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گزارشی از جزییات تفاهم نامه همکاری
میان اتاق اصناف مشهد و بانک ملی خراسان رضوی 

تسهیالت بدون دردسر

گزارشی از آینده رابطه تجاری با
گفت وگو کشور همسایه استان در 

با رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان

دانش و فناوری را به
کنیم افغانستان صادر 

گشت بازرسی از بازار سیاه لوازم یدکی روایت نیم روزه 
گرفته است خ ارز، رونق  گرانی نر که با  خودرو 

کیفیت زننده! گول زننده تا  از قیمت 

گفت و گو با حاج رضا احدیان از
 اعضای صنف فرش مشهد که 62 سال
در این حرفه مشغول به فعالیت است

نقش بی مهری بر 
چهره فرش دست باف

کرد: کارخانه اطمینان عنوان   مدیر عامل 

ک مشهد نیازمند پوشا
برندسازی است

هر چه مانده یاد نیک است
به بهانه درگذشت مجید کسائیان

 مرد خستگی ناپذیر اتحادیه
لوازم خانگی

رّد ادعای غربی ها با 
حضور مردم در جشن 
40 سالگی انقالب
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انقـاب مـا در طـول چهل سـال، فـراز و نشـیب های فراوانی 
و  خـود  پشـتیبانی  بـا  ایـران  ملـت  سرگذاشـت،  پشـت  را 
سـکانداری اندیشـمندانه حضرت امام خمینی )ره( و رهبر 
فرزانـه انقـاب، توطئه های دشـمنان اسـام و انقـاب را به 

خوبـی خنثـی نمودنـد. 
انقـاب و نظـام اسـامی با انـواع تهدیدها و حیله بیگانگان 
مواجـه بـوده و اسـتکبار جهانـی همـواره بر علیه نظـام الهی 

جمهـوری اسـامی ایـران توطئه نموده اسـت.
چهلمیـن  حالـی  در  غربی هـا  ادعـای  رد  در  مـردم  امسـال 
کـه ایمان  سـالگرد پیـروزی انقـاب خـود را جشـن می گیرند 
دارنـد، انقـاب اسـامی در همـه عرصه هـا درمسـیر رشـد و 
شـکوفایی قرار داشـته وگام به سـوی تکامل و توسعه برمی 
دارد. ملـت ایـران می خواسـتند، تصمیم گیرنـده اصلـی در حوزه هـای سیاسـی و 
کنون  اقتصـادی باشـند، پـس بـا اراده آهنین به مبارزه برخواسـته و پیروز شـدند و ا
نیز پس از 40 سـال دسـت از مبارزه با معاندین نظام برنداشـته و همواره پشـتیبان 

نظـام و انقـاب بـوده و در حوزه هـای مختلـف نقـش بسـزایی داشـته انـد.
کـه همواره  کاری اصنافی اسـت  ایـام دهـه فجـر فرصـت مناسـبی بـرای یـادآوری فدا
در شـرایط سـخت و دشـوار انقـاب همـراه دیگـر اقشـار مختلـف مـردم دشـواری ها 
را پشـت سرگذاشـته و در موفقیت هـای بـی شـمار سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و 

کشـور سـهیم بـوده اند. اجتماعـی 
کشـور، مجاهدت هـا و رشـادت های دلیـران ایـن مـرز و بـوم را در مبـارزه بـا  اصنـاف 
رژیـم پهلـوی از یـاد نمی برنـد، زیـرا بـا اتـکا بـه خداونـد و ایمان راسـخ همچون سـایر 
اقشـار جامعـه برخـاف همـه تهدید هـا در همـه عرصه هـا چه در حماسـه های قبل 
از انقـاب و چـه بعـد ازآن، چـه در جانفشـانیهای 8 سـال دفـاع مقـدس و چـه در 
کنون، حضور فعال داشته و در راه پیشرفت و تکامل، سرافرازی  دوران بازسازی تا 

کاریهـای فراوانـی نمـوده اند. و سـربلندی ایـن سـرزمین فدا
امـروز اصنـاف و بازاریـان همچنـان پشـتیبان نظـام بـوده و در یـوم اهلل ۲۲ بهمـن 
گذشـته بـا شـعار چهلمیـن سـالگرد  بـا حضورگسـترده و باشـکوه خـود منسـجم تر از 
گذشـته و امیـد بـه آینـده(( حضـوری فعـال داشـته و  انقـاب اسـامی )) افتخـار بـه 
بـاری دیگـر بـا آرمان هـای امـام )ره( و ولـی امـر خـود تجدیـد میثـاق نمـوده، اقتـدار 
کشـیده و بـا وحـدت و  سـربلندی نظـام جمهـوری اسـامی را بـه رخ دشـمنان مان 
کارآمـد جلـوه دادن نظـام دینـی و نـا امیـدی  انسـجام توطئه هـای دشـمنان رادر نا

کـرد. مـردم نسـبت بـه آینـده، نقـش بـرآب خواهنـد 
که  با این حضورپرشـور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این دشـمنان نظام خواهند بود 

از توطئه چینی بر علیه انقاب اسـامی و ملت ایران مایوس خواهند شـد. 

یادداشت مدیرمسئول

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق
اصناف مشهد

مقام معظم رهبری:سرآغاز
ک  و انسان های   باید به  انگیزه های  پا

شریف  در عرصه  تولید داخلی ، صنعت  و 
اصناف  بها داده  شود.

کر ]پدر علم مدیریت نوین[: پیتر درا
گشت است. ثروت از دست رفته،با تالش سخت قابل باز

گشت است؛ دانش از دست رفته، با تعهد به یادگیری، قابل باز
اما،زمان از دست رفته برای همیشه از دست رفته!

رّد ادعای غربی ها 
بی زمستان سرد و آتش و دودبا حضور مردم در جشن 40 سالگی انقالب 

لذتی از بهار نتوان یافت
شاه نعمت اهلل ولی
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که   دعاست  استجابت  محل  و  شهادت  شهر  مشهد 
برای زیارت مضجع شریف آقا علی ابن موسی الرضا )ع( 
کشور است. ج از  پذیرای زائران بسیاری از داخل و خار
فروشــندگان و صاحبــان مشــاغل  رفتــار  کــه  آنجایــی  از 
و داخلــی معــرف  صنفــی در مقابــل مســافران خارجــی 
بــا  بــد  برخــورد  و درصــورت  بــوده  مــردم شــهر  فرهنــگ 
اربــاب رجــوع از ســوی آنهــا ایــن رفتــار ناپســند بــه حســاب 
فــرد  بنابرایــن  می شــود،  گذاشــته  شــهر  مــردم  تمامــی 
ــه عنــوان معــرف فرهنگــی شــهر مشــهد وظیفــه  صنفــی ب
بــا زائــران برخــورد  بــارگاه رضــوی  بــا شــأن  دارد همتــراز 
نمــوده تــا عــاوه بــر اینکــه عاملــی اثرگــذار در مانــدگاری 
زوار بــوده، باعــث شــود آنهــا بــا خاطــری خــوش شــهرمان 

را تــرک نمــوده و بــه بازگشــتی دوبــاره بیاندیشــند.
با  رابطه  در  انصاف  رعایت  و  نیک  اخاق  مظهر  همواره  اصناف  گذشته  در 
کاسب امین یاد  کاسب حبیب ا... و  مشتریان خود بوده اند و از آنها به عنوان 
معتمدین  و  بزرگان  ویژه  به  اصناف  کثریت  ا بین  زمان  آن  در  است.  می شده 
امور  انجام  یکدیگر،  به  قرض الحسنه  پرداخت  صنفی،  اختافات  حل  بازار 
خیریه و همه اینها به عنوان مسئولیت اجتماعی، در چارسوق ها و رواق های 
بازار مرسوم بوده است. زیربنای تاش و موفقیت فرد صنفی رضایت مصرف 

کرد. که از آن می توان به عنوان فرهیختگی صنفی یاد  کنندگان بود 
گرفته از ادب، فرهنگ و دانش در برخورد با مشتری  فرهیختگی صنفی نشأت 
کرد،  بوده و به عبارتی می توان آن را در داشتن اخاقیات فرد صنفی خاصه 
کاسبی بدون ربا، داشتن انصاف، پرهیز از دروغ در عرصه داد و ستد و تعامات 

صنفی از مهمترین این اخاقیات بودند.
بود  زندگی  الینفک  جزء  حال  نان  با  معاش  امرار  اصناف  تاریخی  پیشینه  در 
کنون ما وظیفه داریم نسل جدید را با آموزش های مناسب و ترویج آن در  و ا
جامعه صنفی به فرهیختگی صنفی برسانیم تا آنها به طور طبیعی در معادالت، 
کار خود قرار داده و با  کاری، آموزه های دینی را سرلوحه  مراودات و تعامات 

کسب رضایت مشتری نسبت به تاش برای روزی حال اهتمام ورزند. 
گذشتگان را الگوی خود قرار داده، تنها به داشتن  چه خوب است نسل امروز 
اخاقیات  با  را  صنفی  ظرفیت های  نکرده،  بسنده  کار  در  خبرگی  و  مهارت 

کرد. گرچه نمی توان نقش مؤثر مهارت را در این زمینه انکار  تقویت نمایند، ا
اما در این میان به جرأت می توان گفت مهارت بدون اخاق، اصالت های صنفی را 
کاهش داده، باعث سلب اعتماد مردم شده و تعامات را با چالش مواجه می کند. 
نقشی که اصناف در مقابل مخاطبین خود به عنوان جامعه مصرف دارند، برقراری 
ارتباط و ایجاد اعتماد است که این امر برگرفته از همان فرهیختگی صنفی است.

یادداشت سردبیر 

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف

فرهیختگی صنفی مظهر اخالق نیک و رعایت انصاف 

بنیان گذار انقالب اسالمی ایران:
که ما را نگه داشته، همه     را نگه  بازار است 
داشته، از آن طرف، بازار باید دولت را حفظ 
کند چه بکند دولت. گر رها  کند. ا

ضرب المثل  مدیریتی )از اسپانیا(:
غ شکست. برای پختن یک املت خوشمزه، حداقل باید یک تخم مر

تفسیر: بدون صرف هزینه به نتیجه  مطلوب دست نخواهی یافت.
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پیشخوان
خبرهای صنفی اتاق اصناف مشهد

کفاشان   صنف  اتحادیه  رئیس 
پیش ازدستور  ناطق  اولین  به عنوان 
در  فعال  1400عضو  به  اشاره  ضمن 
امروز  بازار  نیاز  باتوجه به  و  اتحادیه 
برگزاری  از  کفش،  تولیدکنندگان 
دوره های آموزشی برش کاری و طراحی 
برای  برجسته  اساتید  توسط  کفش 
خبر  کفاشان  صنف  اتحادیه   اعضای 
از اعضای  گفت: »هرساله 50 نفر  داد و 
این  گذراندن  به  موفق  اتحادیه 

دوره های آموزشی می شوند.«
پیگیری  درخصوص  همچنین  وی 
زمینه  در  صنفی  واحدهای  مطالبات 
طی  و  اولیه  مواد  کمبود  و  تولیدات 
برخی  مسئوالن  با  متعدد  جلسات 
بانک ها و نمایندگان مجلس درراستای 
و  کارفرمایان  مشکات  برطرف کردن 

کارگران، توضیحاتی ارائه داد.

رئیس   پیش ازدستور  ناطق  دومین 
آجیل  فروشندگان  صنف  اتحادیه  
به  تبریک  پس از  که  بود  خشکبار  و 
به مناسبت  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
اصناف  اتاق  هیئت رئیسه  در  عضویت 
ایشان،  برای  موفقیت  آرزوی  و  ایران 
فرصت  این  از  استفاده  خواستار 
تحقق  و  پیگیری  درراستای  مناسب 
توسعه   و  رشد  برای  اصناف  مطالبات 

کوچک شد. آن ها به ویژه در شهرهای 
امنیت،  اشتغال،  ایجاد  یعنی  »اصناف 
این  مهاجرت!«  از  جلوگیری  و  نشاط 
که  بود  اصناف  از  بین المللی  تعریفی 
کرد. وی در  علیرضا ارزانی ممقانی بیان 
از  توسعه یافته  »کشورهای  گفت:  ادامه 
کوچک رشد و توسعه  طریق بنگاه های 
یافته اند و اقتصاد نوظهوری مثل چین 
تمام پیشرفت خود را مدیون بنگاه های 
نیز  ما  دولت   بنابراین  است؛  کوچکش 
بنگاه های  می بایست به سمت توسعه 
کوچک رفته و  امور مربوطه را به اصناف 
آن ها  زیرا  نماید.  گذار  وا اتحادیه ها  و 
قانونمند  و  مکتوب  سابقه   ۲00سال 

مدیریت مردمی را می دانند.«
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل 
اعام  سخنانش  پایان  در  خشکبار  و 
گرانفروشی ها  عامل  »اصناف  داشت: 
این  از  باالتر  اصناف  شأن  و  نبوده 

گان خواهد بود.« واژ

در ادامه، رئیس اتاق اصناف مشهد  
ضمن تشکر از اقدامات مفید و مؤثر 
کفاشان در زمینه  رئیس اتحادیه  صنف 
مربوط،  صنف  اعضای  مشکات  رفع 
اصناف  مشکات  بررسی  زمینه  در 
»مشکات  کرد:  اظهار  ایران  اتاق  در 
و  دسته بندی  ایران  اتاق  در  اصناف 

از  مشکات  است.  شده   اولویت بندی 
هر صنف، شهر و استان اعام می شود 
نمی توانیم  ما  که  است  درحالی   این 
و  کنیم  رفع  یک جا  را  مشکات  همه  
البته بعضی از  این امری طبیعی است؛ 
ح  مشکات در اولویت هستند؛ مثل طر
که یک سری مشکات آن حل  تسهیم، 
که  شده و مشکات جدیدی هم دارد 

در دست پیگیری است.«
محمود بنانژاد گفت: »با توجه به زحماتی 
که برای تدوین هر طرح انجام می شود، 
اتاق های اصناف و اتحادیه ها در ابتدای 
برنامه های  و  اجرای طرح ها  به  باید  امر 
ارائه شده اعتقاد و اعتماد داشته باشند تا 
قدم های بعدی در مسیر رفع نقص های 

احتمالی برداشته شود.«
اتاق  خزانه دار  و  هیئت رئیسه  عضو 
از  »یکی  افزود:  ادامه  در  ایران  اصناف 
ایران  اصناف  اتاق  در  که  تصمیماتی 
منطقه ای  معین  موضوع  شد،  گرفته 
که هریک از اعضای  است؛ به این معنی 
برای  ایران  اصناف  اتاق  هیئت رئیسه 
و  باشند  معین  یک  کشور  منطقه   هر 
بتوانند مسائل و مشکات منطقه ای را 
پس از  تا  کنند  جمع بندی  و  شناسایی 
ح و بررسی در اتاق ایران، به مراجع  طر

ذی صاح ارسال شود.
ادامه  ایران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو 

اتحادیه های  آیین نامه های  »در  داد: 
دارد؛  وجود  مشکاتی  کشوری  صنفی 
فروشگاه های  کشوری  آیین نامه   مثل 
بحث های  در  که  زنجیره ای 
و  متراژها  خرده فروشی،  عمده فروشی، 
دارد  عمده  ای  مشکات  مسائل،  سایر 
در  پیشنهاد  ارائه  و  بررسی  با  باید  که 

مسیر رفع آن ها قدم برداشت.«

اتاق   نایب رئیس  جلسه،  پایان  در 
اصناف مشهد ضمن ارائه  توضیحاتی 
فروش  جشنواره   برگزاری  درخصوص 
از  »یکی  گفت:  بهمن ماه  در  زمستانه 
وظایف بزرگ اصناف جذب ارز در جامعه 
گردشگری، با  که این امر در بخش  است 
ماندگاری زائر در شهر مشهد تا حدودی 

میسر می شود.«
را  جشنواره  برگزاری  زمان  خاوری 
»در  داد:  ادامه  و  کرد  اعام  بهمن ماه 
جشنواره  دوبی، مردم از تمام نقاط دنیا 
به این منطقه سفر کرده و میلیاردها دالر 
گر ما  کشور امارات می کنند. ا را روانه  بازار 
هم موضوع جشنواره را به صورت جدی 
سال به سال  قطعا  کنیم،  پیگیری 
و  می گیرد  بیشتری  رونق  جشنواره 

ماندگاری زائران افزایش پیدا می کند.«

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

کرد:  محمود بنانژاد در سومین اجالس فوق العاده نمایندگان اتاق اصناف مشهد بااشاره به طرح های این نهاد عنوان 

با اعتقاد و اعتماد برنامه ها را اجرا کنیم
 سومین اجالس فوق العاده نمایندگان اتاق اصناف مشهد در روز پنجشنبه سیزدهم دی ماه در محل سالن همایش های اتاق اصناف مشهد برگزار شد.

موضـــوع  اســـت  ذکـــر  شـــایان  توجـــه! 
مـــاه  نشـــریه   در  فـــروش  جشـــنواره  
آینـــده به طورمفصـــل بـــه ســـمع و نظـــر 
رســـید. خواهـــد  محتـــرم  خواننـــدگان 
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آموزش مدیران اتاق اصناف مشهد
با موضوع شناخت مسئله و  

راهکارهای حل مشکل 

خبر

ایسنا-مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران از آمادگی اصناف برای تنظیم بازار 
گفت: همواره با  کاالهای اساسی خبر داد و  کمک در زمینه توزیع  شب عید امسال و 

برگزاری نمایشگاه های بهاره مخالف هستیم. متأسفانه در این نمایشگاه ها شاهد 
گران تر به مردم می فروشند. کاال را  که  حضور یک سری دالل هستیم 

کارگاه آموزشی پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد

کاال برگزار شد همایش آموزشی بازار سرمایه و بورس 

بــا همــکاری   اتــاق اصنــاف مشــهد  روابــط عمومــی 
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی  معاونــت 
اصنــاف  اتــاق  رضــوی،  خراســان  کل  دادگســتری 
روان  ســامت  همیــاران  جمعیــت  و  مشــهد 
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  کارگاه هــای  اجتماعــی، 
ســالن  محــل  در  آذرمــاه   15 از  آموزشــی  رویکــرد  بــا 
شــد. برگــزار  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  همایش هــای 
کارگاه آموزشی با هدف  از 15 آذر لغایت 11 دی ماه سه 
مدیره  وهیئت  روسا  گاهیهای  آ و  اطاعات  افزایش 
ذات  اصاح  سرفصل های  با  و  صنفی  اتحادیه های 

مردم(،  میان  در  کینه  و  نفرت  بردن  بین  )از  البین 
عقود  و  اجتماعی  اخاقی،  آسیب های  از  پیشگیری 

گردید. معین توسط اساتید مجرب تدریس 
کارگاه آموزشی عقود معین ویژه هیئت مدیره و اعضاء 
و  ک  اما معامات  مشاورین  صنفی  اتحادیه های 
برگزار شد. شایان ذکر است  اتومبیل  نمایشگاهداران 
کتفا نشد،  گارگاهها صرفا به ارائه اصول نظری ا در این 
کاربرد  به  پاسخ  و  با پرسش  کنندگان  و شرکت  استاد 
این  حاضرین  گفته  به  و  پرداخته  آموخته ها  عملی 

کاربردی بوده است. کارگاه ها آموزنده، مفید و 

مشـهد   اصنـاف  اتـاق  آموزشـی  تکالیـف  با توجه بـه 
درجهـت ارتقای سـطح دانش مدیـران اتحادیه های 
صنفـی، همایـش آموزشـی بـا موضـوع »بـازار سـرمایه و 
کاال« ویـژه  هیئت مدیـره اتحادیه هـای صنفـی،  بـورس 
محـل  در  19دی مـاه  چهارشـنبه  روز  9صبـح  سـاعت 
مشـهد  بین المللـی  نمایشـگاه  همایش هـای  سـالن 

برگـزار شـد.

در  مشـهد،  اصنـاف  اتـاق  روابط عمومـی  به گـزارش 
نویـن  رفتارهـای  از  مباحثـی  دربـاره  همایـش  ایـن 
مالی سـرمایه ای، چرخـه  اقتصـاد پویـا، امکانـات بـورس 
کاال بـرای اصنـاف، تأمیـن مالـی و سـرمایه از محـل بـازار 
کارشناسـان  حضـور  بـا  پرسش وپاسـخ  پنـل  سـرمایه، 
و  سـرمایه  و  مالـی  تأمیـن  گـروه  در  عضویـت  بـورس، 

شـد. گفت وگـو  بـورس  از  درآمـد  کسـب 

انســانی،   نیــروی  از  مجموعــه ای  ســازمان ها، 
در  را  آن  کــه  هســتند  ارتباطــات  و  فنــاوری 
رســیدن بــه اهــداف ســازمانی یــاری می رســانند.
اتــاق اصنــاف مشــهد نیــز از تعریــف ایــن موضــوع 
مســتثنی نبــوده و در راســتای رســیدن بــه اهــداف 
انســانی  نیــروی  مجموعــه  انطبــاق  و  ســازمانی 
خــود بــا تغییــرات درون و بــرون ســازمانی راهــکار 
بــه  رســیدن  اســت،  گرفتــه  درپیــش  را  آموزشــی 
مجموعــه  انطبــاق  گــروه  در  ســازمانی  اهــداف 
کــه در درون و بیــرون  ســازمانی بــا تغییراتــی اســت 
خ می دهــد. یکــی از مهمتریــن منابــع  از ســازمان ر
آن  مدیریتــی  مجموعــه  ســازمان،  هــر  انســانی 
مــدرن  دنیــای  تغییــرات  کــه  آنجایــی  از  اســت، 
مســئله  ایــن  اســت  لحظــه ای  و  ســریع  امــروز 
و  تصمیم گیــری  در  ســردرگمی  دچــار  را  مدیــران 
کــرد، لــذا اجــرای آموزش  احیانــًا فرســودگی خواهــد 
ــبب  ــران س ــژه مدی ــانی بوی ــازی نیــروی انس و بهس
می شــود تــا افــراد بتواننــد متناســب بــا تغییــرات 
ســازمانی و محیــط، بطــور مؤثــر فعالیت هایشــان 

را ادامــه داده و برکارایــی خــود بیفزاینــد.

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد 
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رشد نامتقارن واحد های صنفی نسبت به جمعیت
صنف  اتحادیه  رئیس  مصدق،  حسین  جلسه  آغاز  در 
که مسئولیت  گفت: در سال 86  سبزی و میوه مشهد 
گرفتم نزدیک به 1000 واحد صنفی  را برعهده  اتحادیه 
کنون  ا اما  میوه فروشی در سطح شهر فعالیت داشت، 
3 هزار و 500 واحد صنفی میوه فروشی در سطح شهر 
ایجاد  با  شهرداری  بازار   50 عاوه براین  دارند؛  فعالیت 
فروش  به  اقدام  سبزی  و  میوه  صنف  با  کاری  تداخل 
میوه می کنند. رشد جمعیت در این سال ها با رشد کثیر 
واحدهای صنفی هیچ تقارنی ندارد و رشد واحدهای 
طی  است.  جمعیت  رشد  از  بیشتر  خیلی  صنفی 
مکاتبات و رایزنی با مجمع امور صنفی توزیعی به ریاست 
مرحوم معماریان و اتحادیه بارفروشان موفق به انعقاد 
تفاهم نامه خالص فروشی در سطح میادین بار شدیم. 
تشریح  مشهد،  میوه  و  سبزی  صنف  اتحادیه  رئیس 
کتور  کرد: سود مصوب صنف ما 35 درصد برمنبای فا
کشورما میوه ها درجه بندی  خرید است. متأسفانه در 
قیمت  با  مختلف  کیفیت های  با  میوه ها  و  نشده اند 
دالیل  این  به  می شود.  عرضه  بازار  در  یک  درجه 
درصد   ۲0 با  و  می شود  کاسته  ما  سود  از  درصد   15
کنیم؟! باقی مانده چگونه می توانیم هزینه ها را تأمین 

کشوری شود خالص فروشی باید 
ما  باشد  کشوری  باید  فروشی  خالص  داد:  ادامه  وی 
بین  هماهنگی  باید  کسی  چه  اما  داریم  قبول  هم 
سازمانی را انجام دهد؟ غیر از سازمان صنعت، معدن 
که مسئولیت آن  کسی هست  و تجارت در اتاق اصناف 

را برعهده بگیرد؟ 
اتاق  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  ماجدی،  ادامه  در 
این  در  خود  دیدگاه های  بیان  به  مشهد،  اصناف 
گفت: ما بر روی موضوع وزن ظروف  زمینه پرداخت و 
کردیم و نتایج را به  اقام مختلف چندین جلسه بحث 
اتاق و سازمان صنعت، معدن و تجارت انتقال دادیم؛ 
که با ظرف به فروش می رسند وزن  کاالهایی  باید تمام 
ظرف ها  این  حدودی  تا  و  شود  ج  در آن  روی  ظرف 
گرمی مشخص  استانداردسازی می شود و هرکدام وزن 

داشته باشد. این عمل معنی خالص فروشی دارد.

کسی فراموش شده بیمه رانندگان تا
در بخش دیگر این جلسه محمودیان، رئیس اتحادیه 
مشهد  کرایه ای  و  خودروسواری  مؤسسات  صنف 
کسی  تا اتحادیه  گفت:  و  گرفت  قرار  تریبون  پشت 
کرایه خودرو بدون راننده،  تلفنی مشهد و مؤسسات 
و   74 سال های  بین  که  است  ساله   40 سابقه  دارای 
وزارت  و  بازرگانی  وزارت  میان  اختاف  علت  به   84
اعضای  تاش  و  کمک  با   84 سال  شد.  منحل  کشور 
صنف، حمایت اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن 
صورت  به  اول  دوره  در  کارکرد.  به  شروع  تجارت  و 
نایب  عنوان  به   86 سال  در  و  شد  اداره  سرپرستی 

سرپرست انتخاب شدم.
عضو   1300 دارای  تلفنی ها  کسی  تا صنف  افزود:  وی 
دارد و  ۲5 هزار راننده تحت پوشش این واحد صنفی 
هستند و در زمان سهمیه بندی یکی از اتحادیه هایی 
اعضا صنف خود  برای  را  بیشترین سهمیه  که  بودیم 

دریافت می کردیم.
کرد: نسبت به تهیه نرم افزار برای  محمودیان تشریح 
تمامی رانندگان اقدام نمودیم. تعدادی از رانندگان ما 
که برابر  دارای بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند 
دولت  توسط  آن ها  بیمه  نصف  دولت  هیئت  مصوبه 
پرداخت می شد، اما متأسفانه از ابتدای سال 94 این 
بیمه  نتوانستند  دیگر  ما  رانندگان  و  نشد  محقق  امر 
این  پیگیری  با  تا  داریم  تقاضا  اصناف  اتاق  از  شوند. 
تأسیس  زمان  از  برسانند.  حقشان  را  به  ضعیف  قشر 
سازمان  و  کشور  وزارت  بین  زیادی  اختاف  اتحادیه 
تاش  با  که  داشت  وجود  تجارت  و  معدن  صنعت، 
هیئت مدیره و پیگیری اتاق اصناف و مصوبه هیئت 
اتحادیه  توسط  تلفنی ها  کسی  تا تا  شد  مقرر  دولت 
کنند و خودروهای آن ها توسط  کسب دریافت  پروانه 

شهرداری ساماندهی شود.
و  خودروسـواری  مؤسسـات  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
کرایـه ای مشـهد بـا اشـاره بـه اینکـه هنـوز هـم مشـکات 
نشـده  حـل  کسـیرانی  تا سـازمان  و  شـهرداری  بـا  مـا 
حضـور  بـا  اخیـر  سـال های  در  کـرد:  کیـد  تأ اسـت، 
کسـی آناین مانند اسـنپ و تپسـی اعضا  شـرکت های تا
صنـف دچـار مشـکات فراوانـی شـده اند و ایـن موضـوع 

بـر درآمـد اتحادیـه تأثیـر منفـی داشـته اسـت و منجـر بـه 
کنـون در جذب  کـه از ابتـدای سـال جاری تا  ایـن شـده 
همیـن  در  باشـد.  نداشـته  را  الزم  توفیـق  مالـی  منابـع 
راسـتا تقاضـا دارم بـرای حمایـت از این صنـف اقدامات 

انجـام دهیـد. را  الزم 

44 مصوبه در اجالس ماهانه اتاق اصناف
اتحادیه،  چند  رؤسای  صحبت های  پایان  از  بعد 
خود  دیدگاه های  ح  طر به  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
دستگاه های  خرید  قوانین  طبق  گفت:  و  پرداخت 
دولتی باید از طریق سامانه الکترونیک »ستاد« انجام 
نیاز  اقام مورد  اعام  برای  این سامانه مرجعی  شود. 

دستگاه های دولتی و انجام خریدشان است. 
و  مختلف  اصناف  داد:  ادامه  بنانژاد  محمود 
تأمین کنندگان اقام و خدمات مورد نیاز دستگاه های 
در  می توانند  سامانه  این  در  عضویت  با  دولتی 
کنند.  شرکت  »ستاد«  در  شده  ح  طر مناقصه های 
الکترونیکی  سامانه  در  باید  در  که  است  طبیعی 
خدمات  و  کاال  شده  تمام  قیمت  بر  عاوه  »ستاد« 
همین  در  شود.  لحاظ  نیز  جغرافیایی  بندی  اولویت 
تامین  برای  دولتی  دستگاه های  است  ضروری  راستا 
کاال در یک شرایط برابر استفاده از ظرفیت  خدمات و 

اصناف استان را در اولویت قرار دهند. 
از  اولیه  مواد  تامین  برای  صنوف  از  برخی  افزود:  وی 
جلسات  طی  بودند.  مواجه  مشکل  با  واردات  طریق 
متعدد با اتحادیه صادرکنندگان و اتحادیه واردکنندگان 
در خانه صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل 
به یک راه حل رسیدیم. قرار شد تا برای واردات مواد 
ظرفیت  از  صنفی  واحدهای  نیاز  مورد  اقام  و  اولیه 
درآمدهای ارزی صادرکنندگان استفاده شود. به این 
مواد  خرید  صرف  صادرکنندگان  برگشتی  ارز  که  معنا 
داخل  در  و  شود  تولیدی  واحدهای  و  اصناف  اولیه 

آخریـن روز از دی مـاه بـار دیگـر رؤسـای اتحادیـه هـر صنف در محل اتاق اصناف مشـهد دورهم جمع شـدند تا 
کننـد. اجالسـی ماهانـه و البتـه  کمبودهـا و مشـکالت صنف شـان بـا یکدیگـر صحبـت   در خصـوص دغدغه هـا، 

گوش خبرنگاران برگزار شـد. که پشـت درب های بسـته و دور از چشـم عکاسـان و  متفاوت 
کاری اصناف داشـت. نظم جلسـه  که حکایت از مسـئولیت سـخت و فشـار  اجالسـی مملو از حرف های مگو 
کـم بـر آن نیـز خـاص بـود. روسـای اتحادیه هـا تـک بـه تـک پشـت تریبـون می رفتنـد و بـه مـدت  و تشـریفات حا
10 دقیقـه اهـم مسـائل صنف شـان را بیـان می کردنـد و صـدای بـوق بـه معنـای پایان وقت و شـروع نوبت رئیس 
گـزارش مختصـری از  بعـدی بـود. در ایـن جلسـه 18 بـار زنـگ آخـر یـا بـوق پایانـی بـه صـدا درآمـد. در ادامـه 

اجـالس سـه سـاعته اتـاق اصنـاف را می خوانیـد.

گزارش اختصاصی از اجالس ماهانه اتاق اصناف که در غیاب رسانه ها برگزار شد 

خالص فروشی، حق  مردم است

پیشخوان
خبرهای صنفی اتاق اصناف مشهد
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مشــهد  اصنــاف  اتــاق  اجرایــی  دبیــر 
ســامان دهی  ح  طــر اجرایی شــدن  از 
 QRکدهــای واحدهــای صنفــی بــا نصــب 
کدهــای  عبــارت  مخفــف   QR داد.  خبــر 
 Quick Response Code کنــش ســریع یــا وا
کمــک  ــه  ــوان ب ــای QR را می ت کده اســت. 
ایــن  کــرد.  اســکن  هوشــمند  تلفن هــای 
نظیــر  اطاعاتــی  حــاوی  می تواننــد  کدهــا 
آدرس اینترنتــی، نــام، نشــانی، تلفــن، متــن 
دلخــواه یــا هــر اطاعــات دیگــری باشــند. حــال اتــاق اصنــاف مشــهد بــا توجــه بــه 
ضــرورت ســامان دهی واحد هــای صنفــی، درحــال برنامــه ریــزی جهــت عملیــات 

اســت. شــهر  ســطح  صنفــی  واحدهــای  تمامــی  در   QR کدهــای  نصــب 
کاظمــی، مدیــر مالــی و اجرایــی اتــاق اصناف مشــهد، درهمین رابطه  ســیدجمال 
گفــت: ســامان دهی واحدهــای صنفــی بــا دو رویکــرد شناســایی و مجوزدار کــردن 
کســب و به منظــور ارتباط دهــی بیشــتر بیــن بازرســان  ــه  واحدهــای بــدون پروان

گرفتــه اســت. اصنــاف شــکل 
وی بــا اشــاره بــه بنــد ب مــاده101 برنامــه پنجــم توســعه مبنی بــر لزوم ســاما ن دهی 
گفــت: دولــت مــی بایســت پــس از  کســب،  واحد هــای صنفــی و دریافــت پروانــه 
خ بهــای خدمــات عمومــی را  تصویــب آئیــن نامــه اجرایــی آن در هیــات وزیــران نــر

کنــد.  کســب ۲ برابــر محاســبه  بــرای ایــن واحدهــا تــا زمــان اخــذ پروانــه 
کاظمــی افــزود: امــا باوجــود اتمــام برنامــه پنجــم توســعه و شــروع برنامــه ششــم 
ــن  ــرای ای ــزوم اج ــه بــه ل ــذا بــا توج ــت، ل ح نیس ــر ــرای ایــن ط ــری از اج هنــوز خب
ــا ایــن ســامان دهی انجــام شــود. کار شــد ت ح در مشــهد، اتــاق اصنــاف وارد  طــر
ایرانیــان  جامــع  ســامانه  راه انــدازی  بــه  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  اجرایــی  دبیــر 
گفــت: تــاش شــده بــا راه انــدازی ســامانه اینترنتــی، رونــد  کــرد و  اصنــاف اشــاره 
کســب تســهیل و واحدهــای صنفــی بتواننــد اقدامــات قانونــی الزم  اخــذ پروانــه 

را ســریع تر انجــام دهنــد.
ــا  ــاق اصنــاف را ب ــه بازرســان ات ک وی یکــی دیگــر از مشــکات واحدهــای صنفــی 
ــای  ــی واحده ــی و تعطیل ــه جای ــا ب ــت  ج ــرده اس ک ــه  ــددی مواج ــکات متع مش
ح بــرای هــر واحــد صنفــی یــک  گفــت: بــا اجــرای ایــن طــر صنفــی  دانســت و 
شــکایت  هرگونــه  می تواننــد  مــردم  صــورت  ایــن   در  می شــود،  QRتعریــف  کــد 
ــا  گران فروشــی را ب کم فروشــی و  ــه تقلــب،  درخصــوص واحدهــای صنفــی ازجمل
گــزارش دهنــد. همچنیــن در صــورت نقل  کــد QR بــه مراجــع بازرســی  اســتفاده از 
ــامانه   ــه س ــرعت ب ــه س کار ب ــط  ــرات محی ــی، تغیی ــد صنف ــی واح ــا تعطیل ــکان ی م

گــزارش می شــود. مــادر 

پایش واحدهای صنفی در مشهد
بــا  کســب  بــدون پروانــه  کــرد: متأســفانه واحدهــای صنفــی  وی خاطرنشــان 
بســتر  بــه  کــه  می کننــد  نقل مــکان  به راحتــی  و  می شــوند  راه انــدازی  قولنامــه 
و  محــدوده  می شــوند،  تبدیــل  غیرقانونــی  کاالهــای  عرضــه  بــرای  آمــاده ای 
ســقف واحدهــای صنفــی را رعایــت نمی کننــد؛ درحالی کــه هیــچ نشــان دقیــق و 
ح  اطاعاتــی از آن هــا در مراجــع رســمی ثبــت نشــده  اســت، امــا بــا اجــرای ایــن طــر

ایــن واحدهــا ســامان دهی می شــوند. تمامــی 
دبیــر اجرایــی اتــاق اصنــاف مشــهد بــا بیــان اینکــه 1۲0هــزار واحــد صنفــی در 
کان شــهر مشــهد فعــال هســتند و در بیــن ایــن واحدهــا بــدون تردیــد برخــی 
از واحدهــای صنفــی بــدون مجــوز مشــغول فعالیــت هســتند. بــه همیــن دلیــل 
کســب آمــار دقیــق از واحدهــای صنفــی و میــزان اشــتغال در هــر واحــد امــری 
ــوان ایــن  واحدهــای نیــز شناســایی  ح می ت ــا اجــرای ایــن  طــر کــه ب مهــم اســت 

می شــوند.

کنند. کشور معادل ریالی، ارز هزینه شده را دریافت 
از  برخی  داد:  ادامه  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
ارزی  درآمد  بانکی  مشکات  دلیل  به  صادرکنندگان 
کشور  به  نمی¬توانند  را  صادرات¬شان  از  حاصل 
نیاز  واردات  برای  اصناف  برخی  مقابل  در  بازگردانند. 
گروه باید  به ارز دارند. در همین راستا مشکات این ۲ 

از طریق یکدیگر مرتفع شود.
به  گروه   ۲ این  کردن  متصل  برای  افزود:  بنانژاد 
کافی  تسلط  که  داریم  نیاز  شخصی  به  یکدیگر،  
اتحادیه  راستا  همین  در  باشد.  داشته  واردات  روی 
کرده اند.  آمادگی  اعام  صادرکنندگان  و  واردکنندگان 
دارد،  نیازد  وارداتی  اولیه  مواد  به  اتحادیه ای  گر  ا لذا 
پرداخت  با  و  کند  استفاده  ظرفیت  این  از  می¬تواند 
خود  نظر  مورد  کاالی  واسطه  بدون  و  حداقلی  سود 
اتحادیه  حمایت  با  و  صادرکنندگان  ارز  طریق  از  را 

کند. صادرکنندگان و واردکنندگان تهیه 
کمیسیون  رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: ما در 
ابتدای  از  نداریم؛  معوقی  کار  دستور  هیچ  نظارت، 
از تمام  کردیم.  را مصوب  آیین نامه  کنون ۲7  تا  سال 
کجا مانند ما مشهد  کردم اما هیچ  استان ها پرس وجو 
گذشته مصوب شد  نبوده است. 17 آئین نامه در سال 
شده  مصوب  آیین نامه   44 مجموع  در  یعنی  این  و 

داریم و 7 آیین نامه نیز در دست بررسی است.

کیوآر  کد  سامان دهی واحدهای صنفی با نصب 

خبر

کمیسیون نظارت اتاق 
اصناف از ابتدای سال 

کنون 27 مصوبه  تا 
داشته و دستور جلسه 

معوق ندارد

کسی تلفنی ها  صنف تا
دارای 1300 عضو است 

و 25 هزار راننده را 
تحت پوشش دارد. از 
سال 94 وعده دولت 

برای بیمه رانندگان 
گر  کسی با اما و ا تا

مواجه است.
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کمیسیون های   روسای  ویژه  آموزشی  همایش 
پنجشنبه  روز  شهرستان ها  اصناف  اتاق  نظارت، 
شد.  برگزار  مشهد  اصناف  اتاق  محل  در  ماه  دی   ۲7
در این همایش نمایندگان اتاق اصناف استان در اتاق 

ایران نیز حضور داشتند.
عضو  و  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  بنانژاد،  محمود 
گفت:  هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در این مراسم 
که به صورت منطقه ای در استان  کارگاه های آموزشی 
که منجر به  گذشته آغاز شد، اتفاق خوبی بود  از سال 
اجرای  خصوص  در  که  شد  مشکاتی  و  مسائل  ح  طر
قانون نظام صنفی وجود داشت تا راهکاری برای آن 

ارائه شود.
و  بازرگانی  امور  معاون  غفوری مقدم،  علی  ادامه  در 
اینکه  بیان  با  استان  صمت  سازمان  تجارت  توسعه 
هیچ  در  اتاق ها  و  اتحادیه ها  انتخابات  در  باتکلیفی 
انتخابات  تمام  گفت:  ندارد  وجود  شهرستانی  و  مرکز 
می شود  برگزار  برنامه  طبق  استان  مرکز  در  اتحادیه ها 
استان  مرکز  در  نیز  را  الکترونیک  انتخابات  همچنین 
در  موضوع  این  پیگیری  حال  در  و  کردیم  شروع 
به  استان  در  انتخابات  تمام  تا  هستیم  شهرستان ها 

صورت الکترونیک انجام شود. 
آموزش  دوره های  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پول شویی در مشهد و شهرستان ها با توجه به شرایط 
کرد:  بیان  شود  دنبال  جدی  صورت  به  باید  موجود 
به روزرسانی ضوابط داخلی اتحادیه ها را به طور جدی 
که به آن برخورد  که یکی از مسائلی  کار داریم  در دستور 
کدها  که برخی از این  کدهای آی سیک است  می کنیم 
ح وظایف سایر دستگاه ها به وجود  تداخل هایی با شر
خصوص  در  می شود  درخواست  مرکز  از  که  می آورد 
راهنمایی های  کدها  این  از  استفاده  به  بودن  مجاز 

الزم را انجام دهند. 

تجارت سازمان صمت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
گروه  در  سفارش  ثبت  گذاری  وا کرد:  اظهار  استان 
ایجاد  خوبی  ظرفیت  شهرستان ها  به   3 ۲و  کاالیی 
بهره  توانمندی حوزه اصناف  از  بتوانیم  تا  کرده است 
اباغی  دستورالعمل  در  ابهاماتی  و  ایرادات  اما  ببریم 
که برخی از تشکل های صنفی نمی توانند  وجود دارد 

کنند.  از این ظرفیت برای واردات قانونی استفاده 
صنعت  سازمان  رئیس  علیرضایی،  راضیه  ادامه  در 
کارکرد دبیرخانه  معدن و تجارت استان با بیان اینکه 
کار مرکز استان  کمیسیون نظارت مرکز استان نظارت بر 
است  شهرستان ها  بر  نظارت  کمیسیون های  بر  و 
گفت: با وجود اینکه این دبیرخانه بر اساس تبصره 3 
ماده 48 قانون نظام صنفی در اسفند ماه 95 تشکیل 
کشور دریافت نکرده ایم  کنون تائیدیه آن را از  شده تا
حکم  اینکه  امکان  دبیرخانه  برای  خاطر  همین  به  و 

ریاست زده شود نیست. 
متخلف  روسای  اسامی  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد: اجرای صحیح قانون  اتحادیه ها اعام شود بیان 
مدیره  هیئت  وظایف  ح  شر درخصوص  صنفی  نظام 
اتحادیه ها ضروری است تا در این راستا از بروز تخلف 

جلوگیری بعمل آید. 
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان با بیان 
از  اتحادیه ها  کمیسیون  موقع  به  تشکیل  عدم  اینکه 
در  کرد:  اظهار  باید رسیدگی شود  که  مشکاتی است 
کمیسیون نظارت شهرستان ها استان ۲47  سال 95 
جلسه داشت و در سال 96، ۲60 جلسه و درامسال نیز 
که هزار و 565 مصوبه در سال جاری  ۲06 مورد بوده 

بررسی شده است. 
ارائه  عدم  ما  مشکات  از  کرد:  تصریح  علیرضایی 
اتاق های  روسای  سوی  از  بودجه ها  موقع  به 
تصویب  مراحل  رعایت  عدم  و  شهرستان ها  اصناف 

ضوابط  آیین نامه های  و  عضویت ها  حق  خ نامه ها،  نر
داخلی اتحادیه ها است. 

روسای  و  اصناف  اتاق های  روسای  به  خطاب  وی 
به  باید  را  اصلی  اقام  قیمت  کرد:  کید  تا اتحادیه ها 
کنید  اینکه دایره ای برای آن تعریف  یا  ثبات برسانید 
همچنین موضوع اجحاف به مردم در شب عید را به 
صنفی  و  قانونی  انسانی،  شرعی،  وظیفه  یک  عنوان 

برای خود در نظر بگیرید. 
و  اصناف  مرکز  رئیس  احمدی،  سیدجواد  پایان  در 
سازمان های  بر  نظارت  عالی  هیئت  دبیر  و  بازرگانان 
کشور با بیان اینکه از جزئی نگری در جلساتی  صنفی 
باید  بررسی می شود  که مسائل اساسی حوزه اصناف 
عددی  ظرفیت های  لحاظ  از  گفت:  کرد  خودداری 
و  نیست  اصناف  اندازه  به  نهادی  هیچ  اجتماعی  و 
شغلی  فرصت  مقدار  واحدها،  تعداد  نظر  از  اصناف 
تا 19  که سهم 17  ناخالص دولتی  تولید  کرده،  ایجاد 
همچنین  و  می دهد  اختصاص  خود  به  را  درصدی 
89 درصد ارزش افزوده بازرگانی متعلق اصناف است 
اینکه  وجود  با  اما  دارد  خوبی  اقتصادی  ظرفیت 
کز تصمیم گیر کشور دارد  ظرفیت سیاسی و ارتباط با مرا
از آن برای پیگیری مطالبات خود استفاده نمی کند. 
اشتغال های  ای،  زنجیره  فروشگاه های  درباره  وی 
سال  در  کرد:  بیان  آناین  فروش  و  خرید  و  مجازی 
کارهای  کسب و  96، 160 هزار میلیارد تومان در حوزه 
اینکه  جای  به  و  است  شده  جا  به  جا  پول  مجازی 
گرفته شود تا شرایط  بگوییم جلوی فعالیت آن ها باید 
برای اصناف فراهم باشد باید با شرایط جدید خود را 

تطبیق دهیم. 
زنجیره ای  فروشگاه های  حوزه  در  داد:  ادامه  احمدی 
 96 سال  به  کم  حا شرایط  و  است  شده  داده  اباغیه 
گر واحدهای کوچک می خواهند در این فضا  برمی گردد و ا
باقی بمانند باید تحت برندهای بزرگ ساماندهی شوند. 
با  کشور  صنفی  سازمان های  بر  نظارت  هیئت  دبیر 
و  هنرمندان  از  حمایت  قانون  مجلس  اینکه  بیان 
 96 سال  در  را  دستی  صنایع  فعاالن  و  استادکارن 
به  قانون  این  کرد:  اظهار  است  رسانده  تصویب  به 
تحت  کنون  ا که  رسته های  از  زیادی  تعداد  صراحت 
پوشش اتحادیه های صنفی هستند را از شمول قانون 
با وجود جلسات  و  کرده است  نظام صنفی مستثنی 
به  کنون  تا و صنایع دستی  فرهنگی  با میراث  متعدد 

نتیجه ای نرسیده ایم. 
انتظامی  نیروی  کرد: بحث عدم همکاری  وی عنوان 
گیر  در اجرای ماده ۲7 قانون نظام صنفی مشکل فرا
همکاری  داشتیم  که  جلساتی  طی  و  است  کشور  در 
که  دادیم  قرار  کار  دستور  در  را  انتظامی  نیروی 
حل  مشکل  و  برسد  نتیجه  به  بحث  این  امیدواریم 

شود. 

ح شد کمیسیون های نظارت اتاق های اصناف مطر در همایش آموزشی ویژه روسای 

انتخابات اصناف الکترونیک می شود

کاالیی ۲و 3 به شهرستان ها ظرفیت خوبی  گروه  گذاری ثبت سفارش در  وا
کرده است تا بتوانیم از توانمندی حوزه اصناف بهره ببریم اما ایرادات  ایجاد 
که برخی از تشکل های صنفی  و ابهاماتی در دستورالعمل اباغی وجود دارد 
کنند.  نمی توانند از این ظرفیت برای واردات قانونی استفاده 

فرادید
خبرهای صنفی اتاق اصناف مشهد
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از   پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  حوزه  دادیار 
انبارهای  ساماندهی  مشهد  دادسرای  جرم  وقوع 
حوزه  دغدغه  را  مشهد  شهر  حاشیه  ضایعاتی 
است  سال  چندین  ظاهرا  که  کرد  عنوان  دادستانی 
سوی  از  زمینه  این  در  پیگیری هایی  و  اقدامات 

دادستانی انجام شده است. 
بهشتی توندری با اشاره به این موضوع که جرم سرقت 
در استان خراسان رضوی رتبه دوم را در بین جرایم به 
انبارها  بیشتر  داد:  ادامه  است،  داده  اختصاص  خود 
که در حاشیه شهر تشکیل می شوند از خرده  ضایعاتی 
را  اجناس  سارق  خرده  افراد  اصطاح  در  و  سرقت ها 
که این انبارها  کید داریم  می خرند، به همین جهت تأ

گیرند.  تحت نظارت و ساماندهی خاص قرار 
گرد  زباله  عنوان  به  افرادی  کرد:  خاطرنشان  وی 
زیبنده  عنوان  هیچ  به  که  می دهند  انجام  اقداماتی 
گر  ا نیست،  ایران  اسامی  جمهوری  مقدس  نظام 
نظارت  و  شود  شروع  ضایعاتی  انبارهای  با  برخورد 
کامل بر روی آنها باشد، اتفاقات خوبی در این زمینه 
رقم خواهد خورد و پدیده سرقت های خرد جمع آوری 
گردی هم به حداقل خود می رسد.  شده و بحث زباله 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  حوزه  دادیار 
به  رسیدگی  خصوص  در  مشهد  دادسرای  جرم 
مشهد  شهر  حاشیه  ضایعاتی  انبارهای  ساماندهی 
بیان داشت: مکاتبات متعددی از حوزه دادستانی به 
که در نهایت  سازمان صمت و اتاق اصناف انجام شد 
خاص  رسته  این  آیسیک  کد  اختصاص  با  شد  مقرر 
نهادهای  مربوطه،  اتحادیه  داشتن  با  تا  شده  تعریف 

کم شده و قانونمند شوند.  نظارتی برآن حا
شدن  قانونمند  زمانی  فاصله  تا  کرد:  تصریح  بهشتی 
و فروش  با خرید  برخورد  انبارهای حاشیه شهر، بحث 
اموال مسروقه به جای اموال ضایعاتی در دستور کار حوزه 
دادستانی قرار گرفته و گشت های مشترکی در این زمینه 
صنوف  تمامی  به  اینکه  ضمن  است،  شده  راه اندازی 
که خرید و فروش اموالی  درگیر با این موضوع اباغ شد 
که مرتبط با تأسیسات عمومی است مثل دریچه های 
از  مواردی  یا  گاز  و  برق  به  مربوط  موارد  فاضاب،  آب، 
که جرم سنگین تری نسبت به سرقت های  این دست 
صورت  در  و  بوده  ممنوع  می شود،  محسوب  عادی 
اقدام به خرید و فروش این اموال برخورد قضایی توسط 
همکاران ما در نواحی مختلف دادسرا انجام خواهد شد.

چالش های صنفی در حوزه دادستانی و راهکارهای 
حل مشکالت مربوطه

حوزه  موجود  چالش های  به  اشاره  ضمن  وی 
دادستانی با چند اتحادیه اظهار داشت: طی جلسات 
با اتاق اصناف مشهد بحث انتقال اعضاء  برگزار شده 
که تعداد زیادی  اتحادیه صنف آبکاران و سماروسازان 

و  پساب  ایجاد  جهت  به  هستند،  غیرمجاز  آنها  از 
حاوی  که  اتحادیه  این  صنفی  واحدهای  فاضاب 
فلزات سنگین بوده و آب شرب و منابع آبی زیرمینی را 
گرفت و  با مشکل مواجه می نماید، مورد پیگیری قرار 
گردید این واحدهای صنفی به فاز چهار شهرک  مقرر 
از  تصفیه خانه  زمین  و  شده  منتقل  کات  صنعتی 
سوی مدیرعامل شرکت شهرک های استان به صورت 

گیرد. باعوض در اختیار آنها قرار 
بیش  که  نظر  مورد  پیگیری های  شد:  یادآور  بهشتی 
دادستانی  اقدامات  با  انجامید  طول  به  سال  یک  از 
به  مشهد  اصناف  اتاق  در  مصوبات  شدن  اجرایی  و 

سرانجام خواهد رسید. 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  حوزه  دادیار 
جرم دادسرای مشهد در ادامه به چالش های اتحادیه 
کرد  گیاهان دارویی و اعضاء غیرمجاز آنان اشاره  صنف 
گاهی نسخه نویسی  و در ادامه افزود: اعضاء غیرمجاز 
موارد  بعضی  در  و  داده  پزشکی  مشاوره  یا  و  نموده 
عرضه  ترامادول  و  متادون  همچون  محصوالتی 
با مواد مخدر  از مصادیق قانون مبارزه  که  می نمایند 

محسوب شده و باید با آنها برخورد شود.
بهشتی یادآورشد: در همین زمینه دستورات قضایی 
و  صمت  سازمان  به  فنی  و  علمی  ضوابط  بر  مبنی 
که انتظار می رود اتحادیه با  اتحادیه مربوطه اباغ شد 
استفاده از ابزار و ضمانت اجرایی ماده ۲7 و ۲8 قانون 

نظام صنفی با واحدهای صنفی متخلف پروانه دار و یا 
را به دادستانی  غیرمجاز برخورد نموده و بازخورد آن 

اعام نماید. 
صنف  اتحادیه  را،  اتحادیه ها  با  چالش  سومین  وی 
کرد:  تصریح  و  عنوان  ک  اما معامات  مشاورین 
ک،  واحدهای صنفی غیرمجاز مشاورین معامات اما
اقدام به موقوف خواری نموده که حقوق عامه و اراضی 
ملی و موقوفه را تحت الشعاع قرار داده و حتی منتهی 
قضایی  دستورات  و  شده  زمینه  این  در  مشکاتی  به 
الزم در جهت برخورد با کلیه واحدهای صنفی غیرمجاز 
بازخوردهای  کنون  تا  که  شد  صادر  شهر  حاشیه 
است.  گردیده  منعکس  دادستانی  به  مطلوبی 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  حوزه  دادیار 
یک  تعداد  وجود  به  اشاره  با  مشهد  دادسرای  جرم 
در  پروانه  بدون  نانوایی  صنفی  واحد  اندی  و  هزار 

می دانیم  که  همانطور  داشت:  بیان  گذشته  سال 
نان همواره در سبد غذایی خانوار بوده و ما ایرانی ها 
رسیدگی  موضوع  داریم،  نان  از  استفاده  به  عادت 
اهمیت  حائز  صنفی  واحدهای  این  ساماندهی  و 
پروانه   500 حدود  صدور  به  منجر  نهایت  در  که  بوده 
جهت اعضاء غیرمجاز نانوایی توسط اتحادیه مربوطه 
نهایی  نتیجه  به  رسیدن  تا  رویه  این  و  است  گردیده 

کان ادامه دارد.  کما

رسانه ها  در  غیرمجاز  تبلیغاتی  گهی های  آ ج  در با 
برخورد می شود

گهی های  آ ج  در از  گله مندی  ابراز  ضمن  بهشتی 
درحوزه  داشت:  بیان  رسانه ها  در  غیرمجاز  تبلیغاتی 
گهی های  آ کانون  مدیران  از  دعوت  با  دادستانی 
روزنامه های  مدیرمسئوالن  و  ارشاد  در  تبلیغاتی 
گهی های  آ ج  در خصوص  در  الزم  تذکرات  استان، 
که  تبلیغاتی در حوزه اصناف داده شد، به این ترتیب 
چنانچه رسانه ای در حوزه تبلیغات اصناف ورود پیدا 
اتحادیه  از  آن  اعتبار  و  مربوطه  کسب  جواز  باید  کرد 
در  گهی  آ ج  در به  نسبت  سپس  و  استعام  نظر  مورد 

رسانه اقدام شود. 
اظهار  خاطی  رسانه های  با  برخورد  خصوص  در  وی 
اهرم  و  اجرایی  ضمانت  یک  زمینه  این  در  داشت: 
که براساس تبصره  بسیار قوی پیش بینی شده است 
است،  گردیده  مقرر  صنفی  نظام  قانون   17 ماده   3
انتشار هرگونه تبلیغات به هر طریق توسط فرد صنفی 
اساس  بر  و  بوده  ممنوع  معتبر  کسب  پروانه  فاقد 
آخرین مصوبه هیئت وزیران متخلف به جریمه نقدی 
ریال  میلیون   300 تا  ریال  هزار   ۲00 و  میلیون  یک  از 

محکوم خواهد شد. 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  حوزه  دادیار 
صنفی  محترم  اتحادیه های  از  مشهد  دادسرای  جرم 
گهی  ج هرگونه آ خواستار شد تا در صورت مشاهده در
غیرمجاز مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده تا 
پرونده قضایی تشکیل و با خاطی برخورد قانونی الزم 

صورت پذیرد. 
روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد خبر داد:

گردی حذف دو پدیده سرقت های خرد و زباله 
با ساماندهی انبارهای ضایعاتی حاشیه شهر مشهد

انتشار هرگونه تبلیغات به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه 
کسب معتبر ممنوع بوده و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون 
و 200 هزار ریال تا 300 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تا فاصله زمانی قانونمند شدن انبارهای 
حاشیه شهر، بحث برخورد با خرید و 
فروش اموال مسروقه به جای اموال 

کار حوزه دادستانی  ضایعاتی در دستور 
گشت های مشترکی در این  گرفته و  قرار 

زمینه راه اندازی شده است
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کامل حساب های اتاق اصناف  به موجب این تفاهم نامه مقرر شد تمرکز 
در بانک ملی عملیاتی شود، همچنین بانک متعهد شد تسهیالت 
گردش مورد نیاز اتاق اصناف، اتحادیه ها و اعضاء )اشخاص  سرمایه در 
گذار نماید حقیقی و حقوقی( را به واحدهای صنفی وا

واحدهای صنفی کوچک و مشکل سرمایه در گردش
اصنــاف  اتــاق  اجرایــی  دبیــر  کاظمــی  ســیدجمال 
اصلــی  موضوعــات  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  مشــهد، 
خــرد  واحدهــای  دســته  در  کــه  صنفــی  واحدهــای 
گــردش  کوچــک قــرار می گیرنــد موضــوع ســرمایه در  و 
مزایــای  از  تولیــدی  صنفــی  واحدهــای  افــزود:  اســت 
کــه  چــرا  بی بهره انــد  اختصاصــی  بانکــی  مصــارف 
ح هــای  طر مشــمول  صنفــی  تولیــدی  واحدهــای 

نمی شــوند. صنعــت  حــوزه  تولیــدی 
واحد هــای  ثبت نــام  فراخــوان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
افــزود:  بانکــی  مزایــای  دریافــت  جهــت  تولیــدی 
و  یــاب  بهیــن  تســهیاتی  ح هــای  طر در  متاســفانه 
ثبت نــام  و  شناســایی  صنفــی  متقاضیــان  موضــوع 
کــه متأســفانه هیچ گونــه مزایــای آیین نامــه  نمودنــد 
کنــون  تــا  بودجــه  قانــون   18 تبصــره  ب  و  الــف  بنــد 

اســت.  نگرفتــه  تعلــق 

دبیــر اجرایــی اتــاق اصنــاف مشــهد همچنیــن به جلســه 
بــا رئیــس شــورای عالــی بانک هــای خراســان رضــوی 
ــای  ــم واحده ــیار مه ــل بس ــزود: دو عام ــرد و اف ک ــاره  اش
گــردش مواجــه  کســری ســرمایه در  صنفــی تولیــدی را بــا 
کســری مــواد اولیــه در  کــه می تــوان بــه  نمــوده اســت 
تأمیــن  فــروش  شــرایط  در  تغییــر  و  ســال  از  مقاطعــی 
کــرد، ضمــن اینکــه افزایــش  کننــدگان مــواد اولیــه اشــاره 
از یــک ســو و شــیوه خریــد  ســطح عمومــی قیمت هــا 
از اعتبــاری بــه نقــدی از جملــه مســائل اساســی ایــن 

کنونــی می باشــد.  واحدهــا در شــرایط 

شرایط افتتاح حساب واحدهای صنفی در بانک 
بــه  صنفــی  واحدهــای  نیــاز  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
تســهیات بانکــی اظهارکــرد: واحدهــای صنفــی بــرای 
فعلــی  شــرایط  در  خــود  اقتصــادی  فعالیت هــای 
احتیــاج بــه ســرمایه درگــردش مالــی دارنــد، واحدهــای 
فعــال  بانک هــای  در  حســاب  افتتــاح  بــرای  صنفــی 
ــذا  شــاخص های اقتصــادی را مــد نظــر قــرار داده انــد، ل
مــا نمی توانیــم واحــد صنفــی را مجــاب بــه بازگشــایی 
بــر  راســتا  همیــن  در  بکنیــم  بانــک  یــک  در  حســاب 
ــی  ــک مل ــا بان ــاف ب ــاق اصن ــه ات ک ــه ای  ــاس توافقنام اس
کــرد در ابتــدا اتحادیه هــای صنفــی انتظــارت  منعقــد 
مالــی و اعتبــاری اعضــاء خــود را بــه بانــک اعــام نمــوده 
ــا  ــه شــرایط و ضوابــط تفاهم نامــه ب ــا توجــه ب و ســپس ب
تأییــد بانــک ملــی نســبت بــه ایجــاد حســاب های مــورد 
ــی  ــای صنف ــه اتحادیه ه ــن اینک ــد، ضم کنن ــدام  ــر اق نظ
می تواننــد پــس از بررســی انتظــارات صنفــی نســبت بــه 
کــه متقاضــی  انتقــال حســاب بانکــی اتحادیــه و اعضائــی 
مزایــای  از  تــا  اقــدام  می باشــند  تســهیات  دریافــت 

گردنــد. بهره منــد  فــوق  بانکــی  خدمــات 
کارمنــد بــا نامــه  کاظمــی همچنیــن عــدم نیــاز بــه ضامــن 
کســر از حقــوق را از دیگــر مزیت هــای ایــن تفاهم نامــه 
کــرد: بــرای اســتفاده از  بــرای اصنــاف برشــمرد و اظهــار 
تســهیات فــوق واحدهــای صنفــی می تواننــد ضامــن 

همــکاران خــود باشــند.
از  اســـتفاده  18درصـــدی  ســـود  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
گـــردش مالـــی  گـــر افـــراد  کـــرد: ا تســـهیات بانکـــی بیـــان 
مناســـبی داشـــته باشـــند می تواننـــد از محـــل اختیـــارات 
ـــد  ـــف بهره من ـــد تخفی ـــا 3درص ـــد ت ـــدم درص ـــک ۲5ص بان

ــوند. شـ
ــاء  ــا هـــدف ارتقـ ــه بـ ــر اســـت ایـــن تفاهم نامـ ــه ذکـ الزم بـ
گســـترش همـــکاری فـــی مـــا بیـــن از یـــک ســـو بـــا ارائـــه  و 
خدمـــات بانکـــی و اعطـــای تســـهیات در بخش هـــای 
مختلـــف اقتصـــادی و از ســـوی دیگـــر اتـــاق اصنـــاف در 
قبـــال تمرکـــز حســـاب های اتـــاق اصنـــاف و اتحادیه هـــا 

کارکنـــان امضـــا شـــد.  و اعضـــای محتـــرم و 
کامـــل  بـــه موجـــب ایـــن تفاهم نامـــه مقـــرر شـــد تمرکـــز 
حســـاب های اتـــاق اصنـــاف در بانـــک ملـــی عملیاتـــی 
تســـهیات  شـــد  متعهـــد  بانـــک  همچنیـــن  شـــود، 
اصنـــاف،  اتـــاق  نیـــاز  مـــورد  گـــردش  در  ســـرمایه 
اتحادیه هـــا و اعضـــاء )اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی( 
گـــذار نمایـــد. طـــی ایـــن  را بـــه واحدهـــای صنفـــی وا
تفاهم نامـــه، همکاری هـــای بانـــک ملـــی سرپرســـتی 
تشـــکل های  تمامـــی  بـــا  رضـــوی  خراســـان  اســـتان 
ـــان منســـجم تر شـــده و اعطـــای  کســـبه و بازاری صنفـــی، 
آســـان تر  صنفـــی  متقاضیـــان  بـــه  بانکـــی  تســـهیات 

. د می شـــو

کارمــی رود و   کارآمــدی یــک شــرکت بــه  کــه هــم بــرای نشــان دادن میــزان  گــردش معیــاری اســت  ســرمایه در 
گــردش مشــخص می کنــد  کوتــاه مــدت اســت. در واقــع ســرمایه در  هــم نشــان دهنــده ســالمت مالــی آن در 
کوتــاه مــدت را دارد  کافــی بــرای پوشــش بدهی هــای  کــه آیــا واحــد تولیــدی، دارایی هــای جــاری و نقــد شــونده 
گــردش یکــی از حوزه هــای مهــم در مدیریــت مالــی بــه حســاب می آیــد، زیــرا  یــا خیــر. مدیریــت ســرمایه در 
به طــور مســتقیم نقدینگــی و ســودآوری شــرکت ها را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. بــا توجــه بــه عــدم صــرف منابــع 
گــردش را می تــوان مهم تریــن مشــکل اساســی واحدهــای  و نقدینگــی جامعــه در بخــش تولیــد، ســرمایه در 
کشــور در شــرایط فعلــی دانســت، لــذا اختصــاص تســهیالت ارزان قیمــت و تســهیل در ضمانت هــای  تولیــدی 

کوچــک بــوده اســت. درخواســتی در بانک هــا همــواره مــورد انتظــار واحدهــای خــرد و 
در همین راســتا اتاق اصناف مشــهد اقدام به امضای تفاهم نامه همکاری با بانک ملی نمود. بحث اشــتغال 
کــه در ایــن تفاهم نامــه بــا حمایــت اتــاق و  کوچــک و متوســط موضــوع مهمــی اســت  کســب وکارهای صنفــی  در 
تشــکل های صنفــی، زمینــه بــرای فعالیــت نهادهــای مالــی فراهــم نموده تــا به ایجاد اشــتغال پایدار منجر شــود.

گزارشی از جزییات تفاهم نامه همکاری میان اتاق اصناف مشهد و بانک ملی خراسان رضوی 

تسهیالت بدون دردسر

گردش مالی مناسبی  گر افراد  ا
داشته باشند می توانند از 

محل اختیارات بانک ۲۵صدم 
درصد تا ۳درصد تخفیف 

بهره مند شوند

خبرخوب
گزارش خبری از یک تفاهم نامه
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یکی از بازدیدکنندگان نمایشگاه: برای خرید جهیزیه به نمایشگاه آمده ام، اما 
 آن طورکه تصور می کردم، نبود. خیلی از غرفه ها اجناس قدیمی 

ً
نمایشگاه اصال

که بیشتر مورداستقبال مردم  کاالهای پرفروششان را  را برای فروش آورده بودند یا 
 جهت عرضه به نمایشگاه نیاورده بودند.

ً
کرده یا اصال است، تمام 

مشـهد  لوازم خانگـی  نمایشـگاه  نوزدهمیـن  دربـاره  او 
گذشـته  سـال های  از  متفاوت تـر  دوره،  ایـن  می گویـد: 
بـود. تفکیک شـدن غرفه هـا و چیدمـان مناسـب باعـث 
شـده بـود تـا با سـهولت بیشـتری رفت وآمد انجام شـود 

و محصـوالت بـه نمایـش درآیـد.
برندهـاى  حضورنداشـتن  امـا  می دهـد:  ادامـه  او 
موضـوع  ایـن  بـود.  نمایشـگاه  ضعف هـای  از  ح،  مطـر
کـه توزیع کننـده هسـتم، جـای  بـرای افـرادی نظیـر مـن 

دارد. ناراحتـی  و  نگرانـی 

نمایش آری؛ فروش نه!
خانـم حسـینی یکـی از بازدیدکننـدگان نمایشـگاه اسـت 
گفت وگـو می شـود. او می گویـد: مـن بـرای  کـه بـا مـا وارد 
کرده ام  که بازار را بررسی  خرید جهیزیه چند روزی است 
و به نمایشـگاه نیز آمده ام، اما نمایشـگاه اصًا آن طورکه 
تصـور می کـردم، نبـود. خیلـی از غرفه ها اجنـاس قدیمی 
کاالهـای پرفروششـان را  را بـرای فـروش آورده بودنـد یـا 
کـرده یا اصًا  کـه بیشـتر مورداسـتقبال مردم اسـت، تمام 

جهـت عرضه بـه نمایشـگاه نیـاورده بودند.
وى افـزود: قیمـت محصـوالت نیـز در ایـن نمایشـگاه بـا 
قیمـت بـازار تفـاوت چندانـی نداشـت. همچنیـن اغلب 
غرفه هـا فـروش نداشـتند و فقط بـراى نمایش و معرفی 

محصـوالت جدیدشـان بـه نمایشـگاه آمـده بودند.
خ ارز در شـش مـاه نخسـت  گهانـی نـر پـس از افزایـش نا
شـاهد  قیمت-هـا،  افزایـش  آن،  درپـی  و  سـال97 
بودیـم.  گـون  گونا محصـوالت  خ  نـر چندبرابـری  رشـد 
حسـابی  کـه  بـود  بازارهایـی  از  یکـی  نیـز  لوازم خانگـی 
کاهـش  گرفـت. پـس از  دسـت خوش ایـن تحـوالت قـرار 
کانـال یـازده هـزار تومـان،  خ ارز و آرام گرفتـن دالر در  نـر
و  چنددرصـدی  کاهـش  شـاهد  کـه  مـی رود  انتظـار 
بازگشـت قیمت هـا باشـیم و در برخـی محصـوالت نیـز 
مهرمـاه97  نسـبت به  و  اسـت  داده  خ  ر چیـزی  چنیـن 
کاهـش  35درصـد  تـا   ۲0 بیـن  محصـوالت  برخـی  خ  نـر
ایـن  در  قیمت هـا  کاهـش  بااین حـال،  اسـت.  داشـته 
زمسـتان  بـازار  گرم شـدن  موجـب  نتوانسـته  سـطح 
کارشناسـان، قـدرت  کثـر  ا براسـاس نظـر  کـه  شـود؛ چرا
خریـد مـردم به انـدازه تکانـه اقتصادی اخیر رشـد نکرده 
و ایـن موضـوع سـفر ه اقتصاد خانـوار را در جامعه ایرانی 

اسـت. کـرده  گذشـته  از  کوچک تـر 

گرانی؛ علت تعدیل نیرو!
محمد رضـا والـه یکـی از مسـئوالن غرفـه شـرکت اسـتیل 
کـه در  البـرز اسـت. او می گویـد: سیاسـت مـا ایـن اسـت 
نمایشـگاه ها حضـور فعال داشـته باشـیم تـا محصوالت 
معرفـی  توزیـع  شـبکه های  و  مـردم  بـه  را  جدیدمـان 
همـکاران  بـا  توانسـتیم  نیـز  نمایشـگاه  ایـن  در  کنیـم. 
بـا  نمایشـگاه  به طـورکل،  امـا  شـویم،  آشـنا  جدیدمـان 

فاصلـه داشـت. اوج خـودش خیلـی  روزهـای 
گذاشته است و  گرانی روی همه چیز اثر  واله ادامه داد: 
طبعـًا محصـوالت شـرکت ما هـم افزایش قیمت داشـته 
ثابت مانـدن  باتوجه بـه  شـرایطی،  چنیـن  در  اسـت. 
کـه  اسـت  طبیعـی  قیمت هـا  افزایـش  و  مـردم  درآمـد 
کاهش یابد.  میزان فروش شـرکت های تولیدکننده نیز 
زمینـه  در  گفـت:  شرکتشـان  محصـوالت  بااشـاره به  او 
گاز فعالیت داریم و در تمام  ساخت سینک، هود، فر و 
گذشـته، بسته به مواد  این محصوالت نسـبت به سـال 
اولیـه بیـن 30 تـا ۲00درصـد افزایـش قیمـت داشـته ایم.

متأسـفانه  افـزود:  البـرز  اسـتیل  شـرکت  غرفـه  مسـئول 
شـرکت  اقتصـادی،  شـرایط  و  تحریم هـا  تأثیـر  به خاطـر 
اسـت.  زده  نیـرو  تعدیـل  بـه  دسـت  نیـز  البـرز  اسـتیل 
کـه دفتـر فـروش مرکـزی شـرکت در  هیـچ بعیـد نیسـت 

شـود! تعطیـل  خراسـان رضوی 

جای برندهای معتبر خالی است
دیگـر  از  آشـپزخانه  لـوازم  توزیع کننـده  رضاپـور، 
گفت وگـو می کنیـم. رضاپـور  کـه بـا او  غرفه دارانـی اسـت 
در  داشـتم  قصـد  گذشـته  سـال  از  مـن  می گویـد: 
کنم. نمایشـگاه این فرصت را فراهم  نمایشـگاه شـرکت 
کار و محصـوالت  کـه مـردم به صـورت یک جـا بـا  می کنـد 
و  همـکاران  بـا  آشـنایی  همچنیـن  شـوند.  آشـنا  مـا 
نمایشـگاه  جـذاب  بخـش  نیـز  جدیدشـان  محصـوالت 

اسـت. مـردم  و  مـا  بـرای 
اسـت  لوازم خانگـی  ُخـرد  فروشـندگان  از  آهویـی  امیـر 
دارد.  کار  ایـن  بـرای  کوچکـی  صنفـی  واحـد  خـود  کـه 

نوزدهمیـن نمایشـگاه  لوازم خانگـی، محصـوالت صوتـی و تصویـری و فـرش ماشـینی و موکـت به صورت هم زمـان از ۲4دی مـاه در محـل دائمـی نمایشـگاه بین المللـی  
کاال در نمایشـگاه مشـهد و در فضایی بالغ بر 9هزارو۲00مترمربع  گشـایش یافت و تا ٢٨دی ماه٩٧ پذیرای عالقه مندان بود. این سـه نمایشـگاه تخصصی  مشـهد 
گـرد  کشـورهای ترکیـه، ایتالیـا، چیـن، آلمـان، اسـپانیا و فرانسـه در ایـن نمایشـگاه  کاالهـای برنـد از  برگـزار شـد. صدوسـی وهفت شـرکت تولیدکننـده و نمایندگـی فـروش 
کننـد. ایـن شـرکت ها محصـوالت خـود را در 78۳غرفـه در معـرض دیـد عمـوم قـرار دادنـد. بـه  گـرم  هـم آمدنـد تـا روزهـای سـرد زمسـتانی را بـا جشـنواره فروششـان 

تشـان آشـنا شـویم. بیسـتمین نمایشـگاه لوازم خانگـی سـرى زدیـم تـا پـای حـرف دل تولیدکننـدگان و توزیع کننـدگان لوازم خانگـی بنشـینیم و بـا تازه-تریـن محصوال

کار خود پایان داد که در انتهای دی ماه به  گزارشی از نمایشگاه لوازم خانگی 

کم فروغ کم جان؛ نمایشگاه  بازار 

نمایشگاه
ویژه نمایشگاه لوازم خانگی
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نمایشگاه
ویژه نمایشگاه شهر هوشمند

 ما برای دیگران تخفیف می گیریم
در  »تخفیفان«  سایت  مجموعه  مدیر  نمکچیان، 
که درباره فعالیت  مشهد، یکی از همان جوانان است 
 ٩ در  تخفیفان  سایت  گفت:  ما  به  خود  مجموعه 
خدمات  کشور،  سراسر  در  مردم  به  مختلف  بخش 
که در این بخش ها صنف های مختلفی  ارائه می دهد 
که مردم احتیاج  فعالیت دارند. ما تمامی امکاناتی را 

دارند، با تخفیف ٢٠درصد به باال ارائه می دهیم.
مشهد  به  سفر  و  زیارت  قصد  که  فردی  داد:  ادامه  او 
را دارد، می تواند قبل از سفر هتل اقامت، مکان های 
و  آبی  و  ورزشی  مجموعه های  خرید،  کز  مرا تفریحی، 
حتی بلیت هوایی و زمینی خود را در قالب پکیج هایی 
کند و از  که در سایت قرار داده شده است، خریداری 

سفر خود لذت ببرد.
عادی  روزهای  و  حالت  در  فرد  یک  افزود:  نمکچیان 
اما  کند؛  استفاده  تخفیف  با  را  موارد  همه  نمی تواند 
ما با تخفیف از صنف های مختلف و قرارداد با آن ها، 
کار را انجام داده ایم و باعث هم بستگی صنف ها با  این 
مردم شده ایم. تخفیف ها براساس باالترین و بهترین، 
از  کشور  کاربر در  درجه بندی می شود و روزانه ٦٠هزار 

سایت دیدن می کنند.
مدیر سایت تخفیفان در مشهد ادامه داد: درحال حاضر 
تا  هستند  عضو  سایت  در  هتل آپارتمان  و  هتل   ١٦٠
کاربران قرار دهند.  خدمات خود را با تخفیف در اختیار 
در همین یک ماه اخیر حدود ١٦هزار بلیت مجموعه 

است. شده  خریداری  ما  سایت  از  آبی  موج های 
ارتباط دهنده بین خریدار و تأمین کننده

تأمین کنندگان  بخش  قرارداد  واحد  مسئول  ربیعی، 
او  با  که  بود  دیگرکسانی  از  نیز  »بامیلو«،  سایت 
کردیم. او درباره استارت آپ مجموعه متبوع  گفت وگو 
است  کرده  فراهم  را  زیرساختی  بامیلو  گفت:  خود 
ما  و  دهند  انجام  را  فروش  خود،  تأمین کنندگان،  که 
از  است،  شده  تعریف  که  پورسانتی  جدول  به واسطه 

1درصد تا ۲5درصد پورسانت می گیریم.
تجهیزات  پورسانت  مثال،  برای  داد:  ادامه  ربیعی 
ک ١٨درصد  الکترونیکی و طا و جواهر، 1درصد و پوشا
گران ترین درصد پورسانت، مربوط به سی دی و  است. 
دی وی دی آموزشی است که ٢٥درصد پورسانت دارد.

گفت: روش  کار در سایت بامیلو  او در ارتباط با روش 
که پنلی در اختیار  کار بسیار ساده است؛ به این صورت 
و  می گیرد  قرار  هستند،  تهران  در  که  تأمین کنندگان 
شهرستان  در  که  آن هایی  و  می شود  داده  آموزش 
دریافت  را  الزم  آموزش  کلیپ،  به شکل  هستند، 
عکس  به صورت  را  خود  محصول  بتوانند  تا  می کنند 
قیمت گذاری  دهند.  قرار  کاربران  اختیار  در  توضیح  و 
از  بیشتر  نباید  اما  است،  تأمین کننده  خود  دست 

١٠تا١٥درصد از فروش رقبای خود باشد.
کاالها باید تأییدیه داشته باشند. مثا   ربیعی افزود: 
بهداشت،  وزارت  از  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت 
کاالهای  و  دارو،  و  غذا  صنایع  از  غذایی  کاالی 

الکترونیکی از اتحادیه خود باید مجوز داشته باشند. 
در  صنف ها  فعالیت  شاخه های  اینکه  به  توجه  با 
بامیلو زیاد است، این سایت زیرنظر سازمان حمایت 

کشور فعالیت خود را انجام می دهد. کل  و تعزیرات 
احتساب  با  داد:  ادامه  بامیلو  سایت  ارشد  کارشناس 
که  اقامی  تعداد  کشور،  از  ج  خار تأمین کننده های 
٦٠٠هزار  حدود  است،  موجود  فروش  برای  سایت  در 
کاالست و حدود چهارهزار تأمین کننده فعال هم عضو 

بامیلو هستند.
گفت: مشهد جزو  او در ارتباط با وضعیت بازار مشهد 
از  خیلی  که  است  خرید وفروش  در  اصلی  شهر  پنج 
تأمین کنندگان در فیلد زعفران و سوغات مشهد هستند؛ 
دارند. فعالیت  تهران  در  عمده تأمین کنند گان  اما 
در  هوشمند  شهر  نمایشگاه  هشتمین  درباره  ربیعی   
گفت: برگزاری  مشهد و تفاوت آن با سایر نمایشگاه ها 
شناسایی  در  می تواند  دست  این  از  نمایشگاهی 
تا  باشد  راه حلی  و  کند  کمک  مردم  به  استارت آپ ها 
محیط  با  بتوانند  استارت آپ  حوزه  در  عاقه مندان 
کسب وکار آشنا شوند. مشهد جزو شهرهایی  این نوع 
وب  توسعه دهندگان  و  استارت آپی  فعاالن  که  است 
از همین رو نمایشگاه مشهد در مقایسه  زیادی دارد و 

با سایر شهرها مراجعه کنندگان بیشتری داشت.
تکمیل زیرساخت های ارتباطی برای استارت آپ ها

که در این  مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی 
ماهنامه  با  گفت وگو  در  نیز  داشت  حضور  نمایشگاه 

فناوری   و  ارتباطات  سرعت  لحظه به لحظه  که  گاری  روز در  عظیمی-  زهرا 
و  وقت  در  صرفه جویی  برای  مردم  و  می شود  بیشتر  و  بیشتر  اطالعات 
خریدوفروش  در  را  خود  نیازهای  تکنولوژی،  از  استفاده  با  خود  هزینه های 
مواد  خرید  برای  می شود  باعث  ارتباطات  در  سرعت  وجود  می کنند،  برطرف 
کنیم  کسی برای سفرهای خود، از نرم افزارهایی استفاده  غذایی یا استفاده از تا
شهر  نمایشگاه  هشتمین  باشد.  داشته  به همراه  برایمان  را  کار  در  سهولت  تا 
هوشمند مشهد، با شعار »شهر هوشمند، شهر امید و زندگی«، با محوریت معرفی 
گی های شهرهای هوشمند و خدمات ارائه شده در این حوزه به متخصصان  ویژ
بین المللی  نمایشگاه  فردوسی  سالن  در  دی ماه   16 تا   1۲ از  مردم،  عموم  و 
شرکت های  و  سازمان ها  از  مجموعه ای  نمایشگاه،  این  در  شد.  برگزار  مشهد 
در  هوشمند  شهر  با  مرتبط  نوین  فناوری های  حوزه  در  خدمات دهنده  بزرگ 
کنار مجموعه ای برگزیده از استارت آپ های پیشرو و نوظهور در عرصه خدمات 
کردند و برگزاری  شهری و شهروندی، آخرین فناوری ها و خدمات خود را معرفی 

کالن شهرهای  مدیران  نشست  همچنین  تخصصی،  کارگاه های  و  نشست ها 
کنار رونمایی از آخرین دستاوردهای سازمان فاوای شهرداری مشهد  کشور، در 
از برنامه های جانبی این نمایشگاه بود. هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند، در 
فضای تقریبی 4000متر در نمایشگاه بین المللی مشهد، در ۲۵0 غرفه از ساعت 
16 تا ۲۲، میزبان عموم عالقه مندان به این حوزه بود. ما نیز به این نمایشگاه 
نوین  خدمات  ارائه  و  تکنولوژیک  محصوالت  با  آشنایی  ضمن  تا  زدیم  سری 
کنیم.  جدید این حوزه فعالیت های واحدهای صنفی تحت پوشش را نیز رصد 
اداره  جوانانی  توسط  بود،  شده  برگزار  نمایشگاه  این  در  که  استارت آپ هایی 
که با پروراندن ایده های جدید و دراختیار داشتن سرمایه اندک، متناسب  می شد 
با نیاز روز حرکت کرده اند و با عملیاتی کردن ایده های خود در بستر فضای مجازی 
به شغل و درآمد دست یافته اند. 1۲۵ غرفه از هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند 
کردند فضایی رایگان  به استارت آپ ها تعلق داشت و شرکت های پشتیبان تالش 

کنند. در اختیارشان قرار دهند تا بتوانند به نوعی از آن ها حمایت 

گزارشی میدانی به بررسی هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد می پردازد ماهنامه اتاق اصناف در 

فناوری اطالعات، بازوی توانمند اصناف

پای صحبت استارت آپ ها

که بسیاری از مشکات شهری با ایجاد  گفت: معتقدیم  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
کسب وکارهای جدید هوشمند و فناورانه و ارائه ان ها در نمایشگاه های تخصصی برطرف 
کلیه مجموعه های دولتی تا سال 1400 از سیستم های دستی و  که  می شود. در تاش هستیم 
ج شوند و خدمات این مجموعه ها به صورت هوشمند و فناورانه ارائه شود. کاغذی خار

»بامیلو«:  آپ  استارت  مدیران  از  ربیعی 
فعاالن  که  است  شهرهایی  جزو  مشهد 
وب  هدهندگان  توسع  و  آپی  استارت 
نمایشگاه  رو  همین  از  و  دارد  زیادی 
مشهد در مقایسه با سایر شهرها مراجعه 

کنندگان بیشتری داشت.

»تخفیفان«:  آپ  استارت  مدیر  نمکچیان 
عادی  روزهای  و  حالت  در  فرد  هر 
تخفیف  با  را  گون  گونا خدمات  نمی تواند 
ارائه  با  »تخفیفان«  اما  کند؛  استفاده 
با  قرارداد  و  مختلف  صنف های  از  تخفیف 

کرده است. آن ها، این فرصت را فراهم 
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که در استفاده  اقتصاد نیوز-محققان دانشگاه بوفالوی آمریکا دریافته اند نوجوانانی 
کستری مغز می شوند. این  از اینترنت افراط می کنند، دچار اختال تحلیل ماده  خا
گذارد. اختال می تواند بر روی تمرکز و حافظه افراد تأثیر نامطلوبی به جا 

حمایت  استارت آپ ها  از  نیز  ما  گفت:  اصناف  اتاق 
فرصت  نمایشگاه  این  برگزاری  و  می کنیم  همه جانبه 

بسیار مناسبی برای فعاالن در حوزه فناوری است.
کارگزار در ارتباط با اینکه مخابرات همواره تاش  علی 
ارتباطی  الزم  زیرساخت  مهیا کردن  با  است  کرده 
باشد  آن ها  حامی   استارت آپ ها،  و  شرکت ها  برای 
ارتباطی  نوین  سرویس های  ارائه  با  را  نیازهایشان  و 
شهرهای  همه  درحال حاضر  افزود:  کند،  برطرف 
گسترده  شبکه  زیرپوشش  رضوی  خراسان  استان 
در  ارتباطی  زیرساخت  زمانی که  است.  اول  همراه 
خدمات  می توانند  استارت آپ ها  باشد،  مهیا  استان 
که طراحی می کنند، به  خود را از طریق نرم افزارهایی 

کنند. مردم ارائه 

دولت از استارت آپ ها حمایت می کند
کار و رفاه  کل تعاون،  کارآفرینی و اشتغال اداره  معاون 
بود.  نمایشگاه  در  حاضر  مسئوالن  دیگر  از  اجتماعی 
ما  خبرنگار  به  رویداد  این  درباره  بابایی  محمدامین 
استارت آپی  حوزه  در  کارآفرین  از  حمایت  برای  گفت: 
رضوی  خراسان  استان  در  را  مشاوره  کز  مرا ابتدا  در 
این  از  مالی  حمایت  مدتی  از  بعد  اما  کردیم،  فعال 
مجوز  صدور  و  رسید  نظر  به  ضروری  استارت آپ ها 
کل  اداره  این  ازسوی  شتاب دهنده ها  فعالیت  برای 

به منظور حمایت مالی از استارت آپ ها صادر شد.
وی افزود: درحال حاضر در خراسان رضوی دراین زمینه 

مجوز  مشاوره،  مرکز  هجده  و  شتاب دهنده  دو  به 
رفاه اجتماعی  و  کار  تعاون،  کل  اداره  ازسوی  فعالیت 
شود. کمک  استارت آپ ها  فعالیت  به  تا  شده  صادر 
کار و رفاه اجتماعی خراسان  کل تعاون،  معاون اداره 
حمایت  برای  تأمین اجتماعی  سازمان  گفت:  رضوی 
استارت آپ هایی  به ویژه  استارت آپ ها  از  بیمه ای 
کسب وکار سیار دارند،  که  کسی های اینترنتی  مانند تا
قطعی  هنوز  اما  داده،  قرار  دستورکار  در  برنامه هایی 

نشده است.
بانکی  سیستم  تا  می کنیم  تاش  داد:  ادامه  بابایی 
تأمین سرمایه  برای  به استارت آپ ها  که  مجاب شود 
درصدد  ازسوی دیگر  و  دهد  تسهیات  گردش،  در 
کارآفرینی« هستیم تا بستر  ایجاد مکانی به نام »کافه 
و  نوین  کسب وکارهای  حوزه  فعاالن  بین  ارتباط 

صاحبان ایده فراهم شود.

خرید اینترنتی، راهی آسان و به صرفه
چند  با  اطاعات  فناوری  نمایشگاه  حاشیه  در 
شجاعی،  آقای  کردیم.  گفت وگو  نیز  بازدیدکننده 
بود،  آمده  نمایشگاه  به  که  بازدیدکنندگانی  از  یکی 
بعضی  هم  االن  و  دارم  سوپرمارکت  خودم  من  گفت: 
لیست  و  می گیرند  تماس  فروشگاه  با  مشتری هایم  از 
اما  می دهند؛  سفارش  دارند،  احتیاج  که  را  اجناسی 
آمده ام، می توانم داخل سایت  نمایشگاه  به  که  االن 
خیلی  فرصت  که  بگذارم  فروش  برای  را  محصوالتم 

خوبی است.
وى ادامه داد: یک فروشنده به مشتری زیاد احتیاج 
دارد، حاال فرقی نمی کند کجای شهر باشند؛ همین که 
می توانیم جنس بفروشیم، هم در هزینه صرفه جویی 

کردیم، هم مشتریان بیشتری داریم.
گفت:  خانم حسینی یکی دیگر از بازدیدکنندگان بود و 
کنم،  که اینترنتی خرید  من اوایل اصا دوست نداشتم 
هزینه  و  بدهم  سفارش  که  داشتم  را  ترس  این  چون 
از  ولی  نرسد؛  دستم  به  سفارش  اما  کنم،  پرداخت  را 
گذاشته شده است، من  وقتی پرداخت دِر منزل هم 
سایت  داخل  اول  دارم،  احتیاج  که  را  وسیله ای  هر 
گر موجود بود سفارش خرید می دهم. بررسی می کنم، ا
که می شود وسیله موردنیاز را از نظر  وى افزود: همین 
کرد، خیلی خوب است و همین امکان  قیمت مقایسه 
از  و  گردد  صرفه جویی  هزینه  و  وقت  در  شده  باعث 
ایجاد ترافیک و رفت وآمدهای بیهوده جلوگیری شود.

بیست ویکمین  و  هوشمند  شهر  نمایشگاه  هشتمین 
که 1۲دی ماه به صورت  کامپیوتر  نمایشگاه بین المللی 
مشهد  بین المللی  نمایشگاه  محل  در  هم زمان 
کار خود پایان داد. گشایش یافته بود، در 16دی ماه به 

کامپیوتر در سالن های ابوسعید  نمایشگاه بین المللی 
و مولوی و نمایشگاه شهر هوشمند در سالن فردوسی 
این  از  غرفه   1۲5 که  شد  برگزار  غرفه   ۲50 قالب  در  و 
غرفه   1۲5 و  کامپیوتری  شرکت های  به  مربوط  تعداد 

نیز در اختیار استارت آپ ها بود.

معرفی استارات آپ »فیتپ«: این استارت اپ پای صحبت استارت آپ ها
جامع  دارای  که  است  اپلیکشینی  سازنده 
حرکات  ویدیویی  آموزشی  بانک  ترین 
کشور است.  اندام در  تناسب  و  بدنسازی 
تناسب  و  بدنسازی  اسطوره  با   FITAB
اندام کشور »علی تبریزی« همکاری می کند.

شبکه  »بپرس«:  استارات آپ  معرفی 
مکانیک  تخصصی  محور  سوال  اجتماعی 
برتر  استارت آپ  »بپرس«  همان  یا  خودرو 
هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد 
شد. این استارات آپ توسط سیامک آبیاری 

کار خود را آغاز کرده است. و در تهران 

محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوای 
شهرداری تهران: مشهد همیشه پیشرو 

بوده است و درحوزه شهرهوشمند نیز 
کالن شهرها جلوتر قرار دارد؛  نسبت به بقیه 

کیفی نمایشگاه و هم فعالیت های  هم سطح 
استارت آپ نشان می دهد شهر مشهد 

توانسته در خیلی از زمینه ها جلوتر از بقیه 
کالن شهرها باشد.
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که ساختار اصلی روابط با افغانستان اقتصادی باشد  باور ما بر این است 
گر مبنا و محور روابط را مسائل اقتصادی قرار  که ا و تجربه نیز نشان داده 
دهیم، بر حوزه مسائل امنیتی، سیاسی و اجتماعی نیز تأثیرگذار خواهد 

کمک می کند بود و به رفع مشکالت در این حوزه 

افغانستان نیازمند واردات دانش و فناوری است
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به مشکات موجود در حوزه تعامات 
افغانستان  با  ایران  ایران-افغانستان می گوید: دوغارون مرز اصلی و معتبر  تجاری 
گذرنامه  است و فعالیت های زیادی در مرز دوغارون انجام می شود، اما در بخش 
گرفته است،  که صورت  که باوجود پیگیری های زیادی  ضعف هایی نیز وجود دارد 
کمبود نیرو و امکانات مواجه هستیم. البته این مشکل در دو سوی مرز  همچنان با 
وجود دارد، یعنی هم از سوی افغانستان و هم از طرف ایران هست؛ اما نباید خود را 
با کشور افغانستان که 40 سال درگیر جنگ بوده است، مقایسه کنیم و طبیعتا انتظار 
که مرز دوغارون در سمت ایران نظم و زیرساخت های بهتری داشته باشد. می رود 
افغانستان به دانش فنی، تکنولوژی و دریافت خدمات  اینکه  با اشاره به  سیادت 
زمینه  این بخش ها  در  تعامل  دارد، می گوید:  نیاز  کاال  از  بیشتر  ایران  از  مشاوه ای 
که ساختار اصلی روابط  ارتباط درازمدت تری را فراهم می کند. باور ما بر این است 
را  گر مبنا و محور روابط  ا که  نیز نشان داده  اقتصادی باشد و تجربه  افغانستان  با 
نیز  اجتماعی  و  سیاسی  امنیتی،  مسائل  حوزه  بر  دهیم،  قرار  اقتصادی  مسائل 

کمک می کند. تأثیرگذار خواهد بود و به رفع مشکات در این حوزه 

بخشی از تولید را به افغانستان ببریم
کاهش صادرات نفت و ادامه  خ ارز با توجه به  کاهش نر وی با بیان اینکه امیدی به 
تحریم ها نمی توان داشت، تصریح می کند: محدودیت های اعمال شده در واردات، 
فرصت خوبی برای صنوف تولیدی ایجاد می کند تا تولیدات خود را افزایش دهند و باید 
کند؛ هرچند معتقدم بنگاهی  بازار داخل به سمت برندسازی و شبکه سازی حرکت 
ج نیز عملکرد بهتری نخواهد داشت. کند، در خار که در داخل نتواند موفق عمل 

برندینگ  و  تبلیغاتی  کار  برای  که  است  زمانی  آن  تهدید  می دهد:  ادامه  سیادت   
که متأسفانه این مشکل در  و سرمایه گذاری در بازار جدید آمادگی نداشته باشیم 

بنگاه های خرد ما وجود دارد.
کشور به سمت سرمایه گذاری  گر فعاالن اقتصادی  ا اینکه معتقدم  وی ضمن بیان 
مشترک و انتقال بخشی از تولید خود به داخل افغانستان بروند، موفق می شوند، 
گمرکی افغانستان نیز شامل صادرات ایران نمی شود.  کار تعرفه های  می گوید: با این 
البته افغانستان در حوزه تولید آبمیوه و صنایع خرد پیشرفت درخورتوجهی داشته 
کار نیز در  کشور فراهم است و نیروی  است؛ اما هنوز بستر و زمینه فعالیت در این 

آنجا ارزان تر از ایران است.

رویکرد صادرات اتاق اصناف مشهد ارزشمند است
سال های  در  اصناف  اتاق  می شود:  متذکر  افغانستان  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
در  شرکت  و  تجاری  هیئت های  اعزام  ازجمله  ارزشمندی  اقدامات  گذشته 
این  و  است  داده  انجام  را  کار  این  برای  باتجربه  افراد  از  استفاده  و  نمایشگاه ها 
گر با ماحظات  شروع خوبی بوده، همچنین ورود اتاق اصناف به مقوله صادرات ا
که مبادا  که باید با دقت انجام شود  کار ارزشمندی است  گیرد،  و مقدمات صورت 

باعث دلسردی شود و راه را برای آیندگان نبندد.
سال های  و  دارد  زیادی  متنوع  نیازهای  و  ظرفیت  افغانستان  می گوید:  سیادت 
کنون اراده جدی  کرده بود، اما ا کشور را به یک واردکننده تبدیل  طوالنی جنگ این 
کشور  که به سمت صادرات بروند و  در بین مردم و مسئوالن افغانستان وجود دارد 
کاال فکر  ما نیز می تواند در این بخش شریک شود و به جای اینکه فقط به صادرات 

کنیم.  کنیم، به سمت سرمایه گذاری مشترک و انتقال دانش فنی نیز حرکت 

تجربه
اقـتـصـاد بـیـن الـمـلـل

گفت وگو با رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان کشور همسایه استان در  گزارشی از آینده رابطه تجاری با   

کنیم دانش و فناوری را به افغانستان صادر 
ارز مواجه است، برخی   خ  افزایش نر با  که  کشور  با توجه به اوضاع فعلی  را تشکیل می دهد و  کشور  اقتصاد هر  از  راحله حسین زاده- صادرات، بخش مهمی 

کات زبانی،  کشور افغانستان به دلیل اشترا کند و بی شک  گرهی از مشکالت اقتصادی ایران را باز  کشورها می تواند  کاال به سایر  که صادرات  کارشناسان معتقدند 
اما وجود  کشور شود.  و اشتغال در  تولید  رونق  به  که می تواند منجر  به شمار می آید  ایرانی  برای سرمایه گذاران  بازاری سهل و سودآور  فرهنگی و همسایه بودن، 
مشکالت در مرز ایران و افغانستان، حمایت نکردن دولت از تجار ایرانی و نبود مدیریت و برنامه ریزی در حوزه صحیح صادرات، بازار ایران در افغانستان را دچار 
که تعامل با افغانستان می تواند  گذاشتیم. او معتقد است  ک  کرده است. این دغدغه ها را با محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، به اشترا تهدید 
کل صادرات ایران به  کشور و به ویژه خراسان رضوی شود. سیادت می گوید: خراسان رضوی سهم 40درصدی از  منجر به رونق تولید و تثبیت و افزایش اشتغال در 

افغانستان دارد. همچنین ۵6درصد صادرات استان به افغانستان است و این آمار از پیوند قوی میان بازار مشهد و افغانستان حکایت دارد.

فعالیت آموزشگاه های تعلیم رانندگی مشمول قانون نظام صنفی می شود 

در اجـرای مـاده ۲ قانـون نظـام صنفـی: فردصنفـی،  
از  یکـی  در  کـه  حقوقـی  یـا  حقیقـی  شـخص  هـر 
خریـد،  تبدیـل،  تولیـد،  از  اعـم  صنفـی  فعالیت هـای 
فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سـرمایه گذاری 
کنـد و بـه عنـوان پیشـه ور و صاحـب حرفـه و شـغل آزاد، 
کسـبی  خـواه بـه شـخصه یـا بـا مباشـرت دیگـران محـل 
یـا قسـمتی  کسـبی فراهـم آورد و تمـام  یـا وسـیله  دایـر 
به طورمسـتقیم  را  خـود  خدمـات  یـا  محصـول  کاال،  از 
کلـی یـا جزئـی بـه مصـرف  یـا غیرمسـتقیم و بـه صـورت 
و  می شـود  شـناخته  صنفـی  فـرد  دارد،  عرضـه  کننـده 

/5۲79۲ ۲9797/ت  شـماره  مصوبـه  بـه  عنایـت  بـا 
و  وزیـران  محتـرم  هیـأت   1397/3/9 مورخـه  هــ 
اجرائـی  آیین نامـه  کـه   1397/3/۲ مورخـه  جلسـه 
گردیـده و بـا توجـه بـه  آموزشـگاه های رانندگـی مصـوب 
تصریـح بنـد )ب( مـاده )1( آیین نامـه مذکور درخصوص 
واحدهـای  برفعالیـت  صنفـی  نظـام  قانـون  تسـری 
و  تأسـیس  آن  بعـدی  و اصاحـات  رانندگـی  آموزشـگاه 
منحصـرا دانـش و مهـارت رانندگـی داوطلبـان را طبـق 
ضوابـط  و  رانندگـی  و  راهنمائـی  مقـررات  و  قوانیـن 
آیین نامـه بـه آنـان تعلیـم می دهـد، ملزم به اخـذ پروانه 

تذکر آیین نامه ای
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1۳98، سال سخت صادرات
کنیم صادرنکردن  گر تصور  وی معتقد است ا
را  کشور  این  افغانستان  به  فنی  دانش 
کرده ایم.  خطا  می دارد،  نگه  ما  به  وابسته 
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه 
می دهد: برای نمونه پیاز زعفران را به دلیل 
صادر  نمی توانستیم  ژنتیکی  ذخایر  حفظ 
کنون در  گستردگی مرزها پیاز زعفران به افغانستان قاچاق شد و ا کنیم، اما به دلیل 
کشت می شود؛ درحالی که می توانستیم خودمان پیاز زعفران را به آن ها  کشور  این 
که  کنیم. این تجربه نشان داد  هدیه بدهیم و برندینگ و صادرات آن را مدیریت 

برخوردهای انقباضی و محدودکننده فایده ای نخواهد داشت. 
گفت:  نیست،  ایران  صادرات  برای  خوبی  سال  آینده  سال  اینکه  بیان  با  سیادت 
که در شش ماهه ابتدای سال جاری انجام شد، عمدتا ناشی از نوسانات  صادراتی 
و  نکرد  پیدا  قیمت  افزایش  ارز  خ  نر افزایش  نسبت  به  داخلی  کاالی  بود.  ارز  خ  نر
کشورها توجیه  از ایران برای سایر  کاال  که خرید هر نوع  همین موضوع باعث شد 
اقتصادی داشته باشد؛ لذا بهتر است بگوییم ما صادرات نداشتیم و بلکه افزایش 

کاال از مرز داشتیم، زیرا صادرات برنامه ریزی و مدیریت صحیح می خواهد. خروج 
کاهش واردات را از دالیل  خ ارز در داخل و  کاال با تفاوت نر خ  وی یکسان نبودن نر
جنگ  در  مسئوالن  گر  ا می کند:  اضافه  و  می داند  آینده  سال  در  صادرات  عدم 
که برندسازی  اقتصادی فعلی ثبات رویه داشته باشند و شرایط را برای شرکت هایی 
کنند،  کشورها را به دست آورده اند فراهم  کرده اند و به سختی سهمی از بازار سایر 

می توانیم به آینده امیدوار باشیم.

افغانستان در حوزه تولید 
آبمیوه و صنایع خرد پیشرفت 

درخورتوجهی داشته است؛ اما 
هنوز بستر و زمینه فعالیت در این 
کار نیز  کشور فراهم است و نیروی 

در آنجا ارزان تر از ایران است

و  تعمیرکاران  اتحادیه  رئیس  فروزانفر- 
 40 افزایش  از  مشهد  الستیک  فروشندگان 

خ خدمات این صنف خبر داد. درصدی نر
سال   ۲ از  پس  کرد:  اعام  جنتی  محمد 
الستیک  فروشندگان  و  تعمیرکاران  نرخنامه 
پیشنهاد  با  نرخنامه  این  شد.  به روزرسانی 
اصناف  اتاق  اجاس  در  خ گذاری  نر کمیته 

مشهد به تصویب رسید.
کنون  تا  95 سال  از  اتحادیه  این  نرخنامه  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
که باید  کاری است  خ نامه جدید بخشی از  گفت: نر به روزرسانی نشده است، 
گروهی  خ خدمات ممکن است رضایت  انجام می شد. افزایش 40 درصدی نر
که این مصوبه  کرده باشد اما نمی توان انتظار داشت  از اعضای صنف را جلب 

کند.  رضایت همه را جلب 
بخشی  داد:  ادامه  مشهد  الستیک  فروشندگان  و  تعمیرکاران  اتحادیه  رئیس 
که اتومبیل دارند، قشر متوسط هستند و باید رعایت حال آن ها  کسانی  عمده 
که در جدول نرخنامه قرار دارد بوده و  خ نامه برای خودروهایی  نیز شود. این نر
ج از جداول نرخنامه با توافق طرفین قبل از اجرای  اجرت هرگونه خدمات خار

کار ضروری است.
که نرخنامه این اتحادیه پیش از سال 95 نیز به مدت چهار  الزم به ذکر است 
می توان   97 و   96 سال  تورم  خ  نر احتساب  با  و  بود  نشده  به روزرسانی  سال 
جدید  خ  نر ذیل  جدول  در  کرد.  ارزیابی  منطقی  را  اتحادیه  این  خ  نر افزایش 

برخی از خدمات تعمیرکاران و فروشندگان الستیک را مشاهده می کنید.

خ ۲0.000 ریال  خ خدمات باز و بست هر چر 1- نر
گرم رایگان و الباقی قیمت هرگرم  ۲- احتساب سرب مصرفی در باالنس تا 30 

خ روز محاسبه و دریافت خواهد شد. سرب به نر

افزایش 40 درصدی نرخ خدمات الستیک فروشان 

نرخنامه

رینگ
18 ،17 ،16 

رینگ
1۵ ،14 ،1۳ 

خودروهای سبک سواری
با رینگ های معمولی

55.000 45.000 خ )تیوب دار( پنچرگیری هر چر
55.000 45.000 نخ پنچرگیری

100.000الستیک تیوبلس 60.000 چسب ایرانی، خارجی
55.000 45.000 خ تعویض الستیک هر چر
60.000 45.000 خ با دستگاه اتوماتیک اجرت باالنس هر چر
10.000 7.500 خ تنظیم باد هر چر
40.000 30.000 خ باد نیتروژن هر چر

قیمت ها به ریال است.

فعالیت آموزشگاه های تعلیم رانندگی مشمول قانون نظام صنفی می شود 

و  صنفـی  نظـام  قانـون  مقـررات  و  ضوابـط  برابـر  کسـب 
آیین نامـه مذکـور تـا زمـان تشـکیل اتحادیـه مسـتقل از 

می باشـد.  همگـن  اتحادیـه 
صنـف  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  مشـهد  اصنـاف  اتـاق  لـذا 
اتحادیـه  بـه  فـوق  رسـته  الحـاق  دنبـال  بـه  مربوطـه 
بـا  تـا  بـوده  کرایـه  سـواری  خـودرو  مؤسسـات  صنـف 
بـر  نظـارت  کمیسـیون  در  اتحادیـه  آیین نامـه  تصویـب 
گـردد.  محقـق  الحـاق  فرآینـد  صنفـی  سـازمان های 

مشـهد  اصنـاف  اتـاق  اتحادیه هـای  امـور  مسـئول 

با عنایت به مصوبه 
هیأت وزیران و 

آیین نامه اجرائی، 
آموزشگاه های رانندگی 

ملزم به اخذ پروانه 
کسب برابر ضوابط و 
مقررات قانون نظام 

صنفی و آیین نامه 
مذکور می باشد
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جهان
سازمان های اقـتـصـادی بـیـن الـمـلـل

عضویت در فدراسیون
فدراسیون فروش مستقیم جهانی، متشکل از اتحادیه 
کشور است. همچنین فدراسیون  فروش مستقیم 58 
WFDSA است.  منطقه ای اتحادیه اروپا زیر مجموعه 
که  عضویت در فدراسیون جهانی این اجازه را می دهد 
کشور در فهرست فدراسیون قرار بگیرد  نام اتحادیه آن 
کند. هیئت مدیره  و همچنین از خدمات آن استفاده 
که  می دهد  تشکیل جلسه  یک بار  سالی  فدراسیون، 
 )USDSA( آمریکا  مستقیم  فروش  انجمن  در  معموال 
توسط  اتحادیه  آن  تأیید  از  بعد  می شود.  برگزار 
تکنیکی  و  مالی  حمایت های   WFDSA فدراسیون، 
گون خود را برای اعضای اتحادیه فراهم می آورد. گونا

خدمات تکنیکی و حمایت های ارائه شده از جانب 
اتحادیه جهانی wfdsa به اعضای فدراسیون

کمک هزینه مالی برگزاری سمینار و خدمات آموزشی و 

جهانی-  سطح  در  را  سمینارهایی  فدراسیون 
دولتی،  مقامات  و  می کند  مدیریت  ملی  و  منطقه ای 
از مصرف کنندگان بخش خصوصی و  رهبران حمایت 
دانشگاهیان را برای آموزش بیشتر به مصرف کنندگان 
و حمایت از آنان دور هم جمع می کند. همچنین این 
ملی  انجمن های  به  را  کمک هزینه هایی  فدراسیون 
مشابه  فعالیت های  مدیریت  برای  مستقیم  فروش 
فدراسیون  این  آموزشی،  زمینه  در  می کند.  ارائه 
مؤثر  و  مناسب  مدیریت  برای  را  دستورالعملی 
و  است  کرده  تدوین  مستقیم  فروش  انجمن های 
اینکه چطور انجمن ها می توانند در سمینارهای ملی، 
منطقه ای و جهانی و جلسات آموزشی دیگر خدمات 

بهتری را به اعضایشان ارائه دهند.

کنگره برگزاری جلسات مشترک 
کنگره جهانی فروش مستقیم  این فدراسیون میزبان 

را  کنگره جهانی، محلی  در هر سه سال یک بار است. 
آنجا مدیران فروش مستقیم در  که در  فراهم می کند 
سراسر دنیا می توانند درمورد موضوعات مهم صنعت 
درمورد  فعاالنه  به صورت  فدراسیون  کنند.  بحث 
قبیل  از  انجمن ها  و  شرکت ها  اجتماعی  تاش های 
بازاریابی  و  خیریه  کمک های  اجتماعی،  خدمات 
که انجام می دهند، اطاعاتی جمع آوری   هدف مداری 
اقدامات  این  همه  می گذارد.  ک  اشترا به  و  می کند 
روی  بر  صنعت  مثبت  تأثیر  نشان دادن  به منظور 

که درآن زمینه فعال هستند. جوامعی است 

ح های علمی در زمینه امر مصرف کنندگان و  ارائه طر
خودتنظیمی و دستورالعمل های فدراسیون

اعضای  با  مشورتی  جلسات  دوره ای  به صورت 
سطح  ارتقای  و  بهبود بخشیدن  درجهت  اتحادیه ها 

کیفی دستورالعمل ها برگزار می کند.

خ رشد ساالنه این فدراسیون  کرد نر فدراسیون جهانی فروش مستقیم )WFDSA( اعالم 
که نشان از رشد پایدار طی این سه سال  از سال 2014 تا 2017، 3.7 درصد بوده است 
داشته است. ضمنا تعداد نمایندگان مستقل فروش مستقیم در جهان نیز به حدود 117 
گذشته رشد 2.6 درصدی داشته است. که نسبت به سال  میلیون نفر رسیده است 

فدراسیون جهانی فروش مستقیم
(WFDSA) WorD FeDerAtion oF Direct Selling ASSociAtionS 

که در سال1978 تأسیس شده است و مسئولیت هدایت و معرفی فروش مستقیم   امید والی نیا-فدراسیون جهانی فروش مستقیم، یک سازمان غیردولتی است 
که در شهر واشنگتن قرار دارد. فروش مستقیم عبارت  گرفته است. اتحادیه فروش مستقیم آمریکا، دبیرخانه این فدراسیون است  را در سطح جهانی برعهده 
خرده فروشی  برای  دائمی  مکان  داشتن  از  دور  به  و   )Face to Face( رودر رو  شیوه  به  نهایی  مصرف کننده  به  به طورمستقیم  خدمات  و  محصوالت  ارائه  از  است 

محصوالت. اعضای فدراسیون شامل ۵8 اتحادیه فروش مستقیم ملی و یک فدراسیون منطقه ای )فدراسیون اروپا( است.

WFDSA مأموریت
رسالت فدراسیون، حمایت و تفهیم فروش مستقیم در سرتاسر دنیاست. فدراسیون، اتحادیه شرکت های فروش مستقیم را حمایت می  کند و در موارد زیر مشارکت دارد: 

توسعه، حفظ و پیشبرد 
ترین دستورالعمل های اخالقی در باال

سطح استاندارد های جهانی

دفاع از موقعیت صنعت فروش 
مستقیم از طریق همراهی 

دولت ها و رسانه ها

ارائه خدمات درزمینه این 
صنعت به یک منبع قابل 

اعتماد جهانی

تسهیل تعامالت بین مدیران 
شرکت ها برعنوان روی مسائل مهم 

این صنعت

اتحادیه های فروش مستقیم
که زیرنظر فدراسیون جهانی است،

کشورهای زیر قرار دارند: در 
آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک،

کاستاریکا،  کلمبیا،  کانادا، شیلی،  برزیل، 
کرواسی، جمهوری چک، دانمارک،

کوادور، السالوادور،  جمهوری دمنیکن، ا
گواتماال،  استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، 
کنگ، مجارستان، هند،  هندوراس، هنگ 

کره، لیتوانی،  اندونزی، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، 
لتونی، مالزی، مکزیک، هلند، نیوزیلند، 

نروژ، پاناما، پرو، فیلیپین، لهستان،
پرتغال، رومانی، روسیه،

سنگاپور، اسلونی،
آفریقای جنوبی،

اسپانیا، سوئد،
 سوئیس، تایوان،

کراین،  تایلند، ترکیه، ا
 انگلستان، آمریکا،

 اروگوئه و ونزوئال.
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 )Schroders Economics( اینفوگرافیک ذیل صفحه در آخرین روز سال 2018 توسط موسسه اقتصادی شوردرز
کرده و به نهادهای دولتی،  گذاری جهانی تمرکز  منتشر شده است. این موسسه تحقیقات روی مدیریت سرمایه 
شرکت های خصوصی و اشخاص حقیقی در زمینه آینده پژوهی اقتصادی خدمات ارائه می کند.. بر اساس اخرین 
آمار اعالمی سرمایه درگردش موسسه شوردرز بیش از 500 میلیارد یورو ارزیابی شده است.
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روایت
گـزارش مـیـدانـی از سـطـح شـهـر

مارک های آشنا اما تقلبی
بــا  خــودرو  یدکــی  لــوازم  بــازار  وضعیــت  بررســی  بــرای 
می شــویم.  همــراه  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  بازرســان 
مصطفــی بهــادران، بــازرس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم 
کــه  یدکــی خــودرو اســت. او در ابتــدا توضیــح می دهــد 
کارکــرده با همین نام و با اطاع مشــتری  فــروش جنــس 
ع نیســت. امــا برخــی از فروشــندگان  خــاف قانــون و شــر
کارکــرده  جنــس  اســت  ممکــن  خــودرو  تعمیــرکاران  و 
بفروشــد. خــود  مشــتری  بــه  نــو  محصــول  نــام  بــه  را 
خــودرو  یدکــی  لــوازم  فروشــندگان  اتحادیــه  بــازرس 
یدکــی  لــوازم  فروشــندگان  معمــوال  می دهــد:  ادامــه 
چــرا  نمی کننــد.  کاری  چنیــن  مجــوز،  دارای  خــودرو 
می کنــد.  برخــورد  آن هــا  بــا  بازرســی  می داننــد  کــه 
کاال را  کــه مرتکــب چنیــن خطایــی می شــوند  کســانی 
در مکانهــای غیــر صنفــی خــود نگهــداری می کننــد و 
بــه همیــن خاطــر شناســایی و برخــورد بــا آن هــا ســخت 

می شــود.
کــه چنــدی  بهــاداران بــا اشــاره بــه تجربــه پرونــده ای 
می گویــد:  اســت،  داشــته  زمینــه  همیــن  در  پیــش 
مشــابه  عنواینــی  بــا  تقلبــی  جنس هــای  معمــوال 
ــه عنــوان  ــازار توزیــع می شــود. ب مارک هــای خــوب در ب
مثــال »Q1« یــک برنــد وارداتــی در زمینــه لنــت ترمــز 

بــازار  در   »1Q« برنــد  بــا  آن  تقلبــی  محصــول  کــه  بــود 
کننــده متخلــف حــروف برنــد  توزیــع شــد، یعنــی تولیــد 
بــه جــا  را جــا  کــره جنوبــی  کشــور  تولیــدی  محصــول 
محصــول  عنــوان  بــه  ظاهــر  همــان  بــا  و  بــود  نوشــته 
کننــده متقلــب  کــرده بــود. تولیــد  ایرانــی در بــازار عرضــه 
کارکــرده از  ایــن محصــول بــا جمــع آوری بدنــه لنــت ترمــز 
کوبانــدن و تعویــض نــوار لنــت روی آن،  تعمیرگاه هــا و 
کارکــرده را بــه عنــوان محصــول نــو بــه بــازار  لنــت ترمــز 

گریخــت! امــا  او شناســایی شــد  عرضــه می کــرد. 
ایــن  نیــز در  اتــاق اصنــاف  بــازرس  مرتضــی حســینی، 
بازرســی همــراه ماســت. او نیــز بــا اشــاره بــه تجربه  هــای 
می گویــد:  حــوزه  ایــن  متخلفــان  بــا  برخــورد  در  خــود 
ایــن محصــوالت و حاشــیه  فــروش  از  درآمــد حاصــل 
ــه  گرفت ــر  ــم در نظ ــا جرائ ــت. ام ــاد اس ــیار زی ــود آن بس س
کســانی  تعــداد  نیســت.  کافــی  متخلفــان  ایــن  بــرای 
کــه متوجــه تقلــب فروشــندگان متخلــف می شــوند  هــم 
کیان خصوصــی در  تعــداد شــا یعنــی  اســت.  محــدود 

ایــن مــوارد انــدک اســت. 
او ادامــه می دهــد: درخواســت مــا از مــردم ایــن اســت 
لنــت  نظیــر  مهمــی  محصــوالت  خریــد  هنــگام  در  کــه 
ترمــز، دیســک صفحــه، بلبرینــگ و... توجــه بیشــتری 

بــه اصالــت جنــس داشــته باشــند. 

خط قرمز، لنت ترمز
واحدهــای  از  یکــی  وارد  بــازرس  دو  ایــن  همــراه  بــه 
تخلــف  گــزارش  ایــن  از  پیــش  کــه  می شــویم  صنفــی 
تعمیرگاهــی  اســت.  شــده  ارائــه  اصنــاف  اتــاق  بــه  آن 
کــه لــوازم یدکــی هــم دارد. تعمیــرکار بــا  کوچــک اســت 
گــم  دیــدن چهــره آشــنای بازرســان دســت و پایــش را 
بــه  و  می زنــد  دو  دو  نگرانــش  چشــم های  می کنــد. 
کیــد می کنــد  تا اســت،  غیــر طبیعــی  رفتــارش  وضــوح 
دروغ  »مــن  می گویــد  چندبــار  و  نکــرده  تخلفــی  کــه 
ــرده  کارک ــم!«. نخســت منکــر وجــود لنت هــای  نمی گوی
در مغــازه اش می شــود و بعــد بــا دســت خــودش جعبــه 
کهنــه را بــاز می کنــد. می گویــد: »قیمــت  لنــت  ترمزهــای 
هــزار   80 نــو  لنــت  قیمــت  و  اســت  تومــان   30 این هــا 
کســانی اســتفاده  تومــان! از ایــن لنت هــا فقــط بــرای 

می خواهنــد!«. خودشــان  کــه  می کنــم 
بازرســان اتــاق اصنــاف بــه دقــت جعبه هــای لنــت ترمــز 
کارتــن  کارکــرده ای را در  را بررســی می کننــد تــا جنــس 
گــزارش شــده چیــزی  کننــد، امــا برخــاف آنچــه  نــو پیــدا 
تعمیــرگاه  صاحــب  و  نمی کننــد  کشــف  قفســه ها  در 
می گویــد »انبــاری نــدارم!«. مرتضــی حســینی دربــاره 
کــه ترســی در دل ایــن  ایــن بازدیــد می گویــد: »همیــن 
ــوع  ــع وق ــادی مان ــد زی ــا ح ــد ت ــته باش ــود داش ــراد وج اف

می شــود.« جــرم 

با متخلفان برخورد می کنیم
یدکــی  لــوازم  فروشــندگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
بــاره  ایــن  در  مشــهد  ســنگین  و  ســبک  خودروهــای 
دوم  دســت  جنــس  کســی  مــا  صنــف  در  می گویــد: 
نمی فروشــد، البتــه در صنــف مــا دیســک  صفحه هــای 
فروختــه  عنــوان  همیــن  بــا  مشــتریان  بــه  تعمیــری 
کوبــی و تعمیــر از آن اســتفاده  کــه پــس از لنــت  می شــود 
می شــود و مشــکلی را بــرای خــودرو ایجــاد نمی کنــد. 

گشت بازرسی از بازار سیاه لوازم یدکی خودرو روایت نیم روزه 
گرفته است خ ارز، رونق  گرانی نر که با 

کیفیت زننده! گول زننده تا  از قیمت 

خ ارز، به طور میانگین شاهد افزایش ۳00 درصدی قیمت لوازم یدکی خودرو   سلطانی- پس از تالطم نر
آبان  تا   97 سال  ابتدای  از  سمند  خودرو  صفحه  دیسک  مثال  عنوان  به  بودیم.   97 سال  9ماهه  در 
در  است.  داشته  قیمت  افزایش  درصد   ۵00 حدود  مدت  همین  در  بلبرینگ  انواع  و  درصد   400 حدود  ماه 
چنین شرایطی، اولین پیامد رشد سرسام آور قیمت ها تحمیل فشار اقتصادی به خانوار است. اما مشکل 
پیامد  دارد.  و  داشته  همراه  به  دیگری  حواشی  همیشه  بی قاعده،  گرانی  و  نمی شود  ختم  جا  همین  به 
بازار  نیز  خودرو  یدکی  لوازم  قیمت  افزایش  است.  تقلبی  جنس های  تکثیر  و  سیاه  بازار  گرفتن  رونق  دیگر، 
با  خودرو  یدکی  لوازم  اوراق فروشی  یا  فروشی  مستعمل  است.  گرفته  دوباره  جانی  محصوالت  این  سیاه 
که  همین نام و به صورت رسمی در شهر انجام می شود و در این زمینه ممنوعیت قانونی وجود ندارد چرا
فروشنده جنس را با همین عنوان و با قیمت پایین تر نسبت به جنس نو به مشتریان خود می فروشد. اما 
آن  استاندارد  که  ترمز  لنت  مثل  خودرو  کارکرده  قطعات  از  برخی  فروش  که  می شود  شروع  آنجا  از  مشکل 
گرفتن ماهی از این آب گل آلود به سرشان می زند. اجباری است، خطا می باشد و برخی سودجویان هوس 
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کــردن بــا  امــا فــروش یکســری لــوازم مســتعمل بــازی 
جــان مــردم اســت. بــه عنــوان مثــال فــروش قطعــات 
مســتعمل جلوبنــدی خــودرو، لنــت ترمــز، تســمه تایــم 

اســت. خطرآفریــن  مــوارد  جملــه  از  و... 
کارگاه هــای  برخــی  می دهــد:  ادامــه  اردکانــی  علیرضــا 
زیــر زمینــی ایــن قطعــات را در بــازار تعمیــر می کننــد و 
کیــد  تا غیــر مجــاز می گذارنــد.  تعمیــرکاران  اختیــار  در 
تعمیــرکاران  ایــن  غیرمجــاز!«.  »تعمیــرکاران  می کنــم 
مــردم  فرآینــد تعمیــر خودروهــای  ایــن قطعــات در  از 
از  را  نــو  عــوض هزینــه قطعــه  و در  اســتفاده می کننــد 
ع  کــه امــری خــاف اخــاق، خــاف شــر مــردم می گیرنــد 
و خــاف قانــون اســت. مــا نیــز در اتحادیــه فروشــندگان 
و  مخالفیــم  مســئله  ایــن  بــا  خــودرو  یدکــی  لــوازم 

خواســتار رســیدگی بــه ایــن چالــش هســتیم. 
وی می افزایــد: دربــاره جــرم انــگاری فــروش محصــوالت 
کننــد امــا  اینچنیــن بایــد مســئوالن قضایــی اظهــار نظــر 
کــه وقتــی جنــس نامرغــوب  کل واضــح اســت  به طــور 
ــه مــردم  ــی و جانــی ب و مســتعمل موجــب خســارت مال
قضایــی  دســتگاه  طریــق  از  مســئله  ایــن  بایــد  شــود 

ــود. ــری ش پیگی
رئیــس اتحادیــه صنــف فروشــندگان لــوازم یدکــی ضمــن 
کاری انجــام  کســی چنیــن  بیــان اینکــه در صنــف مــا 
نمی دهــد و در صــورت مشــاهده بــا او برخــورد خواهیــم 
ــیم  ــته باش ــازاری داش ــک روز ب ــدوارم ی ــت: امی گف ــرد،  ک
کــه ثبــات قیمــت داشــته باشــد و عــاری از اجنــاس فاقــد 

کیفیــت باشــد.

کند مجلس شورای اسالمی قانون را اصالح 
می زنیــم.  ســر  هــم  دیگــر  صنفــی  واحــد  چنــد  بــه 
چینــی  کاالی  اســم  بــه  نشــان  و  بی نــام  جعبه هــای 
می آیــد.  چشــم  بــه  وفــور  بــه  خریــد  کتــور  فا بــدون 
ملــزم  و  می گیرنــد  تذکــر  تــک  بــه  تــک  متخلفــان 

می شــوند ظــرف مدتــی معلــوم بــرای تکمیــل پرونده شــان بــه بازرســی اتــاق اصنــاف 
کننــد.  مراجعــه 

مدیــر بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف مشــهد، در همیــن رابطــه می گویــد: جرائــم در 
کافــی بازدارنــده  گرفتــه شــده بــرای متخلفــان در قانــون نظــام صنفــی بــه انــدازه  نظــر 
ــت و  ــر اس ــکان پذی ــامی ام ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــون تنه ــن قان ــاح ای ــت. اص نیس

بایــد انجــام شــود.
امیــر دلــداری ادامــه می دهــد: دســتگا ه های نظارتــی بــا متخلفــان برخــورد می کننــد. 
کافــی را داشــته  امــا مــردم نیــز بایــد در خریــد محصــوالت مهمــی نظیــر لنــت ترمــز دقــت 

کاالهــای تقلبــی را نخورنــد.  گــول ارزان بــودن  باشــند و 
کــز  کاال می گویــد: خریــد از مرا وی ضمــن دعــوت مــردم بــه دقــت بیشــتر در خریــد 
کار منطقــی اســت.  معتبــر و همینطــور تقبــل هزینــه بیشــتر بــرای خریــد جنــس بهتــر 
ــازار بی دلیــل نیســت. مــردم  ارزان بــودن غیــر منطقــی نســبت بــه ســایر اجنــاس در ب

ــز داشــته باشــند. ــار اصنــاف باشــند و خــود مراقبتــی نی کن ــد در  بای

مجازات ها بازدارنده نیست
اصنــاف  اتــاق  نظــارت  و  بازرســی  مدیــر  بــا  نیــز  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
طبــق  می گویــد:  رابطــه  همیــن  در  کریــم  حمیدرضــا  اســت.  عقیــده  هــم   مشــهد 
کارکــرده بــه عنــوان جنــس نــو مصــداق تقلــب اســت و بــا  قانــون فــروش جنــس 
متخلــف برخــورد می شــود. بــر اســاس قانــون نظــام صنفــی، مرتکبــان ایــن جرائــم 
را  آن  واقعــی  قیمــت  بــا  شــده  فروختــه  کاالی  ارزش  ما به التفــاوت  ۲برابــر  بایــد 
ــا  ــه آن ه ــرم، جریم ــن ج ــرار ای ــورت تک ــد و در ص کنن ــد  ــه پرداختن ــوان جریم ــه عن ب

4برابــر خواهــد شــد.
ــا  وی ادامــه می دهــد: همچنیــن طبــق قانــون تعزیــرات حکومتــی، متقلبــان یــک ت
ــان زده  کسب ش ــه  ــف روی پروان ــر تخل ــوند و مه ــه می ش ــب جریم ــزان تقل ــر می ۲ براب
کــه بــه منظــور برخــورد بــا متخلفــان امــکان پلمــب  می شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
واحــد صنفــی متخلــف تــا 6 مــاه وجــود دارد. همچنیــن متخلفــان بایــد خســارت 
کننــد ضمــن اینکــه امــکان پلمــپ واحدهــای  کی خــود را پرداخــت  وارد شــده بــه شــا

ــا 6 مــاه وجــود دارد. متخلــف ت
ج شــده  کــد 10 رقمــی اداره اســتاندارد بایــد در روی تمــام محصــوالت تولیــد ایــران 
کننــده  کــد بــه شــماره 10001517 بایــد مشــخصات تولیــد  باشــد و بــا پیامــک ایــن 
کــردن  محصــول برایتــان ارســال شــود. همچنیــن در خریــد اجنــاس خارجــی، توجــه 

بــه نــوع بســته بندی و خریــد از فروشــگاه های معتبــر می توانــد راهگشــا باشــد.

علیرضا اردکانی
رئیس اتحادیه صنف 

فروشندگان لوازم یدکی 
خودروهای سبک و 

سنگین مشهد:
فروش لوازم مستعمل 
توسط واحدهای غیر 

کردن با  مجاز بازی 
جان مردم است. به 
عنوان مثال فروش 
قطعات مستعمل 
جلوبندی خودرو، 

لنت ترمز، تسمه تایم 
و... از جمله موارد 

خطرآفرین است

گرفته  جرائم در نظر 
برای این متخلفان 

کافی نیست. تعداد 
که متوجه  کسانی هم 

تقلب فروشندگان 
متخلف می شوند 

محدود است
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داستان
در محضر پیشکسوتان صنفی

کالس بیشتر درس نخواندم و دلیل ترک تحصیلم  من ُنه 
که معلم مدرسه انجام می داد و این  تنبیه های شدید بدنی بود 
باعث شد تا ما به فکر تالفی این اقدام معلم باشم...

کار فرش آشنا شدید؟ از خودتان بگویید؛ چگونه با 
ســه  دارای  و   1315 متولــد  هســتم  احدیــان  رضــا 
بهــزاد احدیــان در  کــه  پســر  فرزنــد  فرزنــد دختــر و دو 
کربــای4 بــه شــهادت رســید و فرزنــد دیگــرم  عملیــات 
روزنامــه  مدیرمســئول  احدیــان  محمدســعید  دکتــر 
کار فــرش بــه  خراســان اســت. نحــوه آشــنایی مــن بــا 
کنــار پــدر در مغــازه قمــاش  کــه در  دورانــی برمی گــردد 
مشــتری های  از  تعــدادی  زمــان  آن  می کــردم.  کار 
پــدر فرش هایــی را بــرای فــروش بــه مغــازه می آوردنــد 
فــرش  کار  در  بزرگ تــرم  بــرادر  فعالیــت  ســمتی،  از  و 
کار فــرش عاقه منــد شــوم.  نیــز زمینــه ای شــد تــا بــه 
کنــون  کــه وارد ایــن صنــف شــدم و تا بیست ســاله بــودم 

هســتم. دســت باف  فــرش  کار  در  نیــز 

درستان چطور بود حاج آقا؟
دلیــل  و  نخوانــدم  درس  بیشــتر  کاس  ُنــه  مــن 
کــه  بــود  بدنــی  شــدید  تنبیه هــای  ترک تحصیلــم 
مــا  معلــم  زمــان  آن  مــی داد.  انجــام  مدرســه  معلــم 
کــه یکــی از آن هــا مــن بــودم، به شــدت بــا  پنــج نفــر را 
چــوب درخــت عنــاب مــی زد و ایــن باعــث شــد تــا مــا 
به فکــر تافــی ایــن اقــدام معلــم باشــیم و بــا پنــج ِقرانــی 
نزدیــک  اسلحه فروشــی  از  بودیــم،  کــرده  جمــع  کــه 
کــه مغــازه دار آن آقــای حریــری  حرم مطهــر امام رضــا)ع( 
را در  آتــش زا  مــاده  ایــن  بــاروت بخریــم؛ ســپس  بــود، 
در  و  گذاشــتیم  کار  می نشســت،  معلــم  کــه  مکانــی 
کبریــت، بــاروت را آتــش زدیــم  یــک فرصــت مناســب بــا 
بــاروت رســید،  بــه محــل تجمــع  کــه شــعله  و زمانــی 

مــا  ایــن شــیطنت  رفــت! )می خنــدد(  هــوا  بــه  معلــم 
کــه در سراســر ایــران دربــاره مــا  پنــج نفــر باعــث شــد 
بنویســند. بــه »عنصرهــای نامطلــوب« مشــهور شــدیم 
ــه  ــور ب ــدند و مجب ــا نش ــام م ــه ثبت ن ــر ب ــدارس حاض و م
کار و  ترک تحصیــل شــدیم و از همــان ســن وارد بــازار 

شــدم. تجــارت 

که پسرها شغل  شما را ادامه ندادند؟ چه شد 
دکتــر  مــن،  پســر  تنهــا  آقابهــزاد،  شــهادت  بعــداز 
ایــن  بــه  عاقــه ای  کــه  بــود  احدیــان  محمدســعید 
یــا  بــه همیــن خاطــر، هیــچ گاه توصیــه  کار نداشــتند. 
کننــد،  کــه حرفــه و شــغل فــرش را انتخــاب  پیشــنهادی 
روزنامه نــگاری  حرفــه  در  کنــون  هم ا ایشــان  و  نکــردم 

که 62 سال در این حرفه مشغول به فعالیت است گفت و گو با حاج رضا احدیان از اعضای صنف فرش مشهد 

نقش بی مهری بر چهره فرش دست باف

راحلــه حســین زاده - به گفتــه خــودش، 8۲ســال دارد. تیــپ و ظاهــرش نیــز  
کســتری، عینــک و پالتــوی بلند ســورمه ایش  همین طــور اســت؛ کاله قــره کل خا
آدم را یــاد پدربزرگ هــای مهربــان می انــدازد. امــا باوجــود همــه ایــن  مشــخصات، 
خوش مشــرب  شــاد،  نمی رســد.  نظــر  بــه  خســته  ســالمندی  به هیچ  وجــه  او 
و ســرزنده اســت و خــودش ایــن روحیــه را مدیــون اعتیــاد بــه ورزش می دانــد. 
قریب بــه  کــه  اســت  مشــهد  فــرش  بــازار  قدیمی هــای  از  احدیــان  حاج رضــا 
کنــون، عمــر خــود را صــرِف نقــش زیبــای زیــر پــای  6۲ســال، از ایــام جوانــی تا
کــرده اســت. او مثــل تمــام بازاری هــای قدیمــی ، جوانمــردی و مــروت  ایرانیــان 
گــود زورخانــه آموختــه بــا دیگــران  کــه در  گــره زده اســت و ایــن رســم را  کار  را بــا 
ک می گــذارد. حاج رضــا عالوه بــر فعالیت هــای صنفــی در بــازار فــرش  بــه اشــترا

آســتان قدس رضوی  پهلوانــی  کشــتی  و  باســتانی  ورزش  مســئولیت  مشــهد، 
ــا همچنــان ماننــد روزهــای جوانــی پــرکار و شــاداب باشــد. را نیــز برعهــده دارد ت
ــازار فــرش نمی شناســند؛  ــوان فــردی سرشــناس در ب ــی مشــهد او را تنهــا به عن اهال
کــرده اســت. او پــدر  حاج رضــا فرزندانــی خــوش  آوازه همچــون خــود را نیــز تربیــت 
شــهید اســت؛ یکی از پســرهایش در جبهه های حق علیه باطل به شــهادت رســید 
و دومــی مدیرمســئول روزنامــه خراســان اســت. بــه همین دلیــل، حاج رضا با فضای 
کــرده  رســانه آشناســت و همیــن موضــوع گفت وگــو بــا او را آســان تر و البتــه جذاب تــر 
اســت. با او خاطرات دوران مدرســه  اش، فعالیت ها و چالش های صنفی بازار فرش 
کردیــم. آنچــه در ادامــه می خوانیــد، حاصــل گپ وگفتــی  و تجربیــات ویــژه اش را مــرور 
کــرده اســت. گــرم  کــه صمیمیــت و نشــاط حاج رضــا احدیــان آن را  زمســتانی اســت 
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کار انقالب  که اعتقاد به پیش برد  در بین بازاریان فرش مشهد، اشخاص انقالبی بسیاری بودند 
گرفته تا  داشتند و تالش های بسزایی در شکل گیری انقالب می کردند. از پخش اعالمیه ها 
شرکت در راه پیمایی ها و حضور در جلسات ازجمله فعالیت های انقالبی این صنف بود

کــه یکــی  موفــق هســتند و مدیریــت روزنامــه خراســان را 
کشــور اســت، برعهــده دارنــد و  از روزنامه هــای پرتیــراژ 

کار خــود موفــق هســتند. کــه در  خــدا را شــکر 

 
ً
حـدودا شـما  انقـالب،  بـه  منتهـی  سـال های  در 
چهل سـاله بودیـد؛ از آن زمان هـا برایمـان بگوییـد. 
فرش  فروش هـای مشـهدی در فراینـد انقـالب چقـدر 

بودنـد؟ فعـال 
انقابــی  اشــخاص  مشــهد،  فــرش  بازاریــان  بیــن  در 
کار انقــاب  کــه اعتقــاد بــه پیش بــرد  بســیاری بودنــد 
داشــتند و تاش هــای بســزایی در شــکل گیری انقــاب 
شــرکت  تــا  گرفتــه  اعامیه هــا  پخــش  از  می کردنــد. 
ازجملــه  جلســات  در  حضــور  و  راه پیمایی هــا  در 
مــن  خــود  و  بــود  صنــف  ایــن  انقابــی  فعالیت هــای 
به جهــت  و  بــودم  فعــال  انقــاب  کش وقــوس  در  نیــز 
روحانیــون  از  یکــی  بــا  کــه  فامیلــی  نســبت  و  عاقــه 
انقابــی داشــتم، در فعالیت هــای انقابــی و تظاهــرات 
مســاجد  در  زمــان  آن  می کــردم.  شــرکت  خیابانــی 
خیابــان  واقــع در  امام حســن مجتبی)ع(  و  کرامــت 
برگــزار  خصوصــی  و  محرمانــه  جلســات  فردوســی، 
کــه در آن هــا حضــور می یافتــم. عاوه بر ایــن،  می شــد 
تبعیــدگاه  کــه در  بــه مســائل روحانیــون برجســته ای 
مالــی  تمکــن  به جهــت  و  می کــردم  رســیدگی  بودنــد، 
ــه ایــن امــور نیــز می پرداختــم. ــه داشــتم، ب ک مناســبی 

فعالیت هـای شـما فقـط محـدود بـه فـرش مشـهد و 
داخـل کشـور بـوده اسـت یـا اینکـه صـادرات به سـایر 

کشـورها را نیـز انجـام می دهیـد؟
ــد  ــهرها مانن ــایر ش ــرش س ــهد، روی ف ــرش مش ــر ف عاوه ب
ــادرات  ــاره ص ــم. درب کار می کن ــز  ــان نی ــم و اصفه ــز، ق تبری
کــه هفت هشــت ســال قبــل، بــه  فــرش هــم بایــد بگویــم 
آمریــکا فــرش صــادر می کــردم، امــا به دلیــل مشــکات ایــن 
کار را ادامــه نــدادم. بایــد در ســال، یــک یــا دوبــار بــه آمریــکا 
کار  کنــم و همیــن  ــه امــور فــروش رســیدگی  ــا ب می رفتــم ت
کــرده بــود. درنهایــت، باوجــود اســتقبال خوبــی  را ســخت 
کــردم و دیگر  کار را تعطیل  کــه از فــرش ایرانــی می شــد، آن 

در حــوزه صــادرات فعالیــت نمی کنــم.

سبک وسیاق کار فرش با قدیم چه فرقی کرده است؟
ــناخت،  ــران« می ش ــام »ای ــا ن ــرش را ب ــا ف ــم، دنی در قدی
ــن  ــن چی ــت. همی ــا باالس کل دنی ــد در  ــون تولی کن ــا ا ام
بهتریــن فــرش دســت باف را می بافــد. ترکیــه بهتریــن 
افغانســتان،  کســتان،  پا می کنــد.  تولیــد  را  فرش هــا 
فــرش  نیــز  اروپایــی  کشــورهای  حتــی  و  هندوســتان 
ایرانــی  فــرش  کار  یک چهــارم  قیمــت  بــه  و  می بافنــد 

و  انقــاب  پــس از  می-کننــد.  عرضــه  را  محصولشــان 
ایــران  بــه  اروپــا،  و  آمریــکا  ماننــد  دشــمنانی  باوجــود 
اجــازه صــادرات فــرش داده نمی شــود و همیــن موضــوع 
کار فــرش بســیار ســخت تر شــده  کنــون  کــه ا باعــث شــده 

باشــد.

کسی خریدار فرش ایران نیست؟ یعنی دیگر 
دنیــا  فرش هــای  به نســبت  مــا  کشــور  فرش هــای 
گران بــودن مــواد اولیــه  کــه یــک دلیــل آن  گران تــر اســت 
کــم  ایــن صنعــت بــوده و ازطرفــی، قــدرت خریــد مــردم 
کد شــدن بــازار فــرش دســت باف  کــه منجربــه را شــده 
ح هــای  می شــود. ازطرف دیگــر، فــرش ماشــینی بــا طر
ــتری ها را  ــب، مش ــت مناس ــوب و قیم ــت خ کیفی ــا،  زیب
به ســمت خــود می کشــاند و ایــن موضــوع منجربــه ایــن 
کســی فــرش دســت باف نخــرد و بــازار آن  کــه  می شــود 

کــد باشــد. را

کشـور ماسـت. چگونه این  بافندگی فرش متعلق به 
ج از ایـران صـادر شـد و  کشـورهای خـار صنعـت بـه 
کنـون توانایـی تولیـد فـرش دارنـد و بـه رقبایـی بـرای  ا

فـرش ایـران تبدیـل شـده اند؟
کــه تنهــا بــه فکــر منافــع خــود بودنــد،  متأســفانه افــرادی 
بافنــده و اســتادکارهای ایرانــی را بــه هندوســتان بردنــد 
کشــورها  و نقشــه ها، رنگ آمیــزی و بافــت مــا را بــه ســایر 
ایرانــی  کارهــای  شــبیه  به انــدازه ای  و  دادنــد  نشــان 
کــه تشــخیص اینکــه فــرش هنــدی اســت یــا  هســتند 
ایرانــی ممکــن نیســت. ازطرفــی، قیمــت آن یک ســوم 
کــه نقشــه، رنــگ و  بــوده و زمانــی  فرش هــای ایرانــی 
بافــت یکســان باشــد، طبیعتــًا خریــدار به ســمت قیمــت 
مناســب تر مــی رود. درحال حاضــر فرش هــای چینــی، 
ترکیــه ای و هنــدی بــه رقبایــی بــرای فرش هــای ایرانــی 
ــوز هــم مــا فرش هایــی تولیــد  تبدیــل شــده اند، امــا هن
کــه دنیــا نتوانســته ماننــد آن را ببافــد؛ ماننــد  می کنیــم 
فرش هــای قــم، اصفهــان، تبریــز و برخــی فرش هــای 
بااین حــال،  اســت.  بی نظیــر  دنیــا  در  کــه  مشــهد 
گســترده نیســت و  کــه در ســطح  مشــکل ایــن اســت 

قیمت هــا نیــز باالســت.

گذاشته است؟ آیا نوسانات ارز بر بازار فرش نیز اثر 
کاهش  کــه باعث رکود در بــازار و  بلــه، بســیار! به گونــه ای 
تولیــد شــده اســت. دلیــل آن هــم افزایــش چهاربرابــری 
ــخ، پشــم، رنــگ و به طــورکل قیمــت  قیمــت ابریشــم، ن
مــواد اولیــه اســت. باوجــود ایــن مشــکات، همچنــان 
قیمت هــا  امــا  هســتند،  فعــال  تولیــدی  واحدهــای 
بکنیــم  نمی توانیــم  هــم  صــادر  ازطرفــی،  و  باالســت 
کــه آن تعــداد خریــدار  و تنهــا فــروش در داخــل داریــم 
نیــز از ســر عاقــه و تعصــب فــرش خریــداری می کننــد.

کـه تولیدکننـدگان  آیـا افزایـش قیمت هـا باعـث شـده 
کننـد؟ از مـواد اولیـه بی کیفیـت اسـتفاده 

تعــدادی از تولیدکننــدگان بــا افزایــش قیمت هــا بــه ایــن 
کــه از مــواد اولیــه بی کیفیــت اســتفاده  ســمت رفتنــد 
خوردنــد.  شکســت  و  نخریدنــد  مــردم  امــا  کننــد، 

گــران اســت  کیفیــت فــرش خــوب اســت، امــا  کنــون  ا
اجنــاس  نقشــه ها،  بــا  می تواننــد  تولیدکننــدگان  و 
کــه نظــر  مرغــوب و رنگ آمیزی هــا فرش هایــی ببافنــد 

کنــد. مشــتری را جلــب 

کیفیـت فـرش مشـهد چگونـه اسـت؟ و تفـاوت فـرش 
کـه یـک فـرش را  مشـهد بـا سـایر شـهرها در چیسـت 

به نـام یـک منطقـه می شناسـند؟
اجــرت  و  بافــت  رنگ آمیــزی،  نقشــه،  شــهر  هــر 
کــه آن را از بقیــه متمایــز  مخصــوص بــه خــود را دارد 
وجــود  ناپســند  رنــگ  یــک  تبریــز،  فــرش  در  می کنــد. 
نــدارد و خوش ســلیقه هســتند. فــرش قــم و اصفهــان 
ــی  گاه ــهد،  ــرش مش ــا در ف ــتند، ام ــور هس ــز همین ط نی
ــپوت  ــا س ــد ی ــد باش ــه نبای ک ــی رود  کار م ــه  ــی ب رنگ های
کــم می کنــد.  کــه دوام فــرش مشــهد را  زده نمی شــود 
ــز  ــه از تبری ک باوجودایــن، مشــهد فرش هایــی هــم دارد 
کلی نیســت. کــم بوده و در ســطح  بهتــر اســت امــا تولیــد 

رنـگ  فقـط  مشـهد  فـرش  مشـکل  می رسـد  نظـر  بـه 
از  کـه  مشـهد  فـرش  قدیمـی  بـازار  نیسـت.  پـود  و 
نمادهـای هویتـی شـهری بـود نیـز سال هاسـت حـال 
خوشـی ندارد. مدیریت شـهری بنا داشـت این بازار 

کنـد. سـرانجام آن چـه شـد؟ را مرمـت و احیـا 
ــازار قدیــم فــرش مشــهد قدمــت بســیار زیــادی دارد و  ب
کنــون ســقف بــازار متزلــزل اســت و بــا تکانــی می ریــزد.  ا
کار مرمــت و احیــای آن را انجــام  قــرار بــود شــهرداری 
کنــون هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت؛  دهــد، امــا تا
کننــد و مبالغــی  کمــک  گــر قالی فروشــان بــازار نیــز  حتــی ا
کار راه نمی افتــد.  بگذارنــد، بازهــم به طــور صددرصــد 
کار را انجــام دهــد و ســقف بــازار را  بایــد شــهرداری ایــن 

کنــد. بازســازی 

کنونـی اقتصـاد ایـران، توصیه هـای افـراد  در شـرایط 
راهگشـا  می توانـد  شـما  مثـل  سردوگرم چشـیده ای 
فـرش  بـازار  در  رونـق  ایجـاد  بـرای  راهـی  آیـا  باشـد. 

دارد؟ وجـود 
کــه بــا نامایمــات  فــرش بایــد مســئولی داشــته باشــد 
می شــود،  تقلــب  بافــت  در  گــر  ا یعنــی  کنــد؛  برخــورد 
گــر هــم تولیــد شــد، اجــازه  جلــوی تولیــد آن را بگیــرد و ا
ج ندهــد؛ زیــرا ایــن موضــوع برای  صــادرات آن را بــه خــار
بافتــه  قــره کل  فــرش  گــر  ا اســت.  ننــگ  فــرش مشــهد 
شــود، نقشــه و رنگ آمیــزی فــرش خــوب باشــد و دولــت 
کنــد، فــرش می توانــد یــک صنعــت درآمــدزا  کمــک  هــم 
کشــور باشــد و اســتقبال خوبــی هــم می شــود. بــرای 

حرفی یا سخنی با اتحادیه تان؟
را  خــود  وظیفــه  به طورکامــل  مشــهد  فــرش  اتحادیــه 
فــردی  نیــز  مخملــی  هــادی  آقــای  می دهــد.  انجــام 
به خوبــی  را  کار  و  و زحمتکــش هســتند  فعــال  بســیار 
تولیــد،  در  اتحادیــه  گــر  ا البتــه  می دهنــد؛  انجــام 
کنــد، باعــث رونــق  رنگ آمیــزی و نقشــه فــرش دخالــت 
کار فــرش مشــهد می شــود. همچنیــن نظــارت بیشــتری 

گیــرد. کار فــرش صــورت  بایــد بــر 

که تنها به فکر منافع  متأسفانه افرادی 
خود بودند، بافنده و استادکارهای 

ایرانی را به هندوستان بردند و نقشه ها، 
کشورها  رنگ آمیزی و بافت ما را به سایر 
کارهای  نشان دادند و به اندازه ای شبیه 

که تشخیص اینکه فرش  ایرانی هستند 
هندی است یا ایرانی ممکن نیست
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اصناف
گفت وگو با روسای اتاق های اصناف استان

گپ وگفتی با مهدی امیدوار رئیس اتاق اصناف بجنورد  

توسعه واحدهای صنفی هدفمند شود

اتاق اصناف بجنورد چند اتحادیه و واحد صنفی دارد؟
اتاق اصناف بجنورد 43 اتحادیه و 1۲هزار واحد صنفی 
به  مربوط  ما  شهر  در  صنفی  واحد  بیشترین  دارد. 
گمان می کنم این موضوع در  اتحادیه خواروبار است. 

تمام شهرها مشترک باشد.

از  بعد  و  اخیر  سال های  در  اعضا  تعداد  تغییرات 
انقالب چگونه بوده است؟

عواملی  به خاطر  صنفی  واحدهای  تعداد  100درصد 
ایجاد  در  دولت ها  ضعف  و  جمعیت  افزایش  مانند 
از  یکی  است.  یافته  افزایش  جوانان،  برای  اشتغال 
سرانه  بنابراین  است؛  اشتغال زایی  دولت ها،  وظایف 
کشورهاست.  واحدهای صنفی ما خیلی بیشتر از سایر 
سرانه  پیشرفته،  کشورهای  و  ژاپن  در  مثال  به عنوان 
واحد صنفی نسبت به جمعیت یک به ۲00 است؛ اما 

در بجنورد این نسبت 1 به 10 است. البته یکی از دالیل 
می توان  را  انقاب  از  بعد  صنفی  واحدهای  افزایش 
بازارهای  ایجاد  آن  به تبع  و  فناوری  توسعه  و  رشد 
کامپیوتر و تجهیزات الکترونیک  جدید مانند موبایل، 

برشمرد.

تعداد زیاد واحدهای صنفی چه مشکالتی را ایجاد 
می کند؟

رقابت شدید و زیادی ایجاد شده و در نتیجه تخلفات 
گستردگی بازار موجب  هم زیاد شده است و از طرفی 

می شود هزینه های واحد صنفی تأمین نشود.

پروانه های  صدور  برای  محدودیتی  قانون گذار  آیا 
صنفی قائل نیست؟

سقف  و  شغلی  حریم  مانند  محدودیت هایی  قبا   
واحد صنفی در قانون وجود داشت، اما از زمان دولت 
شد  برداشته  صنفی  واحد  سقف  احمدی نژاد،  آقای 
واقعا  موضوع  این  و  یابد  افزایش  اشتغال  میزان  تا 

کرد. کسب وکار را نابود 

در بحث نظارت بر بازار چه نظری دارید؟
اصناف  فقط  بازار  مجموعه  که  داریم  اعتقاد  ما 
نیستند، بلکه آخرین حلقه ارتباطی بین تولیدکننده، 
کاسب ها هستند.  با مردم،  و پخش کننده  وارد کننده 
و  تولیدکننده  سراغ  نظارتی  دستگاه های  چرا 
پخش کننده و انباردار نمی روند و روی خرده فروش ها 
کاسب های جزء در بازار متمرکز می شوند؟ ما اعتقاد  و 
که این نظارت ها به صورت شدیدتر از آنچه برای  داریم 
اصناف وجود دارد، باید روی تولیدکنندگان و دالل ها 
واحدهای  به  بزرگ  ایرادهای  از  یکی  شود.  اعمال 
ارزاق  بابت  4۲00تومانی  دالر  که  است  این  نظارتی 
کردند، اما هیچ  کامپیوتر و موبایل پرداخت  عمومی و 
نکردند. اعمال  دولتی  ارز  مصرف  شیوه  روی  نظارتی 
کاالها را  که برخی واردکننده ها این  همین باعث شد 
خ دالر 10هزارتومانی به واحدهای صنفی بفروشند  با نر
سود  نکنند.  ارائه  کاسب  به  هم  کتوری  فا حتی  و 
اصناف  روی  نظارت  اما  می برند،  آن ها  را  میلیاردی 

خرده فروش اعمال می شود.

خراسان  استان  مرکز  به عنوان  بجنورد  اصناف 
شمالی، با چه چالش های مواجه اند؟

که درآمد بازاری ها   یکی از مشکات بزرگ ما این است 
کسبه ما مستأجر هستند، بنابراین  کم شده و بیشتر 
و  اتحادیه دچار مشکل اند  برای تمدید حق عضویت 

توان پرداخت آن را ندارند.
اتـاق اصنـاف هـم  در ایـن شـرایط درآمـد اتحادیه هـا و 
ایـن موضـوع مختـص بجنـورد  البتـه  کاهـش می یابـد. 
شـهرهای  در  اصنـاف  اتاق هـای  از  خیلـی  نیسـت. 
دیگـر هـم بـا ایـن مشـکل روبـه رو شـدند. یکـی دیگـر از 
مشـکات بـزرگ اصنـاف در بجنـورد، واحدهـای فاقـد 
بـزرگ  از مشـکات  ایـن یکـی  کـه  پروانه کسـب هسـتند 
بـزرگ  اسـت.  خراسـان  اصنـاف  اتاق هـای  مشـترک 
ثبت شـده،  صنفـی  واحـد  1۲هـزار  عاوه بـر  بجنـورد  در 
پروانه کسـب  بـدون  صنفـی  واحـد  ۲هـزار  حـدود 
همدلـی  باوجود ایـن،  هسـتند.  فعالیـت  مشـغول 
میـان اتحادیه هـا و ارتبـاط خوبشـان بـا اتـاق اصنـاف و 

معصومه مؤمنیان - اصناف با ایجاد بیش از سه میلیون شغل، یکی از ارکان مهم در اقتصاد ایران به شمار می آیند  
کشور پهناورمان ایران، با چالش ها و فرصت  های متفاوتی رو به رو  گون  گونا که با توجه به جغرافیای مناطق 
هستند؛ ازاین رو، در هر شماره از ماهنامه اتاق اصناف مشهد قصد داریم به معرفی سایر صنوف در شهرهای 
ایران بپردازیم. در این شماره برای آشنایی با وضعیت اصناف بجنورد، سراغ مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف 
بجنورد رفته ایم. خراسان شمالی با 8 اتاق اصناف دارای ۲4 هزار و ۵9۳ واحد صنفی پروانه دار می باشد و این 
استان به مرکزیت بجنورد با جمعیت حدود ۳۲8هزارنفری، اقتصاد اول خراسان شمالی محسوب می شود. در 
که در قالب 4۳ اتحادیه فعالیت می کنند. همچنین طبق  این شهر بیش از 1۲ هزار واحد صنفی ثبت شده است 
برخی آمارها، دوهزار واحد صنفی بدون پروانه در مرکز استان خراسان شمالی فعالیت می کنند. بااین حساب به 
ازای هر ۲۳ نفر شهروند بجنوردی، یک واحد صنفی فعال در این شهر وجود دارد که طبق گفته امیدوار، این نسبت 

در مقایسه با کشورهای پیشرفته چهاربرابر است! شما را به همراهی این گفت وگوی جذاب دعوت می  کنیم.

اتاق اصناف تنها منبع درآمدش همان 
حق عضویت واحدهای صنفی است؛ 

اما درعین حال انتظارات از ما زیاد 
است، به ویژه در بخش بازرسی و 

کفاف  نظارت بر بازار، ولی منابع مالی ما 
چنین هزینه هایی را نمی دهد
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همین طـور زیرسـاخت های اداری اتـاق و ارتباط خوب 
ظرفیت هایـی  جملـه   از  کمیتـی  حا دسـتگاه های  بـا 

داریـم. بجنـورد  اصنـاف  اتـاق  در  کـه  اسـت 

چه  با  را  بجنورد  اصناف  اتاق  مالی،  منابع  کمبود 
کرده است؟ چالشی رو به رو 

ماست.  بزرگ  دغدغه های  از  یکی  مالی  بحث های 
بار مالی  که هیچ  اتشکل هایی است  تنه  اصناف جزو 
درآمدش  منبع  تنها  اصناف  اتاق  ندارد.  دولت  برای 
اما  است؛  صنفی  واحدهای  عضویت  حق  همان 
درعین حال انتظارات از ما زیاد است، به ویژه در بخش 
کفاف  ما  مالی  منابع  ولی  بازار،  بر  نظارت  و  بازرسی 

چنین هزینه هایی را نمی دهد.
منابع  از  یکی  قانون،  طبق  که  است  درحالی  این 
که  است  جرائمی  محل  از  اصناف  اتاق های  مالی 
می کنند.  واریز  دولت  خزانه  حساب  به  استان ها 
اتاق  به  مبلغ  این  از  10درصد  باید  قانون  طبق 
اتاق های  بین  ۲0درصد  و  بگیرد  تعلق  ایران  اصناف 
باالیی  رقم  بودجه،  این  شود.  تقسیم  کشور  اصناف 
دولت  سال ها،  این  طول  در  متأسفانه  اما  است؛ 
است. نکرده  پرداخت  اصناف  اتاق  به  را  حق  این 
شهرستان ها  خیلی  اصناِف  اتاق های  درحال حاضر 
به  حقوق  پرداخت  نکردن  به دلیل  یا  ندارند  بازرس 
رو به رو  مشکل  با  نظارتی شان  فعالیت  بازرسان شان 
را  بازار  تنظیم   موضوع  این  تردید  بدون  و  است  شده 

تحت الشعاع قرار می دهد.

گر بخواهید اتاق اصناف بجنورد را با اتاق اصناف مشهد  ا
است؟ پررنگ تر  نکاتی  یا  نکته  چه  کنید،  مقایسه 
و  شهر  زیارتی  موقعیت  به خاطر  مشهد  اصناف  اتاق 
که دارد، از منابع  به تبع آن واحدهای صنفی بیشتری 
بهرهمند  گستردهتری  انسانی  نیروی  و  بیشتر  مالی 
به جرئت  جدید،  مدیریت  زمان  از  همچنین  است. 
بازار خیلی  کارمندان و نگاه به  با  گفت رفتار  می توان 
بهتر شده و نگاه سنتی  به اصناف در حال تغییر است.

عملکرد اتاق اصناف ایران را چطور ارزیابی می کنید؟
اتاق اصناف ایران هم در چند ماه اخیر بسیار متحول 
و  آمده اند  باسوادی  هم  افراد  آنجا  است.  شده 
که به مرور نگاه سنتی رنگ می بازد و جریان  شاهدیم 

جوان گرایی آغاز شده است.

برنامه بازرسی در نوروز 98

ویــژه   ح  طــر ســالجاری  مــاه  بهمــن  اول 
نظــارت نــوروز 98 بازرســی و نظــارت اصنــاف 
پیشــگیری  فــاز  در  رضــوی  خراســان  اســتان 

کلیــد خــورد.
نظــارت  و  بازرســی  مدیــر  زمینــه  همیــن  در 
اصناف اســتان خراسان رضوی اظهار داشت: 
ح ویــژه نــوروز 98 در فــاز پیشــگیری، بــه  طــر
مــدت یــک مــاه از ابتــدای بهمــن مــاه فعالیــت 
ــت. ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــن م ــان بهم ــا پای ح ت ــر ــن ط ــه ای ک ــود  ــاز نم ــود را آغ خ
کــرد: فــاز پیشــگیری بــه منظــور ارشــاد و اطاع رســانی  امیردلــداری خاطرنشــان 
گشــت های مشــترک در حــوزه  بــه واحدهــای صنفــی در چهــار بخــش شــامل 
ح  ح توزیــع فرم هــای نظارتــی - ارشــادی، طــر کاالهــای اساســی و خدماتــی، طــر
ح پایــش منطقــه ای  ج قیمــت و صــدور صورتحســاب و همچنیــن طــر نظارتــی در

انجــام خواهــد شــد. 
ح نــوروز 98 از ابتــدای اســفند مــاه با هدف  وی بــا اشــاره بــه آغــاز فــاز عملیاتــی طــر
برخــورد بــا واحدهــای صنفــی متخلــف یادآورشــد: فــاز عملیاتــی در ســه مرحلــه 
ح زائریــن، بــا  ح مجاوریــن، نمایشــگاه بین المللــی نــوروز 98 و طــر شــامل طــر

ــگاه بازرســی در ســطح شــهر انجــام می گــردد.  پیش بینــی و اســتقرار پنــج پای

عملکرد دی ماه بازرسی و نظارت اصناف استان
بــا  اســتان  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی  مــاه  دی  عملکــرد  ح  شــر در  دلــداری 
حوزه هــای  در  صنفــی  اتحادیه هــای  کارشناســان  ویــژه  ظرفیــت  از  اســتفاده 
کاالهــای اساســی، حــوزه ســوغات و حــوزه  ســامت و امنیــت غذایــی، حــوزه 
گذشــته تعــداد 13 هــزار و 860 مــورد  خدمــات فنــی بیــان داشــت: طــی مــاه 
بازرســی از واحدهــای صنفــی ســطح شــهر مشــهد توســط بازرســان انجــام شــد.
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان خراســان رضــوی در ادامــه افــزود: از 
ــه  ــده تخلــف ب کل بازرســی های انجــام شــده تعــداد یــک هــزار و 401 پرون جمــع 
کــه جهــت بررســی های الزم  ارزش ریالــی 10 میلیــارد و ۲15 میلیــون ریــال تنظیــم 

گردیــد.  بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی ارســال 

ثبت رکورد بازرسی در استراداد
کیان  مبلغ ۳ میلیارد تومان وجه نقد به شا

کیــد بــر رســیدگی بــه موقــع بــه شــکایات واصلــه در توصیــف عــودت  دلــداری بــا تأ
کتبــی  کــرد: در دی مــاه تعــداد 340 مــورد شــکایت  کیان تصریــح  وجــه بــه شــا
کــه 186  و حضــوری توســط بازرســی و نظــارت اصنــاف خراســان بررســی شــد 

ــد. گردی کیان  ــه جلــب رضایــت شــا ــده منجــر ب پرون
وی افزود: بازرسی و نظارت اصناف در استراداد مبلغ 3 میلیارد تومان وجه نقد 
که در نوع خود بی نظیر است.  کیان رکورد زد  از 73 مورد پرونده های فوق به شا

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

خبر

درحال حاضر اتاق های اصناِف خیلی 
شهرستان ها بازرس ندارند یا به دلیل پرداخت 

 نکردن حقوق به بازرسان شان فعالیت 
نظارتی شان با مشکل رو به رو شده است

8

24593

328

43

23

12.000

اتاق اصناف در 
خراسان شمالی

فعال است.

واحد صنفی پروانه دار
در خراسان شمالی 

فعال است.

جمعیت بجنورد 
۳۲8 هزار نفر است.

4۳ اتحادیه در شهر 
بجنورد فعال است.

به ازای هر ۲۳ شهروند 
بجنوردی یک واحد 

صنفی وجود دارد.

1۲هزار واحد صنفی در 
شهر بجنورد ثبت شده 

است.

دربـــاره 
اصنــاف
بجنــورد
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هنرتولید
بـا فـعـاالن صـنـفـی شـهـر مـشـهـد

ک، اشتغال، سود پوشا
ک  کار پوشــا کــه از ســال137۲ وارد  جــواد حســین پور 
شــده اســت، دربــاره ورودش بــه ایــن صنعــت می گویــد: 
کــه از یــک  »ایــن یــک میــراث پنجاه ســاله پــدری اســت 
درحال حاضــر  و  شــد  شــروع  ایشــان  توســط  خیاطــی 
بــا برنــد اطمینــان و افتخــار بــه تولیــد داخلــی درحــال 

فعالیــت هســتیم.«
گســترده و مطلــوب ارزیابــی  ک را بســیار  وی بــازار پوشــا
صنایــع  جــز  ک  »پوشــا می دهــد:  ادامــه  و  می کنــد 
می توانــد  کــه  می شــود  محســوب  پویــا  و  قدیمــی 
آن  از  و  شــود  نفــر  هــزاران  بــرای  اشــتغال زایی  باعــث 
ســو بــرای تولیدکننــده نیــز به دلیــل ســوددهی خــوب 
راه، بســیار مفیــد  ابتــدای  انــدک در  و ســرمایه گذاری 
کــه به لطــف  اســت؛ مخصوصــا در شــهری ماننــد مشــهد 
گســترده امام رضــا)ع(، میــزان تقاضــای البســه  ســفره 

باالســت.«

ک برندسازی در پوشا
جــواد حســین پور برنــد را شــاخص بودن، طراحــی زیبــا 
کیفیــت عالــی محصــوالت تعریــف می کنــد و می گویــد:  و 
ــا دارابــودن شــاخص های بــاالی  »متأســفانه شــهر مــا ب
ک، برخــی تولیــدات  طراحــی و تولیــد در عرصــه پوشــا
اســتانی و شــهری مــا شــاهد ثبــت برندهــا نیســتیم و 
در  ک  پوشــا حــوزه  متولیــان  متوجــه  قطعــا  امــر  ایــن 

به خاطــر  ک  پوشــا حــوزه  متولیــان  اســت.  مشــهد 
حــوزه،  ایــن  در  کافــی  دغدغــه  و  تخصــص  نداشــتن 
ک  پوشــا تولیدکننــده  شــهر  دومیــن  شــده اند  باعــث 

کمتــر دیــده شــود.« ایــران 
بیــان  ادامــه  در  اطمینــان  کارخانــه  مدیرعامــل 
می کنــد: »برندهــای موادغذایــی مشــهد بــرای همــگان 
کــه متولیــان  آشناســت و ایــن نتیجــه زحماتــی اســت 
ک ایــن  کشــیده اند، ولــی در حــوزه پوشــا ایــن حــوزه 
هســتیم  شــاهد  مــا  حتــی  و  اســت  نــداده  خ  ر اتفــاق 
بــا  را  خــود  کاالهــای  مشــهدی  تولیدکننــدگان  کــه 
بــازار عرضــه  بــه  تهــران  و  تــرک، چیــن  برندهــای  نــام 

» . می کننــد
عضــو هیئت رئیســه انجمــن نســاجی ایــران خودبــاوری 
ک را باعــث موفقیــت برنــد می دانــد و  در عرصــه پوشــا
کیفیــت بــاال و طراحــی نویــن و زیبــا  می گویــد: »داشــتن 
می توانــد باعــث مانــدگاری و ســوددهی بــاال بــرای یــک 
زیرزمینــی  تولیدکننــدگان  ازآنجا کــه  ولــی  باشــد،  برنــد 
نیــز دســت بــه تولیــد بی کیفیــت می زننــد، می تواننــد 

ک شــهرمان لطمــه بزننــد.« بــه صنعــت پوشــا

ک تخصص نداشتن متولیان صنعت پوشا
تخصــص  نبــود  از  اطمینــان  کارخانــه  مدیرعامــل 
و  می کنــد  گایــه  شــهر  ک  پوشــا اتحادیه هــای  در 
ســنتی  به صــورت  اتحادیه هــا  کنــون  »تا می افزایــد: 

شــده  باعــث  امــر  همیــن  و  شــده اند  اداره  قدیمــی  و 
ک مشــهدی  ک و برنــد پوشــا موفقیتــی در زمینــه پوشــا
جــوان،  افــراد  بــرای  فضــا  گــر  ا ولــی  نشــود؛  حاصــل 
متخصــص، متعهــد و تحصیل کــرده بــاز شــود، قطعــا مــا 
ک  شــاهد رشــد چشــمگیری در اعتــای برندهــای پوشــا
ــود.« ــاالی آن خواهیــم ب ــه پتانســیل ب مشــهد با توجه ب
می دهــد:  ادامــه  صنایــع  مدیــران  انجمــن  عضــو 
بــه  حاضــر  حتــی  قدیمــی  افــراد  »درحال حاضــر 
کنــار  در  تحصیل کــرده  مشــاوران  نظــرات  از  اســتفاده 
افــراد  ایــن  به کارگیــری  بــه  رســد  چــه  نیســتند،  خــود 
بــرای  تصمیم گیــری  و  مدیریتــی  حوزه هــای  در 
ک شــهرمان!« ســامان دهی وضعیــت نابســامان پوشــا

جامــع  اطاعاتــی  بانــک  نبــود  بــه  حســین پور  جــواد 
و  تولیدکننــدگان  تمامــی  از  اتحادیه هــا  در  دقیــق  و 
می گویــد:  و  می کنــد  اشــاره  شــهر  ســطح  فروشــندگان 
اســت  تــاش  در  اتحادیــه  کــه  اســت  »چندیــن ســال 
و  تولیدکننــدگان  مشــخصات  از  کتابچه هایــی  کــه 
ــه متأســفانه ایــن امــر اتفــاق  ک کنــد  فروشــندگان تهیــه 
نیفتــاده اســت و در آینــده نزدیــک هــم ایــن امــر محقــق 

شــد.« نخواهــد 
وی ادامــه می دهــد: »وجــود بانــک اطاعاتــی شــاغان 
ک ماننــد صنایــع غذایــی، می توانــد  در صنعــت پوشــا
در  راهبــردی  و  کان  برنامه ریزی هــای  موجبــات 

کنــد.« ک مشــهد را فراهــم  پوشــا
ک در مشــهد را  حســین پور مانــدگاری صنعــت پوشــا
کــرده و اظهــار  باوجــود رانت هــای موجــود، مهــم عنــوان 
ــاالی  ــران مهاجــر ارزان و تعــداد ب کارگ می کنــد: »وجــود 
کنــون موجــب مانــدگاری ایــن صنعــت باتوجه بــه  زائــر تا

کیفیــت پاییــن برخــی تولیــدات شــده اســت.«
وی برندســازی مخصوصــا در شــهر مشــهد را متحمــل 
ســختی فــراوان می دانــد و می گویــد: »مــن ایــن ســختی 
ــردم  ک ــی  ــز ط ــی را نی ــیار طوالن ــردم و راه بس ک ــل  را تحم
کــه  نقطــه  ایــن  بــه  تــا  پرداختــم  نیــز  را  آن  بهــای  و 
تولیدکننــده  تنهــا  مــن  رســیدم.  اســت،  ســوددهی 
کــه باجدیــت به دنبــال ثبــت برنــد خــود  کی بــودم  پوشــا

رفتــم.«
می دهــد:  ادامــه  اطمینــان  کارخانــه  مدیرعامــل 
فرهنگ ســازی  بعــداز  مشــهد  شــهر  در  »برندســازی 

کشــور« را بــه خــود اختصــاص داده اســت، شــنیدن   ک  کــه عنــوان »دومیــن تولیدکننــده پوشــا در شــهری 
کــه در ایــن حــوزه  کــه بیشــتر افــرادی  گــون و متنــوع بعیــد بــه نظــر نمی رســد، ولــی ازآنجا گونا نــام برندهــای 
کننــد، مــا  کار  فعالیــت دارنــد، تمایلــی بــه ثبــت برنــد خــود ندارنــد و غالبــا ترجیــح می دهنــد به صــورت  زیرزمینــی 
کنــار ســایر تولیــدات مشــهد هســتیم.  شــاهد مهجورمانــدن نــام ایــن حــوزه تخصصــی و موردنیــاز جامعــه در 
کــه بالغ بــر  ــا درراســتای روشن ســازی زوایــای ایــن موضــوع در شــهری  ــر آن داشــت ت ایــن امــر خبرنــگار مــا را ب
ک  برندهــای متنــوع پوشــا ایجــاد  بــرای  زیــادی  زیــادی مجــاور دارد و فضــای  تعــداد  زائــر و  بیســت میلیون 
کارخانــه اطمینــان و عضــو رســمی اتحادیــه تولیدکننــدگان و  را داراســت، بــا جــواد حســین پور، مدیرعامــل 

کــه در ادامــه آن را می خوانیــد. گفت وگــو بنشــینیم  ک بــه  فروشــندگان پوشــا

کرد: کارخانه اطمینان عنوان   مدیر عامل 

ک مشهد نیازمند برندسازی است پوشا

کارگران مهاجر ارزان وجود 
کنون و تعداد باالی زائر تا

موجب ماندگاری این صنعت
کیفیت پایین باتوجه به 

برخی تولیدات شده است
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بــه  تولیدکننــدگان شــهرمان  گــر  ا بیفتــد.  اتفــاق  بایــد 
بــر  را  مشــهد  تولیــد  افتخــار  بــا  کــه  برســند  بــاور  ایــن 
کننــد، اتفاقــات خوبــی  روی محصــوالت خــود حــک 
خ می دهــد. مــا بایــد  ک شــهرمان ر در صنعــت پوشــا
گل هــم بهــار می شــود و هریــک  کــه بــا یــک  بپذیریــم 
از افــراد بــه نوبــه خــود ســهیم هســتند تــا نــام برندهــای 
کاه و... را  کفــش و جــوراب تــا  کــه از  ک مشــهد  پوشــا

بدرخشــد.« همه جــا  در  می شــود،  شــامل 

کافه لباس
تولیدکننــدگان  و  فروشــندگان  اتحادیــه  رســمی  عضــو 
برندســازی  مهــم  شــاخص های  از  یکــی  ک  پوشــا
»زحمــت  می گویــد:  و  می کنــد  عنــوان  طراحــی  را 
برجســته ای  و  نخبــه  طراحــان  دوش  بــر  برندســازی 
در  خــود  تخصــص  و  نبــوغ  از  اســتفاده  بــا  کــه  اســت 
شــیوه  و  روان شناســی  رنگ شناســی،  حوزه هــای 
ــت  ــات موفقی ــد موجب ــه می توانن ــن البس ــی بی هماهنگ
کننــد و خوشــبختانه شــهر مشــهد  یــک برنــد را تضمیــن 
کنــار برندهــا  کــه بایــد در  پــر اســت از ایــن جوانــان نخبــه 
را  بهتــری  تولیــدات  تولیدکننــدگان  تــا  بگیرنــد  قــرار 

کننــد.« عرضــه 
طراحــان  حمایــت  بــرای  متولــی  نبــود  از  حســین پور 
»ایــن  می افزایــد:  و  می کنــد  ناخرســندی  اظهــار 
طراحــان نــه اتحادیــه و صنفــی دارنــد و نــه حتــی مکانــی 
درصورتی کــه  دورهم نشــینی،  و  هم اندیشــی  بــرای 
آنــان  زیبــای  و  متنــوع  ح هــای  طر نیازمنــد  برندهــا 
ســلیقه  تکــراری  و  یکســان  ح هــای  طر زیــرا  هســتند؛ 

کــرد.« نخواهــد  اقنــاع  را  مشــتریان 
وی ادامــه می دهــد: »مــا در همــه صنــوف حداقــل یــک 
کــه  کافه کتــاب  گردهمایی هــا داریــم؛ ماننــد  کافــه بــرای 
ــه  ک ــا  کافه ه ــایر  ــا س ــت ی ــاب اس کت ــت داران  ــرای دوس ب
گرفته انــد، امــا طراحــان  براســاس عایــق افــراد شــکل 

محــل مناســبی بــرای خــود ندارنــد.«

جشــنواره های مــد و لبــاس باعث رونق بازار هســتند
و  مــد  جشــنواره های  و  همایش هــا  برپایــی  بــه  وی 
اشــاره  ک  پوشــا فــروش  بــازار  رونــق  درجهــت  لبــاس 
می کنــد و می گویــد: »بــا برپایــی جشــنواره های مــد و 

لبــاس در شــهرمان و همــکاری ادارات بیمــه و مالیــات 
ابتــدای  در  مخصوصــا  ک،  پوشــا تولیدکننــدگان  بــا 
رشــد  شــاهد  مــا  قطعــا  ک،  پوشــا تولیــد  راه انــدازی 
ک  بیشــتر تولیــدات مشــهد خواهیــم بــود و دیگــر پوشــا
و  بیمــه  و  مالیــات  از  فــرار  به دلیــل  کــه  را  زیرزمینــی 
کار ارزان، لطمــه فراوانــی بــه صنعــت  اســتفاده از نیــروی 

دیــد.« نخواهیــم  می زنــد،  پوشــک 
فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  عضــو  ایــن 
کارگاه هــای  و  همایش هــا  برپایــی  مشــهد  ک  پوشــا
عنــوان  متحــرک  و  پویــا  صنعتــی  الزمــه  را  آموزشــی 
مجــوز،  دریافــت  بــرای  گــر  »ا می افزایــد:  و  می کنــد 
گذرانــدن  و  الزم  مهارت هــای  داشــتن  اتحادیه هــا 
کننــد، یقینــا برندهــای  دوره هــای تخصــص را اجبــاری 
و  شــد  خواهنــد  بــازار  وارد  کیفیــت  با و  حرفــه ای 
دلخــواه  کیفیــت  بــرای  هــم  خوبــی  بهــای  مشــتریان 
بــرای  افــراد  درحال حاضــر  می کننــد.  پرداخــت  خــود 
بیشــترین  خــود،  مورد اطمینــان  خارجــی  برندهــای 

می کننــد.« صــرف  را  هزینــه  
گــذاری امــور را بــه جوانــان متخصــص و دلســوز  وی وا
ک شــهر مشــهد ضــروری  بــرای اعتــای صنعــت پوشــا
ــص  ــان دارای تخص ــور جوان ــد: »حض ــد و می گوی می دان
اتحادیه هــا  در  دانشــگاهی  تحصیــات  و  تجربــه  و 
گامــی مؤثــر در مســیر جهانی شــدن برندهــای  می توانــد 
و  زعفــران  در  مشــهد  ســوغات  دیگــر  و  باشــد  مشــهد 
کــه عنــوان  نبــات خاصــه نشــود، مخصوصــا در شــهری 

را دارد.« ک  تولیدکننــده پوشــا دومیــن 
ک اطمینــان ادامه می دهد:  کارخانه پوشــا مدیرعامــل 
تولیدکننــدگان  می شــود،  باعــث  بــازار  در  »رقابــت 
و  کاال  کیفیــت  ارتقــای  به فکــر  بــازار  تصاحــب  بــرای 
ورود  بــا  حتــی  امــر  ایــن  و  باشــند  مشــتری  رضایــت 
ازطریــق  و  قانونــی  مبــادی  از  کــه  خارجــی  کاالهــای 
بیفتــد.« اتفــاق  می توانــد  هــم  می شــوند  وارد  گمــرک 

اتــاق  جدیــد  مدیریــت  تاش هــای  پایــان،  در  وی 
می گویــد:  و  می کنــد  عنــوان  ســتودنی  را  اصنــاف 
کســب  کــه به تازگــی در اتــاق اصنــاف  »موفقیت هایــی 
و  اســت  ک  پوشــا اتحادیــه  از  بیشــتر  خیلــی  شــده، 
کارشناســان  ــه  ــا مراجعــه ب ــد ب ــه ایــن رون ک امیــد اســت 
متخصــص در حوزه هــای تخصصــی بیشــتر نیــز باشــد.«

مشــهد  فیروزه تراشــان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
از  مقــدس  مشــهد  شــهر  انتخــاب  بــه  اشــاره  بــا 
شــهر  عنــوان  بــه  متحــد  ملــل  ســازمان  ســوی 
گوهرســنگ ها بــه بیــان مســائل  جهانــی فیــروزه و 
و  پرداختــه  مربوطــه  صنــف  اعضــاء  مشــکات  و 
کار فیروزه تراشــان  کســب و  خواســتار رفــع موانــع 
فیــروزه،  واردات  و  صــادرات  در  نظــر  تجدیــد  و 
کار ایــن صنــف  عقیــق و ســنگ های زینتــی شــد تــا 
افتــاده و  بــه جریــان  گذشــته  تولیــدی همچــون 

گیــرد. رونــق 
در شــهر مقــدس مشــهد و نیشــابور بالــغ بــر یــک 
فــروش  و  تــراش  بخــش  در  صنفــی  واحــد  هــزار 
فیــروزه و عقیــق فعالیــت داشــته و تعــداد شــاغان 
در ایــن واحدهــای صنفــی، بیــن یــک تــا 30 نفــر 

متغیــر اســت. 
کار صنــف فیروزه تراشــان  کســب و  ازعمــده موانــع 
ســنگ های  و  عقیــق  فیــروزه،  واردات  مشــکات 
اســتخراج شــده  خــام  زیــرا ســنگ  اســت  زینتــی 
فروشــندگان  و  تولیــدی  کارگاه هــای  جوابگــوی 
نبــوده و چنانچــه مشــکل واردات برطــرف نگــردد، 
طــی چنــد مــاه آینــده ذخیــره واحدهــای صنفــی به 
پایــان رســیده و بیــکاری تعــداد زیــادی از شــاغان 

ــرد. ک ــد خواهــد  ایــن صنــف را تهدی
واردات ایــن ســنگ ها هیچگونــه ارزبــری نــدارد، 
زیــرا ایــن ســنگ ها بــه صــورت خــام یــا نیمه تــراش، 
با ارز آزاد و یا ارز حاصل از صادرات وارد شده است.
بــه  تعرفــه  دارای  قیمتــی  و  زینتــی  ســنگ های 
شــماره 71 شــامل برلیــان، المــاس، زمــرد، یاقــوت، 
وزارت  کــه  می باشــد  و...  دّر  عقیــق،  فیــروزه، 
ایــن  دادن  قــرار  بــا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
بــه  را  آنهــا  ورود  وارداتــی،   4 ردیــف  در  ســنگ ها 
کشــور ممنــوع اعــام نمــوده درحالی کــه برلیــان، 
و  کــم  حجــم  بدلیــل  یاقــوت  و  زمــّرد  المــاس، 
ارزشــمند بودن دارای واردات رســمی نمی باشند.
در همیــن زمینــه برعکــس واردات فیــروزه، عقیــق 
کــم ارزش بــوده  کــه  و دیگــر ســنگ های معدنــی 
و دارای اشــتغالزایی بــاال و ارزش افــزوده خوبــی 

هســتند، ممنــوع شــده اســت. 
باعــث  ســنگ ها  ایــن  واردات  بــودن  ممنــوع 
کارگاه هــا تولیــدی و فروشــندگان  رکــود اقتصــادی 
ایــن شــغل خواهــد شــد ضمــن  تحــت پوشــش 
تراشــیده  ســنگ های  کــه  کشــورهایی  اینکــه 
کشــورمان را خریــداری می نماینــد، اجــازه خــروج 
بیــش از ده هــزار دالر را نــداده و چنانچــه معاملــه 
کاال انجــام نشــود، ایــن تجــارت از بیــن  کاال بــه 

خواهــد رفــت.

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

خبر

زحمت برندسازی بر دوش.

که. طراحان نخبه و برجسته ای است 

با استفاده از نبوغ و تخصص خود.
در حوزه های رنگ شناسی، روان شناسی. 
و شیوه هماهنگی بین البسه.
می توانند موجبات موفقیت.
کنند. یک برند را تضمین 

درخواست رفع موانع و مشکالت
واردات فیروزه و سنگ های قیمتی
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قاب خاطره
یـادبـود مـرحـوم مـجـیـد کـسـائـیـان

کــه   ماســت  رســم  ایــن  انــگار  باباپــور-  فرانــک 
یــاد  بــه  مرگشــان  از  پــس  را  زحماتشــان  و  آدم هــا 
اتحادیــه  ســابق  رئیــس  کســائیان،  مجیــد  می آوریــم. 
ــاه و در  ــه ۲۲آذرم ک ــی،  ــوازم خانگ ــندگان ل ــف فروش صن
گفت، ازآن دســت آدم هایی  61ســالگی دار فانی را وداع 
کــه درگذشــتش بهانــه ای شــد بــرای قدردانــی از  بــود 
ــائیان،  کس ــد  ــی. مجی ــوازم خانگ ــف ل ــش در صن زحمات
کــه به مــدت 30  متولــد ســال1336 در شــهر ناییــن بــود 
کن مشــهد بــود و 14 ســال آن را در اتحادیــه  ســال ســا
لوازم خانگــی فعالیــت داشــت. 7 ســال از ایــن 14ســال 
کــرده بــود. او در  را هــم در مقــام ریاســت صنــف ســپری 
کــه تمــام  جلــب رضایــت مشــتریان، چنــان پیگیــر بــود 
جلــب  بــا  می آمــد،  اتحادیــه  بــه  کــه  را  شــکایت هایی 
گذشــته  رضایــت مشــتری بــه پایــان می رســاند. ســال 
ــت  ــرای جلــب رضای ــی از همیــن تاش هایــش ب ــم یک ه
ــه ســه نفــر از اعضــا  ک ــی  کار دســتش داد؛ زمان مشــتری 
می شــوند  ورشکســت  خانگــی  لــوازم  فروشــندگان  و 
بیشــتر  و  بیشــتر  می آیــد  اتحادیــه  بــه  کــه  شــکایاتی  و 
کــه در آن هــا مشــتری جنــس  می شــوند، شــکایت هایی 
کاالیــی دریافــت  کــرده، امــا  را خریــده، مبلــغ را پرداخــت 
آقــای  کــه  شــکایت ها  ایــن  از  یکــی  در  اســت.  نکــرده 
ــه بیــن مشــتری و فروشــنده  کســائیان می خواهــد میان
دخالــت  مشــتری  جلب رضایــت  بــرای  و  بگیــرد  را 
کــه یکــی  می کنــد و از طرفــی هــم می خواهــد فروشــنده 
از اعضــای اتحادیــه اســت، بــه مشــکل نخــورد، پشــت 
ایــن چــک  از قضــا  را امضــا می کنــد.  از چک هــا  یکــی 
کــه نامــش پشــت  کســائیان  برگشــت می خــورد و مجیــد 
همان روزهــا  و  می شــود  موضــوع  درگیــر  بــوده،  چــک 
خون ریــزی  دچــار  و  می کنــد  رد  را  خفیــف  ســکته ای 
بســتری  بیمارســتان  در  روز   ۲5 به مــدت  و  مغــزی 
 10 و  می گیــرد  اوج  بیمــاری  هــم  آن  از  بعــد  می شــود. 
مــاه بعــد یــک تومــور مغــزی موجــب فــوت او می شــود. 

کــه  بــود  پرتاشــی  مــردان  آن  از  کســائیان  مجیــد 
صبح هایــش را در اتحادیــه می گذرانــد و عصرهایــش را 
کارهایــش را خــودش می کــرد  در مغــازه خــودش. همــه 
گردی نداشــت. حــاال هــم حــدود یک ســال اســت  و شــا

کــه مغــازه اش تعطیــل شــده اســت.

کاشفی؛ نائب رئیس اتاق اصناف مشهد از زبان 
کسائیان مداح اهل بیت بود مرحوم 

ک  کسائیان مداح اهل بیت بود با اندیشه ای پا مرحوم 
و ایمانـی محکـم، مـورد عاقـه و 
احتـرام بـود، دقـت و تعصبش در 
امـور صنفـی از شـاخصه های بازر 
بیـن  در  می آمـد.  شـمار  بـه  وی 
روسـای صنفـی بـه عنـوان فردی 
بـود،  شـده  شـناخته  اتـکا  قابـل 
کارشناسی صائب در مراجع فنی بود  وی دارای نظرات 
و در مـوارد مختلـف بـا مراجـع قانونـی همراهـی داشـت. 
رفتـارش نسـبت بـه همـگان صمیمانـه و در عیـن حـال 
متیـن و محتـرم بـود، خصلـت جوانمـردی وی اعتمـاد 

کـرده بـود. اطرافیـان را جلـب 

از زبان رزقیان مقدم؛ رئیس فعلی اتحادیه
یاد نیک او در خاطرات زنده است

کســائیان فــردی مهربــان،  آقــای 
کارراه انــداز و زحمتکش  دلســوز، 
کــه 14 ســال در اتحادیــه  بودنــد 
کردنــد، امــا در دو ســال  تــاش 
برخــی همــکاران  از طــرف  آخــر 
ایشــان هجمــه وارد  بــه  خیلــی 
کمــال میل  شــد؛ ولــی همــه را بــا جــان ودل خریدنــد و بــا 
هــم  بنــده  را حــل می کردنــد.  اختافــات  و  مشــکات 
ــه به عنــوان نایب رئیــس در خدمــت ایشــان  ک ــی را  مدت

بــودم، همه جــوره هــوای مــا را داشــتند و یارویاورمــان 
فروشــندگان  مــا  همــه  بــرای  بــرادری  مثــل  بودنــد، 
ــاد  ــوازم خانگــی. االن هــم هــر چــه از ایشــان مانــده، ی ل
نگــه  زنــده  خاطره هایمــان  در  را  او  کــه  اســت  نیکــی 
به جــز  هــم  زیــادی  متفرقــه  کارهــای  اســت.  داشــته 
مسئولیت هایشــان در اتحادیــه انجــام می دادنــد. مثــا 
خــادم حضرت رضــا)ع( بودنــد، در جلســات مختلــف 
راهپیمایی هــا  تمــام  در  می کردنــد،  شــرکت  بســیج 
نمایشــگاه های  در  فعالــی  حضــور  می شــدند،  حاضــر 
مالیاتــی  کمیســیون های  در  داشــتند،  خانگــی  لــوازم 
شــرکت  اعضــا  مالیــات  پایین آمــدن  بــه  کمــک  بــرای 
خبــره  کارشــناس  همچنیــن  و....  می کردنــد 
کــه بــرای حــل مشــکات زوجیــن  دادگســتری بودنــد 
می کردنــد. تعییــن  را  اجنــاس  قیمــت  جهیزیــه،  ســر 

کارمند اتحادیه از زبان جاللی؛ 
کسائیان برای من مثل پدر بود آقای 

کسائیان  آقای  از  خوبی  جز  ما 
پدر  مثل  من  برای  ندیدیم. 
داشتند،  را  من  هوای  و  بودند 
نه فقط هوای من، بلکه هوای 
اعضای  و  کارمندان  همه 
البته  داشتند؛  هم  را  اتحادیه 
هستم،  من  نیستند.  اتحادیه  در  زیادی  کارمندان 
که  مطلق  خانم  و  )دخترشان(  کسائیان  خانم 
بودیم.  راضی  ایشان  از  حسابدار هستند. همگی هم 
کسائیان با هیئت مدیره هم خیلی خوب بودند.  آقای 
رئیس  سال   7 به مدت  که  بود  شده  باعث  همین 
بیاورند،  رأی  انتخابات  دوره  دو  در  و  باشند  اتحادیه 
از ایشان راضی بودند و می دانستند آقای  چون همه 
رسیدگی  مشکات  به  توانایی شان  تمام  با  کسائیان 

کند و نور به قبرشان ببارد. می کنند. خدا رحمتشان 

هر چه مانده یاد نیک است
به بهانه درگذشت مجید کسائیان، مرد خستگی ناپذیر اتحادیه لوازم خانگی

گوشت نداریم! کرد؛ مافیای  گوشـــت در مرز دوغارون را تکذیب  کســـیون مرزنشینان مجلس توقیف محموله  رییس فرا
کسیون مرزنشینان با اشاره به انتشار خبری  رییس فرا
و  دوغارون  مرز  در  گوشت  محموله  توقیف  بر  مبنی 
گفت: این خبر از ریشه  کشور  گوشت در  وجود مافیای 

کذب است. و بنیان 
بیان  ایسنا  با  گفت وگو  در  رحیمی  جهان آبادی  جلیل 
کشور خبری  کرد: اخیرا در فضای مجازی و رسانه ای 
که  گوشت  کامیون  مبنی بر توقیف یک محموله شش 
کشور شود منتشر شده است و  از هرات قرار بوده وارد 
کنند  القا  مردم  به  خبر  این  انتشار  با  داشته اند  قصد 
جلوی  که  دارد  وجود  کشور  در  گوشت  مافیا  یک  که 

گوشت ارزان  گرفته  است و می توان  گوشت را  واردات 
وارد اما مافیا مانع می شود.

مسئولین  از  اطاع  کسب  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
کذب محض  گمرک و استانی متوجه شدیم این خبر 
کرده اند. است و با قصد دیگری افراد این خبر را منتشر 
کاذیب  ا نشر  با  افراد  افزود:  رحیمی جهان آبادی 
سیاه نمایی  هدف  به  عمومی  اذهان  تشویشف  و 
نهادهای  و  نظام  علیه  تخریب  کشور،  وضعیت 
خدمتگذار در نظام تاش می کنند به آبروی این نهادها 
نیستند. مردم  دلسوز  افرادی  چنین  و  بزنند  ضربه 

اقتصادی  شرایط  که  است  درست  کرد:  عنوان  وی   
این  نشر  اما  دارد  نوسان هایی  و  تنش ها  بازار  و  کشور 
چنین  هم  زیادی  پیشینه  که  دروغ  و  نادرست  اخبار 
افرادی در حوزه های دیگر دارند و ذهن مردم را آشفته 

کار غیراخاقی و غیرقانونی است. می کنند 
بدبینی علیه  ایجاد  کرد:  کید  تا نماینده مجلس  این   
و  آرامش  علیه  اقدام  حکومتی،  نهادهای  و  نظام 
امنیت مردم است و متاسفم این اخبار از سوی افرادی 
که ادعای حمایت از نظام را دارند اما  ح می شود  مطر
برای تخریب دولت و نگاه جناحی شان این اقدامات 

تکذیبیه

کسائیان، رئیس سابق اتحادیه صنف فروشندگان  مجید 
گفت. وی از  لوازم خانگی در 61سالگی دار فانی را وداع 
که درگذشتش بهانه ای شد برای  آن دست آدم هایی بود 
قدردانی از زحماتش در صنف لوازم خانگی...
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و   اهــداف  راســتای  در  مشــهد،  اصنــاف  نشــریه  محتــرم  مخاطبیــن 
ح هــا و یــا  برنامه هــای اتــاق اصنــاف از ایــن پــس برآنیــم تــا بــا معرفــی طر
برنامه هــای در دســت اقــدام، در افــق چشــم انداز آینــده بکوشــیم، بــه تعهــد 
شــماره های  در  آنهــا  اجرایــی  عملیــات  نویدبخــش  و  نمــوده  عمــل  خــود 
ح  طــر از  قبلــی  شــماره  در  باشــید  داشــته  خاطــر  بــه  گــر  ا باشــیم.  بعــدی 
ــر دادیــم  ــه اصنــاف خب ــرای پرداخــت تســهیالت ب تفاهم نامــه بانــک ملــی ب
ــه ســمع و نظــر شــما عزیــزان رســید  ــه در ایــن شــماره اجرایــی شــدن آن ب ک
کــه بــه زودی بــه ثمــر خواهــد نشســت.  کنــون خبــر از طرحــی دیگــر داریــم  و ا

طرح ساماندهی صنوف مستقر در
بخشداری های شهرستان مشهد مقدس

اســتقرار نمایندگــی اتــاق اصنــاف مشــهد در بخشــداری ها بــه منظــور ســاماندهی 
مشــاغل صنفــی در دســت اقــدام اســت. 

بــا ایجــاد ایــن مرکــز واحدهــای صنفــی مزبــور ســاماندهی شــده و می تواننــد از 
گردنــد.  کســب و اســتفاده از مزایــای قانونــی آن بهره منــد  دریافــت پروانــه 

ــه اســتناد مــاده 4 ذیــل آیین نامــه اجرایــی موضــوع تبصــره  ــر همیــن اســاس ب ب
یــک مــاده 31 قانــون نظــام صنفــی حــق عضویــت واحدهــای صنفــی مســتقر در 
روســتاها اعــم از ســال اول و ســال های بعــد معــادل 50 درصــد شــغل مشــابه در 

شهرســتان می باشــد. 
و  اغذیــه  صنف هــای  شــامل  مذکــور  موضــوع  بــا  مرتبــط  اتحادیه هــای 
غذایــی،  مــواد  عمده فروشــان  اتوســرویس،  ابزارفروشــان،  پیتزافروشــان، 
و  لولــه  میــوه،  و  رســتوران داران، ســبزی  داران ســنتی،  ک، ســفره خانه  پوشــا
ک، مصالــح ســاختمانی می باشــند. لــوازم بهداشــتی، مشــاورین معامــات امــا
نمایندگــی اتــاق اصنــاف مشــهد پــس از تهیــه منابــع مــورد نیــاز همچــون مــکان 
اســتقرار، حضــور نماینــده اتــاق اصنــاف و بــازرس هــر اتحادیــه و ملزومــات اداری 

کــرد.  رســما در بخشــداری ها فعالیــت خــود را آغــاز خواهــد 
ح، نیــاز اســت اتحادیــه مربوطــه نســبت بــه معرفــی  در عملیــات اجرایــی طــر
بــازرس اقــدام نمــوده تــا بــا هماهنگــی نمایندگــی اتــاق، بازرســی از واحدهــای 
صنفــی محــدوده انجــام شــده و فهرســت بازدیدهــا بــه اتحادیه هــای مربوطــه 

گــردد.  ابــاغ و رونوشــت آن بــه اتــاق اصنــاف مشــهد ارســال 
بررســی ســوابق و وصــول حــق عضویــت اعضــاء پروانــه دار و صــدور اخطاریــه بــرای 
واحدهــای صنفــی غیرمجــاز، تهیــه فهرســت اجرائیــات توســط نمایندگــی، انجــام 
فرآینــد ثبــت درخواســت واحــد صنفــی و... از دیگــر مــوارد در عملیــات اجرایــی 

کاری بخشــداری ها خواهــد بــود.  ح ســاماندهی صنــوف در حــوزه  طــر
طریــق  از  را  خــود  درخواســت  می تواننــد  کســب  پروانــه  صــدور  متقاضیــان 
کلیــه فرآیند صدور  نمایندگــی اتــاق اصنــاف مشــهد پیگیــری نمــوده ضمــن اینکــه 
پروانــه، جهــت واحدهــای صنفــی مســتقر در بخشــداری ها توســط نمایندگــی و 
اتحادیــه صنفــی صــورت پذیرفتــه و بایــد از هرگونــه رفــت و آمــد افــراد صنفــی بــه 

ــد.  محــدوده شــهری جلوگیــری بعمــل آی
کلیــه وجــوه الــزام آور قانونــی در اجــرای مــاده 31 قانــون نظام  همچنیــن پرداخــت 
صنفــی و آیین نامــه اجرایــی تبصــره یــک مــاده مذکــور از طریــق ســامانه انجــام و 
نمایندگــی مجــاز بــه دریافــت هیچگونــه وجهــی بــه صــورت نقــدی نخواهــد بــود. 
فرآینــد  اجــرای  بــه  نســبت  متقاضــی  اختیــار  بــه  می توانــد  نمایندگــی  واحــد 

نمایــد.  اقــدام  نمایندگــی  محــل  از  الکترونیــک  پرداخــت 
در ایــن راســتا بخشــدار احمدآبــاد )مــرادی خــواه( ضمــن تأمیــن مــکان اســتقرار 
که نهایت  کرده است  ح پیش قدم بوده و اعام آمادگی  نمایندگی در اجرای طر
همــکاری را بــا اتــاق اصنــاف مشــهد در پیشــبرد اهــداف مورد نظرخواهد داشــت. 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

معرفی طرح های در دســـت اقدام اتاق اصناف مشهد

در دست اقدام

شاخه  سر  که  نیستند  متوجه  ولی  می دهند  انجام  را 
نشسته اند و انتهای شاخه را می ُبرند و درواقع به اصل 
می کنند. وارد  آسیب  مردم  آرامش  و  اعتماد  نظام، 
گمرک  در  محموله ای  نه  گفت:  رحیمی جهان آبادی 
دارد  وجود  مجموعه ای  نه  و  شده  توقیف  دوغارون 
واردات  و  بگیرد  را  گوشت  واردات  جلوی  بخواهد  که 
افغانستان  من جمله  کشورها  از  بسیاری  از  گوشت 
از  گوشت  واردات  برای  همچنین  می پذیرد.  صورت 
یکسری  کی،  خورا کاالهای  سایر  همانند  کشوری  هر 
بارنامه وجود  بررسی  اداری مثل  و  بهداشتی  مقررات 
و  تامین سامت مردم است  و  برای تضمین  که  دارد 
که طبق زمان  گمرک ها  بجز اجرای چنین مواردی در 
دیگری  توقف  هیچ  می شوند  انجام  هم  استاندارد 

وجود ندارد.

این اخبار از سوی 
ح می شود  افرادی مطر

که ادعای حمایت 
از نظام را دارند اما 
برای تخریب دولت 

و نگاه جناحی شان 
این اقدامات را انجام 

می دهند
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تاریخچه
گذری بر تاریخ نظام صنفی ایران و جهان

انجمن هــای خودگــردان صنفــی همچــون نهاد هــای  
پیشــه وران  و  حکومــت  دســتگاه  میــان  واســطه 
و  ســرمایه داری  رشــد  در  پراهمیــت  نقشــی  شــهری، 
گروهــی  کرده انــد.  ایفــا  مغرب زمیــن  در  دموکراســی 
اصنــاف  حضــور  اجتماعــی،  تاریــخ  صاحب نظــران  از 
خودگــردان در ســده های میانــه اروپــا را نیروی محرکــه 
بورژوایــی  مردم ســاالری  و  ســرمایه داری  رشــد 
دانســته اند و آن را از شــرایط اساســی تحــول از جامعــه 
فئودالــی بــه جامعــه نویــن صنعتــی و تأســیس جامعــه 

خوانده انــد. مدنــی 
خاورمیانــه  اجتماعــی  تاریــخ  صاحب نظــران  برخــی 
در  خودگــردان  اصنــاف  فقــدان  کــه  براین باورنــد  نیــز 
شــهر ها از موانــع تاریخــی رشــد ســرمایه داری صنعتــی 
و شــکوفایی جامعــه مدنــی و پیدایــش مردم ســاالری 

اســت. بــوده  اســامی   کشــور های  در  بورژوایــی 
کــه  می کنــد  پیــدا  تحقــق  هنگامــی   مدنــی  جامعــه 
واســطه  نهاد هــای  همچــون  خودگــردان  گروه هــای 
میــان حکومــت و فــرد توســعه یابنــد. بنابرایــن، اصنــاف 
ــی تبدیــل  ــزار رشــد جامعــه مدن ــه اب شــهری هنگامــی  ب
کــه هــم به صــورت نهــاد ریشــه دار اجتماعــی  می شــوند 
گزنــد دســت اندازی اربــاب قــدرت در امــان  درآینــد تــا از 
بهــره ای  خودمختــاری  و  اســتقال  از  هــم  و  بماننــد 
خــود  اعضــای  منافــع  از  بتواننــد  تــا  باشــند  داشــته 

کننــد. دربرابــر منافــع دیگــران دفــاع 

نظام صنفی در ایران از سده های میانه تا قرن19
و  ایــران  شــهرهای  اساســی  گی هــای  ویژ از 
کســبه  گــروه بزرگــی از  دیگرکشــور های اســامی ، حضــور 
گــون  گونا انــواع  بــه  کــه  اســت  شــهری  پیشــه وران  و 
اشــتغال  ســنتی  جامعــه  در  متــداول  حرفه هــای 
ــی  ــه معین ــه در حرف ک ــه ورانی  ــبه و پیش کس ــته اند؛  داش
اختیــار  در  را  بــازار  در  راســته ای  غالبــا  می کردنــد،  کار 
می گرفتنــد، هویــت مشــترک پیــدا می کردنــد و روابــط 
گــون اجتماعــی و دینــی و اقتصــادی میــان آنــان بــر  گونا

می شــد. قــرار 
برآن انــد  خاورمیانــه  اجتماعــی  تاریــخ  صاحب نظــران 
کــه  کــه منشــأ اصنــاف اســامی  بــه قــرن ســوم هجــری 
و  تجــارت  رونــق  و  اســامی   تمــدن  شــکوفایی  دوره 
دوران  ایــن  در  می رســد.  اســت،  بــوده  شهرنشــینی 
و  صنعــت  در  روســتا  و  شــهر  مــردم  از  تــن  ده هاهــزار 
گروه هــای صنعتگــران  گمــارده شــدند.  کار  پیشــه ها بــه 
متمایــز  یکدیگــر  از  پیشــه ها  و  حرفه هــا  براســاس  کــه 
ششــم  و  پنجــم  و  چهــارم  قرن هــای  در  می شــدند، 
امپراتــوری  در  شــهر ها  رونــق  بــا  هم زمــان  هجــری، 

کردنــد. پیــدا  توســعه  و  اســامی ، رشــد 
شــهرهای  در  اصنــاف  منشــأ  خاورشناســان،  برخــی 

ایرانــی را بــه دوره ساســانی می رســانند؛ امــا قرینــه ای 
کــه نشــان دهــد حضــور رســته های  در دســت نیســت 
وجــود  بــر  به تنهایــی  گــون  گونا حرفه هــای  و  متمایــز 
دوران  آن  در  شناخته شــده  و  رســمی   انجمن هــای 
لــت داشــته باشــد. عــاوه بــر ایــن، علــت وجــودی  دال
گروه هــای حرفــه ای و صنفــی از نظــر تشــکیاتی دولــت 
نــه  و  اســت  بــوده  بیــگاری  و  مالیــات  اخــذ  ساســانی 

پیشــه ور. رســته های  مشــترک  منافــع 

اصناف در امپراتوری عثمانی
در سده های میانی و قرن هفدهم

بــه ســبب وجــود منابــع بیشــتر و بهره جویــی شــماری 
از دانشــمندان از منابــع در آرشــیو های دولتــی غربــی، 
گاهــی از موقعیــت و تحــوالت انجمن هــای صنفــی در  آ
امپراتــوری عثمانــی بیشــتر از دانــش مــا دربــاره دوران 
اســت.  صفــوی  امپراتــوری  و  اســامی   قرون وســطای 
کــه دربــاره انجمن هــای صنفــی در  اطاعــات وســیعی 
قاهــره، اســتانبول، بورســا و دمشــق در دســت اســت، 
انجمن هــای  تاریــخ  ابهام هــای  برخــی  می توانــد 
کنــد.  کشــور های اســامی  را بــرای مــا روشــن  صنفــی در 
کــه آخریــن تحقیقــات اصنــاف در امپراتــوری  گابریــل پتــر 
ــه  ــد: ب ــرده اســت، می گوی ک ــه و تحلیــل  ــی را تجزی عثمان
اغــراق  تــرک،  اجتماعــی  خ  مــور ایتالچیــک،  اعتمــاد 
امپراتــوری  در  اصنــاف  کــه  شــود  گفتــه  گــر  ا اســت 
عثمانــی، مخلــوق دولــت بــوده اســت؛ اما منشــأ اصناف 
هرچــه و هرکــه باشــد، مســئله اساســی، میــزان نظــارت 
کــه موضوعــی  حکومت هــای شــهری بــر اصنــاف اســت 
ــون آن از شــهری  گ گونا پیچیــده اســت و از جنبه هــای 
بــه شــهری دیگــر و از دوره ای بــه دوره دیگــری، متفــاوت 
اســت. بررســی ایتالچیــک بیشــتر براســاس یافته هایــی 
از شــهر بورســا )چهارمیــن شــهر بــزرگ ترکیــه امــروزی 
کــه در ۲0۲ ســال قبــل از میــاد تأســیس شــده( اســت 
شــهر  حکومــت  دربرابــر  اصنــاف  اســتقال  آن  در  کــه 
بیشــتر از نقــاط دیگــر بــوده اســت. در قــرن17 در ایــن 
و  آزاد  قرارداد هــای  نــوع  از  صنفــی  قرارداد هــای  شــهر 
قول وقرارهــای  کــه  بدین معنــی  بــود؛  بی قید وشــرط 
اعضــای یــک صنــف بــا یکدیگــر اعتبــار قانونــی و حقوقــی 
داشــته و فقــط بــرای تصدیــق امضــای طرفیــن قــرارداد 
ــاز  ــد امتی ــف بای ــته از آن صن گذش ــود.  ــی ب ــه قاض ــاز ب نی
انحصــاری خــود را بــه دادگاه ارائــه مــی داد و در مــواردی 
نمی پذیرفــت،  را  خاصــی  صنــف  انحصــار  قاضــی  کــه 
ــا مأمــوران دولــت محلــی بــود. همچنیــن  رأی نهایــی ب
زیــاد  صنــف  یــک  پیشــه وران  تعــداد  کــه  هنگامــی  
یــک صنــف فرعــی پدیــد  بــه تأســیس  نیــاز  می شــد و 
اعضــای  به رسمیت شــناختن  قاضــی  نقــش  می آمــد، 
ــه مــوارد صنــف  ــود. معمــوال در این گون ــد ب صنــف جدی

ــرد، امــا  ــا تشــکیل صنــف فرعــی مخالفــت می ک اصلــی ب
و  بــود  محلــی  دولــت  مأمــوران  آِن  از  نهایــی  تصمیــم 
اجــازه رســمی  آنــان بــرای تأســیس صنــف تــازه ضــرورت 
گــر عضــوی از مقــررات صنفــی  داشــت. افزون بر ایــن، ا
مأمــوران حکومــت  بــا  تخطــی می کــرد، مجــازات وی 
کــه ضمانــت اجــرای مقــررات را برعهــده داشــتند. بــود 
بــه دولــت وصــل  را  اصنــاف  کــه  مهم تریــن حلقــه ای 
ــت  ــود. دخال ــا ب ــی آن ه ــی و مالیات ــف مال ــرد، وظای می ک
گــردآوری  دولــت در امــور اصنــاف اساســا محــدود بــه 
کــه پرداخــت مالیــات،  مالیــات و بیــگاری از اصنــاف بــود 
خــود نشــانه ای اساســی بــر عضویــت در نظــام صنفــی 
علــت  مهم تریــن  به عنــوان  عمــا  و  می شــد  تلقــی 
ــد. ازهمیــن رو  وجــودی نظــام صنفــی متجلــی می گردی
ــا 30 صنــف اصلــی  ــه ۲0 ت ــون ب گ گونا در بورســا اصنــاف 
بودنــد،  نیــز  فرعــی  صنــف  چنــد  شــامل  یــک  هــر  کــه 
اصنــاف  تقســیم بندی  درواقــع  می شــد.  محــدود 
در  تهــران،  اصنــاف  تقســیم  بــه  بی شــباهت  بورســا 
ــک از  ــر ی ــان، ه ــود. در آن زم ــس اول نب ــات مجل انتخاب
کرســی اصنــاف در مجلــس از یــک تــا هفــت صنــف   3۲
تقســیم بندی،  ایــن  هــدف  دربرمی گرفــت.  را  فرعــی 
و  صنفــی  مالیــات  اخــذ  بــرای  الزم  تســهیات  ایجــاد 

اســت. بــوده  اصنــاف  از  بیگاری کشــیدن 
یکــی از عوامــل اصلــی تســلط دولــت بــر نظــام صنفــی در 

گذری بر تاریخ
نظام صنفی ایران و جهان 

برخی خاورشناسان، منشأ اصناف در شهرهای 
ایرانی را به دوره ساسانی می رسانند؛ اما قرینه ای 
که نشان دهد حضور رسته های  در دست نیست 

گون به تنهایی بر وجود گونا متمایز و حرفه های 
انجمن های رسمی و شناخته شده در آن دوران 

داللت داشته باشد. عالوه بر این، علت وجودی 
گروه های حرفه ای و صنفی از نظر تشکیالتی دولت 

ساسانی اخذ مالیات و بیگاری بوده است و نه 
منافع مشترک رسته های پیشه ور.
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امپراتــوری عثمانــی را ســابقه ایــن تســلط در امپراتــوری 
در  صنفــی  انجمن هــای  دانســته اند.  شــرقی  روم 
امپراتــوری روم شــرقی بــا انجمن هــای غربــی تفاوتــی 
انجمن هــای  کــه  معنــی  بدیــن  داشــتند؛  بنیــادی 
صنفــی را نیــروی پلیــس دولــت مرکــزی به منظــور انجــام 
بــه ســود دولــت ســازمان  وظایــف اقتصــادی و مالــی 
ایــن  پیدایــش  در  اعضــا  اختیــار  و  اراده  و  بــود  داده 
انجمن هــا نقشــی نداشــت. بنابرایــن اصنــاف در قلمــرو 
داشــتند،  انحصارهایــی  و  امتیازهــا  خــود،  فعالیــت 
مشــترک  خزانــه  و  دارایــی  و  نبودنــد  خودمختــار  امــا 
به شــمار  اعضــا  برگزیــده  آن هــا  مدیــران  و  نداشــتند 
گمــارده  ج  نمی آمدنــد. نه تنهــا مدیــران اصنــاف از خــار
می شــدند، بلکــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه آن هــا 

ج بــه آن هــا تحمیــل می شــد. نیــز از خــار

اصناف در دوره صفویه در ایران
دانــش مــا دربــاره نظــام صنفــی در ایــران محدود اســت. 
کنــده ای از نظــام صنفــی و رابطــه اصنــاف  اطاعــات پرا
بــا حکومــت از دوره صفویــه در اصفهــان و شــهر های 
بــزرگ و نیــز از برخــی شــهرهای آذربایجــان و قفقــاز در 
از  تصویــری  می توانــد  درمجمــوع  کــه  اســت  دســت 

نظــام صنفــی آن دوران بــه دســت دهــد.
کشــور و رشــد  در دوره صفویــه به علــت رونــق اقتصــاد 
کوشــش  کار و  شهرنشــینی، بــر شــمار اصنــاف و بــر دامنه 
آن هــا افــزوده شــد. در ایــن دوران اصنــاف و پیشــه وران 
اهمیــت بیشــتر و بخصوصــی نســبت بــه دوران قبــل 
گرچــه هنــوز زیرنظــر دســتگاه حکومــت  کردنــد؛ ا پیــدا 
کامــل بی بهــره بودنــد.  شــهر قــرار داشــتند و از اســتقال 
اعضــای  اســت،  آمــده  تذکره الملــوک  در  چنان کــه 
را  شایســته ای  شــخص  خــود،  میــان  از  صنــف  هــر 
و  گواهــی  و  برمی گزیدنــد  بــود،  مورداعتمادشــان  کــه 
مواجبــی بــرای وی معیــن می کردنــد. ســپس ایــن ســند 
ــی(  ــه )گواه ــاندند و از وی تعلی ــب می رس ــر نقی ــه مه را ب

و خلعــت بــرای برگزیــده خــود می گرفتنــد. دســت یافتن 
کانتــر  بــه مقــام اســتادی در هــر صنــف نیــز بــا حکــم 
و  ریش ســفیدان  حکومــت،  نظــر  از  می شــد.  انجــام 
مالیات هــا  ســهمیه بندی  مأمــور  اصنــاف  کدخدایــان 
و تأمیــن بیــگاری بــرای دســتگاه حکومــت بودنــد. در 
کانتــر شــهر همــه ریش ســفیدها  ســه مــاه اول هرســال، 
ــرد هــم مــی آورد  گ ــان اصنــاف را در مجلســی  کدخدای و 
و چگونگــی توزیــع مالیــات پیشــه وران را میــان اصنــاف 

گــون تعییــن می کــرد. گونا
زیرنظــر  مختلــف  نظرگاه هــای  از  صنفــی  انجمن هــای 
شــدید دســتگاه های حکومتــی شــهر بودنــد. داروغــه از 
کمــک عســس ، بــازار را  نظــر انتظامــی  و امــور اجرایــی بــا 

کامــل داشــت. زیرنظــر 
محتســب بــر جزئیــات فعالیت هــای اصنــاف از لحــاظ 
فهرســت  و  کم فروشــی  و  مقیاســات  و  کار  کیفیــت 
خــاف کاران  و  می کــرد  نظــارت  جــاری  قیمت هــای 
مــی داد.  کیفــر  بــه شــدیدترین و موهن تریــن وجــه  را 
کنــد،  کانتــر شــهر نیــز به ظاهــر بایــد از اصنــاف حمایــت 
عمــا مهم تریــن وظیفــه اش ســهمیه بندی مالیات هــا 
بــود و درواقــع واســطه ای بــود میــان دســتگاه مالیاتــی 
نظــر  از  صنفــی  انجمن هــای  شــهری.  پیشــه وران  و 
دســتگاه حکومــت وســیله مناســبی بودنــد تــا ســازمان 
پیشــه وران  بــا  بتوانــد  بیــگاری  و  مالیــات  گــردآوری 
به آســانی  و  شــود  روبــه رو  دســته جمعی  شــهری 

دهــد. انجــام  را  وظیفــه اش 
در برخــی شــهر ها همــه اصنــاف را در یک ســازمان واحد 
تشــکیل می دادنــد؛ مثــل اصنــاف شــهر نخجــوان در 
اواخــر ســده هجدهــم و اوایــل ســده نوزدهــم میــادی. 
دراین صــورت همــه اصنــاف یــک رئیــس داشــتند، ولــی 
گانــه برگزار  هــر صنفــی مراســم و جشــن های خــود را جدا
صنــف   ۲6 ایــروان  شــهر  در  دوره  همیــن  در  می کــرد. 
مشــخص وجــود داشــت. در شــهرهای خانــات شــیروان 
گذشــته ریاســت اصنــاف هــر  گنجــه در اوایــل ســده  و 

کــه محتمــا شــغلی انتخابــی بــوده اســت، برعهــده  شــهر 
رهبــر  وی  داشــت.  قــرار  اوستاباشــی  یــا  نقیــب  یــک 
بــر  بــود و وظایفــش شــامل نظــارت  روحانــی اصنــاف 
رفتــار اعضــا، اجــرای وظایــف قضایــی، رســیدگی بــه امــور 
ــان بــه مقــام اســتادی، بررســی  گمــاردن آن گردان و  شــا
شــعائر صنف ها،تعییــن مالیــات صنــف و توزیــع آن بــا 
کاال  کدخــدای صنــف میــان  پیشــه وران ، توزیــع  نظــر 
میــان پیشــه وران، تعییــن قیمت هــا و تنظیــم روابــط 
هــر صنــف بــا اصنــاف همســایه می شــد. وظیفــه اصلــی 
میــان  مالیــات  سرشــکن کردن  صنــف،  هــر  کدخــدای 

اعضــای صنــف بــود.
کــه قــرن بیســتم آغاز شــد و دوران شــکل گیری  هنگامــی  
دولــت جدیــد پدیــد آمــد و نظــام سیاســی از امپراتــوری 
کســبه و پیشــه وران  کــرد،  بــه دولــت ملــی تحــول پیــدا 
وســیله  کــه  بودنــد  آمــده  گــرد  نظامــی   در  شــهری 
جمــع آوری  تســهیل  بــرای  بــود.  مالیــات  گــردآوری 
مالیــات نه تنهــا اعضــای هــر حرفــه را در یــک صنــف جــا 
کــه شــمار اصنــاف فزونــی  می دادنــد، بلکــه هنگامــی  
ــته را در یــک  ــد دس ــبه و پیشــه وران چن کس می یافــت، 

گــروه قــرار می دادنــد.
در انتخابــات مجلــس اول از تهران بیش از 100 جماعت 
کردنــد )کــه هــر  گــروه متجانــس پخــش  صنفــی را بــه 3۲ 
گــروه  گــروه شــامل یــک تــا هفــت صنــف بــود( و بــرای هــر 
گرفتنــد. تجــار در انجمن هــای  یــک نماینــده در نظــر 
کــه  بدین دلیــل  نمی شــدند،  داده  قــرار  صنفــی 
کســبه و پیشــه وری نبودنــد. آن هــا  مشــمول مالیــات 
گمرکــی و بــاج راه و  مالیــات خــود را به صــورت حقــوق 
ــد. ــهر ها می پرداختن ــه ش ــار ب ــوارض ورودی مال التج ع
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شــما   از  و  نشســته اید  جلســه ای  در  کنیــد  فــرض 
پرســیده می شــود ســازمان خــود را بــه چیــزی تشــبیه 
کشــتی، خانــواده،  می کنیــد؟ ممکــن اســت پاســخ شــما 
شــهر، ماشــین و یــا هــر اســتعاره ی دیگــری باشــد. در 
گی هایــی  ویژ می تــوان  اســتعاره ها  ایــن  از  کــدام  هــر 
بــه ســازمان نســبت داد. مثــا در  را  را شــناخت و آن 
کشــتی ممکــن اســت نقــش هدایت گــری  اســتعاره ی 
همینطــور  باشــد.  پررنــگ  کاپیتــان  توســط  کشــتی 
کشــتی در آن شــناور اســت هر  کــه  ممکــن اســت دریایــی 
ح  گاهــی پرتاطــم شــود و منظــور از ایــن اســتعاره شــر از 
کســب و  تغییــرات اقتصــادی و ایجــاد تاطــم در مســیر 
کار باشــد. یــا اســتعاره ی یــک شــهر ممکــن اســت اشــاره 
کارکنــان ســازمان  کــه نماینــده ی  کنین  بــه تجربــه ی ســا
و  سیاســت گذاری  شــیوه ی  و  باشــد  داشــته  اســت 
تصمیم گیــری مشــارکتی بــرای شــهر نماینــده ی ســبک 

مدیریتــی شــهر باشــد.

ایــن پرســش  تغییــر ســازمانی معمــوال  پروژه هــای  در 
کــدام  هــر  و  می پرســیم  جلســات  در  حاضریــن  از  را 
اســتعاره ای را بــرای ســازمان خــود بــه کار می برنــد. در 
ح می کنیــم  ادامــه ی ایــن ســوال ایــن موضــوع را مطــر
ارشــد، مدیــران  )مدیــران  گروه هــای دیگــر  از  گــر  ا کــه 
کارشناســان و حتــی مشــتریان( همیــن ســوال  میانــی، 
ــا آنهــا هــم پاســخ مشــابهی خواهنــد داد؟  را بپرســیم آی
ــای  گی ه ــه ویژ ــد ب ــتفاده می کنن ــه اس ک ــتعاره ای  ــا اس آی

گروه هــای دیگــر اشــاره می کنــد؟ یکســانی بــا 

از  ســازمان  هــر  در  افــراد  روایــت  نــوع  و  اســتعاره ها 
قابــل  اطاعــات  می توانــد  سازمان شــان  محیــط 
یــک  ســازمان  هــر  واقــع  در  کنــد.  پدیــدار  را  توجهــی 
بــه  زبیایــی  بایــد  کــه  دارد  به فــرد  منحصــر  روایــت 
چیــزی  همــان  ســازمانی  روایت هــای  شــود.  تعریــف 
آن  پیشــنهادی  ارزش  شــکل گیری  باعــث  کــه  اســت 
کــه همــه ی ذینفعــان  کار می شــود. چیــزی  و  کســب 
را  همــه  و  می کننــد  درک  را  آن  ســازمان  اعضــای  و 
هم جهــت و هم ســو می کنــد. در پروژه هــای مختلــف 
موضــوع  ایــن  داده  ایــم  انجــام  ســازمان ها  در  کــه 
کــه  کــه ســازمان هایی  اســت  بــوده  پدیــدار  به خوبــی 
دارنــد،  مختلــف  بخش هــای  در  همســو  روایت هــای 
دارای عملکــردی بهتــری از دیگــر ســازمان ها هســتند 
مختلــف  گروه هــای  بیــن  در  کــه  ســازمان هایی  و 
خــود  انــرژی  بیشــترین  دارنــد  متفــاوت  روایت هــای 
صــرف  باشــند  گاه  آ آن  بــه  چنــدان  اینکــه  بــدون  را 
از  ناشــی  تعارضــات  حــل  و  روایت هــا  یک سان ســازی 

می کننــد.  روایت هــا  تضــاد 
اهــداف  اســت  قــرار  ســازمان  یــک  در  کنیــد  فــرض 
ســازمان  بدنــه ی  بــه  و  شــود  طراحــی  جدیــد  ســال 
مربوطــه  افــراد  و  مدیــران  همــه ی  شــود.  منتقــل 
در  می خواهنــد  همــه  نشســته اند،  جلســه  یــک  در 
داشــته  گذشــته  از  بهتــر  عملکــردی  جدیــد  ســال 
کار و بهبــود  کســب و  باشــند و رویکردشــان پیشــرفت 
ــت.  ــان اس ــان خودش ــردی دپارتم ــاخص های عملک ش
امــا وقتــی دربــاره ی اینکــه موفقیــت در ســال جدیــد 
گفتگــو می کننــد دچــار اختــاف  بــه چــه معنــا اســت 
نظرهــای جــدی می شــوند. همــه ی اعضــا یــک قصــه ی 
امــا  اســت  ســازمانی  موفقیــت  آن  و  دارنــد  مشــترک 
نقطــه ی  و  دارنــد  متفــاوت  روایت هــای  موفقیــت،  از 
ایــده ال و شــیوه ی رســیدن بــه آن را متفــاوت از دیگــری 

می کننــد.  ح  مطــر

کــه مــا بــه آن در حالــت  گــی اســت  تفــاوت روایت  هــا ویژ
شــیوه ی  در  تفــاوت  ایــن  می گوییــم.  تضــاد  عــادی 
ناشــی  نتایــج  بــه  رســیدن  راه  و  مســائل  کــردن  حــل 
کــه افــراد در آن قــرار دارنــد و از آن  از موقعیتــی اســت 
کــه از  نــگاه می کننــد. فضانوردانــی  بــه مســئله  منظــر 
کلــی  کــره ی زمیــن را می بیننــد به دلیــل نــگاه  بیــرون 
آن  مســائل  باشــند  داشــته  زمیــن  بــه  می تواننــد  کــه 
پنجــره ی  از  کــه  افــرادی درک می کننــد  از  را متفــاوت 
ــا خیابــان محــل ســکونت خــود  کوچــه ی خانه شــان بــه 
می توانــد  دیــد  زاویــه  ی  تفــاوت  ایــن  می کننــد.  نــگاه 
ارائــه  بــه مســائل  مــا نســبت  کــه  راه کارهایــی هــم  در 

باشــد. اثرگــذار  می دهیــم 

کــه بــه خودمــان  مــا هــر روز از خــواب بیــدار نمی شــویم 
ــم.  کن ــراب  ــر را خ ــز دیگ ــک چی ــی روم ی ــروز م ــم ام بگویی
کــه در  بــردن چیــزی  بیــن  از  بــرای  مــا  از  کــدام  هیــچ 
نمی کنیــم.  تــاش  داشــته ایم  مشــارکت  آن  ســاختن 
کار  کــه همــه چیــز را از  ایــن هــدف روزانه مــان نیســت 

کنیــم. امــا به نظــر می رســد  ــا آشــوب ایجــاد  بیاندازیــم ی
جمعی مــان  تصمیم هــای  نتیجــه ی  مواقــع  کثــر  ا در 
کــه مــا را بــه هــدف اصلی مــان برســاند.  آنچــه نیســت 
حــل  مختلــف  ابعــاد  در  می تــوان  را  مســئله  ایــن 
چالش هــای جهانــی تــا حــل معضــات شــهری و مرتفــع 
نمــودن تعارضــات ســازمانی دیــد. ایــن عــدم رضایــت 
از نتیجــه ی جمعــی ناشــی از شــکل گیری روایت هــای 
مختلــف به دلیــل قرارگیــری در موقعیت هــای متفــاوت 

اســت.

قــرار اســت رونــد تغییــر شــکل  در هــر ســازمان وقتــی 
بگیــرد، نیــاز اســت تــا افــراد در مرحلــه ی اول نســبت 
ــان  ــع خودش ــوند و در واق گاه ش ــود آ ــای خ ــه روایت ه ب
زیــادی  کارهــای  روز  هــر  در  مــا  بشــنوند.  دوبــاره  را 
درک  را  متفاوتــی  احســاس های  می دهیــم،  انجــام 
می دهیــم  بــروز  را  مختلفــی  رفتارهــای  و  می کنیــم 
بــدون اینکــه متوجــه آنهــا باشــیم و انــگار یــک سیســتم 
پیــش  زندگی مــان  مســیر  در  را  مــا  اتوماتیــک  خلبــان 
گی هــای مثبــت  می بــرد. افــراد در هــر ســازمان بــه ویژ
گفتگوهــا  و منفــی آن خــو می گیرنــد و از زمانــی به بعــد 
می شــود.  عــادی  خودشــان  بــرای  رفتارهایشــان  و 
را  چیزهایــی  روز  هــر  اســت  ممکــن  دلیــل  به همیــن 
گاهــی  کــه از ســطح آ بگوینــد و تصمیم هایــی را بگیرنــد 
کنــش  ج باشــد و صرفــا یــک وا و مشــاهده ی آنهــا خــار

خــودکار بــه شــرایط باشــد.

بــا  برگــزاری چندیــن جلســه  از  بعــد  به عنــوان مثــال، 
دغدغه هــای  دربــاره ی  او  ســازمان،  یــک  مدیرعامــل 
می کــرد.  صحبــت  مدیرانــش  و  معاونیــن  تعاملــی 
گهانــی  گاهــی رفتارهــای تنــد و برخوردهــای نا این کــه 
می شــود  نیروهــا  خــروج  و  نارضایتــی  افزایــش  باعــث 
مشــترک  هــدف  یــک  بــر  توافــق  عــدم  همینطــور  و 
باعــث بــروز تعــارض در جلســات می شــود و در نهایــت 
کارکنــان و مشــتریان دچــار یــک نارضایتــی  مدیــران، 

هســتند. کلــی 
مــن و همکارانــم جلســات مصاحبــه خــود را بــا معاونیــن 
مهم تریــن  جلســات،  در  کردیــم.  شــروع  مدیــران  و 
بــه  از مفهومــی  کــه شــنیده می شــد شــکایت  چیــزی 
دادن  ح  شــر شــیوه ی  واقــع  در  بــود.  ســازمان  اســم 
بــه  و تصمیم هــا  کــه مشــکات  بــود  به شــکلی  وقایــع 
افــراد  می رســید  به نظــر  و  می افتــاد  ســازمان  گــردن 
اقدامــات خــود را درســت و به جــا می دیدنــد و منشــا 
شناســایی  خودشــان  از  غیــر  جایــی  در  را  مشــکات 
می کردنــد. البتــه ایــن جملــه بــه معنــای ایــن نیســت 

چگونه با قدرت استعاره و روایت
کنیم؟ در سازمان خود تغییر ایجاد 

آموزش
محتوای آموزشی و تحلیلی

که شنیده  در جلسات، مهم ترین چیزی 
می شد شکایت از مفهومی به اسم 

ح  سازمان بود. در واقع شیوه ی شر
که مشکالت  دادن وقایع به شکلی بود 

گردن سازمان می افتاد  و تصمیم ها به 
و به نظر می رسید افراد اقدامات خود 

را درست و به جا می دیدند و منشا 
مشکالت را در جایی غیر از خودشان 

شناسایی می کردند

استعاره ها و نوع روایت افراد در هر سازمان از محیط سازمان شان می تواند 
کند. در واقع هر سازمان یک روایت منحصر  اطاعات قابل توجهی را پدیدار 
که باید به  زبیایی تعریف شود. روایت های سازمانی همان چیزی  به فرد دارد 
کار می شود. کسب و  که باعث شکل گیری ارزش پیشنهادی آن  است 
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کــه تــک تــک مدیــران و معاونیــن دچــار خطــا و ضعــف 
نــگاه  رفتارهــا  بــه  وقتــی  سیســتم  یــک  در  بودنــد. 
می کنیــم بایــد بــه محرک هــای رفتــاری در آن سیســتم 

کــرد. کــه باعــث بــروز رفتــار می شــود توجــه 
کــه  کنیــد  بــرای درک ایــن موضــوع خیابانــی را تصــور 
کــه  کــرده  وســط آن یــک چالــه اســت. پلیــس اعــام 
حرکــت نکــردن بیــن خطــوط جریمــه خواهــد داشــت 
و یــک مامــور پلیــس ماشــین های متخلــف را جریمــه 
می کنــد. اغلــب ماشــین ها وقتــی بــه چالــه می رســند، 
ج  فرمــان می پیچاننــد و از مســیر بیــن خطــوط خــار
می شــوند و همیــن اتفــاق باعــث جریمــه شدن شــان 
کــه  گفــت  نمی تــوان  شــرایطی  چنیــن  در  می شــود. 
دارد  وجــود  عاملــی  بلکــه  هســتند  مقصــر  راننــدگان 
در  می شــود.  حرکــت  در  بی نظمــی  بــروز  باعــث  کــه 
بســیاری مواقــع وقتــی دربــاره ی رفتارهــای ســازنده 
می کنیــم  صحبــت  ســازمان  یــک  در  غیرســازنده  و 
مجمــوع  شــامل  می توانــد  کــه  محرک هــا  نقــش  بــه 
تشــویق  مکانیزم هــای  فر آیندهــا،  قوانیــن،  و  قواعــد 
و نگــرش مدیــران ارشــد در حــل مســائل باشــد نیــز 
کــرد. ایــن مــوارد تاثیــر بزرگــی بــر شــکل گیری  توجــه 

دارد. رفتارهــا 
حاضــر  همــه  کــه  جلســه ای  در  و  ســازمان  همــان  در 
را  ســازمان  کلمــه ی  مــن  کــه  دادم  توضیــح  بودنــد، 
می رســد  به نظــر  شــنیده ام.  زیــاد  شــما  بــا  گفتگــو  در 
کــه باعــث نارضایتــی  مجمــوع تصمیم هــا و اتفاق هایــی 
ــکاوم  کنج ــط  ــرد. فق ــات می گی ــازمان نش ــود از س می ش

کــه از او صحبــت می کنیــد چــه  بدانــم ایــن ســازمانی 
کجــا اســت؟ کســی اســت یــا 

کت شــد. حاضریــن  ح ایــن پرســش اتــاق ســا بعــد از طــر
گفــت  کردنــد تــا یکــی از مدیــران  کمــی بــه یکدیگــر نــگاه 

کســی غیــر از مــا نیســت. ســازمان 
کــردم و در ادامــه توضیــح دادم  گفتــه ی مدیــر را تاییــد 
کــه در جلســات همــه دربــاره ی بهبــود شــرایط پیشــنهاد 
وقتــی  می رســد  به نظــر  امــا  دارنــد  نظــر  و  می دهنــد 
ــاوت  ــج متف ــت نتای کیفی ــوند  ــی می ش گروه ــا  تصمیم ه

کــه انتظــار مــی رود. از چیــزی می شــود 
گروهــی  تصمیم گیــری  تجربــه ی  بتــوان  این کــه  بــرای 
گــر موافــق  کــه ا کــرد از آنهــا خواســتم  متفاوتــی را تجربــه 
ــول  ــه دو روز ط ک ــز  ــی و متمرک گروه ــه ای  ــتند جلس هس
کنیــم تــا در آن جلســه ســازمان  می کشــد را برنامه ریــزی 
ــه  ــم. هم کنی ــی  ــارکتی طراح ــیوه ای مش ــده آل را به ش ای
کــه  بــا ایــن رویکــرد موافــق بودنــد. بعدهــا در جلســه ای 
گفتــم  در پایــان ســال برگــزار شــد، در انتهــای جلســه 
یــک هــدف مشــترک  آینــده  بــرای ســال  می خواهیــم 
»مــا«  کلمــه ی  بــا  »ســازمان«  کلمــه ی  کــه  بگذاریــم 

کنــد. تغییــر 

ــه  ک ــود  کلمــه ی ســازمان ایــن ب کیــد مــن روی  دلیــل تا
گروهــی نگاه هــا  مشــخصا در جلســات فــردی و حتــی 

ــود. یعنــی به نظــر می رســید  ــه ســمت بیــرون ب بیشــتر ب
همــه منتظــر یــک ناجــی بــرای ایجــاد اصاحــات بودنــد 
و نیــاز بــود تــا توجه هــا از بیــرون بــه درون جلــب شــود و 
ــا اقدامــات  کــه تغییــر از خودشــان و ب کننــد  اعضــا درک 

تک تــک آنهــا شــکل می گیــرد.
کــه حــدود دو  کردیــم  را به شــیوه ای طراحــی  جلســه 
در  هتلــی  در  شــد  قــرار  و  می کشــید  طــول  روز  نیــم  و 
بــرای  باشــیم.  تهــران  شــمالی  کوه هــای  دامنــه ی 
کل آن ســازمان را به عنــوان یــک  برگــزاری ایــن جلســه، 
کردیــم بــا دادن هویــت  گرفتیــم و ســعی  بــدن درنظــر 
انســانی بــه ســازمان نــکات ارزشــمند موجــود دربــاره ی 
شــرکت کنندگان  از  کنیــم.  شناســایی  را  ســازمان 
یــک  شــبیه  را  خــود  ســازمان  وقتــی  کــه  خواســتیم 
می کننــد  نــگاه  را  رفتارهایــش  و  می بیننــد  انســان 
چــه  می کننــد،  پیــدا  آن  در  مثبتــی  گی هــای  ویژ چــه 
گی هــای رفتــاری را فکــر می کننــد بایــد تغییــر دهنــد  ویژ

می کننــد. ترســیم  چطــور  را  انســان  ایــن  هــدف  و 
گفتگویــی مبتنــی  ــا قــدرت اســتعاره  در ایــن مقطــع و ب
کــه  گرفــت  بــر همدلــی و مشــارکت بیــن اعضــا شــکل 
سرمنشــا ایجــاد یــک روایــت تــازه در آن مجموعــه بــود. 
کــدام  هــر  بــرای  اســتعاره  یــک  براســاس  کــه  روایتــی 
نهایــت  در  و  داشــت  مشــخص  معنایــی  حاضریــن  از 
کــه  گرفــت  مفهومــی بــا عنــوان رهبــری متحــد شــکل 
کنــار هــم  ــرای پیشــبرد اهــداف ســازمان  همــه آنهــا را ب

قــرار مــی داد.
مطلــب.  ایــن  اول  پرســش  بــه  می گردیــم  بــاز  حــال 
دیگــر  می کنیــد  فکــر  چیســت؟  شــبیه  شــما  ســازمان 
یــا  دارنــد  مشــابه  پاســخی  شــما  ســازمان  اعضــای 

می کننــد؟ فکــر  شــما  از  متفــاوت 
جواب به این پرسش منشا شروع تغییرات است.

سازمان شما شبیه چیست؟
فکر می کنید دیگر اعضای سازمان شما 
پاسخی مشابه دارند یا متفاوت از شما 

فکر می کنند؟
جواب به این پرسش منشا شروع 

تغییرات است.

به نظر می رسد مجموع تصمیم ها و 
که باعث نارضایتی می شود  اتفاق هایی 

کنجکاوم  از سازمان نشات می گیرد. فقط 
که از او صحبت  بدانم این سازمانی 

کجا است؟ کسی است یا  می کنید چه 
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سرگرمی
؟؟؟؟؟؟

باشند«   تنها  باید  »ارقام  معنی  به  ژاپنی  عبارت  یک  مخفف  سودوکو، 
آمریکایی  پازل  مجله  یک  در  بار  اولین  برای  بازی  این  چند  هر  است. 
برای  پی گیر  و  مستمر  به طور  آن  انتشار  ولی  یافت،  انتشار   1979 سال  در 
نخستین مرتبه بر می گردد به ژاپن در 1986 و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲008 در 

فیالدلفیا، آمریکا برگزار شد.
گیرد. قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار 

گیرد. قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار 
گیرد. قانون سوم: در هر ناحیه ۳×۳ جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار 

مربعـی   فرضـی  اقیانـوس  یـک  ناویـاب،  هـر 
»ناوشـکن«،  نـاو«،  »رزم  چنـد  کـه  اسـت 
»اژدرافکـن« و »زیردریایـی« در آن پنهانند و ما 
کنیـم. نوع و  کشـف  بایـد جـای ادوات پنهـان را 
کـه بایـد در هـر اقیانـوس باشـد،  تعـداد ادواتـی 
زیـر آن مشـخص اسـت. ضمنـا همیشـه »رزم 
نـاو« 4خانـه، »ناوشـکن« ۳خانـه، »اژدرافکن« 
۲ خانـه و »زیردریایـی« یـک خانـه جـا اشـغال 
از  بعضـی  ماهیـت  راهنمایـی،  بـرای  می کنـد. 

ابتـدا مشـخص شـده اسـت. از  خانه هـا 

قوانین نواویاب:
1. ارقام بیرون جدول، 

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

است.
۲. 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 نیستند 
گوشه ها( )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.
۲. »ناویاب« یک 

معمای منطقی است، 
پس موقعیت ها را 

کشف  حدس نزنید! با 
روابط منطقی، ماهیت 

قطعی بعضی خانه ها 
را تعیین و با استناد به 

کم  خانه های معلوم، 
کم ماهیت خانه های 

دیگر را هم مشخص 
کنید.

که  3. خانه هایی را 
مطمئنید حاوی هیچ 

یک از ادوات نیستند، با 
کنید. ضربدر مشخص 

که  4. خانه هایی را 
مطمئنید باید ُپر باشند 
ولی شکل ُپرشدگی شان 
مشخص نیست، با یک 

خال سیاه مشخص 
کنید.

سودوکو

جواب معماها را در 
انتهای نشریه ببینید.

ده
سا

کو 
دو

سو
ط

وس
 مت

وکو
ود

س
ت

سخ
کو 

دو
سو

ناویاب 1

ناویاب ۲

ناویاب ۳

ناویاب

ج  آیا می دانید در ساخت بر
ایفل 2.5 میلیون پیچ و 
کار رفته است. مهره به 
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افقی: 1. آب رسان - دوراندیشی - خواب آشفته ۲. رودخانه مرزی - نهنگ دریایی 
 .4 بی دفاع  شهر   - نهایی  بازی   - اعتنا  و  توجه   .3 صیاد  ابزارکار   - بانکی  قرض   -
برگشتن - از اوراق بهادار - آماس 5. پیامبر - پیرو حضرت عیسی»ع« - جایگزین 
اما هم جعبه ای  این  با  گلدسته - سمت چپ - دندان سوهان 7.  6. همگی - 
کام  که در آن وسایل ضروری را نگهداری می کنند - عدس -  چوبی یا فلزی است 
بی پرده - محله و برزن 8. عنصری شیمیایی - صفحه اینترنتی - حبیب خداست 
که معمواًل  گفته می شود  کسب وکار  - شیرینی پز و شیرینی فروش 9. به یک شرکت یا 
کارآفرینی ایجاد شده است ، رشد سریعی دارد ، و در جهت تولید  به تازگی و در نتیجه 
گرفته است - میمون و  راه حلی نوآورانه و دوام پذیر برای رفع یک نیاز در بازار شکل 
خجسته 10. عقاب سیاه - مرکز خرید - زیاده روی در استفاده از چیزی 11. محکم - 
کی - ابتدا - هنگام  کاغذ ویژه بسته بندی اسکناس - بیماری 1۲. ساز همیشه  شا
کم پیدا 13. مظهر سرعت - علمی  خستگی بر پیشانی می نشیند - ستاره دنباله دار 
که در مبادی و حقایق اشیا و علل وجود آن ها بحث می کند- عقیده انتخاباتی 14. 
این صنف   زامبیا 15. نمایشگاه بین المللی میزبان  پایتخت  تند و فوری -  کم-  حا

کار خود پایان داد - ضمیر اشاره به نزدیک. که در انتهای دی ماه به  بود 
در  موثر  اقدامی  که  دسته چک  الکترونیکی  یکپارچه  صدور  سیستم   .1 عمودی: 
کارخانه  کاهش چک های برگشتی بود - واخواست سفته ۲. نزدیکی -  مدیر عامل 
گفت - ضمیر بی حضور 3. نام ها  ک مشهد به آن سخن  اطمینان از نیاز صنعت پوشا
کاغذ سفت و ضخیم - شهر ستارخان  - هدر دادن -  مصیبت و فتنه 4. نفی عرب - 
شیمیایی  عنصری   - برخاستند  حسین»ع«  امام  از  خونخواهی  به   .5 باقرخان  و 
مقدس   - نظامی  دیدنی   - اینترنتی  نقطه   .6 غصه  از  مردن   -  35 اتمی  عدد  با 
آن 19 دی ماه در محل  آموزش  تلفن - همایش  ع  ممنوعه - صوت درد 7. مختر
سالن همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد- نابودی 8. مقابل اصل 
کفش چرمی بی پاشنه 9. مطابق خوابی شیرین - معادل فارسی  - ظرف قهرمانی - 
»نشانی« برایش برگزیده شد 10. ضمیری در دستورزبان عربی - فلز سنگین - حقی 
کار خود دارد  که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت درمحل  است معنوی 
وجزء اموال غیرمنقول تبعی است 11. حالت بیهوشی - شکم خودرو - خراسان قدیم 
کمان حاجی 13. خدای  - خدای درویش 1۲. از ماشین آالت راهسازی - بنچاق - 
که در اصل نسل جدید  گچی است  سنگی - نقش هنری -  نوعی صفحه روکش دار 
کم جنب وجوش 14. نیمه گرم - سقف فروریخته -  گچ به شمار می رود  - اقیانوس 
کیسه کشی حمام 15.  متاع مورد معامله در بازار سرمایه -  رئیس سابق اتحادیه صنف 
گفت. را وداع  آذر ماه در سن 61 سالگی دار فانی  که ۲3  لوازم خانگی  فروشندگان 

هزارتو جدول /طراح جدول/ محّمدرضا علیزاده /

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 

ش
هو

ت 
س

ت

به معمای زیر 
کنید و  توجه 

کدام یک  بگویید 
از پنج ضلعی های 

زیر یک جفت 
مشابه ندارد:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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اتاق مشاور
حـقـوقـی / کـارفـرمـایـی / مـالـیـاتـی

گــزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، در   بــه 
راســتای تکمیــل خدمات ســامانه صدور 

یکپارچــه الکترونیــک دســته چــک )صیاد( و با 
کار از  کســب و  هــدف ایجــاد شــفافیت در فضای 
طریــق ارائــه خدمت اســتعالم مربوط به ســوابق 

چک برگشــتی مشــتریان، ســامانه اســتعالم 
پیامکــی صیــاد )صــدور یکپارچــه الکترونیکی 

دســته چــک( به عنــوان خدمت ارزش افزوده 
قابل بهره برداری اســت. 

بــر ایــن اســاس هموطنان عزیــز می توانند با 
ج  ارســال شناســه اســتعالم 16 رقمی مندر

در چک هــای صیادی به ســامانه اســتعالم 
پیامکــی ایــن بانــک با سرشــماره 701701 و 

در قالــب زیــر از وضعیــت اعتبــاری صادرکننده 
چــک از نظــر تعــداد و مبلغ چک های برگشــتی 

ثبــت شــده نــزد بانک مرکزی مطلع شــوند.
ســامانه صیــاد یکــی از اقدامــات بانک مرکزی 

بــه منظــور یکپارچه ســازی فرآیند صدور دســته 
گردانــدن اعتبــار به چک  چک هــای بانکــی و باز

پیاده ســازی و اجرا شــده اســت؛ در سامانه 
صیــاد بــا ثبت دســته چک های صادر شــده 

یــک بانــک اطالعاتــی یکپارچــه و مدون از 
کشور  ســوابق صدور دســته چک در سراســر 

کننده چــک می تواند  کــه دریافت  ایجــاد شــده 
بــا دســتورالعمل های موجود نســبت به بررســی 

کند تا از هویــت و وضعیت  وضعیــت چــک اقــدام 
کند؛ در  چــک صــادر شــده اطمینــان حاصل 
کاهش تنش  حقیقــت اهــداف ایــن ســامانه 
اعتبــاری و افزایــش قــدرت نظارت بــر فرایند 
صــدور چک ها، اختصاص شــماره شناســه 

منحصــر بــه فــرد بــه هر برگه چک، تســهیل 
امــکان پیگیــری هــر برگ چک بــه صورت مجزا 

کشــور، اســتعالم اعتبار صاحبان  در سراســر 
حســاب و صاحبــان امضــاء، اســتعالم به ازای 

هر دســته چک در خواســتی، حذف قدرت 
شــعب در صــدور دســته چــک و جلوگیری از 

چــاپ دســته چــک برای افراد فاقــد صالحیت و 
دارای ســوء پیشــینه، اختصــاص بارکــد دوبعدی 

کــه حاوی اطالعات  بــه هــر بــرگ چک بانکی 
بــرگ چــک و صاحبان حســاب، تســهیل و 

ســرعت بخشــیدن بــه خوانــدن مکانیزه اقالم 
اطالعاتــی و اســتعالم برگ چــک، قابلیت 

چــاپ دســته چک توســط چاپگرهــای متنوع و 
ایجــاد یــک بانــک اطالعاتــی یکپارچه و مدرن 

از وضعیــت اختصــاص دســته چک های موجود 
کشــور از طریــق شناســه 16 رقمــی منحصــر به  در 

فرد چک اســت.

کنید! به نکات ذیل توجه 
- هزینه هر استعام موفق 3500 ریال است. 

برای  شده  ارسال  پاسخ  پیام های  تعداد  با  ارتباطی  شده،  اخذ  هزینه   -
کننده استعام ندارد. درخواست 

کتر اضافی  کارا ارسالی جهت اخذ استعام بدون هیچگونه  - الزم است متن 
همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعام شده برای سامانه 

گردد.  ارسال 
- درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعام در روز قابل اخذ می باشد.
کننده استعام قبل از تکمیل عملیات استعام اقدام به  - چنانچه درخواست 
ارسال استعامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه 

استعام اخذ ارسال شده خواهد بود.
- در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک 
پیامک  در  موضوع  این  داشت.  نخواهد  وجود  استعام  اخذ  امکان  مرکزی، 
پاسخ با عبارت »شناسه ملی... قابلیت استعام ندارد« اطاع رسانی می گردد. 
حساب  دارای  حقیقی  اشخاص  به  متعلق  چک های  برگ  خصوص  در   -
و بیشترین  باالترین مبلغ  به فرد دارای  اعام شده مربوط  مشترک، وضعیت 

تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.
که به هر دلیل اعم از بروزرسانی زیرساخت های اطاعاتی تا مدت  - درصورتی 
»عدم  پیامک  با  نتیجه  نگردد  دریافت  صیاد  مرکز  از  پاسخی  دقیقه   15 زمان 
کاربران می توانند  کاربر اعام خواهد شد. بدیهی است  امکان اخذ استعام« به 

در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعام اقدام نمایند

کد 16 رقمی از طریق پیامک به شماره

701701
و به روش ذیل ارسال

کد16رقمی*1*1

701701350
هزینه هر استعالم 
موفق ۳۵00 ریال 

است.

4
از هر شماره تلفن 
همراه تنها چهار 

استعالم در روز قابل 
اخذ می باشد.

سرشماره ارسال 
پیامک

کارگران قراردادی و پیمانی از واریز عیدی و پاداش پایان   رئیس اتحادیه 
که از  کارفرمایانی  کارگران با حقوق بهمن ماه خبرداد و گفت:  سال 
کارگران خود برخوردارند با حقوق  نقدینگی و توان پرداخت عیدی به 
کنند. کار خود را پرداخت  بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال نیروهای 

1234567890123456

روش استعالم پیامکی سوابق چک در سامانه صیاد

بر این اساس و در پیامک 
پاسخ، اطالع رسانی به 

صورت رتبه بندی شده بر 
اساس یکی از رنگ های زیر 

اعالم می شود:

وضعیت سفید
صادرکننده چک فاقد 

هرگونه سابقه چک برگشتی 
بوده یا درصورت وجود 

سابقه، تمامی موارد رفع 
سوء اثر شده است.

وضعیت زرد
صادرکننده چک دارای یک 
کثر  فقره چک برگشتی یا حدا
مبلغ 50 میلیون ریال تعهد 

برگشتی است.

وضعیت نارنجی
صادرکننده چک دارای دو 

الی چهار فقره چک برگشتی 
کثر مبلغ ۲00 میلیون  یا حدا

ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای 
صادرکننده چک دارای پنج 
تا ده فقره چک برگشتی یا 
کثر مبلغ 500 میلیون  حدا
ریال تعهد برگشتی است.

 
وضعیت قرمز 

صادرکننده چک دارای بیش 
از ده فقره چک برگشتی یا 
بیش از مبلغ 500 میلیون 
ریال تعهد برگشتی است.
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افزایش   قصد  آینده  سال  بودجه  در  مالیاتی  امور  سازمان  تهرانی-  شهریار 
از خرید و فروش سکه هم در  آیا دریافت مالیات  اما  را دارد،  درآمد های مالیاتی 

آن دیده خواهد شد؟!
که رئیس سازمان امور مالیاتی از دریافت مالیات بر  بیستم شهریور ماه امسال بود 
که بیش از  سکه آن هم با قوانین مصوب جدید خبر داد و قرار شد تا از خریدارانی 

۲5 سکه خرید می کنند مالیات دریافت شود.
کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
شاخه  در  را  سکه   ۲5 تعداد  مالیات،  دریافت  برای  گفت:  رسانه ها  به  باره  این  در 
مالیاتی مشمول  جدول  یک  اساس  بر  آن  از  بیش  و  داده ایم  قرار  مالیاتی  معافیت 
که برای 1000 سکه می توانیم تا 35 درصد مالیات  دریافت مالیات هستند، به طوری 
که  که هر شخص حقیقی  بگیریم. این موضوع مشمول ارز هم می شود به صورتی 
قرار  ما  اختیار  در  اطاعاتش  باشد،  داشته  ارز  فروش  و  خرید  دالر  هزار   5 از  بیش 

کند. می گیرد و باید برای آن مالیات پرداخت 
اما این موضوع در قالب یک خبر باقی ماند و هاله ای از ابهام دور سکه های پیش 
ح پیش فروش  گرفت. بیش از هفت میلیون و 600 هزار سکه در طر فروش شده را فرا 
به مشتریان فروخته و از اردیبهشت امسال به صورت 3 ماهه و 6 ماهه به خریداران 
پیش  سکه های  از  مالیاتی  هیچ  معامات  این  انجام  فرآیند  در  شد،  داده  تحویل 
ح شده از  کسر نشد تا اینکه نتایج ناخوشایندی را در برابر قوانین مطر فروش شده 

گذاشت. سازمان امور مالیاتی به نمایش عموم 

باز شدن  با مالیات »علی الراس« قابل  گره مالیاتی خریداران سکه  به نظر می رسد 
که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قرائن و ضرایب مالیاتی  باشد 
که باید اثبات شود  که دست ممیزان مالیاتی را بسته این است  است. البته مشکلی 
که سکه خریده اند، آن را فروخته اند یا نه؟ تا در آن صورت بتوان براساس  کسانی 

گرفت. سود حاصل شده از فروش آن، مالیات 
ح  کارشناس مسائل اقتصادی درباره اجرایی نشدن جزئیات طر عباس عرب مازار، 
کشور، نقص در  بر عایدی سرمایه می گوید: تنها ضعف دریافت مالیات  در  مالیات 
فروشنده  آسیایی  حتی  و  اروپایی  کشور های  در  کاالهاست.  خرید  ثبت  سیستم 
کاما  را  آن  و  می رسانند  ثبت  به  را  خریدار  اطاعات  فروشگاه ها  سایر  و  مارکت ها 
الکترونیکی در اختیار دولت قرار می دهند. با همین چرخه کشورهای مختلف دنیا که 
در اقتصاد موفق هستند بودجه خود را تنها بر اساس درآمد مالیاتی پایه ریزی می کنند.
که ثبت خرید اقام صورت می گیرد دریافت مالیات آسان تر می شود  وی افزود: زمانی 
به  نمی کنند.  سودآوری  نگاه  ارز  حتی  و  طا  نظیر سکه،  کاال هایی  به  افراد  دیگر  و 
کم توجهی به بحث مالیات بر عایدی سرمایه، اتکای دولت های  نظرم منشا اصلی 

مختلف به بودجه نفتی است.
بتوان  تا  شود  مستقر  خرید ها  تمام  در  ثبتی  نظام  یک  باید  کرد:  کید  تا مازار  عرب 
دریافت مالیات از اقامی نظیر سکه، ارز و حتی سایر عایدی بر سرمایه ها را محقق 
کرده است  کمی این امکان را محقق  کرد. البته شیوه جدید فروش ارز در صرافی ها 

که امیدواریم با اعمال نظارت ها همین روند ادامه دار باشد.

کمیسـیون  اعضـا  مسـتقیم  مالیات هـای  قانـون  در 
موضـوع مـاده 64 را سـازمان امـور مالیاتـی، وزارت راه و 
و  اسـناد  ثبـت  سـازمان  کشـاورزی،  جهـاد  شهرسـازی، 
کـه عهـده دار تعییـن  ک و شـورای شـهر تشـکیل داده  امـا

می باشـد.  ک  امـا منطقـه ای  یـا  معاماتـی  ارزش 
امـا بـا اصاحیـه قانـون مذکـور در تیرمـاه تهیـه و تصویـب 
کـه مسـئولیت آن مطابـق  ک  جـدول ارزش اجـاره ای امـا
کمیسـیون مذکـور بود منحصرًا  مـاده 54 ق.م.م برعهـده 

گردیـد.  بـه سـازمان امـور مالیاتـی تفویـض 
در  ک  امـا اجـاره  درآمـد  محاسـبه  اصاحیـه  ایـن  در 
ج در آن نبایـد  قراردادهـای عـادی و رسـمی و مبلـغ منـدر
ک مشـابه  ج در جـدول اما کمتـر از 80 درصـد ارقـام منـدر

تعییـن شـده باشـد.
کل  ادارات   96 سـال  مـاه  تیـر  هفتـم  خ  مـور  ۲00/96/510 دسـتورالعمل  در 
ک  امورمالیاتـی موظـف بـه اخـذ نظـر از اتحادیـه صنـف مشـاورین معامـات امـا
ارزش  جـدول  تهیـه  در  موضـوع  ایـن  متأسـفانه  کـه  گردیده انـد  شهرسـتان  آن 

اسـت.  مانـده  مغفـول  مشـابه  ک  امـا اجـاری 
کـه سـند رسـمی وجـود نداشـت، یـا  قبـل از اصاحیـه تیرمـاه 1394 در صورتـی 
ک عمـل تعییـن مال االجـاره میـزان اجـاره  از ارائـه آن خـودداری می گردیـد، مـا
ک مشـابه بـوده اسـت. امـا در شـرایط فعلـی حتـی در صـورت رضایـت  بهـاء امـا
کـه مبلـغ  طرفیـن در تعییـن میـزان اجـاره بهـاء و عقـد قـرارداد رسـمی در صورتـی 
ک مشـابه تعییـن شـده باشـد، مـورد  امـا از 80 درصـد ارزش جـدول  کمتـر  آن 

ک عمـل سـازمان امورمالیاتـی نخواهـد بـود. تأییـد و مـا
بـا توجـه بـه اعتراضـات صنفـی واصلـه آنچـه نیـاز بـه بررسـی و اصـاح رویـه دارد، 
مشـابه  ک  امـا اجـاره  میـزان  تعییـن  در  غیرکارشناسـی  و  ناصحیـح  برداشـت 
بـرای  ناچیـز  اختـاف  بـا  یـا  یکسـان  اجـاره  تعییـن  مثـال  عنـوان  بـه  می باشـد، 
یـک واحـد صنفـی در ابتـدای یـک خیابـان اصلـی بـا یـک واحـد صنفـی بـا همـان 

اسـت.  برانگیـز  انتهـای همـان خیابـان بحـث  شـرایط در 
ک بـا شـیوه مذکـور و بـه تبـع آن تعییـن میـزان مالیـات  تعییـن اجـاره بهـاء امـا
اجـاره واحدهـای تجـاری عـاوه بـر اینکـه در تعییـن میـزان مالیـات بـر عملکـرد 
بـه اسـتناد مـاده 15۲ ق.م.م تأثیرگـذار  بـه عنـوان قرینـه مالیاتـی  افـراد صنفـی 
را  بـار مضاعـف پرداخـت مالیـات مذکـور  گردیـده مالکیـن نیـز  می باشـد. سـبب 
گذاشـته و تعهـد پرداخـت آن را از فـرد صنفـی مطالبـه نماینـد. بـردوش مسـتأجر 
الزم بـه ذکـر اسـت حـذف مـاده 15۲ ق.م.م بـه موجـب تبصـره ذیـل مـاده 97 
کثـر بـه سـه سـال بعـد از تاریـخ ابـاغ ایـن  ق.م.م اصاحیـه تیرمـاه سـال 94 حدا

گردیـده اسـت. قانـون منـوط 
کار،  و  کسـب  محیـط  بهبـود  قانـون  از  سـه  مـاده  اسـتناد  بـه  اسـت  بدیهـی 
مقـررات،  اصـاح  یـا  تدویـن  هنـگام  گردیده انـد،  مکلـف  اجرایـی  دسـتگاه های 
بخشـنامه ها و رویه هـای اجرایـی، نظـر تشـکل های اقتصادی ذیربط را اسـتعام 

نمـوده و مـورد توجـه قـرار دهنـد. 

ک و دغدغه های صنفی  تعیین ارزش اجاره ای امال آیا خرید و فروش سکه مشمول پرداخت مالیات می شود؟

تحلیل حقوقی 2 تحلیل حقوقی 1
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دبیر اجرایی اتاق 
اصناف مشهد
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کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی برخی  کارفرمای  معافیت از پرداخت حق بیمه سهم 
کارگاه ها )فهرست و شرایط آن براساس آیین نامه اجرایی مصوب هیأت دولت  از 
کارگر معاف  کارفرما تا میزان 5 نفر  مشخص شده است( از پرداخت حق بیمه سهم 
هستند و این میزان حق بیمه را دولت به سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.

وقوع   صورت  در  6۵؛  ماده 
کارفرما  کار،  از  ناشی  حادثه 
مکلف است اقدامات الزم اولیه 
را برای جلوگیری از تشدید وضع 
و  آورده  عمل  به  دیده  حادثه 
اداری  روز  سه  ظرف  را  مراتب 
برساند  سازمان  اطاع  به  کتبًا 
بابت  کارفرما  که  درصورتی 
متحمل  مذکور  اولیه  اقدامات 
هزینه هایی شده باشد سازمان 
را  مزبور  هزینه  اجتماعی  تأمین 

پرداخت خواهد نمود.

کــه ثابــت شــود وقــوع حادثــه   مــاده66؛ درصورتــی 
ــی  ــررات حفاظت ــت مق ــدم رعای ــی از ع ــتقیمًا ناش مس
مقــررات  رعایــت  عــدم  از  ناشــی  بیمــاری  بــروز  و  فنــی 
یــا  کارفرمــا  طــرف  از  الزم  احتیاطــی  و  بهداشــتی 
کلیــه هزینه هــای حاصلــه اعــم از  نماینــدگان او بــوده، 
ــا افــراد تحــت  کــه بــه بیمــه شــده ی درمــان و مســتمری 
از  50قانــون  مــاده  طبــق  می گیــرد.  تعلــق  وی  تکفــل 

کارفرمــا مطالبــه و وصــول خواهــد شــد.

کارفرمایان حقوق 
کارفرمایــان تعییــن  کــه قانــون بــرای  در برابــر تکالیفــی 
کــه  گرفتــه اســت  ــرای آنــان در نظــر  کــرده حقوقــی نیــز ب
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  تکالیــف  جــزء  نوعــی  بــه 

می شــود. محســوب 
ح زیر است: برخی از این حقوق به شر

کارفرمایــان حــق دارنــد از نتیجــه بازرســی های انجــام   -
یــا  )و  کارگاه خــود  از  بازرســان ســازمان  توســط  شــده 
قانونــی(  دفاتــر  از  شــده  انجــام  بازرســی های  نتیجــه 
کــه الزم بداننــد، توضیحاتــی  باخبــر شــوند و درصورتــی 
ــه  ــا ب ــد و ی کنن ــه  ــی( اضاف کارگاه ــی  ــه بازرس ــه نتیج را )ب

آن اعتــراض نماینــد.
ــران  کارگ - از تاریــخ تحویــل لیســت حقــوق و دســتمزد 
کارگاه بــه شــعبه، ســازمان تأمیــن اجتماعــی مکلــف  هــر 
اســت هرگونــه نقــص واختــاف یــا مغایــرت احتمالــی را 
کارفرمای مربوطه اعام نماید. کثر ظرف 6 ماه به  حدا
کارفرمایــان حــق دارنــد بــه میــزان بدهــی بــرآوردی   -
کثر  تعییــن شــده از ســوی شــعبه تأمین اجتماعــی )حدا
کننــد، ســازمان  ظــرف 30روز از تاریــخ ابــاغ( اعتــراض 
مکلــف اســت بــه این گونــه اعتراض هــا در فرصــت مقــرر 
در هیــأت بــدوی تشــخیص مطالبــات رســیدگی نمایــد.
کــه اصــل حــق بیمــه  کارفرمایــان حــق دارنــد درصورتــی 
ــدوی تشــخیص  ح شــده در صورتجلســه هیــأت ب مطــر
کثــر  حدا باشــد  ریــال   1.500.000 از  بیشــتر  مطالبــات 
ظــرف ۲0روز از تاریــخ ابــاغ رأی هیــأت، بــه آن اعتــراض 
نماینــد و ســازمان بایــد این گونــه اعتراض هــا را در هیأت 
نمایــد. رســیدگی  مطالبــات  تشــخیص  تجدیدنظــر 
حضــور  بــا  مطالبــات  تشــخیص  هیأت هــای   -
کارفرمایان )هر اســتان( تشــکیل  نماینده ای از جامعه 
کارفرمــا حــق دارد در جلســه  ــا وجــود ایــن  می شــود. ب
کــه بــه منظــور رســیدگی بــه اعتــراض او تشــکیل  هیــأت 
کنــد. می شــود حضــور یافتــه و توضیحــات الزم را ارائــه 
انتقــال  و  نقــل  بــه  مربــوط  معامــات  ثبــت  هنــگام   -
کارگاه هــا، دفاتــر اســناد رســمی بایــد دربــاره وضعیــت 
تأمیــن  ســازمان  شــعب  از  را  مراتــب  کارگاه  بدهــی 
ســازمان  مــوارد  ایــن  در  کننــد.  اســتعام  اجتماعــی 
تأمیــن اجتماعــی موظــف اســت ظــرف یــک روز پاســخ 

نمایــد. ارســال  و  صــادر  را  دفترخانــه  اســتعام 
که حســب قوانین  کارفرمایــان حــق دارنــد در مواردی   -
نیــاز بــه ارایــه مفاصــا حســاب از تأمیــن اجتماعــی دارنــد 
صــدور آن را بــا رعایــت مــواد 37و 38قانــون از ســازمان 

تقاضــا نماینــد.
کارفرما  - و ســازمان مکلــف اســت بعــد از ثبــت تقاضــای 
کــه بدهــی نداشــته باشــد( مفاصــا حســاب  )درصورتــی 

کننــده ارایــه نمایــد )در ایــن مــورد،  را صــادر و بــه تقاضا
کارفرمــا بدهــی بــرآوری داشــته باشــد بــا حفــظ حــق  گــر  ا
اعتــراض بــه بدهــی بــرآوردی می توانــد ایــن بدهــی را بــه 
حســاب ســپرده واریز و مفاصا حســاب دریافت نماید(.

کارفرمایان تسهیالت قانونی برای 
عــاوه بــر آنچــه ذکــر شــد، در قوانیــن و مقــررات تأمیــن 
کارگاه ها تســهیات  کارفرمایان برخی از  اجتماعی، برای 
ــا  ــن آنه ــه عناوی ک ــت  ــده اس ــه ش گرفت ــر  ــی در نظ و حقوق
بــه شــرح زیــر اســت: معافیــت از پرداخــت حــق بیمــه 
ــی  ــی و فن ــدی، صنعت ــای تولی کارگاه ه ــای  کارفرم ــهم  س
براســاس  آن  شــرایط  و  )فهرســت  کارگاه هــا  از  برخــی 
مشــخص  دولــت  هیــأت  مصــوب  اجرایــی  آیین نامــه 
کارفرمــا تــا  شــده اســت( از پرداخــت حــق بیمــه ســهم 
کارگــر معــاف هســتند و ایــن میــزان حــق  میــزان 5 نفــر 
بیمــه را دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی می پــردازد.

تقسیط بدهی ها
بدهی هــای  پرداخــت  بــرای  می تواننــد  کارفرمایــان 
نماینــد.  تقســیط  درخواســت  ســازمان  بــه  خــود 
رعایــت  بــا  را  بدهی هــا  این گونــه  می توانــد  ســازمان 
اســت  بدیهــی  نمایــد.  تقســیط  مربوطــه  مقــررات 
چنانچــه هــر یــک از اقســاط در سررســید مقــرر پرداخــت 
گردیــده  حــال  بــه  تبدیــل  اقســاط  باقیمانــده  نشــود 
و ســازمان برابــر مقــررات نســبت وصــول آن از طریــق 

می نمایــد. اقــدام  قانــون   50 مــاده 

کارگاه های تازه تأسیس  کارفرمایان  آشنایی 
)شخصیت حقوقی( با مراحل تشکیل پرونده

)شــخصیت  تأســیس  تــازه  کارگاه هــای  ثبــت  از  پــس 
شــرکت  نماینــده  شــرکت ها،  ثبــت  اداره  در  حقوقــی( 
بــه  خــود،  کارکنــان  نمــودن  بیمــه  منظــور  بــه  بایــد 
نزدیکتریــن شــعبه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه محــل 
ثبــت شــرکت مراجعــه و مــدارک زیــر را جهــت تشــکیل 

پرونــده بــه شــعبه تحویــل نمایــد:
گهی تأسیس شرکت - آ

گاهــی تأســیس شــرکت در  کــه آ کشــور  - روزنامــه رســمی 
آن اعــام شــده اســت.

- اساسنامه شرکت
- تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت

- ســایر مــدارک مرتبــط بــا شــروع فعالیــت و تأســیس 
و  ثبــت  اظهارنامــه  )ماننــد  مــورد  برحســب  شــرکت 

اصولــی( موافقــت 
شــعبه تأمیــن اجتماعــی پــس از دریافــت مــدارک و انجــام 
کــد  مراحــل اداری، ضمــن تشــکیل پرونــده و اختصــاص 
کارگاهــی و ارائــه رمــز اینترنتــی و مــوارد مرتبــط مراتــب را به 

کتبــی بــه شــرکت اعــام خواهــد نمــود. صــورت 

کارفرما و وظایف آنان از منظر قانون تأمین اجتماعی تعریف 

عبدا...
افشاری صالح

دبیر اتاق اصناف 
مشهد

اتاق مشاور
حـقـوقـی / کـارفـرمـایـی / مـالـیـاتـی



ا چون حل شود آسان شود مـّ عـَ مـُ

پاسخ معماهای این شماره

جواب جدول

جواب سخت آسان

جواب ناویاب ۳

جواب متوسط آسان

جواب ناویاب ۲

جواب سودوکو آسان

جواب ناویاب 1

جواب تست هوش

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

س و ب ا ک ر  ی ب د ت ا ق س 1

ه ل ت م  ا و ل  ا و س  ر ا 2

م ر ل  ا ن ی ف ت  ا ل ا ب م 3

م  ر و ت  ا ر ب ب  ا م ا  4

م ل  د ب ی  ع و س ی ی  ب ن 5

ج ا ر  ا س ی ر  ا ن م ر  ه 6

ی و ک ک  ر ک  س ن ق  د ن ص 7

د ا ن ق ب  س ا ک ب  و د  ی 8

ک ر ا ب م پ   ا ت ر ا ت س ا 9

س ف  ا ر س ا ل  ا م ل  ا د 10

ا د ل  و ر د ن ا ب ت  ف ز  11

ی ل ا ه ق  ر ع و  د ب ی  ن 12

ی ا ر ه  ف س ل ف ق  ر ب ک  13

ا ک ا ز و ل ی  ن ا ی  ل ا و 14

ن ی م ه ی  گ ن ا خ م ز ا و ل 15
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