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یادداشت مدیرمسئول

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

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

کی ]نویسنده[: کیوسا رابرت 
کامی،  نا

الهام بخش برنده ها
و شکست دهندۀ بازنده هاست.

Robert
Kiyosaki

کاالهـای موجـود در بـازار وابسـتگی مسـتقیم  بسـیاری از 
ارز  خ  نـر بخواهیـم  گـر  ا دارد.  ارز  خ  نـر بـه  غیرمسـتقیم  و 
گذشـته،  ک قـرار دهیم، در طول یک سـال  نیمایـی را مـا
کشـور حداقـل دوو نیم برابـر شـده اسـت. پـس  خ ارز در  نـر
کـه تولیـد آن هـا وابسـته بـه مـواد  کاالهایـی  بـدون تردیـد 
دسـتخوش  شـرایط  ایـن  در  اسـت،  بـوده  وارداتـی  اولیـه 

گرفته انـد. تغییـر قیمـت قـرار 
کاالهای مختلف  خ ارز موجـب افزایش قیمـت  افزایـش نـر
شـده اسـت. ازسـوی دیگر سـطح درآمـد مـردم نیـز تغییـر 
در  کاالهـا  خ  نـر هرچـه  بالطبـع  و  اسـت  نکـرده  چندانـی 
شـیب افزایشـی بـوده، قـدرت خریـد مـردم در سراشـیبی 
کـرده اسـت. پـس طبیعـی بـه  کاهـش پیـدا  گرفتـه و  قـرار 
افزایـش  بـا  تعبیـر دیگـر  بـه  ایـن شـرایط متضـرر شـود.  از  بـازار  کـه  نظـر می رسـد 
سـود  و  درآمـد  درنتیجـه  و  می کنـد  پیـدا  کاهـش  مـردم  خریـد  میـزان  قیمت هـا 

می کنـد. پیـدا  کاهـش  توزیعـی  صنفـی  واحدهـای 
حفـظ  بـرای  اسـت،  گرفتـه  قـرار  آن  در  کشـور  کـه  شـرایطی  بـه  توجـه  بـا  کنـون  ا
بایـد  موجـود،  اشـتغال  حفـظ  و  بیـکاری  از  جلوگیـری  و  صنفـی  واحدهـای 
کنیـم. قسـمت ویـژه ای  سیاسـتی جدیـد و متناسـب بـا شـرایط، تعییـن و اجـرا 
از اصنـاف ایـران را واحدهـای تولیـدی تشـکیل می دهنـد. 20درصـد واحدهـای 
گـر تقویـت شـوند و حمایـت بیشـتری  کـه ا کشـور تولیـدی هسـتند  صنفـی سـطح 
کـه در میـان واحدهـای صنفـی توزیعـی بـه  از آن هـا بکنیـم، بخشـی از مشـکاتی 

اسـت، جبـران می شـود. آمـده  وجـود 
کـه البتـه خوشـایند نیسـت. چندیـن  دراین زمینـه تجربـه  ای ارزنـده هـم داریـم 
گسـترش پیدا  کشـور سـرریز و واردات  کـه درآمدهـای نفتی در  سـال پیـش زمانـی 
کاالهای وارداتی ارزان قیمت را  کرد، خیلی  از واحدهای تولیدی، توان رقابت با 
نداشـتند و دچار خسـارت های عمده ای شـدند. قسـمتی از واحدهای تولیدی 
کـه تجربـه چندده سـاله در  به سـمت تعطیلـی رفتنـد و به ناچـار برخـی واحدهـا 
کسب وکارشـان حاضـر شـدند ماهیـت خـود را تغییـر  تولیـد داشـتند، بـرای حفـظ 
گرفتنـد؛ چـون از نظـر قیمت، تـوان رقابت با  دهنـد و فعالیـت توزیعـی را در پیـش 

کاالهـای وارداتی را نداشـتند.
توزیعـی  واحدهـای  یعنـی  کنیـم،  طـی  برعکـس  را  مسـیر  ایـن  بایـد  کنـون  ا امـا 
کمـی واحدهـای توزیعـی نیـز  کـه رشـد  کننـد؛ چرا به سـمت تولیدی شـدن حرکـت 
در بازار ایران متناسـب با ظرفیت و نیاز بازار نبوده اسـت. به صورت اسـتاندارد در 
کشـورهای توسـعه یافته بـه ازای هـر 125 شـهروند، یـک واحـد صنفـی وجـود دارد؛ 
کشـور مـا بـه ازای هـر 26 شـهروند، یـک واحـد صنفـی فعـال اسـت.  درحالی کـه در 
بــا وضعیــت رکــود اقتصــادی، بــدون تردیــد درآمــد برخــی واحدهــای  کنــون  ا
جمــع آوری  و  تعطیلــی  جــز  راهــی  درنتیجــه  و  می کنــد  پیــدا  کاهــش  توزیعــی 
ــه ســال ها  ک ــد مســیری را  ــد. در چنین شــرایطی بای پیش رویشــان باقــی نمی مان
کنــون نقــش  کــه تا کنیــم؛ یعنــی واحدهایــی  پیــش رفتیــم، این بــار برعکــس طــی 
کننــد. در شــرایط فعلــی بــا  توزیعــی داشــتند، به ســمت تولیدی شــدن حرکــت 
کشــور  خ دالر، فعالیــت تولیــد و صــادرات مزیــت رقابتــی  توجــه بــه افزایــش نــر
گــر زنجیره هــای  ماســت. ا
ثــروت  تولیــد  بــرای  ارزش 
کشــور  در  به درســتی 
می توانیــم  بگیــرد،  شــکل 
عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال از 
طریــق تولیــد، بــا اســتفاده 
درآمدزایــی  صــادرات،  از 
بــرای  خوبــی  ارزآوری  و 

کنیــم. ایجــاد  کشــور 

علی آن شیر خدا شاه عرب  الفتی داشته با این دل شب
دل شب محرم سّراهلل است گاه است  شب ز اسرار علی آ

یکی دید گرچه او نیز به تار شب علی دید به نزدیکی دید 
جوشش چشمه عشق ازلی شب شنفته ست مناجات علی 

روی بر سینه دیوار خراب شاه را دیده به نوشینی خواب 
سر دهد ناله زندانی خاک قلعه بانی که به قصر افالک 

ید زار می فشاند زر و می گر اشکباری که چو شمع بیزار 
دردمندی که چو لب بگشاید  در و دیوار به زنهار آید

مسجد کوفه هنوزش مدهوش کلماتی چو در آویزه گوش 
چشم بیدار علی خفته نیافت فجر تا سینه آفاق شکافت  

بشکند نان جوین افطار روزه داری که به مهر اسحار 
می برد شام یتیمان عرب یکی شب   ناشناسی که به تار

می کشد بار گدایان بر دوش پادشاهی که به شب برقع پوش 
نشد افشا که علی بود و علی تا نشد پردگی آن سّر جلی  

می کند در ابدیت پرواز شاهبازی که به بال و پر راز  
در دل شب بشکافد دل شیر شهسواری که به برق شمشیر  

خفت در خوابگه پیغمبر عشق بازی که هم آغوش خطر  
حلقه در شد از او دامنگیر ثیر   آن دم صبح قیامت تأ

که علی بگذر و از ما مگذر دست در دامن موال زد در  
ینبش دست به دامن که مرو ز شال شه وا شد و دامن به گرو  

که کمربند شهادت محکم شال می بست و ندایی مبهم  
می کند قاتل خود را بیدار پیشوایی که ز شوق دیدار  

سر به محراب عبادت منشق ماه محراب عبودّیت حق  
می کند چشم اشارت به اسیر می زند پس لب او کاسه شیر 

تو خدایی مگر ای دشمن دوست چه اسیری که همان قاتل اوست  
ها علٌیّ بشٌر کیف بشر در جهانی همه شور و همه شر  

خ وّصال خجل پیرهن از ر یه ی غّسال خجل   کفن از گر
جان عالم به فدای تو علی شبروان مست والی تو علی  

// محمدحسین شهریار

تولید، رمز پیروزی در جنگ اقتصادی 

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق
اصناف مشهد
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یادداشت سردبیر

دگراندیشـــی،  یـــا  دگرخواهـــی  و  اجتماعـــی  مســـئولیت 
یـــک رســـم و ســـنت حســـنه در اتـــاق اصنـــاف اســـت. 
اصنـــاف دارای پیشـــینه تاریخـــی و اصالـــت قدیمی در 
جامعـــه بـــوده و ایـــن ســـنت حســـنه یکـــی از عرف هـــا 
به عنوان مثـــال در  اســـت؛  اولیـــه در جامعـــه  اصـــول  و 
به عنـــوان  اصنـــاف  قرض الحســـنه،  وام  دادن  زمینـــه 
درواقـــع  و  خیـــر  امـــور  انجـــام  در  پیشـــگام  و  خیـــر 
و  گرفتارنـــد  کـــه  مردمـــی  درخصـــوص  دگراندیشـــی 

اســـت. و...  دارنـــد  مالـــی  مشـــکات 
تبدیـــل  یـــک اصـــل در جامعـــه  بـــه  امـــور خیـــر  امـــروزه 
شـــده اســـت. بعضـــی از شـــرکت ها و ســـازمان های بزرگ 
و  اقدامـــات  اجتماعـــی،  مســـئولیت  دربـــاره  اجتماعـــی 
کارنامـــه مثبتی در جامعـــه برای  کـــه درپـــی آن  فعالیت هایـــی انجـــام داده انـــد 
کودکان بی سرپرســـت  آن هـــا رقم خـــورد؛ یعنی هزینه هـــای یک خیریـــه، هزینه 
کمک های اجتماعـــی انجام می دهند  و هزینـــه معلـــوالن را متقبل می شـــوند و 

کـــه مســـئولیت اجتماعـــی یا دگراندیشـــی نـــام دارد.
کاســـبان در بازارچه احساس  قدیم در بازار رســـم معروفی وجود داشـــت. وقتی 
کمتـــر فـــروش داشـــته، خودشـــان را بـــا چرتکـــه  کاســـب دیگـــر  می کردنـــد یـــک 
کن  مشـــغول حســـاب وکتاب می کردنـــد و به مشـــتری می گفتند از فانـــی خرید 
کاســـب هـــم دســـتاف و فروش  کار را انجـــام می دادنـــد تـــا آن  و بـــه قصـــد ایـــن 
که به عنـــوان یک  کار نوعـــی مســـئولیت اجتماعـــی اســـت  داشـــته باشـــد. ایـــن 

گیرد. کنونـــی جامعـــه موردتوجه قـــرار  اصـــل باید در شـــرایط 
ایـــن احســـاس مســـئولیت از پیش کســـوتان بـــه ما به ارث رســـیده اســـت. یکی 
کـــه مســـئولیت اجتماعـــی را بـــرای مـــا ایجـــاد می کنـــد و بایـــد به آن  از مســـائلی 
کـــه متأســـفانه  کـــرد، حـــوادث غیرمترقبـــه ماننـــد زلزلـــه و ســـیل اســـت  توجـــه 
خ داد. در ایـــن حادثه باز هم اصناف بـــه اندازه همت  همیـــن چندوقت اخیـــر ر

خـــودش اهتمـــام ورزیدند.
کرد جامعـــه صنفی ما میراث دار خوبی نســـبت به رســـوم  اتفاقـــات اخیر ثابـــت 
کســـب وکار اســـت. و این پیشـــینه تاریخـــی را به عنوان  پیش کســـوتان در حـــوزه 
که همیشـــه در همه مســـائل  کردند و ثابت شـــد  یـــک اصـــل و ارزش نماســـازی 
چـــه مســـائل حـــوزه امنیت مـــردم، جامعـــه، جنـــگ اقتصـــادی و در شـــرایطی 
کننـــد جامعه نیـــاز بـــه تغییروتحـــول دارد، اصناف به عنـــوان یک  کـــه احســـاس 
مســـئولیت اجتماعی این مســـائل را احســـاس می کند و همیشـــه پیشرو است. 
در مســـائل اقتصـــادی تـــا مشـــارکت عمومـــی، همبســـتگی اصناف و احســـاس 
مســـئولیت اجتماعـــی نباشـــد، مـــا نمی توانیـــم مســـائل و مشـــکات اقتصادی 

کنیم. را حـــل  مردم 
که نســـبت به درمان  گروه های زیادی داریم   در بحث ســـیل، زلزلـــه، جنگ و...، 
که بضاعـــت درمانـــی ندارند، اقـــدام می کننـــد و با خود اتـــاق اصناف  اشـــخاصی 
کارخیر هســـتند، بحث خیرین یک مســـئله  که محرک خیریـــن و  ارتبـــاط دارنـــد 
که اصنـــاف آن را بـــه طور غریـــزی انجـــام می دهد.  فرهنگـــی و اجتماعـــی اســـت 
مســـئولیت اجتماعی اســـاس فهم زایـــی و محرومیت زدایی اســـت. همه عوامل 
که نســـبت به جامعه احساس مســـئولیت  ذکرشـــده ارکان اصالت اصناف اســـت 

می کنند و احساساتشـــان نســـبت به شـــرایط جریحه دار می شـــود.

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 جامایکا:
گنده".  کنی، به تمساح نگو "دهن  که از رودخانه عبور  قبل از آن 
کن.  کن و با او مدارا  کسی نیاز داری، او را تحمل  تفسیر: تا وقتی به 

کفالت عام دارد  اصناف نسبت به جامعه احساس 

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف
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گزارش
سومین اجالس هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران

نقش اصناف در رونق تولید
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران دربــاره نتایــج ایــن اجــاس 
ــتری  ــز بیش ــور تمرک ــاس روی دو مح ــن اج ــت: در ای گف
داشــتیم. در مباحــث اقتصــادی روی نقــش اتاق هــای 
اصنــاف بــرای تحقــق شــعار ســال جدیــد یعنــی رونــق 
دراین زمینــه  اصنــاف  نقــش  کردیــم.  تمرکــز  تولیــد 
کوچــک  بنگاه هــای  معتقدیــم  اســت.  تعیین کننــده 
صنفــی به دلیــل ســطح اشــتغال سریعشــان می تواننــد 
توزیــع هــم  از ســمتی نظــام  کننــد؛  کمــک  تولیــد  بــه 

می توانــد در رونــق تولیــد تأثیرگــذار باشــد.
بــا توجــه  ســعید ممبینــی ادامــه داد: درهمین راســتا 
کشــور، مقــرر شــد  بــه ظرفیــت  اصنــاف ایــران در اقتصــاد 
کــه برنامه هایمــان را تــا پایــان اردیبهشــت ماه تدویــن و 
کنیــم. طبــق توافــق  بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه 
ح اتــاق  و دســتور رئیــس مجلــس شــورای اســامی، طــر
اصنــاف به عنــوان بخشــی از برنامــه وزارتخانــه صنعــت، 

معــدن و تجــارت اجرایــی خواهــد شــد.

توافق برای اصالح قانون
اصــاح  بــرای  صورت گرفتــه  بررســی های  دربــاره  وی 
اتــاق  نماینــدگان  اجــاس  در  صنفــی  نظــام  قانــون 
گفــت: پــس از تصویــب قانــون نظــام صنفــی  ایــران نیــز 
وارد  قانــون  ایــن  بــه  زیــادی  ایرادهــای  ســال92،  در 
گــر قــرار بــود اصــاح ایــن قانــون از طریــق ارائــه  شــد. ا
اســامی پیگیــری شــود،  بــه مجلــس شــورای  الیحــه 
رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب بســیار زمان بــر می شــد و 
ممکــن بــود در ایــن دوره از مجلــس شــورای اســامی بــه 
ســرانجام نرســد. درهمین راســتا بــا توجــه بــه توافقــی 
شــورای  مجلــس  در  مرتبــط  کمیســیون های  بــا  کــه 
اســامی انجــام شــده اســت، پیشــنهادهای اصاحــی 
ح، بــه مجلــس  در قانــون نظــام صنفــی در قالــب طــر

ارائــه شــده اســت.
ابرازامیــدواری  ضمــن  ایــران  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
بــرای انجــام اصاحــات ســریع قانــون نظــام صنفــی در 
مجلــس دربــاره ایــن اصاحــات توضیــح داد: در قانــون 
هیئت رئیســه  در  فــرد  هــر  عضویــت  صنفــی،  نظــام 
شــده  محــدود  دوره  دو  بــه  صنفــی  اتحادیه هــای 

رفع کــردن  ح،  طــر در  اصاحــی  مــوارد  از  یکــی  اســت. 
قانــون  طبــق  همچنیــن  اســت.  محدودیــت  ایــن 
پنــج  از  متشــکل  صنفــی  اتحادیــه  هــر  هیئت رئیســه، 
شهرســتان ها،  از  بســیاری  در  درحالی کــه  اســت؛  نفــر 
مشــکل  دچــار  تعــداد  ایــن  تأمیــن  بــرای  اتحادیه هــا 
ح هــای پیشــنهادی ایــن اســت  هســتند و یکــی از طر
کاهــش  کــه تعــداد اعضــای هیئت رئیســه بــه ســه نفــر 

کنــد. پیــدا 

برگزاری نمایشگاه های عرضه
با صالحدید اتاق های اصناف 

ممبینــی در ادامــه افــزود: دیگرموضــوع موردبحــث در 
قیمت هــا  تعدیــل  در  اصنــاف  نقــش  ســوم،  اجــاس 
و ایجــاد ثبــات در بــازار بــود؛ البتــه معتقدیــم اصنــاف 
تنهــا  اساســی  کاالهــای  از  بســیاری  قیمت گــذاری  در 
نقــش توزیعــی دارنــد و نوســانات قیمتــی در ایــن قســم 
کاالهــا به خاطــر تأمین نشــدن بموقــع بــوده اســت. از 
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ایجــاد آرامــش در بــازار مــاه مبــارک 
به موقــع  اساســی  کاالهــای  گــر  ا داد:  ادامــه  رمضــان 
تأمیــن شــود، آرامــش و ثبــات قیمــت در بــازار ایجــاد 
مهــم  ایــن  انجــام  بــرای  را  اصنــاف  کــه  چرا می شــود؛ 
بــه  دراین زمینــه  مشــکلی  و  کرده ایــم  ســازمان دهی 

وجــود نخواهــد آمــد.
برپایــی  دربــاره  ایــران  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
مــاه  از  پیــش  کاال  مســتقیم  عرضــه  نمایشــگاه های 
گفــت: امــروز در اجــاس نماینــدگان  مبــارک رمضــان نیــز 
اتاق هــای  کــه  شــد  تصویــب  ایــران  اصنــاف  اتــاق 
بــا  بومی شــان  شــرایط  و  صاحدیــد  بــه  بنــا  اصنــاف، 
هماهنگــی اســتانداران و رؤســای ســازمان های صمــت 
در استانشــان، نمایشــگاه عرضــه مســتقیم را پیــش از 
ح هــای فــروش  ــا طر کننــد ی ــزار  مــاه مبــارک رمضــان برگ
به معنــی  ایــن  البتــه  دهنــد.  ســامان  را  فوق العــاده 
و  نیســت  کشــور  سراســر  در  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری 
ممکــن اســت برخــی اتاق هــای اصنــاف بــا توجــه بــه 
باشــند. نداشــته  چنین برنامــه ای  شهرشــان  شــرایط 
بــازار  بــر  نظــارت  ح هــای  طر بــه  اشــاره  بــا  ممبینــی 
ممکــن  شــرایطی  هــر  در  گفــت:  اصنــاف  اتــاق  در 

باشــند؛  داشــته  وجــود  بــازار  در  متخلفانــی  اســت 
ح  درهمین راســتا در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان طــر
تشــدید بازرســی اصنــاف را در سراســر ایــران خواهیــم 
کاالهــا را بیــش از قیمــت  کــه  داشــت و بــا متخلفانــی 

شــد. خواهــد  برخــورد  می فروشــند،  مصــوب 

افزایش ۲۵ درصدی میزان فروش های فوق العاده
رئیـــس اتـــاق اصنـــاف ایـــران در خصـــوص برگـــزاری 
کـــرد:  فروش هـــای فوق العـــاده در ســـال 9۷ اظهـــار 
در اســـفند ســـال 9۷ حـــدود ۸ هـــزار و ۳5۳ واحـــد 
کـــه نســـبت  کشـــور داشـــتیم  فـــروش فوق العـــاده در 
ـــه  ک ـــه ســـال 96 حـــدود 25 درصـــد افزایـــش داشـــته  ب
اتحادیه هـــا  و  اصنـــاف  بیشـــتر  مشـــارکت  از  کـــی  حا
راســـتا  ایـــن  در  و  اســـت  بـــازار  تنظیـــم  مســـاله  در 
اســـتان  و  واحـــد   520 و  هـــزار   2 بـــا  فـــارس  اســـتان 
خراســـان رضـــوی بـــا 916 واحـــد بیشـــترین فـــروش 

داشـــتند. را  فوق العـــاده 
ســعید ممبینــی در خصــوص برگــزاری نمایشــگاه های 
کــرد: در اســفند ســال 9۷  بهــاره در اســفند 9۷ تصریــح 
کشــور بــا 15 هــزار ۸۴۳  حــدود 1۳۸ نمایشــگاه بهــاره در 
غرفــه برگــزار شــدکه نســبت بــه ســال قبــل حــدود ۳۸ 
ــبت  ــه نس ــداد غرف ــد از نظــر تع ــداد و 2۸ درص از نظــر تع
کرمانشــاه بــا  کاهــش داشــته و اســتان  بــه ســال قبــل 
برگــزاری 1۴ نمایشــگاه و اســتان هرمــزگان بــا برگــزاری 
کرده انــد. 12 نمایشــگاه بیشــترین نمایشــگاه را برگــزار 
ــی  ــاده ی ــای فوق الع ــداد فروش ه ــرد: از تع ک ــد  کی وی تا
کیــف و  ک و  کــه برگــزار شــده ۳۷ درصــد در حــوزه پوشــا
کفــش، 2۳ درصــد خشــکبار و شــیرینی، 1۷ درصــد مــواد 

توزیعی   نظام  در  صنفی  واحدهای  ریشه داربودن  و  کشور  در  صنفی  واحد  3میلیون  وجود  سلطانی- 
کرده است. اتاق های اصناف، پارلمان  کشور، نقش مهمی را برای اتاق های اصناف در اقتصاد کشور ایجاد 
که در اختیار دارند، یکی از بازیگران  کشور هستند و با قدرت چانه زنی و بدنه ای  بخش خصوصی در اقتصاد 
اتاق اصناف  کشور محسوب می شوند. اجالس هیئت نمایندگان  اصلی در سیاست گذاری های اقتصادی 
کمیسیون های این هیئت یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار درهمین رابطه است. در نهمین روز  ایران و 
از اردیبهشت ماه سومین اجالس از هفتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران با دستورکار انتخاب 
کمیسیون های آن در مشهد برگزار شد. این اجالس هر سه ماه برگزار می شود و موضوعات مهمی  اعضای 

مثل بررسی تراز بودجه اتاق اصناف ایران جزو دستورجلسات آن است.

اصالح قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس
ســـومین اجالس هیئـــت نمایندگان اتاق اصناف ایران در مشـــهد برگزار شـــد
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ــی  ــد موادپروتین ــوینده و 10 درص ــد ش غذایــی ، 1۳ درص
عرضــه داشــته انــد.

برآورد ۱۳ هزار میلیاردی از خسارت سیل به اصناف
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران در خصــوص میــزان وارده 
از  وارده  گفــت: خســارت  بــه اصنــاف  خســارت ســیل 
ــه واحد هــای صنفــی بیــش از 1۳ هــزار میلیــارد  ســیل ب
کــه از ایــن میــان تنهــا ۳ هــزار  تومــان بــرآورد می شــود 
میلیــارد تومــان مربــوط بــه تخریــب ۳0 هــزار هکتــار از 
ع نیشــکر اســت. در جریــان ایــن اتفــاق حــدود ۳00  مــزار
کــه بــا پیگیری هــای انجــام  هــزار تــن شــکر آســیب دیــد 
شــده مجــوز واردات ۴00 هــزار تــن شــکر بــرای تأمیــن 

گرفتــه شــده اســت. ــازار  ب
کــرد: در ســیل اخیــر بیــش از ۸ هــزار و  ممبینــی تصریــح 
ــی از  ــوز برخ ــه هن ک ــد  ــیب دیده ان ــی آس ــد صنف ۸00 واح
شــهرها در اســتان خوزســتان مانند شــادگان، خرمشــهر 
ــر  ــان درگی ــده اند و همچن ــارت نش ــرآورد خس ــادان ب و آب
میلیــارد   1۷0 و  هــزار  یــک  کنــون  تا و  هســتند  ســیل 
اســت.  گرفتــه  صــورت  خســارت  پیش بینــی  تومــان 
کنــون بیــن ۳5 تــا ۴0 میلیــارد  کــه تا الزم بــه ذکــر اســت 
کمــک نقــدی و غیــر نقــدی از ســوی اصنــاف و  تومــان 
ــه مناطــق ســیل زده ارســال شــد. اتاق هــای اصنــاف ب
حجــم  بــودن  بــاال  بــه  توجــه  بــا  کیدکــرد:  تا ممبینــی 
ــه واحدهــای صنفــی در مناطــق  خســارت های وارده ب
بیمــه  خصــوص  در  خواســتاریم  دولــت  از  زده  ســیل 
گرفتــه  ایــن واحدهــا تصمیمــات مناســبی  مالیــات  و 
شــود و بــه اصنــاف قــول اســتمهال مالیــات و بیمــه ایــن 

واحدهــا داده شــده اســت.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان؛
کمک رسانی کمیته های اقتصادی برای تسریع  تشکیل 

هــدف  بــا  عراقــی  مهــدی  شــهید  اقتصــادی  »قــرارگاه 
و  اقــام  هدایــت  و  ارســال  و  آوری  جمــع  هماهنگــی 
کمکهــای اهدایــی صنــوف و ســازندگی مناطــق ســیل 
کــه غامرضــا  زده تشــکیل می شــود.« ایــن خبــری بــود 
کشــور در اجــاس  حســن پــور رئیــس بســیج اصنــاف 
گفــت: در اســتانها  کــرد و دربــاره آن  اتــاق ایــران اعــام 
کمیته هــای زیــر مجموعــه قــرارگاه اقتصــادی شــهید مهــدی عراقــی بــا مســئولیت 
ــا جمــع  ــاق اصنــاف و اتحادیه هــای صنفــی تشــکیل خواهــد شــد ت مســئوالن ات
گیــرد.  کمک هــای صنــوف بــه مناطــق ســیل زده ســرعت  آوری، ارســال و هدایــت 
گفــت: رونــق تولیــد مکمــل شــعار حمایــت  وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال 9۸ 
کاالی ایرانــی اســت. امســال فرصــت مناســبی بــرای حــل مشــکات 600 هــزار  از 

ــود. ــد ب ــدی خواه ــی تولی ــد صنف واح

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت؛
ایجاد صندوق مالی جهت تأمین مالی اصناف

»در پیگیــری حقــوق واحدهــای صنفــی خســارت دیــده 
اینکــه  اول  باشــیم.  رویکــرد داشــته  بایــد دو  از ســیل 
کنیــم و در مرحلــه دوم از دولــت  حتمــا از اصنــاف دفــاع 
تســهیات  درخواســت  دیــده  آســیب  اصنــاف  بــرای 
کنیــم.«. ایــن دیــدگاه از ســوی پیمــان زنــدی  باعــوض 
رئیــس مرکــز امــور اصنــاف و بازرگانــان وزارت صنعــت، 

ــد.  ح ش ــر ــران مط ــاف ای ــاق اصن ــاس ات ــارت در اج ــدن و تج مع
ـــت  ـــان را از دس ـــاف زم ـــک اصن ـــکیل بان ـــاب تش ـــه در ب ـــان آنک ـــا بی ـــدی ب ـــان زن پیم
داده ایـــم افـــزود: بـــا توجـــه بـــه فضـــا و شـــرایط فعلـــی بعیـــد اســـت توفیقـــی در 
ـــود  ـــع موج ـــه مناب ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــت آی ـــه دس ـــاف ب ـــک اصن ـــکیل بان ـــوص تش خص
در اصنـــاف و تجـــارب حاصـــل از فعالیـــت صندوق هـــای مالـــی فعـــال در نـــزد 
مالـــی  صنـــدوق  یـــک  تشـــکیل  پیشـــنهاد  اصنـــاف،  اتاق هـــای  و  اتحادیه هـــا 
ــاز  ــا مـــورد نیـ جهـــت تأمیـــن منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز صنـــوف و تخصیـــص وام هـ

بـــه ایشـــان می شـــود.

رئیس سازمان صمت خراسان رضوی؛
حضور بانوان در بخش اصناف رو به افزایش است

ایـــران  اصنـــاف  رویش هـــای  از  بســـیاری  »معتقـــدم 
صنفـــی  فعالیـــت  وارد  کـــه  اســـت  بانوانـــی  ســـوی  از 
شـــده اند. ایـــن نشـــان از حضـــور نیروهـــای جدیـــد در 
بـــه  لـــزوم توجـــه مدیـــران اتاق هـــای اصنـــاف  بـــازار و 
ایـــن موضـــوع را دارد.«. ایـــن دیـــدگاه از ســـوی راضیـــه 
علیرضایـــی رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
خراســـان رضـــوی در اجـــاس هیـــات نماینـــدگان اتـــاق اصنـــاف ایـــران بیـــان شـــد. 
گفـــت: الزم اســـت حساســـیت روســـای اتاق هـــای اصنـــاف  او در ایـــن جلســـه 
کمیســـیون های مختلـــف در اتـــاق اصنـــاف ایـــران بیشـــتر  اســـتان ها نســـبت بـــه 
شـــود و تکالیـــف مشـــترک بـــرای ســـازمان های صمـــت، اتاق هـــای اصنـــاف و 

نماینـــد. اتخـــاذ  کمیســـیون ها 
رئیـــس ســـازمان صمـــت اســـتان اظهـــار داشـــت: تفـــاوت اســـتان بـــه اســـتان 
آییـــن نامـــه اجرایـــی بـــرای صنـــوف منجـــر بـــه عملکـــرد چنـــد پـــاره شـــده و 
کـــردن آن هـــا معطـــل مانـــده اســـت. علیرضایـــی ادامـــه  اصـــاح و اســـتاندارد 
داد: ایـــن امـــر مشـــکاتی بـــرای بخـــش بازرســـی بویـــژه صنـــوف خدمـــات فنـــی 
کـــه نیمـــی از شـــکایات در اســـتان مربـــوط بـــه حـــوزه  کـــرده بـــه نحـــوی  ــاد  ایجـ

خدمـــات فنـــی اســـت.

نقل قول

سعید ممبینی:
در هر شرایطی ممکن 

است متخلفانی در 
بازار وجود داشته 

باشند؛ درهمین راستا 
در آستانه ماه مبارک 
ح تشدید  رمضان طر
بازرسی اصناف را در 

سراسر ایران خواهیم 
داشت و با متخلفانی 

کاالها را بیش  که 
از قیمت مصوب 

می فروشند، برخورد 
خواهد شد

سعید ممبینی:
 در قانون نظام 

صنفی، عضویت هر 
فرد در هیئت رئیسه 
اتحادیه های صنفی 
به دو دوره محدود 
شده است. یکی از 

موارد اصالحی در 
ح، رفع کردن این  طر

محدودیت است
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می شود  برگزار  ماه  سه  هر  ایران  اصناف  اتاق  نمایندگان  هیئت  اجالس 
جزو  ایران  اصناف  اتاق  بودجه  تراز  بررسی  مثل  مهمی  موضوعات  و 

دستورجلسات آن است.

ی
عت

شری
ی 

ض
مرت

ا: 
س ه

عک

گزارش تصویری
سومین اجالس هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران

گزارش تصویری اجالس هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران
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کشور هستند و با  اتاق های اصناف، پارلمان بخش خصوصی در اقتصاد 
که در اختیار دارند، یکی از بازیگران اصلی در  قدرت چانه زنی و بدنه ای 

کشور محسوب می شوند. سیاست گذاری های اقتصادی 

کمیسیون های اتاق اصناف ایران برگزار شد انتخابات 
کمیســیون های اتــاق اصنــاف ایــران یکــی از دســتور  برگــزاری انتخابــات اعضــای 
کــه در ســومین اجــاس  جلســات هفتمیــن دوره نماینــدگان اتــاق ایــران بــود 
کمیســیون های »تولیــد و تجــارت«، »بیمــه  از ایــن دوره انجــام شــد. اعضــای 
و مالیــات«، »بازرســی و نظــارت«، »برنامــه و بودجــه«، »قوانیــن و مقــررات«، 
»تشــکل ها و واحدهــای صنفــی« بــا رای هیئــت نماینــدگان اتــاق اصنــاف ایــران 
کــه تغییــر ســمت اعضــای هــر  ح ذیــل انتخــاب شــدند. الزم بــه ذکــر اســت  بــه شــر
ــزاری نخســتین جلســه مشــخص خواهــد شــد. کمیســیون ها پــس از برگ یــک از 

کمیسیون »تولید و صادرات«:
ــان؛ مهــدی باغســتانی، بهمــن پژوهــی، ســهراب رضایــی، علیرضــا حســنی  آقای

ــوی ــود موس ــادی و محم ــد فره ــان، محم ــن جوادی ــادی، فرزی صدرآب
کمیسیون »بیمه و مالیات«:

کشــاورز، محمدرضــا   آقایــان؛ حمیدرضــا تاجیــک، هاشــم اهلل دادیــان، افشــین 
فهیمــی، ســعید معصومــی، جلیــل زابلــی و غفــاری فارســان

کمیسیون »بازرسی و نظارت«:
آقایــان؛ ابوالفضــل محمــودی، یونــس حواســیان، جلیــل قهرمانــی، ســیروس 

فرجــی، محمــود صادق کیــا، حســین جنیــدی، موســی الرضا غفاریــان.
کمیسیون »برنامه و بودجه«:

کرمی وحید مهرپویان طارانی، شــعبان محمد  آقایان؛ مهدی طاهری فر، بهروز 
کرمــی. علیــزاده، ایــوب جمشــیدی، حمیدرضــا قاضــی زاده زاهــدی، عیســی 

کمیسیون »قوانین و مقررات«:
علــی  رمدانــی،  عبــاس  نصراللهــی،  اردشــیر  صدیــق،  میراســماعیل  آقایــان؛ 

رئیســی. عبدالحمیــد  اســبکوه،  منوچهــر  ناصــری،  ناصــر  مظفــری، 
کمیسیون »تشکل ها و واحدهای صنفی«:

ــژاد، بهــروز شــفیعی، ســید حســن  ــان؛ محســن الهــی زاده، محمدرضــا تقی ن آقای
ضیایــی، محمــد صدقــی، محمــد مهــدی غفوریــان و محمدجــواد معمارمقــدم. 

خبر ویژه
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کنید  گوشی دست دوم خودداری  از خرید 
گوشی های آیفون در بازار  زیرا 99 درصد 

ج با  که تمام آن ها در خار دست دوم بوده 
قطعات بی کیفیت بازسازی شده اند.

موبایلـی  مراقـب  کـه  اسـت  ایـن  توصیـه  »بهتریـن   
مرتضـی  جملـه  ایـن  باشـید!!«.  داریـد  دسـت  در  کـه 
کـه تعمیـرات  مهدیـزاده اسـت. او حـدود ۷سـال اسـت 
انجـام  بـه صـورت تخصصـی  را  موبایل هـای هوشـمند 
می دهـد. مهدیـزاده بدون تعارف می گویـد : مردم توان 
گـر تلفـن همراه شـان  خریـد موبایـل جدیـد را ندارنـد و ا

اسـت.  تعمیـر  اصلی شـان  اولویـت  شـود،  خـراب 
حتی  بعضی ها  که  می کند  اضافه  هم  را  نکته  این  او 
قید تعمیر را هم می زنند و بعد توضیح می دهد: برخی 
قطعه  یک  تعویض  هزینه  می بینند  وقتی  مشتریان 
اصلی مثل ال سی دی با قیمت موبایل در زمان خرید 
می شوند  پشیمان  هم  تعمیر  از  حتی  می کند  برابری 
که  قدیمی  نسل  موبایل های  از  می گیرند  تصمیم  و 

کنند.  نسخه جاوا دارد استفاده 
مشکل  تنها  را  خ  نر افزایش  موبایل،  کار  تعمیر  این 
بزرگ تر  دردسر  قطعات  نبود  می گوید:  و  نمی داند 
اپل سایر  و  گوشی های سامسونگ  از  غیر  به  ماست. 
کم و بیش دچار مشکل اند.  مدل ها در تأمین قطعات 
موبایل هــای  قطعــات  می دهــد :  ادامــه  مهدیــزاده 
کــه تقریبــا نایــاب اســت. او بــه مــردم  گمنــام  متفرقــه و 
توصیــه می کنــد: در خریــد موبایــل دقــت داشــته باشــند 
ــی های  گوش ــد.  کنن ــتفاده  ــر اس کارب ــر  ــای پ ــه از برنده ک
هــوآوی هــم درچنــد ســال اخیــر در بــازار ایــران موفــق 
بــه  نســبت  آن  قطعــات  خ  نــر بــودن  پاییــن  و  بــوده 

سامســونگ یکــی از مزایــای ایــن برنــد اســت. 

کــه  اســت  تعمیــرکاری  دیگــر  حســینی  امیرعلــی 
لــوازم  تعمیــرات  حســینی  کردیــم.  گفت وگــو  او  بــا 
می دهــد.  انجــام  را  هدفــون  مثــل  موبایــل  جانبــی 

اســت!«. شــده  ۴برابــر  حداقــل  »مشــتریان مان 
گرانــی در طــول هفتــه  حســینی  می گویــد: تــا پیــش از 
شــاید یــک نفــر بــرای تعمیــر هدفــون مراجعــه می کــرد و 
کننــد.  همــه ترجیــح می دادنــد بــه جــای تعمیــر، خریــد 

کــرده اســت.  امــا االن شــرایط تغییــر 
گارانتی  از  استفاده  برای  کسی  ادامه می دهد: قبا  او 
تعویض فلش مموری مراجعه نمی کرد اما االن در طول 

هفته حداقل ۴ مورد مشتری در این رابطه داریم. 

طول عمر مفید موبایل ۱8 ماه است
ایــن مســائل را بــا رئیــس اتحادیــه خدمــات تلفــن همراه 
گذاشــتیم. او بــا  و تجهیــزات مخابراتــی مشــهد در میــان 
کاالی چنــد دوام  گوشــی تلفــن همــراه یــک  بیــان اینکــه 
براســاس  موبایل هــا  همــه  مفیــد  عمــر  گفــت:  اســت 
در  و  شــده  تعریــف  مــاه   1۸ جهانــی  اســتانداردهای 
واقــع فــروش آن بــر مبنــای نــوآوری اســت و بــا توجــه بــه 
گوشــی همــراه ســه تــا چهــار  گرانی هــای اخیــر، قیمــت 
برابــر افزایــش قیمــت داشــته ایــن موضــوع باعــث شــده 
بــه  و  باشــند  نداشــته  خریــد  تــوان  مــردم  از  بســیاری 

کــردن روی آورنــد.  تعمیــر 
جــزو  موبایــل  می کنــد:  بیــان  حــداد  کبــری  ا افشــین 
کــه در میــان ســایر نیازهــای معیشــتی  ضروریاتــی اســت 

کــه مــردم بــه ایــن وســیله  دیــده نمی شــود در حالــی 
کارایــی دارد  کــه دو تــا ســه ســال  کاالیــی  نیــاز دارنــد و از 

می کننــد.  طوالنــی  اســتفاده های 

تداخل صنفی میان فروشنده و تعمیرکار
گوشی  حوزه  در  موجود  معضات  خصوص  در  وی 
تلفن همراه توضیح می دهد: قسمتی از این مشکات 
بر  اقتصادی  وضعیت  به  که  ماست  کنترل  از  ج  خار
که هزینه اجاره مغازه را  می گردد به عنوان مثال فردی 
کار تعمیر  در نمی آورد به دلیل رواج تعمیرات موبایل، 
که تخلف داشته باشد  را نیز انجام می دهد، در صورتی 
کسب  و  کار  چرا  که  می شود  معترض  کنیم  برخورد  و 
کرده ایم، در واقع به دنبال این پلمپ ها  او را تعطیل 

بحران های اجتماعی درست می شود. 
تجهیــزات  و  همــراه  تلفــن  خدمــات  اتحادیــه  رئیــس 
مخابراتــی اتــاق اصنــاف مشــهد ادامــه می دهد: بخشــی 
کــرد  کنتــرل  کــه می تــوان  از معضــات ایــن حــوزه را هــم 
بــه دلیــل عــدم اقــدام بــه موقــع مدیریــت نکردیــم، یکــی 

از ایــن حوزه هــا امــر آمــوزش اســت. 

ســرفصل های آمــوزش ی فنــی و حرفــه ای متعلــق بــه 
دهه 80 اســت

و  فنــی  آموزش هــای  بــه  انتقاداتــی  حــداد  کبــری  ا
گوشــی همــراه دارد و در ایــن بــاره  حرفــه ای تعمیــرات 
گفــت: مطابــق قوانیــن اصنــاف بایــد بــرای افــراد دارای 
پروانــه  موبایــل  تعمیــرات  حرفــه ای  و  فنــی  مــدرک 
کــه  آموزش هــای  کــه  حالــی  در  شــود  صــادر  کســب 
بــه آن هــا داده شــده متعلــق بــه دهــه ۸0 بــوده و بــه 

اســت.  نشــده  روزرســانی 
و  ســیک  آی  کدهــای  تعریــف  وجــود  بــا  افــزود:  وی 
متاســفانه  جدیــد  آموزشــی  ســرفصل های  پیشــنهاد 
ــاغ نمی کنــد از طرفــی  کدهــا را اب فنــی و حرفــه ای ایــن 
بــه دلیــل وجــود سیســتم آموزشــی ســنتی، بســیاری از 
بــار ایــن آموزش هــا و تکنولــوژی  اســاتید قدیمــی زیــر 

نمی رونــد.  نویــن 
تجهیــزات  و  همــراه  تلفــن  خدمــات  اتحادیــه  رئیــس 
به اینکــه  اشــاره  بــا  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  مخابراتــی 
اســت  زیــاد  بســیار  مــا  اتحادیــه  در  شــکایات  میــزان 
افــراد  شــکایت ها  ایــن  تمــام  دلیــل  می کنــد:  تصریــح 

جای خالی آموزش کارآمد در فنی و حرفه ای 
گزارشی از صنف تعمیرکاران موبایل؛ تداخل صنفی و محتوای آموزش قدیمی موجب افزایش شکایات مردمی شده است

روایت
گزارش میدانی از سطح شهر

خودنمایی   دیجیتال  کاالی  فروشنده  مغازه های  اغلب  شیشه  پشت  بزرگ  برگه هایی  روی  درشت  خطی  با  کلمه  دو  این  حاال  تخصصی«  »تعمیرات 
گرانی و تحریم بر زمین افتاد. تراژدی  که اولین قطعه از دومینوی  کنیم. دی ماه 96 بود  که الزم نباشد مفصل بیانش  می کند. قصه آنقدر تکراری هست 
خ را  که رکورد زنی در افزایش نر کاالیی بودند  گروه   کاالهای دیجیتال دیگر نیز اولین  کند. موبایل و  کاالها را 3برابر  خ اغلب  که نر کرد  گرانی آنقدر ادامه پیدا 
گر سیاست معیشتی مردم  کرد. ا کاهش پیدا  کاهش واردات به طور طبیعی قدرت خرید مردم  گرانی موبایل و  کردند. با  کاالها شروع  پیش و بیش از دیگر 

کرد.  کامل تغییر  تعویض موبایل در هر 2سال بود، بعد از افزایش قیمت ها این شیوه به طور 
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کی   کاالهای خورا خ  نر افزایش  از  ادبی- پس  مریم 
خ برخی از فروشندگان مواد غذایی  ثابت ماندن نر
باعث تعجب و البته نگرانی بود که حتی منجر به ساختن 
این موضوع شد.  پیرامون  شوخی در فضای مجازی 
به همین منظور برای آشنایی با روند نظارت بازرسان 
غذایی  مواد  عرضه  و  تولیدی  واحدهای  بر  بهداشت 
سراغ علی اصغر حسنی مدیر بهداشت محیط حرفه ای 
به  وی  با  و  رفتیم  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت وگو نشستیم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

مدیر بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
ابتدا به بحث نظارت بر واحدهای تولیدی پرداخت و 
کار بازرسان  گفت: نظارت بر شرایط محیطی در دستور 
ما قرار دارد و بعد شرایط بهداشت فردی از جمله داشتن 
می شود. بررسی  جسمانی  سامت  و  بهداشت  کارت 

کید کرد: طبق قانون مقررات بهداشت محیطی  حسنی تا
کز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و  مربوط به مرا
کی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  حمل و نقل مواد خورا
ماده1۳بهداشت،  آئین نامه  اساس  بر  عمومی  کن  اما و 
کنترل مواد  شرایط بهداشت فردی، بهداشت محیط و 

غذایی توسط بازرسان بررسی می شود.
گسترده بودن بحث سامت،  وی متذکر شد: به دلیل 

مواد قانونی دیگری از جمله ماده 6۸۸ قانون مجازات 
که بر اساس آن  اسامی نیز به این مهم پرداخته است 
که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته  هر اقدامی 
شود خاف است و شامل مجازات می شود. همچنین 
کار انجام شود، قوانین  که می تواند در محیط  تخلفاتی 
که به شرایط نگهداری مواد  مربوط به تعزیرات است 

غذایی و شرایط عرضه آن ها می پردازد.
پزشکی  علوم  بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه  مدیر 
بحث  در  اصناف،  اتاق  با  تعامل  در  داد:  ادامه  مشهد 
سیاستگذاری ها و اصاح فرآیندهای نظارتی از نقطه نظرات 
دوستان اتاق اصناف بهره  می گیریم و در طول سال باهم 
همکاری داریم و بازدیدهای مشترکی نیز انجام می دهیم. 
را در خراسان  ارگان  این  بازرسان  ادامه تعداد  وی در 
کرد: 19۸ تیم دو نفره در  رضوی ۳۸0 نفر اعام و بیان 
عرضه  و  تولیدی  واحدهای  بازرسی  و  فعالیت  حال 
قنادی،  از واحدهای  بازرسی  ایام  این  در  که  هستند 
کار قرار دارد  شله و حلیم پزان، رستوران ها در دستور 
.همچنین با توجه به اینکه مشهد شهر زیارتی است و 
در ماه مبارک رمضان میزبان تعداد بیشتری از زائران 
کن آبی و تفریحی به صورت  است، نظارت بر هتل ها، اما
می شود. انجام  اداری  غیر  و  اداری  ساعات  در  مرتب 

خبر

که فردی به عنوان مسئول یک  زمانی 
اتحادیه قرار می گیرد، رویکرد او در 

که در آن قرار دارد،  وضعیت صنفی 
تأثیرگذار است.

هر نفر  ۲ دوره امکان حضور در هیئت رئیسه 
کنون در  که هم ا اتحادیه  را دارد، البته افرادی 
اتحادیه های صنفی مشغول هستند ۲ دوره 

برای حضور در اتحادیه فرصت دارند.

نایــب رئیــس اتاق اصناف مشــهد از برگــزاری انتخابات  
داد  خبــر   9۸ ســال  در  مشــهد  صنفــی  اتحادیــه   50
گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تا کنــون انتخابــات 5  و 
اتحادیــه برگــزار شــده اســت. از ایــن میــان انتخابــات ۴ 
اتحادیــه شــامل »اغذیــه و پیتزا فروشــان«، »فروشــندگان 
و  میــوه  فروشــندگان  »صنــف  پزشــکی«،  تجهــزات 
تره بــار« و »صنــف فلــز کاران و تراشــکاران« بــه حــد نصــاب 
اعــام می شــود. بــه زودی  نتایــج آن  و  رســیده اســت 

ســید محســن خــاوری هاشــمی ادامــه داد: انتخابــات 
ــزار شــد امــا ایــن  ــه »میــخ و لوال فروشــان« نیــز برگ اتحادی
انتخابــات بــه حــد نصــاب رســید و تمدیــد شــد. الزم بــه 
ــاب  ــد نص ــی ح ــام صنف ــون نظ ــق قان ــه طب ک ــت  ــر اس ذک
یک ســوم  دوم،  و  اول  دوره  در  اتحادیه هــا  انتخابــات 
به عــاوه یــک نفــر از اعضاســت و در صــورت به حد نصاب 
نرسیدن در 2 دور اول، در دور سوم حد نصاب انتخابات 
بــود. خواهــد  نفــر  یــک  عــاوه  بــه  اعضــا  یک چهــارم 
وی بــا بیــان اینکــه اعتبارنامــه تمــام اتحادیه هــا مهلــت 
گفــت: طبــق قانــون 6 مــاه پیــش  از  آنکــه  قانونــی دارد، 
اعتبارنامــه اتحادیــه صنفــی بــه پایــان برســد بایــد فراینــد 
برگــزاری انتخابــات اتحادیــه آغــاز شــود و دعوت نامه هــا 

بــرای آغــاز ایــن فراینــد ارســال شــود.
ســال  در  افــزود:  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  نایب رئیــس 
ایــن  می شــود.  برگــزار  اتحادیــه   50 انتخابــات  جــاری 
فراینــد در مــاه مبــارک رمضــان متوقــف می شــود و بعــد 
انتخابــات   فراینــد  دوبــاره  مبــارک  مــاه  ایــن  اتمــام  از 

می گیریــم. ســر  از  را  اتحادیه هــا 

خــاوری هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق قانــون نظــام 
صنفــی مصــوب ســال 1۳92 هــر نفــر تنهــا 2 دوره امــکان 
گفــت: ایــن  ــه  را دارد،  حضــور در هیئــت رئیســه اتحادی
قانــون عطــف  بــه  ما ســبق نمی شــود، بنابرایــن افــرادی 
مشــغول  صنفــی  اتحادیه هــای  در  کنــون  هم ا کــه 
اتحادیــه  در  حضــور  بــرای  دوره   2 هســتند  فعالیــت  

فرصــت دارنــد.
کارگیــری بازنشســتگان نیــز  ــاره قانــون منــع بــه  وی درب
گفــت: ایــن قانــون شــامل حــال اتحادیه هــای صنفــی 
نمی شــود. بــا وجــود ایــن طبــق قانــون نظــام صنفــی 
کاندیداتــوری  کــه ســایر شــرایط  تنهــا افــراد زیــر ۷5 ســال 
بــرای انتخابــات را دارنــد در معــرض رأی اعضــای صنــف 

گرفــت. قــرار خواهنــد 

انتخابات 50 اتحادیه در سال 98 برگزار می شود

تشدید نظارت بهداشت محیط کار در رمضان

کارایــی  عــدم  بــه  کــه  هســتند  غیرمتخصــص 
کــن  اما طرفــی  از  برمی گــردد.  آموزشــی  سیســتم 
دارا  دلیــل  بــه  را  غیرمجــاز  تعمیــرات  ایــن 
و  کنــد  پلمــپ  نمی توانــد  فــروش  پروانــه  بــودن 
دســتگاه های اجرایــی نیــز عاقــه ای بــه ایــن عمــل 
را ندارنــد چــون تداخــل صنفــی بــه وجــود می آیــد. 
کنونــی  در واقــع وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی 
ــراد  ــا ایــن اف ــه ب ک مصلحت هــای را ایجــاد می کنــد 

نشــود.  برخــورد 

رشد 6 برابری شکایات 
کبــری حــداد آمــاری از میــزان شــکایات قبــل و  ا
ــا  گفــت: ت ــه داد و  گوشــی همــراه ارائ ــی  گران بعــد از 
قبــل از اردیبهشــت 1۳9۷ در هفتــه ۳0 شــکایت 
کــه ۷0 درصــد آن مربــوط بــه  بــه اتحادیــه می شــد 
تعمیــرات غیرمجــاز بــوده و ۳0 درصــد بــه مــوارد 
کــه قیمــت  دیگــر بــر می گشــت امــا از خــرداد بــه بعــد 
گوشــی همــراه افزایــش یافــت هــر روز 20 شــکایت 

کــه در هفتــه بــه 120 مــورد می رســد.  داشــتیم 
کــرد: ایــن حجــم از شــکایات موجــب  وی اضافــه 
کــه ســه روز در هفتــه بــه عــاوه یــک روز ویــژه  شــده 
بــرای رســیدگی بــه ایــن مــوارد اختصــاص دهیــم و 
ــه صــرف  ــرژی ایــن اتحادی در حــال حاضــر تمــام ان

ــود.  ــکایات می ش ــی ش بررس

توصیه هایی برای مشتریان 
رئیــس اتحادیــه خدمــات تلفــن همــراه و تجهیــزات 
خصــوص  مشــهددر  اصنــاف  اتــاق  مخابراتــی 
در  آن  قطعــات  کــه  موبایــل  متفرقــه  برندهــای 
برندهــای  کــرد:  تشــریح  نیســت  موجــود  بــازار 
از  بلکــه  نمی شــود  وارد  مســافری  دیگــر  متفرقــه 
ســازمان  و  می گیــرد  صــورت  شــرکت ها  طریــق 
کــه بــه ایــن شــرکت ها  صنعــت معــدن و تجــارت 
مجــوز می دهــد آن هــا را مکلــف بــه خدمــات پــس 
یعنــی  اســت  کــرده  قطعــات  تأمیــن  و  فــروش  از 
موظــف بــه ارائــه 1۸ مــاه خدمــات و 2 ســال تأمیــن 
گــر بــا  قطعــات هســتند و مشــتریان ایــن شــرکت ها ا
ــه  ــه اتحادی ــد می تواننــد ب کردن مشــکاتی برخــورد 
کنیــم  کننــد تــا دفاتــر آن شــرکت را مکلــف  شــکایت 
گوشــی جایگزیــن دهنــد یــا معــادل آن پولــی  تــا 

شــود.  پرداخــت 
خریــد  از  کــرد:  توصیــه  مــردم  بــه  حــداد  کبــری  ا
خــودداری  آیفــون  ویــژه  بــه  دوم  دســت  گوشــی 
گوشــی های آیفــون در بــازار  کنیــد زیــرا 99 درصــد 
بــا  ج  خــار در  آن هــا  تمــام  کــه  بــوده  دســت دوم 
گوشــی ارزان  قطعــات بی کیفیــت بازســازی شــده و 

کار نکــرده بهتــر از آیفــون دســت دوم اســت. 
فروشــگاه های  از  تنهــا  مــردم  کــرد:  کیــد  تا وی 
کــه برچســب ســال جــاری بــرای  مجــاز اتحادیــه 
گوشــی همــراه خریداری  فــروش و تعمیــرات را دارد 
کــه در  کننــد همچنیــن بــه مــوارد تســت موبایــل 
اســت  شــده  اشــاره  اتحادیــه  مجــاز  کتورهــای  فا

کننــد تــا مشــکلی پیــش نیایــد.  دقــت 
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فرادید
گزارش های صنفی اتاق اصناف مشهد

بازرسی از منظر آمار
و  دادســـتانی  پررنگ تـــر  حضـــور  بـــا  امســـال  البتـــه 
تشـــدید نظارت هـــا بـــر بـــازار، شـــرایط بهتـــری نســـبت 
بـــه ســـال های قبـــل مشـــاهده شـــد. از اول بهمـــن 250 
کـــه  کیـــپ ســـیار بازرســـی در اســـتان  کیـــپ ثابـــت و ۳00 ا ا
بیـــش از ۷5درصـــد آن هـــا در مشـــهد مســـتقر بودنـــد، 
کارشـــان را  کـــه  بـــرای نظـــارت بـــر بـــازار فعـــال شـــدند 
در  دادنـــد.  ادامـــه  جـــاری  ســـال  فروردین مـــاه  تـــا 15 
همیـــن  راســـتا شـــماره  تلفـــن12۴ و ســـامانه پیامکـــی 
آمـــاده  ســـاعته  بیســـت وچهار  به صـــورت   ۳000912۴
ح شـــکایات مـــردم شـــد. طبـــق آمـــار  پاســـخ گویی و طـــر
تعـــداد  اصنـــاف،  نظـــارت  واحـــد  ازســـوی  ارائه شـــده 
ــورد  ــری 965 مـ ــتاد خبـ ــی و سـ ــکایت های مردمـ کل شـ
ــزار و ۷0  ــات شناسایی شـــده، ۳هـ ــداد تخلفـ ــوده و تعـ بـ

ــت. ــورد اسـ مـ
در  نظارتی ارشـــادی  فرم هـــای  توزیـــع  ح  طـــر در 
واحد هـــای صنفـــی، تعـــداد 1250 برگـــه نظارتی ارشـــادی 
در محـــدوده ثامـــن بـــرای آشـــنایی بـــا ضوابـــط و قوانیـــن 
صنفـــی بـــا محوریـــت آمـــوزش بـــه واحد هـــای صنفـــی و 
جلوگیـــری از بـــروز تخلفـــات صنفـــی در آســـتانه نـــوروز 
9۸ و ارائـــه هرچه بهتـــر خدمـــات بـــه زائـــران و مجـــاوران 
حریـــم رضـــوی توســـط بازرســـی و نظـــارت اصنـــاف در 

ح نـــوروزی توزیـــع شـــده اســـت. ــاز پیشـــگیری طـــر فـ
صـــدور  و  قیمـــت  ج  در نظارتـــی  ح  طـــر همچنیـــن 
حقـــوق  رعایـــت  به منظـــور  صورت حســـاب 
فـــروش  در  بیشـــتر  شفاف ســـازی  و  مصرف کننـــدگان 
ح نـــوروز 9۸  و ارائـــه خدمـــات در فـــاز پیشـــگیری طـــر
توســـط تیم هـــای بازرســـی و نظـــارت اصنـــاف مشـــهد 
ح،  ــر ــن طـ ــرای ایـ ــد. در اجـ ــام شـ ــه انجـ ــد مرحلـ در چنـ
و  بررســـی  بـــه  اصنـــاف  نظـــارت  و  بازرســـی  تیم هـــای 
کتور هـــای خریـــد 950 واحـــد صنفـــی، میـــزان  کنتـــرل فا
محاســـبه ســـود مجـــاز و قیمت هـــای خرده فروشـــی و 
ج قیمـــت محصـــوالت واحـــد صنفـــی  رعایـــت قوانیـــن در
ح  ــر ــد. در ایـــن طـ ــات پرداختنـ ــر خدمـ ــه بهتـ ــرای ارائـ بـ
و  قیمـــت  ج نکـــردن  )در  9 کـــد  پرونـــده   ۳۴5 تعـــداد 

کـــد 10 )صادرنکـــردن صورت حســـاب( بـــه  خ نامـــه( و 1۷2 پرونـــده تخلـــف  نصـــب نر
شـــد. تنظیـــم  ریـــال   ۴۷5/6۷0/000 ارزش 

ــه ای در  ــی پایـــش منطقـ ــت تخصصـ گشـ ــداد ۳  ــه ای، تعـ ــای پایـــش منطقـ ح هـ در طر
محـــدوده 1. ثامـــن، 1۷ شـــهریور؛ 2. آزادشـــهر، قاســـم آباد؛ ۳. احمد آبـــاد، ســـجاد، در 
کـــه از ۴۳0 واحـــد بازرسی شـــده تعـــداد  ح نـــوروزی انجـــام پذیرفـــت  فـــاز پیشـــگیری طـــر

ـــد. گردی ـــم  ـــال تنظی ـــه ارزش 655/5۳۴/000 ری ـــف ب ـــرم تخل 95 ف
ــوع،  ــا تعییـــن رضایت منـــدی ارباب رجـ ــهر بـ ــروش ســـطح شـ ــای فـ ــی از واحدهـ بازرسـ
ارتباطـــات  تســـهیل  و  مختلـــف  واحدهـــای  در  ســـازمان  اداری  رونـــد  بررســـی 
شـــد.  انجـــام  کـــه  بـــود  نـــوروزی  ازجمله برنامه هـــای  مســـئوالن  بـــا  ارباب رجـــوع 
ازســـوی  شـــدیدتر  و  هر چه دقیق تـــر  کنتـــرل  و  نظـــارت  اعمـــال  دراین رابطـــه 
گزارش هـــای تخلـــف، از  دســـتگاه های متولـــی و دقت نظـــر مـــردم در انعـــکاس بموقـــع 

مـــی رود. به شـــمار  بـــازار  ثبـــات  و  کنتـــرل  در  ســـازنده  دیگرمؤلفه هـــای 
همچنیـــن ادارات صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان ها و نیـــز اداره تعزیـــرات حکومتـــی 
بـــا اســـتفاده از ســـامانه12۴ به صـــورت شـــبانه روزی مشـــکات اعام شـــده توســـط 
ـــد. بازرســـان اداره صنعـــت  ـــه حل وفصـــل آن می پردازن مـــردم را رســـیدگی می کننـــد و ب
کـــه اغلـــب از طریـــق تلفـــن بـــود، رســـیدگی و  ح شـــده توســـط مـــردم  بـــه مســـائل مطر
کردنـــد؛  کی اعـــام  کارشناســـان ایـــن ســـامانه در صـــورت نیـــاز نتایـــج رســـیدگی را بـــه شـــا
کارشناســـان و بازرســـان اداره صنعـــت و نیـــز ســـازمان حمایـــت از حقـــوق  البتـــه ایـــن 
مصرف کننـــدگان و تولیدکننـــدگان به صـــورت مســـتمر بـــه بررســـی واحدهـــای صنفـــی 
کاری رصـــد  پرداختنـــد و به طور کلـــی واحدهـــای صنفـــی را به ویـــژه در ایـــام پیـــک 
ــق  ــی از طریـ ــای صنفـ ــکایت از واحدهـ ــا شـ ــورد تخلـــف یـ ــام مـ ــورت اعـ ــد. در صـ کردنـ
ع وقـــت بـــه موضـــوع رســـیدگی  کتبـــی، در اســـر تلفـــن، مراجعـــه حضـــوری یـــا شـــکایت 
ـــا واحدهـــا، جریمـــه منظـــور شـــد. ـــراد ی ـــدام از اف ک ـــرای هـــر  شـــد و در صـــورت تخلـــف، ب

بازرسی از منظر مردم
کـــه نســـبت بـــه رفتـــار  ابوالفضـــل بافنـــد یکـــی از مســـافران نـــوروزی مشـــهد اســـت 
داشـــت.  شـــکایت  خریداری کـــرده،  کاالی  بـــاالی  قیمـــت  و  فروشـــنده  نامناســـب 
کـــرد: بعـــد از شـــکایت از  وی ضمـــن رضایـــت از نحـــوه پاســـخ گویی تعزیـــرات بیـــان 

فروشـــنده، بازرســـان بـــه محـــل وارد شـــدند و مســـئله حـــل شـــد.
هیئت هـــای رســـیدگی بـــه تخلفـــات صنفـــی تعزیـــرات حکومتـــی، یکـــی از مراجـــع 
ــا مراجعـــه  ــرای شـــکایت از واحدهـــای صنفـــی می شناســـیم. بـ ــه بـ کـ معروفـــی اســـت 
ــه  ــود مواجـ ــابه خـ ــری مشـ ــراد دیگـ ــا افـ ــاد، بـ ــن نهـ ــاختمان های ایـ ــر یـــک از سـ ــه هـ بـ
کـــه شـــکایتی از واحدهـــای صنفـــی دارنـــد. ســـازمان تعزیـــرات حکومتـــی،  خواهیـــد شـــد 
عمـــده همـــت خـــود را بـــر پیشـــگیری از ایجـــاد تخلفـــات به وســـیله تعییـــن آیین نامـــه 
گذاشـــته اســـت؛ بااین حـــال افـــراد بـــا مراجعـــه بـــه  خ نامـــه و نیـــز بازرســـی دائمـــی  و نر

مریم ادبی- همه ساله در ایام نوروز، اصناف و مردم خود را برای خریدهای آخر سال و تأمین مایحتاج نوروزی آماده می کنند و تکاپوی سال جدید از اوایل  
بهمن ماه آغاز می شود و به دنبال شلوغی بازار و افزایش تقاضای مردم، نظارت ها بر بازار سراسر کشور نیز تشدید می شود. برهمین اساس با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور و گرانی بسیاری از کاالها که ممکن است شرایط سوءاستفاده برخی اصناف سودجو را فراهم کند، نظارت بر بازار کاالها و خدماتی که در ایام 
نوروز بیشتر مورد استقبال مردم قرار می گیرد، از اول بهمن ماه آغاز شد تا شاید آرامش بیشتری در این بخش ایجاد و زمینه رضایت نسبی مردم فراهم شود.
همین مسئله  و  می شود  نوروزی  مسافران  و  زائران  میلیونی  پذیرای  رضا)ع(  امام  شریف  مضجع  وجود  به ُیمن  که  است  استان هایی  از  رضوی  خراسان 
به فروشندگان  اول  از همان روزهای  بازرسی  باشد. سازمان  برخوردار  از اهمیت بسزایی  نوروز،  ایام  به ویژه در  این استان  بازار  کنترل  موجب می شود 
کارگروهی  ح نظارتی نوروز،  کنار طر کاالها باشند. خوشبختانه امسال در  کاالهای اساسی در مشهد هشدار داد مراقب تخلف های احتمالی در فروش این 
کاالهای اساسی ازجمله برنج، روغن  کرد؛ بنابراین با فروشندگان  گران فروشی، احتکار و قاچاق ورود  با محوریت دادستانی مشهد نیز در بخش مبارزه با 

گرفت. که به سمت تبانی و اخالل در بازار در حرکت بودند، برخورد قضایی صورت  و شکر 

به محض تماس، بازرسان آمدند!
ح نظارت ویژه بازرسان بر عرضه محصوالت پرمصرف در نوروز 98 گزارش مردمی از نتایج طر

250
اکیپ�ثابت�بازرسی

/ / / / / / / / / / / / /

300
اکیپ�سیار�بازرسی

/ / / / / / / / / / / / /

965
شکایت�های�مردمی

/ / / / / / / / / / / / /

3.070
تخلف 

شناسایی�شده

/ / / / / / / / / / / / /

950
کنترل�فاکتور

/ / / / / / / / / / / / /

345
درج�نکردن�قیمت

/ / / / / / / / / / / / /

172
صادرنکردن�
صورت�حساب

رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنفی، یکی از وظایف 
که اصناف و بازرسان  اداره تعزیرات حکومتی است 
گزارش خود را به این اداره ارجاع  ح دعوا  آن ها بعد از طر
می دهند و سپس به تخلفات رسیدگی می شود.
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تعزیـــرات و شـــکایت از واحـــد صنفـــی متخلـــف، می تواننـــد به ســـرعت بـــه نتیجـــه 
کننـــد. برســـند و حـــق خـــود را احقـــاق 

کـــه نســـبت بـــه برخـــورد  مجیـــد روشـــنگران یکـــی از زائـــران نـــوروز 9۸ در مشـــهد بـــود 
کار، از یکـــی از عکاســـی های اطـــراف حـــرم شـــکایت  نامناســـب فروشـــنده و تقلـــب در 
کـــرد: به محـــض تمـــاس بـــا شـــماره بازرســـی، بازرســـان در محـــل حاضـــر  داشـــت و بیـــان 
کـــه فروشـــنده موظـــف شـــد  کردنـــد  شـــدند و در همـــان لحظـــه اقـــدام بـــه صـــدور حکـــم 
کـــه می خواســـتیم و ســـفارش داده بودیـــم، بـــه مـــا بدهـــد. نحـــوه بازرســـی  آن چیـــزی را 

عالـــی بـــود و ســـرعت عمل باالیـــی داشـــتند.
رســـیدگی بـــه تخلفـــات اقتصـــادی صنفـــی، یکـــی از وظایـــف اداره تعزیـــرات حکومتـــی 
گـــزارش خـــود را بـــه ایـــن اداره  ح دعـــوا  کـــه اصنـــاف و بازرســـان آن هـــا بعـــد از طـــر اســـت 

ارجـــاع می دهنـــد و ســـپس بـــه تخلفـــات رســـیدگی می شـــود.
کن مشـــهد، نســـبت بـــه  ــرا نجم آبـــادی، ســـا ح شـــکایت را خانـــم زهـ نمونـــه ایـــن طـــر
ک بـــه واحـــد بازرســـی اصنـــاف  گران فروشـــی واحـــد صنفـــی امـــا برخـــورد نامناســـب و 
گـــزارش تخلـــف بـــه واحـــد تعزیـــرات ارجـــاع  ح دعـــوا،  کـــه بعـــد از بررســـی و طـــر کـــرد  ارائـــه 

داده شـــده  اســـت.
وی ضمـــن اعـــام رضایـــت از نحـــوه برخـــورد و پاســـخ گویی واحـــد بازرســـی مشـــهد، 
ـــا ســـعه صدر شـــکایت را بررســـی و پیگیـــری  ـــاق اصنـــاف ب ـــرد: واحـــد بازرســـی ات ک بیـــان 
کردنـــد و به دلیـــل عـــدم حضـــور واحـــد صنفـــی متخلـــف، ایـــن شـــکایت بـــه تعزیـــرات 

ارجـــاع داده شـــد.
کـــه  صاحیـــت بعـــدی رســـیدگی بـــه تخلفـــات بهداشـــتی، درمانـــی و دارویـــی اســـت 
دانشـــگاه علوم پزشـــکی و دام پزشـــکی وظیفـــه نظـــارت بـــر عملکـــرد ایـــن مجموعه هـــا 
ــکایت  ــرات شـ ــه اداره تعزیـ ــه بـ ــا مراجعـ ــف بـ ــروز تخلـ ــورت بـ ــد و در صـ ــده دارنـ را برعهـ
ح می کننـــد. عاوه براین هـــا، صاحیـــت رســـیدگی بـــه تخلفـــات قاچـــاق  خـــود را مطـــر

ــرات حکومتـــی اســـت. ــه اداره تعزیـ ــای ثانویـ ــز ازجملـــه صاحیت هـ کاال و ارز نیـ

ماجرای وجوه  بازپس گرفته شده
ج شـــکایت رســـمی و ابـــراز اطاعـــات واحـــد صنفـــی و مســـتندات، شـــکایت  بـــا در
ــرات  ــازرس تعزیـ ــط بـ ــر توسـ ــف مدنظـ ــه صنـ ــه بـ ــا توجـ ــد و بـ ــان می افتـ ــه جریـ ــراد بـ افـ
ــزان آن مشـــخص می شـــود.  ــا اتحادیـــه و اصنـــاف بررســـی و در صـــورت تخلـــف، میـ یـ
بـــا تعییـــن میـــزان تخلـــف واحـــد صنفـــی ملـــزم بـــه پرداخـــت وجـــه مدنظـــر و نیـــز 
ــر جـــرم واحـــد صنفـــی مشـــخص شـــود،  گـ ــر تخلـــف خـــود اســـت. ا پاســـخ گویی دربرابـ
به واســـطه جـــرم عمومـــی، فـــرد متخلـــف ملـــزم بـــه پرداخـــت جریمـــه بـــه دولـــت نیـــز 

می شـــود.
کـــه نســـبت بـــه نحـــوه برخـــورد،  ـــر اهـــوازی نـــوروز 9۸ در مشـــهد،  خلیـــل عظیمیـــان، زائ
از فروشـــنده شـــکایت داشـــت، در  نقـــره  انگشـــتر  تقلـــب در عرضـــه  گران فروشـــی و 

از  اعام رضایـــت  ضمـــن  مـــا  خبرنـــگار  بـــا  گفت وگـــو 
اصنـــاف  بازرســـان  پیگیـــری  نحـــوه  و  ســـرعت عمل 
کـــرد: بعـــد از بررســـی بازرســـان، فروشـــنده ملـــزم  اظهـــار 

بـــه بازپرداخـــت 2۴5هـــزار تومـــان شـــد.
یکـــی دیگـــر از مســـیرهای ممکـــن بـــرای اعـــام شـــکایت 
از واحدهـــای صنفـــی و افـــراد متخلـــف، خـــود اتحادیـــه 
ــکل  ــر مشـ ــت. هـ ــاف اسـ ــی اصنـ ــز بازرسـ ــف و نیـ آن صنـ
ایجادشـــده بـــا واحـــد صنفـــی، در اتحادیـــه آن واحـــد 
صنفـــی قابـــل بررســـی و رســـیدگی اســـت. بـــا مراجعـــه 
بـــه اتحادیـــه صنـــف مدنظـــر یـــا پایگاه هـــای بازرســـی 
را  خـــود  شـــکایت  می تواننـــد  افـــراد  اصنـــاف،  اتـــاق 
شـــامل  کـــه  مســـتندات  به همـــراه  و  کننـــد  ح  مطـــر
ثبـــت  اســـت،  دیگـــری  ســـند  هـــر  یـــا  رســـید  کتـــور،  فا
ـــاق اصنـــاف ظـــرف مـــدت  ـــا ات ـــه ی کننـــد. بازرســـی اتحادی
کارشناســـی الزم را انجـــام می دهـــد و در  کاری،  10 روز 
صـــورت احـــراز تخلـــف، میـــزان آن را معیـــن می کنـــد. 
ـــر فـــرد  گ ـــه واحـــد صنفـــی، ا پـــس از اعـــام مبلـــغ تخلـــف ب
کی را  متخلـــف مبلـــغ مدنظـــر را اســـترداد و رضایـــت شـــا
کنـــد، مشـــکل حل وفصـــل  به عنـــوان مشـــتری جلـــب 
در  امـــا  رســـید؛  خواهـــد  خـــود  حـــق  بـــه  و  می شـــود 
صـــورت ممانعـــت از پرداخـــت یـــا عـــدم جلـــب رضایـــت 
فـــرد، تخلـــف بـــه تعزیـــرات ارجـــاع می شـــود و در دادگاه 
کـــه  اســـت  بدیهـــی  شـــد.  خواهـــد  رســـیدگی  آن  بـــه 
جلـــب رضایـــت مشـــتری در اتحادیـــه یـــا اتـــاق اصنـــاف 
از طوالنی تر شـــدن فراینـــد  کمتـــری دارد و  زمان بـــرِی 

کـــرد. رســـیدگی جلوگیـــری خواهـــد 
ســـال  در  مشـــهد،  شـــهروندان  از  محمدیـــان،  خانـــم 
از  یکـــی  گران فروشـــی  بـــه  نســـبت  کـــه  اســـت  جـــاری 
ــژه  ــوغات به ویـ ــد سـ ــاره خریـ ــهد دربـ ــروش مشـ ــز فـ کـ مرا
ــد از  ــه بعـ ــان اینکـ ــا بیـ ــکایت داشـــت. وی بـ ــران شـ زعفـ
اعـــام شـــکایت بـــه واحـــد بازرســـی اصنـــاف، ســـریعا بـــه 
ــنده  ــرد: فروشـ کـ ــار  ــد، اظهـ ــیدگی شـ ــوع رسـ ــن موضـ ایـ
از  بعـــد  کـــه  داشـــت  گران فروشـــی  تومـــان  ۷60هـــزار 
اعـــام رأی دادگاه، مبلـــغ اســـترداد و در مشـــهد مســـئله 

حـــل شـــد.

مجید روشنگران 
یکی از زائران نوروز 

که  9۸ در مشهد بود 
نسبت به برخورد 

نامناسب فروشنده و 
کار، از یکی  تقلب در 

از عکاسی های اطراف 
حرم شکایت داشت 
کرد: به محض  و بیان 

تماس با شماره 
بازرسی، بازرسان در 
محل حاضر شدند و 

در همان لحظه اقدام 
کردند  به صدور حکم 

که فروشنده موظف 
که  شد آن چیزی را 

می خواستیم و سفارش 
داده بودیم، به ما 

بدهد

با تعیین میزان تخلف 
واحد صنفی ملزم به 

پرداخت وجه مدنظر 
و نیز پاسخ گویی 

دربرابر تخلف خود 
گر جرم واحد  است. ا

صنفی مشخص 
شود، به واسطه جرم 
عمومی، فرد متخلف 

ملزم به پرداخت 
جریمه به دولت نیز 

می شود
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به   چاپ  صنعت  در  اولیه  مواد  کمبود  کنون  »ا
آن  فعاالن  برای  را  راه  ادامه  است  رسیده  حدی 
کوتاه  توصیف  جمله ،  این  است!«.  کرده  ممکن  غیر 
که  است  رضوی  خراسان  در  چاپ  صنعت  اوضاع  از 
اصناف  اتاق  ماهنامه  خبرنگار  به  آن  اتحادیه  رئیس 
تاثیرگذار در  از صنایع  گفته است. صنعت چاپ یکی 
جهت نشر اطاعات است. عمده محصوالت تولیدی 
این صنعت مصرف داخلی دارد و نمی توان برای آن 
اصلی ترین  همین  شاید  کرد.  پیدا  خارجی  جایگزین 
وجه تمایز فعاالن صنف چاپ باشد. اینکه محصول 
کشور تولید  آن ها امکان واردات ندارد و باید در داخل 
روزنامه ها،  هنری،  علمی،  درسی،  کتاب های  شود. 
نشریات و چاپ های تجاری و... محصوالتی هستند 

که باید در چارچوب قوانین ایران تولید شود.
کشــور شــکل بگیــرد  کــه در ســال 1۳90 شــورای سیاســتگذاری صنعــت چــاپ در  اهمیــت ایــن صنعــت موجــب شــد 

کنــد.  کــه شایســته در اوضــاع نــا بــه ســامان نشــر نقــش خــود را بــه درســتی ایفــا  امــا ایــن شــورا نتوانســت چنــان 
ــزوده  ــد اف کن ــرم  ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــد ب ــه بای ک ــکاتی  ــم مش ــر حج ــر روز ب ــت و ه ــورده اس ــم خ ــاپ زخ ــت چ صنع
کــردن دســتگاه ها و تجهیــزات بــه روز در زمینــه چــاپ دیجیتــال، بروکراســی  می شــود. نبــود ســرمایه الزم جهــت وارد 
پیچیــده وزارت فرهنــگ ارشــاد اســامی، عملکــرد ســلیقه ای مدیــران و... طومــاری از مشــکات ایــن صنــف اســت.

صنعت چاپ در یک قدمی تعطیلی
زنگ خطـــر رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراســـان رضوی دربـــاره پیامدهای

کشور تعطیلی این صنعت بر اقتصاد 

فرادید
گزارش های صنفی اتاق اصناف مشهد

کمبود مواد اولیه در صنعت چاپ ادامه راه را برای 
کرده است فعاالن آن غیر ممکن 

که خود  رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی 
گفت وگو  سال ها تجربه فعالیت در این صنف را دارد در 
جدیدی  شرایط  تحلیل  به  اصناف  اتاق  ماهنامه  با 
کرده است. علی  که تحریم ها برایشان ایجاد  می پردازد 
صنعت  در  اولیه  مواد  کمبود  کنون  ا می گوید:  مغانی 
چاپ به حدی رسیده است ادامه راه را برای فعاالن 
20هزار  کیلویی  از  مرکب  است.  کرده  ممکن  غیر  آن 
کیلویی ۸0هزار تومان، زینک از 10هزار تومان  تومان به 
به  تومان  ۷0هزار  بندی  از  کاغذ  تومان،  50هزار  به 
 ۳500 کیلویی  از  گاسه  کاغذ  تومان،  ۴50هزار  بندی 
تومان  22هزار  به   ۳500 از  مقوا  و  تومان  2۷هزار  به 

رسیده است.

علت تعطیلی صنعت چاپ، ناتوانی در 
ثابت نگهداشتن قیمت است

رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی در رابطه 
می کند:  خاطرنشان  چاپ  صنعت  تعطیلی  علت  با 
که ما توانایی نداریم به مدت  علت این امر این است 
دو روز قیمت را ثابت نگه داریم و پولی برای تهیه مواد 
که  اولیه آن هم به صورت نقد نداریم. دقیقا نمی دانیم 

باید چه کاری انجام دهیم.
مغانی ادامه می دهد: یکی از مواد اولیه صنعت چاپ، 

کاغذ چاپ را متعلق به  کاغذ است. وزارت ارشاد تمام 
گذشته ۸0درصد صنعت  صنعت نشر می داند. نشر در 
کمتر از  چاپ را به خود اختصاص می داد؛ اما اینک به 

10درصد رسیده است.
تشکیل  کارگروهی  درحال حاضر  می کند:  تصریح  وی 
کاغذ با ارز دولتی و در آن زمان، بندی  شده برای ورود 
در  تأثیری  هیچ  وارداتی  کاغذ  اما  بود؛  تومان  ۷0هزار 
آن  واردکنندگان  که  بود  این  آن  علت  و  نداشت  بازار 
فروش  به  آزاد  بازار  در  یا  می کردند  دپو  انبارها  در  یا  را 

می رساندند.
بیان  با  اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی  رئیس 
صدباره  پیگیری های  با  مرکب  تأمین  برای  اینکه 
شدیم  موفق  می  گوید:  رسیدیم  نتیجه  به  باالخره 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس  از 
کار  این  برای  و  بگیریم  را  مرکب  تن   60 واردات  اجازه 
کنون موفق به دریافت آن  کنیم. البته تا گشایش اعتبار 
گوش شنوای این مقام  نشده ایم. با این حال قدردان 

مسئول هستیم.

تخصیص ارز نیمایی به تعاونی های مرتبط با 
صنعت چاپ

وی در رابطه با علل افزایش قیمت ها در این صنعت 
کاغذ با ارز نیمایی وارد شود، مشکات  گر  نیز می گوید: ا
به جای  ارزی  منابع  گر  ا همچنین  شد؛  خواهد  کم 

گیرد به تعاونی های سراسر  اینکه در اختیار تاجران قرار 
کشور همچون تعاونی صنعت چاپ، تعاونی ناشران و 
پیدا  بهبود  اوضاع  یابد  اختصاص  مطبوعات  تعاونی 
در  وارداتی  کاغذ  قایم کردن  از  دیگر  که  چرا می کند. 
گاوداری ها و فروش آن در بازار آزاد، جلوگیری می شود.
ادامه  رضوی  خراسان  چاپ  صنعت  اتحادیه  رئیس 
این  دهد،  انجام  باید  دولت  که  کاری  تنها می دهد: 
گاهی  آ صنعت  این  مشکات  با  رابطه  در  که  است 
استان  عالی  مسئول  به  پیش  ماه  دو  کند؛  کسب 
که  کردیم  اعام خطر  نامه  آن  در  و  فرستادیم  نامه ای 
گر به فکر مواد اولیه صنعت چاپ نباشیم، دارو و مواد  ا
و دیگر صادراتی صورت  غذایی بسته بندی نمی شود 
منتشر  اطاعات  این  که  خواهشمندم  نمی گیرد. 
چیزی  مصلحت اندیشی  به دلیل  عده ای  زیرا  شود؛ 
این  با  امروزه  که  است  به همین دلیل  و  نمی گویند 

مشکات مواجه هستیم.

تعارض حقوقی بر سر جعل در چاپخانه!
که  است  این  صنعت،  این  مشکات  از  دیگر  یکی 
چیزی،  هر  اصالت  درنظر گرفتن  بدون  چاپخانه ها 
اقدام به چاپ آن می کنند و این موضوع سبب ایجاد 
مشکات عدیده ای شده و راه را برای ورود برندهای 

کرده است. تقلبی باز 
رضوی  خراسان  چاپ  صنعت  اتحادیه  رئیس 
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چاپخانه ها بدون درنظر گرفتن اصالت هر چیزی، اقدام به چاپ آن 
می کنند و این موضوع سبب ایجاد مشکالت عدیده ای شده و راه را 

کرده است. برای ورود برندهای تقلبی باز 

کمک به سیل زدگان در طرح پویش همدلی اصناف

گزارش تصویری

وزارت ارشاد تمام 
کاغذ چاپ را متعلق به 

صنعت نشر می داند. 
گذشته  نشر در 

۸0درصد صنعت چاپ 
را به خود اختصاص 
می داد؛ اما اینک به 

کمتر از 10درصد رسیده 
است

کاغذ با ارز نیمایی  گر  ا
وارد شود، مشکالت 

کم خواهد شد؛ 
گر منابع  همچنین ا

ارزی به جای اینکه در 
گیرد  اختیار تاجران قرار 

به تعاونی های سراسر 
کشور همچون تعاونی 
صنعت چاپ، تعاونی 

ناشران و تعاونی 
مطبوعات اختصاص 

یابد اوضاع بهبود پیدا 
می کند

به  مربوط  مسائل  این  می دهد:  توضیح  دراین باره 
پرونده  این  که  سال هاست  نیست.  چاپ  صنعت 
است.  جریان  در  اطاعات  و  کن  اما ارشاد،  اداره  در 
یک  که  افتاده اند  راه  تایپ وتکثیر  به نام  واحدهایی 
کپی و پرینتر را در جایی قرار داده و هر چیزی  دستگاه 

که به آن ها بدهند، تکثیر می کنند.
برای  تبلیغی  گر  ا چاپخانه  در  می دهد:  ادامه  مغانی 
کار  اصالت  ابتدا  شود،  داده  سفارش  زنانه  خیاطی 

بررسی می شود، سپس اقدام به چاپ آن می کنند.

که به تازگی وزیر فرهنگ و ارشاد  /// الزم به ذکر است 
آینده  در  کشور  به  کاغذ  تن  هزار   ۳0 ورود  از  اسامی 

نزدیک خبر داد.
کشور ما در  سید عباس صالحی با اشاره به اینکه تولید 
کاغذ  کارخانه  گفت: سه  کم است،  کاغذ بسیار  حوزه 
تن  هزار   1۷0 اسمی  طور  به  که  دارد  وجود  کشور  در 
کارخانه ها  گفت تولیدات این  تولیدات دارند اما باید 
 9۷ سال  در  و  تن  هزار   10 حدود  حدود   96 سال  در 

حدود 20 هزار تن بوده است.
کاغذ ما در سال حدود ۴00  نیاز  براینکه  کید  تا با  وی 
بسیار  ما  تولیدات  سهم  که  حالی  در  است  تن  هزار 
گفت: بنابراین نیاز به واردات داریم و از  اندک است، 
سویی باید در موضوع خودکفایی از قبل اقدامات الزم 

را انجام می دادیم.
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روایت
گـزارش مـیـدانـی از سـطـح شـهـر

اقشــار   بیشــتر  ابتــدا  در  خیابانــی  غذاهــای  ایــده 
ــرار  ــدف ق ــزد را ه ــای روزم کارگره ــه و  ــد جامع کم  درآم
داده بــود؛ امــا به تدریــج ایــن نــوع از غذاهــا به خاطــر 
کــم بــرای آماده شــدن  لذیذبــودن، صــرف زمــان بســیار 
بــه  را  زیــادی  افــراد  توجــه  تازه بــودن،  درعین حــال  و 

کــرد. خــود جلــب 
کنــون دو جشــنواره »خیابــان غــذا« را  شــهر مشــهد تا
کنــار نقــاط قــوت و ضعــف برگــزار  کــه در  کــرده  تجربــه 
کم توجهــی  شــده اســت. در ایــن رویــداد نیــز متاســفانه 
ــه چشــم  ــه سیاســت ها و دســتورالعمل های صنفــی ب ب
می آمــد و همچــون اولیــن دوره برگــزاری ایــن رویــداد 
می آمــد.  چشــم  بــه  شــهری  مدیریــت  تصدی گــری 
بخــش  فعــاالن  تمــام  خواســته  اســت  حالــی  در  ایــن 
و  اجرایــی  دســتگاه های  کــه  ســات  ایــن  خصوصــی 
کمیتــی نظیــر شــهرداری تنهــا بــه عنــوان حامــی و در  حا
ســطح هدایت گــری و در نقــش ناظــر بــه ایــن حوزه هــا 

کننــد. ورود 
تاریــخ  از  مشــهد  در  غــذا  خیابــان  جشــنواره  دومیــن 
انتهــای خیابــان  تــا شــانزدهم فروردین مــاه در  ســوم 
غذاهــای  بــر  عــاوه  و  شــد  برگــزار  مشــهد  تیــر  هفــت 
فســت فودی، غذاهــای ســنتی و غذاهــای بین الملــل 
ایــن  برگــزاری  جریــان  در  کــه  شــد  ارائــه  آن  در  نیــز 
اتــاق اصنــاف مشــهد و واحدهــای صنفــی  جشــنواره 
مــواد غذایــی نیــز نقــش پررنگــی در برپایــی آن داشــتند.
ــاق  ــا نایب رئیــس ات ــرای بررســی صنفــی ایــن رویــداد ب ب
کــه خــود رئیــس اتحادیــه اغذیــه و پیتــزا  اصنــاف مشــهد 

گفت و گــو نشســتیم. بــه  اســت،  فروشــان 
کاشــفی بــا بیــان اینکــه شــهرداری مشــهد  ابوالقاســم 
کیــد  بــه پیمانــکار برگزارکننــده جشــنواره خیابــان غــذا تأ

کــه بــرای فعالیــت بایــد رضایــت اتــاق اصنــاف  کــرده بــود 
گفــت: باوجــود اینکــه همــان ابتــدا از  کنیــد،  را جلــب 
اتــاق اصنــاف مشــهد اجــازه نگرفتنــد و مــا را در مقابــل 
و  خواهــش  به دلیــل  دادنــد،  قــرار  انجام شــده  عمــل 
تقاضــای برگزارکننــده خیابــان غــذا همکاری هــای الزم 

ــم. ــام دادی را انج
ــه تمــام واحدهــای صنفــی محــدوده  ــرد: ب ک وی بیــان 
غــذا  خیابــان  برگــزاری  محــل  کــه  هفت تیــر  خیابــان 
کــه در صــورت تمایــل می تواننــد  کردیــم  بــود، اعــام 
ــع اســت؛  کننــد و از نظــر مــا بامان در جشــنواره شــرکت 
امــا برخــاف توصیــه و ابــاغ اتــاق اصنــاف واحدهــای 
و  نکردنــد  خوبــی  اســتقبال  محــدوده  آن  صنفــی 
کافــی بــرای  کــه امکانــات و نیــروی  دلیلشــان ایــن بــود 

ندارنــد. شــرکت 
نایب رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد دربــاره شــروط اصلــی 
داد:  توضیــح  غــذا  خیابــان  جشــنواره  شــرکت کنندگان 
کارت  کســب،  ــه  ــد دارای پروان تمــام شــرکت کنندگان بای
خــود  کاری  ســابقه  در  تخلــف  نداشــتن  و  بهداشــت 

باشــند.
کاشــفی بــا اشــاره بــه  اینکــه چنــد بــار از خیابــان غــذا 
کــرد: خوشــبختانه مــردم  بازدیــد داشــته اســت، اظهــار 
گرفتاری هــا  کردنــد و راضــی بودنــد. بــا  اســتقبال خوبــی 
شــاهد  همین کــه  فعلــی،  اقتصــادی  مشــکات  و 
لبــان مــردم هســتیم،  بــر روی  خوش حالــی و لبخنــد 
کار  کــه  می دهــد  نشــان  و  می کنــد  کفایــت  مــا  بــرای 

خوبــی انجــام شــده اســت.
وی یــادآور شــد: بــه برگزارکننــدگان جشــنواره خیابــان 
کنترل شــده  خ هــا  کــه حتمــا بایــد نر کردیــم  کیــد  غــذا تأ
کــه  شــود  رعایــت  بهداشــتی  مســائل  و  باشــد 

خوشــبختانه ایــن مــوارد را 
کردنــد. رعایــت 

نایب رئیـــس اتـــاق اصنـــاف 
کـــرد:  کیـــد  تأ مشـــهد 
مجـــدد  شـــهرداری  گـــر  ا
غـــذا  خیابـــان  بخواهـــد 
دیگـــری  محـــل  در  را 
درصورتی کـــه  کنـــد،  برپـــا 
را  الزم  هماهنگی هـــای 
داشـــته  اصنـــاف  اتـــاق  بـــا 
مـــا  ازســـوی  و  باشـــند 
تأییـــد شـــوند، همـــکاری و 
انجـــام  را  الزم  کمک هـــای 

. هیـــم می د
بــه  داد:  خبــر  کاشــفی 
اقتصــادی  معاونــت 
شــهرداری مشــهد پیشنهاد 
کردنــد تــا در ایــام مــاه مبــارک 

رمضــان بعــد از افطــار خیابــان غــذا در بولــوار خیــام برگــزار 
کــه در صــورت  کردنــد  شــود و از مــا درخواســت همــکاری 
کبابــی،  راه انــدازی عــاوه بــر صنــف فســت فود، از صنــوف 
آش رشــته و غذاهــای ســنتی نیــز شــرکت می کننــد تــا مورد 

شــود.  واقــع  مــردم  اســتقبال 
بــا  را  غــذا  خیابــان  برگــزاری  بــرای  اول  اولویــت  وی 
کنتــرل  ســپس  و  غــذا  کیفیــت  بهداشــتی،  مســائل 
قیمت هــا دانســت و افــزود: از تمــام واحدهــای صنفــی 
کــه  می کنــم  درخواســت  شــهر  ســطح  غذایــی  مــواد 
ــا  ــد ت ــرار دهن ــود ق کار خ ــرلوحه  ــتی را س ــائل بهداش مس

شــود. حفــظ  جامعــه  ســامت 

سایه ناهماهنگی بر خیابان غذا
که ضعف برنامه ریزی در آن مشهود بود گزارشی از دومین تجربه برگزاری جشنواره خیابان غذا 

به تمام واحدهای 
صنفی محدوده 

که  خیابان هفت تیر 
محل برگزاری خیابان 

کردیم  غذا بود، اعالم 
که در صورت تمایل 

می توانند در جشنواره 
کنند و از نظر ما  شرکت 

بالمانع است
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خ گــذاری  نر بــه  اشــاره  بــا  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  دبیــر 
جدیــد دولــت در چهــارم اردیبهشــت ماه، قیمــت خریــد 
ــرای صنــف و صنعــت را 1۸50تومــان  گنــدم ب تضمینــی 
کــرد و افــزود: افزایــش قیمــت  کیلوگــرم عنــوان  بــه ازاء هــر 
گذشــته بــدون تردیــد اثــر  ۳0 درصــدی نســبت بــه ســال 
گذاشــت؛ بایــد توجــه داشــت  خــود را بــر تولیــد خواهــد 
گنــدم از 1۳00تومــان بــه 1۸50تومــان رســیده  کــه قیمــت 
ــه مــاده  ک ــی  اســت و ایــن افزایــش قیمــت در محصوالت

گنــدم اســت تاثیــر خواهــد داشــت. اولیه شــان 
گــر آنالیــز قیمتــی تهیــه شــود  کــرد: ا افشــاری تصریــح 
گنــدم چنــد درصــد در قیمــت  کــه نشــان دهــد هزینــه 

نهایــی محصــوالت وابســته بــه آن ســهم 
کــه نبایــد  دارد، بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
کارونــی  ما مثــل  اقــام  برخــی  قیمــت 

گهــان دوبرابــر شــود! نا
ســؤالی  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  وی 
صنف هایــی  چــه  اینکــه  مبنی بــر 
تأثیــر  گنــدم  خ  نــر افزایــش  ایــن  از 
گفــت: قنادهــا، نــان حجیــم،  می پذیرنــد، 
تولیــد  کلوچــه و  کیــک و  کارونی پزهــا،  ما
کننــدگان رشــته هــم از افزایــش قیمــت آرد 
تأثیــر می پذیرنــد. بــا ایــن حــال معتقــدم 
ــه در  ک ــه ایــن نتیجــه برســد  ــد ب ــت بای دول
واقعی کــردن  و  یکی کــردن  بــرای  آینــده 
قیمــت نــان، قیمــت آرد نــان آزاد را هــم بــه 

کنــد.  نزدیــک  قیمــت  ایــن 
شــد:  یــادآور  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  دبیــر 
کیلــو  هــر  کشــاورز در  از  را  گنــدم  دولــت، 
1۸00 تــا 1۸50 تومــان می خــرد و آن را در 
کــه همیــن هزینــه  ســیلوها ذخیــره می کنــد 

را  کارکنــان محــل ذخیره ســازی  حمل ونقــل و هزینــه 
گنــدم داخــل  بــه دولــت تحمیــل می کنــد و درنهایــت 
کارخانه هــای آرد  ســیلوها بــا هزینه هــای ســربار در بیــن 

می شــود. توزیــع 

کــه بــا دو نرخی شــدن  افشــاری در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــوزه  ــن ح ــات در ای ــش تخلف ــکان افزای ــازار ام ــدم در ب گن
ــه نانوایی هــا  گفــت: افزایــش بی روی ــه؟  ــا ن وجــود دارد ی
اشــتغال  بایــد  و  اســت  آزاد  کار  اینکــه  بــه  اســتناد  بــا 
کــرد، باالخــره ایــن عواقــب را خواهــد داشــت.  ایجــاد 
آزاد  بــازار  و  نانوایــی  در  آرد  قیمــت  دونرخی بــودن 
بســتری بــرای بــروز تخلفــات اســت. ایــن احتمــال وجود 
ســهمیه  مــازاد  صنفــی  واحدهــای  از  برخــی  کــه  دارد 
بــازار آزاد بفروشــند و البتــه دســتگاه های   شــان را بــه 
نظارتــی اعــم از صنفــی و دولتــی مراقــب خواهنــد بــود 
می دهنــد. انجــام  را  تــوان  حــد  در  خــود  نظــارت  و 
همچنیــن  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  دبیــر 
کــرد  کلوچــه اشــاره  کیــک و  بــه صــادرات 
کلوچــه  کیــک و  و افــزود: مــا در قســمت 
درحقیقــت  و  داریــم  وســیعی  صــادرات 
بــه  بایــد  می کنیــم.  صــادر   را  آرد  یارانــه 
که آیــا با توجه  صــورت جدی بررســی شــود 
کاالی  کاهــش ارزش پــول ملــی بــاز هــم  بــه 
نــه؟ یــا  دارد  را  صادراتــی اش  مزیــت  مــا 

مســائل  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  افشــاری 
مهــم در واردات و صــادرات، بحــث تفــاوت 
کــه در خیلــی  ارزش هــای پــول ملــی اســت 
کشــورها ســعی می کنــد آن را پاییــن نگــه  از 
دارنــد تــا بتوانند صادرات داشــته باشــند و 
کنند. مــا بــه ازای آن واردات را نیــز تنظیــم 
بحــث  در  کــرد:  کیــد  تأ پایــان  در  وی 
مصــرف  نحــوه  بایــد  مــردم  نانوایی هــا 
از  خیلــی  کننــد.  مدیریــت  را  نــان 
کاهــش تولیــد دارنــد،  کــه رونــد  واحدهــا 
کلوچــه  تولیــد  به ســمت  می تواننــد 
مدیریــت  مــا  اشــتغال  بــازار  بیاورنــد.  روی  صادراتــی 
و  اســت  ملــی  ســرمایه  همــه  این هــا  می شــود. 
بــا  بایــد  و  ببریــم  بیــن  از  را  ملــی  ســرمایه  ایــن  نبایــد 
کنیــم. را مدیریــت  ایــن  بــه مصــرف خانوارهــا  توجــه 

کــه در ســفره های ایرانــی نقــش مهمــی دارد،   کشــور مــا  مریــم ادبــی- نــان به عنــوان یــک غــذای اصلــی در 
کیفیــت مطلوب تــری برخــوردار باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت نــان در رژیــم غذایــی ایرانیــان، دولت هــا  بایــد از 
کــرده اســت و  کیفیــت توســط نانوایی هــا اتخــاذ  کنتــرل قیمــت آرد و ارائــه نــان با کنــون تدابیــر مختلفــی را بــرای  تا
خ  جدید نان به ســراغ  کیفــی، یارانه به آرد اختصاص دادند. با توجه به اعالم نر بــرای دسترســی مــردم بــه نــان 
گفت وگو نشســتیم. عبــدا... افشــاری صالح، دبیــر اتــاق اصنــاف مشــهد، رفتیــم و بــا وی درباره ایــن موضوع به 

گندم از ۱۳00 تومان به ۱8۵0  که قیمت  باید توجه داشت 
که ماده  تی  تومان رسیده است و این افزایش قیمت در محصوال

گندم است به همین میزان تاثیر تورمی خواهد داشت. اولیه شان 

قیمت آرد و گندم باید واقعی شود
گندم و محصوالت وابسته به آن تحلیلی درباره افزایش قیمت 

دونرخی بودن قیمت 
آرد در نانوایی و بازار 
آزاد بستری برای بروز 
تخلفات است. این 
احتمال وجود دارد 

که برخی از واحدهای 
صنفی مازاد سهمیه 
 شان را به بازار آزاد 

بفروشند

ستون

خ زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان  نر

مشــهد   فروشــان  شــیرینی  اتحادیــه  رئیــس 
گفــت: قیمــت زولبیــا بامیه درجه یک، امســال 

کیلویــی 1۸ هــزار تومــان فــروش می شــود.
در  بامیه  و  زولبیا  قیمت  اعام  با  فرزانی  محمد 
زولبیا  قیمت  کرد:  اظهار  رمضان،  مبارک  ماه 
البته  که  تومان  هزار   1۴ کیلویی  دو  درجه  بامیه 
کیلویی 21 هزار  واحدهای ممتاز این محصول را 
تومان به فروش خواهند رساند، همچنین زولبیا 
کیلویی 21 هزار تومان،  و بامیه سنتی ریز ممتاز 
درجه یک 1۸ هزار تومان و درجه دو با قیمت 1۴ 

هزار تومان به فروش خواهد رسید.
گذشته  سال  به  نسبت  قیمت ها  مقایسه  با  وی 
گذشته خرما  که سال  این در حالی است  گفت: 
کیلویی 12 هزار تومان و زولبیا بامیه با قیمت12 

هزار و 500 تومان به فروش می رسید.
گرانی تمامی اقام  با توجه به  کرد:  فرزانی اظهار 
و  افزایش قیمت نداشتیم  به  تمایلی  ما  کی  خورا
برویم  پیش  سمتی  به  توانسته ایم  خوشبختانه 
تا  باشد  گونه ای  به  امسال  بامیه  زولبیا  خ  نر که 

کنند. همه مردم بتوانند از آن استفاده 
خصوص  در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  فرزانی 
مساله ای  اما  نداریم  مشکلی  اولیه  مواد  تأمین 
مدیریت  از  ناشی  دارد  وجود  راستا  این  در  که 
که در جهت اصاح  توزیع است  نادرست شبکه 

گیرد. این مدیریت ها باید اقداماتی صورت 
رئیــس اتحادیــه شــیرینی فروشــان مشــهد بــا اشــاره 
بــودن  بســامان  نــا  دلیــل  بــه  امســال  اینکــه  بــه 
کمبــود ایــن محصــول مواجــه  وضعیــت شــکر مــا بــا 
می خواهیــم  مــا  واقــع  در  کــرد:  تصریــح  شــدیم، 
گونــه ای  توزیــع ایــن محصــول در بیــن مــردم بــه 
کــه ســود زیــادی بــرای مــا بــه همــراه  گیــرد  صــورت 
کــه  اســت  ایــن  بــر  هدف مــان  و  باشــد  نداشــته 
بتوانیــم در جهــت تکریــم روزه داران ایــن محصــول 

در بیــن آن هــا توزیــع شــود.
امسال  که  شکری  کمبود  به  توجه  با  گفت:  وی 
کشور  که در سراسر  بنا شد  با آن مواجه هستیم 
به صورت سهمیه بندی در بین واحدهای صنفی 
که  شکری  میزان  اساس  همین  بر  شود.  توزیع 
امسال به این واحد صنفی تخصیص داده شده 

۷00 تن است.
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد 
سوء  از  طرفی  از  کار  این  با  کرد:  خاطرنشان 
استفاده سودجویان جلوگیری می شود و از طرف 
دیگر نیز ما می توانیم خدمات بهتری در ایام ماه 

مبارک رمضان در اختیار روزه داران قرار دهیم.
به  شکر  بیشترین  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
سازمان  گویی  می کند،  پیدا  اختصاص  صنعت 
اتاق اصناف رسیدگی بیشتری به آن ها دارد، این 
که نباید میان واحدهای صنفی ما  در حالی است 

و واحدهای صنعتی تفاوتی قائل شوند. 
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تجربه
اقـتـصـاد بـیـن الـمـلـل

تورم
چشــم انداز  و  وضعیــت  گــزارش  در  ملــل  ســازمان 
ایــران  بــرای  را  ۳۴.9درصــدی  تــورم  اقتصــاد2019، 
در  ایــران  گــزارش،  ایــن  در  اســت.  کــرده  پیش بینــی 
کنــار افغانســتان، بنــگادش، بوتــان، مالدیــو، نپــال، 
منطقــه  کشــورهای  از  یکــی  ســریانکا،  و  کســتان  پا
کشــورهای جنــوب آســیا  گــروه  کــه در  جنــوب آسیاســت 
کشــور بــا تــورم دورقمــی در ایــن منطقــه  قــرار دارد و تنها
خ تــورم منطقــه، 11.۴درصــد اســت. اســت. میانگیــن نــر
کاهــش  گــزارش، باوجــود آثــار تورمــی  بــر اســاس ایــن 
ارزش پــول داخلــی و افزایــش قیمــت نفــت، پیش بینــی 
خ هــای متوســط  کشــورهای مختلــف، نر ــورم در  ــی ت کل
ایــن  در  ایــران  کــه  اســت  میان مــدت  در  باثبــات  و 
پیش بینی، یک اســتثنای درخور توجه اســت. بازگشت 
ســرمایه گذاری  تحریم هــای  تجــاری،  تحریم هــای 
ایــن  داخلــی،  ســاختار  ضعــف  نیــز  و  آمریــکا  مالــی  و 
اســت. زده  رقــم  کشــورمان  بــرای  را  پیش بینــی 
کاالهــا، محدودیــت ظرفیت  کمبــود  تحریم هــا منجــر بــه 
کاهــش  تولیــد و درآمدهــای نفتــی شــده اند. همچنیــن 
ارزش پولــی ملــی، فشــار تورمــی را افزایــش داده اســت و 
خ  ــر کــه ن ــه ایــن پیش بینــی منجــر می شــود  درنهایــت ب

کوتاه مــدت، افزایشــی باشــد. تــورم در 

 بیکاری
در  ایــران  بیــکاری  خ  نــر پــول،  بین المللــی  صنــدوق 
کــه  کــرده اســت  ســال2019 را 1۴.۳درصــد پیش بینــی 

کــه 12.۸درصــد بــود، رشــد  گذشــته  نســبت بــه ســال 
پیش بینــی  ایــن  می رســد  نظــر  بــه  اســت.  داشــته 
دورازانتظــار  بــاال،  تــورم  و  رکــود  شــرایط  باوجــود 
نیســت. ســازمان ملــل می گویــد افــت ســرمایه گذاری 
گذشــته، موجــب  و عــدم انتقــال فنــاوری در 10 ســال 
کشــورمان  اقتصــادی  فعالیت هــای  در  محدودیــت 

اســت. شــده 
 

رشد اقتصادی
ایــران  اقتصــادی  رشــد  از  جهانــی  بانــک  پیش بینــی 
عــدد  جهانــی  بانــک  اســت.  منفــی  آینــده  ســال  در 
کشــورمان  ۳.6- را بــرای رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
کشــورهای  از  پایین تــر  رقمــی  کــه  کــرده  پیش بینــی 
میانگیــن  اســت.  خاورمیانــه  منطقــه  در  صادرکننــده 
بحریــن،  الجزایــر،  کشــورهای  بــرای  اقتصــادی  رشــد 
کویــت، عمــان، قطــر، عربســتان و امــارات  ایــران، عــراق، 
ــرای ایــن ســال 1.۴درصــد پیش بینــی  ــی ب متحــده عرب

شــده اســت.
جهانــی،  بانــک  کارشناســان  تحلیــل   اســاس  بــر 
ــر رشــد  ــا تأثیــر منفــی ب ــکا، ب تحریم هــای یک ســویه آمری
ــه  ــران، رشــد اقتصــادی منطقــه خاورمیان اقتصــادی ای
ــی  ــت. پیش بین ــش داده اس کاه ــز  ــا را نی ــمال آفریق و ش
بانــک جهانــی از رشــد اقتصــادی منطقــه خاورمیانــه 
1.9درصــد  آینــده  ســال  بــرای  )منــا(  آفریقــا  شــمال  و 
کــه ریســک تشــدید تنــش روابــط ایــران و آمریــکا،  اســت 
کشــورهای منطقــه،  ممکــن اســت بــا تأثیــر منفــی بــر 

بزنــد. رقــم  را  پایین تــری  مقادیــر 
پیش بینـــی ســـازمان ملـــل از رشـــد اقتصـــادی ایـــران 
خوش بینانه بـــودن  اســـت.  خوش بینانه تـــر  اندکـــی 
ایـــن  در  درواقـــع  و  نیســـت  بیشـــتر  رونـــق  به معنـــای 
کمتـــر بـــرآورد شـــده اســـت.  پیش بینـــی، عمـــق رکـــود، 
رشـــد  خ  نـــر ســـازمان،  ایـــن  پیش بینـــی  اســـاس  بـــر 
ــود  ــد بـ ــده، 2.۴- خواهـ ــال آینـ ــران در سـ ــادی ایـ اقتصـ
کشـــور در منطقـــه جنـــوب آســـیا )افغانســـتان،  و تنها
و  کســـتان  پا نپـــال،  مالدیـــو،  بوتـــان،  بنـــگادش، 
خ رشـــد منفـــی را تجربـــه خواهـــد  کـــه نـــر ســـریانکا( اســـت 
خ  نـــر میانگیـــن  پیش بینـــی،  ایـــن  اســـاس  بـــر  کـــرد. 
ــده،  ــال آینـ ــه در سـ ــورهای منطقـ کشـ ــادی  ــد اقتصـ رشـ

بـــود. 5.۴درصـــد خواهـــد 

درآمدهای نفتی
کــه از صنایــع در ســال2019  کونومیســت در تحلیلــی  ا
یکــی  به عنــوان  را  ایــران  تحریم هــای  داده،  ارائــه 
آینــده  ســال  در  صنایــع  پیــش روی  ریســک های  از 
صادرکننــده  به عنــوان  ایــران  اســت.  کــرده  معرفــی 
نفــت، یکــی از بازیگــران عرصــه انــرژی در ســطح جهــان 
کونومیســت، ریســک  اســت و بــه عقیــده تحلیلگــران ا
واردشــده بــه بازارهــای جهانــی نفــت در اثــر بازگشــت 
کاهــش تولیــد نفــت  تحریم هــای ایــران و به دنبــال آن 
کشــورمان، قیمت هــای برنــت را تــا ۷5.۳5 دالر در  در 
ــزارش آمــده  گ ســال2019 افزایــش خواهــد داد. در ایــن 
کاهــش  ــا  کشــورمان ب کــه میــزان صــادرات نفــت  اســت 

کشورها   کشورهای مختلف آن به شدت متفاوت است. برخی  چشم انداز اقتصادی جنوب آسیا در میان 
رشد  با  که  می رود  انتظار  است،  مناسب  آن  در  اقتصادی  شرایط  که  هند  و  بوتان  بنگالدش،  مانند 
تولید ناخالص ملی در آینده نزدیک قدرتمند باقی بمانند. برعکس براساس آنچه ظواهر نشان می دهد، 
کستان بدتر شده است؛ درنتیجه رشد تولید ناخالص  چشم انداز اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران و پا
گزارش  کاهش روبه رو بوده است )ترجمه از  ملی در سطح منطقه ای در سال201۸ به میزان درخورتوجهی با 

چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان در سال2019 سازمان ملل متحد(.

چشم انداز بانک جهانی از اقتصاد جنوب آسیا
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پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی است. بانک 
کرده  کشورمان پیش بینی  جهانی عدد ۳.6- را برای رشد تولید ناخالص داخلی 

کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. که رقمی پایین تر از 

۴5درصــدی نســبت بــه ســال201۸ بــه 1.2میلیــون 
بشــکه در ســال2019 خواهــد رســید.

آخریــن  از  پــس  نیــز  انــرژی  بین المللــی  ســازمان 
ایــران  نفــت  صــادرات  کاهــش  اوپــک،  اجــاس 
ایــن  گــزارش  در  اســت.  کــرده  پیش بینــی  را 
ثانویــه  بازگشــت تحریم هــای  کــه  آمــده  ســازمان 
کاهــش  آمریــکا علیــه ایــران، عرضــه نفــت ایــران را 
جهانــی  قیمت هــای  آن  به دنبــال  کــه  می دهــد 
نفــت تــا تابســتان2019، ابتــدا تــا ۸6 دالر در هــر 
افزایــش  آن،  از  پــس  و  می یابــد  افزایــش  بشــکه 
ــازار  کاهــش ســهم ایــران در ب عرضــه بــرای جبــران 
هــر  در  5۸دالر  بــه  را  قیمت هــا  نفــت،  جهانــی 

می رســاند. بشــکه 
تحلیگــر فوربــس نیــز تغییــرات قیمــت نفــت را از 
بررســی  ایــران  علیــه  آمریــکا  تحریم هــای  کانــال 
کــه تغییروتحــوالت  گرفتــه اســت  کــرده و نتیجــه 
بازگشــت تحریم هــای   بــا  کــه  نفــت  بــازار جهانــی 
ایــران در ســال201۸ آغــاز شــده، قیمــت  ۸0دالری 
بــرای هــر بشــکه نفــت برنــت را در ســال آینــده رقــم 

زد. خواهــد 
کاهــش  گــزارش خــود از نقــش  ســازمان ملــل در 
کســری بودجــه ســال آینــده  درآمدهــای نفتــی در 
کاهــش  کشــورمان می گویــد و اســتدالل می کنــد 
درآمدهــای نفتــی و افزایــش فشــارها بــرای اعطــای 
کســری بودجــه ایــران در ســال  مزایــای اجتماعــی، 

آینــده را به دنبــال خواهــد داشــت.

مقدار رشد ناخالص داخلی برای 
کشورهای افغانستان ، بنگالدش، 
کستان بر اساس  هند، ایران، نپال و پا
سال مالی بوده است در صورتی 
که برای کشورهای بوتان، مالدیو و 
سریالنکا بر اساس سال تقویمی بوده 
است. 

شاخص پیچیدگی اقتصادی 
دانش های تولیدی در یک اقتصاد 
کار را از  که این  را اندازه گیری می کند 
طریق ترکیب اطالعات صادرات یک 
کشور و بر اساس میزان تولیدات و 
اینکه تولیدات ان کشور تا چه حد 
به سراسر جهان صادر شده اند )بر 
کاالی  که آن  اساس تعداد کشورهایی 
کرده اند( انجام  تولیدی خاص را وارد 
می دهد.
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جهان
سازمان های اقـتـصـادی بـیـن الـمـلـل

گذشت کاالها چه  بر بازار 
و  معدنــی  مــواد  فلــزات،  انــرژی،  کاالهــای  عمــده 
ــا قیمت هــای نزولــی بــه  کشــاورزی فصــل آخــر 201۸ را ب
پایــان رســاندند، هــر چنــد ایــن روندهــا در آغــاز ســال 
بــه  مثبــت  جهتــی  و  شــد  معکــوس  جــاری  میــادی 
کاالهــا )کــه  ــا مــاه مــارس، نیمــی از ایــن  گرفــت. ت خــود 
کاالهــای انــرژی نبوده انــد( بــه رونــد  کــدام  البتــه هیــچ 
کنــش نشــان دادنــد و بــه ســطوح  نزولــی فصــل خــود وا
ســپتامبر 201۸ بازگشــتند. ضعــف قیمت هــای انــرژی و 
همچنیــن عمــده قیمت هــای فلــزات و موادمعدنــی در 
اواخــر 201۸، عمدتــا ناشــی از نااطمینانی هــای مربــوط 
بــه چشــم انداز رشــد اقتصــادی جهانــی و بــه خصــوص 
تنش هــای تجــاری میــان دو غــول اقتصــادی دنیــا بــود. 
هــر چنــد از ســرگیری سیاســت های مالــی تشــویقی و 
کــرات  بازگشــت دو طــرف درگیــر جنگ تجــاری بــه مذا
در مــاه ژانویــه، چشــم انداز رشــد اقتصــادی را بهبــود 
کاالهــا،  کــه بــه واســطه افزایــش قیمــت   داد، تحولــی 
عوامــل  از  مجموعــه ای  البتــه  اســت.  شــده  تقویــت 
بــه  رو  رونــد  ایــن  نیــز در  کاالهــا  برخــی  طــرف عرضــه 

بوده انــد. اثرگــذار  بهبــود 
از آغاز سال 2019، ترکیبی از افزایش چشمگیر تولیدات 
گاز »کشــورهای  نفــت شــیل آمریــکا و محدودیــت تولیــد 

صادرکننــده نفــت )اوپــک(« موجــب شــد قیمت هــای 
کاالهــای انــرژی مســیری بســیار متفــاوت  نفــت و ســایر 
گیــرد. در آخریــن فصــل 201۸، بــا توجــه بــه  را پیــش 
کــه درخصــوص رشــد اقتصــادی وجــود  نگرانی هایــی 
داشــت، افزایــش تولیــدات نفــت اوپــک و معافیت هــای 
واردکننــده  کشــورهای  برخــی  بــه  آمریــکا  تحریمــی 
نفــت ایــران، موجــب شــد قیمــت طــای ســیاه پــس 
اواســط  در  کتبــر،  ا در  دالری   ۸۳ اوج  بــه  رســیدن  از 
کاهــش  بــرای هــر بشــکه  دســامبر بــه ســطح 52 دالر 
تحت تأثیــر  نفــت  قیمت هــای  زمــان،  آن  از  یابــد. 
کشــورهای شــریک  کاهــش پی درپــی تولیــد »اوپــک« و 
جبــران  را  گذشــته  ســال  قیمــت  کاهش هــای  آن، 
ســپتامبر  ماه هــای  بیــن  امــا  مقابــل  در  اســت.  کــرده 
گاز طبیعــی  201۸ تــا مــارس امســال، قیمــت  لحظــه ای 
کــه در طــول  کشــورهای قیمــت آســیایی  مایــع  تولیــد 
ســال 201۷ تــا اواســط 201۸ ســه برابــر قیمــت  نمونــه 
کاهــش  یک ســوم  از  بیــش  بــود،  خــود  آمریکایــی 
گاز  یافــت و تــا اواســط آوریــل بــه ســطح قیمت هــای 
ایــن  عمــده  بخــش  رســید.  اروپــا  مایع شــده  طبیعــی  
گاز  صــادرات  یک ســومی  افزایــش  خاطــر  بــه  رونــد 
طبیعــی  مایــع  و همچنیــن اضافه شــدن ظرفیت هــای 
بــود. قطــر  و  اســترالیا  نظیــر  کشــورهایی  در  جدیــد 

 201۸ آخـر  فصـل  در  چنـد  هـر  نیـز  غیرانـرژی  کاالهـای 
مـارس  مـاه  تـا  امـا  داشـتند،  باثبـات  یـا  نزولـی  رونـدی 
کردنـد،  گذشـته خـود را جبـران  عمـده ضررهـای سـال 
و  فلـزات  قیمـت  بهبـود  خاطـر  بـه  عمدتـا  کـه  رونـدی 
عمدتـا  نیـز  فلـزات  قیمـت  بهبـود  بـود.  موادمعدنـی 
کشـوری  بازتابـی از بهبـود چشـم اندازهای رشـد چیـن، 
کـه سـهمی بیـش از 50 درصـدی در مصـرف جهـان دارد 
و همچنیـن مجموعـه ای از تنگناهـا و نگرانی های طرف 
عرضـه بـود. از جملـه ایـن محدودیت هـای طـرف عرضه 
کـرد: حادثـه سـد ویـل در  می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 
برزیل )برای عرضه سـنگ آهن و نیکل(، سـیل سـنگین 
در  مردمـی  اعتراضـات  مـس(،  عرضـه  )بـرای  شـیلی  در 
کارخانه هـای  محدودیـت  مـس(،  عرضـه  )بـرای  پـرو 
ذوب آهـن در نتیجـه نگرانی هـای محیط زیسـتی )بـرای 
عرضـه سـرب و روی( و محدودیـت صـادرات در اندونزی 
)بـرای عرضـه قلـع(. به طـور مشـابه، در فصـل نخسـت 
تحت تأثیـر  نیـز  کشـاورزی  محصـوالت  قیمـت    ،2019
عوامـل طـرف عرضـه بـه سـطوح 201۸ خـود بازگشـتند. 
گنـدم و ذرت در آمریکا  کاشـت  ایـن عوامـل شـامل تأخیر 
کـه ناشـی از حـوادث آب وهوایـی بـود و همچنیـن انتظـار 
کاشـت دانه های روغنی سـویا در آمریکا ناشـی از  کاهش 

تنش هـای تجـاری بـا چیـن بـوده اسـت.

از   خــود  گــزارش  جدیدتریــن  جهانــی  بانــک 
عنــوان  تحــت  را  کاال  بازارهــای  چشــم انداز 
و  کانال هــا  موادغذایــی؛  قیمــت  »شــوک های  
کــرد. بــر ایــن اســاس، قیمــت   پیامدهــا« منتشــر 
گذشــته،  کاالهــا پــس از رونــد نزولــی ســال  عمــده 
در فصــل نخســت 2019 رونــدی افزایشــی یافــت و 
گذشــته  تر از مقدار حداقلی فصل  به ســطحی باال
کانال هــای  در  البتــه  انــرژی  قیمت هــای  رســید. 
کــرد؛ چــون از یکســو »اوپــک« بــا  متفاوتــی حرکــت 
کاهــش تولیــدات خــود منجــر بــه افزایــش قیمــت 
رکوردزنــی  دیگــر  ســوی  از  و  شــد  ســیاه  طــالی 
صــادرات شــیل آمریــکا اثــرات منفــی بــر قیمت هــای 
زغال ســنگ  مســتقیم  به طــور  و  طبیعــی  گاز 
گذاشــت. درخصــوص چشــم انداز قیمــت  برجــای 
کــه در 201۸ میانگیــن بشــکه ای 6۸ دالری  نفــت 
کــرد، »بانــک جهانــی« ضمــن در نظــر  را تجربــه 
نفــت  برداشــته شــدن معافیــت  گرفتــن احتمــال 
در  اســت  کــرده  پیش بینــی  تحریم هــا،  از  ایــران 
ســال های 2019 و 2020 بــه ترتیــب روی ســطوح 
آغــاز  بــه  توجــه  بــا  بایســتد.  دالری   6۵ و   66
ضعیــف قیمت هــای انــرژی در آغــاز 2019، »بانــک 
کــرده اســت میانگیــن ایــن  جهانــی« پیش بینــی 

پایین تــر  درصــد   ۵  /۴ ســال جاری  در  قیمت هــا 
کــه  پیش بینــی ای  گیرنــد؛  قــرار   201۸ ســطوح  از 
بــوده  کاهشــی  کتبــر  ا مــاه  گــزارش  بــه  نســبت 
نیــز  غیرانــرژی  کاالهــای  قیمــت   بــرای  اســت. 
پیش بینــی شــده اســت پیــش از اینکــه در 2020 
یابــد، در 2019 میانگینــی  بهبــود  بــه  رو  مســیری 
کنــد. تجربــه  را   201۸ ســال  ســطوح  از  کمتــر 
از  خــود  گــزارش  جدیدتریــن  جهانــی«  »بانــک 
عنــوان  تحــت  را  کاال«  بازارهــای  »چشــم انداز 
و  کانال هــا  موادغذایــی؛  قیمــت  »شــوک های  
کــرد. بــر اســاس یافته هــای ایــن  پیامدهــا« منتشــر 
کاالهــا، پــس از رونــد نزولی  گــزارش، قیمــت  عمــده 
گذشــته، در فصــل نخســت 2019 رونــدی  ســال 
مقــدار  از  تــر  باال ســطحی  بــه  و  یافــت  افزایشــی 
قیمت هــای  رســید.  گذشــته  فصــل  حداقلــی 
کــرد،  کانال هــای متفاوتــی حرکــت  انــرژی البتــه در 
کاهــش ســطح  کــه از یــک ســو »اوپــک« بــا  چــرا 
تولیــدات خــود منجــر بــه افزایــش قیمــت طــالی 
ســیاه شــد، از ســوی دیگــر امــا رکوردزنــی صــادرات 
گاز  قیمت هــای  بــر  منفــی  اثــرات  آمریــکا  شــیل 
برجــا  زغال ســنگ  مســتقیم  به طــور  و  طبیعــی 
گذاشــت. قیمــت عمــده فلــزات و موادمعدنــی نیــز 

کاهــش در فصــل آخــر 201۸، ســال جاری را  پــس از 
کــه ناشــی  کــرد، رونــدی  بــا رونــدی افزایشــی آغــاز 
از چشــم انداز قدرتمنــد رشــد چیــن و تنگناهــای 
عرضــه بــود. در فصــل نخســت 2019، همچنیــن 
کشــاورزی تحت تأثیــر انتظــار  قیمــت  محصــوالت 
کاهــش ســطح تولیــد، بــه تدریــج افزایــش یافــت. 
روزنامــه  بین الملــل  اقتصــاد  گــروه  گــزارش  بــه 
چشــم انداز  درخصــوص  اقتصــاد«  »دنیــای 
کــه در 201۸ میانگیــن 6۸ دالری را  قیمــت نفــت 
کــرد، »بانــک جهانــی«  هــر بشــکه تجربــه  بــرای 
و   2019 ســال های  در  اســت  کــرده  پیش بینــی 
دالری   6۵ و   66 ســطوح  روی  ترتیــب  بــه   2020
اثــرات  مبنــای  بــر  کــه  پیش بینــی ای  بایســتد، 
سیاســت گذاری  ارائــه شــده اســت. بــرای قیمــت  
اســت  شــده  پیش بینــی  نیــز  غیرانــرژی  کاالهــای 
بهبــود  بــه  رو  مســیری   2020 در  اینکــه  از  پیــش 
از ســطوح ســال  کمتــر  یابــد، در 2019 میانگینــی 
گــزارش  کنــد. »بانــک جهانــی«، در  201۸ را تجربــه 
کاالی اصلــی  خــود وضعیــت و چشــم انداز بــازار ۵ 
کودهــا، فلــزات  کشــاورزی،  جهــان شــامل انــرژی، 
ارزیابــی  را مــورد  گرانبهــا  مــواد معدنــی و فلــزات 

قــرار داده اســت.

چشم انداز دو ساله بازارها
کاالهای مختلف در ۲ سال پیش رو منتشر شد پیش بینی بانک جهانی از روند تغییرات بازار 
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چشم انداز و ریسک ها
بـا توجـه بـه آغاز ضعیف قیمت های انرژی در آغاز سـال 
کـرده  پیش بینـی  جهانـی«  »بانـک  جدیـد،  میـادی 
 5/۴ جـاری  سـال  در  قیمت هـا  ایـن  میانگیـن  اسـت 
گیرنـد )پیش بینـی  درصـد پایین تـر از سـطوح 201۸ قـرار 
کاهشـی بـوده اسـت(.  کتبـر  گـزارش مـاه ا کـه نسـبت بـه 
میانگیـن  »بانک جهانـی«،  پیش بینی هـای  اسـاس  بـر 
کاهشـی   2019 در  نیـز  غیرانـرژی  کاالهـای  قیمت هـای 
سـال  در  البتـه  کـه  کاهشـی  می یابـد،  درصـدی   2/1
خواهـد  افزایشـی  رونـدی  و  شـد  خواهـد  جبـران   2020
خصـوص  بـه  کاالهـا،  قیمـت   چشـم انداز  البتـه  یافـت. 
بـه  مربـوط  ریسـک های  سـایه  زیـر  سـیاه،  طـای 

دارد. قـرار  سیاسـت گذاری 
در ایـن رابطـه انتظـار مـی رود قیمت هـای نفـت به طـور 
در  و  بشـکه  هـر  بـرای  دالر   66 بـه   2019 در  میانگیـن 
)پیش بینـی  برسـد  بشـکه  هـر  بـرای  دالر   65 بـه   2020
کتبـر بـه ترتیـب ۸ و ۴ دالر  گـزارش مـاه ا کـه نسـبت بـه 
بازتابـی  کاهشـی  بازنگـری  ایـن  اسـت(.  یافتـه  کاهـش 
 2019 در  اقتصـادی  رشـد  ضعیف تـر  چشـم اندازهای  از 
آمریـکا  شـیل  انتظـار  از  بیـش  تولیـدات  آن  از  فراتـر  و 
اسـت  شـده  فـرض  پیش بینـی  ایـن  در  اسـت.  بـوده 
در  کارتـل  ایـن  شـرکای  و  »اوپـک«  تولیـدات  کاهـش 

کـه  تقاضـا  تقویـت  یافـت.  خواهـد  ادامـه   2019 طـول 
اقتصـاد جهانـی  رونـد مایـم فعلـی  بهبـود در  از  ناشـی 
اسـت.  پیش بینـی  ایـن  فـروض  دیگـر  از  بـود،  خواهـد 
البتـه ریسـک های مربـوط بـه چشـم انداز قیمـت نفـت 
-کـه در توازنـی مناسـب قـرار دارنـد- عمدتـا مربـوط بـه 
ایـن  اسـت.  سیاسـت گذاری  بـه  مربـوط  پیامدهـای 
شـامل نشسـت مـاه ژوئـن »اوپـک« بـرای تصمیم گیـری 
کاهش سـطح تولیدات، اثر برداشـته شدن  درخصوص 
نفـت  واردکننـدگان  بـر  آمریـکا  تحریمـی  معافیت هـای 
سـولفور  انتشـار  مقـررات  معرفـی  اثرگـذاری  و  ایـران  از 
دریایـی«  حمل ونقـل  بین المللـی  »سـازمان  توسـط 
می شـود.  شـد،  خواهـد  اجـرا  ژانویـه  اول  تاریـخ  از  کـه 
از  ناشـی  ژئوپلیتیـک  حـوادث  شـامل  ریسـک ها  سـایر 
انتظـار عمـده  از  درگیری هـای سـوریه، رشـد ضعیف تـر 
و  چیـن  به خصـوص  جهـان  نفـت  مصرف کننـدگان 
آمریـکا و در نهایـت سیاسـت گذاری های محیط زیسـتی 

می شـود. جدیـد 
کاهشـی چشـمگیر  گـزارش »بانـک جهانـی«، پـس از  بـه 
در نیمـه دوم 201۸، انتظـار مـی رود رونـد رو بـه بهبـود 
قیمت فلزات در سال های 2019 و 2020 نیز ادامه یابد. 
نگرانی هـای طـرف عرضه )در بازار محصوالتی همچون 
مـس و روی(، اختـاالت تولیـد زغال سـنگ در برزیـل و 

سیاسـت های تشـویقی دولـت چیـن از جملـه عواملـی 
دارنـد.  رونـد  ایـن  بـرای  حمایتـی  نقـش  کـه  هسـتند 
دارنـد.  مناسـبی  تـوازن  ریسـک ها،  نیـز  بـازار  ایـن  در 
کمتـر از انتظـار سیاسـت های مالـی تشـویقی  اثرگـذاری 
کـرات تجـاری  بـر تقاضـا و بی نتیجـه مانـدن مذا چیـن 
آمریـکا و چیـن از جملـه مهم تریـن ریسـک های منفـی 
در ایـن زمینـه هسـتند. از جملـه ریسـک های افزایشـی 
محیط زیسـتی  سیاسـت گذاری های  بـه  می تـوان  نیـز 
محدودیت هـای  بـه  انتظـار  از  کمتـر  رسـیدگی  و 
تحت تاثیـر   ،2019 طـول  در  کـرد.  اشـاره  عرضـه  طـرف 
کـه وجـود دارد انتظـار مـی رود  گسـترده ای  ریسـک های 
کاهـش  2 درصـد  تـا 6/  کشـاورزی  قیمـت محصـوالت 
تولیـدات  کاهـش  تحت تاثیـر   ،2020 در  البتـه  یابـد. 
و  انـرژی  هزینه هـای  افزایـش  و  آمریـکا  کشـاورزی 
ایـن رونـد معکـوس خواهـد شـد و قیمت هـای  کودهـا 
یافـت.  خواهـد  درصـدی   1  /۷ افزایشـی  کشـاورزی 
البتـه ریسـک های ایـن بـازار، عمدتـا اثـرات افزایشـی بـر 
هزینه هـای  انتظـار  از  بیـش  افزایـش  دارنـد.  قیمت هـا 
انـرژی می توانـد منجـر بـه افزایـش قیمـت محصوالتـی 
گنـدم و دانه هـای روغنـی شـود. رشـد بیـش  همچـون 
می توانـد  نیـز  بیولوژیـک  سـوخت های  تولیـد  انتظـار  از 
منجـر بـه افزایـش قیمت برخی اقام موادغذایی شـود.

کاهشی چشمگیر در  گزارش »بانک جهانی«، پس از  به 
نیمه دوم ۲0۱8، انتظار می رود روند رو به بهبود قیمت 

فلزات در سال های ۲0۱9 و ۲0۲0 نیز ادامه یابد.

کاال تا 2020 از نگاه بانک جهانی چشم انداز بازارهای 

کاال
تغییرات سالشاخص قیمت )سال پایه 2010(

2016201۷201۸2019
)پیش بینی(

2020
20192020)پیش بینی(

-1.۴-556۸۸۷۸2۸15.۴انرژی
غیرانرژی

کودها، فلزات( کشاورزی،  1.۴-۷9۸۴۸5۸۳۸52.1)شامل 

1.۷-۸۷۸۷۸۷۸۴۸62.6کشاورزی
۷۸۷۴۸2۸6۸۸۴.۸1.۷کودها

0.۸-6۳۷۸۸۳۸1۸21.9فلزات و مواد معدنی
گران بها 9۷9۸9۷10010۳2.6۳.1فلزات 

-1.5-۴۳5۳6۸6665۳.۴نفت خام )دالر برای هر بشکه(
12۴9125۸12691۳101۳60۳.2۳.۸طا )دالر برای هر اونس(
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جهان
سازمان های اقـتـصـادی بـیـن الـمـلـل

از  پـــس  ســـال1919  در  کار  بین المللـــی  ســـازمان 
کنفرانـــس  کـــه  پایـــان جنـــگ جهانـــی اول در زمانـــی 
گرفـــت.  شـــکل  بـــود،  برپـــا  ورســـای  کاخ  در  صلـــح 
نیـــاز بـــه پیدایـــش چنین ســـازمانی در قـــرن نوزدهـــم 
ولـــزی و فرانســــوی  از صنعتگـــران  تـــن  به وســـیله دو 
و  کیـــد  موردتأ لگرانـــد  دانیـــل  و  اوون  رابـــرت  یعنـــی 
ح مذکـــور  گرفتـــه بـــود. پـــس از آنکـــه طـــر پیگیـــری قـــرار 
تدویـــن  بـــرای  بینالمللـــی  همکاری هـــای  خـــال  در 
کارگـــران در ســـال1901 در باســـل موردتوجـــه  قانـــون 
ـــا هـــدف تدویـــن مقـــررات  گرفـــت، ســـازمان ILO ب ـــرار  ق
بهینه ســـازی  درراســـتای  بین المللـــی  قوانیـــن  و 
کار و حصـــول اطمینـــان  اســـتانداردهای بین المللـــی 

شـــد. متولـــد  آن هـــا  به کارگیـــری  از 
آوریــل1919  و  ژانویــه  ماه هــای  بیــن  در   ILO قانــون   
بین المللــی  کنفرانــس  در  کار  کمیســیون  به وســیله 
بــود  ترکیبــی  کمیســیون  ایــن  شــد.  تدویــن  صلــح 
کی،  چکســلوا کوبــا،  بلژیــک،  کشــور   9 نماینــدگان  از 
ایــاالت  و  بریتانیــا  لهســتان،  ژاپــن،  ایتالیــا،  فرانســه ، 
ســاموئل  را  کمیســیون  رهبــری  کــه  آمریــکا  متحــده 
 )AFL( آمریــکا  کارگــری  فدراســیون  رئیــس  گامپــرس، 
برعهــده داشــت. نتیجــه ایــن نشســت، بــروز ســازمان 
کــه  بــود  تنهاســازمانی  کــه  بــود  ســه جانبه گرایی 
یــک  در  را  کارگــران  و  کارفرمایــان  دولــت،  نماینــدگان 
هشــتم  فصــل   ILO قانــون  مــی داد.  ســامان  نقطــه 

اســت. ورســای  صلــح  معاهــده 
کار، همــراه  اولیــن نشســت ســاالنه ســازمان بین المللــی 
کارگــران از  کارفرمایــان و  ــا دو نماینــده از دولــت و  بــود ب
کتبــر1919 بــا یکدیگــر  کــه در تاریــخ 29ا کشــور عضــو  هــر 
بــه  مربــوط  مســائل  نشســت  ایــن  کردنــد.  ماقــات 
دربــاره  کــه  را  کار  بین المللــی  قانــون  اول  مبحــث   6
زنــان  از  حفاظــت  بیــکاری،  صنایــع،  در  کار  ســاعات 
کار و  کار شــبانه زنــان، حداقــل ســن  بــاردار، ســاعات 
کار شــبانه بــرای جوانــان در صنعــت اســت، مشــخص 

ســاخت.
توســط  کــه   ILO اجرایــی  مدیریــت  بدنــه  بخــش  در   
کنفرانــس انتخــاب شــدند، نیمــی از اعضــا را نمایندگانی 
و  بودنــد  شــده  معرفــی  دولت هایشــان  طریــق  از  کــه 
تشــکیل  کارفرمایــان  نماینــدگان  را  آن  یک چهــارم 
اولیــن  به عنــوان  را  تومــاس  آلبــرت  آن هــا  می دادنــد. 
کــه  کردنــد  کار انتخــاب  مدیرعامــل دفتــر بین المللــی 
یــک سیاســت مدار  او  بــود.  دائمــی ســازمان  دبیــرکل 
برجســته فرانســوی بــا اعتقــادات راســخ و دغدغه هــای 
اول  جهانــی  جنــگ  دوران  در  کــه  بــود  اجتماعــی 
را  مهمــات  وزارتخانــه  مســئولیت  فرانســه  دولــت  در 

کار، اعتبــار و قــدرت  برعهــده داشــت. در همــان آغــاز 
کمتــر از دو ســال، 16  خاصــی بــه ســازمان بخشــید. در 
کار و 1۸ توصیه نامــه تدویــن شــد. قانــون بین المللــی 
بــه جامعــه  وابســته  آغــاز  کار در  بین المللــی  ســازمان 
متحــد  ملــل  ســازمان  تأســیس  از  پــس  و  بــود  ملــل 
فعلــی  منشــور  شــد.  آن  بــه  وابســته  ســازمان های  از 
ــت، در  ــروف اس ــا( مع ــه )فیالدلفی ــه بیانی ــه ب ک ــازمان  س
کــه ایــن بیانیــه بــه  ســال19۴۴ میــادی تصویــب شــد 
منشــور  درحال حاضــر  ســازمان  اساســنامه  انضمــام 
ایــن  می دهــد.  تشــکیل  را  کار  بین المللــی  ســازمان 
کــه ســازمان بــر پایــه  کیــد مجــدد بــر اصولــی  بیانیــه بــا تأ
کیــد  آن هــا پی ریــزی و تشــکیل شــد، بــر نــکات زیــر تأ

ورزیــد:
کاال نیست. کارگر یک   -

امــری  پایــدار،  توســعه  بــرای  تجمــع  و  بیــان  آزادی   -
اســت.  ضــرروی  و  الزامــی 

- فقــر در همــه جــا باعــث ایجــاد خطــر بــرای خوشــبختی 
ــادی و  ــاه م ــد از از رف ــق دارن ــر ح ــراد بش ــه اف ــت، هم اس
امنیــت  از  مطمئــن،  و  آزاد  فضایــی  در  معنــوی  رشــد 
اقتصــادی و فرصت هــای برابــر برخــوردار شــوند. مقــر 
کشــور ســوئیس اســت.  ایــن ســازمان در شــهر ژنــو در 
کنفرانســی  ســازمان هــر ســال در مــاه ژوئــن )خــرداد( 

می کنــد. برگــزار 

کار رسالت سازمان بین المللی 
تأمیــن  بــر  جدیــد  قــرن  در  کار،  بین المللــی  ســازمان 
ــد و ایــن  کیــد ورزی کار تأ اقتصــادی و اجتماعــی نیــروی 
ــانی در  ــت انس کرام ــظ  ــد و حف کار مفی ــه  ــئله را الزم مس
چهارچوبــی  دراین راســتا  و  دانســته  جهانــی  اقتصــاد 
شــامل  پایــدار،  اجتماعــی  تمهیــدات  طراحــی  بــرای 
گســترش آن هــا ارائــه داده اســت. تــاش اصلی  اصــاح و 
ایــن ســازمان، حمایــت از حقــوق بنیــادی انســان ها 
ILO اســت.  بــوده  زیســت  و  کار  شــرایط  بهبــود  و 
ــان  کارفرمای ــرای ایجــاد اتحــاد بیــن دول،  درحقیقــت ب
اقدامــی مشــترک  به منظــور  کارگــری،  اتحادیه هــای  و 
تحقــق  و  فــوق  گــروه  ســه  هــر  منافــع  تضمیــن  بــرای 

عدالــت اجتماعــی تأســیس شــده اســت.
کار)1( ــودکان  ک ــده  ــردن پدی ــی از بیــن  ب برنامــه بین الملل

کار ILO از  کــه ســازمان بین المللــی  نــام پــروژه ای اســت 
ح،  کــرده  اســت. هــدف ایــن طــر ســال1992 آن را شــروع 
طریــق  از  جامعــه  از  کــودکان  کار  حــذف  پیش بــردن 
بــرای مواجهــه و آشــنایی  تقویــت ظرفیت هــای ملــی 
کــودکان و ایجــاد یــک جنبــش سراســری  کار  بــا مســائل 

بــرای مبــارزه در ایــن راه اســت.

معرفی
ح IPEC ســـمت گیری به ســـوی  هـــدف اولیـــه ایـــن طـــر
اســـتثمار  شـــکل  بدتریـــن  بـــه  کـــه  اســـت  کودکانـــی 
ــی،  ــبیه بردگـ ــای شـ کارهـ ــی و  ــد بردگـ ــوند، ماننـ می شـ
گرفتـــار باندهـــا شـــده و در شـــرایط  کـــه  کودکانـــی  نظیـــر 
ـــن  ـــد. ای ـــرار می گیرن ـــتفاده ق ـــورد اس ک م ـــا کاری خطرن
کـــه مخصوصـــا  کودکانـــی متمرکـــز اســـت  ح روی  طـــر
کمتـــر از 12  آســـیب پذیر هســـتند، مثـــل خردســـاالن 
ــر  کارگـــر. اراده سیاســـی و تعهـــد هـ ســـال یـــا دختـــران 
از  را  کار  کـــودکان  موضـــوع  کـــه  اســـت  ایـــن  دولتـــی 
کارگـــری  کارفرمـــا و  طریـــق هماهنگـــی ســـازمان های 
و ســـایر ســـازمان های غیردولتـــی و احـــزاب وابســـته 
ارتباطـــات  و  دانشـــگاه ها  ماننـــد  جامعـــه  در  آن  بـــه 
ـــرای  ـــت ب ـــروعی اس ـــه ش ـــن نقط ـــد- ای کن ـــل  ـــی ح جمع
کـــودکان. اقدامـــات  کار  برنامـــه بین المللـــی برچیـــدن 
ســـازمان های  پشـــتیبانی کردن   IPEC ح  طـــر دیگـــر 
کـــه  همـــکار بـــرای پیشـــبرد و پیاده کـــردن اقداماتـــی 
بیرون کشـــیدن  کـــودکان،  کار  از  هدفـــش جلوگیـــری 
جایگزیـــن  تهیـــه  و  ک  خطرنـــا کارهـــای  از  کـــودکان 
به عنـــوان  کار  شـــرایط  اصـــاح  و  کارهـــا  ایـــن  بـــرای 
کار  ازبین بـــردن  به ســـوی  گـــذار  و  اقدامـــات موقـــت 

کـــودکان اســـت.

IPEC ح خط مشی طر
ح  کــه طــر خط مشــی مرحله بندی شــده و چندبخشــی 

ح زیــر اســت: IPEC اعمــال می کنــد، بــه شــر
- به جنبــش درآوردن اتحــادی از همــکاران بــرای تأییــد 

کــودکان. کار  و اقــدام علیــه 
کار  مســائل  نشــان دادن  بــرای  وضعیــت  تحلیــل   -

کشــور. یــک  در  کــودکان 

سازمان جهانی کار
کار در جهان تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی 

INTERNATIONAL
LABOUR
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- همــکاری در پیشــبرد و اجــرای سیاســت های ملــی 
کار. کــودکان  دربــاره مشــکات 

کار  - تقویــت ســازمان های موجــود )کــه دراین زمینــه 
می کننــد( و برپایــی ســازوکارهای ســازمانی.

کشــورها در مــورد  - برانگیختــن هوشــیاری در سراســر 
کاری. کمیته هــا و محیط هــای  ایــن مســئله، در 

گســترش و اجــرای قوانیــن حفاظتــی بــرای  - پیشــبرد و 
کار. کــودکان 

کارگــر  کــودکان  از  عملــی  و  صریــح  حمایت هــای   -
کــه مدنظــر اســت، ازجملــه  بــرای نشــان دادن اهدافــی 
کنوانســیون  برنامه هــای زمان بندی شــده مــورد اشــاره 

کــودکان. کار  بدتریــن اشــکال 
ح هــای موفــق در برنامه هــای  گســترش طر - تکــرار و 

IPEC ح همــکاران طــر
کار در سیاســت ها،  کــودکان  - دخالــت دادن موضــوع 

برنامه هــا و بودجــه  دولت هــا

ــاس  ــن اجـ ــت صد وهفتمیـ ــر اسـ ــایان ذکـ ــان شـ در پایـ
هجدهـــم   تـــا  هفتـــم   ،)ILO( کار  جهانـــی  ســـازمان 
کارگـــری،  نماینـــدگان  و  شـــد  برگـــزار  خـــرداد1۳9۷ 
کارفرمایـــی و دولـــت بـــرای شـــرکت در ایـــن اجـــاس، 
محورهـــای  مهم تریـــن  شـــدند.  ســـوئیس  ژنـــو  عـــازم 
بین المللـــی  ســـازمان  کنفرانـــس  صد وهفتمیـــن 
اذیـــت در  و  آزار  و  بـــه خشـــونت  پایان بخشـــیدن  کار، 
ــی  ــوی اجتماعـ گفت وگـ ــه جانبه گرایی،  کار، سـ ــای  دنیـ
از  حمایـــت  در  توســـعه ای  مؤثـــر  همکاری هـــای  و 
ســـازمان  اجـــاس  بـــود.  پایـــدار  توســـعه  اهـــداف 
کار، مهم تریـــن رویـــداد بین المللـــی در حـــوزه  جهانـــی 
ــور 1۸۷  ــا حضـ ــاله بـ ــه همه سـ کـ ــی رود  ــمار مـ ــه شـ کار بـ

برگـــزار می شـــود. ژنـــو  کشـــور عضـــو در 

اجتماعی  و  اقتصادی  تأمین  بر  جدید  قرن  در  کار،  بین المللی  سازمان 
کرامت  حفظ  و  مفید  کار  الزمه  را  مسئله  این  و  ورزید  کید  تأ کار  نیروی 
انسانی در اقتصاد جهانی دانسته و دراین راستا چهارچوبی برای طراحی 
تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصالح و گسترش آن ها ارائه داده است.

گردآورنده:
واحد توسعه امور 
تولیدی و بازرگانی

----------------  
1. International 
Programme on the 
Elimination of Child 
Labour

برنامه بین المللی 
از بین  بردن پدیده 
کار نام  کودکان 
که  پروژه ای است 
سازمان بین المللی 
کار ILO از سال1992 
کرده   آن را شروع 
است. هدف این 
ح، پیش بردن  طر
کودکان از  کار  حذف 
جامعه از طریق تقویت 
ظرفیت های ملی برای 
مواجهه و آشنایی با 
کودکان  کار  مسائل 
و ایجاد یک جنبش 
سراسری برای مبارزه 
در این راه است

گزارش تصویری بازدیدها

دیدار با رئیس شورای شهر مشهد به مناسبت روز شوراها 

دیدار مدیر کل امور مالیاتی با هیئت رئیســـه اتاق اصناف مشهد

بازدید از تولیدی پرچم های مذهبی شریف 



شماره ششم . فروردین نودوهشت 22 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

می خواهیم از مرحله مصرف داخلی 
گر  کنیم؛ ا عبور و روی بحث صادرات تمرکز 
کاری انجام دهیم،  بخواهیم در داخل 
کیفیت باال و قیمت پایین باشد. باید 

تمرکز اتاق اصناف مشهد روی صادرات
در ایــن بازدیــد حســن ماجــدی، رئیــس اتحادیــه صنــف 
درودگــران و مبل ســازان مشــهد، ضمــن بیــان اینکــه 
کارفرمــا،  کارگــر هســتند و بعــد  کارفرماهــا ابتــدا  همــه 
کارفرمایــان هــم تبریــک  بــه  کارگــر را  لــذا جــا دارد روز 
کــه آنــان می کشــند به مراتــب  بگوییــم، چــون ســختی 
کــرد: آقــای خوش قامــت  کارگــر بیشــتر اســت، عنــوان  از 
کارگــر را پرداخــت می کنــد  بســیار منضبــط اســت و حــق 
کــه  و همــه از او راضــی هســتند؛ به همین دلیــل اســت 
کارگــر در ایــن مجموعه مشــغول فعالیت  تعــداد انبوهــی 
هســتند و حتمــا مزایــا، اخــاق درســت و... وجــود دارد 

ــر دور هــم جمــع شــده اند. کارگ ــه ایــن تعــداد  ک
پیــرو  گفــت:  اتــاق اصنــاف  وی دربــاره رویکــرد جدیــد 
از  می خواهیــم  داریــم،  اصنــاف  اتــاق  در  کــه  بحثــی 
مرحلــه مصــرف داخلــی عبــور و روی بحــث صــادرات 

کشــش داخلــی تأمیــن اســت  کنیــم؛ چــون دیگــر  ــز  تمرک
بایــد  انجــام دهیــم،  کاری  داخــل  در  بخواهیــم  گــر  ا و 
کار در  کیفیــت بــاال و قیمــت پاییــن باشــد. فروختــن یــک 
گــر راه بــاز شــود، صــادرات  کشــور دشــوار اســت و ا داخــل 
بــا  کــه  کاری  پیــرو  بــود.  خواهــد  راحت تــر  به مراتــب 
هدایــت هیئت رئیســه اتــاق اصنــاف انجــام دادیــم، بایــد 
ــرای  ــا ب ــم ت ــه وجــود آوری در صنــف هســته های صنفــی ب

کنیــم. کار بــه صــورت هماهنــگ همــت  انجــام ایــن 
و  درودگــران  صنــف  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ماجــدی 
مبل ســازان ۴0 نفــر به عنــوان هســته صنفــی شناســایی 
ــان  ــت، بی ــت اس ــای خوش قام ــر آق ــک نف ــه ی ک ــده اند  ش
ــا ایــن ۴0 نفــر جلســه ای برگــزار خواهیــم  کــرد: بــه زودی ب
صــادرات  تنهــا  هــدف  مرکــزی،  هســته  ایــن  در  و  کــرد 
ــوالت  ــا محص ــی ی ــات فن ــت در خدم کیفی ــی  ــت؛ یعن اس
ــده  ــه افــراد زب ک کنیــم  ــد فضــا را فراهــم  ــرود. مــا بای ــاال ب ب

کاال و باربــری  گمــرک، حمــل  و تولیدکننــدگان، دغدغــه 
و... نداشــته باشــند.

رئیــس اتحادیــه صنــف درودگــران و مبل ســازان مشــهد 
وابســته  ســلولزی  صنایــع  بــه  مــا  کــرد:  خاطرنشــان 
زیــادی  کارخانه هــای  کــه  اســت  درســت  هســتیم. 
داریــم؛ امــا بــا توجــه بــه مســائل زیســت محیطی و نبــود 
کارخانه هــای مرتبــط دچــار مشــکل اند.  هیــزم برخــی از 
همــه مــواد فراهــم اســت، امــا قیمــت نهایــی محصــول 
گــران تمــام می شــود، بایــد بــرای آن هــا چــاره ای  خیلــی 
بــرای  کیفیــت  و  تمام شــده  قیمــت  کــه  بیندیشــیم 
کارگاه  ماننــد  کارگاه هایــی  باشــد.  مناســب  صــادرات 
کشــور  گوفــر، بحثشــان فراتــر از تولیــد بــرای داخــل  مبــل 
اســت و نــگاه صاداراتــی دارنــد و چه بســا بــرای مدیریــت 

ــوند. ــم بش ــت ه ــور اذی کش ــل  ــروش در داخ ف
نخواهیــم،  را  چیــزی  تازمانی کــه  داد:  ادامــه  ماجــدی 

تمرکز اتاق اصناف روی صادرات برندها
کارگر کاالی خواب به مناسبت روز  کارخانه تولیدکننده  گزارشی از بازدید هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد از 

دیدوبازدید
بازدید هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد

تیتر 9۸ برای سیزدهمین سال متوالی، اقتصادی شد. »رونق تولید« عنوانی بود که رهبر معظم انقالب برای این سال برگزیدند. با این حال برای تمام آحاد  
خ اقتصاد بر وفق مراد نخواهد چرخید و رونق تولید به سادگی محقق نخواهد شد. جامعه از فعاالن اقتصادی گرفته تا مردم عادی، روشن است که امسال چر
کم نیستند.  که روزنه های امید پیش رویمان  کنیم می بینیم  گر خوب نگاه  که شرایط اقتصادی امیدوارکننده نیست. اما ا بدون رودربایستی باید بنویسیم 
کشور تولید می شود. بازرگانان ایرانی در سراسر دنیا خوشنام  کاالهای صادراتی در داخل  کار جوان و متخصص دارد. مواد اولیه بسیاری از  ایران نیروی 

کاالی ایرانی نیز در سطح منطقه زبان زد است. کیفیت  هستند و 
که در پیچ اقتصادی 9۸ بیش از پیش  کارگرانی  کارگران ماهر و با تجربه در به دست آوردن این موقعیت نقشی بارز داشته اند.  بدون تردید نیروی انسانی و 

کشور است. شرایط شغلی شان نامطمئن است و صیانت از امنیت شغلی آن ها منوط به رونق تولید و تزریق درآمدهای صادراتی به اقتصاد 
کشورهای بسیاری چنین تجربه ای را دارند. به عنوان مثال چین  کما اینکه  کاهش ارزش پول ملی می تواند زمینه ای برای رونق صادرات باشد  در این میان 
که پس از جنگ جهانی توانست با درآمدهای ارزی  کمتر از دالر باشد تا شیب صادرات شان مثبت باشد و یا آلمان  خ یوآن  که نر همیشه مراقب است 
حاصل از صادرات دوباره خود را بسازد. قطعا شرایط ایران از آلمان بعد از جنگ جهانی بدتر نیست پس می توانیم امیدوار باشیم. این ها دالیلی است 
کارخانه  برای اینکه اتاق اصناف مشهد به بحث صادارات توجه بیشتری داشته باشد. این موضوع در جریان بازدید هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد از 

کارگر انجام شد. ح شد. این بازدید به مناسبت روز  تولیدکننده مبل مطر
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بســیاری از آرزوهــا در دلمــان باقــی می مانــد. تــا ســازمانی 
کــه بــه ایــن طرح هــا ســامان ببخشــد  نداشــته باشــیم 
کاری  اتفــاق مثبتــی رخ نخواهــد داد. هیچ کــس بــرای مــا 
ــد خواســته مان مشــخص و معیــن  انجــام نمی دهــد. بای
باشــد. بایــد از ظرفیــت اصناف بــرای پیشــبرد اهداف مان 

کنیــم. کشــور اســتفاده  و بهبــود شــرایط اقتصــادی 

در حوزه صادرات باید برند وجود داشته باشد
بنانــژاد،  محمــود  مهنــدس  بازدیــد  ایــن  جریــان  در 
رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد نیــز بــا بیــان اینکــه بــرای 
کار ســخت تر اســت، چــون  مجموعه هــای دارای برنــد 
گفــت:  کننــد،  کیفیــت و اعتبــار برنــد خــود را حفــظ  بایــد 
کاال در حــوزه صــادرات بســیار  برنــد بــودن و برنــد داشــتن 
دســت  از  را  میانــه  آســیای  بکــر  بــازار  مــا  اســت.  مهــم 
کــه  کــه افــرادی بــه آنجــا می رفتنــد  دادیــم؛ بــه ایــن علــت 
کاالی  ــان ایــران و  ــد، آن فقــط دنبــال سوء اســتفاده بودن
کاالهای  کنــون مــا بــرای معرفــی  کردنــد. ا ایرانــی را بدنــام 
کیفیــت خــود بــه بازارهای جدید به برندهــا نیاز داریم. با
بــه  را  کاالهایشــان  افــراد  از  خیلــی  داد:  ادامــه  وی 
نمی توانســتند  امــا  می  کردنــد،  صــادر  افغانســتان 
ــاد  ــکات زی ــل مش ــد و ازاین قبی کنن ــت  ــان را دریاف پولش
و  برداشــتیم  قدمــی  پیــش  ســال   2 تقریبــا  داشــتیم. 
تفاهم نامــه ای بــا اتــاق اصنــاف مشــهد و اتاق پیشــه وران 
کاالهای ارســالی از ایــران را  کیفیت  کــه  هــرات بســته شــد 

کــه ایــن امــر اعتبارســنجی بــود و برعکــس  از مــا بخواهنــد 
کاالیــی ارســال شــود و پــول دریافــت  گــر از ایــن طــرف  ا
کــه  کارش را انجــام دهــد  نشــود، اتــاق پیشــه وران هــرات 

در بعضــی از اقــام موفــق بودیــم.
کــه در اتــاق  ــا اشــاره بــه اینکــه دو ســال اســت  ــژاد ب بنان
خدمــات  شــرکت  به عنــوان  مجموعــه ای  اصنــاف 
شــرکت  کــرد:  تشــریح  داده ایــم،  تشــکیل  صــادرات 
مدیریــت  و  ســرمایه  بــا  می توانــد  صــادرات  خدمــات 
گیــرد و بعــد بــا برنــد واحــد،  واحدهــای تولیــدی شــکل 

شــوند.  صــادر  کاالهــا 
افــزود: مــا در قزاقســتان نمایشــگاهی داشــتیم و  وی 
کفــش، یــک غرفــه واحــد بــرای اتــاق اصنــاف  در حــوزه 
کــه حــدود ۳00 لنگ  کفــش در غرفــه موجــود بود  گرفتیــم 
کفش هــا تــرک  و بازدیدکننــدگان می گفتنــد جنــس ایــن 
کفش هــا  ایــن  اســت؟ حتــی خــود ترک هــا می گفتنــد 
از تولیــد مــا بهتــر اســت و درنهایــت همیــن ۳00 لنــگ 
ــور  کش ج از  ــار ــی در خ ــد. چنین ظرفیت های ــه ش فروخت
افغانســتان  و  عــراق  ماننــد  کشــورهایی  دارد،  وجــود 
را خریــداری  ایــران  تولیــد  کاالهــای  کــه  عاقه مندنــد 

ــم. کرده ای ــورد  ــد برخ ــا ب ــا آن ه ــی ب ــد؛ ول کنن

برای برندسازی به پشتوانه نیاز داریم
کــرد:  گوفــر، بیــان  در ادامــه خوش قامــت، مدیــر مبــل 
ولــی  رفتــم؛  روســیه  بــه  کاال  صــادرات  بــرای  دوره ای 
کــه تنهایــی وارد  دســت تنها نمی شــود و ســخت اســت 
کنیــم. ایــن امــر نیــاز بــه  کشــوری بشــویم و بازاریابــی 
کردیــم تــا بتوانیــم بخشــی  همــکاری دارد، امــا تــاش 
نــام  می رویــم،  هرجــا  کنیــم.  صــادر  را  کاالهایمــان  از 
ــا  ــد؟ ب کردن ــان اســت؛ مگــر آن هــا چــه کار  ترک هــا ســر زب
کیفیــت و برندســازی جلــو رفتنــد و سامان دهی شــان را 

کردنــد و یــک پشــتوانه قــوی دارنــد. از قبــل آغــاز 
گوفــر در جریــان ایــن  کارخانــه مبــل  یکــی دیگــر از مدیــران 

گفــت: یکــی از چالش هــای مــا در بحــث فــروش،  بازدیــد 
مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت. به عنــوان یــک مشــتری 
بــه فروشــگاه می رویــد و یــک ســرویس خــواب برایتــان 
فروشــنده  گــر  ا و  می شــود  تمــام  تومــان  پنج میلیــون 
کــه  کنیــد  بگویــد بایــد 9درصــد ارزش افــزوده پرداخــت 
چیــزی حــدود ۴00هــزار تومــان می شــود، قطعــا ســرویس 
کــه ایــن  خــواب را خریــداری نمی کنیــد. لــذا مجوریــم 
مبلــغ را از مشــتری دریافــت نکنیــم و از آن ســو بایــد ایــن 
کامــل بــه بــه ادار مالیــات بپردازیــم؛  مالیــات را به صــورت 
کــه خیلــی از اتحادیه هــای دیگــر  ایــن در حالــی اســت 
ماننــد طافروشــان، آهن فروشــان و... طــی رایزنی هایــی 
کــه داشــتند توانســته اند از تخفیف هــای مالیاتــی در ایــن 
کــه اتحادیــه  زمینــه بهرمنــد شــوند. لــذا ضــروی اســت 

مبل ســازان نیــز در ایــن زمینــه وارد عمــل شــود.

بازارهای مکاره اجازه رشد به تولیدکننده نمی دهد
دغدغــه  ایــن  بــه  نیــز  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
چندســالی  مالیــات  بحــث  اصــل  داد:  پاســخ  چنیــن 
ــات اداره  ــاس مالی ــر اس ــور ب کش ــر  گ ــاده، ا ــت راه افت اس
شــود، می توانــد موفــق باشــد؛ امــا مــا مــردم ایــران و 
ــه ماننــد  ک ــم  کرده ای کشــور عــادت  ــران  همینطــور مدی
آن  درآمــد  از  و  بفروشــیم  را  نفــت  بچه پول دارهــا 
ــم؛  ــه تولیــد و صنعــت توجــه نکردی کنیــم و ب اســتفاده 
دولــت  هســت،  همیشــه  نفــت  کردیــم  گمــان  چــون 
هــم به نوعــی وابســته بــه فــروش نفــت اســت تــا بتوانــد 
کنــد و همیشــه هــم بــا مشــکل مواجــه  کشــور را اداره 
اســت. حــال چــه اتفاقــی افتــاده؟ نمی توانیــم نفــت 
نعمــت  یــک  مــن  نظــر  از  اتفــاق  ایــن  کــه  بفروشــیم! 
کنیــم  گمــان  کــه  کنــون فرصتــی فراهــم شــده  اســت. ا

اصــا نفــت نداریــم.
بنانــژاد ادامــه داد: در زمــان غیبــت درآمدهــای حاصــل 
از صــادرات نفــت، بهتریــن فرصــت بــرای رونــق صــادرات 
ــن  ــه ای ــش زمین ــود. پی ــم می ش ــی فراه ــای غیرنفت کااله
اتفــاق ایجــاد رونــق در بــازار تولیــد اســت. مســئوالن و 
کشــوری بایــد مراقــب باشــند و از تولیدکننــدگان  مدیــران 
گــر  ا تولیدکننــدگان  از  بســیاری  کننــد.  حمایــت 
سرمایه شــان را بــه بــازار ارز و ســکه و مســکن می بردنــد 
ــرای حفــظ  ــد امــا ب کســب می کردن درآمدهــای هنگفــت 
کــه بــا  اشــتغال بــه تولیــد ادامــه دادنــد. شایســته نیســت 
کشــور  سیاســت های اشــتباه مالیاتی، بخش تولیدی در 
گســترده تر شــود  آســیب ببینــد. شــمولیت مالیــات بایــد 
گسترده شــدن  و درآمدهــای مالیاتــی دولــت از طریــق 
کــه بــدون هیــچ نظارتــی  چتــر مالیــات بــر ســر دالل هایــی 

فعالیــت می کننــد، تأمیــن شــود.
وی بــا بیــان اینکــه طبــق قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
تمــام واحدهــای صنفــی بایــد صنــدوق مکانیــزه فــروش 
کــرد: اجــرای صحیــح ایــن قانون  داشــته باشــند، تشــریح 
کنــون در مجلــس شــورای اســامی نیــز در دســت  کــه هم ا
بایــد  نیازمنــد فرهنــگ ســازی اســت.  بررســی هســت 
کاال هزینــه دارد و  کــه مصــرف  بــرای مــردم جــا بیافتــد 

ایــن هزینــه بایــد بــه دولــت پرداخــت شــود.

مهندس محمود بنانژاد: برند بودن و برند داشتن 
کاال در حوزه صادرات بسیار مهم است. ما بازار 

که  بکر آسیای میانه را از دست دادیم؛ به این علت 
افرادی به آنجا می رفتند که فقط دنبال سوء استفاده 

کردند.  کاالی ایرانی را بدنام  بودند، آنان ایران و 
کیفیت خود به  کنون ما برای معرفی کاالهای با ا

بازارهای جدید به برندها نیاز داریم.

در زمان غیبت درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت، بهترین فرصت برای رونق صادرات 

کاالهای غیرنفتی فراهم می شود.
گر سرمایه شان  بسیاری از تولیدکنندگان ا

را به بازار ارز و سکه و مسکن می بردند 
درآمدهای هنگفت کسب می کردند اما برای 

حفظ اشتغال به تولید ادامه دادند.



شماره ششم . فروردین نودوهشت 24 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

گفت وگو
گفت وگو با مدیران صنفی

تولید«  »رونق  سال  جاری  سال  اینکه  به  باتوجه 
چه  ایران  اصناف  اتاق  است،  شده  نام گذاری 

رویکردی را دنبال می کند؟ 
خود  مجموعه  در  بزرگی  ظرفیت  ایران  اصناف  اتاق 
دارد، منتها یک سری ایرادهایی در آن موجود است 
از جمله اینکه توجهی به توانمندی موجود در داخل 
که هیئت  اصناف نداشتیم، خوشبختانه با رویکردی 
تاش هایی  کرده  اتخاذ  اصناف  اتاق  جدید  رئیسه 
گر اتاق  برای تغییر رویه در این زمینه انجام می شود. ا
کشور را به  کل  ایران بتواند ظرفیت سراسری اصناف 
شعار  تحقق  جهت  در  می توانیم  دهد،  پیوند  یکدیگر 

گام های بلندی را برداریم. سال 
تکیه  خودمان  به  باید  اصناف  فعاالن  سایر  و  بنده 
گسترده  که از نظر تعداد، توان مالی، شبکه  کنیم. چرا
توزیع، تولیدات، خدمات و ... ظرفیت بی نظیری در 
کشور  در  مشابهی  مجموعه ای  هیچ  که  داریم  اختیار 
چنین توانی را ندارد. اما در تمام این سال ها پیشرفت 
است  نشده  انجام  ظرفیت  این  از  استفاده  با  الزم 
که همیشه نگاه مان به بیرون بوده و منتظر بودیم  چرا
کام  سایر دستگاه ها برایمان تصمیم بگیرند. در یک 
به ظرفیت خودمان توجه نکرده ایم و این اصلی ترین 
نگاه  این  بتوانیم  گر  ا است.  اصناف  اتاق  در  مشکل 
کنیم  تکیه  خودمان  توانمندی  به  و  دهیم  تغییر  را 
که یکی از آن ها  کسب می کنیم  دستاوردهای زیادی را 

رونق تولید در اصناف خواهد شد.
چه  اصناف  اتاق  روبه روی  چالش های  مهم ترین 

عواملی هستند؟
نگاه  است.  خودباوری  عدم  ما  مشکل  مهم ترین 
تمامی دستگاه های دولتی و ساختارهای  به  اصناف 
بیرونی اتاق اصناف باید به عنوان یک دستگاه مکمل 
اصناف،  برای  تصمیم گیری  رکن  مهم ترین  باشد. 
اتاق های اصناف هستند و سایر دستگاه های مسئول 
در رابطه با ما تنها نقش تسهیل گری را بر دوش دارند. 
اصناف  اتاق های  تا  شده  موجب  که  مسائلی  از  یکی 
شوند،  بهرمند  خود  سراسری  ظرفیت  از  نتوانند 
گر تمامی اصناف با جهت گیری  کندگی آن هاست. ا پرا
گام های  کنند می توانند  روشن و با هم افزایی فعالیت 

بلندی بردارند.
برای پیشبرد این هدف راهکار یا سیاست اجرایی 

مشخصی را دنبال می کنید؟
درصدد هستیم تا در سطح خراسان رضوی، شمالی و 
جنوبی طرح دبیرخانه مجمع نمایندگان را اجرا  کنیم تا 
کندگی بهبود یابد. در این طرح تصمیم  شاید این پرا
کنیم و بعد  داریم میان سه استان وحدت رویه ایجاد 
کشور برویم، ما در این ۳ استان  از آن به سمت شرق 
حدود ۳9 اتاق اصناف داریم که می خواهیم میان آن ها 
ایجاد  برای  راهکارها  از  یکی  کنیم.  ایجاد  هماهنگی 
است.،  شهرستان ها  کردن  شناسنامه دار  هماهنگی 
اینکه هر شهرستان  به  این طرح عاوه بر پرداختن  در 
ویژگی های  کند،  ایفا  می تواند  نقشی  چه  استان  در 
تولیدات  نوع محصوالت،  اصناف شهرستان در حوزه 
کامل  گر این اطاعات به صورت  و ... پایش می شود. ا
تدوین شود؛ فعالیت دبیرخانه برای ایجاد هماهنگی و 
هم افزایی میان اصناف استان موثر خواهد بود. درآن 
ک  اشترا به  اصناف  اتاق های  موفق  تجارب  صورت 
گذاشته می شود و در عین حال نقاط ضعف اصناف در 
هر شهرستان شناسایی می شود و در جهت رفع آن ها 

تاش می شود.
ح  که در این طر  ایجاد هماهنگی تنها هدفی است 

دنبال می کنید؟
بزرگ ترین  کشور  شرق  در  اصناف  اتاق های  خیر، 
زحمتی  هیچ  بدون  و  دارند  خود  کنار  در  را  بازارها 

می توانند در حوزه صادرات فعال شوند. بدون تردید 
کمک  درآمدهای صادراتی می تواند به اصناف منظقه 

بزرگی بکند. 
یعنی با شناسایی بازار در داخل خود استان و خصوصا 
کشور وجود  که در شرق  کشورهای همسایه با ظرفیتی 
اجناس  انتقال  برای  خوبی  ظرفیت  می تواند  دارد 
قطعا  شود  انجام  صادرات  گر  ا و  باشد  صادرات  و 
در  می شود.  اشتغال زایی  موجب  و  می افتد  راه  تولید 
نیازمند  جایی  گر  ا نمایندگان  مجمع  دبیرخانه  ح  طر
حمایت دستگاه وزارت صنعت و معدن و اتاق اصناف 
باشد ما نمایندگان با این دبیرخانه به مرکزیت مشهد 
تا در آنجا مصوبه قانونی  انتقال دهیم  کشور  را به  آن 
کثری  تأثیرگذاری حدا آن  داریم  و قصد  پیگیری شود 

خود را داشته باشیم.
کسب وکارهای نوپا دارد؟ ح چه مزیتی برای  این طر

کسب وکارهای  با  رفته  رفته  باید  ح  طر این  قالب  در   
جدید همراه و هماهنگ باشیم چون چاره ای نداریم 
ما  اعتقاد  البته  کنیم  گذر  سنتی  روش های  از  باید  و 
گر وحدت رویه  که با ظرفیت های موجود ا این است 
کسب وکارهای نو از بیرون تزریق نشوند  داشته باشیم 
باشند. در حال  از بدنه خود اصناف  و  از داخل  بلکه 
کسب وکارهای  حاضر اتحادیه ای در اتاق اصناف برای 
می کنم  احساس  اما  ندارد  وجود  نوپا)استارت آپ ها( 

گذشته عدم توجه و تالش برای رونق سازمان  های مردم نهاد و   کشور در طول سالیان  که یکی از بزرگترین انتقادات به عملکرد وزارت  مهال مجیدی- در شرایطی 
کند. اتاق اصناف با ساختاری پایین به باال و مبتنی بر رای بدنه مردمی  سندیکاهای عمومی است، اتاق اصناف توانسته است به خوبی در این خالء ایفای نقش 
کشوری آن با عنوان »اتاق اصناف ایران« در دوره جدید در تالش است تا با ایجاد هماهنگی  کشور به ایفای نقش اقتصادی خود می پردازد و تشکیالت  در سراسر 
کند. درباره این موضوع و تناسب آن با  کشور را بیش از پیش فعال  کشور ظرفیت های بالقوه مغفول مانده در این رکن اقتصادی  و همسویی میان اصناف سراسر 
کنون نائب رئیس اتاق اصناف تربت حیدریه است  که ا گفت وگو نشستیم. تقی نژاد  »رونق تولید« با محمد تقی نژاد، نماینده خراسان رضوی در اتاق اصناف ایران به 

گذشته درباره آینده اظهار نظر می کند. تجربه سال ها فعالیت صنفی را دارد و از این رو با نیم نگاهی به 

عدم خودباوری مهم ترین چالش اتاق های اصناف
گفت وگو با محمدرضا تقی نژاد، نماینده استان خراسان رضوی در اتاق اصناف ایران
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و  شود  راه اندازی  اصناف  اتاق  در  کارگروه هایی  باید 
دارد  قرار  مردم  استفاده  مورد  که  کسب وکارها  این  از 
راه حل های اجرایی برای ایجاد زمینه، فرهنگ سازی 
که  افرادی  حوزه  این  در  و  آوریم  وجود  به  و... 
تحصیات دانشگاهی دارند را با این مجموعه مرتبط 
گیرد؛ یعنی  که حرکت آن براساس اصناف صورت  کنیم 
کار با بدنه اصناف ایجاد شود. به نظر من برای  شکل 
کسب وکارهای نوپا عقب نماند  اینکه اصناف از فضای 
کردن  کم  و  ایجاد  جهت  تخصصی  کارگروه های  باید 
کسب وکارها و فضای سنتی اصناف  فاصله میان این 

کند. برگزار 
اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  اینکه  به  باتوجه 
اتاق  وضعیت  خصوص  در  هستید  حیدریه  تربت 

اصناف این شهرستان نیز توضیح بفرمایید.
واحد  هزار   12 حدود  حیدریه  تربت  اصناف  اتاق 
شهرستان  این  در  دارد،  اتحادیه   ۴2 قالب  در  صنفی 
ظرفیت های خوبی وجود دارد اما باید نقاط ضعف و 
قوت آن بررسی شود تا هدفمند با استان جلو برویم ما 
از جمله  داریم  اصناف  اتاق های  در  مشکل عمده ای 
اینکه همه هم سو نیستند اما به واسطه دبیرخانه این 

امر پیگیری خواهد شد تا وحدت رویه به وجود آید.
پروانه های  صدور  برای  محدودیتی  قانون گذار  آیا 

صنفی قائل است؟
دلیل  به  متأسفانه  شد  اصاح  قانون  که   92 سال  از 
وجود  تعداد  لحاظ  به  محدودیتی  کشور  اوضاع 
ندارد؛ یعنی سقف حدود صنفی برداشته شده است، 
پایدار  اما این اشتغال ها  اشتغال هایی به وجود  آمده 
نیستند و چون نورم واحد صنفی در تربت حیدریه زیر 
20 نفر است؛ یعنی به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی 
اصناف  برای  تهدیدی  امر  این  خود  که  دارد  وجود 
است. در حال اجرای طرحی هستیم و به نوعی باید 
که خدمات  کنیم  کار  روی تجمیع واحدهای صنفی 
کمتر شود واحد صنفی  بهتر ارائه دهند و هم هزینه ها 
بیشترین هزینه را به اصناف متحمل می کند در حال 
صنفی  واحدهای  افزایش  از  جلوگیری  برای  حاضر 
راه حل قانونی وجود ندارد اما اصناف می تواند باتوجه 
و  کردن  متمرکز  برای  آیین نامه ها  داخلی  ظرفیت  به 
کنند چون یکی از چالش های  خدمات بهتر استفاده 
سعی  که  است  صنفی  واحدهای  ازدیاد  ما  اصلی 
کردن  مهار  برای  خود  قانونی  آیین نامه  از  می کنیم 
استفاده  جهت دهی  و  ساماندهی  بی رویه،  افزایش 
از  تولیدی  واحدهای  که  برویم  سمتی  به  و  کنیم 

واحدهای توزیعی بیشتر باشند.
گر صحبتی دارید عنوان بفرمایید. در پایان ا

در  خودمان  توانایی های  زمینه  در  خودباوری  به  گر  ا
اتاق اصناف داشته باشیم و وحدت رویه ایجاد شود 
و دولت است، هرکجا  اصناف  بدنه  به  کمک  بهترین 
دریافت  درستی  پاسخ  شده  اعتماد  اصناف  به  که 
به   ... و  اجرایی  دستگاه های  دولت،  بدنه  گر  ا کردند 
پاسخ  قطعا  بکنند  ویژه ای  اعتماد  و  توجه  اصناف 
مثبتی خواهند دید و این بدنه وسیع در اختیار نظام 

گرفت. کشور قرار خواهد  و 

درصدد هستیم تا در سطح خراسان 
ح دبیرخانه  رضوی، شمالی و جنوبی طر

مجمع نمایندگان را اجرا  کنیم.

تفاهم نامــه  عقــد  از  اصنــاف  اتــاق  اجرایــی  مدیــر 
بــا  مرکــز  ایــن  داد.  خبــر  بازرگانــی  آمــوزش  مرکــز  بــا 
ارائــه خدمــات آموزشــی  چنــد دهــه ســابقه امــکان 
و  از خــرد  اعــم  را در ســطوح مختلــف  و مشــاوره ای 
کاظمــی دربــاره ایــن تفاهم نامــه  کان دارد. جمــال 
اینگونــه توضیــح داد: یکــی از مزایــای مرکــز آمــوزش 
اســت.  کار  و  کســب  کلینــک  ایجــاد  بازرگانــی 
بســیاری از واحدهــای صنفــی از وجــود یــک مشــاور 
هســتند  محــروم  خــود  فعالیت هــای  و  کارهــا  در 
تــا  می تــوان  کار  و  کســب  کلینــک  ایجــاد  بــا  لــذا 
کــرد. کمــک  اصنــاف  بــه  حــوزه  ایــن  در  حــدودی 
که مرکز آمــوزش بازرگانی  وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــز مشــابه  ک ــه ســایر مرا بازرگانــی چــه مزیتــی نســبت ب

مــا  بزرگتریــن دغدغــه  کــرد:  اظهــار  دارد، 
ســاختار  کــه  بــود  ایــن  اصنــاف  اتــاق  در 
واحدهــای  شــرایط  بــا  را  خــود  آموزشــی 
از  بســیاری  دهیــم.  تطبیــق  صنفــی 
تــک  شــرایط  بــر  بنــا  صنفــی  واحدهــای 
رو  همیــن  از  و  می شــوند  اداره  مالکــی 
کــردن  گرداننــده ایــن واحدهــا امــکان رهــا 
در  شــرکت  بــرای  را  خــود  کار  و  کســب 
دوره هــای آموزشــی ندارنــد، لــذا درصــدد 
کیــد بــر تولیــد محتــوای  هســتیم تــا بــا تا
کنیــم محتــوای  آموزشــی مجــازی تــاش 
در  غیرحضــوری  صــورت  بــه  نظــر  مــورد 
صنفــی  واحدهــای  صاحبــان  اختیــار 
گیــرد. مرکــز آمــوزش بازرگانــی تجربــه  قــرار 
محتــوای  تأمیــن  بــرای  الزم  امکانــات  و 

دارد.  را  شــیوه  ایــن  بــه  آموزشــی 
ادامــه داد:  اصنــاف  اتــاق  اجرایــی  مدیــر 
اتــاق اصنــاف  بــود در  ایــن قــرار  از  پیــش 
تجهیــزات  خریــد  بــه  اقــدام  مشــهد 
ــزاری  ــرای برگ ســخت افزاری و نرم افــزاری ب
کنیــم، امــا بــا توجــه  کاس هــای مجــازی 
محقــق  امــر  ایــن  قیمت هــا  افزایــش  بــه 
آمــوزش  مرکــز  ظرفیــت  از  کنــون  ا و  نشــد 

شــد.  خواهیــم  بهره منــد  بازرگانــی 
تشــکات  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  کاظمــی 
شــکل  مطالبه گــری  بــرای  صنفــی 
تشــکل های  کــرد:  عنــوان  گرفته انــد، 
 9۸ ســال  ابتــدای  از  بایــد  صنفــی 

مطالبه گــری خــود را از دســتگاه ها و نهادهــا دولتــی 
ببرنــد.  آمــوزش  موضــوع  ســمت  بــه  دولتــی  غیــر  و 
در  کــه  مزایایــی  از  یکــی  براینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
و  ســازمان ها  بــا  ارتبــاط  شــده  قیــد  تفاهم نامــه 
بازرگانــی  آمــوزش  مرکــز  گفــت:  اســت،  دســتگاه ها 
ارتبــاط  گســترده،  فعالیــت  ســال ها  واســطه  بــه 
اقتصــادی  دســتگاه های  و  ارگان هــا  بــا  وســیعی 

ایــن  بــا  تفاهــم  مــورد  آموزشــی  ح  طــر در  دارد. 
کــه از ظرفیــت آموزشــی و  مرکــز قــرار بــر ایــن اســت 
دولتــی  ارگان هــای  و  ســازمان ها  ســایر  پژوهشــی 
نیــز بــا توجــه بــه قوانیــن باالدســتی و ظرفیت هــای 
شــویم. بهره منــد  آمــوزش،  مرکــز  ارتباطــی 
بندهــای  تفاهم نامــه  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  کاظمــی 
ــا  ــزاری  نشســت هایی ب ــرد: برگ ک ــراز  مختلفــی دارد، اب
حضــور فعــاالن اقتصــادی داخلــی و خارجــی، تولیــد 
اپلیکیشــن آمــوزش و پژوهــش اصنــاف و شــرکت در 
بندهایــی  جملــه  از  المللــی  بیــن  نمایشــگاه های 

کــه در تفاهم نامــه قیــد شــده اســت. اســت 
تولیــد  و  اپلیکیشــن  تولیــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
رســالت  راســتای  در  مجــازی  فضــای  بــرای  محتــوا 
اصنــاف  اتــاق  و  بازرگانــی  آمــوزش  مرکــز 
تهمیــدات  گفــت:  هســت،  مشــهد 
گرفتــه  نظــر  در  کار  ایــن  بــرای  ویــژه ای 
کــه  موضوعاتــی  از  خیلــی  اســت.  شــده 
ح  بــا مرکــز آمــوزش بــه عنــوان ایــده مطــر
تــا  گرفتــه  قــرار  اســتقبال  مــورد  کرده ایــم 
کشــوری از آن اســتفاده شــود. در ســطح 
بحــث  را  ح هــا  طر ایــن  از  یکــی  کاظمــی 
ادامــه  و  دانســت  کار  و  کســب  کلینیــک 
بــه  توجــه  بــا  صنفــی  واحدهــای  داد: 
از  اغلــب  دارنــد  کــه  ســرمایه ای  میــزان 
کار  کســب و  وجــود یــک مشــاور در حــوزه 
کلینیــک قــرار اســت  محــروم هســتند. ایــن 
همــه  زبانــی  بــا  را  مشــاوره ای  خدمــات 
کاربــردی در حــوزه مشــاور مالیاتــی،  فهــم و 

دهــد. ارائــه  و...  بیمــه 
اولیــن  کــه  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  وی در 
تفاهم نامــه  راســتای  در  اجرایــی  اقــدام 
بیــان  شــد،  خواهــد  انجــام  موقــع  چــه 
ــی از  ــار واقع ــته انتظ ــا بس ــت ت ــرار اس ــرد: ق ک
کــه تــا پایــان ســال  کنیــم  خــود را تکمیــل 
بــه  دهیــم  انجــام  بایــد  را  اقداماتــی  چــه 
هــزار ســاعت  مثــال ســی همایــش،  طــور 
مقالــه،  عمومــی  فراخــوان  دو  آمــوزش، 
حضــور  بــا  اقتصــادی  نشســت های 
دو  اصنــاف،  اتــاق  در  مختلــف  بازرگانــان 
ــه مشــهد و چــه ســفر  ــور اقتصــادی چــه ب ت
و  دیگــر  شــهرهای  بــه  مــا  نماینده هــای 
حضــور در نمایشــگاه خارجــی از جملــه برنامه هایــی 
شــود. تعریــف  بســته  ایــن  در  بایــد  کــه  اســت 
کیــد بــر اینکــه ایــن تفاهم نامــه از اول  کاظمــی بــا تا
حــوزه  دو  گفــت:  شــد،  خواهــد  اجرایــی  خــرداد 
شــده  واقــع  بیشــتر  کیــد  تأ مــورد  تفاهم نامــه  در 
کــه  مقالــه  فراخــوان  و  پژوهــش  حــوزه  اســت، 
شــود. کار  آن هــا  روی  بــر  جــدی  صــورت  بــه  بایــد 

فرادید/ طرح و برنامه در اصناف

مدیر اجرایی اتاق اصناف مشهد خبر داد

کلینک کسب و کار در اتاق مشهد راه اندازی می شود

سید جمال 
کاظمی

دبیر اجرایی اتاق 
اصناف مشهد:

واحدهای صنفی 
با توجه به میزان 

سرمایه ای که دارند 
اغلب از وجود 
یک مشاور در 

حوزه کسب و کار 
محروم هستند.  
کلینیک کسب و 
کار قرار است در 
قالب اپلیکیشن 

آموزشی و 
پژوهشی خدمات 

مشاوره ای را با 
زبانی همه فهم و 
کاربردی در حوزه 
مشاور مالیاتی، 

بیمه و... ارائه دهد
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تاریخچه
گذری بر تاریخ نظام صنفی ایران و جهان

بـه  کـه در 1۳تیرمـاه1۳59  قانـون جدیـد نظـام صنفـی 
را  اصنـاف  اتاق هـای  رسـید،  انقـاب  شـورای  تصویـب 
بـه جـای آن »شـورای مرکـزی اصنـاف«  و  کـرد  منحـل 
برگزیـد؛  دوبـاره  می رفـت،  کار  بـه  دهـه1۳۴0  در  کـه  را 
امـا ایـن تغییرنـام دگرگونـی چندانـی در ماهیـت رابطـه 
دولت و اصناف پدید نیاورد و فشـار دولت برای تسـلط 
کـرد. کامـل بـر اصنـاف همچنـان ادامـه پیـدا  و نظـارت 
کـه عالی تریـن مرجـع منتخـب  شـورای مرکـزی اصنـاف 
صنفـی بـود، همچون»اتاق اصناف« در نظام پیشـین، 
زیـر نظـارت مسـتقیم »هیئـت عالـی نظارت بـر اصناف« 
کل  کـه در وزارت بازرگانـی زیرنظـر مدیریـت  قـرار داشـت 

کـه دبیـر هیئـت نیـز بـود، عمـل می کرد. امـور صنفـی، 
مبـارزه  اصنـاف،  بـر  دولـت  سـلطه  مسـئله  بنابرایـن، 
جوازکسـب،  صـدور  و  اصنـاف  مالیـات  گران فروشـی،  بـا 
همچنان از موارد عمده تنش میان اصناف و دولت بود.
بـا  مقایسـه  در  دهـه1۳60  در  کـه  عمـده ای  تفـاوت 
دهـه1۳50 پدیـد آمـد، مقاومـت اصنـاف دربرابـر دولـت 
بـرای  اصنـاف مجالـی  اسـامی،  انقـاب  از  پیـش  بـود. 
مقاومـت مسـالمت آمیز نداشـتند و ازهمیـن رو در ایـن 
انقابـی  ائتافـی  بـه  کـه  کردنـد  پیـدا  فرصـت  دوران 
دربرابـر  وجـود  ابـراز  بـرای  اصنـاف  توانایـی  بپیوندنـد. 
بـه  شـبیه  برنامـه ای  کـه  اسـامی  رادیـکال  دولـت 
صـورت  پایـه  دو  بـر  داشـت،  دولتـی«  »سوسیالیسـم 
و  انقـاب  جریـان  در  مشـارکت  سـابقه  یکـی  گرفـت: 
حضـور رهبـران صنفـی در حکومـت اسـامی و دیگـری 
روحانیـت  نیرومنـد  جنـاح  بـا  اصنـاف  طبیعـی  ائتـاف 
کـه از بینـش سـنتی تری برخـوردار بـود و بـا دولـت  مبـارز 

نداشـت. سـازگاری  دوران  آن  رادیـکال 
انقـاب  از  پـس  دوران  در  قیمت هـا  صعـودی  سـیر 
بـه  مولـد  نیروهـای  نابسـامانی  از  ناشـی  به طور عمـده 
ک سـازی و فـرار یـا مهاجـرت  سـبب اجـرای سیاسـت پا
کمبود  بسـیاری از مدیـران و صنایع، ضعـف مدیریت و 
مـواد اولیـه، عـوارض ناشـی از جنـگ، رشـد سـریع پـول 
در  ریـال  ارزش  نقدینگـی، سـقوط  و حجـم  گـردش  در 

بـود. لجام گسـیخته  تـورم  و  خارجـی  اسـتعمار  برابـر 
ادارات  و  فرمانداری هـا  مـرور  بـه  دهـه60  ابتـدای  در 
کـه در  بازرگانـی شهرسـتان »شـورای مرکـزی اصنـاف« را 
قانـون نظـام صنفـی پیش بینـی شـده بـود، در شـهرها 
تشـکیل دادنـد و آن هـا را همچـون اتاق هـای اصنـاف، 
تشـکیل  از  امـا  کردنـد؛  گران فروشـی  بـا  مبـارزه  مأمـور 
که در صورت تشـکیل  »شـورای مرکـزی اصنـاف تهران« 
قـرار  اسـامی  مؤتلفـه  هیئت هـای  رهبـران  زیرنظـر 
می گرفـت، طفـره رفتنـد. درگیـری دولـت و اصنـاف در 
کـه تـورم و عـوارض ناشـی از تـداوم جنـگ،  سـال1۳65 
رسـید.  خـود  اوج  بـه  بـود،  آورده  به سـتوه  را  مـردم 

مرکـزی  »شـورای  آن  در  کـه  شـهرهایی  فرمانـداران 
فشـار  شـوراها  بـه  بـود،  شـده  تشـکیل  اصنـاف« 
کار  گـر از ایـن  کننـد و ا کنتـرل  می آوردنـد تـا قیمت هـا را 
عاجـز می ماندنـد وجـود آن هـا را زائـد اعـام می کردنـد. 
و  محتکـران  مجـازات  تشـدید  ح  طـر زمـان  همیـن  در 
اصاحاتـی  بـا  و  شـد  ح  مطـر مجلـس  در  گران فروشـان 
کـرده  کـه جنـاح محافظـه کار از لحـاظ فقهـی در آن وارد 
بـود، بـه تصویـب مجلـس رسـید و دوبـاره جنبـال بزرگی 

آورد. به وجـود  را 
گران فروشـی در تهـران  از ابتـدای سـال1۳66 مبـارزه بـا 
کمیسـیون  تشـکیل  بـا  و  شـد  تـازه ای  مرحلـه  وارد 
تهـران،  اسـتاندار  عضویـت  بـا  اصنـاف  امـور  بـر  نظـارت 
کیفری تهران  دادسـتان تهران، سرپرسـت دادگاه هـای 
مبـارزه  دولـت  اسـامی،  انقـاب  دادگاه هـای  رئیـس  و 
کـرد. آغـاز  صنفـی  تخلفـات  درخصـوص  را  گسـترده ای 
کـه مأمـور اجـرای قانـون نظـام صنفـی  وزارت بازرگانـی 
از تشـکیل »شـورای مرکـزی اصنـاف« خـودداری  بـود، 
کـه  اصنـاف  رهبـران  از  گروهـی  ازطرفـی  می کـرد. 
جنـاح  و  مبـارز  روحانیـت  بـه  و  بودنـد  صاحب نفـوذ 
جنـاح  بـا  مبـارزه  بـرای  داشـتند،  بسـتگی  محافظـه کار 
که مواضع دولتی را در دست داشت، جامعه  رادیکال، 
»انجمن هـای اسـامی اصنـاف و بازار تهـران« را با بیش 
دادنـد. تشـکیل  مختلـف  صنـوف  از  انجمـن   100 از 

گروهـی از رهبـران هیئت هـای  ایـن انجمن هـا زیـر نفـوذ 
کـه از سـال1۳۴2 در مبـارزه بـا  مؤتلفـه اسـامی بودنـد 
معتمـدان  به عنـوان  و  داشـتند  شـرکت  پیشـین  نظـام 
حاج سـعید  می کردنـد.  عمـل  تهـران  بـازار  و  اصنـاف 
اصنـاف(،  اسـامی  انجمن هـای  )رئیـس  امانـی 
اصنـاف  مرکـزی  شـورای  )رئیـس  لّبانـی  حاج محسـن 
پیشـین  )وزیـر  عسـگراوالدی  حبیـب ا...  تهـران(، 
کمیتـه امـداد(، ابوالفضـل حیـدری،  بازرگانـی و رئیـس 
را  گـروه  ایـن  خ صفـت،  ر اصغـر  و  شـفیق  حبیـب ا... 

می شـدند. شـامل 
مرکـزی  شـورای  تشـکیل  از  بازرگانـی  وزارت  ازآنجا کـه 
سـال1۳6۴  اواخـر  در  می رفـت ،  طفـره  اصنـاف 
بـه  تهـران  صنفـی  اتحادیه هـای  و  اصنـاف  نماینـدگان 
کردنـد تـا  تشـکیل »مجمـع امـور صنفـی تهـران« اقـدام 
انتخابـات  صنفـی  نظـام  قانـون  طبـق  مجمـع  ایـن  در 
کننـد؛  برگـزار  را  تهـران«  اصنـاف  مرکـزی  »شـورای 
نـداد.  مجمـع  ایـن  بـه  پاسـخی  بازرگانـی  وزارت  امـا 
در  کـه  صنفـی  امـور  مجمـع  جلسـه  دوازدهمیـن  در 
شـد  صـادر  قطعنامـه ای  شـد،  تشـکیل  2۷آبـان1۳65 
کـه در آن بـه اختافـات میـان مجمـع و وزارت بازرگانـی 
بـار  چنـد  و  رسـمی  به صـورت  بـار   ۳ بـود.  شـده  اشـاره 
وقـت  بازرگانـی  وزیـر  از  مجمـع  هیئت رئیسـه  شـفاهی، 

کـه موافقـت نشـد. در نتیجـه اصناف  ماقـات خواسـت 
قانونـی خـود محـروم شـدند. انتخابـات نماینـدگان  از 
وزارت  مخالفت هـای  باوجـود  سـال1۳65،  اواخـر  در 
انتخابـات،  برگـزاری  بـا  صنفـی  امـور  مجمـع  بازرگانـی، 
وزارت  داد.  تشـکیل  را  تهـران  اصنـاف  مرکـزی  شـورای 
بدین ترتیـب  و  کـرد  اعـام  غیرقانونـی  را  آن  بازرگانـی 
اختـاف میـان دولـت و مجمـع همچنـان ادامـه یافـت. 
ضوابـط  و  مقـررات  اختـاف،  ایـن  مهـم  مـوارد  از  یکـی 

بـود. کسـب«  پروانـه  »صـدور  بـه  مربـوط 
سـازمان  ح  طـر دولـت  سـال1۳6۷  ابتـدای  در 
ح  طـر رسـاند.  تصویـب  بـه  را  حکومتـی  تعزیـرات 
تعزیـرات حکومتـی، دولـت را رسـما مخیـر بـه مجـازات 
کـرد. تعزیـرات ناظر بر قوانین  گران فروشـان و محتکـران 

بـود. هـم  صنفـی  امـور  بـه  مربـوط  مقـررات  و 
اصنـاف  امـور  در  دولـت  اختیـارات  بـر  بدین ترتیـب 
افـزوده شـد. اصنـاف نیـز بـه مقاومـت ادامـه دادنـد و در 

اصناف در حکومت اسالمی ایران 
قسمت سوم دوران پس از انقالب اسالمی۱۳۵7 

باوجود اینکه قانون نظام صنفی در سال13۵9 
گذشته  به تصویب رسیده است، در سال های 

با تدوین آیین نامه های خالف قانون از تشکیل 
و فعالیت شورای مرکزی اصناف جلوگیری شد؛ 

که  کردند  ح  به طوری که برخالف قانون، مطر
کشور باید  اعضای شورای مرکزی اصناف در 

موردتأیید مدیرکل بازرگانی شهر و استان خود 
که متأسفانه به دلیل غفلت ما از  گیرند  قرار 

غیرقانونی بودن موضوع آن را پذیرفتیم
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که  کردند  25بهمن مـاه1۳6۷ سـمینار دوروزه ای برگـزار 
کشور حضور داشتند. در آن نمایندگان اصناف سراسر 
رئیـس  آیـت ا... هاشمی رفسـنجانی،  ایـن سـمینار،  در 
کیـد بـر لـزوم  وقـت مجلـس شـورای اسـامی، ضمـن تأ
و  گران فـروش  بـا  مبـارزه  کـرد:  اعـام  تولیـد  افزایـش 
محتکـر بایـد همچـون مبـارزه اصنـاف طاغـوت جـدی 
در  و  تکمیـل  را  صنفـی  نظـام  قانـون  مـا  شـود.  گرفتـه 
اعتبـار  کـه  بدانیـد  گذاشـت.  خواهیـم  شـما  اختیـار 
گرو اقـدام صحیح درخصوص  اصنـاف درحال حاضـر در 

خ هاسـت. نر کنتـرل 
در  خـود  سـخنرانی  در  هـم  اصنـاف  رهبـران  از  یکـی 
گفـت: باوجـود اینکـه قانـون نظـام صنفـی در  سـمینار 
سـال های  در  اسـت،  رسـیده  تصویـب  بـه  سـال1۳59 
از  قانـون  خـاف  آیین نامه هـای  تدویـن  بـا  گذشـته 
جلوگیـری  اصنـاف  مرکـزی  شـورای  فعالیـت  و  تشـکیل 
کردنـد  ح  مطـر قانـون،  برخـاف  به طوری کـه  شـد؛ 
بایـد  کشـور  در  اصنـاف  مرکـزی  شـورای  اعضـای  کـه 
خـود  اسـتان  و  شـهر  بازرگانـی  مدیـرکل  موردتأییـد 
از  مـا  غفلـت  به دلیـل  متأسـفانه  کـه  گیرنـد  قـرار 
گذشـته  غیرقانونی بـودن موضـوع آن را پذیرفتیـم. در 
بـه  وابسـته  را  اصنـاف  کـه  بـوده  ایـن  بـر  تاش هـا  هـم 
گذشـته مسـتقل بوده انـد  کننـد، امـا اصنـاف در  دولـت 

باشـند. داشـته  اسـتقال  بایـد  هـم  ازاین پـس  و 
اسـامی  انجمن هـای  سـمینار،  برگـزاری  بـا  هم زمـان 
اصنـاف تهـران در نامـه سرگشـاده ای بـه امام خمینـی )ره( 
کـه باوجـود دسـتور ایشـان بـه نخسـت وزیر  یـادآور شـدند 

متأسـفانه  اصنـاف،  مرکـزی  شـورای  تشـکیل  مبنی بـر 
کنـون اجـازه فعالیت هـای قانونـی بـه شـورا داده نشـده  تا
شـورا  از  قانونـی  اختیـارات  مختلـف  مقاطـع  در  و  اسـت 

اسـت. شـده  سـلب 
مبـارزات پیگیـر اصنـاف و اقدامـات آن هـا سـرانجام بـه 
در  وقـت  نخسـت وزیر  و  انجامیـد  دولـت  عقب نشـینی 
کـه حضـرت امـام)ره(  کـرد  اواخـر بهمن مـاه1۳6۷ اعـام 
تعییـن و تکلیـف تعزیـرات حکومتـی را در اختیار مجمع 
تشـخیص  مجمـع  و  دادنـد  قـرار  مصلحـت  تشـخیص 
و  احتـکار  بـه  مربـوط  مقـررات  کـه  گرفـت  تصمیـم  نیـز 
گران فروشـی بخـش خصوصـی در اختیـار قوه قضائیـه و 
گیـرد و دولـت دراین زمینه نقشـی نداشـته  اصنـاف قـرار 
اجـرای  20فروردین مـاه1۳6۸  از  بدین ترتیـب  باشـد. 
قانـون جدیـد مبـارزه با تخلفـات صنفـی در دادگاه های 

انقـاب آغـاز شـد.
بـه  هاشمی رفسـنجانی  آیـت ا...  انتخـاب  از  پـس 
دوره  انتخابـات  از  پـس  به ویـژه  و  ریاسـت جمهوری 
کثریتـی  ا آن  در  کـه  اسـامی  شـورای  مجلـس  چهـارم 
بـا پشـتیبانی اصنـاف بـه آن راه یافتنـد،  از نماینـدگان 
تـورم  آنکـه  تـا  کـرد  فروکـش  گران فروشـی  بـا  مبـارزه 
که ناشـی از افزایش سـریع درآمد  لجام گسـیخته1۳۷۳، 
نفـت در اوایـل دهـه1۳۷0 بـود، سـبب نارضایتی شـدید 
نظـام  اصلـی  رهبـران  مهرمـاه1۳۷۳  در  شـد.  مـردم 
کردنـد و جامعـه  علیـه اخالگـران اقتصـادی سـخنرانی 
خـود  آمادگـی  نیـز  تهـران  بـازار  و  اسـامی  انجمن هـای 
اعـام  اقتصـادی  فسـاد  بـا  مبـارزه  در  شـرکت  بـرای  را 

کردنـد. باوجود ایـن پـس از مدتـی پیگیری، بـاز هم این 
نینجامیـد. محکمـی  و  روشـن  سـرانجام  بـه  اقدامـات 
جامعـه  و  صنفـی  نظـام  تاریخـی  گی هـای  ویژ بررسـی 
کشـورهای  مدنـی و روابـط آن هـا بـا یکدیگـر در ایـران و 
بـا  آن هـا  تاریخـی  تحـوالت  سـنجش  و  خاورمیانـه 
کشـور های غربی  گی هـای تاریخـی همتاهایشـان در  ویژ
جامعـه  دربـاره  حائزاهمیـت  نـکات  از  برخـی  روشـنگر 
اسـت  اجتماعـی  مدنـی،  جامعـه  اسـت.  ایـران  مدنـی 
کـه در آن آزادی فـردی و حقـوق شـهروندی و برابـری 
جامعـه  باشـد.  محتـرم  قانـون  دربرابـر  جامعـه  افـراد 
روابـط  بـر  قانـون  کـه  می آیـد  به وجـود  هنگامـی  مدنـی 
کـم باشـد. اصـل تفکیـک قـوای مجریـه،  اجتماعـی حا
شـود. رعایـت  عمـل  در  و  نظـر  در  قضائیـه  و  مقننـه 
کـه  اسـت  ایـن  مسـتلزم  مدنـی  جامعـه  اسـتقرار 
سـندیکاهای  و  اتحادیه هـا  و  سیاسـی  سـازمان های 
جامعـه  در  گـون  گونا صنفـی  انجمن هـای  و  کارگـری 
میـان  واسـطه  نهادهـای  به عنـوان  و  شـوند  ریشـه دار 
اعضـای خـود و دولـت حضـوری فعـال و رسـمی و قانونی 
گروه هـای  کننـد. مشـارکت مسـالمت آمیز و فعـال  پیـدا 
اجتماعـی و دولـت، نیازمنـد فرهنـگ تسـاهل و بردباری 
که مسـاعد به بیان و برخورد آزادانه اندیشـه های  اسـت 

اسـت. مذهبـی  و  سیاسـی  فرهنگـی،  گـون  گونا
 

امید والی نیا پور
برگرفته از مقاله: نظام صنفی ، جامعه مدنی و 

دموکراسی در ایران / احمد اشرف
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آموزش
محتوای آموزشی و تحلیلی

تبصــره    92 و  مــاده   96 دارای  صنفــی  نظــام  قانــون 
کــه در 9 فصــل  آیین نامه هــای اجرایــی مرتبــط اســت 
گنجانــده شــده اســت. فصــل اول آن در قالــب 11 مــاده 
ــف نظــام صنفــی پرداختــه اســت. فصل هــای  ــه تعاری ب
بــا اتحادیه هــا و مجامــع  تــا هفتــم مــواد مرتبــط  دوم 
امــور صنفــی و... تبییــن شــده اســت. فصــل هشــتم، 
تخلفــات و جرائــم بیــان شــده اند و فصــل نهــم مــوارد 
شــهدا  خانــواده  بــرای  کســب  پروانــه  صــدور  خــاص 
اتحادیه هــا  اعضــای هیئت مدیــره  و... و حق الزحمــه 
فعالیــت  چگونگــی  و  حراج هــا  چگونگــی  مجامــع،  و 
فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای و... ارائه شــده اســت.

ذاتــی  گــی  ویژ بــه  توجــه  بــا  صنفــی  نظــام  قانــون  در 
گســترده ای روبــه رو هســتیم، رابطــه  ــا روابــط  اصنــاف ب
فــرد  میــان  رابطــه  یکدیگــر،  بــا  صنفــی  افــراد  میــان 
روابــط  صنفــی،  امــور  مجامــع  و  اتحادیــه  بــا  صنفــی 
گفــت از میــان ایــن  کــه می تــوان  درون اتحادیــه ای و... 
کــه موضــوع حقوقــی ایــن  روابــط، اصلی تریــن رابطــه ای 
قانــون را تشــکیل می دهــد، رابطــه میــان واحــد صنفــی 
و مصرف کننــده اســت؛ بنابرایــن در ایــن نوشــتار تــاش 
کــه درراســتای  بــه مــواردی پرداختــه شــود  می شــود 

بوده انــد. مصرف کننــده  حقــوق  از  حمایــت 

کاالها و خدمات به مشتریان لزوم اعالم قیمت 
و  کاالهــا  عرضه کننــده  صنفــی  افــراد  قانــون  مــاده15 
کاال یــا  کــه قیمــت واحــد  خدمــات را موظــف می کنــد 
دســتمزد خدمــت را  به طورروشــن و مکتــوب و به گونه ای 

کننــد. کــه بــرای همــگان قابــل رؤیــت باشــد، اعــام 

کسب معتبر، تنهاشرط مجوز انتشار  پروانه 
گهی های تبلیغاتی آ

مــاده 1۷ افــراد صنفــی را مکلــف بــه رعایــت و اجــرای 
می دانــد.  کشــور  جــاری  مقــررات  و  قوانیــن  تمامــی 
گهــی  ــه آ کــه انتشــار هرگون دراین راســتا بیــان می کنــد 
کســب  پروانــه  فاقــد  صنفــی  فــرد  توســط  تبلیغاتــی 
معتبــر، ممنــوع اســت و جریمــه دارد. ایــن موضــوع 
کــه رســانه های  تــا آنجــا بــرای قانــون اهمیــت داشــته 
گروهــی، چاپخانه هــا و مؤسســات تولیــد محصــوالت 
قبــول  از  قبــل  کــرده  موظــف  را  چندرســانه ای 
تبلیغاتــی،  گهــی  آ هرگونــه  نشــر  یــا  تولیــد  ســفارش 
مطالبــه  را  متقاضــی  کســب  پروانــه  از  نســخه  یــک 
بــه جریمــه  کننــد، در غیــر ایــن صــورت آن هــا را نیــز 

می کنــد. محکــوم  نقــدی 

کمیسیون های اتحادیه  صنفی و رسیدگی به 
شکایات مصرف کنندگان

ماده ۳0 آیین نامه اجرایی برای تشــکیل کمیســیون های 
اتحادیه  صنفی تدوین شــده است. 

کمیســیون ها از میــان اعضــای دارای پروانــه  اعضــای ایــن 
گاه بــه مســائل صنفی انتخاب می شــوند  کســب معتبــر و آ
کــه  و هدفشــان رســیدگی بــه شــکایات و اختافــات اســت 

کــرد. در قالــب زیــر می تــوان آن هــا را دســته بندی 
ایــن  بــه  خریــداران  شــکایات  بــه  رســیدگی  چگونگــی 
کــه تمامــی اشــخاص می تواننــد شــکایت  صــورت اســت 
گــزارش خــود را درمــورد تخلفــات  صنفــی، بــه اتحادیه   یــا 
کننــد. اتحادیــه  نیــز موظــف اســت ظــرف  مربــوط اعــام 

و  کنــد  رســیدگی  موضــوع  بــه  کاری،  روز  دو  مهلــت 
کمیســیون پــس  کمیســیون مذکــور ارجــاع دهــد.  بــه 
احــراز  صــورت  در  اتحادیــه  بــه  اعام نظــر  و  بررســی  از 
حکومتــی  تعزیــرات  ســازمان  بــه  را  پرونــده  تخلــف، 
رســیدگی  بــرای  شهرســتان ها  در  آن  تابعــه  ادارات  یــا 

می  کنــد. ارســال 

وظایف اتاق اصناف دربرابر مصرف کنندگان
قانــون،  ایــن   ۳۷ مــاده  اســاس  بــر  گفــت  می تــوان 
ــر عملکــرد  ــاق اصنــاف، نظــارت ب اصلی تریــن وظیفــه ات
واحدهــای صنفــی اســت. بــرای ایــن منظــور واحدهــای 
کــه بازرســی آن هــا  نظارتــی و بازرســی تشــکیل می شــود 

بــر دو مبناســت:
کاال و  بازرســی اولویت محــور: نظــارت بــر نحــوه عرضــه 

خدمــات صنفــی دارای اولویــت؛
بازرســی شــکایت محور: بازرســی بــر نحــوه عرضــه ســایر 

گــزارش و شــکایات. کاالهــا و خدمــات صنفــی براســاس 

تخلفات و جریمه ها
گران فروشــی،  مــوارد  قانــون،  بخــش  ایــن  در 
کاالهــای  کم فروشــی، تقلــب، احتــکار، عرضــه و فــروش 
قاچــاق، اجرانشــدن ضوابــط قیمت گــذاری و توزیــع، 
صادرنکــردن  قیمــت ،  ج نکــردن  در اجبــاری،  فــروش 
را  از طریــق قرعه کشــی  کاال  فــروش  و  صورت حســاب 
تخلــف صنفــی و مســتحق جرائــم قانونــی دانســته و 
پــس از تعریــف هــر تخلــف، جریمه هــای تعیین شــده 
کــرده اســت. دراین میــان توجــه  بــرای هــر یــک را ذکــر 

کش وقوس های فراوان، قانون نظام صنفی به تصویب مجلس شورای اسالمی   که بعد از  سال1392 بود 
اتاق  کنون  هم ا چنان که  هست؛  و  بوده  کارشناسان  نقد  محل  قوانین،  سایر  مثل  نیز  قانون  این  رسید. 
اصالح  را  قانون  این  مواد  از  برخی  اسالمی  شورای  مجلس  همکاری  با  که  است  تالش  در  ایران  اصناف 
است  شده  پیش بینی  قانون  این  در  شایان توجهی  قانونی  ظرفیت های  و  مثبت  نکات  باوجود این،  کند. 
که شهروندان و فعاالن صنفی با اطالع از آن ها می توانند به راحتی به حقوقشان دست یابند. استفاده از 
گزارش  این  در  می شود.  قضایی  زمان بر  و  هزینه بر  دادرسی  فرایندهای  حذف  موجب  قانون  این  ظرفیت 

کاربردی در قانون نظام صنفی پرداخته ایم. به مرور برخی قوانین 

حقوق مصرف کننده در آینه اصناف
گزارشی از رویه های مفید حقوقی در قانون نظام صنفی

کوتاه شدن فرایندهای قضایی می شود که منجر به 
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درخورتوجــه  تخلــف  تکــرار  مســئله  بــه  قانــون  ویــژه 
کــه قانــون بــرای هــر یــک از تخلفــات  اســت؛ به گونــه ای 
ذکرشــده در صــورت تکــرار آن هــا بــرای مرتبــه دوم تــا 
جرائمــی  جدگانــه  به صــورت  بعــدی  و  پنجــم  مرتبــه 
جریمــه  کــه  به گونــه ای  اســت،  گرفتــه  نظــر  در  را 
ــورت  ــه ص ــورت تکــرار تخلــف ب ــده در ص درنظرگرفته ش
پروانــه  نهایــی،  مرتبــه  در  و  مــی رود  بــاال  تصاعــدی 
کســب تعطیــل  تعلیــق و محــل  فــرد متخلــف  کســب 

می شــود.
قانــون  در  مقــرر  مجازات هــای  گفــت  می تــوان 
اســت.  نقــدی  جریمــه  نــوع  از  عمومــا  صنفــی  نظــام 
اجتماعــی  اعتبــار  و  حیثیــت  بــر  ناظــر  مجازات هــای 
متخلــف  به عنــوان  خاطــی  نــام  اعــان  و  نشــر  ماننــد 
صنفــی از طریــق نصــب پارچــه یــا تابلــو بــر ســردر محــل 
کســب و مجازات هــای شــدیدتر ماننــد تعطیــل موقــت 
ــز  کی نی ــا ــه ش ــارات وارده ب ــران خس ــب و جب کس ــل  مح

اســت. شــده  پیش بینــی 
الزمــه  کــه  کــرد  توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  پایــان  در 
موفقیــت ایــن قانــون، برخــورداری از ضمانــت اجرایــی 
ایــن  قانــون،  ایــن  ایرادهــای  از  یکــی  درواقــع  اســت. 
پیش بینــی  احــکام  اجــرای  واحــد  آن  در  کــه  اســت 
به منظــور  صنفــی  رســیدگی  نهادهــای  اســت.  نشــده 
گــر اجــرا  کار قوه قضائیــه ایجــاد شــده اند؛ امــا ا کم کــردن 
ــه دادگســتری منتقــل شــود، نه تنهــا مشــکلی  ــاره ب دوب
حــل نشــده، بلکــه مشــکلی افــزوده شــده اســت؛ چــون 
موافــق حکــم  مثــال،  به عنــوان  دادگاه  اســت  ممکــن 

نباشــد. صادرشــده 

کشــور در اقدامــی مبنایــی و مهــم، تبییــن »حقــوق شــهروندی در نظــام اداری«  ســازمان اداری و اســتخدامی 
ــران و صاحب نظــران  ــا اســتفاده از دیدگاه هــای مدی ــه برگرفتــه از مفــاد منشــور و بیانیــه رئیس جمهــور و ب ک را 
ــه تصویــب شــورای  کــه ایــن مهــم در تاریــخ 9بهمن مــاه1۳95 ب ــرد  ک مدیریــت و حقــوق اداری اســت، تدویــن 

ــی اداری رســید و ازســوی  رئیس جمهــور بــه تمامــی دســتگاه های اجرایــی ابــاغ شــد. عال
کــه  گی هایــی اســت  کنــار منشــور حقــوق شــهروندی واجــد ویژ ایــن تصویب نامــه، به عنــوان یــک ســند مهــم در 
می توانــد راهگشــای تحقــق منشــور حقــوق شــهروندی در نظــام اداری و تســهیل تحقــق آن بــرای آحــاد جامعــه 
ــه خدمــات و انجــام امــور و مطالبــات مــردم باشــد.  ــت و دســتگاه های اجرایــی در ارائ ــه نقــش دول ــا توجــه ب ب

گی هــای مهــم ایــن ســند عبــارت اســت از : ویژ
الــف- در ایــن تصویب نامــه به صــورت دقیــق و روشــن مصادیــق »حقــوق شــهروندی در نظــام اداری« تعییــن 
کارکنــان، مدیــران و دســتگاه های اجرایــی بــه تفصیــل بیــان شــده اســت. و در مــورد هــر یــک از آن هــا، تکالیــف 

گرفته است، عبارت اند از : کید قرار  که در این تصویب نامه مورد تأ - مصادیق حقوق شهروندی 
کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسامی؛ 1. حق برخورداری از 

2. حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات؛
۳. حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری؛

۴. حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری؛
5. حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد؛

گاهی بموقع از تصمیمات و فرایندهای اداری و دسترسی به اطاعات مورد نیاز؛ 6. حق آ
۷.حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد درمورد تصمیمات و فرایندهای اداری؛

۸. حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامات و قراردادهای اداری؛
کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی؛ 9- حق اشخاص توان خواه در برخورداری 

10.حق رسیدگی بموقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات؛
کارکنان آن ها. 11. حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و 

ب- دامنــه شــمول تصویب نامــه حقــوق شــهروندی در نظــام اداری فراتــر از قــوه مجریــه و مشــتمل بــر تمامــی 
کــه به نحــوی از بودجــه عمومــی اســتفاده می کننــد. دســتگاه هایی اســت 

کار ملــی پیش بینــی شــده و دامنــه مســئولیت ها به طورشــفاف بیــان شــده  ج- در ایــن تصویب نامــه تقســیم 
اســت؛ به نحوی کــه ازیک ســو باالتریــن مقــام هــر دســتگاه اجرایــی به عنــوان مســئول اجرایــی مصوبــه تعییــن 
کارکنــان متناســب بــا اختیــارات، مأموریت هــا و وظایــف محولــه همگــی در مقــام مســئولیت و  و مدیــران و 
اجــرای  بــر  نظــارت  و  پیگیــری  راهبــری،  هدایــت،  مســئولیت  ازســوی دیگر  گرفته انــد،  قــرار  پاســخ گویی 
تصویب نامــه شــامل تهیــه و ابــاغ شــیوه نامه های اجرایــی و تدویــن برنامه هــای اطاع رســانی، آمــوزش و 
گروه هــای بازرســی بــه عهــده ســازمان اداری و  فرهنگ ســازی و همچنیــن نظــارت مســتمر و اعــزام بازرســان و 

گرفتــه اســت. ــرار  کشــور ق اســتخدامی 
د- دارای یــک ضمانــت اجــرای مشــخص و قــوی اســت. مطابــق مــاده 19 تصویب نامــه، هیئت هــای رســیدگی 
بــه تخلفــات اداری مکلــف شــده اند شــکایت های واصلــه از مــردم یــا دســتگاه های نظارتــی را درخصــوص 
ــتگاه های  ــان دس کارکن ــران و  ــوی مدی ــه ازس ــات تصویب نام ــهروندی و الزام ــوق ش ــض حق ــا نق ــت ی ــدم رعای ع
اجرایــی مــورد رســیدگی قــرار دهنــد. درهمین زمینــه ازســوی هیئــت عالــی نظــارت بــه هیئت هــای رســیدگی بــه 

کننــد. کــه این گونــه شــکایات را بــا فوریــت و اولویــت رســیدگی  تخلفــات اداری ابــاغ شــده اســت 
هـــ- عــاوه بــر حقــوق شــهروندان، انتظــارات از شــهروندان بــرای رعایــت حقــوق دیگرشــهروندان در نظــام ادرای 
گرفتــه و به نوعــی تکالیــف آنــان در تحقــق حقــوق شــهروندی دیگرهم وطنــان نیــز تبییــن  نیــز موردتوجــه قــرار 

شــده اســت.

کتاب قانون

حق تان است!
که باید بدانید نکات طالیی از منشور حقوق شهروندی در نظام اداری 
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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   19۷9 سال  در 
نخستین مرتبه بر می گردد به ژاپن در 19۸6 و از سال 200۵ این سرگرمی به 
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 200۸ در 

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

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

مربعـی   فرضـی  اقیانـوس  یـک  ناویـاب،  هـر 
»ناوشـکن«،  نـاو«،  »رزم  چنـد  کـه  اسـت 
»اژدرافکـن« و »زیردریایـی« در آن پنهانند و ما 
کنیـم. نوع و  کشـف  بایـد جـای ادوات پنهـان را 
کـه بایـد در هـر اقیانـوس باشـد،  تعـداد ادواتـی 
زیـر آن مشـخص اسـت. ضمنـا همیشـه »رزم 
نـاو« ۴خانـه، »ناوشـکن« 3خانـه، »اژدرافکن« 
2 خانـه و »زیردریایـی« یـک خانـه جـا اشـغال 
از  بعضـی  ماهیـت  راهنمایـی،  بـرای  می کنـد. 

ابتـدا مشـخص شـده اسـت.  از  خانه هـا 

قوانین نواویاب:
1. ارقام بیرون جدول، 

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

است. 
2. تمام ادوات 

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

مورب نیستند. 
۳. ادوات در این 

معما به هیچ وجه در 
همسایگی هم نیستند 

گوشه ها( )حتی از 
نکته ها:

1. شکل ُپرشدگی 
خانه ها مهم است 

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

یا »مربع« در صحت 
جواب تاثیر دارد. 
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  ۳. 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 1

ناویاب 2

ناویاب 3

ناویاب

غ حاوی  آیا می دانید تخم مر
همه ویتأمین ها به جز 

ویتأمین C است.
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متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تبریک  را  مبارک  ایام  این  فرارسیدن   .1 افقی: 
پایتخت   - طویل   .2 هستیم  مسلمانان  همه  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزومند 
کننده دهان - پیامبری  گس  فاسفه - حضرت روح ا... 3. دفع مزاحمت - میوه 
است و نام امروزی جاده سیمان ۴. دردها - حرص و طمع - سمیع - نفوذ اینترنتی 
۵. پرستار - خوشگذران - شهری در سوریه 6. از لوازم تحریر - مجموعه دار ۷. امروز 
که به موجب آن دریافت یا پرداخت  گویند  تازی - جمع برات است و نوشته ای را 
گذار نمایند - نشان مفعولی ۸. امیدوار- نت میانی - عزیز عرب  پولی را به دیگری وا
 .10 همراه  تلفن  گوشی  برای  قدیمی  برندی   - کم قیمت   - بیماری   .9 ته نشین   -
از درجات روحانیت مسیحیان - نوعی تخته چوبی نازک چند الیه 11. »جوان« در 
کلمه مکرر  گذار - رسوب ته جوی 12. شیر دریایی -  گشت و  گویش جوان لندنی - 
که در آخر هر شعر پس از قافیۀ اصلی می  آید- تخصص ابن سینا - فریاد زدن 13. زن 
کاالهای اساسی  دیرنشین -کمک مالی دولت به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
1۴. سیاره ناهید - شهری  خ آن ها- نشان جمع فارسی  برای پایین نگه داشتن نر
گرد هم جمع می شوند. که اصناف مشهد در آن  مهم در افغانستان - قشر 1۵. اتاقی 

کمتر از  که جنسی را به  کسی  عمودی: 1. مکانی برای عرضه انواع میوه و تره بار - 
گاز ضدعفونی - خودروساز باسابقه روسیه  که باید داشته باشد می فروشد 2.  وزنی 
گاز تنفسی ۴. دم بریده -  - معدن 3. سر فوتبالیست - مغازه یا مسکن اجاره شده - 
کار  فلزی ارزان قیمت مورد استفاده در ساخت ظروف طبخ و سرو غذا- از ظروریات 
که هنوز نیامده  کج آن به مقصد نمی رسد - همگان - زمانی  کار ساختمانی ۵.  نما
کشتی - ساس ۷. میوه  کارخانه معظم یخچال ساز وطنی - از شاخه های ورزش   .6
 - وسیله  رمضان-  ماه  ایام  در  بویژه  مردم  پراستفاده  و  مهم  کاالهای  از   - نارس 
کشتی 9.  خاص تر ۸. مساوی - دعوت به بازگشت می کند - فدراسیون بین المللی 
که به سن می ریزد- عید بزرگ ماه  کوچک در فرانسه  دستکاری روی عکس - رودی 
کنایه از جواب منفی به  کیلوگرم - نامراد -  رمضان 10. واحدی در وزن معادل سه 
کسی است 11. خوردنی از متقلب - راه روشن - عضو تغذیه جنین در شکم  تقاضای 
13. سوره زنان -  کاغذ پیچیده - چهارپا  که در آنیم -  12. منتسب به سالی  مادر 
کاالی خود را عرضه می کنند  که تعداد زیادی از عرضه کنندگان ،  بازار منسجمی است 
کارشناسان ،  کارشناسی و قیمت گذاری توسط  کاالی مربوطه پس از بررسی های  و 
به خریداران عرضه می شود- ترمز چهارپا 1۴. آزاد - سرباز نیروی دریایی- پول خرد 
کاال با امید فروش به قیمت باالتر -  کردن  انبار  1۵. عمل غیر اخاقی  بازار بمبئی 

محافظ است و فیلمی از ابراهیم حاتمی کیا

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 
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کبریت را  سه تا چوب 
کنید  در عکس حذف 
تا چهار مثلت هم 
اندازه تشکیل شود.
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اتاق مشاور
حـقـوقـی / کـارفـرمـایـی / مـالـیـاتـی

کارفرما به معنای   کار از سوی  برهم زدن قرارداد 
کارگر است؛ اما این اخراج و فسخ کردن  اخراج 
بایدها  و  و  نبوده  ضابطه  بدون  کار  قرارداد 
کارگر،  نبایدهایی دارد. یکی از موارد اخراج موجه 
است  شده  اشاره  آن  به  کار  قانون   2۷ ماده   در 
خواهیم  آن  بررسی  به  امروز  قانون  کافه  در  که 

پرداخت. با ما همراه باشید.

ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــوع، توج ــردن موض ح ک ــش از طر پی
کار میــان  کــه پــس از آنکــه قــرارداد  ضــروری اســت 
کارفرمــا تنظیــم می شــود، حقــوق و تعهداتــی  کارگــر و 
بــرای هریــک از آنــان بــه وجــود می آیــد. ایــن حقــوق 
کــه قــرارداد پابر جاســت، بــرای  ــا زمانــی  و تعهــدات ت
ــک از  ــر ی ــکان دارد ه ــا ام ــود دارد؛ ام ــرف وج هردوط
آن هــا بنــا بــه دالیلــی در انجــام وظایــف و تعهــدات 
ــوق  ــد و حق کنن ــی  کوتاه ــون  ــده در قان پیش بینی ش
حالــت  ایــن  در  بگذارنــد.  پــا  زیــر  را  مقابــل  طــرف 
کــه از نقــض تعهــدات  کــه طرفــی  بایــد توجــه شــود 
و وظایــف ازســوی طــرف مقابــل زیان دیــده اســت، 
هــر  و  کنــد  رفتــار  خــود  میــل  مطابــق  نمی توانــد 
از  یکــی  دهــد.  انجــام  خواســت،  دلــش  کــه  کاری 
در  تعهــدات  و  وظایــف  بــه  پایبندنبــودن  مــوارد 
ــه  ــر ب کارگ ــه  ک ــت  ــی اس ــا، حالت کارفرم ــر و  کارگ ــط  رواب
وظایــف خــود عمــل نمی کنــد یــا اینکــه در محیــط 
کار بی نظمــی و آشــفتگی بــه وجــود مــی آورد. حــال 
کارفرمــا  کــه آیــا در ایــن مــوارد  پرســش ایــن اســت 
کــه بــه صــاح دانســت، بــا  می توانــد هــر برخــوردی 
کنــد؟  آیــا می توانــد او را اخــراج  کارگــر بکنــد؟  ایــن 
قانونــی  پیامدهــای  چــه  کارگــر  اخــراج  صــورت  در 
کشــید؟ حــال شــما هــم همیــن  انتظــار او را خواهــد 
کارگــری در  کــه  کنیــد  کنیــد. فــرض  موقعیــت را فــرض 
کاری بی نظمــی بــه وجــود مــی آورد و عــاوه  محیــط 
انجــام  را  وظایفــش  به درســتی  خــودش  اینکــه  بــر 
کــه دیگــران هــم  نمی دهــد، مانــع از ایــن می شــود 
کارفرمــا پــس از مدتــی  کننــد.  بــه وظایــف خــود عمــل 
ــراج او  ــه اخ ــدام ب ــود و اق ــز می ش ــرش لبری ــه صب کاس
در  آیــا  می کنــد.  او  حق وحقــوق  پرداخــت  قطــع  و 
ح  کارفرمــا طــر کارگــر می توانــد علیــه  ایــن وضعیــت 
کــرده و حقــوق چنــد مــاه خــود را از او دریافــت  دعــوا 
باعــث  خــودش  رفتــار  نحــوه   چــون  اینکــه  یــا  کنــد 
ح دعــوا  اخراج شــدنش بــوده، حقــی درخصــوص طــر
در  نخواهــد داشــت؟  خــود  گرفتــن حق وحقــوق  و 
ــم  ــا ه کار را ب ــون  ــاده 2۷ و 165 قان ــوص م ــن خص ای
بررســی می کنیــم تــا پاســخ ایــن پرســش ها را بیابیــم.
کارگــر در  گاه  کار مقــرر مــی دارد: »هــر  مــاده2۷ قانــون 
کنــد یــا آیین نامه هــای  انجــام وظایــف محولــه قصــور 
نقــض  کتبــی،  تذکــرات  از  پــس  را  کارگاه  انضباطــی 

کار،  کارفرمــا حــق دارد در صــورت اعــام نظــر مثبــت شــورای اســامی  نمایــد، 
کار معــادل یــک  عــاوه بــر مطالبــات و حقــوق معوقــه بــه نســبت هــر ســال ســابقه 
ــرارداد  ــه وی پرداخــت و ق ــر را به عنــوان حــق ســنوات ب کارگ مــاه آخریــن حقــوق 
کار هســتند، نظــر  کــه فاقــد شــورای اســامی  کنــد. در واحدهایــی  کار را فســخ 
گــر مســئله بــا  مثبــت انجمــن صنفــی الزم اســت. در هــر مــورد از مــوارد یادشــده ا
توافــق حــل نشــد، بــه هیئــت تشــخیص ارجــاع و در صــورت عــدم حــل اختــاف از 
طریــق هیئــت حــل اختــاف رســیدگی و اقــدام خواهــد شــد. در مــدت رســیدگی 

ــه حالــت تعلیــق درمی آیــد«. کار ب مراجــع حــل اختــاف، قــرارداد 

کار کارگر طبق ماده ۲7 قانون  شرایط موجه بودن اخراج 
اســت؛  کارگــر  اخــراج  به معنــای  کارفرمــا  ازســوی  کار  قــرارداد  برهــم زدن 
و  اســت  نبــوده  ضابطــه  بــدون  کار  قــرارداد  فســخ کردن  و  اخــراج  ایــن  امــا 
کارگــر، مطابــق مــاده 2۷  بایدها ونبایدهایــی دارد. یکــی از مــوارد اخــراج موجــه 
ــا اینکــه  کنــد ی کوتاهــی  ــر در انجــام وظایــف خــود  کارگ کــه  کار ایــن اســت  قانــون 
کنــد. در ایــن  کتبــی نقــض  کارگاه را پــس از تذکــرات  آیین نامه هــای انضباطــی 
از  را  او  کارگــر،  از  بــروز چنین رفتارهایــی  بــه محــض  نمی توانــد  کارفرمــا  حالــت 
کار یــا انجمــن صنفــی  کنــد؛ بلکــه بایــد نظــر شــورای اســامی  کار اخــراج  محیــط 
گــر نظــر آن هــا مثبــت بــود، بایــد حقــوق دوران  کنــد و ا را دراین زمینــه پرس وجــو 
کار را بــا او  کنــد و ســپس قــرارداد  کارگــر پرداخــت  رســیدگی بــه اختــاف را بــه 
کارفرمــا بــه محــض مشــاهده  کنــد. حــاال ممکــن اســت  برهــم بزنــد و او را اخــراج 
کنــد،  کارگــر، بــدون اینکــه چنیــن تشــریفات قانونــی را رعایــت  تخلفــی از جانــب 
کنــد و حقــوق او را هــم پرداخــت نکنــد. در ایــن  کــه او را اخــراج  تصمیــم بگیــرد 
کنــد.  کارفرمــا مراجعــه  ــر و  کارگ ــه مراجــع حــل اختــاف  ــد ب ــر می توان کارگ ــت  حال
کــه اخراج  گــر هیئــت حــل اختــاف تشــخیص دهــد  کار ا مطابــق مــاده 165 قانــون 
کارگــر اخراجــی و پرداخــت حقــوق او  کارگــر موجــه نبــوده  اســت، حکــم بازگشــت 
کــه اخــراج او موجــه  ــر هــم تشــخیص دهــد  گ را از تاریــخ اخــراج صــادر می کنــد. ا
کار معــادل یــك مــاه آخریــن  کارفرمــا بایــد بــه نســبت هرســال ســابقه  بــوده  اســت، 

کارگــر را به عنــوان حــق ســنوات بــه وی بپــردازد. حقــوق 

کارفرما  کار ازسوی  برهم زدن قرارداد 
کارگر است؛ اما این اخراج و  به معنای اخراج 
کار بدون ضابطه نبوده  فسخ کردن قرارداد 
است و بایدها ونبایدهایی دارد

کارگر متخلف کارفرما در برخورد با  وظیفه قانونی 

کار   پس از آنکه قرارداد 
کارفرما تنظیم  کارگر و  میان 

می شود، حقوق و تعهداتی 
برای هریک از آنان به 

وجود می آید. این حقوق 
که  و تعهدات تا زمانی 

قرارداد پابر جاست، برای 
هردوطرف وجود دارد

یکی از موارد اخراج موجه 
کارگر، مطابق ماده ۲7 

که  کار این است  قانون 
کارگر در انجام وظایف 

کند یا اینکه  کوتاهی  خود 
آیین نامه های انضباطی 
کارگاه را پس از تذکرات 

کند کتبی نقض 
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