهتر...

)Content Marketing( بازاریابی آنالین
کرد و  کســب وکار را حفظ  امــروزه بــرای اینکــه بتــوان یک 
کــه تغییراتــی در نــوع تبلیغــات  گســترش داد، نیــاز اســت 
ایــن  کــه  شــود،  ایجــاد  آن  کاری  فعالیــت  شــیوه  و 
خ دهــد. ــد در فضــای دیجیتــال ر تغییــرات طبیعتــًا بای
محصــوالت  برنــد،  ترویــج  فراینــد  آنالیــن  بازاریابــی 
شــامل  کــه  اســت  اینترنــت  طریــق  از  خدمــات  یــا 
ایمیلــی،  بازاریابــی  ازجملــه  زیــادی  فعالیت هــای 
هرگونــه  و  مشــتری  بــا  الکترونیکــی  ارتبــاط  مدیریــت 
امــکان  اینترنــت  شــبکه  اســت.  تبلیغاتــی  فعالیــت  
کــرده و  ارتبــاط بیــن میلیون هــا نفــر در جهــان را فراهــم 
کســب وکار اســت تــا بــدون  ایــن بهتریــن فرصــت در یــک 
کننــدگان بــازار  صــرف هزینــه زیــاد بتواننــد بــا مصــرف 
کننــد و پیام هــای تبلیغــات  هــدف خــود ارتبــاط برقــرار 
و بازاریابــی خــود را بــه آن هــا برســانند. بازاریابــی آنالیــن 
تبلیغــات، طراحــی  بازاریابــی ماننــد  جنبه هــای فنــی 
ماننــد  اینترنتــی  ارتباطــی  شــبکه های  بــا  را  فــروش  و 
تمــام  در  دارد  ســعی  و  می کنــد  ترکیــب  وب ســایت ها 
مراحــل چرخــه ارتبــاط بــا مشــتری ضمــن ایجــاد تعامــل 

برســاند. او  بــه  را  بازاریابــی  پیام هــای  مناســب، 
بــرای  را  زیــادی  مزیت هــای  آنالیــن  بازاریابــی 
امــکان  اینکــه  ازجملــه  می کنــد.  ایجــاد  کســب  وکارها 
بــا صــرف بودجــه  بــه مخاطبــان زیــادی را  دســتیابی 
امــکان تحقیــق  و  کــرده  فراهــم  کــم  نســبتًا  تبلیغاتــی 
بــرای  اینترنــت  طریــق  از  را  خریــد  و  محصــول  دربــاره 
آنالیــن  بازاریابــی  انجــام  بــا  می کنــد.  ایجــاد  کاربــران 
براســاس  به راحتــی،  را  کننــدگان  مصــرف  می تــوان 
گی هــای فردی شــان تفکیــک و بــازار هــدف  عالیــق و ویژ
صفحــه  در  تبلیــغ  مثــال  به عنــوان  کــرد؛  انتخــاب  را 
گرام »اینفلوئنســرها«  اینســتا شــخصیت های معــروف 
کمتــری را به همــراه داشــته باشــد. نتیجــه بهتــر و هزینــه 

بازاریابی محتوایی
یکــی از روش هــای مهــم در بازاریابــی آنالیــن، بازاریابــی 
محتوایــی اســت. ایــن نــوع بازاریابــی، نوعــی رویکــرد 
محتــوای  توزیــع  و  تولیــد  روی  کــه  اســت  بازاریابــی 

اســت.  متمرکــز  کســب وکارها  بــا  مرتبــط  و  ارزشــمند 
ــران جدیــد و حفــظ  کارب هــدف از ایــن رویکــرد، جــذب 
مخاطبــان قبلــی و درنهایــت، تبدیــل آن هــا بــه مشــتری 
کسب وکارهاســت.  بــرای  به منظــور ســودآوری بیشــتر 
دیگــر  انــواع  و  تبلیغــات  برخــالف  بازاریابــی،  ایــن 
ــر از  کارب ــر جــذب  بازاریابــی، رویکــرد تهاجمــی نــدارد و ب

کیــد دارد. طریــق ارائــه محتــوای ارزشــمند تأ
 

تفاوت بازاریابی محتوا و تبلیغات
بازاریابــی محتــوا از جهــات مختلــف از تبلیغــات متمایــز 
نشــر  بــرای  تبلیغاتــی،  مرســوم  روشــهای  در  اســت. 
بازاریابــی  در  امــا  کنیــد  پرداخــت  هزینــه  بایــد  پیــام 
در  را  کســب وکارتان  بــه  مربــوط  اطالعــات  محتــوا، 
ــه  ــدون هیچ گون کســب وکارتان ب ــا  رســانه های مرتبــط ب
اســتراتژی  همچنیــن،  می کنیــد.  منتشــر  هزینــه ای 
بازاریابــی محتــوا، برخــالف تبلیغــات، بــرای مخاطبــان 
کــه رویکــرد تهاجمــی نــدارد  ناراحت کننــده نیســت؛ چرا

اســت. جذب کننــده  بیشــتر  و 

دالیــل اهمیــت اســتفاده از اســتراتژی بازاریابی محتوا

هرچــه  بازدیدکننــدگان:  در  اعتمــاد  ایجــاد   -1
کــه ارائــه می دهیــد، بیشــتر  مخاطبــان بــه اطالعاتــی 
توســط  محصــوالت  خریــد  احتمــال  کننــد،  اعتمــاد 
آن هــا نیــز بیشــتر خواهــد شــد. همچنیــن هنگامی کــه 
را  برنــد  یــک  محتــوای  به طورمــداوم  خواننــدگان 
می خواننــد، دیدگاهشــان دربــاره آن برنــد نــه تنهــا از 
لحــاظ اعتبــار، بلکــه از لحــاظ عالقــه بــه آن برنــد نیــز 

کــرد. خواهــد  تغییــر 

 :)Brand Awareness( برنــد  از  گاهــی  آ  -2
گاهــی  یکــی از اهــداف رایــج بازاریابــی محتــوا، افزایــش آ
اســت  ایــن  اصلــی  هــدف  واقــع،  در  اســت.  برنــد  از 
را  تولیدشــده  ارزشــمند  محتــوای  مخاطبــان،  کــه 
کنــش نشــان دهنــد. ایــن موضــوع،  ــه آن وا ببیننــد و ب
اســت. شــرکت  یــک  تخصــص  میــزان  نشــان دهنده 

محتــوای  تولیــد  بــا   :)SEO( ســئو  بهبــود   -3
وب ســایت  جــذب  بیشــتری  مخاطبــان  کیفیــت،  با
الگوریتــم  می یابــد.  افزایــش  ترافیــک  میــزان  و  شــده 
موتورهــای جســتجو همــواره در حال تغییــر اســت، امــا 
تــا زمانی کــه شــما به صورت مــداوم محتــوای مرتبــط و 
کلیدواژه هــای مناســب ایجــاد می کنیــد و  آموزنــده بــا 
محتــوای خــود را به روزرســانی می کنیــد، در موتورهــای 
گرفــت. ایــن  جســتجو در رتبــه باالتــری قــرار خواهیــد 
موضــوع، باعــث افزایــش دیده شــدن از طریــق بهبــود 

می شــود.  )SEO( ســئو 

۴- تولیــد Lead یــا ســرنخ بازاریابــی: ایجــاد اعتمــاد 
کســب وکار اســت، امــا شــاید هــدف  گاهــی، الزمــه هــر  و آ
به عنــوان   Lead تولیــد  کســب وکارها،  اغلــب  مهــم 
نتیجــه بازاریابــی محتواســت. بازاریابــی محتــوا باعــث 
و  مفیــد  اطالعــات  طریــق  از  غریبــه  افــراد  می شــود 
کننــد.  پیــدا  را  شــما  کســب وکار  محتواهــا،  آموزنــده 
و   Lead بــه  گ  وبــال و  وب ســایت  ترافیــک  تبدیــل 
درنهایــت پــرورش Lead هــا در چرخــه خریــد و تبدیــل 
بازاریابــی  مهــم  اهــداف  از  یکــی  خریــدار،  بــه  آن هــا 

محتواســت.

فراینــد  در  Lead هــا  ایدئــال:  مخاطبــان  جــذب   -5
امــا  می کننــد،  ایفــا  را  مهمــی  بســیار  نقــش  بازاریابــی 
leadهــای بی کیفیــت شــما را بــه جایــی نمی رســانند. 
نکتــه  کنیــد.  جــذب  را  واقعــی  خریــداران  بایــد  شــما 
کــه فقــط افــرادی  مثبــت در بازاریابــی محتــوا ایــن اســت 
کســب وکار و زمینــه تخصصــی شــما عالقه منــد  کــه بــه 
هســتند، محتــوای شــما را دنبــال می کننــد؛ بنابرایــن، 
کســب وکار شــما در مرورگــر جســتجو  کــه دربــاره  کســانی 
کــرده و در فــرم  می کننــد، محتــوای شــما را مشــاهده 
کــه تیــم  مدنظــر، ثبت نــام می کننــد، افــرادی هســتند 

کنــد. فــروش بایــد بــر روی آن هــا ســرمایه گذاری 

را داشتند؛ دکان   برای جذب مشتری روش های خاص خودشان  کاسب های قدیمی  سمانه سلطانی- 
را اول صبح بازمی کردند و مقابل مغازه را آب وجارو می زدند. معتمد محله بودند و همیشه دوشادوش 

کارشان هم موفق بودند. حوزه های علمیه و روحانیون قرار می گرفتند و البته در 
کاسبان شهرشان  کنان یک آپارتمان از هم بی خبرند، شهروندان یک شهر از  که سا اما امروز به همان میزان 
در  که  اعتمادی  و  چهره به چهره  شناخت های  تا  است  شده  باعث  اطالع رسانی  وسایل  رونق  بی خبرند. 
بدهد؛  دیگران  نظرات  به  اعتماد  و  کوتاه  ارتباطات  به  را  خودش  جای  می آمد،  وجود  به  سال  چند  طول 

که در بستر شبکه های اجتماعی و پایگاه های اطالع رسانی اینترنتی منتشر می شود. نظراتی 

بازاریابی محتوا؛ ارزان تر و مؤثرتر 
کنید خود را معرفی 

گر فکر می کنید ایجاد یک وبسایت برای  ا
کارتان و فعالیت در شبکه های  کسب و 
مجازی بیهوده است این مطلب را 
حتما بخوانید.
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بــا اســتفاده   Lead بــه 6- تبدیــل بازدیدکننــدگان 
از تکنیــک پــرورش lead : lead هــا را از طریــق ســفر 
 Buyer’s( مشــتری  ســفر  کنیــد.  ایجــاد  مشــتری 
گاهــی،  آ اصلــی  مرحلــه  ســه  شــامل   )journey
ــه محتــوای  مالحظــات و تصمیم گیــری اســت. توجــه ب
ارائــه شــده بــه مخاطــب در هــر مرحلــه از ســفر مشــتری 
کمــک  بــه دنبال کــردن مشــتری تــا پایــان قیــف فــروش 

. می کنــد

کاربــر تــازه متوجــه شــده اســت  گاهــی:  الــف( مرحلــه آ
کــردن راه حــل، در  کــه یــک مشــکل دارد و بــرای پیدا
گ  گــوگل جســتجو می کنــد. پــس از ایــن جســتجو، وبــال
محتــوای  خوانــدن  بــه  شــروع  و  کــرده  پیــدا  را  شــما 
دقیق تــر،  اطــالع  بــرای  ســپس،  می کنــد.  مرتبــط 
دانلــود  الکترونیکــی  کتــاب  یــک  مثــال،  به عنــوان 
می کنــد. تــا بــه اینجــا، تخصــص خــود را نشــان داده  و 

کرده ایــد. جلــب  را  مخاطــب  اعتمــاد 
مرحلــه،  ایــن  در  کاربــر  مالحظــات:  مرحلــه  ب( 
راه حــل مشــکل خــود را ارزیابــی می کنــد و تعــدادی از 
ایــن مرحلــه،  را تماشــا می کنــد. در  ویدئوهــای شــما 
ــد  ــما می توان ــرکت ش ــه ش ک ــت  ــده اس ــن ش ــر مطمئ کارب

کنــد. را حــل  مشــکلش 
کاربــر پــس  پ( مرحلــه تصمیم گیــری: در ایــن مرحلــه، 
از ارزیابی هــای مختلــف، تصمیــم بــه خریــد یــا اســتفاده 
بــا  شــدید  موفــق  شــما  می گیــرد.  شــما  خدمــات  از 
کاربــر را بــه خریــدار تبدیــل  اســتفاده از بازاریابــی محتــوا، 

کنیــد.

ک گذاری محتــوا توســط بازدیدکننــدگان:  7- اشــترا
دیده شــدن،  افزایــش  عالــی  راه هــای  از  یکــی 
توســط  تولیدشــده  محتــوای  ک گذاری  اشــترا
ک گذاری،  اشــترا قابلیــت  lead هاســت.  و  مشــتریان 
ایــن  محتواســت.  بازاریابــی  مزایــای  بهتریــن  از  یکــی 

فــوروارد  به صــورت  اســت  ممکــن  ک گذاری  اشــترا
اجتماعــی  پســت در شــبکه  یــک  ک  اشــترا یــا  ایمیــل 
افــراد  بیــن  در  شــما  محتــوای  هرچــه  گیــرد.  صــورت 
شــما  به نفــع  شــود،  گذاشــته  ک  اشــترا بــه  بیشــتری 

بــود. خواهــد 

بــه  افــراد  گشــت  باز بــرای  قانع کننــده  دلیــل   -8
بازدیدهــای  از  کســب وکار  کــدام  شــما:  وب ســایت 
بــه  مــردم  اغلــب  نمی بــرد؟  ســود  کاربــران،  مجــدد 
که می شناســند و اعتماد  وب ســایت هایی بازمی گردنــد 
ایجــاد  و مفیــد  آموزنــده  کــه محتــوای  زمانــی  دارنــد. 
می کنیــد، ارتبــاط شــما بــا مخاطبــان برقــرار می شــود 
و بــه یــک منبــع قابل اعتمــاد تبدیــل می شــوید. تولیــد 
محتــوای مفیــد و جــذاب به صورت هفتگــی، منجربــه 
بازگشــت بازدیدکننــدگان بــرای دریافــت مطالــب مفیــد 
مارکتینــگ  ایمیــل  نظیــر  اســتراتژی هایی  می شــود. 
و ایجــاد جوامــع آنالیــن در ایــن زمینــه بســیار موفــق 
کــرده اســت. هرچــه مخاطبــان را بیشــتر درگیــر  عمــل 

بــود. کســب وکار شــما خواهــد  کنیــد، به نفــع 

بازاریابــی:  اســتراتژی های  ســایر  بــا  هم راســتا   -9
محتــوای خــوب بــرای موفقیــت ســایر اســتراتژی های 
نیــز مهــم تلقــی می شــود؛ به عنــوان مثــال،  بازاریابــی 
بهینه ســازی موتورهــای جســتجوگر یــا SEO و بازاریابــی 
اســتراتژی هایی  ازجملــه  اجتماعــی  شــبکه های  در 
خــوب  محتــوای  تأثیــر  تحــت   به شــدت  کــه  اســت 
ــد در فرمت هــای  اســت. همچنیــن، ایــن روش می توان
مختلفــی نظیــر برگه هــای پرینت شــده، موبایــل، ویدئــو 

و شــبکه های اجتماعــی ایجــاد و توزیــع شــود.

 :)ROI( ســرمایه  گشــت  باز خ  نــر افزایــش   -10
ــه صــرف زمــان دارد. ایــن  ــاز ب ــوا تنهــا نی ــی محت بازاریاب
مقرون به صرفــه  بســیار  اقتصــادی،  لحــاظ  از  روش 

از  کمتــر  62درصــد  محتــوا،  بازاریابــی  هزینــه  اســت. 
تأثیرگــذاری  امــا  اســت،  ســنتی  بازاریابــی  روش هــای 
lead، ســه برابر اســت. ممکــن اســت در  ایجــاد  آن در 
ماه هــای اول، نتیجــه دلخــواه را بــه دســت نیاوریــد، 
گذشــت زمــان، میــزان بازگشــت ســرمایه حاصــل  امــا بــا 

می یابــد. افزایــش  بازاریابــی  نــوع  ایــن  از 

نمونه ای از موفق ترین بازاریابی محتوا
درحال حاضــر، بیــش از 85درصــد از برندهــا در جهــان از 
اســتراتژی بازاریابــی محتــوا اســتفاده می کننــد. حــدود 
کــه  کردنــد  60درصــد از بازاریابــان در ســال2017 ادعــا 
بازاریابــی محتــوا، عملکــرد موفق تــری  از  اســتفاده  بــا 

داشــته اند.
و  توســعه دهنده   ،)HubSpot( هاب اســپات  گ  بــال
ربایشــی  بازاریابــی  طریــق  از  نرم افزارهــا  تبلیغ دهنــده 
به جــای  خــود،  کار  معرفــی  بــرای  گ  بــال ایــن  اســت. 
اســتراتژی  از  پرهزینــه،  تبلیغــات  بــه  پرداختــن 
گ  کــرد. ایــن شــرکت، بــال بازاریابــی محتــوا اســتفاده 
کــرد و اطالعــات ارزشــمندی را در  فوق العــاده ای ایجــاد 
زمینه هــای مختلــف بازاریابــی دیجیتــال بــه مخاطبــان 
کــرد و از ایــن طریــق توانســت مخاطبــان  خــود ارائــه 
کنــد و بــه شــرکت خــود اعتبار ببخشــد. زیــادی را جــذب 
ارزشــمند  دلیــل داشــتن محتواهــای  بــه  گ  بــال ایــن 
ای بــوک،  )مقــاالت،  مختلــف  فرمت هــای  در 
بــه  و…(،  آموزشــی  ویدئوهــای  وبینــار،  اینفوگرافیــک، 
کارشناســی  یکــی از مراجــع و ابزارهــای اصلــی بــرای هــر 
کــه حتــی  کار، باعــث شــده  تبدیــل شــده اســت. ایــن 
کســی جــزو مشــتریان هاب اســپات هــم نباشــد،  گــر  ا
گ هاب اســپات به عنــوان یــک مرجــع مطمئــن  از بــال
اتفــاق  ایــن  بالعکــس  کنــد.  بــرای یادگیــری اســتفاده 
گ  بــال طریــق  از  مخاطــب  یعنــی  اســت؛  ممکــن  نیــز 
هاباســپات  ســرویس  از  اســتفاده  بــه  هاب اســپات، 

می شــود. تشــویق 

استراتژی بازاریابی محتوا، برخالف تبلیغات برای 
که رویکرد  کننده نیست چرا مخاطبان نارحت 

تهاجمی ندارد و بیشتر جذب کننده است

بازاریابی محتوا تنها نیاز به صرف زمان دارد. ممکن است در ماه های 
گذشت زمان، میزان  اول، نتیجه دلخواه را بدست نیاورید، اما با 

گشت سرمایه حاصل از این نوع بازاریابی افزایش می یابد. باز
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فروشنده
راهنمای کسب و کار بهتر...

کاری پر زحمت  ک گذاری دانش یا ثبت آن  معموال اشترا
که فعالیتی  که می بایست با تشویق انجام شود چرا  است 

ح وظایف پرسنل می باشد. ج از مسئولیت و شر خار

کرد؟ چرا باید دانش پرسنل را ثبت 
پرسنل سازمان، دانش و تجربه ای در ذهن خود دارند 
با سایر پرسنل همکار می تواند  آن  ک گذاری  اشترا که 
دانسته های  چندقلوسازی  و  بهره وری  افزایش  باعث 
را  کار  انجام  سرعت  همچنین  می شود.  آن ها  ذهنی 
افزایش داده و پاسخ پرسش های تکراری در سازمان 

را در اختیار دیگران قرار می دهد. 
در  مشکالتی  و  مسائلی  همیشه  این که  مهم تر  حال 
آن ها  از  یا  پرسنل  که  دارد  وجود  سیستم ها  ساختار 
می گذرند یا به شکلی موقتی نسبت به رفع آن ها اقدام 
گر نسبت به رفع یک  که ا می کنند. این در حالی است 
اقدامی نشود،  بلند مدت  کوچک در  مشکل هرچند 
می تواند باعث افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری، 
که به خروجی  نگه داشت مشتری یا هر آن چیزی شود 

کار مرتبط است. 
دیگران  با  را  خود  دانش  که  همزمان  پرسنل  گر  ا
ک می گذارند، همان دانش را نیز ثبت و مکتوب  اشترا
نمایند دسترسی مجدد به آن بسیار ساده خواهد شد 
و به همین ترتیب دانش نهان پرسنل تبدیل به اسناد 

مکتوب سازمان خواهد شد. 
پرسنل  دستی  دم  حل های  راه  و  نوآوری  باب  در 
در  صنعتی،  سازمان های  بخصوص  سازمان،  در 
امتحان شده و  راهکار توسط یک فرد  صورتی که یک 
کند، چرا نباید این راه حل با دیگران نیز  کار  به درستی 

گذاشته شود؟ ک  به اشترا
گاهی اوقات برخی حرف ها را نمی توان به  همچنین 
نیاز به تفکر  کرد بلکه  کالمی بیان  یا  صورت حضوری 

در  دانش  مدیریت  سیستم  وجود  که  دارد.  بررسی  و 
به  نسبت  پرسنل  گزارشات  دریافت  با  سازمان ها، 
گون، آن ها را به اطالع فرد مرتبط می رساند. مسائل گونا

ک گذاری دانش ترغیب شوند؟ چگونه افراد به اشترا
پر  کاری  آن  ثبت  یا  دانش  ک گذاری  اشترا معموال 
که می بایست با تشویق انجام شود چرا  زحمت است 
ح وظایف پرسنل  ج از مسئولیت و شر که فعالیتی خار
که  روشی  با  می بایست  منظور،  این  برای  می باشد. 
در  پاداش دهی  نظام  باشد،  سازمان  پرسنل  دلخواه 

گرفت.  قبال انتشار دانش و تجربه را در نظر 

)Gamification( بازیکاری
پرسنل  ذهن  کردن  درگیر  و  پاداش دهی  راستای  در 
ازای  در  می توان  دانش،  مدیریت  سیستم های  با 
با  و  کرد  اعطا  فرد  به  مشخص  امتیاز  یک  ارسال  هر 
خور  در  پاداشی  نهایت  در  امتیازات  این  جمع بندی 

فعالیت وی در انتهای هر ماه اعطا نمود.

دانش سازمانی در چه موضوعاتی می گنجد؟
با تجربه ای که ما در هلدینگ گرین وب کسب کرده ایم، 
می پذیرد: صورت  زیر  حوزه   4 در  دانش  نشر  معموال 
گون گونا 1. دانش فنی/غیرفنی پرسنل در حوزه های 

2. پیشنهادات و انتقادات
3. ایده ها و نظرات نوآورانه و بهبودبخش

ســـازمان/ در  مشـــکالت  و  ایـــرادات  گزارشـــات،   .4
دستگاه ها/ سیستم ها/ افراد

که بدنه هر سازمانی را نیروی انسانی تشکیل می دهد و موتور محرک نیروی   مصطفی پورعلی* - از آنجا 
انسانی دانش اوست، لذا اهمیت دادن به دانش نیروی انسانی امروزه به یکی از مهم ترین دغدغه های 
از  انسانی، بهره گیری  نیروی  به توسعه دانش  تبدیل شده است. در راستای پرداختن  مدیران سازمان ها 
دانش فرد فرد پرسنل سازمان یکی از سهل الوصول ترین منابع بدست آوردن دانش در سازمان است. در 
که در ذهن افراد بوده و به صورت نانوشته  مسیر بهره برداری از دانش موجود در سازمان، بخشی از دانش 
گفته  ضمنی  دانش  یا  نهان  دانش  آن  به  که  می شود  شامل  را  سازمان  دانش  کل  از   %80 حدود  می باشد 
کنار  ک گذاری این دانش را در  کشف، ثبت، نگهداری و اشترا که مدیریت دانش در سازمان ها نقش  می شود 

دانش مکتوب یا دانش آشکار موجود در سازمان دارد.

نوآوری و بهره وری بواسطه دانش نهفته در مغز کارمندان

گرین وب کیفیت هلدینگ  کنترل  * مدیر 

صنفـــی   جامعـــه  اعضـــای  بـــه  گـــذرا  نگاهـــی 
ایـــن  اهمیـــت  میـــزان  و  گســـتردگی  گویـــای 
تشـــکل مردم نهـــاد خواهـــد بـــود. ایـــن خانـــواده  بـــه 
گســـتردگی عضویـــت قریب بـــه ســـه میلیـــون واحـــد 
ــی،  ــای صنفـ ــور، اتحادیه هـ کشـ ــی در ســـطح  صنفـ
و  نظـــارت  کمیســـیون های  اصنـــاف،  اتاق هـــای 

هیئـــت عالـــی نظـــارت اســـت!
امـــروزه بـــا توجـــه بـــه رشـــد و توســـعه اقتصـــادی 
و تغییـــر نـــگاه حقوقـــی و اجتماعـــی بـــه جامعـــه 
اصـــالح  بـــرای  خانـــواده  ایـــن  بایـــد  صنفـــی، 
کمـــک بخش هـــای  بـــه  زنجیـــره ارتباطـــی خـــود 
بتوانـــد  و  بیندیشـــد  چـــاره ای  درون ســـازمانی 
را  اعضـــا  از  هریـــک  بـــا  مؤثـــر  ارتبـــاط  فرهنـــگ 
و  انتقـــادات  پذیرفتـــن  و  شـــنیدن  کنـــد.  برقـــرار 
و  همـــدردی  و  همدلـــی  ســـازنده،  پیشـــنهادات 
حفـــظ آرامـــش و احتـــرام اعضـــا، بـــا بیانـــی صریـــح 
و صـــادق ابتـــدا، فرهنـــگ خودشناســـی و افزایـــش 
افـــکار  ســـپس،  و  می دهـــد  ترویـــج  را  گاهـــی  آ
می کنـــد  شناســـایی  به درســـتی  را  تحریف شـــده 
کســـب وکار  ـــا موانـــع تولیـــد و  ـــا بتوانیـــم مخالفـــت ب ت
جامعـــه  درخـــور  و  مطلـــوب  نگاهـــی  بـــا  را  خـــود 

کنیـــم. بیـــان  صنفـــی 
راهکارهـــای  پیاده ســـازی  بایـــد  بنابرایـــن، 
نویـــن ارتباطـــی به عنـــوان یـــک رویـــه صنفـــی در 
فرهنگـــی،  جامعـــه  ایـــن  آتـــی  برنامه ریزی هـــای 
هریـــک  تـــا  گیـــرد  قـــرار  اقتصـــادی  و  اجتماعـــی 
حل وفصـــل  عالوه بـــر  صنفـــی  تشـــکل های  از 
بهتریـــن  دولتـــی،  شـــرکای  کنـــار  در  مشـــکالت 
ــان  ــه ارمغـ ــود بـ ــتریان خـ ــرای مشـ ــتاوردها را بـ دسـ

آورد.
روابط عمومی اتاق اصناف مشهد
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