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پرونده سال 98 را
از حاال مختومه نکنیم!
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تهنیـت عیـد  و  تبریـک  انگیـز ضمـن  بهـار دل  آسـتانه  در 
و  تـاش  زحمـات،  باسـتانی،  نـوروز  کهـن  و  فرخنـده 
عرصه هـای  در  خـود  همـکاران  همـه  بی بدیـل  کوشـش 
ج نهـاده، امیـدوارم در سـال جدیـد بـا صبـر،  صنفـی را ار
اقتصـادی،  عالیـه  اهـداف  بـه  تـاش  و  اتحـاد  تدبیـر، 
متعـال  خداونـد  و  یافتـه  دسـت  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
کسـب وکار ایـران  سـال جدیـد را نقطـه عطفـی در عرصـه 
و ایرانیـان قـرارداده و سـال نـو بـا عنایـت خالق یکتا سـالی 
بـا سـامتی و بهـروزی  تـوأم  از برکـت و معنویـت،  سرشـار 
صنفـی  بـزرگ  جامعـه  ویـژه  بـه  عزیـز  میهنـان  هـم  بـرای 

باشـد.  کشـور 
با آرزوی سامتی و روزهایی خوش

گر عاشـق شـده باشـید بهتر این حرف مرا درک می  کنید  ا
کـه مفهـوم عشـق بـا فـراق و جدایی شـکل می گیـرد و اصا 
دوسـت داشـتن در ظـرِف داِغ فـراق بـه جـوش می آیـد و 

بعـد می شـود آش عشـق!
گاهـی بـه آدمیـزاد اسـت و معشـوق می شـود  حـاال عشـق 
گاهـی هـم عشـق بـه  کار آدم؛  کـس و  دوسـت، همسـر یـا 
و  دسـتگاه  یـا  ابـزار  ماشـین،  می شـود  کـه  اسـت  شـیء 
گاهـی عشـق بـه زمـان یـا مـکان اسـت. مثـا  وسـایل؛ امـا 
کـه شـبیه  مـن عاشـق َسـر در دانشـگاه فردوسـی هسـتم 
کـه روزی آروز داشـتم  نـوک روان نویـس اسـت. سـر دری 
کـه پشـت سـرم  از آن بـه عنـوان دانشـجو بگـذرم و حـاال 
غ التحصیـل از آن  را نـگاه می کنـم، می  بینـم بـه عنـوان فار
کـه  َتـب داری  عشـق  آن  خودمانیـم  امـا  شـده ام.  ج  خـار
بـرای ورود بـه آن در داشـتم را دیگـر نـدارم، حـاال آن در دوسـت داشـتنی برایـم 
کشـیده.  بیشـتر تداعی گر یک حس نوسـتالژی اسـت و دیگر آن عشـق دیرین ته 
دربـاره حـال عاشـقی حـرف زیـاد اسـت امـا ایـن توصیـف »عشـق روی پیـاده رو« 
مصطفـی مسـتور، از زبـان قهرمانـش را بخوانید: »... وقتـی مهتاب نان های داغ 
گلدارش می پیچاند، دلم می خواسـت من آن نان های داغ باشـم.  را الی چادر 
می کـردم  هـوس  می کوبیـد،  را  در  کوبـه ی  و  می رسـید  خانـه  بـه  مهتـاب  وقتـی 
کوبـه ی در باشـم. بعـد مهتـاب تکـه ی نـان را بـرای ماهی هـای قرمـز تـوی حـوض 
قرمـز  ماهی هـای  از  یکـی  می کـردم  آرزو  بـار  هـزار  مـن  و  می انداخـت  خانه شـان 
گـر او بـه مهتـاب رسـیده بـود بازهـم ایـن آرزوهـا را  تـوی حـوض باشـم... «. حـاال ا
گـر همـه سـال  کسـی می توانسـت عاشـق بهـار شـود؟ ا گـر اسـفند نبـود،  داشـت؟ ا

بهـار بـود دیـدن شـکوفه های رنگارنـگ لطفـی داشـت؟
کـه یـاد  کـه مـا درس عاشـقی بگیریـم.  اصـا بهـار هـر سـال بعـد از اسـفند می آیـد 
گـر ذهن مان درگیر قبض، قسـط و  گـر بـه مهتـاب زندگی مان رسـیدیم و ا بگیریـم ا
کنـار نگذاریم  کشـکی  کشـکی  کـه آش عشـق را  شـغل دوم شـد حواس مـان باشـد 
کـه مهتـاب الی چـادرش می گیـرد.  کنیـم آن نـان داغـی باشـیم  گاهـی هـوس  و 
که مهتـاب با آن بـازی می کند.  کلیـدی باشـیم  کـه آن دسـته  کنیـم  گاهـی هـوس 
بهار 98 مبارک، روزگارتان عشق. 

یادداشت بهاریه

یادداشت بهاریه

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

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

کس [: ایالن ماسک ]بنیانگذار تسا موتورز، پی پال و اسپیس ا
که بدانند هدف چیست و چرا؟  کار می کنند وقتی  افراد بهتر 
کار آمدن اشتیاق داشته  که افراد صبح ها برای سر  مهم است 

کردن لذت ببرند.  کار  باشند و از 

کنون!  برای آب تنی در حوضچه ا

بهار و سرمشق عشق 
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یادداشت بهاریه

تجربه  این  حداقل  یا  بودید  من  مثل  هم  شما  حتما 
اول  کاس  نیمکت  پشت  وقتی  که  می کنید  درک  را 
کاس دومی ها را می پاییدم و فکر  نشستم، زیر چشمی 
به  مدرسه  دوم  کاس  معلم  مصطفوی،  آقای  می کردم 
آن ها چه درس می دهد. این حس همیشه با من بود. 
برای بزرگ تر شدن، َله َله می زدم. خیلی از رویا های من 
که  »وقتی  می شد:  شروع  جمله  این  با  هم نسل هایم  و 

گه االن بزرگ بودم... «.  بزرگ شدم...« یا »ا
که  ما نسل انتظار بودیم. چشم می دوختیم به آینده ای 
کنیم.  قرار بود از راه بیاید و در آن رویا هایمان را زندگی 
یا  آمده  پیش  برایتان  نمی دانم  است.  چنین  هم  هنوز 
که صبح از خواب برخاستم و  نه؛ ولی بارها شده است 
که جوانی عضانی در آن، دارد از  کردم  عکس هایی از منظره های زیبا را الیک 
صخره ای باال می رود و رودخانه ای خروشان و دّره ای سر سبز را پشت سر دارد. 
گروه های خانواده ای عکس هایی از صبحانه های مقوی را دیدیم  حتما داخل 
که به آب پرتقال و خاویار و هزار جور خوارکی خوشمزه دیگر ُمزین است. عکس 
کمرنگ و نان نه چندان معطرمان را با پنیر خورده ایم و  را دیده ایم و بعد چای 

کرده ایم.  کسالت بار تکراری مان را آغاز  روزمرگی 
که  که یک روز خوب از راه برسد. روزی  ما همیشه منتظر بودیم و منتظر هستیم 
در آن داستانی دراماتیک رقم می خورد و ما در آن نقش اول را بازی می کنیم. 
که سدها را یکی پس از دیگری بر می دارد و مثل ابرقهرمان های هالیوودی  کسی 

همه او را دوست دارند. ما منتظریم و فکر می کنیم شاید چنین روزی بیاید... 
محمود دولت آبادی در»جای خالی سلوچ« همین حرف های ما را زده است: »روزگار 
همیشه بر یک قرار نمی ماند: روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، 
بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده؛ تمام می شود، بهار می آید... «. 
کوچه  بهار می آید و به قول شاعر خوش ذوق، محمد علی بهمنی عید را از توی 
گریه؛ بهار با عشق و ناز و منت می آید  به خانه می آورد. بهار با صدای خنده و با 

و ما بازهم منتظر روزهای خوب تر می نشینیم. 
کاس اول، نیمکت های چوبی و تخته سیاِه مدرسه خیلی  اما حاال از روزهای 
کوچه های یخ  کلی پیاده روی از  که بعد از  می گذرد. از آن روزهای سرد زمستان 
زده و ُپر برف به مدرسه می رسیدیم و پاهایمان را به بخاری کاس می چسباندیم. 
شود  مستحکم  دوستی های  زمینه  می توانست  نارنگی  یک  که  روزها  آن  از 
وجود  به  برادری  پیمان  همکاسی ها  بین  سبزی  و  پنیر  و  نان  لقمه  یک  و 
گذشته و من هم بهارهای زیادی را به چشم دیدم. آن روزها  می آورد. سال ها 
که مادربزرگم با نگاهش مرا دنبال می کرد و قربان صدقه ی قد و باالیم  گذشته 
گرم اش را روی شانه ام  که آقاجان با لبخند، دست  گذشته  می شد. از آن روزها 

کاس چندی؟«.  می گذاشت و می گفت: »خب، بگو پسرجان 
کنون است!«. حاال بهار  به قول سهراب سپهری »زندگی آب تنی در حوضچه ا
که قرار بود در آن رویای مان را زندگی  آمده و شاید امروز همان آینده ای باشد 

کنیم. بهار 98 مبارک، سال جدیدتان رویایی... 

سید محسن 
خاوری هاشمی

نائب رئیس دوم 
اتاق اصناف 

مشهد

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 روسیه:
 آشپز ماهری نیست. 

ً
که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوما هر 

تفسیر: دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست. 

کنون!  برای آب تنی در حوضچه ا
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برای خبرنگاران اقتصادی این سوال همیشه وجود 
جلسات  تمام  در  که  شما  چون  مدیرانی  که  دارد 
حضور  و  کرسی اند  صاحب  شهری  و  استانی  مهم 

کار می کنند؟ دارند، در روز چند ساعت 
قبول  را  کاری  مسئولیت  گر  ا معتقدم  همیشه  من 
می کنید باید آن را به نحو احسن انجام دهیم و خدا رو 
شکر تا این مرحله از فعالیتم در حوزه های اقتصادی 
فعالیت ها  بهتر  هرچه  ارائه  برای  را  خود  انرژی  تمام 
بخش های  در  بنده  حضور  گذاشته ام.  خروجی ها  و 
با  که  می کند  ایجاب  دارم  که  مسئولیتی  و  مختلف 

باید  باشم.  ارتباط  در  استانی  و  کشوری  مدیران 
کنیم، اقتصاد تک  کشور ایفا  نقش خود را در اقتصاد 
بعدی نیست بلکه همه ارگان ها و جامعه می توانند در 

توسعه اقتصاد سهیم باشند. 
مورد  خیلی  اصناف  حوزه  در  گرایی  جانبه  یک  لذا 
قبول بنده نیست، ما بخشی از چرخه اقتصادیم باید 
نقش خود را در آن با لحاظ منافع بخش های دیگر از 
خوبی  به  اصناف  اتاق  اعضای  و  دولت  مردم،  جمله 
کند، ما هم رشد  که رشد  انجام دهیم. این پازل زمانی 
کرد؛ لذا با برنامه ریزی درست باید زمینه این  خواهیم 

کنیم.  رشد در همه بخش ها را فراهم 
جمله  از  بخش ها  همه  با  خوبی  ارتباط  همیشه  ما 
که اقتصاد  اتاق تعاون و بازرگانی داشته ایم و داریم چرا
اصناف،  اتاق  سه  این  دست  در  خصوصی  بخش 
با  می کنم  سعی  همچنین  است.  بازرگانی  و  تعاون 
خانواده  به  را  مناسبی  زمان  کاری  مشغله های  همه 
اختصاص دهم. همچنین هفته ای 2 یا 3 روز به خاطر 
کاری به تهران سفر می کنم و به طور متوسط  جلسات 
کار  مشغول  ساعت   ۱۱ الی   ۱۰ هفته  طول  در  روزانه 

هستم. 

ممتنع   و  سهل  کاری  بنانژاد  محمود  با  کردن  گفت وگو   - سلطانی  مسعود 
کار  که او فردی بسیار خوش مصاحبه است و همین  بود. سهل از این جهت 
که بود  انتخاب سوال و چیدن سناریو مصاحبه را سخت می کرد. اما به هر روی 
کردم تا در یکی از آخرین  فاصله 5 متری از در اتاق تا صندلی مقابل ش را طی 

گفت وگو بنشینم.  که مملو از بوی بهار بود با او به  روزهای اسفند 97 
می توان  او  خانوادگی  نام  از  است   ۱۳۴۶ سال  متولد  مشهدی  بنانژاد  محمود 
کسی او را دکتر  که اصالتی مشهدی دارد. خیلی حساس است به اینکه  فهمید 
کردند برای سفری یک هفته ای به ترکیه  خطاب نکند. می گوید: »از من دعوت 
کار  کنم. اما این  که در انتهای آن مدرک دکترای معتبر)خنده( می دادند شرکت 
برای تک تک نمرات  و  زیادی قائل هستم  ارزش  برای تحصیل  را قبول ندارم. 

لیسانس  فوق  و  است  مهندس  او  کشیدم «.  زحمت  دانشجویی  پروژه های  و 
مدیریت فناوری اطالعات، لیسانس الکترونیک و دیپلم ریاضی و فیزیک دارد. 
کامپیوتر و حسابداری  وقتی هنوز چرتکه حرف اول را در بازار می زد او آموزشگاه 
که روی شانه   کرد. با نگاهی به هدفون بلوتوثی  نوین را در سال ۱۳7۲ تأسیس 
سال   ۳0 گذشت  از  بعد  که  فهمید  می توان  هوشمندش  فوق  موبایل  و  دارد 
کنون  ا او  دارد.  نگاه  روز  به  را  خود  کرده  سعی  دانشگاه  از  غ التحصیلی  فار از 
ریاست اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد، رئیس اتاق اصناف مشهد 
درباره  او  با  گفت وگو  این  در  است.  ایران  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  و 
نگران  آینده  و   97 سال  در  التهاب  پر  اقتصاد  انتخابات،  در  کاندیداتوری اش 

کرده ایم.  کشور در سال 98 صحبت  کننده اقتصاد 

گفت وگویی متفاوت با محمودبنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد درباره اقتصاد، سیاست و امید به آینده

پرونده سال 98 را از حاال مختومه نکنیم!

گفت وگو
پای صحبت مدیران اتاق اصناف
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اصناف در اولین مرتبه رقبای یکدیگر هستند. اما منافع مشترک آن ها را در 
این اجتماع قطعا بدون چالش  اما  قرار می دهد؛  اتاق  زیر سقف  کنار هم 

نیست. چطور این فضا مدیریت می شود؟
رقابت  این  گر  ا و  می شود  پیشرفت  و  توسعه  به  منجر  و  است  شیرین  رقابت 
انسجام  برای  زیادی  دالیل  اما  نمی گرفت.  صورت  هم  رشدی  نداشت  وجود 
ارز فرصتی برای ایجاد تحول  خ  و وحدت وجود دارد. به عنوان مثال تغییر نر
کشور باعث شد مردم با  کشور است. اتفاقات این روزهای  و ایجاد وحدت در 
که  وجود همه مشکات و ناراحتی ها منسجم تر شوند. انسجام فرصتی است 
که خود ما آن را به تهدید تبدیل نکنیم.  زمینه رشد را فراهم می کند به شرطی 
کار تیمی در اتاق اصناف نیز سختی های خاص خود را دارد. مرور سال ها تجربه 
نشان می دهد که هم افزایی صنوف برای ایجاد رونق در این بخش مهم از اقتصاد 
باید  دارد.  وجود  نیز  چالش هایی  همچنان  اما  داشته  بسیاری  ثمرات  کشور 
برای روزآمد شدن اتحادیه ها و باال بردن چتر حمایتی اتاق اصناف از اعضایش 
کنیم و بدون تردید این مسیر ناهمواری هایی را به همراه دارد.  بیشتر تاش 

که شاید بیشترین  سال ۹۷ مملو از اتفاقات تلخ اقتصادی بود. اتفاقاتی 
گذشت  که  سالی  در  اصناف  حال  داد.  خ  ر صنفی  واحدهای  در  بروزش 

چطور بود؟
گذشته قیمت  خ ارز مواجه بودیم، در طول سال های  در سال 9۷ با افزایش نر
به طور  ماند.  باقی  واقعی  غیر  و  ثابت  عددی  روی  بر  بسیار  مالی  تزریق  با  ارز 
با  بازار  در  شده  ارزه  خ  نر  9۶ تا   93 سال های  طول  در  که  بگویم  باید  دقیق تر 
ارز واقعی بشود.  خ  گزافی ثابت ماند. بهتر بود دولت اجازه می داد تا نر مبالغ 
کشور باید بین هفت تا هفت هزار و ۵۰۰ تومان  قیمت ارز برای رونق اقتصادی 
که در حدود ۱2 هزار تومان است نیز غیر واقعی می باشد  خ فعلی دالر  می شد. نر
کشور به همراه دارد و شاهد  گر این قیمت تثبیت شود آسیب هایی را برای  و ا

افزایش قاچاق خواهیم بود. 
تولید  بخش  برای  مناسبی  فرصت  می تواند  ارز  قیمت  افزایش  دیگر  سوی  از 
نشده  تقویت  و  است  نفت  به  وابسته  کشور  در  تولید  بخش  چون  اما  باشد. 
کنیم. به عنوان مثال  نمی توانیم به نحو شایسته از این فرصت استفاده بهینه 
این  ولی  را دارد  کشور  اول  رتبه  کیف  و  کفش  تولید  خراسان رضوی در حوزه 
کفش، وارادتی است.  که بیش از 8۵ درصد مواد اولیه تولید  باعث تاسف است 
کم شده  کشور و اوضاع اقتصادی تولیدات در بیشتر حوزه ها  با توجه به شرایط 
سال  در  است.  شده  چالش  دچار  نیز  مصرف کننده  لذا  رفته  باال  قیمت ها  و 
افزایش  بارز  نمود  مردم  بود.  موضوع  همین  اصناف  چالش های  از  یکی   9۷
که صاحبان اصناف  گمان می کنند  قیمت ها را در ویترین اصناف می بینند و 
که افزایش قیمت دو سه برابری  مسئول این اتفاق هستند. این در حالی است 
کنندگان نیز مشکل آفرین بوده است. ثروت  کاالها برای تولیدکنندگان و عرضه 
گران شدن این  که در مغازه شان دارند. اما  کاالهایی است  تمام مغازه داران 
که واحد صنفی از محل خرید و فروش  اجناس به سود صاحبان آن نیست چرا

کاال! کد شدن  کسب درآمد می کند و نه از را این اجناس 
گذشته، مسئله قدیمی اصناف بود. آمار سرانه واحدهای  چالش دیگر در سال 
نفر است.  از 2۰۰  یافته بیش  کشورهای توسعه  ازای هر شهروند در  به  صنفی 
که سرانه  کشورهای در حال توسعه ۱۷۰ الی 2۰۰ نفر است، در حالی  این آمار در 
جدی  آسیبی  این  و  است  نفر   2۷ صنفی  واحد  هر  برای  ما  کشور  در  صنفی 
را  توزیع  قیمت  افزایش  و  کاال  شده  تمام  قیمت  افزایش  و  می شود  محسوب 

در بر دارد. 
که حدود ۱۶/۵ درصد تولیدی، ۱8 درصد  در مشهد ۱2۰ هزار واحد توزیعی داریم 
هم خدمات فنی بوده و بقیه یعنی حدود ۶۴ درصد توزیعی و خدماتی هستند. 
باید میزان صنوف تولیدی به باالی 2۰ درصد برسد و همچنین خدمات فنی نیز 
گسترش یابد. واحدهای توزیعی با توجه به قیمت باال و هزینه های جاری دیگر، 
خ دادن است  کاما ناخواسته در حال ر کمتر شود و این اتفاق  باید تعدادشان 

که بازار و واحدها در این شرایط اقتصادی تاب آوری الزم را ندارند.  چرا 

با  کردید،  اشاره  صحبت ها  طول  در  که  همانطور 
کاهش ارزش پول ملی می توان انتظار رونق بیشتر 
صادراتی  پنجره های  همین طور  و  تولید  بخش 
تولیدی  واحدهای  گرفتن  رونق  برای  شما  باشیم. 

چه برنامه ای دارید؟
کــه  بــرای صنــوف تولیــدی برنامه هــای زیــادی داریــم 
گرفتــه و چنــد مــورد  چنــد اقــدام آن امســال صــورت 
دیگــر بــرای ســال آینــده خواهــد بــود. در حــال حاضــر 
بــا  و  بــا شــیوه های ســنتی  تولیــدات صنفــی معمــوال 
هزینــه تمــام شــده بــاال بــرای تولیدکننــدگان راهــی بــازار 
کاهــش هزینه هــای  ــرای  می شــوند. در همیــن راســتا ب
دســتگاه های  روزآوری  بــه  بــرای  فکــری  بایــد  تولیــد 
تولیــد و همین طــور مســئله آمــوزش داشــته باشــیم. 
تهیــه  نیــز  و  ایــران  بانــک ملــی  بــا  انعقــاد تفاهم نامــه 
ایــن نیــاز  بــه  بــا هــدف پاســخ  ح جامــع آموزشــی  طــر
واحدهایــی  ایجــاد  همچنیــن  اســت.  شــده  انجــام 
از  دیگــر  یکــی  تولیــدی  و  صنفــی  مجتمــع  عنــوان  بــه 
کرده ایــم و ثمراتــی هــم  کــه آن را آغــاز  اقداماتــی اســت 
و  چــاپ  شــهرک  تراشــکاران،  شــهرک  اســت.  داشــته 
ک از جملــه مجتمع هــای  نشــر، شــهرک تولیــد پوشــا
مســیر  ایــن  و  شــده  راه انــدازی  کــه  اســت  تولیــدی 
کــه ایــن  همچنــان ادامــه دارد. در نظــر داشــته باشــید 
واحدهــای  بــرای  زیــادی  مزیت هــای  دارای  اقــدام 
ــتفاده  ــه اس ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ک ــت  ــدی اس تولی
تجمیعــی صنــوف از امکانــات، پاییــن آمــدن هزینه هــا و 

کــرد.  اشــاره  راحت تــر  پشــتیبانی 

طبق آمار ساالنه هشت هزار میلیارد تومان سوغات 
هر  دولتی  ارگان های  می شود.  خریداری  مشهد  از 
سوغات  طراحی  برای  متنوعی  برنامه های  ساله 
راه می اندازند اما نتیجه باز هم ثابت است. به نظر 
بخش  به  کامال  را  موضوع  این  نیست  بهتر  شما 
کنند؟ آیا عزم جدی در مورد برند  گذار  خصوصی وا

سازی سوغات مشهد، وجود دارد؟ 
کشـــور مـــا اســـم بخـــش خصوصـــی خـــوب اســـت امـــا  در 
ـــدارد و بخـــش  ـــه بخـــش خصوصـــی وجـــود ن اعتمـــادی ب
کـــه اساســـا در راســـتای  دولتـــی در زمینه هـــای مختلـــف 
عمدتـــا  و  می شـــود  وارد  نیســـت  کاری اش  وظایـــف 
ـــا بخـــش خصوصـــی  فعالیـــت بخـــش دولتـــی در قیـــاس ب
ـــذا ورود هـــر  ـــردارد . ل هزینه هـــای بســـیار بیشـــتری را در ب
کـــدام از نهادهـــای دیگـــر در بخـــش اقتصـــادی مشـــکل 
بـــزرگ و اساســـی اســـت. در حـــوزه ســـوغات نیـــز اعتقـــاد 
کـــه بخـــش خصوصـــی و بـــازار بایـــد وارد شـــده و  دارم 
اقدامـــات الزم را انجـــام دهنـــد ولـــی حمایت هـــای الزم 

وجـــود نـــدارد. 
که درباره آمارها نیز جای تردید وجود  این نکته بماند 
تعداد  آمار  یاد شده درباره میزان سوغات،  رقم  دارد. 
که به مشهد می آیند و همین طور طول مدت  زائرانی 
دقیق  روش های  با  باید  مشهد  در  اقامت شان  زمان 
و  مدیریتی  مشکات  از  یکی  شود.  بررسی  علمی  و 
کشور ما در دسترس نبودن آمارهای  سیاستگذاری در 

دقیق است. 

 هفته ای ۲ یا ۳ روز به خاطر جلسات 
کاری به تهران سفر می کنم و به طور 

متوسط روزانه در طول هفته ۱0 الی ۱۱ 
کار هستم.  ساعت مشغول 

که روی شانه  دارد و   با نگاهی به هدفون بلوتوثی 
که بعد  موبایل فوق هوشمندش می توان فهمید 
غ التحصیلی از دانشگاه  گذشت ۳0 سال از فار از 

کرده خود را به روز نگاه دارد.  سعی 

برای سال ۹۸ عمل و اقدام 
بسیار مهم است باید 

کنیم و با  پیش بینی خوب 
دیدگاه مثبت به استقبال 
سال جدید برویم. این 
یک خطای فکری است 
که از همین االن پرونده 
کشور را در سال  اقتصاد 

۹۸ توی ذهن مان ببندیم 
که قطعا اتفاقات  و بگوییم 

خ نمی دهد.  مثبت ر
بهرحال مسیر رشد سخت 
است ولی باید با استفاده از 
کشور  ظرفیت های مختلف 

به آینده امیدوار باشیم. 
کاری  باید برنامه زندگی و 

خود را برای سال آینده 
بچینیم و با برنامه وارد سال 

جدید شویم

کشور ما اسم بخش  در 
خصوصی خوب است 
اما اعتمادی به بخش 

خصوصی وجود ندارد و 
بخش دولتی در زمینه های 

که اساسا در  مختلف 
کاری اش  راستای وظایف 

نیست وارد می شود و 
عمدتا فعالیت بخش 

دولتی در قیاس با بخش 
خصوصی هزینه های بسیار 

بیشتری را در بردارد
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 ،۹۷ سال  در  مهم  سیاسی  رویدادهای  از  یکی 
منجر  که  بود  مدیران  بازنشستگی  قانون  اجرای 
شود.  رضوی  خراسان  در  زیادی  مدیران  تغییر  به 
انتخاب آقای علیرضا رزم حسینی، استاندار جدید 
ایشان  می کنید؟  ارزیابی  چطور  را  رضوی  خراسان 
خود را نماینده بخش خصوصی در دولت می دانند. 
دارند  که  خوبی  اقتصادی  رویکرد  به  توجه  با  ایشان 
اصناف  اتاق  برای  خوبی  بسیار  کمک  می توانند 
بخش  چالش های  و  مسائل  با  ایشان  باشند. 
دیدگاه  به  توجه  با  لذا  هستند  آشنا  کاما  خصوصی 
با شرط حضور همه سازمان ها و  و  استانی  این مدیر 
استفاده  ظرفیت ها  همه  از  می توان  کار  پای  ادارات  
شرایط  به  توجه  با  بهتر  سالی  داشتن  برای  اما  کرد. 
تولیدی  واحد های  مراعات  مالیاتی  حوزه  باید  کشور 
که همه آن ها با توجه به شرایط آسیب  را بکنند، چرا 
تعطیل  تولیدی  مجتمع  گر  ا نرود  یادمان  و  دیده اند 

کار بسیار سختی است.  شود راه اندازی مجدد آن 

شورای  مجلس  رئیس  با  ایران  اتاق  اعضای  اخیرا 
موعد  در  که  دیداری  داشتند.  دیداری  اسالمی 
نهایی شدن قانون برنامه و بودجه سال ۹۸ اتفاق 

افتاد. از آن دیدار برایمان بگویید. 
گزارش آن به دستم  البته من در آن جلسه نبودم اما 
از  حمایت  مورد  در  قول هایی  الریجانی  آقای  رسید. 
که این  واحدهای صنفی ُخرد دادند. برخی معتقدند 
گرانی ها و اتفاقات بازار تقصیر حوزه اصناف است، اما 
دست های  جلوی  باید  و  است  دیگری  چیز  حقیقت 
این  استدالل شان  برخی ها  گرفت.  را  پرده  پشت 
که اختاف قیمت بین واحدهای صنفی موجب  است 
که این  اخال در بازار شده است اما واقعیت این است 

که موجب رقابت می شود. جای  اختاف قیمت های جزء طبیعی از بازار است 
کشور نیز به این موضوع اشراف دارند و  که رئیس قوه مقننه  خوشحالی است 

در فرآیند قانونگذاری این مسائل را درنظر می گیرند. 

اتاق  خزانه دار  مشهد،  اصناف  اتاق  ریاست  جایگاه  در  شما  گرفتن  قرار 
شهر  شورای  در  شما  کاندیداتوری  تجربه  همین طور  و  ایران  اصناف 
گرفتن در معرض رأی مردم بیم ندارید. سال ۹۸  که از قرار  نشان می دهد 

کاندیدای مجلس نمی شوید؟
قطعا  اما  شد.  نخواهم  مجلس  کاندیدای  نه  اما  شماست  با  حق  )خنده( 
مجموعه اصناف باید در دستگاه های قانون گذار و دولتی حامی داشته باشند. 
که  گذشته اصناف، سعی می کنیم  به همین دلیل همچون رویه ی سال های 
خصوصی  بخش  حامی  و  می کنند  درک  را  اصناف  شرایط  که  اصلحی  افراد  از 

کنیم.  هستند، برای ورود به مجلس حمایت 

که خوب بود.  کاندیداتوری برای انتخابات شورای شهر  تجربه 
کردیم  شروع  دیر  را  تبلیغاتی  فعالیت  شهر  شورای  انتخابات  مورد  در  اما  بله، 
در  رأی  میزان  این  با  که  رأی  هزار   3۰ حدود  آوردم.  خوبی  رأی  بازهم  ولی 
دوره چهارم تعدادی از عزیزان نماینده وارد شورا شدند. اما با ایجاد جو تک 
اتفاق  این  از  بهرحال  شد.  سخت  شرایط  شهر  شورای  انتخابات  در  لیستی 
در  برای حضور  بسیاری  پیشنهادهای  انتخابات  در ماجرای  نیستم.  ناراحت 
که  لیست های سیاسی داشتم ولی من لیست های میثاقی را قبول نکردم چرا 

من فردی سیاسی نیستم. 

سخن آخر... 
به  با دیدگاه مثبت  بهتر است  اقدام بسیار مهم است.  و  برای سال 98 عمل 
االن  همین  از  که  است  فکری  خطای  یک  این  برویم.  جدید  سال  استقبال 
که قطعا  کشور را در سال 98 توی ذهن مان ببندیم و بگوییم  پرونده اقتصاد 
با  باید  ولی  است  سخت  رشد  مسیر  بهرحال  نمی دهد.  خ  ر مثبت  اتفاقات 
برنامه  باید  باشیم.  امیدوار  آینده  به  کشور  مختلف  ظرفیت های  از  استفاده 
کاری خود را برای سال آینده بچینیم و با برنامه وارد سال جدید شویم.  زندگی و 

آمار سرانه واحدهای 
صنفی به ازای هر شهروند 
کشورهای توسعه یافته  در 
بیش ۲۰۰ از نفر است. این 
کشورهای در حال  آمار در 

توسعه ۱۷۰ الی ۲۰۰ است، 
که سرانه صنفی  در حالی 
کشور ما برای هر واحد  در 
صنفی ۲۷ نفر است و این 

آسیبی جدی محسوب 
می شود و افزایش قیمت 
کاال و افزایش  تمام شده 
قیمت توزیع را در بر دارد. 
در مشهد ۱۲۰ هزار واحد 
که حدود  توزیعی داریم 

5/۱۶ درصد تولیدی، ۱۸ 
درصد هم خدمات فنی 

بوده و بقیه یعنی حدود۶۴ 
درصد توزیعی و خدماتی 

هستند
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بازار و اقتصاد بازار رکن اساسی را در جامعه دارد، بازار 
از  اعم  جامعه  قشرهای  همه  از  متشکل  مجموعه ای 
همه  بازار  در  است.  و...  مصرف کننده  تولیدکننده، 
بازار  تعادل  لذا  دارند  معیشتی  و  درآمدی  سهم  افراد 
دائم  رونق  و  رشد  شاهد  که  شود  تنظیم  طوری  باید 
کشور به دلیل  آن باشیم. در شرایط خاص اقتصادی 
شد.  خدشه  دچار  فعالیتی  ارکان  بازار  نبودن  تنظیم 
گرفتند و تاثیر مستقیم  تحریم ها از سوی دیگر شدت 

گذاشتند.  کشور  خود را بر روی بازار تنظیم نشده 
به  را  خوبی  تجربه های  اقتصادی  شرایط  این  در 
دست آوردیم، اما همچنان در زمینه اقتصاد مقاومتی 
ضعیف عمل می کنیم. با توجه به دیدگاه رهبر معظم 
که  فهمید  باید  مقاومتی،  اقتصاد  مورد  در  انقاب 
همه مفهوم و معنای این شعار سال پویایی اقتصاد، 
جامعه و رشد هر دوی آن ها، عدم وابستگی اقتصادی 
و استقال در همه زمینه ها بوده است. همه به عنوان 
این شرایط سخت  را در  باید رسالت خود  ایرانی  یک 

اقتصادی به درستی انجام دهیم. 
گرفتن  نظر  در  با  بازار،  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
وجهه مردم نهاد بودن و مقاوم سازی اقتصاد مقاومتی 
کنیم بلکه  نه تنها می توانیم در شرایط تحریم مقاومت 
که  شاهد رشد روز افزون نیز خواهیم بود. همان طور 
به  نیاز  احساس  با  ساله،  هشت  جنگ  شرایط  در 
تکنولوژی  تحوالت  از  بسیاری  شاهد  تحول  و  تغییر 
استفاده  با  توانستند  ایرانی  دانشمندان  بودیم، 
ما  که  دهند  نشان  دنیا  به  کشور  ظرفیت های  از 

گر بخواهیم.  می توانیم ا
گر  ا بازار  نیست،  جنگ  از  سخت تر  بازار  شرایط  حال 
درست  زیرساخت ها  دارای  و  شود  مدیریت  درست 
باشد تاب آوری خوبی در برابر شرایط سخت تر از امروز 
نیز  خود  توسعه  و  رشد  به  همچنین  داشت،  خواهد 
خ ارز در دوره های  ادامه می دهد. توقع ما از افزایش نر
به صورت  قیمت  افزایش  این  ولی  بود  شده  تعریف 
خود  با  را  شدید  شوکی  و  کرد  رخنه  بازار  در  گهانی  نا
آمادگی چنین  بازار  که  آنجایی  از  لذا  به همرا داشت، 
نامطمئن  آینده  برابر  در  را  خود  و  نداشت  را  افزایشی 
گسیختگی شد.  تجهیز نکرده بود، دچار رکود و از هم 

حوزه  در  باید  امروز  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
در  را  اقتصادی  زیرساخت های  تولیدات  و  مشاغل 
به  اصناف  حوزه  در  کنیم.  کامل  استراتژیک  دیدگاه 
تولید،  اولیه  مواد  تأمین  همچون  اساسی  نیازهای 
زیرساختی  نگاه  و...  بازار  ظرفیت های  از  استفاده 
داشته باشیم. در حوزه نوین سازی صنفی اصناف به 
تنهایی قادر به ادامه راه نخواهد بود و باید دولت هم 
که در  کند مگر غیر این است  در این امر مهم مشارکت 

کشور باید همه در راستای هم باشیم.  شرایط بحرانی 
نداریم  اقتصادی  سرمایه گذاری  انتظار  تنها  دولت  از 
مشترک،  مأموریت  در  که  است  این  ما  انتظار  بلکه 
شرایط  این  در  باشند  اصناف  کمک  دولت  و  مردم 
کرد.  آوری  تاب  مشکات  برابر  در  می توان  که  است 
بود  اصناف  در  ما  مدنظر  که  آن طوری  اتفاق  این  اما 
کسب وکار  کثر فعالیت ها برای بهبود  اتفاق نیفتاد. در ا
اصرار  دیگر  سوی  از  نمی شود  انجام  زدایی  مقررات 
کاهش تعرفه ها  از دستگاه های دولتی به عدم  برخی 

باعث توقف فعالیت های اقتصادی شده است. 
به  نیاز  سخت افزاری  لحاظ  به  صنفی  نوین سازی 
تخصصی  مجتمع های  و  صنفی  شهرک های  ایجاد 
شرکای  عنوان  به  دولتی  عوامل  و  نهادها  ولی  دارد 

ناخواسته اجتماعی از این اقدام جلوگیری می کنند. 
خواهیم  سختی  اقتصادی  شرایط  آینده  سال  در  ما 
گر در برابر شرایط با دید وظیفه و رسالت  داشت ولی ا
فشارهای  کنیم  تجهیز  را  خود  اخاقی  تعهد  و  ملی 
که در جنگ  آینده تاثیری نخواهد گذاشت. همان طور 
هشت ساله با هم افزایی توانستیم دشمن را شکست 
مأموریت  یک  با  تنوانست  خواهیم  نیز  امروز  دهیم 

در  چون  دشمن  برویم.  اقتصادی  جنگ  به  مشترک 
جنگ میدانی شکست خورده تمام فشار خود را از نظر 
تابع خود  را  تا جامعه  وارد می کند  کشور  بر  اقتصادی 

کند ولی این محال و دست نیافتنی است. 
از آرمان های انقاب  عدم وابستگی، استقال و دفاع 
به  پیش  از  بیش  باید  دولت  می خواهد.  هزینه 
تعطیلی  و  مردم  بی انگیزگی  نباید  کند،  توجه  مردم 
کشور ظرفیت های خوبی  کارخانجات را شاهد باشیم. 

کنیم.  دارد باید با برنامه از همه آن ها استفاده 
بخش های  و  اصناف  در  زیادی  بسیار  ظرفیت های 
عنوان  به  دولتی  ویژه  نگاه  مستلزم  که  هست  تولید 
که همه این  نگاه حمایتی و ایجاد زیرساخت ها است 
گنجانده شده است.  موارد در مفهوم اقتصاد مقاومتی 
را  خود  همه  و  بیفتد  اتفاق  صنفی  نوین سازی  گر  ا
مسئول بدانند، بیشتر حوزه های اقتصادی به بخش 
خصوصی با نظارت دستگاه های دولتی محول شود، 

کمک خواهیم بود.  ما نیز به عنوان مدیران اصناف 
تجهیز  مدیران  دیدگاه  باید  کشور  شرایط  به  توجه  با 
در مورد آینده نامطمئن باشد تا بتوان در هر شرایطی 

تاب آوری خوبی داشت. 

نوین سازی صنفی
حلقه مفقوده اقتصاد ایران

یادداشت
سردبیر / هادی مخملی



شماره پنجم . بهمن و اسفند نودوهفت 8 / ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

گفت وگو
گفت وگوی ویژه با روسای اتحادیه ها

افزایش قیمت در خدمات خشکشویی نداریم
و  خشکشویی  اتحادیه  رئیس  کاشفی  علی 
هیأت  مصوبه  به  توجه  با  گفت:  مشهد  لباسشویی 
خ گذاری مقرر شد  عالی نظارت در خصوص تعدیل نر
با هدف توسعه رقابت پذیری و  که واحدهای صنفی 
برای  خود  خدمات  و  کاال  کیفی  ارائه  انگیزه  افزایش 
استفاده  مورد  کرده،  مشخص  را  نرخی  صنفی  واحد 

قرار دهند. 
ایجاد  و  نرخی  چند  از  جلوگیری  برای  افزود:  وی 
که  کردیم  ارزش ها نیز به همه اعضای اتحادیه اعام 
خ شان  از یک قیمتی به باال اجازه افزایش ندارند و نر

نباید باالتر از سقف اعامی از سوی اتحادیه باشد. 
مشهد  لباسشویی  و  خشکشویی  اتحادیه  رئیس 
خ یکنواخت خدمات  کرد: در اردیبهشت 9۷ نر تصریح 
پایان  تا  و  شد  اباغ  زیرمجموعه  واحدهای  تمتم  به 

خ خدمات نخواهیم داشت.  سال نیز افزایش نر
کاشفی یادآور شد: نسبت به سال 9۵ حدودا بین 2۰ 
که علت آن افزایش  خ داشتیم  تا 2۵ درصد افزایش نر
خ اجاره بها واحد  کارگر، افزایش نر حقوق و حق بیمه 

صنفی و افزایش حامل های انرژی است. 
که چند واحد صنفی در  این سوال  به  پاسخ  وی در 
افراد  این  به  کسب  پروانه  و  دارد  وجود  صنف  این 
صنف  حاضر  حال  در  شد:  متذکر  است،  شده  داده 
دارای  صنفی  واحد   ۶۰۰ لباسشویی  و  خشکشویی 
پروانه  بدون  صنفی  واحدهای  که  داشته  پروانه 
گرفتن مجوز از  بسیار اندک هستند و این تعداد برای 

کرده اند.  اتحادیه اقدام 

رکود شیرینی! 
کرد: نوسانات و افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت  محمد فرزانی رئیس اتحادیه شیرینی پزان و قنادان، اظهار 
می برد.  سر  به  رکود  در  بازار  ایام  این  در  علت  همین  به  شده  بازار  بر  مستقیم  تأثیرگذاری  نتیجه  در  و  اولیه  مواد 
گذشته در رکود قرار دارد و به احتمال زیاد خرید شیرینی در  کنون بازار شیرینی مشهد بیش از  وی ادامه داد: هم ا

کاهش می یابد.  کاهش توان خرید مردم  ایام نوروز به علت 
کرد:  کیفیت قنادی ها بیان  خ ها و  رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد در ارتباط با نحوه نظارت بر نر
کرده و بازدیدهای دوره ای را از 29اسفند  در حال حاضر بازرسانی زیر نظر اتحادیه در ۱3 منطقه شهرداری فعالیت 
گشت ویژه از قنادی ها انجام می دهند و در صورت مشاهده تخلف به اتحادیه  تا نیمه اول فروردین به صورت 

گیرد.  گزارش می دهند تا با متخلفان برخورد جدی صورت 
که  کرد و افزود: تنها 3۰۰تن شکر به اتحادیه داده شده است  وی همچنین به سهمیه آرد و شکر قنادی ها اشاره 
کیلو  که واحدهای ما در روز ممکن است حدود یکصد  کیلو می رسد این در حالی است  به هر واحد صنفی 3۷۵ 

کنند لذا مجبور به خرید شکر با قیمت آزاد از بازار هستند.  شکر استفاده 
کید است و  کیفیت محصوالت نیز در واحدها به شدت مورد تا گفت: افزایش  رئیس اتحادیه شیرینی پزان مشهد 

کوشش دارند.  کیفیت  همه واحدهای صنفی مجاز و دارای پروانه در تولید محصوالت با 
کانشهر مشهد فعالیت  کنون ۶۰۰ واحد شیرینی فروشی و ۱۰۰ واحد فروش لوازم قنادی در سطح  وی افزود: هم ا
که با توجه به گستردگی این واحدها در سطح شهر پوشش مناطق مختلف به شکل مطلوب انجام می شود.  دارند 
کرد: فعالیت واحدهای  کید و بیان  فرزانی بر ضرورت برخورد با واحدهای غیرمجاز از سوی نیروی انتظامی نیز تا
غیرمجاز و حتی فروش محصوالت شیرینی خانگی در واحدهایی مانند نانوایی ها و فروشگاه های مواد غذایی 

سامت مردم را تهدید می کند. 
اصا  اینکه  بر  کید  تا با  مشهد  شیرینی فروشان  و  قنادان  اتحادیه  رئیس 
کرد: با توجه به وضعیت بازار، افزایش قیمت  افزایش قیمت نداریم، اظهار 

نداریم، قیمت تمام شده برای واحدهای قنادی باال است. 
گرانی  گران شده است و خود  کرد: اجناس)آرد، شکر و روغن(  فرزانی تصریح 
عامل رکود در بازار است. وی همچنین با اشاره به لزوم حمایت دولت افزود: 

کارها به خود اتحادیه ها است.  گذاری  کمک دولت، وا بهترین 
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد در ادامه به نحوه توزیع مواد 
کرد و افزود: ما در تولید مشکل نداریم بلکه شبکه توزیع  اولیه در بازار اشاره 
گسترش دهد؛ واحدهای  کنترل بر این شبکه را  مشکل دارد و دولت باید 
که برخی شرکت ها روغن را انبار  ما این مشکل را در رابطه با روغن دارند چرا 

کرده و در بازار توزیع نمی کنند. 
زیر  واحدهای  فعالیت  در  اصلی  اصول  از  را  غذایی  امنیت  و  سامت  وی 
در  بهداشتی  مسائل  و  نکات  رعایت  کرد:  بیان  و  ذکر  اتحادیه  این  پوشش 

کنترل قرار دارد.  واحدهای پروانه دار به شدت تحت نظر و 

کالنشهر مشهد عالوه بر سه و نیم میلیون نفر جمعیت ثابت، در ایام نوروز پذیرای چندین میلیون زائر و 
کاالهای متنوع به ویژه سوغات ضرورت اقدامات  که نیاز آنان به  مسافر از اقصی نقاط ایران و جهان است 

کیفیت مناسب دوچندان می کند.  کاال را با  کنترلی، نظارتی و ارائه 
بررسی  برای  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  می شوند.  مواجه  عدیده ای  مشکالت  با  اصناف  بین  این  در 
مشکالت اصناف در این ایام به سراغ محمد فرزانی رئیس اتحادیه شیرینی پزان، علی کاشفی رئیس اتحادیه 
خشکشویی و لباسشویی، علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار، دوالبی رئیس اتحادیه 
آرایشگران مردانه، قانعی رئیس اتحادیه هتل دارن و مهدی آجیلیان نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان  ها 
کنونی  چالش های  اصلی ترین  درباره  تا  نشستیم  گفت وگو  به  آنها  با  و  رفتیم  مشهد  در  مهمان پذیران  و 

صنف شان سخن بگویند. 

گفت وگو درباره چالش های صنفی
که بازارشان در آستانه نوروز شلوغ می شود با روسای اتحادیه هایی 

کاهش قدرت خرید تا رکود بازار از 

هیچ افزایش قیمتی برای نوروز ۹۸ نداریم
گفت:  محمد قانعی رئیس اتحادیه هتل داران مشهد 
گردشگری محور توسعه مشهدالرضاست و باید به آن 
هتل ها  قیمت   خصوص  در  وی  شود.  ویژه ای  نگاه 
افزایش   98 نوروز  ایام  برای  کرد:  بیان  نوروز  ایام  در 
غذایی  مواد  بحث  در  تنها  نداریم  جدیدی  قیمت 
افزایش  غ شاهد  و مر گوشت  افزایش قیمت  به دلیل 
2۵تا3۵درصدی قیمت در رستوران های هتل هستیم. 
به  سفر  برای  مردم  برنامه ریزی  به  کید  تا با  قانعی 
دوم  هفته  در  گردشگران  و  زائران  کرد:  اعام  مشهد 
هتل های  در  تخفیف   درصد   ۴۵ تا   3۵ از  می توانند 

کنند.  مشهد استفاده 
از  همچنین  مشهد  هتل داران  اتحادیه  رئیس 
اجرایی  دستگاه های  برخی  کردن  عمل  جزیره ای 
تصریح  و  انتقاد  گردشگری  زیرساخت های  مقوله  در 
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گران نشده است مردم توان خرید ندارند چیزی 
و  آجیل  اتحادیه  رئیس  ممقانی  ارزانی  علیرضا 
کید بر اینکه آجیل و خشکبار در بازار با  خشکبار، با تا
کرد: به دلیل  روند افزایشی روبه رو شده  است، اظهار 
کاهش ارزش پول ملی، توان خرید  خ ارز و  نوسانات نر
خ  نر افزایش  روند  استمرار  با  و  است  شده  کم  مردم 
بازار  در  رکود  نتیجه  در  و  قیمت ها  افزایش  شاهد  ارز 

هستیم. 
کید بر لزوم حمایت دولت از واردات، تصریح  وی با تا
گمرکی واردات  کاهش عوارض  با  کرد: دولت می تواند 
کرده، با تخفیف ارز برای موارد خاص مانند  را تسهیل 

کند.  شب چله و شب عید، قیمت ها را تعدیل 
گر  ا گفت:  مشهد  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رئیس 
باید انجام  ارز ثابت شود مردم می دانند چکاری  خ  نر
دهند، در حال حاضر نه واردکننده، نه صادرکننده و 
اتفاقی  نه فروشنده و خریدار، هیچ کس نمی داند چه 
می افتد و همین باتکلیفی سبب نوسانات قیمت در 

بازار می شود. 
دولت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  ممقانی  ارزانی 
کند،  می تواند توان عمومی مردم برای خرید را بیشتر 
کدام از ارقام  خ ارز هیچ  گفت، نسبت به قیمت نر باید 

کم شده و  گران نشده، در واقع ارزش پول ملی  مذکور 
مردم توان خرید ندارند . 

وی متذکر شد: با توجه به افزایش صددرصدی قیمت 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  خشکبار  و  آجیل  اقام 
چندانی  تقاضای  خانوار،  خرید  قدرت  کاهش  و  قبل 

در بازار وجود ندارد. 
با  کرد:  اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد اظهار  رئیس 
بازار، اعضای صنف با حداقل  بر  کم  توجه به رکود حا
سود اقام خود را عرضه می کنند تا بتوانند جوابگوی 

هزینه شان باشند 
افزایش  به  توجه  با  داد:  ادامه  ممقانی  ارزانی 
به  اقام آجیل و خشکبار نسبت  صددرصدی قیمت 
کاهش قدرت خرید خانوار،  مدت مشابه سال قبل و 

تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد. 
خ مصوب اقام آجیل و خشکبار در  وی با اشاره به نر
کدو  کیلو تخمه  خ مصوب هر  کنون نر گفت: هم ا بازار 
هزار،   ۴2 تا   2۰ زمینی  بادام  هزار،   ۵۵ تا   ۴8 گوشتی 
بادام  هزار،   8۰ تا   ۶۵ فندق  هزار،   2۵ تا   ۱۶ نخودچی 
 ۱۶۰ تا   9۰ درختی  بادام  مغز  هزار،   ۱2۰ تا   ۱۰۰ کاغذی 
کبری ۱8۰  هزار، پسته فندقی ۱2۵ تا ۱۵8 هزار، پسته ا
تا 28۰ هزار، آجیل شور چهار مغز ۷۵ تا ۱9۰ هزار، بادام 
گردو با پوست ۵۰ تا ۷۰ هزار،  هندی ۱9۰ تا 2۴۰ هزار، 
گردو ۱3۰ تا ۱۶۰ هزار، تخمه ژاپنی 32 تا ۴8 هزار و  مغز 

تخمه آفتابگردان 2۵ تا 3۵ هزار تومان است. 
واردات  تاثیر  درباره  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رئیس 
تخمه  واردات  گرچه  ا کرد:  بیان  بازار  بر  تخمه 
اثر  بازار  قیمت  کاهش  بر  حدی  تا  کدو  و  آفتابگردان 
با  واردات قیمت  با ممنوعیت  اما متاسفانه  گذاشت، 

نوساناتی در بازار روبه رو شد. 

افزایش قیمت جدیدی برای شب عید نداریم
مهمان پذیران  و  هتل آپارتمان  ها  اتحادیه  رئیس  نایب  آجیلیان  مهدی 
مهمان پذیرها  و  هتل آپارتمان ها  قیمت های  افزایش  خصوص  در  مشهد، 
بیان کرد: یک سری افزایش قیمتی طبق روال و در حد ۱۵ درصد وجود داشته 
که در مهر ماه 9۷ تقاضا داده شد و این افزایش قیمت معموال مربوط به ایام 
مهر ماه به این طرف بوده و برای شب عید افزایش قیمت جدیدی نداریم. 
وی همچنین در خصوص میزان اشغال هتل  آپارتمان ها و مهمان پذیرهای 
کرد: معموال در ایام پایان سال از  مشهد در ایام نوروز و نظارت بر  آن ها اظهار 
2۷ اسفند ماه تا چهارم و پنجم فروردین ماه، عمده ظرفیت ها به اشغال 9۰ 
کنیم، به طور متوسط طی سالیان  گر بخواهیم محاسبه  درصدی می رسد و ا
گذشته، در پایان سال ظرفیت اشغال واحدهای ما ۶۵ تا۷۵ درصد بوده است. 
پیرامون تعداد  اتحادیه هتل آپارتمان  ها و مهمان پذیران مشهد  نایب رئیس 
هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرهای مشهد و سطح بندی آن ها ادامه داد: ما در 
مشهد 3۱۰ هتل آپارتمان داریم، هم چنین 3۵۰ مهمان پذیر دارای مجوز داریم. 
مهمان پذیرها به صورت درجه یک تا پنج طبقه بندی می شوند و هتل آپارتمان ها 

هم به صورت یک تا سه ستاره طبقه بندی می شوند. ظرفیت هرکدام از آن ها هم در مجموع 3۰ هزار تخت در شب است. 
کنند، قطعا هم می توانند  بتوانند در هفته دوم سال به مشهد سفر  زائران و مسافران  گر  ا آجیلیان متذکر شد: 
باشند.  داشته  را  آسان تری  و  راحت تر  زیارت  می توانند  هم  و  کنند  دریافت  مشهد  در  را  خوبی  خدمات 
که  کرد: زائران و مسافران حتما برای رزرو و اقامت خودشان، سراغ واحدهای رسمی بروند  کید  وی در پایان تا
کافی و در تنوع، قیمت های مختلف و ارزان وجود دارد و به سمت واحدهای غیررسمی یا راهنماهای  به تعداد 

غیرمجاز نروند. 

ثبات قیمت آرایشگاه های مردانه در شب عید
با  مشهد  مردانه  آرایشگران  اتحادیه  رئیس  دوالبی 
گفت:  اشاره به فعالیت ۵۰۰ واحد صنفی در اتحادیه، 
برنامه ریزی  نیازمند  اعضا  مهارت  ارتقای  که  آنجا  از 
کافی  گاهی  آ فقدان  و  است  آموزش  ساماندهی  و 
را به جایگاه و شان اعضای این صنف وارد  صدماتی 
در  آموزش  و  برنامه ریزی  با  است  ضروری  می نماید 
قوانین،  تشریح  آموزشی،  کاس های  برگزاری  قالب 
به  نسبت  آن  اجرایی  الزامات  و  اعضا  وظایف  ح  شر
کرد.  اقدام  اعضا  سامت  و  مهارت  سطح  ارتقای 
را  آرایشگری  رسته  در  غیرمجاز  کن  اما فعالیت  وی 
صنف  این  مشکات  و  معضات  مهم ترین  جمله  از 
گفت: در سال جاری تعدادی واحد غیرمجاز  دانست و 
پلمب شدند. رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تصریح 
نیازمند  این صنف  رفع تمامی موارد و مشکات  کرد: 
برخورد  و  تصمیم  و  جامع  مطالعه  و  میدانی  بررسی 

قاطع با حمایت مسئوالن و مراجع زیربط است. 
فعالیت  بنیان  و  پایه  عنوان  به  اصناف  از  دوالبی 
اجتماعی و اقتصادی نام برد و افزود: اصناف می تواند 
توسعه  و  گسترش  زمینه  اشخاص  در  انگیزه  ایجاد  با 
اقتصادی را بدون ایجاد هزینه برای دولت فراهم آورد. 
وظیفه  ذاتی  به صورت  اتحادیه  گفت:  پایان  در  وی 
حمایت در چارچوب قانون از اعضا و حقوق مشتریان 
همراهی  و  هماهنگی  با  است  بدیهی  و  داراست  را 
و  خدمات  تعالی  به  صنف  اعضای  و  مدیره  هیئت 
از  بیش  جامعه  در  سالم  فضای  و  بهره وری  افزایش 

پیش دست خواهد یافت. 

برخی  همراهی  با  قیمت  ارزان  زائرسرای  ساخت  کرد: 
گردشگری نیست.  دولتی ها زیبنده بخش 

مشهد  گردشگرپذیری  و  پذیری  زائر  گفت:  قانعی 
دچار  زمینه  این  در  اما  نیست،  پوشیده  کسی  بر 
سردرگمی هستیم و باید برای آن چاره اندیشی شود. 
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روایت
کوچه گردی / سمساری

غ تا جان آدمیزاد از شیر مر
که  سمساری ها  از  همه مان  ذهنی  تصویر  برخاف 
آنتیک،  اجناس  همان  از  هستند  پر  می کنیم  فکر 
جایی  و  دارند  کسادی  بازار  روزها  این  سمساری ها 
که توی خانه ها اضافه  شده اند برای فروش هر چیزی 
البته  شده اند.  پیدا  انباری  تکانی  خانه  در  یا  آمده 
سایت و اپلیکیشن دیوار هم مزید بر علت بوده است. 
کوچه نور  کرد.  کوچه نور هنوز می شود حساب  اما روی 
که  هنوز هم جای به درد بخوری است برای آن هایی 
می خواهند دار و ندار زندگی شان را یک جا بفروشند 
اثاثیه  و  اسباب  دانشجویی شان  نقلی  خانه  برای  یا 
باشی و مشتری های قبلی  گر شانس داشته  ا بخرند. 
که می خواهی نبرده باشند، می شود وسایل  چیزی را 
به درد بخوری هم بین همه آن شلوغ پلوغی ها پیدا 
کنی. هر چند آن وسط ها یک چیزهایی پیدا می شود 
کدام پدر آمرزیده ای ممکن است چنین  که نمی دانی 
یک  مثا  فروش.  برای  باشد  آورده  و  داشته  را  چیزی 

یا  می کند  کار  چه  خانگی  لوازم  وسط  پروژکتور  چراغ 
کولر؟ به قول معروف، توی  یکی از درهای پر از پوشال 
سمساری های خیابان نور هر چیزی پیدا می شود، از 

غ تا جان آدمیزاد.  شیر مر

بازار کساد کاسبی
کوچه نور را قدم می زنم و به مردمی  که دارم  همین طور 
به  نگاهی  و  می ایستند  مغازه ها  جلوی  و  می آیند  که 
داخل مغازه می کنند و چیزی دستگیرشان نمی شود و 
که آمده اند مجتمع تجاری  می روند نگاه می کنم. انگار 
که  آلتون و می خواهند از توی ویترین و با نیم نگاهی 
چشم شان  شاید  که  جنسی  می اندازند،  داخل  به 
با  نمی شود  اینجا  مغازه های  در  کنند!  پیدا  بگیرد  را 
که شاید به دردت بخورد پیدا  نگاه انداختن چیزی را 
و  افقی  کنی. اجناس طوری چیده شده اند روی هم، 
کامیون آمده دستی قسمت بار  که یک  عمودی، انگار 

کرده باشد وسط مغازه.  کشیده و وسایلش را خالی  را 

به  می نشینند  ندارند  مشتری  که  گاهی  دارها  مغازه 
با هم و موضوع داغ صحبت شان هم  کردن  صحبت 
کسادی بازار است. یکی می گوید  اوضاع بد اقتصادی و 
کسی نمی خواهد  که دیگر  گران شده  آنقدر همه چیز 
کند تا قبلی ها را بیاورد اینجا  وسایل خانه اش را عوض 
برای فروش. یک نفر دیگر می گوید واال همین وسایل 
کسی نمی تواند برای جهاز دخترش جنس  برقی، دیگر 
کسی  باشیم  برقی داشته  که وسیله  اینجا هم  بخرد. 
تاریخ  برقی  وسیله  می گویند  بخرد،  نمی کند  اعتماد 
قیمتش  هم  قدر  هر  می شود.  خراب  و  دارد  مصرف 
از  که  پزی  پلو  به  می خورد  چشمم  باشد.  پایین 
بعد  می کند.  نگاه  را  بیرون  دارد  مغازه  شیشه  پشت 
که  برقی  وسایل  مصرف  تاریخ  از  گذشته  می کنم  فکر 
پلو  توی  می آید  دلش  کی  بشود،  امتحان  حتما  باید 
حاال  و  می پخته  پلو  آن  در  دیگر  نفر  یک  قبا  که  پزی 
معلوم نیست به چه دلیل آورده اینجا و فروخته، برای 

خودش و خانواده اش پلو بپزد؟

که در آن مغازه ها پر هستند از وسایل عجیب و غریب و قدیمی.  فرانک باباپور-هر شهری یک خیابانی دارد 
تهران خیابان »خالزیر« دارد، رشت خیابان »خواهر امام« و مشهد خیابان »نور«. اینکه این سه شهر را 
که فقط خیابان های این سه شهر را دیده ام. همه سمساری ها عین همند. توی  مثال زدم برای این است 
گیرشان  که شماره  که آدم را می برد به روزهای دور. تلفن هایی  از جنس های قدیمی  مغازه شان پر است 
بود، شمع دان ها و چراغ نفت سوزهای شیشه ای، قاشق و چنگال روحی، بشقاب های چینی  چرخشی 
کردن یک سوزن هم نیست، ولی خود فروشنده  که جای اضافه  گل قرمز و... مغازه ها هم چنان پر هستند 
گر ازش چیزی بخواهی می گوید برو فالن جای مغازه روی آن میز چوبی  که ا در همین شلوغی، نظمی دارد 
که  گاهی چیزهایی می بینی  گردوی اعالست، توی آن تشت مسی پیدایش می کنی!  که چوبش از درخت 
و  فروش  برای  گذاشته  آورده  را  عتیقه  این  شمسی  هجری  سال  کدام  در  قبلی اش  صاحب  نیست  معلوم 
از عتیقه واقعا عتیقه  البته منظور  را صاحب شود.  کسی حاضر نشده آن  گوشه مغازه و  همین طور مانده 
که البته در بعضی مغازه ها عتیقه های واقعی هم پیدا می شود، مثل مجسمه نقره ای، سکه های دوره  نبود، 
کسی هم بخواهد بخرد، صاحب مغازه حاضر  گر  قاجار، ماشین تحریر قدیمی یا اتوی ذغالی! این ها را دیگر ا
نیست به هر قیمتی بفروشد و به اصطالح از اجناس آنتیک محسوب می شوند. مغازه دار این ها را می چیند 

که مشتری را بکشد داخل مغازه! پشت ویترین 

که رفیق روزهای مبادایمان هستند روایتی متفاوت از سمساری هایی 

کوچه نور بوِی نا از 
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سمسارها و صنف مقرراتی
کوچه نور با قدمت صد  کوچه خیال می کردم  گذارم در این  گشت و  در تمام مدت 
که دارد یا شاید به این  ساله یا همان چهارشنبه بازار سابق، صرفا به خاطر قدمتی 
که  که صاحب مغازه ها شغل اجدادشان را ادامه داده اند، تا االن باقی مانده  خاطر 
فهمیدم صنفی برای سمساری ها وجود دارد و همگی زیر نظر این صنف فعالیت 
می کنند. یعنی هنوز سایت دیوار نتوانسته سمساری ها را زمین بزند. این موضوع را 
کلی قانون  کارشان هردمبیلی نیست و  گفت. اینکه  آقای غامی، یکی از مغازه داران 
و  نظم  تا  داد  نشانم  را  خریدی  دفترچه  هم  بعد  دارند.  خودشان  برای  مقررات  و 
کاه پشمی و ریش  کند. همین موقع مرد مسنی با  مقررات صنف سمسارها را اثبات 
برای دستشویی می گردد.  کش  دنبال فن هوا و  مغازه می شود  وارد  و موی سفید 
کش  هوا فن  اتفاقا  می گوید  درخواست،  این  از  من  تعجب  خاف  بر  غامی  آقای 
که احتماال اسم آن قسمت را  دارد و می رود تا از بین یک سری خرت و پرت دیگر 
کند و بیاورد. من صبر  گذاشته »وسایل عجیب و غریب با مشتریان خاص« پیدایش 

کش پیدا می شود یا نه و از مغازه می زنم بیرون.  نمی کنم ببینم فن هوا

دفتر  مکاتبه  به  اشاره  با  را  بخشنامه ای  ایران  گمرک  واردات  دفتر  مدیرکل 
مقررات صادرات و واردات در خصوص لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 
مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه   ۴2 ماده   3 بند  موضوع  مستعمل  کاالهای 
گزارش  به  کرد.  صادر  اجباری،  استاندارد  اخذ  شمول  از  واردات  و  صادرات 
که در نیمه بهمن 9۷  ماهنامه اتاق اصناف به نقل از تسنیم در این بخشنامه 
کاالی مستعمل یاد شده با رعایت  منتشر شده آمده است: در هنگام ترخیص 
گردد.  کامل مقررات تاییده و اخذ مجوز در هر مورد از سازمان استاندارد اخذ 
گفتنی است بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات دراین خصوص یک ماه 

گمرک ارسال شده بود.  قبل به 
استاندارد  ملی  سازمان  وارداتی  و  صادراتی  کاالهای  کیفیت  ارزیابی  مدیرکل 
کاالهای مستعمل مشمول مقررات  کرد: این سازمان با واردات  ایران نیز اعام 

اجرای اجباری استاندارد به صورت عام مخالف است. 
کمیسیون ماده ۱  گزارش ایلنا، تقی تقی پور با اشاره به تصمیمات اعضای  به 
قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 
را  خود  کشور،  نیازهای  پوشش  برای  سازمان  این  گفت:  مستعمل  کاالهای 
را  کاالها  قبیل  این  واردات  اما  می داند،  دستگاه ها  سایر  با  همراهی  به  ملزم 
که محدودیت در واردات،  کاالهایی را  به صورت عام قبول نداشته بلکه فقط 

محدودیت در تولید داخل و یا شرایط خاص دارند، می پذیرد. 
واردات ماشین آالت صنعتی  ایران،  استاندارد  نظر سازمان ملی  از  افزود:  وی 
به صورت  آنها  ورود  امکان  که  تجهیزاتی  سایر  و  کشاورزی  راه سازی،  جمله  از 
گواهی  آنها  نو وجود ندارد با اخذ ضوابط این سازمان امکانپذیر بوده و برای 

واردات صادر می شود. 
اینکه دو وظیفه  بیان  با  وارداتی  و  کاالهای صادراتی  کیفیت  ارزیابی  مدیرکل 
گفت:  اصلی سازمان ملی استاندارد ایران حفظ سامت و ایمنی جامعه است 
کشور است  کاالهای وارداتی به  کیفی  کنترل  این سازمان همواره در تاش برای 
که نظارت خود را بر واردات اقام  و در این مورد نیز به جامعه اطمینان می دهد 

صنعتی مطابق با قوانین و مقررات استاندارد انجام دهد. 

خبر

که فکر می کنیم  برخاف تصویر ذهنی همه مان از سمساری ها 
پر هستند از همان اجناس آنتیک، سمساری ها این روزها بازار 

که توی  کسادی دارند و جایی شده اند برای فروش هر چیزی 
خانه ها اضافه آمده یا در خانه تکانی انباری پیدا شده اند.

کوچه نور را قدم می زنم و به مردمی  که دارم  همین طور 
که می آیند و جلوی مغازه ها می ایستند و نگاهی به داخل 

مغازه می کنند و چیزی دستگیرشان نمی شود و می روند نگاه 
که آمده اند مجتمع تجاری آلتون...  می کنم. انگار 

کاالهای مستعمل لغو شد  ممنوعیت ثبت سفارش 
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اصناف
گفت وگو با روسای اتاق اصناف استان ها

کــدام  ــه و واحــد صنفــی دارد و در  ــاق اصنــاف بیرجنــد چــه تعــداد اتحادی ات
رســته ها بیشــتر فعــال هســتند؟ 

ــر نظــر ۴۷  ــه زی ک علیــزاده: بیرجنــد دارای بیــش از ۱3 هــزار واحــد صنفــی اســت 
کــه از ایــن تعــداد واحــد صنفــی حــدود ۶۰ درصــد  اتحادیــه فعالیــت می کنــد 
توزیعــی هســتند و مابقــی خدمــات فنــی و تولیــدی ارائــه می دهنــد همچنیــن در 
کــه از ایــن تعــداد  کل اســتان خراســان جنوبــی 2۷ هــزار واحــد صنفــی وجــود دارد 
کــه شناســایی شــدند و در  ۱۵۰۰ واحــد، واحدهــای صنفــی بــدون پروانــه هســتند 

کننــد.  کســب دریافــت  حــال حاضــر پلمــب هســتند تــا پروانــه 

کســب در   آیــا اتــاق اصنــاف بیرجنــد بــا چالــش باطــل شــدن پروانه هــای 
ســال ۹۷ مواجــه بــود؟ 

علیــزاده: متاســفانه در ســال 9۷ بیشــتر از 9۶ ابطــال پروانــه داشــتیم و دلیــل آن، 
کثــر افــراد به دلیــل مشــکل در اشــتغال  سیاســت های اشــتغالزایی دولــت بــود. ا
می کننــد  صنفــی  واحــد  به تشــکیل  اقــدام  می گیرنــد  کــه  وامــی  و  ســرمایه  بــا 
صنفــی  واحدهــای  تعــداد  ســقف  و  حریــم  صنفــی،  نظــام  قانــون  براســاس  و 
کنندگانــی  برداشــته شــده و اتحادیه هــا موظــف هســتند تــا بــرای تمــام مراجعــه 
کننــد و ایــن منجــر به رکــود بــازار و  کســب را صــادر  کــه شــرایط الزم را دارنــد پروانــه 

تعطیلــی واحدهــای صنفــی می شــود. 

در خراســان جنوبــی بــرای هــر ۱2 نفــر یــک واحــد صنفــی 
ــه یــک معضــل تبدیــل شــده اســت و  ــه ب ک وجــود دارد 
ــر  ــی 3 نف ــد صنف ــر واح ــدازی ه ــا راه ان ــه ب ــود اینک ــا وج ب
ــه همــان نســبت افــرادی بیــکار  شــاغل می شــوند امــا ب

خواهنــد شــد. 

اصنــاف  اتــاق  بــرای  زنجیــره ای  فروشــگاه های  آیــا 
شــهر  ایــن  خــرد  صنفــی  واحدهــای  و  بیرجنــد 
دربــاره  شــما  نظــر  اســت؟  کــرده  ایجــاد  مشــکالتی 

چیســت؟  فروشــگاه ها  ایــن  راه انــدازی 
فروشــگاه های  کــه  اســت  ایــن  مــن  نظــر  علیــزاده: 
زنجیــره ای بــزرگ آســیب زا هســتند و بــا وجــود اینکــه 
کثــر مســئولین اتــاق اصنــاف ایــران بــا ایــن موضــوع  ا
ایــن  در  دولــت  کــه  اقدامــی  بــا  امــا  هســتند  موافــق 
خصــوص انجــام داده و اداره فروشــگاه های زنجیــره ای 
کشــوری ســپرده اســت امــکان نظــارت  را بــه اتحادیــه 
گرفتــه  شهرســتان  آن  اصنــاف  اتــاق  از  هماهنگــی  و 
ــدازی ایــن  شــده و عمــا بنــده در شــهر بیرجنــد از راه ان

کشور پهناورمان ایران،  گون  گونا که با توجه به جغرافیای مناطق  اصناف با ایجاد بیش از سه میلیون شغل، یکی از ارکان مهم در اقتصاد ایران به شمار می آید 
با چالش ها و فرصت های متفاوتی روبه رو هستند، از این رو در هرشماره ماهنامه اتاق اصناف مشهد قصد داریم به معرفی سایر صنوف در شهرهای ایران 
بپردازیم در این شماره برای آشنایی با وضعیت اصناف بیرجند سراغ رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی و علیرضا اربابی، نایب 
گذشته  کسب نسبت به سالیان  کاهش ۲0 درصدی صدور پروانه  که در طول سال 97 شاهد  رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی رفتیم. شهری 

گزند التهابات اقتصادی بی نصیب نمانده است.  بوده و از 

برداشته شدن سقف صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی منجر به چالشی برای اتاق اصناف بیرجند شده است

آموزش؛ مأموریت امروز اتاق بیرجند

گفت وگو با رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی

جای خالی مجوزهای محلی برای فروشگاه های زنجیره ای

ما مخالف با فروشگاه های 
بزرگ نیستیم ولی باید 

تعداد آن ها براساس آمار 
جمعیتی هر شهر باشد 

که وجود  و درست است 
فروشگاه های زنجیره ای 

که در وقت  باعث می شود 
گیرد  صرفه جویی صورت 

و مردم می توانند تا ۸۰ 
کاالی مورد نیاز خود  درصد 

کنند اما خدمات  را تأمین 
که  آن ها به نسبت تبلیغی 

می کنند ارزان نیست و 
کاالها در  حتی بسیاری از 
یک سوپر مارکت با قیمت 

کمتری عرضه می شود
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نــدارم. اطاعــی  فروشــگاه ها 

کــه مــردم از خدمــات فروشــگاه های  آیــا قبــول داریــد 
کــه  زنجیــره ای بیشــتر رضایــت دارنــد، بــه ایــن دلیــل 
قــادر هســتند محصــوالت را بــا قیمــت پائین تــری بــه 

دســت مصرف کننــده برســانند؟ 
ــتیم  ــزرگ نیس ــگاه های ب ــا فروش ــف ب ــا مخال ــزاده: م علی
هــر  جمعیتــی  آمــار  براســاس  آن هــا  تعــداد  بایــد  ولــی 
کــه وجــود فروشــگاه های  شــهر باشــد و درســت اســت 
کــه در وقــت صرفــه جویــی  زنجیــره ای باعــث می شــود 
کاالی  گیــرد و مــردم می تواننــد تــا 8۰ درصــد  صــورت 
آن هــا  امــا خدمــات  کننــد  تأمیــن  را  نیــاز خــود  مــورد 
کــه می کننــد ارزان نیســت و حتــی  به نســبت تبلیغــی 
قیمــت  بــا  مارکــت  ســوپر  یــک  در  کاالهــا  از  بســیاری 

می شــود.  عرضــه  کمتــری 
نظارتــی  گونــه  هیــچ  کــه  اســت  جایــی  آن  از  مشــکل 
کاالی مشــابه بــا چنــد  بــر تولیدکننــده نیســت و یــک 
برخــی  کــه  کاری  می شــود  ج  در متفــاوت  قیمــت 
کــه  فروشــگاه های مرکــزی انجــام می دهنــد ایــن اســت 
کارخانــه را پیــش خریــد می کننــد و آن  خــط تولیــد یــک 
واحــد تولیــدی قیمــت محصــول مــورد نظــر را 3۰ درصــد 
فروشــگاه  همــان  بعــد  و  می کنــد  ج  در عــرف  از  بیــش 
کــه  زنجیــره ای 3۵ درصــد تخفیــف می زنــد در حالــی 

تخفیــف واقعــی نیســت. 

بســیاری از واحدهــای صنفــی از نظــر درآمــدی ســال 
را  عضویــت  حــق  نتوانســتند  و  نداشــتند  را  خوبــی 
ایــن  بــا  بیرجنــد  اصنــاف  اتــاق  آیــا  کننــد  پرداخــت 
چالــش روبــه رو بــوده اســت و راهــکار شــما چیســت؟ 
علیــزاده: چالــش عــدم توانایــی واحدهــای صنفــی در 
اتاق هــای  تمــام  امســال  را  عضویــت  حــق  پرداخــت 
اتــاق  ســویی  از  بودنــد  مواجــه  آن  بــا  ایــران  اصنــاف 
تعاونــی  شــرکت های  ماننــد  اتحادیه هــا  و  اصنــاف 
کــه درآمدزایــی داشــته باشــند همچنیــن اتــاق  نیســتند 
اصنــاف از ردیــف بودجــه دولتــی درآمــدی نــدارد و یــک 
ــا  ــد آن از اتحادیه ه ــه درآم ک ــت  ــی اس ــکل غیرانتفاع تش
ــازار رکــود داشــته باشــد و  کــه ب تأمیــن می شــود، زمانــی 
کاســب نتوانــد هزینه هــای حداقلــی و جانبــی خــود را 
کنــد قطعــا در پرداخــت 2۰ درصــد حــق عضویــت  تأمیــن 

نیــز دچــار مشــکل می شــود.

چــه  پیگیــری  درحــال  بیرجنــد  اصنــاف  اتــاق 
مأموریت هایــی ویــژه ای اســت و چالش هــای پیــش 

چیســت؟  جدیــد  ســال  در  شــما  روی 
علیــزاده: یکــی از اهــداف جــدی اتــاق اصنــاف بیرجنــد 
هماهنگی هــای  طــی  کــه  اســت  آمــوزش  موضــوع 
گرفتــه بــا رئیــس دانشــگاه بیرجنــد بنــا بــوده  صــورت 
کــه در بحــث آمــوزش از اســاتید ایــن دانشــگاه اســتفاده 
صرفــه  بــرای  کــه  شــد  پیشــنهاد  همچنیــن  شــود 
جویــی در وقــت واحدهــای صنفــی از آمــوزش راه دور 
و برنامه هــای آموزشــی تصویــری بهره گیــری شــود امــا 

نرســیده ایم.  کلــی  به جمع بنــدی  هنــوز 

ــا چـــه چالش هایـــی روبـــه رو  اتـــاق اصنـــاف بیرجنـــد بـ
اســـت؟ 

اربابـــی: یکـــی از چالش هـــای مشـــترک بـــرای اصنـــاف 
کشـــور تعـــداد زیـــاد واحدهـــای صنفـــی اســـت.  سراســـر 
در خراســـان جنوبـــی بـــه ازای هـــر ۱2 نفـــر یـــک واحـــد 
صنفـــی وجـــود دارد. ایـــن معضـــل تنهـــا بـــا اصـــاح قانـــون 
انجـــام  ســـرانه  و  ضوابـــط  براســـاس  پروانـــه  صـــدور  و 

می شـــود.  

صـــدور  بـــرای  محدودیتـــی  قانون گـــذار  آیـــا 
نیســـت؟ قائـــل  صنفـــی  پروانه هـــای 

کســـب طبـــق ضوابـــط،  اربابـــی: بـــرای صـــدور پروانـــه 
بـــه  و  تصویـــب  اتحادیه هـــا  داخلـــی  آیین  نامـــه 
کمیســـیون نظـــارت ارجـــا داده می شـــود. آن هـــم نـــه 
ــود  ــد. خـ ــوی آن را بگیرنـ ــد جلـ ــه بتواننـ کـ ــی  ــا ضوابطـ بـ
ک هســـتم قوانینـــی  کـــه در اتحادیـــه مشـــاوران امـــا مـــن 
نمی توانـــم  امـــا  دارد  وجـــود  پروانـــه  صـــدور  بـــرای 

بکنـــم؛  دخالتـــی  حریـــم  زمینـــه  در 
بنابرایـــن قانـــون بایـــد اصـــاح شـــود و 
ـــر اجرایـــی مـــا  در حـــال حاضـــر هـــر مدی
کار می کنـــد چـــون  بـــرای ســـه اتحادیـــه 
کمبـــود بودجـــه دارد و بـــه جـــای ۵۰ 
واحـــد هـــر اتحادیـــه بایـــد 3۰۰ واحـــد 
ـــد هزینه هـــای  ـــه بتوان ک داشـــته باشـــد 
ــه  کـ ــری  کارگـ ــد.  ــود را پوشـــش دهـ خـ
 ۱ آن  حقـــوق  کارکنـــد،  می خواهـــد 
کنیـــد  ــاب  میلیـــون و 8۰۰ اســـت حسـ
در ۱2 مـــاه چـــه قـــدر می شـــود؟ خـــب 
ایـــن  می خواهـــد  چگونـــه  اتحادیـــه 
کنـــد؛ بنابرایـــن هـــر  مقـــدار را تأمیـــن 

ســـه اتحادیـــه یـــک مدیـــر اجرایـــی اســـتخدام می کنـــد و 
کار اتحادیـــه انجـــام نمی شـــود پـــس قانـــون بایـــد  عمـــا 

اصـــاح شـــود. 

اتـــاق  بـــا  را  بیرجنـــد  اصنـــاف  اتـــاق  بخواهیـــد  گـــر  ا
نکاتـــی  چـــه  کنیـــد،  مقایســـه  مشـــهد  اصنـــاف 

اســـت؟ پررنگ تـــر 
کوچـــک در خراســـان  اربابـــی: اتـــاق اصنـــاف شـــاخه ای 
رضـــوی اســـت، شـــهر مشـــهد بـــه علـــت وجـــود امـــام 

ـــران  ـــای بیکـــران اســـت تمـــام مـــردم ای رضـــا)ع( یـــک دری
کل ایـــران  بـــه مشـــهد وارد می شـــوند و ۷۰ درصـــد مـــردم 
ـــت.  ـــد اس ـــا درآم ـــه این ه ـــد، هم ـــکن دارن ـــهد مس در مش

مـــا بـــا مشـــهد اصـــا قابـــل مقایســـه نیســـتیم.

اتـــاق اصنـــاف خراســـان جنوبـــی در حـــال حاضـــر 
می کنـــد؟ دنبـــال  را  رویکـــردی  چـــه 

بحـــث  روی  حاضـــر  حـــال  در  اصنـــاف  اتـــاق  اربابـــی: 
بازارشـــب عیـــد  مـــا  اســـت هـــدف  کـــرده  تمرکـــز  بـــازار 
نســـبت  جنوبـــی  خراســـان  خوشـــبختانه  و  اســـت 
دارد  بهتـــری  آرامـــش  اطـــراف  شهرســـتان های  بـــه 
کرده ایـــم،  برپـــا  بهـــاره  فـــروش  نمایشـــگاه  همچنیـــن 
فوق العـــاده  فـــروش  مـــا  مغازه هـــای  از  درصـــد   ۴۰
دارنـــد و هنـــوز هـــم ادامـــه خواهـــد داشـــت و از تمامـــی 
فـــروش  تـــا  کردیـــم  درخواســـت  صنفـــی  واحدهـــای 
فوق العـــاده داشـــته باشـــند. مشـــکل مـــا تنهـــا بحـــث 

اســـت.  غ  مـــر و  گوشـــت  برنـــج، 
بتوانیـــم  گـــر  ا می کنیـــم  ســـعی  مـــا 
کنیـــم  چنـــد روز آخـــر ســـال بـــازار را رهـــا 
مـــردم  خـــود  برعهـــده  را  آن  اداره  و 
را  اداره  گـــر  ا بگذاریـــم.  بازاریـــان  و 
برعهـــده خـــود آنـــان باشـــد مشـــکات 
تمـــام  شـــد،  خواهـــد  حـــل  زودتـــر 
کـــه مـــردم شـــب  تـــاش مـــا ایـــن اســـت 

باشـــند.  خوشـــحال  عیـــد 

دیگـــری  صحبـــت  گـــر  ا پایـــان  در 
بفرماییـــد.  بیـــان  داریـــد 

بـــرای  کمبـــودی  هیـــچ  مـــا  اربابـــی: 
تحریم هـــا  و  نداریـــم  اقـــام  تأمیـــن 
مـــردم  از  نمی ترســـیم.  چنینـــی  ایـــن  مســـائل  و 
انـــدازه  بـــه  می خواهـــم خونســـردی خـــود را حفـــظ و 
از  بیـــش  کـــه  افـــرادی  بـــه  کننـــد.  خریـــد  نیازشـــان 
بیرجنـــدی  ضرب المثـــل  یـــک  می کننـــد  خریـــد  نیـــاز 
کـــرد«؛  کســـو  بـــر  کـــرد،  کســـو  کـــه »هرکـــس  می گویـــم 
ــرای آینـــدگان جمـــع  ــرد بـ کـ ــاد جمـــع  یعنـــی هرکـــس زیـ
کنیـــد،  کـــرد. بـــه انـــدازه احتیـــاج روزانـــه خـــود خریـــد 
کننـــد و بـــا  خداونـــد روزی می دهـــد مـــردم بایـــد همـــت 
کننـــد.  کنتـــرل  را  بـــازار  زیـــاد جـــو  نخریـــدن اجنـــاس 

گفت وگو با علیرضا اربابی، نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی

از تحریم نمی ترسیم

یک  شهروند  هر ۱2  ازاء  به  جنوبی  خراسان  در 
با  اینکه  وجود  با  و  دارد  وجود  صنفی  واحد 
راه اندازی هر واحد صنفی 3 نفر شاغل می شوند 

اما به همان نسبت افرادی بیکار خواهند شد. 

کنیم  گر بتوانیم چند روز آخر سال بازار را رها  ما سعی می کنیم ا
گر اداره را  و اداره آن را برعهده خود مردم و بازاریان بگذاریم. ا
برعهده خود آنان باشد مشکات زودتر حل خواهد شد، تمام 
که مردم شب عید خوشحال باشند.  تاش ما این است 

علیرضا اربابی
نایب رئیس اتاق اصناف 

مرکز استان خراسان جنوبی

هدف ما بازارشب عید است و خوشبختانه خراسان جنوبی 
نسبت به شهرستان های اطراف آرامش بهتری دارد.

کرده ایم، ۴0 درصد از  همچنین نمایشگاه فروش بهاره برپا 
مغازه های ما فروش فوق العاده دارند و هنوز هم ادامه خواهد 

کردیم تا  داشت. از تمامی واحدهای صنفی درخواست 
فروش فوق العاده داشته باشند
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جهان
سازمان های اقـتـصـادی بـیـن الـمـلـل

موسسه اقتصادی شوردرز )Schroders Economics( موسسه تحقیقات روی مدیریت 
کرده و به نهادهای دولتی، شرکت های خصوصی و اشخاص  سرمایه گذاری جهانی تمرکز 
حقیقی در زمینه آینده پژوهی اقتصادی خدمات ارائه می کند. بر اساس آخرین آمار 
اعالمی سرمایه درگردش موسسه شوردرز بیش از 500 میلیارد یورو ارزیابی شده است. 

سه روند مهم اقتصادی و چهار تهدید بالقوه در سال ۲۰۱۹

تهدیدهای اقتصادی در سال ۲۰۱۹

گشت بازارهای نوظهور روند۱:کاهش تولید پول )چاپ اسکناس جدید ( در بازارروند ۲ : باز

گروه های مدافع حقوق مردم روند ۳ : افزایش فشار 

کاهش تولید پول
)چاپ اسکناس جدید(

ضعیف شدن ارزش دالر ممکن است 
بازارهای  هزینه های  کاهش  سبب 

کشورها شود.  نوظهور در برخی 
کردن پول  ج  برنامه آمریکا برای خار

که برخی از  نقد از بازار این است 
سرمایه گذاری های خود را به فروش برساند. 

بانک مرکزی اروپا برنامه های مبتنی بر 
خرید دارایی های خود را خاتمه می دهد. 

پیش بینی
در سال 2۰۱9

آمریکابریتانیااتحادیه اروپاژاپنسوئیسچین

نمایش نقاط اوج و فرود نقدینگی در سطح جهان
ارزش دارایی ها در ترازنامه بانک های مرکزی

سه روند مهم اقتصادی در سال ۲0۱9پیش بینی ها

تداوم نزاع تجاری مابین 
ایاالت متحده آمریکا و چین 

ممکن است ارزش دالر 
پایین بیاید و از فشار روی 

کاسته  بازارهای نوظهور 
شود. 

کاهش رشد اقتصاد
جهانی تا 2. %9

خاورمیانه
بین  نزاع  احتمال  خاورمیانه  در 
نیز  و  ایران  و  سعودی  عربستان 

بین چین و تایوان وجود دارد. 

رفتن ترامپ
در  روسیه  مردم  مشارکت  مورد  در  تحقیقات 
برای  درستی  معیارهای   2۰۱۶ سال  انتخابات 
رئیس جمهور  است.  گذاشته  اختیار  در  بررسی 

کیست؟ بعدی آمریکا 

نه به برکسیت
با توجه به بحران های بین اتحادیه 

اروپا و بریتانیا احتمال متوقف شدن 
برکسیت وجود دارد. 

بحران اتحادیه اروپا
که تحت  ارزی است  اروپا تنها محدوده  اتحادیه 
بانک  که  طوری  به  گرفته  قرار  شدید  تورم  تاثیر 
اسکناس های  چاپ  فرایند  اروپا  اتحادیه  مرکزی 

جدید را پایان داده است. 

کاهش چاپ اسکناس جدید

بازگشت بازارهای نوظهور

گروه های مردمی فشار 

گرفتن تورم قرار 
در وضعیت 2. %9

خ بهره در آمریکا  افزایش نر
در حدود 2. %۷۵

ایجاد شود و یا مقدار آن بودجه ریزی باید تعادل در چنین شرایطی در 
افزایش یابد. 

خ  ضرورت توجه به نر
بیکاری در از سال ۱9۶9 تا 

که باید به پایین ترین  کنون 
حد خود برسد. 

کاهش مالیات، افزایش بودجه 
عمومی و باالرفتن دستمزدها 

درخواست های رو به رشد 
مردمی هستند. 

دولت ها باید در پاسخ به 

گروه های مردمی  فشارهای 

سریعا اصالحات خود را 
کنند.  آغاز 

کسری بودجه ایاالت متحده آمریکا در 

حدود ۴% تولید ناخالص داخلی است. 

بعد  نوظهور  بازارهای  دارایی های 
ارزانتر به  کاهشی اخیر  از روندهای 

نظر می رسد. 

گر دولت فدرال آمریکا  ا
خ بهره را  چرخه افزایش نر

کند.  در ژانویه 2۰۱9متوقف 
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خطرات نزاع تجاری : بر اساس شواهدی از زنجیره تأمین در سطح جهانی 

کنند؟ شرکت ها چگونه می توانند خود را در برابر اثرات عمیق هوش مصنوعی آماده 

که در ایاالت متحده بیشترین تاثیر پذیری را از نزاع تجاری داشته اند 5 صنعتی 

تولیدات لوازم خانگی خرده فروشی اینترنتی ظروف و بسته بندی علوم زیستی دفاع و هوافضا

مدلی برای ارزیابی خطرات موانع تجاری تحمیل شده 
که تمرکزش بر  بر زنجیره های تأمین شرکت ها ارائه شده 

موارد ذیل است:

از  یکی  چین  و  متحده  ایاالت  بین  تجاری  تعرفه های  تدوین 
موضوعات داغ سال ۲0۱9 است. 

از  محدودی  مجموعه  ابتدا  در  که  گمرکی  تعرفه های  لیست 
گستره وسیعتری  کاالها را شامل می شد در آغاز سال 2۰۱9 

کاالهای  کرده است. ارزش  را شامل شده و رشد 
تاثیر  تحت  متحده  ایاالت  به  چین  از  وارداتی 

تعرفه های باالتری است : در حدود 2۵۰ میلیارد 
که برابر با ۵۰درصدکاالهای وارداتی چین به  دالر 

ایاالت متحده در سال 2۰۱۷ است. 

تحوالت  با  همگام  مصنوعی  هوش  می رود  انتظار 
کند.  صنعتی، تغییرات اجتماعی و اقتصادی نیز ایجاد 

که از اهمیت باالیی برخوردار هستند.  چهار حوزه تاثیر هوش مصنوعی 

دالر  میلیارد   ۱۶ حدود   2۰3۰ سال  تا 
از بخش هوش  از تولیدات  سود حاصل 
واقع سبب  در  که  بود  مصنوعی خواهد 
کار به میزان  نیروی  باال رفتن بهره وری 

چشم گیر خواهد شد. 

کاری  ما معتقدیم شرکت هایی در حوزه 
را  ذیل  موارد  که  هستند  موفق  خود 

کنند: رعایت 

برنامه ریزی ساختارمند برای
کاری خود.  احیای نیروی 

هوش  از  استفاده  طریق  از  رقابتی  مزایای  ایجاد 
که  ارائه مزایای اجتماعی  برای  مصنوعی و داده ها 

کار حفظ می کند.  به عنوان یک مجوز آنها را برای 

اجتناب از استراتژی های مالیاتی ناپایدار و تهاجمی 
که امکان تغییرشان وجود  یا مرزبندی های قانونی 

دارد. 

تمرکز بر چالش های قدرت 
و تنظیم مقررات

پتانسیلی برای مزایای 
اقتصادی باال

سامت مالی نهادهای 
عمومی

کار و  اختال نیروی 
قضاوت های اجتماعی

تیم  که  کشوری  بین  تجاری  نزاع  میزان 
که  کشوری  مدیریتی شرکت را بر عهده دارد با 

محصوالت آنها در ان عرضه می شود. 

تأمین  زنجیره های  از  یک  هر  اهمیت  میزان 
بر  که  کسب وکارشان  مدل  در  شرکت ها 
درآمد  از  بخشی  عنوان  به  تولید  هزینه های 

کلی تمرکز می کند. 
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غ تا جان آدمیزاد از شیر مر
در  تا  بود  شده  باعث  اساسی  کاالهاى  گرانی  امسال 
مقطعی مردم به خرید فله اى آن ها روى بیاورند، حاال 
همین احساس گرانی باعث شده است برخی از غرفه ها 
سعی  بازار،  از  کمتر  قیمت  با   اجناس  این  فروختن  با 
کنند. «رب ۱۱  را به خرید بیشتر ترغیب  تا مردم  کنند 
هزار و 8۰۰ تومان »، این را فروشنده یکی از غرفه هاى 
بزرگ در نمایشگاه می گوید. جایش هم خوب است، 
بازار  در  که«رب  این جمله  با  گر  ا تا  نمایشگاه  ورودى 
کمتر هم  کامل بردارى،  کس  گر یك با ۱۵ هزار تومنه و ا
حساب می کنم.« وسوسه شدى، در هنگام خروج از او 
کاغذى و پوشك  کنی. این قضیه براى دستمال  خرید 
برخی  که  بچه هم صدق می کند، شاید همین است 
کنند.  بیشتر  را  خود  خرید  حجم  می دهند،  ترجیح 
که همراه با همسرش  کردن را خانمی  این نوع خرید 
دارم  کوچکی  کند«بچه  می  تأیید  است  آمده  بازار  به 
کمی بیشتر  کاغذى و پوشك بخریم.  و باید دستمال 
گران تر هم شد،  گر  می خرم. این طورى بهتر است. ا
حداقل تا مدتی داریم«. این جمله یکی از فروشندگان 
که »خدا را شکر وضع خوب است»،  کاالهاى اساسی 
کاالهاى  گرانی  از  نگرانی  و  بیم  که  می دهد  نشان 
هاى  تخفیف  البته  و  دور  چندان  نه  درآینده  اساسی 
آن ها توانسته است حجم فروش آن ها را افزایش دهد. 
کاالهاى خود  که فقط ۵ تا ۱۰درصد بر روى  گوید  او می 
سود می کشد و همین باعث شده است خرید به صرفه 
باشد. می پرسم مگر در شهر چقدر روى اجناس سود 
که ندارد، حتی تا  کتاب  می کشند؟ می گوید: حساب و 

۴۰ درصد هم می کشند!

که بخواهی هر چقدر 
برای  تاش  حال  در  ماهی فروش ها  آن طرف تر  کمی 
عید  شب  ماهی  خرید  برای  مردم  کردن  متقاعد 
کارساز  چندان  آن ها  تاش  می رسد  نظر  به  هستند. 
غ منجمد می فروشد،  که مر کنار آن ها  نباشد. اما غرفه 
چند؟  کیلویی  غ  مر می پرسم  دارد.  بهتری  وضعیت 
غ منجمد.« این را فروشنده می گوید  »٨۵٠٠ تومان، مر
که  کید می کند  تأ تردید آمیز من  نگاه  بعد در مقابل  و 
کیفیت خوبی دارند، اما دیرپز هستند. باید ۴۵ دقیقه 
کنش  وا «در  هستند.  سالم  اما  شوند  پخته  بیشتر 
خرید؟  می شود  محدودی  تعداد  که  سؤال  این  به 
گویا اینجا همه بنا را  که بخواهی.  می گوید: نه هرچقدر 

گذاشته اند.  بر فروش فله ای 
ــه  ــده! البت ــتری از آین ــم مش ــل بی ــه دلی ــروش ب ــم ف بازه
غ  مــر اســتقال  خیابــان  در  کــه  اینجاســت  جالــب 
عرضــه  تومــان   ٧٩٠٠ قیمــت  بــا  هلنــدی  منجمــد 
هــم  نمایشــگاه  ک  پوشــا غرفه هــای  از  می شــود. 
اســتقبال خوبــی شــده اســت. امســال قیمــت بســیاری 
کــه  ک ســه برابر شــده اســت، همیــن مســئله  از پوشــا
در ایــن نمایشــگاه بتوانــی قیمت هــای اول امســال را 
ببینــی، بــر جاذبــه خریــد می افزایــد. امــا خــودت هــم 
کیفیــت ایــن اجنــاس در چــه حــد اســت.  کــه  می دانــی 
کــه در شــروع ســال  راضــی می کنــی  را  دلــت  حداقــل 
کــرده ای. در میــان غرفه هــای  جدیــد، لبــاس نــو بــه تــن 
ــه  ک ــتند  ــی هس ــکبار غرفه های ــل و خش ــگاه، آجی نمایش
و  کوچک تــر  بســته بندی های  بــا  کرده انــد،  ســعی 
کیفیت هــای متنــوع شــهروندان را بــه  عرضــه آجیــل بــا 

کننــد.  خریــد ترغیــب 

کار تغییر نکرده ساز و 
سازمان  از  مشهد  بهاره  نمایشگاه  دبیری  امسال 
صنعت، معدن و تجارت به اتاق اصناف منتقل شده 
خاوری هاشمی،  محسن  سید  را  موضوع  است،  این 
کید  تا و  می گوید  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
که ساز وکار برگزاری نمایشگاه بهاره در امسال  می کند 

گذشته تفاوتی نکرده است.  با سال های 
نمایشگاه  برای  تصمیم گیری  می دهد:  ادامه  وی 
گذاری دبیری به اتاق اصناف  بهاره امسال پیش از وا
نمایشگاه  مدیریت  همچنان  اینکه  ضمن   است  بوده 
باشد  هم  تفاوتی  گر  ا و  است  صمت  سازمان  برعهده 
از  بهاره  نمایشگاه  دبیرخانه  که  نیست  این  صرف  
تنها  بلکه  است  آمده  اصناف  اتاق  به  صمت  سازمان 
امسال  در  ارائه شده  که خدمات  بوده  رویکرد  این  با  

گذشته بهتر باشد.  نسبت به سال های 
از  رضایت  ابراز  با  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
می کند:  بیان  نمایشگاه  گذشته  سال های  کار  و  ساز 
و  کرد  خواهیم  دنبال  را  پیشین  کار  سازو  همان  ما 
اتاق اصناف و سازمان  تنها تغییراتی با همکاری بین 

صمت استانداری خواهیم داشت. 
خاوری هاشمی تغییرات پیش رو نمایشگاه بهاره امسال 
را اینگونه توضیح می دهد: کاالهای ارائه شده در نمایشگاه 
همچنین  و  بوده  برخوردار  بهتری  کیفیت  از  امسال 
است.  شده  بیشتر  کاالها  روی  بر  اتحادیه ها  نظارت 

گزارش نوشته می شود، سال 97 آخرین روزهای پایانی خود را می گذراند  که این  کنون  راحله حسین زاده- ا
با  کاالهایی  عرضه  با  تا  می شود  بهانه ای  گذشته  سال های  مانند  بهاره  نمایشگاه  عید،  بوی  آمدن  با  و 
که  گزارش را زمانی می خوانید  قیمت مناسب مردم نیز بتوانند در فرآیند نو شدن همراه بهار شوند. شما این 
که با سکان داری ویژه و به طور  کار خود پایان داده است اما بررسی عملکرد اولین نمایشگاهی  نمایشگاه به 

مستقیم با هدایت اتاق اصناف مشهد برگزار شده است خالی از لطف نیست. 
احتمالی  گرانی   دلیل  به  شاید  که  هستیم  مردم  پرشور  استقبال  شاهد  بهاره  نمایشگاه  در  زدن  قدم  با 
بروند  جدید  سال  استقبال  به  خود  نیاز  مورد  اقالم  خرید  با  تا  دانستند  غنیمت  را  فرصت  درسال اینده 
خ مصوب تنظیم بازار نیز خود دلیلی برای رغبت مردم به خرید از  کاالهای اساسی با نر عالوه بر این توزیع 

نمایشگاه شده است. 
غ  ضرب المثل های قدیمی  همیشه در اجتماعات مردمی معنا پیدا می کند. شاید به توان تعبیر »از شیر مر
گرفتن  تا جان آدمیزاد« را هم در نمایشگاه بهاره دید.  ایستادن در خروجی نمایشگاه محل مناسبی برای 
ک، آجیل،  بیرون نمی رود. پوشا کس دست خالی  تقریبا هیچ  اقتصادی در شهر است.  نبض این رویداد 

گرفته است.  کی، لوازم خانگی و حتی فرش در سبد خرید مردم قرار  مواد خورا

کرد گرم  کم جان زمستان ۹۷ را  که بازار  گزارشی از نوزدهمین نمایشگاه بهاره 

ْه ارݚ ـٰ ـ ـهݚ ـَ اْر َدْر ب ـٰ ـ ـهݚ ـَ ب

نمایشگاه
عرضه مستقیم بهاره

کاغذى  کوچکی دارم و باید دستمال  بچه 
کمی بیشتر می خرم.  و پوشك بخریم. 
گران تر هم شد،  گر  این طورى بهتر است. ا
حداقل تا مدتی داریم

کننده در  800 واحد صنفی شرکت 
نمایشگاه در قبال ۱۲0 مورد نه تنها 
بازار را متالطم نمی کند بلکه یک حرکت 
که  کرد  اقتصادی در بازار نیز ایجاد خواهد 
انگیزه خرید را در بین مردم باال برده و به 
کسبه نیز خواهد بود نفع 
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کنار عرضه مستقیم برندینگ در 
وی خبر داد: از سال آینده نمایشگاه برندینگ اصناف 
در کنار نمایشگاه بهاره و پائیزه که ارباب رجوع بیشتری 
می توانند  اصناف  اقدام  این  با   می شود  برگزار  دارد 
تدریج  به  تا  بگذارند  نمایش  به  را  خود  برندهای 
نمایشگاه بهاره و پائیزه یک بخش از تولید به مصرف 
باشد.  داشته  را  مناسب  قیمت  و  کیفیت  با  کاالهای 
نائب رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار می کند: سطح 
سال های  به  نسبت  مشهد  شهر  در  فروش  جشنواره 
قبل بسیار تقویت شده و بیشتر مجتمع های تجاری 
شده  شروع  اسفندماه  از  که  دارند  فروش  جشنوراه 
بهره مندی  ضمن  تا  داشت  خواهد  ادامه  بهار  تا  و 
سفر  بتوانند  نیز  زائران  تخفیف ها  از این  شهروندان 

خوب و ارزانی را داشته باشند. 
اتاق  ارشادی  ح های  طر بیان اینکه  خاوری هاشمی با 
اصناف از ابتدای اسفندماه شروع شده است تصریح 
کاالها  کنترل و نظارت توسط بازرس ها بر روی  می کند: 
گفت  می توان  و  می شود  انجام  منطقه ای  به صورت 
پیگیری  حال  در  بیشتری  قوت  با  امسال  نظارت  که 
بازرسی  در  حاضر  کارشناسان  که  خاطر  به این  است 
کسب و فعال در اتحادیه های  باید افراد دارای پروانه 
صنفی بوده و با قیمت های بازار آشنا باشند تا بتوانند 
را  است  مردم  تائید  مورد  که  مناسبی  گذاری  قیمت 

انجام دهند. 
جشنواره  برای اینکه  فروشگاه ها  می کند:  اضافه  وی 
بگیرند  مجوز  خود  اتحادیه  از  باید  کنند  برگزار  فروش 
از مجوزهای داده شده مطلع  اتاق اصناف  و متعاقبا 
فرستاده  قیمت ها  کنترل  برای  بازرس ها  و  می شود 

شده تا نظارت های الزم را به عمل آورند. 
می کند:  تصریح  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
است  فوق العاده  فروش  به صورت  یا  فروش  جشنوراه 
یا  باشد  فروش  قیمت  زیر  درصد   ۱۵ باید  حداقل  که 
که این  که ۱۵ درصد زیر قیمت خرید است  حراج بوده 
گرفته  حداقل ها و شرایط حراج توسط اتحادیه در نظر 

شده و سپس مجوز را صادر می کند. 
اقتصادی  شبکه  هر  به اینکه  اشاره  خاوری هاشمی با 
از  اقتصادی  منابع  جذب  دنبال  به  زمان ها  از  برخی 
فصلی  اسفندماه  اواخر  می کند:  عنوان  است  مردم 
کنند تا  که اصناف می توانند این منابع را جذب  است 
چرخه اقتصادی واحد صنفی خود را فعال نگهدارند و 
که  گذشته به نمایشگاه ها این دیدگاه وجود داشت  در 
گر نمایشگاهی برگزار شود سرمایه مردم را جذب خود  ا
کرد و بازار متاطم می شود اما در تحقیقات و  خواهد 
که این  که داشتیم به این نتیجه رسیدیم  بررسی های 
برگزاری  با  مخالفتی  کنون  ا و  ندارد  وجود  مسئله 

درست نمایشگاه نداریم. 
گر نمایشگاه به غلط و بدون کارشناسی  وی می افزاید: ا
نازل  قیمت  و  پائین  کیفیت  با  کاالهای  و  شود  برگزار 

ناراضی  اتحادیه ها  و  اصناف  اتاق  قاعدتا  شود  عرضه 
خواهند بود. 

واحد   8۰۰ می گوید:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
کننده در نمایشگاه در قبال ۱2۰ مورد نه  صنفی شرکت 
تنها بازار را متاطم نمی کند بلکه یک حرکت اقتصادی 
که انگیزه خرید را در بین  کرد  در بازار نیز ایجاد خواهد 

کسبه نیز خواهد بود.  مردم باال برده و به نفع 
کمبودی در اجناس   خاوری هاشمی با بیان اینکه هیچ 
خرید  خود  نیاز  از  بیشتر  مردم  کرد:  توصیه  نیست 
کاالهای اساسی را در  کرده و  کمک  گر همه  نکنند و ا
گران نخواهد شد و هیچ  کنند قیمت ها  حد نیاز تهیه 

کاالی به وجود نمی آید.  کمبود  گونه 
اسفند   ۱۷ تا  بهاره  کاالی  مستقیم  عرضه  نمایشگاه 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر 
از ساعت  کار این نمایشگاه روز جمعه  بوده و ساعات 
۱۰ تا 22 و در روزهای عادی از ساعت ۱۶ تا 22 است. 
جمله  از  کاالهایی  مختلف  صنوف  نمایشگاه  در این 
ک، آجیل  مواد غذایی و پروتئینی، کیف و کفش، پوشا
و خشکبار، شیرینی  جات، فرش و موکت، منسوجات، 

لوازم خانگی و پاستیکی عرضه می کنند. 

خاوری هاشمی، نائب رئیس اتاق اصناف مشهد:
کیفیت  کاالهای ارائه شده در نمایشگاه امسال از 
بهتری برخوردار بوده و همچنین نظارت اتحادیه ها بر 
کاالها بیشتر شده است روی 
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براســـاس مـــاده ۱8۶ قانـــون مالیـــات مســـقیم، بایـــد 
کســـب، پیشـــینه مالیاتـــی وجـــود  بـــرای دریافـــت پروانـــه 
ــتند  ــی هسـ ــراد مدعـ ــی از افـ ــرا برخـ ــد. اخیـ ــته باشـ داشـ
کـــه بعـــد از اقـــدام بـــرای اخـــذ پروانـــه، بـــه دلیـــل بدهـــی 
مجتمـــع، اســـتعام مالیاتـــی بـــه آنهـــا داده نمی شـــود 
و از طـــرف دیگـــر اتـــاق اصنـــاف نیـــز بـــه آنهـــا فشـــار وارد 
کســـب نداشـــته باشـــند، ملـــک  گـــر جـــواز  کـــه ا می کنـــد 

پلمـــب خواهـــد شـــد. 
اســـتعام  عـــدم  علـــت  خصـــوص  در  آرانیـــان  محمـــد 
مالیاتـــی بـــه افـــراد بـــه دلیـــل بدهـــی مجتمع هـــای تجـــاری 
کـــرد: بدهـــی مجتمع هـــا بـــه حســـاب اشـــخاص  اظهـــار 
ح  مطـــر موضـــوع  بـــا  رابطـــه  در  نمی شـــود.  گذاشـــته 
افـــراد مالکیـــت مجتمع هایـــی  ایـــن  از  شـــده، برخـــی 
نیســـت.  مشـــخص  می کننـــد  فعالیـــت  آن  در  کـــه 
وی افـــزود: مالکیـــت بـــه دو صـــورت تعییـــن می شـــود 
در  کـــه  اســـت  دیگـــری  نـــام  بـــه  ملـــک  ســـرقفلی  یـــا 
ایـــن صـــورت فـــرد مســـتاجر تلقـــی می شـــود و یـــا فـــرد 
در  از مجتمع هـــا  برخـــی  اســـت.  زمیـــن  مالـــک  خـــود 
بـــوده،  قـــدس  آســـتان  بـــه  متعلـــق  کـــه  زمین هایـــی 
کـــدام  کـــه  نمی دانیـــم  مـــا  و  اســـت  شـــده  ســـاخته 
کـــدام قســـمت  قســـمت متعلـــق بـــه آســـتان قـــدس و 
متعلـــق بـــه فـــرد اســـت بنابرایـــن نمی توانیـــم مالکیـــت را 
بـــه نـــام افـــراد بزنیـــم زیـــرا در ایـــن صـــورت آســـتان قـــدس 

کـــرد.  احـــراز مالکیـــت خواهـــد 

کـــرد:  خاطرنشـــان  مالیاتـــی  حسابرســـی  معـــاون 
ـــد  کنن ـــت  ـــود را ثب ـــت خ ـــوع مالکی ـــد ن ـــراد بای ـــن اف بنابرای
کـــد  و بعـــد از ثبـــت نـــام و تشـــکیل پرونـــده و دریافـــت 
کاربـــری و رمـــز عبـــور آنـــان ارســـال و بایـــد  اقتصـــادی، نـــام 
مراحـــل بعـــدی را انجـــام دهنـــد و پـــس از رســـیدن بـــه 
ــه  گرفتـ ــان  ــه از آنـ ــدور پروانـ ــر صـ ــق تمبـ ــه ۴۵، حـ مرحلـ

می شـــود. 

احراز مالیات بر عهده اتحادیه صنفی است
کـــه پـــس از تغییـــر ملـــک،  آرانیـــان در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 
ـــا  ـــود ی ـــادر می ش ـــک ص ـــک مل ـــرای مال ـــی ب ـــتعام مالیات اس
کـــرد: احـــراز مالیـــات بـــر عهـــده اتحادیـــه  مســـتاجر، تصریـــح 
ـــدور  ـــا ص ـــد ی ـــت تمدی ـــه در خواس ک ـــی  کس ـــت.  ـــی اس صنف
پروانـــه کســـب داشـــته باشـــد، ابتـــدا اتحادیـــه از مـــا اســـتعام 
می گیـــرد و ســـپس مســـتندات خـــود را بـــه اتحادیـــه و مـــا 

تحویـــل می دهـــد. 
و  مالـــک  بدهـــی  میـــان  ارتباطـــی  کـــرد:  اضافـــه  وی 
مســـتناجر وجـــود نـــدارد. مالـــکان مالیـــات بـــر درآمـــد 
ـــغلی  ـــت ش ـــه فعالی ک ـــخصی  ـــت و ش ـــتغات را پرداخ مس
ـــر درآمـــد شـــغلی را پرداخـــت  انجـــام می دهـــد، مالیـــات ب
ـــه ایـــن صـــورت  می کنـــد. در مجتمع هـــای تجـــاری نیـــز ب
کنـــد در  گـــر مالـــک مبـــادرت بـــه فعالیـــت شـــغلی  اســـت. ا
هـــردو بخـــش مالیـــات بـــر درآمـــد مســـتغات و مالیـــات 

ــر درآمـــد شـــغلی از او مالیـــات اخـــذ می شـــود.  بـ

کنترل شد »پیش فروش«  که  بحرانی 
ک  رئیـــس اتحادیـــه صنـــف مشـــاورین معامـــات امـــا
پیرامـــون  آمـــده  پیـــش  چالش هـــای  دربـــاره  مشـــهد 
براســـاس  گفـــت:  مســـکن  فـــروش  پیـــش  موضـــوع 
آپارتمـــان  فـــروش  پیـــش   ۱389 مصـــوب  قانـــون 
اجرایـــی  آیین نامـــه  براســـاس  اســـت.  ممنـــوع 
فـــروش  پیـــش  بـــرای  شـــروطی   92 ســـال  اباغـــی 
می تـــوان  شـــروط  ایـــن  رعایـــت  بـــا  کـــه  شـــد  تعییـــن 
داد.  انجـــام  حـــوزه  ایـــن  در  ســـالمی  معامـــات 
ــان  ــمرد و بیـ ــا را برشـ ــروط پیـــش فروش هـ ــرادزاده شـ مـ
کـــرد: در ابتـــدا پیـــش فـــروش پـــس از خاتمـــه اجـــرای 
و  بعـــد  بـــه  گـــذاری  از مرحلـــه ســـتون  فونداســـیون و 
ــپس  ــرد و سـ ــورت می پذیـ ــر صـ ــد مهنـــدس ناظـ ــا تائیـ بـ

می شـــود  اخـــذ  ســـاختمان  بـــرای  فنـــی  شناســـنامه 
کـــرات  از انجـــام مذا پـــس  و در مرحلـــه بعـــد طرفیـــن 
مقدماتـــی و حصـــول نتیجـــه مبنـــی بـــر قیمـــت آپارتمـــان 
آن  زمـــان  و  تحویـــل  شـــرایط  و  شـــده  فـــروش  پیـــش 
کار رفتـــه در ســـاختمان بـــه دفتـــر  و نـــوع مصالـــح بـــه 
اســـناد رســـمی مراجعـــه و اقـــدام بـــه تنظیـــم قـــرار داد 

فـــروش می کننـــد.  پیـــش  رســـمی 
وی ادامـــه داد: پیـــش فروشـــنده ســـند عرصـــه، پروانـــه 
ســـاخت، تائیدیـــه مهنـــدس ناظـــر، شناســـنامه فنـــی و 
ک  کدپســـتی واحـــد مـــورد نظـــر را در حضـــور مشـــاور امـــا
بـــه پیـــش خریـــدار ارائـــه نمـــوده و پـــس از حصـــول توافـــق 
کثـــر طـــی دو هفتـــه پـــس از انجـــام توافقـــات اولیـــه  حدا
ـــمی  ـــرار داد رس ـــه و ق ـــر مراجع ـــه محض ک ب ـــا ـــر ام در دفت

پیـــش فـــروش را تنظیـــم می کننـــد. 
ک  رئیـــس اتحادیـــه صنـــف مشـــاورین معامـــات امـــا
ـــدم  ـــا ع ـــکل ی ـــروز مش ـــورت ب ـــرد: در ص ک ـــح  ـــهد تصری مش
مقابـــل  طـــرف  طرفیـــن،  از  هریـــک  تعهـــدات  انجـــام 
کـــرده و درخواســـت صـــدور قـــرار  بـــه محضـــر مراجعـــه 
کمـــک ســـازمان ثبـــت اســـناد نســـبت  اجرائیـــه داده و بـــا 
قضائـــی  اقـــدام  مقابـــل  طـــرف  تعهـــدات  ایفـــای  بـــه 

کـــرد.  خواهـــد 
در  ثبـــت  بـــدون  فـــروش  پیـــش  هرگونـــه  مـــرادزاده 
تشـــریح  و  دانســـت  ممنـــوع  را  رســـمی  اســـناد  دفاتـــر 
ــی  ــون پیـــش جرائمـ ــواد 23 و 2۴ قانـ ــاس مـ ــرد: براسـ کـ
ســـنگینی بـــرای پیـــش فروشـــنده یـــا دفتـــر مشـــاورین 
کـــه حداقـــل 9۱ روز تـــا یـــک  گرفتـــه شـــده  ک در نظـــر  امـــا

کل امور مالیاتی معاون حسابرسی مالیاتی اداره 

بدهی مجتمع ها به حساب اشخاص 
گذاشته نمی شود

نبض اقتصاد
آخرین اخبار مالیاتی

در صورت بروز مشکل یا عدم انجام تعهدات 
هریک از طرفین، طرف مقابل به محضر مراجعه 

کرده و درخواست صدور قرار اجرائیه داده و با 
کمک سازمان ثبت اسناد نسبت به ایفای تعهدات 

کرد طرف مقابل اقدام قضائی خواهد 

احراز مالیات بر عهده اتحادیه صنفی است. 
که در خواست تمدید یا صدور پروانه  کسی 

کسب داشته باشد، ابتدا اتحادیه از ما 
استعالم می گیرد و سپس مستندات خود را به 

اتحادیه و ما تحویل می دهد
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ــدار اســـت.  ــر مبلـــغ دریافتـــی از پیـــش خریـ ــا دو برابـ ــه نقـــدی تـ ــال زنـــدان و جریمـ سـ
ــکن  ــیاری از مسـ ــد بسـ ــر شـ ــر منجـ ــال های اخیـ ــانات ارز در سـ ــرد: نوسـ کـ ــوان  وی عنـ
ســـازها دیگـــر قـــادر نباشـــند بـــا همـــان مقـــدار پیـــش فـــروش متـــراژ مســـکن ســـاخت 
ــا  ــا سیســـتم قضـ ــد تـ ــا شـ ــه بنـ کـ ــرر شـــدند  ــام دهنـــد و از ایـــن رو متضـ ــازها را انجـ و سـ
ــا هنـــوز ایـــن  ــا تعدیـــل قیمـــت انجـــام شـــود امـ کـــه معامـــات بـ کنـــد  راهـــکاری پیـــدا 

ــه نرســـیده اســـت.  ــه نتیجـ موضـــوع بـ
ک مشـــهد بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه  رئیـــس اتحادیـــه صنـــف مشـــاورین معامـــات امـــا
کـــه ســـازنده نیـــز هســـتند بـــه دلیـــل اینکـــه قـــادر نبودنـــد  بســـیاری از پیـــش فروشـــنده ها 
کنـــون در زنـــدان هســـتند اظهـــار  بـــا همـــان شـــرایط قبلـــی آپارتمـــان را تحویـــل بدهنـــد ا
کـــه قـــرار داد  کمیتـــه پیـــش فـــروش قضایـــی در تـــاش هســـتند  کـــرد: وکای اســـتان در 
ـــا  ـــد ام ـــده باش ـــه ش گرفت ـــر  ـــز در نظ ـــت نی ـــل قیم ـــه در آن تعدی ک ـــد  کنن ـــت  ـــی را درس تیپ
در حـــال حاضـــر بـــه اجبـــار قـــرار دادهـــا بـــا سیســـتم فعلـــی منعقـــد می شـــود و تعدیـــل 

قیمـــت را خـــود طرفیـــن انجـــام می دهنـــد. 

کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس آن را  کـــه  ح مالیـــات بـــر عایـــدی ســـرمایه  طـــر
ــر  ــه نظـ کـ ــان و مخالفانـــی دارد  ــتاده موافقـ ــه مالیاتـــی فرسـ کمیتـ ــه  ــد و بـ تأییـ
ـــاق  ـــه ات ـــزارش ماهنام گ ـــه  ـــد. ب ـــر می رس ـــه نظ ـــی ب ـــود منطق ـــوع خ ـــدام در ن هرک
گام نخســـت  اصنـــاف بـــه نقـــل از ایســـنا نماینـــدگان پیشـــنهاد دهنـــده در 
قصـــد دارنـــد مالیـــات بـــر عایـــدی ســـرمایه را بـــرای بخـــش مســـکن و ســـپس 
کننـــد. هـــدف ورود ۲. 5 میلیـــون خانـــه خالـــی بـــه بـــازار  خـــودرو و ســـکه وضـــع 
ـــازار مســـکن عنـــوان می شـــود.  گران از ب کـــردن دســـت ســـودا ـــاه  کوت مصـــرف و 
ـــه  ـــدار ب ـــد هماننـــد ســـال ۱۳۶۶ بی گ ـــد نبای کارشناســـان می گوین ـــا ایـــن حـــال  ب

آب زد. 
ح جامـــع مســـکن می گویـــد  اوضـــاع ســـاخت و ســـاز اصـــاًل خـــوب نیســـت. طـــر
ســـالیانه بایـــد یـــک میلیـــون واحـــد مســـکونی ســـاخته شـــود، امـــا ســـال ۱۳9۶ 
ـــرآورد معـــاون  فقـــط ۳۳0 هـــزار پروانـــه ســـاختمانی صـــادر شـــد. امســـال هـــم ب
ــر  کمتـ کـــه تولیـــد بـــه  ــر راه و شهرســـازی آن اســـت  مســـکن و ســـاختمان وزیـ
از ۳00 هـــزار واحـــد رســـیده اســـت. مهم تریـــن علـــت مشـــکل بـــه هزینه هـــای 
کاهـــش تـــوان خریـــداران  کـــه بـــا توجـــه بـــه  هنگفـــت تولیـــد مربـــوط می شـــود 
کـــرده اســـت. بنابرایـــن در شـــرایط  مصرفـــی، ســـاخت و ســـاز را ریســـک پذیر 

ـــدارد.  ـــه ســـازندگان وجـــود ن ـــی ب ـــودی فعلـــی، امـــکان فشـــار مالیات رک
ــال  ــرمایه در بخـــش مســـکن پـــس از حـــدود یـــک سـ ــر عایـــدی سـ مالیـــات بـ
کمیســـیون  اراده  بـــا   

ً
بیـــن موافقـــان و مخالفـــان، ظاهـــرا بحـــث و بررســـی 

ایـــن  موافقـــان  می شـــود.  نزدیـــک  اجـــرا  ســـمت  بـــه  مجلـــس  اقتصـــادی 
ــه  کـ ــد  ــد می گوینـ ــکیل می دهنـ ــدگان تشـ ــا را نماینـ ــب آنهـ ــه غالـ کـ ــنهاد  پیشـ
کاهـــش قیمـــت مســـکن منجـــر می شـــود. بـــر  گری و  کاهـــش ســـودا مالیـــات بـــه 
اســـاس آمـــار ارائـــه شـــده توســـط یکـــی ازنماینـــدگان مجلـــس بیـــن ســـال ۱۳85 
گری بـــوده؛ در  تـــا ۱۳95 بالـــغ بـــر ۶۶ درصدمعامـــالت مســـکن از نـــوع ســـودا
کـــه ایـــن رقـــم در ســـال های ۱۳55 تـــا ۱۳۶5 حـــدود ۲0 درصـــد بـــوده  حالـــی 
پـــی  در  پـــی  رشـــد  دالیـــل  از  یکـــی  معتقدنـــد  بهارستان نشـــینان  اســـت. 

قیمـــت مســـکن بـــه معامـــالت غیرمصرفـــی مربـــوط می شـــود. 
کمیســـیون های اقتصـــادی و  ح مالیـــات بـــر خانه هـــای خالـــی ابتـــدا در  طـــر
کمیســـیون  کـــرد و  کمیســـیون عمـــران بـــا آن مخالفـــت  کـــه  ح شـــد  عمـــران مطـــر
ک  ـــدی ســـرمایه امـــال ـــر عای ـــات ب ح مالی ـــردن طـــر ک ـــر  ـــا جامع ت ـــز ب اقتصـــادی نی
گـــزارش خـــود را بـــه  کمیســـیون بعـــد از جمع بنـــدی  کـــه البتـــه  گرفـــت  را در نظـــر 

کـــرد.  صحـــن علنـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی تقدیـــم خواهـــد 

گزارش تحلیلی

مالیات مسکن از ایده تا اجرا 
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مهال مجیدی-امروزه لباس هویت خاصی را از 
افراد و حتی جامعه نمایان می کند. الگوهای 

مختلف پوشش و مد، ضمن ایجاد شخصیت و 
تبیین جایگاه فردی، بیانگر سنت ها، ارزش ها 

کم بر جوامع هستند. لباس و  و نوع فرهنگ حا
کم بر جوامع  پوشش با هنجارها و ارزش های حا

گره خورده است و می تواند به عنوان یکی از 
ابزارهای مهم در جهت شناخت فرهنگ و هویت 

ملی و حتی وقوع تحول در ساختار فرهنگی یک 
کار می رود.  جامعه به 

 نمایشگاه چهارمین جشنواره مد و لباس خراسان 
رضوی با شعار »پوشش خراسانی، اصالت ایرانی« 

از چهارم تا هفتم اسنفدماه سال جاری در هتل 
که با استقبال خوب  میثاق مشهد برگزار شد 

مردم و فعاالن حوزه مد و لباس روبه رو بود و ما 
گرفتیم در  نیز در تحریریه اتاق اصناف تصمیم 

گزارشی میدانی به بررسی وضعیت این نمایشگاه 
بپردازیم. 

از خارجی ها الگو نگرفتیم
کارشناس  رضایی،  سمیه  سراغ  به  ورودمان  آغاز  در 
مسئول  نمایشگاه  این  در  که  رفتیم  لباس  طراحی 
برگزاری مسابقه »ایده تا اجرا« بود رفتیم، وی گفت: سه 
که این نمایشگاه در مشهد برگزار می شود.  سال است 
قسمتی از نمایشگاه به مسابقه ایده تا اجرا اختصاص 
لباس  نظر  مورد  ح  طر  ۱2 تا   9 کودکان  که  شده  داده 
کاغذ پیاده می کنند و سه روز فرصت دارند  خود را روی 
ح خود را بدوزند تا در مسابقه شرکت داده شوند.  طر
از نمایشگاه مطلوب بود،  اینکه استقبال  با بیان  وی 
فروش  به  محصوالت  نمایشگاه  این  در  کرد:  ابراز 
مورد  طرحی  بازدیدکننده ای  گر  ا اما  نمی رسند، 
دهد.  سفارش  را  آن  می تواند  شود،  واقع  پسندش 
لباس  هیچ  از  و  است  ایرانی  کامل  کارها  نمونه  ح  طر

گرفته نشده است.  خارجی برای دوخت آن ها الهام 
حوزه  به  ارگان هایی  باید  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
همین  در  درسی  حتی  و  دهند  اهمیت  لباس  و  مد 
داده  آموزش  هنرستان ها  و  دانشگاه ها  در  خصوص 
کرد: جوانان ما در زمینه طراحی لباس  شود، تصریح 
آنان  ایده های  دارند،  خوبی  بسیار  ح های  طر و  ایده  
این  به  که  زمانی  تا  شود؛  اجرایی  و  برون سازی  باید 
ایده ها اهمیت ندهیم، مردم و به خصوص جوانان ما 

ح های خارجی تبعیت می کنند.  از طر
برندسازی  درخصوص  لباس  طراحی  کارشناس  این 
ایرانی  خوب  برند  کمبود  گفت:  ایرانی  لباس های 
احساس می شود اما اینکه بگوییم هیچ برند مطلوبی 
کار  خوب  برندها  از  خیلی  است؛  بی انصافی  نداریم، 
باید  که  داریم  ایران  در  محدودیت هایی  ما  می کنند. 
آنان را بپذیریم و همین محدودیت ها موجب می شود 
زیاد به این عرصه میدان داده نشود. باید پایگاه های 
کشور تأسیس شود تا افراد خاق بتوانند  مد در سطح 

کنند.  ح های خود را اجرایی  طر

طراحی و تضاد ارزش ها
وی افــزود: در جامعــه مــا تضادهایــی در زمینــه پوشــش 
بــا  را  حجــاب  مــا  جوانــان  از  بســیاری  دارد،  وجــود 
دارد  ســعی  جامعــه  امــا  نمی پســندد  چــادر  پوشــش 
بتوانیــم  مــا  گــر  ا ایــن ســمت ســوق دهــد  بــه  را  آنــان 
کنیــم  حجــاب را در قالــب پوشــش زیبــا وارد جامعــه 
نتیجــه  اهمیــت داده شــود، قطعــا  ایــن قضیــه  بــه  و 

گرفــت.  خواهیــم  خوبــی 
بیــان  نمایشــگاه  کیفــی  ســطح  خصــوص  در  رضایــی 
هــم  و  داریــم  باســابقه  و  خــوب  طــراح  هــم  مــا  کــرد: 
ــروه در ایــن نمایشــگاه  گ ــه؛ هــردو  کــم تجرب طراح هــای 
گذاشــته  نمایــش  بــه  کارهایشــان  ســطح  یــک  در  و 
ح هــای نمایشــگاه از  شــده اســت بــا وجــود اینکــه طر
گزینــش شــده اند امــا بــاز هــم در میــان  ح  میــان 3۰۰ طــر
می شــود.  دیــده  پاییــن  کیفیــت  بــا  کارهایــی  آن هــا 
بیشــتر طراحــان خــوب و ســطح یــک در ایــن نمایشــگاه 
کــه طــراح  شــرکت نکردنــد، خــود مــن بــه عنــوان فــردی 
ح هایــم را بــه  لبــاس اســت و فروشــگاه مانتــو دارد طر
نمایشــگاه نیــاوردم؛ چــون نمایشــگاه آنقــدر قــوی برگــزار 
ــرکت  ــم در آن ش ــک ه ــه ی ــان درج ــه طراح ک ــود  نمی ش
صــورت  مــد  نمایشــگاه  در  بنــدی  درجــه  بایــد  کننــد 
ح یــک  ح هــای یــک متخصــص لبــاس بــا طــر گیــرد تــا طر

خیــاط ســاده در یــک ســطح قــرار نگیــرد. 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  لبــاس  طراحــی  کارشــناس  ایــن 
برگــزار  باالتــری  نمایشــگاه می توانــد در ســطح خیلــی 
ح هــا  کــرد: اینکــه نمایشــگاه و طر شــود، خاطــر نشــان 
درجه بنــدی نــدارد نقطــه ضعــف اســت. محــل برگــزاری 
نمایشــگاه هــم مطلــوب نبــود چــون شــکل نمایشــگاهی 
نــدارد و مســیرش هــم زیــاد در دیــد عمــوم مــردم قــرار 
داشــت  اختصــاص  هنــر  بــه  کــه  محلــی  گــر  ا نگرفتــه، 
گرفتــه می شــد؛  بــرای نمایشــگاه مــد و لبــاس در نظــر 

ــود.  ــل ب ــن مح ــر از ای ــی بهت ــری نقاش گال ــک  ــی ی حت

گفتند کارشناسان و بازدیدکنندگان درباره چهارمین جشنواره مد و لباس خراسان رضوی 

نمایشگاه خوب اما اطالع رسانی ضعیف

نمایشگاه
چهارمین جشنواره مد و لباس مشهد

مسئله مد و لباس جایگاه ویژه ای میان مردم و به خصوص بانوان 
دارد، پوشش و بهره گیری از لباس، به نیاز طبیعی خود آرایی انسان نیز 
که تنوع الگوهای پوششی در میان افراد و نیز زیبایی ها و  پاسخ می دهد 
کار رفته در لباس ها، مؤید این مسئله است جذابیت های به 
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برای معرفی محصول مان آمدیم
میثاق  هتل  یک  منفی  طبقه  سالن  و  همکف  طبقه 
به نمایشگاه چهارمین جشنواره مد و لباس خراسان 
به  ورود  آغاز  در  بود.  شده  داده  اختصاص  رضوی 
همچنین  استان،  محلی  لباس های  نمایشگاه 
عاقه مندان  دید  معرض  در  حوله  و  پارچه  بافت 
تولیدی  مدیر  ضیایی،  مریم  سراغ  به  می گرفت،  قرار 
حوله بافی  غرفه  مسئول  و  مهربانو  دستی  منسوجات 
که به همراه همکارانش در این نمایشگاه حضور  رفتیم 
داشتند و عاوه بر فروش محصوالت خود، بافت حوله 
وی  می دادند.  انجام  ایرانی  صددرصد  الیاف  با  را 
خراسان  بازارهای  در  بیشتر  حوله  این  کرد:  عنوان 
آوردیم  مشهد  به  را  آن  ما  می  رسد.  فروش  به  شمالی 
کارگاه ها  در  کردیم،  عرضه  بازار  در  مهربانو  برند  با  و 
هرگونه  دخالت  بدون  پا  و  دست  با  محصوالت  این 

ماشین های صنعتی بافته میَ شود. 
عالی  نمایشگاه  از  استقبال  اینکه  به  اشاره  با  ضیایی 
شود،  شناخته  باید  ما  محصول  کرد:  تشریح  بود، 
که این  کار ما را نمی شناسند و باور ندارند  مردم هنوز 
کاما با دست بافته می شود و باید به چشم خود  کار 
کنند. معموال هر حوله یک ساعت زمان  ببینند تا باور 
کارهای خارجی برابری  کار با  می برد تا بافته شود؛ این 
استقبال  اخیر  سال  پنج  در  دستی  کاالهای  می کند. 
کننده نداشت اما مردم مجدد به اهمیت آن پی بردند 
کاالهای دستی جایگاه خود را در خانه های  کم  کم  و 

کرده است.  ایرانی پیدا 
ما  ذهنیت  داد:  ادامه  حوله بافی  غرفه  مسئول 
جنس  می کنیم  گمان  که  است  گونه ای  به  ایرانی ها 
که  خارجی بهتر از تولیدات خودمان است در صورتی 

اینگونه نیست، ما مشکل تبلیغات و معرفی در زمینه 
کاالهای  اهمیت  خارجی ها  داریم.  ایرانی  محصوالت 
مشتری  هایم  از  بسیاری  می دانند  بهتر  را  دستی 
این  از  سوغاتی  عنوان  به  و  می آیند  کشور  ج  خار از 
کاالهای دستی و صددرصد ایرانی خریداری می کنند. 
اطاع رسانی خوب نبود. وارد طبقه منفی یک می شویم 
که دیگر در آن خبری از لباس های سنتی نبود و  محلی 
کرده بودند تا در چهارچوب مد ایرانی  طراحان تاش 
کارهای خود را در رنگ های شاد و زیبا ارائه  و اسامی 
از  برخی  دوخت  نوع  بودن  ضعیف  که  هرچند  دهند، 
که سطح نمایشگاه را پایین  لباس ها آنقدر واضح بود 
داشت  وجود  هم  قوی  کارهای  مقابل  در  اما  می آورد 
که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کرد. معصومه 
زارعان، کارشناس طراحی دوخت یکی از بازدیدکنندگان 
با  از طریق دوستانم  گفت: من  او  بود،  نمایشگاه  این 
که چنین نمایشگاهی در حال برگزاری است  خبر شدم 
گر صورت می گرفت طرح های  ا اطاع رسانی درستی  و 
حتی  و  می شد  داده  شرکت  نمایشگاه  در  بیشتری 

بازدیدکنندگان هم افزایش پیدا می کردند. 
که در  کارهایی  ح ها و  زارعان با بیان اینکه بعضی از طر
کرد:  این نمایشگاه وجود دارد اصولی نیست، تشریح 
آن  نیست،  مناسب  مشهد  در  لباس  و  مد  وضعیت 
که در این نمایشگاه وجود دارد با لباس هایی  چیزی 
است.  متفاوت  کاما  می پوشند  بیرون  مردم  که 
کار می کنند و در مقابل جوانان ما  طراحان ما ضعیف 
در  فشن شوهایی  گر  ا می روند.  پیش  غرب  سمت  به 
کاما وطنی باشد و در آن از  که  سطح ایران برگزار شود 
نمونه خارجی الگو نگریم می تواند به بحث مد ایرانی 

کند.  کمک زیادی  و اسامی 

جای برندها خالی است
محبوبــه حکمــت، یکــی دیگــر از بازدیدکننــدگان ایــن 
در  را  نظــرش  و  رفتیــم  او  ســراغ  بــه  بــود  نمایشــگاه 
کمبــود  گفــت:  خصــوص ایــن نمایشــگاه پرســیدیم، او 
ایــن چنیــن نمایشــگاه هایی در ایــران و بــه خصــوص 
در مشــهد بــه خوبــی احســاس می شــود امــا برگــزاری آن 
بــه ایــن شــکل بــه نظــرم درســت نیســت؛ چــون بیشــتر 
عــده ای  فقــط  آن  در  کــه  دارد  نمادیــن  حالــت  یــک 
خــاص شــرکت می کننــد، اطاع رســانی بســیار ضعیــف 
گــر اطرافیانــم خبــر نمی دادنــد هیچــگاه بــا خبــر  بــود و ا
کــه چنیــن نمایشــگاهی در حــال برگــزاری  نمی شــدم 

اســت. 
کارهــا خــوب  گفــت:  وی در خصــوص ســطح نمایشــگاه 
کارهــا  اســت و امــا عالــی نیســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
گزینــش شــدند توقــع  گرفتــن در نمایشــگاه  قبــل از قــرار 
می کنــم  گمــان  باشــد.  ایــن  از  بهتــر  ح هــا  طر داشــتم 
ایــن  در  خانگــی  خیاطــان  و  دانشــجویان  بیشــتر 
کردنــد و حضــور برندهــای خــاص  نمایشــگاه شــرکت 
احســاس  خوبــی  بــه  حــوزه  ایــن  در  نظــر  صاحــب  و 
ــت  ــرای اهمی ــی ب ــروع خوب ــوع ش ــا در مجم ــود ام می ش

دادن بــه حــوزه مــد و لبــاس اســت. 
مســئله مــد و لبــاس جایــگاه ویــژه ای میــان مــردم و 
از  بهره گیــری  و  پوشــش  دارد،  بانــوان  خصــوص  بــه 
لبــاس، بــه نیــاز طبیعــی خــود آرایــی انســان نیــز پاســخ 
کــه تنــوع الگوهــای پوششــی در میــان افــراد  می دهــد 
در  رفتــه  کار  بــه  جذابیت هــای  و  زیبایی هــا  نیــز  و 
توجــه  بــا  افــراد  اســت.  ایــن مســئله  مؤیــد  لباس هــا، 
ــر محیــط، در  کــم ب ــه ســایق، انگیزه هــا و فرهنــگ حا ب
انتخــاب شــکل، رنــگ و جنــس لبــاس مــورد عاقــه خود 
اعمــال نظــر می کننــد و بــا جلوه گــری از طریــق آن، بــه 
حــس خودآرایــی و زیبایــی دوســتی درونی شــان پاســخ 

می دهنــد. 

که این نمایشگاه در مشهد برگزار  سه سال است 
می شود. قسمتی از نمایشگاه به مسابقه ایده تا 

ح  کودکان 9 تا ۱۲ طر که  اجرا اختصاص داده شده 
کاغذ پیاده می کنند  مورد نظر لباس خود را روی 
ح خود را بدوزند تا در  و سه روز فرصت دارند طر

مسابقه شرکت داده شوند

در این نمایشگاه محصوالت به فروش 
مورد  طرحی  بازدیدکننده ای  گر  ا اما  نمی رسند، 

پسندش واقع شود، می تواند آن را سفارش 
کامل ایرانی است و  کارها  ح نمونه  دهد. طر

از هیچ لباس خارجی برای دوخت آن ها الهام 
است نشده  گرفته 
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کمی عشوه! زبان چرب و 
در  را  آتش نشانی«  »کپسول  عبارت  اول:  پرده 
فهرست  می کنید.  جست وجو  دیوار  آناین  بازار 
بلند باالیی از ارزان قیمت های اعجاب انگیز پیش 
کپسول هایی٢٠ تا ۵٠ هزار  رویتان ردیف می شود. 
واقعی  از نصف قیمت  کمتر  که قیمتشان  تومانی 

در بازار است. 
حریق  اطفای  کپسول  شارژ  هزینه  دوم:  پرده 
شش کیلویی منزلتان حدود ١٢ هزار تومان و هزینه 
هزار   ١۴ کارتان  محل  کیلویی   ١٢ کپسول  شارژ 
کپسول  تومان است. اما بازاریاب یک شرکت شارژ 
انجام  برایتان  قیمت  نصف  با  را  کار  این  می گوید 
ارزان قیمت  کپسول های  می پرسید  گر  ا می دهد. 
کپسول با نصف قیمت چطور  کجا می آید یا شارژ  از 
ادعاها  این  به  می توانیم  چقدر  و  است  ممکن 
گزارش را تا انتها بخوانید؛ چون  کنیم، این  اعتماد 
که بازاریابی با شما  حتما برایتان پیش آمده است 
اطفای  کپسول  او  از  که  کند  اصرار  و  بگیرد  تماس 
به  را  شارژش  دارید  کپسول  گر  ا یا  بخرید  حریق 
نیست  معلوم  که  بازاریاب هایی  کنید.  گذار  وا او 
کرده اند و با زبانی  کجا پیدا  شماره تماس شما را از 
به شما  را  چرب و نرم تاش می کنند محصول شان 
در  حضوری  به صورت  که  بازاریابانی  یا  و  بفروشند 
واحد صنفی تان حاضر می شوند و بدون ارائه اسناد 
معتبر و تایید شده از سوی اتحادیه ابزارفروشان و 
با عشوه گری های مخصوص خانم ها سعی می کنند 
شرکت شان  خدمات  از  تا  کنند  مجاب  را  شما 

کنید. ! استفاده 

اجازه ورود به منازل مردم قانون دارد
تیم  همراه  به  مسئله  این  ابعاد  بررسی  برای 
می رویم.  بازار  به  مشهد  اصناف  اتاق  بازرسان 
مشهد،  اصناف  اتاق  بازرس  حسینی،  مرتضی 
پیش از رسیدن به محل برای بازرسی به نکته ای 
که خدمات در  اشاره می کند و می گوید: مشاغلی 
وارد  شغلشان  واسطه  به  و  می کنند  ارائه  منزل 
منازل مسکونی مردم می شوند، باید حتما مجوز 
دریافت  مربوطه  اتحادیه  از  را  کار  این  مخصوص 
ارائه  و  انگشت نگاری  سوءسابقه،  نداشتن  کنند. 
شروط  دیگر  کن،  اما پلیس  به  فردی  مشخصات 
کارت شناسایی معتبر  و  برای دریافت مجوز  الزم 

این مشکالت  گویی  و می برند.  برده اند  رنج  تداخل های صنفی  از  مسعودسلطانی - اصناف همیشه 
کسب غیرقابل تحمل  و آزار دهنده است  که برای فعاالن با سابقه و دارای پروانه  تمامی ندارد. اما چیزی 
دار  لکه  را  آبروی شان  و  می گیرد  صورت  اصناف  نام  به  که  است  آسیب زایی  و  غیرقانونی  فعالیت های 
که صنف ابزارفروشان از فعالیت زیرزمینی شرکت های غیرقانونی عاصی شده اند  می کند. مدت هاست 
شرکت هایی که بدون رعایت نکات ایمنی و با تقلب های بسیار کپسول های اطفاء حریق را شارژ می کنند. 
»از دستگاه  قضایی خواهش داریم راه ارتباطی مستقیم و سریع برای رسیدگی به این جنس پرونده ها 
ب کالم تمام فعاالن صنف ابزارفروشان را بتوان در همین جمله محمدرضا 

ُ
تعیین کنند!«. شاید این جمله ل

سوهانگر، رئیس اتحادیه ابزار فروشان مشهد فهمید. رسیدگی به ماجرای فعالیت زیرزمینی شرکت های 
دستگاه  جدی  برخورد  نیازمند  می کنند  اغوا  را  خود  مشتری های  الحیل  لطایف  با  که  کپسول  شارژ 
که با مسئوالن مرتبط در دستگاه قضایی  کردیم  گزارش تالش بسیاری  قضایی است. برای تهیه این 
گزارش را بخوانند و در شماره بعد بتوانیم  کنیم اما موفق نشدیم و امیدواریم این عزیزان این  گفت وگو 
کنیم. آنچه در ادامه می خوانید  دیدگاه شان را برای شما مخاطبان محترم ماهنامه اتاق اصناف منتشر 
که نتایجی قابل تأمل برایتان خواهد داشت.  حاصل بازرسی نیم روزه از بازار ابزارفروشان مشهد است 

کپسول اطفای حریق باشید! کننده شرکت های غیرمجاز شارژ  مراقب دروغ های اغوا

آتش در دل ارزانی

روایت
گزارش میدانی از سطح شهر

که  آتشباد حسن جعفری: بررسی  ها نشان داده است 
کپسول ها توسط شرکت های غیرقانونی و زیرزمینی  گاهی 
جمع آوری می شوند و نه تنها قطعات خراب آن را تعویض 
نمی کنند بلکه حتی شارژ مجدد نیز نمی شوند
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برای ورود به منازل است. 
است  شده  دیده  متأسفانه  اما  می دهد:  ادامه  او 
لوگوی  از  استفاده  با  و  عنوان  جعل  با  عده ای  که 
مردم  منازل  به  لباس هایشان  روی  آتش نشانی 
از  کمتر  هزینه های  دریافت  با  و  می کنند  مراجعه 
برای  را  آتش نشانی  کپسول های  اتحادیه،  خ  نر
از  شرکت ها  این  می گیرند.  مردم  از  مجدد  شارژ 
می کنند  استفاده  کار  این  برای  مرغوب  غیر  مواد 
را شارژ  کپسول  که اصا  یا حتی دیده شده است 
موقع  در  و  می دهند  تحویل  مردم  به  و  نمی کنند 

حادثه این مسئله مشخص می شود. 

آتش دامن گیر
تحت  که  مجاز  صنفی  واحد  چند  بررسی  از  بعد 
نظر اتحادیه ابزارفروشان هستند، معلوم می شود 
که به صورت  این شرکت ها معموال بازاریابی ندارند 
به  کپسول  شارژ  و  جمع آوری  برای  حضوری 

واحدهای مسکونی، اداری یا تجاری برود. 
مجتبی احمدی، بازرس اتحادیه ابزارفروشان، نیز 
معتقد است که مردم باید در مواجهه با بازاریابانی که 
کاری به در منازل مراجعه می کنند، به  برای چنین 
دیده تردید بنگرند. او ضمن تأیید نکات بیان شده 
دیده  حتی  متأسفانه  می گوید:  حسینی  سوی  از 
که عده ای بازاریاب به بهانه جمع آوری  شده است 
کپسول ها  این  شارژ  برای  آتشنشانی  کپسول های 
نداده اند.  تحویل  آن  صاحبان  به  و  دزدیده اند  را 
کپسول  های آتش نشانی  احمدی با اشاره به اینکه 
پودری  کپسول های  می گوید:  است،  نوع  چند 
گاز  کپسول های  باز،  فضای  در  استفاده  برای 

فضا های  برای  مناسب   )CO2( کربن  کسید  دی ا
مناسب  پودر  و  آب  ترکیب  کپسول های  و  بسته 
است.  مرطوب  محیط های  در  آتش  مهار  برای 
یعنی  اول  نوع  تنها  کپسول  گروه   ٣ این  بین 
نوع   ٢ و  فشار سنج اند  دارای  پودری  کپسول های 

دیگر اغلب فشارسنج ندارند. 
خود  توضیحات  در  ابزارفروشان  اتحادیه  بازرس 
مثل  دقیقا  کپسول  هر  شارژ  دوره  می کند:  اضافه 
طریق  از  باید  خودرو  روغن  تعویض  زمانی  دوره 
شود.  قید  می شود  نصب  کپسول  روی  که  کارتی 
کپسول های پودری نشان می دهد  افت فشار در 
همچنین  دارد؛  شارژ  به  نیاز  کپسول  نوع  این  که 
کپسول ها  این  در  فشارسنج  شاخص  رفتن  باال 
کپسول هاست.  از  گروه  این  شارژ  نشان  دهنده 
کارگاه های  ترفندهای  به  اشاره  با  احمدی 
کپسول ادامه می دهد:  زیرزمینی و غیرقانونی شارژ 
و  گاز  مخلوط  و   CO2 گاز  کپسول های  که  آنجا  از 
که برخی از  آب فشارسنج ندارند، دیده شده است 
کارگاه های غیرمجاز، باوجود دریافت هزینه شارژ، 
کار را انجام نمی دهند. وی می افزاید: بهترین  این 
به  مراجعه  اتفاقی  چنین  از  پیشگیری  برای  کار 
لیست  است.  مشهد  ابزارفروشان  اتحادیه  سایت 
کپسول اطفای  کامل ٢۶ مرکز مجاز فروش و شارژ 

حریق در این سایت موجود است. 

کند دستگاه قضایی ورود 
ابزار فروشان  اتحادیه  رئیس  سوهانگر،  محمدرضا 
مشهد، نیز در این باره می گوید: پس از بررسی های 
زیاد به این نتیجه رسیدیم که شرکت های غیرمجاز 

جمع آوری  را  کپسول ها  نظارتی  هیچ  بدون  که 
شرکت های  قدیمی  بازاریابان  از  عمدتا  می کنند، 
که  را  کسانی  اطاعات  که  چر ا هستند،  مجاز 
اختیار  در  هستند  حریق  اطفای  کپسول  دارای 
از  گروه  این  با  برخورد  برای  می افزاید:  وی  دارند. 
افراد، نیازمند ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی 
مدیرعامل  هستیم.  مرتبط  مسئوالن  همراهی  و 
در این رابطه  نیز  مشهد  آتش نشانی  سازمان 
از خطای  گزارش های متعددی  می گوید: هرساله 
دستمان  به  حریق  اطفای  کپسول های  عملکرد 
که علت آن شارژ نشدن به موقع یا شارژ  می رسد 

گاه است.  شدن توسط افراد غیر معتبر و ناآ
نشان  بررسی  ها  می افزاید:  جعفری  حسن  آتشباد 
کپسول ها توسط شرکت های  گاهی  که  داده است 
نه  و  می شوند  جمع آوری  زیرزمینی  و  غیرقانونی 
بلکه  نمی کنند  تعویض  را  آن  خراب  قطعات  تنها 

حتی شارژ مجدد نیز نمی شوند. 
که انبار مواد اطفای  وی با اشاره به تجربه سال ٩۶ 
صنعت،  سازمان  همکاری  با  را  غیرمجازی  حریق 
کارخانه  می گوید:  کردند،  کشف  تجارت  و  معدن 
این  شد.  تعطیل  سمنان  در  محصول  این  تولید 

کرد.  مسئله خیلی هم سر و صدا 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد تصریح می کند: 
ساختمان های  منازل،  صنفی،  واحدهای  تمامی 
و  تجاری، خودروهای حمل ونقل عمومی  و  اداری 
کپسول اطفای  خودروهای شخصی باید مجهز به 
که برای  حریق باشد. مردم باید دقت داشته باشند 
در  که  مجاز  کز  مرا خدمات  از  کپسول   مجدد  شارژ 
کنند.  استفاده  شده اند  معرفی  آتش نشان  سایت 
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کشــور  راحلــه حســین زاده-حدود 8۵ درصــد اقتصــاد 
در دســت دولــت و ۱۵ درصــد آن نیــز در اختیــار بخــش 
کنــون اصنــاف در قالــب بخــش  خصوصــي اســت و تــا 
بــه  اســت  کــرده  ارائــه  مؤثــري  خدمــات  خصوصــي، 
گــر مقاومــت مــردم  گفــت ا کــه بــه یقیــن مي  تــوان  طــوري 
کننــده خدمــات اقتصــادي  و اصنــاف بــه عنــوان توزیــع  
کشــور نبــود، امــروز بیــش از وضــع موجــود نیازمنــد رفــع 

ــم.  ــتي بودی ــکات معیش مش
در همیــن راســتا بســیج اصنــاف می توانــد بــه عنــوان 
و  کنــد  ورود  اقتصــادی  حــوزه  در  فعــال  تشــکل  یــک 
کارهــای جهــادی نقــش موثــری در جنــگ  بــا انجــام 
کشــور بــا آن مواجــه اســت داشــته باشــد.  کــه  اقتصــادی 
اصنــاف  بســیج  رئیــس  پنجــه،  قــوی  هــادی  محمــد 
هیئــت  تشــکیل  اینکــه  بیــان  بــا  رضــوی  خراســان 
ــر  ــه فج ــای ده ــاف از برنامه ه ــاق اصن ــه ورز در ات اندیش
کار خــود را بــا  گفــت: هیئــت اندیشــه ورز  امســال بــود 
آغــاز هفتــه بســیج زیــر نظــر رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد 
کــرد و به صــورت هفتگــی برگــزار می شــود و یکــی  آغــاز 
کــه دســتاوردهای  کار هیئــت ایــن بــود  از محورهــای 
برنامه هــای دهــه  را در  انقــاب  پیــروزی  چهــل ســال 

فجــر امســال نشــان دهیــم. 
وی برنامه ها و تعامل بسیج اصناف با اتاق را در راستای 
کنونــی دانســت و  مقابلــه بــا شــرایط جنــگ اقتصــادی 
افــزود: طــی جلســات برگــزار شــده در اتاق اصناف بنا شــد 
تــا ســتادی بــا هــدف رفــع موانــع و چالش هــای پیــش 
اقتصــادی  فعــاالن  تــا  شــود  تشــکیل  اتحادیه هــا  روی 
کننــد.  مطــرح  جلســات  ایــن  در  را  خــود  مشــکات 
قــوی پنجــه بــا اشــاره بــه اینکــه صفــر تــا صــد بســیج 
کمــک بــه اتحادیه هــا و صنــوف اســت اظهــار  اصنــاف 
کــرد: بســیج اصنــاف همــواره بــه وضعیــت بــازار و رفــع 
همچنیــن  اســت  کــرده  کمــک  اتحادیه هــا  موانــع 
هیئــت  برنامه هــای  و  جلســات  در  حضــور  و  برگــزاری 
اندیشــه ورز در جهــت همفکــری و برنامه ریــزی بــرای 

اســت.  اتحادیه هــا  بــه  یــاری  و  تولیــد  موانــع 
رئیــس بســیج اصنــاف خراســان رضــوی در ادامــه بــه 
اصنــاف  بســیج  جــاری  ســال  فجــر  دهــه  برنامه هــای 
اتــاق  در  اول  گام  در  داد:  توضیــح  و  کــرد  اشــاره 
کــردن  اصنــاف ســتاد دهــه فجــر در راســتای اجرایــی 
مراســمات ملــی و مذهبــی تشــکیل شــد و اتــاق اصنــاف 
و اتحادیه هــای صنفــی را بــا توجــه بــه ایــام شــهادت 
بــا عنــوان دهــه فجــر فاطمــی  حضــرت فاطمــه )س( 

گرفــت.  صــورت  فضاســازی 
وی ادامــه داد: همچنیــن بــا نصــب پرچــم جمهــوری 
بــه  بســیح  پایــگاه  و  اتحادیه هــا  در  ایــران  اســامی 
اســتقبال چهــل ســالگی انقــاب اســامی رفتیــم و بــه 
میــدان  در  انحادیه هــا  و  اصنــاف  بســیجیان  اتفــاق 

شــهدا در مراســم ۱2 بهمــن بــه مناســبت ورود تاریخــی 
کردیــم.  امــام )ره( شــرکت 

کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه جانبــازان  قــوی پنجــه تصریــح 
گــردن ملــت ایــران حــق  و خانــواده معظــم شــهدا بــر 
ــان بــه دیدارشــان  ــرای تکریــم جایــگاه آن ــد ب بزرگــی دارن
رفتیــم و بــا برگــزاری یــادواره شــهدا و حضــور در مراســم 

ج نهادیــم.  گلــزار شــهدا جایگاهشــان را ار غبارروبــی 
رئیــس بســیج اصنــاف خراســان رضــوی دربــاره ســایر 
ــزاری  گفــت: برگ برنامه هــای دهــه فجــر بســیج اصنــاف 
نمایشــگاه عملکــرد ســالیانه بســیج بــا اتــاق اصنــاف، 
در  حضــور  و  شهرســتان ها  جمعــه  امامــان  بــا  دیــدار 
نمــاز جمعــه، اردوی جهــادی سیســتم دندانپزشــکی 
در حاشــیه شــهر مشــهد، برگــزاری ایســتگاه صلواتــی، 
خراســان  اســتان  ســطح  در  بصیرتــی  نشســت های 
کاس هــای آمــوزش سیســتم بــازار،  رضــوی، برگــزاری 
و  مشــهد  در  اصنــاف  بســیج  پایگاه هــای  افتتاحیــه 
از  بخشــی  امیــن،  کاســبان  از  تقدیــر  هــا،  شهرســتان 
گرفتــه در دهه فجر ســال 9۷ بود.  فعالیت هــای صــورت 
چهلمیــن  بزرگداشــت  مراســم  در  شــد:  متذکــر  وی 
ســال پیــروزی انقــاب اســامی اتحادیه هــا بــه همــراه 
کردنــد  جامعــه انجمــن اســامی اصنــاف مشــهد شــرکت 
بــه دیــدار نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خراســان  و 
بــزرگ  همایــش  برگــزاری  همچنیــن  رفتنــد  رضــوی 
خانوادگــی اصنــاف بــا عنــوان» اصنــاف بــازوان انقــاب« 
بــا  کــه  بــود  اصنــاف  بســیج  برنامه هــای  مهم تریــن  از 

همــکاری همــه اتحادیه هــا بــه خوبــی برگــزار شــد. 

گفت وگو با رئیس بسیج اصناف خراسان رضوی 

کشور اصناف در خدمت اقتصاد 

خبر خوب
گزارشی از جشن چهل سالگی انقالب

گفت وگو با رئیس سازمان صنعت 
معدن و تجارت خراسان رضوی 

درباره اقتصاد سال ۹۷

همکاری اتحادیه های 
صنفی التهاب بازار را 

کاهش داد
فراز هــای  بــا   9۷ مومنیان-ســال  معصومــه 
انــدک و نشــیب های بســیار در حــوزه اقتصــاد 
کنــون پیش بینی هــا دربــاره  بــه اتمــام رســید و ا
اقتصــاد ســال 98 را نیــز تحــت تاثیــر خــود قــرار 
داده اســت. بــدون تردیــد حرکــت رو بــه جلــو 
کاری دشــواری  بــدون ارزیابــی  خطاهــای آینــده 
همیــن  بــه  بــود.  خواهــد  بی ثمــر  البتــه  و 
کــه بــود بــا مشــقت بســیار بــا  دلیــل هــر طــور 
صنعــت  ســازمان  رئیــس  علیرضایــی،  راضیــه 
معــدن و تجــارت خراســان رضــوی به صــورت 
در  را  او  نظــر  تــا  کردیــم  مصاحبــه  اختصاصــی 

ایــن بــاره بدانیــم. 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت  ســازمان  رئیــس 
دارد  اعتقــاد  کــه  گفــت  رضــوی  خراســان 
ــکاری  ــترین هم ــا بیش ــان ب ــای صنفی م حوزه ه
ــا واحدهــای نظارتــی از  مخصوصــا اتحادیه هــا ب
کاســته و بــا ارائــه اقــام مــورد نیــاز  التهــاب بــازار 
مــردم در شــرایط حــاد هم توانســته اند مســائل 
کــه روزهــای پایانی ســال  کننــد و امــروز  کنتــرل  را 

اســت بــازار آرامتــری داریــم. 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  علیرضایــی  راضیــه 
گفــت: ســال  ماهنامــه اتــاق اصنــاف در مشــهد 
9۷ بــرای اصنــاف مــا روزهــای بســیار پرالتهابــی 
بســیار  ســاختار  خوشــبختانه  امــا  داشــت، 
کارایــی  اصنــاف  اتــاق  قانومنــد  و  ارزشــمند 
کــرد نظــام صنفــی  خــودش را نشــان داد و ثابــت 
بــا  برخــورد  بــرای  مــا  اتحادیه هــای  و ســاختار 

مســائل مختلــف چقــدر توانــا هســت. 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت  ســازمان  رئیــس 
ــئله ای  ــن مس ــزود: مهم تری ــوی اف ــان رض خراس
ــه رو  ــا آن روب ــه در ســال 9۷ در حــوزه صنفــی ب ک
شــدیم، عــدم ثبــات بــود، تعلیــق و عدم ثبــات 

اســت.  بــازار  بــرای  مهم تریــن مخاطــره 
علیرضایــی بــا بیــان اینکــه عــدم ثبــات، جایــگاه 
ــار  ــع را دچ ــد و توزی ــاالن تولی ــد و فع کارآم ــراد  اف
چنیــن  در  کــرد:  اظهــار  می کنــد،  مشــکل 
کســب وکارهای نامتعــارف  شــرایطی فضــا بــرای 
ــکات در  ــروز مش ــث ب ــن باع ــود و ای ــا می ش مهی

اســت.  قانونمنــد  حوزه هــای 
کــه ســال  کــرد: موضــوع دومــی  وی خاطرنشــان 
تاثیــر  بســیار  اصنــاف  حــوزه  در  مــا  بــرای   9۷
بــر  مبتنــی  کســب وکارهای  تغییــر  گذاشــت، 

زیــادی  کســب وکارهای  بــود.  واردات 
از  ناشــی  کــه  بــود  شــده  ایجــاد 

بــر  و  بــود  ارز  قیمــت  اختــاف 
فعالیــت  کاال  واردات  اســاس 
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و  خوشنامی  خاطر  به  نام  صاحب  و  قدیمی  کسبه 
می شوند.  تبدیل  معتبر  برندهای  به  فعالیت  سال ها 
کار برای معرفی و برند خود  اما واحدهای صنفی تازه 
در  گر  ا ویژه  به  هستند  رو  به  رو  بسیاری  مشکات  با 
گذری  که مشتریان غیربومی و  بازارهایی فعال باشند 

آن بیش از مشتری های ثابت است. 
قاعده  این  از  نیز  بستنی فروش ها  و  آبمیوه   صنف 
نیز مثل سایر صنوف  مستثنی نیست. در این صنف 
که بدون مجوز و نظارت مشغول  واحدهایی هستند 
حرفه ای  نکات  نکردن  رعایت  خاطر  به  و  فعالیت اند 
موجب نارضایتی شهروندان مشهد و زائران علی ابن 

موسی الرضا)ع( و حتی جلوه  ی بد صنف می شوند. 
با  مشهد  بستنی  و  آبمیوه  اتحادیه  راستا  همین  در 
تهیه منشور اخاقی با رویکرد جدید در ارائه خدمات 
با  تا  برداشته است  زمینه  این  بلند در  گامی  مطلوب 
واحدهای  میان  تمایزی  اخاقی  منشور  از  استفاده 
کند.  حرفه ای و قانونمند با واحدهای متخلف ایجاد 

نصب منشور در تمام واحدها تا پایان سال
گفت وگو  در  فالوده  و  بستنی  آبمیوه،  اتحادیه  رئیس 
گفت:  باره  این  در  اصناف  ماهنامه  خبرنگار  با 
گرفتن آن  کارکرد این منشور اخاقی، قرار  اساسی ترین 
کردن مردم به وظایف و  گاه  آ در معرض دید عموم و 

ضوابط آبمیوه فروش ها است. 
منشور  وجود  واقع  در  داد:  ادامه  زاده  شریف  سعید 
سطح  در  موجود  فروشی های  آبمیوه  در  اخاقی 
مشهد وجه تمایزی میان واحدهای پایبند به قانون 

کسب  که پروانه  کسانی  با سایر واحدها ایجاد می کند. 
به  قوانین  گذاشتن  پا زیر  با  و  نداشته  فعالیت  جواز  و 

فعالیت های نادرست خود ادامه می دهند. 
تمامی  کرد:  اظهار  اخاقی  منشور  به  اشاره  با  وی 
کافی شاپ  و  فالوده،  آبمیوه، بستنی  صاحبان مغازه 
اخاقی  منشور  در  موجود  نکات  رعایت  به  ملزم 
را  اخاقی  منشور  این  داران  مغازه  ۵۰درصد  هستند. 
کرده اند و امید است تا پایان سال جاری بتوانیم  تهیه 

درمیان تمام مغازه داران توزیع را انجام دهیم. 
که به صورت  کرد: این منشور اخاقی  شریف زاده بیان 
و  اصناف  اتاق  همکاری  با  شده  تنظیم  تخصصی 
گردیده است. در این  کمیسیون فرهنگی اتاق تدوین 
منشور به سه موضوع اصلی و اساسی چون: احکام کسب 
وکار، مشتری مداری و بهداشت وامنیت پرداخته ایم. 

بخش های سه گانه منشور
کسب وکار این منشور  ج شده در بخش احکام  مفاد در
کسب معتبر و  ح است: اخذ پروانه  اخاقی به این شر
پرهیز  نرخنامه؛  ج  در و  کتور  فا صدور  محل؛  در  نصب 
کارت  دریافت  تقلب؛  و  فروشی  کم  گران فروشی،  از 
مباشرت درصورت نیاز؛ توجه به شعائر مذهبی، ملی 
وامنیتی؛ پاسخگویی به دستگاه های نظارتی موجود؛ 
و  آموزشی  مهارت  گسترش  بازار؛  پیشکسوتان  تکریم 

کارکنان؛ رعایت استاندارهای ایمنی.  آموزش 
به  این منشور  همچنین در بخش »مشتری مداری« 
ادب  رعایت  و صداقت،  انصاف  رعایت  مواردی چون 
شکایات  به  پاسخگویی  مجاوران،  و  زائران  تکریم  و 
ارائه  واقع،  خاف  تبلیغات  از  استفاده  عدم  مردمی، 
توضیحات کافی به مشتری و پرهیزاز اتاف زمان، انتقاد 
است.  شده  اشاره  مشتریان  رضایت  جلب  و  پذیری 
در بخش بهداشت و امنیت منشور اخاقی صنف آبمیوه 
بهداشتی  مجوزهای  اخذ  چون  مواردی  نیز  بستنی  و 
فردی  بهداشت  کارت  دریافت  کسب،  پروانه  جهت 
محیطی،  و  فردی  بهداشت  رعایت  محل،  در  نصب  و 
استفاده  عدم  استاندارد،  و  کیفیت  با مواد  از  استفاده 
نگهداری،  دستورالعمل های  رعایت  غیرمجاز،  مواد  از 
غیربهداشتی  کاالهای  فروش  عدم  عرضه،  و  تولید 
وکاه  ماسک  دستکش،  از  استفاده  مجوز،  بدون  و 
گند  بهداشتی، تولید بستنی از خامه و شیر پاستوریزه و 
زدای و استقرار دستگاه تولید بستنی در محل مناسب، 

که در این منشور آمده است.  مواردی است 
کرد:  نشان  خاطر  بستنی  آبمیوه،  اتحادیه  رئیس 
و  گرانی  برخورد،  نحوه  از  گرامی  مشتریان  چنانچه 
با  تماس  میتوانندطی  داشتند،  شکایات  بهداشت 
ع  اتحادیه و شماره ۱2۴ شکایت خود را ثبت تا دراسر

وقت به آن رسیدگی شود. 

ح شد  گفت وگو با ئیس اتحادیه های آبمیوه، بستنی و فالوده مطر در 

منشور اخالقی؛ برندی برای معتبرها

کسب  پروانه  اخذ  است:  ح  شر این  به  اخاقی  منشور  این  کسب وکار  احکام  بخش  در  شده  ج  در مفاد 
کم فروشی و تقلب؛ دریافت  گران فروشی،  ج نرخنامه؛ پرهیز از  کتور و در معتبر و نصب در محل؛ صدور فا
کارت مباشرت درصورت نیاز؛ توجه به شعائر مذهبی، ملی وامنیتی؛ پاسخگویی به دستگاه های نظارتی 
کارکنان؛ رعایت استاندارهای ایمنی.  گسترش مهارت آموزشی و آموزش  موجود؛ تکریم پیشکسوتان بازار؛ 

مشــکل  دچــار  شــرایط  آن  در  کــه  می کردنــد 
کاالهــای موثــر  شــدند؛ برخــی از این هــا واردات 
کشــور را انجــام می دادنــد و برخــی  و مــورد نیــاز 
ــر  ــر اث ــه مشــابه داخلــی اش ب ک کاالهایــی  شــاید 

بــود.  شــده  اخــال  دچــار  واردات 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت  ســازمان  رئیــس 
در  کــه  تاثیــری  داد:  ادامــه  رضــوی  خراســان 
بــه  رفتــن  شــد  ایجــاد  مــا  حوزه هــای  بعضــی 
مشــکل  امــا  هســت  تولیــد  ســوی  و  ســمت 
از  هنــوز  صنفــی  حــوزه  در  مــا  کــه  اینجاســت 
و  تولیــد  و  تجهیــز  مالــی  تأمیــن  رویه هــای 
کارآمــدی حــوزه تولیــد چنــدان  صنعتــی شــدن 

نیســتیم.  برخــوردار 
ــی  کارهــای معمــول مال ــا اشــاره بــه ســاز و  وی ب
در  تســهیات  گفــت:  تولیــد  و  تجهیــز  بــرای 
گــی داشــته باشــند؛  ایــن حــوزه بایــد چنــد ویژ
اول از همــه بایــد تســهیاتی باشــند ارزان تــر از 
تســهیات حوزه هــای معمــول تجــارت و دوم 
اینکــه بازگشــت ایــن تســهیات بلنــد مدت تــر 
باشــد و ســوم اینکــه ایــن تســهیات دهنده هــا 
تولیدکننــدگان  از  کنسرســیوم هایی  بتواننــد 

تجهیــزات را تحــت پوشــش قــرار دهنــد. 
کــرد: ایــن روش بین المللــی  علیرضایــی تصریــح 
کســب وکارهای  حــوزه  از  مالــی  حمایت هــای 
کــه مــا انتظــار  کوچــک  اســت و معنــادار نیســت 
داشــته باشــیم پولــی از بانــک پرداخــت شــود 
کارگاه و  و ســر یــک ســال هــم برگــردد و تجهیــز 
کافــی  ــا پیشــرفت  ــدازه الزم و ب ــه ان تولیــد هــم ب

ــرد.  گی ــرار  ــی ق ــد صنف ــار آن واح در اختی
وی ادامــه داد: در هــر صــورت آنچــه می تــوان 
صنفی مــان  حوزه هــای  کــه  اســت  ایــن  گفــت 
بــا بیشــترین همــکاری مخصوصــا اتحادیه هــا 
کاســته و  بــا واحدهــای نظارتــی از التهــاب بــازار 
بــا ارائــه اقــام مــورد نیــاز مــردم در شــرایط حــاد 
کننــد و امــروز  کنتــرل  هم توانســته انــد مســائل را 
کــه روزهــای پایانــی ســال اســت بــازار آرامتــری 
جــدی  مخاطــره  یــک  شــاید  البتــه  داریــم، 
تــورم و رکــود در حالــت  پیــش روی مــا بحــث 
امیــدوارم حوزه هــای صنفــی  کــه  باشــد  تــورم 
بتواننــد در  کشــور  اتــاق اصنــاف  و  اتحادیه هــا 
کننــد.  ایــن رابطــه تصمیمــات مناســبی اتخــاذ 
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بهـــای خدمـــات  تعییـــن  نحـــوه  در  بازنگـــری  لـــزوم 
زبالـــه جمـــع آوری 

ناهیـــد توکلـــی بـــا اشـــاره بـــه تقاضـــای اتـــاق اصنـــاف 
هزینه هـــای  افزایـــش  موضـــوع  بـــه  رســـیدگی  بـــرای 
واحدهـــای  زبالـــه  پســـماند  یـــا  و  دفـــع  جمـــع آوری، 
صنفـــی، مـــا وقـــع پرونـــده مذکـــور را این طـــور تشـــریح 
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه افزایـــش هزینـــه جمـــع آوری زبالـــه 
در طـــی ســـال های اخیـــر، اتـــاق اصنـــاف در تقاضـــای 
پســـماند  جمـــع آوری  هزینه هـــای  افزایـــش  از  خـــود 
ـــه نبـــود معیـــار  واحدهـــای صنفـــی خبـــر داده و نســـبت ب
ــا بـــه تناســـب نـــوع  و شـــاخصی بـــرای تفکیـــک تعرفه هـ
فعالیـــت واحـــد صنفـــی و متـــراژ آن هـــا، بـــه شـــورای شـــهر 

معتـــرض اســـت. 
کـــرد: همچنیـــن مـــا در اتـــاق اصنـــاف بـــه  وی عنـــوان 
در  صنـــوف  دقیـــق  بنـــدی  دســـته  پیگیـــری  دنبـــال 
یـــک  پســـماند در  تعرفه هـــای  اعمـــال  و  بخـــش  ایـــن 

هســـتیم.  شـــفاف  و  منطقـــی  چهارچـــوب 

نابرابری و ابهام در هزینه  خدمات پسماند
مدیـــر امـــور اداری اتـــاق اصنـــاف مشـــهد یـــادآور شـــد: 
کشـــور در  توســـط وزارت  طـــی دســـتورالعمل صـــادره 
ـــماند  ـــت پس ـــات مدیری ـــای خدم ـــن به ـــه تعیی ـــن رابط ای
کســـب و  جهـــت صنـــوف عـــادی ۵۰ درصـــد عـــوارض 
ــد   ــای ۵۰ درصـ ــر بهـ ــاوه بـ ــه عـ ــاغل پرزبالـ ــورد مشـ در مـ
روش  و  تعرفـــه  اســـاس  بـــر  می توانـــد  فـــوق  عـــوارض 
اجرایـــی متناســـب بـــا نـــوع پســـماند )خشـــک – تـــر و 
کـــه توســـط شـــورای اســـامی تصویـــب  ــا وزن(  حجـــم یـ
کـــه اتـــاق اصنـــاف تقاضـــای اجـــرای آن  می شـــود، باشـــد 
را دارد. همچنیـــن در متـــن دفاعیـــات ایـــن اتـــاق عنـــوان 
در  اصنـــاف  از  شـــده  اخـــذ  افـــزوده  ارزش  کـــه  شـــده 
کـــه شـــهرداری در  واقـــع همـــان بهـــای خدماتـــی اســـت 
قالـــب ایـــن عنـــوان دریافـــت می کنـــد و بـــه بیـــان دیگـــر 
ــتفاده از  ــن اسـ ــتتر اســـت. همچنیـ ــام مسـ ــن نـ ــل ایـ ذیـ
ــد  ــاحت واحـ ــه ضریـــب مسـ کـ ــی  ــوارض صنفـ ــای عـ مبنـ
ک  در محاســـبه آن ســـهم بســـزایی خواهـــد داشـــت مـــا
عمـــل مناســـبی بـــرای میـــزان زبالـــه تولیـــدی نخواهـــد 

بـــود. 
افزایـــش  مبنـــای  کـــه  ســـوال  ایـــن  ح  طـــر بـــا  توکلـــی 

تعرفه هـــای دفـــع و پســـماند زباله هـــای اصنـــاف در ایـــن مـــدت چـــه بـــوده، و 
طـــی آرای دیـــوان عدالـــت اداری مشـــاغل مشـــمول ارزش افـــزوده از پرداخـــت 
هرگونـــه عـــوارض دیگـــر بـــه شـــهرداری معـــاف می باشـــند. وی ایـــن نکتـــه را متذکـــر 
ــا ایـــن  کـــه؛»در درخواســـت اتـــاق اصنـــاف ابهامـــات متعـــددی در رابطـــه بـ شـــد 
ـــم  ـــورای پنج ـــا از ش ـــت.« و م ـــتر اس ـــی بیش ـــد بررس ـــه نیازمن ک ـــده  ـــر ش ـــا ذک هزینه ه

ــوع را داریـــم.  ــار بررســـی مجـــدد ایـــن موضـ انتظـ

اصناف را یک کاسه نکنیم
وی ادامـــه داد: شـــهرداری به صـــورت ســـاالنه عوارضـــی را از واحدهـــای صنفـــی 
تحـــت عنـــوان هزینـــه جمـــع آوری زبالـــه و پســـماند دریافـــت می کنـــد امـــا بـــه تازگـــی 
کـــه موجـــب اعتـــراض  گرفتـــه  افزایشـــی قابـــل تامـــل در مبلـــغ ایـــن عـــوارض صـــورت 

واحدهـــای صنفـــی شـــده اســـت. 
کـــرد: صاحبـــان تاالرهـــای  مدیـــر امـــور اداری اتـــاق اصنـــاف مشـــهد تصریـــح 
ـــه هزینـــه پســـماند  ک ـــد  کرده ان ـــه بررســـی های مـــا عنـــوان  پذیرایـــی نیـــز در پاســـخ ب
گـــردد  کارکـــرد ماهانـــه آن محاســـبه  کـــه بـــه اســـتناد  نبایـــد براســـاس زیربنـــای تـــاالر 
کـــه در برخـــی ماه هـــا تاالرهـــا تعطیـــل می باشـــند و زبالـــه ای تولیـــد نمی کننـــد.  چـــرا 
ـــم ایـــن واحدهـــای  ک ـــا ترا ـــه ب ک غ و ماهـــی نیـــز  توکلـــی ادامـــه داد: فروشـــندگان مـــر
کیـــد  صنفـــی در بعضـــی نقـــاط شـــهر نظیـــر میـــدان اســـتقال روبـــه رو هســـتند، تا
دارنـــد نظـــر بـــه آنکـــه تولیـــد زبالـــه در ایـــن بخـــش زیـــاد اســـت، بـــه تناســـب 
هزینه هـــای اخـــذ شـــده، خدمـــات نظافتـــی انجـــام نمی شـــود و از ایـــن منظـــر 
بـــرای واحدهـــای صنفـــی ایـــن محـــدوده مشـــکات بهداشـــتی پیـــش آمـــده اســـت. 
وی همچنیـــن بـــه اضافـــه شـــدن رســـته های شـــغلی بـــه مشـــاغل پرزبالـــه اشـــاره 
گفـــت: بـــرای نمونـــه برخـــی صنـــوف همچـــون قنـــادی و شـــیرینی پـــزی،  کـــرد و 
ـــر شـــورای  ـــه اخی کفـــش و صنـــوف الکترونیـــک و انفورماتیـــک در مصوب ک،  پوشـــا
کـــه بـــا افزایـــش هزینـــه مواجـــه هســـتند و  گرفته انـــد  شـــهر مـــورد شـــمول قـــرار 
ـــا نـــوع شـــغل و متـــراژ  کـــه مبالـــغ اعمـــال شـــده ب کیـــد دارنـــد  فعـــاالن ایـــن بخـــش تا

غرفه هـــای آن هـــا هم خوانـــی نـــدارد. 
کـــرد: در مصوبـــات جدیـــد شـــورا،  مدیـــر امـــور اداری اتـــاق اصنـــاف مشـــهد بیـــان 
نـــوع اول، دوم و ســـوم دســـته بندی  گروه هـــای ســـه گانه پرزبالـــه  صنـــوف در 
گرفتـــن  شـــده اند، در حالیکـــه بـــا توجـــه بـــه ســـوابق و تجـــارب موجـــود، قـــرار 
کـــه بـــا اخـــذ نظـــر  صنـــوف در دســـته های ذکـــر شـــده دارای مغایراتـــی بـــوده 
کارشناســـی اتـــاق و اتحادیه هـــای ذیربـــط قابلیـــت اصـــاح را خواهـــد داشـــت. 

هزینه تراشی برای صنوف یعنی افزایش بیکاری
گفت:پنـــج اتحادیـــه تاالرهـــای پذیرایـــی، هتـــل آپارتمـــان داران،  وی همچنیـــن 
اتحادیـــه  همچنیـــن  و  هتلـــداران  و  رســـتوران داران  اتحادیـــه  مهمانپذیـــران، 
ــزی  ــای فانتـ ــزا و غذاهـ ــه، پیتـ ــتی، اغذیـ گوشـ ــای  ــندگان فرآورده هـ صنـــف فروشـ
کـــه آن هـــا در قالـــب ایـــن  مشـــمول ارزش افـــزوده هســـتند و ایـــن بدیـــن معناســـت 

که در آن از روشهای مرتبط با بهترین اصول در رعایت  مدیریت مواد زائد، انتظام دهنده مراحل تولید، جمع آوری، حمل و نقل، انبار، تبدیل و دفع زباله ها می باشد 
سالمت بهداشت عمومی، اقتصاد مهندسی، حفاظت و زیبا شناسی و دیگر مالحظات زیست محیطی می توان بهره برد. شهرداری مسئول جمع آوری زباله و 
بازیافت و یا دفع آن ها می باشد و در مقابل این عمل از شهروندان مبلغی را دریافت می کند. در این بین اصناف هر ساله با قبوض باالی عوارضی مواجه می شوند 

که به عنوان عوارض جمع آوری پسماند به آنها داده می شود و مبالغ باالیی نیز دارد. 
افزایش هزینه های جمع آوری و پسماند زباله های اصناف مشهد، اعتراضاتی را از سوی آنها در پی داشت و باعث شد تا اتاق اصناف مشهد طی نامه ای به شورای 
کاشفی نائب رئیس اتاق اصناف و محمد  کند. در همین رابطه به سراغ ناهید توکلی مدیر امور اداری اتاق اصناف مشهد، ابوالقاسم  کید  شهر بر رفع این موضوع تا

که مشروح آن را در ادامه می خوانید.  گفت وگو نشستیم  کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سالمت و محیط زیست رفتیم و با آنها به  حاجیان شهری رئیس 

اعتراض صنوف مشهد به افزایش هزینه های جمع آوری زباله از سوی شهرداری

لزوم بازنگری در شیوه محاسبه عوارض پسماند

گزارش تحلیلی
درباره عوارض پسماند اصناف

افزایش هزینه های جمع آوری و پسماند زباله های 
اصناف مشهد، اعتراضاتی را از سوی شهروندان در 
پی داشت و باعث شد تا اتاق اصناف مشهد طی 
کند کید  نامه ای به شورای شهر بر رفع این موضوع تا

ناهید توکلی:
دیوان عدالت اداری 

کلی برای  هم یک رأی 
دسته بندی صنوف صادر 
که طبق آن صنوف  کرده 
عادی 5۰درصد عوارض 

کسب وکار و صنوف پرزباله 
کسب و  5۰درصد عوارض 

پیشه، عقد قرارداد جهت 
جمع آوری و محاسبه 

کیلو  قیمت جمع آوری هر 
زباله تولیدی به میزان 
بهاء تعیین شده است 
و اتاق اصناف تقاضای 

اجرای آن را دارد
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کاشفی، نائب رئیس اتاق اصناف مشهد: ابولقاسم 
ما قبول داریم مدیریت شهر هزینه دارد اما وقتی پسماند و زباله ما 
را خریداری می کنند چرا باید در قبال آنها پول بدهیم. نان خشک، 
شیشه، قوطی نوشابه، ما را می خرند به چه چیزی باید عوارض بدهیم. 

ــا ایـــن وجـــود  چهارچـــوب 3درصـــد ســـهم شـــهرداری ها را متقبـــل می شـــوند. بـ
ـــماند آن را  ـــه و پس ـــع آوری زبال ـــوارض جم ـــری ع ـــن براب ـــش چندی ـــد افزای ـــا بای آن ه

نیـــز متحمـــل شـــوند. 
مدیـــر امـــور اداری اتـــاق اصنـــاف مشـــهد بـــا اشـــاره بـــه مشـــکات اقتصـــادی 
گریبان گیـــر صنـــوف، متذکـــر شـــد: در چنیـــن شـــرایطی، هزینه تراشـــی بـــرای ایـــن 

ــدارد.  ــری نـ ــه دیگـ ــکاری، نتیجـ ــدید بیـ ــتر و تشـ ــران بیشـ ــز خسـ ــا جـ واحدهـ
مســـتندات  ارائـــه  و  مهـــم  ایـــن  دقیق تـــر  بررســـی  خواســـتار  ادامـــه  در  توکلـــی 
مدیریـــت شـــهری در خصـــوص نحـــوه اعمـــال هزینـــه ایـــن خدمـــات و مبنـــای 
کـــه همیـــن تغییـــر عامـــل  کـــرد  کا تغییـــر پیـــدا  گفـــت: شـــیوه محاســـبه  آن شـــد و 
کـــه دســـته  گایه هـــا ایـــن یـــود  بســـیاری از نارضایتی هـــا بـــود. از جملـــه ایـــن 
کســـی و بـــر چـــه اساســـی تعییـــن  بنـــدی صنـــوف بـــه نـــوع اول و دوم را چـــه 

؟ می کنـــد
گایـــه  همچنیـــن اصنـــاف بـــا نحـــوه شناســـایی و تعییـــن در ســـطوح مختلـــف 
تولیـــدی  زبالـــه  وزن  اســـاس  بـــر  عـــوارض  مبنـــای  بایـــد  چـــرا  اینکـــه  و  دارنـــد 
کاری دارنـــد امـــا عـــوارض،  کـــه هتل هـــا و تاالرهـــا پیـــک  نمی باشـــد در حالـــی 
ــه  ــوف پرزبالـ ــم صنـ ــورای پنجـ ــر شـ ــه اخیـ ــود. در مصوبـ ــبه می شـ ــاالنه محاسـ سـ
کردنـــد  ــار  ــاف اظهـ ــتر هـــم شـــده اند. از آن طـــرف هتـــل داران و برخـــی اصنـ بیشـ
ـــر و خشـــک تفکیـــک شـــده  ـــداری می شـــود یعنـــی زباله های ت زباله هـــای آنهـــا خری
ـــر ضـــرورت اخـــذ  ـــان، ب و زباله هـــای خشـــک آن هـــا خریـــداری می شـــود. وی در پای
ــی و  ــنامه های دولتـ ــدور بخشـ ــن و صـ ــی پیـــش از تدویـ ــرات بخـــش خصوصـ نظـ

کـــرد.  کیـــد  ســـازمانی تا

بیشتر واحدهای صنفی ما پسماند ندارند
کاشفی، نائب رئیس اتاق اصناف مشهد نیز  ابولقاسم 
معتقد است هزینه شهر و جمع آوری زباله زیاد است، 
گفت: ما قبول داریم مدیریت شهر هزینه دارد اما وقتی 
پسماند و زباله ما را خریداری می کنند چرا باید در قبال 
آنها پول بدهیم. نان خشک، شیشه، قوطی نوشابه، 

ما را می خرند به چه چیزی باید عوارض بدهیم. 
 وی با بیان اینکه بیشتر واحدهای صنفی ما پسماند 
کرد: 9۰درصد پسماند واحدهای صنفی  ندارند، اظهار 
پایان  در  و  می شود  خریداری  و  است  بازیافتی  ما 
که به خاطر آن عوارض بدهیم.  زباله ای باقی نمی ماند 
نایب رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به درجه بندی 
اساس  بر  صنفی  واحدهای  افزود:  صنفی  واحدهای 
حالیکه  در  می دهند  پسماند  عوارض  بندی  درجه 
را  سال  عوارض  ماهانه،  عوارض  اساس  بر  گذشته  در 
گایه اصناف بود  که همان هم مورد  تعیین می کردند 
کرده و  گرانی ها درصدی را اضافه  کنون با توجه به  اما ا
دریافت می کنند. هیچ محاسبه دقیقی برای دریافت 
که ما از مدیریت  عوارض پسماند صورت نگرفته است 

کند.  شهری می خواهیم به این نکته توجه 
وی با اشاره به بازدید برخی اصناف از مراحل پسماند 
که با حضور تعداد زیادی  گرفته  گفت: در بازدید صورت 
درصدی   9۰ بازیافت  شاهد  گرفت  شکل  اصناف  از 
که این جای امیدواری دارد و از شورای  زباله ها بودیم 
شهر می خواهیم بر همین اساس با همکاری دوجانبه 
اظهار  وی  کند.  دریافت  را  ما  بازیافتی  زباله های 
هزینه های  خود  پیگیری ای  با  شورا  کرد:  امیدواری 

کند.  که برای اصناف ایجاد شده را لغو  زیادی 

کاشفی: ابولقاسم 
۹۰درصد پسماند 

واحدهای صنفی ما 
بازیافتی است و خریداری 

می شود و در پایان زباله ای 
که به خاطر  باقی نمی ماند 

آن عوارض بدهیم

پنج اتحادیه تاالرهای پذیرایی، هتل آپارتمان داران، 
مهمانپذیران، اتحادیه رستوران داران و هتلداران و همچنین 
گوشتی، اغذیه، پیتزا  اتحادیه صنف فروشندگان فرآورده های 
و غذاهای فانتزی مشمول ارزش افزوده هستند و این بدین 

که آن ها در قالب این چهارچوب ۳درصد سهم  معناست 
شهرداری ها را متقبل می شوند. با این وجود آن ها باید افزایش 

چندین برابری عوارض جمع آوری زباله و پسماند آن را نیز 
متحمل شوند. 
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رئیس  شهری؛  حاجیان شهری  محمد  ادامه،  در 
و  سامت  بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون 
اداره  کرد:  عنوان  مشهد  شهر  شورای  زیست  محیط 
که در تأمین آن ها، بودجه های  شهر هزینه هایی دارد 
دولتی نقشی ندارند. قاعدتا منبع تأمین این هزینه ها 
و  شهروندان  به  شهری  مدیریت  که  است  خدماتی 

بخش های مختلف شهر ارائه می دهد. 
تنظیف  و  آن  پسماند  زباله،  جمع آوری  روند  به  وی 
متضمن  را  سیکل  این  تحقق  و  کرد  اشاره  شهر 
شد:  یادآور  و  دانست  میلیاردی  هزینه های  صرف 
این  تأمین  در  باید  نیز  پسماندها  این  تولیدکنندگان 

هزینه ها همراهی الزم را داشته باشند. 
بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
اظهار  مشهد،  شهر  شورای  زیست  محیط  و  سامت 
وضع  پسماند  جمع آوری  منظور  به  که  تعرفه ای  کرد: 
را در  این هزینه ها  از  کوچکی  شده عما بخش بسیار 
کنون جلساتی در همین رابطه با  که تا برمی گیرد. البته 
معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد برگزار شده 
همین  کرده اند.  ارائه  را  خود  پیشنهادات  اصناف  و 
دیدگاه ها در قالبی به شورای شهر ارائه شده است. در 
مجموع دیدگاه مدیریت شهری بر تشویق صنوف در 

کید دارد.  صورت تفکیک زباله در مبدا تا
که  خدماتی  بهای  کرد:  خاطرنشان  حاجیان شهری 
کنندگان پسماند است براساس قانون  بر عهده تولید 
و با نظر شورای شهر و به تناسب دسته بندی اصناف 
تهیه شده و نهایتا برای فرمانداری ارجاع شده و تایبد 

کرده است.  نهایی را دریافت 

30 درصد تخفیف برای قرارداد مستقیم با شهرداری
می شود  اخذ  که  هایی  هزینه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مستقیما در بحث مدیریت پسماند هزینه می شوند، 
که وجود  یادآور شد: شهرداری برابر یکسری از قوانینی 
دارد بهای پسماند را می بایست از تولیدکننده پسماند 
کاهش آن  کند و تکلیفی هم بابت تخفیف و  دریافت 
با بخش خصوصی در  به منظور مساعدت  ندارد ولی 
که 3۰ درصد این  حوزه اصناف مصوبه ای وضع شده 

مبلغ تخفیف داده می شود. 
کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سامت  رئیس 
گر  ا کرد:  اظهار  مشهد،  شهر  شورای  زیست  محیط  و 
جهت  در  قراردادی  شهرداری  با  صنفی  واحد  یک 
کند 3۰ درصد تخفیف  جمع آوری و حمل زباله منعقد 
ارائه می شود از طرفی بحث تفکیک از مبدا هم شامل 

تخفیف خواهد بود. 
افزایش  درخصوص  همچنین  حاجیان شهری 
هزینه های بهای خدمات جمع آوری پسماند اصناف، 
که هزینه های جمع آوری پسماند در  گفت: از آنجایی 
سال 93 با بهای تمام شده خدمات مذکور هم خوانی 
فشار  تحت  بابت  این  از  شهری  مدیریت  و  نداشت 
کمیته ای تشکیل و مقرر شد تا در آن هزینه های  بود، 
حقیقت  در  شود.  احصاء  پسماند  جمع آوری  واقعی 
سال  در  بخش  این  خدمات  بهای  افزایش  علت 
سنوات  در  واقعی  هزینه های  اعمال  عدم  جاری، 

کار و  گذشته است. همچنین در حال حاضر، تمامی صنوف براساس محیط 
حجم فعالیتشان دسته بندی شده اند. 

جمع آوری پسماند باید پول ساز باشد
کردن هزینه ها  وی با بیان اینکه ما براساس قانون از سال 93 ملزم به واقعی 
در  اصناف  تشویق  به  مربوط  بخش  این  مصوبه  آخرین  کرد:  عنوان  شدیم، 
به  تمایلی  بخش  همین  فعاالن  که  بود  زباله  تفکیک  امر  در  همراهی  صورت 
اجرای آن نشان نمی دهند چون مقوله تفکیک را زمان بر می دانند و حاضر به 
که مقصود مدیریت  آموزش نیروهای خود در این خصوص نیستند؛ در صورتی 

شهری از اعمال این تشویق، فرهنگ سازی بوده است. 
زیســت  محیــط  و  ســامت  بهداشــت،  شــهری،  خدمــات  کمیســیون  رئیــس 
اینکــه اصنــاف درســت می گوینــد و  بیــان  بــا  شــورای شــهر مشــهد، در ادامــه 
کــرد: بســیاری از اصنــاف در  هزینه هــای دریافــت شــده بــاال می باشــد، اظهــار 
کــه حــق  گایــه داشــتند  خصــوص دریافــت عــوارض بــر مبنــای متــراژ و یــا وزن 
پیمانــکاران جهــت جمــع آوری  بــا  بایــد  هــم  اصنــاف  امــا خــود  بــا آن هاســت 
ــا مشــوق هایی  کــه در ایــن صــورت ب زباله هــای بازیافتنــی خــود قــرارداد ببندنــد 

نیــز همــراه خواهنــد بــود. 
کید بر اینکه در همه سطوح پسماند می بایست تغییرات  حاجیان شهری با تا
کارشناسان  با  که  هایی  بررسی  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کنیم،  ایجاد  بنیادین 
حوزه پسماند داشتیم و نیز بررسی عملکرد شرکت های مختلف در دنیا به این 

که حوزه پسماند شهر مشهد نیازمند بازنگری عمیقی است.  نتیجه رسیدیم 
گفت: درشهرهای بزرگ دنیا جمع آوری  کید بر تغییر در رویکردها  وی ضمن تا
گذاشته می شود نه به مناقصه اما درایران هنوز جمع آوری  پسماند به مزایده 

گذار می شود.  پسماند با برگزاری مناقصه به پیمانکاران وا

فرمول محاسبه جمع آوری زباله درست نیست
کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سامت و محیط زیست شورای  رئیس 
شهر مشهد، با اشاره به نادرست بودن فرمول محاسبه هزینه های جمع آوری 
کرد: در حال حاضرهزینه جمع آوری زباله بر اساس متراژ است نه  زباله اظهار 
که اصنافی با میزان تولید زباله  میزان واقعی تولید زباله و این باعث می شود 
هزینه  باال  زباله  تولید  سرانه  با  اصنافی  به  نسبت  بیشتر  ملک  متراژ  و  کمتر 
کنند. حاجیان شهری شهری بر اهمیت مشارکت مردم در  بیشتری را پرداخت 

کرد.  کید  تفکیک زباله و نظارت دستگاه های متولی تا
و  خاقیت  از  استفاده  و  مدیریتی  جدید  رویکردهای  سوی  به  حرکت  وی 
را  اند  بوده  زمینه موفق  این  که در  کشورهای همجوار  به ویژه  تجربیات دنیا 
کرد. حاجیان شهری در پایان  کسب موفقیت عنوان  به عنوان یکی از راه های 
این  و  می باشد  درست  اصناف  سوی  از  شده  ح  مطر موضوعات  شد:  متذکر 

موضوعات مجدد بررسی می شود. 

کوچکی از این هزینه ها را در برمی  که به منظور جمع آوری پسماند وضع شده عما بخش بسیار  تعرفه ای 
کنون جلساتی در همین رابطه با معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد برگزار شده و  که تا گیرد. البته 
کرد ه اند. همین دیدگاه ها در قالبی به شورای شهر ارائه شده است. در  اصناف پیشنهادات خود را ارائه 
کید دارد.  مجموع دیدگاه مدیریت شهری بر تشویق صنوف در صورت تفکیک زباله در مبدا تا 

کمیسیون رئیس 
خدمات شهری

شورای شهر مشهد:
حق با اصناف است، 

 هزینه عوارض
گران است پسماند 

محمد حاجیان شهری:
آخرین مصوبه این بخش 
مربوط به تشویق اصناف 
در صورت همراهی در امر 

که فعاالن  تفکیک زباله بود 
همین بخش تمایلی به 

اجرای آن نشان نمی دهند 
چون مقوله تفکیک را 

زمان بر می دانند و حاضر 
به آموزش نیروهای خود 
در این خصوص نیستند؛ 

که مقصود  در صورتی 
مدیریت شهری از اعمال 

این تشویق، فرهنگ سازی 
بوده است

گزارش تحلیلی
درباره عوارض پسماند اصناف
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کنار  در  آموزش  واحدهای  دنیا  موفق  بنگاه های  تمام  در 
به  منجر  و  گرفته اند  قرار  توسعه  و  تحقیق  واحدهای 
عنوان  به  فیسبوک  گر  ا می شوند.  کسب وکارها  روزآمدشدن 
توانسته  مجازی  فضای  در  تعاملی  اجتماعی  شبکه  اولین 
این  غول های  جزو  همچنان  و  بماند  باقی  رقابت  گردونه  در 
فراری  و  فیات  بی ام و،  بنز،  خودروسازی  گر  ا باشد،  صنعت 
باقی  صدر  در  و  بیاورند  دوام  قرن  یک  از  بیش  توانسته اند 
باید  را  ماندگاری  و  دوام  این  دیگر؛  نمونه  صدها  و...  بمانند 
کنیم.  جستجو  شرکت ها  این  توسعه  و  تحقیق  و  آموزش  در 
بدون تردید حرکت در مرز تکنولوژی و بیش از ۱۰۰ سال ارائه بهترین محصوالت نتیجه 
که در  اتفاق یا شانس نیست و بی شک حاصل انتقال تجربه و آموزش است. عنصری 
که با مرگ  کمتر مورد توجه قرار می گیرد. واحدهای تولیدی  کسب وکاری های کشور ما 
که پس از 3۰ سال فعالیت از  موسس آن چراغ شان خاموش می شود یا واحدهایی 
کنارگیری می کنند شواهدی است مبنی بر اینکه مسئله آموزش به نحو  گردونه رقابت 

شایسته مورد توجه فعاالن اقتصادی کشورمان ایران و بالطبع مشهد نیست. 

۸ بند آموزشی در قانون نظام صنفی
در همین راستا دبیر اجرایی اتاق اصناف مشهد از طرح جامع آموزشی این مجموعه 
قانونی  الزامات  صنفی  نظام  قانون  در  گفت:  طرح  این  جزئیات  درباره  و  داد  خبر 
که در طرح جامع آموزشی به این 8  گنجانده شده است.  بسیاری برای بحث آموزش 

بند قانونی پرداخته ایم. 
کنون در حال اجرا است چون  سید جمال کاظمی ادامه داد: یک قسم از این آموزش ها ا
هر فرد برای صدور یا تمدید پروانه کسب باید یکسری آموزش های الزامی را بگذراند. این 
یعنی یکسری آموزش ها الزام آور است اما یکسری از آموزش ها باید حسب شرایط بازار 
انجام شود. آموزش هایی برای توسعه بازار، برندسازی و... که واحدها به آن نیاز دارند. 
گفت:  صنفی  واحدهای  آموزش  حوزه  در  اصلی  چالش های  به  اشاره  با  وی 
در  شرکت  و  شان  مغازه  کردن  تعطیل  صنفی  واحدهای  صاحبان  برای  همیشه 
هم  هرچقدر  آموزش  معتقدند  آن ها  هست.  و  بوده  سختی  کار  آموزشی  جلسات 
از اولویت معیشت شان قرار می گیرد.  که مورد نیازشان باشد بازهم در اولویتی بعد 
با  صنفی  واحدهای  ارتباطی  ضعف  را  چالش  این  مشهد  اصناف  اتاق  اجرایی  دبیر 
گفت: برای رفع این مشکل طرح  واحد آموزش اتاق اصناف دانست و در همین رابطه 
کنیم. در این طرح 2  که به وظایف قانونی خود عمل  کردیم  جامع آموزشی را تدوین 

کردن  گام بعد حل  کرد. اول شناخت مسائل و مشکات و در  موضوع را حل خواهیم 
کار داریم.  این مشکات را در دستور 

گفت: مخاطبان این طرح بسیار مهم  کاظمی با اشاره به متن طرح جامع آموزشی 
صنفی،  اتحادیه های  کارکنان  پوشش،  تحت  صنفی  واحدهای  شامل  که  هستند 
کمیسیون های اتاق  کارکنان و  کمیسیون های اتحادیه های صنفی،  هیئت مدیره و 
اصناف مشهد می شوند. در سال 98 برای این گروه ها برنامه آموزشی خواهیم داشت. 

۹۹ اتحادیه، ۹۹ پژوهش علمی
کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق اصناف مشهد  در ادامه دبیر 
بودجه مالی  اتحادیه های صنفی ساالنه  تمام  اظهار داشت: 
دارند و امسال اتحادیه ها را ملزم کردیم که ردیف بودجه آموزش 
و پژوهش را طبق دستورالعمل بودجه ریزی آموزش در برنامه 
خود داشته باشند. اتحادیه مکلف هستند پیشنهادات شان را 
گرفته  کنند و بر اساس نیازسنجی صورت  به اتاق اصناف ارائه 
می کنیم.  تدوین  را  آموزشی  برنامه های  اصلی  محور   ۵ حول 
و  فرهنگی  مسائل  صنفی،  نظام  قانون  شامل  محور   ۵ این 

اجتماعی، حقوق مالی و اقتصادی، اداری و بحث های تخصصی و فنی است. 
در  صنوف  صاحبان  حضور  امکان  عدم  مشکل  رفع  برای  افزود:  دانشمندی  علی 
کاس های آموزشی از سیستم وب استفاده خواهیم کرد تا مخاطبان از کاس های آموزش 
مجازی بهره مند شوند. این موجب صرفه جویی در زمان هم می شود. بدون تردید 
این سیستم تاثیر زیادی بر توسعه فعالیت های آموزشی اتاق اصناف خواهد داشت. 
کرد: الزام بعدی اتحادیه ها روی مسئله پژوهش است و هر اتحادیه  وی خاطر نشان 
باید درسال آینده حداقل یک پژوهش علمی انجام دهد. این پژوهش می تواند در 
کارشناسی ارشد یا رساله دکتری باشد. همچنین  قالب پروژه دانشجویی، پایان نامه 
سال آینده اتاق اصناف دو فراخوان مقاله خواهد داشت. یک فراخوان عمومی برای 
بررسی مسائل عمومی خواهیم داشت و یک فراخوان تخصصی نیز خواهیم داشت. 
گفت: در سال  دانشمندی با اشاره به دیگر برنامه آموزشی اتاق اصناف در سال آینده 
که بودجه  اتحادیه هایی  بود.  برگزاری یک همایش خواهد  به  اتحادیه ملزم  98 هر 
ساالنه شان بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است باید همایش تخصصی برگزار کنند و سایر 
که برای اتحادیه شان  اتحادیه ها نیز با همکاری اتاق اصناف همایشی برگزار خواهند 
گزارش عملکرد سالیانه شان را به اعضا  هزینه ای در بر نخواهد داشت و در آن نشست 

خود ارائه خواهند داد. 

گزارشی از طرح جامع آموزشی اتاق اصناف مشهد 

آموزش  اصناف مجازی مـــــــــی شــود

فرادید
طرح و برنامه در اصناف

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق
اصناف مشهد

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق
اصناف مشهد
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ایجاد کانون تخصصی قالب سازی
وی اضافه می  کند: همچنین ما از خروجی دانشگاه ها وفنی وحرفه ای ها نیز 
در تولید استفاده می کنیم. در دانشگاه مباحث به صورت تئوریک آموزش 
این  در  الزم  آموزش های  و  دعوت  آنان  از  جهت  همین  به  می شود  داده 

حوزه به آنان آموزش داده می شود. 
رئیس اتحادیه ماشین ساز، فلزتراش و ذوب فلزات معتقد است »با استفاده 
مشاهده  وضوح  به  چشم  با  آنچه  تمام  می توان  قالب سازی،  حرفه  از 
کانون تخصصی  ایجاد  با  باره می گوید:  این  و در   ». کرد.  تولید  را  می شود 
تجهیزات  رسانی  به روز  دلیل  به  امروز  کرده ایم  راه اندازی  که  قالب سازی 
و  کیفیت  با  نیاز  مورد  محصوالت  و  نیست  چین  کشور  به  نیازی  دیگر 
ضمانت به بازار عرضه می شود و دیگر خریدار در هنگام خرید دغدغه ای از 

کیفیت محصول ندارد.  جهت 
گر  ح بوده و ا نظامی ادامه می دهد: حرفه ما به عنوان مادر صنعت ها مطر
خواهیم  مواجه  مشکل  با  قسمت ها  همه  در  شود،  متوقف  صنعت  این 
لوزام  پرس،  آشپزخانه،  وسایل  ماشین،  موتور  صنعت  این  در  زیرا  شد 
قطعات  همچنین  می شود.  ساخته  و...  شناور  پمپ  چاه،  پمپ  آبیاری، 
تولید  قالب سازی  حرفه  توسط  نیز  دندان پزشکی  و  بیمارستان   نیاز  مورد 
که  کرده  کلیه را تولید  می شود و اخیرا یکی از بچه ها دستگاه سنگ شکن 

در بیمارستان امام رضا)ع( مورد استفاده قرار می گیرد. 

صادرات پمپ های شناور به ترکیه، عراق و عمان
وی می افزاید: امروز صفرتا ۱۰۰ تولید پمپ شناور توسط ما ساخته می شود و 
کشورهای ترکیه،  کشور ارسال می شود و عاوه بر داخل به  سپس به سراسر 

عراق و عمان نیز صادر می شود. 
فلزتراش و ذوب فلزات در خصوص مشکات  اتحادیه ماشین ساز،  رئیس 
گر از این صنعت حمایت شود و موانع از  موجود در این صنعت می گوید: ا
سر راه صنعت برداشته شود، سودآوری زیادی حاصل خواهد شد. دارایی 
و بیمه از جمله مشکات بر سر راه این صنعت هستند ما نمی گوییم دارایی 
دریافت  کار  بر  دارایی  ثروت  بر  دارایی  جای  به  می توان  ولی  نشود  گرفته 
کار وجود  کند و توجیهی برای  گر فشار بر روی صنایع افزایش پیدا  شود. ا
نداشته باشد چاره ای جز تعدیل نیرو وجود نخواهد داشت و اشتغال زایی 

نیز از بین خواهد رفت. 
نظامی ادامه می دهد: از سال ۶۰ بیمه ۱۰ درصدی برای این صنعت درنظر 
گردید اما اخیرا بعد از به روز رسانی  گرفته شد و از معافیت بیمه برخوردار 
 3۰ بیمه  مشمول  را  آنان  و  رفته  کارگاه ها  به  بیمه  شرکت های  دستگاه ها 
انرژی،  کاهش  دلیل  به  صرفا  دستگاه ها  رسانی  روز  به  می کنند.  درصد 

کشور است.  ج ار  کاهش وابستگی به خار کیفیت، ارز آوری و  افزایش 

اتحاد سه اتحادیه در جهت رسیدگی به شکایات
ماشین ساز،  و  قطعه سازان  مکانیک داران،  اتحادیه  بین  می افزاید:  وی 
به  آن  اساس  بر  که  است  شده  منعقد  قرارداری  فلزات  ذوب  و  فلزتراش 
کارشناسانی نیز در دادگستری  شکایات وارده رسیدگی می کنند. همچنین 
کاس های صنفی  حضور دارند. عاوه برآن توسط اتحادیه برای همکاران 
است  گردیده  صادر  آنان  برای  فنی حرفه ای  توسط  گواهینامه ای  و  برگزار 
دانشجو یان  به  آموزش  به  می توان  اتحادیه  این  در  دیگر  اقدامات  از  و 

کرد رئیس اتحادیه ماشین ساز، فلزتراش و ذوب فلزات عنوان 

کوره های القایی ایرانی، جایگزین نمونه چینی

تکنولوژی
پایش رشد و توسعه در صنعت تولید

کوره های القایی نسبت 
به سایر روش ها آلودگی 
کمتری داشته و به جای 
استفاده از سوخت های 

فسیلی از ولتاژ پایین برق 
استفاده می شود

محمد جواد نظامی، 
رئیس اتحادیه ماشین ساز، 

فلزتراش و ذوب:

کار،  برای ساماندهی 
توسط اتحادیه زمینی به 
مساحت ۱۷ هکتار برای 

تراشگران و ریختگران تهیه 
شده و امکاناتی همچون 
گاز و... نیز  چاه آب، برق، 
برای آن فراهم شده است

در  استفاده  مورد  ذوبی  شیوه های  با  مقایسه  در 
به جای سوخت  و  کمتری داشته  آلودگی  صنایع 
می کند.  استفاده  برق  پایین  ولتاژ  از  فسیلی 
کمتر  کشور با قیمت  کوره ها در داخل  امروزه این 
بردن  بین  از  سبب  و  شده  تولید  بیشتر  کیفیت  و 

محدودیت مکانی شده است. 
اتحادیه ماشین ساز،  رئیس  نظامی،  محمد جواد 
القایی  کوره  مزیت  خصوص  در  ذوب  و  فلزتراش 
استفاده  مورد  ذوبی  شیوه های  با  مقایسه  در 
کوره های القایی نسبت به سایر روش ها  می  گوید: 
از  استفاده  جای  به  و  داشته  کمتری  آلودگی 
استفاده  برق  پایین  ولتاژ  از  فسیلی  سوخت های 
محدودیت  روش  این  در  همچنین  می شود. 

مکانی نیز از بین رفته است. 
در  شده  تولید  القایی  کوره های  می افزاید:  وی 
نمونه  به  نسبت  بیشتری  کیفیت  کشور  داخل 
کوره ها دارای استاندارد  مشابه در چین دارد. این 
کیفیت عالی ارائه  کافی بوده بهترین محصول را با 
می دهد. هزینه هر کوره بین ۱۰ الی ۱۵ میلیون است. 

تعامل صنعت و دانشگاه
ذوب  و  فلزتراش  ماشین ساز،  اتحادیه  رئیس 
برای ساماندهی  ادامه می دهد: همچنین  فلزات 
هکتار   ۱۷ مساحت  به  زمینی  اتحادیه  توسط  کار، 
برای تراشگران و ریختگران تهیه شده و امکاناتی 
گاز و... نیز برای آن فراهم  همچون چاه آب، برق، 
شده است ودیواری دو و نیم متری نیز بر سرتاسر 
و  شود  حفظ  نیز  آن  ایمنی  تا  شده  کشیده  آن 
به کار  مشغول  آن  در  ریخته گر   3۶ حاضر  حال  در 
شهرک  در  که  مکانی  که  داریم  نظر  در  هستند. 
این محل  نزدیکی  به  را  صنعتی توس وجود دارد 
کاهش  حمل ونقل  به  مربوط  مشکات  تا  آورده 
ایجاد  سبب  رفت وآمدها  همین  زیرا  کند  پیدا 

آلودگی هوا می شود. 
قرار  که  طرح هایی  تمامی  برای  می گوید:  نظامی 
است اجرا شود، طرح های توجیهی تهیه می شود. 
گازی پیشنهاد شد و بعد  کوره های  به عنوان مثال 
زیادی  سروصدای  همچون  مشکاتی  با  بررسی  از 
که سبب آسیب به شنوایی کارگران می شود و و مواد 
تولیدی در کوره های گازی شکنندگی زیادی داشته 
کیفیت خوبی نداشت به همین دلیل از پذیرش  و 
از  جلوگیری  برای  همچنین  کردیم.  خودداری  آن 
برگزار  با محیط زیست  نیز  آلودگی محیط جلساتی 
زیرا  بگیریم  بهره  آنان  پیشنهادات  از  تا  می شود 

کرد.  می  شود مشکات را با می گوید وگو حل 
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که تمامی این  کرد  غ التحصیل از دانشگاه ها و فنی و حرفه ای ها اشاره  فار
کار ما است.  گستردگی  موار نشان دهنده 

حاضر  حال  در  می دهد:  ادامه  ماشین سازی  صنعت  سابقه  با  فعال  این 
تهران  به  داخل  تولید  پارچه  و  چرم  که  است  این  می دهد  خ  ر که  اتفاقی 
رفته و بعد از اینکه برچسب ترکیه به آن زده شد، به عنوان جنس خارجی 

کشور بازگردانده و به فروش می رسد.  به 
است  دولت  حمایت های  مشکات  رفع  راه حل  تنها  است  معتقد  نظامی 
تعطیلی  با  وگرنه  کند  احیا  را  صنایع  باید  دولت  می گوید:  باره  این  در  و 
با  اما  بیکار خواهند شد  زیادی  افراد  آن  اثر  که در  بود  آن مواجه خواهیم 

کنیم.  حمایت دولت می توان اشتغال زایی فراوانی را ایجاد 

نظامی: وام 18 درصد به درد صنعت گران نمی خورد
مونسان: بهره 18 درصد مصوبه  شورای پول و اعتبار است

گایه مندی از سودهای بانکی می گوید: همچینین تعطیلی  نظامی ضمن 
چین  جمله  از  خارجی  کشورهای  به  مجدد  وابستگی  معنای  به  صنایع 
کمر آنان را می شکند.  است. وام ۱8 درصد به درد صنعت گران نمی خورد و 
یا پس  کشورهای دیگر به صنعت گران وام های باعوض داده می شود  در 
کشور ما بعد از اولین بدهی  از پنج سال بازپرداخت وام آغاز می شود اما در 
کارگاه  تعطیلی  و  ورشکستگی  به  منجر  که  توقیف  کارگاه ها  دستگاه های 

می شود. 
که وام هایی با  ح در حوزه صنایع تأمین مالی است  یکی از مشکات مطر
بهره ۱8 درصد نه تنها مشکات صنعتگران را حل نمی کند بلکه مشکلی بر 
مشکات پیشین آنان اضافه می کند. اخیرا تفاهم نامه ای میان اتاق اصناف 
که  است  شده  منعقد  تولید  واحدهای  مالی  تأمین  بر  مبنی  ملی  بانک  و 
امید است چاره ساز حل مشکات صنایع باشد. در خصوص جزئیات این 
ح حسن مونسان، رئیس شورای هماهنگی بانک های استان و رئیس  طر
تفاهم نامه  این  می گوید:  رضوی  خراسان  در  ملی  بانک  شعب  امور  اداره 
کنون چندین اتحادیه  می تواند اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزند و تا

بانک  با  را  قراردادهایی  چاپ  و  کفش  همچون 
که بخشی تعهدات بانک و بخشی  کرده اند  امضا 

تعهدات اصناف و اتحادیه ها است. 
وی می افزاید: براساس این مصوبه نیازهای مالی 
به صورت  صنف ها  گردش  درحال  سرمایه  در 
اتحادیه ها  حاضر  حال  در  می شود.  پیگیری  ویژه 
تیم  که  ندارند  تفاهم نامه  این  از  زیادی  اطاعات 
روسای  به  نشست هایی  برگزاری  با  ما  بازاریابی 
از  نیز  ما  و  کرد  خواهند  گاه  آ را  آنان  اتحادیه ها 

کرد.  کثر توان خود استفاده خواهیم  حدا
استان  بانک های  هماهنگی  شورای  رئیس 
ذوب  و  فلزتراش  ماشین ساز،  اتحادیه  می گوید: 
امضا  بانک  با  تفاهم نامه ای  کنون  تا نیز  فلزات 
پیگیری  مرحله  در  است  ممکن  یا  و  است  نکرده 
باشد. در صورت اجرا تفاهم نامه به مشکات این 
حوزه نیز رسیدگی خواهد شد. مونسان در رابطه 
کرد:  تصریح  تراشکاران  اتحادیه  مالی  تأمین  با 
برای تأمین مالی این صنف منعی وجود ندارد اما 
و  الزم  مجوزهای  جمله  از  شرایطی  کار  این  برای 

توجیه اقتصادی را باید داشته باشد. 
داد:  ادامه  وام ها  درصد   ۱8 بهره  با  رابطه  در  وی 
اعتبار  و  پول  سوی  از  مصوبه ای  درصد   ۱8 بهره 
اما  کنیم  ایجاد  تغیراتی  آن  در  نمی توانیم  و  است 
که می تواند این  در تفاهم نامه مواردی وجود دارد 
کاهش دهد. امروزه با وجود مشکات  کمی  خ را  نر
تأمین  در  بانک ها  مشکات  و  کشور  اقتصادی 
ح  مالی، در راستا سیاست های مالی بانک این طر

کرد.  را اجرا خواهیم 

از سال ۶0 بیمه ۱0 درصدی برای این صنعت درنظر 
گردید اما اخیرا بعد  گرفته شد و از معافیت بیمه برخوردار 
کارگاه ها  از به روز رسانی دستگاه ها شرکت های بیمه به 

رفته و آنان را مشمول بیمه ۳0 درصد می کنند

کوره های القایی تولید 
کشور  شده در داخل 

کیفیت بیشتری نسبت 
به نمونه مشابه در چین 
کوره ها دارای  دارد. این 

کافی بوده  استاندارد 
بهترین محصول را با 

کیفیت عالی ارائه می دهد. 
کوره بین ۱۰ الی  هزینه هر 

۱5 میلیون است
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اجتناب ناپذیر بودن تداخل ها 
اتاق  دبیر  صالح،  افشاری  عبداهلل 
است  معتقد  مشهد،  اصناف 
وضعیت  و  نوع  به  توجه  با  تداخل ها 
ناپذیر  اجتناب  کشور  اقتصادی 
است. او در این باره می گوید: تداخل 
در واحدهای صنفی به این دلیل به 
کاالها چند  که برخی از  وجود می آید 
که  گفت  توان  نمی  و  بوده  منظوره 

کاال به طور خاص به یک رسته تعلق دارد.  یک 
اظهار  پروتئینی  واحدهای  در  تداخل  وجود  خصوص  در  مشهد  اصناف  اتاق  دبیر 
اینکه  وجود  با  ماهی  و  غ  مر گوشت،  اقام  پروتئینی  واحدهای  کثر  ا در  می کند: 
فرهنگ  یک  به  و  می رسد  فروش  به  یکدیگر  کنار  در  بوده  مجزا  هرکدام  اتحادیه 

که تداخل صنفی صورت می گیرد.  تبدیل شده است در صورتی 
کثر  ا می دهد:  توضیح  اینگونه  را  پروتئینی  واحدهای  در  تداخل  وجود  دلیل  وی 
و  کنند  مراجعه  صنفی  واحد  یک  به  کاالیی  هر  برای  تا  ندارند  کافی  فرصت  مردم 
کاالهای  خرید  همچنین  می شود  ایجاد  پروتئینی  واحدهای  در  تداخل  رو  این  از 
مکمل و به صورت عمده توسط واحد پروتئینی موجب می شود تا با قیمت پائین 

کند.  کاالهای خود را خریداری  تری 
 افشاری صالح بیان می کند: تداخل صنفی اجتناب ناپذیر است و به همین خاطر 
تا ۱۵   ۱۰ گر یک واحد صنفی  ا که  کردیم  تعریف نشده مشخص  تفاهم نامه  در یک 
اطاق  تداخل  واژه  آن  به  رساند  فروش  به  را  دیگر  اتحادیه  مکمل  کاالی  از  درصد 

نشود و اجازه فعالیت خواهد داشت. 
بین  اختاف  آمدن  وجود  به  صورت  در  اینکه  بیان  با  مشهد  اصناف  اتاق  دبیر 
کاال توسط یک واحد صنفی تداخل به وجود  اتحادیه ها بر سر میزان درصد فروش 
که از ابتدای  می آید تصریح می کند: یکی از افتخارات اتاق اصناف مشهد این است 
بازبینی  مورد  اتحادیه   ۵۰ از  بیش  آیین نامه  کنون  تا شد  تشکیل  اتاق  که  دوره ای 

گرفت.  قرار 
وی می افزاید: برای هرکدام از اتحادیه ها به فراخور خود تعریف الزم را انجام دادیم 
از  بسیاری  عمل  در  است  ممکن  هرچند  باشیم  داشته  را  تداخل ها  حداقل  تا 
از نظر قوانین و مقررات  اما  باشند  این روش هماهنگ نشده  با  واحدهای صنفی 

کردیم.  آیین نامه ها را مشخص 

اتاق اصناف مشهد پیش رو در آیین نامه اتحادیه ها 
تصویب  به  آن  آیین نامه های  که  اتحادیه ای   ۵۰ در  می کند:  اذعان  صالح  افشاری 
کشور برای اتاق  کار در  رسیده است موفق شدیم تداخل را به حداقل برسانیم و این 
 ISIC کدهای کدام از شهرهای ایران با توجه به  اصناف مشهد بی نظیر بوده و هیچ 

کار پرتنشی است.  کاری انجام نداده اند زیرا  که ایجاد شده چنین 
می کند:  توصیه  مشهد  اتحادیه های  روسای  به  خطاب  مشهد  اصناف  اتاق  دبیر 
که ما نیازمند تعامل هستیم و باید از برخی  کنند  تمام روسای اتحادیه ها باید درک 
رسته های خود چشم پوشی کنند و به اتحادیه دیگر که فعالیت غالب آن است بسپارند. 

60 درصد صنوف مشهد تداخل دارند
منصوری،  حسن  راستا  همین  در 
مسئول امور اتحادیه های اتاق اصناف 
مشهد به حوزه های که تداخل صنفی 
گفت:  و  کرد  اشاره  دارند  بیشتری 
در  اتحادیه ها  صنفی  واحدهای  تمام 
آن در  که میزان  تداخل دارند  مشهد 
عنوان  به  است  متفاوت  اتحادیه  هر 
کنار فروش مواد  مثال یک سوپری در 
شوینده عطر هم می فروشد یا نانواها عاوه بر فعالیت اصلی خود شیرینی نیز به فروش 
التحریر و  لوازم  کل خرازی ها، اتحادیه آجیل و خشکبار، اتحادیه  اما در  می رسانند 

خدمات برق و باتری سازان بیشترین تداخل را دارند. 
خصوص  در  کرد:  بیان  دارند  تداخل  صنوف  درصد   ۶۰ حداقل  اینکه  بیان  با  وی 
قانونی  راهکارهای  که دو شغله هستند  برای واحدهای صنفی  موضوع تداخل ها 
کرده  که در این رابطه تبصره 3 ماده 2 قانون نظام صنفی صراحتا اعام  وجود دارد 
به  باشند  صنفی  واحد  چند  استقرار  برای  الزم  شرایط  واجد  که  کنی  اما که  است 
البته  که  بگیرند  کسب  پروانه  شرط همگن بودن و داشتن سنخیت می توانند دو 

کنند.  کنار آن یک مباشر هم معرفی  باید در 
که دو  مسئول امور اتحادیه های اتاق اصناف مشهد ادامه داد: در این ماده آمده 
کنند الزم  کار  کنار یکدیگر  شخص با شغل های مجزا می توانند در یک واحد صنفی 
که  که تبصره 3 ماده 2 قانون نظام صنفی تنها برای واحدهای است  به ذکر است 

دو نوع تداخل دارند. 
کرد: اتاق اصناف مشهد از نیمه دوم سال 9۶ آیین نامه ۵۰ اتحادیه  منصوری اظهار 
کرده است و بعد از تصویب آیین نامه سایر اتحادیه ها  کد ISIC مصوب  را به استناد 

هیچ تداخلی قابل قبول نیست و ماده 28 به طور صد در صد اعمال می شود. 
تداخل  داشتن  وجود  با  شهر  سطح  صنفی  واحدهای  از  بسیاری  اینکه  علت  وی 
پلمب نشده اند را اینگونه تشریح می کند: پلمب شرایط خاص خود را دارد و زمان بر 
که تعداد زیادی از این واحدها  بوده و یک دلیل اجرایی نشدن ماده 28 این است 
باید پلمب شوند و اقدام به  که  کسب ندارند و مشمول ماده 2۷ می شوند  پروانه 

کنند. گرفتن مجوز 

اتاق اصناف مشهد پیش رو در آیین نامه اتحادیه ها 
آیین نامه اجرایی ماده  اتاق اصناف مشهد درباره مفاد 2 ماده 2  مدیر اجرائیات 
تداخل  صنفی  واحد  یک  که  صورتی  در  کرد:  خاطرنشان  صنفی  نظام  قانون   28
رونوشتی  و  اقدام  اخطاریه  صدور  به  نسبت  مربوطه  اتحادیه  باشد  داشته  شغلی 
ارسال  می باشد  آن  عضو  صنفی  واحد  که  اتحادیه ای  به  اطاع  جهت  را  آن  از 

می نماید.
کریمی ادامه داد: اتحادیه مخاطب پس از وصول اخطار می بایست به استناد  الهام 
بند یک ماده 2 آیین نامه مذکور ضمن بازدید فوری از مکان واحد صنفی درصورت 
و  کاال  ارائه  از  برای واحد صنفی جهت خودداری  روزه   ۱۰ احراز تخلف اخطاریه ای 

خدمات غیرمجاز  اباغ نماید. 

کافی روز به روز شکل پیچیده  تری به خود می گیرد  که در نبود نظارت  تداخل فعالیت  های صنفی یکی از مهم ترین مشکالت اصناف به شمار می  رود، معضلی 
گفته مسئول امور اتحادیه های  که فروشنده همه نوع جنسی هستند. به  شاید بتوان خرازی ها را یکی از نمونه های بارز واحدهای صنفی دارای تداخل دانست 
کد ISIC فعالیت هر  اتاق اصناف مشهد تمام اتحادیه ها تداخل صنفی دارند اما اتاق اصناف مشهد در تالش است با تصویب آیین نامه اتحادیه ها مطابق 

کند.  رسته را به وضوح مشخص و با موضوع تداخل ها مقابله 

محک
ارزیابی مشکالت فراگیر اصناف

حسن منصوری، مسئول امور اتحادیه های اتاق اصناف مشهد:
تمام واحدهای صنفی اتحادیه ها در مشهد تداخل دارند به عنوان مثال 
کنار فروش مواد شوینده عطر هم می فروشد یا نانواها  یک سوپری در 
عالوه بر فعالیت اصلی خود شیرینی نیز به فروش می رسانند

با اصالح آیین نامه اتحادیه های صنفی، قانون نظام صنفی در مواجهه با تداخل صنفی سخت گیرانه تر اجرا می شود

درمانی برای درد تداخل  صنفی
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نمایشگاه
آوردگاه بانوان ایران زمین »سایه سار مینو«

نمایشگاه دست آوردهای بانوان ایران زمین به بانوان اختصاص داشت اما 
گفته غرفه داران و بازدیدکنندگان متناسب با یک نمایشگاه  وضعیت آن به 
اختصاصی در حوزه بانوان نبود. حال اینکه اصا عنوان »سایه سار مینو« در 
ادامه نام نمایشگاه به چه معنا است خود مسئوالن می دانند و بس!

مهـــا مجیـــدی- نخســـتین نمایشـــگاه توانمندی هـــای 
 2۴ تـــا   2۰ از  مینـــو(  زمین)سایه ســـار  ایـــران  بانـــوان 
بین المللـــی  نمایشـــگاه  در  جـــاری  ســـال  اســـفندماه 
کـــه جـــای خالـــی تبلیغـــات در آن  مشـــهد برگـــزار شـــد 
کامـــال مشـــهود بـــود. روزهـــای ابتدایـــی نمایشـــگاه بـــه 
آرامـــی طـــی شـــد امـــا تنهـــا آرامـــش بعـــد از طوفـــان بـــود و 
بعـــد از آن بـــا اعتـــراض جمعـــی از غرفـــه داران همـــراه شـــد. 
فـــرش  موضـــوع  بـــا  نمایشـــگاهی  مفاخـــر  ســـالن  در 
خشـــکبار  نمایشـــگاه  عطـــار  ســـالن  در  و  دســـتباف 
همزمـــان بـــا نمایشـــگاه توانمنـــدی بانـــوان در حـــال 
از  تبلیغـــات نمایشـــگاه خبـــری  کـــه در  بـــود  برگـــزاری 
عنـــوان ایـــن دو نمایشـــگاه نبـــود و همیـــن امـــر موجـــب 
روز ســـوم  را در  از غرفـــه داران  برخـــی  تـــا خشـــم  شـــد 

برانگیـــزد. 
جمعـــی از غرفـــه داران بـــا تجمـــع در محوطـــه نمایشـــگاه 
کننـــدگان  کردنـــد، نزدیـــک اعتـــراض  بین  المللـــی تجمـــع 
می شـــویم، احمـــد وفایـــی، یکـــی از غرفـــه داران معتـــرض 
گفـــت:  بـــود وقتـــی علـــت تجمـــع را جویـــا شـــدیم، او 
قـــرار بـــود تبلیغـــات نمایشـــگاه به صـــورت تلوزیونـــی و 
گســـترده انجـــام شـــود امـــا عاوه بـــر اینکـــه  به صـــورت 
تبلیغـــات تلوزیونـــی انجـــام نشـــد، اســـمی از وجـــود مـــا 

در بنرهـــای نصـــب شـــده ســـطح شـــهر نیســـت. عدهـــای 
از  بازدیـــد  بـــرای  بـــه همـــراه خانـــواده خـــود  مـــردم  از 
می شـــوند  متوجـــه  وقتـــی  ولـــی  می آینـــد  نمایشـــگاه 
کننـــد، از ورود بـــه  بایـــد مبلغـــی بابـــت ورودی پرداخـــت 

نمایشـــگاه صـــرف نظـــر می کننـــد. 
بـــه  در ادامـــه معترضـــان وارد ســـالن عطـــار شـــدند و 
را  ســـالن  و  قطـــع  را  غرفه هـــا  بـــرق  اعتـــراض  نشـــانه 
ــون  ــواب داد چـ ــا جـ ــراض آن هـ ــا اعتـ گویـ ــد.  کردنـ ــرک  تـ
گرفتـــن ورودی بـــرای  در شـــب های دیگـــر، خبـــری از 
ــالنی  ــر سـ ــرف دیگـ ــا آنطـ ــود. امـ ــگاه نبـ ــد از نمایشـ بازدیـ
کـــه بانـــوان  بـــه توانمنـــدی بانـــوان اختصـــاص داشـــت 
ــد  ــته بودنـ گذاشـ ــش  ــه نمایـ ــود را بـ ــت آوردهای خـ دسـ
از  تعـــدادی  بازدیدکننـــدگان  از  برخـــی  نظـــر  بـــه  کـــه 
کاالهـــای مطلوبـــی بـــرای عرضـــه نداشـــتند.  غرفه هـــا 
زمیـــن  ایـــران  بانـــوان  دســـت آوردهای  نمایشـــگاه 
ــا  ــت امـ ــاص داشـ ــوان اختصـ ــه بانـ ــو« بـ ــار مینـ »سایه سـ
گفتـــه غرفـــه داران و بازدیدکننـــدگان  وضعیـــت آن بـــه 
حـــوزه  در  اختصاصـــی  نمایشـــگاه  یـــک  بـــا  متناســـب 

نبـــود. بانـــوان 
کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه شـــورای اســـامی  رئیـــس 
بخـــش  متاســـفانه  اینکـــه  بیـــان  بـــا  مشـــهد  شـــهر 

قـــرار  غفلـــت  مـــورد  مـــردم  از  دعـــوت  و  اطاع رســـانی 
گفـــت: عـــدم اســـتقبال از نمایشـــگاه یکـــی  گرفتـــه اســـت، 
ــی  ــدت برخـ ــه شـ ــه بـ کـ ــت  ــم آن اسـ ــای مهـ از چالش هـ
کـــه بـــه ســـهم  کـــرده  ــر  از بانـــوان غرفـــه دار را آزرده خاطـ
خـــود بـــه آنـــان حـــق می دهـــم و فکـــر می کنـــم متولیـــان 
ــم  کـ ــه  کـ ــرادی  ــا افـ ــد و بـ ــی بکننـ ــزاری آسیب شناسـ برگـ

کرده انـــد برخـــورد صـــورت بگیـــرد.  کاری 
محلـــی  نمایشـــگاه  ایـــن  داد:  ادامـــه  گندمـــی  بتـــول 
بـــرای عرضـــه توانمنـــدی بانـــوان اســـت مجموعـــه تیـــم 
کننـــد  کردنـــد تـــا بانـــوان را دعـــوت  نمایشـــگاه تـــاش 
بـــه  را  خـــود  توانمندی هـــای  و  محصـــوالت  آنـــان  تـــا 

بگذارنـــد.  نمایـــش 
مناســـب  اطاع رســـانی  بـــا  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
همـــه شـــهروندان بایـــد در جریـــان برگـــزاری نمایشـــگاه 
نمایشـــگاه  برگـــزاری  کـــرد:  تصریـــح  بگیرنـــد،  قـــرار 
امـــا  اســـت  خوبـــی  بســـیار  ایـــده  بانـــوان  توانمنـــدی 
و  باشـــد  داشـــته  درســـتی  سیاســـت گذاری های  بایـــد 
ـــف  ـــد. ضع ـــال می کن ـــی را دنب ـــه اهداف ـــد چ کن ـــخص  مش
ایـــن  دســـت آوردهای  روی  اطاع رســـانی  حـــوزه  در 
کار  نمایشـــگاه ســـایه انداخـــت امـــا ایـــن امـــر نبایـــد پایـــان 
باشـــد بلکـــه بایـــد ســـال آینـــده ایـــن ضعـــف از بیـــن بـــرود. 

کسب نکرد که در اولین دوره برگزاری موفقیت الزم را  گزارشی از نمایشگاه »سایه سار مینو« 

جای خالی تبلیغات در نمایشگاه توانمندی بانوان
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چارچوبی برای همکاری
سطوح  بسیاری  در  و  مرتبا  جهانی  بانک  و   IMF
می کنند  همکاری  عضو  کشورهای  به  کمک  برای 
در  می کنند.  کار  باهم  متعددی  ابتکارات  در  و 
نامه  توافق  یک  در  آنها  همکاری  ضوابط   ،۱999
مسئولیت  حوزه های  و  موثر  همکاری  تا  شد  تنظیم 
درطول  باال:  سطح  همکاری  شود.  حاصل  مشترک 

بانک  و   IMF کمان  حا هیأتهای  سالیانه  نشستهای 
دیدگاههای  و  کرده  مشورت  کمان  حا جهانی، 
امور  و  اقتصاد  در  کشورهایشان درباره مسائل جاری 
کمان  بیان می کنند. هیأتهای حا را  بین المللی  مالی 
امور  و  اقتصاد  مسائل  به  پرداختن  چگونگی  درباره 
اولویت های  و  می گیرند  تصمیم  بین المللی  مالی 

سازمانها را تنظیم می کنند. 

افزایش سرمایه
سرمایه ای  منابع  افزایش  به  نیاز   ۱9۶۰ دهه  اوایل  در 
که  بود  رو  این  از  و  می شد  احساس  کامًا  صندوق 
آمریکا،  یعنی  پاریس،  کلوپ  یا   ۱۰ گروه  کشورهای 
انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، 
عمومی  »موافقتنامه  امضاء  با  ژاپن،  و  کانادا  سوئد، 
گیری«، اعتباری به میزان ۶/۵ میلیارد دالر حق  وام 
تا  نهادند،  صندوق  اختیار  در  مخصوص  برداشت 
این،  بر  کند. عاوه  از آن استفاده  در مواقع مقتضی، 
بود  نیامده  در  صندوق  عضویت  به  که  نیز  سوئیس 

معادل 2۰۰ میلیون دالر اختصاص داد. 
مشکات  با  رویارویی  هنگام  به  عضو  کشورهای 
با  نیز  اضطراری  وام های  دریافت  برای  می توانند 
کره بپردازند. به هر حال در این مورد  صندوق به مذا
معینی  پول  از  نمی تواند  پول  بین المللی  صندوق 

کند.  کشور وام دهنده، استفاده  بدون اجازه 
بر  ریودوژانیرو،  اجاس  در   ،۱9۶۷ سال  سپتامبر  در 
اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در 
سال ۱9۶8 پیشنهادهایی برای اصاح مفاد موافقتنامه 
 ۱9۶9 سال  ژوئیه  در  طرح  این  گردید.  ارائه  صندوق 
ساالنه  افزایش  طرح،  این  طبق  رسید.  تصویب  به 
اعتبارات بین المللی باید با »حق برداشت مخصوص« 
از  شود.  توزیع  آن ها  میان  در  اعضا  سهمیه  نسبت  به 
این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱9۷۰ میادی 
شد.  استفاده  اعتبار  دالر  میلیارد   3/۵ توزیع  برای 

IMF اختیارات
داده  ارتقا  را  بین المللی  پولی  همکاری   IMF
در  مساعدت  و  مشی  خط  مشاوره  ارائه  با  و 
به  قدرتمند  اقتصادهای  حفظ  و  ساختن 
کمک می کند. این صندوق همچنین  کشورها 
کمک می کند  کشورها وام می دهد و به آنها  به 
سرمایه  که  وقتی  کنند  طراحی  پرداختها  مشکات  موازنه  حل  برای  سیاستهایی 
کافی با شرایط قابل پذیرش نمی تواند برای پرداختهای بین المللی خالص بدست 
کمک های  منبع  از  عمدتا  و  بوده  مدت  میان  و  مدت  کوتاه   IMF وام های  آید. 
کارکنان IMF عمدتا اقتصاددانان  که اعضاء فراهم می کنند.  سهمیه تأمین می شوند 

کان و سیاستهای مالی هستند.  با تجربه وسیه در اقتصاد 

اختیارات بانک جهانی
کردن حمایت فنی   بانک جهانی با فراهم 
کشورها در اصاح  کمک به  برای  و مالی 
پروژه های  اجرای  یا  خاص  بخشهای 
و  مدارس  ساختن  مثال،  برای  خاص- 
کز بهداشت، تأمین آب و برق، مبارزه  مرا
کاهش فقر را ترویج  با بیماریها و حفاظت از محیط - توسعه اقتصادی بلند مدت و 
کشور  کمک های  کمک بانک جهانی معموال بلند مدت بوده و هم توسط  می کند. 
کارکنان بانک جهانی اغلب  عضو و هم از طریق صدور اوراق قرضه تأمین می شود. 

در مسائل، بخشها، یا فنون خاص متخصص هستند. 

گسترده با  کشور از طریق همکاری جهای برای ایجاد ثبات مالی، تسهیل در داد و ستد بین المللی، توسعه اشتغال  IMF خود را به عنوان نهادی مرکب از ۱8۴ 
کشورهای عضو سازمان ملل  کو، توالو، ناوروتمامی  کوبا، لیشتن اشتاین، آندورا، مونا کاهش فقر فعالیت می کند، معرفی می کند به استثناء  رشد پایدار اقتصادی و 

کشورهای دیگر به عنوان نماینده در IMF مشارکت دارند.  مستقیما یا از طریق 
کشورهای عضو است. رویکردهای آنها به  IMF و بانک جهانی نهادهایی در نظام ملل متحد هستند. هدف مشترک هر دو آنها ارتقای استانداردهای زندگی در 

کاهش فقر است.  کالن و بانک جهانی بر توسعه اقتصادی بلند مدت و  این هدف مکملی است، محور تمرکز IMF بر مسائل اقتصاد 
کنفرانس بین المللی در جوالی ۱9۴۴ در برتون وودز، نیوهمپشایر، ایاالت متحده تشکیل شد. هدف این  صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو در یک 
کار هر دو نهاد با این هدف محوری رشد  که منجر به یک اقتصاد جهانی باثبات تر و شکوفاتر شود.  کنفرانس تأسیس چارچوبی برای همکاری و توسعه اقتصادی بود 

کنش به توسعه های اقتصاد جدید و چالشها است.  دائمی در وا

)WB(و بانک جهانی )IMF( صندوق بین المللی پول

ویژگی ها و خدمات مالی مربوط به اعضاء

جهان
سازمان های اقتصادی بین الملل



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد�/ 35شماره پنجم . بهمن و اسفند نودوهفت

تغییرات
در سال ۱9۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر 

عمده ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:
لغو ضرورت پرداخت 2۵ درصد سهمیه به صورت طا 
حق  محاسباتی  واحد  عنوان  به  طا  گذاردن  کنار  و 
اجازه  صندوق  رابطه  همین  در  مخصوص.  برداشت 
یافت تا همه موجودی طای خود را بفروشد و وجوه 
حال  در  کشورهای  به  مالی  کمک  صرف  را  حاصل 
معطوف  صندوق  توجه  میان،  این  در  کند.  توسعه 
به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی 

ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود. 
ج  لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندر
در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در 
سال ۱9۷3 فشار زیادی بر تراز پرداخت های کشورهای 
مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول 
ح تسهیات اعطای وام نفتی اقدام  از طریق اجرای طر
به بازگرداندن دریافتی های مازاد اوپک به بازار جهانی 
حق  میلیارد   ۶/9 کًا   ۱9۷۴-۷۵ سال  در  کرد.  پول 
که عمدتًا  برداشت مخصوص صرف این تسهیات شد 
گردید، ولی در سال ۱9۷۶  با وام گیری از اوپک تأمین 

ح مزبور دچار اختال شد.  میادی طر

عضویت ایران
کنفرانس  به  شده  دعوت  کشور   ۴۴ جزو  ایران  دولت 
برتون وودز در سال ۱9۴۴ بود و اعضای هیئت چهار 
تهیه  به  مربوط  کمیسیون های  در  آن  اعزامی  نفره 
جهانی  بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  اساسنامه 

شرکت داشتند. 
نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال 
۱33۰ در اثر مشکات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت 
که دولت در مقابل سفته های ریالی معادل  نفت بود 
2۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دالر به 

کوتاهی مدت اعتبارات صندوق،  دست آورد. به دلیل 
دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور 
کند.  و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دالر را بازخرید 
و  بین المللی پول  ایران در صندوق  نتایج عضویت  از 
بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول 
که نخستین بار بنا به  کشور بود  موازنه پرداخت های 
به  متعهد  دولت  و  گرفت  انجام  صندوق  درخواست 

ارائه اطاعات اقتصادی الزم به صندوق شد. 

اهداف صندوق
نهاد  یک  طریق  از  بین المللی  مالی  همکاری  ایجاد 
برای مشاوره و تشریک مساعی در  ابزار الزم  که  ثابت 

مشکات مالی جهانی را فراهم می آورد. 
تجارت  تعدیل  و  توسعه  برای  الزم  تسهیات  ایجاد 
بازار  حفظ  و  پیشبرد  جهت  در  همکاری  و  جهانی 
زا  درآمد  منابع  توسعه  نیز  و  حقیقی  درآمدهای  و  کار 
اساسی در سیاست  به عنوان هدف  اعضا  تمام  برای 

گذاری های اقتصادی. 
تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یکپارچه 
افت  از  اجتناب  نیز  و  اعضا  میان  ارزی  مبادالت  در 
ارزش ارز به دلیل رقابت های نادرست در بازار جهانی. 
پرداخت ها  جانبه  چند  نظام  نهادن  بنا  به  کمک 
حذف  در  و  اعضا  میان  جاری  مبادالت  حوزه  در 
رشد  مانع  که  خارجی  ارز  تبدیل  محدودیت های 

تجارت جهانی می شود. 
با  صندوق  منابع  به  اعضا  موقت  دسترسی  ایجاد 
اصاح  در  تسهیل  برای  الزم  امنیتی  جوانب  رعایت 

ترازهای پرداخت ناهماهنگ. 
صندوق  این  تشکیل  اصلی  هدف  خاصه،  به طور 
کمک  ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، 
و  بین المللی  سطح  در  کار  بازار  و  اقتصادی  رشد  به 
خواستار  که  کشورهایی  برای  مالی  تسهیات  ایجاد 

زمان  از  می باشد.  هستند،  پرداخت شان  تراز  تنظیم 
تأسیس آی. ام. اف تا به امروز تغییری در اهداف این 
که  سازمان به وجود نیامده است. اما نوع عملکرد آن 
با رشد  کمک تخصصی و مالی است همگام  نظارت، 

کرده است.  کشورهای عضو تغییر  نیاز و تقاضای 

منتقدان
دشوار  با  پول،  بین المللی  صندوق  منتقدان،  نگاه  از 
این  بر  را  خود  فشار  بدهکاران،  برای  اوضاع  کردن 
انجام  به  مجبور  آن ها  تا  می دهد  افزایش  دولت ها 

تغییرات موردنظر صندوق شوند.
برای  وسیله ای  شده  یاد  نهادهای  منتقدان،  نظر  از 
که چون ساحی  دستیابی به وام ها و شرایطی هستند 
که  همان طور  می کند.  عمل  مالی  تروریسم  دست  در 
خشونت  از  استفاده  به  گاهانه  آ تهدید  و  بمباران 
دیپلماسی  عصر  گی  ویژ سوم  جهان  کشورهای  ضد 
وام های  دادن  از  خودداری  بود،  توپدار  ناوچه های 
وسط  در  را  نفتی  تانکرهای  مسیر  می تواند  نیز  نقدی 
مردم  به  غذا  حمل  مانع  و  دهد  تغییر  اقیانوس ها 
دیپلماسی  با  آن ها  دولت های  که  شود  گرسنه ای 
نمی کنند.  همکاری  بین المللی  مالی  نهادهای 
بین المللی  مالی  نهادهای  که  دارند  اعتقاد  منتقدان 
گونه  همان  دقیقًا  اند  مالی  سرمایه  اجرایی  عامان 
اجرایی  عامان  آمریکا  دریایی  داران  تفنگ  که 
گذشته بودند. البته تفنگ داران  سیاست های دوران 
از  هنوز  مسلح  نیروهای  بخش های  اسیر  و  دریایی 
صحنه کنونی جهان، که همچنان مداخله های نظامی 
نشده اند.  غایب  می کند،  ایفا  مهمی  نقش  آن ها  در 

 
گرد آوری واحد توسعه امور تولیدی و بازرگانی

منابع: / ویکی پدیا
/ نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

کنندگان در سیستم شرکت 
پخش داده های صندوق بین المللی پول:

SDDS با استفاده از IMF عضو 
GDDS با استفاده از IMF عضو 
 عضو صندوق بین المللی پول، 

از هیچ یک از سیستم های DDS استفاده نمی کند
 نهاد غیر صندوق بین المللی پول

SDDS با استفاده از
GDDS نهاد غیرمجاز با استفاده از 

 بدون تعامل با صندوق بین المللی پول

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳0 
که  در اثر مشکالت ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود 

دولت در مقابل سفته های ریالی معادل ۲5 درصد سهمیه 
اعتباری خود در صندوق، دالر به دست آورد

کنفرانس برتون  کشور دعوت شده به  دولت ایران جزو ۴۴ 
وودز در سال ۱9۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی 

کمیسیون های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق  آن در 
بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتند
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تأسـیس  آن  تاریخـی  کـه معنـای  انقـاب مشـروطه،  از 
بـه  اصنـاف  بـود،  مدنـی  جامعـه  رشـد  و  ملـی  دولـت 
گـود سیاسـت  از مهره هـای سیاسـی وارد  عنـوان یکـی 
کـه هـم دسـتگاه حکومـت از آن سـود  شـدند؛ مهـره ای 
می جسـت و هـم مخالفـان و رقبـای سیاسـی دولت هـا. 
سیاسـت پیشـگان وابسـته بـه حکومت غالبـا به هنگام 
و  می کردنـد  اسـتفاده  اصنـاف  از  انتخابـات  برگـزاری 
رقبـای سیاسـی آنـان در دوران آزادی مبارزات سیاسـی 
دوی  هـر  در  می جسـتند.  سـود  آنـان  از  شـورش ها  و 
در  مهـره ای  همچـون  صنفـی  گروه هـای  مـوارد  ایـن 
سـران  و  مجلـس  متولیـان  و  سیاسـی  دالالن  دسـت 

داشـتند.  قـرار  سیاسـی  جنبش هـای 
همـگام  مشـروطه،  دوران  و  جدیـد  عصـر  در  بنابرایـن 
واحد هـای  عنـوان  بـه  اصنـاف  سـنتی  نقـش  افـول  بـا 
نقـش  شـهری  اصنـاف  بیـگاری،  و  مالیـات  گـردآوری 
تکامـل  بـه  تـازه  نقـش  ایـن  امـا  کردنـد.  پیـدا  سیاسـی 
اصنـاف بـه جامعـه مدنـی نینجامیـد. بلکـه سـبب شـد 
تـا اصنـاف شـهری بیـش از دوران قدیـم بازیچـه دسـت 

شـوند.  قـدرت  عامـان 
انقـاب مشـروطه نقطـه عطـف فروپاشـی »نظام سـنتی 
نظـام  بـار  نخسـتین  بـرای  اینکـه  هـم  و  بـود  صنفـی« 
مشـخص  عنـوان  شـناخت.  رسـمیت  بـه  را  صنفـی 
نقـش سیاسـی  و  آنـان بسـت  بـر  را  و اصنـاف«  »صنـف 
کـرد. تحصـن در سـفارت انگلیـس  بـرای آنهـا مشـخص 
بـود.  اصنـاف  گروهـی  اقـدام  نخسـتین  زمـان  آن  در 
قریـب بـه پانصد خیمه توسـط اصنـاف مختلف در آنجا 

شـد.  زده 
که بخش اعظم بسـت نشـینان را تشکیل  البته اصناف 
نشـینان  بسـت  از  دیگـر  بسـیاری  همچـون  می دادنـد، 
و  مشـروطیت  از  و  بودنـد  امنیـت  و  عدالـت  خواهـان 

گاهـی نداشـتند.  آ حکومـت قانـون 
و  بازارهـا  بسـتن  در  پیشـه وران  و  کسـبه  مشـارکت 
گسـترده  اجتماع در مسـاجد و از همه مهم تر مشـارکت 
عرصـه  وارد  را  اصنـاف  سـفارت،  نشـینی  بسـت  در 
کـرد و سـبب شـد تـا در نظامنامـه انتخابـات  سیاسـت 
کـه شـامل نیمـی از نماینـدگان  بـرای آنـان سـهم بزرگـی 
بـزرگ دیگـر  از نماینـدگان شـهرهای  تهـران و تعـدادی 

بگیرنـد.  نظـر  در  بـود 
که اصناف  بدین گونه دومین واقعه درانقاب مشروطه 
انتخـاب  کـرد جریـان  وارد عرصـه مشـارکت سیاسـی  را 
بـود.  ایالتـی  انجمن هـای  و  اول  مجلـس  در  صنفـی 
شـورای  مجلـس  انتخابـات  نظامنامـه  ششـم  مـاده 
اجتماعـی  عمـده  مراتـب  نماینـدگان  تعـداد  کـه  ملـی 
بـود  قـرار  ایـن  از  می کـرد  معیـن  تهـران  بـرای  را 
نفـر،   ۱۰ تجـار  نفـر،   ۴ قاجاریـه  و  شـاهزادگان  کـه : 
صنـف  هـر  از  اصنـاف  نفـر،   ۱۰ فاحیـن  و  کیـن  ما

می شـد.  شـامل  را  نفـر   32 جمعـا  کـه  نفـر  یـک 
انتخـاب شـدگان  دربـاره شـرایط  نظامنامـه  مـاده دوم 
بدین گونه بود که : نمایندگان اصناف باید از اهل صنف 
کار معینی داشـته باشـند و دارای دکانی باشـند  بوده و 
کرایه های حد وسـط محلی باشـد.  کرایه آن مطابق  که 

اصناف در قرن ۱3 هجری شمسی
)آغاز حکومت پهلوی( 

بـه  اصنـاف  از  حکومـت  دسـتگاه  سیاسـی  اسـتفاده 
نخسـتین  بـرای  یافتـه  سـازمان  و  گسـترده  نحـوی 
داد.  روی  رضاخـان  وزیـری  نخسـت  دوران  در  بـار 
کـه بـا  هـدف اساسـی )هیـأت اتحادیـه اصنـاف تهـران( 
دخالـت عوامـل وی در پاییـز سـال ۱3۰۴ تأسـیس شـد، 
سـلطنت  انتقـال  جریـان  در  اصنـاف  مشـارکت  تأمیـن 
جمعیـت  ایـن  بیانیـه  در  بـود.  پهلـوی  بـه  قاجاریـه  از 
آمـده اسـت : »هیـأت اتحادیـه اصنـاف تهـران بـه تمـام 
ریشـه  قطـع  بـرای  کـه  می نمایـد  عـام  ایـران  اصنـاف 
فسـاد سـلطنت قاجـار قیـام نمـوده اسـت«. امـا پـس از 
آنکـه رضاخـان بـه سـلطنت رسـید، بـا الفبـای مالیـات 
صنفـی علـت وجـودی اصناف، به عنـوان یکی از عناصر 
نظـام  عمـا  و  رفـت  میـان  از  مالیاتـی  دسـتگاه های 

گردیـد.  منحـل  صنفـی 
کوشـید تـا  در اوایـل ۱32۰ سـید ضیاالدیـن طباطبایـی 
کنـد تـا بـازوی  اصنـاف را در حـزب اراده ملـی متشـکل 
سـازمان  رهبـری  باشـد.  وی  حـزب  بـرای  نیرومنـدی 
از  اتحادیـه ای  کـه  بـود  رشـیدیان  اسـدا...  بـا  صنفـی 
کارگـری  سـندیکای  بـا  مبـارزه  بـرای  را  تهـران  اصنـاف 
گرچـه اقدامـات رشـیدیان در  حـزب تـوده تشـکیل داد. 
ایـن زمـان بی نتیجـه مانـد اما وی بعد هـا در دهه ۱3۴۰ 

در تشـکیل نظـام صنفـی نقـش موثـری ایفـا نمـود. 
نظـر  زیـر  بـازار  اصنـاف  متولیـان   ۱32۶ سـال  در 
تهـران(،  بازرگانـی  اطـاق  )رئیـس  نیکپـور  عبدالحسـین 
»اتحادیـه اصنـاف تهـران« را بـرای مبـارزه با حـزب توده 
و حمایـت از دولـت و دربـار تشـکیل دادنـد. رهبران این 
اتحادیـه عاالدین تقـوی، ابراهیم حریری طلوع، حاج 
مرتضـی آقایـی و رضـا نیـک عهـد بودنـد. بـا اینکه هدف 
اتحادیـه  تأسـیس  از  بازرگانـی  اطـاق  و  دولـت  اصلـی 
اصنـاف مبـارزه بـا حـزب تـوده بـود، ولـی هـدف اصلـی 
ارزیابـی مالیـات  اعضـا و حتـی رهبـران اصنـاف مسـاله 
اجاره نامـه  و  سـرقفلی  موضـوع  بخصـوص  و  صنفـی 
ملـی  نهضـت  برآمـدن  بـا  بـود.  اصنـاف  کسـب  محـل 
کـردن نفـت و تأسـیس »جامعـه بازرگانـان و اصنـاف و 

رفـت.  میـان  از  نیـز  اتحادیـه  ایـن  تهـران«  پیشـه وران 

اصناف در جریان نهضت ملی شدن نفت
رهبـری دکتـر  بـه  نفـت  ملـی شـدن صنعـت  در جریـان 

سیاسـی  مبـارزات  گـود  وارد  دوبـاره  اصنـاف  مصـدق 
شـدند. رهبـران اصنـاف بـازار در جریـان مبـارزات ملـی 
بـا  غالبـا  کـه  ثروتمنـد،  بارزگانـان  قشـر  بـا  دکتـر مصـدق 
حکومت هـای وقـت سـازش داشـتند و اطـاق بازرگانـان 
گروه  تهـران مرکـز تجمـع آنان بـود، در تضاد بودنـد. این 
از از رهبـران اصنـاف در سـال ۱33۰ )جامعـه اصنـاف و 
کـه  بـه رهبـری حـاج محمـد راسـخ افشـار  پیشـه وران( 

گیـوه فروشـان بـود، تشـکیل شـد.  رئیـس صنـف 
از رهبـران طـراز اول اصنـاف حـاج  گـروه متشـکل  ایـن 
احمـد حریـری  کبابـی( سـید  )چلـو  حسـن شمشـیری 
)لبـاس  لباسـچی  علـی  نـوروز  حـاج  فـروش(  )قمـاش 
کریم آبادی  فـروش( و پسـرش قاسـم لباسـچی، ابراهیـم 
)رئیـس اتحادیـه قهوه چی هـا( و حـاج حسـن قاسـمیه، 
بـزرگ  سـرمایه داران  از  بعد هـا  )کـه  کارخانـه دار  و  تاجـر 

کشـور شـد( بودنـد. 
دکتـر  از  بازاریـان  و  اصنـاف  هـواداری  دالیـل  از  یکـی 
مصـدق، مبـارزات او در مجلـس چهاردهـم علیـه فسـاد 
تجـار  از  برخـی  دسـتیاری  بـه  دولتـی  مقامـات  مالـی 
ثروتمنـد و اطـاق بازرگانـی تهـران بـود. مبـارزات مصدق 
اصنـاف  رهبـران  و  بـازاری  توجـه قشـرهای  راه  ایـن  در 
کـرد. اصنـاف و  کـه دارای عایـق ملـی بودنـد جلـب  را 
دانشـگاهیان دو پایـگاه عمـده قـدرت سیاسـی مصـدق 
بودنـد و وی بـه جلـب قلـوب آنـان مقّیـد بـود و رهبـران 
رفتـاری  و  میپذیرفـت  بـاز  روی  بـا  همیشـه  را  اصنـاف 

نیکـو بـا آنـان داشـت. 
کـه دکتر مصدق به حکومت رسـید، سیاسـت  هنگامـی 
)اقتصاد ملی( دولت او به سود اصناف و بورژوازی ملی 

گذری بر تاریخ نظام صنفی ایران و جهان/ قسمت دوم

اصناف در عصر جدید )انقالب مشروطه(

تاریخچه
گذری بر تاریخ نظام صنفی ایران و جهان
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کـه هـوادار مصـدق  بـود. افـزون بـر آن رهبـران اصنـاف 
بودنـد در دسـتگاه های دولتـی صاحـب نفـوذ شـدند. 
بـاره  در   ۱3۴۰ دهـه  اوایـل  در  کـه  تحقیقـی  اسـاس  بـر 
اسـت  گرفتـه  صـورت  تهـران  بازاریـان  عمومـی  افـکار 
کسـب وکار و  غالـب آنـان دوران مصـدق را از نظـر رونـق 
بـازار  را دوره طایـی  بازاریـان  بـا  رفتـار مأمـوران دولـت 

خوانده انـد. 
گـون  گونا مـوارد  در  اصنـاف  کـه  بـود  طبیعـی  بنابرایـن 
مـاه  تیـر   ۱9 در  جملـه  از  کننـد.  حمایـت  وی  دولـت  از 
پیشـه وران  و  اصنـاف  بازرگانـان،  جامعـه  کـه   ۱33۱
تهـران طـی جلسـه فوق العـاده ای بـا حضـور ۵۰۰ نفـر از 
تجـار و بازاریـان نسـبت بـه تردیـد تنـزل مجلـس سـنا در 
کردنـد و در 2۰ تیـر  کابینـه مصـدق اعتـراض  حمایـت از 
مـاه نیـز یـک هیأت ۴۰ نفره از جامعـه اصناف با آیت ا... 
اعامیـه ای  صـدور  خواسـتار  وی  از  و  ماقـات  کاشـانی 
کشـور بـه حمایـت از دولـت دکتـر  بـرای بسـتن بازارهـای 

شـدند.  مصـدق 
کـه   ،۱33۱ تیرمـاه  ام   3۰ قیـام  جریـان  در  اصنـاف 
جـای  بـه  قوام السـلطنه  و  داد  اسـتعفا  مصـدق  دکتـر 
نیـز نقشـی فعـال  بـه نخسـت وزیـری منصـوب شـد  او 
کـه غالـب تظاهـرات آن دوران از بـازار  داشـتند چنـان 
می نمـود.  پیـدا  امتـداد  تهـران  بهارسـتان  میـدان  تـا 
تیـر  ام   3۰ روز  در  انتظامـی  نیرو هـای  اصلـی  هـدف 
جلوگیـری از بسـتن بـازار تهـران و شـهر های بـزرگ بود. 
ک،  باایـن وجـود درآن روز بازارهـای تهران، آبادان، ارا
کرمانشـاه، قم  کرمان،  تبریـز، مشـهد، همـدان، اهـواز، 

تعطیـل شـد.  قزویـن  و 

اصناف در دو دهه پایانی حکومت پهلوی
)پیش از انقالب اسالمی(

که به تصویب هیأت  در مهر ماه ۱33۶ طی آیین نامه ای 
که شـورای اصناف زیر نظر  وزیران رسـیده بود، قرار شـد 
تشـکیل  ایـران  شـهر های  تمـام  در  شـهردار  و  فرمانـدار 
اصنـاف«  عالـی  »شـورای  آن  عنـوان  تهـران  در  و  شـود 
باشـد. ایـن شـورای عالـی در سـال ۱33۷ تشـکیل شـد. 
سـیف ا... و اسـد ا... رشـیدیان و حسـین قلـی قبادیـان 
کافـه رسـتوران های تهـران(،  )رئیـس اتحادیـه هتل هـا و 
فروشـان  خواروبـار  اتحادیـه  )رئیـس  کوشـانفر  مهـدی 
کامیونـداران( تهـران( و ماشـا ا... آذرفـر )رئیـس اتحادیـه 
از عوامـل عمـده تشـکیل شـورای عالـی اصنـاف بودنـد. 
کوشـانفر بـه ریاسـت و قبادیـان بـه نیابـت ریاسـت و آذرفر 

بـه سـخنگویی شـورا برگزیـده شـدند. 
در سـال ۱3۴۰ شـورای عالی اصناف دارای 8۶ اتحادیه 
صنفـی  اتحادیـه   ۱۱۰ شـامل   ۱3۴۷ سـال  در  و  صنفـی 
بـا حـدود ۱2۰.۰۰۰ عضـو بـود. مهم تریـن اقـدام شـورای 
بـه  بـود،  اصنـاف  درخواسـت  مـورد  سـال ها  کـه  عالـی، 
مغازه هـا  سـرقفلی های  حـق  قانـون  رسـاندن  تصویـب 
عنـوان  بـه  اصنـاف  عالـی  شـورای  بـود.  مجلـس  در 
دسـت  در  ابزارسیاسـی  و  دولتـی  نیمـه  شـورای  یـک 
دولـت نقشـی قابـل ماحظـه داشـت و بـه خصـوص در 

می گرفـت.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مجلـس  انتخابـات 
در تابسـتان سـال ۱3۴2، قبادیـان بـه ریاسـت شـورای 
 ۱3۴۰ دهـه  اواخـر  در  سـرانجام  شـد.  برگزیـده  عالـی 
مقامـات  و  عالـی  شـورای  میـان  قـدرت  سـر  بـر  مبـارزه 
سـبب  بـه  را  دولـت  قبادیـان  و  رسـید  اوج  بـه  دولتـی 

تأسـیس فروشـگاه های دولتـی مورد انتقاد قـرار داد. در 
سـال ۱3۴8 منوچهـر نیک پـی ) شـهردار وقـت تهـران(، 
کـرد و سـعادت  را منحـل  هیـأت مدیـره شـورای عالـی 
بـه  را  فروشـان(  لبنیـات  صنـف  اتحادیـه  )رئیـس  فـرد 

برگزیـد.  شـورا  ریاسـت 

تشکیل» اطاق اصناف« در دهه اوایل دهه 5۰
کلیـه شـوراهای صنفـی  در ۱۶ خـرداد مـاه سـال ۱3۵۰ 
کشـور منحـل اعـام شـد و جـای خـود را بـه  در سراسـر 
از  فدراسـیونی  واقـع  در  کـه  داد  اصنـاف  اطاق هـای 
کلیـه اتحادیه هـای صنفـی در هـر محـل بودنـد. اطـاق 
اصناف در ۷ آذر ماه ۱3۵۱ با پیامی از طرف محمدرضا 
پهلـوی افتتـاح شـد. وی در ایـن پیـام، توفیـق اعضـای 
کامـل  اصنـاف را در پیشـبرد هدف هـای ملـی و اجـرای 
خ  وظایـف قانونـی و ایجـاد نظـم نویـن در مبـادالت و نـر
امیـر  زمـان  آن  در  بـود.  شـده  خواسـتار  عمومـی  ارزاق 
کشـور  عبـاس هویـدا نخسـت وزیـر و محمـد سـام وزیـر 
بـه تفصیـل پیرامـون وظایـف و مسـئولیت های اطـاق 
خ ارزاق برنامـه  کنتـرل نـر اصنـاف بخصـوص در زمینـه 
صـدور  جملـه  از  صنفـی  امـور  کلیـه  کـه  آن  بـا  دادنـد. 
کسـب، ازریابـی مالیات هـای صنفـی و جمع آوری  جـواز 
گـذارده  تهـران  اصنـاف  اطـاق  برعهـده  الزم  آمارهـای 
اصلـی  علـت  گران فروشـی  بـا  مبـارزه  امـا  بـود  شـده 
وجـودی آن را تشـکیل مـی داد. در همیـن زمـان بـرای 
هیأت هـای  اصنـاف  اطاق هـای  کـردن  هماهنـگ 
که مدتی بعد، در  کشـور تشـکیل شـد  نظارتی در وزارت 
سـال ۱3۵3 بـه وزارت بازرگانـی انتقـال یافـت. در ایـن 
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زمـان 9۰ اطـاق اصنـاف در شـهر ها تشـکیل شـده بـود 
و ۵9 اطـاق دیگـر قـرار بـود تأسـیس شـود. بدیـن ترتیب 
قـرار  دولـت  کامـل  نظـر  زیـر  اصنـاف  اطاق هـای  تمـام 
گران فروشـی شـدند.  گرفتنـد و مأمـور اجـرای مبـارزه بـا 
کـه در اواخـر عصـر پهلـوی دارای  اطـاق اصنـاف تهـران 
۱2۴ صنـف و حـدود 2۰۰.۰۰۰ عضـو صنفـی بـود زیـر نظـر 
کـه سـابقا فرمانـدار و رئیـس  امیـر حسـین شـیخ بهایـی 
گرفـت.  کمیتـه امـور صنفـی حـزب ایـران نویـن بـود قـرار 
 پـس از او سـرهنگ پلیـس، نورالدیـن حکمتـی از سـوی 
کشـور بـه ریاسـت اطـاق اصنـاف تهـران منصـوب  وزارت 
کـه  شـد و در سـال ۱3۵۵ سـرگرد پلیـس رسـول رحیمـی 
اصنـاف  اطـاق  گران فروشـی  بـا  مبـارزه  کمیتـه  رئیـس 
بـود، از سـوی وزیـر بازرگانـی بـه ریاسـت اطـاق اصنـاف 
اطـاق  سرنوشـت  ترتیـب  بدیـن  شـد.  منصـوب  تهـران 

گـره خـورد.  گران فروشـی  اصنـاف بـه مبـارزه بـا 
دهـه  اوایـل  از  کـه  عمومـی  نیـاز  مـورد  کاالهـای  گرانـی 
شـدت  بـه  رو   ۱3۵2 سـال  از  بـود،  شـده  آغـاز   ۱3۵۰
نهـاد. افزایـش در سـریع در آمـد نفـت و رشـد فزاینـده 
تـورم بین المللـی  بـا  هزینه هـای عمرانـی دولـت همـراه 
بـا  مبـارزه  بـود.  دوره  ایـن  در  تـورم  اساسـی  عوامـل  از 
گران فروشـی در ۱۴ مهـر مـاه ۱3۵2 بـا پیـام محمدرضـا 
مجلـس  دو  تـازه  اجـاس  گشـایش  هنـگام  پهلـوی 
مبـارزه  کمیته هـای  گـر  ا کـه  کـرد  اعـام  وی  شـد.  آغـاز 
نیابنـد،  توفیـق  قیمت هـا  کنتـرل  در  گران فروشـی  بـا 
ایـن  تـا  بـکار خواهنـد شـد.  انتظامـی دسـت  نیروهـای 
بوجـود  تـورم  کـردن  مهـار  بـرای  دسـتگاه  چنـد  زمـان 
وزارت  در  قیمت هـا«  بررسـی  »مرکـز  یکـی  بـود؛  آمـده 

خـرده  قیمـت  تعییـن  بـرای  ایـران  اقتصـادی  امـور 
فروشـی، دوم »هیـأت عالـی نظـارت قیمت هـا« وابسـته 
عمـده  قیمت هـای  تعییـن  بـرای  وزیـری  نخسـت  بـه 
کوچکتریـن  کـه بـدون  فروشـی و سـوم »اطـاق اصنـاف« 
و  فروشـی  عمـده  قیمت هـای  تعییـن  کار  در  نقشـی 
تعییـن  خ هـای  نر کنتـرل  بـه  موظـف  فروشـی،  خـرده 
کـه بافاصلـه در ایـن دوران  کمیتـه تـازه ای  شـده بـود. 
گران فروشـی در اوایـل مهـر مـاه ۱3۵2  بـرای مبـارزه بـا 
که  تأسـیس شـد »کمیتـه حمایـت از مصرف کننده« بود 
به ابتکار دولت وقت و شـهرداری تهران تشـکیل شـد و 
سـرتیپ محمـد علـی صفـاری رئیـس پیشـین شـهربانی 

برگزیـده شـد.  آن  ریاسـت  بـه  کشـور  کل 
نخسـت  هویـدا،  عبـاس  امیـر   ۱3۵۴ تیرمـاه  اوایـل  در 
اصنـاف  اطاق هـای  روسـای  از  اجتماعـی  در  وزیـر، 
قیمت هـا  کـردن  مهـار  از  کـه  کـرد  اعـام  کشـور  سراسـر 
کـه اصنـاف  راضـی نیسـت و تـا یـک مـاه فرصـت میدهـد 
کننـد  گران فروشـی پیـدا  کـردن  راه معقولـی بـرای مهـار 
و در صـورت عـدم تحقـق ایـن امـر، بـا موافقـت شـاه امـر 
مسـلح  نیروهـای  عهـده  بـه  را  گران فروشـان  تعقیـب 
جرایـم  بـه  نظامـی  دادگاه هـای  و  گذاشـت  خواهـد 

کـرد.  خواهنـد  رسـیدگی  گران فروشـان 
کـه در تیرمـاه فراهـم شـد، مبـارزه بـا  بـا ایـن مقدمـات 
شـد.  تـازه ای  مرحلـه  وارد  تولیدکننـدگان  و  اصنـاف 
بـود،  مبعـث  عیـد  سـام  آییـن  کـه  مـاه،  مـرداد   ۱۴ در 
گران فروشـی را بـه عنـوان  محمدرضـا پهلـوی مبـارزه بـا 
هویـدا  و  کـرد  اعـام  سـفید  انقـاب  چهاردهـم  اصـل 
نیـز مسـئولیت ادامـه ایـن مبـارزه را بـه عهـده فریـدون 

مهـدوی )وزیـر بازرگانـی و قایـم مقـام حـزب رسـتاخیز( 
گسـترده ای تـدارک دیـد و بـه  ح  گذاشـت. مهـدوی طـر
گران فروشـی« در حزب اقدام  تأسـیس »سـتاد مبارزه با 
کـرد و سـپس همـه اعضای هیأت رئیسـه اطـاق اصناف 
تهـران را هـم از ریاسـت اطـاق اصنـاف و هـم از ریاسـت 
مـرداد  در2۶  سـاخت.  برکنـار  مربوطـه  اتحادیه هـای 
کـه شـاه بـا تمدیـد یـک ماهـه مبـارزه بـا  مـاه اعـام شـد 
گـر  کـه ا کـرده و قـرار شـده اسـت  گران فروشـی موافقـت 
کار بـه سـامان نرسـد، دادگاه هـای  تـا آخـر مهلـت مقـرر 
نظامـی وارد عمـل شـوند و حکـم مجـازات اعـدام بـرای 

کننـد.  صـادر  گران فروشـان 
گران فروشـی  بـا  مبـارزه  سـتاد  شـهریورماه  اوایـل  در 
کمیتـه  بازرسـان  و  اصنـاف  اطاق هـای  نظـارت  شـبکه 
کـرد  ادغـام  خـود  در  را  مصرف کننـده  از  حمایـت  ملـی 
داد.  ادامـه  شـدت  بـا  را  گران فروشـی  بـا  مبـارزه  کار  و 
کـه در  دانشـجویان عضـو سـتاد همـراه پاسـبان هایـی 
تولیـدی  و  صنفـی  واحـد  هـزاران  بـه  داشـتند  اختیـار 
کسـبه  حملـه ور شـدند و بـا ارعـاب صاحبـان صنایـع و 
و  ضبـط  را  آنهـا  مالـی  مـدارک  و  اسـناد  پیشـه وران  و 

کردنـد.  کیفـری  دادگاه هـای  روانـه  را  متصدیـان 
و  صنفـی  واحد هـای  بـرای   ۱3۵۴ سـال  ترتیـب  بدیـن 
تولیـدی دوران ارعـاب و وحشـت بود. البته آماج سـتاد 
کسـبه خـرده پـا و  گران فروشـی نـه تنهـا بـرای  مبـارزه بـا 
اصناف بلکه تا حدی برای سرمایه داران بزرگ هم بود. 

 
گرفتـه از مقالـه: نظـام صنفـی ،  امیـد والی نیا پـور / بـر 
جامعـه مدنـی و دموکراسـی در ایـران / احمـد اشـرف
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نهاد  بزرگ ترین  به عنوان  تأمین  اجتماعی  سازمان 
وزارت  از  بعد  درمانی  حتی  و  اقتصادی  و  اجتماعی 
از  شاید  و  باید  که  آن طور  نتوانسته  هنوز  بهداشت 

بیمه  شفافیت  و  اطاع رسانی  نظر 
که  کند. سازمانی  شدگان خود را اقناع 
کار  نیروی  صاحبان  و  بنگاه ها  تمام  با 
که  سازمانی   . دارد،  وکار  سر  کشور  در 
به سمت  تاش می کند در حوزه مالی 
می رسد  نظر  به  کند.  حرکت  شفافیت 
ادعا می شود 3۵ میلیون  که  سازمانی 
تحت پوشش دارد و به عنوان بزرگترین 
کشور  اقتصادی  و  بیمه ای  سازمان 
ابهام  باید در زمینه  محسوب می شود 
اساسی  و  مهم  گام های  هم  زدایی 
سوال های  همواره  که  چرا  بردارد. 
ح است. سواالتی  زیادی درباره آن مطر
که بیمه اجباری چیست؟  از قبیل این 

دارند؟  تفاوتی  چه  اجباری  و  فرما  خویش  بیمه 
نظر  اساس  بر  است؟  خرید  قابل  بیمه  سوابق  آیا 
که مهم ترین رکن بیمه گر  کارشناسان وقت آن رسیده 
بهتر  کیفیت  با  را  خود  خدمات  آنکه  برای  کشور  در 
کند از شیوه های نو برای اطاع رسانی و ارتباط با  ارائه 

مشتریانش استفاده نماید. 
کل سازمان تأمین اجتماعی در  معاون بیمه ای مدیر 
و  بیمه  خدمات  کیفیت  برای  می گوید:  رابطه  همین 
دستور  در  هایی  پنل  بیمه ای  پوشش های  گسترش 
بتوانیم  تا  گرفته  قرار  اجتماعی  تأمین  سازمان  کار 
هدف  جامعه  برای  بهتری  و  تر  شفاف  اطاع رسانی 
کامل  گاهی  آ با  تر  سریع  را  خدمات  و  باشیم  داشته 

مخاطبین در اختیارشان قرار بدهیم. 

تالش برای اشاعه فرهنگ بیمه ای 
پنل  شمول  دایره  خصوص  در  بصیر  یادگار  غامرضا 
این  می کند:  تشریح  اجتماعی  تأمین  سازمان  ویژه 
کل است برای  برنامه پنل در راستای دستورات اداره 
که بیمه شدگان بیشتری دارند در سطح  کارفرمایانی 
فرهنگ  اشاعه  برای  می توانیم  و  می شود  اجرا  کان 
بیمه ای وتحقق بخشیدن به اصل 22 قانون اساسی 

جامعه هدف بزرگ تری داشته باشیم. 
تخصیص  به  توجه  با  می افزاید:  راستا  همین  در  وی 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  شعب  به  پنل ها  اختیار 
ماهیانه  را  خود  آمار  شعب  این 
می کنند  اعام  کل  اداره  ستاد  به 
مثبتی  تاثیر  آمار  این  امیدواریم  و 
از  ح  طر این  بهرحال  باشد.  داشته 
شد.  شروع  جاری  سال  دوم  نیمه 

حضور بیشتر در بین مردم
اساسی  رکن  که  این  بیان  ضمن  بصیر 
گروه  اجتماعی  تأمین  سازمان 
می کند:  اذعان  هستند،  مخاطبین 
کان سازمان تأمین  جزوسیاست های 
بیمه  تعداد  که  است  این  اجتماعی 
همین  در  که  دهد  افزایش  را  شدگان 
سال  دوم  نیمه  از  جدی  به طور  راستا 
جاری این مسئله در دستور کار بوده است که در همین 
مختلف  مناسبت های  در  سازمان  کارشناسان  رابطه 
مثل هفته بسیج و دفاع مقدس در مساجد حضور پیدا 
پاسخگویی  مردم  به  مستقیم  به صورت  هم  تا  کردند 
باشیم.  داشته  را  شدنگان  بیمه  جذب  هم  و  کنند 
اجتماعی  تأمین  سازمان  کل  مدیر  بیمه ای  معاون 
پنل  جلسات  در  که  موضوعاتی  اصلی ترین  مورد  در 
می شود  ح  مطر بیمه  کارشناسان  توسط  مشاوره ای 
می گوید: با توجه به محل تشکیل پنل این اطاعات 
متفاوت خواهد بود. به طور مثال وقتی در یک مسجد 
بازه  میانگین  دلیل  به  باید  می شود  برگزار  برنامه  این 
مستمری ها  مثل  عمومی  سواالت  انتظار  باال  سنی 
بسیاری  که  خانوار  زنان  بیمه  یا  مدت  بلند  مزایای  و 
شهرک  در  وقتی  یا  دارند،  حضور  مساجد  در  انها  از 
بیمه  روی بحث  برگزار می شود  پنل  این  هی صنعتی 
شدگان اجباری و قوانین مرتبط با آنها تمرکز می شود. 
بصیر اضافه می کند: در مورد اصناف به چالش هایی 
بیمه  و  سازمان  و  کارفرمایان  متقابل  وظایف  مثل 
که افراد شاغل این بخش را تشکیل  شدگان اجباری 
و  آزاد  مشاغل  و  حرف  صاحبان  بیمه  و  می دهند 

ح می شود.  کارفرمایی مطر بیمه های 

کل سازمان تأمین اجتماعی گفت وگو با معاون بیمه ای مدیر 

تأمین اجتماعی در مسیر ابهام زدایی

خبر
اخبار ویژه اتاق اصناف

خبر کوتاه

مدیر بازرسی و نظارت اصناف
استان خراسان رضوی خبر داد: 

تنظیم فرم های نظارتی اصناف 
در طرح ارشادی

خراسان  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
بر  مبنی  نظارت  و  بازرسی  ح  طر از  رضوی 

پیشگیری از وقوع تخلفات صنفی خبر داد. 
گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد امیر  به 
ح را عاوه بر اطاع رسانی  دلداری هدف از این طر
سطح  کاهش  صنفی،  واحدهای  مدیران  به 
کاال و خدمات به زائرین بارگاه  تخلفات در عرضه 
ادامه  در  و  نمود  عنوان  رضا)ع(  حضرت  ملکوتی 
نظارت اصناف  و  بازرسی  ح پیشگیری  افزود: طر
حریم  و  ثامن  منطقه  در  رضوی  خراسان  استان 

نور آغاز خواهد شد. 
گذشته  سنوات  برخاف  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازرسی  به  اقدام  نوروزی  ح  طر در  بازرسان  که 
واحدهای صنفی و تنظیم فرم تخلف می نمودند، 
ح جدید بازرسی و نظارت، بحث ارشادی  در طر
واحد  مدیر  اساس  براین  که  است  نظر  مورد 
گاهی و اطاعات  صنفی با دریافت فرم ارشادی آ
الزم را در خصوص موارد تخلف، دریافت نموده و 
نسبت به رعایت موارد مذکور در ایام نوروز اقدام 

کرد.  خواهد 
 

معافیت بیمه ای ۲۰ درصدی برای 
جذب زنان سرپرست خانوار

از  درصدی   2۰ معافیت  نیوز-پیشنهاد  اقتصاد 
کارگاه هایی  کارفرما در  بیمه سهم  پرداخت حق 
استفاده  خانوار  سرپرست  زن  کار  نیروی  از  که 
دولت  هیأت  دفتر  شد.  ارائه  دولت  به  می کنند 
کرد: نظر به اهمیت جایگاه زنان سرپرست  اعام 
خانواده و نقش آنها در ابعاد فردی و خانوادگی، 
برنامه ریزی در جهت توانمندسازی آنها و حمایت 
از خانوارهای تحت پوشش ایشان، معاونت امور 
پیشنهاد  جمهوری،  ریاست  خانواده  و  زنان 
کارفرما را در  معافیت از پرداخت حق بیمه سهم 
کار زنان سرپرست خانوار  که از نیروی  کارگاه هایی 
است.  کرده  ارائه  دولت  به  می کنند  استفاده 
رشد  مختلف،  دالیل  به  بنا  حاضر،  حال  در 
کشورها  جمعیت زنان سرپرست خانوار در اغلب 
که این امر به صورت  گذارده تا جایی  رو به فزونی 
ح شده و در جامعه ما  یک آسیب اجتماعی مطر
نیز پدیده خانوارهای زن سرپرست رو به افزایش 
است. به همین جهت پیشنهاد شده، صاحبان 
تولیدی،  کارگاه های  تمامی  کارفرمایان  و  کار 
کار  که از نیروی  صنعتی،  فنی، خدماتی و غیر آن 
زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند، به ازای 
هر بیمه شده زن، از پرداخت 2۰ درصد حق بیمه 

کارفرما معاف شوند.  سهم 

غالمرضا یادگار بصیر
کل  معاون بیمه ای مدیر 
سازمان تأمین اجتماعی
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چاهکوه قشم
غربی  جنوب  سمت  به  و  بگیرید  فاصله  کیلومتر   9۰ قشم  شهر  از  بروید.  قشم  به 
کنید برای  که رسیدید، خودتان را آماده  کنید. به روستای چاهوی شرقی  حرکت 
بی شک  که  چاهکوه«  »تنگه  نمی شود.  تکرار  برایتان  دیگر  که  منظره ای  دیدن 
کاسه ها، طاقچه ها  جادویی ترین نقطه از جزیره قشم است. تندیس ها، حفره ها، 
این  تماشای  محو  آنچنان  است.  اعجازبرانگیز  تنگه،  این  حجم های  همه ی  و 
که ساعت ها می توانید، این تنگه را بدون خستگی؛  پدیده ی طبیعی خواهید شد، 
در  و  چاهکوه  حوالی  می شوید.  جدیدی  دنیای  وارد  که  انگار  کنید.  پایین  و  باال 
کمپ بزنید و جلوه ای دیگر از آسمان  که تعریف شده است؛  مکان های مخصوصی 
که هر شب خالی می شود و  شب را ببینید. چاه آب شیرین این دره، سال هاست 
که از چاه آب می کشد و  کنار چاه مردی ایستاده  صبح روز بعد دوباره پر شده است. 
گرمای هوا، سطل را روی سر وصورتتان خالی می کند تا بیشتر لذت  برای رهایی از 
گرم و صمیمی است و هیچ کجا  که رمزآلود جلوه می کند،  ببرید. چاهکوه همانقدر 

مثل آن نمی شود. 

قبرستان خالدنبی
نامش  که  گنبدکاووس  کیلومتری   9۰ جایی  بروید.  ایران  شرق  شمال  سمت  به 
و  زیارتگاه  به  است  شده  تبدیل  امروز  که  پیامبری  مقبره  است.  »خالدنبی« 
ایران.  قبرستان  پرحاشیه ترین  به  می رسید  آنطرف تر،  کمی  و  بسیاری  سیاحتگاه 
پرحاشیه و البته قدیمی ترینش. شکل و شمایل عجیب سنگ های این قبرستان، 
تبدیل  کشورمان  مکان های  مرموزترین  از  یکی  به  مکان  این  تا  است  شده  باعث 
 2 از  بیش  به  هستند،  عجیبی  شکل  به  که  قبرها  سنگ  این  از  برخی  طول  شود. 
این سنگ ها  این سنگ ها وجود دارد.  متر می رسد و حکایت های عجیبی درباره 
کنده شدند و امروز تعدادشان ۶۰۰ عدد تخمین زده می شود. محلی ها  کوه پرا روی 
که خداناباور  کوه ها به همراه پیروانش از قوم خورشید  که خالدنبی در این  می گویند 
کوه ها، خالدنبی از خدا می خواهد او و یارانش  که بر روی این  بودند، فرار می کردند 
پس  خالدنبی  هستند.  او  پیروان  سنگ ها  این  امروز  و  کند  سنگ  به  تبدیل  را 
افتاد، مراقب  آنجا  به  گذرتان  گر  ا و  رمزآلود است  گذشت صدها سال، هنوز هم  از 

سنگ ها باشید. 

 فیلبند
باال  مازندران  استان  سنگچال  و  هزار  جاده  از  باید  روستا  این  به  رسیدن  برای 
روستای  اینجا  و جنگل.  از جاده  نقطه  مرتفع ترین  به  برسید  که  باال  آنقدر  بروید. 
از زیباترین روستاهای ایران. طبیعت این روستا باورکردنی  »فیلبند« است و یکی 
طلوع  و  غروب  هنگام  علی الخصوص  می کند,  جادویتان  حال  عین  در  و  نیست 
این  و  ابر است  از  اقیانوسی  رویتان  انگار پیش  که  به نقطه ای  خورشید. می رسید 
تا به حال دیده اید. فصل بهار بهترین زمان برای رفتن  که  رویایی ترین چیزیست 
که دارد، می توانید، باران، تگرگ، برف،  کنار هوای مطبوعی  به این روستاست. در 
آفتاب و رنگین کمان را فقط در یک روز ببینید و این جادوی فیلبند است. اسم این 
که حتی فیل هم نمی تواند  گرفته شده است و به این معنا  روستا از »فیل« و »بند« 
اصطاح  در  و  کند  زندگی  اینجا  حد  از  بیش  سرمای  خاطر  به  زمستان،  و  پاییز  در 
محلی »بند« می آید و متوقف می شود. در این روستا خانه برای اجاره زیاد است و 

کنید.  کمپ بزنید و امکانات روستا استفاده  همچنین می توانید 

دره ستارگان
سرزمین  قشم  دارد.  وجود  درباره اش  عجیبی  حکایت های  و  است  قشم  در  واقع 
طبیعت های  همان  از  یکی  هم  ستارگان  دره  و  است  محسورکننده  طبیعت 
است  آمده  وجود  به  سنگ  شهاب  برخورد  اثر  بر  می گویند  که  دره ای  حیرت انگیز. 
و یا اینکه اجنه آن را ساخته اند و آنجا زندگی می کردند. محلی شب به این منطقه 
که  چرا  می کنند  منع  دره  این  در  حضور  از  هم  را  گردشگران  معموال  و  نمی روند 
متقدند شب ها اجنه به این دره می آیند و اجازه نمی دهند انسان ها وارد حریم شان 
شوند. در سکوت مطلق بیابان، وزش باد البه الی سنگ ها و صخره ها و جابه جایی 

کی ایجاد می کنند.  ماسه ها، اصوات ترسنا

تاالب ارواح
کیلومتری شهرستان نوشهر، در استان مازندران است. درست مانند  این تاالب ۱2 
گر عشق هیجان هستید، نباید آن را از دست دهید.  اسمش، وحشت انگیز است و ا
این دریاچه درمیان جنگل انبوه است و درختان مرده اش تا نیمه زیر آب رفته اند. 
معموال روی دریاچه از مه ای غلیظ پوشیده است و آنجا همه چیز مشکوک به نظر 
گر دلتان برای ماجراجویی تنگ شد، سوار ماشین شوید و صاف به تاالب  می رسد. ا

ارواح بروید. 

کمی رازآلود وجدآور و  گردشگری
10 مکان هیجان انگیز که باید برای تماشا حتما به سراغشان بروید 
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مرداب دیوک
استان  در  مرداب  این  می کند.  خالی  را  دل تان  ته  هم  عکس هایش  دیدن  حتی 
جنگل  دل  از  آن،  به  رسیدن  برای  باید  و  دارد  قرار  کاردشت  منطقه  و  مازندران 
تا به مردابی مرموز برسید.  ببرید  از هوای جنگل و صدای پرندگان لذت  بگذرید. 
که روی آن با خزه پوشیده شده است و مه ای  صحنه ای اعجاب برانگیز از مردابی 
که  زمانی  و  است  بهار  مرداب،  این  تماشای  فصل  بهترین  آنجاست.  معموال  که 

درختان جنگل رو به سبزی می روند. 

ریگ جن
ریگ جن یکی از کویرهای معروف کشورمان است. همان طور که از اسمش پیداست، 
که در قدیم هر  حاشیه نشین ها آن را محل زندگی شیاطین و اجنه می دانند. جایی 
گرفتار خشم و غضب آن ها می شد. در شاهنامه هم بارها  کس به آن ورود پیدا می کرد، 
کویر، محل دیدار انسان با اجنه معرفی می شود. سون هدین، جهانگرد بسیار معروف 
سوئدی هم در سفرنامه اش به ریگ جن از دیدار با قافله ای کوچک و دو مرد بد چهره 
که درباره مقصد این دو می پرسد،  که برایش دست تکان می دهند و صبح  می نویسد 
همراهانش منکر دیدار چنین افرادی می شوند. بومی ها می گویند شب هنگام اصوات 
و  عظیم الجثه  مارهای  آقابزرگی،  منطقه  در  و  می رسد  گوش  به  کویر  دل  از  عجیبی 
که بگذریم، ریگ جن به خاطر وجود  شیطانی زندگی می کنند. از تخیات و افسانه ها 
کویرهای  جز  و...  روان  شن زارهای  نمکی،  زیاد  باتاق های  و  مرتفع  شنی  تپه های 
که امکانات تفریحی خوبی هم دارد. ریگ جن در دل  خاص و چشم نواز ایران است 

کویر ایران و جنوب سمنان قرار دارد. 

کویر شهداد
که چیزی حدود 2۰ هزار سال  کویر شهداد، پدیده های طبیعی هستند  کلوت های 
که وسعت  کرمان است  کلوتی دنیا در استان  پیش به وجود آمدند و امروز ابر شهر 
بیابان لوت  انگیزترین بخش  کلوت ها شگفت  کیلومتر است.  آن چیزی حدود 8۰ 
که نگاهشان می کنید، شما را به یاد شهری با آسمان خراش های  هستند و از دور 
آنجا می گویند  به  گردشگران خارجی  که  به همین خاطر است  و  بسیار می اندازند 
حال  به  تا  که  باشند  چیزی  حیرت انگیزترین  می توانند  کلوت ها  ارواح«.  »شهر 
کسی زندگی نمی کند  کنند. در آنجا  دیده اید و حال و هوایی عجیب در شما بیدار 
کلوت ها بقایای شهری نفرین شده است و اشیا فلزی و قدیمی  که این  و می گویند 
کند. آثار  که در این مکان یافت شده است، می تواند این فرضیه را تا حدی جدی 
خ داده است و شاید این  که اینجا سیلی عظیم ر کلوت ها، نشان می دهد  آب روی 
که شهری به نام لوت در اینجا وجود داشته است، حقیقت داشته باشد.  افسانه 

که حاال دفن شده است و شاید روزی پیدا شود.  شهری 

 باغ سنگی درویش خان
کردید،  عبور  که  میاندوآب  از  کنید.  حرکت  بافت  سمت  به  کرمان،  سیرجان  از 
ایران است.  باغ   باغ عجیب ترین  این  ببینید.  را  باغ سنگی  تابلوی  دیگر می توانید 
»درویش  سرسبز  باغ  دارد.  عجیبی  حکایت  که  خان  درویش  به  متعلق  باغی 
باغ خشک شدند  کرمان شد. درخت های  گرفتار خشکسالی  کم کم  اسفندیارپور« 
ایجاد  آن ها  در  حفره هایی  و  شدند  حمله ور  درختان  بی جان  تنه   به  موریانه ها  و 
کردند. پس از این خشکسالی، درویش خان هر روز راهی بیابان های اطراف شد و 
با  که فقط به چشم خودش می آمدند. سنگ هایی  کرد  سنگ هایی را جمع آوری 
که سوراخ بودند و هیچکس نفهمید علت سوراخ بودن این  شکل و شمایل عجیب 
کردن شان  که درویش خان هیچ ابزاری برای سوراخ  سنگ ها چیست، آن هم زمانی 
از دنیا رفت و در همان باغ دفن شد. باغی  نداشت. ده سال پیش درویش خان 
می کند.  شوکه تان  که  می شوید  روبه رو  صحنه ای  با  شوید،  واردش  امروز  گر  ا که 

صحنه ای دلهره آور و تلخ از باغی در برهوت با میوه های سنگی. 

 باداب سورت
که برای اولین بار به باداب سورت رفتم، مثل امروز شلوغ و پر همهمه نبود.  زمانی 
کرده بودیم  که برای دیدن باداب سورت، مسافت زیادی را طی  گروهی بودیم  فقط 
و حوالی غروب به آنجا رسیدیم. چشمه های رنگی باداب سورت، رویایی  است اما 
که در راه باداب سورت ریخته اند،  در سال های اخیر شلوغی بیش از حد و زباله هایی 
و  رنگی  این چشمه های  گر می خواهید  ا کرده است.  ناراحت کننده  را  آنجا  به  سفر 
پلکانی را ببینید، در ایام خلوت سال بهشان سر بزنید. باداب سورت روی ارتفاعات 
کنید، نیم ساعت  قرار دارد و برای رسیدن به آن باید یکی از این دو راه را انتخاب 
پیاده روی و یا وانت سواری. برای تشکیل هرکدام از پله ها، صدها سال زمان الزم 
تنها یخ  نه  آبش  به خاطر شوری  که  کوه، دریاچه ای وجود دارد  و در وسط  است 

که غرق هم نمی شوید. عمق دریاچه را چند ده متری تخمین زده اند.  نمی زند، 

دیدنی های این سرزمین آنقدر زیاد و متفاوت است که برای مکتوب کردنشان چند خط و چند صفحه کفایت نمی کند. باید چند جلد کتاب نوشت و دانه دانه معرفی شان 
گر در تعطیات نوروز هم نتوانستید  کرد اما بگذارید با همین تعداد کلمات محدود و فضای کوچکی که داریم، ده جای دیدنی طبیعی و جذاب برایتان معرفی کنیم که حتی ا
به آنجا سفر کنید، در ایام دیگر سال به سراغ شان بروید و حالش را ببرید و دعایش را به جان ما کنید. ده جایی که رمزآلودند و طبیعی، بکر و جذاب و صد البته مکان هایی 
کنید.  کاغذ بردارید و زیر نکات مهم خط بکشید و برای رفتن به این ده مکان فوق العاده؛ اولویت بندی  گوشتان خورده است. همین حاال قلم و  کمتر به  که شاید 
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چهار شنبه 9۷/۱2/۰۱

نانوایان / فروشندگان زعفران
رستوران داران / میوه و سبزی

شیرینی پزان

چهار شنبه 9۷/۱2/۰8سه شنبه 9۷/۱2/۰۷دوشنبه 9۷/۱2/۰۶یکشنبه 9۷/۱2/۰۵شنبه 9۷/۱2/۰۴

نانوایان / شیرینی پزان
اغذیه و پیتزا / میوه و سبزی

گیاهان داروئی / مواد غذایی  

نانوایان / فروشندگان زعفران
رستورانداران / آجیل و خشکبار

بارفروشان

نانوایان / شیرینی پزان
گوشت قرمز / آبمیوه و بستنی

نانوایان / نبات و آبنبات
مواد غذایی / آجیل و خشکبار

غ و ماهی مر

نانوایان / فروشندگان زعفران
رستوران داران / میوه و سبزی

شیرینی پزان

چهار شنبه 9۷/۱2/۱۵سه شنبه 9۷/۱2/۱۴دوشنبه 9۷/۱2/۱3یکشنبه 9۷/۱2/۱2شنبه 9۷/۱2/۱۱

نانوایان / شیرینی پزان
اغذیه و پیتزا / میوه و سبزی

گیاهان داروئی / مواد غذایی  

نانوایان / فروشندگان زعفران
رستورانداران / آجیل و خشکبار

بارفروشان

نانوایان / شیرینی پزان
گوشت قرمز / آبمیوه و بستنی

نانوایان / نبات و آبنبات
مواد غذایی / آجیل و خشکبار

غ و ماهی مر

نانوایان / فروشندگان زعفران
رستوران داران / میوه و سبزی

شیرینی پزان

چهار شنبه 9۷/۱2/22سه شنبه 9۷/۱2/2۱دوشنبه 9۷/۱2/2۰یکشنبه 9۷/۱2/۱9شنبه 9۷/۱2/۱8

نانوایان / شیرینی پزان
اغذیه و پیتزا / میوه و سبزی

گیاهان داروئی / مواد غذایی  

نانوایان / فروشندگان زعفران
رستورانداران / آجیل و خشکبار

بارفروشان

نانوایان / شیرینی پزان
گوشت قرمز / آبمیوه و بستنی

نانوایان / نبات و آبنبات
مواد غذایی / آجیل و خشکبار

غ و ماهی مر

نانوایان / فروشندگان زعفران
رستوران داران / میوه و سبزی

شیرینی پزان

گشت مشترک  8۰

چهار شنبه 9۷/۱2/۰۱

ک قالیشویی / پوشا
سراجان / وازم یدکی خودرو

چهار شنبه 9۷/۱2/۰8سه شنبه 9۷/۱2/۰۷دوشنبه 9۷/۱2/۰۶یکشنبه 9۷/۱2/۰۵شنبه 9۷/۱2/۰۴

ک / اتوسرویس پوشا
کفش / برق ساختمان کیف و 

خشکشویی و لباسشوئی
گل فروشان / عینک سازان

تزئینات ساختمانی

قالیشویی / تلفن همراه
ک / چوب و الوار پوشا

خدمات خودروئی
کفش / تایپ و تکثیر کیف و 

عایق های رطوبتی

ک قالیشویی / پوشا
سراجان / وازم یدکی خودرو

چهار شنبه 9۷/۱2/۱۵سه شنبه 9۷/۱2/۱۴دوشنبه 9۷/۱2/۱3یکشنبه 9۷/۱2/۱2شنبه 9۷/۱2/۱۱

ک / اتوسرویس پوشا
کفش / برق ساختمان کیف و 

خشکشویی و لباسشوئی
گل فروشان / عینک سازان

تزئینات ساختمانی

قالیشویی / تلفن همراه
ک / چوب و الوار پوشا

خدمات خودروئی
کفش / تایپ و تکثیر کیف و 

عایق های رطوبتی

ک قالیشویی / پوشا
سراجان / وازم یدکی خودرو

چهار شنبه 9۷/۱2/22سه شنبه 9۷/۱2/2۱دوشنبه 9۷/۱2/2۰یکشنبه 9۷/۱2/۱9شنبه 9۷/۱2/۱8

ک / اتوسرویس پوشا
کفش / برق ساختمان کیف و 

خشکشویی و لباسشوئی
گل فروشان / عینک سازان

تزئینات ساختمانی

قالیشویی / تلفن همراه
ک / چوب و الوار پوشا

خدمات خودروئی
کفش / تایپ و تکثیر کیف و 

عایق های رطوبتی

ک قالیشویی / پوشا
سراجان / وازم یدکی خودرو

گشت مشترک  ۶۴

/ تشدید بازرسی و نظارت در محدوده ثامن با استقرار ۵ پایگاه موقت در خیابان های منتهی به حرم رضوی جهت ارائه بهتر خدمات به زائرین و مجاورین و رسیدگی به 
کز تجاری / تشدید  ع وقت. / پیش بینی و طراحی نصب 3۰۰ بنر اطاع رسانی بازرسی در خیابان های افلی محدوده ثامن، مبادی ورودی شهر و مرا شکایات زائرین در اسر
گشت های مشترک در محدوده ثامن در حوزه سامت و امنیت غذایی با اتحادیه های آبمیوه و بستنی، رستوران داران، آجیل و خشکبار و زعفران فروشان جهت نظارت و 

کاال در پایانه های مسافربری، راه آهن، فرودگاه/ کیفیت ارائه خدمات به زائرین و مجاورین حریم رضوی / تشدید نظارت بر فروشگاه های عرضه  کنترل 

طرح زائرین 97/1۲/۲5 لغایت 98/۰1/15

ذره بین
مدیریت بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی

گشت های مشترک حوزه فنی و خدماتی زمانبندی 
طرح مجاورین / نوروز 98

کاالهای اساسی، سالمت و امنیت غذایی گشت های مشترک حوزه  زمانبندی 
طرح مجاورین / نوروز 98

طرح نظارتی نوروز 1398

 لیست پایگاه های بازرسی و نظارت اصناف
ح زائرین نوروز 98  در طر
 پایگاه ثامن
 پایگاه اتحادیه فنایع دستی
 پایگاه اتحادیه مهمانپذیر ها و هتل آپارتمانداران
 پایگاه میدان استقال
 پایگاه میدان بار سپاد
 پایگاه مرکزی ستاد بازرسی و نظارت
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گزارش تصویری
از اقدامات فرهنگی و آموزشی

بازدید از اتحادیه صنف بانوان آرایشگر به مناسبت بزرگداشت روز زن بازدید از اتحادیه صنف بانوان خیاط به مناسبت بزرگداشت روز زن

ح جامع آموزشی اتحادیه های صنفی ح جامع آموزشی اتحادیه های صنفیبرگزاری جلسات توجیهی طر برگزاری جلسات توجیهی طر

مراسم بزرگداشت روز زن ویژه بانوان هیئت مدیره های اتحادیه های صنفی و مدیران اجرایی بانو

مراسم بزرگداشت روز زن ویژه بانوان هیئت مدیره های اتحادیه های صنفی و مدیران اجرایی بانو
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کنید و بفرمائید از چه سالی  در ابتدا خود را معرفی 
وارد این حرفه شدید؟

اهل  و   ۱33۱ متولد  عطار  سجادی  مصطفی  سید 
از دوران نوجوانی  مشهد هستم. به دلیل فوت پدرم 
کار شدم و از ۱2 سالگی وارد این حرفه شدم.  مجبور به 
کار بودم از مدرسه جا ماندم  به دلیل اینکه مشغول به 
)۱2سال  شدم.  کابر  ا وارد  زیاد  اشتیاق  دلیل  به  اما 
کنار  گرفتم. در  شبانه درس خواندم( و دیپلم ریاضی 
و  دادم  ادامه  را  تحصیات م  روزانه  فعالیت های  و  کار 
شهید  دانشگاه  االن  که  مشهد  تکنولوژی  انستیو  در 
کاردانی  کسب مدرک  منتظری شده است، موفق به 

مهندسی تأسیسات شدم. 
گردی هم کردم. بعد  همچنان که تحصیل می کردم شا
خودم  تعمیراتی  اولین  سربازی،  خدمت  گذراندن  از 
گردی  شا ۱۶سال  کردم.  دایر  سابق  نادر  میدان  در  را 
 BMW ماشین های  در  تخصص  دلیل  به  و  کردم 
کنون ۴۰سال است  گرفتم و ا عاملیت ایران خودرو را 
که در این حوزه فعالیت دارم. در حال حاضر 3۰سال 
که عضو هیئت مدیره اتحادیه نیز می باشم. به  است 
کنون  کار می کنم تا  دلیل اینکه خیلی دقیق و منظم 
موضوع  این  به  و  نشده  کارم  از  شکایت  هیچگونه 
گفته ام تخصص و تعهد باید  افتخار می کنم. همیشه 
بوده  این  باشد، شعار اصلی من  کنار هم  و در  با هم 
کنار تعهد باید تخصص هم داشته باشند  که افراد در 
که در صنف تعمیرکاران وجود  و با توجه به مشکاتی 
تصمیم  بنابراین  بود  زیاد  اعضا  مشکات  داشت، 

گرفتم وارد اتحادیه شوم. 

گردی زیاد نبود؟ ۱۶ سال شا
از  یکی  بود.  همان  کار  اصل  و  درست  رسم  اتفاقا  نه، 
گردی  شا برای  جوان ها  که  است  این  امروز  مشکات 
گردی  شا سال   3 تا   2 نمی کنند.  صرف  را  الزم  زمان 
می کنند و بعد برای خودشان مغازه باز می کنند. این 

کار درست نیست. 
قدیم ها  است.  کرده  تغییر  زمانه  و  فرهنگ  البته 
دست  پدرها  و  مادرها  می شد  شروع  که  تابستان 

گردی  شا برای  می آوردند  می گرفتند  را  پسرهایشان 
شما  از  »گوشتش  می گفتند:  و  می سپردند  ما  به 
استخوانش از ما!«. اینکه پسرها فنی و دست به آچار 
باشند یک ارزش بود و مردم دوست داشتند فرزندان 
خیلی  شرایط  االن  اما  کنند.  بزرگ  اینطور  را  شان 
دانشگاه،  می روند  نمی کنند،  کار  بچه ها  کرده.  فرق 
هم  مهارتی  و  تخصص  و  می شوند  غ التحصیل  فار
استخدام  جایی  بروند  تا  منتظرند  و  نمی کنند  کسب 
اشتباهی  فرهنگ  این  بنشینند.  میز  پشت  و  شوند 

است. 

خودرو  تعمیرات  انواع  شامل  خودرویی  خدمات 
کار  چی  خودتان  تخصصی  به صورت  می شود. 

می کردید؟
که تعدادشان  کردم بعد  کار   BMW تا ۱۵ سال پیش 
و  شد  کمکی  گرفتم  خودرو  ایران  عاملیت  شد،  کم 
برگزار  را  آموزشی  دوره های  زمان  آن  در  خودرو  ایران 
زیادی  اطاعات  و  بود  خوب  من  برای  خیلی  که  کرد 
و  کردم  روز  به  خودم  زمان  همان  از  کردم،  کسب 
االن هم در حال  تا همین  کتاب می خوانم.  همیشه 

مطالعه هستم. 
کسی در آن زمان  کمتر  BMWماشین تخصصی بود و 
کار ما هم زیاد بود.  چنین تخصصی داشت، بنابراین 
گرد بودم از ساعت ۵ به  که شا در دوران جوانی زمانی 
آن ها  از  تا  می کردم  پیاده  را  موتورها  و  می رفتم  مغازه 

سردربیاورم. 

بچه ها هم شغل شما را ادامه دادند؟
کار من   ۵ بچه دارم. ۴ پسر و یک دختر. 2تا از پسرها 
را ادامه دادند و 2تا هم در صنف لوازم یدکی مشغول 

به فعالیت هستند. 

مقارن  جنگ  زمان  با  شما  کاری  فعالیت  دوران 
بوده، از آن زمان برایمان بگویید؟

در  حضور  توفیق  که  است  این  حسرت هایم  از  یکی 
به  طرفی  از  و  بودم  وار  عیال  نکردم.  پیدا  را  جبهه 

فرزند  اینکه  خاطر  به  و  سالگی  در2  پدرم  فوت  دلیل 
ارشد خانواده بودم، مسئولیت 2 خانواده را بر  عهده 
همراه  به  زمان  آن  که  هست  خاطرم  اما  داشتم. 
تا  می شدیم  مأمور  اتحادیه  طرف  از  همکاران  سایر 
در یک سوله بزرگ ماشین های اسقاطی خراب شده 
از  مثا  کنیم.  بازسازی  و  تعمیر  را  نبرد  جبهه های  در 

بقایای چند اتومبیل، یک خودرو سرپا می کردیم. 

کار آن موقع آسان بود یا حاال؟
پیچیده تر  ماشین ها  تکنولوژی  پیشرفت  با  خب 
کردیم تمام موتورها  کار را شروع  که ما  شده اند. زمانی 
خاطرم  آمد.  بازار  به  انژکتور  کم  کم  بود.  کاربراتوری 
به  رو  انژکتوری   BMW یک  با  که  باری  اولین  هست 
نیم  از  بیش  زدم  باال  را  کاپوت  اینکه  از  بعد  شدم  رو 
ساعت فقط داشتم نگاه می کردم تا سر در بیاورم چی 

به چی هست! )می خندد(. 
بلد  را  کاری  گر  ا که  است  این  کار  در  اصولم  از  یکی 
نباشم قبول نمی کنم و از طرفی همیشه برای یادگیری 
زمان صرف می کنم و مطالعه دارم. با وجود تمام این 
فنی  و  تخصصی  کار  خودرو  تعمیرات  شغل  مسائل 
سخت تر  و  است  پیشرفت  حال  در  همیشه  و  است 

می شود. 

و  دارند  ترس  مکانیک ها  با  مواجه  در  مردم 
اطرافیان  یا  و  خود  که  می روند  جاهایی  همیشه 
کرده و راضی باشند. چطور به مردم  به آن مراجعه 

آسودگی خاطر می دهید؟
می دادند.  ارزش  خیلی  خدماتی  کار  به  قدیم  افراد 
به  آموزش  برای  را  خود  فرزندان  والدین  تابستان  در 
تعمیراتی ها می آوردند و اعتماد به صنف ما زیاد بود. 
گسترده است. خدمات بعد از  خدمات خودرو بسیار 
دو  به  مردم،  خودروهای  به  دهی  سرویس  یا  فروش 
خودروساز ها  را  آن  از  بخشی  می شود.  تقسیم  بخش 
موضوع  این  به  خیلی  متاسفانه  که  دارند  عهده  بر 
که نسبت به این موضوع  اهمیت نمی دهند و هر زمان 
نیز  را  دوم  بخش  نمی کنند.  توجه  می کنیم،  شکایت 

و  مهربان  چقدر  که  بفهمم  می شد  هم  تلفن  پشت  صدای  ادبی-از  و  فروزانفر 
کلمات را شمرده شمرده ادا می کند و موقع شنیدن با حوصله ای  صبور است. 
گوش می کند. حاج سید مصطفی سجادی عطار، مرد خود ساخته  مثال زدنی 
کرده،  کار  به سختی  یتیم شده،  کودکی  که در  صنف خدمات خودرویی است 
سال   55 از  بعد  باشد.  بازار  آبروی  توانسته  و  رفته  دانشگاه  و  خوانده  درس 
گردانش است. می گوید: »هنوز  فعالیت حاال او چتر حمایتی برای خانواده و شا
دانشجو هستم و از اینکه چیزی بیاموزم و بیاموزانم خیلی خوشحال می شوم«. 
و  سن  هم  کثر  ا خالف  بر  اما  می گذارد  سر  پشت  را  زندگی  از  دهه  هفتمین  او 
کار نکشیده، از موبایل هوشمند استفاده می کند و در روز  سال هایش دست از 

از خانه می گذراند. حاج آقای سجادی عطار مملو  بیرون  را  از ۱0 ساعت  بیش 
از انگیزه است و برنامه های زیادی در سر دارد. در طول مصاحبه وقتی از لزوم 
کارگاه های تخصصی اتحادیه خدمات خودرویی  آموزش صحبت می کرد و نتایج 
و  می زند  برق  چشم هایش  که  ببینیم  می توانستم  وضوح  به  می کرد  گو  باز را 
گفت وگو یک  کلمات را ادا می کند. آنچه در می خوانید حاصل  صدایش محکم تر 
ساعته با حاج سید مصطفی سجادی عطار، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف 

خدمات خودرویی است. 
و  خودرویی  خدمات  صنف  خودش،  سرگذشت  درباره  او  با  گفت وگو  این  در 

گپ زدیم.  بازارشان 

که تجربه 55 سال فعالیت در صنف خدمات خودرویی را دارد گفت وگو با سید مصطفی سجادی عطار 

کهنه تعمیراتی های مشهد تداخل صنفی؛ درد 

داستان
در محضر پیشکسوتان

کاری را بلد نباشم قبول نمی کنم  گر  که ا کار این است  یکی از اصولم در 
و از طرفی همیشه برای یادگیری زمان صرف می کنم و مطالعه دارم. 
کار تخصصی و فنی  با وجود تمام این مسائل شغل تعمیرات خودرو 
است و همیشه در حال پیشرفت است و سخت تر می شود



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد�/ 45شماره پنجم . بهمن و اسفند نودوهفت

که  می دهند  تشکیل  رسمی  مجوز  دارای  تعمیرکاران 
کارشان فقط در همین حوزه  دارای تخصص هستند و 
کاری تخصصی می باشد و تعمیر  است. تعمیر خودرو 
سریع  آموزش  یک  با  بتوان  که  نیست  کاری  ماشین 
کرد بلکه نیاز به آموزش زیاد  موتور خودروها را تعمیر 
کاس های آموزشی  و تخصصی دارد لذا ما با برگزاری 
منظم و تخصصی موارد مربوط به خودرو و تعمیر آن 
اساس،  همین  بر  می دهیم.  آموزش  کارآموزان  به  را 
کار  سیاست اتاق در سال آینده بها دادن به آموزش و 
مهم  این  از  یکسالی  ما  خوشبختانه  که  است  تجربی 
است  دانشکده  یک  من  تعمیراتی  هستیم.  جلوتر 
آموزش  به  مشغول  ساعات  تمام  در  من  گردان  شا و 
که  افرادی  و  نیرو  تربیت  حوزه  در  متاسفانه  هستند. 
کنند، سرمایه گذاری  کار  باید در حوزه تعمیرات خودرو 
کار و خدمات ارزش  گذشته به  درستی نکرده ایم. در 
و  نوجوانان  حضور  شاهد  تابستان ها  و  می دادند 
حرفه  کسب  جهت  خودرو  تعمیرگاه های  در  جوانان 
سازی  فرهنگ  و  فرهنگی  نظر  از  اما  بودیم  آموزش  و 
کمتر به آن توجه شده است.  نسبت به سایر شغل ها 
بپیچد  شهر  در  گر  ا می افتد،  اتفاق  که  منفی  کار  یک 
اینطور نیست،  کار خوب  ذهن به ذهن می شود ولی 

چون وظیفه است . 
کسب تجربه، تمام مکانیک ها  در حال حاضر به دلیل 
نامنظم  و  کنده  پرا آنها  آموزش  اما  دیده اند  آموزش 
به  دوره  هفت  کردیم.  منظم  را  آن  ما  که  است  بوده 
تمامی  از  پایان  در  که  کردیم  برگزار  هفته  یک  مدت 
فنی  کمیسیون  آزمون  کاس ها،  در  شرکت کنندگان 
فعالیت  مجوز  آزمون  در  شدگان  قبول  می گیریم. 
مجدد  باید  نمی شوند  موفق  که  آنهایی  اما  می گیرند 
دوره را بگذرانند. تمامی فعاالن این صنف مجوزهای 
گذراندن این دوره ها دریافت می کنند و  خود را بعد از 

کنند.  مردم می توانند به آنها اعتماد 
باال  سرویس،  مراحل  تمام  در  می تواند  مشتری 
مراحل  و  باشد  داشته  حضور  خود  خودروی  سر 
فقط  من  همکاران  که  آن  دوم  ببیند،  نزدیک  از  را 
کار نیستند! من و همکاران م حتی االمکان  تعویض 

کسی  ج اضافی برای  کنیم و خر سعی می کنیم تعمیر 
نتراشیم. 

دریافت  برای  تعمیرکاران  برخی  است  شده  شنیده 
پول بیشتر زمان بیشتری خودرو را در تعمیرگاه نگه 
که  می بندند  داد  قرار  یدک  کش ها  با  یا  و  می دارند 
حتما خودرو های تعمیراتی را به تعمیرگاه آنها ببرند. 

چرا شاهد یک چنین فعالیت هایی هستیم؟
شیر  ۴۰کیلو  بدهم  را  جوابتان  مثال  یک  با  بگذارید 
آن  نتیجه  می افتد  آن  در  موش  فضله  یک  که  داریم 
کار ما هم همین طور است.  بد شدن تمام شیر است. 
که  فردی  می پیچد.  شهر  در  زود  بد  اخبار  متاسفانه 
در  دهد  انجام  را  بدی  کار  و  باشد  نداشته  تخصص 
کار خوب، خوب  تمام سطح شهر خبرش می پیچد اما 

است و آن را وظیفه تعمیرکار می دانند. 
پیشکسوت ها و قدیمی ها تعهد بیشتری داشتند و به 
نداشتند  تخصص  کاری  در  گر  ا بودند  پایبند  مسائل 
آنکه  خاطر  به  امروزه  متاسفانه  اما  می کردند  سوال 
می  کنند  گیر  کار  وسط  ندارند  کافی  تجربه  اعضاء 
که  هستند  افرادی  دارند.  نیاز  کاس  به  بنابراین 
کسب  برای  و  کنند  آموزش  صرف  وقتی  نمی خواهند 
ج نمی دهند حتی انگیزه ندارند  تجربه حوصله به خر
طرفی  از  نمی کنند  هم  سوال  پیشکسوت ها  از  و 
باعث  افراد  این  که  برسند  پول  به  تنها  می خواهند 

بدنام شدن تعمیرکاران می شود. 
کار  گرد با زرنگی و پشتکار تجربه و  گذشته شا در زمان 
را از استادش به اصطاح می دزدید اما امروزه جوانان 
کسب آموزش نیستند. ما در تعمیر ماشین  حاضر به 
که باید هر فرد مبتدی برای  یک ۴حالت موتور داریم 
تعمیر آن را بداند اما متاسفانه جوانان ما به دنبال آن 

نیستند. 

هر  هستند  کسب  پروانه  و  جواز  دارای  که  افرادی 
چند سال یکبار باید تجدید دوره داشته باشند؟

زمانی  دوره  تجدید  نیست.  دوره  تجدید  به  نیاز  نه 
که تخلف و یا شکایتی در بین باشد.  الزامی می شود 

افراد  گر  ا اما  می شود  دیده  صنوف  تمام  در  تخلف 
تخلفی  خودرو  تعمیرات  صنف  در  کسب  جواز  دارای 
از سه شکایت داشته باشند  گر بیش  ا مرتکب شوند، 
مواقع  بعضی  در  و  کنند  شرکت  آموزشی  کاس  باید 
فنی  کمیسیون  مجدد  شوند  مجبور  است  ممکن 
لغو  شان  پروانه  تخلف  تکرار  صورت  در  که  بدهند 
و  نمی کنند  مراعات  هم  کسبه  برخی  البته  می شود. 
که  اقدامات آنها در تداخل با صنف دیگر قرار می گیرد 
و  نظارت  تا  هستند  مکلف  اتحادیه ها  زمینه  این  در 

برخورد داشته باشند. 
آموزش  زمینه  در  خودروسازان،  بعضی  متاسفانه 
که می خواهند  این دلیل  به  ندارند.  را  همکاری الزم 
نمایندگی های  در  و  انحصاری  را  محصوالت  تعمیر 
هرچند  دهند.  انجام  خود  فروش  پس از  خدمات 
تعداد نمایندگی های آن ها پاسخگوی نیاز این تعداد 
بسیاری  همچنین  نیست.  شده  تولید  خودروی 
قطعات  و  خودرو  فروش  به  فقط  نمایندگی ها  از 
نسبتا  آن ها  تعمیرگاهی  بخش  فعالیت  و  می پردازند 
سرگردان  نمایندگی ها  این  مشتری  است.  تعطیل 

جذب تعمیرگاه های ما می شود. 
که ابزار مخصوصی برای ارائه خدمت به این  در حالی 
مشتریان توزیع نشده و آموزش های الزم نیز به سایر 
کاری  تعمیرکاران داده نشده است. بنابراین نخستین 
کاس های  برگزاری  دادیم،  انجام  اتحادیه  در  ما  که 
متخصصانی  و  استادان  منظور  این  به  بود.  آموزشی 
برای  هستند،  فعال  ابزارسازی  واحدهای  در  که 
مکانیک ها  برای  و  می شوند  دعوت  آموزش  ارائه 

گرفته می شود.  آموزش هایی در نظر 
هیچ کدام  اعضا  این  است  این  ما  اولویت های  یکی از   
باید  افراد  این  همچنین  باشند.  نداشته  سوءسابقه 
و  می گذرانند  را  اتحادیه  شفاهی  و  کتبی  آموزش های 

بعد از شرکت در امتحان، عضو اتحادیه می شوند. 

شاهد تعدد تعمیراتی ها در بعضی مناطق هستیم. 
این تعدد مکان مشکلی به وجود نمی آورد؟

از نظر ما تعدد تعمیراتی ها در یک مکان مشکلی ندارد 
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که در بعضی مناطق برای تعمیرات خودرو از طرف  چرا 
اشکالی  مهم  این  لذا  هستند  شده  شناخته  مردم 
کار  کند.  کار  تر  دقیق  که  است  موفق تر  فردی  ندارد. 
باشد  تر  روز  به  کس  هر  و  است  علمی  ماشین  تعمیر 
بنابراین  دارد  بیشتری  آشنایی  جدید  آپشن های  با 

موفق تر است. 

وبفرمایید  بدهید  صنف  این  فعاالن  از  آماری  لطفا 
در جه بندی تعمیراتی ها بر چه اساس است؟

و  متراژ  مکان،  اساس  بر  تعمیراتی ها  درجه بندی 
استفاده  که  ابزارهایی  و  مغازه  داخل  دکوراسیون 
دو  و  یک  ممتاز،  درجه های  در  که  است  می کنند 
درجه بندی می شوند. بنده در حال حاضر درجه یک 

هستم. 
در  خودرو  تعمیرات  مجوز  دارای  واحدهای  تعداد 
بدون  قدر هم  2۵۰۰واحد است، شاید همین  مشهد 
گرد  که شا پروانه داشته باشیم. این ها افرادی هستند 
به  اقدام  خودشان  کوتاه  دوره  یک  از  بعد  و  بوده 

کردند.  فعالیت مجزا و زدن مغازه 

است.  صنفی  تداخل  تعمیرکاران  مشکالت  از  یکی 
که از این ناحیه  در مورد تداخل صنفی و مشکالتی 

دارید، برایمان بگویید؟
خودرو  تعمیرات  حوزه  در  صنفی  تداخل  متاسفانه 
که حتی یک آپاراتی معمولی  بسیار زیاد است تا جایی 
فعالیت  می کند.  اتومبیل  تعمیر  پذیرش  به  نیزاقدام 
من  همکاران  دغدغه  و  مشکل  بزرگترین  افراد  این 

می باشد. 
کش ها، نقاش ها، آپاراتی ها زیر  گذشته تمام سیم  در 
که اصناف  از یک دوره  اما بعد  نظر اتحادیه ما بودند 
دسته بندی شدند آنها در قالب صنوف دیگر درآمدند 
انژکتوری  سیستم  ترمز،  گیربکس  موتور  تنها  کنون  ا و 
و فعالیت های تخصصی تعمیرات زیر پوشش اتحادیه 

ما می باشد. 
که ما در تحریم هستیم و قطعات  شرایط طوری است 
تا  ام  گفته  همکارانم  به  بارها  من  است  گران  خودرو 
استفاده  آن  اصل  و  خودرو  داخل  لوازم  از  می توانید 
هم  کمتری  هزینه  و  می کند  کار  بهتر  خیلی  که  کنید 
وجود  سیستم  این  گذشته  در  دارد.  مشتری  برای 
خودرو  روی  دوباره  و  می شد  تعمیر  قطعه  و  داشت 
دستگاه  قطعه،  روانکاری  برای  حتی  می شد.  نصب 
بعد،  نسل های  در  اما  بود.  شده  ساخته  گریس خور 
که دیگر  کردند  خودروهای خارجی را به شکلی طراحی 

کیت تعمیری حذف و قطعات ِپِرسی شد. 
باز  خودرو  روی  از  پمپ آب  وقتی  حالت  این  در 
قطعات  باشد  قرار  گر  ا یا  شود.  تعویض  باید  می شود، 
هزینه  شود،  تعمیر  جعبه دنده  در  به کار رفته  مصرفی 
در حالی که  می کند  تحمیل  خودرو  مالک  به  را  باالیی 

تعویض این قطعات به صرفه تر خواهد بود. 
امروزه در اروپا نیز به استفاده از قطعات استوک روی 
که وارد می شود،  گیربکس استوک  آورده اند. این همه 
که هزینه تعمیر خودرو به صرفه  به همین دلیل است 

شود. 

تصور  می افتد  اتفاق  آن  برعکس  هم  مواقع  بعضی  در 
تصمیم  ۱۰ساله،  مثا  خودروی  یک  مالک  کنید 
کند  تعمیر  اساسی  به شکل  را  می گیرد خودروی خود 
سرحال  اصطاح  به  و  یابد  کاهش  آن  آالیندگی  تا 
شود. در این شرایط بی شک هزینه تعمیر و سرویس 
اساسی خودرو از خرید خود خودرو باالتر خواهد شد. 
ضمن این که بعد از صرف این هزینه، در زمان فروش 
کشید،  ج شده را روی قیمت خودرو  نمی توان پول خر
بنابراین چون  بازار مشخص است.  زیرا قیمت آن در 
یک  می دهند  ترجیح  مردم  نیست،  به صرفه  کار  این 

کنند.  خودروی جدید خریداری 
تعمیرات  صنف  در  تجربه  بدون  افراد  ورود  متاسفانه 
در  که  چرا  است  شده  مردم  نارضایتی  باعث  خودرو 
این وضعیت بد اقتصادی وقتی برای تعمیر خودروی 
فرد  یک  با  مواجه  صورت  در  می کنند  اقدام  خود 
هم  و  می دهند  بیشتری  هزینه  هم  غیرکارشناس 

خودروی خود را بدتر از روز اول تحویل می گیرند. 
بر اساس قانون نظام صنفی، هر صنف باید بر اساس 
کرده، فعالیت داشته باشد و در  که دریافت  پروانه ای 

غیر این صورت با آن برخورد می شود. 
کش و پر تاش هستند،   قشر مکانیک افرادی زحمت 
برای  که  کار تعمیرکار، بسیار سخت و تخصصی است 
اما  کند  صرف  را  زیادی  هزینه های  باید  آن  آموزش 
می کنند،  دریافت  االن  که  دستمزدی  متاسفانه 

مناسب نیست. 

علت شکایت ها بیشتر چه چیزی است؟
کم  و  تداخل ها  همین  دلیل  به  شکایت ها  بیشتر 
افراد است. جنس شکایت ها بیشتر به دلیل  تجربگی 
که افراد ماشین خود را به تعمیرگاه می برند اما  آن است 
تعمیری صورت نمی گیرد و شاید هم نسبت به روز اول 
کید  که ما به شهروندان تا بدتر شود. برای همین است 
تعمیرگاه های  به  را  خود  ماشین های  حتما  می کنیم 
که تمام اعضای ما دوره  کسب ببرند چرا  دارای پروانه 

کافی دارند.  گذرانده و تجربه  آموزشی را 

حرف آخر... 
بدهند،  بها  بیشتر  تجربه  کسب  و  آموزش  به  جوانان 
به  من  بودم  کار  این  در  جوانی  از  من  که  اونجایی  از 
خاطر آشنایی با زبان بارها با صاحبان خارجی خودرو 
فنی  مهارت  داشتم.  نظر  دل  با  و  می کردم  صحبت 
نیاز  تجربه  به  بیشتر  که  است  مختلف  شغل های  از 
و  داشتم  همکاری  اتحادیه  با  رابطه  همین  در  دارد. 

کردم.  کاس های آموزشی را برگزار 
نزدیک  همکاری  قدس  روزنامه  با  ماهی  چند  حتی 
کارشناس صفحه بازار خودرو روزنامه قدس  داشتم و 
کار  بودم اما به دلیل تغییر مدیریت روزنامه قدس این 

در حال حاضر انجام نمی شود. 
و  باشد  داشته  خروجی  که  دارد  ارزش  زمانی  من  کار 
هیئت  عضو  عنوان  به  من  کند  استفاده  آن  از  کسی 
و  باشم  داشته  کارایی  اعضا  برای  گر  ا اتحادیه  مدیره 
گر  ا تعمیرکار  عنوان  به  هستم.  مفید  بردارم  قدمی 
هستم.  مفید  دهم  انجام  احسن  نحو  به  را  خود  کار 
باید  دلرد.  بستگی  کار  آن  بازخورد  به  فرد  هر  فعالیت 
که با اتاق  به دنبال آموزش بود حتی با صحبت هایی 
از ایشان خواسته ام  اصناف و آقای بنا نژاد داشته ام 

کنیم.  کاس های تخصصی تری را در اتاق برگزار 
حتی  و  کارشناسی  کاردانی،  دوره های  باید  هم  ما 
کنیم.  برگزار  خود  فعالیت  خصوص  در  تر  تخصصی 
کار خود داشته  هر چه اعضا سواد بیشتری نسبت به 
داشت.  خواهند  بهتری  عملکرد  طرف  آن  از  باشند 

جامعه فنی مشهد را ارتقاء دهیم. 
گر می خواهیم به هدفمان برسیم باید توانایی خود   ا
قبال  در  را  وظایفمان  تا  ببریم  باال  را  اطرافیانمان  و 
و  آموزش  دهیم  انجام  احسن  نحو  به  مشتریانمان 
تا  می شود  باعث  جا  همه  در  انسانی  نیروی  بهسازی 
تغییرات سازمانی و محیط،  با  بتوانند متناسب  افراد 
کارایی  بر  و  داده  ادامه  را  فعالیتهایشان  مؤثر  به طور 
و  مداوم  کوشش  آموزش،  بنابراین  بیفزایند.  خود 
بهبود  برای  مدیریت  وسیله  به  شده  برنامه ریزی 

عملکرد ضروری است. 

داستان
در محضر پیشکسوتان
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گزارش تصویری
از اقدامات فرهنگی و آموزشی

مراسم روز درختکاری ویژه اصناف مشهد

برگزاری مراسم جشن چهل سالگی انقاب و حضور اصناف در راهپیمایی 22 بهمن
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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   ۱979 سال  در 
نخستین مرتبه بر می گردد به ژاپن در ۱98۶ و از سال ۲005 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 ۱ الی 9 بدون تکرار قرار 

گیرد.  قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی 9 بدون تکرار قرار 
گیرد.  قانون سوم: در هر ناحیه ۳×۳ جدول اعداد ۱ 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« ۴خانـه، »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:
۱. ارقام بیرون جدول، 

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

است. 
2. تمام ادوات 

به صورت افقی یا 
عمودی در اقیانوس 
قرار دارند و هیچ یک 

مورب نیستند. 
3. ادوات در این 

معما به هیچ وجه در 
همسایگی هم نیستند 

گوشه ها( )حتی از 
نکته ها:

۱. شکل ُپرشدگی 
خانه ها مهم است 

و ُپر بودن خانه ها با 
»دایره«، »نیم  دایره« 

یا »مربع« در صحت 
جواب تاثیر دارد. 
2. »ناویاب« یک 

معمای منطقی است، 
پس موقعیت ها را 

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  ۴. 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 ۱

ناویاب ۲

ناویاب ۳

ناویاب

آیا می دانید آیا می دانید 
ک ترین جانور  که خطرنا
جهان مگس معمولی 
که به خاطر  است؟ چرا
طرز زندگیش و نشستن 

روی مدفوع موجودات، 
بیشتر از هر جانور دیگری 

بیماری ها را منتقل می کند. 



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد�/ 49شماره پنجم . بهمن و اسفند نودوهفت

کاالها و خدمات نهایی تولید شده  افقی: ۱. باران اندک - ارزش ریالی ساالنه تمامی 
زنده - سرپوشی  آهک  ازمابهتران 2.  کشور-  اقتصاد یک  به قیمت های جاری در 
فاصله  حرف   - آسمانی  خرس   .۴ کاالها   - دادن  پرورش   .3 گرامی داشت   - زنانه 
کاسب داده شده - یکصد ویازده -  که به  - پذیرفته نشده - مادر فلزات ۵. لقبی 
مکان ۶. زن و فرزند - صوت ندا - سوغاتی اصفهان - ضروری ۷. تکان و جنبش 
به  را  کسی  و خاطره  نام  آن چه  پسوند مصدر جعلی 8.   - باجه   - نازک  - دیبای 
گوارش«+»ذره بنیادی« -  خ وسیله نقلیه 9. »عضوی از دستگاه  یادآورد - رویه چر
کاال با هدف فروش در زمان افزایش قیمت  کردن  روسیه سفید ۱۰. نت منفی - انبار 
باتری  انواع  از   .۱2 نوشتنی  درس  ترسو-   - اطاع رسانی  ابزار   .۱۱ پیشانی  چروک   -
گروهی  اتومبیل - پیمودن - نام قدیم آلمان - پرحرفی ۱3. میهمانی - سازمان یا 
و  ظرف هاست  ربطی ۱۴.  افعال  از  برعهده می گیرد-  را  پروژه  که مسئولیت هدایت 
که در فرایند تولید به ارزش  جمع آوند - رودخانه پرآب اروپایی- دفعه ۱۵. قیمتی 

کاالهای واسطه ای افزوده می شود - باشگاه فرنگی. 

که مبنای محاسبه آن به جای اسناد  عمودی: ۱. کابوس اقتصاد - مالیاتی است 
که  نصرانی  عابد   - سست   .2 می باشد  مالیاتی  ضرایب  و  قراین  مودی،  مدارک  و 
واحد   .3 محکم   - دید  محمد»ص«  حضرت  در  را  پیامبری  نشانه های  کودکی  در 
گونه های  که درآنیم ۴. برخی از  والیبال - بیرون دادن نفس فروبرده شده - روزی 
مایع   - کشور  اقتصاد  روزهای  این  آفت  و  است  تورم   - هستند  گزنده  بندها  این 
کویت ۶. شهری  کردنی مجلسی ها - خبرگزاری رسمی  دباغی ۵. صاحبان - تصویب 
که می تواند عقد  از آن ها  یا یکی  برای متبابعین  آذربایجان غربی - حقی است  در 
الزم را بر هم زند - شهری در استان مکه عربستان سعودی ۷. یاری طلبیدن - ا... 
کم حرف - عامت مفعول بی واسطه - بدگوی مردم - پایین  گفتن 8. طایفه  کبر  ا
نپذیرفتن   - ترحم طلب  آبروفروش  چک-  دسته  یکپارچه  صدور  سامانه   .9 بردن 
یونانی - هرچیز  الفبای  حرفی در  کار - حرف عصایی شکل ۱۱.  مجوز  زیرک ۱۰.   -
مناسب برای مسافرخانه مجلل - جهت جاروی قالی ۱2. واحد - عزیز عرب - رفقا 
گویش  کام شیوا - الیتناهی - دختر در  کارخانه ۱3.  کاالی دربسته  و دوستان - 
غ می رود - مبدا تاریخ مسلمانان - شهر مدفن دانیال نبی»ع« مر بچه لندن ۱۴. 
گفته  کسب وکار  یا  شرکت  یک  به   - »برند«  برای  شده  انتخاب  فارسی  برابر   .۱۵

کارآفرینی ایجاد شده است.  که معمواًل به تازگی و در نتیجه  می شود 

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 

کور در جزیره ای غیر مسکونی به تنهایی به مدت یک روز زندانی  یک مرد 
قرمز  تا  دو  و  سفید  تا  دو  که  است  قرص  چهار  وی  جیب  در  است.  شده 
مرد  هستند.  مشابه  کامال  ظاهری  نظر  از  رنگ،  در  بجز  قرص ها  هستند. 
دو  گر  ا مرد.  خواهد  گرنه  و  بخورد  قرمز  قرص  یک  و  سفید  قرص  یک  باید 
قرص هم رنگ بخورد هم خواهد مرد. اما ترتیب خوردن قرص مهم نیست. 

که زمان آزادیش فرا می رسد زنده بماند؟ کند تا فردا  کار  سوال: چه 
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کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی دستورالعمل اجرای طرح 

کارورز واحد پذیرنده 

شرایط احراز صالحیت پذیرنده

کارورزی از فنی و حرفه ای  • دارای مجوزفعالیت از دستگاه های اجرایی و مجوز 
و اداره تعاون باشد

ایشان  کسب  پروانه  صدور  از  سال  یک  می بایست  صنفی  پذیرنده  واحد   •
گذشته باشد

موجه  دلیل  بدون  کارورز  پذیرش  ادامه  از  ماه  دو  از  قبل  پذیرنده  گرواحد  ا  •
کارورز محروم میشود کند برای مدت یک سال از پذیرش  امتناع 

کاروزز، مجوز  کاهش نیروی بیمه شده در طول دوره پذیرش نیروی  • درصورت 
کارورزی وی باطل می گردد  پذیرش 

کار  • در صورتیکه طی دو سال متوالی واحد پذیرنه نسبت به افزایش نیروی 
ج می گردد ح خار اقدام ننماید از شمول اجرای طر

کند کاروز بیشتر نمیتواند پذیرش  • به ازای هر 3شاغل بیمه شده ۱ 

کار خود را از  کار ماهر می تواندنیروی  • واحد پذیرنده در صورت نیازبه نیروی 
کارورزان آموزش دیده در واحد خود تأمین نماید

کارورز لیسانس و باالتر توسط پذیرنده وی تا دو سال از  • درصورت استخدام 
پرداخت حق بیمه فرد استخدام شده معاف است

• طی گذراندن دور آموزش کاروز از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی معاف است

کارورز پرداخت نمی نماید • واحد پذیرنده هزینه ای بابت دستمزد 

کارورزان توسط دولت بیمه حوادث می شوند کلیه   •

کارورز مزایای طرح جهت واحد پذیرنده 

بنگاه های فعال اقتصادی خصوصی و تعاونی

دستگاه ناظر 

کار، تعاون و رفاه اجتماعی وزارت 

کارورز

و  لیسانس28سال  دیپلم2۵سال  فوق  کاروز  پذیرش  جهت  سن  کثر  ا حد   •
به  سربازی  خدمت  دوره  طول  اینکه  ضمن  است  سال   32 لیسانس  از  باالتر 

گردید شرایط فوق اضافه خواهد 

کارورزی  • بورسیه های دستگاه های دولتی، اتباع خارجی و موظفین دوره های 
ج می باشند ح خار از دامنه این طر

http// کارورزی  نام در سامانه  از زمان ثبت  اقل سه ماه  • سپری شدن حد 
karvarzi. mcls. gov. ir

کارورزنگذشته باشد ضمن اینکه طول دوره  غ التحصیلی  • بیشتر از ۵ سال از فار
خدمت سربازی به شرایط فوق افزوده می گردد

کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور • داشتن 

کارورزی بیشتر از دو ماه • عدم سابقه 

کار آموز شرایط احراز صالحیت 

• افزایش قابلیت اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال تجربه و مهارت در 
کار محیط 

کارآفرینی در دانش دآموختگان • ایجاد انگیزه اشتغال، 

• ارتقاء اخاق و صاحین حرفه ای دانش آموختگان

کارورزان به بنگاه های اقتصادی • فراهم نمودن زمینه انتقال دانش از 

اهداف طرح

کار کار ورزی و جویای  غ التحصیالن دانشگاهی متقاضی  کلیه فار

کارَورز
دستورالعمل اجرای طرح کارورزی



ا چون حل شود آسان شود مـّ عـَ مـُ

پاسخ معماهای این شماره

جواب جدول

جواب سودوکو سخت

جواب ناویاب ۳

جواب سودوکو متوسط

جواب ناویاب ۲

جواب سودوکو آسان

جواب ناویاب ۱

جواب تست هوش
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کور در جزیره: پاسخ معمای پیر مرد 

که در این حالت  کند و از هر کدام یک نصفه بخورد  باید چهار قرص را نصف 
که در مجموع می شود  دو قرص نصفه سفید و دو قرص نصفه قرمز خورده 

یک قرص سفید و یک قرص قرمز. 




