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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. 

کفلر ]بنیانگذار شرکت استاندارد اویل [: جان دیویسون را
که به آدم های متوسط  مدیریت خوب شامل این می شود 

کار آدم های بهتر را انجام دهند.  نشان دهی چگونه 

John D.Rockefeller

کنــار بگذاریــم. وقتــی تحریم هــای نفتــی  بایــد تعــارف را 
اعمــال شــد، همــه نگــران جایگزین هــای احتمالــی بــرای 
کــه نیســت حداقــل  درآمدهــای نفتــی بودیــم. شــوخی 
ــه همیــن درآمدهــا وابســته  کشــور ب یــک چهــارم بودجــه 
کــه ســال ها شــعار داده ایــم  شــده، ایــن در حالــی اســت 
گــره  کشــور را بــه درآمــد نفــت  دیگــر نمی خواهیــم اقتصــاد 

ــوده اســت! بزنیــم امــا واقعیــت ماجــرا چیــز دیگــری ب
گــر خــدا خواهــد!« ضــرب المثــل  »عــدو شــود ســبب خیــر ا
تولیــد  رونــق  ســال  در  حــاال  اســت.  جالبــی  و  قدیمــی 
در  اســت.  شــده  کــم  نفتی مــان  درآمدهــای  و  هســتیم 
کــرده و چــه  واقــع جبــر روزگار اقتصــاد ایــران را از نفــت دور 
موقــع بهتــر از امــروز بــرای اینکــه بــه ســمت تولیــد حرکــت 

ــم؟ کنی
خ ارز تولیــدات ایرانــی  از ســوی دیگــر، بــا واقعــی شــدن نــر
کرده انــد و امــکان رقابــت قیمتــی  مزیــت صاداراتــی پیــدا 
بازارهــای  کنــون  ا دارنــد.  خارجــی  مشــابه  کاالهــای  بــا 
کیفیــت و بــا قیمــت مناســب ایرانــی  کاالی بــا  منطقــه 
کمتــری هــم دارد بــه بســیاری  خ حمــل و نقــل  کــه نــر را 
کــه در ایــن میــان هــر  کاالهــای دیگــر ترجیــح می دهنــد. پــس ضــروری اســت  از 
گامــی در جهــت رونــق تولیــد  کنــد تــا هــر چــه ســریعتر  کســی بــه ســهم خــود تــاش 

ــم. کثــر بهــره ببری ــا از ایــن فرصــت همــه حدا ــردارد ت ب
کل ایــران  کنیــم یــا نــه، ســرانه فضــای تجــاری نســبت بــه شــهروندان در  بــاور 
نســبتی غیــر اســتاندارد دارد. در مشــهد مقــدس اوضــاع بــه مراتــب متفــاوت 
گفــت بــازار مشــهد در بســیاری از رســته ها از فضــای تجــاری  اســت و می تــوان 
کــه تنهــا 20 درصــد از اصنــاف در زمینــه تولیــد  اشــباع اســت. ایــن در حالــی اســت 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند. بــه بیــان دیگــر بــازار تولیــد ظرفیــت بســیار دارد و 

ــرد. ــد از آن بیشــتر بهــره ب بای
کــه بیــداری اســامی در منطقــه اتفــاق افتــاد و بهــای نفــت افزایش  در ســال هایی 
کشــور بــه  کشــور ســرازیر شــد. اقتصــاد  کــرد و بعــد از آن درآمدهــای نفتــی بــه  پیــدا 
کاالی خارجــی را حتــی  ــا  ــوان رقابــت ب ــه تولیدکننــدگان ت ک ــرد  ک ســمتی حرکــت 
کــه بســیاری از تولیدکننــدگان  در بــازار داخــل هــم نداشــتند. در آن ســال ها بــود 
کنــون  کار توزیعــی روی آوردنــد. امــا ا نتوانســتند دوام بیاورنــد و در نهایــت بــه 
کننــدگان بــه ســمت  کــه توزیــع  کــرده اســت وقــت آن رســیده  کــه شــرایط تغییــر 

کننــد. تولیــد حرکــت 
البتــه بــدون تردیــد ایــن اتفــاق نیازمنــد حمایــت، هدایــت و نظــارت از ســوی 
کــه  کســی پوشــیده نیســت  دســتگاه های متولــی در حــوزه اقتصــاد اســت. بــر 
خ بهــره 18 درصــد بــرای بخــش تولیــد نــه تنهــا ســازنده نیســت  ــا نــر تســهیات ب
صنفــی  تولیدکننــدگان  کنــد.  عمــل  مهلــک  ّســم  مثــل  اســت  ممکــن  بلکــه 
درخواســت  های روشــنی دارنــد، اینکــه ســرقفلی و برنــد تجاری شــان بــه عنــوان 
ضمانــت در بانــک پذیرفتــه شــود، اینکــه پــس از دریافــت تســهیات چنــد ســال 
تنفــس داشــته باشــند، اینکــه در پرداخــت مالیــات مســتقیم و مالیــات بــر ارزش 
افــزوده نحیــف بــودن قامــت و رشــته فعالیــت شــان درک شــود و... ایــن مســائل 

بارهــا و بارهــا بیــان شــده اســت و فقــط بایــد چــاره جویــی شــود. 
کشــور در تــاش هســتند تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت  اتاق هــای اصنــاف در سراســر 
کســب و  نهادهــای قانون گــذار مثــل مجلــس شــورای اســامی قوانیــن مزاحــم 
کننــد و بــه عنــوان نماینــدگان بخــش خصوصــی در مقــام مشــاورت  کار را اصــاح 
کننــد. پــس  کشــور ارائــه  بــه سیاســت گذاران پیشــنهادات ســازنده بــرای اقتصــاد 
ــال  ــاف در س ــه اصن ــبت روز و هفت ــه مناس ــا را ب ــن تاش ه ــه ای ک ــت  ــته اس شایس

ج بنهیــم.  رونــق تولیــد ار

تولید نیازمند هدایت، حمایت و نظارت است 

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق اصناف 
مشهد و عضو 

هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران
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یادداشت سردبیر

بــه مــرور زمــان  کــه  هــر صنــف یــک ارزش نهــادی دارد 
اعضــای آن صنــف منتقــل می شــود. همیــن  میــان  در 
کــه بــازار را شــکل می دهــد و  ارزش هــای نهــادی اســت 
نهــادی  ارزش هــای  تامیــن می کنــد.  را  مــردم  معیشــت 
صنفــی موجــب امنیــت بخشــیدن بــه جامعــه می شــود و 
کــه بــا ســرمایه های خــرد،  در قالــب همیــن ارزش هاســت 
اشــتغال مســتقیم و در ســطح وســیع ایجــاد می شــود.

ــا اقتصــادی نیســت بلکــه  ــادی تنه البتــه ارزش هــای نه
اســت.  تاثیر گــذار  اجتمــاع  و  سیاســت  فرهنــگ،  در 
ارزش هــای صنفــی در شــکل گیری ارزش هــای اجتماعــی 
کــه بــر پایــه اخاق  و جامعــه مدنــی نیــز اثر گــذار اســت. چرا
می شــود. منتقــل  نســل  بــه  نســل  و  می گیــرد  شــکل 

از ســوی دیگــر نهــاد اصنــاف بــه نحــوی بــا دو نهــاد مهــم دولــت و ملــت در 
کــه هــر  ارتبــاط و پیوســتگی اســت. ایــن ارتبــاط دوســویه موجــب می شــود 

آســیبی بــه اصنــاف روی دو نهــاد ملــت و دولــت نیــز اثــر بگــذارد. 
کشــور فعالیت هــای  کــه دشــمن بــرای آســیب رســاندن بــه  از همیــن رو اســت 
کــه اقتصــاد اصنــاف  گرفتــه اســت چرا کل بــازار را نشــانه  اقتصــادی و بــه طــور 
کــه از عملکــرد بــازار  و معیشــت مــردم نقطــه حســاس اســت. دشــمن بــا درکــی 
کلیــدی  نقــش  انقــاب دارد متوجــه  تاریــخ  بزنگاه هــای مهــم  اصنــاف در  و 
کــه  بــازار در جامعــه ایــران شــده اســت. تجربــه تاریخــی نشــان داده اســت 
در  کننــده ای  تعییــن  نقــش  انقابــی  و  دینــی  جریــان  هــر  در  بــازار  همراهــی 
گرفتــن ایــن تجربــه  سرنوشــت آن جریــان داشــته اســت. دشــمن بــا درنظــر 
بــرای آســیب رســاندن بــه بــازار و اقتصــاد ایــران برنامه ریــزی و تــاش می کنــد.

کان  سیاســت های  بــه  عمــل  از  غیــر  بــه  حرکــت  ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای  مــا 
کنیــم. در  اقتصــادی و قوانیــن باالدســتی بایــد از تجربــه غــرب نیــز اســتفاده 
کــه بســیاری  زمــان رکــود اقتصــاد جهــان در ســال های 2007-2008 میــادی 
از  کثــری  حدا اســتفاده  کردنــد  ورشکســتگی  اعــام  آمریکایــی  بانک هــای  از 

گریــز از آن وضعیــت شــد. نهاد هــای صنفــی و مردمــی راهــکار 
کــه بــه ســمت اســتفاده از ظرفیــت مردمــی و اقتصــاد  کشــورهایی  در آن زمــان 
تعاونــی رفتنــد توانســتند بــر مشــکل اقتصــادی خــود فائــق آینــد. در قالــب 
گــروی تحقــق و اســتیفای منافــع  کســب منفعــت فــردی در  اقتصــاد تعاونــی 
کــه در یــک اقتصــاد نا به ســامان و بــدون  عمومــی اســت. ایــن در حالــی اســت 
کســب منفعــت خــود ولــو منــوط بــه ضــرر رســاندن  کســی بــه دنبــال  برنامــه هــر 
کاذبــی  بازارهــای  بــه  مــردم  خــرد  ســرمایه های  هجــوم  اســت.  دیگــران  بــه 

مثــل ارز و ســکه در ســال 97 مصــداق ایــن تجربــه تلــخ در ایــران بــود.
ــت  ــدن حرک ــی ش ــمت مردم ــه س ــد ب ــز بای ــران نی ــاد ای ــی اقتص کنون ــرایط  در ش
کنــد. توســعه اقتصــادی در ایــران و مقابلــه بــا هجمــه همــه جانبــه دشــمنان 
کــه منافــع  ایــران در میــدان نبــرد اقتصــادی تنهــا بــه شــرطی اتفــاق می افتــد 
گــره بخــورد و توســعه از طریــق تــاش دســته  اقتصــادی آحــاد جامعــه بــه هــم 

کثــری اتفــاق بیافتــد. جمعــی و مشــارکت حدا
نیــز  صنفــی  شــهرک های  تاســیس  بــرای  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  حرکــت 
تاســیس  بــا  می شــود.  انجــام  منفعــت  در  مشــارکت  افزایــش  راســتای  در 
بهــره  وری  افزایــش  تولیــد،  هزینه هــای  کاهــش  بــر  عــاوه  شــهرک ها  ایــن 
شــاهد  کار  نیــروی  و  شــهری  مشــاغل  ســاماندهی  و  تولیــدی  نهاده هــای 

بــود. خواهیــم  نیــز  ایرانــی  برنــد  گیــری  شــکل 
کنونــی مزیــت صادراتــی دارنــد امــا متاســفانه بــا  کاالهــای ایــران در شــرایط 
ــی  ــهرک های صنف ــیس ش ــند. تاس ــروش می رس ــه ف ــه ب ــورهای بیگان کش ــد  برن
گروهــی بــه منافــع  گــره زدن منافــع  تولیــدی و ســاختن برنــدی واحــد در واقــع 
کار تیمی روز به روز نتایج آن درخشان تر می شود. که با تاش و  فردی است 

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

کاسب دوست خداست

ضرب المثل مدیریتی )روسیه(:
 آشپز ماهری نیست. 

ً
هرکه چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوما

تفسیر: دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست.

ارزش های نهادی صنفی ظرفیت گره گشای اقتصاد ایران

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف
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پیشخوان خبر 
مروری برخبرهای صنفی

موانع   و  چالش ها  بررسی  تخصصی  نشست 
مشهد  شهری  مشاغل  سامان دهی  تحقق پذیری 
اجتماعات  تاالر  محل  در  اردیبهشت   29 یکشنبه  روز 
دانشکده هنر و معماری اسامی دانشگاه بین المللی 

امام رضا)ع( برگزار شد. 
اتاق  هیئت رئیسه  عضو  و  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
این  در  سخنرانان  از  یکی  به عنوان  ایران  اصناف 
مزاحم  مشاغل  لفظ  کاربرد  از  گایه  ضمن  نشست 
اتاق  دیدگاه  کرد:  اظهار  کارگاهی،  مشاغل  به جای 
اصناف مشهد به عنوان متولی اصناف نسبت به لفظ 
مشاغل مزاحم متفاوت است و از نظر ما شغل مزاحم 
که برای برخی  وجود ندارد و معتقدیم این ما هستیم 

کرده ایم.  مشاغل، مزاحمت ایجاد 
شهر  به  نیم نگاهی  با  افزود:  ادامه  در  بنانژاد  محمود 
حاشیه  در  افرادی  گذشته  در  که  می بینیم  مشهد 
که  کردند  ایجاد  کسب وکار  برای  را  مشاغلی  شهر، 
مکان های  جمعیتی،  رشد  و  شهری  توسعه  تبع  به 
مسکونی اطراف این مشاغل ایجاد شده و در نتیجه 
و  کرده اند  ایجاد  مشاغل  این  برای  را  مزاحمت هایی 
در  به واقع  که  می نامیم  مزاحم  مشاغل  را  آن ها  حال 

حق این مشاغل ظلم شده است. 
مشاغل  این  از  برخی  در  که  مطلب  این  قبول  با  وی 
شیمیایی  صوتی،  آلودگی های  ناخواسته  به صورت 
اتاق  داد:  ادامه  است،  داشته  وجود  زیرساختی  و 
مشاغلی  برای  را  کارگاهی  مشاغل  نام  مشهد  اصناف 
که به شهر خدمات می دهند، اختصاص داده و معتقد 

ج وقرب آن ها باید حفظ شود.  که ار است 
به  توجه  بر  کید  تأ ضمن  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 

خواسته ها و دیدگاه های اصناف در ساخت شهرک ها، 
ساخت  در  موفقیت  برای  می کنیم  پیشنهاد  گفت: 
اتحادیه ها  با رؤسا، هیئت مدیره  شهرک های صنعتی 
مشورت  اتحادیه  زیر پوشش  صنفی  اعضای  حتی  و 
کاملی ایجاد شده و درنهایت به  ح جامع و  شود تا طر

اخذ نتیجه ای مثبت منجر شود. 
آالینده،  صنوف  سامان دهی  بحث  در  افزود:  بنانژاد 
که  مشاغل به 3 دسته تقسیم می شوند؛ شغل هایی 
در بند20 ماده55 قانون شهرداری ها تعریف شده اند 
و به تبع شغلی یا محیط زیستی و برخی مسائل خاص 
ج از شهرها را دارند، دسته دوم  الزام سامان دهی در خار
که بنا به ضروریات اجتماعی، فرهنگی و حتی  صنوفی 
امنیتی، ملزم به سامان دهی می شوند و دسته سوم 
که به دلیل قرارگرفتن در مناطق پرترافیک و  مشاغلی 
دسترسی سخت به این صنوف الزم است این شغل ها 
دسترسی  از  که  مکان هایی  به  و  شده  جمع آوری  نیز 
شوند. منتقل  هستند،  برخوردار  مطلوب تری 

وی یادآور شد: حدود 26 اتحادیه در بند20 ماده55 
براساس  که  شده اند  تعریف  شهرداری ها  قانون 
با  شهرها  داخل  بخش،   3 در  نیز  آن ها  قانون  این 
محدوده،  از  ج  خار و  شهرها  حریم  استانداردسازی، 

نیاز به سامان دهی دارند.
صنفی  واحدهای  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
شهر  مختلف  نقاط  در  باید  شهری  محدوده  داخل 
استانداردسازی  شهروندان  به  خدمات دهی  برای 
شوند، مثل تعویض روغن، پنچرگیری و...؛ به نحوی که 

مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نکنند. 
سامان دهی  در  ما  مسائل  عمده  کرد:  کید  تأ بنانژاد 

چالشی  است؛  شهر  از  ج  خار برای  صنفی  واحدهای 
که چرا واحدهای صنفی به محل مدنظر راحت انتقال 
طی  نمی شوند،  جابه جا  به آسانی  و  نمی کنند  پیدا 
شده،  انجام  اصناف  اتاق  در  که  آسیب شناسی هایی 
محل  به  صنفی  واحد  دلبستگی  مشکل،  بزرگ ترین 
مشکاتی  باید  جابه جایی  برای  که  است  استقرار 
راپشت سر بگذارد و تبعات آن را بپذیرد و ما این موضوع 
کسب و پیشه در نظر می گیریم،  را برای فرد صنفی حق 
که این گونه مشاغل خدماتی بوده، مشتری به آن ها  چرا
ک را می شناسد، موقعیت  مراجعه می کند و محل و پا
و  است  بااهمیت  بسیار  صنفی  واحد  برای  مکانی 
دارد.  زمان  به  نیاز  جابه جایی ها  این  به همین دلیل 
که اصناف مدعی  کرد: یکی از مواردی  وی خاطرنشان 
واحدهای  به  مردم  دسترسی  به  توجه  است،  آن 

رئیس اتاق اصناف مشهد و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:

برای ساخت مجموعه های سامان دهی باید 
به دیدگاه های تخصصی اصناف توجه شود

ورود رب افغانی به بازار مشهد شایعه است

شایعات   برخی  مورد  در  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
روشن  مشهد  بازار  به  افغانی  رب  ورود  بر  مبنی 
کرد: این شایعه صحت ندارد و رب تولید داخل  گری 
و  زنجیره ای  فروشگاه های  در  9800تومان  قیمت  با 
برخی واحدهای صنفی منتخب مشهد در حال توزیع 

است.
این  بیان  با  آناین  با قدس  گفتگو  بنانژاد در  محمود 
کنترل بازار همکاری  که از مردم تقاضا داریم در  نکته 
برخی  کرد:  تصریح  باشند،  داشته  اصناف  با  را  الزم 
صنفی  پروانه  دارای  اغلب  که  متخلف  واحد های 

که این  کرده اند  کاال  نیستند، اقدام به فروش ترکیبی 
نوع فروش، فروش اجباری بوده و غیرقانونی می باشد 
مشاهده  صورت  در  که  داریم  تقاضا  نیز  مردم  از  و 
اتاق  نظارت  و  بازرسی  واحد  به  فروش ها  نوع  این 
گزارش دهند. حتی در مواردی برخی  اصناف مشهد 
کارت  کاال در قبال  واحدهای صنفی اقدام به فروش 
زیرا  گرفت  صورت  برخورد  نیز  آن ها  با  که  بودند  ملی 
کاذب در  رواج این گونه اقدامات باعث ایجاد یک تلقی 
کمبود و یا قحطی در راه  که احتمااًل  مردم خواهد شد 

که این گونه فعالیت ها صورت می گیرد. است 
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بساروج  باشد.  حساب شده  باید  که  است  صنفی 
که به سرانجام نرسیده و با  ازجمله این شهرک هاست 
گر هم فکری  مشکات عدیده ای مواجه است. شاید ا
و جلسات هم اندیشی قبل از اقدام به راه اندازی این 
شهرک انجام می شد، مردم در سرمایه ضرر نمی کردند 

ج نمی شدند. کسب وکار خار و بعضی ها هم از 
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به استانداردسازی 
الزامات  خدماتی،  واحد  یک  داد:  ادامه  شهرک ها 
گیرد،  قرار  مدنظر  باید  که  دارد  شاخص هایی  و 
معبر،  دفتر،  تعمیرات،  قسمت  تصفیه خانه،  مثل 
عدم  باعث  که  چالشی  و...،  جانبی  حصار،خدمات 
رعایت نشدن  شده،  شهرک ها  برخی  راه اندازی 

استانداردسازی در آن ها بوده است. 
روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

خبر کوتاه

رئیس اتاق اصناف مشهد و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:

300 تن شکر تنظیم بازار از 23خرداد توزیع می شود

گفـــت: توزیع 300 تـــن شـــکر تنظیم بـــازار از   رئیـــس اتـــاق اصنـــاف مشـــهد 
کانـــال واحدهـــای صنفـــی منتخـــب بـــا قیمـــت مصـــوب  23خرداد مـــاه از 
کم برخوردار  3هـــزارو400 تومـــان بیـــن مصرف کننـــدگان در مناطق محـــروم و 

بـــا پایـــش بازرســـی و نظارت اصنـــاف اســـتان توزیع می شـــود.
کســـب اطـــاع از محـــل  بنانـــژاد یـــادآور شـــد: همشـــهریان می تواننـــد بـــرای 
توزیـــع شـــکر واحدهـــای صنفـــی محل ســـکونت خود بـــا شـــماره 31730114 

بازرســـی و نظـــارت اصنـــاف اســـتان تمـــاس بگیرند.
تـــن   400 جمعـــا  جـــاری  ســـال  20خـــرداد  و  26اردیبهشـــت  تاریخ هـــای  در 
و  محـــروم  مناطـــق  به ویـــژه  صنفـــی  شـــبکه  توســـط  خانـــوار  ســـهمیه  شـــکر 

اســـت. شـــده  توزیـــع  مشـــهد  شـــهر  کم برخـــوردار 
مشهد اصناف  اتاق  روابط عمومی 

بزرگ ترین مشکل، 
دلبستگی واحد صنفی 

به محل استقرار است 
که برای جابه جایی 

باید مشکالتی 
راپشت سر بگذارد و 
تبعات آن را بپذیرد 
و ما این موضوع را 

برای فرد صنفی حق 
کسب و پیشه در 

که  نظر می گیریم، چرا
این گونه مشاغل 

خدماتی بوده، مشتری 
به آن ها مراجعه 

ک  می کند و محل و پال
را می شناسد، موقعیت 

مکانی برای واحد 
صنفی بسیار بااهمیت 

است و به همین دلیل 
این جابه جایی ها نیاز 

به زمان دارد

  118 اعضای  حضور  با  کار«  محیط  در  حفاظت  و  »ایمنی  آموزشی  دوره 
اتحادیه صنفی طی 37 روز از تاریخ 22 اردیبهشت لغایت 27 خرداد ماه 
ساعت   320 مجموع  در  صنفی  فعاالن  از  نفر   160 مدت  این  در  شد.  برگزار 
که در محل اتاق اصناف  کردند. در این دوره ها  آموزش را در 9 دوره دریافت 
بود  شده  داده  ترتیب  استان  حرفه ای  و  فنی  سازمان  همکاری  با  و  مشهد 
در  شرکت  است  گفتنی  داشتند.  حضور  نیز  صنفی  اتحادیه   32 روسای 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  سوی  از  صادره  گواهینامه  داشتن  و  دوره ها  این 
کار الزامی است. اجتماعی برای واحدهای صنفی پر خطر به استناد قانون 

کار 320 ساعت نفر آموزش ایمنی و حفاظت در محیط 

مالیات و پارکینگ؛ الزامات دردسرساز 

رئیس اتحادیه صنف رستوران داران، چلوکباب، آشپزخانه  
گفت: در حال حاضر مالیات بر ارزش  و حلیم پزان مشهد 
افزوده و ضرورت داشتن پارکینگ بسیاری از رستوران داران 
گفت: در قانون  مشهدی را اذیت می کند. حسن امیریان 

که رستوران ها باید پارکینگ داشته باشند در غیر این صورت  نظام صنفی قید شده 
ساعت  مهمانان  زیرا  است  پارکینگ  نیازمند  پذیرایی  تاالر  بدهیم؛  مجوز  نمی توانیم 
زیادی را در آنجا صرف می کنند اما در رستوران این گونه نیست و معموال تعداد افراد 
زیادی در یک زمان واحد به آن مراجعه نمی  کنند و این مسئله برای بسیاری از همکاران 
کنون  گفت: ا ما مشکل ساز شده است. وی با اشاره به سایر مشکات فعاالن این حوزه 
آشپزخانه ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی شود اما از مشتریان رستوران ها 
این رقم گرفته می شود. بنابراین رستوران دار مجبور است این مالیات را از جیب خودش 

گر این کار را نکند مشتری وی به سمت آشپرخانه ها می رود. بدهد زیرا معتقد است ا
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گزارش
گزارش های صنفی اتاق اصناف مشهد

نوبت   این  گویی  سنگین  خودروهای  برای  الستیک  بحران  پایان  از  بعد 
گرفتار شوند. موضوعی  که به این چالش  خودروهای سبک و سواری است 
که با آغاز تعطیات تابستانی مدارس و شروع سفرهای تابستانی موجب نگرانی 

و البته نارضایتی احتمالی مردم خواهد شد.
کافی وجود دارد و  گویند الستیک به حد  که مسئوالن می  این در حالی است 
کشور تامین شده است اما اینکه چرا چنین چیزی در بازار ملموس نیست  نیاز 
نیاز به رمزگشایی از یک معادله در چرخه تولید تا عرضه دارد. مدیر بازرسی و 
نظارت اتاق اصناف مشهد در نشست با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن 
و  کرد  گشایی  رمز  موضوع  این  از  ایشان  معاونان  و  رضوی  خراسان  تجارت  و 

خواستار اصاح رویه های موجود در این زمینه شد.

خ الستیک به روز شود برای جلوگیری از دالل بازی نر
کارخانه های  مدیر اداره بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد با انتقاد از عملکرد 
افزایش  درخواست  الستیک سازی  کارخانه های  گفت:  الستیک  تولیدکننده 
نشده  تأیید  آن ها  جدید  خ  نر اما  دارند  را  الستیک  خ  نر سی وشش درصدی 
مواد  که  تولیدکننده  کارخانه های  است  شده  باعث  موضوع  این  است. 
جای  به  را  خود  محصوالت  می کنند  خریداری  بیشتری  خ  نر با  را  اولیه شان 

عرضه مستقیم به بازار در اختیار دالل ها قرار دهند.
قیمت  به  حتی  بازار  در  پراید  الستیک  جفت  هر  کنون  ا افزود:  دلداری  امیر 
خ  نر افزایش  گر  ا که  این در حالی است  فروخته می شود.  نیز  تومان  520 هزار 
الستیک تأیید شود، با  اعمال افزایش سی وشش درصدی، این قیمت به 380 
هزار تومان می رسد. وی عرضه 60 درصد محصوالت تولیدکننده الستیک به 
گفت: بازار  کارخانه های خودروساز را عامل دیگر نا بسامانی این بازار دانست و 
الستیک  بازار  است.  خ  نر خصوص  در  جدید  تصمیم گیری  نیازمند  الستیک 
تعادل  به  بازار  تنظیم  ستاد  سوی  از  عرضه  افزایش  با  سنگین  خودروهای 
است  بیشتری  مدیریت  نیازمند  سبک  خودروهای  الستیک   بازار  اما  رسیده 

زیرا  در آستانه فصل مسافرت های تابستانی قرار داریم.
کارخانجات الستیک  کنون  مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد افزود: ا
کشور با هدف خرید  ج از  سازی با توجه به افزایش هزینه های انتقال ارز به خار
افزایش 35 درصدی قیمت  با  گذار  خ  نر اولیه، خواستار موافقت مراجع  مواد 

الستیک در بازار هستند.
کرد: اتاق اصناف مشهد نامه ای را به اتاق اصناف ایران ارسال  دلداری تصریح 
 35 افزایش  با  و  گیرد  صورت  تجدیدنظر  الستیک  گذاری  خ  نر باره  در  تا  کرده 

خ آن در بازار موافقت شود. درصدی نر

کارخانه ها کاهش عرضه الستیک از سوی 
گفت و  رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان الستیک مشهد نیز در 
گفت: در شهر مشهد نمایندگی فروش 31 برند  گو با خبرنگار ایرنا در این باره 
مواجه  الستیک  کمبود  با  نمایندگی ها  تمامی  اما  دارد  وجود  ایرانی  الستیک 

کاالست. کافی این  که ناشی از توزیع نا هستند 
کنون الستیک به حد کافی در اختیار نمایندگی های  محمد کاظم جنتی افزود: هم ا
فروش نیست و واحدهای تولیدی سهم الستیک نمایندگی ها را در سال جاری 
تحویل نداده اند. البته الستیک های تولید شده کارخانه های داخلی 50 درصد 
کند و 50 درصد دیگر از طریق واردات تامین می شود. نیاز بازار را تامین می 
نیز  مشهد  اصناف  اتاق  نظارت  و  بازرسی  مدیر  صحبت های  تایید  در  وی 
را  فروش  نمایندگی های  به  الستیک  عرضه  الستیک،  تولید  واحدهای  گفت: 
کاهش داده اند و انگیزه اصلی آنها از این اقدام اعتراض به قیمت  تا یک سوم 

الستیک و اصاح آن از سوی دولت است.

حوریه جمالی پور - ماه رمضان تمام شده است و برای چشیدن طعم زولبیا  
این  اتمام  بهانه  به  اما  کنیم؛  صبر  سال99  افطار  سفره های  تا  باید  بامیه  و 
کنیم.  با عینکی متفاوت به شیرینی رمضان نگاه  تا  کرده ایم  ماه مبارک، سعی 
کارشناسان  با  خوشمزه،  کی  خورا این  تاریخچه  به  نگاه  ضمن  گزارش  این  در 
این  نهایی  خ  نر روی  بهداشت  و  کیفیت  تأثیر  درباره  مجرب  شیرینی پزان  و 
ماه  در  محبوب  شیرینی  به عنوان  بامیه  و  زولبیا  کرده ایم.  گفت وگو  محصول 
شکل  »زولبیا«  کلمه  است.  مردم  از  بسیاری  عالقه  و  موردتوجه  رمضان، 
گرفته شده است و علت آن  که از واژه »صلیبی«  تغییریافته »زلیبی یا زلبی« است 
که دایره ای در حول محور آن رسم شده  نیز شباهت آن به شکل صلیبی است 

است. این شیرینی در مناطق جنوبی ایران با نام »زلیبی« شناخته می شود.
زولبیا و بامیه دو نوع شیرینی مجزا هستند؛ اما در ایران این دو شیرینی در کنار یکدیگر 
و به ویژه در ماه مبارک رمضان سرو می شود. ماست، نشاسته و خمیر، مایه مواد 
اصلی زولبیاست. امروزه زولبیا و بامیه در سراسر جهان و به ویژه در خاورمیانه، 
زیادی دارد. آسیا در ماه مبارک رمضان طرف داران  کشورهای جنوب  آفریقا و 

زولبیا و بامیه اولین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار پخته شده است
شده  درست  شیرینی  این  قاجار  ناصرالدین شاه  زمان  در  اولین بار  تاریخی،  نظر  از 
که در  که این شیرینی ها به دلیل شربت شکر بسیار زیادی  است. عده ای معتقدند 
تاریخی،  اسناد  به  توجه  با  اما  است؛  ترکیه  کشور  به  متعلق  می شود،  استفاده  آن 

کاما ایرانی است. که این شیرینی  می توان اطمینان داد 
که زولبیا و بامیه متقاضیان بیشتری در ماه مبارک رمضان دارد، ریشه در  این رسم 
که در  رسمی تاریخی در زمان قاجار دارد. علت تولید این نوع از شیرینی این است 
کشمش در بعضی از شهرها به دلیل شرایط  قدیم برخی مواد شیرین مانند خرما و 
کشت نمی شد یا بردن آن با مشکاتی همراه بود. بنابراین این شیرینی  آب وهوایی 
امکان  و  ندارد  نیاز  نگهداری  برای  سرد  دمایی  و  خاص  محلی  به  اینکه  به دلیل 

گرفت. حمل ونقل آن نیز راحت است، مورد استقبال قرار 

بیش از 90درصد شیرینی فروشان، زولبیا و بامیه را به روش سنتی تهیه می کنند
عمر این شیرینی نزدیک به 150 سال است و نکته جالب در ارتباط با آن، این است که 
بعد از گذشت 150 سال، همچنان روش و شکل پخت این شیرینی همانند سال های 
تغییراتی  بامیه  و  زولبیا  پخت  در  شیرینی فروشی ها  برخی  امروزه  است.  آن  اولیه 
90درصد  به  نزدیک  اما  می کنند؛  ایجاد  را  مختلف  طعم های  اضافه کردن  همچون 

کیفیت و بهداشت نگاهی به تأثیرگذاری 
خ شیرینی محبوب ماه رمضان در تعیین نر

زولبیا و بامیه، خوشمزه  بی قیمت

کارشناسان خبره از بازار نشان می دهد تحقیقات 
خ است کارخانه ها به بازار در اعتراض به نر کاهش عرضه الستیک از سوی 

الستیک نرخ جدید می خواهد
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خبر کوتاه

شیرینی فروشی ها در سراسر ایران به همان شیوه اولیه این شیرینی را تهیه می کنند.
همچنین درحال حاضر مرغوب ترین زولبیا و بامیه را به شهرهای تهران و قم نسبت 
که در  می دهند. قدمت این شیرینی ها به دوران ناصرالدین شاه می رسد و آن گونه 
که به عنوان هدیه نزد  تاریخ ناصری به آن اشاره شده است، به قدری محبوب بوده 

ناصرالدین شاه آورده می شده است.

کمی مضر خوشمزه اما 
اشتها،  کاهش  ایجاد  باعث  بامیه  و  زولبیا  بیش از حد  که مصرف  به ذکر است  الزم 
و  زولبیا  می شود.  تغذیه ای  کمبودهای  نتیجه  در  و  غذایی  اصلی  وعده   حذف 
کالری فراوان است  بامیه به دلیل نحوه پخت و وجود شکر در ساختار آن، حاوی 
کار برده می شود، دارای  که در تهیه این نوع شیرینی به  و در بیشتر مواقع روغنی 

اسیدهای چرب ترانس و مضر برای سامتی است.
اولیه  بامیه مشهد، درباره مواد  و  زولبیا  تولیدکننده قدیمی  سیدعلیرضا حصاری، 
کرد: برای تهیه زولبیا از نشاسته، ماست، آرد، شکر،  در ساخت زولبیا و بامیه اظهار 
کره و روغن استفاده می شود؛ اما خمیر بامیه متفاوت است و از آب، آرد، روغن  آب، 
خمیر  سازنده  مهم  بخش های  از  غ  تخم مر به نوعی  و  می شود  تشکیل  غ  تخم مر و 

بامیه است و از نظر طعم و مزه نیز این دو شیرینی با یکدیگر تفاوت دارند.
گذشته زولبیا و بامیه به صورت سنتی پخته می شد؛ اما درحال حاضر  وی افزود: در 
پخت آن به وسیله دستگاه انجام می شود، ولی همچنان پخت سنتی آن طرف داران 

بیشتری دارد.
کرد: اخیرا برخی  حصاری درباره ابتکارهای انجام شده در پخت زولبیا و بامیه، بیان 
کنجد و طعم های مختلف در ساخت زولبیا و بامیه استفاده  تولیدکنندگان از عسل، 
می کنند؛ البته افزودن هرگونه از موارد فوق و کیفیت آن وابسته به درخواست مشتریان 
است، زیرا استفاده از عسل و زعفران و موارد دیگر سبب افزایش قیمت آن می شود. 
استفاده  در  غیرمجار  و  مجاز  طبیعی  رنگ  از  همکاران  از  بسیاری  کرد:  اضافه  وی 
از رنگ های غیرمجاز بارها  از این شیرینی استفاده می کنند و درخصوص استفاده 
نیز،  قیمت گذاری  زمینه  در  است.  شده  داده  تذکراتی  بهداشت  مسئوالن  توسط 
قیمت این شیرینی بر حسب قیمت شکر تعیین می شود و معموال قیمت آن دوبرابر 

قیمت شکر است.
سایر  همچون  نیز  بازار  این  بر  نظارت  کرد:  عنوان  بامیه  و  زولبیا  تولیدکننده  این 
کیفیت شیرینی ها مؤثر است؛ اما  موارد غذایی است و بهداشت محیطی و فردی بر 
خریداران نیز باید به این نکته توجه کنند که از شیرینی فروشی های معتبر خرید کنند.
که  کیفیت زولبیا و بامیه توسط خریداران تعیین می شود و طبیعی است  وی افزود: 
اقشار کم  درآمد بیش از کیفیت، قیمت برای آنان اهمیت داشته باشد و تولیدکنندگان 
می کنند. استفاده  کمتر  قیمت  با  اولیه  مواد  از  جامعه  از  قشر  این  برای  نیز 
و  که شفاف است  زولبیایی  کرد:  بیان  بامیه خوب  زولبیا و  گی  وی درخصوص ویژ
گرد و مانند  کمی متمایل به قرمز برشته شده داشته باشد و شکل آن  رنگی زرد و 
گر  ا است.  کیفیت  با زولبیای  است،  شکوفه زده  اصطاحا  که  باشد  خ دنده ای  چر
که در این زولبیا از  رنگ زرد یا قرمز زولبیا شدید باشد، نشان از این موضوع است 

زعفران خبری نیست و از رنگ مصنوعی در آن استفاده شده است.

پتروشیمی،   نفت،  ابتدا  کنیم،  نگاه  ایران  اقتصاد  به  کان  منظر  از  گر  ا
واحدهای  شاید  می آیند.  چشم  به   ... و  کشاورزی  فوالد،  خودروسازی، 
چراغشان  تعطیلی  بدون  بیست وپنج متری  مغازه های  در  که  کوچکی  صنفی 
سهم  است.  دیگری  چیز  واقعیت  اما  بیایند،  چشم  به  کمتر  است  روشن 
هجده درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی و اشتغال شش میلیون نفری 

کشور است. رقم چشمگیر و تعیین کننده ای در اقتصاد 
زندگی  کرد.  نگاه  اصناف  به  اعداد  و  آمار  با  فقط  نمی توان  این،  وجود  با 
کان شهرها در شب منوط به روشن بودن چراغ  واحدهای صنفی است و اصا 
که نماد وجود امنیت در سطح شهر  روشن بودن المپ های بزرگ آن ها ست 
اجتماعی  دانش های  و  فردی  مهارت های  خرد،  کار  و  کسب  فرهنگ  است. 
و  که نسل به نسل منتقل می شود  گردی« است  قالب مناسبات »اوستا شا در 
کوچک بازار  که خود روزی در حجره های  چه بسیار تجار و تولیدکنندگان بزرگ 

کرده اند. گردی  شا
کنون زنگ خطر برای حجره های قدیمی به صدا درآمده است. چندی پیش  ا
محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد، از ریزش واحدهای صنفی قدیمی 
ما  صادرشده  پروانه های  میزان  معمول،  طور  به  گفت:  و  داد  خبر  مشهد  در 
بیش از پروانه های ابطالی  بود  اما در بخش پروانه های ابطالی، واحدهایی از 

که بسیار قدیمی هستند. ج می شوند  رده خار
طبق آمارهای اعامی از سوی اتاق اصناف مشهد در سال 97 حدود 16 هزار 
کسب در مشهد صادر شده  و این رقم در بخش ابطالی نیز  و 751 مورد پروانه 
و  صادر  پروانه   1258 کنون  تا نیز   98 سال  ابتدای  از  است.  بوده  مورد   6445

513 پروانه ابطال شده است.
قدیمی ها باید به روز شوند

اینکه چقدر باید درباره این مسئله نگران باشیم و چه تمهیدی برای روشن 
گرفت موضوع مصاحبه ای  ماندن چراغ واحدهای صنفی قدیمی باید در نظر 

که با سید محسن خاوری هاشمی، نایب رئیس اتاق اصناف، داشتیم. است 
و  رویش ها  میزان  چون  نیست  نگران کننده  اصناف  است  ریزش  معتقد  او 
تا  که  اما چالش اصلی این است  از ریزش هاست   پروانه های صادر شده بیش 
واحدهایی  عمده  یعنی  است؛  بوده  بالعکس  کاما  روند  این  گذشته  سالیان 
کنون این سونامی  که پروانه شان را باطل می کردند واحدهای تازه کار بودند و ا

سراغ قدیمی ها آمده است.
خاوری  دارد.  ماجرا  این  از  متفاوتی  درک  اما  مشهد  اصناف  اتاق  نایب رئیس 
کنند.  می گوید: فعاالن صنفی قدیمی باید خود را با نیاز روز مشتری هماهنگ 
کاال و خدمات به نکاتی توجه می کنند و به چیزهایی اعتماد  امروزه مشتریان 
ک نبود. واحدهای صنفی نیز باید  کردن ما که در قدیم برای معامله  می کنند 
کنند  کاالیی را  در همین راستا تغییراتی را در فعالیت خود انجام دهند و دقت 

که متناسب با خواست مردم است. کنند  وارد بازار 
کوچک ضرور ت دارد حمایت از واحدهای صنفی 

کوچه 5  کرد: ممکن است داخل یک  نایب رئیس اتاق اصناف مشهد تصریح 
سوپر مارکت فعال باشد و با افتتاح یک هایپر مارکت، فعالیت هر 5 سوپر مارکت به 
گر کاسب خود را به روز نکند، نمی تواند توقع پیشرفت داشته باشد. تعطیلی برسد. ا
خود  وظیفه  را  کوچک  صنفی  واحدهای  از  »حمایت  اینکه  بیان  با  خاوری 
کوچک مزیت های نسبی فراوانی در قیاس  می دانیم« افزود: واحدهای صنفی 
کمتری  با واحدهای بزرگ دارند. راه اندازی و تعطیلی این واحدها هزینه بسیار 
واحد  آن  گردان  شا شود،  تعطیل  صنفی  واحد  یک  گر  ا مهم تر  این  از  و  دارد 
گردی  را به صورت فردی ادامه دهند چون تجربه شا می توانند فعالیت خود 
گر یک هایپر مارکت با 100 نفر نیرو تعطیل شود، امکان اشتغال آن 100  دارند اما ا

کمتر است. نفر به مراتب 

رویش های صنفی 3 برابر ریزش هاست
جمع آوری واحدهای صنفی قدیمی در سالیان اخیر حکایت از لزوم به 

روز شدن این واحدها دارد
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فرادید
گزارش های صنفی اتاق اصناف مشهد

همخوانی نداشتن پیشرفت صنعت چاپ
با نیاز خراسان

شرقی  شمال  در  بسته بندی  کیفی  و  کمی  وضعیت 
و  زعفران  قطبیت  با  رضوی  خراسان  به ویژه  و  کشور 
و  ندارد  همخوانی  منطقه  این  در  کشاورزی  امکانات 
خود  نسبی  مزیت های  از  منطقه  این  می آید  نظر  به 
نکرده  استفاده  کافی  قدر  به  شد،  گفته  باال  در  که 
مربوط  بزرگ  صنعتی  واحدهای  برخی  وجود  است. 
به بسته بندی با مالکیت های غیرخصوصی یا مدیران 
کندی  یا  توقف  در  حدی  تا  منطقه  این  در  غیرمالک 

پیشرفت صنعت بسته بندی آن تأثیر داشته و دارد.
ازجمله رشته هایی در صنف چاپ  چاپ بسته بندی 
کیفی خوبی  کمی و  که در سال های اخیر توسعه  است 
داشته است. بااین حال باوجود به خدمت گرفته شدن 
شایان توجهی  درصد  هنوز  پیشرفته،  ماشین آالت 
نمونه های  با  رقابت  قابل  بسته بندی  چاپی  آثار  از 
فلکسو  چاپ  ماشین آالت  تعداد  نیستند.  خود  غربی 
ایران آن قدر  با فناوری روز در  و روتوگراورهای مطابق 
بخش  در  حتی  باشد  داشته  توقع  بازار  که  هست 
برخورد  مهمی  موانع  با  غرب  با  رقابت  نیز  صادرات 
چاپ  تجهیزات  ورود  شتاب  و  خ  نر همچنین  نکند. 
که می توان در  اسلیو در حدی است  لیبل و شرینک 
طول یک سال شاهد تفاوت های قابل ماحظه ای در 
کیفی  بازار لیبل بود. بااین حال نسبت پیشرفت های 
واردشده  فناوری های  و  ماشین آالت  میزان  به  چاپ 

کشور، منطقی نیست. به 

حرکت روبه جلو در استان خراسان 
صادراتی  بسته بندی  وضعیت  درباره  میری  غامرضا 
هر  فعلی  شرایط  در  کرد:  اظهار  خراسان  استان  در 
سنگ«  به  آهنین  میخ  »نرود  مصداِق  بگوییم،  چه 
بسته بندی  مهد  خراسان  اینکه  به  توجه  با  است. 
مواد غذایی است، صنایع بسته بندی و صادرات مواد 

کشاورزی در این استان تنوع خوبی دارد. غذایی و 
رب،  همچون  غذایی  مواد  استان  این  در  افزود:  وی 
کنسرو، نوشابه، زعفران، خرما، پسته و... بسته بندی 
تنوع بسته بندی،  و  تعداد  نظر  از  و  صادراتی می شود 
اما  است؛  پیشرو  دیگراستان های  از  خراسان  استان 
این  از  الزم  حمایت های  فعلی،  شرایط  به  توجه  با 
و  مواد  واردات  در  متأسفانه  نمی گیرد.  صورت  بخش 
چهارچوب های اولیه بسته بندی، موانعی وجود دارد 
نیاز  به راحتی  نمی توانیم  که  هستیم  وضعیتی  در  و 
خ ارز و  کنیم و علت آن نیز افزایش نر مشتری را تأمین 
واردات محدود مواد جانبی این صنعت به کشور است.
خاطرنشان  ایران  زعفران  ملی  شورای  نایب رئیس 
مرکزی  بانک  و  وزیر  معاونت  توسط  پیشنهادی  کرد: 
ح شد مبنی بر اینکه به دلیل نیاز واحدهای تولید  مطر
و بسته  بندی به واردات لوازم جانبی، ارز مورد نیاز در 
به  را  واردکنندگان  بلکه  نگیرد؛  قرار  واردکننده  اختیار 
بخش  این  موردنیاز  ارز  و  دهند  حواله  صادرکنندگان 

توسط صادرکنندگان تأمین شود.
اینکه  بر  عاوه  صورت  این  در  کرد:  بیان  میری 
کرد، واردات  صادرکننده به تهعدات خود عمل خواهد 

کشور وارد شده و فضای رقابتی  کافی در  نیز به اندازه 
حالتی  نیز  محصوالت  قیمت  و  شد  خواهد  ایجاد 
کوتاه مدت  ح اجرایی شود، در  گر این طر رقابتی دارد. ا
بسته بندی،  صنایع  کارخانجات  در  بلند مدت،  و 
کشور  فعلی  نیازهای  از  کنون  هم ا که  اشتغال زایی 

است، ایجاد خواهد شد.
با  ایران  در  بسته بندی  سازگاری  میزان  درباره  وی 
محصوالتی  کرد:  اضافه  صادراتی  مبدأ  کشورهای 
صورت  زعفران  به ویژه  بسته بندی  حوزه  در  که 
دارو  و  غذا  معاونت  توسط  آن  استاندارد  می گیرد، 
بسته بندی  درصورتی که  درحقیقت  می شود.  بررسی 
مشتری  جهانی  بازار  در  باشد،  دارا  را  الزم  استاندارد 

خواهد داشت.

بسته بندی در ایران جایگاه خوبی ندارد 
و  آجیل  اتحادیه  رئیس  ارزانی ممقانی،  علیرضا 
نیز درخصوص وضعیت بسته بندی  خشکبار مشهد، 
اتاق اصناف  صادراتی در استان خراسان به ماهنامه 
را در  امروزی، بسته بندی حرف اول  گفت: در جامعه 
به سمت  صنعت  و  موادغذایی  تمام  و  می زند  جهان 
زمینه  در  کشور  هر  قدرت  و  رفته اند  بسته بندی 
صنعتی  و  اقتصادی  قدرت  نشان دهنده  بسته بندی 

کشور است. آن 
وی افزود: متأسفانه وضعیت ما در زمینه بسته بندی 
اولیه  مواد  که  هستیم  کشوری  و  نیست  خوب  اصا 
کمتری تولید می شود؛  مورد نیاز بسته بندی با قیمت 

حمزه فردوسی - متأسفانه در ایران بخش بسته بندی ازجمله بخش هایی از  
صنعت و خدمات است که هیچ اداره و بخش خاصی در دولت به طورمستقیم 
برای آن  نیز، سهم مشخصی  تنظیم بودجه  امور آن نمی پردازد و در هنگام  به 
از علل مغفول ماندن این بخش، فقدان  اختصاص داده نمی شود. شاید یکی 
کنون تشکل  که تا تشکل های صنفی مربوط به بسته بندی است. یکی از عللی 
کندگی موضوع این حوزه است  و صنفی در این حوزه تشکیل نشده است، پرا
ک منافع صنفی بعضی از صنایع زیرمجموعه بخش  و مشکل دیگر عدم اشترا

گاهی سبب تضاد و رقابت شده است. که  بسته بندی است 
کنون مدیریت درستی در زمینه بسته بندی صورت نگرفته و باوجود  متأسفانه تا
است،  افتاده  جا  مردم  عامه  و  مدیران  میان  در  کم وبیش  آن  ضرورت  اینکه 
بسته بندی،  بخش  است.  نشده  تبیین  آن  برای  هدفمند  و  مشخص  راهبردی 

کاهش هزینه های بسته بندی شود. که منجر به  نیازمند توسعه ای است 
طبق  است.  بسته بندی  بخش های  کنده ترین  پرا ازجمله  کارتن سازی  صنایع 
کنده هستند  کارتن در سراسر ایران پرا آمار، بیش از 4هزار واحد تبدیل ورق به 
که هنوز هیچ مرکزی حتی ماهنامه صنعت بسته بندی قادر به جمع آوری آمار و 
مشخصات همه آن ها نشده است. بسیاری از این واحدها بومی محلی هستند 
کیسه  تولید  همچنین  کرد.  پیدا  روستاها  در  می توان  حتی  را  آن ها  از  بعضی  و 
پالستیکی یعنی آنچه نزد عوام به سلفون، نایلون و نایلکس معروف است، از 

کندگی زیادی  کارتن، تنوع و پرا که بعد از  دیگرمشاغل بخش بسته بندی است 
کیسه های پالستیکی و رقابت آن با مصنوعات مشابه  دارد. مصرف روزافزون 

کرد. کندگی را در آینده بسیار بیشتر خواهد  کاغذی و مقوایی، این پرا
درحال حاضر به دلیل مرکزنشینی بسیاری از سرمایه داران ایرانی، بسیاری از صنایع 
ازجمله صنایع بسته بندی در استان تهران قرار دارند. مسیر تهران تا قزوین در 
مهم  تولیدی  واحدهای  از  زیادی  تعداد  فعالیت  محل  تبریز،  و  رشت  آن  ادامه 
صنعت بسته بندی کشور است. مناطق جنوب کشور باوجود برخورداری از تولید 
شایان توجه در بخش کشاورزی، سهمی درخور از توزیع امکانات و سرمایه گذاری 
البته نوع سرمایه گذاری بخش بسته بندی برای این منطقه  بسته بندی ندارند؛ 
باید مدیریت شود. که همین موضوع  تفاوت هایی دارد  کشور  نیمه  شمالی  با 
شمالی  یک چهارم  بسته بندی  صنایع  نظر  از  کشور  منطقه  ُپرنام ونشان ترین 
که شمال خراسان، استان های شمالی، تهران و شمال آذربایجان  کشور است 
کشور  شرقی  جنوب  منطقه،  کم نام ونشان ترین  مقابل،  در  می شود.  شامل  را 
منطقه  است.  شده  رها  خود  حال  به  و  فراموش  به طور کلی  گویی  که  است 
در  خوبی  شتاب  از  ترکیه  کشور  با  همسایگی  به دلیل  کشور  غرب  شمال 
با  کشور  پیشرفت بسته بندی برخوردار است. در مقابل، منطقه شمال شرق 
توجه به داشتن امکانات تحقیقاتی وسیع تر، جذب سرمایه بیشتر و آب وهوای 

کندی در توسعه بسته بندی برخوردار است. معتدل تر، از روند 

که پیش نیاز صادارات موفق است گزارشی تحلیلی درباره وضعیت صنعت چاپ در خراسان 

بسته بندی، صنعتی ُپربازده؛ اما مغفول

که می گوید خام فروشی با  در صنعت، اصطالحی وجود دارد 
خون فروشی مساوی است و ما درحال خام فروشی هستیم و یک 

سیستم بسته بندی به روز برای نیاز داخلی و بازار جهانی وجود ندارد و 
که دراین زمینه پیشرفتی نکرده ایم. کشوری هستیم  عمال 
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کارگری در ایران کم است. نکته  خ  زیرا قیمت انرژی و نر
دنیا  به روز  ماشین آالت  و  فناوری  که  است  این  دیگر 
و در بخش خشکبار، مهم ترین  ندارد  ایران وجود  در 
اما متأسفانه جایگاه خوبی  بسته بندی است؛  نکته، 

دراین زمینه نداریم.
کرد:  بیان  مشهد  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رئیس 
کشور درزمینه تولید خشکبار  باوجود اینکه بزرگ ترین 
با  را  ما  نفت،  از  بیش  دنیا  کشورهای  و  هستیم 
کیسه های  در  پسته  همچنان  می شناسند،  خشکبار 

پنجاه کیلویی و به صورت فله صادر می شود.

خام فروشی، مساوی با خون فروشی 
کرد: در صنعت، اصطاحی  ارزانی ممقانی خاطرنشان 
خون فروشی  با  خام فروشی  می گوید  که  دارد  وجود 
و  هستیم  خام فروشی  درحال  ما  و  است  مساوی 
و  داخلی  نیاز  برای  به روز  بسته بندی  سیستم  یک 
که  هستیم  کشوری  عما  و  ندارد  وجود  جهانی  بازار 
گر میانگین سرعت  ا دراین زمینه پیشرفتی نکرده ایم. 
باشد،   6 جهان  در  بسته بندی  صنعت  پیشرفت 

سرعت آن در ترکیه 10 و در ایران نیم است. 
و  وسایل  جهانی،  استاندارد  لحاظ  از  داد:  ادامه  وی 
می توان  به جرئت  و  است  فرسوده  همه  ما  ابزارآالت 
همچون  همسایه  کشورهای  از  بسیاری  که  گفت 
و  ما  از  جنس  خرید  از  عربی  متحده  امارات  و  ترکیه 
زیادی  ارزش افزوده  دنیا  به  آن  ارائه  و  بسته بندی 
صنعت  از  نتوانستیم  ما  متأسفانه  می کنند.  دریافت 
در  ما  کنیم.  استفاده   آن  ارزش افزوده  و  بسته بندی 
صنعت بسته بندی، فناوری و فرهنگ آن در رده های 

بسیار پایین دراین زمینه قرار داریم.

انحصار تولید آلو در طرقبه و نیشابور است
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد درباره صنایع 
کرد: صنایع تبدیلی  تبدیلی در زمینه خشکبار تصریح 
در این حوزه وجود ندارد. انحصار تولید آلو در طرقبه 
کارتن دست دوم  و نیشابور است؛ ولی همین آلو را در 
باال،  تولید  حجم  به دلیل  موز  می کنیم.  صادر  موز 

این میوه  برای  و  ارزان صادراتی است  جزو میوه های 
ارزان قیمت جعبه ای طراحی شده است؛ اما ما برای 

آلو از جعبه دست دوم آن استفاده می کنیم.
ارزانی ممقانی با بیان اینکه ما در برخی اقام خشکبار، 
اولین ها  جزو  و  داریم  دست  در  را  تولید  انحصار 
اقام  صدر  در  خشکبار  صادرات  گفت:  هستیم، 
صادراتی است؛ ولی صنایع بسته بندی بسیار ضعیف 
است.  کیسه ای  و  فله   به صورت  ما  صادرات  و  است 
گذشته به دلیل  پسته ما در دنیا بی نظیر است. سال 
کشور تولید پسته انتخاب شدیم و  سرمازدگی، دومین 
گرفت و آمریکا پسته خود را به  آمریکا در مقام اول قرار 
نام پسته ایران به فروش می رساند؛ ولی ما نتوانستیم 

کنیم. بسته بندی خوبی برای آن ایجاد 

ایران؛ اولین تولیدکننده خرما در جهان
خرما  تن  یک میلیون و200هزار  به دلیل  ما  افزود:  وی 
هستیم؛  جهان  در  خرما  تولیدکننده  اولین   سال،  در 
و  نگهداری  بسته بندی،  صنعت  نداشتن  به دلیل  اما 
و  داشته ایم  ضایعات  30درصد  به  نزدیک  انبارداری، 
صادرات خرما در بسته های سه کیلویی، یک کیلویی و 
کیلو خرما  هفت صدگرمی است. در هیچ جای دنیا یک 
خریداری نمی کنند، بلکه به صورت دانه ای خریداری 
همچون  کشوری  در  ما  خرمای  است  نیاز  و  می شود 
صادر  اروپایی  کشورهای  به  و  شود  بسته بندی  دبی 

شود.

کار چاپخانه ها 80 درصد 
کاالهای تجاری است مربوط به بسته بندی 

خراسان  چاپخانه داران  اتحادیه  رئیس  مغانی،  علی 
استاندار،  با  جلسه ای  گفت:  دراین باره  نیز  رضوی، 
آقای رسولیان و خانم علیرضایی برگزار شد و طی آن 
برای کاالهای صادراتی کشور تمهیداتی صورت گرفت.
گذشته 60 تن مرکب، 1200تن  کرد: در ماه  وی اضافه 
ایندربرد  مقوا  تن   800 و  گاسه  کاغذ  1000تن  مقوا، 
و  است  شده  سفارش  ثبت  نیمایی،  ارز  با  دارویی 
امیدواریم تا 2 ماه آینده این محموله ها وارد کشور شود.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران خراسان رضوی تصریح 
بود  فرهنگی  چاپخانه،  کار  100درصد  گذشته  در  کرد: 
80درصد  و  است  رسیده  20درصد  از  کمتر  به  االن  و 
و  است  تجاری  کاالهای  بسته بندی  به  مربوط  دیگر 
که امروز بسته بندی نقش اساسی را  دلیلش این است 
کاالها بازی می کند؛ یعنی برای رونق صادرات  در همه 
ویژه ای  توجه  بسته بندی  صنایع  به  باید  غیرنفتی 

داشته باشیم.
کاالیی بدون بسته بندی عرضه  کرد: هیچ  مغانی بیان 
چاپخانه ها  به وسیله  نیز  بسته بندی  این  و  نمی شود 
انجام می شود. درحال حاضر ما نمی توانیم قیمت ها را 
تا 2 ماه ثابت نگه داریم و دلیل آن نیز نوسانات قیمت 
کاالها را به صورت  گرفته تا  است و رایزنی هایی صورت 
کارهای صادراتی،  کنیم و برای  انبار زیرکلید نگهداری 
درحقیقت  و  کنند  استفاده  کاالها  این  از  چاپخانه ها 

برای دوسه ماه قیمت را ثابت نگه داریم.

تولید پیشرفته در ایران صرفه ندارد!
با فناوری های غرب درزمینه  ایران  وی درباره فاصله 
کرد: در بسیاری از مواقع نزدیک به  بسته بندی اضافه 
که نتوانستیم  تکنولوژی غرب هستیم؛ اما سال هاست 
یک  درحال حاضر  کنیم.  به روز  را  خود  دستگاه های 
می زند  تیغ  دیگر  دستگاه  می کند،  چاپ  کار  دستگاه 
کار سلفون زنی را انجام می دهد؛ یعنی  و دستگاه دیگر 
یک مجموعه دستگاه این وظیفه را برعهده دارند. در 
کشور یک سی دی به دستگاه وارد می شود و  ج از  خار
را تحویل می دهد و تعدد ماشین آالت  آماده شده  کار 
پنج شش هزار  ماشین  این  قیمت  ولی  ندارد؛  وجود 

یورو است.
اتحادیه چاپخانه داران خراسان رضوی عنوان  رئیس 
با  که  زمانی  ماشین  این  که  کنید  تصور  شما  کرد: 
و  کارگران  پول حقوق  با  کشور شود،  وارد  قیمت  این 
برای  زیادی  هزینه  و...  مالیات  و  آبونمان  پرداخت 
علت  و  ندارد  اقتصادی  صرفه  و  داشت  خواهد  تولید 
که  که زیرساخت ها به گونه ای است  آن نیز این است 

تولید در ایران صرفه ای ندارد.

غالمرضا میری
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران

علیرضا ارزانی ممقانی
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد

علی مغانی
رئیس اتحادیه چاپخانه داران خراسان رضوی
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تعمیرکارهای آنالین تلفن همراه
گیــر نشــده بــود  گوشــی موبایــل زیــاد فرا تــا ده پانــزده ســال پیــش هنــوز داشــتن 
و شــغل تعمیــرکاری موبایــل هــم خیلــی پرطرفــدار نبــود. امــا ایــن روزهــا تقریبــا 
ــد و بیشــتر شــدن اســتفاده از ایــن وســیله، شــغل های  همــه افــراد موبایــل دارن
مرتبــط بــا موبایــل مثــل تعمیــرات آن را هــم بــه مشــاغل پرطرفــداری تبدیــل 
گــر تجربــه خــراب شــدن موبایــل و بــردن آن بــرای تعمیــر را داشــته  کــرده اســت. ا
کــه ایــن پروســه ممکــن اســت حداقــل 2 روز وقــت شــما را  باشــید، می دانیــد 
کــه بــا آســان تر  کــرده اســت  بگیــرد. امــا یکــی از اســتارت آپ هــای مشــهدی ســعی 
کــردن ایــن مســیر بــرای مشــتری ها، ســهم بیشــتری از بــازار تعمیــرات موبایــل 
را بــه خــود اختصــاص دهــد. در ایــن اســتارت آپ درخواســت تعمیــر موبایــل 
متقاضــی  محــل  بــه  پیــک  یــک  آن،  از  پــس  می شــود.  داده  آنایــن  بصــورت 
کارشناســی  می آیــد و دســتگاه را تحویــل میگیــرد. هزینــه تعمیــرات نیــز بــا بررســی 
بــه مشــتری اعــام می شــود و بــا اجــازه و رضایــت او فرآینــد تعمیــر آغــاز می شــود.

کــه قبــل از ایجــاد ایــن  دانیــال جهانبخــش بنیانگــذار ایــن اســتارت آپ اســت 
کار، در بــازار ســنتی تعمیــرات موبایــل مشــغول بــکار بــوده و ســابقه  کســب و 

فعالیــت صنفــی دارد.
گیــری ایــن اســتارت آپ را اینگونــه بیــان می کنــد: چندســالی  او داســتان شــکل 
کار در بــازار ســنتی تعمیــر موبایــل را داشــتم و تجربیــات مختلفــی در ایــن  تجربــه 
کــه مشــتریان بتواننــد از طریــق  زمینــه بدســت آوردم. در ســال 96 ایــن ایــده 
گرفــت و در بهمــن مــاه  ــه مــا ســفارش تعمیــر دهنــد در ذهنــم شــکل  اینترنــت ب
گرفــت. در حــال حاضــر هــم در اســتارت  همــان ســال ایــن اســتارت آپ شــکل 
آپ مــا هفــت نفــر مشــغول بــکار هســتند و روزانــه بطــور میانگیــن چهــار ســفارش 
تعمیــر بصــورت آنایــن دریافــت می کنیــم. یعنــی پــروژه هنــوز بــه مرحلــه تجــاری 

نرســیده اســت.
کســب و  کاربــران هــم از ایــن شــیوه رضایــت دارنــد و ایــن  گفتــه جهانبخــش  بــه 
خ بازگشــت 20 درصــدی داشــته  کاربــر فعــال بــا نــر کار تــا االن توانســته بیــش از 300 
باشــد. البتــه راه انــدازی ایــن اســتارت آپ بــا مشــکاتی هــم همــراه بــوده اســت 

گرفتــن مجوزهــا را می تــوان یکــی از مهمتریــن آن هــا بــه حســاب آورد.  کــه 
کارهــای اینترنتــی هنــوز نوپــا  کســب و  جهانبخــش در همیــن زمینــه می گویــد: 
هســتند و ســازوکارهای قانونــی مجوزهــای آن هنــوز بــه خوبــی تدویــن نشــده 
ایــن  مجوزهــای  گرفتــن  راه  در  مختلفــی  مشــکات  دلیــل  همیــن  بــه  اســت. 
بــرای مــا و مشــاغل مشــابه مــا بوجــود می آیــد. بــه همیــن  کار  کســب و  نــوع 
کارهــای اینترنتــی  کســب و  ــاره  دلیــل ایجــاد ســازوکارهای قانونــی مشــخص درب

کمــک بزرگــی بــه اســتارت آپ هایی مثــل مــا باشــد. می توانــد 

فناوری در خدمت مشاغل
گزارشـــی از تاثیـــر زیســـت بـــوم اســـتارت آپـــی در توســـعه 
که  کار در بررســـی چهـــار اســـتارت آپ مشـــهدی  فضـــای 

ســـازندگان آن پیشـــینه صنفـــی داشـــتند

َاپ بازار
درباره کسب وکارهای پیشرو

کار در بازار سنتی تعمیر موبایل را داشتم و  چندسالی تجربه 
تجربیات مختلفی در این زمینه بدست آوردم.در حال حاضر در 

استارت آپ ما هفت نفر مشغول بکار هستند و روزانه بطور میانگین 
چهار سفارش تعمیر بصورت آنالین دریافت می کنیم.

که   کرد  فرض  زنده  موجوداتی  مانند  می توان  را  وفایی نیا-مشاغل  علیرضا 
گذشته  در  می دهند.  وقف  روز  شرایط  با  را  خود  و  کرده  تغییر  زمان  گذر  در 
که سبک زندگی ها ساده بود، شغل ها هم ساده بود. مردم از طریق  همانطور 
که با شرایط همان دوران منطبق بود. به مرور  کارهایی اشتغال زایی می کردند 
گسترش  کرد. امروزه با  تغییر در سبک زندگی جوامع، شغل ها را هم دچار تغییر 
زیرساخت های فناوری و افزایش میزان استفاده شهروندان از آن، فضای کسب 
کسب  کارها هم دوباره در حال تغییر و همگام شدن با این تکنولوژی هاست.  و 
گیری هستند تا بتوانند  کارهای تازه ای در قالب استارت آپ ها در حال شکل  و 
با نوآوری و استفاده از ظرفیت های تازه موجود در جامعه، سهمی از بازار را به 
مشهدی  آپ  استارت  چهار  معرفی  به  مطلب  این  در  بدهند.  اختصاص  خود 
صنفی  رویکردی  با  توانسته اند  خود  کاری  زمینه  در  هرکدام  که  پرداخته ایم 
راه های تازه ای را برای جذب مشتری در پیش بگیرند. خواندن این مطلب را به 
که خواندن این تجربه ها به شما جرأت  تمام فعاالن صنفی توصیه می کنیم چرا

کنید. که ایده های خود را برای به روزرسانی فعالیت سنتی تان اجرا  می دهد 
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استارت آپ شستشو ماشین، ایده ای ساده اما مشتری پسند
کــه روزهــا و هفته هــا قصــد شســتن خودرویمان  حتمــا بــرای همــه مــا پیــش آمــده 
کارواش را داشــته باشــیم، امــا وقــت اینــکار را پیــدا نکرده ایــم و در  یــا مراجعــه بــه 
کنیــم. پاســخ بــه  کثیــف تــردد  کــه بــا خودرویــی  تمــام ایــن مــدت مجبــور شــده ایم 
ایــن نیــاز تکــراری ایــده راه افتــادن یکــی از اســتارت آپ هــای نوپــا در مشــهد اســت 
کــرده اســت ایــن مشــکل را  کارواش بــه محــل مشــتری ســعی  کــه بــا ایــده بــردن 

کنــد. حــل 
کــه ایــده راه انــدازی ایــن اســتارتاپ  را بــه ســرش زده  کســی اســت  فرزانــه لطفــی 
کــه  کارم رفتــم بــا دیــدن اتوموبیلــم  کــه بــه محــل  اســت، او می گویــد: یــک روز 
گذشــته اصــا فرصــت نکــرده بــودم  کــه طــی دو ماهــه  کثیــف بــود و ایــن  خیلــی 
ــت  ــرف وق ــدون ص ــه ب ــه چگون ک ــم  ــر رفت ــه فک ــابی ب ــرم، حس کارواش بب ــه  آن را ب
ــا ایــده راه انــدازی  کنــم. همیــن امــر موجــب شــد ت کارواش خــودروام را تمیــز  در 
همفکــری،  جلســه  چنــد  از  پــس  کنــد.  خطــور  ذهنــم  بــه  محــل  در  کارواش 
مشــاوره در حــوزه راه انــدازی اســتارتاپ و البتــه اعتبــار ســنجی ایــده بــه ایــن 
کــه ایــن نیــاز در بیــن مــردم هــم احســاس می شــود و همیــن  نتیجــه رســیدیم 
امــر موجــب شــد پــس از شــش مــاه تحقیقــات بــازار، وارد مرحلــه اجــرا و عملیاتــی 
کار هســتیم. کنــون بــا ١٠ نفــر نیــرو در ایــن اســتارت آپ مشــغول بــه  شــویم و هــم ا
کــرده اســت می گویــد:  لطفــی دربــاره اینکــه چــه تغییــر در خدمــات ســنتی ایجــاد 
کردیــم. مشــتریان ایــن  کارواش را بــا چنــد ایــده بــه روزرســانی  مــا خدمــت ســنتی 
کافــه بــازار موجــود  کــه در  اســتارت آپ می تواننــد از طریــق نــرم افــزار اندرویــدی 
کننــد. آن هــا  اســت خدمــات را ســفارش دهنــد و الزم نیســت مراجعــه حضــوری 
کارواش را در محــل آن هــا ارائــه می کنیــم.  آدرس شــان را می دهنــد و مــا خدمــت 
کنــار خودروشــان منتظــر مــا بماننــد را  ممکــن اســت برخی هــا فرصــت اینکــه 
ــک  ــه حضــور مال ــازی ب ــرای ســرویس روشــویی نی نداشــته باشــند از همیــن رو ب

خــودرو نیســت امــا بــرای توشــویی حضــور مالــک را الزم می دانیــم.
از مهمتریــن مزیت هــای اســتفاده از ایــن روش، صرفــه جویــی در وقــت مشــتریان 
کــه خودرویشــان در  ــی  کــه هســتند، زمان ــی  اســت. افــراد می تواننــد در هــر مکان
کارواش اســتفاده  یــک بــازه چنــد ســاعته در محلــی پــارک باشــد، از خدمــات 
کار یــا پزشــک می رویــم و خودرومــان  کــه بــه فروشــگاه، محــل  کننــد. مثــا زمانــی 
کارمــان بــا اســتفاده از خدمات  یکــی دو ســاعت پــارک شــده اســت، در بــازه انجــام 
کار خــودرو در محــل مــورد نظرمــان شست وشــو می شــود. ایــن  کســب و  ایــن 
کارواش اســتفاده شــده اســت امــا قابــل تعمیــم بــه بســیاری از  گرچــه بــرای  ایــده ا
گــر شــما فعــال صنفــی هســتید و ایــن  کارهــای ســنتی دیگــر نیــز هســت. ا کســب و 
کنیــد و ببینیــد آیــا شــما هــم می توانیــد ایــده ای  گــزارش را می خوانیــد خــوب فکــر 

کنیــد؟! کار را اجــرا  مشــابه ایــن 

خدمت به زائران شرف مشهدی هاست
از مشــاغل دارای  را می تــوان  زائــران و مســافران  بــا  کارهــای مرتبــط  کســب و 
گرفتــه  ســوغات  فــروش  مغازه هــای  از  آورد.  حســاب  بــه  مشــهد  در  مزیــت 
گردشــگر  و  زائــر  میلیون هــا  پذیــرای  کــه ســاالنه  اقامتــی  کــن  اما و  تــا هتل هــا 
ــراد  ــی اف ــه بعض ک ــت  ــده اس ــث ش ــه باع ــن زمین ــاالی ای ــای ب ــتند. ظرفیت ه هس
گیــری بیشــتر از قابلیت هــای موجــود در  کار خــود و بهــره  کســب و  بــرای توســعه 
گردشــگری مشــهد، بــه ســمت ایــده هایــی تــازه برونــد. در همیــن راســتا  صنعــت 
کار نــو بــا همیــن هــدف توســط ســعید و حمیــد هاشــمیان در ســال  کســب و  یــک 
کــه خــود ســابقه فعالیــت صنفــی هــم  96 راه انــدازی شــده اســت. ایــن 2 نفــر 
گردشــگری در مشــهد  دارنــد یــک ســامانه اینترنتــی جامــع بین المللــی زیــارت و 
گردشــگری بــه افــراد ارایــه می کننــد. کــه در آن خدمــات متنــوع  راه انداخته انــد 
کامل،  کنار یک زیارت  که به مشهد می آید معموال می خواهد در  مسافر و زائری 
گردشگری و تاریخی شهر  محل اسکان مناسبی در اختیار داشته باشد، از نقاط 
کند و در انتها نیز با سوغات به شهر خود بازگردد. در این استارت آپ تمام این 
قالب  در  را  سوغات  خرید  و  گردشگری  و  زیارتی  تورهای  تا  هتل  رزرو  از  نیازها 
ارائه می شود. این استارت آپ برای خود مشهدی ها هم  پکیج های مختلف 
مثل  هایی  ح  طر از  می توانند  مشهد  کنان  سا و  است  گرفته  نظر  در  خدماتی 
گشت رایگان حرم¬شناسی یا سفرهای یکی دو روزه در اقامت های بومگردی 
کردند و  کارشان را با 5نفر شروع  کنند. برادران هاشمیان  اطراف شهر استفاده 
کنون ١٢نفر مستقیم و 6نفر غیر مستقیم با آن ها در حال همکاری هستند  هم ا

کار می کنند. کلیدی با آن ها  و ٨ شرکت نیز بعنوان شریک 
کوچکترم سعید  حمید هاشمیان درباره ایده آغاز این استارت آپ می گوید: برادر 
مدتی  از  بعد  و  شد  مشغول  گردشگری  صنعت  در  خدمت  دوره  پایان  از  بعد 
کرد. من  امتحان  گردشگری  را در حوزه  کارهای متنوعی  و  رفت  تهران هم  به 
کارها با او همکاری می کردم یعنی هر 2 نفر ما سابقه فعالیت  نیز مدتی در این 
گردشگری را داریم. تا اینکه در سال٩٣، فراخوانی را از مرکز رشد  صنفی در حوزه 
که در مورد  فناوری  های فرهنگی و زیارتی مربوط به پارک علم و فناوری دیدیم 
گویا، حضور پیدا  گردشگری  کودک و نوجوان بود و ما با طرح یک نقشه  سوغات 
از صحبت  های مسئولین  که  اطاعاتی  اساس  بر  و  برنامه  در همین  ما  کردیم. 
خدمات  می آید  مشهد  به  که  گردشگری  و  زائر  شدیم  متوجه  بدست  آوردیم، 
جرقه  که  بود  جا  همان  نمی کند.  دریافت  گردشگری  حوزه  در  یکپارچه ای 
کرد. گردشگران به ذهنمان خطور  راه اندازی سامانه ای جامع برای رفع نیازهای 

کــه شــما بــه یــک  کارشــان می گویــد: زمانــی  کســب و  حمیــد دربــاره هــدف اصلــی 
گــر دوســتی در آن شــهر داشــته باشــید، آن فــرد بــه دلیــل  شــهر دیگــر می رویــد، ا
کار شــما  ــد در بســیاری از ســردرگمی ها،  ــا محیــط آنجــا می توان کامــل ب آشــنایی 
ــران و  ــرای زائ ــامانه، ب ــن س ــاد ای ــا ایج ــم ب کردی ــاش  ــا ت ــد. م کن ــت  ــی راح را خیل

گردشــگران در مشــهد نقــش همــان دوســت و آشــنا را داشــته باشــیم.

گر دوستی در آن شهر  که شما به یک شهر دیگر می روید، ا زمانی 
کامل با محیط آنجا می تواند  داشته باشید، آن فرد به دلیل آشنایی 

کند. ما تالش  کار شما را خیلی راحت  در بسیاری از سردرگمی ها، 
گردشگران نقش دوست و آشنا را داشته باشیم. کردیم، برای زائران و 

برای سرویس روشویی نیازی به حضور مالک خودرو 
نیست اما برای توشویی حضور مالک را الزم می دانیم. 

کار نیز در اپلیکیشن به  مراحل رسیدن، انجام و اتمام 
مشتری اطالع رسانی می شود.



کمک اعضای  کار خود را ابتدا با 4 نفر نیرو و همراه با   این استارت آپ 
خانواده و با سرمایه ای حدود یک میلیون و ۵٠٠ هزارتومان شروع 

کنون به طور متوسط ٧٠ سفارش در روز  می کند. این استارت آپ هم ا
کرده است. دریافت می کند و برای حدود ٢٠ نفر اشتغال مستقیم ایجاد 

شماره هفتم . اردیبهشت و خرداد نودوهشت 12 ماهنامه اتاق اصناف مشهد

کاالها در مشهد ارسال ارزان 
گــزارش ایــده آن را بــرای مخاطبــان ماهنامــه اتــاق  کــه در ایــن  اســتارتاپ دیگــری 
اصنــاف تشــریح می کنیــم در حــوزه ارســال بســته درون شــهری فعــال اســت. ایــن 
کثــر زمــان  اســتارت آپ بســته ها را از هــر نقطــه مشــهد بــه نقطــه دیگــر شــهر در حدا
٣ ســاعت بــا مبلــغ ثابــت 4٠٠٠ تومــان و 5 ســاعت بــا مبلــغ ثابــت ٣٠٠٠ تومــان 
جابه جــا می کنــد. اپلیکیشــن ایــن ســرویس فعــا تنهــا بــر روی بســتر اندرویــد 
ارائــه شــده و بــا افزایــش زمــان ارســال توانســته هزینــه را پاییــن بیــاورد. در واقــع 
گونــه ای  کمــک هــوش مصنوعــی برنامــه خــود بــه  تیــم ایــن اســتارت آپ بــه 
مبــدأ و مقصــد بســته های ارســالی را در مســیر پیک هــای ایــن اســتارتاپ قــرار 
کمتریــن طــی مســافت بتوانــد بســته را  بــا  کمتریــن زمــان و  کــه در  می دهــد 
دریافــت و تحویــل دهنــد. ایــن تیــم در واقــع فعالیــت صنفــی پیــک موتــوری 

ــد. کرده ان ــانی  ــه روز رس ــد ب ــکلی جدی ــه ش ــی را ب تلفن
اندازی این استارت  راه  ایده  نژاد  محمدجواد رئوف به همراه مرتضی عطایی 
این  می گوید  رئوف  آقای  درآوردند.  اجرا  به   96 سال  پایانی  ماه های  در  را  آپ 
ذهنش  به  اینترنتی  حمل و نقل  سرویس های  دیگر  افتادن  راه  از  قبل  ایده 
گذاشتن ایده با اطرافیان، دیگران خیلی  کرده بود، اما بعد از در میان  خطور 
که  کردن آن را رها می کند. اما بعد از این  آن را جدی نمی گیرند و او نیز عملی 
که او داشته به وسیله افراد دیگری اجرا شده است،  می بیند ایده های دیگری 
کسب  گیری این  کند. او در توضیح شکل  تصمیم می گیرد تا ایده خود را عملی 
کار می گوید: خودم و خانواده ام سابقه چندین و چند ساله در فعالیت صنفی  و 
که فعالیتم را با استفاده از ابزارهای مدرن و تکنولوژیک  گرفتم  داریم اما تصمیم 
که  کردم.  کتاب راه اندازی  کنم. در ابتدا یک فروشگاه اینترنتی  کارآمد  به روز و 
کتاب های فروخته شده به دست مشتریان، از پیک های  در آن برای رساندن 
کار از نظر اقتصادی اصا به صرفه نبود، چون  سنتی استفاده می کردم. اما این 
تومان  هزار  ده  مثا  که  کتابی  یک  خاطر  به  می شدم  مجبور  وقت ها  خیلی 
که  قیمت داشت، هشت هزار تومان هزینه پیک بدهم. این مشکل باعث شد 

ایده ایجاد پیک ارزان قیمت به ذهنم برسد.
کمــک اعضــای  کار خــود را ابتــدا بــا 4 نفــر نیــرو و همــراه بــا  ایــن اســتارت آپ 
ــا ســرمایه ای حــدود یــک میلیــون و 5٠٠ هزارتومــان شــروع می کنــد  خانــواده و ب
کافه بــازار  و بــرای شــروع، نســخه ســاده ای از برنامــه خــود را ایجــاد می کنــد و در 
کنــون بــه طــور متوســط ٧٠ ســفارش در روز  قــرار می دهــد. ایــن اســتارت آپ هم ا

کــرده اســت. ــرای حــدود ٢٠ نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد  دریافــت می کنــد و ب
ارائه  را  خود  خدمت  هم  ایران  دیگر  شهرهای  در  آینده  در  می خواهند  آن ها 
کار خود را برطرف  دهد اما فعا قصد دارند در مشهد قوت بگیرند و نقاط ضعف 
کنند و پس از آن به سراغ شهرهای دیگر بروند. آن ها همچنین قصد دارند در 
که  کاری را  ج شوند و تقریبا هر  کاالی صرف خار آینده از یک سرویس ارسال 
مشتریان شان در بیرون برای انجام دادن دارند، بر عهده بگیرند و انجام دهند. 

نگاه مثبت اتاق اصناف به استارت آپ ها
کارهــای اســتارت آپــی، اتــاق  گیرتــر شــدن فضــای  گذشــته و بــا فرا در چندســال 
کســب  کــرده اســت بــا نگاهــی مثبــت، حامــی ایــن  اصنــاف مشــهد نیــز ســعی 
فنــاوری  لوءلــوء مدیــر واحــد  باشــد. در همیــن زمینــه خانــم  نوپــا  کارهــای  و 
ــه  ــاق اصنــاف هــم ب ــه اینکــه خــود ات ــا اشــاره ب ــاق اصنــاف مشــهد ب اطاعــات ات
ــاق  ــدگاه ات گفــت: دی ــردی رفتــه اســت،  کارب ســمت اســتفاده از اپلیکیشــن های 
کــه مــا  اصنــاف نســبت بــه اســتارت آپ هــا مثبــت اســت. امــا تنهــا مســئله ای 
ــه  ک ــی  کارهای ــب و  کس ــی  ــای قانون ــه روال ه ک ــن اســت  ــم ای کیــد داری روی آن تا
کســب و  بــه ســمت اتــاق اصنــاف منتهــی اســت، طــی بشــود. اتحادیــه ای بــه نــام 
کــه شــروع بــکار می کننــد بایــد  کارهــای مجــازی وجــود دارد و اســتارت آپ هایــی 
کننــد. ایــن مــوارد حداقل هــای قانونــی  کســب دریافــت  از ایــن اتحادیــه پروانــه 

کــه بایــد انجــام شــود. اســت 
کســب  گرفتــن مجــوز  ــاره روال  ــاق اصنــاف درب مدیــر واحــد فنــاوری اطاعــات ات
کــه بــر بســتر اینترنــت فعــال  کارهایــی  کســب و  کــرد:  کار اســتارت آپ هــا اعــام  و 
گرفتــن مجــوز فعالیــت از اتحادیــه  هســتند و محــل فیزیکــی ندارنــد، تنهــا بــا 
کــردن  کار خــود بپردازنــد البتــه طــی  کارهــای مجــازی می تواننــد بــه  کســب و 
اســت  اقداماتــی  نیــز  علــوم  وزارت  و  شــتابدهنده ها  نظــر  زیــر  اداری  مراحــل 
کننــد. امــا برخــی دیگــر از  کســب  کــه از دیگــر مراجــع بایــد دربــاره آن اطاعــات 
کارهــای خدماتــی و فروشــگاهی، بایــد در زمینــه  کســب و  اســتارت آپ هــا ماننــد 
کــه  کننــد تــا مردمــی  کاری خودشــان هــم مجوز هــای مربوطــه را اخــذ  مشــخص 
کار آن هــا و قیمــت  کیفیــت  قصــد اســتفاده از خدمــات آن هــا را دارنــد بتواننــد بــه 
کســب بــه مشــتری ها ایــن اطمینــان را  کننــد. ایــن جــواز  هایشــان اعتمــاد پیــدا 
ــراد  ــف و ای ــده دارای ضع ــه ش ــت ارای ــا خدم ــول ی ــی محص ــر زمان گ ــه ا ک ــد  می ده
باشــد، می تواننــد بــا مراجعــه بــه اتحادیه هــای صنفــی نســبت احقــاق حــق خــود 
کارهــای  کســب و  کننــد. در واقــع از ایــن نظــر، داشــتن ایــن مجوزهــا بــرای  اقــدام 
اســتارت آپــی مفیــد اســت و می توانــد باعــث جلــب اعتمــاد مــردم در زمینــه 

ــود. کار بش ــب و  کس ــول آن  ــا محص ــات ی ــتفاده از خدم اس
کارهــای  و  کســب  زمینــه  در  کشــوری  قوانیــن  ضعــف  بــه  همچنیــن  لــوء  لــوء 
ــد در  ــودن ایــن حــوزه، بای ــا ب ــه نوپ ــا توجــه ب گفــت: ب ــرد و  ک اســتارت آپــی اشــاره 
بــرای ســامان  بیشــتری  قانون گــذار همــت  نهادهــای  از ســوی  قانونــی  حــوزه 
کشــور شــکل بگیــرد. البتــه در ســال های  بخشــیدن بــر فضــای اســتارت آپــی 
اتــاق  کارگروه هــای  و  دولــت  هیئــت  بــا  جلســاتی  راســتا  همیــن  در   97 و   96
اصنــاف برگــزار شــده اســت و در زمینه هایــی ماننــد ICT توافقنامه هایــی هــم بــه 
گیــر وجامــع  ــا رســیدن بــه قانــون فرا امضــای طرفیــن رســیده اســت. امــا هنــوز ت
گام هایــی وجــود دارد. امــا در همیــن  کشــور هنــوز  در زمینــه اســتارت آپ ها در 
ــا  ــاق اصنــاف ســعی می کنیــم نهایــت همــکاری را ب شــرایط موجــود هــم مــا در ات
کمتریــن مشــکل  کارهــا داشــته باشــیم تــا بتواننــد بــه ســرعت و بــا  کســب و  ایــن 

کننــد. مجوزهــای مــورد نیازشــان را دریافــت 



آن زمان تلفن همراه معنا و مفهوم امروزی را نداشت و تازمانی که یک 
کشید و سپس به  تلفن همراه به دست من رسید، زمان زیادی طول 

کردم. اخبار انفجار حرم در همه جا  خانواده خبر سالمتی خود را مخابره 
کسی از ماجرا خبر نداشت. پیچیده بود؛ اما 
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حمیده رمضانی - 30خرداد سال1371 بمب 10پوندی در حرم مطهر رضوی،  
است؛  مانده  باقی  عکس  یک  فقط  حادثه،  آن  از  و  گرفت  را  زائر   27 جان 
که زوایای پنهان بسیاری دارد. قصه، روایتگر تراژدی غم باری  حادثه ای خون بار 
که بوی خون در  اتفاق افتاد. روزی بود  که یک بار دیگر در روز عاشورا،  است 

گرمای طاقت فرسای عاشورا، هول وهراسی دیگر را به دل مؤمنان می انداخت.
روز 30خردادماه1371 بود و هوا به شدت گرم. زائران امام الرئوف در صحن وسرای 
حضرت به میهمانی ملکوتی نشسته بودند و در غم شهادت ارباب می گریستند 
کمان نهادند و دل عزاداران را هدف قرار دادند. که یزیدیان زمان، تیر غضب به 
ساخته  تی ان تی  منفجره  ماده  پوند   10 توسط  کارشناسان  نظر  طبق  که  بمبی 
کودک و سال خورده تا نوجوان و میان سال را به شهادت  شده بود، 27 زائر از 

که مصیبت عاشورا را دوچندان  کرد. این واقعه  رساند و 300 زائر دیگر را مجروح 
گروهک تروریستی منافقین انجام شده بود. کرده بود، توسط 

گفت وگو با  ما بر آن شدیم تا در سالروز این واقعه و در ماهنامه اتاق اصناف به 
کنون دبیر  یکی از شاهدان عینی این حادثه بپردازیم. عبدا... افشاری صالح ا
هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد و از خدامی است که در روز واقعه در حرم مطهر 
گو کرده است.  رضوی حضور داشته و جزئیات بیشتری از این حادثه را برای ما باز
چهره  بشاشی دارد و لطف و مهربانی اش بر اینکه او خادمی زوارالرضا را می کند، 
از  لحظه ای  نمی گذارد  کالمش  صداقت  و  دارد  آراسته  ظاهری  می نهد.  صحه 
گذشته مفید می داند و به همین دلیل  گذشته را برای  گرفت.  سخنانش را نادیده 
که متولد سال1334 است. گفتن سال تولد بسنده می کند  از خودش فقط به 

دعا می کنم دیگر چنین اتفاقی نیفتد!
روایت یک شاهد عینی از حادثه بمب گذاری حرم مطهر رضوی در 30خرداد1371

چگونه خادم حرم شدید؟ 
برای  رضوی  قدس  آستان  که  بود  سالی  سال1368 
من  می پرداخت.  نیرو  جذب  به  کفشداری  خدمت 
کردم؛ اما موفق نشدم خادم حرم شوم  آن موقع اقدام 
برای خدمت دربانی وارد حرم شدم. من در  اینکه  تا 
کسانی  آن سال 36 یا 37 سال داشتم. آن زمان بیشتر 
این  چون  بودند  جوان  می شدند،  مجموعه  وارد  که 
کار جدیدی بود و نیروها نیز جوان بودند، همگی  کار، 

شوق وذوق بسیاری داشتند.
تا 6 صبح زماِن  از ساعت 18  من نیروی شب بودم و 
خدمت من بود؛ ولی دربانان موظف بودند یک زمان 
داشته  حتما  را  جارو  و  خطبه خوانی  برای  24ساعته 

حرم  خادم  روز  یک  هفته ای  سال  همان  از  باشند. 
کنون به جز یک یا دو مورد، غیبتی نداشتم  هستم و تا
کشور  که عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف  و حتی زمانی 
که  هم بودم، خدمتم ترک نشد و سعی می کنم زمانی 
خدمتم  به  که  باشد  به گونه ای  می روم،  هم  سفر  به 

برسم و این همه، لطف خدا بوده است.

از روز حادثه بگویید. شما مشغول چه کاری بودید؟ 
آخر  روزهای  عاشورا،  تاسوعا،  همچون  خاص  ایام  در 
تابستان های  و  نوروز  عید  قدر،  شب های  صفر،  ماه 
شلوغ، نیروهای دربان باید به صورت فوق العاده از هر 
کمک در محل خدمت  کشیکی برای خدمت رسانی و 

کشیک آن ها هم  گر زمان  حضور داشته باشند؛ حتی ا
کشیک  از همه  8  ایام  آن  در  نیروهای دربان  نباشد. 
خروج  برای  بودند  موظف  و  می شدند  تقسیم بندی 

کنند. هیئات تاش 
داشته  حضور  حرم  در  صبح  از  باید  خادم  نیروهای 
که وارد  باشند تا هیئات و دسته های مذهبی عزاداری 
حرم می شوند، به خوبی نظم و ترتیب داده شوند و از 
ج شوند. این هیئات  از دِر صحن انقاب،  دِر دیگر خار
دِر ساعت و دِر ایوان عباسی در خیابان طبرسی وارد 

ج شوند. می شوند و باید از دِر زیر نقاره خانه خار
که  30خرداد1371  روز  صبح  از  مسئله  این  خب 

مصادف با روز عاشورا هم بود، انجام شده بود.

داستان
در محضر پیشکسوتان
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داستان
در محضر پیشکسوتان

معموال این هیئات به صورتی وارد می شوند که نهایتا تا 
گر گروهی هم می آید،  ج می شوند و ا ساعت14 از حرم خار
ندارند. و شلوغی هم  ازدحام  که  جاماندگان هستند 
که تاحدودی حرم خلوت تر می شود،  از ساعت13:30 
برای  و  کنند  میل  را  ناهار  و  بروند  می توانند  دربانان 
که در شب شام  شب شام غریبان در حرم بمانند؛ چرا
برای  حرم  به سمت  شهدا  چهارراه  از  خدمه  غریبان 
عرض تسلیت در قالب یک دسته و هیئت وارد حرم 

مطهر رضوی می شوند.
که راه ها بسته است، تردد خودروها امکان پذیر  ازآنجا
حضور  حرم  در  که  دربانانی  و  خدمه  کثر  ا و  نیست 
ج نمی شوند و می مانند تا در مراسم  دارند، از آن خار

کنند. شام غریبان هم شرکت 
که از صبح زود  من هم نیروی جدید و تازه نفسی بودم 
کار  همین  و  داشتم  حضور  حرم  در   6 یا  ساعت5:30 
را انجام دادم. حدود ساعت14:30 با یکی از دوستان 
قدس  آستان  در  هم  با  هم زمان  که  هم کشیکم 
برای  داشتیم  قصد  شدیم،  خدمت رسانی  مشغول 
زیارت و عرض تسلیت به مضجع منور نزدیک شویم. 
از دِر دارالسرور در  آزموده  آقای  اینکه من و  به محض 
کنار ایوان طا )االن قسمت ورود آقایان  صحن آزادی 
است( وارد شدیم، صدای مهیبی داخل حرم پیچید و 

کرد. سروصدای بسیاری فضای حرم را پر 

خ داد؟   دقیقا چه ساعتی این اتفاق ر
حرم  در  بود.  گرم  بسیار  هم  هوا  بود.  ساعت14:26 
حفظ  دربان  وظیفه   و  است  شده  تقسیم  وظایف 
مجاور  صحن های  تمیزی  و  انضباط  آرامش،  امنیت، 
یک  هستند؛  گروه   2 حرم  داخل  است.  منور  مضجع 
گروه به عنوان خدام و داخل مضجع منور حضور دارند 
بیت های  نظافت  که  هستند  فراش  دیگر  گروه  یک  و 
هم  گروه  یک  و  دارند  به عهده  را  منور  مضجع  اطراف 

که در ورودی هر در، حضور دارند. کفشداران هستند 

بعد از صدای انفجار چه شد؟ 
محل  در  و  برمی گشتیم  باید  ما  اتفاق  این  محض  به 
خدمت حضور پیدا می کردیم؛ چون وقتی پیکر شهدا 
را می آوردند، خون بسیاری در صحن ها  و مجروحان 
و  جوانان  و  کودکان  آن ها  میان  در  می شد.  ریخته 

زائران شهرستانی هم بودند.
به  دسترسی  بود،  بسته  هم  راه ها  اینکه  به دلیل 
و  نمی گرفت  صورت  به راحتی  اورژانس  و  آمبوالنس 
که  نداشتند  اطاعی  بودند،  حرم  بیرون  که  کسانی 
انفجار  صدای  فقط  و  افتاده  اتفاقی  چه  حرم  داخل 
اینکه  ولی  بودند.  دیده  را  آن  نور  و  بودند  شنیده  را 
منور  مضجع  خود  شدند،  مجروح  و  شهید  نفر  چند 
دیده،  آسیب  چقدر  و  دارد  شرایطی  چه  امام رضا)ع( 
قسمتی  که  دیدیم  ما  اما  نداشت.  خبر  کس  هیچ 
و  بود  دیده  آسیب  باالسر  قسمت  در  آینه کاری ها  از 
مشرف  زیارت  برای  آقایان  بیشتر  که  بود  قسمتی  آن 

که االن به آنجا مسجد باالسر می گویند. می شوند 
کنند، تمام صحن  ج  تا اجساد و شهدا را از صحن خار
از خون شده بود. فرش ها، درودیوارها همه مملو  پر 

از خون بود.
و  تطهیر  شست وشو،  مشغول  ما  شب   8 ساعت  تا 
نظافت در صحن انقاب و آزادی بودیم تا حرم را برای 

کنیم. زیارت زائران آماده 

بعد چه شد؟ 
آن زمان تلفن همراه معنا و مفهوم امروزی را نداشت 
رسید،  من  دست  به  تلفن همراه  یک  تازمانی که  و 
خبر  خانواده  به  سپس  و  کشید  طول  زیادی  زمان 
در  حرم  انفجار  اخبار  کردم.  مخابره  را  خود  سامتی 
از ماجرا خبر نداشت.  کسی  همه جا پیچیده بود؛ اما 
در این حادثه خوشبختانه به بافت حرم آسیب جدی 
درخواست  به  را  شهرستانی  شهدای  بود.  نشده  وارد 
کردند و تعدادی دیگر  خانواده ها به شهرستان منتقل 

ک سپردند. از شهدا را در صحن جمهوری به خا

آن روز شما چه احساسی داشتید؟ 
)با بغض می گوید( آن روز همه گریه می کردند که 3 دلیل 
که از صبح  داشت؛ اول اینکه روز عاشورا بود و بغضی 
هتک حرمتی  دوم  ترکید.  آن موقع  داشتیم،  گلو  در 
بود. شده  امام رضا)ع(  و  مطهر  ضریح  به  که  بود 
بیرون  از ضریح  که  بود  مسئله سوم اجساد شهدایی 
و  می کردند  گریه  همه  گاه  ناخودآ و  می شد  آورده 
مشغول  اشک  با  همه  و  بودند  محزون  و  منقلب 

جابه جایی اجساد و مجروحان بودند.

شما چه می کردید؟
کمک   من نظافت صحن آزادی را به عهده داشتم و با 

دیگرخدام، فرش ها را می شستیم.

کنید،  گر بخواهید آن روز را در یک جمله خالصه  ا
چه می گویید؟

آن روز واقعا فاجعه بود، دعا می کنم دیگر هیچ موقع 
که با روحیات خود درحال  که فردی  تکرار نشود؛ چرا
شود،  شوکه  یک باره  هست،  خود  خدای  با  رازونیاز 
که انسان  گر این امنیت در جایی  دیگر امنیتی ندارد. ا
در  پس  باشد،  نداشته  وجود  می گوید  سخن  خدا  با 

کجا وجود دارد؟

کمک رسانی  آیا از صنف شما برای بازسازی حرم یا 
گرفت؟  به مجروحان اقدامی صورت 

و  است  تخصصی  کار  یک  حرم  آینه کاری  و  بازسازی 
که یک فرد تصمیم بگیرد و درآن زمینه  این گونه نیست 
شده  وارد  حرم  به  که  هم  آسیبی  شود.  مشغول به کار 
چیز  و  بود  ضریح  آینه کاری  قسمت  در  فقط  بود، 
که ما بخواهیم برای بازسازی آن  دیگری نیاز نداشت 
کنیم، بلکه فقط نظافت خون های ریخته شده  کمک 
که توسط خدام انجام شد. حادثه ای  کف حرم بود  در 
کمک مالی نداشت،  نیاز به  بود  خ داده  که در حرم ر
به  که  هتک حرمتی  و  جسارت  و  معنوی  ُبعد  بلکه 
گرفته بود، بسیار  ساحت مقدس امام رضا)ع( صورت 
ورود  برای  حادثه  آن  و  تاریخ  آن  از  بعد  و  بود  دردآور 
استفاده  بیشتری  امنیتی  اقدامات  از  حرم  به  زائران 

می شود تا این حادثه دوباره تکرار نشود.

با توجه به اینکه آن روز، عاشورا هم بود، آن واقعه 
برای شما تداعیگر چه بود و چه چیز را به یاد شما آورد؟ 
است،  شناخته شده  دشمن  عاشورا  در  معتقدم  من 
انتظار  و  هست  حرمله ای  هست،  یزیدی  و  عمر 
گر  امام حسین)ع( هم از این افراد جز دشمنی نبود و ا
می کند،  یاری  را  من  کسی  چه  می فرمودند  حضرت 
به خاطر اتمام حجت بود. اما اینجا فردی آمده در حرم 
امن رضوی و انتظار این حادثه را ندارد و این مسئله 
مطهر  حرم  شهدای  می کند.  دوچندان  را  مصیبت 
نیستند،  زینبیه  حرم  مدافع  شهدای  از  کمتر  رضوی 
اینکه مدافعان نگهدارنده  حرم بودند، درست است، 
که به  کسی  اما این شهدا هم مظلوم و بی گناه بودند. 
سوریه می رود، خودش انتخاب می کند؛ اما این افراد 

انتخاب نکردند.

شما به زیارت این شهدا هم می روید؟ 
مزار پدر من در نزدیکی مقبره  این شهداست و معموال 
هر موقع بر سر مزار پدرم می روم، به مقبره  شهدا هم 

سری می زنم.

گر نکته  دیگری دراین زمینه دارید، بفرمایید.  ا
همه  از  و  نشود  تکرار  دیگر  حادثه  این  امیدوارم  اوال 
خواهش  می روند،  رضوی  مطهر  حرم  به  که  کسانی 

کنند. می کنم برای همه افراد دعا 

حال، کمی هم درخصوص صنف خودتان بگویید. 
چند واحد صنفی دارید؟

در  که  داریم  معتبر  صنفی  واحد   120 درحال حاضر  ما 
این  هستند.  کسب  پروانه  دارای  مختلف  رسته های 
که در  رسته ها عبارت اند از تزئینات داخلی ساختمان 
آن فروش همراه با نصب برای اقامی همچون پرده، 
کف پوش، دیوارپوش، سقف پوش و انواع پرده های زبرا 
و پرده های افقی و عمودی انجام می شود. رسته  دیگر 
است. پارچه ای  پرده های  نصب  و  دوخت  عرضه،  ما 
تمامی  که  است  نظافتی  خدمات  سوم  رسته   
نیروی  و  خدماتی  کار  دارند  تمایل  که  شرکت هایی 
کسب دریافت می کنند؛  خدمات داشته باشند، پروانه 
قرار  عنایت  مورد  کمتر  که  دیگر  سیار  رسته  یک  اما 
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می گیرند، نقاشان هستند و امیدوارم با تصویب قانون 
صنوف سیار مشکل آن ها نیز حل شود.

کرده  جایگاه شغلی شما نسبت به قبل چه تغییری 
است؟ آیا به سمت مدرن شدن در حال حرکت است؟ 
که من وارد مشهد شدم، بیشتر افراد  بله، دقیقا. روزی 
کاتالوگ  صنفی ما به این صورت نبودند، بلکه 2 عدد 
ورقه ای  به صورت  بیشتر  که  را  موکت  و  دیواری  کاغذ 
یا  موتورسیکلت  همچون  نقلیه ای  وسیله   هر  با  بود، 
کارشان در همان خاصه  خودرو جا به جا می کردند و 
کاما  سیستم  و  نیست  این گونه  امروزه  اما  می شد؛ 
کارها از شکل سنتی  سرمایه َبر شده است. بسیاری از 
همان  شاید  که  درآمده  جدیدی  کاتینگ های  به 
و  کاالست  انبار  آن  پشتوانه   اما  باشد؛  گذشته  نمونه 
گفته  که قبا  کارهایی  خیلی متفاوت است. بسیاری از 
االن  نیست؛  قابل تغییر  دیگر  و  است  همین  می شد، 
بپسندد،  را  نمونه ای  گر  ا فرد  و  می شود  مانیتورینگ 
کار نهایی شده و نمونه  آن برایش قابل مشاهده است.
مدنظر  مدل  مشتری  سلیقه   و  دلخواه  به  زمان  آن 
مشورت های  امروز  اما  می شد،  نصب  و  پسندیده 
تخصصی برای بخش های مختلف دکور داده می شود .

از  دیگری  بخش  هم  تزئینات  مشاوره  بحث  یعنی 
این صنف است؟ 

بله، کاما. یکی از مواردی که با گذشته تفاوت بسیاری 
مشتری  که  چیزی  گذشته  در  که  است  این  دارد، 
مشاور  درحال حاضر  اما  می شد؛  انجام  می پسندید، 
درحال حاضر  شود.  انجام  باید  کارهایی  چه  می گوید 
می گوید  و  می آید  مشاوره  برای  معمار  مهندس  حتی 
کارش  برای  و  دارد  مدرن  یا  سنتی  کار  ارائه  قصد  که 
گذشته  کار بسیار سنگین شده و با  مشورت می گیرد، 

متفاوت شده است.

با توجه به ورود مدرنیته در صنف شما، آیا متریال 
کار هم وارداتی است؟ 

که  کاما وارداتی است. زمانی  گفت متریال  نمی شود 
 2 فقط  می کردم،  کار   دیواری  کاغذ  کارخانه  در  من 
کارخانه به نام های »مانیس« و »دکورا« وجود داشت. 
بود  خاورمیانه  کارخانه  بهترین  »مانیس«  کارخانه 
تولید  آن  در  زیبا  فوق العاده  کاغذهای  از  بسیاری  و 

می شد، اما در طول زمان ما با فناوری پیش نرفتیم و 
کاغذدیواری  ح هایمان عوض نشد، مردم از  اینکه طر
»بلکا«  شد،  بازار  وارد  مختلف  رنگ های  شدند.  زده 
که  آمده است  کرولیکی  ا روغنی  االن رنگ های  و  آمد 

دیگر بو ندارد.
و  ماندیم  فناوری عقب  از  متأسفانه  کاغذ دیواری  در 
این باعث می شود به واردات نیاز داشته باشیم؛ یعنی 
که  چرا است،  مردم  خوب  سلیقه   به دلیل  نیازمان 
جست وجو  اینترنت  و  مجازی  فضای  تلویزیون،  در 
ح های جدید و مختلف آشنا می شوند  می کنند و با طر
شرکت  اما  نداریم؛  را  آن ها  تولید  امکان  داخل  در  که 
پاستیک  کارخانه  که  شد  ایجاد  سمنان  در  پاستر 
همراه  ولی  می کند،  تولید  هم  دیواری  کاغذ  و  است 
این  در  بنابراین  نیست؛  دنیا  روز  فناوری  همپای  و 

قسمت نیازمند واردات هستیم.
با  بود،  رایج  بسیار  زمان  آن  در  که  موکت  قسمت  در 
کاشی،  به سمت  قالی  و  فرش  موکت،  از  تحول  یک 
پارکت، سلیقه  مردم عوض شد و همه جا  و  سرامیک 
سرامیک  یا  پارکت  از  پذیرایی  اتاق  برای  حداقل 
گرانی فرش  که یا به دلیل ابعاد آن یا  استفاده می کنند 
کنند. ابعاد اتاق ها  دستباف نمی توانند همه  آن را پر 
و  تنوع  به دلیل  هم  موکت  نیست،   3×4 و  استاندارد 
کارخانجات  اما  است؛  شده  متفاوت  سلیقه،  تغییر 

خوبی دراین زمینه داریم.

حال که به متریال خاصی در تزئینات نیازمند هستیم، 
است؟ بوده  تأثیرگذار  نیز  دراین زمینه  تحریم ها  آیا 
گروه4 قلمداد  کاالهای  کاغذ دیواری جزو  بله، دقیقا. 
آن  خرید  و  داریم  مشکاتی  آن  واردات  در  و  می شود 
عوارض  و  سود  بحث  در  باشد.  ارز  انتقال  بدون  باید 
کانتینر نیز  گمرک، مشکات خاص خود را دارد و هزینه  

افزایش یافته است.

راهکار شما برای حل این مشکالت چه بوده است؟ 
پیگیری  دولت  که  بحث هایی  امیدواریم  اوال  ما 
و  کار  واردات،  با  که  شغل هایی  بیشتر  به  می کند، 

کند. کمک  کسب خود را می چرخانند، 
کارخانجات داخلی باید خود  که  اما واقعیت این است 
کنند. اینکه ما انتظار داشته باشیم هر آنچه از  را به روز 
ج می آید، باید به دست ما برسد، خب اوال مشکل  خار

کارخانه  که نیست؛ بلکه  کارخانه  است و هم تنها خود 
مشکل  ما  که  است  درحالی  این  دارد.  نیاز  کاغذ  به 
کاغذ دیواری  که برای  کاغذی  کاغذ داخلی هم داریم و 
کاغذی است  استفاده می شود، نوع خوب و عالی آن 

که از فناند وارد می شد.

این  در  بسیار  کاری  تنوع  به  صحبت ها  طول  در 
جذب  باعث  مسئله  این  آیا  کردید.  اشاره  صنف 

جوانان به این صنف هم شده است؟ 
ای  اما  شده اند،  جذب  ما  کار  به  بسیاری  جوانان 
که  کسی  یعنی  باشد؛  تجربه  با  ورود همراه  این  کاش 
که ابتدا باید  کند  کار شود، درک  می خواهد وارد این 
که  گردی کند تا این تخصص را یاد بگیرد، چرا مدتی شا
موارد  این  همه   باید  و  دارد  خاصی  زیروبم  کار  این 
نگیرد،  یاد  را  موارد  این  فرد  گر  ا و  شود  داده  آموزش 
می توانند  زمانی  و  باشد  خوبی  فروشنده   نمی تواند 
بدهند. مشورت  بتوانند  که  باشند  خوبی  فروشنده  

صنف  این  در  اشتغال  زمینه  معتقدید  شما  پس 
بسیار زیاد است، این درست است؟ 

درآمد  و  دارد  بسیاری  اشتغال  زمینه  کار  این  بله. 
نصاب  یک  درآمد  دارد.  نصاب ها  برای  هم  بسیاری 
گر جوانان  ا و  از این واحد صنفی بیشتر است  مجرب 
جوانی  است  بهتر  هستند،  نصب  کار  به  عاقه مند 
سال  چند  از  بعد  و  بگذرانند  تجربه  کسب  در  را 
آن موقع  که  چرا کنند؛  ایجاد  صنفی  واحد  می توانند 
خود  کار  در  و  شده اند  آشنا  مشتری  روان شناختی  با 

موفق تر هستند.

به نظر شما نوع تزئینات باعث تغییر معماری اصیل 
ایرانی شد یا ورود معماری مدرن به ایران، این نوع 

تزئینات را می طلبد؟ 
دو،  این  که  چرا دارد؛  وجود  موارد  این  دوی  هر 
الزم وملزوم یکدیگر هستند. باالخره ما معماری سنتی 
مدرن  معماری  و  می شود  انجام  هم  هنوز  که  داریم 
داده  نشان  نشود،  داده  نشر  رسانه ها  توسط  گر  ا نیز 
تأثیر  مردم  در  گاه  ناخودآ به صورت  این  و  می شود 
می گذارد و آن تحول معماری در مردم نیاز پیدا می کند 
گاه برخی معماری ها را نیز  کار جدید تزئینات ناخودآ و 

تحت تأثیر قرار می دهد.



جمله »با تغییر جهان، نیازهای مشتریان ما نیز تامین می شود.« یکی از 
کنون فعالیت اقتصادی بیش از 4هزار و  که هم ا شعارهای موسسه شوردرز است 

400 شرکت حقوقی وشخصیت را سامان می دهد. بر اساس آخرین آمار اعالمی 
سرمایه درگردش موسسه شوردرز بیش از ۵00 میلیارد یورو ارزیابی شده است.

گروهی به رهبری  بریکس*: نام 
که از  قدرت های اقتصادی نوظهور است 

کشورهای برزیل، روسیه ، هند، چین و 
آفریقای جنوبی تشکیل شده است.
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تجربه
اقتصاد جهان در یک نگاه در ماه می 2019اقـتـصـاد بـیـن الـمـلـل

چرا ترکیه و آرژانتین خطر اثرگذاری شرایط نامطلوب خود را را بر رشد اقتصادی بریتانیا فریبنده است
ح نمی کنند ؟ سایر اقتصادهای نوظهور مطر

پس از پایان ذخیره سازی کاال احتماال رشد تولید ناخالص ملی آهسته می شود.
کاالهای اضافی ممکن 

است تخفیف قیمت 
بخورند و یا اینکه خراب 

شوند.

نوسان واحد پول؛ بانک مرکزی 
ترکیه کمتر از دالر آمریکا استفاده 
می کند تا از ارزش واحد پول کشور 
خود دفاع کند.

خ تورم؛ در ماه می،  افزایش نر
بانک مرکزی هردو کشور 
خ تورم  ترکیه و آرژانتین نر
باالیی را تجربه می کنند در 
عین حال سایر بازارهای 
نوظهور یا تغییر چندانی 
خ تورم  ندارند و یا با کاهش نر
همراه هستند.

خطرات سیاسی؛ رئیس جمهور ترکیه استقالل بانک 
مرکزی را به خطر انداخته است. انتخابات آرژانتین در ماه 
اکتبر می تواند بازگشتی برای حزب پوپولیست باشد.

در عین حال ، بعید به نظر می رسد که بانک انگلستان 
خ بهره را افزایش دهد. تاخیر در بررسی هزینه های  نر

بعدی به واسطه مهلت مقرر برکسیت در ماه اکتبر

دیدگاه ما
تولید ناخالص ملی باالتر آن هم به علت ذخیره سازی کاال 

که متناسب با تقاضا نبوده است نشان دهنده کاهش 
رشد در آینذه نزدیک است. 

یتانیا جهانبر

یکس* اتحادیه اروپابر

اپن یکاژ آمر

اقتصاد جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی در یک نگاه

پیش بینی تولید ناخالص
داخلی در سطح جهان

دیدگاه ما
به اعتقاد ما هر گونه نگرانی در مورد اثرگذاری شرایط منفی 

این دو کشور بر سایر اقتصادها بی مورد است.هر دو کشور 
هیچ نشانه ای مبنی بر ایجاد مشکل برای اقتصادهای 

نوظهور ندارند.آنها مشکالت خاص خود را در حیطه های 
سیاسی و اقتصادی دارند.

نبود فضای کافی برای 
ذخیره سازی کاالها 

ممکن است منجر به 
پایان یافتن تولید شود.

سقوط تقاضا و فروش 
منجر به ذخیره سازی 

کاالهای فروخته نشده 
می شود.

صورت کاالهای ثبت شده بریتانیا 
در ماه می باال رفته است. 

نگرانی های اصلی

 -55.1 PMI تولید
باالترین سطح 

تولید از سال 2018 
تا کنون

ذخیره سازی 
ع  کاال در شرو
مهلت اولیه 

برکسیت 



این اینفورگرافی توسط موسسه اقتصادی شوردرز )Schroders Economics( منتشر 
شده و در تحریریه ماهنامه اتاق اصناف ترجمه شده است. این موسسه تحقیقاتی 

کرده است و به نهادهای دولتی، شرکت های  گذاری جهانی تمرکز  روی مدیریت سرمایه 
خصوصی و اشخاص حقیقی در زمینه آینده پژوهی اقتصادی خدمات ارائه می کند.

کوتاه: گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی  خبر 
گرفت  تروریسم )FATF( 31 خرداد در جلسه ای در آمریکا تصمیم 

کنوانسیون  تا مهلت ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و 
کند. مقابله با تامین مالی تروریسم را چهار ماه دیگر تمدید 

که به  گفته است  کوتاه:رن ژنگ فی، بنیانگذار شرکت فناوری هواوی،  خبر 
دلیل تحریم های آمریکا این شرکت در دو سال آینده تولیدش را به ارزش 
که فروش این  گفت  کاهش می دهد. آقای رن همچنین  30 میلیارد دالر 
غول فناوری چینی در دو سال آینده به 100 میلیارد دالر سقوط خواهد کرد.
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ایجاد فهرست کاال برای اقالم تولید ممکن 
است بر فعالیتهای تولیدی اثربگذارد.

نتایج انتخاب در هند در 23 می مشخص شد.
پیروزی نخست وزیر مودی ممکن است منجر 

به تظاهرات در خیابانها شود اما در طوالنی 
مدت انتظار می رود اثرات کالن محدود شود.

ــم  ــر تصمی ــار دیگ ــا یکب ــزی اروپ ــک مرک بان
ســال  پایــان  تــا  را  بهــره  خ  نــر تــا  گرفــت 

ببــرد.  2019بــاال 
این امر ممکن است سبب شود 

سرمایه گذاران خود را با همتایان خود 
در ژاپن مقایسه کنند و این اعتقاد 

خ بهره منفی  را داشته باشند که نر
معیاری جدید است.

تورم پایین و باالرفتن دستمزدها 
ممکن است سودآوری شرکتها را 
دچار مشکل کند.

برای سال 2020 در ایاالت متحده رکود اقتصادی را پیش 
بینی نمی کنیم اما شواهد نشان می دهد به علت کند 
شدن رشد اقتصادی سودآوری پایین می آید.
شرکتها می توانند از طریق کنترل کردن دستمزد کارکنان 
خود و نیز تقویت تولید بر این مشکل غلبه کنند.
دولت می تواند از طریق تسهیل 
سیاستهای پولی تقاضا را تقویت کند.

با این حال اگر وضع موجود مشتریان و بازارهای 
منفرد به تصویب رسیده است انتظار می رود رشد 
اقتصادی به 1.5% در سال 2020 برسد.

در همین حال انتظار می رود بانک 
انگلستان یک مرتبه در سال 2019 مرتبه 
ای دیگر در سال 2020 قیمتها را باال ببرد.

یکنزاع های تجاری قطع ارتباطات تکنولوژ

یستی پایدارخطرات سیاسی رشد کم به علت داشتن محیط ز

اثرات تغییرات آب و هواییپایان استفاده از تسهیل سیاست های پولی

دغدغه های سرمایه گذاران در سال 2019

یست است. ین نگرانی سرمایه گذاران در مورد خطرات سیاسی و رشد محدود در محیط ز در حال حاضر بیشتر

دغدغه های سرمایه گذاران
خطرات سیاسی ؟

دغدغه های سرمایه گذاران
یستی پایدار با رشد کم ؟ محیط ز

شما کدام یک از این 
ید ؟ دغدغه ها را دار

تداوم عدم قطعیت ها در برکسیت
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گزارش ویژه
تفاهم اتاق اصناف با استانداری

مأموریت ممکن برای اتاق اصناف مشهد
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  رسولیان،  علی 
استاندار، درباره این انتخاب به ماهنامه اتاق اصناف 
گفت: در بخش رضویه تعداد درخورتوجهی از مردم در 
حوزه فرش بافی فعال هستند. ازسویی در تاش هستیم 
کنیم. تأسیس  را  فرش  صنفی  و  تخصصی  شهرک  تا 
از  که  بود  این  اصناف  اتاق  انتخاب  هدف  افزود:  وی 
کند و در آن  فرصت فرش بافی در آن منطقه استفاده 
اقتصادی  معین های  از  ما  کند.  ایجاد  رونق  منطقه 
که  است  این  ما  اصلی  خواسته  و  نمی خواهیم  پول 
کنند و از این  زنجیره تولید و توزیع محصوالت را ایجاد 

طریق سطح اشتغال در منطقه را باال ببرند.
خراسان  اقتصادی،  توسعه  مثلث  ح  طر قالب  در 
شورای  مجلس  انتخابیه  حوزه های  مطابق  رضوی 
و  شده  تقسیم بندی  توسعه ای  12منطقه  به  اسامی 
قرار است برای هر یک از این مناطق یک معین اقتصاد 
سرمایه گذاری  تفاهم نامه  چندین وچند  با  مقاومتی 

تعیین و منعقد شود.
بخش رضویه در سال1370 تأسیس شده  و این بخش 
آبروان، دهستان  شامل 3 دهستان شامل دهستان 
است.  رضویه  شهر  و  میامی  دهستان  پایین والیت، 
بخش  جمعیت  ایران،  آمار  مرکز  سرشماری  بر  بنا 
رضویه شهرستان مشهد در سال1385 برابر با 67790 
سرشماری  در  بخش  این  جمعیت  و  است  بوده  نفر 
است.  کرده  پیدا  کاهش  نفر   50169 به  سال1395 

خ مهاجرت به مشهد  باوجود این با توجه به افزایش نر
می رسد  نظر  به  شهر  این  در  اجاره بها  خ  نر افزایش  و 
کرده  پیدا  افزایش  کنون  هم ا بخش  این  جمعیت 
افراد  مهاجرت  مقصد  رضویه  بخش  که  چرا باشد؛ 
در  زندگی  هزینه های  تأمین  امکان  که  است  بسیاری 
مشهد را ندارند. بخش رضویه در شمال شرق )محور 

سرخس( و در 5کیلومتری مشهد قرار دارد.

انگیزش سرمایه گذاران، وظیفه معین اقتصادی
اقتصادی،  توسعه  مثلث  طرح  اجرایی  ساختار  در 
شهرستان ها  فرمانداران  برعهده  اجرایی  مسئولیت 
فرصت های  و  مزیت ها  شناسایی  است.  شده  گذاشته 
توانمندی های  معرفی  شهرستان ها،  در  سرمایه گذاری 
از  استفاده  با  سرمایه گذاری  زمینه های  و  اقتصادی 
ابزارهای تبلیغاتی و ایجاد بانک اطاعاتی از سرمایه گذاران 
که معین  اقتصادی باید با  کاری است  کارآفرینان نیز  و 

همکاری فرماندار در منطقه انجام دهد.
مثلث  اضاع  از  یکی  منطقه  مقاومتی  اقتصاد  معین 
توسعه اقتصادی به شمار می رود. در قبال بسترسازی 
و  سرمایه گذاری  حوزه  در  اجرایی،  دستگاه های 
از مهم ترین آن ها،  که  کارآفرینی مسئولیت هایی دارد 
ح های  طر توجیه پذیری  از  پیدا کردن  اطمینان 
فنی،  لحاظ  به  سرمایه گذاری  متقاضیان  پیشنهادی 

مالی و توان سنجی متقاضی است.
رفــع  ضمــن  بایــد  اقتصــادی  معیــن  ایــن،  بــر  عــاوه 

موانــع و تســهیل امــر ســرمایه گذاری، بودجــه عمرانــی 
افزایــش  و  زیرســاخت ها  آماده ســازی  بــر  کیــد  تأ بــا  را 
بــه  ورود  بــرای  ســرمایه گذاران  انگیزشــی  زمینه هــای 

کنــد. هدایــت  اقتصــادی  فعالیت هــای  عرصــه 

ائمه جمعه
ائمه جمعه  برای  اقتصادی  توسعه  مثلث  ح  طر در 
آن طور  است.  شده  گرفته  نظر  در  نظارتی  نقش  هم 
بارها  اظهاراتش  در  رضوی  خراسان  استاندار  که 
امور  در  نیست  قرار  ائمه جمعه  است،  کرده  اشاره 
کارکرد  کنند و صرفا با نظارت عالیه بر  اجرایی دخالت 
فرهنگ  گسترش  زمینه  در  اقتصادی،  توسعه  مثلث 
کارگزاران  ایجاد وفاق و همدلی همه  و  سرمایه گذاری 
و  کارآفرینان  از  مستمر  و  جدی  حمایت  درراستای 

سرمایه گذاران نقش آفرینی می کنند.
درهمین رابطه حجت االسام سیدرضا سجادی اطهر، 
اصناف  اتاق  ماهنامه  به  رضویه،  بخش  امام جمعه 
یکی  آماده به کار  و  جوان  انسانی  نیروی  وجود  گفت: 
بارگاه  وجود  است.  رضویه  بخش  اصلی  مزیت های  از 
امامزاده یحیی، یکی از نوادگان امام زین العابدین)ع(، 
دیگرپتانسیل  نیز  بخش  این  میامی  دهستان  در 
امامزاده یحیی مربوط به دوره  آرامگاه  منطقه است. 
صفوی است و در تاریخ 17مرداد1383 به عنوان یکی 
آرامگاه،  این  است.  رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از 
یمن،  عراق،  شیعیان  حتی  و  کشور  سراسر  از  زائرانی 

بنگادش، افغانستان و عربستان داشته و دارد.
این است  اتاق اصناف مشهد  از  ما  انتظار  افزود:  وی 
با  رایزنی  و  رضویه  بخش  کارشناسی  بررسی  با  که 
فعاالن بخش خصوصی از ظرفیت های اقتصادی این 
کنان این بخش نیز از رفاه  کند تا سا منطقه استفاده 
بیشتری برخوردار شوند. بخش رضویه در همسایگی 
با  اما  است؛  ایران  معنوی  پایتخت  مقدس،  مشهد 
کمبودهای زیادی رو به روست. البته تمامی مشکات 
رونق  ایجاد  صورت  در  بخش  این  ضعف های  و 
رفع  مسئوالن  همت  و  خدا  خواست  به  اقتصادی 

خواهد شد.

توسعه ای   مثلث  این  رأس  سه  اقتصادی«.  توسعه  »مثلث  گذاشته اند  را  ح  طر فروزانفر-عنوان  حسن 
و  اسالمی«  شورای  مجلس  در  مردم  »نمایندگان  کارآفرینان«،  و  اقتصادی  فعاالن  »سرمایه گذاران،  را 
»نمایندگان دولت اعم از فرماندار، بخشدار، شهردار و رؤسای ادارات« تشکیل میدهند. هدف اصلی مثلث 
کرد و حاال اجرای آن را در خراسان رضوی  کرمان آن را تجربه  که علیرضا رزم حسینی در  توسعه اقتصادی 

کلید زده، مردمی کردن اقتصاد و ارتقای سطح معیشت جامعه در قالب یک الگوی تعاملی است.
ح توسعه اقتصادی، عالوه بر فرهنگ سازی و گسترش باور اجتماعی مبنی بر کرامت و حرمت  در قالب این طر
روحیه  و  انسجام  ایجاد  زمینه  کارآفرینان،  و  سرمایه گذاران  تکریم  و  احترام  و  سرمایه گذاری  و  تالش  و  کار 
و  به منظور تسهیل  اقتصادی  توسعه  تأثیرگذار در مثلث  و  تمامی عوامل پشتیبان  بین  در  و وفاق  همدلی 

سرعت بخشی به امر سرمایه گذاری فراهم می شود.
از  تا  می کند  سفر  شهرستان ها  به  رضوی،  خراسان  استاندار  کسوت  در  است  چندماهی  که  رزم حسینی 
نزدیک در جریان ظرفیت ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی و ازسوی دیگر مشکالت و موانع پیش روی 
که باید هم با ایجاد شرایط امن، به سرمایه گذاران  کرده است  کید  گیرد، بارها تأ اجرای مثلث توسعه ای قرار 
کارآفرینان به عنوان مجاهدان عرصه  اطمینان خاطر داد و هم به منظور اشتغال زایی برای جوانان بومی، از 

کرد. اقتصادی حمایت 
اصناف  اتاق  رضوی،  خراسان  استانداری  اقتصادی  تیم  که  بود  سفر ها  همین  خالل   در  و  فرایند  این  در 
تفاهم نامه ای میان علیرضا  اتفاق در قالب  این  و  برگزید  اقتصادی بخش رضویه  را به عنوان معین  مشهد 
رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی، و محمود بنانژادمشهدی، رئیس اتاق اصناف مشهد، در تاریخ 28 

اردیبهشت 98 رسمی شد.

توسعه به سبک مثلث اقتصادی در بخش رضویه
ح اقتصادی استاندار و توقعات از اتاق اصناف به عنوان گزارشی از طر

معین اقتصادی بخش رضویه مشهد
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ائمه جمعه  اقتصادی،  توسعه  مثلث  ح  طر اساس  بر 
کار و تاش بیشتر به عنوان  باید ضمن تشویق مردم به 
نوعی ارزش و عبادت، رفتار اجتماعی و سبک زندگی 
هدف  با  اسامی  فرهنگ  ترویج  طریق  از  را  مردم 
کرده  افزایش میل به پس انداز و سرمایه گذاری اصاح 
و مردم را از نقششان در رشد تولیدات ملی با ترجیح 
گاه  آ غیرایرانی،  محصوالت  به  ایران  کاالی  مصرف 

کنند.
از  حمایت  و  تکریم  با  می توانند  همچنین  ائمه جمعه 
کارآفرینان و سرمایه گذاران به عنوان مجاهدان عرصه 
اجرایی،  مسئوالن  میان  تفاهم  برقراری  و  اقتصادی 
رفع  برای  را  شهرستان ها  امکانات  همه  بسیج  زمینه 
مشکات معیشتی مردم، ایجاد اشتغال برای جوانان 
را فراهم  کارآفرینان به سرمایه گذاری بیشتر  و تشویق 

کنند.

تجربه موفق قلعه گنج
آمدن  از  پیش  اقتصادی  توسعه  مثلث  ح  طر
کرمان  رزم حسینی به خراسان رضوی، چندسالی در 
که با موفقیت های چشمگیری هم رو به رو  تجربه شد 
بود. قلعه گنج تا چند سال قبل یکی از مناطق محروم 
که البته با اجرای الگوی مثلث  کشور به شمار می رفت 
اقتصاد  با  مناطق  از  یکی  به  حاال  اقتصادی،  توسعه 
همین  تا  منطقه  این  است.  شده  تبدیل  پررونق 
20درصد  از  بیش  بیکاری  خ  نر قبل،  سال  سه چهار 
معین  تاش  و  مردم  به همت  اما  می کرد؛  تجربه  را 
خ بیکاری اش به  کمیت، حاال نر اقتصادی و ارکان حا

حدود 6درصد رسیده است.
اقتصاد  الگوی  اجرای  در  چشمگیر  موفقیت های 
به عنوان  کرمان  استان  قلعه گنج  منطقه  در  مقاومتی 
رهبری  معظم  مقام  تحسین  حتی  موفق  الگوی  یک 
در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت  داشت.  به دنبال  نیز  را 
بودند  فرموده  دراین رابطه  قوا  سران  جلسات  از  یکی 
که »بروید و قلعه گنج را ببینید. مردم توانمند شده اند 
از اقتصاد مقاومتی داریم، در این  که ما  و آن تعریفی 

منطقه پیاده سازی شده است«.

خبر ویژه

جلسه امضای تفاهم نامه معرفی اتاق اصناف مشهد به عنوان معین اقتصادی 
در  بخش  این  نماینده  و  مشهد  فرماندار  استاندار،  حضور  با  رضویه  بخش 
استاندار  دفتر  محل  در  28اردیبهشت ماه  شنبه  روز  اسامی  شورای  مجلس 

برگزار شد.
کید بر اشراف استاندار خراسان  رئیس اتاق اصناف مشهد در این جلسه با تأ
کرد: استان از نظر اقتصادی به چندین منطقه  رضوی به امور اقتصادی بیان 
محصوالت،  ِمن جمله  مختلف  نظرهای  از  منطقه  هر  که  است  شده  تقسیم 
که  بوده  دارا  را  خود  خاص  ظرفیت های  و...  گردشگری  خاص،  خدمات 

کرد.  می توان ظرفیت های بالقوه آن ها را به بالفعل تبدیل 
محمود بنانژادمشهدی در ادامه افزود: برای تحقق این امر به توجه خاص به 
که برنامه های مدون اساسی  کید می شود  مجموعه های مدنظر نیاز است و تأ

و اجرایی مناسب برای هر منطقه الزم خواهد بود.
مجلس  و  قضایی  دستگاه  همچون  تأثیرگذار  نهادهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
شورای اسامی به عنوان یک نهاد قانون گذار و ستاد ائمه جمعه به عنوان نهاد 
کنار هم با هم افزایی می توانند به یک سیاست گذاری و برنامه ریزی  عمومی در 

واحد برای برنامه های اجرایی دولت دست یابند. 
اتاق  معرفی  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  عضو  و  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
معین  داد:  ادامه  رضویه  بخش  اقتصادی  معین  به عنوان  مشهد  اصناف 
کمیتی دولت  درواقع به معنی هماهنگ کننده بین دستگاه ها از طرف نهاد حا
معین  با  باید  دیگر  دستگاه های  و  است  شده  تعیین  است،  استانداری  که 
قوت  نقاط  درنظر گرفتن  با  را  اجرایی  برنامه های  بتوانند  تا  باشند  هماهنگ 

کنند.  منطقه مدنظر اجرا 
به  و  داشته  قرار  مشهد  شهرستان  مجاورت  در  رضویه  بخش  افزود:  بنانژاد 
کز صنعتی همچون مزرعه سبز، لبنیات رضوی، موقوفات  جهت قرارداشتن مرا
بوده و  بکری  کارآفرینی، منطقه  و  اشتغال  لحاظ  از  و...  آستان قدس رضوی 

کارهای ویژه اقتصادی خواهد بود. آبستن انجام 
و  امام جمعه  استاندار،  امضای  به  که  تفاهم نامه  ای  براساس  شد:  یادآور  وی 
اتاق اصناف  نماینده بخش رضویه در مجلس شورای اسامی رسیده است، 
مشهد توانمندسازی منطقه را برعهده داشته و باید زمینه عرضه محصوالت 

کند. تولیدی مردم را در مشهد ایجاد 
رضویه  بخش  در  که  افرادی  مثال  برای  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
تولیدات صنایع دستی یا مشاغل خانگی داشته اند و زمینه عرضه محصوالت 
خود را ندارند، اتاق اصناف باید با بسترسازی مناسب زمینه عرضه محصوالت 
که امکان ایجاد آن را با مشارکت سایر دستگاه ها همچون  آن ها را در بازارهایی 
که این امر مستلزم شناسایی ظرفیت های مطلوب  کند  شهرداری دارد، ایجاد 
کرده و نقاط قوت آن  رضویه است تا بتوانیم نقاط بالقوه را به بالفعل تبدیل 

کنیم. را پررنگ تر 
روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

رئیس اتاق اصناف مشهد
وظیفه توانمندسازی و عرضه  محصوالت بخش رضویه را برعهده داریم

علی رسولیان
معاون هماهنگی امور 

اقتصادی استاندار:
در بخش رضویه تعداد 
درخورتوجهی از مردم 

در حوزه فرش بافی 
فعال هستند. ازسویی 

در تالش هستیم تا 
شهرک تخصصی و 

صنفی فرش را تأسیس 
کنیم

سیدرضا سجادی اطهر
امام جمعه بخش 

رضویه:
وجود نیروی انسانی 

جوان و آماده به کار 
یکی از مزیت های 

اصلی بخش رضویه 
است
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بانک
گزارش روز از سیستم بانکی

به   استان  در  بانکی  سپرده های  مصارف  نسبت 
اقتصادی  فعاالن  انتقاد  مورد  همواره  آن،  منابع 
بوده  تعاون  اتاق  و  بازرگانی  اتاق  اصناف،  اتاق  از  اعم 
از  بسیاری  در  بانکی  منابع  به  مصارف  نسبت  است. 
از  بعضی  و  است  80درصد  از  بیش  کشور  استان های 
جذب  را  خود  منابع  100درصد  از  بیش  نیز  استان ها 
می کنند و این یعنی از منابع سپرده های بانکی سایر 

استان  ها نیز بهره  می برند.
حدود  رضوی  خراسان  در  بانکی  سپرده های  میزان 
90هزارمیلیارد تومان است و تنها 60درصد از این منابع 
قالب تسهیات  و در  گردش مالی استان استفاده  در 
برای فهم درست  تزریق می شود.  به استان  گون  گونا
کل استان  که بودجه عمرانی  کنیم  این رقم باید توجه 
خراسان رضوی حدود 600میلیارد تومان است؛ یعنی 

کمتر از یک درصد سپرده های بانکی استان!
استان  در  اقتصادی  فعالیت های  از  بسیاری  خ  چر
رضوی  خراسان  مردم  بانکی  سپرده های  با  می تواند 
و  نیمه تعطیل  واحدهای  از  بسیار  چه  بچرخد. 
سرمایه های  با  که  هستند  ورشکستگی  آستانه  در 
رونق  بتوانند  هست،  بانک ها  در  که  مردم  خرد 
از  استفاده  روی  تمرکز  به جای  که  دریغ  اما  بگیرند، 
90هزارمیلیارد تومان سپرده های بانکی استان چشم 
آمدن  که  به جذب سرمایه گذاری خارجی دوخته ایم 
طبق  هست.  و  بوده  ابهام  از  هاله ای  در  نیامدنش  و 
سپرده های  از  60درصد  تنها  گذشته  سال  در  آمارها 
به  رضوی  خراسان  مرزهای  داخل  استان  بانکی 

گردش افتاده است.
استان مصرف  اینکه 60درصد سپرده ها در  اما درباره 
فعاالن  دارد.  وجود  جدی  تردیدهای  نیز  می شوند 
وام هایی  از  شایان توجهی  بخش  معتقدند  اقتصادی 
سال97  در  متقاضیان  به  می گویند  بانک ها  که 
هم  استاندار  جدید.  نه  است،  تمدیدشده  داده اند، 

چنین نظری داشت. 
گفت  استان،  اشتغال  کارگروه  اسفند97  جلسه  در  او 
که حدس می زند بین ٨٠ تا ٩٠درصد تسهیات بانکی، 
به  تفاسیر نمی شود  این  با  باشد.  تمدیدی  و  قدیمی 
عملکرد پارسال بانک های استان، نگاه چندان مثبتی 
دبیرخانه  رئیس  از  که  دومی  خوب  خبر  داشت. 
همیشگی  شائبه  این  که  است  این  می شنویم،  شورا 
همین  استان،  بانک های  می گوید:  او  می شود.  رفع 
و  جدید  تفکیک  به  تسهیات  میزان  گزارش  هفته 
تمدیدشده را به جلسه می آورند. منتظر خبرهای این 

جلسه می مانیم.
دبیرخانه  رئیس  لبافی،  کبر  علی ا با  را  موضوع  این 

گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان  شورای 
خراسان رضوی، در میان می گذاریم. او می گوید: طبق 
گفت وگوی  شورای  در  انجام شده  هدف گذاری های 
منابع  به  مصارف  نسبت  که  است  شده  قرار  استان، 
سپرده های بانکی در استان را در سال98 به 75درصد 
برسانیم. این نسبت در سال97 حدود 60درصد بوده 

است.

خ تسهیالت اصناف تولیدی باید 6درصد باشد نر
این  اقتصاد استان و سهم  او درباره نقش اصناف در 
بخش از تسهیات بانکی، می گوید: نقش اصناف هم 
بسیار  استان  منابع  مصرف  در  هم  و  منابع  تولید  در 
که موجب رونق تولید و تجارت می شود؛  اثرگذار است 
ایفا  می توانند  حوزه  این  در  مؤثری  نقش  اصناف  لذا 
بخش  هم  و  فنی  خدمات  و  تولید  بخش  هم  کنند. 

تجارت و خدمات توزیعی، نقش مؤثری دارند.
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
موجود  چالش های  به  اشاره  با  استان  خصوصی 
بانکی استان در اقتصاد  از سپرده های  برای استفاده 
تسهیات  خ  نر می دهد:  ادامه  رضوی،  خراسان 
فعالیت های  از  بسیاری  در  خ  نر این  است.  18درصد 
ندارد؛  را  الزم  توجیه  و  نیست  به صرفه  اقتصادی 
کوچک  واحدهای  و  تولیدی  بخش های  به ویژه 
که اصا امکان استفاده از تسهیات با  صنفی تولیدی 

چنین نرخی را ندارند.
می گوید:  چالش،  این  رفع کردن  راهکار  درمورد  لبافی 
قائم مقام  حضور  با  مرکزی  بانک  در  که  نشستی  در 
قالب چالش های  در  بسته ای  مرکزی داشتیم،  بانک 
کردیم. یکی از موضوعات  بانکی استان به آن ها ارائه 
کم بهره برای واحدی های  در این بسته ارائه تسهیات 

کشاورزی است. صنفی تولیدی ُخرد و بخش 
وی می افزاید: به طور مشخص پیشنهاد ما این است 
خ تسهیات بانکی به قبل از سال1384 برگردد.  که نر
6درصد  تولید  و  کشاورزی  بخش  خ  نر سال ها  آن  در 
بود و برای بخش های پرسود اقتصاد یعنی خدمات، 

18درصد و برای بخش صنعت حدود 10درصد بود.

گذاری  وا مانع  تأمین اجتماعی،  قانون   37 ماده 
صنایع تملیکی

بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
که  دیگری  چالش  می دهد:  ادامه  استان  خصوصی 
هستیم،  مواجه  آن  با  رضوی  خراسان  و  مشهد  در 
و  استان  بانکی  سیستم  در  الزم  اختیارات  نداشتن 
ح هایی  طر از  بسیاری  است.  پایتخت  در  تمرکزگرایی 
گواهی  گرفتن  برای  هستند،  تسهیات  متقاضی  که 
بررسی  تهران  در  باید  بانک  فنی  توجیه  و  کارشناسی 
ُکند شدن فرایند دریافت وام  شوند و این روند موجب 

می شود و مانعی جدی است.
سومین  را  قیمت ها  افزایش  و  ارزی  نوسانات  لبافی 
می گوید:  و  می کند  عنوان  بانکی  نظام  چالش 
کار  نیروی  و  انرژی  اولیه،  مواد  تولید،  هزینه های 
کرده است. قطعات و مواد اولیه در نظام  افزایش پیدا 

گزارش عملکرد نظام بانکی استان
پیش بینی امسالسال 97سال 96بازه زمانی

میزان تسهیاتبخش اقتصادی
)میلیارد تومان(

سهم از
کل تسهیات

میزان تسهیات
)میلیارد تومان(

سهم از
کل تسهیات

میزان تسهیات
 )میلیارد تومان(

سهم از
کل تسهیات

15%10.72250%5.3869%379کشاورزی
30%22.84500%23.81852%1715صنعت و معدن

18.5%302775%38.82442%2800خدمات و بازرگانی
18%20.72700%19.71684%1419مسکن و ساختمان

0.3%0.0445%0.0729%54صادرات
-15000-8138-7216مجموع)*(

میزان مصارف به 
72.8%68.5%65.2%منابع**

کمیسیون هماهنگی بانک های استان گزارش  * با احتساب تسهیات قرض الحسنه ** برمبنای 

آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم!
کثری بخش خصوصی گزارشی تحلیلی درباره موانع استفاده حدا

از 90هزارمیلیارد تومان سپرده های بانکی استان
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از   غیرمجاز  برداشت  مختلف  روش های  با  اینترنتی  کاه برداری  روزها  این 
که  کسانی  از  بسیاری  و  شده  گسترده  بسیار  کشور  در  بانکی  حساب های 
هنگفتی  ضررهای  دچار  دارند  امروزی  سارقان  روش های  از  کمی  اطاعات 
شده اند. بر اساس اعام پلیس فتا فیشینگ عامل شکل گیری یک سوم جرائم 
یکبارمصرف  دوم  رمز  از  استفاده  راستا  همین  در  و  است  کشور  در  سایبری 
می شود  پیش بینی  به طوری که  قرارگرفت  کار  دستور  در  ثابت  رمز  به جای 
میزان  می توان  بانک ها  تمامی  سوی  از  یکبارمصرف  رمز  شدن  جایگزین  با 
که از سوی  کاهش داد. طبق بخشنامه ای  قربانیان فیشینگ را به طورجدی 
گذشته اباغ شده بود مقرر شد تا از خردادماه  بانک مرکزی به بانک ها در سال 

98 رمز دوم ثابت حذف و رمز دوم یکبارمصرف فعال شود. 
امور  اداره  رییس  مونسان،  حسن  مصرف  یکبار  دوم  رمز  جزئیات  با  رابطه  در 
سال  از   60 سامانه  یا  مصرف  یکبار  رمز  گفت:  رضوی  خراسان  استان  شعب 
گوشی  گذشته رونمایی شده و مشتریان می توانند با فعال سازی این سامانه در 

کنند.  خود از آن استفاده 
وی در ادامه توضیح داد: رمز یکبار مصرف، امنیت خوبی را در حساب مشتریان 
فراهم می کند و شهروندان با استفاده از آن دیگر می توانند نگران نگه داشتن 
بانکی  کارت های  از  بار استفاده  با هر  افراد قادرند  نباشند همچنین  رمز خود 
مراودات  و  مالی  فعالیت های  اطمینان خاطر  با  تعریف شده  که در خودپرداز 

کاه برداران نباشند.  تجاری خود را انجام دهند و دیگر نگران 
که  کاهبرداری های دانست  کاهش  مونسان هدف از راه اندازی سامانه 60 را 
کرد: برای فعال سازی این رمز نیازی نیست  از حساب مردم می شود و بیان 
در  نام  ثبت  اولیه  انجام دادن مراحل  با  بلکه  کنند  مراجعه  بانک  به  افراد  که 
سامانه بانک با استفاده از تلفن همراه خود می توانند در عرض چند ثانیه رمز 

کنند. یکبار مصرف را ایجاد 
نیز  بام  سامانه  با  رابطه  در  رضوی  خراسان  استان  شعب  امور  اداره  رییس 
که به جرات می توان  توضیح داد: سامانه بام، سامانه بسیار پیچیده ای است 
نشده  اجرا  سامانه  این  اروپایی  پیشرفته  کشورهای  از  برخی  در  امروز  گفت 
با امتیازات زیادی برای  سامانه بام بسیار دیجیتال و هوشمند بوده و همراه 
اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکتی ها است و می توان با استفاده از آن تمامی 
از  استفاده  با  را  مالی  تمکن  حتی  و  حساب  صورت  دریافت  مالی،  مراودات 

گوشی تلفن همراه انجام داد. 
پیگیری  حال  در  استانداری  در  که  بزرگی  معضات  از  یکی  مونسان  گفته  به 
که دارای هزینه  ایاب ذهاب،  است مراجعه به شعب بانک بوده به این خاطر 
سوخت، آلودگی ترافیک و زیست محیطی است و با استفاده از سامانه هایی 
تمامی  هزینه  و  وقت  اتاف  و  بانک  به  مراجعه  بدون  می توان  بام  همچون 

فعالیت های بانکی را انجام داد.
کرد: تنها برداشت وجوه نقد با استفاده از این سامانه امکان پذیر  وی عنوان 
که امروزه با توجه به بانکداری الکترونیک، تمامی مراودات به صورت  نیست 
الکترونیکی انجام می شود و استفاده از وجوه نقد روز به روز کاهش پیدا می کند.

گذشته افزایش قیمت سه برابری  تولید طی یک سال 
بانکی  تسهیات  بسته های  سقف  اما  است؛  داشته 
افزایش پیدا نکرده و با شرایط بازار به روز نشده است. 
وی با انتقاد به عملکرد تأمین اجتماعی در سال رونق 
صنعتی  و  تولیدی  واحد   130 حدود  می گوید:  تولید 
برای  که  است  بانکی  سیستم  تملک  در  استان  در 
شده  سرمایه گذاری  تومان  8هزارمیلیارد  آن ها  ایجاد 
است. اختاف بین سیستم بانکی و تأمین اجتماعی 
گذاری  وا مانع  اجتماعی  تأمین  قانون  ماده37  سر  بر 
سرمایه  خواب  باعث  چالش  این  و  واحدهاست  این 
استان  بودجه  کل  دوبرابر  که  است  شده  عظیمی 

است.

سامانه بهین یاب امسال در دسترس اصناف
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت 
معدن و تجارت خراسان رضوی نیز درباره نقش این 
سازمان در تسهیلگری برای هدایت نقدینگی موجود 
در بانک های استان به سوی رونق واحدهای تولیدی 
به ویژه واحدهای صنفی می گوید: ما به عنوان سازمان 
روستایی،  تسهیات  تولید،  رونق  حوزه  در  صمت 
استفاده  گیر  فرا تسهیات  و  تبصره18  تسهیات 
از  گذشته  می کنیم. در بخش واحدهای صنفی سال 

محل تسهیات تبصره18 بهره بردیم.
گذشته  علی غفوری مقدم با بیان اینکه تا اواخر سال 
و  بازسازی  تسهیات  از  استفاده  امکان  اصناف 
سال97  اواخر  تا  می افزاید:  نداشتند،  را  نوسازی 
اصناف امکان ثبت درخواست در سامانه بهین یاب را 
نداشتند؛ اما این امکان در سال98 فراهم شده است.
بانکی  تسهیات  18درصدی  خ  نر به  انتقاد  با  وی 
در  که  ح هایی  طر می گوید:  تولیدی،  واحدهای  برای 
یارانه   مشمول  است،  وزارتخانه  اباغ های  چهارجوب 
تسهیات  یارانه  نوع  از  که  ح ها  طر این  در  می شود. 
وام  دریافت  از  پس  صنفی  واحد  در صورتی که  است، 
تخفیف  5درصد  تا   2 بین  کند،  ایجاد  جدید  اشتغال 
مناطق  و  روستایی  تسهیات  بخش  در  می گیرد. 
محروم نیز تسهیات با تخفیف 5درصد ارائه می شود.

کبر لبافی علی ا
رئیس دبیرخانه 

گفت وگوی  شورای 
دولت و بخش 

خصوصی استان 
خراسان رضوی:

هزینه های تولید، 
مواد اولیه، انرژی و 

کار افزایش پیدا  نیروی 
کرده است؛ اما سقف 
بسته های تسهیالت 

بانکی افزایش پیدا 
نکرده است

علی غفوری مقدم
معاون امور بازرگانی و 

توسعه تجارت سازمان 
صنعت معدن و تجارت 

خراسان رضوی:
امکان ثبت درخواست 
در سامانه بهین یاب در 

سال98 برای اصناف 
فراهم شده است

کالهبرداری ها با رمز دوم یکبار مصرف  پایانی بر 
از ابتدای تیر ماه رمز دوم ثابت حذف و رمز دوم یکبارمصرف جای 

کرده ایم را می گیرد که در ذهن حفظ  کدهایی 
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باَاصناف
رویدادهای مهم در یک ماه گذشته

ــارک رمضــان   ــام مــاه مب ــی - همــواره در ای مریــم ادب
ــادی از ســوی روزه  ــا تقاضــای زی کی هــا ب برخــی خورا
داران مواجــه می شــوند و تقاضــای برخــی مــواد غذایــی 
در بــازار افزایــش پیــدا می کنــد. در ایــن بیــن می تــوان 
گوشــت  بــه خرمــا،  زولبیــا و بامیــه،  آش و حلیــم، شــیر و 
کــه مومنیــن  غ اشــاره داشــت.در ایــن مــاه مبــارک  و مــر
را  خاصــی  غذایــی  عــادت  الهــی،  دســتور  براســاس 
گروه هــا از مــواد غذایــی  اجــرا می کننــد نیــاز بــه برخــی 
لــذا طبیعــی اســت  مــردم بیشــتر می شــود.  در میــان 
بــرای  ویــژه ای  تمهیــدات  نظارتــی  دســتگاههای  کــه 
ــطه  ــه واس ــا ب ــد ت ــر بگیرن ــاه درنظ ــن م ــازار در ای ــرل ب کنت
ــی  کاالی ــت  ــش و امنی ــان را در آرام ــاه رمض ــردم، م آن م
کننــد. بــر همیــن اســاس بــه  منظــور  و خدماتــی ســپری 
مــاه  در  قیمــت  افزایــش  از  جلوگیــری  و  بــازار  تنظیــم 
ح هــای نظارتــی بــر نحــوه عرضــه  مبــارک رمضــان، طر
ح ضیافــت ویــژه مــاه مبــارک  کاال افزایــش می یابــد. طــر
کــه  ح هــای نظارتــی اســت  رمضــان از جملــه ایــن طر
همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان از ســوی اداره بازرســی 

و نظــارت اتــاق اصنــاف مشــهد اجــرا می شــود.
هــر ســاله همزمــان بــا مــاه مبــارک  رمضــان طرح هــای 
بــا  بازرســی ها  و  میگیــرد  شــکل  اصنــاف  نظارتــی 
نیــز  امســال  می شــود.  دنبــال  بیشــتری  حساســیت 
غ،  پــر مصــرف ماننــد مــر اقــام  فــروش  طــرح نظارتــی 
گوشــت، حبوبــات، شــکر و واحدهــای صنفــی هم چــون 
رســتوران ها و تاالرها در مشــهد و دیگر شــهرهای اســتان 
کــه بــر  از یــک هفتــه قبــل از شــروع مــاه رمضــان آغــاز شــد 

گشــت های نظارتــی مشــترک اتــاق اصنــاف بــا  اســاس آن 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی، ســازمان صنعــت، معدن و 
ــه  تجــارت و اتحادیه هــای صنفــی مرتبــط ماننــد اتحادی
رســتوران دارهــا، اتحادیــه تره بــار و میــوه، اتحادیــه عمــده 
فروشــان مــواد غذایــی، اتحادیــه خواروبــار و لبنیــات و 
غ داریــم و نظــارت الزم بــر عرضــه  غ و تخم مــر اتحادیــه مــر

مــواد غذایــی انجــام شــد.
در طــول مــاه مبــارک رمضــان در مجمــوع 21500فقــره 
فــرم  1965فقــره  تعــداد  کــه  گرفــت  صــورت  بازرســی 

تنظیــم شــد.  از واحدهــای صنفــی  تخلــف  گــزارش 
گرفتــه درایــن مــاه، بــر 2 فــاز )اول  نظارت هــای صــورت 
کــه طــرح نظارتــی فــاز اول از 6  و دوم( برنامه ریــزی شــد 
اردیبهشــت مــاه آغــاز و تــا 16 همــان مــاه ادامــه داشــت، 
گشــت مشــترک انجام شــد. همچنین  در این مدت 33 
در بازرســی ویــژه در فــاز اول حــدود 7250 فقــره بازرســی 
فــاز  هــر دو  نظارتــی در  تمرکــز  بیشــتر  و  گرفتــه  صــورت 
کاالهــای اساســی، امنیــت و ســامت غذایــی بــود.  بــر 
در ایــن بخــش اولویــت نظــارت بــر نانوایی هــا، آبمیــوه 
فروشــان، رســتوران ها، فســت فود و... بــوده تــا ســامت 
و امنیــت غذایــی مــردم بــه بهتریــن شــکل فراهــم شــود.
نظارت مربوط به فاز دوم نیز از 17 اردیبشهت ماه آغاز و 
تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داشــت، در این بخش 
کاالهــای اساســی  نیــز در قالــب 89گشــت، نظــارت بــر 
بــود . ، ســامت و امنیــت غذایــی مبنــای بازرســی ها 
فقــره   21500 1285بــازرس،  حضــور  بــا  مجمــوع  در   
کــه  گرفــت  صــورت  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  بازرســی 

گــزارش تخلــف از واحدهــای  تعــداد 1965 فقــره فــرم 
ارزش آن 8 میلیــارد و 453  کــه  تنظیــم شــد  صنفــی 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــوده و جه ــال ب ــزار ری ــون و 350 ه میلی

شــد.  ارســال  حکومتــی  تعزیــرات  ســازمان 
خاطرنشــان می شــود: علــت عمــده تخلفــات صــورت 
گــران فروشــی،  گرفتــه در ایــام مــاه رمضــان در بخــش 
ج قیمــت، عــدم صــدور صــورت حســاب، تقلــب  عــدم در

کــم فروشــی بــوده اســت. و 

2۱۵00فقره بازرسی از اصناف در ماه مبارک رمضان

رفع   صورت جلسه  اصناف،  اتاق  ماهنامه  به گزارش 
و  ارزیابی  ح  طر اجرای  زمینه  در  مشکات  و  موانع 
صدور مجوز بهره برداری از سامانه های پایش تصویری 
سازمان  نماینده  ساالری،  حضور  با  اصناف  اتاق  در 
اتحادیه های  رؤسای  و  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
و  نقره  و  وجواهر  طا  سازندگان  و  فروشندگان  صنف 

هتل آپارتمان داران و مهمان پذیران برگزار شد.
را درخصوص  در این جلسه افشاری صالح توضیحاتی 
کرد و در ادامه ساالری  الزامات اجرای طرح مذکور ارائه 
درباره چگونگی اجرای طرح و صدور مجوز بهره برداری از 

سامانه های پایش تصویری پیشنهادهایی را ارائه داد.
قانونی  موارد  اعام  بر  کید  تأ ضمن  بنانژاد  همچنین 
درخصوص  گفت:  مذکور،  ح  طر اجرای  درجهت 
ح  طر اجرای  درراستای  انجام شده  هماهنگی های 
گامی  بایستی  نیز  ح  طر اجرای  موانع  و  مسائل  رفع  و 

باوجود  اتحادیه ها  شود.  برداشته  اتحادیه ها  ازسوی 
اطاع رسانی  به  نسبت  انجام شده،  اطاع رسانی های 
ح  طر اجرای  بر  کید  تأ و  صنفی  واحدهای  به  مجدد 
از اجرای قانون  کنند و در صورت عدم تمکین  اقدام 
عواقب آن به عهده متصدی واحد صنفی خواهد بود.
ح است: کلیه متصدیان  مصوبات این جلسه به این شر
سامانه های  نصب  به  اقدام  که  صنفی  واحدهای 
باید  کرده اند،  خود  صنفی  واحد  در  تصویری  پایش 
ع وقت نسبت به اخذ مجوز از مرجع ذی ربط  در اسر
تصویری  نظارت  سیستم های  ارزیابی  همچنین  و 
بهره برداری  مورد  امنیتی  چک لیست های  اساس  بر 
متصدیان  از  دسته  آن  برای  اتحادیه ها  کنند،  اقدام 
که قصد تجهیز واحد  واحدهای صنفی فاقد سیستم 
صنفی خود به سامانه پایش تصویری را دارند، قبل از 
نصب و راه اندازی سیستم نسبت به ارسال درخواست 

اتحادیه  به  بر اساس مشخصات دوربین  واحدصنفی 
حفاظتی،  سیستم های  الکترونیک،  خدمات  صنف 
کمیته پایش تصویری  ایمنی جهت اخذ مجوز نصب از 

کنند. اقدام 
اقدامات  گزارش  ارائه  به  نسبت  اتحادیه ها  همچنین 
و  افراد  فعالیت  به  توجه  با  کنند.  اقدام  اتاق  به 
راه اندازی  و  نصب  زمینه  در  غیرمجاز  شرکت های 
واحدهای  متصدیان  تصویری،  پایش  سامانه های 
دارای  مجاز  صنفی  واحدهای  و  شرکت ها  از  صنفی 
الکترونیک،  خدمات  صنف  اتحادیه  از  کسب  پروانه 
اجرای  در  آسان بر  و  ایمنی  حفاظتی،  سیستم های 
اجرای  از  پس  اتحادیه ها  کنند،  استفاده  خود  پروژه 
به  نسبت  خصوصی  به صورت  اطاع رسانی  مراحل 
ح درخصوص  برگزاری جلسه با شرکت های مجری طر

کنند. قیمت تعیین شده اقدام 

سامانه پایش تصویری، حفظ امنیت شهروندی و صنفی
ح ارزیابی و صدور مجوز بهره برداری از سامانه های پایش تصویری در اتاق اصناف مشهد آغاز شد طر

در طول ماه مبارک رمضان در مجموع 
که تعداد  گرفت  21۵00فقره بازرسی صورت 

گزارش تخلف از واحدهای  19۶۵فقره فرم 
صنفی تنظیم شد.



ماهنامه اتاق اصناف مشهد 23شماره هفتم . اردیبهشت و خرداد نودوهشت

تأمین اجتماعـی   سـازمان  کـه  بـود  کارگـر  هفتـه 
باالخـره تکانـی بـه خـود داد تـا بـر تـراژدی صف های 
شـلوغ پایـان دهد و به سـمت ارائه خدمـات به صورت 
که  الکترونیکـی بـرود. در »طـرح ملـی دکتـر نوربخـش« 
نام گـذاری  ایـن سـازمان  نـام مدیرعامـل پیشـین  بـه 
شـده، قـرار اسـت عمده خدمـات تأمین اجتماعـی در 

بسـتر صفحـات وب آنایـن بـه مـردم ارائـه شـود.
ح، خدمـات غیرحضوری سـازمان  بـا اجـرای ایـن طـر
افزایـش  ح  طـر  65 بـه   35 از  اجتماعـی  تأمیـن 
از  خدماتـی  می تواننـد  متقاضیـان  کـه  اسـت  یافتـه 
بازرسـی  درمانـی،  دفترچـه  درخواسـت های  قبیـل 
حقوقـی  فیـش  و  احـکام  مشـاهده  و  کارگاه هـا  از 
کننـد. بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران را پیگیـری 

خدمـت  راه انـدازی  از  سـال  ابتـدای  در  خبـر  ایـن 
مـی داد  اطـاع  ایـران  بیمـه ای  صنعـت  در  نوینـی 
جمعیـت  ازدحـام  از  مـردم  خاصـی  نویدبخـش  کـه 
کنـون  ا و  بـود  تأمین اجتماعـی  سـازمان های  در 
دردسـترس  آن  آزمایشـی  نسـخه  سـامانه،  در 
داریـم  سـعی  مـا  اینجـا  در  کـه  اسـت  بیمه شـدگان 

بیندازیـم. آزمایشـی  نسـخه  ایـن  بـه  نیم نگاهـی 
سـازمان  غیرحضـوری  خدمـات  درگاه  درحال حاضـر 
eServices.tamin.ir آدرس  بـه  تأمین اجتماعـی 
گرفتـه  قـرار  مـردم  اختیـار  در  آزمایشـی  به صـورت 
دقیقـا  سـامانه  ایـن  در  تأمل برانگیـز  نکتـه  اسـت. 
کارآمـد  آزمایشـی بودن آن اسـت؛ زیـرا هنـوز نسـخه، 
گسـترده  مراحعـان  نیازهـای  بـه  نمی توانـد  و  نشـده 

دهـد. پاسـخ  کامـل  به صـورت 

نگاهی اجمالی به روند ثبت نام در این سامانه
کـد  بیمه شـده  اسـت  کافـی  ابتدایـی  مرحلـه  در 
کنـد )توجـه  ملـی و شـماره  تلفن همـراه خـود را وارد 
صرفـا  واردشـده  همـراه  شـماره تلفن  باشـید  داشـته 
می بایسـت متعلـق بـه شـخص بیمه شـده باشـد(؛ در 
کاربـری، مراجعـه  غیـر این صـورت بـرای فعال سـازی 

الزامـی اسـت. بـه شـعبه 
اسـاس  بـر  ثبت نـام  فراینـد  تکمیـل  بعـد  مرحلـه  در   

اطاعـات شناسـنامه ای و پاسـخ بـه سـؤاالت امنیتی 
کـه در مرحلـه انتهایـی بـرای  گذرواژه هایـی  کـه بـرای 

ورود بـه سـامانه اسـت، ضـروری اسـت.
گام بعـدی اسـت و  تأییـد نهایـی اطاعـات تکمیلـی در 
کاربری  سـپس یـک پیامـک برای فعال سـازی حسـاب 
گر تأیید نشـوید هم پیامک  به شـما ارسـال می شـود و ا
می شـود.  ارسـال  برایتـان  سـازمان  بـه  مراجعـه  بـرای 
گـذرواژه  و  ملـی  کـد  ورود  بـا  شـما  بعـدی  مراحـل  در 

می توانیـد از اقدامـات ایـن سـامانه بهـره ببریـد.
خدمـات  اسـتفاده کنندگان  سـایر  ماننـد  نیـز  مـا 
کـه  کردیـم  اسـتفاده  سـامانه  ایـن  از  بیمـه ای 
ایـن  بـا  ملـی  کـد  واردکـردن  بـا  و  ابتـدا  در  متأسـفانه 
قبـا  شـما  کاربـری  »حسـاب  شـدیم:  مواجـه  پیـام 
بـه  ورود  بـه  قـادر  چناچـه  اسـت،  گردیـده  ایجـاد 
مـدارک  دردست داشـتن  بـا  نمی باشـید،  سیسـتم 
نماییـد.« مراجعـه  شـعبه  نزدیک تریـن  بـه  هویتـی، 

شـما  کاربـری  »حسـاب  پیـام  بـا  مجـدد  تـاش  در 
کـه علـت می توانـد  ایجادشـده ولـی غیرفعـال اسـت 
عدم مالکیت تلفن همراه باشـد. جهت فعال نمودن 
کاربـری بـا دردست داشـتن مـدارک هویتـی  حسـاب 
بـه یکـی از شـعب سـازمان تأمین اجتماعـی مراجعـه 
بـوده  نـام خبرنـگار  بـه  کنیـد. )قابل ذکـر اسـت تلفـن 
بـا  کـه  شـدیم  روبـه رو  نـدارد(«  وجـود  مغایرتـی  و 
سـامانه  بـه  ورود  امـکان  هـم  مسـتمر  تاش هـای 
گـذرواژه  بـار درخواسـت  بـا چنـد  میسـر نشـد؛ حتـی 
بـار  هـر  و  نشـد  امکان پذیـر  آن  واردکـردن  و  جدیـد 

مـی داد. را  اطاعـات  تطابـق  عـدم  اخطـار 
بـا  آزمایشـی  مرحلـه  در  سـامانه  می رسـد  نظـر  بـه 
مـا  خبرنـگار  کـه  اسـت  مواجـه  جـدی  چالش هایـی 
حتـی نتوانسـت یک بـار وارد سـامانه شـود؛ چـه رسـد 

اعام شـده! خدمـت   65 از  اسـتفاده  بـه 
شـایان ذکـر اسـت نرم افـزار موبایلـی در ایـن سـامانه 
نیـز فقـط به صـورت یـک آیکـن نمایش داده می شـود 
و هنـوز فعـال نیسـت؛ پـس نتیجـه می گیریم همیشـه 
سـازمان  بـه  هویتـی  مـدارک  دردست داشـتن  بـا 

کنیـد. مراجعـه  تأمین اجتماعـی 

فرادید/ طرح و برنامه در اصناف

فواید سامانه غیرحضوری بیمه تأمین اجتماعی

با دردست داشتن مدارک هویتی به نزدیک ترین 
شعبه مراجعه کنید

در بازرسی ویژه در فاز اول حدود 72۵0 
گرفته و بیشتر تمرکز  فقره بازرسی صورت 
کاالهای اساسی،  نظارتی در هر دو فاز بر 

امنیت و سالمت غذایی بود.

گزارش تخلف از  تعداد 19۶۵ فقره فرم 
که ارزش آن  واحدهای صنفی تنظیم شد 
8 میلیارد و 4۵3 میلیون و 3۵0 هزار ریال 

بوده و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات 
حکومتی ارسال شد.
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گفت وگو
گفت وگو با مدیران صنفی استان ها

 بــه صــورت مختصــر و بــا اســتناد بــه آمــار و ارقــام 
ً
لطفــا

کنیــد. اتــاق اصنــاف بندرعبــاس را معرفــی 
ــه  ــب 42 اتحادی ــی در قال ــد صنف ــزار واح ــش از 16 ه ببی
هرمــزگان  اســتان  مرکــز  اصنــاف  اتــاق  نظــارت  تحــت 
 1200 از  بیــش  بــا  ک  پوشــا اتحادیــه  و  دارنــد  فعالیــت 
واحــد صنفــی توانســته بیشــترین واحدهــای صنفــی را 

در خــود جــای دهــد.

اتــاق اصنــاف بندرعبــاس چــه ظرفیت هــای منحصــر 
بــه فــردی دارد و بــا چــه چالش هایی رو به رو اســت؟
اســتراتیژیک  و  جغرافیایــی  موقعیــت  بــه  توجــه  بــا 
بندرعبــاس و اســتان هرمــزگان و وجــود مــرز طوالنــی بــا 
کشــور حــوزه خلیــج فــارس و داد و ســتد و تجــارت   5
ســنتی ملوانــان و ُتجــار ایــن منطقــه و همچنیــن واقــع 
اســتان  ایــن  در  شــمال  بــه  جنــوب  ُکریــدور  شــدن 

بندرعبــاس  اصنــاف  اتــاق  دیگــر،  متعــدد  مزایــای  و 
در  همــواره  کشــور،  اقتصــادی  پایتخــت  عنــوان  بــه 
بــودن  مــرزی  امــا  اســت.  داشــته  قــرار  توجــه  کانــون 
کاال  ایــن اســتان و اجــرای قوانیــن مبــارزه بــا قاچــاق 
و حتــی  کســبه  بــرای  نیــز  را  ارز، محدودیــت هایــی  و 
کاال بیــن شــهرهای اســتان  شــهروندان در جابجایــی 

نیازمنــد تدبیــر اســت. کــه  آورده  بــه وجــود 

کاالی قاچــاق  ــودن مســئله  ــه چالشــی ب ــا توجــه ب ب
مدیریــت  بــرای  تدابیــری  چــه  شــما  بندرعبــاس  در 

کرده ایــد؟ اتخــاذ  ایــن موضــوع 
کشــور،  کاال و ارز موجــود در  بیــش از 97 درصــد قاچــاق 
رســمی  مجــاری  طریــق  از  موجــود  آمارهــای  طبــق 
و  می گیــرد  انجــام  شــده  ســازماندهی  صــورت  بــه  و 
کشــور از طریــق مرزهــای  کاالی وارد شــده بــه  انــدک 

از  هــم  آن  البتــه  کــه  ســنتی  شــناورهای  توســط  آبــی 
نظــر اینجانــب مــورد تائیــد نمی باشــد تاثیــر چندانــی 
کشــور نداشــته و می تــوان بــا برنامه ریــزی  در اقتصــاد 
ــرده و  ک ــور  ــش عب ــن چال ــن از ای ــاح قوانی ــح و اص صحی

بــه عنــوان فرصتــی از آن بهــره بــرد.

اتــاق اصنــاف در شــهری مثــل بندرعبــاس بــه عنــوان 
کمکــی بــه رونــق تولیــد  کشــور چــه  شــاه راه ترانزیتــی 

می توانــد بکنــد؟
بــه  توجــه  بــا  بندرعبــاس  در  تولیــدی  واحدهــای 
صــادرات  بخــش  در  شهرســتان  ایــن  ویــژه  موقعیــت 
نقــوش مختلــف  نقــل در  و  امتیــاز حمــل  و  واردات  و 
دریایــی، هوایــی، ریلــی، خــط لولــه و جــاده ای نقــش 
اشــتغال  و  بهــره وری  افزایــش  در  اثرگــذاری  و  مهــم 

دارنــد. کشــور  اقتصــادی  پایتخــت 

از  یکــی  عنــوان   بــه  بندرعبــاس  در  فعالیــت صنفــی 
چــه  ایــران  در  اقتصــادی  تاثیرگــذار  و  مهــم  کــز  مرا
کشــور از جملــه  تشــابهات و تمایزاتــی بــا ســایر نقــاط 

دارد؟ مشــهد 
کانشــهر  بــه عنــوان یــک  کار در بندرعبــاس  کســب و 
بــزرگ و مهــم بــا دارا بــودن امتیازاتــی نظیــر موقعیــت 
کشــور  تجــاری و مــرزی، ایــن شهرســتان را از ســایر نقاط 
متمایــز ســاخته اســت، البتــه مزیــت توریســتی بــودن 
کــه ایــن شــهر بــا  بندرعبــاس از جملــه تشــابهاتی اســت 

ــدس دارد. ــهد مق ــر مش ــا نظی ــهر ه کان ش ــب  اغل

کشــور  بــا توجــه بــه شــرایط ُپــر پیــچ و خــم اقتصــادی 
در ســال 98 هماهنگــی میــان اتاق هــای اصنــاف را تــا 
چــه حــد و بــرای چــه ضــروری می دانیــد؟ نقــش اتــاق 

اصنــاف ایــران را در ایــن زمینــه چگونــه می بینیــد؟
اثبــات  بــه  مهــم  ایــن  گذشــته  در  کــه  همانگونــه 
رســیده اســت ارتبــاط بیــن فعــاالن صنفــی اســتان ها 
کاال  زنجیــره  تکمیــل  در  کشــور  مختلــف  شــهرهای  و 
ســال  در  و  داشــته  مهمــی  نقــش  کشــور  خدمــات  و 
رونــق تولیــد، تقویــت ایــن مهــم می توانــد بــه عملیاتــی 
کــرده و اقتصــاد درون زا  کمــک  شــدن شــعار ســال نیــز 
را بــه منصــه ظهــور برســاند و اتــاق اصنــاف ایــران نیــز 
می توانــد بــا برنامــه و دانــش و البتــه حفــظ انســجام و 
کشــور در راســتای ایــن  اتحــاد بیــن اتاق هــای اصنــاف 

بــردارد. گام  بــزرگ  هــدف 

اتــاق اصنــاف بندرعبــاس ماموریــت  هیئــت رئیســه 
کــرده اســت؟ اصلــی خــود را چــه تعریــف 

کــه بــه  اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان هرمــزگان در ســالی 
در  اســت  شــده  گــذاری  نــام  تولیــد  رونــق  ســال  نــام 
کارشناســان  نظــردارد تــا بــا تکیــه بــر دانــش و تجربــه 
بــر  مدیریتــی  اتــاق،  ایــن  در  فعــال  جــوان  مدیــران  و 
مبنــای پژوهــش و آمــوزش داشــته باشــد و بــا شناســایی 
ــق  ــع، رون ظرفیت هــای موجــود و آســیب شناســی موان
کار در اســتان هرمــزگان را در دســتور  کســب و  و توســعه 

قراردهــد.  کار 

کشور می شناسیم. بندرعباس با حمل سه   که بندرعباس را به عنوان پایتخت اقتصادی  شوخی نیست 
کشور است. بندرعباس  کاال در  کشور در زمینه ترانزیت  کاال، فعال ترین مرز  میلیون و 930 هزار و 781 تن 
به دلیل دارا بودن امکانات مناسب تخلیه و بارگیری و بندر مهم شهید رجایی بیشترین سهم ترانزیت کشور 
کشور با چالش ها  را به خود اختصاص داده است. فعالیت 1۶ هزار واحد صنفی نیز در این قطب اقتصادی 
کیش و قشم به عنوان مناطق آزاد تجاری از لحاظ اقتصادی  و فرصت های بی شماری مواجه است. جزایر 

برای این استان سود سرشاری را به دنبال دارند.
اتاق اصناف  با ماهنامه  اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان در مصاحبه تفصیلی  عبدالمجید جاللی رئیس 
کشور، چالش های پیش روی توسعه و  کار در پایتخت اقتصادی  کسب و  مشهد، با تشریح ظرفیت های 

که در ادامه این مصاحبه را می خوانید. رونق تولید این استان در سال 98را برشمرد، 

گان گفت وگو با رئیس اتاق اصناف مرکز استان هرمز

رونق تولید در پایتخت اقتصادی کشور

کار در بندرعباس به عنوان یک  کسب و 
کالنشهر بزرگ با دارا بودن امتیازاتی نظیر 

موقعیت تجاری و مرزی، این شهرستان را از 
کشور متمایز ساخته است. سایر نقاط 
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ورزش
گزارش کوتاه از نتایج فوتسال جام رمضان

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان اصناف

فروشندگان پوشاک

بازرسی و نظارت اصناف

قفل و کلید

خدمات کامپیوتر

گروه الف

تابلوسازان

تولید کنندگان پوشاک

پتو فروشان

نبات و آبنبات

کاالی خواب

گروه ب

تلفن همراه

اتاق اصناف

لوله و لوازم بهداشتی

بسیج

مشاورین امالک

گروه ج

تعمیرکاران لوازم خانگی 1 

محصوالت فرهنگی الف

خشکشویی

بازرسان صمت

تعمیرکاران لوازم خانگی 2 

گروه د

محصوالت فرهنگی ب

بازرسان صمت
قهرمان جام

اتحادیه تلفن همراه
نائب قهرمان

اتحادیه پتوفروشان
مقام سوم

کاپ اخالق مسابقات »جام رمضان 
اصناف« نصیب تیم »اتحادیه خیاطان و 
ک مردانه« شد. تولیدکنندگان پوشا

که پیوندهای اداری   که برگزاری مسابقات »جام رمضان اصناف« تبدیل به رسمی شده است  حاال ۶ سال می شود 
کت و شلواری را تغییر می دهد و آن ها را بهم نزدیک تر می کند. مسابقات فوتسال  میان فعاالن صنفی و مدیران 
که در آن 20 تیم از  کرد. مسابقاتی  جام رمضان اصناف امسال از دوم خرداد ماه آغاز شد و تا 2۵ خرداد ادامه پیدا 
اتحادیه های صنفی، سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و همینطور اتاق اصناف مشهد حضور داشتند. 

کارگران و سالن ورزشی شهید بابانظر برگزار شد و در انتهای این مسابقات  این مسابقات در محل مجموعه 
رتبه  همراه«  تلفن  »اتحادیه  تیم  همچنین  گرفت.  تعلق  صمت«  »بازرسان  تیم  به  قهرمانی  کاپ 
کاپ اخالق این مسابقات نیز نصیب  دوم را به دست آورد و تیم »اتحادیه پتوفروشان« سوم شد. 

ک مردانه« شد. تیم »اتحادیه خیاطان و تولیدکنندگان پوشا
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یادداشت مهمان
به مناسبت روز ملی اصناف

محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد
کار اصناف است مدیریت شهری پای 

و  امن تریــن  در  تاریــخ  طــول  در  همــواره  اصنــاف 
محوری تریــن جغرافیــای ســرزمین ها قــرار داشــته اند 
از  هیــچ گاه  آن  رونــق  و  بهــروزی  درجهــت  تــاش  و 
کمــان وقــت دور نبــوده اســت. هــرگاه بــازار  چشــم حا
کانش احســاس  کشــور و اهالی ُخرد و  ثبات داشــته، 
کرده انــد. مــرور ایــن مباحــث بدیــن معناســت  امنیــت 
ــه عمــر تاریــخ در  ــی اش ب ــازار و دغدغه هــای اهال ــه ب ک
کــه تــوان اشــتغال زایی مســتقیم بــرای  صــدر اهمیــت بوده انــد. اصنــاف از آن جهــت 
کشــور از ایــن  میلیون هــا نفــر از مــردم را دارنــد و جمعیــت قابــل توجهــی از افــراد یــک 
کاهــش ضریــب جینــی و  مســیر بــه امــرار معــاش مشــغول اند، نقــش بســیار مهمــی در 
کشــور ایفــا می کننــد. از ســوی دیگــر حــدود بــه 90 درصــد  رشــد اقتصــادی متــوازن در 
کل ارزش افــزوده بخــش بازرگانــی ایــران از ســوی آنــان تامیــن می شــود. لــذا وقتــی  از 
کــه نبایــد  از اصنــاف ســخن می گوییــم، بحــث دربــاره چنیــن ظرفیــت بزرگــی اســت 
بــه محــاق فراموشــی ســپرده شــود. در همیــن راســتا دســتگاه های بســیاری نیــز در 
کــه  ایــن زمینــه ســهم  دارنــد و مدیریــت شــهری مشــهد مقــدس نیــز عــزم جــدی دارد 
کنــد. شــکل تکثــر واحدهــای صنفــی  کمــال ایفــا  نقــش خــود را در ایــن زمینــه تمــام و 
و شــیوه عملکردشــان در نظــم و ســامان دهــی، زیبایــی، رونــق و تســهیل آمــد و شــد 
شــهروندان بســیار مهــم اســت. از ایــن رو ایــن حــوزه آمیختگــی بســیاری بــا حوزه هــای 
کــه همــواره  نظارتــی و اجرایــی مدیریــت شــهری دارد. مدیریــت شــهری نشــان داده 
گفــت  آمــاده اســت تــا پــای دغدغه هــای اهالــی اصنــاف بنشــیند و در پــی افزایــش 
وگــو، تفاهــم و درک متقابــل باشــد. مــا از هیــچ تاشــی درجهــت یــاری رســاندن بــه 
کــرد. فرارســیدن  کــه داریــم دریــغ نخواهیــم  اصنــاف بــا توجــه بــه وظایــف و اختیاراتــی 
روز »اصنــاف« را تبریــک می گویــم و امیــدوارم بــا همکاری هــای بیــن دســتگاهی و 
پشــتیبانی از ایــن نهــاد مدنــی مهــم، شــاهد پیشــرفت و بالندگــی در این حوزه باشــیم.

صنعــت،  ســازمان  رئیــس  علیرضایــی؛  راضیــه 
رضــوی خراســان  تجــارت  و  معــدن 

اصناف خط مقدم نبرد اقتصادی

در شــرایط موجــود حــوزه اصنــاف را شــبکه مویرگــی 
ایجــاد عدالــت اجتماعــی و مقاومــت در برابــر هجمــه 
مقــدم  در خــط  فعــاالن صنفــی  خارجــی می دانــم. 
بــا  کــه  هســتند  اقتصــادی  جنــگ  نظــام  پیــاده  و 
و  می کننــد  نــرم  پنجــه  و  دســت  تحریم هــا  مســائل 
گــر همــت فعــاالن صنفــی بــه  کمــر همــت بســته اند. بــدون تردیــد ا بــرای رونــق تولیــد 
کنــون ســطح اشــتغال در  ویــژه تاش گــران عرصــه تولیــد و خدمــات فنــی را نداشــتیم ا
اســتان ایــن چنیــن نبــود. از ســوی دیگــر ایــن عزیــزان در راســتای انتقــال مهارت هــای 
کار نقــش عمــده ای دارنــد. لــذا بــر خود ضروی  کســب و  فنــی و همینطــور مهــارت اداره 
کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد  کــه روز اصنــاف را بــه تمــام بزرگورانــی  می دانــم 

بیشــتری  گرایش هــای  تولیــد  رونــق  ســال  پایــان  در  امیــدوارم  و  می گویــم  تبریــک 
کنیــم و شــبکه های توزیــع هدفمنــد و  بــرای تولیــد ماحظــه  را در حــوزه اصنــاف 

پیشــرفته تری را بــرای تحقــق ایــن هــدف داشــته باشــیم.

علــی رســولیان؛ معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری خراســان رضوی

ضرورت تمرکز بر صادارت

ــع  ــی از واحدهــای صنفــی در بخــش توزی بخــش بزرگ
ــد و در واقــع اصنــاف پل هــای ارتباطــی  فعالیــت دارن
کننــدگان هســتند. از  میــان تولیدکننــدگان و مصــرف 
کننــده حقوق  ایــن رو بایــد بــه صــورت توأمــان اســتیفا 
کننــدگان و تولیدکنندگان باشــند.  همچنین  مصــرف 
اصنــاف نبــض بــازار را در اختیــار دارنــد و پیــش از دیگــران متوجــه تغییــرات و تحــرکات 
کــه اتــاق اصنــاف بــه عنــوان پارلمــان  احتمالــی در بــازار می شــوند. لــذا ضــروری اســت 
کنــار دســتگاه های  کشــور هســتند در  کــه بخــش بزرگــی از اقتصــاد  فعــاالن صنفــی 
گــذاری اقتصادی  گیــرد و در فرآیند سیاســت  دولتــی و بــه عنــوان بــازوان مشــورتی قــرار 
گرفتــن  کشــور و اســتان نقــش پــر رنگــی ایفــا نمایــد. عــاوه بــر ایــن بــا در نظــر  در ســطح 
کشــور تمرکــز اصنــاف بــر مقولــه صــادرات امــری ضــروری اســت.  کنونــی اقتصــاد  شــرایط 
اصنــاف ســهم مهمــی در تولیــد ناخالــص داخلــی دارنــد و بــا تمرکــز بــر مقولــه صــادرات 

کشــور بهبــود ببخشــند. می تواننــد تاثیرگــذاری خــود را در اقتصــاد 

شــکوه میرشــاهی؛ مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایت 
گذاری اســتانداری خراســان رضوی از ســرمایه 

توسعه فعالیت های تولیدی صنفی

کســی  کشــور بــر  بــدون شــک نقــش بــی بدیــل اصنــاف 
ــک  ــدود ی ــی ح ــکل مردم ــن تش ــت و ای ــیده نیس پوش
کــه  پنجــم حجــم اقتصــاد اســتان را شــامل مــی شــود 
گــردش مالــی  حجــم قابــل ماحظــه ای در اشــتغال و 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــل ارتب ــه دلی ــاف ب ــتان دارد. اصن اس
مــردم اهمیــت ویــژه ای در پویایــی اقتصــاد مردمــی دارنــد و مــی بایســت ضمــن توجــه 
گام هــای اساســی بــرای رفــع مشــکات ایــن حــوزه برداشــته  بیشــتر بــه ایــن حــوزه 
گامی  کــه بــه تازگــی در حــال اجراســت نیــز  شــود . حرکــت بــرای ایجــاد 5 شــهرک صنفــی 
مهــم بــرای رونــق بخشــیدن بــه فعالیــت هــای تولیــدی در اصنــاف و برندینــگ تجــاری 
کنــد.  در ایــن مقطــع جنــگ اقتصــادی  کــه بایــد تــداوم پیــدا  و توســعه صــادرات اســت 
کاربــردن هرگونــه ابــزار ناجوانمردانــه ای دریــغ  کــه دشــمنان در میــدان اقتصــاد از بــه 
کــه بــا ســوگیری درســت و حرکــت بــه ســمت تولیــد و  نمــی ورزنــد ایــن اصنــاف هســتند 
کیــد دشــمنان، آرامــش روانــی و  کــردن  کاهــش وابســتگی مــی تواننــد عــاوه بــر خنثــی 
نشــاط اقتصــادی را بــه بــازار برگرداننــد.  اینجانــب ، ایــن روز عزیــز را بــه همــه تاشــگران 
عرصــه تولیــد، توزیــع و اقتصــاد اســتان تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از تاش هــا و 

از مسئوالن   را  گون می شنویم و شبکه مسائل و مشکالت شان  گونا را در رسته های  در طول سال حرف دل مردم درباره اصناف و دیدگاه های فعاالن صنفی 
که برای انجام آن حتی حاضریم  عالی رتبه استان مطالبه می کنیم. برای ما روزنامه نگاران پرسیدن سواالت سخت از مدیران و روشن گیری نوعی وظیفه است 
کمی تریبون را در اختیار مدیران استانی قرار دادیم تا حرف دل شان  ساعت ها پشت درهای بسته بنشینیم و یا یک شماره تلفن را بارها و بارها بگیریم. اما این بار 
را بزنند. از آن ها خواستیم تا پیام خود را به یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی شهر و استان بگویند. پیامی به مناسبت روز و هفته اصناف خطاب به پارلمان این 

گاه تضادهایی هم داشته باشند. کات زیاد و  که شاید در طول سال با آن اشترا بخش یعنی اتاق اصناف مشهد. نهادی 

پیام  هایی از سوی مقامات عالی   رتبه استانی به مناسبت روز اصناف

اتاق اصناف در آیینه مدیران استان
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کمــک بــه رونــق تولیــد،  خدمــات ارزشــمند ایــن قشــر فهیــم و زحمتکــش، در راســتای 
کار قدردانــی مــی نمایــم. کســب و  ایجــاد اشــتغال و ارتقــاء فضــای 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل  ســنجری؛  محمــد 
رضــوی خراســان  اجتماعــی 

نقش اساسی اصناف در اشتغال استان

فعــاالن  و  محتــرم  کســبه  تمــام  بــه  را  اصنــاف  روز 
اقتصــادی  آمارهــای  می گویــم.  تبریــک  حــوزه  ایــن 
در  ســرمایه گذاری  درصــدی   60 تمرکــز  از  حکایــت 
بخــش خدمــات اســتان و ســهم 40 درصدی اشــتغال 
کــه تمامــی فعــاالن ایــن  اســتان در ایــن حــوزه دارد 
بخــش در واقــع فعــاالن صنفــی خراســان رضــوی هســتند. ایــن آمــار نشــان دهنــده 
نقــش بســیار مهــم و اثرگــذار اصنــاف در راســتای ارائــه خدمــات بــه زائــران و مجــاوران 
کــه  جغرافیــای امــام هشــتم)ع( دارد. بــه طــور ویــژه می توانیــم بــه مشــهد مقــدس 
ــازه  ــوروز و در ب ــام ن گاهــی در ای کنیــم،  ــر اســت اشــاره  ــرای 30 میلیــون زائ ســاالنه پذی
کــه ارائــه  کوتــاه جمعیتــی بالــغ بــر 2 برابــر جمعیــت مشــهد وارد شــهر می شــوند  زمانــی 
خدمــات بــه ایــن قشــر عظیــم در مشــهد، پایتخــت معنــوی ایــران بــر عهــده اصنــاف 
کــه بــه مناســبت روز اصنــاف از فعالیت هــای ایــن خانــواده  اســت.  لــذا ضــروری اســت 

ــم. کنی ــکر  ــر و تش ــزرگ تقدی ب

کل میــراث فرهنگــی،  ابوالفضــل مکرمی فــر؛ مدیــر 
گردشــگری خراســان رضــوی صنایــع دســتی و 

رونق صنایع دستی با همکاری اصناف

کــه در ایــن حــوزه بــه  کســانی  روز اصنــاف را بــه تمامــی 
مــردم شــریف اســتان خدمــت می کننــد تبریــک عــرض 
می کنــم. همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم ایــن روز را 
ــوزه  ــه در ح ک ــی  ــال صنف ــزار فع ــه 9 ه ــژه ب ــور وی ــه ط ب
نیــز  می کننــد  فعالیــت  اســتان  در  دســتی  صنایــع 
تبریــک بگویــم. ایــن عزیــزان هنر تولید صنایع دســتی اســتان را ســینه به ســینه حفظ 
کــه برگرفتــه از اصالــت و هویــت تاریخــی هــر منطقــه اســت و بــر اســاس  کرده انــد. هنــری 
گرفتــه اســت. در همیــن راســتا و بــه مناســبت روز  آیین هــای بومــی مناطــق شــکل 
گردشــگری  کــه در ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  اصنــاف اعــام می کنــم 
که ســابقه بســیار  اســتان در تاش هســتیم تا با اســتفاده از ظرفیت اتاق های اصناف 
در بــازار ســوغات اســتان دارنــد، بازارهــای بومــی و محلــی بــرای عرضه محصــوالت این 
ــاق اصنــاف  ــت ات ــا حمای ــد ب ــدون تردی فعــاالن هنــری و صنفــی را تشــکیل دهیــم.. ب
گامــی مهــم  و عرضــه محصــوالت ایــن هنرمنــدان می توانیــم در ســال رونــق تولیــد 
کاالهــای بومــی و فرهنگــی خراســان رضــوی برداریــم. بــرای تشــکیل زنجیــره ارزش 

گــروه بهداشــت محیــط  علی اصغــر حســنی؛ مدیــر 
حرفــه ای دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد

و  بهداشــت  اصلــی  بازوهــای  اصنــاف 
هســتند جامعــه  ســالمت 

که  بــا توجــه بــه اینکــه ســامتی یکــی از مــواردی اســت 
تمامــی افــراد بــه نوعــی در آن دخیــل هســتند؛ جمــع 
بنــدی ســازمان بهداشــت جهانــی در بحــث ســامت 
کــه 75 تــا 80 درصــد عوامــل  نشــان دهنده ایــن اســت 
موثــر در ســامت در حیطــه اختیــارات وزارت بهداشــت نیســت و بــه ســایر ارگان هــا و 
بخش هــای مختلــف برمی گــردد. در ایــن خصــوص می توانیــم بــه واحدهــای صنفــی 
نقــش ویــژه ای بدهیــم، زیــرا هــر یــک از صنــوف بــه جهــت شــغل خــود و بــه دلیــل 
اینکــه ســاعات زیــادی از شــبانه روز را در حــال فعالیــت هســتند، بنابرایــن عــدم رعایــت 
محیط هــای  پرســروصدا،  محیط هــای  در  کار  کافــی،  تحــرک  بهداشــتی،  موازیــن 
کاری ماننــد آرایشــگاه بــه جهــت ایســتادن  گرمایــی ماننــد آشــپزخانه، محیط هــای 
کار بــا مــواد شــیمیایی و مــواد  طوالنــی مــدت و به ویــژه آرایشــگاه های زنانــه بــه دلیــل 
گــذار اســت. بنابرایــن از یــک طــرف ســامت  مختلــف، بــه نوعــی در ســامت افــراد تاثیــر 
کار می کننــد، اهمیــت دارد و موضــوع بعــدی  کــه در ایــن محیط هــا  خــود شــاغلین 
کــه واحدهــای صنفــی بــر ســامت مــردم برجــای می گذارنــد و اثــر  خدماتــی اســت 

ــتوران  ــک رس ــر ی گ ــال ا ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــاوت اس ــوف متف ــغل صن ــه ش ــه ب ــا توج آن ب
ــه  ــه جامع ــی را ب ــان فراوان ــاری و زی ــد بیم ــد، می توان ــت نکن ــتی را رعای ــن بهداش موازی
گاهــی، بــه جــای  گــر یــک نانــوا بــه دلیــل ســهل انگاری یــا عــدم آ کنــد و یــا ا منتقــل 
ــیاری  ــوء تغذیه بس ــبب س ــد س ــد، می توان کن ــتفاده  ــیرین اس ــوش ش ــه از ج ــر مای خمی
از افــراد جامعــه شــود.به همیــن جهــت اصنــاف نقــش زیــادی در توســعه اقتصــادی و 
کلــی اصنــاف بازوهــای  ســامت خــود و بــه تبــع آن، در ســامت جامعــه دارد و بــه طــور 
ــه ارتقــا شــاخص های  ــادی ب کمــک زی اصلــی بهداشــت و ســامت جامعــه هســتند و 

ــد.  ــه می کنن ــامت جامع ــتی و س بهداش

حمیــد بنایــی، رئیــس مجمــع نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی اســتان خراســان رضــوی؛

انقــالب بــر پایــه ایــده اصنــاف بنــا نهــاده 
شــده اســت

و  کشــوری  حــوزه  در  مهمــی  نقــش  اصنــاف 
بــر  انقــاب  دارنــد.  مذهبــی  و  ملــی  مناســبت های 
پایــه ایده هــای اصنــاف بنــا نهــاده شــده اســت و بــرای 
مــردم  زندگــی  و  بــه وضعیــت معیشــت  ســاماندهی 
ــرای ســاماندهی اصنــاف نیازمنــد  ــه اصنــاف توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم. ب ــد ب بای
ــه  ــه از جمل ک ــتیم  ــوف هس ــی و صن ــاالن بخــش  خصوص ــائل فع ــبکه مس ــه ش توجــه ب
گــذاری  وا کار،  و  کســب  مزاحــم  قوانیــن  برداشــتن  و  ساده ســازی  بــه  می تــوان  آن 
بــه  کــرد.  اقتصــاد و... اشــاره  از  کاهــش ســهم دولــت  پروژه هــای ســرمایه گذاری و 
کشــور و بــه ویــژه اشــتغال دارنــد لــذا بایــد  کلــی اصنــاف نقــش مهمــی در اقتصــاد  طــور 

باشــیم. آنــان  زحمــات  قــدردان 

محمدعلــی وکیلــی؛ عضــو هیئــت رئیســه مجلــس 
شــورای اســالمی 

ریــل  اقتصــادی روی خــط  قطــار توســعه 
نیســت

کمــی بــه انحــراف  کــه مســیر توســعه  در جامعــه ای 
توســعه  قطــار  کــه  دارد  آن  از  نشــان  اســت  رفتــه 
کشــور بــر روی خــط ریــل نیســت. صنــوف  اقتصــادی 
کشــور تاثیــر مهمــی در ســبک زندگــی افــراد  و اصنــاف 
کیفیــت زندگــی مــردم را نیــز تغییــر دهنــد.  کــه حتــی مــی تواننــد شــیوه و  جامعــه دارنــد 
البتــه مقاومــت در برابــر تغییــرات در هــر جامعــه ای عامــل عقــب ماندگــی اســت و در 
کننــد و خــود را بــا نظــام هــای جدیــد و  حــوزه بــازار وکســب وکار نیــز صنــوف بایــد تــاش 
کــه بــا  کننــد و بــه اســتقبال تغییــرات برونــد. امیدواریــم  تکنولوژی هــای روز هماهنــگ 
تغییــر نگــرش شــاهد تغییــرات نظامــات جمعــی باشــیم و بــا اســتقبال بــه ســوی تغییــر 
کاهــش تــورم  کــه قطعــا ایــن تغییــرات افزایــش اشــتغال و بهــره وری و  کنیــم چــرا  حرکــت 

کاهــش قیمــت هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت. و 

قوی پنجــه؛  هــادی  محمــد  پاســدار  ســرهنگ 
رئیــس ســازمان بســیج اصنــاف خراســان رضــوی

نظارت مردم بر مردم در اصناف

فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص اصنــاف 
کــه  کســانی  کار بایــد بــرای تمامــی  کســب و  و رونــق 
در حــوزه اصنــاف فعــال هســتند بــه عنــوان شــاخص 
شــرایط  در  شــاخص ها  ایــن  شــود.  گرفتــه  درنظــر 
گشــا باشــد.در  گــره  کنونــی اقتصــاد ایــران می توانــد 
کشــور بایــد اصنــاف  گرفتــن اوضــاع اقتصــادی  راســتای همیــن فرمایشــات و بــا در نظــر 
کــه ایــن اقــدام تاثیــر  کننــد چرا کــردن فاصلــه میــان تولیــد تــا توزیــع تــاش  کوتــاه  بــرای 
کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت می توانــد داشــته باشــند.  کننــده ای در  تعییــن 
همچنیــن اصنــاف بــا تــاش بــرای تقویــت نظــارت مردمــی در میــان خــود، می تواننــد 
ارگان هــای  از  بــدون تردیــد هیچکــدام  کننــد.  کمــک  کشــور  بــه مدیریــت اقتصــاد 
نظارتــی دولتــی بــا بودجــه و امکانــات محــدود نمی تواننــد بــه نحــو شایســته سیســتم 
کننــد و ایــن مهــم تنهــا از طریــق مــردم و فعــاالن حــوزه اصنــاف  کــم  کنترلــی بــر بــازار حا

محقــق می شــود.
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تکنولوژی
نکات مهم پیش از اغاز کسب و کار

گذشته   سال   20 در  قابل توجهی  به طور  اقتصاد 
تجارت  است.  شده  تغییرات  دستخوش 
و  اجتماعی  شبکه های  اپلیکیشن ها،  الکترونیک، 
بزرگ  بسیار  فناوری  شرکت های  مشارکتی،  اقتصاد 
در  تغییراتی  همچنین  و  آورده  وجود  به  را  زیادی  و 
جهان  می توانید  آیا  کرده اند.  ایجاد  زندگی  شیوه 
شبکه های  هوشمند،  تلفن های  گوگل،  بدون  را 
آن هم  تصور  حتی  کنید؟  تصور  آمازون  یا  اجتماعی 
کار دشواری است. تمام این پیشرفت ها طی دو دهه 
پذیرش  و  نوآوری  افتاده است. سرعت  اتفاق  گذشته 
تقاضا حتی  و  افزایش است  به  رو  فناوری های جدید 
و  مهم  معامات  انجام  و  جدیدتر  فناوری های  برای 

مطلوب به وجود آمده است.
جاری  سال  در  نوپا  کسب وکار   330 از  بیش  فقط 
اولیه  عمومی  عرضه  طریق  از   Airbnb و   Uber مانند 
برای  است  قرار  شرکت  یک  سهام  یعنی  اولیه  )عرضه 
نتیجه  شد.  عرضه  شود(  عرضه  بورس  در  بار  اولین 
و  دالر  میلیاردها  ارزش  به  سودی  معامات  این 
نوآوری های  امروز  گر  ا است.  جدید  مشاغل  ایجاد 
وجود  به  سرعتی  چنین  با  کان  معامات  و  جدید 
چه  بشر  آینده،2020برای  دهه  دستاورد  آمده اند، 
اپل  یا  گوگل  نظیر  شرکت هایی  آیا  بود؟  خواهد 
راه اندازی خواهند شد؟ اتفاقات خاص دهه آینده چه 
کرد؟ خواهد  تغییر  افراد  زندگی  چگونه  و  بود  خواهد 

اینترنت در اواسط دهه 90 میادی، در آستانه شروع 
کسب  مشغول  هم  نوپا  کسب وکارهای  بود،  کار  به 
ایجاد  برای  مناسب  فرصت های  از  استفاده  و  درآمد 
پیشرفته  اینترنت  سیستم  و  نوری  فیبر  زیرساخت 
انجام شده در  بازار بودند. تمام کارهای  نیاز  برای رفع 
بعد  دهه  در  که  بود  اتفاقاتی  اساس  و  پایه  زمان،  آن 
جست وجوگر  موتور  تولد  دوران   2000 سال  داد.  خ  ر
عصر  آمازون  قرارداد،  تسلط  تحت  را  بازار  گوگل  بود. 
شرکت  و  کرد  آغاز  را  الکترونیک  تجارت  از  جدیدی 
تلفن های  طریق  از  را  اینترنت  به  دسترسی  هم  اپل 
سال  در  کرد.  میسر  عموم  برای  »آی فون«  همراه 
2010، شبکه های اجتماعی و اقتصاد مشارکتی شروع 
اجتماعی  پدیده  به  تبدیل  فیس بوک  کردند.  کار  به 
از  جدیدی  تصویر   Airbnb و   Uber شرکت های  و  شد 

مسافرت، اقامت و حمل ونقل را ارائه دادند.
 2020 سال  استقبال  به  سرعت  با  حاضر  حال  در 
اتفاق  می رویم. چرخه بعدی نوآوری شاید مهم ترین 
سطوح  تمام  در  نوآوری  سرعت  چرا؟  باشد.  زمان 
در  دیگری  زمان  هر  به  نسبت  فناوری ها  و  است  باال 
می گذارند.  جای  بر  وسیع تری  تأثیرات  تاریخ،  طول 
مقررات  و  قوانین  وضع  راستای  در  هم  قانون گذاران 
برای فناوری ها، دچار دردسر شده اند زیرا فناوری های 
که  قرارگرفته اند  مضرر  فناوری های  مقابل  در  مفید 
موج  و  گرایش ها  ادامه،  در  می شوند.  آسیب  باعث 

که در سال 2020 اتفاق  بعدی نوآوری ها را می خوانید 
پنج  در  روندها  ساده سازی  برای  که  افتاد  خواهد 

بخش مورد بررسی قرارگرفته اند.

ادغام فناوری1 
امروزه فناوری تقریبًا در هر صنعتی نقش مهم اما 
 ،2020 سال  در  دارد.  متفاوتی  تأثیرگذاری  میزان 
فناوری تقریبًا در تمام صنایع بیشتر خواهد شد. یکی 
قرار  استفاده  مورد  بسیار  فناوری  که  زمینه هایی  از 
می گیرد، مراقبت های بهداشتی است. در دهه آینده، 
کارآیی  و  کیفیت  ارتقای  باعث  نرم افزاری  برنامه های 
ساخت  به  همچنین  می شود  بهداشتی  مراقبت های 
دستگاه های جدید برای تشخیص زودرس، مدیریت 
صنایع  سایر  می کند.  کمک  بیوتکنولوژی  و  سامت 
ساز  و  ساخت  و  کشاورزی  تحصیات،  مالی،  ازجمله 
گرفت. نیز تحت تأثیر عمده ادغام فناوری قرار خواهند 

ظهور فناوری های جدید2 
اما  است  قطعی  جدید  فناوری های  ظهور 
را  آرزویشان  سال ها  که  جدیدی  فناوری های 
خواهند  بازار  روانه  و  می پیوندند  وقوع  به  داشتیم 
صنایع  همه  تقریبًا  روباتیک  و  مصنوعی  هوش  شد. 
خودکار  نقلیه  وسایل  داد.  خواهند  قرار  تأثیر  تحت  را 
تبدیل  جدید  واقعیت  یک  به  هوشمند  شهرهای  و 

۵ درس از دهه2020 میالدی برای کسب وکارهای نوپا
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خواهند شد. بیوتکنولوژی یا زیست فناوری با شگفتی 
یک  فقط  دیگر  فناوری ها  این  بود.  خواهد  همراه 
بازارها  از  بسیاری  در  حاضر  حال  در  و  نیستند  نظریه 
نوپا  کسب وکار  صدها  می گیرند.  قرار  مورداستفاده 
ایجاد  برای  فراوان  فرصت های  دنبال  به  به شدت 
همچنین  هستند.  سودآور  و  دائمی  فناوری های 
خواهیم  اینترنت  مانند  فناوری هایی  تکامل  شاهد 

که زمانی فقط در حد تصور بود. بود 

زیرساخت ارتباطاتی جدید3 
اینترنت نسل پنجم یا 5G عامل توانمند سازی 
همراه  تلفن  تکنولوژی  در  جدید  فناوری های 
که به آن ها اشاره شد. 5G اطاعات را بر اساس  است 
به طور  و  کرد  خواهد  پردازش  به سرعت  واقعی  زمان 
و  داده  تغییر  را  موجود  ارتباطات  زیرساخت  کامل 
واقعی  زمان  ارتباط  و  کامپیوتر  به  کامپیوتر  ارتباطات 

بین ماشین ها را فراهم می کند.

کارآفرینی۴  کسب وکارهای نوپا و  جهانی شدن 
تورنتو،  مانند  شهرهایی  سیلیکون ولی،  به غیراز 
راه اندازی  مستعد  و  آماده  هم  آستین  و  آتانتا 
اتفاق در سال 2020  این  نوپا هستند.  کسب وکارهای 
امارات متحده  کامًا جهانی خواهد شد. برای مثال، 
تبدیل  نوآوری  مرکز  به  که  کرده  اعام  به تازگی  عربی 
سفرهای  در  سرمایه گذاران  از  گروهی  شد.  خواهد 
حمایت  جدیدشان  ایده های  و  کارآفرین ها  از  خود 
یک  راه اندازی  برای  کارآفرینان  درگذشته  می کنند. 
که سرمایه  به جاهایی  بودند  کسب وکار جدید مجبور 
دلیل  به  امروزه  اما  کنند،  سفر  داشت  وجود  ایده  و 
کجا  کسب وکار، مهم نیست استعدادها  جهانی شدن 

کرد. هستند، سرمایه گذاران آن ها را پیدا خواهند 

سرمایه گذاری و نقش سرمایه گذاری خطرپذیر۵ 
گذشـته، سـرمایه گذاری خطرپذیـر  در پنـج سـال 
»سـرمایه گذاری  عنوان هـای  بـا  آن  از  )کـه 
نـام  نیـز  کارآفرینـی«  »سـرمایه گذاری  یـا  جسـورانه« 
بـرای  الزم  سـرمایه  تأمیـن  از  اسـت  عبـارت  می برنـد، 
که مسـتعد  کارآفریـن  کسـب وکارهای نوپـا و  شـرکت ها و 
جهـش و رشـد ارزش و البتـه ریسـک فراوانـی اسـت( تـا 
100 بیلیـون دالر در سـال 2018 افزایش یافتـه اسـت. امـا 
کجـا  تـا  آینـده  میـزان این گونـه سـرمایه گذاری در دهـه 
از سـرمایه گذاری  ایـن حجـم  افزایـش می یابـد؟ منابـع 
آینـده  سـال   10 در  آیـا  می شـوند؟  تأمیـن  چگونـه 
بـر  عـاوه  می کننـد؟  ظهـور  جدیـدی  سـرمایه گذاران 
حـد  ایـن  تـا  حاضرنـد  سـرمایه گذارانی  چـه   SoftBank
کـه در مرحلـه اولیـه  آیـا شـرکت های نوپـا  کننـد؟  خطـر 
خواهنـد  پیـدا  را  موردنیـاز  منابـع  هسـتند،  کار  شـروع 
کـرد؟ دهـه 1920 دوران تغییـرات اجتماعـی و سیاسـی 
عمـده  تغییـرات  دوران   2020 دهـه  درحالی کـه  بـود 
حـدودی  تـا  پیش بینی هـا  گـر  ا بـود.  خواهـد  فنـاوری 
هـم بـه وقـوع بپیوندنـد، اهمیت و رونق 10 سـال آینده، 
گذشـته خواهد شـد پس برای اتفاقات  مانند صدسـال 

آماده باشـید. باورنکردنـی  و  هیجان انگیـز 

و   کسـب  شـروع  از  صحبـت  کـه  زمانـی  افـراد  کثـر  ا
کار سـر باز  کاری می شـود، بـه بهانه هـای مختلـف از 
کار  کسـب و  می زننـد. بسـیاری هـم آرزو داشـته اند تـا 
کرده انـد  شـخصی داشـته باشـند امـا خـود را متقاعـد 
کار را ندارنـد، زیـرا  کـه هنـوز آمادگـی الزم جهـت شـروع 
بـه برنامه ریـزی زمانـی مناسـب، هزینـه زیـاد یـا تجربـه 
که هرگز زمان  کافی احتیاج دارند. واقعیت این اسـت 
نمی رسـد  فـرا  کار  و  کسـب  راه انـدازی  بـرای  مناسـب 
کافـی اسـت بـا جـرات و اعتمـاد بـه نفـس دسـت  فقـط 
کار شـوید و بـه نـکات اشـاره شـده در ایـن مقاله نیز  بـه 

کنید. توجـه 
شـما  کار  و  کسـب  بـزرگ  ایـده  کار:  و  کسـب  ایـده 
کاالهایـی  کار، برنامه هـا و  کسـب و  چیسـت؟ از ایـده 
کـه قصـد فـروش داریـد، بـه سـادگی و وضـوح صحبـت 
کاالی خود با سـایر رقبا در  کنیـد همچنیـن بـه تفـاوت 

بـازار، اشـاره ای داشـته باشـید.
 الگوی درآمد: نحوه درآمدزایی چگونه خواهد بود؟ 
کنید. بـرای مثال آیا  کاال و نحـوه بسـته بنـدی فکر  بـه 
محصـول بـا قیمـت ثابـت، خدمـات بـا قیمـت ثابـت و 
مجـوز نـرم افـزار ارائـه می کنیـد یـا اینکـه پیشـنهاد های 
گرفته ایـد؟ آیا قابلیـت درآمد مجدد  متعـددی در نظـر 
زمـان الزم اسـت  کاال وجـود دارد؟ چـه مـدت  بـرای 
کنیـد پـس  کاال را ارائـه و بـرای فـروش آمـاده  تـا اولیـن 
کسـب درآمـد،  احتمـاال می توانیـد در زمـان شـروع بـه 
برنامه ریزی مناسـبی هم داشـته باشید و برای نیازها 
اولیـه  کـه در مراحـل  کنیـد  مالـی طرح ریـزی  گـردش 
کاری بسـیار مهـم اسـت. هیـچ  کسـب و  راه انـدازی هـر 
گـردش مالی موجب شکسـت  عاملـی سـریع تر از نبـود 

کار نمی شـود. کسـب و 
کسـی خواهنـد بـود؟  مشـتریان: مشـتریان شـما چـه 
نامعلـوم  یـا  مبهـم  نبایـد  وجـه  هیـچ  بـه  مـورد  ایـن 
باشـد. هـر چـه هـدف بازاریابـی و بـازار هـدف را واضـح 
و  کـردن  پیـدا  بهتـری در  کنیـد شـانس  تـر مشـخص 
بازاریابـی  کمپیـن  طریـق  از  مشـتریان  بـه  دسـتیابی 
هدفمنـد داریـد. لیسـتی از شـخصیت مشـتریان ایـده 
کـه شـامل مـواردی چـون موقعیـت، سـن، شـغل،  آل 

کنید.  سـطح درآمد، سـرگرمی ها و عایق اسـت آماده 
مراتـب  بـه  را  مشـتریان  بازاریابـی  و  یافتـن  کار  ایـن 
آسـان تر می کند در ضمن مشـتریان متوجه می شـوند 
بـرای شخصیت شـان اهمیـت و ارزش قائل شـده اید. 
کلمـات،  ایـن لیسـت همچنیـن بـه شـما در انتخـاب 
بـرای  مناسـب  روش  و  موقعیـت  لهجـه،  صـدا،  تـن 

می کنـد. کمـک  مناسـب تر،  ارتبـاط  برقـرای 
بـه  را  ارزش  چگونـه  دقیقـا  کنیـد  مشـخص  ارزش: 
کارهایـی الزم اسـت  ارائـه می دهیـد؟ چـه  مشـتریان 
بـه  خدمـات  یـا  محصـول  ارائـه  و  ارزش  تبـادل  بـرای 
اطاعاتـی  اسـت  نیـاز  آیـا  دهیـد؟  انجـام  مشـتریان 
دربـاره تـدارکات حمـل و نقـل داشـته باشـید؟ بـرای 
ارائـه محصـول یـا خدمـات بـه مـکان خاصـی احتیـاج 
از  یـا  اسـت  آنایـن  به صـورت  محصـول  ارائـه  داریـد؟ 
دقیـق  تعییـن  می گیـرد؟  صـورت  اپلیکیشـن  طریـق 
کـرد تا بـرای ارائه  کمـک خواهـد  تبـادل ارزش بـه شـما 
اقدامات الزم جهت معامله و ارائه ارزش به مشتری، 

کنیـد. تامـل 
اعتبار: مهم ترین اقدام پیش از شـروع، بررسـی نظریه 
کـه مشـتریان اقدامـی در  کسـب وکار اسـت. تـا زمانـی 
باقـی  ایـده  یـک  فقـط  ایـده  نکرده انـد،  خریـد  جهـت 
کسـب و  می مانـد و ارزش خاصـی نـدارد. بسـیاری از 
گرفتـن در دنیای  کارهـای نوپـا بـدون مـورد تاییـد قـرار 
کرده انـد. به محض شناسـایی  واقعـی،کار خـود را آغـاز 
کار را از  کسـب و  مشـتریان نهایـی، الزم اسـت تـا ایـده 
گـر بتوانیـد افـرادی  هـر نظـر مـورد بررسـی قـرار دهیـد. ا
محصـوالت  خریـد  بـه  متقاعـد  را  آشـنایان  از  غیـر  بـه 
نابـی  کار  و  کسـب  ایـده  صـورت،  آن  در  کنیـد  خـود 
دارید.گاهـی احسـاس شکسـت، شـما را وادار می کنـد 
کنیـد امـا  کار را بـه بعـد موکـول  کسـب و  تـا راه انـدازی 
کنید عاوه  کاری را انجـام ندهیـد. سـعی  هرگـز چنیـن 
گفته شـده، نظرات و یافته های خود  بر رعایت نکات 
کنیـد. هـر انـدازه میـزان اطاعـات و  را بـا مـدرک ثابـت 
کار بیشـتر  کسـب و  گاهـی شـما نسـبت بـه راه انـدازی  آ
کارهـا  در  باالتـری  نفـس  بـه  اعتمـاد  قطعـا  باشـد 

کـرد. احسـاس خواهیـد 

مهارت های کسب وکار

۵ نکته مهم که پیش از شروع کسب و کار باید بدانید
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سرگرمی
؟؟؟؟؟؟

باشند«   تنها  باید  »ارقام  معنی  به  ژاپنی  عبارت  یک  مخفف  سودوکو، 
آمریکایی  پازل  مجله  یک  در  بار  اولین  برای  بازی  این  چند  هر  است. 
برای  پی گیر  و  مستمر  به طور  آن  انتشار  ولی  یافت  انتشار   1979 سال  در 
نخستین مرتبه بر می گردد به ژاپن در 198۶ و از سال 200۵ این سرگرمی به 
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 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« 4خانـه، »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. 
3. ادوات در این 

معما به هیچ وجه در 
همسایگی هم نیستند 

گوشه ها( )حتی از 
نکته ها:

1. شکل ُپرشدگی 
خانه ها مهم است 

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

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

معمای منطقی است، 
پس موقعیت ها را 

کشف  حدس نزنید! با 
روابط منطقی، ماهیت 

قطعی بعضی خانه ها 
را تعیین و با استناد به 

کم  خانه های معلوم، 
کم ماهیت خانه های 

دیگر را هم مشخص 
کنید. 

که  3. خانه هایی را 
مطمئنید حاوی هیچ 

یک از ادوات نیستند، با 
کنید.  ضربدر مشخص 

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

خال سیاه مشخص 
کنید. 

سودوکو

جواب معماها را در 
انتهای نشریه ببینید. 

ده
سا

کو 
دو

سو
ط

وس
 مت

وکو
ود

س
ت

سخ
کو 

دو
سو

ناویاب 1

ناویاب 2

ناویاب 3

ناویاب

که ریه سمت  آیا می دانید 
راست بیشتر از ریه سمت 

چپ هوا میگیرد!
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افقی: 
 - علوفه جات  از   .2 وام  بازپرداخت   - نهاده اند  نام  این  به  را  تیرماه  اول   .1
در  ذره ای   - درویش  خدای   - شباهت  پسوند   .3 احسان  و  نیکی   - خویشان 
بار خنثی 4. پرچم - فالگیری - صوت پرسش ۵. روش هایی است  اتم دارای 
و  مخاطبان  چشم  و  ذهن  در  را  شرکت  یا  و  خدمت   ، محصول  از  تصویری  که 
 - کرم  شیوه  به  حرکت   .۶ موشواره   - ماندگی  بوی  می کند-  ایجاد  مشتریان  یا 
کوچک دوتایی  گرد خانه خدا - راه نیست! 7. شاداب - نوعی طبل  گردیدن 
عکاسی لنز  نوعی   - شیطان   - جهان  فوتبال  گل زن  برترین   .8 رو  زینت   -
9. نفوذ اینترنتی - از بخش های پنجگانه اوستا - دریایی در شمال اروپا 10. رنگ 
کالم بی پرده 11. دچار اختالالت روحی  و لون - عقیم - حرف همراهی عرب - 
شده - نام ها - نگاه خیره 12. خانه تابستانی - رادار نوع الکترونیکی آن است - 
کردن 14. پهلوان - متانت - پسر مالک  کنون - مساوی - زندگی  پدرمرده 13. تا
گرایش به تشیع به طرز مشکوکی به  که پس از  میلیاردر شرکت ایتالیایی فیات 
با درنظر  و اصناف  بین دارایی  تفاهم نامه  این  تعامل دولت در  قتل رسید 1۵. 

گرفتن شرایط ویژه اقتصادی و بستن مالیاتی متناسب ، بسیار خوب بود.

عمودی:
گویند 2. حاجت و  را  کاال به مصرف کننده  بازا ر - فروش مویرگی   1. بی رونقی 
کاال به قیمتی پایین تر از قیمت  خواسته - تحقیق و تفحص - لنگه در 3. فروش 
مقرر شده در بازار - ابزارکار بنا 4. درخت انگور - حس سامعه - خباز ۵. دایه - 
آشیانه محبت - اهل سنت - سنتی حسنه با هدف داشتن باقیات الصالحات 
باریتعالی صفات  از  و  است  روزی رسان   - زوال  امیل  شاهکار   - معاضدت   .۶
 در محدوده داخل یک بندر یا در 

ً
که غالبا 7. صوت نفرت - قلمرو معینی است 

گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته  مجاورت آن قرار 
و  مکر   - سفته  واخواست   .9 صدمه   - ناخوشایند   .8 گریختن   - شده است 
غ سعادت - روستا 11. فانوس  حیله - آهوی ترکی 10. بخش پلوخور لباس! - مر
ک 12. دهان  دریایی - مایه حیات - خوب و خوش - مار عظیم الجثه خطرنا
گویند 13. منتسب  پرنده - دریای عرب - مجازات هایی پایین تر از حد شرعی را 
به میان روز - لنگه در - زادگاه رازی 14. دشنام دادن - منفک - آشیانه پرنده 
باید  کسب  که یک متقاضی پروانه  ح وجوهی  این طر بادگیرها 1۵. در  - شهر 
کشیدن  کارت  یک  با  و  الکترونیکی  طریق  از  کند،  پرداخت  قانونی  به صورت 

انجام می شود- خودروی بزرگ حمل بار.

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 

تست هوش 1

تست هوش 2

کبریت می توان یک مکعب ساخت... با 12 چوب 

گونه ای  اعداد 1 تا 8 را به 
در خانه های جدول قرار 
که دو عدد متوالی  دهید 

کنار هم قرار نگیرن)منظور 
کنار هم شامل مورب هم  از 

می شود(
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فرادید
گزارش تحلیلی از بازار مسکن

کند معتقدم تا حدود شهریور  کنونی ادامه پیدا  گر روند  ا
ماه قیمت مسکن حدود 20 درصد دیگر کاهش پیدا 
کند و بعد از آن بازار مسکن به ثبات برسد و بعید می دانم 
کاهش قیمت داشته باشیم

کاهش 80 درصدی معامالت مسکن
مشــاهدات و تحقیقــات میدانــی خبرنگار ماهنامه اتاق 
کاهــش معامــات مســکن  کــه  اصنــاف نشــان می دهــد 
شــدید  بســیار   98 خــرداد  بــه  منتهــی  هفتــه   3 طــی 
مســکن  مشــاوران  تخمیــن  اســاس  بــر  و  اســت  بــوده 
ســال  در  مشــابه  دوره  بــه  نســبت  معامــات  تعــداد 
کــرده اســت.  کاهــش پیدا گذشــته حداقــل 80 درصــد 
کاهــش معامات  کثــر فعــان بــازار مســکن علــت اصلــی  ا
وقتــی  معتقدنــد  و  می داننــد   روانــی  جــو  را  بــازار  در 
ــدام  ــد اق ــرای خری ــه ب ــی رود هم ــی م گران ــه  ــکن رو ب مس
مــا  کشــور  در  مــردم  خریــد  رفتــار  واقــع  در  می کننــد. 
کــه در علــم اقتصــاد بــا آن  متفــاوت از آن چیــزی اســت 
کــه قیمــت مســکن  روبــه رو هســتیم. تــا 3 هفتــه پیــش 
افزایــش بــود مــردم بیشــتر خریــد می کردنــد امــا از وقتــی 

ج قیمــت منــع شــدند  ســایت های دیــوار و شــیپور از در
کنــون شــاهد ایــن  کشــیدند و ا مــردم نیــز از بــازار پــا پــس 

ــود هســتیم. رک
ک مشــهد  گفته هــای مشــاوران امــا البتــه بــر اســاس 
کــه در بــازار مســکن فعال شــده بودنــد  کســانی  عمــده 
خانــه اولــی یــا مصرف کننــده نهایــی مســکن نبودنــد. 
تهیــه  بــرای  کــه  پولــی  نهایــت  جــوان  زوج هــای  کثــر  ا
میلیــون   100 حــدود  کننــد  هزینــه  می تواننــد  مســکن 
خریــد  تــوان  جوانــی  زوج  کمتــر  و  اســت  تومــان 
افــرادی  لــذا  دارد.  را  تومانــی  میلیــون   500 آپارتمــان 
ــازار  کنــون از ایــن ب ــد و ا ــازار مســکن فعــال بودن ــه در ب ک
را  نقدینگــی خــود  کــه  بودنــد  کســانی  ج شــده اند  خار
بودنــد.  کــرده  بــازار  ایــن  وارد  گراِن  رفتــار ســودا بــرای 

کــه در بــازار طــا و ارز نیــز شــاهد آن بودیــم. اتفاقــی 

کاهش قیمت تا شهریور ادامه دارد
کــه وقتــی بــازار بــا رکــود مواجــه  تجربــه نشــان داده اســت 
به طورقطــع  می کنــد  پیــدا  کاهــش  تقاضــا  و  می شــود 
کاهــش  را  قیمــت  نیــز  مســکن  عرضه کننــدگان 
کــه  کــه بخشــی از فعــاالن بــازار مســکن  می دهنــد چرا
شغل شــان ساخت وســاز اســت تعهــدات مالــی دارنــد 
کاهــش  و بــرای پرداخــت تعهدات شــان چــاره ای جــز 
ــد. در همیــن راســتا طــی همیــن 2 هفتــه  قیمــت ندارن
آخــر خردادمــاه قیمــت مســکن حداقــل 10 تــا 15 درصــد 
گفــت بــا ایــن  کــرده اســت. لــذا می تــوان  کاهــش پیدا
نهاده هــای مســکن دچــار  و  ارز  بــازار  کــه  پیش شــرط 
کنــد  کنونــی ادامــه پیــدا  تکانــه جــدی نشــود، و رونــد 
ــا شــهریورماه قیمــت مســکن حــدود 20 درصــد دیگــر  ت
کنــد و بعــد از آن بــازار مســکن بــه ثبــات  کاهــش پیــدا 

کاهــش قیمــت بعیــد خواهــد بــود.  برســد 

دیدگاه اساتید دانشگاه درباره بازار مسکن
گــروه اقتصــاد دانشــگاه  دکتــر تیمــور رحمانــی، اســتاد 
تهــران نیــز چنــدی پیــش دربــاره آینــده بــازار مســکن 
ــل  ــه عوام ــت: ازجمل گف ــن  ــاد این چنی ــای اقتص ــه دنی ب
می تــوان   98 ســال  در  مســکن  بــازار  برجهــت  اثرگــذار 
بــه نحــوه سیاســت گذاری در حــوزه تحریــک تقاضــای 
اینکــه  به طورمعمــول  کــرد؛  اشــاره  مســکن  بخــش 
مســکن  بخــش  در  تقاضــا  تحریــک  سیاســت های 
چگونــه تدویــن و اجرایــی شــود در ایــن زمینــه مؤثــر 
اســت؛ از ســوی دیگــر موضــوع تحــوالت بیرونــی و روابط 
کشــورها به طورقطــع در بازارهــای اقتصــادی  بــا ســایر 
ازجملــه بــازار مســکن نیــز منعکــس می شــود؛ ایــن در 
کــه چگونگــی تحــوالت ســایر بازارهــا نیــز بــر  حالــی اســت 
ــود  ــورت رک ــت؛ در ص ــذار اس ــکن اثرگ ــازار مس ــوالت ب تح
بــه  نقدینگــی  ورود  انتظــار  می تــوان  ســهام،  بــازار  در 
بــازار مســکن و زمینه ســازی بــرای ایجــاد رونــق در ایــن 
کرد.بــا ایــن حــال تحــوالت بــازار مســکن  ح  بــازار را مطــر
و  از عوامــل اســت  از مجموعــه ای  در ســال 98 متأثــر 
ــوان  ــل نمی ت ــدودی از عوام ــداد مح ــا تع ــک ی ــا ی ــا ب تنه
جهــت ایــن بــازار را تغییــر داده یــا بــر آن اثــر تعیین کننــده 

ــت. گذاش ــای  ــر ج ب
مرکــزی  بانــک  کارشناســان  از  بوســتانی،  رضــا  دکتــر 
رســانه ها  بــا  گفت وگویــی  در  نیــز  اســامی  جمهــوری 
گفــت: بــا توجــه بــه رشــد  دربــاره آینــده بــازار مســکن 
کــه  گذشــته، انتظــار مــی رود  قیمــت مســکن در ســال 
مســکن وارد دوره رکــود شــود. ایــن رکــود بــه دلیــل ایــن 
کاهــش  کــه تقاضــای مســکن بــه دلیــل  خواهــد بــود 
کــرد و همچنیــن  درآمــد واقعــی خانوارهــا افــت خواهــد 
بازدهــی اســمی مســکن از محــل اجــاره نیــز بــه دلیــل 
بــا  افزایــش محــدود درآمــد اســمی خانوارهــا متناظــر 
افزایــش قیمــت مســکن )هزینــه ســرمایه گذاری اولیــه( 
کــه مســکن  نخواهــد بــود. پــس بایــد انتظــار داشــت 
بــه  اســت  ممکــن  البتــه  شــود.  رکــودی  دوره ای  وارد 
دلیــل شــوک طــرف عرضــه )افزایــش هزینه هــای تولیــد( 
قیمت هــا بــه مقــدار محــدودی افزایــش یابنــد ولــی ایــن 

افزایــش تنهــا می توانــد مقطعــی باشــد.

کنون که این گزارش به رشته تحریر درمی آید، حدود 3 هفته است که بازار مسکن از آن تب وتاب خانه مان   ا
که باعث شد بهای مسکن در برخی نقاط مشهد افزایش 300 درصدی را هم  سوز افتاده است. تب وتابی 
کند و این افزایش برنامه ریزی های بسیاری از شهروندان را برای خانه دار شدن به خیالی خام و دور  تجربه 
کرد. سمت وسوی قیمت و نبض فروش آپارتمان طی هفته های آتی، مهم ترین پرسش  از دسترس تبدیل 
ج از این بازار( است. برآیند  ح در بین فعاالن بازار ملک و حتی دسته ای از تقاضای بالقوه )افراد خار مطر
کنون ظرفیت »تغییر فاز« در بازار معامالت خرید آپارتمان وجود دارد  نگاه  صاحب نظران نشان می دهد هم ا
و مشروط به حفظ وضعیت مهم ترین پارامتر بیرونی اثرگذار بر این بازار، تغییرات از ابتدای فصل اصلی نقل 
ثبات  آستانه  در  ملک  بازار  پیش بینی،  این  براساس  می شود.  ردیابی  قابل  )تابستان(،  ملکی  انتقاالت  و 
کاهش یافته؛ ضمن آنکه  نسبی قیمت ها قرار دارد و تقاضای مصرفی به دلیل تضعیف قدرت خرید، به شدت 
کرده است. بنابراین انتظار  گرانه )خرید و فروش های مکرر( نیز نسبت به ماه های قبل افت  تقاضای سودا
کارشناسان شرط تحقق  کامل شود.  می رود حجم معامالت با افزایش روبه رو نشود و بازار وارد دوره رکود 
این پیش بینی را عدم مواجهه »دالر« با شوک  های قیمتی عنوان می کنند. »بازار ارز« در این دوره، بیشترین 
خ تورم  گروه های تقاضا داشته است. نر نقش را در جهت دهی به جو روانی بازار مسکن و تأثیر بر رفتار همه 

کتور بعدی اثرگذار معرفی شده است. و تسهیالت مسکن دو فا

گزارش تحلیلی ماهنامه اتاق اصناف از آینده بازار مسکن در روزهای آغازین رکود

کاهش ۱0 تا ۱۵ درصدی بهای مسکن در مشهد
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