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محمــد رضــا مــس فــروش 29 ســال ســابقه اجرایی 
در کارنامــه خــود دارد، معتقــد اســت اکنــون امــام 
ــوف  ــام رئ ــم آن ام ــادر حری ــده ت ــا او را طلبی رض
مشــغول کار شــود. او بخــش اصیــل خصوصــی را 
امانتــدار و کارگــذار بســیار قــوی و توانمنــد خوانــده 
ــتهای  ــوب سیاس ــد در چارچ ــی توان ــه م ــت ک اس
نظــام بــه دولــت کمــک نمایــد، بــا او بــه گفتگویــی 

مفصــل نشســته ایــم کــه خواندنــی اســت...
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مهندس
 محمود بنانژاد

کســب وکارهای صنفــی  ادبیــات اخــاق و رفتــار در 
متأثــر از ارزش هــای اخاقــی بــوده و ریشــه در اخــاق 
کار در مدیریت  دارد، همچنیــن عدم توجه به اخــاق 
کــه دارای ارزش هــای  واحــد صنفــی در جامعــه ی مــا 
اخاقی غنی می باشــد، می تواند معضاتی بزرگ برای 
برنــد و واحد صنفــی آن به وجــود آورده حتی منجر به 

نابودی آن شود.
قبــال  در  را  مــردم  اجتماعــی،  انتظــارات  افزایــش 
بی اخاقی حســاس تر نموده و بی توجهی به این حقوق 
و عــدم رعایــت اصــول اخاقــی در برخــورد بــا مشــتریان 
کــه  عملکــرد فــرد صنفــی و در  مشــکاتی را بــه بــار آورده 
نهایت موفقیت واحد صنفی را تحت تأثیر قرار   می دهد. 
کار ضعیــف بر نگرش افراد نســبت به  همچنانکــه اخــاق 
شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده و می تواند بر عملکرد 

گروهی و سازمانی اثر بگذارد.  فردی، 
کنند، اخاق را به بســتر  فعــاالن اقتصادی باید تاش 
کــم  کســب وکار بــر فرهنــگ حا کســب وکار بازگرداننــد تــا اصــاح و بهبــود اخــاق 
کســب وکار،  گذاشــته و در نتیجــه اخــاق موفــق درحــوزه ی   بــر تشــکلها تأثیــر 

مسئولیت پذیری در قبال مشتری، جامعه و مردم را به ارمغان آورد. 
معمــوال درراســتای رونق تجــارت داخلی وخارجی بســیاری از مســائل مثل 
که در ایــن میان از مســئله ی صفات  کیفیــت مــورد توجــه قرار می گیــرد  برنــد و 
اخاقــی بــه عنــوان یکــی از مهمترین مســائل در بهبود  و حتــی افزایش تجارت 

خارجی غافل مانده ایم.
امروزه ســازمان ها خود را درگیر مســئله ای به نام معمای اخاقی می بینند، 
کــرد، زیرا مرز  کارهای درســت را تعریف  کارهای خاف و  یعنــی یکبــار دیگــر باید 
کارهای ناپســند و خاف از بین رفته اســت  کارهــای خــوب و پســندیده و  بیــن 
که الزمه ی  تفکیک این دو ایجاد شــرایط مناســبی در راســتای فاصله ی بین 

هنجار و ناهنجار در سطح جامعه است. 
کســب وکارها بــه شــمار  کنونــی صفــات اخاقــی حلقــه ی مفقــوده  در عصــر 
کســب وکارها می تواننــد بــا رعایــت صفات اخاقــی مانــع از تضعیف  می آمــده و 

ارزش ویژه برند خود شوند.
بررسی شرایط فعلی بازار نشان می دهد مدیران با هوش اخاقی باال سهم 
که این امر همان  مناســبی از بازار داشــته و ارزش برند آنان رو به افزایش اســت 
کار اســت. شناســایی مولفه هــای محیطی  کســب و  توجــه بــه صفــات اخاقی 
موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری،انتخاب های زیادی را پیش روی سازمان ها 
نمی گــذارد در یــک تقســیم بندی ســاده، دو مســیر پیــش روی ســازمان ها قرار 
خواهد داشــت. یک مسیر برخاســته از رویکرد منفعانه و یک مسیر، برخاسته 

از رویکرد فعال سازمان ها خواهد بود.
در رویکرد منفعانه یا به تعطیلی بنگاه اقتصادی و خروج از بازارمنجر شــده 
کردن همان برنامه های قبلی، با چنگ  و یا باید به سوختن و ساختن و دنبال 

و دندان، ادامه داد.
امــا رویکــرد فعــال، مســیر متفاوتــی را پیــش روی شــما قــرار می دهــد،» برند 
که باید برای رسیدن به آن در رویکرد فعال مدیران سازمان ها  سازی دوباره «، 
یک بار دیگر به بررســی و بازنگری ســازمان در ارتباط با چشم انداز ، ماموریت ، 
اهداف، خط مشی ها، اســتراتژی ها، ارزش ها و برنامه های سازمانی پرداخت، 
که باید به صــورت لحظه ای در  بــه همیــن جهت یکــی از مهمترین موضوعــات 

گیرد صفات اخاقی برند شماست. مورد برند مورد بازنگری قرار 

مقام معظم رهبری:سرآغاز
اصناف مؤمن، بازرگانان متدین و چهره هاى انقالبى، بایستى در 
اساســى ترین میدان ها - یعنى میدان اقتصادى - در خدمت به 
اهداف دولتى، اسالمى و نظام انقالبى حضور فعال داشته باشند.

یادداشت مدیرمسئول

بازنگری صفات اخالقی و توسعه برند 

 رئیس اتاق اصناف
 مشهد

جمله های مدیریتی:

و  تفکــر  بــه  اســتراتژیک،  برنامــه  بــه  پرداختــن  جــای  بــه 
ایده های استراتژیک روی آورید.
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بــازار، یکــی از مهم ترین ابداعات بشــری برای 
بــه  رفــع نیازهــا، احتیاجــات و ضروریــات مــردم 
گذر زمان و پیچیده تر  شــمار می رود. همزمان بــا 
بــرای  تعاریفــی  کســب وکار،  فرآیندهــای  شــدن 
تبییــن جایــگاه بــازار و واحدهــای فعــال آن بیان 
شد. یکی از این تعاریف، دکان داری و پاچال داری 

که قدمتی دیرینه دارد. اســت 
کاال  صنــوف از قدیــم االیام جایگاهی بــرای ارائه 
که  گرفتــه بودنــد  و خدمــات بــه مشــتریان  در نظــر 
گســترده  بــه پاچــال و پیشــخوان معــروف شــد. بــا 
بیشــتری  اهمیــت  از  پاچــال داری  بازارهــا،  شــدن 
برخــوردار شــد و  نــزد فروشــندگان و مشــتریان  در 
کنــون قــرن ها از  کــرد. ا کم کمجایــگاه خــود را پیــدا 
تعریــف پاچــال در دکان ها می گذرد و مــا همچنان 
شــاهد مانایی و پویایی ایــن جایگاه در واحدهای 

هستیم.  صنفی 
کیفیت بخشــی این  مانایــی پاچــال از دیریــن تــا به امــروز را بایــد در 
کــه پاچــال، نقطــه  کــرد. از آنجایــی  کســب وکارها جســتجو  جایــگاه بــه 
بــه شــمار می رفــت، صاحبــان  بــا مشــتری  فروشــنده  ارتبــاط  نهایــی 
کــرد. ایــن فرایند  کســب وکار را بــه بهبــود و ارتقــای روابــط تشــویق می 
ابتــدا بــه صــورت غریزی و ســپس به شــکل هدفمند از ســوی صاحب 
که در جایگاه پاچــال داری قرار می گرفت، دنبال  واحدصنفــی یــا فردی 

می شد.
 از دیگــر نــکات قابــل توجــه در پاچــال داری، مشــترک بــودن ایــن 
که  جایــگاه در فرهنــگ هــا و بازارهــای مختلــف اســت. تفاوتــی نــدارد 
کســب وکار شــما در چــه مختصــات جغرافیایی واقع شــده باشــد؛ مهم 

کســب وکار است. که رفتار پاچال دار آیینه تمام نمای آن  این اســت 
پاچال داری از دیدگاهی دیگر، شمشــیری دولبه است. این شمشیر 
گــر بــا احترام و حفظ رعایت حقوق مشــتری صیقل داده شــود، نقطه  ا
کســب درآمد بیشتر به شــمار می رود. در  ای برای بازگشــت مشــتری و 
گــر این شمشــیر بــدون تدبیر از غــاف خویش بیــرون آید،  مقابــل نیــز ا

مشــتری را از برقراری داد و ســتد جدید منصرف می کند.
گــر بخواهیــم پاچــال داری را با توجه بــه اقتضائات امــروزی تعریف   ا
که مردم را به ســوی  کنیم، به نوعی از مدیریت فروش دســت می یابیم 
بنــگاه اقتصــادی و واحد صنفــی معتمدتــر هدایت می کند. بــه عبارتی 
کســب وکار را به یک فرد هنرمند در  دیگر پاچال داری می تواند صاحب 
که قواعــد و اصول حرفه ای بازار را  عرصــه مدیریت فروش مبدل ســازد 

به دقت رعایت می کند.           
تبلیغــات  و  مشــتری مداری  بازاریابــی،  رقابتــی،  مزیــت  کــه  حــال 
گرفتــه انــد، بایــد نقشــی فراتــر  کله پاچــال داری جــای  هدفمنــد در شــا
کــه بتوانــد در ابعــاد فرهنگــی،  کــرد. نقشــی  از فــروش بــرای آن تعریــف 
اجتماعــی و بازخــوردی تاثیــر بگــذارد و بیانگــر اهمیت پاچــال داری در 

مدیریت فروش باشد.

بنیان گذار انقالب اسالمی ایران

گران فروش ها  اصناف و بازاری ها باید با محتکران و 
کنند مبارزه 

یادداشت سردبیر

پاچال داری و مدیریت فروش

هادی مخملى
 اتحادیه

 فروشندگان
 فرش دستباف
وموادمصرفى

ضرب المثل اسپانیایی:
غ   برای پختن یک املت خوشمزه حداقل باید یک تخم مر
را شکســت. تفســیر: بدون صــرف هزینه بــه نتیجه مطلوب 
دست نخواهی بافت . معادل ایرانی : بی مایه فطیر است.
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میــزان ورودی زائــر به اســتان در 4 ماه ابتدایى ســال 97،  17 میلیون و 233 
که این میزان در مدت مشــابه ســال جاری 18 میلیون و  هزار و 312 نفر بوده 
که در مجموع 3.11 درصد افزایش را نشان مى دهد. 72 هزار و 64 نفر است 

گفتگو با معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی در خصوص خدمات سفر به زائران
 در فرهنگ میزبانی

ستاد سفر استان

راهنمونهشدنمشهددرکشورازاصنافمیگذرد

وجــود بارگاه امام رضا)ع( در مشــهد موجب شــده 
ســاالنه به طور متوســط 30 میلیون زائر به این شــهر 
کنــار زیــارت، اقتصــاد، فرهنــگ و  کننــد امــا در  ســفر 
گــره خورده  خیلــی از مســائل دیگــر به نیز ســفر زائران 
اســت. ایــن تعداد زائر در مشــهد یــک فرصت طایی 
کــرده تــا آن را تبدیــل بــه یکی از  بــرای مشــهد ایجــاد 
کشــور و حتی خاورمیانــه در حوزه  بهترین شــهرهای 
کنــد امــا قضیــه بــه همین راحتی نیســت  گردشــگری 
از  یــک  هــر  تــاش  جامــع،  و  متمرکــز  برنامه ریــزی  و 
ارگان هــای مربوطــه و همــکاری و هماهنگــی میــان 

نهادها را می طلبد.
استانداری خراسان رضوی به عنوان مرجع اصلی 
گردشگری همه ساله تاش  استان در زمینه زیارت و 
می کنــد وضعیــت حضــور زائــران در مشــهد را بهبــود 
بخشــیده و میــزان ماندگاری آنــان را افزایش دهد اما 
کــه بتواند به  ایــن نهــاد به بــازوان اجرایــی نیــاز دارد 
کند. یکی از این بازوان  وظیفه خود هرچه بهتر عمل 

اتاق اصناف است. 
که  در حقیقــت این اصنــاف و اتحادیه ها هســتند 
ارتبــاط نزدیکی با زائر دارنــد و بخش اعظمی از ماجرا 
بــه این بخــش از جامعه ارتبــاط دارد. البتــه از طرفی 
چــون اتاق اصناف عضو ســتاد خدمات ســفر اســتان 

کار نیــز در اختیــار آن اســت.  اســت، بخــش بزرگــی از 
بنابرایــن برای اینکه ببینیم اصناف در این حوزه چه 
کننــد، به ســراغ محمد صادق  نقشــی می تواننــد ایفا 
زائــران  امــور  مدیریــت  و  هماهنگــی  معــاون  براتــی، 
گفت وگو  اســتانداری خراســان رضوی، رفته  و با او به 

گفت وگو در ادامه می آید: پرداختیم. مشروح این 

    بــا توجــه بــه اینکــه اســتان مــا هــر ســال پذیــرای 
خیــل عظیمی از زائران اســت، لطفا آمــاری از تعداد 
زائــران به این اســتان در ســال جاری و تفــاوت آن با 

سال های گذشته اعالم بفرمایید؟

بگویــم  بایــد  ابتــدا  در 
اصنــاف  حــوزه  فعــاالن  کــه 
طــول  در  بســیاری  زحمــات 
ایــام  در  ویــژه  بــه  ســال 
بایــد  و  می کشــند  تابســتان 
تاش هایشــان  تمــام  از 
گذشــته به طور  کنــم. آمــار جمعیتی ســال  قدردانــی 
کلــی، 32 میلیــون و 901 هــزار و 705 ســفر بــه مشــهد 
کــه از این تعــداد 2 میلیون و 473  را نشــان می دهــد 
هــزار و 752 نفــر از طریق فــرودگاه بین المللی شــهید 

از  نفــر   311 و  هــزار   766 و  میلیــون   3 هاشــمی نژاد، 
از  نفــر  راه آهــن، 5 میلیــون 226 هــزار و 819  طریــق 
طریــق وســایل نقلیــه عمومی جــاده ای و 21 میلیون 
و 434 هزارو 823 نفر با خودوری شــخصی به استان 
که  کرده انــد. البتــه قابــل توجه اســت  و مشــهد ســفر 
گذشته به این  حدود 3 میلیون زائر خارجی نیز سال 

شهر آمده اند.
بخــش  در   96 ســال  بــه  نســبت  گذشــته  ســال 
ســفرهای ریلی و خودورهای شــخصی از رشــد خوبی 
برخوردار بود اما میزان اســتفاده از فرودگاه و خطوط 
کاهــش  جــاده  ای  عمومــی  نقــل  و  حمــل  و  هوایــی 
کلی، میزان ورود زائر در ســال  داشــته  اســت. به طور 
97 به نسبت سال 96 حدود 4 درصد افزایش داشته 

است.
میــزان ورودی زائــر بــه اســتان در 4 مــاه ابتدایــی 
که  ســال 97،  17 میلیون و 233 هزار و 312 نفر بوده 
ایــن میزان در مدت مشــابه ســال جــاری 18 میلیون 
کــه در مجموع 3.11 درصد  و 72 هــزار و 64 نفر اســت 
میــزان ورود  نشــان می دهــد. همچنیــن  را  افزایــش 
مســافران و زائــران به مشــهد مقدس در ســال 97 در 
4 مــاه اول 12 میلیــون و 369 هــزار و 539 نفــر بــوده 
کــه در ســال 98، این تعداد بــه 13 میلیون و 8000 نفر 
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رســیده است؛ یعنی ســفرها به مشهد در سال جاری 
1.6 درصد رشد به همراه داشته است.

    بــا توجه به اینکه یکی از اعضای ســتاد خدمات 
ســفر اتــاق اصنــاف اســت؛ نقــش ایــن مجموعــه در 
وار بــه مشــهد را چگونــه  مدیریــت صحیــح ســفر ز

ارزیابی می کنید؟

نقــش اصناف و اتحادیه ها پــس از پیروزی انقاب 
و  بــوده  مهــم  و  پررنــگ  زمینه هــا  تمــام  در  اســامی 
که جای تقدیر و تشــکر دارد. در حوزه زیارت،  هســت 
جمعیتــی حــدود 30 میلیــون نفــر زائــر بــه اســتان و 
که بخــش عظیمی از آن هــا در رابطه  مشــهد می آینــد 
کنون  مســتقیم بــا اتحادیه هــا و اصنــاف هســتند و تا
امــا  داشــته  وجــود  ارتبــاط  ایــن  از  نســبی  رضایــت 
که در ســال 98 به دنبال آن هستیم »شهر  سیاســتی 
کشوری« است. در جهت دستیابی به  سالم و نمونه 
این هدف، در همه ابعاد، مشهد باید به عنوان شهر 
که نیاز است اقداماتی  کشــوری شناخته شــود  نمونه 
گیرد. بنابراین بــرای تحقق آن  در این راســتا صــورت 
بایــد نقــش اصنــاف و اتحادیه هــای مــا پرررنگ تــر از 
گر همان رویه پیشــین را پیش  گذشــته باشــد؛ یعنی ا
کنیم.  بگیریــم، نمی توانیم به این هدف دســت پیدا 
بنابرایــن قســمت اعظــم این مســاله به عملکــرد این 

دوستان در صنوف مختلف بازمی گردد.
امیدواریــم بــا ایفای نقشــی پررنگ تــر و عملیاتی تر 
ایــن  بــه  اتحادیه هــا  و  اصنــاف  تمــام  ورود  و  شــدن 
که ارتباط مستقیم با زائران دارند، در جهت  موضوع 
تحقــق این هــدف، به ویژه ارتقــای فرهنگ میزبانی، 
که این مساله جزو برنامه های اصلی  موفق شویم چرا 

استان است و در ستاد خدمات سفر و در بخش های 
مختلــف بــه دنبال آن هســتیم. در این مســیر بخش 
کار بر عهده اصناف و اتحادیه هاســت. البته  بزرگــی از 
کــه اتاق  در ایــن زمینــه جلســات متعددی داشــتیم 

اصناف حضوری پررنگ و تاثیرگذاری داشته است. 
علی ابــن  حضــرت  والدت  کــه  کرامــت  دهــه  در 
بــا  مــا  توســط  اقدامــات شــاخصی  موســی الرضا)ع(، 
همراهــی ســایر نهادهــا انجام شــد. در حــوزه اصناف 
که به  گذاشــتیم  نقش مهمی را بر عهده اتاق اصناف 
کمیته تحت عنوان »کمیته  کرد. یک  خوبی آن را ایفا 
کردیم و  کرامت را فعال  اصنــاف و بازاریان« ویژه دهه 
گذاشــته شــد  مســئولیت آن را بــر عهــده اتاق اصناف 
کــه به خوبــی از عهده این مســئولیت برآمــد. البته با 
کمیته بود و   توجه به اینکه اولین ســال فعالیــت این 
که باید و شاید، مسائل  کمی داشــتند، آنطور  فرصت 

پیش نرفت.
کار  که تمــام اصناف ما پای  تقاضای ما این اســت 
گســترده ای را شــامل می شــود  بیاینــد. اصناف حوزه 
کــه می توانــد در ایــام شــادی و حــزن و اندوه مــردم را 
کرامت برای اولین  کند. امسال هم در دهه  همراهی 
کردیم و در ســال های آتی این  کمیته را فعال  بار این 
برنامــه را ادامه خواهیم داد. امیدواریم حوزه اصناف 
در تمــام مراســمات مذهبــی نقــش خود را بــه خوبی 

کند.  ایفا 

    در حال حاضر همکاری های شما و اتاق اصناف 
در حــوزه مدیریت خدمات ســفر چگونه اســت و در 

چه حوزه هایی این همکاری صورت می گیرد؟

بــا توجــه بــه اینکــه شــهر مشــهد از ظرفیــت بــاال 
گردشــگری  و منحصــر بــه فــردی در حــوزه زیــارت و 
برخــوردار اســت، همــه بخش هــا باید از ایــن ظرفیت 
که ســاالنه به طور متوســط  بــه خوبــی بهره برنــد چرا
30 میلیــون نفــر وارد مشــهد می شــوند و ایــن، یــک 
که اولین  فرصت طایی بشمار می رود. درست است 
هدف زائران، زیارت امام رضا)ع( است اما پس از آن، 
گردشگری، فرهنگی  کن تفریحی،  زائران به ســراغ اما
کــه در ســطح اســتان و شــهر وجــود دارد،  و تاریخــی 

می روند.
ســایر  در  ظرفیــت  ایــن  کــه  اســت  توجــه  قابــل 
اســتان ها وجــود نــدارد و مشــهد مزایــای اجتماعــی، 
اقتصــادی و فرهنگــی بســیاری را در اختیــار داشــته 
کــه می طلبــد، بخــش اصنــاف و اتحادیه هــای مــا بــا 
کان  برنامه ریــزی متمرکــز و مطابق با سیاســت های 
اقتصــادی  راســتای  در  پررنگ تــری  نقــش  اســتان 
گردشــگری  کــردن بخــش اقتصاد زائــر، ســوغات زائر، 
کرده و در جهت رفاه حال  سامت و مذهبی و... ایفا 
کننــد. البته ما نیــز در حــوزه ماندگاری  زائــران تــاش 
که برخی  زائــران برنامه ریزی هایــی را انجام داده ایــم 
نیــز در مرحلــه  بــار نشســته و برخــی دیگــر  بــه  از آن  
برنامه ریزی  و یا اجراســت. در واقع تمام این مســائل 
کــه بتوانیم محیط و شــهر را برای  بــه این بازمی گردد 
کشوری آماده سازیم. دستیابی به شهر نمونه و رتبه 

    برنامه هــای آینــده اســتانداری و ســتاد خدمــات 
اصنــاف  اتــاق  بــا  بیشــتر  همــکاری  بــرای  ســفر 
ایــن  نحــوه  از  زائــران  ارزیابــی  و  چیســت  مشــهد 

خدمات رسانی ها چگونه بوده است؟

تعریــف  زیــارت  بخــش  در  امســال  کــه  سیاســتی 
یعنــی  اســت؛  زائــران  حقــوق  رعایــت  کرده ایــم، 
خــط قرمــز مــا حقــوق زائــران اســت و خوشــبختانه 
صــورت  راســتا  ایــن  در  مطلوبــی  برنامه ریزی هایــی 
گرفته و در این خصوص دســتگاه ها برنامه های خود 
کرده انــد. اتــاق اصنــاف نیــز بــه عنــوان عضو  را اعــام 
ســتاد خدمات ســفر مــا برنامه هایی را در ایــن رابطه 

کرده است. تدوین 
هــدف اصلــی مــا تکریــم، رضایت منــدی و رعایــت 
بــا  کــه امیدواریــم  زائــران و مجــاوران اســت  حقــوق 
نحــوه  ماننــد  زمینه هایــی  در  اصنــاف،  برنامه هــای 
کارآمد بازار  کیفیــت محصــوالت و مدیریــت  برخــورد، 
کند  کــه امــروزه حــرف اول را می زنــد، به خوبــی عمل 
ج شــده و شــکلی  کــه بــازار از حالــت ســنتی خــار چــرا 
گرفته است. به همین جهت  مدرن و امروزی به خود 
ضــروری اســت از فناوری هــا روز دنیــا و فعالیت هــای 
که در مســاله بازاریابی و ارائه خدمات  دانش محوری 
و محصوالت انجام می شــود، بهره برد. حوزه اصناف 
کــه البته این  کند  نیــز بایــد به این مســاله ورود پیــدا 

کان افتاده اما باید بیش از پیش باشد.  کما اتفاق 
چشــم انداز و برنامه هــای توســعه زیارت خراســان 
رضــوی تا ســال 1404 دســتیابی به آمــار جمعیتی 40 
میلیون نفری زائر و 200 میلیون شــب خواب در ســال 
که با تحقق این چشم انداز یک منبع درآمدی  است 
پایــدار در شــهر ایجــاد خواهد شــد و مدیریت اصناف 
کثر  کند تا حدا مــا می تواند از این طریــق برنامه ریزی 

بهره برداری از این ظرفیت انجام شود.
ایــن رضایــت نســبی مربــوط بــه مــا نیســت بلکــه 
کــه بــه مشــهد مقــدس ســفر  رضایــت زائرانــی اســت 
که  کرده انــد. در واقــع ایــن رضایــت بازخوردی اســت 
زائــران از طریق نظرســنجی، پژوهش هــای میدانی و 
کرده اند و مــا برگرفتــه از نظر  آمارگیــری بــه مــا منتقــل 
زائــران در ایــن رابطه اظهار نظر می کنیــم. با توجه به 
که داریــم، طبیعی  گســتردگی و تنــوع حضــور زائرانــی 
که اصناف باید در این زمینه برنامه ریزی هایی  است 
در حوزه هایــی ماننــد آمــوزش زبــان، زمینه ســازی و 
کــن برای زائران خارجــی و...را انجام  آماده ســازی اما

دهد. 
خراســان رضوی در حــال حاضر با توجــه به اینکه 
ارگان هــای  و  نهادهــای  میــان  هماهنگــی  و  تعامــل 
حکومتی وجود دارد، این مســاله یک فرصت طایی 
به وجود آورده است. به همین جهت اقداماتی در 4 
که منحصر  الی 5 ماه ابتدایی سال جاری انجام شده 
به فرد بوده؛ یعنی خراســان رضوی به عنوان استانی 
ح شده است. یکی  کشــور مطر الگو و نمونه در ســطح 
کــه بــه ما در دســت یابی  از ارگان هــای بســیار مهمــی 
که بخش  کــرده، اصناف اســت  کمک  بــه این هــدف 

اعظمی از اقتصاد استان را در اختیار دارد. 
یکی دیگر از برنامه های ســتاد ســفر در سطح ملی 
که در  سفرهای ارزان، آسان و برنامه ریزی شده است 
قالب بسته ای ظرف هفته آینده نهایی خواهد شد و 
پــس از تصویب، جهت اجرا، اباغ خواهد شــد و اتاق 
ح خواهد  اصنــاف نیــز یکــی از بــازوان اصلــی این طــر
بود. البته نهادهای مربوطه برنامه خود در خصوص 
ایــن مســاله را ارائــه داده انــد و اتــاق اصناف نیــز باید 
کند تا بتوان در جهت رشد و  برنامه مورد نظر را اعام 

گام های موثری برداشت. توسعه استان 

 مشهد مزایای اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى 
که مى طلبد، بخش  بسیاری را در اختیار داشته 

اصناف و اتحادیه های ما با برنامه ریزی متمرکز 
کالن استان نقش  و مطابق با سیاست های 

کردن بخش  پررنگ تری در راستای اقتصادی 
گردشگری سالمت و  اقتصاد زائر، سوغات زائر، 

کرده و در جهت رفاه حال زائران  مذهبى و... ایفا 
کنند تالش 
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    اقدامات اتاق اصناف مشهد برای بازرسی ها از بازار در ایام تابستان

در ادامه مدیر نظارت و بازرسی اصناف خراسان رضوی 
با اشــاره به ایام پیک زائر در مشــهد و افزایش ســفرها به 
این شــهر به تشــریح اقدامات مدیریت نظارت و بازرسی 

اتاق برای نظارت بر بازار پرداخت.
امیــر دلــداری بــا اشــاره بــه نقش اتــاق اصناف مشــهد 
کــرد: اتاق  در ســتاد خدمــات ســفر خراســان رضــوی اظهار 
اصنــاف یــک پایــگاه دائم در ســتاد خدمات ســفر در اختیــار دارد 
که سیاســت گذاری آن چند شــاخص دارد. در حوزه بازرســی و نظارت ما با ســتاد 
همــکاری می کنیــم. همچنین امســال با توجه به تعداد باالی زوار در ســال جاری 
گذشــته 25 درصــد افزایش  میــزان شــکایات از واحدهای صنفی نســبت به ســال 

داشته است. 
کــرد: برنامــه  مدیــر نظــارت و بازرســی اصنــاف خراســان رضــوی خاطرنشــان 
که پس از تعطیلی  زمان بندی ما برای تابستان مشتمل بر یک برنامه نظارتی بود 
مــدارس در تابســتان آغــاز شــد. از ســوی دیگــر چند مناســبت در تابســتان وجود 
که موجب افزایش حضور زائر در مشــهد می شــد. از همین رو این مســاله  داشــت 
که از ابتدای تیر ماه آغاز شد و تا 15 مهر ماه  نیازمند یک برنامه جامع نظارتی بود 

ادامه خواهد داشت. 
کرامت از 13 تا 23 تیر ماه برگزار شــد.  ح دهه  وی ادامه داد: طی تابســتان، طر
بــا توجــه به ازدیاد زائر در آن ایام، اولویت بازرســی های ما در مناطق اطراف حرم، 
خصوصــا در منطقــه ثامن، بــود. همچنین یک پایگاه نظارتــی ثابت در آن منطقه 
کاری  که در همه ایام سال فعالو در این ایام نیروهای آن پایگاه و ساعت  دایر شده 
کارشناســان اتحادیه های صنفی نیز اســتفاده  آن افزایــش یافــت و از ظرفیت ویژه 

کارشناسی تر شود.  شد تا بررسی ها و ارزیابی ها 
دلداری خاطرنشان کرد: در مناطق اطراف حرم مطهر بیشتر تمرکز بازرسی های 
گشت های مشترک نیز در صنف های  کاالهای اساسی بود.  ما در حوزه سامت و 
مربــوط بــه آبمیــوه و بســتنی و فروشــگاه های ســوغات شــامل زعفران، خشــکبار، 
کاری، هدف ما این  آجیل و آبنبات تمرکز بیشتری داشت. همچنین در ایام پیک 
گیرد. این اولویت ها  کمترین زمان ممکن صورت  که رســیدگی به شکایات در  بود 
همچنان ادامه دارد و تا پایان تابستان نیز در همین حوزه برنامه های مان متمرکز 

خواهد بود.
مدیــر نظــارت و بازرســی اصنــاف خراســان رضوی با اشــاره بــه فرا رســیدن ایام 
که فــاز نخســت آن از 31 مرداد  گفــت: طرحــی نیز بــرای این ایام آغاز شــده  محــرم 
تــا 9 شــهریور ماه اســت. در این ایام بــه جهت افزایش برگزاری مراســمات مذهبی 
کاالها بیشــتر مورد اســتفاده قرار می گیرد. به همین منظور در حال برقراری  برخی 
غ، برنج، شکر، روغن و...  گوشــت، مر کاالهایی مانند  هماهنگی هایی هســتیم تا 
در بازار فراهم شــود و مشــکلی در بازار از جهت تامین و قیمت آن به وجود نیاید. 
در حوزه ســامت نیز نظارت ها در این ایام بر نانوایی ها، اغذیه و پیتزافروشــی ها، 
رســتوران ها و بســتنی و آبمیوه فروشــی ها در منطقــه ثامــن و اطــراف شــهر بیشــتر 
ح نیــز در 10 روز ابتدایی ماه محــرم خواهد بود تا در  خواهــد شــد. فــاز دوم این طر

ایام اوج عزاداری ها حضور داشته و تعطیلی نخواهیم داشت. 
که از ابتدای مرداد ماه برای پایش  ح ویژه دیگری نیز داریم  کرد: طر وی اضافه 
ظروف یک بار مصرف اجرا خواهد شد. در این ایام استفاده از این ظرف ها بیشتر 
کرد تــا قیمت آن ثبات داشــته و در دســترس  کنتــرل  کــه بایــد بــازار آن را  می شــود 
که به صورت جدی از 15 شــهریور آغاز خواهد  ح دیگر ما برای این ایام  باشــد. طر
کفش  کیف،  ک،  کــه در حوزه پوشــا ح نظارتی آغاز ســال تحصیلی اســت  شــد، طر
کرد: برگزاری نمایشــگاه عرضه مســتقیم  کید  و لوازم التحریــر خواهــد بوددلداری تا
که نظــارت بر غرفه ها و حضور در این نمایشــگاه نیز  کاالی پاییــزه نیز قطعی شــده 
کارشناســان  کار مــا خواهــد بــود. یکــی از اقدامات ویــژه ما اســتفاده از  در دســتور 
که همکاری  اتحادیه هــای صنفــی برای تخصصی تر شــدن بازرســی ها بوده اســت 
گشــت های مشــترک ما امســال بیشــتر از  گرفــت. همچنیــن  خوبــی بــا مــا صــورت 
گذشــته بوده و در این حوزه تعزیرات حکومتی، ســازمان دام پزشکی، اداره  ســال 
بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی و... بــا ما همــکاری خوبی داشــته اند و تاش 
ح ها تا انتهای شهریور  گشت ها امسال بیشتر و بهتر انجام شود. این طر شده این 
ح های نظارتی برای لوازم التحریر تا 15 مهر ماه  ادامه خواهد داشت. همچنین طر

ادامه خواهد یافت. 
کــرد: ایــن برنامه ریزی ها در  مدیــر نظــارت و بازرســی اصناف خراســان رضــوی بیان 
حوزه های مختلفی است اما اولویت کاری ما بیشتر در بخش منطقه ثامن متمرکز است.
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آموزش

گاهی مخاطبین صنفی توسعه آ

ای  رســته  عنــوان  بــه  همــواره  آمــوزش 
مطمئــن در جهت بهبــود عملکرد ســازمان ها 
که  گرفته اســت  و حل مشــکات مدیریتی قرار 
نبــود آن یکــی از مشــکات اساســی و حــاّد هــر 

سازمان است.
جایــگاه و وظایف محوله وفــق قانون نظام 
صنفــی به اتاقهای اصنــاف، وظایف اجتماعی 
که این امر  و اقتصادی آنها را مشــخص نموده 
گســتردگی جامعه مخاطبین این  نشاندهنده 

تشکل صنفی است.
ح جامع  برنامه آموزشی مدون با عنوان طر
کــه بــه همــت اتــاق اصنــاف مشــهد  آموزشــی 
کمیســیون نظــارت ارســال  برنامه ریــزی و بــه 
گاهی مخاطبین،  گردید، در راســتای  توسعه آ
تغییــرات محیــط  شناســایی شــرایط جدیــد، 
کی، انســانی و فنی  کار، افزایــش مهارتهای ادرا
کمک در جهت تحقق اهداف آموزشــی اتاق  درآنهــا، ارتقــاء بهــره وری و 

اصناف مشــهد و اتحادیه های صنفی تحت پوشــش خواهد بود.

موضوعــات آموزشــى مــورد نیاز همچــون آموزش مــاده  27،23،12 و 
28 قانــون نظام صنفى و آئین نامــه های اجرایى مربوطه، دوره های 
گرافیــک، آئیــن نــگارش، قوانین  آموزشــى office، فتوشــاپ، موشــن 
کار و تأمیــن اجتماعــى، آمــوزش تحریــر دفاتــر و رســیدگى بــه پرونــده 
های مالیاتى ازجمله موضوعات آموزشــى مورد نیاز بازرســین هیئت 
که  مدیره، مدیران اجرایى و حسابداران اتحادیه های صنفى است 
گرفته  براســاس اولویــت و عمومیت آنها با توجه بــه تعامالت صورت 
با ســازمان فنى و حرفه ای در راســتای اجرایى نمودن این آموزشــها 

اقــدام و بــه زودی به مرحله ی اجرا در خواهد آمد.

از  بــا مشــارکت معاونــت پیشــگیری  کارگاههــای آموزشــی  همچنیــن 
وقــوع جــرم دادگســتری و بــا همــکاری جمعیــت همیــاران ســامت مهر 
گری در رفع  هشــتم با موضوعاتی همچون اصاح ذات البین و میانجی 
اختافــات، ویژه روســای اتحادیه های صنفی، پیشــگیری از آســیبهای 
اخاقی و اجتماعی، آســیبهای ابزارهای نوین ارتباطی و فضای مجازی 
کارگاه آمــوزش قراردادهــا  ویــژه ی نائــب رئیــس اتحادیــه هــای صنفــی، 
ک و نمایشــگاهداران  و عقــود معیــن بــه اصنــاف مرتبــط در حــوزه امــا
اتومبیل، بررســی وضعیت عملکرد آموزشی اتحادیه هادر راستای تحقق 

ح جامع آموزشــی اصناف و...  برگزار شد.  طر

 سید محمود میر
محمدی

کمیسیون  رئیس 
 آموزش و پژوهش

اتاق اصناف مشهد
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کننده های پودری(    نرخنامه تصویبی اتحادیه ابزار فروشان مشهد )خاموش 

* پودر مصرفی از نوع درجه یک و دارای اســتاندارد از قرار هر کیلو گرم به نرخ روز به قیمت های پیشــنهادی افزوده 
می شود

گاز مصرفیوزن خاموش کننده پودریردیف
اجرت

و لوازم مصرفی
جمع کل به ریال

1.5005850060.000یک کیلویی1

3.00072.00075.000دو کیلویی2

5.00075.00080.000سه کیلویی3

7.000103.000110.000چهار کیلویی4

10.000120.000130.000شش کیلویی5

1220.000140.000160.000 کیلویی6

2540.000230.000270.000 کیلویی7

5080.000340.000420.000 کیلویی8

100160.000520.000680.000 کیلویی9

کرایه مشهد    نرخنامه اتحادیه صنف موسسات خودرو سواری 

نرخ تصویبی )ریال(شرحردیف

35.000ورودی1

1.572هر 200 متر2

7.860هر کیلومتر3

1.543تاخیر در هر دقیقه4

92.580تاخیر در هر ساعت5

15%درصد افزایش نرخ شب از ساعت 32 الی 6 بامداد6

مصوبات کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی

نرخ گذاری
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خ مصوب اتحادیه صنف حمل و نقل درون شهری مشهد 1398    نر

رسته های )پیک ، باربری ، مسافربری(

هزینه هر ساعت اضافی )ریال(هزینه ورودیه )ریال(نوع وسیلهردیف

وانت بار پیکان تا یک تن1
2150.000 ساعت اول 350.000

وانت بار مزدا یک تن2

2150.000 ساعت اول 500.000وانت نیسان3

3200.000 ساعت اول 900.000خاور معمولی )فلزی و چوبی(4

3300.000 ساعت اول 1.100.000خاور شاسی بلند 5911

2220.000 ساعت اول 600.000مینی بوس عادی6

2360.000 ساعت اول 850.000مینی بوس ویژه کولر دار7

3480.000 ساعت اول 1.800.000اتوبوس کولر دار معمولی8

3600.000 ساعت اول 2.200.000اتوبوس کولر دار ویژه 27 نفره9

به ازای هر کیلومتر اضافهتا شعاع 3 کیلومتر 55.000پیک موتوری10
3.000

خ نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی    نر

مبلغ )ریال(وزن )گرم)نوع پختردیف

1206.600نیم باگت1

20011.000باگت2

40022.000باگت3

1508.250همبرگری4

بر اساس نرخ هر گرم خمیر به قیمت 55 ریالنان لقمه ای5

مصوبات کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی

نرخ گذاری
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خ مصوب خدمات آموزش و آزمون تئوری و عملی پایه 1 و 2 و 3      نر

آموزشگاه های تعلیم رانندگی مشهد

   نرخنامه مصوب خشکشوئی و لباسشوئی سال 98

سال 98 )ریال(شاخصردیف

12/900/000تعرفه خدمات آموزش تئوری و عملی پایه یکم1

9.600.000تعرفه خدمات آموزش تئوری و عملی پایه دوم2

6.000.000تعرفه خدمات آموزش تئوری و عملی پایه سوم3

2.000.000تعرفه خدمات آموزش تئوری و عملی موتور سیکلت4

اطو )ریال(خشکشوئی و اطو )ریال(شرح خدماتردیف

200.00085.000کت معمولی1

100.00040.000شلوار ساده2

100.00050.000شلوار لی و کتان3

100.00050.000پیراهن مردانه4

150.00070.000مانتو ساده5

150.00070.000چادر مشکی معمولی6

150.00070.000کاپشن ساده بهاری7

25.00015.000پرده توری ساده (هر متر مربع)8

40.00020.000پرده پارچه ای (هر متر مربع)9

300.000100.000پالتو،بارانی،اورکت10

200.000پتوی یک نفره

250.000پتوی دو نفره

مصوبات کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی

نرخ گذاری
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روایت

گفتگو درباره چالش های عرضه مواد غذایی در فضای مجازی، صدور مجوزها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

سالمت و امنیت غذایی

که قصد فعالیت تجاری در فضای مجازی را دارد باید  فردی 
کسب مجازی بگیرد.   نماد اعتماد الکترونیک و پروانه 

که زندگی مردم را تحت شعاع خود قرار داده است، عاوه بر اینکه مشاغل جدید در بستر فضای مجازی شکل  با پیشرفت فناوری و توسعه اطاعات و ارتباطات 
کرده و نسبت به ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های خود اقدام نموده اند. گرفته، بسیاری از مشاغل قدیمی نیز به این فضا رسوخ 

کرده است، از تبعات ناشی از مشکاتی مانند  تاثیر فضای مجازی بر زندگی مردم انکارناپذیر است، عاوه بر اینکه موجبات صرفه جویی در وقت و هزینه را فراهم 
که اقتضای زندگی شهری است نیز می کاهد. آلودگی هوا و ترافیک 

گســترش دامنــه فعالیت های خود و پاســخگویی بــه ذائقه و  نفــوذ فضــای مجــازی در زندگــی مــردم، فعــاالن اقتصــادی و صنــوف را به اســتفاده از این فضا برای 
درخواست مشتریان سوق داده است لذا عرضه کنندگان مواد غذایی یا غذاهای آماده، پاسخ به سفارش های مردم را از طریق فضای مجازی دنبال می کنند.

که به طور مســتقیم با ســامت جامعه در ارتباط اســت، نظارت بیشــتر بــر این عرصه را  امــا خطــرات یــا تهدیدهای ناشــی از عرضه مواد غذایی در فضای مجازی 
کند و هم نظارت و تصمیم گیری در  که هم دایره فعالیت فعاالن فضای مجازی را مشخص  می طلبد، این نظارت نیازمند پشتوانه قانونی یا شیوه نامه هایی است 

مواجهه با تخلف را برای دستگاه های نظارتی آسانتر نماید.

عرضهآنالینغذا،فرصتیاتهدید؟

ونیک بــرای فعالیت تجاری در      نمــاد اعتماد الکتر
فضای مجازی

کارشــناس اداره بازرگانی داخلی ســازمان صنعت، 
نــوع  دربــاره  رضــوی  خراســان  تجــارت  و  معــدن 
که به فعاالن اقتصادی برای عرضه مواد  مجوزهایــی 
گفت: به  غذایــی در فضــای مجــازی صادر می شــود، 
موجــب آییــن نامــه اجرایــی مــاده 87 قانــون نظــام 
کــه قصــد فعالیــت تجــاری در  صنفــی یــک متقاضــی 
فضــای مجازی را دارد باید نماد اعتماد الکترونیک و 

کسب فضای مجازی بگیرد. پروانه 
بــرای  متقاضــی  افــزود:  بــان  طاحونــه  مهــدی 
دریافــت دو مجــوز مزبــور بایــد در ابتــدا ســایتی بــرای 
کرده باشــد، ســپس  انجام فعالیت های خود تعریف 
به ســایت مرکز توســعه تجــارت الکترونیــک در تهران 
کرده و در آنجا تقاضای خود را برای دریافت  مراجعــه 

کند. مجوز را اعام 
توســعه  مرکــز  فنــی  کارشناســان  کــرد:  بیــان  وی 
تجارت الکترونیک پیشــنهاد متقاضــی برای دریافت 

مجوز را به لحاظ فنی بررسی می کنند.
گر مورد پیشــنهادی متقاضی  وی اظهار داشــت: ا
که دریافت  کاال یا خدمت خاصی باشــد  در ارتباط با 
مجــوز از نهــاد خاصــی را بطلبد، متقاضــی باید حتما 
کسب مجوز الزم از نهاد ذیربط، آن مجوز را در  پس از 
کند. سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک بارگذاری 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  در  کارشــناس  ایــن 
گفــت: عرضه مــواد غذایی  تجــارت خراســان رضــوی 
در فضــای مجــازی نیازمنــد دریافــت مجــوز از مرکــز 
بهداشت اســتان است و متقاضی قبل از تقاضا برای 
دریافــت نمــاد اعتمــاد الکترونیــک بایــد حتمــا نظــر 
کارشناســی مرکز بهداشــت را در خصوص مکان تهیه 
که مورد اســتفاده قرار  مواد غذایی و وســایل و ابزاری 

گرفته است، داشته باشد.
اعتمــاد  نمــاد  داشــت:  اظهــار  بــان  طاحونــه 
الکترونیــک بــرای فعالیــت تجاری در فضــای مجازی 
فقط توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک در تهران 
صادر می شــود و سازمان صمت استان هیچ دخالت 

یا مسئولیتی در این زمینه ندارد.
وی اظهار داشــت: براســاس اطاعات مرکز توسعه 
اینترنتــی  ســایت   45 کنــون  تا الکترونیــک،  تجــارت 
کترینگ، فروشــگاه در خراســان  مرتبــط با رســتوران، 
رضــوی نماد اعتمــاد الکترونیکی را بــرای عرضه مواد 
کــرده و در  غذایــی و آشــامیدنی از ایــن مرکــز دریافــت 

استان مشغول فعالیت هستند.

    چالش عرضه مواد غذایی آنالین

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  کارشــناس 
خراســان رضوی بزرگترین چالش عرضه مواد غذایی 
آن دانســت  بهداشــتی  را حــوزه  در فضــای مجــازی 
گفــت: حتمــا بایــد عرضه کننــدگان مــواد غذایی در  و 
فضــای مجــازی مجــوز از مرکــز بهداشــت را دریافــت 
کنند اما بعد از صدور مجوز، نظارت ها بر فعالیت این 

کز اهمیت بیشتری پیدا می کند. مرا
طاحونــه بــان افزود: ابتدا فرد بــرای دریافت مجوز 
از مراجــع ذیصــاح بــه منظــور عرضه مــواد غذایی در 
فضــای مجــازی، همــه الزامــات عرضــه بهداشــتی و 
کرده و اســتانداردها را در تامین فضا  قانونی را فراهم 
کار رعایــت می کنــد تــا بتوانــد مجــوز را دریافت  و ابــزار 
نماید، اما پایداری نســبت به حفظ الزامات و رعایت 
کــه نظــارت هــای  اســتانداردها اصــل دیگــری اســت 

بیشتری را می طلبد.

و به رشد در کسب وکار مجازی     رقابت ر

گــروه بهداشــت محیــط حرفــه ای دانشــگاه  مدیــر 
گفــت: فضای  علــوم پزشــکی مشــهد نیــز در ایــن باره 
کسب وکار در  که حیطه  مجازی دارای شرایطی است 

گسترش است. آن روز به روز در حال 
کســب وکار در فضــای  علــی اصغــر حســنی افــزود: 
کردن بســتر قانونــی آن برای  مجازی مســتلزم فراهم 
صنــوف اســت تا هم اطاع رســانی خوبی بــرای مردم 
داشــته باشــیم و هم مانع سوء اســتفاده سودجویان 

از این فضا شویم.

کســب وکار در فضای  کرد: یکــی از موارد  وی بیــان 
مجــازی مربوط به عرضه کنندگان مواد غذایی اســت 
که به صورت اشخاص حقیقی یا حقوقی در این فضا 

مشغول فعالیت هستند.
کسب وکار برای  وی اظهار داشت: آنچه از این نوع 
مرکز بهداشــت اســتان حایز اهمیت است، بهداشتی 
همچنیــن  و  آن  عرضــه  و  غــذا  تهیــه  فرآینــد  بــودن 
برخــورداری از مجوزهــای قانونــی فعــاالن این بخش 

می باشد.
گــروه بهداشــت محیــط حرفــه ای دانشــگاه  مدیــر 
که  کســانی یا شرکتهایی  گفت:  علوم پزشــکی مشــهد 
در مشــهد نســبت بــه عرضــه مــواد غذایــی در فضای 
کنی  مجازی اقدام می کنند، عرضه غذا را از طریق اما
کــه مجــوز واحــد صنفــی دارنــد،  انجــام مــی دهنــد 
مرکــز  تاییــد  مــورد  آشــپرخانه های  بــا  را  قــراردادی  و 
کــرده و غذای آنهــا را از طریق فضای  بهداشــت امضا 

مجازی به سفارش دهندگان می رساند.
حســنی اظهــار داشــت: آشــپرخانه ها مــورد تاییــد 
مرکــز بهداشــت هســتند و بر آنهــا نظارت می شــود اما 
کاهش  که هزینه ها  کســب وکار ایجاب می کند  فضای 
یابــد، ابزارهــا و تجهیــزات غیرضــرور حــذف شــوند تــا 
بــه  رقابــت  عرصــه  در  غذایــی  مــواد  عرضه کننــدگان 
کیفیت مواد غذایی نیز  موفقیت برســند ضمن اینکه 

حفظ شود.
کــه راه انــدازی آژانس  کــرد: همــان طور  وی بیــان 
کســی داران شــد،  اینترنتی باعث ایجاد رقابت بین تا
فعالیت شرکت ها در فضای مجازی برای عرضه مواد 
غذایــی باعث رقابت بین فعاالن این عرصه می شــود 

گسترش می یابد. و این موضوع خود به خود 

    نظارت بر عرضه کنندگان مواد غذایی

گــروه بهداشــت محیــط حرفــه ای دانشــگاه  مدیــر 
گفــت: ارتبــاط خوبــی بــا اتاق  علــوم پزشــکی مشــهد 
که در اتــاق فعالیت دارند،  اصنــاف داریــم، نیروهایی 

خوش فکر هستند و برای آینده برنامه دارند.
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اصنــاف  اتــاق  داشــت:  اظهــار  حســنی 
دوره هــای آموزشــی خیلی خوبی بــرای فعاالن 

صنفــی برگزار می کند تا صنــوف بتوانند به صورت 
قانونمنــد وارد فضــای مجــازی شــوند اما حذف ســو 
کنندگان نیز در این عرصه توسط خود اتاق  استفاده 

اصناف قابل انجام است.
کــه در مــورد عرضــه مــواد  کــرد: از آنجــا  وی بیــان 
ح  غذایی در فضای مجازی بحث سامت مردم مطر
اســت، مرکــز بهداشــت بــا همــکاری پلیس فتــا موارد 
کرده است. تخلف را شناسایی و با متخلفان برخورد 
کــرد: بــا ایــن حــال بــه دلیــل ماهیــت  وی اضافــه 
زائرپذیــری شــهر مشــهد و حساســیت در خصــوص 
حفــظ ســامت مــردم، تخلــف در زمینــه عرضــه مواد 
کمتــر اســت زیــرا  غذایــی نســبت بــه شــهرهای دیگــر 
کــم بوده و  فضــای نظارتــی بیشــتری در این شــهر حا

کاهش داده است. درصد خطا را 

     تعطیلی 310 مکان عرضه مواد غذایی به ســبب 
غیربهداشتی بودن

گــروه بهداشــت محیــط حرفه ای دانشــگاه  مدیــر 
علوم پزشــکی مشــهد با اشــاره بــه ثبت مــوارد تخلف 
گفت: مرکز پاســخگویی ســامت 190 شکایاتی را ثبت 
کــه ایــن شــکایات هــم از واحدهای  کــرده بــه طــوری 
کســب وکار رایــج و هــم در مــورد  صنفــی بــه صــورت 

کسب وکار فضای مجازی بوده است.
حسنی اظهار داشت: رعایت مسائل بهداشتی در 
عرضه غذا یکی از اولویت های دســتگاه های نظارتی 
از جملــه مرکــز بهداشــت اســت زیــرا آســیب زا بــودن 
واحــد صنفی چــه در فضای فیزیکی و چــه در فضای 

مجازی، سامت جامعه را به خطر می اندازد.
کــرد: از ابتــدای فروردیــن ماه امســال تا  وی بیــان 
کــن مختلــف  22 مــرداد مــاه ، 150 هــزار بازدیــد از اما
حوزه نظارتی مرکز بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی 
کــه 2 هــزار و 484 متخلــف بــه  مشــهد انجــام شــده 
مراجــع قضایــی معرفــی شــدند، 310 مکان به ســبب 
غیربهداشــتی بــودن فضا و بــه خطر افتادن ســامت 

مردم تعطیل شده اند.
کنــار ایــن حفــظ ســامت  وی اظهــار داشــت: در 
که از  شــاغلین نیــز مــورد توجــه بوده اســت به طــوری 
کارت  کنــون 44 هــزار و 899 مــورد  ابتــدای امســال تا
معاینه بهداشــتی برای اصناف صادر شــده اند و طی 
ایــن فرآینــد ســامت جســمی فعــاالن صنفــی غربال 

گری شده است.
کنــون  تا امســال  ابتــدای  از  کــرد:  کیــد  تا حســنی 
صنفــی  واحدهــای  فعــاالن  از  نفــر   576 و  هــزار   61
گواهینامــه بــرای  گرفتنــد و  آمــوزش هــای الزم را فرا
که این آموزشــها در راســتای ارتقای  آنان صادر شــده 
کاهش مخاطرات آن ارائه  شــاخص های بهداشتی و 

شده است.
کنتــرل واحدهای  وی اظهار داشــت: بازرســان در 
عرضه کننــده مواد غذایی نســبت به مجوز داشــتن یا 
نداشــتن آنها دخالتی ندارد و همه واحدها بااستثنا 
کنترل می شوند و در این  به لحاظ شــرایط بهداشتی 
ارزیابی شــرایط بهداشــتی مکان عرضه، شــرایط ابزار 
کیفیــت مــواد غذایــی مــورد  و تجهیــزات و در نهایــت 

بررسی قرار می گیرد.
کرد: از ابتدای امسال تا پایان 22 مرداد  وی اضافه 
ماه هفت هزار و 400 مورد نمونه برداری از مواد غذایی 

سط  تو
مرکــز  بازرســان 

شــت  ا بهد
ســطح  در 

منطقــه 
پوشش  زیر 

ه  نشــگا ا د
پزشــکی  علــوم 

انجــام  مشــهد 
کــه  شــد 
ایــن  نتیجــه 

نمونه برداری 
بــه  منجــر  هــا 
معدوم سازی 

و  هــزار   300
کیلوگــرم مــواد   104

غذایــی طــی مــدت مزبور 
شد.

    فرصتهــا و تهدیدهــای عرضــه مــواد غذایــی در 
فضای مجازی

گــروه بهداشــت محیــط حرفه ای دانشــگاه  مدیــر 
گر مبدا و مقصد و فرآیند  گفت: ا علوم پزشکی مشهد 
کار در فضای مجازی مشخص نباشد، ریسک تخلف 
بــاال مــی بــرد و از ایــن حیــث عرضــه مــواد غذایــی در 

فضای مجازی یک تهدید به شمار می رود.
حســنی افــزود: در مجموع فضای مجــازی تهدید 
که ممکن است یک عده سودجو  است از این لحاظ 
کننــد اما از  از ایــن فضــا فقــط بــه نفع خــود اســتفاده 
ســوی دیگر فضای مجازی یک فرصت اســت به این 
گســترش  کاری خود را  که فرد می تواند زمینه  لحــاظ 

دهد. 
کــرد: بایــد روی فضــای مجــازی نظارت  کیــد  وی تا
بیشــتری و اطالع رســانى الزم بــرای مــردم انجــام 
که تحت نظارت  شود تا فعاالن مورد تایید در فضا 

قرار دارند به مردم معرفى شوند.

در  غذایــی  مــواد  عرضــه  بــرای  کــرد:  بیــان  وی 
گروه نخســت  گروه نقش دارند،  فضــای مجازی چند 
کــه بایــد مجــوز فعالیــت  واحدهــای صنفــی هســتند 
گــروه دوم اتاق  کرده باشــند،  در ایــن فضــا را دریافت 
کسب وکار در  که برنامه های خود برای  اصناف اســت 
گروه ســوم پلیس فتا  کنــد،  فضــای مجــازی را تبیین 
که باید هشــدارهای الزم را به مردم نســبت به  اســت 
گروه چهارم  تخلــف هــا در فضای مجازی ارائه دهــد، 
مرکــز بهداشــت اســت تــا ضمــن نظــارت بــر فعالیــت 
اطاع رســانی  نیــز  را  تخلــف  مــوارد  عرضه کننــدگان، 

نماید.
وی گفت: از آنجا که فضای مجازی بسیار گسترده 
و پیچیده است تا متخلفان شناسایی و برخورد الزم 
با آنها انجام شود، ممکن است زمان زیادی از دست 
برود و ســامت مردم به خطر بیافتد، لذا مردم نیز در 
انتخاب خــود دقت الزم را مبذول دارند و خریدهای 
اینترنتــی خــود را از ســایت هــای مجوزدار و شــناخته 

شــده 
انجام دهند.

ارائــه  وم  لــز     
مه  ه نا شــیو
نحــوه  بــرای 
ر  کا کســب و
فضــای  در 

مجازی

گــروه  مدیــر 
محیــط  بهداشــت 
حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی 
گفت: ممکن اســت قوانیــن موجود  مشــهد 
مــواردی از تخلــف در فضــای مجــازی را پیــش بینــی 
کســب وکار، جدید اســت و  نکــرده باشــد زیرا این نوع 

هنوز همه ابعاد مورد شناسایی قرار نگرفته است.
فضــای  در  اینــک  هــم  داشــت:  اظهــار  حســنی 
از  کــه خیلــی  دارنــد  مجــازی، ســایت هایــی وجــود 
کارایی  مشــاغل را تحــت شــعاع قرار می دهــد و دیگــر 
قبلی را نداشته باشند لذا برای اینکه بتوان از فضای 
راهکارهــای  بایــد  کــرد  اســتفاده  بدرســتی  مجــازی 
اســتفاده مناســب از آن را آموخت و از این فرصت به 

گرفت. بهترین نحو بهره 
وی اظهار داشت: مشهد با شهرهای دیگر تفاوت 
دارد، بــه دلیــل زائرپذیــر بــودن این شــهر، نظــارت بر 
کمتر  عرضه مواد غذایی بسیار دقیق انجام می گیرد و 
گروه های  احتمال بروز تخلف وجود دارد اما با اینکه 
کــه ممکن اســت نســبت بــه عرضه  خانگــی هســتند 
کــرده و دســتاندرکاران  مجــازی مــواد غذایــی اقــدام 
آن برای دســتگاه های نظارتی شــناخته شده نباشد 
گاهی مردم نســبت بــه انتخاب درســت در بین  لــذا آ
اهمیــت  بســیار حایــز  مــواد غذایــی  عرضه کننــدگان 

است.
در  غذایــی  مــواد  عرضــه  داشــت:  اظهــار  حســنی 
کــه  فضــای مجــازی الزامــات و اســتانداردهایی دارد 
کلی بــرای آن تدوین و اباغ شــود تا  بایــد شــیوه نامه 
بتوان مانع از ســوء اســتفاده ســودجویان از این فضا 

شد.
مــواد غذایــی در  کــرد: عرضه کننــدگان  بیــان  وی 
فضای مجــازی در ابتدا باید جایی برای تهیه، آماده 
ســازی و طبخ غذا داشــته باشــند، پس از این لحاظ 
کــه از ایــن حیث  پــس فرقــی بــا واحــد صنفــی ندارند 
نظارت بر آنها نیز طبق روال سابق قابل انجام است.
وی افــزود: در حــوزه تبلیغــات، عرضه کننــده مواد 
غذایــی در فضــای مجــازی بایــد حتمــا نمــاد اعتماد 
الکترونیــک را از ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت 
که این نماد را داشته  کرده باشد، در صورتی  دریافت 
باشــند اعتمــاد مــردم نســبت بــه تبلیغــات آنهــا نیــز 

افزایش می یابد.
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معین اقتصادی

پیشخوان

شهرکصنفی-تخصصـــی،
طرحــیبرایتوســعهرضــــویــــــــــــــــــه

    توســعه فعالیت هــای اقتصــادی در رضویــه و اتصــال آن بــه بــازار مشــهد، 
مهمترین هدف

گفت: رضویه به  رئیس اتاق اصناف مشهد در این باره 
کشــور  کل  کشــوری بزرگترین بخش در  لحاظ تقســیمات 
است و ظرفیت های زیادی از نظر تنوع جمعیتی، اراضی 
کنین بــرای توســعه دارد،  کشــاورزی و حرفــه و شــغل ســا
کار از ظرفیت  ایــن اراضــی از نظــر قیمت و جــذب نیــروی 

بالقوه ای برخوردار هستند.
کشاورزی از مشاغل  محمود بنانژاد اظهار داشــت: صنایع دســتی، قالی بافی و 
کدام  که هر  عمده مردم بخش رضویه است، این بخش به تنهایی 70 روستا دارد 

از این روستاها ظرفیت ها و قابلیت های ویژه منحصر به خود را دارند.
کــه می توانــد بــا بهره گیــری از  کــرد: اتــاق اصنــاف برنامه هایــی دارد  وی بیــان 
اســتعدادها و ظرفیت هــا و امکانــات مــردم منطقــه رضویه به توســعه این بخش و 

کند. کمک  کنین آن  اشتغال زایی بیشتر سا
گفــت: ایجاد شــهرک صنعتــی _ صنفــی مهمترین  رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد 
برنامــه اتــاق اصنــاف مشــهد به عنــوان معیــن اقتصادی بخــش رضویه اســت تا با 
کــردن صنــوف مختلف در این شــهرک، اشــتغال زایی و درآمدزایی را برای  متمرکــز 

آن به ارمغان آورد.
وی توسعه فعالیت های اقتصادی شهرک صنعتی _ صنفی رضویه و اتصال آن 
بــه بازار مشــهد و رفع عوامل بازدارنده در مســیر فعالیت هــای اقتصادی صنوف را 
از برنامه های مستمر اتاق اصناف مشهد به عنوان معین اقتصادی بخش رضویه 

برشمرد.
کدام از روســتاهای بخش رضویه دارای یک ســری امکاناتی  کــرد: هر  او اضافــه 
گذاشــتن  کــه صنــوف تولیــدی مختلف در مشــهد می تواننــد با در اختیار  هســتند 
کنند. مواد اولیه به روستاییان، محصوالت مورد نظر خود را تولید و در بازار عرضه 
ح مثلث توسعه اقتصادی  گفت: هدف اصلی در طر رئیس اتاق اصناف مشهد 
_ فرهنگی اســتاندار خراســان رضوی، توســعه اشتغال روســتایی است، در صورت 

ح مثلث توسعه اقتصادی _ فرهنگى را در این استان با هدف توسعه پایدار روستایى  رزم حسینى، استاندار خراسان رضوی طر
گر عهده دار اجرای پروژه ها  کرد و در این راســتا نهادهای بخش خصوصى مانند اتاق اصناف به عنوان معین های توســعه  آغاز 
و طرحهایــى بــرای جلب مشــارکت مردم در هر منطقه و بهره گیــری از ظرفیت های اقتصادی آن به منظور اشــتغال و درآمدزایى 

برای مردم شدند.

که  ح مثلث توســعه اقتصادی _ فرهنگى اســتاندار خراســان رضوی اســت  اتاق اصناف مشــهد یکى از 85 معین اقتصادی در طر
که در سال 1370 تاسیس  عهده دار توسعه بخش محروم رضویه شده است. رضویه یکى از بخش های شهرستان مشهد است 
شــده و دارای ســه دهســتان، 70 روســتا و یک شهر است. جمعیت این بخش براساس سرشماری ســال 1395 ، 80 هزار و 850 

نفر مى باشد.

کمبود  کشاورزی، قالى بافى و سایر صنایع دستى است، یکى از خالهای جدی در بخش رضویه  شغل بیشتر مردم این منطقه 
کنین این  کننده نیاز مردم باشد و از رفت و آمدهای سا که مى تواند عالوه بر اشتغال زایى تامین  صنوف تولیدی و توزیعى است 

منطقه به شهر مشهد بکاهد.

گــر برای بخش  گزینــه به عنوان یک معین توســعه  بــه دالیــل نقایــص توســعه ای در بخــش رضویــه و جمعیت بــاالی آن، بهترین 
که هر  رضویه، اتاق اصناف مشهد با 96 اتحادیه و 105 هزار و 607 واحد صنفى تولیدی، توزیعى، خدماتى و خدمات فنى است 
کدام از این اتحادیه هابا استقرار صنوف خود در قالب شهرک صنعتى _ صنفى مى توانند منشا توسعه، اشتغال و درآمد باشند.

راه انــدازی شــهرک صنعتــی _ صنفــی در رضویــه، ایــن بخــش بــا روســتاهای خود 
ح ابتکاری استاندار تبدیل شود. می تواند به نمونه موفقی از طر

کند ســایر  کــه بخش اقتصادی منطقه ای رشــد  کــرد: در صورتی   بنانــژاد بیــان 
شــاخص هــای توســعه آن در حــوزه هــای فرهنگــی، امنیتــی و اجتماعی نیز رشــد 

خواهد کرد.

    اتاق اصناف مشهد، معین قدرتمند برای رضویه

دبیــر نهــاد مردمــی اقتصــاد مقاومتی خراســان رضوی 
گفت: مثلث توســعه اقتصادی _ فرهنگی،  نیز در این باره 
ح ابتکاری استاندار خراسان رضوی است که پیشتر به  طر
کرمان اجرا شد و موفقیت هایی  صورت پایلوت در استان 

به دست آورد.
ح ابتکاری اســتاندار  کرد: این طر کبر لبافی بیان  علــی ا
خراسان رضوی ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه منطقه دارد و مردم رضویه 
گر باشند و از این ظرفیت برای  باید در این خصوص از اتاق اصناف مشهد مطالبه 

کنند. توسعه منطقه خود استفاده 
وی اظهار داشــت: اضاع مثلث توســعه اقتصادی _ فرهنگی شامل استانداری 
یــا فرمانــداری، ائمــه جمعــه )اســتان و شهرســتان(، نماینــدگان مجلــس شــورای 
که برای حمایت از معین های  اسامی و روسای دادگستری شهرستان ها هستند 
کرده اند، هــم اینک 85 معین  گانه اســتان اعام آمادگی  اقتصــادی در مناطــق 12 
ح تعریف شده و تفاهم نامه هایی بین معین و اضاع این  اقتصادی برای این طر

مثلث به امضا رسیده است.
گفت: طبق شرایط موجود  دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی 
کهنه و پوســیده قبلی نمی توان در مقابل دشــمن  در جنــگ اقتصــادی با قوانین 
ح  کرد و این مهم در طر گرفت لذا باید شرایط را برای توسعه تسهیل  آرایش جنگی 

مثلث توسعه اقتصادی _ فرهنگی استاندار خراسان رضوی دیده شده است.
ح مثلــث توســعه اقتصــادی _  کــرد: هــدف اصلــی در اجــرای طــر لبافــی اضافــه 
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فرهنگــی افزایــش ســرانه های درآمــدی مــردم خراســان رضــوی اســت، هــم اینک 
کمتر است. کشوری  سرانه درآمدی مردم استان 25 درصد از میانگین 

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اظهار داشت: اضاع مثلث 
کمیــت هســتند، دور هــم جمع شــده اند تــا موانع  کــه ارکان حا توســعه اقتصــادی 
کســب وکار برداشــته شده و شــرایط موجود را با قوانین و تصمیم گیری های جدید 
کمیت برای  کنون چنین هماهنگی و اتفاق نظری بین ارکان حا کنند، تا تســهیل 
ح به منظــور ایجاد توســعه منطقه ای و اشــتغال زایی بــرای مردم  اجــرای یــک طر

وجود نداشته و این مهم بی سابقه است.
نماینــدگان  فرهنگیــان،  اقتصــادی،  فعــاالن  دانشــگاهیان،  کــرد:  اضافــه  وی 
ح مثلث توســعه اقتصادی _ فرهنگــی اتفاق نظر  مجلــس، همگــی روی اجرای طر
که یک معین توسعه  ح برای توسعه می دانند به طوری  داشته و آن را بهترین طر
گــر در قالــب یک تشــکل یا شــخصیت حقیقی یا حقوقی، توســعه یــک منطقه را با 

کمیت رقم بزند. بهره گیری از مردم آن و حمایت ارکان حا
گفــت: بخــش محــروم  دبیــر نهــاد مردمــی اقتصــاد مقاومتــی خراســان رضــوی 
رضویــه از معیــن اقتصــادی توانمنــد، قدرتمنــد و دارای ظرفیت هــای باالیی مثل 
اتــاق اصناف مشــهد برخوردار شده اســت، اتحادیه هانیز برای اســتقرار صنوف زیر 

کرده اند. پوشش خود در رضویه اعام آمادگی 
کرد: در بخش رضویه اتاق اصناف مشهد به عنوان معین اقتصادی  لبافی بیان 
با تمام ظرفیت خود وارد عمل شده است، شهرداری و شرکت شهرک های صنعتی 
و همچنین اتحادیه هادســت به دســت هم داده اند تا شــهرک تخصصی _ صنفی 
کنند، این بهترین فرصت بــرای مردم آن منطقه به  در منطقــه رضویــه راه اندازی 
گر باشند. منظور رسیدن به توسعه است و باید مردم رضویه در این زمینه مطالبه 
کرد: الزم اســت  کیــد  دبیــر نهــاد مردمــی اقتصــاد مقاومتــی خراســان رضــوی تا
ح مثلــث توســعه اقتصــادی _  شــورای شــهر رضویــه اعتمــاد مــردم نســبت بــه طــر
فرهنگــی را در ایــن منطقه بیشــتر و نســبت به جمع آوری ســرمایه های خرد برای 
کند تا بســتر اســتقرار صنوف و مشارکت اتحادیه های مشهد برای  ح اقدام  این طر

اشتغال زایی در رضویه فراهم شود.
وی اظهار داشــت: همه دستگاه های خدمات رسان، شهرداری و شورای شهر 

رضویــه بایــد وارد عمل شــوند تا شــهرک صنفــی _ تخصصــی در رضویــه راه اندازی 
کامــل برای پیگیری برای  شــود، نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی اســتان نیز آمادگی 

ح است. رفع هر نوع مساله یا مانع در مسیر اجرای این طر

    دو گزینه برای استقرار شهرک صنفی _ تخصصی در رضویه

عضــو هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف مشــهد نیــز دربــاره 
گفت: شــهر مشــهد از ســه  وضعیت موجود بخش رضویه 
که  بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد تشــکیل شده اســت 

بزرگترین بخش آن رضویه است. 
هــادی مخملــی افــزود: هــم اینــک دو شــهرک صنعتی 
دولتی شامل شهرک صنعتی شماره 5 مشهد واقع در سه 
راهی ســنگ بست و حاشــیه جاده فریمان و شهرک صنعتی چرمشهر 
که هر دو جزو بخش رضویه محسوب می شوند. گرفته  در حاشیه جاده میامی قرار 
کرد: دو شهرک صنعتی خصوصی  عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف مشهد بیان 
که یکی شهرک آجیل و دیگری شهرک  نیز در بخش رضویه در حال ســاخت اســت 

صنعتی فرش است.
گفت: براســاس  مخملــی بــا اشــاره به مزایای اســتقرار در شــهرک هــای صنعتی 
گانــه از ادارات،  قانــون ایــن مزایــا شــامل عــدم نیــاز بــه دریافــت مجوزهــای جدا
مســتثنی بــودن از قانون شــهرداری ها، صدور رایگان مجوزهای ســاخت و ســاز و 
کار، برخــورداری از مشــوق های مالیاتــی مطابق مــاده 132 ق.م.م ، ایجاد  پایــان 
شــرایط الزم بــرای هم افزایی بیشــتر صنایع، فراهم شــدن بســتر الزم بــرای ایجاد 

شبکه ها و خوشه های صنعتی می شود.
کاهــش هزینه های  وی امــکان ترهیــن دفترچه هــای قرارداد تخصیــص زمین، 
گذاری به دلیل اســتفاده از خدمات مشــترک را از دیگر مزایای استقرار در  ســرمایه 
گفت: براســاس قانون شــهرک های  شــهرک های صنعتی برای صنوف برشــمرد و 
صنعتــی غیردولتــی، وزارت صنعــت معدن و تجارت مکلف اســت از طریق شــرکت 
که خواهان ایجاد  شهرک های صنعتی استان برای بخش های خصوصی و تعاونی 
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شــهرک صنعتــى شــماره 5 مشــهد بــا وســعت 1400 هکتــار بــه عنــوان 
کشــور بــه شــمار مــى رود و امکانات و  بزرگتریــن شــهرک صنعتــى شــرق 

زیرساخت های الزم و مورد نیاز صنایع در آن ایجاد شده است.

کند و حمایت های الزم را انجام دهد.  شهرک صنعتی باشند، مجوز صادر 
گزینه برای مکان راه اندازی شــهرک صنعتی _ صنفی  مخملی با بیان اینکه دو 
گزینــه اول، ایجــاد یــک شــهرک صنفــی _  گفــت:  رضویــه پیــش بینــی شده اســت، 
صنعتــی در نزدیکــی شــهرک صنعتــی شــماره 5 واقع در ســه راهی ســنگ بســت و 
که مزایای آن آماده بودن 180 هکتار از زمین، تامین  حاشــیه جاده فریمان اســت 
بــرق بــه میزان یــک مــگاوات در روز، تامین آب به میــزان 31 لیتــر در ثانیه، قیمت 
کیلومتری تا جــاده ورودی  هــر مترمربــع از زمیــن به 123 هــزار تومان و فاصلــه 32 

مشهد می باشد.
گزینه دوم، ایجاد یک شــهرک صنفی - صنعتی در نزدیکی شــهر  وی ادامه داد: 
که فاصله چهار  که 150 هکتار زمین  رضویه در حاشیه باند دوم جاده میامی است 
کیلومتــری تــا شــهر رضویــه دارد و همه رده های زیســت محیطی یــک صنف را زیر 

پوشش قرار می دهد.
گرفتن شــهرک صنعتی _  گفــت: قــرار  عضــو هیئــت رئیســه اتــاق اصناف مشــهد 
صنفــی در حاشــیه بانــد دوم جاده میامی مزایــای دیگری از جمله امــکان تولید و 
گردشگری جاده میامی، قیمت ارزان  عرضه محصوالت سوغات به دلیل ماهیت 
کیلومتری تا جاده ورودی مشهد  زمین، دسترسی مناسب به لحاظ فاصله 18.5 
گزینه بهتری نســبت به شــهرک صنعتی شــماره  که  کــز فروش دارد  و همچنیــن مرا

5 مشهد است.

    آمادگــی شــرکت شــهرک های صنعتــی بــرای حمایــت از اســتقرار صنــوف در 
رضویه

گفت: رسالت  کارشــناس در شــرکت شــهرک های صنعتی خراســان رضوی  این 
مــا بــه عنوان دولت ایجاد شــهرک های صنعتی تخصصی اســت و در این راســتا از 
ســال 1396 به موجب مصوبه هیات وزیران ایجاد شــهرک های صنعتی تخصصی 

گذاشته شده است. صنفی به صورت متمرکز برعهده وزارت صمت 
گذشــته توســط  اســامی افــزود: آییــن نامــه اجرایی این مصوبه در اواخر ســال 
کــه رســالت ایجــاد  کیــد شــد، از آنجــا  معــاون اول ریــس جمهــوری ابــاغ و در آن تا
زیرساخت برای توسعه صنف و صنعت برعهده وزارت صمت و شرکت شهرک های 
صنعتی اســت، باید زیرســاخت های شــهرک های صنعتی تخصصی صنفی ایجاد 
شــود.وی اظهار داشــت: هم اینک 10 شــهرک صنعتی _ صنفی تخصصی در سطح 
اســتان در دســت ســاخت اســت، همچنین در همه شــهرهای اســتان دو یا سه تا 

ناحیه صنفی تخصصی مصوب و مکان یابی آن انجام شده است.
گفت:  کارشــناس شــرکت شــهرک های صنعتی خراســان رضوی نیز در این باره 
بخش رضویه از ســالها قبل مورد توجه شــرکت شــهرک های صنعتی برای اســتقرار 

واحدهای صنعتی بوده است.
اســامی افزود: هم اینک دو شــهرک صنعتی چرمشــهر و شهرک صنعتی شماره 
5 مشــهد در بخش رضویه قرار دارد، چرمشــهر یک شــهرک صنعتی با برخورداری 
که نیاز به تصفیه  کامل جهت اســتقرار صنایع آالینده ای است  از زیرســاخت های 
خانــه و دیگر امکانات زیرســاختی دارند و تمامی مجوزهای زیســت محیطی را نیز 

دارد.
وی اظهــار داشــت: شــهرک صنعتــی شــماره 5 مشــهد بــا وســعت 1400 هکتــار 

کشــور بــه شــمار مــی رود و امکانات و  بــه عنــوان بزرگتریــن شــهرک صنعتــی شــرق 
زیرساخت های الزم و مورد نیاز صنایع در آن ایجاد شده است.

وی با اشــاره به ساخت دو شــهرک تخصصی فرش و آجیل و خشکبار در بخش 
که حتی  گفت: در روند ســاخت این شــهرک ها مشکات زیادی بوجود آمد  رضویه 
کــرد، این مشــکات مربوط به مکان یابی شــهرک  کان اســتان را درگیــر  مدیریــت 
که بحث اختصاص زمین برای این شــهرک ها ســالها  صنفی آجیل و خشــکبار بود 
کان استان مشکل حل  ساخت آن را به تعویق انداخت تا اینکه با تدبیر مدیریت 

و ساخت آن آغاز شد.
که اخیرا با هیات رئیسه اتاق اصناف برگزار  کرد: طی نشســتی  وی خاطر نشــان 
شــد، موضوع ایجاد شــهرک های صنفی -  تخصصی براســاس یک مدل همکاری 
که بین اتاق اصناف مشهد و شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی  مشترک 

گرفته است. تدوین شده است، پهنه های صنعتی مناسب مورد مطالعه قرار 
کرد: این  کارشــناس شــرکت شــهرک های صنعتی خراسان رضوی خاطر نشــان 
کاربری  که از پرداخت حقوق و عوارض تغییر  ســازمان یک مجموعه دولتی اســت 
که می تواند برای ایجاد شهرک های تخصصی بودجه  مستثنی و تنها نهادی است 

و ردیف اعتبار دولتی بگیرد.
که در شــهرک های صنعتی مســتقر می شــوند، نیاز  کرد: اصنافی  اســامی بیان 
به ایجاد تصفیه خانه دارند و چون بخش خصوصی هســتند، ســهمی از اعتبارات 
که دولــت به طور مســتقیم برای  دولتــی ندارنــد، از ســوی دیگــر قانون نمی گــذارد 

کمک به آنها وارد عمل شود.
وی اظهار داشــت: شــرکت شــهرک های صنعتی خراســان رضوی طی همکاری 
کان اســتان قــادر اســت برای شــهرک های  مشــترک بــا اتــاق اصنــاف و مدیریــت 
کــه در شــهرک هــای  صنفــی تخصصــی اعتبــارات عمومــی دولتــی بگیــرد، چیــزی 

صنعتی خصوصی امکان پذیر نیست.
وی ادامــه داد: صنــوف بــرای اســتقرار در شــهرک صنعتــی در ابتــدا بــرای تغییر 
کشــاورزی پرداخت  کاربــری اراضی باید 80 درصد بهای زمین را به ســازمان جهاد 
کنند، ســپس درگیر مســائلی از جمله تخصیص آب و تامین ســایر زیرساخت ها در 

شهرک های صنعتی می شوند.
اســامی با اشــاره به تعامل مناســب بین شــرکت شــهرک های صنعتی خراسان  
که برای  کردیــم  کامل خــود را اعام  گفت: آمادگــی  رضــوی و اتــاق اصنــاف مشــهد 
کنیــم و بتوانیم از  مــکان یابــی شــهرک صنعتی _ صنفــی با اتــاق اصناف مشــارکت 
ظرفیــت شــهرک های موجــود در بخــش رضویــه مثل چرمشــهر یا شــهرک صنعتی 

کنیم. که همه زیرساخت ها در آن فراهم است، استفاده  شماره 5 
کرد: هم اینک شــهرک چرمشــهر بــه میزان 50 هکتار در حال توســعه  وی بیــان 
که این بخش  اســت، با آســتان قدس رضوی نیز هماهنگی الزم انجام شده اســت 

به شهرک چرمشهر اضافه شود. 
کــه در روز اصنــاف بیــن  وی اظهــار داشــت: طبــق تفاهــم نامــه ســه جانبــه ای 
اســتانداری خراســان رضوی، شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان و اتاق اصناف 
مشــهد منعقد شــد، بســتر این همکاری مشــترک فراهم شده اســت و ما به عنوان 
شــرکت شــهرک های صنعتی آمادگی داریم به موجب قوانین باالدســتی در جهت 

ساماندهی بخش صنوف وارد پروژه های مشارکتی اتاق اصناف شویم.
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صادرات
اقتصاد بین الملل

که با ایران  صدور روادید برای آن دسته از بازرگانان افغانستان 
کنند براساس مصوبه شورای ساماندهی مبادالت  تجارت می 

مرزی خراسان رضوی آسان شد.

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراســان 
خراســان  ســهم  کنــون  تا  1396 ســال  از  گفــت:  رضــوی 
رضــوی از صــادرات ایــران بــه افغانســتان روند افزایشــی 

داشته است. 
علی رســولیان در این باره به خبرنگار ما افزود: در این 
کاال از ایران به افغانســتان از نظر  چارچوب حجم صادرات 
وزن در سال 1396 در مقایسه با سال پیشتر  22 درصد، در سال 
1397 حدود 30 درصد و در چهار ماه نخست امسال 31 درصد بیشتر شده است.
گفت: فرآورده های نفتی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، لوازم خانگی،  وی 
که صادرات آنها  کاالهایی هستند  گاز مایع، مواد نساجی، فرش و موکت از جمله 

از ایران به افغانستان رشد قابل ماحظه ای نشان می دهد.

سهمخراسانرضویازصادراتکلکشوربهافغانستان
روندافزایشیداشتهاست

کــرد: افغانســتان بزرگتریــن شــریک تجــاری خراســان رضــوی  رســولیان بیــان 
محســوب می شــود. ایــن اســتان دارای ســابقه تاریخــی فعالیت در افغانســتان به 

ویژه در هرات است.
معــاون اســتاندار خراســان رضوی همچنیــن از مصوبات نشســت اخیر اعضای 
شــورای ســاماندهی مبادالت مرزی خراســان رضوی با حضور سرکنسول ایران در 

هرات خبر داد.

که  گفــت: روند صــدور روادید برای آن دســته از بازرگانان افغانســتان  رســولیان 
بــا ایــران تجــارت می کنند بــر اســاس مصوبه شــورای ســاماندهی مبــادالت مرزی 

خراسان رضوی آسان شد.
کرد: با هماهنگی سرکنســول ایران در هرات، صدور روادید برای تجار  وی بیان 

کشور بتوانند به راحتی وارد ایران شوند. افغانستانی آسان شد تا بازرگانان آن 
بــر اســاس مصوبــه شــورای ســاماندهی مبــادالت مــرزی  وی اظهــار داشــت: 
کامیون های حامل  خراسان رضوی مقرر شد مدت زمان توقف اتباع افغانستان و 
کاهش یافته و هیچ مانعی باعث  کشور در مرز ایران  کاال برای ورود و یا خروج از آن 
کشورمان می شود در نقطه مرزی  که از مرز افغانســتان وارد  نشــود خودرو یا فردی 

معطل شود.
وی ادامه داد: طبق توافقات پیشــین اســتانداری خراسان رضوی با مسئوالن 

کاال،  والیــت هــرات افغانســتان در حــوزه صــادرات فرآورده هــای نفتی و مبــادالت 
کامیون ها  کاال در مــرز  و میــزان توقــف  مقــرر شــد همــه فرآیندهــای ورود و خــروج 
گیرند و مدت زمان اجرای تشــریفات  گمرک دوغارون مورد شناســایی قرار  توســط 

کوتاه تر شود. گمرک  کامیون ها در  گمرکی و رفت و آمد 
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که از این  کشور وجود دارد  در حال حاضر 360 رشته صنایع دستی در 
تعداد بیش از 90 رشته در  خراسان رضوی فعال است. 8 هزار و 400 

هنرمند هنرهای سنتی و صنایع دستی دارای پروانه فعالیت می باشند.

گزارش نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی

ویژه نمایشگاه صنایع دستی

نمایشگاه

که از سوم تا هفتم مرداد ماه امسال در محل دائمى نمایشگاه های بین المللى مشهد برگزار شد،  دهمین نمایشگاه ملى صنایع دستى و هنرهای سنتى 
گامى رو به جلو برای استقبال بیشتر صنوف از نمایشگاه دانست. کاالهای ایرانى در آن را مى توان  حضور صنوف تولیدی 

کاال داشــتند، از ســوی صنوف چندان مورد اســتقبال قــرار نمى گرفتند اما نمایشــگاه هنرهای ســنتى بــاب جدیدی برای  کــه جنبــه فروش  نمایشــگاه هایــى 
کنند. کاالهای خود اقدام  کرد تا بتوانند با فراغ بال نسبت به عرضه و معرفى  مشارکت صنوف در نمایشگاه های تخصصى باز 

کاالی ایرانى مزیت دار و اشتغالزا و همچنین  کمیته نمایشــگاهى اســتان برگزار شــد، ترویج و توسعه صنایع دســتى به عنوان  این نمایشــگاه پس از تصویب 
کرد. فرصت سازی برای تحقق شعار سال جاری مبنى بر رونق تولید را دنبال مى 

گامیروبهجلو نمایشگاههنرهایسنتیمشهد

کشــور  تولیدکنندگان صنایع دســتی از 28 اســتان 
نمایشــگاهی  فضــای  از  مترمربــع   200 و  هــزار   2 در 
ظرفیت هــا و تولیــدات خــود را در قالــب 188 غرفه در 
محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد در معرض 

گذاشتند. نمایش 
صنایع دســتی جزو ســنت های بومــی، فرهنگ و 

هویــت ایرانیــان به شــمار مــی روند لــذا رغبت و 
تمایــل مردم در مشــارکت و بازدیــد از چنین 

نمایشگاه هایی بسیار زیاد است.
هــم اینک 360 رشــته صنایع دســتی 

کــه از ایــن تعداد  کشــور وجــود دارد  در 
بیش از 90 رشــته در خراســان رضوی 
 400 و  هــزار  هشــت  اســت،  فعــال 
هنرمنــد هنرهــای ســنتی و صنایــع 
فعالیــت  پروانــه  دارای،  دســتی 

می باشند.
ایــن  در  کــه  صنوفــی  جملــه  از 
نمایشــگاه حضــور فعالی داشــتند، 
فیــروزه  دســتباف،  فــرش  صنــف 
صنایــع  فروشــندگان  و  تراشــان 
کدام به سهم  که هر  دســتی بودند 
خود در نمایشــگاه هنرهای ســنتی 

کردند. نقش آفرینی 

   اســتقبال از نمایشــگاه خوب بود 
اما انتظارات را برآورده نکرد

ئیــس  ر
یــه  د تحا ا

تولیــد  صنــف 
فــرش  فــروش  و 

مشــهد  دســتباف 
بــه  بــاره  ایــن  در 

گوید: فــرش دســتباف یکی از  خبرنــگار مــا می 
که  تولیــدات صادرات محور و 100 درصدی ایرانی 

ســهم عمــده ای در صنایع دســتی ایــران زمین دارد 
و خراســان از ســبقه طوالنــی در ایــن حــوزه برخوردار 

است.

غ از اینکه هر ســاله  کــرد: فار هــادی مخملــی بیان 
مشــهد  در  دســتباف  فــرش  اختصاصــی  نمایشــگاه 
برگزار می شــود، تولیدکنندگان و فروشندگان فرش در 
دهمین نمایشــگاه صنایع دســتی و هنرهای ســنتی 
نیــز نقــش  ایرانــی  کاالی  بــه عنــوان عرضه کننــدگان 

کردند.  پررنگی ایفا 
دســتباف  فــرش  تولیــدات  داشــت:  اظهــار  وی 
جملــه  از  آن  مختلــف  انــواع  در  رضــوی  خراســان 
در  فــرش  تابلــو  و  صادراتــی  عشــایری، 
نمایشــگاه عرضــه شــد و مــورد اســتقبال 

گرفت. بازدیدکنندگان قرار 
رئیــس اتحادیــه صنــف تولیــد و 
فــروش فــرش دســتباف مشــهد، 
نمایشــگاه صنایــع دســتی را در 
کرد و  مجموع مناسب ارزیابی 
افزود: با ایــن حال انتظارات 
فروشــندگان و فعــاالن ایــن 
مزبــور  نمایشــگاه  از  صنــف 
برآورد نشــد و فــروش مانند 
گذشــته در نمایشگاه  سال 
صنایع دستی مشهد نبود.
وی درباره ظرفیت تولید 
هــم  گفــت:  مشــهد  فــرش 
اینــک 15 هزار و 920 بافنده و 
کارگاه  کارگاه متمرکز و 400   57
غیرمتمرکز در شهرستان مشهد 

فعال هستند.

وصــل  حلقــه  نمایشــگاه،     
مصــرف  و  وشــنده  فر تولیدکننــده، 

کننده

صنعــت  امــروز  داشــت:  اظهــار  مخملــی 
در  اقتصــادی  فعــاالن  شــرکت  و  نمایشــگاهی 
نمایشــگاه بــه عنــوان یک اصــل اساســی در اقتصاد 
ح اســت و در همه جای دنیا برگزاری نمایشــگاه  مطر
کاال و بازاریابــی بــرای آن  بــه بســتری بــرای معرفــی 

تبدیل شده است.
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مشــهد بــه عنــوان شــهر جهانــى ســنگ هــای قیمتــى معرفى شده اســت 
که ســنگ هــای قیمتى بخشــى از آن را  و نمایشــگاه هــای صنایع دســتى 
تشکیل مى دهند باید در قواره شهر جهانى سنگهای قیمتى برگزار شود.

کــه ارتبــاط بیــن  کــرد: نمایشــگاه تنهــا محلــی اســت  وی بیــان 
کیفیت تولید و  کننده را برقرار و به  تولیدکننده، فروشنده و مصرف 

کمک می کند. برآورده شدن انتظارات 
گفت: نمایشــگاه ارزان  عضــو هیأت رئیســه اتاق اصناف مشــهد 
کاالهــای تولیدی و معرفی آنها به مصرف  تریــن مرکز برای تبلیغات 
گــر نمایشــگاه در قالــب تخصصــی ویژه رســته های  کننــده اســت و ا
کننــده بــازار و فعالیت  کاالیــی برپا شــود می توانــد تقویت  مختلــف 

های اقتصادی باشد.
مخملی درباره دیدگاه صنوف نسبت به برگزاری نمایشگاه گفت: 
هنــوز برخــی صنوف، نمایشــگاه را رقیب خود می داننــد و از حضور 
گر ظرفیت های نمایشــگاه به  در آن اســتقبال زیادی نمی کنند اما ا
خوبی شناسانده شود و از سوی دیگر مسئوالن نمایشگاه نیز درک 
درســتی از فضای بازار داشــته و بــه نحوی این رویــداد اقتصادی را 
که به ضرر صنوف تمام نشــود، صنوف از آن اســتقبال  کننــد  برگــزار 

کرد. خواهند 

وشی وم درک ماهیت نمایشگاه و اجتناب از دیدگاه غرفه فر     لز

رئیس اتحادیه صنف تولید و فروش فرش دستباف مشهد گفت: 
نمایشگاه جشنواره فروش نیست بلکه باید فضایی تخصصی برای 
ارتبــاط بیشــتر تولیدکننــده، فروشــنده، فعــال اقتصــادی و مصرف 

کننده باشد.
مخملــی اظهــار داشــت: نمایشــگاه بایــد بســتری بــرای تبــادل 
نواقــص  رفــع  همچنیــن  و  ظرفیت هــا  شناســاندن  و  هــا  اندیشــه 
گر تفکر  تولیدکننــدگان با بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر باشــد، ا
برگزارکننــدگان نمایشــگاه فقــط بر مبنــای نفع اقتصادی باشــد، نه 
که الزم اســت از  کــرد و نــه آن طور  صنــوف از آن اســتقبال خواهنــد 

نمایشگاه بازدید به عمل می آید.
که بیرون از نمایشــگاه هزینه های جنبی  کرد: صنفــی  وی بیــان 
ماننــد مالیــات و عوارض و غیره را پرداخت می کند و برای حضور در 
نمایشــگاه نیز هزینه غرفه را متقبل می شــود باید فضای نمایشگاه 
کننده صنف به بازاری بهتر و نفع اقتصادی  بــه نحوی هــم هدایت 
کند. بیشتر باشد و هم نواقص در بخش تولید و فروش آن را جبران 
گفــت: دیــدگاه صرف  عضــو هیــأت رئیســه اتــاق اصناف مشــهد 
غرفه فروشــی در برپایی نمایشــگاه مختوم به شکســت است، انچه 
یک رویداد نمایشــگاهی را به تحقق اهدافش سوق می دهد، درک 
مجریــان برگــزاری آن از ماهیــت واقعــی نمایشــگاه و ایجاد بســتری 
کنار  کیفی تولید در  کمک بــه ارتقای  برای تبادل اندیشــه، تجربه و 

بازاریابی برای محصوالت است.

وزه تراشان ندارد    نمایشگاه نفع مادی برای فیر

رئیــس اتحادیــه صنف فیروزه تراشــان مشــهد نیز بــه خبرنگار ما 
گفت: نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نمایشگاه هایی 

از این دست چندان بهره مادی برای فیروزه تراشان ندارد.
عبدالصمــد رحیمی مقدم افزود: مشــهد به عنوان شــهر جهانی 
ســنگ هــای قیمتــی معرفی شده اســت و نمایشــگاه هــای صنایع 
کــه ســنگ های قیمتــی بخشــی از آن را تشــکیل می دهند  دســتی 

باید در قواره شهر جهانی سنگهای قیمتی برگزار شود.
وی اظهار داشــت: واحدهای صنفی فیروزه تراشــی از نمایشگاه 
صنایــع دســتی و هنرهای ســنتی چنــدان رضایتی نداشــتند و می 

که فروش خوبی نداشتند. گفتند 
گفت: نمایشــگاه  رئیــس اتحادیــه صنف فیروزه تراشــان مشــهد 
فقــط ظرفیتی بــرای معرفی قابلیت هــا و ظرفیت های بخش تولید 
کاری انجام شود باید  گر بنا است  کریم "ا است، بنا به فرمایش قرآن 

برای همه یکنواخت باشد و انصاف در آن رعایت شود."

ونق     شــرایط خــوب اقتصــادی مــردم، بــازار صنایــع دســتی را ر
می دهد

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان صنایع دســتی مشــهد نیز در 
که در  گفت: صنوف زیر پوشش این اتحادیه  این باره به خبرنگار ما 
کمی  کردند، فروش خیلی  نمایشــگاه صنایع دستی مشــهد شرکت 
کردند هزینه های شرکت در نمایشگاه را هم  داشتند و آنچه فروش 

تامین نکرد.
افــزود: فــروش پاییــن صنایــع دســتی در  صــادق ابراهیــم زاده 
کاال  شــرایط فعلی متأثر از وضعیت اقتصادی مردم اســت، زیرا این 
جزو اولویت های ســبد خانوار نیســت، زمانی صنایع دستی فروش 

که مردم پولی برای خرید آن داشته باشند. خوبی دارند 
کــه محــل حضــور  کــرد: مــن بــا برگــزاری نمایشــگاهی  وی بیــان 
که هیچ مبلغی برای پرداخت مالیات و هزینه جانبی  افرادی باشد 
کاالهای بنجل را در نمایشــگاه براه  دیگــر نمی کنند و ارزان فروشــی 

بیاندازند، مخالف هستم.
گفت:  رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان صنایع دســتی مشــهد 
کند، چــرا باید نفع  که در نمایشــگاه شــرکت  کاســب اســت  گر حق  ا
آن را دیگران ببرند، از این جهت من با برگزاری نمایشگاه مخالفم.
ابراهیم زاده اظهار داشت: نفع برگزاری رویدادهای نمایشگاهی 
بایــد بــه خــود صنــوف برســد، ایــن فرصــت فقــط بایــد در اختیــار 
گیرد و مجریان نمایشــگاه اجــازه حضور افراد دیگر را در  صنوف قرار 

نمایشگاه ندهند.

عبدالصمد
رحیمى

 صادق ابراهیم زاده
فرشچى

 رئیس اتحادیه
 فیروزه تراشان

 مشهد

 رئیس اتحادیه
 صنایع دستى و
 گلدوزان مشهد
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نشاط اجتماعی

کــه فعالیت بــازار همواره به عنــوان عاملى برای حفــظ امنیت و روایت بــه خاطر داشــته باشــیم 
ح  ثبــات شــناخته شده اســت. از این رو حضور مــردم و فعالیت واحدهــای صنفى در طر
زیست شبانه، به نوعى امنیت الزم را به وجود خواهد آورد و نگرانى از این بابت نداریم.

اقتضائــات اجتماعى، فرهنگى و زیرســاختى در کالنشــهرها ســبب شــده تا زیســت شــبانه را تنهــا در ماه 
کى  و  کــه در طــى آن، واحدهــای صنفــى ارائــه دهنــده مــواد خورا کنیــم. تجربــه ای  مبــارک رمضــان تجربــه 
آشامیدنى تا ساعاتى پس از نیمه شب همچنان در حال فعالیت هستند و چراغ های شهر را روشن نگاه 
گمان به زیر زبان بســیاری از شــهروندان مزه داده و آنان را به مطالبه  داشــته اند. این تجربه شــیرین بى 

کرده است. ح زیست شبانه تشویق  گری اجرای طر

که دستاورد  ح بى تأثیر نبوده است. پویایى و تحرکى  گری این طر گسترش شهرنشینى هم در مطالبه  البته 
زندگى شهری است، تقسیم فعالیت اصناف به شب و روز را برنمى تابد و بر فعالیت شبانه روزی و 24 ساعته 
کید دارد. در این میان تغییر سبک زندگى و ظهور مشاغل نوظهور و مرتبط با تکنولوژی نیز بخشى  آن ها تا
از جمعیت شــهری را به ســوی زیست شبانه سوق داده اســت. به عنوان مثال، افرادی هستند که ساعات 
که این دســته از افراد، ســاعات  کاری انعطاف پذیری دارند یا صبح زود به ســرکار نمى روند. بدیهى اســت 

خلوت شب را به شلوغى روز ترجیح مى دهند و از فعالیت های شبانه استقبال به عمل مى آورند.

گستره ای از فضاهای  بى دفاع شهری رو به رو خواهیم  که با تعطیلى اصناف و توقف فعالیت ها در شب، با  برخى از جامعه شناسان و رفتار شناسان معتقدند 
کاهش  که زمینه بروز جرایم در این ســاعات را فراهم مى ســازند. از این رو زیســت شــبانه و حفظ پویایى شــهر در این ســاعات مى تواند نقش بســزایى در  شــد 

کند. جرایم ایفا 

کار یک دســتگاه یا ســازمان خاص نیســت و نیاز به  ح تنها  کن در آن، اجرای این طر کارکردهای چند وجهى زیســت شــبانه برای شــهرها و افراد ســا با توجه به 
همکاری نهادهای متعددی دارد.

ح زیســت شــبانه با رعایــت هنجارها و مالحظات ایمنــی می تواند بخشــی از رونق از  اجــرای طر
گرداند دست رفته اصناف را باز

»زیستشبانه«؛حیاتدوبارهاقتصادشهری

ونق اقتصاد شهری     زیست شبانه و ر

رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد بــا اشــاره بــه اجــرای 
ح زیســت  ح اظهــار می کنــد: آییــن نامــه طــر ایــن طــر
کارشناسی در شورای  شــبانه پس از برگزاری جلسات 
کارشناســان  کمیته اصنــاف و بازاریان با حضور  شــهر 
شــهرداری، اتــاق اصنــاف و اتحادیــه هــای صنفی به 
تصویب شــورا رسیده اســت ، همچنین براین اساس 
کمیتــه ای جهت تشــخیص صاحیت افــراد و تعیین 
که اتاق اصناف در  نحوه فعالیت آن ها تشــکیل شــد 
کمیته عضویت دارد و نظر خود را اعام می کند. این 

گفتــه »محمــود بنانــژاد«، اغذیــه فروشــی هــا،  بــه 
کافــی شــاپ ها و  آبمیــوه فروشــی هــا، رســتوران هــا، 
فســت فودهــا و دیگــر واحدهای صنفــی ارائه دهنده 
مــواد خورکی و آشــامیدنی، از جمله اصنافی هســتند 

کنند.  ح زیست شبانه شرکت  که می توانند در طر
که  ح پیــاده روهایــی  وی مــی افزایــد: در ایــن طــر
کافــی و مناســبی دارنــد، طــی قــراردادی بــه  عــرض 
صاحبــان واحدهــای صنفی مذکور اجاره داده شــده 
و آن هــا می تواننــد بــا اســتفاده از مبلمــان مناســب، 

پذیرای مشتریان تا پاسی از شب باشند.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه الزامــات زیبایــی 
می کنــد:  کیــد  تا نیــز  شــهری  مبلمــان  در  شــاختی 
ح زیســت شــبانه شــرکت  واحدهایی می توانند در طر
کــه از فضــای ســبز در طراحــی فضــای بیرونــی   کننــد 

کنند و جلوه زیبایی به مبلمان  پیاده روها اســتفاده 
شهری ببخشند. 

رئیــس اتاق اصناف مشــهد یکــى از نتایج مطلوب 
ح زیســت شــبانه را رونق بخشــى به واحدهای  طر
صنفــى دانســته و مــى افزایــد: ریــزش واحدهــای 
گذشــته، بــه شــکل نگــران  صنفــى در چنــد ســال 
که علــت آن را باید در به  کننــده ای افزایــش یافتــه 
کاالهــا و خدمات  صرفــه نبودن قیمت تمام شــده 
کــرد. البتــه ایــن نگرانــى تنها بــه تعطیلى  جســتجو 
واحــد صنفى ختــم نمى شــود و بیــش از آن، نگران 

کار فعال در این واحدها هستیم. بیکاری نیروی 

که هر  بنانژاد ادامه می دهد: توجه داشــته باشیم 
واحــد صنفی ارائه دهنده مواد خورکی و آشــامیدنی، 
تعــدادی از افــراد را بــه صورت مســتقیم و بــه صورت 
غیرمستقیم صاحب شغل و درآمد می کند. به همین 
ح زیست شــبانه می تواند رونق دوباره ای  ســبب، طر
بــه این واحدها بخشــیده و از تعطیلی و ریزش آن ها 

کند. جلوگیری 
کــه بــازار، آیینه تمام  وی همچنیــن معتقد اســت 
ح  نمــای هــر شــهری بــه شــمار مــی رود. از ایــن رو طر
زیســت شــبانه، جلــوه زیباتری بــه شــهرها می دهد و 

شهروندان را به سوی این فضاها جذب می کند.

وندی     رعایت حق شهر

رئیــس اتاق اصناف مشــهد، رعایت حقوق عابران 
را  صنفــی  واحدهــای  ســوی  از  شــهروندان  و  پیــاده 
گویــد: بــه واحدهــای صنفــی  الزامــی دانســته و مــی 
ح، بر ضرورت رعایت حقوق  کننده در این طر شرکت 
کــرده ایم. بــر این اســاس چینش  کیــد  شــهروندان تا
گونه  کافی شــاپ ها به  فضــای بیرونی رســتوران ها و 
کمترین مزاحمــت را برای عابران  که  ای خواهــد بــود 

کند. پیاده ایجاد 
ح در پیاده  بنانــژاد ادامــه می دهد: البتــه این طــر
کم الزم را  که ظرفیــت و ترا روهایــی اجــرا خواهد شــد 
داشــته باشــند تا مانعی برای عبور و مرور شــهروندان 

به وجود نیاید.

ورت مالحظات امنیتی در زیست شبانه     ضر

وی در خصــوص تکالیف امنیتــی و رفتاری تعریف 
شــده برای واحدهای مذکورعنوان می کند: در قانون 
نظــام صنفــی و در مــواد 17 و 28 آن تکالیف انتظامی 
نظــر  در  صنفــی  واحدهــای   بــرای  الزم  امنیتــی  و 
که دقــت الزم برای حفــظ امنیت  گرفتــه شده اســت، 
کســب وکار خــود را بــه عمــل آورد. نصــب  مشــتریان و 
دوربین مدار بســته را می توان یکی از این ماحظات 

و تکالیف دانست. 
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این مقام مسئول ادامه می دهد: به خاطر داشته 
کــه فعالیــت بــازار همــواره بــه عنــوان عاملــی  باشــیم 
بــرای حفــظ امنیــت و ثبــات شــناخته شده اســت. از 
ایــن رو حضــور مــردم و فعالیت واحدهــای صنفی در 
ح زیســت شــبانه، به نوعی امنیت الزم را به وجود  طر

خواهد آورد و نگرانی از این بابت نداریم.
گــر  ا بیــان می کنــد:  اتــاق اصنــاف مشــهد  رئیــس 
کســبه و اصناف  امنیــت روانی و امنیت اقتصادی در 
بــه وجــود آیــد، منجر به امنیــت اقتصادی شــده و در 
نهایــت امنیــت ملی را به ارمغــان خواهد آورد. عکس 

این موضوع نیز صادق است. 
ح  بنانژاد با اشــاره به ساعات پیشنهادی برای طر
کــه نبایــد  کیــد می کنــد: معتقدیــم  زیســت شــبانه تا
کنیــم. ســاعات  کســب وکار  چهارچــوب هــا را فــدای 

......

ح نیز از ســاعت  پیشــنهادی مــا بــرای اجرای ایــن طر
کثر 2 بامداد است. 22 تا حدا

    قیمت گذاری براساس ضوابط

مدیــر بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف مشــهد بــا 
ح  گــذاری معابــر در اجرای طر اشــاره بــه نحوه قیمت 
گذاری  زیســت شــبانه اظهــار می کنــد: نحــوه قیمــت 
کمیتــه تعریف  ح، بر عهــده  معابــردر اجــرای ایــن طــر

شده در شورای اسامی شهر مشهد خواهد بود.
که  »امیر دلداری« عنوان می کند: الزم به ذکر است 
گــذاری براســاس متراژ، موقعیــت مکانی،  ایــن قیمت 

سطح درآمد عمومی منطقه و... متغیر است.

    کالم آخر

گی قابل  که مشهد دو ویژ به خاطر داشــته باشــیم 
ح زیســت شــبانه دارد؛ نخست  توجه برای اجرای طر
آنکــه ســاالنه بیــش از 30 میلیــون زائــر بــا ملیــت ها و 
گــون در ایــن شــهر تــردد می کنند  گونا فرهنــگ هــای 
کنان ایــن  و دوم آنکــه بیــش از 3 میلیــون نفــر، ســا

کانشهر را تشکیل می دهند.
ح در مشــهد  که ضامن اجرای بهینه این طر آنچه 
به شــمار می رود، همان جمعیــت خواهان حضور در 
ح  ســاعات بی دفاع شهری است. ازاین رو اجرای طر
زیســت شــبانه با رعایت هنجارها و ماحظات ایمنی 
می تواند نشاط شهروندی را به وجود آورده و بخشی 

از رونق از دست رفته اصناف را به آنان بازگرداند.
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کــه دولت حتمــا باید بــه دنبال انتقــال اقتدار بــه صورت   اعتقــاد قلبــى مــن این اســت 
کارگذار  منطقــى بــه بخــش اصیــل خصوصى باشــد. بخش اصیــل خصوصــى امانتــدار و 
کمک  که مى تواند در چارچوب سیاست های نظام به ما  بسیار قوی و توانمندی است 

کاری است. کند. بدون چنین چیزی، دولت فاقد توانایى به سرانجام رساندن هر  ویژه انتصاب ریاست سازمان صمت

کمى بیشــتر از یک ماه پیش ســکاندار ســازمان صنعت، معدن و  که  کســى اســت  محمدرضا مس فروش 
تجارت خراسان رضوی شد. او سال های زیادی در استان های مختلف و تهران در حوزه صنعت و معدن 

فعالیت داشته و حضور در مشهد را توفیقى از جانب حضرت رضا)ع( مى داند.

که به خراســان رضوی آمد، مورد اســتقبال بســیاری از فعاالن بخــش خصوصى قرار  مس فــروش هنگامــى 
کــه با آن بتوانــد فعالیت های مجموعه  گرفــت. او نیــز ایــن اقبــال را یک توفیــق و فرصت برای خود مى داند 

خویش را پیش برد.

کنــار صنایــع و معــادن، تجــارت را نیز یکى از ظرفیت های بزرگ در خراســان رضــوی توصیف مى کند و  او در 
اعتقاد دارد اصناف بخش بزرگى از اقتصاد استان را به دوش مى کشند.

گفت وگویى صمیمانه نشستیم  گى به این استان آمده، با او به  که محمدرضا مس فروش به تاز از آنجایى 
تــا از برنامه هــای وی بــرای حــوزه صنعــت، معدن و تجارت اســتان بپرســیم و بدانیم او چه اهدافــى را برای 

کرده است. بخش اصناف در مشهد و استان ترسیم 

بــرای رضــوی ســازمانصمــتخراســان برنامههــای
اصنافمشهد

گفت  وگو

وح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:     مشر

کمی از  شــما به تازگی به اســتان ما آمده اید؛ ابتدا 
سوابق و زندگی خود برای ما بگویید.

من متولد ســال 1337 هســتم و بیش از 29 ســال 
کارنامــه خــود دارم. در این مدت  ســابقه اجرایــی در 
فاصلــه  خــود  کار  حرفــه ای  فضــای  از  هیچــگاه  نیــز 
نگرفته ام و همیشــه در وزارت معادن و فلزات، پیش 
از ادغام هــا، ســپس در وزارت صنایــع و معادن و بعد 
از آن هــم در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت حضور 
کوتــاه از دوران خدمتم نیز به  داشــته ام. در مقاطعی 
صــورت مرخصی بدون حقوق و یــا ماموریت از طرف 
دولــت بــه بخــش خصوصــی رفتــه و در آنجا مشــغول 
که در ایــن بخش نیز فعالیت های من  کار شــده ام  به 
کار حرفه ایم بوده اســت. در حال حاضر نیز  مرتبــط با 
امــام رضا)ع( مــن را طلبید تا خدمت خراســانی های 
کار  عزیــز برســم و در حریــم آن امام رئوف مشــغول به 
شــوم. انشــاهلل بتوانــم در این اســتان تاثیــرات جدی 

بگذارم. 
خراســان رضوی با تمام اســتان ها متفاوت است. 
تــردد زائــران حضــرت رضــا)ع(  تفــاوت اصلــی آن در 
که در آن  است. تمایز دیگر این استان هم این است 
صنعت، معدن و تجارت به شــکلی مســاوی اهمیتی 
کرد. در  ویــژه داشــته و از هیچکدام نمی تــوان غفلت 
کــه باید  گونه ای اســت  واقــع شــرایط ایــن اســتان به 
ریاســت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت در هر 3 

بخش مذکور دخالت ویژه داشته باشد. 

    تا چه حد با چارچوب های فعالیت در خراســان 
کارنامــه خــود چــه  رضــوی آشــنایی داشــته و در 

سوابقی از همکاری با این استان دارید؟

کــه در ایــن اســتان  ایــن نخســتین مرتبــه اســت 
که در  فعالیــت می کنــم اما به جهت مســئولیت هایی 
6 اســتان دیگر در حــوزه صنایع معدنی داشــته ام، با 
مســائل مرتبــط با این حــوزه آشــنایی دارم. من اهل 
مشــهد و این استان هستم و به جهت عاقه خاصی 
که به این ســرزمین دارم، همیشــه و پیش از ورود به 
آن بــرای ایفــای مســئولیت، اطاعات مهم خراســان 
کســب توفیق  رضــوی را در اختیــار داشــته ام. بعــد از 
بــرای خدمــت در ایــن اســتان هــم بــا متخصصــان و 
کارشناســان خراســان رضوی و تهران مشــورت هایی 
که یک  گمــان می کنم اطاعــات اولیه ای  داشــته ام و 
کاری خــود  مســئول و مدیــر بایــد نســبت بــه حــوزه 
کرده ام و اشراف نسبی نسبت  کســب  داشــته باشد را 
به خراسان رضوی دارم. همکاران من نیز در سطوح 
کاری می کنند  مختلف با عاقه مندی و ابراز محبت، 

کامل تر شود.  که این اشراف روز به روز 
طــی مــدت یــک مــاه اخیــر جلســاتی با مســئوالن 
کســب این  کــه خیلــی به  کرده ایــم  اســتان نیــز برگــزار 
کرده اســت. این  کمک  اطاعــات از خراســان رضوی 
که یک مدیر در اتخاذ  تبادل نظرات موجب می شود 
اســتان  تصمیمــات خــود حمایــت ســایر مســئوالن 
را نیــز بــه همــراه داشــته باشــد. در حــال حاضر بیش 
از دوســوم ارتباطــات الزم را بــا بخش هــای مختلــف 
کرده ایــم و همــه همــکاران در بیانــات  اســتان برقــرار 
کنون  کرده اند. هم ا خــود همراهــی الزم با ما را اعــام 
که پیش از  فرایند پیشــبرد و اتمام برخــی از اقداماتی 
ایــن وجود داشــت و باید به ســرعت انجــام می گرفت 
تــا بتــوان وارد برنامه هــای جدی آینده شــد، در حال 
فضــای  برنامه ریــزی  وارد  زودی  بــه  و  اســت  اتمــام 

حرفه ای خود خواهیم شد. 

شــما،  معارفــه  آییــن  در  جالــب  نــکات  از  یکــی      
همراهــی و حمایــت بخــش خصوصــی از حضــور 
جنابعالی در پســت ریاست سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت خراســان رضوی بــود؛ علت ایــن حمایت 

چیست و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

ایــن اســتقبال امــری بســیار ارزشــمند اســت. من 
در هــر جمعــی همیشــه بــاور یقینــی و قلبــی خــود را 
کــرده ام. حــاال هــم اعتقــاد قلبی من این اســت  ابــراز 
کــه دولــت حتمــا بایــد بــه دنبــال انتقــال اقتــدار بــه 
صــورت منطقــی بــه بخــش اصیــل خصوصی باشــد. 
کارگــذار بســیار  امانتــدار و  بخــش اصیــل خصوصــی 
کــه می توانــد در چارچــوب  قــوی و توانمنــدی اســت 
کند. بــدون چنین  کمک  سیاســت های نظــام به مــا 
چیــزی، دولــت فاقــد توانایــی به ســرانجام رســاندن 
کاری اســت. در حقیقــت بایــد بــه اصــل مترقــی  هــر 
کــه این انتقــال اقتدار را  44 قانون اساســی بازگشــت 
کرده اســت. در بخــش خصوصی بدون  بــه ما تکلیف 
تردید صاحب نظران بســیار باســواد و قدرتمندی، به 
کــه نظرات، منابع  خصــوص در مشــهد، حضور دارند 
و برنامه هــای آن ها می توانــد در پیش برد برنامه های 

کند.  کمک  اقتصادی استان 
گر از نظر  کشور در دنیا ا که هر  تصور من این اســت 
گذر همین تفکر  کرده، حتما از  اقتصادی توسعه پیدا 
کس  به این توفیقات دســت یافته اســت. در واقع هر 
کارها را بــه بخش خصوصی  در ایــن راه موفق شــده، 
و  حمایــت  کان،  سیاســت گذاری  تنهــا  و  ســپرده 
کرده تا بخش خصوصی در راســتای  نظــارت را دنبال 
کند. مــا نیز باید این  کان حرکت  این سیاســت های 
اقدامــات را صــورت دهیم. همکاران پیشــین من نیز 
کار  تاش و زحمات زیادی را متحمل شــده اند و این 
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را انجام داده اند. در مدیریت فعلی، هنر ما این است 
کمک دوســتان مان اقتصاد استان را به صورت  که با 

کنیم. جدی متحول 
که تا  بــه اعتقــاد مــن در این اســتان فراتــر از آنچــه 
به حال انجام شــده، اســتعداد وجود دارد. خراســان 
حــوزه  در  فراوانــی  اقتصــادی  ظرفیت هــای  رضــوی 
که بخشــی  اصنــاف، تولیــدات صنعتی و معدنی دارد 
از ایــن اســتعدادها مکشــوف بــوده امــا بخــش دیگــر 
کشــف شــدن اســت تــا بــه تناســب آن، بــا  نیازمنــد 
اســتفاده از بخــش خصوصــی، ابزار سیســتم بانکی و 
کمــک دســتگاه های محیطــی اســتان بتــوان اهداف 
ترســیم شده را پیش برد. عمیقا معتقدم در طی این 
مســیر بخــش خصوصــی می توانــد نقــش موثــری ایفا 

کند.

    همــه می دانیــم کــه تهــران فرصت هــا و پله هــای 
ترقــی زیادی برای یک مســئول دارد؛ چــه انگیزه ای 

باعث شد مشهد را برای ادامه خدمت برگزینید؟

که پیــش از آمدن به مشــهد،  واقعیــت این اســت 
از  یــک شــرکت معتبــر معدنــی  عضــو هیــات مدیــره 
زیرمجموعه هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
کســی به  بــودم امــا بــه نظر مــن آنچه باعث می شــود 
خراســان رضــوی متمایــل شــود، در حقیقــت برکــت 
وجــود حضــرت رضــا)ع( در ایــن اســتان اســت چــون 
کار با توجه به آن حضــرت به راحتی باز  گرهــی در  هــر 
که در این استان  می شود. مساله دیگر نیز این است 
کــه شــاید  گیــرد  کارهــای بزرگــی می توانســته صــورت 
ابــزار و اســباب آن فراهم نشــده و امیــد دارم به فضل 
الهــی ایــن ابــزار و اســباب فراهم شــود و بــا هم فکری 
صاحب نظــران اســتان بتوانم برنامه هــا را پیش برم و 

کار بزرگ برای خراسان رضوی صورت دهم.  چند 
کار دولتی  مــن 5 یــا 6 ســال دیگر بایــد از سیســتم 
کار، این  ج شوم. عاقه دارم هنگام خروج از این  خار
کــه وجــدان آســوده ای به  احســاس را داشــته باشــم 
لحــاظ اخــاق حرفه ای داشــته و به جهــات تقیدات 
مذهبی نیز آرامش خاطر داشــته باشم. اینجا فضای 
علی رغــم  تهــران  در  دارد.  وجــود  بــازی  و  حرفــه ای 
کار، چون همه سیستم های مرکزی در تهران  وسعت 
اســتقرار دارنــد، وظایــف در همه دســتگاه ها تقســیم 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  دوش  روی  و  می شــود 
کارها بر عهده ســازمان  تجارت نیســت اما اینجا همه 
کارهــای  صنعــت، معــدن و تجــارت اســت. در واقــع 
کــه تصمیــم اول و آخــر آن در این  مهمــی وجــود دارد 
کاری  ســازمان اتخاذ می شود و از این جهت می توان 
کــه منجــر بــه اعتــای توســعه اقتصادی،  انجــام داد 
کام جهشی در  ایجاد اشتغال، ثروت آفرینی و در یک 
همــه حوزه های مختلف صنعت، معدن و تجارت به 

وجود آید. 

    قطعــا بــه این مســاله واقف هســتید که ســاختار 
قــدرت مشــهد و خراســان رضــوی پیچیدگی هــای 
خاص خود را دارد؛ در تعامل با این پیچیدگی ها و 

بخش ها چه برنامه ای خواهید داشت؟

کــه در بخش هــای مختلــف ایــن  مــن همــه آنچــه 
اســتان وجود دارد را هم جهــت می بینم و من مکلف 
کــه در اقتصاد این اســتان  بــه اســتفاده از همــه آنچه 
وجود دارد، یعنی تمام اســتعدادها، توان ها و نظرات 
کار بــزرگ نیازمند جامعیت  ارزشــمند هســتم. انجام 
کــه  اســت. ایــن جامعیــت زمانــی حاصــل می شــود 
کنار یکدیگر  همــه نظرات مختلــف در این اســتان در 

که همــه نظرات  کار بــزرگ نیازمنــد جامعیــت اســت. ایــن جامعیــت زمانى حاصل مى شــود   انجــام 
گرفتــه و معدل ایــن نگاه هــا و تفکرات بــه عنوان یک  کنــار یکدیگــر قــرار  مختلــف در ایــن اســتان در 
گیرد. همه بخش های مختلف در خراسان رضوی  شــیوه در برنامه های اجرایى مورد اســتفاده قرار 

کمک و مددکار بخش خود مى دانم. را همسو مى بینم و آن را 

گرفتــه و معدل ایــن نگاه ها و تفکــرات به عنوان  قــرار 
یک شــیوه در برنامه های اجرایی مورد اســتفاده قرار 
گیرد. همه بخش های مختلف در خراســان رضوی را 
کمــک و مــددکار بخش خود  همســو می بینــم و آن را 

می دانم.

در  اصنــاف  در حــوزه  کلــی شــما      هدف گــذاری 
خراسان رضوی چیست؟

کــه دارد، یک  اصنــاف علی رغم مشــکات زیــادی 
ظرفیت بســیار بزرگ در مشــهد و این اســتان اســت. 
اشــتغال ایجاد شــده توســط این بخش و تاثیرگذاری 
آن در مقاطــع مختلف نشــان می دهــد این مجموعه 
جایگاه بسیار ارزشمندی در اقتصاد خراسان رضوی 
دارد. ما با عمق وجود نســبت به سیاست های نظام 
کار  کــه باید در همیــن چارچوب  اعتقــاد و بــاور داریم 
کار در این چارچوب بدون  کنیم اما باید توجه داشت 

حضور اصناف موفقیتی را در پی نخواهد داشت. 
اصناف نقش بســیار تعیین کننده، پررنگ و بارزی 
کنون  کلیدی و حســاس پــس از انقاب تا در مقاطــع 
که بــا التهابی مواجه شــده ایم،  داشــته اند. هــر زمان 
که در خط اول در جهــت رفع التهاب  اصنــاف بودنــد 
کــه نیــاز به همکاری بیشــتر  گام برداشــته اند. هــر جــا 
واحدهــای  جزجــز  و  اصنــاف  هماهنگــی  بــا  بــوده، 
خ داده اســت. البته شــاید  صنفــی، ایــن هماهنگی ر
کلی  نظــرات در ایــن حوزه متفاوت باشــد ولــی برآیند 
کشــیده می شــود،  کــه بــه منصه عملیاتی  آن و آنچــه 
کاالیی  مویــد همیــن نکته اســت. مثــا ممکن اســت 
کمبــود شــود امــا بافاصلــه همــکاران  در بــازار دچــار 
و  اصنــاف  اتــاق  قابلیت هــای  از  اســتفاده  طریــق  از 
واحدهــای صنفــی مســائل را حــل می کننــد. این هــا 
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نشانه های عقانیت در حوزه اصناف است.
گر عقبه تولید و توزیع تنظیم شــود و موفق عمل  ا
گــردد اما همکاری اصناف در میان نباشــد، شکســت 
خواهیم خورد. بــرای تقویت همکاری ها باید ارتباط 
صمیمانــه و بردارانه را با اتاق اصناف داشــته باشــیم 
کمیتــی خــود را  و در عیــن حــال شــان نظارتــی و حا
کنیــم امــا  نیــز حفــظ و از آن در جــای خــود اســتفاده 
که نزدیک بــه هم و صمیمانه،  بنــای ما بر این اســت 
تصمیمــات را اتخــاذ نماییــم. هیچ تصمیــم تحکمی 
کــرد چــون می دانیــم عقانیــت در  اتخــاذ نخواهیــم 

حوزه اصناف وجود دارد.  
مــا در چارچــوب قانون نظــام صنفــی، تصمیمات 
کار  کمیســیون نظارت بر اصناف و ســتاد تنظیــم بازار 
گــر بخواهیم  خــود را بــا اصناف پیــش خواهیــم برد. ا
کشــور تحریم اســت و تنگاهایی بر آن  که  در شــرایطی 
تحمیل می شــود، از معبر اجــرای صحیح این قوانین 
کنیم، بایــد از میزان ذخایــر خود برای  و قواعــد عبــور 
کنیــم. در حال حاضر  کســب  کاالها اطمینان  برخــی 
خراســان رضــوی از ایــن جهــت در شــرایط مطلوبــی 
کاالیی  کنــم در  قــرار دارد. بــه محض اینکه احســاس 
پیگیــری  را  مســاله  بافاصلــه  دارد،  وجــود  کمبــود 
کــرد. در ایــن خصوص با مقام عالــی وزارت و  خواهــم 
گفته ام  کراتی داشــته ام و  قائــم مقــام بازرگانــی او مذا
کاالیی از ســهم اســتان های دیگر به  ما نمی خواهیم 
این استان اختصاص داده شود ولی حساسیت های 
که البته آن ها  کنید  این استان و مشهد را باید لحاظ 
نیــز همه این مــوارد را با طیب خاطــر پذیرفته اند. به 
کلی از برنامه های اصلی ما در این اســتان حفظ  طور 

کاالهای استان است.  توازن در موجودی 
اصنــاف  حــوزه  در  کــه  اســت  ایــن  مــن  احســاس 
کند  آموزش مستمر و حین خدمت باید ادامه پیدا 
و الزم اســت هــر روز همکاران مــا در بخش اصناف 
در حوزه هــای خدماتــى، عرضه و تولیــدات صنفى 
بــه عنــوان نمونــه  کننــد.  بتواننــد خــود را روزآمــد 
مردم همیشــه به جهت اینکه یک فروشــنده روی 
گشــاده دارد و برخــورد خوبــى بــا مشــتری مى کند، 
ایــن مســاله را بــه دوســتان و آشــنایان خــود نیــز 

کرد.  منتقل خواهند 

تزریــق  بــر  مبتنــی  مســتمر  آمــوزش  از  بخشــی 
که خدمــات صنفی  کســانی اســت  همیــن روحیــه به 
و  ایــن مطلــب، دغدغه هــا  کنــار  در  ارائــه می کننــد. 
کــه اصنــاف در مقاطــع خــاص دارنــد را  نگرانی هایــی 
که مــا حامی  نیــز درک می کنیــم. ایــن درســت اســت 
مــردم هســتیم ولــی حتمــا از حقــوق عاقله و درســت 
واحد صنفی در حوزه خدمات توزیع و تولید حمایت 
کرد. باید توازن در این بخش ها برقرار شــود  خواهیم 
تا تنشــی متوجه ما نگردد؛ لــذا برنامه دیگر ما تقویت 
کردن آن در حوزه اصناف  شرایط حمایتی و عملیاتی 

است. 
نمونــه دیگــر این مســاله راه اندازی فروشــگاه های 
کســبه  کــه  بــزرگ و زنجیــره ای در ســطح شــهر اســت 
عادی از این مجموعه ها احســاس مخاطره دارند. ما 
کار فروشــگاه های  کــه در  کنیم  بایــد بــه نحــوی عمل 
کــه  کاســبی  بــزرگ خللــی وارد نشــود؛ در عیــن حــال 
کار  حبیــب اهلل اســت نیــز بتوانــد بــا آرامــش خاطر بــه 
خــود ادامــه دهــد. تنظیــم ایــن روابــط، تعمیــق این 
کــردن روحیــات بــه هــم جــزو  صمیمت هــا و نزدیــک 

برنامه های جدی ماست.
کــه  اســت  زمان هایــی  دیگــر  نمونــه  همچنیــن 
کنــار آن  کســب واحدهــای صنفی اســت امــا در  ایــام 
نمایشــگاه هایی نیــز بــه صــورت فصلــی یــا مناســبتی 
برگــزار می شــود. باید توجه داشــت این ها زمان هایی 
کســبه رونــق بیشــتری دارد. برای  کــه فعالیت  اســت 
ایــن منظــور الزم اســت نمایشــگاه ها حســاب شــده، 
گــر بنا باشــد ایــن نمایشــگاه ها  کننــد. ا ایفــای نقــش 
کم رونقی  کســادی و  کــه موجب  کنند  کار  بــه نحــوی 
واحدهای صنفی شوند، نقش خود را به درستی ایفا 
نکرده اند. نمایشــگاه یک تاثیر روانــی بین مردم دارد 
و همیــن موجــب اقبــال مردم می شــود ولی بایســتی 
که از عهده واحد صنفی برنمی آید  کاری انجام دهند 
کار یک واحــد صنفی در نمایشــگاه  نــه اینکه مــوازی 

نیز انجام شود.
کــه واحدهای صنفی به تدریج  اصل بر این اســت 
که احتیاج به نمایشــگاه های  کنند  گونه ای عمل  بــه 
فصلی نباشد. البته نمایشگاه های تخصصی به قوت 
کند و اصا متوقف نخواهد  و جدیــت باید ادامه پیدا 
کم کم به سمت  شــد اما نمایشــگاه های مقطعی باید 

کند.  متعادل تر شدن حرکت 

خ گــذاری احتیاطاتــی  همچنیــن در حوزه هــای نر
کرد؛ در بررســی شــکایات مــردم باید  اعمــال خواهیم 
ورود جدی تری داشــته باشــیم. اعتقاد ما این اســت 
گران فروشــی نکــرده و ســفره خود را  کاســبی  کــه هیچ 
گاهی هم  بــا لقمــه نامشــروع تامیــن نمی کنــد. البتــه 
کاری  که در هر صنــف و  مــوارد خــاف دیده می شــود 
گــر ایــن مــوارد مشــاهده  ایــن مســائل وجــود دارد. ا
گزارشــاتی به دست ما برســد، از حقوق مردم  شــود یا 
کرد و از شان نظارتی خود استفاده  گذشت نخواهیم 
که  کنیم  کار  می کنیــم. البتــه تاش داریــم به نحــوی 

این مسائل انشاهلل پیش نیاید. 
کــه مســتقیم بــا حــوزه اصنــاف  تقویــت نیروهایــى 
و  بازرگانــى  معاونت هــای  ماننــد  دارد  ارتبــاط 
ماســت.  دیگــر  برنامه هــای  از  بازرســى  و  نظــارت 
گاهى هــای آن هــا هم نســبت  بایــد دانســتنى ها و آ
کنــد و هم نســبت به  بــه شــرایط روز افزایــش پیــدا 
مخاطــرات احتمالى باید اطالعات ایشــان تقویت 
شود و عالوه بر این شان این نیروها را برای انجام 
کنیــم. البتــه در ادامه  صحیــح وظایــف خــود حفظ 
مســیر به این برنامه ها اقدامــات دیگری نیز اضافه 
خواهد شــد و به شرایط باثبات تری خواهیم رسید 

و در همین مسیر پیش مى رویم. 

   مهم تریــن ضعــف اصنــاف در مشــهد و اســتان 
چیست؟

هماهنگــی  عــدم  مــوارد  برخــی  در  مــن  نظــر  بــه 
اتحادیه  هــای اصنــاف با هم یکی از مســائل ماســت. 
ج داد و در انتخابــات  گــر بتــوان ایــن هنــر را بــه خــر ا
کنــار هــم  اتحادیه هــا دل افــراد را بــه هــم نزدیــک و 
گاها صرف  کــرد و به جــای اینکه انــرژی آن هــا  حفــظ 
کنند.  کار  تقابــل شــود، در راســتا و مــوازی با یکدیگــر 
ایــن بزرگترین خدمــت به اصناف خواهــد بود. وقتی 
در جمع هیات رئیســه اتحادیه ها همه با هم هم نظر 
باشــند، این مســاله به تمام زیرمجموعه های آن نیز 
منتقــل خواهــد شــد. البته نظــرات متفــاوت موجب 
پیشــرفت اســت اما نبایــد تقابــل موجب بــروز ضعف 

شود.

که ما حامى مردم هستیم ولى   این درست است 
حتما از حقوق عاقله و درست واحد صنفى در 
حوزه خدمات توزیع و تولید حمایت خواهیم 
کرد. باید توازن در این بخش ها برقرار شود تا 

تنشى متوجه ما نگردد؛ لذا برنامه دیگر ما تقویت 
کردن آن در حوزه  شرایط حمایتى و عملیاتى 

اصناف است. 
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کــه دارنــد نیازمند تعــداد زیــادی دوربین  هتــل هــا بــه دلیــل بزرگى 
هســتند به طور مثال شــاید در یک هتل حدود 200 دوربین نصب 

که این مسئله هزینه ها را بسیار افزایش خواهد داد. شود  پایش تصویری و امنیت اجتماعی

فرادید

که در این  ح شده  که مدتى است توسط مسؤالن استان به منظور جلوگیری از ایجاد مشکالت در حوزه امنیت مطر سامانه پایش تصویری، طرحى است 
گالیه هایى را از سوی اتحادیه هابه دنبال داشته است.به گزارش ماهنامه اتاق اصناف، »امنیت« یکى از مولفه های اساسى زندگى بشر و به قدری  مدت 
کشور است  که آن را مهم ترین شرط بقای یک جامعه سالم دانسته اند.امنیت عنصری زمینه ساز برای رسیدن به دیگر اهداف یک  دارای اهمیت است 

که فرد فرد، مردم یک جامعه در رسیدن به این امر نقشى موثر دارند. که نه تنها مسؤوالن 

ح  ح نخســتین بار در ســال 89 مطر که مســؤوالن و مردم را در رســیدن به این امنیت یاری مى کند. این طر ح »پایش تصویری« یکى از عواملى اســت  طر
گرفت و از »هتلداران«، »طالفروشــان« و  کید و توجه ویژه قرار  کلیه دســتگاه های اجرایى اســتان ابالغ شــد و از ســال 97 به صورت جدی تر مورد تا و به 

کنند. ح مشارکت  »زعفران فروشان« به عنوان صنوف دارای اولویت، خواسته شده در اجرای این طر

کارشناسى سیستم پایش تصویری معرفى شدند. بر اساس این مصوبه »آمنین خراسان« و»امنیت پایش تصویری حافظان« به عنوان دو شرکت نصب و 
که به منظور  کرده انــد  ح  ح مطر ح اســت اینکه اتحادیه هاو صنــوف زیر مجموعه آنان گالیه هایى را نســبت به طریقــه اجرای این طر کــه مطــر امــا نکتــه ای 

گالیه ها و اعتراضات به  میان آنان رفتیم.بررســى علل این 

ح »سامانه پایش تصویری« گالیه اتحادیه هانسبت به نحوه اجرای طر

گرهاییکطرح9ساله اماوا

گالیــه  طــرح  هزینه هــای  از  هتلــداران      
دارند

گفت  قانعــی در 
خبرنــگار  بــا  وگــو 

اصنــاف،  ماهنامــه 
گفت: توجه به سیســتم 

پایش تصویری بحثی اســت 
ح بوده است  که از سال 93 مطر
صــورت  مکاتباتــی  منظــور  همیــن  بــه 
و دیگــر صنــوف   بــه موجــب آن هتل هــا  کــه  گرفــت 
که در همان دوره به  کنند  مشــمول به این امر توجه 
که سیستم پایش  کردیم  همکاران هتلدار خود اعام 

کار خود قرار دهند. تصویری را در دستور 
مســئول اتحادیه هتلداران مشــهد با اشاره به این 
که از ســال 97 این موضوع به صــورت جدی تر  نکتــه 
کار اســتانداری  خراســان رضوی و شــورای  در دســتور 
کرد: علــت اینکه این  گرفت، بیان  تامین اســتان قــرار 
موضوع در مشــهد مطرح شــد به دلیل حضــور زائران 
که در مشهد صورت  و رفت و آمدهای بســیاری است 

می پذیرد.
ح  وی در ادامــه نســبت بــه نحوی اجــرای این طر
که زیر  ح دو شــرکت  کرد: طبــق این طر گایــه و بیــان 
بــه  اقــدام  نیســتند  الکترونیــک  اتحادیــه  مجموعــه 
نصــب و پایــش و 750 تــا 800 هــزار تومــان بــه عنــوان 

هزینه اولیه دریافت می کنند.
که  کــرد: هتــل هــا به دلیــل بزرگــی  قانعــی اضافــه 
دارنــد نیازمند تعداد زیادی دوربین هســتند به طور 
مثــال شــاید در یــک هتــل حــدود 200 دوربین نصب 
که این مسئله هزینه ها را بسیار افزایش خواهد  شود 

داد.
کــرد: البتــه با اصــل طــرح مخالفتی  کیــد  ایشــان تا
که باید شــهری امن داشــته باشیم،  نداریم معتقدیم 
اما نباید همکاران این میزان هزینه را متحمل شوند.

    سیستم های فعلی با سیستم های مورد قرارداد، 
تطبیق داده شوند

ایــن دو شــرکت  کــه  پیشــنهاد  ایــن  ارائــه  بــا  وی 
می تواننــد سیســتم هــای موجــود در هتــل هــا را بــا 
کرد:  سیســتم های خــود تطبیق دهند، خاطرنشــان 
کنند حتما سیســتم هــا را از  اینکــه صنــوف را مکلــف 

کنند درست نیست. شرکت مورد نظر تهیه 
کــه در  نکاتــی  بایســتی  افــزود: مســؤولین  قانعــی 
خصــوص پایش تصویــری مد نظر دارنــد را با هتل ها 

در میــان بگذارنــد و نــوع سیســتم را به خــوِد هتل ها 
کنند.   گذار  وا

مســئول اتحادیــه هتلــداران مشــهد بــا بیــان این 
ح مربوطــه بایــد مــورد تجدیــد نظــر  کــه طــر موضــوع 
کنون برگزار  کــه تا کرد: در جلســاتی  گیرد، عنوان  قــرار 
شــده همه بر نصب سیســتم های امنیتی اتفاق نظر 
داشــتند، امــا در خصــوص هزینه هــا خیر؛ مســؤولین 
کاری تخصصی و دقیق انجام شــود،  معتقدنــد بایــد 
میــزان  بــر  نظــر  تجدیــد  اتحادیه هادرخواســت  امــا 
کــه قــرار اســت انجام شــود،  کاری  هزینه هــا و دوبــاره 

داشتند.

    اعتــراض مــا به نبود شــفافیت 
در طرح است

در ادامه مســؤول اتحادیه طا 
و جواهر مشــهد از نبود شفافیت در این 
گفت: ما در خصوص  کرد و  ح اعتراض  طــر
ح توجیــه نشــده ایــم،  هــدف اجــرای ایــن طــر
چنانچــه بحث بر ســر ارتقاء دوربین 
هاست، مسؤوالن بگویند چه 
دوربینــی مــی خواهنــد تا ما 

به همکاران خود بگوییم.
معبــودی نــژاد بــا اشــاره 
کــه در این  بــه ایــن مطلــب 
ح از هر مغازه طافروشــی  طــر
350 هــزار تومــان اخــذ می شــود، 
کرد: مخالف ارتقاء نیستیم، با روش مورد نظر  اضافه 

مخالف هستیم.
وی ادامــه داد: همــکاران مــا پیــش از ایــن هزینــه 
کرده اند، اینکه بار دیگر متحمل  کرده و دوربین نصب 
کارشناســی  هزینه شــوند و بخواهند هزینه دوربین و 

بدهند، صحیح نیست.
مســؤول اتحادیه طا و جواهر مشــهد با بیان این 
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ح اعتراض  کنون بــه نحوه اجــرای طــر کــه تا موضــوع 
کرد: در سطح شهر  کرده، اما جواب نگرفته ایم، اظهار 
کــه چنانچه قرار  مشــهد 1300 طافروشــی وجود دارد 
کدام 350 هزار تومان دریافت شود قیمت  باشد از هر 

قابل توجهی می شود.
این هزینه ها در شرایط فعلی قابل قبول نیست

فعلــی  شــرایط  در  را  هزینــه  ایــن  نــژاد  معبــودی 
کرد:  اقتصــادی، قابــل قبول ندانســت و خاطرنشــان 
کنیم  کمــک  اینکــه بایــد بــرای داشــتن شــهری امــن 
ح اســت اینکه  که مطــر صحیــح اســت، امــا نکتــه ای 
مالیــات می دهیم تا برای رســیدن بــه همین امنیت 
کنیم،  کنیم، اما اینکه بار دیگر بخواهیم هزینه  کمک 

مورد قبول نیست.
کرد: مسؤولین باید چک لیست بدهند  کید  وی تا
و بــر اســاس همیــن چــک لیســت هــا سیســتم هــای 
موجــود را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد، چنانچــه مــورد 
تایید نبود خواهان نصب سیستم مناسب تر شوند، 

کنند. نه اینکه برای صنوف هزینه تراشی 
ایــن  مشــهد  جواهــر  و  طــا  اتحادیــه  مســؤول 
از  اعتمــاد صنــوف  عاملــی در جهــت ســلب  را  رویــه 
کرد: مســؤولین خواســته  اتحادیه هادانســت و بیــان 

کنند. خود را شفاف 

    قیمت ها آنالیز نشده اند

در ادامه اقدام به مصاحبه با 
مســؤول اتحادیه الکترونیک 
او  نظــر  تــا  کردیــم  مشــهد 
ح  طــر خصــوص  در  هــم  را 

پایش تصویری بدانیم.
محســن هاشــمی خاوری 
گفــت: افــراد  در ایــن خصــوص 
دخیــل در ســامانه پایش به ســه دســته 
که این  گــروه اول افرادی هســتند  تقســیم می شــود. 
گــروه دوم مجریان  سیســتم را بهره برداری می کنند، 

گروه سوم ناظرین هستند. سیستم ها و 
وی بــر لــزوم وجــود نصاب متخصــص و ناظر حین 
کــرد: حضور این  کید و تصریح  نصــب این سیســتم تا
کــه مــورد تاییــد هم باشــند از بســیاری از اتفاقات  دو 

گوار جلوگیری می کند. نا
مســؤول اتحادیــه الکترونیــک مشــهد یادآور شــد: 
کــه بهــره بــرداراِن این سیســتم  بســیار اتفــاق افتــاده 
کــه صاحیــت ندارنــد اقــدام  بــا مراجعــه بــه افــرادی 
کرده و بســیار راحــت آنــان را وارد  بــه نصــب سیســتم 
کرده اند و بعد از آن با  کســب خــود  محیط زندگی و یا 

مشکاتی مواجه شدند.
که افراد حق این  کید بر این موضــوع  خــاوری با تا
که می کنند سیســتمی  را دارنــد باتوجــه به هزینه ای 
کنند، در خصوص ضــرورت اجرای  مناســب دریافــت 
سیســتم  یــک  چنانچــه  کــرد:  اظهــار  ح،  طــر ایــن 
اســتانداردهای الزم را نداشــته باشــد، هــر فــردی به 

کند. راحتی می تواند از آن سوء استفاده 

وشــان  زعفران فر و  وشــان  طالفر هتلــداران،      
صنوف مورد اولویت در طرح 

فروشــان  زعفــران  و  طافروشــان  هتلــداران،  وی 
ح برشــمرد و ابراز  را صنــوف مــورد اولویــت در ایــن طر
که  ح، نصب و نظارت با افرادی است  کرد: در این طر

کار را دارند.  تخصص این 
مســؤول اتحادیــه الکترونیک مشــهد در خصوص 
ح و علــت  شــرکت هــای ناظــر و نصــاب در ایــن طــر
کمیته  کرد: این شرکت ها توسط  انتخاب آنان، بیان 
کــه از فیلترهایی  پایــش تصویــری انتخــاب شــده اند 

کرده اند و متخصص در این حوزه هستند. عبور 
گایــه اتحادیه هادر خصوص  خــاوری در خصوص 
کــرد: چنانچــه ایــن دو  ح، عنــوان  قیمــت هــای طــر
مجموعــه  زیــر  یابنــد  افزایــش  احتمــاال  کــه  شــرکت 
خ گــذاری ها مورد  گیرند، نر اتحادیــه الکترونیک قــرار 
گفت  آنالیــز قــرار می گیــرد. در حــال حاضر نمی تــوان 
قیمت های داده شده توسط این دو شرکت مناسب 

که مورد آنالیز قرار نگرفته است. است یا خیر؛ چرا
مســؤول اتحادیــه الکترونیک مشــهد بــا بیان این 
کــه چنانچــه ایــن شــرکت هــا زیــر مجموعــه  موضــوع 
گیرند قیمت ها معقوالنه خواهند شــد،  اتحادیه قرار 
کــرد: در حــال حاضــر نمــی تــوان در خصــوص  بیــان 

که آنالیز نشده اند. قیمت ها نظر قطعی داد، چرا
ح خاطرنشــان  وی در خصــوص معایــب ایــن طــر
کلیت خوب  کرد: هیچ طرحی بی عیب نمی شود، اما 
گفــت وگــو بــا مدیــرکل امنیتــی-  اســت.در ادامــه بــه 
انتظامــی اســتانداری خراســان رضوی نشســتیم تا از 

ح بدانیم. پیشینه و چرایی اجرای این طر

    پیشــینه طــرح پایــش تصویری مربوط به ســال 
89 است

در  شــرافتی راد  حســین 
مــا  خبرنــگار  بــا  وگــو  گفــت 
در خصــوص پیشــینه ایــن 
ح ارزیابی  گفــت: طــر ح  طــر
و صدور مجوز بهره برداری از 
ســامانه های پایش تصویری در 
راســتای اجرای دســتورالعمل نظارت بر سامانه های 
کشــور در  پایــش تصویــری مصــوب شــورای امنیــت 
کلیه دستگاه های اجرایی  ســال 1389 برای اجرا، به 

خراسان رضوی اباغ شده است.
وی ادامــه داد: تــا ســال 96 بــه دفعــات و مکــررا 
و  اجتماعــی  سیاســی  معاونــت  و  اســتاندار  توســط 
کیــد  بــر اجــرای آن تا امنیتــی اســتانداری مکاتبــه و 

شده است.

    این طرح گستره کشوری دارد

مدیــرکل امنیتی- انتظامی اســتانداری خراســان 
که دستورالعمل مربوطه  رضوی با اشاره به این نکته 
گستره کشوری دارد و اجرای آن برای تمام استان های 
کرد: باتوجه به ضرورت های  کشور الزمی است، بیان 
کنترلی در سال 96 و 97، با مصوبه شورای  امنیتی و 

ح ارزیابــى و صــدور مجــوز بهــره بــرداری از ســامانه های پایــش تصویــری در راســتای اجــرای   طــر
دســتورالعمل نظارت بر ســامانه های پایش تصویری مصوب شــورای امنیت کشــور در ســال 1389 

کلیه دستگاه های اجرایى خراسان رضوی ابالغ شده است. برای اجرا، به 

تامین 
ن  ســتا ا

مصوبــات  ی و  ا ر شــو
پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری 
استان و دستور مقام قضایی به دلیل 
دســتورالعمل  اجــرای  و  توجــه  عــدم 

مربوطه، توســط دســتگاه های اجرایی 
اســتان ماموریت نظارت بــر روند اجرای آن 

ح به بخش خصوصی  گــذاری واجرای طر و وا
پایــش  ســازمان های  بــر  نظــارت  کمیتــه  بــه 

کمیته پایش استان)متشــکل  تصویری زیر مجموعه 
کلیــه دســتگاه های امنیتــی، قضایــی،  از نماینــدگان 

نظامی و غیره( محول شده است.
که در حال حاضر  شرافتی راد ضمن بیان این نکته 
که  ح توســط دو شــرکت از بخــش خصوصی  ایــن طــر
واجد شــرایط الزم هســتند در دست پیگیری و اقدام 
کرد: هزینه های مربوط به اجرای  اســت، خاطرنشان 
کمیســیون  کــن مــورد هدف، توســط  ح بــرای اما طــر
گذاری صنف مربوطه و فهرســت بهای خدمات  خ  نر
کمیســیون  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و تایید 

گذاری شده است. خ  نر

    هزینه های طرح، پایین تر از استعالمات است

کرد: به منظور بررسی و حصول اطمینان  وی ابراز 
اســتعامات  شــده،  تعییــن  خ  نــر بــودن  منطقــی  از 
گرفت  مــورد نیــاز از طریــق مراجــع ذی صــاح انجــام 
و مشــخص شــد هزینه اعام شــده با اختاف زیادی 
ح شــده در اســتعامات  خ هــای مطــر پاییــن تــر از نــر

انجام شده است.
مدیــرکل امنیتی- انتظامی اســتانداری خراســان 
ح توســط اعضای  رضوی با اشــاره به اینکه اجرای طر
اتحادیــه مربوطــه بــه عنــوان مجریــان ســامانه های 
پایــش تصویری در مقام ارزیابی و عملکرد ســامانه ها 
و مجریــان موثر، منطقی و قابل قبول نیســت، اظهار 
ح نمی تواند خودش ارزیــاب و ممیز  کــرد: مجــری طــر

مطلوبی باشد.

مجــوز،  اعتبــاِر  مــدت  در  دوره ای  کارشناســی      
رایگان است

کــرد: پــس از بازدیــد و ارزیابــی  شــرافتی راد بیــان 
ســامانه های پایش تصویری، چنانچه استاندارهای 
مورد نظر رعایت شــده و ســامانه عملکــرِد قابل قبول 
کــه دارای  داشــته باشــد مجــوز دو ســاله و در صورتی 

نقص باشد مجوز 6 ماهه موقت صادر می شود.
کــرد: هرگونــه بازدیــد در )مــدت اعتبــار  کیــد  وی تا

مجوز( رایگان و بدون هزینه خواهد بود.
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کار، موانع و راهکارهای انتخاب نام گزارشی از تأثیر انتخاب نام واحدهای صنفی برکسب و 

کسب وکار

گیرد؛ خصوصا اینکه شــهر مشــهد قداســت یادداشت  باید اجماعى در این خصوص صورت 
خاصى داشــته و انتخاب اســامى باید متناسب با شــان این شهر باشد. بهتر است 

از عناوین ملى میهنى و مذهبى برای نام گذاری ها استفاده شود

توجــه  کمتــر  آن  بــه  کــه  مســائلی  از  یکــی  شــاید 
کــه  می کنیــم، نام هــا باشــد. نــام یــک هویــت اســت 
بــرای همیشــه یک فــرد یا یــک موضوع بــا آن تعریف 
می شــود. بــا اینکــه همــه چیز ســاده به نظر می رســد 
کم اهمیت نیســت. این روزها  اما عنوان، مســاله ای 
که تازه صاحب فرزند شده، مواجه  گر با خانواده ای  ا
کــه پــدر و مــادر خانــواده مدت هــا  شــویم، می بینیــم 
پیــش از تولد فرزنــد خویش، برای انتخاب یک اســم 

بحث و بررسی می کنند. 
کسب وکار نیز اهمیت فراوانى دارد.  این مساله در 
که نام  تــى را مصرف مى کنیــم  خیلــى از مــا محصوال
آن برای مــان مســاوی اســت بــا خــود محصــول. از 
همیــن رو اهمیت نام گذاری برای یک واحد صنفى 
و یــا هــر واحد اقتصــادی دیگــری از اهمیت خاصى 

برخوردار است. 

کســبه و بازاریــان، نام نقش  بــه عقیده بســیاری از 
نــام  گــر  ا خصوصــا  دارد؛  مشــتری  جلــب  در  مهمــی 
جذابیت الزم را داشــته باشد. یک نام می تواند برای 
همیشــه در ذهن مشتری هک شــود و همین عنوان 
گــردد. ایــن روزهــا بــه نظــر  بــه جلــب توجــه او منجــر 

دربند»نام«بمانیم

می رسد این مساله بیش از پیش مورد توجه اصناف 
گرفته و با چرخی در بازار، شــاهد انواع  و بازاریان قرار 
و اقســام نام هــای جــذاب، آهنگین و بعضــا عجیب و 
که اصناف  کی از آن اســت  غریــب هســتم. این امر حا
توجــه خاصــی بــه نام گــذاری واحدهای خــود دارند. 
کاســب را تبدیل به  که می تواند فروشــگاه یک  نامــی 

کند.  برندی از فعالیت خویش 
و  زدیــم  بــازار  در  گشــتی  بیشــتر  بررســی  بــرای 
و  بامســمی  نام هــای  کــه  مختلفــی  مغازه هــای  از 
بودنــد،  کــرده  انتخــاب  خــود  بــرای  جذاب تــری 
کسب وکار خود  که چرا چنین نامی را برای  پرســیدیم 

برگزیده اند.

   نام گذاری ها سلیقه ای شده است

دهســتانی،  ابوالفضــل 
اتحادیــه  رئیــس 
ســنتی  ســفره خانه های 
کســانی  از  یکــی  مشــهد، 
مهمــی  دیــدگاه  کــه  اســت 
نامگــذاری  خصــوص  در 

ح می کند.  واحدهای صنفی مطر
او نامگذاری واحدهای صنفی را امری تابع سلیقه 
عنــوان می کنــد و با اشــاره به اینکــه مراجع ذی صاح 
در صــدور مجــوز برای انتخاب اســامی رویــه ای واحد 
ندارنــد، می گویــد »بــه عنــوان نمونــه یــک مجموعــه 
کند  که نام آنا را برای خود انتخاب  خواهــان این بود 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بــا آن  امــا اداره 
مخالفــت داشــت. من نیز طی نامــه ای این تذکر را به 
که در زبان  که معنای این نام، مادر است  آن ها دادم 
ترکی به این عنوان خطاب می شــود و اشــکالی ندارد 

از آن استفاده شود«.
او ادامــه می دهد »در واقع اجمــاع خوبی در مورد 
نام گذاری هــا وجــود نــدارد. همچنیــن در ایــن زمینه 
کلمــه چــرب و چیلــی بــرای مجموعه ای  اســتفاده از 
کلمه ســاختاری ســنتی  دیگر را می توان نام برد. این 
گرفته  گذشــته نیز بســیار مورد استفاده قرار  دارد و در 
کل ارشــاد اسامی  که اداره  اســت. این در حالیســت 
کــن بــا آن  اســتان ایــن نــام را قبــول دارد امــا اداره اما
مخالفــت می کند. چه خوب اســت، فقط یک مرجع 

پاسخگوی این ماجرا باشد«.
بــرای  اســامی  انتخــاب  دهســتانی مشــکل دیگــر 
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فروشــگاه ها را عــدم تناســب نــام بــا حرفــه می داند و 
تصریح دارد » شاید استفاده از نام ائمه)ع( برای یک 
مجموعــه صنفی مناســب نباشــد و ارتباطــی با حرفه 
مــورد نظــر نیز نداشــته باشــد امــا حساســیت خاصی 
روی این موضوع وجود ندارد. البته این یک مســاله 
ســلیقه ای اســت، امــا الزم اســت نــام یــک مجموعــه 

متناسب با حرفه آن انتخاب شود«.
مشــهد  ســنتی  ســفره خانه های  اتحادیــه  رئیــس 
کید می کند » باید اجماعی در این خصوص صورت  تا
گیــرد؛ خصوصــا اینکــه شــهر مشــهد قداســت خاصی 
داشــته و انتخاب اســامی باید متناســب با شــان این 
شــهر باشــد. بهتــر اســت از عناویــن ملــی میهنــی و 

مذهبی برای نام گذاری ها استفاده شود«. 
بــرای  نیســت  بــد  »همچنیــن  می کنــد  اضافــه  او 
نام گــذاری یــک مجموعــه صنفــی از اســامی ســنتی 
یــاد  می توانــد  مســاله  ایــن  چــون  گــردد،  اســتفاده 

گذشته مان را نیز زنده نگاه دارد«.  فرهنگ 

از عناویــن فارســی  کشــور فارســی زبان  یــک     در 
استفاده کنیم

کافی شــاپ های مشــهد می رویــم؛  از  ســراغ یکــی 
بــه  مجموعــه  ایــن  مدیــر  بــا  »ســیب«.  کافی شــاپ 
گفت وگــو می نشــینیم و در مورد علــت انتخاب چنین 

نامی برای فروشگاه خود، از او پرس وجو می کنیم.
او در ایــن خصــوص می گویــد »واقعیت این اســت 
کــه ســیب همیشــه نمــادی از موفقیــت و پیشــرفت 

بوده است«.
می خندد و ادامه می دهد »حتی نماد محصوالت 
اســتیو جابز اســت. ســیب منشــا تحــوالت زیــادی در 
که در  زندگی بشــر بوده و از همین جهت نامی اســت 

ذهن مشتریان باقی می ماند«.
کیــد می کنــد »اســم بــه خوبی در یاد مشــتری  او تا
کافی شاپ ها، ما تاش  می ماند. برعکس بســیاری از 
کردیــم از نامــی ســاده بــرای مجموعــه خود اســتفاده 
کنیــم تــا هــم در ذهــن مشــتری باقــی بمانــد و هــم از 
کار  جهــت جــذب مراجعه کننــده موفق باشــد. از آغاز 
نیــز تمایل داشــتیم همیــن نام را برای خــود انتخاب 
کنیــم. البتــه نهادهای مرتبــط در مــورد نام گذاری ها 
حــال  در  جهــت  همیــن  بــه  دارنــد.  دغدغــه  کمــی 
کافی شــاپ ها بــه اســامی خاصــی  حاضــر بســیاری از 
ج  شــهرت دارنــد امــا ســردر آن هــا چنیــن عنوانــی در

نشده است«. 
می کنــد  خاطرنشــان  کافی شــاپ  ایــن  متصــدی 
کافی شــاپ ها از اسامی التین برای خود  »بســیاری از 
کــه مجموعه هــای نظارتــی با این  اســتفاده می کننــد 
مســاله معموال مخالفت دارند. البتــه به نظر من هم 
کافی شــاپ ها از عناویــن التین اســتفاده نکنند،  گــر  ا
خیلی بهتر اســت چون بعضا به دلیل دشــواری، این 
اسامی در یادها نمی ماند و از طرف دیگر، استفاده از 
کشــور فارسی  اســامی فارســی به جهت اینکه در یک 

زبان فعالیت داریم، بهتر است«.
وی در مــورد تاثیــر انتخــاب نــام در جلــب مشــتری 
که نماد یک فروشــگاه اســت،  مى گویــد »نام اولیه 
در جــذب مشــتری اهمیت زیــادی دارد. بســیاری 
کســب  گذاری آن  از برندهــا از طریــق نــام خود و وا
کس پیشــرفت خود  درآمد دارند. در این حرفه هر 
را داشــته و ما نیز از این قاعده مستثنى نبوده ایم. 
ســابقه زیادی داریم و از ابتدا با همین نام فعالیت 

داشــتیم. بایــد توجــه داشــت در اصنــاف مرتبط با 
ارائــه غــذا نــام بســیار مهــم بــوده و این مســاله در 
کیفیت و ســابقه از اهمیت بیشــتری برخوردار  کنــار 

است«. 

   عناوین ساده و مرتبط با حرفه کاسب، به جلب 
مشتری کمک می کند

فروشــنده یکی از فروشــگاه های چــادر در خیابان 
راهنمایی نیز با اشــاره به حوزه فعالیت خود می گوید 
»فعالیــت مــا در حوزه حجاب اســت. عنــوان حجاب 
فاطمــی بــه همین دلیــل برای فروشــگاه مــا انتخاب 
شــد. از دیگر ســو حضــرت فاطمه)س( نمــاد حجاب 
کید  بین ما مســلمانان بوده و ایشــان بر این مساله تا
زیــادی داشــته اند. همین امر در جلب مشــتری تاثیر 

زیادی داشته است«. 
او دربــاره علت انتخاب این عنوان برای فروشــگاه 
خــود به داســتانی از فروش یــک چادر اشــاره می کند 
و ادامــه می دهــد »ماجــرای انتخــاب ایــن نــام بــرای 
مدیریــت  دارد.  جالبــی  داســتان  نیــز  مــا  فروشــگاه 
یــک  بــه  اینترنــت  از طریــق  را  یــک چــادر  مجموعــه 
کرمانشــاه می فروشــد. این خانم  کن در  مشــتری ســا
کاالی مــا می گویــد  از مــا تشــکر می کنــد و در توصیــف 
چقــدر ایــن چــادر فاطمی، بــه حجاب روایت شــده، 
که  در مــورد آن حضرت نزدیک اســت. از همانجا بود 
مدیــر فروشــگاه حجــاب فاطمی این نــام را برای این 

مجموعه انتخاب می کند«. 
کید دارد »در هر شغلی،  متصدی این فروشــگاه تا
نام می تواند در جلب مشــتری موثر باشــد. به عنوان 
کلمــه فاطمــی بــرای ما برکــت دیگری  نمونــه همیــن 
داشــته و مشــتری نیز به واســطه همین نام ســراغ ما 
می آید. خریداران نیز به واســطه ایــن نام از آن راضی 
بوده انــد. عنوان حجاب فاطمی در رقابت ما با ســایر 
هم صنفــان نیــز موثــر بوده اســت. ایــن نــام تنهــا برند 

ثبت شده حجاب در ایران است.
کلمــه فاطمی در ذهن مشــتریان ما باقی مانده و   
که از شهرهای دیگر برای خرید سراغ  بعضا مشتریانی 

ما می آیند، هنوز این نام را در یاد دارند«. 
وی اضافــه می کنــد »امروز نام هــای مختلفی برای 
گــر نامی  فروشــگاه ها انتخــاب می شــود. بــه نظر من ا
گیرایی داشــته و متناســب با حرفه  در عین ســادگی، 

باشد، بسیار ماندگار خواهد بود.
کســبی  کــه صاحــب   مــوارد مختلفــی وجــود دارد 
که اصا  کــرده  نامــی را بــرای مجموعــه خــود انتخاب 
از عناویــن  اســتفاده  نــدارد.  بــا شــغل وی  ارتباطــی 
که حتی مشــتری  اصیــل و ســاده بــه جــای نام هایی 
گاهــی توان خواندن آن را ندارد، برد موثرتری خواهد 

داشت«.

وشــگاه به نام     حــدود 70 درصــد موفقیــت یــک فر
آن بستگی دارد

سپس به ســراغ یکی از مجموعه های فروش پرده 
مبلمان می رویم. 

او نیــز بــه داســتان انتخاب عنــوان برای فروشــگاه 
خــود اشــاره می کنــد و می گویــد »عنــوان مجموعه ما 
که 4 شعبه مختلف در مشهد  مجتمع آشــیانه اســت 
کــه مبلمان  دارد. عنوان آشــیانه ناشــی از این اســت 

از  یکــی  و  اســت  خانــه  در  راحتــی  بــرای  وســیله ای 
که  شیانه است. به همین جهت بود 

َ
نام های خانه، آ

عنوان آشیانه برای مجموعه ما انتخاب شد«. 
وی ادامــه می دهــد »در حقیقت آشــیانه تداعی گر 
گرمای خانواده  آرامش و راحتی خانه اســت. این نام 

را به یاد می آورد«. 
مســئول مجموعــه آشــیانه تصریــح می کنــد »ایــن 
عنوان توانســته در جلب مشــتری بســیار موفق عمل 
کرده  کنــد و از ایــن جهت در مشــهد جای خــود را باز 
اســت. عــاوه بر ایــن، در رقابــت با ســایر هم صنفان، 
این نام توانســته برند شناخته شــده ای باشد. حتی 
کنند. به  برخــی حاضر هســتند این برند را خریــداری 
نظــر مــن هــم انتخــاب عنــوان و نــام در موفقیت یک 
محصــول موثر خواهــد بود و می تواند بــه فروش بهتر 

کند«.   کمک شایانی  محصوالت 

وشگاه هویت آن است    نام یک فر

کــه بــه نظر می رســد  یکــی دیگــر از مجموعه هایــی 
هیچگاه خالی از مشتری نیست، یک آبمیوه فروشی 

تحت عنوان »شهر مزه« است. 
گرداننده مجموعه نیز هست،  که  متصدی فروش 
کرده ایــم در مجموعــه خود تمام  می گویــد »مــا تاش 
کنیم؛ به همین  که متصور است را عرضه  طعم هایی 
جهت از عنوان شهر مزه برای این مجموعه استفاده 
شــد. نام گذاری فروشــگاه ما نیــز از همین جهت موثر 

بوده است«.
کیــد مى کنــد »بــه نظــر مــن 30 درصــد از تــوان  او تا
مجموعه ما در جلب مشــتری از همین نام ناشــى 
چشــم  بــه  کــه  مســاله ای  نخســتین  شده اســت. 
که برای  گر نامى  خریدار مى آید، همین نام اســت. ا
یــک مجموعــه انتخاب مى شــود، در ذهــن خریدار 
مانــدگار شــود، همیــن مســاله بــر پایبنــدی او بــه 
فروشگاه موثر خواهد بود. از همین رو حسن دیگر 
که در آن ادعای ارائه همه  نام شــهر مزه این است 
طعم ها وجود دارد. این مساله مزیت تبلیغاتى نیز 

دارد«. 

کیــد می کند »ما در  متصدی فروشــگاه شــهر مزه تا
انتخــاب ایــن نام به فکــر رقابــت نبودیــم. در واقع ما 
دیــدگاه بلندمدت تــری را دنبال می کردیــم و آن، این 
کــه ایــن نــام بعدهــا تبدیــل به یــک برند شــود.  بــود 
بــه همیــن جهــت تــاش شــد روی انتخــاب عنــوان 

فروشگاه تامل زیادی شود«. 
کیفیت و  کنار  او در مورد جایگاه انتخاب عنوان در 
کید  مهارت های جلب مشــتری برای یک فروشگاه تا
می کند »نام یک فروشــگاه نماد آن فروشــگاه اســت. 
گر نام  در واقع اســم لباس و هویت یک مغازه است. ا
فروشــگاه جذابیت الزم را داشــته باشــد، این مســاله 
توجه مشــتری را به خود جلب خواهد کرد و این میل 
که  که بــرای یک مرتبــه هم  در او ایجــاد خواهــد شــد 

کند«. شده، محصوالت آن فروشگاه را امتحان 

   کیفیت کار از نام مهم تر است

که بعضا  سیســمونی ها از آن فروشــگاه هایی است 
عناویــن جالبــی برای خــود انتخاب می کننــد. یکی از 
این مجموعه عنوان »نی نی ناز« را برای خود انتخاب 

کرده است.
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مسئول فروشــگاه نی نی ناز از علت انتخاب چنین 
عنوانی برای فروشگاه خود می گوید.

او بیــان می کند »یکــی از علل انتخاب نام نی نی ناز 
کار آن ارائه محصوالت  برای این مجموعه این بود که 
کودکان اســت. در ادبیــات محاوره  سیســمونی برای 
که  گذارده می شــود  نیــز نام های زیادی روی نوزادان 
یکی از معروف ترین این نام ها نی نی است. به همین 
کــه صمیمیــت  جهــت مــا نیــز ســراغ همیــن عنــوان 
خاصــی را نیــز تداعــی می کنــد، رفتیــم. از طــرف دیگر 
که  کــودکان  کلمــه نــاز نیز به همــان ماهیت  انتخــاب 
کــه  کــی اســت، بازمی گــردد. همیــن شــد  لطافــت و پا

گردید«. عنوان نی نی ناز برای مجموعه انتخاب 
فروشگاه نی نی ناز در منطقه عین القضات فعالیت 
دارد. مســئول این فروشــگاه می گوید »6 ســال است 
کــه در ایــن منطقــه فعالیــت دارم. بــه نظــر مــن نــام 
تاثیــر زیــادی در جلــب مشــتری نــدارد چــون مســاله 
کار و نحوه ارائه محصول اســت. البته  کیفیــت  مهــم، 
که نام برای مشــتری از  این مســاله نافی این نیســت 
اهمیت برخوردار نباشد. به هر حال ممکن است یک 
نــام، بــه جهــت خوش آهنــگ بــودن و جذابیت های 

خاص خود، در ذهن مشتری باقی بماند«. 
کیــد مى کنــد »بایــد توجــه داشــت عنــوان یک  او تا
گر یک  برند در جلب مشتری حرف اول را مى زند. ا
کنــد، بخش  برنــد در بیــن مــردم جای خــود را پیدا 
زیــادی از مســیر بــرای فروشــنده طى خواهد شــد. 
البته داشــتن برند مشــکالت خاص خــود را هم به 

دنبال دارد«. 

   جزئیات انتخاب نام برای یک واحد صنفی 

کــن عمومــی فرماندهــی انتظامی   رییــس اداره اما
و  قانونــی  جزئیــات  تشــریح  بــه  رضــوی  خراســان 
مختصــات انتخــاب یــک عنــوان بــرای واحــد صنفی 

پرداخت.
ســرهنگ امیر حســینی در خصوص شاخص های 
کــن برای نام گــذاری واحدهای صنفی اظهار  اداره اما
مراجعــه  کســب  پروانــه  بــرای  کــه  واحدهایــی  کــرد: 
می کننــد، ابتدا باید برای آن واحد نامی برگزینند، اما 
که هیچگونه  گونه ای باشــد  عناوین انتخابی باید به 

مخالفتی با فرهنگ فارسی نداشته باشد .
وی ادامــه داد: موضــوع القــاب و عناویــن بیگانــه 
کل فرهنگ و ارشاد  که زیرنظر اداره  مســاله ای اســت 
کل می تواند در این  اســامی اســتان بوده و این اداره 

کند. خصوص به طور جدی ورود پیدا 
کــن عمومــی فرماندهــی انتظامی  رییــس اداره اما
گــر فــردی نامی خاف  کــرد:  ا خراســان رضــوی بیــان 
کنــد، بــا آن  کــه در قانــون آمــده، انتخــاب  آن چیــزی 

مخالفت خواهد شد.
کــرد: در رابطه با القــاب و عناوین  کیــد  حســینی تا
که  کرده  کل ارشــاد ســایتی را راه انــدازی  بیگانه ادراه 
کــرده و نام مد  متقاضیــان می تواننــد در آن ثبــت نام 
نظر خود را پیشنهاد دهند. سپس اداره ارشاد پاسخ 

که این نام مناسب است یا خیر. خواهد داد 
گر فردی نامی را برای واحد  کرد: ا وی خاطرنشان 
ارشــاد  اداره  از  را  آن  تاییــد  و  انتخــاب  صنفــی خــود 

کند. اسامی استان اخذ 
 مــا نیــز مجــوز خواهیــم داد و مخالفتــی نخواهیــم 
داشــت. واحــد صنفی درانتخــاب نام بدنبــال عایق 
کســب وکاراســت فیانی نام یک  یاارتبــاط موصوعی با
که   برگرفتــه از منطقه  کافی شــاپ اســت  رســتوران و 

ای در طرقبه می باشد
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خبر

تــن پوش؛ اولین برنامه رادیویی 
ک تخصصی در حوزه پوشا

ک با  اولیــن برنامــه تخصصــی در حوزه پوشــا
حمایــت اتــاق اصناف مشــهد بــه نام تــن پوش 
مــن هر هفته جمعه ها از رادیو شــبکه خراســان 
فرصــت  برنامــه  ایــن  می شــود.  پخــش  رضــوی 
مناســبی  خواهــد بــود بــرای بیــان دیدگاه هــاو 
که  ک  کلیه فعالین در حوزه پوشــا دغدغــه های 
به بررســی عملکــرد اتحادیه های صنفی و نقش 
ک  ســازمان های دولتــی در رونــق تولیــد پوشــا

می پردازد. 

این برنامه با اجرا و کارشناســی جواد حســین 
پور حجار عضــو هیئت مدیره اتحادیه صنف 
وزهــای  وشــندگان پوشــاک؛ در ســاعت 1۶ر فر
پخــش  رضــوی  خراســان  شــبکه  از  جمعــه 

می شود.



29 / ماهنامه اتاق اصناف مشهد شماره هشتم . تیر و مرداد نودوهشت

کمک هزینه آموزشــى و هزینه بیمه مســئولیت مدنى   پرداخــت 
کارورزی دانــش آموختگان  ح  کارورزان مشــمول طــر و حــوادث 

دانشگاهى از محل اعتبار بند )الف( ماده )3( توافق نامه اعتبارات عمومی

خبر خوب

طرحهایاشتغالزا
   موضوع توافق نامه:

 عبــارت اســت از عاملیــت مؤسســه عامــل بــرای 
ح های  کــرد اعتبــارات عمومــی مربوط به طــر هزینــه 
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون،کار  وزارت  زای  اشــتغال 
کار و اشــتغال خــرد  )برنامــه سیاســتهای فعــال بــازار 
موضــوع مــاده 6 آییــن نامه اجرایــی بند الــف تبصره 
کل  بودجــه ســال 1397  قانــون  واحــده  مــاده   )18(
کمک هــای فنی و اعتبــاری و وجوه  کشــور( در قالــب 

اداره شده در موارد زیر:

کمــک هزینــه آموزشــى و هزینــه      الــف: پرداخــت 
بیمه مسئولیت مدنى و حوادث کارورزان مشمول 
از  دانشــگاهى  آموختــگان  دانــش  کارورزی  ح  طــر

محل اعتبار بند )الف( ماده )3( توافق نامه

   ب: پرداخــت حــق بیمــه مســئولیت و حــوادث 
اجرایــى  دســتورالعمل  مشــمول  آمــوزان  مهــارت 
کار واقعــى از محل  ح مهــارت آمــوزی در محیط  طــر

اعتبار بند )الف( ماده )3( توافق نامه

کارفرمــا     ج: پرداخــت هزینــه حــق بیمــه ســهم 
کارفرمایــى  بیمــه  مشــوق  اعمــال  ح  طــر موضــوع 
بــرای اشــتغال جوانــان دانــش آموخته شــغل اولى 
مشــمول آیین نامه اجرایى مــاده 71 قانون برنامه 
ح مشــوق های  ششــم و دســتورالعمل اجرایــى طر
خ  کارفرمایــى موضــوع ابالغیه شــماره 76620 مور
رفــاه  و  تعــاون،کار  محتــرم  وزیــر   1396/04/28
اجتماعى از محل اعتبار بند )الف( ماده )3( توافق 

نامه

   د: اعطــای یارانــه دســتمزد بــرای ایجــاد و حفــظ 
اشــتغال در مناطــق محــروم مطابــق دســتورالعمل 
اســتان های  در  دســتمزد  یارانــه  ح  طــر اجرایــى 
منتخــب از محل اعتبار بنــد )الف(  ماده )3 ( توافق 

نامه

ح هــای اشــتغال خــرد در مــوارد     هـــ: اجــرای طــر
هزینــه ای از محــل اعتبــار بنــد )الــف( مــاده )3( و 
درمــوارد نیازمند تســهیالت مالى بــه صورت وام از 

محل اعتبار بند )ب( ماده )3( توافق نامه

ز: اعطــای تســهیالت ارزان قیمــت بــه منظــور     
توســعه فعالیــت هــای اشــتغال زا در ســطوح ملــى 
وزارت  اشــتغال  برنامــه  چارچــوب  در  اســتانى  و 
کارآفرینى و اشتغال( برای جامعه  )معاونت توســعه 
هدف از محل اعتبار بند )ب( ماده )3( توافق نامه
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همــدان دارای50   اتحادیه صنفى و حدود 23 هزار واحد صنفى 
کاال از رونق بیشــتری  کــه فعالیــت رســته هــای  مرتبط بــا توزیــع 

برخوردار است.

حســین محرابی درســال 1337در همــدان متولد 
شــد و پــس ازاتمــام تحصیــات متوســطه وارد عرصه 
معلمی شــد،  شــریف  وشــغل  پــرورش  و  آمــوزش  ی 
کنــون با شــغل بازرگانی مصالح  وی  از ســال 1361 تــا 
کار  گونــی و چتایــی  وارد بــازار  ســاختمانی و واردات 
اقتصــاد  و  صنفــی  کســب وکارهای  بــه  راجــع  شــد. 
گفتگویــی مفصــل و  کوچــک در همــدان  بنگاههــای 
صمیمانــه با رئیس اتــاق اصناف همدان ترتیب داده 

ح زیر است:  گفتگو به شر که متن این  ایم 

ود شما به اصناف چگونه      نحوه ی آشنایی و ور
بوده است؟

با پیشــنهاد اعضــای هیات مدیــره و اعضاء صنف 
ابــزار، یــراق و عایــق رطوبتــی همــدان وارد اتحادیــه 
مربوطه شــدم و مجدد با پیشــنهاد برخی از روســای 
کاندیــد و به  اتحادیــه هــای صنفــی در اتــاق اصنــاف 
گردیدم. عنوان رییس اتاق اصناف همدان انتخاب 

*همــدان چه تعداد اتحادیه و واحد صنفی دارد؟ 
کــدام رســته هــا از رونق بیشــتری برخــوردار  فعالیــت 

است؟
همــدان دارای50   اتحادیــه صنفــی و حــدود 23 
که فعالیت رســته هــای  مرتبط با  هــزار واحــد صنفی 

کاال از رونق بیشتری برخوردار است. توزیع 

وانه های کســب      در ســال 98 صــدور و ابطــال پر
نســبت به ســال قبل چه تغییری داشــته اســت؟ در 

صورت امکان علت ابطالها را توصیف بفرمایید؟

تمــام تاش اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــای صنفی 
کســب وکار بــوده و  جهــت جلوگیــری از رکــود و تنــزل 
که با ارائه راهکارهایی مثل دفاع  ســعی بر این اســت 
از مٌودیــان در هیٌات های حل اختاف مالیاتی، ارائه 
کــم بهــره و رایزنی به منظــور توزیع  تســهیات بانکــی 
کاالهــای اساســی توســط واحدهای صنفــی از ابطال 
کســب تاحدودی جلوگیری بــه عمل آید، چرا  پروانــه 
کســب   بــه علــت  کــه بیشــترین ابطــال هــای پروانــه 

حسین محرابی، رئیس اتاق اصناف همدان

مسئوالنبهکسبهوبازاریاناعتمادکنند

گفت وگو با روسای اتاق های اصناف کشور

اصناف

کاال و خدمــات  کمبــود نقدینگــی ، افزایــش قیمــت 
گرفتــن  اولیــه ، ایجــاد مشــاغل جدیــد بــدون در نظــر 
قدمــت و اعتبار مشــاغل قدیمی، افزایــش اجاره بهاء 

واحدها و مغازه ها و...  می باشد.

    چــه برنامه هــا و اقداماتــی را تا کنــون برای هیئت 
کارکنــان اتحادیــه هــای صنفــی و حتــی  مدیــره و 

اعضاء اتحادیه هااجرا نموده اید؟

مالیــات  آموزشــی  هــای مختلــف  کاس  برگــزاری 
تأمیــن  و   کار  اداره  قوانیــن  نظــام صنفــی،  قانــون   ،
در  بــا شــهرداری همــدان  تفاهــم  انعقــاد  اجتماعــی 
عــوارض  پرداخــت  در  درصــدی   20 تخفیــف  ارائــه 
کســب  و پیشــه بــه متصدیــان و مالــکان واحدهــای 
کل آموزش  صنفــی- تجــاری، انعقاد قــرارداد بــا اداره 
گواهی فنی  فنــی و حرفــه ای اســتان همدان در ارائــه 
و تخصصــی طبــق آییــن نامه اجرایی مــاده 13 قانون 
ک بــا حضــور  نظــام صنفــی،  ســفر بــه شهرســتان ارا
رٌوســای اتحادیــه هــای صنفــی همــدان و بازدیــد از 
ک با رویکرد آموزشــی، انعقاد قرارداد  اتــاق اصناف ارا
بیمــه  آفریــن جهــت  کار  بیمــه  بــا شــرکت  همــکاری 
آتــش ســوزی   و مســئولیت واحدهای صنفــی با ارائه 
مــاده  بنــد((ز))  تــا 45 درصــدی طبــق  تخفیــف 25 
31 قانــون نظــام صنفــی ،برگزاری نشســت هــای هم 
اندیشــی رٌوسای اتحادیه هابا حضور استاندار محترم 

همدان و سایر مدیران استان

    چشم انداز برنامه های اتاق اصناف همدان برای 
ســال 98 چیســت و تا کنون در پیشبرد برنامه های 

مورد نظر با چه چالشهایی مواجه شده اید؟

همــدان  اصنــاف  اتــاق  انــداز  چشــم  مهمتریــن 
کســبه و بازاریــان و تــاش جهــت تحقــق  حمایــت از 
اهــداف  نظــام مقدس جمهوری اســامی می باشــد، 
یکــی از چالشــهای موجــود در پیشــبرد برنامه هــای 
کسبه  اتاق اصناف همدان عدم اعتماد به بازاریان و 
کنونی از ســوی برخی  درخــروج از وضعیت اقتصادی 
پشــتوانه  بازاریــان  و  می باشــد.اصناف  مســئوالن  از 
کــه در جنــگ تحمیلی  انقــاب بــوده انــد همانگونــه 
اســتانهای  در  ســیل  و  کرمانشــاه  زلزلــه  در  اخیــرًا  و 
گلســتان پیشــگام همــه آحاد  خوزســتان ، لرســتان و 

مردم ایران اسامی بودند .

ونــق اقتصــادی در      توصیــف شــما از رکــود یــا ر
ون  اصنــاف چگونه اســت و چــه راهکاری را بــرای بر
ونق اقتصادی  رفت از این مشــکالت به ویژه عــدم ر

در برخــی از واحدهــای 
صنفی دارید؟ 

بــه  اقتصــادی  رکــود 
کاال  تبــادل  معنــی عــدم 
و خدمات در بازار اســت 
گاهــی به دلیــل عدم  که 
گاهی  وجــود  مشــتری و 
حتی به دلیل پر نشدن 
کاال و خدمــات در بــازار 
افتد.رونــق  مــی  اتفــاق 
نقطــه  در  اقتصــادی 
مقابل رکــود اقتصادی 
بــرون  بــرای  اســت 
رونــق  عــدم  از  رفــت 
اقتصــادی مــی تــوان 
بــه افزایش صــادرات 
و واردات بــا رویکــرد 
 ، ارزی  تبــادالت 
بــر  بیشــتر  نظــارت 
کاال  توزیــع  نحــوه 
ســازی  برنــد   ،
و  محصــوالت 
خدمــات داخلــی 
و بســیاری دیگــر 
مــوارد  ازایــن 

کرد. اشاره 

عملکــرد      
بــه  را  خــود 
عنــوان رئیس 
اتــاق اصناف 
ن  ا همــد
منظــر  از 
 ، صنفــی
ی  د قتصــا ا
نــه  چگو
صیــف  تو

مــی 
و  نمایید؟ 
ین  مهمتر
اقدامــات 
را  خــود 
ایــن  در 
مینــه  ز
ن  بیــا
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بفرمایید؟

عملکــرد بنــده به عنــوان رئیــس اتاق 
اصنــاف همــدان در واقــع  آیئنــه ای از 
عملکرد هیٌات رئیســه اتاق و هیٌات 
صنفــی  هــای  اتحادیــه  مدیــره 
تــاش  تمــام  و  اســت  همــدان 
اصنــاف  اتــاق  مجموعــه 
همــدان بعنــوان همیــار 
نظــام  همــراه  و  کســبه 
جمهــوری  مقــدس 
ایــران تحقق  اســامی 
تولیدبــوده  رونــق 

وهست. 

صنفــی  شــغل      
چیســت؟  شــما 
مهمتریــن موانــع و 
صنــف  مشــکالت 
شــما در این برهه 

از زمان چیست؟

صنفــی  شــغل 
بنــده فروشــندگی 
و  ایــزوگام 
عایقهای رطوبتی 
شــد  می با
یــن  مهمتر .
ایــن   مشــکل 
عــدم  صنــف 
و  قیمــت  ثبــات 
عدم  همچنیــن 
دقیــق  نظــارت 
اســتاندارد  در 
ی  ز ســا
ت  ال محصــو
بتــی  طو ر

می باشد.

نــگاه      
شــما بــر تأثیر 
د  قتصــا ا

صنفــی 
بخــش  در 
خصوصــی 
ویــژه  بــه  و 
از  اصنــاف 
 (( منظــر  
بنگاههای 
اقتصادی 
چــک  کو
بمــب   -

شکوفایی اقتصاد فردا (( چگونه است؟ 

که هر واحد صنفی  دیدگاه اتاق اصناف به این اســت 
کوچک می باشــد -که  یــک بنــگاه صنفــی اقتصــادی 
در آینــده نزدیک به یــک بنگاه بزرگ مســتعد تبدیل 
ادارات  ســایر  و  اصنــاف  اتــاق  حــال  شــد.  خواهــد 
در  نحــوی  بــه  بایســت  مــی  مرتبــط  ودســتگاههای 
که  راه ارتقــاء و پیشــرفت ایــن واحدهــا قــدم بردارنــد 
برمســائل و مشکات اشــتغال فائق آیند زیرا  همه در 

زیر یک پرچم به مردم ایران خدمت می نماییم.

    تأثیر کیفیت کاال، خالقیت و هنر درتولید کاالهای 
را  اقتصــادی  ونــق  ر و  مشــتری  جــذب  در  صنفــی 

چگونه توصیف می نمایید؟

تمــام ایــن مــوارد در یــک برنــد خاصــه می شــوند 
کــه قبــٌا اشــاره نمــودم یکــی از راههــای   همانطــوری 
رونق اقتصادی و ایجاد اشــتغال برند ســازی اســت . 
گــر ما بتوانیــم در مرحله تولیدکاال و یــا ارائه خدمتی  ا
کیفیــت و بهره وری و همچنین ارتقا طراحی  افزایش 
ابتــکار  و  ذوق  رابــا  محصــول  بنــدی  بســته  حتــی  و 
جوانــان ایرانــی تلفیق نماییم .مطمئنــٌا این موضوع 
باعــث جــذب مشــتری و افزایــش اعتمــاد و وفــاداری 

گردد. مشتریان به محصول ایرانی می 

    نظارتهــای اتــاق اصنــاف همــدان  بــر بــازار بــه 
چــه صــورت می باشــد؟ توضیحاتــی در خصــوص 
گشــتهای  نظــارت،  و  بازرســی  آمــار  فعالیت هــا، 

مشترک و... اعالم بفرمایید؟

در زمان تشــدید فشارهای امریکا به اقتصاد ایران 
که بحمد ا... با تدابیر مقام معظم رهبری ( -مدظله 
العالــی) و دولــت و ســایر آحــاد مســئولین و بازاریــان 
گــذر از ایــن برهــه مــی باشــیم اتــاق اصناف  در حــال 
همدان با همکاری ســازمان صنعت معدن و تجارت 
اســتان همدان اقدام به هم افزایی نیروی بازرســی و 
نظارت نموده و با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی 
گشــت مشــترک فعالیــت  و بهداشــت طــی چندیــن 
هــای نظارتــی خــود را مجدانــه پیگیری نمودنــد و با 
کــه در این برهه زمانی اقدام به ســوء  کلیــه متخلفان 
کرده بودند، به شدت برخورد شد  استفاده از شرایط 

و به مراجع ذی صاح معرفی شدند.

    اهم  موضوعات مورد نظر خود را بیان نمایید؟

کشــوری، توزیع  ح تفکیک نمایندگان مناطق  طــر
واحدهــای  بازارتوســط  )تنظیــم  اساســی،  کاالهــای 
از بخــش خصوصــی در  صنفــی معتمــد) ، اســتفاده 
گــذاری بازار، بهــره منــدی از تجربیات اتاق  سیاســت 
هــای اصنــاف ســایر اســتانها و شهرســتانها بــا پیــش 
که امیدوارم با پیگیری  بینی سفرهای آموزشی  است 

به نتایج مطلوبی دست یابیم.
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کیفیــت و بهــره وری و همچنین ارتقا  گــر مــا بتوانیــم در مرحلــه تولیدکاال و یا ارائــه خدمتى افزایش  ا
 این 

ٌ
طراحــى و حتى بســته بندی محصــول رابا ذوق و ابتکار جوانان ایرانى تلفیــق نماییم .مطمئنا

گردد. موضوع باعث جذب مشتری و افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان به محصول ایرانى مى 

خبر

یــخ  بهداشــتی  توزیــع  و  عرضــه 
کی و صنعتی خورا

یــخ  انتقــال  و  توزیــع  عرضــه،  ممنوعیــت   )1
مجــوز  فاقــد  نقلیــه  وســایط  توســط  صنعتــی 

بهداشتی

2( رعایت موازین بهداشتی در محل تحویل 
یخ و جلوگیری از آلودگی ثانویه آن

3( لــزوم عرضــه آب هــای بطری شــده جهت 
استفاده مشتریان در واحدهای صنفی

4( نظارت برســامت آب مصرفی واحدهایی 
که ازدســتگاه یخ ساز استفاده می نمایند (نظیر 
ضــرورت  و  و...(  رســتورانها  فروشــیها،  آبمیــوه 
تحــت  توزیــع  شــبکه  آب  بــه  مســتقیم  اتصــال 

پوشش آب و فاضاب

و  یــخ  عرضه کننــده  متصدیــان  آمــوزش   )5
آمــوزش انتظارت و موازین بهداشــتی بــه آنها با 

کز بهداشت همکاری مرا

یــخ صنعتــی درخنــک  از  6( عــدم اســتفاده 
سازی مستقیم آب آشامیدنی

آبســردکن  کلیــه  ضدعفونــی  و  شستشــو   )7
هــا و ضــرورت اتصــال مســتقیم انشــعاب آب به 
شــبکه توزیع تحت پوشش آب وفاضاب و دفع 

بهداشتی فاضاب
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گزارش
ویژه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شماره هشتم . تیر و مرداد نودوهشت

ح های مشترک فنی و حرفه ای استان با اتاق اصناف به مناسبت هفته ملی مهارت گزارشی از مزایای طر

اتــاق اصنــاف  بــا  یکــى از طرحهــای مشــترک و موفــق مــا 
کار واقعى" اســت، در  مشــهد، "مهــارت آمــوزی در محیــط 
ح افراد به واحدهای صنفى مراجعه مى کنند و قبل  این طر

گیرند. از شروع فعالیت، آموزش های مهارتى را فرامى 

کل فنــی و حرفه ای  مدیــر 
ایــن  در  رضــوی  خراســان 
گفت:  بــاره بــه خبرنــگار مــا 
ســازمان  در  مــا  ماموریــت 
و  کشــور  حرفــه ای  و  فنــی 
کل اســتانی در بحــث  ادارات 
کار و  مهارت  آمــوزی افراد جویــای 
همچنیــن شــاغان فاقد مهارت الزم بوده اســت و در 
کیفیت آموزش ها، نیاز  برنامه هایمان همواره 3 اصل 
کید  بــازار و عدالت در دسترســی بــه آموزش ها مورد تا

است.

افشــین رحیمــی افــزود: در مســیر تحقــق 3 اصــل 
مهــم ذکــر شــده تفاهم نامه هــای همــکاری مشــترک 
کل فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی بــا  میــان اداره 
دســتگاه های اجرایــی و نهادهــای مختلــف منعقــد 
شــده و در این رابطه 75 تفاهم نامه به امضا رســیده 

است.
وی با بیان اینکه 61 درصد از آموزش  های استان 
بخــش  در  درصــد   39 و  بــوده  غیردولتــی  بخــش  در 
در ســال 97، 42  کــرد:  اســت، خاطرنشــان  دولتــی 
کل فنــی و  درصــد آمــوزش  هــای بخــش دولتــی اداره 
حرفــه ای خراســان رضوی طبــق تفاهم  نامــه منعقد 
شــده برگزار شــد و برای امسال بین 45 تا 50 درصد را 

کرده ایم. در این بخش پیش بینی 

کــرد: دوره های آموزشــی مهارت  رحیمــی تصریــح 
 آمــوزی در شــهرها، روســتاها، زندان هــا، پادگان هــا، 

مدارس، دانشگاه ها و اصناف برگزار شده است.
کید  مدیــرکل فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی تا
کــرد: در ســطح اســتان 47 مرکــز دولتــی و 878 مرکــز 
که از  کارگاه آموزشــی وجــود دارد  غیردولتــی و 2 هــزار 
ایــن تعــداد 1780 مــورد غیردولتــی و 220 مــورد دیگر 

دولتی هستند.
وی افــزود: در ســطح اســتان 1760 حرفــه آموزش 
که 1115 حرفه در بخش دولتی و 645  داده می شــود 
حرفــه در بخــش غیردولتــی بــوده و 2579 مربی این 

حرفه ها را آموزش می دهند.
خراســان  حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  کل  مدیــر 
گفــت: ارتباط این مجموعه به جهت آموزش  رضوی 
زیــر  هــای  اتحادیــه  بــا  حرفــه ای  و  فنــی  مهارتهــای 
پوشــش اتاق اصنــاف مشــهد بویژه صنــوف تولیدی 
کنــون طرحهای مختلفــی در این  مطلــوب اســت و تا

زمینه اجرا شده است.
افزایــی صنــوف  افــزود: مهــارت  افشــین رحیمــی 
وری  بهــره  و  کارایــی  افزایــش  معنــای  بــه  تولیــدی 

مهارتافزاییالزمهتوسعهفضایکسبوکار

بنــگاه های اقتصــادی و واحدهــای صنفی در جهت 
توانمندســازی نیروی فعال در این حوزه اســت، این 
افــراد با مهــارت آموزی می توانند خدمــات بهتری به 
جامعــه بدهنــد و همچنیــن موجــب افزایــش درآمــد 
کاهــش هزینه ها شــوند، در واقع ایــن آموزش های  و 
گذاری برای توســعه منابع  مهارتــی به نوعی ســرمایه 

انسانی و رشد بنگاه اقتصادی است
ایــن مهــارت  از ســوی دیگــر  اظهــار داشــت:  وی 
آمــوزی موجــب می شــود مشــاغل تثبیــت شــود، زیرا 
کــه فنــاوری هــای جدیــد، تغییــرات جدیدی  زمانــی 
را در حــوزه هــای تولیــد بوجــود مــی آورد، افــراد برای 
حفظ شــغل خود باید آموزش هــای جدید فرابگیرند 

تا بتوانند خدمات و نیاز روزهای را پاسخ دهند.
کــرد: آمــوزش هــای مهارتــی همچنیــن  وی بیــان 
می توانــد موجــب حفــظ و تثبیــت اشــتغال افــراد در 
کارایی و بهره وری را در  واحدهــای اقتصادی شــود و 

حوزه تولید افزایش دهد.

   مهارت آموزی در محیط کار واقعی"

کل آموزش فنی و حرفه ای خراســان رضوی  مدیر 
گفــت: یکــی از طرحهــای مشــترک و موفــق ما بــا اتاق 
کار واقعی"  اصناف مشهد، "مهارت آموزی در محیط 
صنفــی  واحدهــای  بــه  افــراد  ح  طــر ایــن  در  اســت، 
مراجعــه می کننــد و قبــل از شــروع فعالیــت، آمــوزش 

گیرند. های مهارتی را فرامی 
آمــوزی  "مهــارت  ح  طــر داشــت:  اظهــار  رحیمــی 
بــرای  یــک ســری مزایــا هــم  کار واقعــی"  در محیــط 

کار دارد. کارفرمایان و هم برتی متقاضیان جویای 
کار بــا شــرکت  وی ادامــه داد: متقاضیــان جویــای 
ح مى تواننــد در واحــد صنفى مشــغول  در ایــن طــر
کار در  فعالیت شــوند و مســتقیما در شــرایط انجام 
که چنیــن فرصتى در  گیرنــد  کار واقعــى قــرار  محیــط 
هیچ دانشــگاهى و در هیچ مجموعه آموزشى برای 

آنان بوجود نمى آید.

شــرکت  اطاعــات  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
ح از ابتــدا در پورتــال  ســازمان  کننــدگان در ایــن طــر
کارآموز  ج و به عنوان  کشور در آموزش فنی و حرفه ای 

گیرند. سازمان تحت بیمه حوادث قرار می 
کل آموزش فنی و حرفه ای خراســان رضوی  مدیر 
ح "مهارت آموزی در  کننده در طر گفت: افراد شــرکت 
کار،  کار واقعی" ضمن تجربه آموزی در محیط  محیط 
اســتاندارد آموزشــی ســازمان را نیز طــی می کنند و در 
کار بنگاه  انتهــای دوره آموزشــی، بعد از تایید اســتاد 
اقتصادی، متقاضیان به آزمون مهارتی معرفی شــده 

گواهی  و بعــد از قبولــی در آزمــون موفــق بــه دریافــت 
نامه بین المللی مهارت می شوند. 

رحیمی با اشاره به دیگر مزایای "مهارت آموزی در 
گفت:  کار واقعی" بــرای بنگاه های اقتصادی  محیط 
کار و  ح از شــمول قانون  افراد معرفی شــده در این طر

ج هستند. تامین اجتماعی خار
وی ادامــه داد: بنــگاه اقتصــادی بــه عنــوان مرکــز 
آموزشــی از ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای مجــوز 
کار مربوطــه مجــوز  الزم را دریافــت می کنــد و اســتاد 
بــرای اجــرای دوره مهــارت آمــوزی را از ســازمان  الز 
مزبــور دریافــت می کند، ضمن اینکــه بعد از طی دوره 
کارآموز بنگاه اقتصادی می تواند در صورت  آموزشی، 
قبولــی در آزمــون ایــن ســازمان، در واحــد صنفــی یــا 

کار مشغول شود. واحدهای متناظر به 
ح "مهــارت آمــوزی در محیــط  کــرد: طــر وی بیــان 
کار واقعــی" بــه نوعی اشــتغال ایجــاد می کنــد و باعث 
کســب تجربه و  می شــود دانــش آموختــه دانشــگاه با 

کار وارد شود. مهارت به محیط 

   سایر طرحهای مشترک با اتاق اصناف مشهد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با 
که با همکاری اتاق اصناف  اشــاره به دیگر طرحهایی 
مشــهد در جهت افزایش مهارت آموزی در حال اجرا 
گفــت: برخــی آمــوزش هــا بــرای اتحادیه هــاو  اســت، 
هیــات مدیــره اتحادیه هادر جهت مهــارت افزایی در 
که شامل  گرفته شده است  کســب وکار در نظر  محیط 

اصول سرپرستی و اخاق حرفه ای می شود.
رحیمــی افــزود: برگــزاری ایــن دوره هــای آموزشــی 
بــرای اتحادیه هــاو صنوف زیر پوشــش آنهــا، در حکم 
که در  آموزشــهای ضمن خدمت برای شاغلین است 
کســب  گذراندن این دوره ها می توانند پروانه  صورت 

کنند. خود را تمدید 
وی بــا اشــاره به "تعیین صاحیــت فنی" به عنوان 
کل آموزش فنی  یکی دیگر از طرحهای مشــترک اداره 
گفــت: صاحیت  و حرفــه ای بــا اتــاق اصناف مشــهد 
کسب برای صنوف  که درخواست پروانه  فنی افرادی 
خدماتــی و خدمــات فنــی از اتحادیه هادارند توســط 

کل ارزیابی و تایید می شود. این اداره 

فضــای  در  آمــوزی  مهــارت  کــردن  وز  بــر وم  لــز    
کسب وکار

کل آموزش فنی و حرفه ای خراســان رضوی  مدیر 
کنــون اقدامــات خوبی برای توســعه مهارت  گفــت: تا
امــا  انجــام شــده  اســتان  فنــی و حرفــه ای در  هــای 
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که در پایان دهه پنجم یک بى ســواد و   برنامه  10 ســاله مان این 
کشــور نداشــته باشــیم و در برنامه های امســال  فاقد مهارت در 
کــه 10 درصــد آموزش هــا متبنــى بــر به   کیــد ویــژه بــر ایــن شــده  تا

کاری  اش باشد. روزرسانى مهارت  های فرد در حرفه 

چهارهزار و 505 استاندارد آموزشى درچهار بخش خدمات، فرهنگ و هنر، 
ج شــده  کشــور در کشــاورزی در پورتــال ســازمان فنــى و حرفه ای  صنعــت و 
کــه صنــوف مى تواننــد بــا مراجعه به این اســتانداردها نســبت به بروزســانى 

کنند. مهارت آموزی خود مطابق با شیوه ها و ماشین آالت جدید اقدام 

ظرفیت این منطقه در حوزه مزبور بیشتر است.
رحیمــی افزود: با توجه به رشــد روز افزون فناوری 
کســب وکار تاثیــر زیــادی  کــه بــر محیــط  هــای نویــن 
بــا  آشــنایی  و  آمــوزی  مهــارت  اســت  الزم  گذاشــته، 
شــیوه هــا و ماشــین آالت جدیــد در صنــوف و فضای 
کســب وکار افزایش یابد و مطابق با رشد فناوری های 

روز باشد.
کل آموزش  کــرد: همکاری ها بیــن اداره  وی بیــان 
فنــی و حرفــه ای و مجموعــه اصنــاف بــه جهــت بــه 
روزرســانی مهــارت هــای نیــروی انســانی باید بیشــتر 

شود.
اســتاندارد   505 و  چهارهــزار  داشــت:  اظهــار  وی 
آموزشــی درچهــار بخــش خدمــات، فرهنــگ و هنــر، 
و  فنــی  ســازمان  پورتــال  در  کشــاورزی  و  صنعــت 
کــه صنــوف می تواننــد با  ج شــده  کشــور در حرفــه ای 
مراجعــه بــه ایــن اســتانداردها نســبت بــه بروزســانی 
مهارت آموزی خود مطابق با شیوه ها و ماشین آالت 

کنند. جدید اقدام 

   برنامه های هفته مهارت

وی در رابطــه بــا برنامه هــای هفتــه مهارت آموزی 
هفتــه  ایــن  برنامه هــای  گفــت:  اســتان،  ســطح  در 
در ســال رونــق تولیــد و در آغــاز دهــه پنجــم انقــاب 
شــکوهمند اســامی از 31 تیــر ماه تا 6 مــرداد ماه 98 
بــا شــعار نهضــت مهارت افزایــی در قالــب 37 عنــوان 
که  برنامــه برگــزار می شــود و برنامــه  10 ســاله مان ایــن 
در پایــان دهــه پنجم یک بی ســواد و فاقــد مهارت در 
کید  کشــور نداشــته باشــیم و در برنامه های امسال تا
که 10 درصد آموزش ها متبنی بر به   ویژه بر این شــده 
کاری  اش باش. روزرسانی مهارت  های فرد در حرفه 

شــاخص  برنامه هــای  جملــه  از  افــزود:  رحیمــی 
کل فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی در هفتــه  اداره 
مهارت آموزی می توان به تخفیف ویژه مهارت آموزی 
محصــوالت  نمایشــگاه  برپایــی  آموزشــی،  کــز  مرا در 
اختتامیــه  آموزشــی،  کارگاه هــای  دســتاوردهای  و 
مسابقات استانی و منطقه ای آزاد مهارتی نان، بازدید 
کــز دولتــی و آموزشــگاه های آزاد مهارت آمــوزی  از مرا
اســتان بــا حضور اســتاندار و دیگــر مســئوالن، انعقاد 
امــام  دانشــگاه  بــا  مشــترک  همــکاری  تفاهم نامــه 
رضا)ع(، مرکز آموزش آستان قدس رضوی و دانشگاه 
کانــون  غیرانتفاعــی اقبــال، نشســت هم اندیشــی بــا 
جلســه  آزاد،  آموزشــگاه های  صنفــی  انجمن هــای  و 
مشــترک بــا انجمن مدیــران صنایع اســتان، جلســه 
مشــترک بــا خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت، بازدید 
کارگاه هــای آموزشــی  ح ایران مهــارت، افتتــاح  از طــر

صنایع پخت اشاره داشت.

که بر  با توجه به رشد روز افزون فناوری های نوین 
گذاشته، الزم است  کسب وکار تاثیر زیادی  محیط 

مهارت آموزی و آشنایى با شیوه ها و ماشین آالت 
کسب وکار افزایش یابد و  جدید در صنوف و فضای 

مطابق با رشد فناوری های روز باشد.
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