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یادداشت مدیرمسئول

مقام معظم رهبری:سرآغاز
 یک امتداد زمانی و 

ً
هشت سال دفاع مقدس ما صرفا

گنجینه            ی عظیمی است  فقط یک برهه            ی زمانی نیست؛ 
کند که تا مدتهای طوالنی ملت ما میتواند از آن استفاده 

کر ]نظریه پردازان مدیریت[: پیتر درا
کاری ایجاد و نگهداری مشتری است.  کسب و   هدف هر 

Peter Drucker

در هر جامعه ای سرمایه های مختلفی اعم از سرمایه های 
که به  طبیعی، انسانی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد 
که، حرکت  گفت سرمایه اجتماعی است  جرأت می توان 
سیاسی،  اقتصادی،  شتابان  توسعه  و  رشد  سوی  به 

فرهنگی و... را امکانپذیر می سازد. 
محیط  و  طبیعت  طبیعی،  سرمایه  کلی  به طور 
و  گاهی ها  آ با  مختلف  افراد  انسانی،  سرمایه  زیست، 
توانمندی های مختلف، سرمایه اقتصادی مال و اموال 
و دارایی ها را شامل می شود، اما سرمایه اجتماعی یکی 
که هماهنگی  گذار هر جامعه است  از عناصر مهم و تأثیر 
و همکاری را در آن جامعه، تسهیل نموده، زمینه رشد و 

ارتقاء جامعه را فراهم می نماید.
سرمایه  بدون  انسانی،  جوامع  و  سازمان ها  از  بسیاری 
با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی  اقتصادی و صرفا 
توانسته اند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعه 
اقدامات  نمی تواند  اجتماعی  سرمایه  بدون  انسانی، 
اجتماعی  سرمایه  گر  ا دهد.  انجام  هدفمندی  و  مفید 
نباشد، هیچیک از سرمایه های دیگر امکان حضور و بقاء 
نخواهند داشت و بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای 
گر ملت ها را قاعده هرم و دولت ها و حکمرانان را به عنوان  نمی رسد، بنابراین ا
ارتباط  یک  برقراری  با  آنها  دادن  قرار  کنارهم  از  بگیریم،  نظر  در  هرم  رئوس 
یافت. دست  مطلوب  اجتماعی  سرمایه های  به  می توان  مثبت  و  دوسویه 
گر سرمایه اجتماعی وجود نداشته  ا که چرا،  اما نکته سوال برانگیز این است 
و  متقابل  ارتباط  به  اعتقاد  گر  ا رفت؟  خواهند  بین  از  سرمایه ها  دیگر  باشد، 
کسی تنها سود و زیان  تنگاتنگ در بین افراد یک جامعه حکم فرما نباشد و هر 
فاصله های  ایجاد  با  نشود،  قائل  دیگران  برای  حقی  و  داشته  نظر  در  را  خود 
بین فردی، سرمایه های اجتماعی نیز تضعیف و به هدرخواهد رفت، در نتیجه 
تقویت سایر سرمایه ها  و  برای رشد  زمینه ای  نباشد،  اجتماعی  وقتی سرمایه 

مهیا نخواهد شد. 
مطلوب  اجتماعی  سرمایه  ایجاد  راستای  در  گام  اولین  اصناف  حوزه  در  اما 
گاهی و اشراف نسبی به چارچوب قانون  که در بین افراد صنفی، آ این است 
نظام صنفی، ایجاد شده و اعتماد، صداقت، همدردی، دوستی، همبستگی، 
ایجاد  با  و  یافته  افزایش  آنها  بین  و... در  امور مختلف  کاری، مشارکت در  فدا
این  گاهی های  آ سطح  ارتقاء  و  تقویت  باعث  آنها  بین  تنگاتنگ  ارتباط  یک 
سرمایه های اجتماعی شده، زمینه ساز سرمایه های دیگری همچون اقتصادی 

و فرهنگی در جوامع صنفی باشیم.
انتخاب  که توسط اعضاء صنفی  در حوزه جامعه صنفی اعضاء هیئت مدیره 
می شوند، باید ارتباط، وفاق و نزدیکی را با اعضاء اتحادیه ایجاد نمایند، جای 
گاهی مشاهده می شود، پس از انتخابات، فرد انتخاب شده  که  تأسف است 
قوانین  با  چون  کننده ها  انتخاب  یا  و  می گیرد  فاصله  دهنده  رأی  جمعیت  از 
تمام  حل  توقع  شدن  انتخاب  از  پس  ندارند،  آشنایی  آن  محدودیت های  و 
صنفی  بدنه  از  تدریج  به  لذا  دارند،  را  خود  روی  پیش  مطالبات  و  مشکالت 
که ما در جامعه  کرد  گرفته و رو به تضعیف می روند. نباید فراموش  خود فاصله 
کامل شده و یک  گرفته ایم و می توانیم  کنار هم قرار  صنفی مانند یک جورچین 
که مطمئنًا همه مردم از  کار خوب و شهر خوب را شکل دهیم  صنف خوب، 

این موضوع منتفع خواهند شد.
سرمایه های  رشد  نشود،  کم  حا جامعه  افراد  بین  وفاق  و  تعامل  گر  ا بنابراین 

که در ارتقاء سطح جامعه مؤثر است، متوقف خواهد شد. انسانی 

جایگاه سرمایه اجتماعی در جامعه صنفی 

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق اصناف 
مشهد و عضو 

هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران
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یادداشت سردبیر

هر بازار قصه ای دارد اما سیر تحوالت بازاریابی در عرصه 
پیشینه ای  از  کاال  مبادالت  روش های  و  کار  و  کسب 
است.  برخوردار  بازارها  تاریخی  سابقه  با  همسو 
فعالیت های  درونی  عوامل  بر  بازاریابی  سنتی  تمرکز 
بنگاه های اقتصادی یعنی نحوه تولید، عرضه محصول، 
کالم محصول گرایی بود و اینها  تمرکز بر فروش و در یک 
کننده موفقیت یا شکست تولیدکننده در  عوامل تعیین 

بازار به شمار می رفتند. 
کاال و محصوالت  کیف به دست نمونه های  ویزیتورهای 
این  با  که  می دادند  ارائه  فروشندگان  به  را  تولیدی 
روش هم مبلغ محصوالت به سفارش تولید و تقاضای 
درخواست  به  مربوط  اطالعات  هم  و  بودند  مشتریان 
نقش  لذا  می دادند  انتقال  شرکتها  به  را  فروشندگان 

ویزیتورها از این منظر در بازاریابی تعریف می شد. 
با  ارتباط گیری  رابطه مندی و مهارت  از هنر  برخورداری 
بود.  سنتی  بازاریاب  یا  ویزتور  یک  گی های  ویژ از  مردم 
کسب  بازاریابان سنتی متقاعدسازی مشتریان به خرید، 
بازار  در  آنان  دائمی  حضور  مشتریان،  درباره  اطالعات 

به ویژه در بین فروشندگان را برعهده داشتند. 
نیازمند  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  عرصه  به  ورود  از  غ  فار نوین  بازاریابی 
از  استفاده  روز،  فعالیت های  شدن  دیجیتالی  لحاظ  به  بازار  در  دائم  حضور 
فعالیت های مجازی با اعتمادسازی بین مردم، بازارگرایی و تمرکز بر نیازهای 
مشتریان است و در واقع محور اصلی بازاریابی نوین، تمرکز بر نیازهای مشتریان 

و پاسخ به تقاضای آنان دارد.
و  بلندمدت  رابطه  ایجاد  مداری،  مشتری  و  بازاریابی  اصلی  کله  شا امروزه 
کسب رضایت مشتریان و وفاداری آنان نسبت به فروشندگان  مستمر به منظور 

مورد نظر دارد.
ایجاد ارزش برتر به عنوان عاملی برای درک و شناسایی بازار، ایجاد راهبردهای 
منظور  به  مؤثر  کارهای  و  ساز  و  بازاریابی  قابلیت های  ارتقای  بازاریابی،  نوین 
به  جدیدی  نگاه  و  می آورد  شمار  به  هدفمند  و  بلندمدت  برنامه ریزی های 

کننده دارد.  مصرف 
و  است  جدید  روش های  پیاده سازی  و  تغییرات  با  رویارویی  بازاریابی  کار 
بازار  به  جامع  نگاهی  با  که  است  مشتری  به  شدن  نزدیک  بازاریابی  واقع  در 
را  از هم، جامعه هدف  آنان  کردن  و مشتری، طبقه بندی مشتریان و متمایز 

مشخص می کند.
بخش بندی بازار یکی از مهمترین راهبردهای بازاریابی نوین است. با توجه به 
برتر و مزیت  ارزش  ایجاد  بازاریابی نقش مؤثری در  بازار،  روز  اقتصادی  شرایط 
فعاالن  برای  بازار  سهم  افزایش  و  برندها  برجسته سازی  کاال،  برای  رقابتی 

اقتصادی دارد.

بنیان گذار انقالب اسالمی ایران:
که در این دنیا افتخارم این است 
خود بسیجیم

ضرب المثل مدیریتی )انگلیسی( بخیه به آبدوغ زدن
اما  دهید،  انجام  را  کاری  هر  می توانید  شما  دادن/  انجام  بیهوده  کار 
را  هرکاری  انجام  توانایی  شما  شاید  دهید.  انجام  را  کارها  همه  نمی توانید 

کارها را یک جا انجام دهید. داشته باشید، اما نخواهید توانست همه 

تحوالت بازاریابی از گذشته تا عصر نوین 

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف
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گزارش
این شماره: فرش دستباف

هـادی مخملـی، رئیـس اتحادیه تولیـد و صادرکنندگان 
فـرش دسـت باف خراسـان رضـوی، در همین خصوص 
لحـاظ  بـه  مشـهد  دسـت باف  فـرش  جایـگاه  می گویـد: 
ایـران و دنیـا جایگاهـی  تاریخـی در  اصالـت و پیشـنیه 
اصالـت  و  ح هـا  طر تنـوع  کـه  به طـوری  اسـت؛  ویـژه 
ایـن جهـت  از  و  بـوده  پررنـگ  بسـیار  مـا  اسـتان  آن در 
دارد.  مشـتری  دنیـا  بازارهـای  کثـر  ا در  محصـول  ایـن 
همچنیـن ایـن مزیـت موجـب شـده تولیـدات مـا از ایـن 

باشـد. داشـته  رقابت پذیـری  خاصیـت  جهـت 
و  فنـی  ظرفیـت  دیگـر  سـویی  از  می دهـد:  ادامـه  وی 
اسـتان  شـده  موجـب  مختلـف  بافنده هـای  فعالیـت 
چنیـن  تهیـه  بـرای  سـفارش پذیر  منطقـه ای  مـا 
فرش هایـی باشـد. همچنیـن سـابقه بافـت فرش هـای 
ایـن  کلـی  به طـور  دارد.  وجـود  مـا  اسـتان  در  بـزرگ 
و  بافـت  قابلیـت  کـه  اسـت  اسـتان  افتخـارات  از  یکـی 
سـفارش گیری بـرای فـرش دارد. در حـال حاضـر تنـوع 
گـر  فرش هـای دسـت باف اسـتان قابـل احصـا نیسـت. ا
شـرایط بافت فرش متحول شـود و ظرفیت های بالقوه 
سـایر  بـه  می تـوان  درآیـد،  بالفعـل  حالـت  بـه  موجـود 
کنـار همـه این هـا،  اسـتان ها نیـز صـادرات داشـت. در 
قابلیـت  نیـز  قیمتـی  نظـر  از  اسـتان  دسـت باف  فـرش 

دارد. را  مشـابه  محصـوالت  بـا  رقابـت 

فرآیند شبکه سازی تولید فرش دست باف 
در حال انجام است

فـرش  حـوزه  فعـاالن  مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا  مخملـی 
کار  دسـت باف تصریـح می کنـد: شـاید در حـال حاضـر 
چـون  باشـد  دشـوار  قالی بافـان  بـرای  حـوزه  ایـن  در 
زمان بـر  فعالیت هـا  قبیـل  ایـن  در  سـرمایه  بازگشـت 
اسـت. در واقـع بایـد افـرادی در ایـن حـوزه فعـال شـوند 
کـه ظرفیـت تخصصـی، تولیـد و سـرمایه گذاری داشـته 

و  شـده  ج  خـار رکـود  حالـت  از  مشـهد  بـازار  تـا  باشـند 
در  شـود.  دنبـال  هدفمنـد  صـورت  بـه  آن  در  تولیـد 
کنـون شبکه سـازی بـرای واحدهـای  همیـن راسـتا هم ا
ایـن  تولیـد  توسـعه  بـرای  دسـت باف  فـرش  تولیـدی 
کـه بزرگتریـن حسـن آن  محصـول در حـال انجـام اسـت 

بـود.  خواهـد  اشـتغال زایی 
ایجـاد  نوعـی  بـه  شبکه سـازی  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
ارتبـاط مؤثـر بیـن حـوزه تولیـد و تجـارت در یـک تعامـل 
در  تخصصـی  شـبکه  ایـن  ایجـاد  شـرایط  بـا  دوسـویه 
زنجیـره تأمیـن تولید تا صادرات فرش دسـتباف اسـت، 
گر  کـه ا ضمـن اینکـه اشـتغال زایی حائـز شـئوناتی اسـت 
ایـن شـئونات بـه درسـتی ایجـاد شـود، اشـتغال ایجـاد 
بـر جامعـه  از نظـر اجتماعـی، اقتصـادی و روانـی  شـده 

گـذارد. تاثیـرات خوبـی خواهـد 

ذخایر صادراتی فرش دستباف استان 
در حال انقراض است

صادرکننـدگان  و  تولیـد  اتحادیـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
افزایـش  و  احیـاء  دنبـال  بـه  اسـتان  دسـت باف  فـرش 
اضافـه  اسـت،  دسـت باف  فـرش  صادراتـی  ذخایـر 
می کنـد: در حـال حاضـر بـه جهـت تغییـر ترجیحـات در 
کف پوش هـا،  سـایر  از  اسـتفاده  بـرای  مصرف کننـدگان 
چـون  اسـت  انقـراض  معـرض  در  مـا  صادراتـی  ذخایـر 
بـرای برخـی تـوان خریـد فرش دسـت باف وجـود ندارد. 
کـه همـه اقشـار بتوانند چنین  کـرد  کاری  بنابرایـن بایـد 
بیـن  کـه  خالیـی  آن  تـا  کننـد  خریـداری  را  فرش هایـی 
فـرش ماشـینی و دسـت باف بـه وجـود آمـده، پـر شـود. 
فـرش  صادرکننـدگان  و  تولیـد  اتحادیـه  رئیـس 
مشـکالت  بـا  رابطـه  در  رضـوی  خراسـان  دسـت باف 
ایـن  از  پیـش  می کنـد:  خاطرنشـان  قالی بافـان  بیمـه 
مصوبـه ای در خصـوص بیمـه قالی بافـان وجـود داشـته 

کـه حـدود چنـد سـالی اسـت اجرا نمی شـود و بـه همین 
بیمـه  ایـن  تسـهیالت  از  نمی تواننـد  قالی بافـان  جهـت 
برخـوردار شـوند. مـا نیـز بـه همیـن دلیـل بـرای پیشـبرد 
کارگاه هـای متمرکـز و غیرمتمرکـز  اهـداف خـود و اینکـه 
قالی بافـی را توسـعه دهیـم، بـا مشـکل مواجه هسـتیم. 
بـه  مشـهد  رضویـه  منطقـه  می کنـد:  عنـوان  مخملـی 
ح  عنـوان قطـب صادراتی فرش دسـت باف اسـتان مطر
کـه حاضرنـد  از جنـس فـرش هسـتند  بـوده و فعاالنـی 
مشـاغل  ایجـاد  بـرای  منطقـه  ایـن  در  را  خـود  سـرمایه 
گیرنـد، امـا مسـاله  کار  کارگاه هـای متمرکـز بـه  خانگـی و 
انگیـزه  شـود،  برطـرف  گـر  ا کـه  اسـت  مشـکلی  بیمـه 
تولیـد  در  بهینـه ای  اثـرات  و  بـوده  کارآفرینـان  بخـش 
در  خصـوص  ایـن  در  البتـه  داشـت.  خواهـد  هدفمنـد 
گرفتـه شـده و مصوبـه  امسـال ردیفـی در نظـر  بودجـه 
دولتـی نیـز صـادر شـده امـا بـه لحـاظ تخصیـص منابـع، 
اعتبـاری بـه بیمـه قالی بافـان اختصـاص نیافتـه اسـت.
قالی بافـان  بیمـه  ارائـه  شـرایط  گـر  ا دارد:  کیـد  تا وی 
دوبـاره اجرایـی شـود، امیـد بـه آینـده در فعـاالن حـوزه 
سـرمایه گذار  بـرای  هـم  کـه  یافتـه  افزایـش  قالی بافـی 
شـاهد  می تـوان  هـم  و  بـود  خواهـد  مفیـد  بافنـده  و 
بالقـوه  ظرفیت هـای  تبدیـل  و  ارزشـمند  تولیـدات 

بـود.  بالفعـل  حالـت  بـه  اسـتان 

فرش دست باف یکی از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی و در عین حال اقتصادی خراسان و ایران است.  
که در اخبار رسیده از پیشنیان، آن هم در تاریخ پیش از اسالم،  فرش به قدری در تاریخ ایران ریشه دارد 
کردن بستر خود از آن استفاده می کردند. در دوره ساسانیان فرش ایرانی به چین  که ایرانیان برای نرم  آمده 
کشور ما دارای مزیت نسبی بوده و از توان رقابت  صادر می شد. در حال حاضر نیز تولید فرش دست باف در 
ح های بافت فرش افزوده شده و انواع  گذشت زمان بر تنوع طر در بازارهای بین المللی برخوردار است. با
کند. با این  که هر سلیقه ای را می تواند راضی  و اقسام نقش ها و نگارها برای بافت یک فرش وجود دارد 
فرش  بافندگان  حاضر  حال  در  برد.  در  به  سالم  جان  کنونی  اقتصادی  شرایط  از  نتوانسته  نیز  فرش  حال، 
از خدمات بیمه  ابتدایی نظیر عدم برخورداری  کشور و استان با مشکالت زیاد و در عین حال بسیار  در 
گرفته تا به فرش و فرش بافی  که اخیرا تحرکات خوبی در استان صورت  مواجه هستند. البته نباید از یاد برد 
جانی تازه بخشیده شود و بتوان از این ظرفیت فرهنگی و تاریخی بهره اقتصادی برد. این روزها خبرهایی 
اتفاقات  که می تواند نویدبخش  راه اندازی شهرک و مرکز آموزش تخصصی فرش مشهد شنیده می شود  از 

خوبی برای آینده صنعت فرش دست باف استان باشد.

هادی مخملی
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد و
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و مواد مصرفی

گزارشی از وضعیت تولید فرش دستباف

مزیت های نسبی استان خراسان رضوی
در تولید فرش دستباف کشور
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براساس تفاهم نامه می توان برای فعاالن قالی بافی بیمه عشایری صادر 
کرد و این بیمه شامل بافندگان شهری نیز خواهد شد.تا زمانی که شرایط 
ارائه بیمه تأمین اجتماعی برای بافندگان فراهم شود، می توان از این بیمه 
که سوابق آن برای تأمین اجتماعی قابل پذیرش است. استفاده کرد، چرا

بافندگان شهری بیمه عشایری می شوند 
فـرش  صادرکننـدگان  و  تولیـد  اتحادیـه  رئیـس 
دسـت باف خراسـان رضـوی بـا بیـان اینکـه البتـه بـرای 
بیمـه  صنـدوق  بـا  فـرش  ملـی  مرکـز  مسـاله  ایـن  رفـع 
کـرده، می گویـد: براسـاس  عشـایر تفاهم نامـه ای امضـا 
ایـن تفاهم نامـه می تـوان بـرای فعـاالن قالی بافـی بیمـه 
بافنـدگان  شـامل  بیمـه  ایـن  و  کـرد  صـادر  عشـایری 
مزایـای  بیمـه  از  نـوع  ایـن  شـد.  خواهـد  نیـز  شـهری 
دوران  مسـتمری  و  نـدارد  را  اجتماعـی  تأمیـن  بیمـه 
ایـن  حسـن  امـا  اسـت  کمتـری  مبلـغ  آن  بازنشسـتگی 
بـرای  آن  بیمـه ای  سـوابق  کـه  اسـت  ایـن  بیمـه  نـوع 
تـا  می تـوان  همچنیـن  می شـود.  لحـاظ  بیمه شـونده 
بـرای  اجتماعـی  تأمیـن  بیمـه  ارائـه  شـرایط  کـه  زمانـی 
که  کرد چرا بافندگان فراهم شود، از این بیمه استفاده 
سـوابق آن بـرای تأمیـن اجتماعـی قابل پذیرش اسـت.

ایجاد اولین شهرک تخصصی 
فرش دستباف درکشور

مخملـی در خصـوص راه انـدازی شـهرک و مرکـز آمـوزش 
کثـر قالی شـویان  تخصصـی فـرش در مشـهد می گویـد: ا
کشـف رود مسـتقر هستند برای ساماندهی  که در حوزه 
ح ایجاد شـهرک  ایـن فعـاالن، به صورت خودجوش طر

کردیم و برای این منظور مکانی  تخصصی فرش را ارائه 
کـه اسـتعالمات آن در حـال طـی شـدن  خریـداری شـد 
کاربری اسـتان  کارگروه زیربنایی و تغییر  بـوده و مصوبـه 
راه انـدازی  اسـت.  شـده  اخـذ  آن  راه انـدازی  بـرای  نیـز 
برنامه ریـزی  شـورای  در  مراحلـی  بایـد  شـهرک  ایـن 
برسـد. کلنگ زنـی  مرحلـه  بـه  تـا  کنـد  طـی  اسـتان 
شـهرک  ایـن  بـرای  همچنیـن  می کنـد:  اضافـه  وی 
براسـاس  کـه  شـده  گرفتـه  نظـر  در  توسـعه  ح  طـر یـک 
قالی شـویان  بـه  اختصـاص  تنهـا  مجموعـه  ایـن  آن 
راه انـدازی،  دوم  فـاز  در  اسـت  قـرار  واقـع  در  و  نـدارد 
شـهرک تخصصـی فـرش دسـت باف ایجـاد شـود. تنهـا 
کنونـی مـا بـرای راه انـدازی ایـن شـهرک برخـی  مشـکل 
زمیـن  ایـن  وجـه  حاضـر  حـال  در  موازی کاری هاسـت. 
گرفتـه  کامـال پرداخـت شـده و مطالعـات آن نیـز صـورت 
کنـون 4 میلیـارد تومـان بـرای خرید زمین و مسـائل  و تا
مرتبـط بـا ایجـاد شـهرک هزینـه شـده اسـت. همچنیـن 
اسـتان  فنی اعتبـاری  تسـهیالت  ردیـف  از  امیدواریـم 
آمـوزش  مرکـز  و  شـهرک  راه انـدازی  بـه  کمـک  بـرای 

بگیریـم. کمـک  فـرش  تخصصـی 
رئیـس اتحادیـه تولید و صادرکنندگان فرش دسـت باف 
بـه  شـهرک  ایـن  کار  می کنـد:  کیـد  تا رضـوی  خراسـان 
کـه  کـه حتـی آن دسـته از فعاالنـی  گونـه ای خواهـد بـود 

گزینی در این شـهرک ندارند  کافی برای مکان  سـرمایه 
کننـد.  نیـز بتواننـد در اسـتفاده از آن مشـارکت 

افـزود:  مشـهد  اصنـاف  اتـاق  رئیسـه  هیئـت  عضـو 
همچنیـن یکـی از اهـداف ایجـاد این شـهرک این اسـت 
کـه، مانع از هـدر رفت منابع بـرای تولید  کـه عـالوه بـرآن 
و صـادرات فـرش دسـتباف شـویم، بـا اسـتفاده از همـه 
فرآیندهـای  تمـام  موجـود،  قابلیت هـای  و  ظرفیت هـا 
اسـتان  و  مشـهد  در  دسـتباف  فـرش  آماده سـازی 
خـود  صادرکننـده  یـا  و  کننـده  تولیـد  شـده،  انجـام 
شـاهد انجـام عملیـات شتشـوی تخصصـی و صادراتـی 
کـه ایـن همـان  حسـب خواسـت و سـلیقه خـود باشـد، 
تکمیـل  کـردن  تخصصـی  لحـاظ  بـه  سیاسـتگذاری 
کـه در سـاخت  خدمـات جانبـی فـرش دسـتباف اسـت 

گرفـت.  قـرار خواهـد  توجـه  مـورد  ایـن شـهرک 
مخملـی دربـاره وضعیـت دسـتمزد بافنـدگان می گوید: 
می شـود.  تعییـن  بـازار  توسـط  دسـتمزد  کلـی  به طـور 
بـد  بافنـدگان  از  برخـی  بـرای  شـرایط  حاضـر  حـال  در 
نیسـت امـا تـداوم ایـن وضعیـت بـه شـرط ادامـه بـازار 
خواهـد بـود. البتـه مـا در نظـر داریـم شـورای عالـی مزد 
را در اسـتان راه انـدازی نمـوده و ایـن مسـاله را دنبـال 
 کنیـم و از نظـر تخصصـی دسـتمزد الزم را بـرای بافنـده 

کنیـم. تعییـن 

کلی دستمزد توسط بازار تعیین می شود.  به طور 
در حال حاضر شرایط برای برخی از بافندگان بد 
نیست اما تداوم این وضعیت به شرط ادامه بازار 
خواهد بود. البته ما در نظر داریم شورای عالی 
مزد را در استان راه اندازی نموده و این مساله 
را دنبال  کنیم و از نظر تخصصی دستمزد الزم را 
کنیم برای بافنده تعیین 
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روایت
به مناسبت هفته دفاع مقدس

اصنـاف،  بسـیج  سـازمان  رئیـس  حسـن پور،  غالمرضـا 
نکاتـی  بیـان  بـه  کشـور  اقتصـادی  فعـاالن  و  بازاریـان 
دربـاره خدمـات نهـاد بسـیج در عرصه هـای اقتصـادی 
اصنـاف  بسـیج  اقدامـات  همچنیـن  و  سـازندگی  و 
از   ۱۳۸۷ سـال  در  اصنـاف  بسـیج  گفـت:  و  پرداخـت 
کارگـری منفـک شـد و بـه  کارمنـدی و  سـازمان بسـیج 
کار خود را شروع  کشور  عنوان یک سازمان مستقل در 
کنـون در حوزه هـای فرهنگـی و اقتصـادی در  کـرد و تـا 

اسـت. فعالیـت  مشـغول  بـازار 
و  اصنـاف  بسـیج  مأموریت هـای  دربـاره  حسـن پور 
کـرد: مأموریـت بسـیج اصنـاف  کشـور تصریـح  بازاریـان 
در دو شـعار شـامل تقوای اقتصادی و جهاد اقتصادی 
اقتصـادی  تقـوای  عرصـه   در  اسـت.  شـده  تعریـف 
کـه  کرده ایـم  کسـبه محتـرم اجرایـی  برنامه هایـی بـرای 
شـامل تشـکیل قـرارگاه شـهید حـاج مهـدی عراقـی )ره( 
جهـت سـاماندهی اردوهای جهـادی خّیرین اصناف و 

بـازار، می باشـد. آمـوزش فقـه  بـازار و 
فعـاالن  و  بازاریـان  اصنـاف،  بسـیج  سـازمان  رئیـس 
دیگـر  اقـدام  همچنیـن  شـد:  یـادآور  کشـور  اقتصـادی 
مرکـز  در  را  اندیشـه ورز  هیئت هـای  کـه  بـوده  ایـن  مـا 
زمینـه  در  کـه  کرده ایـم  فعـال  اسـتان ها  از  بسـیاری  و 
آن  نمونـه  می کننـد.  مـا  بـه  بسـیاری  کمـک  فکـری 
ورز  اندیشـه  هئیت هـای  گردهمایـی  سـاالنه  برگـزاری 
کشـور در مشـهد مقـدس اسـت. در زمینـه نمـاز  سراسـر 
اول وقـت هـم تـالش می کنیـم ایـن فرهنـگ را در بـازار 

دهیـم. گسـترش 
جهــادی  اردوهــای  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  حســن پور 
کــرد: در زمینه هــای خدمت رســانی اقتصــادی  اضافــه 
کــه  اســت.  پذیرفتــه  اقداماتــی صــورت  بخــش  در دو 
خیریــن  جهــادی  اردوهــای  برگــزاری  اول،  اقــدام 
کشــور و اقــدام دوم  اصنــاف و بــازار در مناطــق نیازمنــد 
ــوزه  ــد اســت. در ح ــق تولی ــرای تحقــق رون ــالش ب ــم ت ه

عراقــی)ره( جهــت  قــرارگاه شــهید حــاج مهــدی  اول، 
ســاماندهی اردوهــای جهــادی خّیریــن اصنــاف و بــازار 
ایجــاد شــده و نمونــه آن هــم اردوی خیریــن اصنــاف 
گلســتان،  در  اخیــر  ســیل  در  کمک رســانی  در  بــازار  و 

لرســتان اســت. و  خوزســتان 

فقر و غنا در مادیات و معنویات نیز
تاثیر مستقیم دارند

بحـث  در  دوم  گام  تشـریح  در  حسـن پور  غالمرضـا 
را  اقتصـاد  انقـالب،  معظـم  رهبـری  گفـت:  اقتصـادی 
اقتصـاد  و  می داننـد  کننـده  تعییـن  و  کلیـدی  نقطـه 
قـوی نقطـه ای بـرای سـلطه ناپذیـری و نفـوذ ناپذیـری 
بـه  بیفتـد  اتفـاق  کشـور  در  نفـوذی  گـر  ا و  اسـت  کشـور 
و غنـا در مادیـات و  فقـر  اقتصـاد ضعیـف اسـت.  علـت 
گفتـه حضـرت  معنویـات نیـز تاثیـر مسـتقیم دارنـد، بـه 
امـام)ره( هـدف غایـی در یـک جامعـه اسـالمی، توحیـد 
بـوده و اقتصـاد تنهـا ابـزاری بـرای رسـیدن به آن اسـت، 

رسـید. هدف هـا  بـه  نمی تـوان  اقتصـاد  بـدون  امـا 
رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  حسـن پور 
دارنـد،  کیـد  تا کشـور  مسـتقل  اقتصـاد  بـر  همـواره 
تولیـد  ابتـدا  نمودنـد:  بیـان  اینگونـه  را  آن  مولفه هـای 
سـوم  محـور،  عدالـت  توزیـع  دوم  کیفیـت،  بـا  و  انبـوه 
مناسـبات  چهـارم  و  اسـراف  بـی  و  انـدازه  بـه  مصـرف 
همـه  از  زمینـه  ایـن  در  کـه  خردمندانـه  مدیریتـی 
می شـود،  احسـاس  ضعـف  بیشـتر  قبلـی  زمینه هـای 
و  ضعیـف  اقتصـاد  از  نجـات  راه  اسـالمی  انقـالب 
گفتـه  بـه  بـه مـا نشـان داد،  وابسـته دوران طاغـوت را 
اقتصـاد  ضعیـف،  عملکردهـای  انقـالب،  معظـم  رهبـر 
کشـور را از بیـرون و درون دچـار چالـش سـاخته اسـت، 
تحریـم  و  دشـمن  وسوسـه های  بیرونـی  چالش هـای 
کـم اثـر و  کـه در صـورت اصـالح مشـکالت درونـی  بـوده 

شـد. خواهـد  اثـر  بـی 

مشکل ما مفاسد اقتصادی و رانتخواری است، 
نباید برای حل مشکالت اقتصاد آدرس غلط داد

در  کشــور  بازاریــان  و  اصنــاف  بســیج  ســازمان  رئیــس 
ــرد:  ک ــاره  ــران اش ــاد ای ــوب اقتص ــن عی ــه مهمتری ــه ب ادام
وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت )در قدیــم اســتعمارگران بــه 
مــا می گفتنــد ایــن مــاده بــد بــو را بــه مــا بدهیــد و بــه شــما 
پــول می دهیــم، امــروز هــم همــان راه ادامــه داشــته و 
بــا صــادرات بیشــتر نفــت بیشــتر خوشــحال می شــویم 
کــه ایــن عیــب ماســت.(، دوم دولتــی بــودن  در صورتــی 
کــه در حیطــه وظایــف دولــت  بخش هایــی از اقتصــاد 
نیســت، البتــه بنــده نســبت بــه ایجــاد وزارت بازرگانــی 
ــکل  ــم مش ــا می گوی ــه دولتی ه ــی ب ــم ول ــی نمی کن صحبت
اقتصــاد در بــازار نیســت، راه حــل آن صرفــا احیــای وزارت 
از عوامــل دیگــری  بــازار متاثــر  بلکــه  بازرگانــی نیســت، 
اســت، مشــکل اصلــی اقتصــاد ایــران نقدینگــی بســیار 
باالســت، مشــکل سیســتم بانکــی اســت، آیــا می تــوان بــا 
کارشناســی  کــرد؟، عــدم  ســود 20درصــدی تولیــد ایجــاد 
کــه قــدرت پولــی مــا را  بــودن اعــالم ارز بــا نــرخ دولتــی بــود 
کــرد، مشــکل مــا مفاســد اقتصــادی  بــه شــدت تضعیــف 
و رانتخــواری اســت، نبایــد بــرای حــل مشــکالت اقتصــاد 
فعــاالن  تمــام  امــروز  کــه  مشــکلی  داد،  غلــط  آدرس 
اقتصــادی بــا آن روبــرو هســتند عــدم ورود مــواد اولیــه 
قیمــت  ثبــات  عــدم  مــا  مشــکل  اســت  تولیــد  بــرای 
بخشــنامه های  و  ناعادالنــه  ســتانی  مالیــات  هاســت، 

دفعــی و روزانــه مشــکل ماســت.

غالمرضا حسن پور متولد ۱۳5۳ در شهر یزد است، وی دارای مدرک دکترای فقه،  
از دانشگاه شهید محالتی قم است.  امام خمینی)ره(  اندیشه  و  حقوق اسالمی 
گشود، پدر مرحوم ایشان صنفی بوده و با  گنبد سبز یزد چشم به جهان  در محله 
امرار معاش نموده است، همچنین عموی نامبرده شهید  کوره پزی )فخار(  شغل 
محمدعلی حسن پور در سال 60 در مغازه نفت فروشی خود توسط منافقین ترور و 

به شهادت رسید.
سـپاه  بـه  ورود  از  پـس  شـد،  نائـل  بـودن  بسـیجی  افتخـار  بـه   ۱۳6۷ سـال  تیرمـاه  از 
پاسـداران حـدود 4 سـال فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج اداری یـزد را عهـده دار بوده 
کـه بـه عنـوان پایگاه  کارمنـدی  گـردان ۱09 عاشـورای  و همزمـان در سـمت فرماندهـی 
ح اسـوه انتخـاب شـد، فعالیـت داشـت. در سـال ۱۳۸۷ ضمـن  کشـوری در طـر نمونـه 
تدریـس در دانشـگاه، بـه سـمت فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج اصنـاف شهرسـتان 
ح آمـوزش  کـه در مـدت مسـئولیت وی در بسـیج اصنـاف یـزد طـر یـزد منصـوب شـده 
بـازار،  فرهنـگ  نشـریه  چـاپ  اصنـاف،  و  بـازار  در  وقـت  اول  نمـاز  احیـاء  بـازار،  فقـه 

ح خریـد جهیزیه بـرای زوج های جوان،  برگـزاری جشـن ازدواج ۸۸/۸/۸، اجـرای طـر
راه انـدازی رده هـای بسـیج اصنـاف، جـذب جوانـان به بسـیج اصنـاف و... بـه اجرا در 

کشـور اجـرا شـد. ح هـا در سراسـر  کـه برخـی از ایـن طر آمـد 
کشور به وی  از مهرماه ۱۳9۱ با حکم سردار نقدی، جانشینی سازمان بسیج اصناف 
گردیـد.  کشـور منصـوب  سـپرده شـد و در آذر ۱۳94 بـه عنـوان مسـئول بسـیج اصنـاف 
وی امـوری از قبیـل اصـالح قانـون نظـام صنفـی، آمـوزش فقـه بـازار در قالـب قانـون 
کنگـره ده هـزار شـهید اصنـاف و بـازار، تولیـد فیلـم و مسـتند،  جدیـد نظـام صنفـی، 
ک، تقویـت سـایت های مرتبـط بـا بسـیج اصنـاف، تکریـم حجـاب  ح نقـوش پوشـا طـر
گمنـام در بـازار و... را عهـده دار بـود. و عفـاف، تکریـم علمـای بـازار، تدفیـن شـهدای 
کتـاب بـا عناویـن فقـه بـازار، نقـش اصنـاف و بازاریـان یـزد در دفـاع مقـدس و  وی سـه 

شـوق دارالعبـاده را بـه چـاپ رسـانده اسـت.
که به مناسبت هفته دفاع مقدس  گفت وگوی خبری است  آنچه در ادامه می خوانید 
کشـور انجـام داده ایم.  بـا رئیـس سـازمان بسـیج اصنـاف، بازاریـان و فعاالن اقتصادی 

کشور: رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی 

تقوای اقتصادی و جهاد اقتصادی دو شعاری که مأموریت بسیج اصناف است

کلیدی و تعیین  رهبری معظم انقالب، اقتصاد را نقطه 
کننده می دانند و اقتصاد قوی نقطه ای برای سلطه 
گر نفوذی در  کشور است و ا ناپذیری و نفوذ ناپذیری 
کشور اتفاق بیفتد به علت اقتصاد ضعیف است

مشکل اصلی اقتصاد ایران نقدینگی بسیار 
باالست، مشکل سیستم بانکی است، آیا 

کرد؟،  می توان با سود 20درصدی تولید ایجاد 
خ دولتی  کارشناسی بودن اعالم ارز با نر عدم 

کرد،  که قدرت پولی ما را به شدت تضعیف  بود 
مشکل ما مفاسد اقتصادی و رانتخواری است
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ام الفساد اقتصاد
عدم تعادل در عرضه و تقاضا است

رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی نگاه 
ج و وابستگی را عیب بزرگ دیگر اقتصاد ایران  به خار
از  اندک  استفاده  کرد:  تصریح  دراین باره  و  دانست 
کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن  نیروی انسانی 
سیاست های  ثبات  عدم  سرانجام  و  مجلس  در 
اقتصادی و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های 
که از  زائد و مسرفانه در دستگاه های حکومتی است، 
مثال  عنوان  به  است.  کشور  اقتصادی  عیوب  جمله 
صنعت  برای  خاصی  خروجی  اندیشی  هم  همین  گر  ا
و  شده  ریخته  دور  پول ها  باشد،  نداشته  ک  پوشا
بنده  است.  افزوده  کشور  تولید  دردهای  بر  دردی 
گزارش  ارائه  و  بودن  این جلسات شرط مستمر  برای 

گذاشتم. عملکرد را برای شرکت در آن 
انقـالب،  معظـم  رهبـری  گفتـه  بـه  افـزود:  حسـن پور 
درآمـدی  فقـر  جوان هـا،  بیـکاری  عیـوب  ایـن  نتیجـه 
بـوده و راه حـل آن سیاسـت های  در طبقـات ضعیـف 
اجرایـی  برنامه هـای  بایـد  کـه  اقتصـاد مقاومتـی اسـت 
بـا  و  شـده  تدویـن  و  تهیـه  آن  بخش هـای  همـه  بـرای 
پیگیـری  دولت هـا  در  مسـئولیت  احسـاس  و  قـدرت 
تصمیم گیـران  بـرای  می خواهنـد  مـا  از  رهبـری  شـود، 
بایـد  تخصصـی  جمع هـای  ایـن  کنیـم،  تصمیم سـازی 

باشـد. کشـور  اقتصـاد  سـاز  تصمیـم 

دفاع مقدس، طلیعه جاودانه غرور ملی است
اقتصـادی  فعـاالن  و  بازاریـان  اصنـاف،  بسـیج  رئیـس 
کـرد: دفـاع مقـدس، طلیعـه جاودانـه غـرور ملـی  بیـان 
در  مـردم  ملـی  همبسـتگی  و  اتحـاد  هنگامـه  اسـت؛ 
اسـت  سـرزمینی  مرزهـای  و  اسـالم  شـریعت  از  دفـاع 
ک فرزنـدان ایـن مـرزو بـوم و ایثـار و  کـه بـا نثـار خـون پـا

شـد. جاودانـه  آنهـا  زدنـی  مثـال  مجاهدت هـای 

مجموعـه ای  نمـودار  واقـع  در  مقـدس  دفـاع  هفتـه 
از  دفـاع  در  ایـران  ملـت  افتخـارات  تریـن  برجسـته  از 
کـه رشـادت های  حریـم ایـن سـرزمین اسـت. روزهایـی 
کـرد و نشـان  جوانـان برومنـد، انقـالب و نظـام را بیمـه 
کمیت  کـه بـا داشـتن پشـتوانه مردمـی و در پرتـو حا داد 
بـه  را  دشـمنی  هـر  می تـوان  نیروهـا  وحـدت  و  اسـالم 

کشـاند. شکسـت  و  نابـودی  ورطـه 
گویـای مقاومـت و مظلومیـت ملتـی اسـت  ایـن دوران 
کـه بـا رهبـری داهیانه حضـرت امام )ره( و ایمان و توکل 
بـر خداونـد متعـال و رشـادت های سـربازان اسـالم بـرگ 

زرینـی را در تاریـخ ثبـت نمودنـد.
کشور  اقتصادی  فعاالن  و  بازاریان  اصناف،  بسیج 
تبریک  و  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  ضمن 
حضرت  قوا  کل  معظم  فرماندهی  محضر  به  ایام  این 
و  دالور  ملت  و  العالی"  "مدظله  خامنه ای  امام 
از  و  رشادت ها  خاطره  و  یاد  اسالمی،  ایران  رزمنده 
آزادگان  و  جانبازان  رزمندگان،  خودگذشتگی های 
گرامی داشته و از خداوند  هشت سال دفاع مقدس را 
ارزشمند  دستاوردهای  درحفظ  را  ما  تا  می خواهیم 

انقالب و نظام اسالمی یاری نماید.
بیان  خصوص  در  سؤالی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
گفت:  سخن  چنین  تحمیلی  جنگ  از  خاطراتی 
بسیج  به  باطل  علیه  حق  جبهه های  به  اعزام  جهت 
که  دانش آموزی مراجعه نمودم و بعد از مدت طوالنی 
کم است و اول  گفتند سن و سال شما  نوبت بنده شد، 
کردند، ولی با پیگیری های  نپذیرفتند و دست به سر 
دوره  در  حضور  برای  بنده   ۱۳6۷ سال  مرداد  در  زیاد 
آل  قائم  اردوگاه  به  جبهه  به  اعزام  جهت  آموزشی 
از  پس  و  شدم  اعزام  منشاد  روستای  )عج(  محمد 
اعالم  بودن  اعزام  آماده  و  آموزشی  دوره  گذراندن 
پایان  به  جنگ  و  شده  امضاء   59۸ قطع نامه  کردند، 

که ما هم به شهر خود برگشتیم. رسیده 

بـــا توجـــه بـــه تبصـــره )2( مـــاده )3( آئین نامـــه 
خ  اجرائـــی شـــماره 53461/ت 56550 هــــ مور
موضـــوع  وزیـــران  محتـــرم  هیـــأت   98/05/02
ســـال  بودجـــه  قانـــون   )6( تبصـــره  )ط(  بنـــد 
کاالهـــای مشـــمول و میـــزان  کشـــور،  کل   1398
کاالهای موضوع آئین نامه یاد شـــده،  عـــوارض 

ح جـــدول ذیـــل می باشـــد: به شـــر

دانستنی های مالیاتی

کاالهای مشمول شرح 

ضریب تعیین عوارض ) درصد(

کاالهای وارداتیکاالهای تولید داخل

انواع رنگ، آستری رنگ )به استثنای 
محصوالت پایه آب( و روغن جال

2 3 
انواع الستیک رویی و تویی )تایر و تیوپ(

و الستیک های روکش شده

2 3 
انواع المپ روشنایی )به استثنای 
)SMD( المپ های پربازده اس ام دی

و ال ای دی )LED( و باطری

3 4 

انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن 

3 4 
انواع دستگاه های صوتی و تصویری

و انواع گوشی

3 4 
انواع وسایل بازی و تفریحی و اسباب 

بازی )پالستیکی و الکترونیکی(

2 3 

انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس

3 4 
انواع ظروف و مخازن پالستیکی،

پت )PET( و ظروف مالمین

2 3 
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روایت 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

با عنایت به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس خدمات 
بسیج اصناف استان در عرصه های مختلف به ویژه 
اقتصادی و سازندگی در دوران قبل و بعد از جنگ 

تحمیلی، را چگونه می بینید؟ 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  گرانبهای  سخن  تأیید  در 
انقالب  و  نظام  قدرتمند  بازوان  اصناف  فرمودند  که 
که  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  وهمچنین  هستند 
به  که  هستند  اقشاری  اولین  جزء  اصناف  فرمودند، 
گویای روشن نقش اصنافیان  گفتند،  ندای امام لبیک 
انقالبی از سال های 42 و 4۳ و همراهی آنان با نهضت 

انقالب اسالمی امام خمینی )ره( می باشد. 
از  بسیاری  نظر  با  نیز  مقدس  دفاع  دوران  در  و 
صاحبنظران جنگ ۸ ساله با حمایت اصناف مدیریت 
شد. در دوران بعد از جنگ اصنافیان و بازاریان مؤمن 
صحنه های  تمامی  در  بصیرت  حضوربا  با  انقالبی  و 
و  پذیری  تبعیت  مذهبی  و  ملی  مراسمات  و  انقالب 
اطاعت از رهنمودهای والیت مطلقه فقیه را عمال به 

اثبات رساندند. 
اصناف در دوران پس از دفاع مقدس در همه صحنه ها 
راهپیمایی ها،  مقدم  خط  در  واقع  در  و  بوده  حاضر 
کمک رسانی ها  مذهبی،  و  ملی  مراسم  عزاداری ها، 
و... قرار دارند و پشتیبان واقعی والیت فقیه هستند.

 
آن  رأس  در  و  اصناف  بسیج  مردمی  مشارکت های 
کمک رسانی به سیل زدگان سال جاری  اصناف در 

چگونه بود؟
گرفتاری ها و نیازمندی های هموطنان  اصناف در رفع 
کمک  با  و  داشته  حضور  زلزله  و  سیل  وقوع  همچون 
بسته های  قالب  در  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار  به 
یک  ح  طر در  دانش آموزان  از  حمایت  و  حمایتی 
کاسب، یک دانش آموز با همت جهادی، همکاری ها 

از  و  داده اند  ارائه  را  چشمگیری  مساعدت های  و 
کمک رسانی در محل دفتر  قرارگاه  فروردین ماه  سوم 
و  اتحادیه ها  روسای  حضور  با  اصناف  اتاق  رئیس 
اقالم  روزانه  و  تشکیل  اصناف  بسیج  پشتیبانی  ستاد 
حال  در  که  همچنان  می گردید.  ارسال  و  جمع آوری 
استانی های  هم  به  کمک رسانی  مشغول  نیز  حاضر 
کامیون اقالم از قبیل  سیل زده بردسکن هستند و دو 
که این  فرغون، بیل و... به بردسکن ارسال شده است 

کان ادامه خواهد داشت. کما کمک رسانیها 

انجام  که  را  اقداماتی  مهمترین  تمایل  صورت  در 
شده  حاصل  آن  انجام  در  شما  رضایت  و  داده اید 

است را اعالم بفرمائید؟
خادمی  افتخار  و  بنده  حضور  سال  سه  مدت  در 
و  خدا  لطف  به  عزیز  بسیجیان  و  مؤمن  اصنافیان 
با همدلی، و همراهی  و  امام رضا )ع(  عنایت حضرت 
تعامل مثال زدنی اتاق اصناف و بسیج اصناف در شهر 
مقدس مشهد برنامه های بسیار مبارکی اتفاق افتاده 
که با نگاه خدا محوری، والیتی و خدمت به مردم عزیز 
ذیل  موارد  به  می توان  جمله  آن  از  که  است،  بوده 

کرد: اشاره 
شهید  مشهد  اصناف  بسیج  مرکزی  حوزه  تشکیل   
مرتضی عطایی و ۸ حوزه سرزمینی در نواحی مشهد که 
به ۱2 حوزه افزایش یافت و به تبع آن بالغ بر 200 پایگاه 
شد،  ایجاد  مشهد  شهر  در  اصناف  بسیج  سرزمین 
 تعداد ۱0۳ پایگاه اتحادیه های صنفی، تحت پوشش 
کمک به  که این اتفاقات برای  گرفت  حوزه مرکزی قرار 
اصناف با برنامه های انقالبی و اجرای فرامین فرمانده 
کاالی ایرانی  کل قوا در رونق تولید و حمایت از  معظم 

گشایی از اصناف بوجود آمده است.  گره  و 
 ایجاد و تشکیل ستاد اجرای مراسمات ملی و مذهبی 

مذهبی  و  ملی  برنامه های  که  غیرمترقبه  حوادث  و 
دارد.  برعهده  را  و...  سیل  در  هموطنان  به  کمک  و 
 ستاد پشتیبانی جنگ نرم با رهنمود سردار نظری، 
فرماندهی سپاه امام رضا)ع(، راه اندازی شد، که اعضاء 
بزرگان اصناف در ۸ سال دفاع مقدس تشکیل  را  آن 
هموطنان  به  خدمت رسانی  مسئولیت  و  می دهند 
گرفتار در سیل، زلزله، تهیه بسته های معیشتی برای 
بصیرتی  و  فرهنگی  برنامه های  انجام  و  نیازمندان 
دارد. عهده  به  را  الرضا  میقات  در  فعال  نقش  و 
اصنافیان  که  دانش آموز  یک  کاسب،  یک  ح  طر  
هزار  یک  بر  بالغ  گذشته  درسال  انقالبی  و  مؤمن 
سال  در  و  قراردادند  پوشش  تحت  دانش آموزرا 
کمک  به  لوازم التحریر  بسته های  اهداء  با  نیز  جاری 

دانش آموزان نیازمند شتافتند.
 ایجاد تعامل، ارتباط و همراهی مطلوب بین ادارات 
صنعت، معدن و تجارت با، روسای اتاق های اصناف 
نیز  اصناف  بسیج  حوزه های  فرماندهان  شهرستانها، 
این مدت  که در  اقدامات مؤثر و مهمی بود  از جمله 

اتفاق افتاده است. 

بسیجیان  به  مقدس  دفاع  هفته  در  را  خود  پیام 
اصناف اعالم بفرمائید؟

گین با وجود مبارک امام  امیدوارم در این فضای عطرآ
رضا علیه السالم همراهی و همدلی اصناف و بسیج در 
سطح استان با توکل بر خدا و پیروی از رهنمودهای 

ولی فقیه عزیزمان افزایش بیابد.
دست به دست هم دهیم به مهر

کنیم آباد اصناف و استان خود را 
ایرانی  کیفیت  با  و  مناسب  کاالی  عرضه  و  تولید  با  و 
میزبانی از زائران داخلی و خارجی حضرت ثامن الحجج 
علی ابن موسی الرضا )ع( را به نحو مطلوب انجام دهیم. 

با   و  خداجو  مؤمن،  مردم  گذشتگی های  خود  از  و  ایثارگری ها  مجاهدت ها،  یادآور  مقدس  دفاع  هفته 
کربال و عاشورایی  بصیرت ایران اسالمی است، یادآور دوران یکرنگی و فقط رنگ خدایی بودن، اخالص 
از خود رستن است. و  را یک شبه طی نمودن  و ره صدساله  به خدا رسیدن  بودن است، حقیقتا دوران 
که عزت و  که افتخار آفریدند  سالم و درود خدا و اولیای الهی به امام شهیدان، شهیدان و خانواده شهدا 

گرفتن از سفره متنعم امنیت و شوکت را مدیون ایشان هستیم. سربلندی امروز و بهره 
کشتی نفتکش انگلیسی متجاوز بازداشت می شود، بدون  گر پهباد غول پیکر آمریکایی سرنگون و  امروز ا
شک از برکت خون شهداست و از عوامل پیش برنده و موفقیت آمیز جنگ هشت ساله اعتقادات مذهبی و 
معنوی با روحیات مبتنی بر وحدت ملی و رهبری الهی امام امت حضرت امام خمینی )ره( به شمار می رود. 
که این عوامل از ضروریات امروز جامعه ما می باشد و تأیید مقام معظم رهبری انقالب  واقعیت این است 

که جامعه به سمت معنویات و خلقیات انقالبی حرکت می کند. اسالمی است 
این بخشی از سخنان مسئول بسیج اصناف، فعاالن اقتصادی و بازاریان خراسان رضوی به مناسبت هفته 

گفت وگو جلب می نماییم.  دفاع مقدس بود. توجه شما را به ادامه 

گفت وگو با مسئول بسیج اصناف استان خراسان رضوی

اصناف و بسیج اصناف
پشتیبان واقعی والیت فقیه هستند

اصناف در دوران پس از دفاع مقدس در همه صحنه ها 
حاضر بوده و در واقع در خط مقدم راهپیمایی ها، 
کمک رسانی ها و...  عزاداری ها، مراسم ملی و مذهبی، 
قرار دارند و پشتیبان واقعی والیت فقیه هستند
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نرخ بازار
آخرین نرخ های مصوب اتحادیه ها

نرخمصوباتحادیهصنففروشندگانفرشدستبافوموادمصرفی)رستهقالیشوئیها(

مبلغبهازایهرمترمربع)ریال(شرحخدماتردیف

50.000فرش�ماشینی��500شانه�به�پایین1

60.000فرش�ماشینی��500شانه�به�باال2

95.000فرش�دستباف�معمولی�تیره3

150.000فرش�دستباف�معمولی�روشن�و�قالیچه�دستی4

29.000موکت�معمولی5

43.000موکت�طرح�دار�و�پرزدار6

مبلغبهازایهرمترمربع)ریال(شرحخدماتردیف

110.000قالیچه�ماشینی1

110.000کناره�ماشینی2

130.000کناره�دستی3

�استفاده�از�پودرهای�استاندارد�جهت�شست�وشو�الزامی�می�باشد.
�کلیه�نرخ�ها�با�احتساب�هزینه�ایاب�و�ذهاب�می�باشد�و�دریافت�هرگونه�وجه�اضافی�ممنوع�می�باشد.

�شست�وشوی�فرش�های�اعالء�و�نفیس�و�فرش�های��24متر�به�باال�توافقی�می�باشد.

ریالخودروهایسنگینردیف

200.000تعویض�روغن1

50.000تعویض�فیلتر�روغن�هر�عدد2

50.000تعویض�فیلتر�گازوئیل�هر�عدد3

50.000تعویض�فیلتر�هواکش4

10.000گریس�کاری5

روغندندههایاتوماتیک

ریالشرح�خدماتردیف

1AL41.500.000گیربکس�های�

1.500.000گیربکس�هایی�که�خنک�کننده�بایستی�باز�شوند2

1.000.000سایر3

نرخمصوباتحادیهصنففروشندگانروغنموتور،فیلترجات،تعویضروغن،شستوشووتوقفگاهخودرومشهد

ف
دی
ر

تعویضشرحخدماتنوعوسیله
روغن

تعویضفیلتر
روغن

تعویض
فیلترهواکش

تعویض
ردیففیلترکابین

پراید�-�پیکان1
رایگان80.00025.00015.000خانواده�پژو�-�سمند�-�پارس

16.000

خودروهایی�که�سینی�و�
چرخ�باز�می�شوند�50.000

50.000رایگان87.00032.00018.000سایر�خودروهای�ایرانی2

50.000رایگان87.00032.00018.000خودروهای�خارجی�تا�مدل�3200

خودروهای�خارجی�مدل��2010به�باال4
50.000رایگان105.00043.00021.000ساندرو�-�ال��90-�هایما�-�مگان

است  داشبورد  داخل  که  خودروهایی  در  کابین  فیلتر  تعویض  اجرت   
۱00/000 ریال می باشد.

ک است ۱00/000  ج از با که خار  اجرت تعویض صافی بنزین خودروهایی 
ریال می باشد.

خ تعویض روغن دنده های اتوماتیک با دستگاه می باشد.  نر
 تعویض روغن شامل: بازدید مایع رادیاتور، بازدید شیشه شوی، بازدید 

دنده، بازدید هیدرولیک بازدید آب باطری و بازدید روغن.
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بازرسی و نظارت
گزارش بازرسی و نظارت استان

عملکرد بازرسی و نظارت اصناف استان در نمایشگاه فروش پاییزه  
مدیـر بازرسـی و نظـارت اصنـاف اسـتان خراسـان رضـوی اظهـار داشـت: نمایشـگاه 
کاال در پاییـز 9۸، روز جمعـه 22 شـهریور مـاه آغـاز و پـس از ۸ روز در  عرضـه مسـتقیم 

کار خـود پایـان داد.  29 شـهریور مـاه بـه 
امیـر دلـداری بـا اشـاره به انجام بازرسـی های مسـتمر در نمایشـگاه ادامـه داد: در این 
کیـف و  لوازم التحریـر،  از غرفه هـای  آمـده  بازرسـی های بعمـل  از مجمـوع  نمایشـگاه 
گیـاه، صنایع دسـتی و... 52 فقره  گل و  ک، مـواد غذایـی، منسـوجات،  کفـش، پوشـا
کارشناسـی،  ج قیمـت  گران فروشـی، 45 مـورد عـدم در گـزارش تخلـف شـامل ۱۱ مـورد 
۳ مـورد عـدم رعایـت قوانیـن و مقـررات نظـام صنفـی بـه ارزش ریالـی ۸0 میلیون و ۱40 

گردید. هـزار ریـال ثبـت 
کـه منجـر بـه اسـترداد  گردیـد  وی افـزود: همچنیـن ۱۸ مـورد شـکایت حضـوری ثبـت 

کیان شـد.  مبلـغ ۸2 میلیـون و 540 هـزار ریـال بـه شـا
کـرد: یکـی از نـکات قابـل توجه تفاوت تقریبـی 20 تا 40 درصدی  دلـداری خاطرنشـان 
گذشـته این  که در مقایسـه با دوره های  قیمت فروش لوازم التحریر در نمایشـگاه بود 
تفاوت قیمت بی سابقه بوده و با استقبال چشم گیری از سوی همشهریان مواجه شد.
از غرفه های  با توجه به اینکه هیچگونه شکایتی  مدیر بازرسی و نظارت یادآور شد: 
لوازم التحریر، کیف و کفش و سایر کاالهای مرتبط با طرح شروع مدارس، صورت نپذیرفته، 
کاالها بوده است.  کیفیت این  این امر نشان دهنده رضایت نسبی مردم از قیمت و 
کاالها با تفاوت قیمت بین ۱0 تا 20 درصد تخفیف نسـبت به  شـایان ذکر اسـت سـایر 

گردید.  بازار، در نمایشـگاه مذکور به همشـهریان عرضه 

طرح مدارس 
ح  تدویـن طـر بـه  اشـاره  اسـتان خراسـان رضـوی ضمـن  نظـارت  و  بازرسـی  مدیـر 
ح بازگشـایی مدارس در شـروع  مـدارس در راسـتای نظـارت بـر بـازار اظهـار داشـت: طر
 ۱5 دوشـنبه  روز  تـا  کـه  شـد  آغـاز  مـاه  شـهریور   20 چهارشـنبه  روز  از  تحصیلـی  سـال 

ادامـه خواهـد داشـت. مهرمـاه 
گشـت مشـترک در زمینه  کنـون حدود 25  ح تـا  امیـر دلـداری بیـان داشـت: از آغـاز طـر
کارشناسـان اتحادیـه مربوطـه و تیم هـای  کفـش و لوازم التحریـر بـا  کیـف و  ک،  پوشـا

گردیـده اسـت.  کـز خریـد و فروشـگاه ها انجـام  بازرسـی در مرا

کیان  طرح تابستانه 98 و استرداد مبلغ 5 میلیارد و 830 میلیون ریال به شا
دلداری همچنین در توضیح اقدامات طرح تابسـتانه 9۸ بازرسـی و نظارت اصناف 
خراسـان  اسـتان  اصنـاف  نظـارت  و  بازرسـی  تابسـتانه  طرح هـای  مجمـوع  در  گفـت: 
گشت مشترک با ادارات )تعزیرات حکومتی، بهداشت، دامپزشکی و...(و  رضوی ۷20 
اتحادیه های صنفی در حوزه سالمت و امنیت غذایی، حوزه خدمات و فنی برگزار شد. 
کیان در ادامـه افـزود: همچنیـن  وی ضمـن ابـراز خرسـندی از اسـترداد وجـه بـه شـا
تعـداد یـک هـزار و ۳۸0 شـکایت حضـوری در سـه ماهـه تابسـتان توسـط بازرسـی و 
کـه از ایـن تعـداد 5۸2 پرونـده منجـر بـه جلـب  نظـارت اصنـاف دریافـت و بررسـی شـد 
کیان و اسـترداد مبلـغ 5 میلیـارد و ۸۳0 میلیـون ریـال شـد، ضمـن اینکـه  رضایـت شـا

گردیـد. برخـی از پرونده هـا جهـت رسـیدگی بـه تعزیـرات حکومتـی ارسـال 

طرح دهه پایانی صفر 
دلـداری بـا اشـاره بـه فـرا رسـیدن دهـه پایانـی ماه صفـر و برگزاری مراسـم عـزاداری و 
حضـور مشـتاقان و زائریـن در قالـب دسـته ها و هیئت هـای عـزاداری در شـهر مقـدس 
مشـهد اظهـار داشـت: بـه منظـور آسـایش و رفـاه حـال زائـران بـارگاه علـی ابـن موسـی 
که در اربعین حسـینی  ح ویـژه نظارتـی آخر صفر برنامه ریزی شـده اسـت  الرضـا)ع( طـر

بـه مرحلـه اجـرا درخواهـد آمد.
ح از ابتـدای آبـان مـاه آغـاز و تـا پایـان مـاه صفـر ادامـه خواهـد  وی یـادآور شـد: ایـن طـر
ح مـورد نظـر اولویـت بازرسـی در حوزه هـای سـالمت و امنیـت غذایـی،  داشـت، در طـر

کاالهـای اساسـی به صـورت ویـژه برنامه ریـزی و اجـرا خواهـد شـد.  سـوغات و 
کید کرد: در این ایام از ظرفیت ویژه کارشناسان اتحادیه های  مدیر بازرسی و نظارت اصناف تأ
شد.  خواهد  استفاده  مشترک  گشت های  در  مرتبط  نظارتی  دستگاه های  و  صنفی 
گذشـته با ایجـاد 5 پایگاه ثابـت و موقت در  کـرد: همچـون سـال های  دلـداری تصریـح 
کلیـه نیروهـای بازرسـی در ایـن پایگاه هـا  منطقـه ثامـن و اطـراف حـرم مطهـر رضـوی 
گزارشـات مردمی  مسـتقر خواهنـد شـد تـا بـا توجـه بـه اولویـت رسـیدگی بـه شـکایات و 

کمتریـن زمـان ممکـن، اقدامـات الزم صـورت پذیـرد. در 
شـــایان ذکـــر اســـت شـــماره تمـــاس 31730124 و همچنیـــن ســـامانه پیامکـــی 
ع وقـــت بـــه آنهـــا  کـــه در اســـر 3000134124 آمـــاده دریافـــت شـــکایات مردمـــی بـــوده 

رســـیدگی می شـــود.

از تابستان تا پاییز با بازرسی و نظارت اصناف

عملکرد بازرسی و نظارت اصناف استان

شماره تماس 31730124
سامانه پیامکی 3000134124
دریافت شکایات مردمی
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رضا شجاعی:
همه اطالعات انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت می شود و 
کاال از مکان  کاال در استان و تمام فرآیند حمل و نقل  موجودی 
بارگیری تا تخلیه و حتی فروش بار از طریق سامانه قابل رصد است

به   مربوط  انبارها  جامع  سامانه   ۱۳95 سال  در 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  شش  و  پنج  مواد 
توسط دولت به منظور شناسایی انبارها و پیشگیری 
کاال و ارز راه اندازی شد و اجرای آن از ابتدای  از قاچاق 

سال ۱۳96 به یک الزام قانونی درآمد.
که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت  این سامانه 
راه اندازی شده از تمام صاحبان مشاغل، انباردارها و 
کاالهایی را  تجار خواسته است اطالعات خود، انبار و 
کنند. که از انبار ورود و خروج می شود در سامانه ثبت 

که  است  واحدهایی  مشمول  قانون  این 
دارند  خصوصی  مالکیت  یا  عمومی  خدمات رسانی 
کار  دستگاه  یک  زیرمجموعه  دولتی  صورت  به  یا 
تولیدی،  صنعتی،  واحدهای  شامل  که  می کنند 
اختصاصی،  گمرکی،  عمومی،  انبارهای  معادن، 
کشتارگاه ها،  تملیکی، سردخانه ها، سیلوها،  بندری، 
دامپروری ها،  دامداری ها،  صنعت،  و  کشت  کز  مرا
آبزی پروری،  کز  مرا عام المنفعه،  کز  مرا تعاونی ها، 
باغ ها، زمین های زراعی، داروخانه ها، بیمارستان ها، 
واحدهای  هتل ها،  رفاهی،  و  تفریحی  مجتمع های 
صنفی، انبارهای نفتی، جایگاه های توزیع سوخت و 

نیروگاه ها می شود.
و  معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  رضوی  خراسان  تجارت 
عدم ثبت هر انبار بخش خصوصی و دولتی در سامانه 
و  کرده  عنوان  کاال  احتکار  مصداق  را  انبارها  جامع 

برخورد  باشند،  نکرده  ثبت  را  انبار خود  که  کسانی  با 
قانونی می کند.

یک  انبارها،  جامع  سامانه  گفت:  شجاعی  رضا 
مقدار،  مکانی،  اطالعات  که  است  عملیاتی  سامانه 
نسبت  و  است  کرده  مشخص  را  کاال  مالکیت  و  نوع 
به صورت  انبارها  بر موجودی  نظارت  و  به شناسایی 

سیستمی و هوشمند عمل می کند.
کل فرآیند ذخیره سازی  کرد: هوشمندسازی  وی بیان 
انبار،  از  کاال  خروجی  و  ورودی  میزان  از  گاهی  آ کاال، 
ثبت  انبار،  از  خروجی  و  ورودی  کاالی  نوع  از  گاهی  آ
مقاصد  و  مبادی  شناسایی  کاال،  مالک  مشخصات 

حمل بار از اهداف سامانه جامع انبارهاست.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
سامانه  این  در  اجرایی  گام های  به  اشاره  با  رضوی 
به  بار  مقاصد  و  مبادی  اتصال  و  شناسایی  گفت: 
رسید  صدور  و  سامانه  استقرار  انبارها،  جامع  سامانه 
یا حواله در انبارها، صدور بیمه نامه براساس ثبت انبار 
انبار،  پستی  کد  مبنای  بر  بارنامه  صدور  سامانه،  در 
تبدیل بارنامه به رسید یا صدور بارنامه براساس حواله 

از مراحل عملیاتی سامانه جامع انبارها است.
در  انبارهای موجود  تعداد  از  ما  برآورد  کرد:  بیان  وی 
جامع  سامانه  در  ثبت  به  الزام  که  رضوی  خراسان 
کنون اطالعات  انبارها دارند، 50 هزار انبار است اما تا
در  دولتی  و  خصوصی  بخش  انبار   2۷9 و  هزار   ۳4

سامانه ثبت شده است.

ثبت  انبارهای  از  زیادی  بخش  داشت:  اظهار  وی 
اصناف  به  مربوط  انبارها  جامع  سامانه  در  شده 
کمترین ثبت شده ها نیز مربوط به واحدهای  است و 

کشاورزی، طیور و معدن می شود.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
انبارها در سامانه جامع  گفت: همه اطالعات  رضوی 
کاال در استان و تمام  انبارها ثبت می شود و موجودی 
و  تخلیه  تا  بارگیری  مکان  از  کاال  نقل  و  حمل  فرآیند 

حتی فروش بار از طریق سامانه قابل رصد است.
کاری  شجاعی افزود: سامانه جامع انبارها هیچ موازی 
سامانه ها  سایر  واقع  در  و  ندارد  دیگر  سامانه های  با 
به دلیل جامعیت و ضریب باالی هوشمندی سامانه 

جامع انبارها به آن متصل هستند.
کاال، ورود و خروج  که موجودی  کرد: از آنجا  وی بیان 
کاال در سامانه  بار و حمل و نقل  کامیون های حامل 
دستگاه های  همه  است،  شده  ثبت  انبارها  جامع 
سازمان  انتظامی،  نیروی  گمرک،  به ویژه  اجرایی 
راهداری و حمل و نقل جاده  ای، بیمه مرکزی از طریق 
و  حمل  و  کاال  بر  کامل  به طور  می توانند  سامانه  این 

نقل آن نظارت داشته باشند.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
که اطالعات  گفت: دارنده هر انباری در استان  رضوی 
انبار خود را در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده باشد، 
وی  با  و  شناخته  کاال  محتکر  عنوان  به  قانون  طبق 

برخورد قانونی می شود.

گفت وگو با معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درخصوص سامانه جامع انبارها

ثبت نشدن انبار در سامانه جامع انبارها، مصداق احتکار است

سامانه جامع انبارها، یک سامانه 
که اطالعات مکانی،  عملیاتی است 
کاال را مشخص  مقدار، نوع و مالکیت 
کرده است و نسبت به شناسایی و 
نظارت بر موجودی انبارها به صورت
سیستمی و هوشمند عمل می کند
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رضا شجاعی
کاال شامل یخچال فریزر،  براساس شیوه نامه ابالغ شده هشت قلم 
گازی،  کولر  تلویزیون، ماشین لباسشوی، ماشین ظرفشویی، 
کاال شدند. کروویو مشمول ثبت شناسه  اسپلیت، جاروبرقی، ما

معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت، معــدن  
مهلــت  پایــان  گفــت:  رضــوی  خراســان  تجــارت  و 
واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  بــرای  شناســه  نصــب 
و  دریافــت  جهــت  خانگــی  لــوازم  کاالی  قلــم  هشــت 
ــان مهلــت  ــد شناســه ۱5 مهرمــاه امســال و پای ک نصــب 
ــان  ــز ۱5 آب ــهر نی ــطح ش ــگاه های س ــکان فروش ــرای مال ب

مــاه اســت. 
رضـا شـجاعی بـه خبرنگار مـا دراین باره افزود: براسـاس 
کاال و ارز، بـه منظـور  مـاده ۱۳ قانـون مبـارزه بـا قاچـاق 
انجـام  بـا  کـه  کاالهـای خارجـی  و رهگیـری  شناسـایی 
کشـور می  شـود و تشـخیص آنهـا  تشـریفات قانونـی وارد 
قبیـل  از  الزم  مجوزهـای  فاقـد  یـا  قاچـاق  کاالهـای  از 
غیراسـتاندارد،  و  غیربهداشـتی  تقلبـی،  جعلـی،  کاالی 
گواهی هـای  ارائـه  بـه  منـوط  تجـاری  کاالی  ترخیـص 
گواهی ها  کاال، شناسـه رهگیری، ثبت  دریافت شناسـه 

گمـرک اسـت.  و شـماره شناسـه های فـوق توسـط 
و  توزیــع  قانونــی،  مــاده  ایــن  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
کاالهــای وارداتــی در ســطح بــازار خــرده فروشــی  فــروش 
در  و  اســت  مزبــور  ایــن دو شناســه  نصــب  بــه  منــوط 
کاالهــای مذکــور قاچــاق محســوب  غیــر ایــن صــورت 

می شــوند.
ابـالغ شـده  نامـه  براسـاس شـیوه  کـرد:  بیـان  شـجاعی 
لـوازم  از  کاال  قلـم  قانونـی، هشـت  بنـد  ایـن  بـا  مرتبـط 
ایـن  کـه  شـدند  کاال  شناسـه  ثبـت  مشـمول  خانگـی 
هشـت قلـم شـامل یخچـال فریـزر، تلویزیـون، ماشـین 
گازی، اسـپلیت،  کولر  لباسشـوی، ماشـین ظرفشـویی، 

می باشـد. کروویـو  ما جاروبرقـی، 
واردکننـدگان  و  کننـدگان  تولیـد  داشـت:  اظهـار  وی 

کثـر دو مـاه بعـد از  کاالهـای مزبـور موظـف هسـتند حدا
کـه تولیـد یـا  کاالهایـی  ابـالغ ایـن شـیوه نامـه، شناسـه 
کرده انـد را مطابـق بـا فرمـت ارائـه شـده طبق ماده  وارد 
کاالهـای مربـوط  کننـد و  پنـج شـیوه نامـه اجرایـی ثبـت 
کاال به نحـو مقتضی  بـه لـوازم خانگـی بـا نصـب شناسـه 

گیـرد. کننـدگان قـرار  در اختیـار عرضـه 
معـدن  صنعـت،  سـازمان  بازرسـی  و  نظـارت  معـاون 
کاالهـای  مالکیـن  گفـت:  رضـوی  خراسـان  تجـارت  و 
مشـمول قانـون مزبـور در سـطح عرضـه و انبـار موظـف 
هسـتند تـا سـه مـاه پـس از ابـالغ ایـن شـیوه نامـه ضمن 
کاال از واردکننـدگان و تولیدکننـدگان  دریافـت شناسـه 
کاالی فاقـد شناسـه  نسـبت بـه الصـاق شناسـه بـر روی 

خـود اقـدام نماینـد.
کـرد: در مجمـوع طبق این شـیوه نامه  شـجاعی اضافـه 
واحدهای تولیدی و واردکنندگان دو ماه و فروشندگان 
نصـب  بـرای  فرصـت  مـاه  سـه  کاال  عرضـه  سـطح  در 
کاال بر روی لوازم خانگی مشمول قانون دارند. شناسه 
خراسـان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  معـاون 
قانونـی  مـاده  ایـن  اطالع رسـانی  کـرد:  بیـان  رضـوی 
بـه مراجـع مربوطـه از ۱6 مـرداد مـاه امسـال در سـطح 

شـد. آغـاز  رضـوی  خراسـان 
بـرای  شناسـه  نصـب  مهلـت  پایـان  کـرد:  اضافـه  وی 
کاالی لـوازم  تولیدکننـدگان و واردکننـدگان هشـت قلـم 
کـد شناسـه ۱5 مهرمـاه  خانگـی جهـت دریافـت و نصـب 
فروشـگاه های  مالـکان  بـرای  مهلـت  پایـان  و  امسـال 

سـطح شـهر نیـز ۱5 آبـان مـاه اسـت. 
کاالهای فاقد شناسه در  کرد: از ۱5 آبان ماه با  وی بیان 
این نوع لوازم خانگی در سطح عرضه برخورد می شود.

کاال  مزایای نصب شناسه 
خانگـی  لـوازم  فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
کاال بـر روی  مشـهد نیـز دربـاره مزایـای نصـب شناسـه 
کاال بایـد  گفـت: شناسـه  لـوازم خانگـی بـه خبرنـگار مـا 
کاال  روی  بـر  واردکننـدگان  و  تولیدکننـدگان  توسـط 
فـروش  بـه  موظـف  نیـز  فروشـندگان  و  شـود  نصـب 

می باشـند. شناسـه  دارای  کاالهـای 
رضـا رزقیـان مقـدم افـزود: نصـب ایـن شناسـه بـر روی 
کاال اسـت و در  کیفیـت  گویـای اسـتاندارد بـودن و  کاال 
مجمـوع باعـث ارتقـای سـطح اعتمـاد عمومـی نسـبت 

بـه تولیـدات داخلـی و وارداتـی می شـود.
خانگـی  لـوازم  فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
هـم  کـه  خانگـی  لـوازم  قبلـی  تولیـدات  گفـت:  مشـهد 
شناسـه  می رسـد،  فـروش  بـه  بـازار  سـطح  در  اینـک 
دارنـد  را  خـود  کیفـی  و  فنـی  مشـخصات  بـه  مربـوط 
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  اخیـرا  کـه  کاال  شناسـه  امـا 
کـرده،  تجـارت نصـب آن را بـرای لـوازم خانگـی الزامـی 
کاال ارائه می دهد. مشـخصات دقیق تـری را نسـبت بـه 
در  قاچـاق  خانگـی  لـوازم  اینـک  هـم  کـرد:  بیـان  وی 
کاال بـر روی  سـطح بـازار وجـود دارد لـذا نصـب شناسـه 
کاالی وارداتـی تا حد زیادی  کاالهـای تولیـدی داخـل و 
را  بـازار  سـطح  در  قاچـاق  کاالهـای  عرضـه  بـر  نظـارت 

می کنـد. تسـهیل 
کـه در  کـرد: بیشـتر لـوازم خانگـی  رزقیـان خاطـر نشـان 
کشـور عرضـه می شـود، توسـط شـرکتهای داخلـی  بـازار 
اولیـه  مـواد  و  قطعـات  از  بخشـی  کـه  می شـود  تولیـد 
تأمیـن  چیـن  کشـور  به ویـژه  کشـور  ج  خـار از  آن  تولیـد 

می گـردد.

کاال برای لوازم خانگی کد شناسه  15 مهرماه، پایان مهلت نصب 

لوازم خانگی با کد شناسه

واحدهای تولیدی و 
واردکنندگان دو ماه 
وفروشندگان در سطح عرضه 
برای  کاال سه ماه فرصت
کاال بر روی  نصب شناسه 
مشمول قانون  لوازم خانگی
دارند

بازرسی و نظارت
گزارش بازرسی و نظارت استان
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کنتـرل  مرکـز  واقـع  در  مؤسسـه،  یـا  سـازمان  یـک  مالـی  واحـد 
کـه ایـن نقـش در اتحادیه هـای  و قلـب تپنـده سـازمان بـوده 
می بایسـت  زیـرا  اسـت،  اهمیـت  حائـز  بسـیار  نیـز  صنفـی 
وصـول  بـرای  تـالش  و  قانونـی  درآمدهـای  پیش بینـی  بـا 
کنتـرل آن اقـدام نمـود. کثـری، نسـبت بـه انجـام هزینـه و  حدا
محولـه  وظایـف  براسـاس  تشـکیالت  و  بودجـه  کمیسـیون 
صنفـی  نظـام  قانـون   ۳6 مـاده  اجرایـی  آئین نامـه  مطابـق 
ترازنامـه، صورتهـای  بودجـه،  بررسـی  راسـتای  می بایسـت در 
آئین نامه هـای  تهیـه  همچنیـن  و  اتـاق  و  اتحادیه هـا  مالـی 
راهکارهـای  و  پرداختـه  نیـاز  مـورد  تشـکیالتی  و  اسـتخدامی 

دهـد. ارائـه  را  مناسـب 
بـا تشـکیل اتـاق اصنـاف و ادغـام مجامـع امـور صنفـی تولیدی 
کمیسـیون  گام  کمیسـیونها اولیـن  و توزیعـی و انتخـاب اعضـاء 
تمـام  بـرای  یکپارچـه  مالـی  نرم افـزار  پیاده سـازی  بودجـه، 
اتحادیه هـای صنفـی تحـت پوشـش، بـه نـام نرم افزارتحـت وب سـانیار بود و توانسـت 
بعـد از یکسـال تـالش بـی وقفـه واحـد اداری و مالـی اتـاق تمامـی اتحادیه هـای صنفی 
کـه بـا ایـن عمـل اتـاق اصنـاف مشـهد قابلیت  مشـهد را مجهـز بـه ایـن نرم افـزار نمـوده 

کنتـرل و پیگیـری بـر تمـام سیسـتم های مالـی اتحادیه هـا را دارد. 
گام دوم از طریـق تدویـن آئین نامه هـا و دسـتورالعمل های مالـی بـه دنبـال ایجـاد  در 
اسـاس  برایـن  و  بودیـم  صنفـی  اتحادیه هـای  در  استاندارد سـازی  و  رویـه  وحـدت 

ارائـه  مالـی،  صورتهـای  تهیـه  ریـزی،  بودجـه  دسـتورالعمل های  تصویـب  و  تهیـه  بـا 
پیشـنهاد حـق عضویـت و درجه بنـدی واحدهـای صنفـی و آئین نامه هـای حقـوق و 

گردیـد. گـردان در ایـن امـر نیـز محقـق  دسـتمزد و تنخـواه 
کاهش سـطح درآمد هـای اتحادیه های صنفی  بـا ورود مشـکالت اقتصـادی بـه بازار و 
کاهـش تـوان اعضـاء تحـت پوشـش جهـت پرداخـت حـق عضویت سـالیانه،  بـه دلیـل 

ح مدیریـت مالـی اتحادیه هـای صنفـی تدویـن و بـه مرحله اجـرا درآمد. طـر
که درصد تحقق بودجه  در همین راسـتا اتحادیه ها به سـه دسـته ی، اتحادیه هایی 
کمتـر از 60 درصـد، بیـن 65 تـا ۸5 درصـد و بـاالی ۸5 درصـد می باشـد، تقسـیم  آنـان 
کارکـرد آنهـا شـدیم، طی ۳ سـال  شـدند و براسـاس ایـن اولویت بنـدی پیگیـر وضعیـت 
 40 از  و  داشـته  را  اتحادیه هـا  از  دوره ای  بازدیـد  مـورد   ۱۱0 مالـی  کمیسـیون  گذشـته 

گردیـد. کمیسـیون بودجـه دعـوت  اتحادیـه بـرای حضـور در 
کارنامه  نتایـج رسـیدگی بـه عملکـرد اتحادیه هـای صنفی برای 4 دوره مالـی در قالب، 
عملکردی و تهیه گزارش حسابرسی استاندارد در اختیار اعضاء هیئت مدیره اتحادیه 
گرفت تا بتوانند ضمن بررسی نقاط ضعف خود نسبت به رفع آن اقدام نمایند. قرار 
کمیسـیون مالـی حداقـل هفتـه ای یـک جلسـه در محـل  کـه  سـعی برایـن شـده اسـت 
مدیریـت  ح  طـر اجـرای  رویکـرد  بـا  صنفـی  اتحادیه هـای  محـل  در  یـا  اصنـاف  اتـاق 
مالـی یادشـده داشـته و موانـع و مشـکالت مالـی موجـود در اتحادیه هـای صنفـی را 
گروههـای مرتبـط  احصـاء و ضمـن رفـع آن از طریـق برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـرای 
شـامل حسـابداران، خزانـه داران و روسـای اتحادیه هـای صنفـی بـا تهیـه و تدویـن 

بخشـنامه، آئین نامـه و دسـتورالعمل های جامـع نسـبت بـه رفـع آن اقـدام نمایـد.

نتایج رسیدگی به عملکرد اتحادیه های صنفی برای 4 دوره مالی 
گزارش حسابرسی استاندارد  کارنامه عملکردی و تهیه  در قالب، 
گرفت تا بتوانند ضمن  در اختیار اعضاء هیئت مدیره اتحادیه قرار 
بررسی نقاط ضعف خود نسبت به رفع آن اقدام نمایند

یکپارچه سازی سیستم های مالی
در راستای بهبود عملکرد اتحادیه های صنفی

ابراهیم
کاردیده حقیقی

کمیسیون  رئیس 
بودجه و تشخیص 
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علی رسولیان
معاون هماهنگی امور اقتصادی

استاندار خراسان رضوی
پیشخوان

معین اقتصادی

ح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی طر
خراسان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
ح  طر گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  ح  طر این  درباره  رضوی 
منطقه   ۱2 در  فرهنگی   - اقتصادی  توسعه  مثلث 
معین  عنوان  به  خصوصی  بخش  مشارکت  با  استان 
اقتصادی، ائمه جمعه به عنوان ناظران عالی، همراهی 
کارگزاران حکومت اجرا می شود. نمایندگان مجلس و 
 9 شامل  اقتصادی  معین   ۸۸ افزود:  رسولیان  علی 
عمومی  موسسات  درصد   ۱۱ دولتی،  نهادهای  درصد 
محوریت  خصوصی  نهادهای  درصد   ۸0 و  غیردولتی 
 - اقتصادی  توسعه  مثلث  ح  طر اجرای  در  را  کار 

گرفتند. فرهنگی در استان برعهده 
منعقده  تفاهم نامه   ۸۸ مجموع  از  کرد:  اضافه  وی 
اقتصادی  معین های  با  استان  گانه   ۱2 مناطق  در 
گذشته  سال  ماه  اسفند  و  بهمن  در  تفاهم نامه   54
نشان  آنها  عملکرد  ارزیابی  نتیجه  که  شد  منعقد 
شروع  را  اجرایی  عملیات  آنها  از  درصد  سه  می دهد 
دوم  و  اول  گام های  در  آنها  درصد   ۷2 نکرده اند، 
معین های  تمامی  برای  که  گانه  شش  گام های  از 
از  درصد   25 و  دارند  قرار  بود  شده  تعریف  اقتصادی 
گام سوم و چهارم هستند. معین های اقتصادی نیز در 

خراسان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
ح مثلث توسعه اقتصادی  گفت: در اجرای طر رضوی 
- فرهنگی استاندار خراسان رضوی، 450 نفر به عنوان 
تسهیلگر، آموزش های تسهیلگری را آموخته اند، ۷۷6 
و  شده  تشکیل  شهری  و  روستایی  خرد  صندوق 
میزان  که  رسیده  امضا  به  سرمایه گذاری  قرارداد   ۷۱۱
کار و  پیشرفت اجرایی آنها ۳0 درصد است، ۳6 هسته 
زندگی هم تشکیل شده و 4۳ هسته دیگر هم در حال 

راه اندازی است.
ح  طر  ۷54 شده  یاد  ح  طر اجرای  در  افزود:  رسولیان 
میلیون   ۳9۳ و  میلیارد   92۱ سرمایه گذاری  ارزش  به 
ریال با اشتغال زایی برای ۱5۷ هزار و ۳6۳ نفر در قالب 
 ۱2 مناطق  در  سرمایه گذاری  تفاهم نامه های  امضای 
ح ها در حوزه  که 2۱ درصد طر گانه استان مصوب شده 
گردشگری، 45 درصد در حوزه صنعت، ۳5  خدمات و 

کشاورزی است. درصد در حوزه 
وظایف  برای  مشترک  گام  شش  داد:  ادامه  وی 
گانه ترسیم شده  معین های اقتصادی در مناطق ۱2 
کامل  اطالعات  جمع آوری  و  الگو  تهیه  شامل  که 
فکری  نظام سازی  زیرساخت های  ایجاد  منطقه، 
مبتنی بر الگوی تهیه شده، تجزیه و تحلیل اطالعات 

جمع آوری شده و نظام سازی شکلی، توانمندسازی و 
ح و  کردن طر کردن زمینه اجرای الگو، عملیاتی  فراهم 
اجرای پروژه ها در منطقه و در نهایت، نظارت و بررسی 

بر تمام مراحل اجراست.
تفاهم نامه هایی  از  شده  احصا  مشکالت  گفت:  وی 
مورد   45 شامل  است  رسیده  امضا  به  کنون  تا که 
کل مشکالت، ۳0 مورد  زیرساختی با 2۸ درصد سهم از 
تأمین مواد  با ۱9 درصد سهم، چهار مورد  اخذ مجوز 
اولیه و تجهیزات با دو درصد سهم، ۷5 مورد دریافت 
تسهیالت با 46 درصد سهم و هشت مورد سایر موارد 

کل مشکالت است. با پنج درصد سهم از 

اتاق اصناف، معین بخش رضویه
سه  دارای  مشهد  شهرستان  توابع  از  رضویه  بخش 
 ۷0 دهستان،  سه  وسعت،  کیلومترمربع   ۸62 و  هزار 
که براساس نتایج سرشماری  روستا و یک شهر است 
عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳95، 59 هزار و 2۳2 

نفر جمعیت در قالب ۱6 هزار و ۷96 خانوار دارد.
دامداری  و  کشاورزی  بخش  این  مردم  فعالیت  عمده 
این شهر  بافی است،  قالی  مانند  گاه صنایع دستی  و 
جمله  از  حوزه هایی  در  مشهد  به  نزدیکی  دلیل  به 
برخورداری از واحدهای صنفی و دسترسی مردم به انواع 
گرفته و عدم فعالیت مؤثر اصناف را  کاال مورد غفلت قرار 
برشمرد. بخش  این  عمده  مشکالت  از  یکی  می توان 
خراسان  استاندار  اقتصادی  توسعه  مثلث  ح  طر
محروم  مناطق  منطقه ای  توسعه  راستای  در  رضوی 
استان  سراسر  در  گذشته  سال  اواخر  از  روستایی  و 
آغاز شد و در این راستا اتاق اصناف مشهد به عنوان 
ظرفیت  متولی  اقتصادی  معین  و  غیردولتی  بخش 
کنان آن به سمت  شناسی بخش رضویه و هدایت سا

بهره گیری از قابلیت ها و توانمندی هایشان شد.
به  دراین باره  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
گفت: این نهاد از 96 اتحادیه و ۱05 هزار و  خبرنگار ما 
60۷ واحد صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات 
با  اتحادیه ها  این  از  کدام  هر  که  است  برخوردار  فنی 
استقرار صنوف خود در قالب شهرک صنعتی - صنفی 
باشند. درآمد  و  اشتغال  توسعه،  منشا  می توانند 
لحاظ  به  رضویه  بخش  افزود:  مخملی  هادی 
کشور است  کل  کشوری بزرگترین بخش در  تقسیمات 
اراضی  جمعیتی،  تنوع  نظر  از  زیادی  ظرفیت های  و 

کنان برای توسعه دارد. کشاورزی و حرفه و شغل سا
کشاورزی از  وی ادامه داد: صنایع دستی، قالی بافی و 
مشاغل عمده مردم بخش رضویه است و این بخش 
کدام از این روستاها  که هر  به تنهایی ۷0 روستا دارد 
ظرفیت ها و قابلیت های ویژه منحصر به خود را دارند 
که می تواند با  از این رو اتاق اصناف برنامه هایی دارد 

ح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی استاندار خراسان رضوی و نهادهای   معین های اقتصادی بخشی از طر
کنان  کدام مسئولیت شناسایی ظرفیت ها و توانمندسازی سا که هر  دولتی، غیردولتی و عمومی هستند 
گذشته در  ح از زمستان سال  منطقه ای از استان را برای رسیدن به توسعه برعهده دارند. اجرای این طر
خراسان رضوی آغاز شد و نهادهای دولتی، غیردولتی و عمومی مختلف عهده دار توسعه مناطق محروم 
گیرد و مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها اتفاق  و روستایی استان شدند تا اشتغال روستایی رونق 
هدف  را  منطقه  این  متوازن  توسعه  رضویه  بخش  اقتصادی  معین  عنوان  به  نیز  مشهد  اصناف  اتاق  افتد. 
کمبود نیروی انسانی در حوزه های پژوهشی و همچنین اجرای  غایی خود قرار داده و در این راستا به دلیل 
برنامه های ویژه برای توسعه فرهنگی نیازمند همراهی معین های اقتصادی دیگر از جمله دانشگاه ها است.

کرد: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی تشریح 

همکاری معین های اقتصادی، الزمه پیشبرد برنامه های توسعه در رضویه
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هادی مخملی
خزانه دار و عضو هیئت رئیسه

اتاق اصناف مشهد

کبر لبافی علی ا
دبیر نهاد مردمی اقتصاد

مقاومتی خراسان رضوی

قاسم علی طالبی
بخشدار رضویه

از استعدادها و ظرفیت ها و امکانات مردم  بهره گیری 
اشتغال زایی  و  بخش  این  توسعه  به  رضویه  منطقه 

کند. کمک  کنان آن  بیشتر سا
ایجاد  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
برنامه  مهمترین  صنوف،  استقرار  و  صنفی  شهرک 
اتاق اصناف مشهد به عنوان معین اقتصادی بخش 
کردن صنوف مختلف  رضویه است تا بتوان با متمرکز 
در این شهرک، اشتغال زایی و درآمدزایی را برای آنها 

به ارمغان آورد.

قالی بافی، صنعت بالقوه رضویه
مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  و  دار  خزانه 
گفت: هم اینک اتاق اصناف به عنوان معین اقتصادی 
با  کارشناس  چندین  از  بهره گیری  با  رضویه  بخش 
همکاری دانشگاه، در حال جمع آوری اطالعات اولیه 
کنان آن است. و آماری منطقه و احصای مشکالت سا
شرق  در  واقع  رضویه  منطقه  افزود:  مخملی  هادی 
شهرستان مشهد، قطب تولید فرش های صادراتی در 
خراسان رضوی است اما قطع بیمه قالی بافان باعث 
کنان این منطقه شده است. کاهش انگیزه در بین سا
کارآفرینانی  کرد: هم اینک سرمایه گذاران و  وی اضافه 
قالی  صنعت  توسعه  و  رضویه  منطقه  در  حضور  برای 
غیر  و  متمرکز  کارگاه های  راه اندازی  طریق  از  بافی 
گر مساله بیمه  کرده اند از این رو ا متمرکز اعالم آمادگی 
قالی بافان حل شود توسعه این صنعت در رضویه به 
شهرستان  شرق  در  اشتغال  مشکل  و  محقق  سرعت 

مشهد حل می شود.
اتاق  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
ظرفیت های  از  بهره گیری  با  است  درصدد  اصناف 
آوردن  و  منطقه  اقتصادی  و  خدماتی  گردشگری، 
کارآفرینان و سرمایه گذاران، توسعه متوازن را در رضویه 

رقم بزند.
مختلف  اتحادیه های  با  راستا  این  در  افزود:  مخملی 
برای حضور  آنها  از  برگزار شد و بسیاری  نشست هایی 
اعالم  خدماتی  و  تولیدی  صنوف  قالب  در  رضویه  در 

کردند. آمادگی 
بخش  در  صنفی  شهرک  راه اندازی  خصوص  در  وی 
گفت: هم اینک اقدامات مربوط به مکان یابی  رضویه 
و امکان سنجی شهرک صنفی در حال انجام است تا 
تولیدی و  برای استقرار صنوف  بتوان مکانی مناسب 

کرد. خدماتی در این شهرک ایجاد 
خصوص  در  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
بخش  اقتصادی  معین  عنوان  به  نهاد  این  مشکالت 
انجام  لزوم  و  انسانی  نیروی  کمبود  گفت:  رضویه 
نقشه  یک  به  دستیابی  برای  پژوهشی  فعالیت های 
اتاق  مشکالت  جمله  از  رضویه  بخش  برای  توسعه 
حوزه  برای  دانشگاه ها  امیدواریم  که  است  اصناف 

پژوهشی، این اتاق را یاری دهند.

ظرفیت ها و موانع توسعه در رضویه
گفت:  ما  خبرنگار  به  دراین باره  نیز  رضویه  بخشدار 
ح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی الگوی بسیار  طر

رضوی  خراسان  استاندار  سوی  از  که  است  خوبی 
اجتماعی  مسئولیت  با  مطابق  طرحی  و  شده  ح  مطر
کثر  ا در  که  شرکت هاست  و  غیردولتی  سازمان های 

نقاط دنیا به شکل قانون درآمده است.
معین های  که  صورتی  در  افزود:  طالبی  قاسم علی 
ح، توجیه باشند و برای توسعه  اقتصادی نسبت به طر
گرفته اند، نقشه  که مسئولیت آن را برعهده  منطقه ای 
داشته  اختیار  در  ح  طر کردن  عملیاتی  برای  راهی 
می تواند  فرهنگی   - اقتصادی  توسعه  مثلث  باشند، 
باشد. منطقه ای  توسعه  برای  مناسبی  بسیار  الگوی 
اقتصادی در  کرد: نخستین وظیفه معین  اضافه  وی 
هر  در  توسعه ای  ظرفیت های  شناسایی  ح،  طر این 
افراد  توانمندسازی  و  آنها  بر  تکیه  با  تا  است  منطقه 

کند. بتواند مسیر توسعه را هموار 
دو  فقط  رضویه  بخشداری  گفت:  رضویه  بخشدار 
کار  نمی تواند  رو  این  از  دارد  اختیار  در  کارمند  سه  یا 
انجام  را  منطقه  شناسی  ظرفیت  برای  مطالعاتی 
دهند، همچنین این بخشداری بودجه زیادی نیز در 
هم  که  اقتصادی  معین  خود  فقط  لذا  ندارد،  اختیار 
نیروی انسانی و هم منابع مالی دارد، می تواند در این 

بخش مؤثر واقع شود.
در  بالقوه ای  ظرفیت های  بخش  این  افزود:  طالبی 
کشاورزی و دامداری و قالی بافی دارد، از سوی  حوزه 
دیگر به دو شهرک صنعتی در اطراف مشهد نیز نزدیک 
که  است و این موارد از ظرفیت هایی به شمار می رود 
اتاق اصناف می تواند با بهره گیری از آنها مسیر توسعه 

گیرد. بخش رضویه را در پیش 
که  است  تالش  در  مشهد  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
کند  مشاغل مزاحم شهری را به بخش رضویه منتقل 
اقتصادی منطقه و  برای توسعه  این فرصت خوبی  و 

اشتغال زایی برای مردم است.
این منطقه  به موانع توسعه  اشاره  با  بخشدار رضویه 
دوستی  سد  از  مشهد  مانند  بخش  این  آب  گفت: 
که ذخایر این سد پشتوانه ای دائمی  تأمین می شود 

برای تأمین آب منطقه نیست.
و  شهری  بین  راه های  وضعیت  به  اشاره  با  طالبی 
در  شهرداری  گفت:  رضویه  بخش  روستایی  راه های 
قطار  خط  انتقال  و  میامی  جاده  کردن  دوبانده  حال 
که امیدواریم تحقق این دو  شهری به این بخش است 
ارتباطی  محورهای  مشکالت  از  بخشی  بتواند  بخش 

کند. این بخش را حل 
زید  بن  یحیی  امامزاده  بقعه  وجود  داد:  ادامه  وی 
است  رضویه  بخش  گردشگری  بالقوه  ظرفیت  میامی 
که بخشی  که ساالنه سه تا چهار میلیون زائر  به طوری 
از آنان خارجی هستند به زیارت این امامزاده می آیند.
زائر داخلی  با وجود این تعداد  گفت:  بخشدار رضویه 
که ناشی از تخلیه بار روزانه 400  و خارجی، آلودگی هوا 
زباله شهری به مرکز پسماند و بوی بد متصاعد  تانکر 
راه  و  زباله ها  شدن  کنده  پرا نیز  و  است  آن  از  شده 
اساسی  مشکالت  از  جاده  روی  بر  آن  شیرابه  افتادن 

مردم شهر رضویه است.
از  زیــادی  تعــداد  دیگــر  ســویی  از  افــزود:  طالبــی 

کــش در مســیر تــردد زائــران امامــزاده  کامیون هــای شــن 
ســانحه  بــروز  خطــر  هــم  کــه  دارنــد  وجــود  میامــی 
تخریــب  باعــث  هــم  و  می دهنــد  افزایــش  را  رانندگــی 

می شــوند. جــاده 
مشهد  اصناف  اتاق  که  است  درست  داد:  ادامه  وی 
می تواند  اما  ندارد  اختیار  در  کافی  انسانی  نیروی 
و  ایده  صاحب  افراد  از  خود  مالی  منابع  صرف  با 
فرهیخته در حوزه های اقتصادی و فرهنگی بهره گیرد 
بخش  فرهنگی  حوزه  پیشبرد  در  موجود  خالءهای  و 

کند. رضویه را پر 

شهرک صنفی بهترین فرصت برای توسعه رضویه
رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
معین  از  رضویه  محروم  بخش  گفت:  دراین باره  نیز 
ظرفیت های  دارای  و  قدرتمند  توانمند،  اقتصادی 
باالیی مثل اتاق اصناف مشهد برخوردار شده است و 
اتحادیه ها نیز برای استقرار صنوف زیر پوشش خود در 

کرده اند. رضویه اعالم آمادگی 
عنوان  به  مشهد  اصناف  اتاق  افزود:  لبافی  کبر  علی ا
معین اقتصادی با تمام ظرفیت خود در بخش رضویه 
وارد عمل شده است، شهرداری و شرکت شهرک های 
هم  دست  به  دست  اتحادیه ها  همچنین  و  صنعتی 
داده اند تا شهرک تخصصی - صنفی در منطقه رضویه 
آن  مردم  برای  فرصت  بهترین  این  و  کنند  راه اندازی 
منطقه به منظور رسیدن به توسعه است و باید مردم 

گر باشند. رضویه در این زمینه مطالبه 
کرد: الزم است شورای شهر رضویه اعتماد  کید  وی تا
 - اقتصادی  توسعه  مثلث  ح  طر به  نسبت  مردم 
فرهنگی را در این منطقه بیشتر و نسبت به جمع آوری 
بستر  تا  کند  اقدام  ح  طر این  برای  خرد  سرمایه های 
برای  مشهد  اتحادیه های  مشارکت  و  صنوف  استقرار 

اشتغال زایی در رضویه فراهم شود.
رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
شهرداری  رسان،  خدمات  دستگاه های  همه  گفت: 
تا شهرک  وارد عمل شوند  باید  و شورای شهر رضویه 
نهاد  شود،  راه اندازی  رضویه  در  تخصصی   - صنفی 
کامل برای  مردمی اقتصاد مقاومتی استان نیز آمادگی 
اجرای  مسیر  در  مانع  یا  مساله  نوع  هر  کردن  برطرف 

ح را دارد. این طر
لبافی افزود: اتاق اصناف با برخورداری از اتحادیه های 
مختلف از کارشناسان متعدد در حوزه های اقتصادی و 
گر مسئولیت توسعه روستاها  فرهنگی برخوردار است و ا
گیرد، می تواند با بهره گیری از این ظرفیت ها  را برعهده 
بزند. رقم  را  رضویه  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه 
حوزه  در  اقتصادی  معین های  برخی  داد:  ادامه  وی 
که  فرهنگی از ظرفیت های مختلفی برخوردار هستند 
گرفتن ارتباط با این معین ها،  اتاق اصناف می تواند با 
گام های  نیز  رضویه  بخش  فرهنگی  توسعه  جهت  در 

مؤثری بردارد.
می توانند  اقتصادی  معین های  داشت:  اظهار  وی 
و  داشته  همکاری  یکدیگر  با  مختلف  حوزه های  در 
همپوشانی الزم را برای پیشبرد برنامه ها داشته باشند.
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نمایشگاه
ویژه نمایشگاه ترکمنستان

از ۸0  یـادآور شـد: در حـال حاضـر بیـش  کن  حیـدر سـا
درصـد تأمیـن محصوالتـی چـون میـوه و صیفـی جـات، 
کلوچه و مصنوعات  کیـک و  غ ودر برخـی موارد  تخم مـر
ایـن  در  می گـردد،  صـادر  ترکمنسـتان  بـه  کشـورمان  از 
فراوانـی  بـه  را  ایرانـی  تجـار  حضـور  هـم  هنـوز  حوزه هـا 
مسـیر  در  مشـکالت  و  موانـع  برخـی  گرچـه  می بینیـم، 
کـه  بـا ترکمنسـتان هنـوز بعـد از سـالیان سـال  تجـارت 
و  تجـار  راه  سـر  کردنـد،  پیـدا  اسـتقالل  کشـورها  ایـن 

دارد.  مـا وجـود  بازرگانـان 
از  یکـی  تجـاری  ویـزای  اخـذ  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
از  بسـیاری  کـه  اسـت  مشـکالتی  و  موانـع  عمده تریـن 
تجـار و بازرگانـان مـا بـا آن مواجـه شـده اند، زیـرا تاجران 
توریسـتی  ویزاهـای  از  بایـد  تجـاری  مـراودات  بـرای 
کاربـرد مطلوبـی بـرای امـر تجـارت  کـه  اسـتفاده نمـوده 
اقامـت  بـا  می توانـد  تنهـا  نظـر  مـورد  فـرد  و  نداشـته 
طرف هـای  بـا  تجـاری  کارهـای  انجـام  بـرای  هتـل  در 

بگـذارد. را  خـود  قرارهـای  و  وعده هـا  ترکمنـی 
بخـش  دیگـر  عبارتـی  بـه  افـزود:  ادامـه  در  کن  سـا
امـر  ایـن  بـه  نسـبت  ترکمنسـتان  در  ایـران  کنسـولگری 
بتوانـد  راحتـی  بـه  تاجـر  یـک  تـا  نداشـته  نظـر  دقـت 
کشـور را برقـرار نمایـد، بحـث  تعامـالت تجـاری بـا ایـن 
بـه  کـه بایسـتی  از اهـم مسـائلی اسـت  روادیـد تجـاری 
کـه مـراودات  کشـور همسـایه و هـم جـوار  عنـوان یـک 
سـرخس،  مـرزی  پایانـه  سـه  طریـق  از  آن  تجـاری 
توجـه  مـورد  می شـود،  انجـام  باجگیـران  و  لطف آبـاد 

گیـرد. قـرار  مسـئوالن 
در  ترکمنسـتان  کشـور  گفـت:  اقتصـادی  فعـال  ایـن 
محـدودی  تعـداد  پذیـرای  سـال  فصـول  از  برخـی 
بـه  ایـران  از  کاال  حامـل  ورودی  کامیون هـای  از 
باعـث  کـه  کشـور اسـت  ایـن  از  ترکمنسـتان و خروجـی 
بـرای حـل  مـرز می شـود،  در  ایرانـی  کاالهـای  ترافیـک 
و  مـا  گمـرکات  بیـن  می شـود  پیشـنهاد  مشـکل  ایـن 
گونـه مـوارد  کشـورهای دیگـر تبـادل نظـر شـده و در ایـن 
پذیـرش  و  نمـوده  بیشـتری  مسـاعدت  ترکمنسـتان 
برنامـه  در  را  ایـران  اعزامـی  کامیون هـای  از  بیشـتری 

بگنجانـد. خـود  کاری 
داد:  ادامـه  مشـهد  بارفروشـان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
کشور ترکمنستان به عنوان یک  گفته شد  که  همانطور 
کشـور بیـن راهـی بـرای تجـار ایرانی بسـیار حائـز اهمیت 
کشـورهای هـدف از طریـق ایـن  اسـت، زیـرا تجـارت بـا 
کـه به عنوان  کشـور انجـام می شـود، امـا مبالغ هنگفتی 
کشـور ترکمنسـتان دریافـت  ک  حـق عبـور از داخـل خـا
کاال بـه  می گـردد، بـر افزایـش هزینه هـای حمـل و نقـل 
کـه نیـاز اسـت تـا رایزنیهـای الزم  گذاشـته  شـدت تأثیـر 
توسـعه  تسـهیل  جهـت  در  مربوطـه  مسـئوالن  توسـط 
کشـورهای آسـیای میانه صورت پذیرد.  صادرات ما به 
اوراسـیا  کشـورهای  بحـث  بـه  اشـاره  بـا  کن  سـا حیـدر 
کشـورهای  بـا  کشـورمان  همراهـی  داشـت:  بیـان 
اوراسـیا می توانـد در توسـعه صـادرات مـا نقـش بسـیار 
بـه  ایـران  الحـاق  بـا  زیـرا  باشـد،  داشـته  اهمیتـی  حائـز 
ایجـاد  بـا  از طریـق پیمان هـای تجـاری،  کشـورها  ایـن 
بـر  بالـغ  جمعیتـی  پوشـش  صادراتـی  هـدف  بازارهـای 
کـه  ۱۷0 تـا ۱۸0 میلیـون نفـر را بـرای تجـار بـه دنبـال دارد 

بـود. خواهـد  فایـده  مفیـد  و  حـال  کمـک  بسـیار 
بـر مسـلمانی مـردم ترکمنسـتان تصریـح  کیـد  بـا تأ وی 
کاالهای ایرانی بسـیار راغب  کـرد: آنهـا بـرای اسـتفاده از 
شـاخصه  یـک  دارای  کاالهـا  ایـن  بایـد  امـا  هسـتند، 
را  ترکمـن  کننـده  مصـرف  اعتمـاد  کـه  باشـند  برنـد  و 
کـه  می شـود  دیـده  بسـیار  متأسـفانه  نمایـد،  جلـب 
از  جلفـا  و  بـازرگان  مـرز  طریـق  از  زیـادی  کامیون هـای 
کثر  که ا طریـق ایـران بـه ترکمنسـتان ترانزیـت می شـوند 
کاالهـای آنهـا تولیـد داخـل مـا هـم بـه حسـاب می آیـد، 
کاالی خـود و تضمیـن  وقتـی تجـار مـا روی برند سـازی 
و  ندارنـد  نظـر  دقـت  آنهـا  از  بهره بـرداری  و  مصـرف  در 
کیفیـت را مـد نظـر قـرار نمی دهنـد، مصرف  اسـتحکام و 
کاالهـای ترکیه ای  کننـده ترکمن تشـویق به اسـتفاده از 
کـه ایـن جـای تأسـف دارد، چقـدر خـوب بود،  می شـود 
کاالی مـا بـا  کـه  مـا از سیاسـتهایی اسـتفاده می کردیـم 
کشـور ترکمنسـتان، اولین  توجه به مسـافت نزدیکتر به 
کننـده ترکمـن باشـد.  گزینـه یـا اولیـن انتخـاب مصـرف 

در  جـاده ای  نقـل  و  حمـل  افـزود:  ادامـه  در  کن  سـا
کاال بـه  واقـع عمده تریـن و اصلـی تریـن طریقـه حمـل 
ترکمنسـتان از طریـق ایـران اسـت و اسـتان خراسـان و 
بـرای  کریدوراصلـی  عنـوان  بـه  مشـهد  شـهر  بخصـوص 
بـه حسـاب  ترکمنسـتان  بـه  ایرانـی  کاالهـای  صـادرات 
گـر برنامه ریـزی درسـت و بلنـد مدتـی در ایـن  می آیـد. ا
بسـیار  مزیت هـای  بـه  توجـه  بـا  بگیـرد،  صـورت  زمینـه 
دارد،  مـا  اسـتان  بـا  کشـور  ایـن  کـه همجـواری  زیـادی 
کاالهـای مـا  می توانـد بـه هرحـال در توسـعه صادراتـی 

کمـک نمایـد.  کشـور بسـیار  بـه آن 
در  مشـهد  اصنـاف  اتـاق  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو 
کاال از طریـق حمـل و نقـل  ادامـه افـزود: مزایـای ارسـال 
دورتـر  کشـورهای  بـه  یـا  و  ترکمنسـتان  کشـور  بـه  ریلـی 
مثل ازبکسـتان، قزاقسـتان، قرقیزستان و تاجیکستان 
گن هـا  گـر در ایـن میـان تبدیـالت وا کـه ا فرصتـی اسـت 
جمهـوری  راه آهـن  ریلهـای  سـایز  تفـاوت  جهـت  بـه 
بـه  کشـورهای آسـیای میانـه  ایـران و راه آهـن  اسـالمی 
سـرعت انجـام شـده و از آن طـرف عبـور تعداد بیشـتری 
گمـرکات  گن هـای خالـی جهـت بارگیـری مجـدد از  از وا
در  می توانـد  شـود،  انجـام  مشـهد  به ویـژه  و  اسـتان 

باشـد.  راهگشـا  تجـاری بسـیار  تبـادالت  تسـریع 
بـه  صادراتـی  پیـک  ایـام  بـه  اشـاره  بـا  کن  سـا حیـدر 
کشـورهای آسـیای میانـه و بخصـوص ترکمنسـتان مثل 
کشـورها،  ایـن  اسـتقالل  برگـزاری جشـن های  و  ژانویـه 
گن هـا بـه شـدت  کرایـه وا ادامـه داد: در ایـن ایـام هزینـه 
تمـام  قیمـت  افزایـش  باعـث  امـر  ایـن  و  یافتـه  افزایـش 
که در بلند مـدت صادرات  کاالهـای ایرانـی شـده  شـده 

مـا را دچـار ضـرر و زیـان می نمایـد. 
وی بیـان داشـت: از نـکات قابـل توجـه دیگـر ترانزیـت 
یـا  و  ترکمنسـتان  بـه سـمت  بندرعبـاس  از  محصـوالت 

که برای مراودات تجاری حائز اهمیت است، زیرا   کشور عبوری و بین راهی است  کشور ترکمنستان یک 
صدورکاالهای ایرانی برای کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان از 
گذر این کشور با استفاده از خطوط ریلی و حمل و نقل جاده ای انجام می گردد. در همین زمینه رئیس  طریق 
کشور ما محسوب  کشور یک هدف صادراتی برای  اتحادیه صنف بارفروشان مشهد با اشاره به اینکه این 
که در  گذشته و ایجاد عدم اطمینانی  می شود، اظهار داشت: متأسفانه عملکرد ضعیف تجار ما در سال های 
بسیاری از محصوالت مصنوعی ما در این کشور رقم خورد، باعث شد که ما بازار این کشور را از دست بدهیم، 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  مطلوب  صادراتی  پایگاه  یک  عنوان  به  ما  برای  می توانست  کشور  این  حالیکه  در 

کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مشهد بیان داشت:  عضو 

اخذ ویزای تجاری ترکمنستان
عمده ترین مانع تاجران

کن حیدر سا
کمیسیون اقتصادی عضو 
اتاق اصناف مشهد
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نمایشگاه اختصاصی ترکمنستان
با هدف حفظ و گسترش مناسبات اقتصادی

در مشهد برگزار شد

در همین زمینه مدیر عامل نمایشگاه بین المللی 
نمایشگاه  برگزاری  داشت:  اظهار  مشهد 
در  ترکمنستان  کشور  آخال  استان  تولیدکنندگان 
هدف  با  شهریورماه  پنجم  لغایت  سوم  از  مشهد 
ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  روابط  توسعه 
افزایش حجم مبادالت  راستای  ترکمنستان در  و 
نماشگاه  دائمی  محل  در  کشور  دو  تجاری 
بین المللی مشهد برگزار شد و تولید کنندگان استان 
آخال ترکمنستان، طی ۳ روز برپایی این نمایشگاه 
محصوالت و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند.
سعید صیفی در خصوص عمده فعالیت مشارکت 
این  در  داشت:  اذعان  نمایشگاه  این  کنندگان 
 ۳۸ در  آخال  استان  کنندگان  تولید  نمایشگاه 
کاشی و سرامیک،  غرفه محصوالت لوازم خانگی، 
صنایع  لبنی،  محصوالت  دامپروری،  کشاورزی، 
پالستیک، پروپیلن، مبل و دکوراسیون، سازه های 
نمایش  به  را  خود  دستی  صنایع  و  گلخانه ای 

گذاشتند.
نمایشگاه  که  بود  این  ما  رویکرد  افزود:  وی 
تعامالت  در  تاثیرگذار  پایگاه  مشهد  بین المللی 
کشورهای  با  ایران  عزیزمان  کشور  اقتصادی 
نمایشگاه هایی  برگزاری  که  چرا  باشد،  منطقه 
ایجاد  جهت  در  اقدام  مهمترین  دست،  این  از 

ارتباطات اقتصادی خواهد بود.
صیفی در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی و تالش 
تصریح  ایران  دادن  نشان  منزوی  برای  دشمن 
حضور  با  بین المللی  نمایشگاه های  برگزاری  کرد: 
نمایانگر  خارجی  کنندگان  مشارکت  مشتاقانه 
روابط عادی اقتصادی و بین المللی ایران است که 
تالش کردیم نمایشگاه مشهد بنا به نقش و وظیفه 

گام  های مؤثری در این راه بردارد.  ذاتی خود، 
برنامه های جانبی  به  وی همچنین ضمن اشاره 
برپایی  گفت:  نمایشگاه  این  برگزاری  با  همزمان 
اتاق  همکاری  با  که  اقتصادی  فعاالن  نشست 
مشترک ایران و ترکمنستان در حاشیه نمایشگاه 
تدارک دیده شد، زمینه بهره برداری بیشتر تجار و 

فعالین اقتصادی را از این رویداد به وجود آورد.

در  مشهد  بین المللی  نمایشگاه  مدیرعامل 
نشست  کرد:  خاطرنشان  نشست  این  خصوص 
استانداری  نمایندگان  مشارکت  با  تخصصی 
نمایندگی  مشهد،  شهرداری  رضوی،  خراسان 
وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور، سازمان 
اتاق  رضوی،  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  بازرگانی، اداره 
ترکمنستان،  و  ایران  اتاق مشترک  و  گردشگری  و 
در راستای هم افزایی بیشتر فعالین اقتصادی دو 

کشوربرگزار شد.
صیفی در پاسخ به سؤالی مبنی بر راه های تسهیل 
مراودات  داشت:  اظهار  ترکمنستان  با  تجارت 
که  کشورهای همسایه  از  بین المللی با آن دست 
بسیار  هستند،  کشور  صادراتی  اهداف  جمله  از 
با  تجارت  تسهیل  منظور  به  است.  اهمیت  حائز 
بین  مرزی  بازارچه  عملکرد  توسعه  ترکمنستان، 
کشور می تواند یکی از راه های افزایش صادرات  دو 
کشور باشد. ضمن این  با این  و تبادالت تجاری 
که باید برای حفظ جایگاه رقابتی خود به مساله 
کیفیت محصوالت توجه داشت. بدون  قیمت و 
کیفیت باالتر و قیمت پایین تر  شک محصوالتی با 
و  باز  صادراتی  بازارهای  به  را  خود  راه  می تواند 

کند.  جایگاه خود را حفظ 
ادامه  بین المللی مشهد در  نمایشگاه  مدیرعامل 
جمهوری  اختصاصی  نمایشگاه  برگزاری  افزود: 
کشور ترکمنستان بازاری مناسب  اسالمی ایران در 
برای معرفی و فروش محصوالت و تولیدات داخلی 
است. برگزاری نمایشگاه هایی از این دست فرصت 
فعاالن  تا  می سازند،  فراهم  مناسبی  شرایط  و 
اقتصادی و واحدهای تولیدی سهم بیشتری در 

بازارهای بین المللی داشته باشند.
نمایشگاه های  برگزاری  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
کنندگان  بین المللی با حضور مشتاقانه مشارکت 
و  اقتصادی  عادی  روابط  نمایانگر  خارجی 
که تالش داریم نمایشگاه  ایران است  بین المللی 
گام  های  مشهد بنا به نقش و وظیفه ذاتی خود، 

مؤثری در این راه بردارد.

  17 ساعت  از  جاری  سال  ماه  شهریور   ٥ ٣تا  روزهای  طی  ترکمنستان  اختصاصی  نمایشگاه 
استان  کنندگان  تولید  شد.  برگزار  مشهد  بین المللی  نمایشگاه  دائمی  محل  در   21 لغایت 
بودند  آمده  مشهد  به  کشور  دو  بین  تجاری  روابط  گسترش  و  حفظ  هدف  با  ترکمنستان  آخال 
این  در  گذاشتند.  نمایش  به  را  خود  تولیدات  و  محصوالت  نمایشگاه  این  برپایی  روز   3 طی  و 
گاز، بنزین، محصوالت  نمایشگاه همکاری های ترکمنستان با ایران عمدتا در زمینه   صنایع نفت، 
کنندگان در این  ساختمانی، خدمات فنی مهندسی و صنایع تبدیلی بود. عمده فعالیت مشارکت 
کشاورزی، دامپروری، محصوالت لبنی، صنایع پالستیک، پروپیلن، مبل  نمایشگاه را محصوالت 

گلخانه ای و صنایع دستی شامل می شد. و دکوراسیون، سازه های 

کـه بیشـتر ایـن حمـل و نقل هـا از طریق  بالعکـس اسـت 
گرفتـه  صـورت  جـاده ای  نقـل  و  حمـل  یـا  و  راه آهـن 
کـه تسـریع در سـرعت عمـل صـدور  وبایـد توجـه داشـت 
کمک شـایانی به رونق  کاالهـای ترانزیتـی ایـن حوزه نیز 

کـرد. اقتصـادی مـا خواهـد 
گفـت: یکـی از مباحـث مهـم در بحـث صـادرات  کن  سـا
کاالهـای  ارزی  انتقـاالت  و  نقـل  موضـوع  واردات  و 
بـه  وارداتـی  کاالهـای  بـرای  ارز  تأمیـن  یـا  و  صادراتـی 
یـک  ترکمنسـتان  کشـور  گرچـه  اسـت،  کشـور  داخـل 
کشـور هـم مـرز و همسـایه بـرای مـا بـه حسـاب می آیـد 
اما این به معنی تسـهیل در مراودات ارزی نمی باشـد، 

نیسـت! آسـانتر هـم  نباشـد  گـر سـخت تر  ا کـه  چـرا 
کـه  اسـت  ایـن  توجـه  قابـل  نکتـه  داشـت:  اظهـار  وی 
بانک هایـی  می توانیـم  خودمـان  کشـور  جـوار  در  مـا 
ارز  بـا  یـا  و  کشـور  دو  ارزهـای  بـا  کـه  باشـیم  داشـته 
ولـی  دهنـد،  انجـام  را  الزم  تجـاری  مراوده هـای  ثالثـی 
انجـام  از  ناتـوان  شـده  تدویـن  برنامه هـای  متأسـفانه 
ایـن عمـل بـوده و یـا اینکـه بـه درسـتی نتوانسـته ایـن 
همیـن  بـر  کنـد،  حـل  ترکمنسـتان  کشـور  بـا  را  مسـئله 
اسـاس تجـار هنـوز بـا چالـش و خطـر ریسـک انتقـال زیـر 
کامیـون، بـرای جلوگیـری  ده هـزار دالر در هـر مرحلـه بـا 

می باشـند. خـود  خارجـی  ارز  ضبـط  از 
دایـره  یـک  ارز  بـه  دسـتیابی  افـزود:  ادامـه  در  کن  سـا
مـی آورد  بـه وجـود  بـازرگان  بـرای  را  و سـخت  پیچیـده 
دولتـی  بخـش  برنامه ریـزان  گـر  ا دارد،  تأمـل  جـای  کـه 
کشـور  در  فعـال  بانک هـای  از  شـعباتی  ایجـاد  بـا  مـا 
کشـور  ایـن  رایـج  پـول  تبدیـل  بـا  بتواننـد  ترکمنسـتان 
اقـدام  خـود  خـاص  چارچوب هـای  بـا  ایرانـی  ریـال  بـه 
نماینـد، مسـلما ایـن امـردر افزایـش صادرات و سـهولت 

داشـت.  خواهـد  بسـزایی  تأثیـر  تجـاری  مـراودات 

سعید صیفی
مدیر عامل نمایشگاه

بین المللی مشهد

نکته قابل توجه این است
کشور خودمان که ما در جوار 
می توانیم بانک هایی داشته
کشور  که با ارزهای دو  باشیم 
و یا با ارز ثالثی مراوده های
تجاری الزم را انجام دهند
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نمایشگاه
ویژه نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 

عرضه مطلوب نوشت  افزار در نمایشگاه
نوشت  افزار  کتاب،  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
گفت:  ما  خبرنگار  به  دراین باره  مشهد  صحاف  و 
 40 تا   ۳5 ساخت  به  قادر  تنها  داخلی  تولیدکنندگان 
درصد از انواع اقالم نوشت  افزار هستند و باقی اقالم از 

کشور تأمین می شود. ج  خار
دامنه  نوشت  افزار  افزود:  عباسیان  سید  جواد  سید 
کشور  داخل  در  که  آنچه  و  دارد  تولید  در  گسترده ای 
کننده همه نیاز  تولید و در بازار عرضه می شود تأمین 

دانش آموزان نیست.
وی بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی قادر هستند حدود 
۱0 تا20 درصد از اقالم نوشت  افزار در صورت تأمین مواد 
حالی  در  این  کنند،  تولید  کشور،  ج  خار از  آن  اولیه 
اینک واردات نوشت  افزار ممنوع است. که هم  است 
اتحادیه  پوشش  زیر  صنوف  حضور  گفت:  وی 
کاالی پاییزه  نوشت  افزار در نمایشگاه عرضه مستقیم 
 90 تقریبا  که  به طوری  بود،  مطلوب  بسیار  مشهد 
درصد از ظرفیت سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی 

مشهد از فروشندگان نوشت  افزار تکمیل شد.
کتاب، نوشت  افزار و  رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
صحاف مشهد ادامه داد: توان محدود تولیدکنندگان 
مشکل  یک  نوشت  افزار  انواع  همه  تولید  در  داخلی 
فروش  محدودیت  باعث  مشکل  این  و  است  اساسی 
انواع نوشت  افزار در نمایشگاه کاالی پاییزه مشهد شد.
سیدعباسیان اظهار داشت: هرچند بیشتر صنوف زیر 
نمایشگاه  در  را  ایرانی  کاالی  عرضه  اتحادیه  پوشش 
داخلی  جنس  وقتی  اما  کردند  رعایت  مشهد  پاییزه 

برای  چاره ای  باشد،  نداشته  وجود  مردم  نیاز  مورد 
کاالی خارجی نمی ماند. فروشنده جز عرضه 

قیمتگذاری  کمیته  اینکه  وجود  با  کرد:  بیان  وی 
قیمت  و  کاال  بودن  ایرانی  بر  مشهد  پاییزه  نمایشگاه 
کردند  کرد اما برخی صنوف تخلف  مناسب آن نظارت 
قیمتگذاری  کمیته  به  دیگر  کاالی  دادن  نشان  با  و 
متفرقه  اقالم  آن،  کردن  جا  جابه  و  مشابه سازی  و 

کردند. خارجی را در نمایشگاه عرضه 
نوشت  افزار  کتاب،  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
کمیته قیمتگذاری،  با نظارت  گفت:  و صحاف مشهد 
نوشت  افزار در نمایشگاه پاییزه مشهد با حداقل سود برای 
کثر سود برای مصرف کننده به فروش رسید. صنوف و حدا
عرضه  صنوف  فروش  داشت:  اظهار  سیدعباسیان 
کاالی  کننده نوشت  افزار در نمایشگاه عرضه مستقیم 
کاهش  پارسال  نمایشگاه  به  نسبت  مشهد  پاییزه 
را  آن  علت  که  شد  آن  از  کمتری  استقبال  و  داشت 

ح تنظیم بازار دانست. می توان نبود دفترچه طر
ح تنظیم  خ طر وی با اشاره به اختصاص دفترچه به نر
بازار به خراسان رضوی افزود: توزیع این دفترچه ها در 
اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است 
گر این سازمان بخشی از آنها را به صنوف اختصاص  و ا
می داد، فروش نوشت  افزار در نمایشگاه پاییزه مشهد 

رونق بیشتری می یافت.

کیف در نمایشگاه فروش خوبی نداشت
دراین باره  نیز  مشهد  سراجان  صنف  اتحادیه  رئیس 
استقبال  اتحادیه  این  اعضای  گفت:  ما  خبرنگار  به 

پاییزه  کاالی  مستقیم  عرضه  نمایشگاه  از  مناسبی 
نداشتند و حضور مردم در نمایشگاه امسال نیز نسبت 

کاهش یافته بود. گذشته  به سال های 
حسین اصغر ثابتی افزود: تنها ۱۷ تا 20 غرفه از نمایشگاه 
به  مشهد  نمایشگاه  در  پاییزه  کاالی  مستقیم  عرضه 
کیف فروشان  کیف تعلق داشت و برخی از  فروشندگان 
نیز دو یا سه غرفه در اختیار داشتند، این در حالی است 
کیف فروشان  پاییزه،  که در دوره های قبلی نمایشگاه 

۱40 تا ۱50 غرفه را به خود اختصاص داده بودند.
مستقیم  عرضه  نمایشگاه  در  که  صنوفی  گفت:  وی 
کاالهای  کاالی پاییزه حضور یافتند بیشتر قصد فروش 
مانده  گذشته  سال  تولید  از  آنچه  و  خود  فصل  آخر 
بود را داشتند، قیمت ها نیز در این نمایشگاه تفاوت 
فروشندگان  به ویژه  بازار  سطح  در  قیمت ها  با  زیادی 

کیف مستقر در منطقه طالب مشهد نداشت.
معموال  مشهد  کیف  تولیدکنندگان  کرد:  بیان  ثابتی 
که  آنجا  از  می کنند،  کیف  تولید  به  اقدام  سال  اواخر 
گران  هم  کیف  تولید  اولیه  مواد  گذشته  سال  اواخر 
به  نسبت  مشهد  در  نیز  کمتری  کیف  بود،  کم  هم  و 

گذشته تولید شد. سال های 
دلیل  به  کیف  تولیدکنندگان  داشت:  اظهار  وی 
ماندن  دست  روی  برای  نگرانی  و  بازار  کسادی 
خرداد  در  را  بودند  کرده  تولید  چه  هر  تولیدشان، 
ایران  شهرستان های  سایر  و  تهرانی ها  به  امسال  ماه 
اواخر  در  فروش  برای  زیادی  کیف  عمال  و  فروختند 

تابستان امسال باقی نماند.
دلیل  گفت:  مشهد  سراجان  صنف  اتحادیه  رئیس 
کیف در نمایشگاه  کمرنگ تولیدکنندگان  اصلی حضور 
کیف،  خرید  از  مردم  کمتر  استقبال  و  مشهد  پاییزه 

کاهش تولیدات جدید بود.
شد،  تولید  کیف  چه  هر  پارسال  داشت:  اظهار  ثابتی 
انبارها  ذخایر  و   96 سال  به  مربوط  اولیه اش  مواد 
اواخر  در  که  کیف هایی  اما  بود،  ارز  خ  نر تغییر  از  قبل 
خ  گران و با نر گذشته تولید شدند، مواد اولیه آن  سال 
جدید خریداری شده بود و این موضوع قیمت تمام 

کیف را افزایش داد. شده تولید 
کیف  انواع  قیمت  امسال  مجموع  در  کرد:  بیان  وی 
افزایش  درصد   ۳0 گذشته  سال  به  نسبت  مشهد  در 

شهریور   اواخر  که  مشهد  در  پاییزه  کاالی  مستقیم  عرضه  نمایشگاه  از  بازدیدکنندگان  و  دستاندرکاران 
برگزار شد نظرات متفاوتی در خصوص  ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این شهر 
رویداد  این  درباره  قطعی  اظهارنظر  برای  تصمیم  که  کردند  بیان  اقتصادی  رویداد  این  مضرات  و  مزیت ها 
گذشته به نمایشگاه عرضه مستقیم  که طبق روال سال های  از مردم  را دشوار می کند. عده ای  اقتصادی 
معتقد  و  نمی دانستند  بازار  از  متفاوت  چندان  را  قیمت ها  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  آمدند  پاییزه  کاالی 
مدارس  گشایی  باز آستانه  در  دانش آموزان  نیاز  مورد  کاالهای  به  آنها  دسترسی  فقط  نمایشگاه  که  بودند 
پایان  که فروشندگان در  را به مثابه جشنواره ای می دانستند  کرده است. عده ای دیگر نمایشگاه  را راحتر 
کیفیت معمولی  کلیه اجناس خود را به حراج می گذارند و از این طریق مردم می توانستند اجناس با  فصل 
که  کمتری بخرند. بازدیدکنندگان از این نمایشگاه این رویداد اقتصادی را اتفاق خیلی مهمی  را با قیمت 
کند، نمی دانستند. کمکی به تأمین مایحتاج مردم  شرایط بازار را در آستانه فصلی جدید تغییر دهد و بتواند 
گذشته بود  کمتر صنوف در این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه سال  گویای حضور  مشاهدات خبرنگار ما 
رویداد  این  در  صنوف  کمتر  حضور  دلیل  را  بازار  نامساعد  شرایط  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  آنان  اغلب  و 
را در 400  کاالها و محصوالت خود  نمایشگاه  این  کنندگان در  کردند. در مجموع شرکت  اقتصادی عنوان 
کاالهای این نمایشگاه را شامل  گستره 1۶ هزار مترمربع در معرض فروش قرار دادند.  غرفه و در فضایی به 
کفش، مواد غذایی، لوازم منزل، منسوجات و انواع شوینده ها و مواد بهداشتی  کیف،  ک، نوشت  افزار،  پوشا
که  کمتر از بازار در این نمایشگاه عرضه شدند. در این نوشتار مسئوالن رسته های تولیدی  خ  که با نر بودند 
کاالها، داشتند،  کاالی پاییزه به لحاظ متقاضی بیشتر آن  حضور پررنگ تری در نمایشگاه عرضه مستقیم 

کردند. کاال بررسی شد اظهار  کارشناسان در خصوص نمایشگاه عرضه مستقیم  نظرات مردمی و 

کاالی پاییزه مشهد، مزیت یا ضرر؟ نمایشگاه 

نمایشگاه کاالی پاییزه مشهد، مزیت یا ضرر؟
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خ تمام  یافت، این رشد قیمتی در مقایسه با افزایش نر
فروشندگان  اغلب  و  نیست  زیاد  چندان  تولید  شده 

کیف سود زیادی از این محل بدست نمی آورند.
در  تولیدی  کیف  کیفیت  حال  این  با  داد:  ادامه  وی 
که  به طوری  است،  داشته  توجهی  قابل  رشد  مشهد 
در  مشهد  مدارس  کوله  و  کیف  تولیدات  اینک  هم 
از عمده فروشان  را دارد و بسیاری  رتبه نخست  کشور 
کیف مورد نیاز خود را از  در تهران و سایر شهرستان ها 

تولیدکنندگان مشهدی تهیه می کنند.
تولید  کیفی  سطح  ارتقای  وجود  با  کرد:  اضافه  ثابتی 
از  کمتر  مردم  توسط  کاال  این  خرید  مشهد،  در  کیف 
پاییزه  نمایشگاه  در  حتی  و  است  گذشته  سال های 

کیف فروش خوبی نداشتند. نیز، فروشندگان 

گران بود کفش ها 
کفاشان مشهد نیز دراین باره به  رئیس اتحادیه صنف 
گفت: فروشندگان این صنف از نمایشگاه  خبرنگار ما 
کاال رضایت نداشتند و همه نسبت به  عرضه مستقیم 

کی بودند. کافی برای اجناس خود شا نبود مشتری 
عرضه  نمایشگاه  در  افزود:  پورمالئکه  اسماعیل 
صنفی  واحد  هشت  امسال  پاییزه  کاالی  مستقیم 
مردم  و  بودند  کرده  شرکت  مشهد  کفاشان  رسته  از 
نیز  نمایشگاه  در  فروشنده  تعداد  همین  کاالهای  از 

استقبال زیادی نکردند.
کفش  که مواد اولیه برای تولید  کرد: از آنجا  وی بیان 
همین  به  یافت،  افزایش  ارز  قیمت  و  بوده  وارداتی 
کفش های  کفش به ویژه  علت قیمت تمام شده تولید 
گذشته در بازار مشهد تا  دانش آموزی نسبت به سال 

۱50 درصد رشد داشته است.
وی اظهار داشت: گرانی باعث کاهش قدرت خرید مردم 
کفش های عرضه شده در  شده است و با اینکه قیمت 
تا   25 مشهد  پاییزه  کاالی  مستقیم  عرضه  نمایشگاه 
کارشناسی شده  ۳0 درصد از سطح بازار و حتی قیمت 
کمتر بود باز هم مردم توان خرید آن را نداشتند. آن، 
گفت: هم اینک  کفاشان مشهد  رئیس اتحادیه صنف 
کافی  کفش، جنس را به اندازه  واردکنندگان مواد اولیه 
به صورت قطره چکانی  اولیه  مواد  و  نمی کنند  عرضه 
به دست تولیدکنندگان می رسد و تولیدکنندگان با 50 

کفش تولید می کنند. درصد ظرفیت اسمی خود 
پورمالئکه بیان کرد: واردکنندگان مواد اولیه که همه آنان 
به صورت متمرکز در تهران مستقر هستند، طی دو سال 
اخیر از عرضه مواد اولیه تولید کفش به حد نیاز خودداری 
است. شده  ایجاد  رانت  نیز  حوزه  این  در  و  کرده اند 
وی بیان کرد: نمایشگاه نقطه تالقی بین تولیدکنندگان 
و بازار و رویدادی تخصصی است، در هیچ جای دنیا 
کاال وجود ندارد، به نظر من  نمایشگاه عرضه مستقیم 
کاال، برای فروشنده و مردم  نمایشگاه عرضه مستقیم 

مثمرثمر نخواهد بود.

نمایشگاه برای صنوف ضرر است
نیز  ک مشهد  اتحادیه صنف فروشندگان پوشا رئیس 
پوشش  زیر  صنوف  گفت:  ما  خبرنگار  به  دراین باره 
این اتحادیه موافق برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم 

نیستند زیرا جز ضرر برای آنها چیز دیگری ندارد.
عرضه  نمایشگاه  در  که  صنوفی  افزود:  مفیدی  جواد 
لحظه ای  سود  یا  می کنند،  شرکت  کاال  مستقیم 
فروش،  محل  از  زمان  مدت  یک  در  فقط  یا  دارند 
که شاید این وضعیت برای  نقدینگی شان بازمی گردد 

عده ای سودمند باشد.
وی اظهار داشت: وضعیت قیمت ها و شرایط بازار به 
مستقیم  عرضه  نمایشگاه  در  حضور  که  است  نحوی 
کاال برای صنوف سودی ندارد و این مساله باعث شد 
پاییزه  نمایشگاه  در  حضور  از  ک  پوشا فروشندگان  که 

استقبال مناسبی نداشته باشند.
کرد: از سوی دیگر نمایشگاه عرضه مستقیم  وی بیان 
که فروشنده  برگزار می شود  کاال در آخر فصل و زمانی 
ک سعی در فروش همه اجناس مرتبط با فصل را  پوشا
دارد لذا چندان به سود فکر نمی کند و قیمت کاالهایش 
کند. پیدا  دست  نقدینگی  به  تا  می دهد  کاهش  را 
ک مشهد ادامه  رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشا
کاال به  که در نمایشگاه عرضه مستقیم  کی  داد: پوشا
کیفیت  فاقد  و  دمده  بنجل،  عموما  می رسد  فروش 
بازار تفاوتی ندارد  با  آنها خیلی  الزم است، لذا قیمت 

و در نهایت این اختالف قیمت به 20 درصد می رسد.
با  متفاوت  نمایشگاه  جنس  داشت:  اظهار  مفیدی 
در  شرکت  قصد  که  فروشندگانی  است،  بازار  جنس 
سطح  از  را  نمایشگاهی  جنس  دارند،  را  رویداد  این 
می کنند،  عرضه  نمایشگاه  در  و  کرده  خریداری  بازار 
با  اجناسی  به  نمایشگاهی  جنس  بازاریان،  بین  در 
که فروشنده دیگر قادر به فروش  قیمت پایین تر و آنچه 

گفته می شود. مطلوب آن نیست، 

نمایشگاه تاثیر روانی بر بازار نوشت  افزار داشت
نیز  بر اصناف خراسان رضوی  و نظارت  بازرسی  مدیر 
گفت: امسال به دلیل شرایط  دراین باره به خبرنگار ما 
مستقیم  عرضه  نمایشگاه  از  صنوف  استقبال  بازار 

گذشته نبود. کاالی پاییزه مانند سال های 
نیست،  مناسب  بازار  شرایط  افزود:  دلداری 
فروشندگان اجناس خود را از عمده فروشان به صورت 
مانند  دیگر  خرید  این  و  می کنند  خریداری  نقدی 
گذشته در قالب چک های مدت دار انجام  سال های 
با  کاال  عرضه  و  نمایشگاه  در  حضور  لذا  نمی گیرد، 

قیمت پایین تر برای صنوف سودی ندارد.
مستقیم  عرضه  نمایشگاه  در  آنچه  کرد:  بیان  وی 
انواع  از  مردم  استقبال  بود،  چشمگیر  پاییزه  کاالی 
رسته  این  فروشندگان  پرتعداد  حضور  و  نوشت  افزار 
به  نیز  نوشت  افزار  انواع  قیمت های  بود،  تولیدی 
خ بازار عرضه شد و  کمتر از نر کارشناسی شده و  صورت 

گرفت. بسیار مورد استقبال قرار 
مستقیم  عرضه  نمایشگاه  برپایی  داشت:  اظهار  وی 
در  که  به طوری  دارد  بازار  بر  روانی  تاثیر  بیشتر  کاال 
مانند  اقالم  برخی  پاییز  اوایل  و  مصرف  پیک  ایام 
کفش فروش بیشتری دارد و این  کیف و  نوشت  افزار و 
مساله باعث افزایش قیمت ها آنها در بازار می شود، در 
این شرایط صنوف، برپایی نمایشگاه را رقیب خود به 

حساب آورده و قیمت ها را افزایش نمی دهند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: 
در  پاییزه  کاالی  مستقیم  عرضه  نمایشگاه  برپایی 
کنترل قیمت ها اقالم پرمصرف در این  مشهد نیز باعث 
ایام به ویژه نوشت  افزار شد و فروشندگان این اقالم در 
بازار قیمت ها را به دلیل افزایش متقاضی، زیاد نکردند.

تشکیل 50 پرونده تخلف در نمایشگاه پاییزه 
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز 
گفت: 50 پرونده تخلف در نمایشگاه فروش  دراین باره 
گرفت. قرار  و مورد رسیدگی  پاییزه مشهد تشکیل شد 
فروش  نمایشگاه  دوره  بیستمین  افزود:  جلیلی  امید 
نمایشگاه  تا 29 شهریور در محل  از 22  پاییزه مشهد 
نمایشگاه،  برگزاری  با  همزمان  و  شد  برپا  بین المللی 
محل  در  نیز  استان  حکومتی  تعزیرات  سیار  شعبه 
و  عرضه  بر  نظارت  منظور  به  بین المللی  نمایشگاه 
مدت  طی  کرد:  اضافه  وی  شد.  مستقر  کاال  فروش 
ریال  میلیون   200 از  بیش  نمایشگاه  این  برگزاری 
که عمده تخلفات نیز  پرونده های تخلف تشکیل شد 

ج قیمت بود. گران فروشی و عدم در شامل 

طی مدت برگزاری این نمایشگاه بیش 
از 200 میلیون ریال پرونده های تخلف 

که عمده تخلفات نیز شامل  تشکیل شد 
ج قیمت بود گران فروشی و عدم در

که در نمایشگاه عرضه مستقیم صنوفی 
کاالی پاییزه حضور یافتند بیشتر قصد فروش

کاالهای آخر فصل خود و آنچه از تولید سال
گذشته مانده بود را داشتند، قیمت ها نیز در

این نمایشگاه تفاوت زیادی با قیمت ها در
سطح بازار نداشت
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اجتماعی
گزارش مردمی از سطح شهر

تنوع برندها در فروشگاه های زنجیره ای به مشتری 
حق انتخاب بیشتری می دهد 

زندگی  و  کرده  ازدواج  تازه  که  است  جوانی  محسن 
همسرش  و  او  با  است.  کرده  آغاز  را  خود  مستقل 
همسرش  می نشینیم؛  گفت و گو  به  مورد  این  در 
که خرید  که در مواقعی  می گوید »ترجیح ما این است 
شود،  خریداری  باید  بسیاری  اقالم  و  داریم  زیادی 
که تنوع برند  کنیم  نیازهای مان را از جایی خریداری 
گر  بیشتری نسبت به یک سوپرمارکت داشته باشد. ا
زنجیره ای  فروشگاه  از یک  کند، حتما  ایجاب  شرایط 
صورت  این  غیر  در  می کنیم؛  استفاده  خرید  برای 

کم کم خریدهای خود را انجام دهیم«. ناچاریم 
است  فروشگاهی  بزرگ  »هایپرهای  می دهد  ادامه  او 
که مورد انتخاب ماست و اغلب از آن خرید می کنیم«.

فروشگاه  این  از  استفاده  علت  درباره  نیز  محسن 
این  مسیرهای  نزدیکی  و  آسان  »دسترسی  می گوید 
بیشتر  شده  موجب  ما  زندگی  محل  به  مجموعه ها 

خریدها را از آن انجام دهیم«.
سوپر  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  محسن  همسر 
که آن را به فروشگاه زنجیره ای ترجیح  مارکتی هست 
کوچک  فروشگاه  یک  از  گر  »ا می دهد  پاسخ  دهد، 
کیفیت آن رضایت نداشته  کنیم و از  کاالیی خریداری 
خواهیم  دیگری  فروشگاه  سراغ  بعد  دفعه  باشیم، 
به  بزرگ  فروشگاه های  مجموعه  حال  این  با  رفت. 
گاهی  است،  خصوصی  فروشگاه  یک  اینکه  دلیل 
اصال  که  می کند  عرضه  را  مارک هایی  و  برندها  اوقات 
این  از مزیت های  را نشنیده ایم. در واقع یکی  نام آن 

فروشگاه ها تنوع برندهای موجود در آن است«.
او در خصوص تفاوت قیمت فروشگاه های زنجیره ای 
با فروشگاه های محلی می گوید »با تخمین و حساب 
فروشگاه های  در  کاالها  قیمت  می کنیم،  که  کتابی  و 
زنجیره ای با فروشگاه های محلی تفاوتی ندارد؛ منتها 

ارائه  تخفیفاتی  مقاطعی  در  زنجیره ای  فروشگاه های 
که به نفع مشتری است«.  می کند 

کاالها در فروشگاه های زنجیره ای از  قیمت 
فروشگاه های محلی مقرون به صرفه تر است

درباره  او  است.  خانه دار  و  میان سال  بانویی  فهیمه 
زنجیره ای  فروشگاه های  از  خود  رضایت  میزان 
می گوید »من فروشگاه زنجیره ای را برای خرید ترجیح 
معموال  که  است  این  انتخاب  این  دلیل  می دهم. 
کاالها در فروشگاه های زنجیره ای ارزان تر است  قیمت 
و اغلب اوقات تخفیف نیز ارائه می شود. ممکن است 
در  اجناس  برخی  ولی  نباشد  واقعی  تخفیف ها  این 
روی  برچسب  قیمت  از  گران تر  محلی  فروشگاه های 
کاال فروخته می شود اما در فروشگاه زنجیره ای دقیقا 
در  البته  می شود.  محاسبه  کاال  روی  قیمت  همان 

برخی فروشگاه ها تخفیف ها واقعی نیست«.
که فروشگاه ها  او ادامه می دهد » باید این را نیز بگویم 
نمونه  عنوان  به  دارند.  تفاوت هایی  یکدیگر  با  نیز 
کاال در یک فروشگاه ارزان تر از سایر  ممکن است یک 

فروشگاه ها باشد«.
در  کاال  کیفیت  »البته  می گوید  خانه دار  بانوی  این 
کاال عرضه می شود.  فروشگاه ها تفاوتی ندارد چون یک 
بودن  کامل تر  زنجیره ای  فروشگاه های  دیگر  مزیت 
اجناسی است که در آن عرضه می شود. در فروشگاه های 
فالن  که  کرد  پرس و جو  فروشنده  از  مدام  باید  محلی 
کاال را برای فروش دارد یا خیر؛ این مساله در فروشگاه 
کاال در آن یک  زنجیره ای دیده نمی شود و مدل عرضه 
مزیت است. در هایپرها همه چیز در دسترس و اجناس 
دارد«. اختیار  در  را  برندها  کثر  ا و  است  شده  تکمیل 
که در فروشگاه های  او با مزاح می گوید »یکی از اتفاقاتی 
این  می دهد،  خ  ر گاه  ناخودآ صورت  به  زنجیره ای 
می شوند.  بیشتری  خرید  به  ترغیب  افراد  که  است 

فروشگاه های  تخفیف های  و  حراج ها  حال  این  با 
به  من  است.  جذاب  بسیار  مشتری  برای  زنجیره ای 
 ۱0 از  شهر  این  در  زنجیره ای  فروشگاه های  عملکرد 

نمره، ۸ تا 9 را لحاظ می کنم«.

تخفیف  های فروشگاه های زنجیره ای واقعی نیست
در  نیز  او  است.  دانشجو  و  مجرد  دختری  مهسا 
بین  که  مقایسه ای  »در  می گوید  خصوص  این 
دارد،  وجود  زنجیره ای  و  محلی  فروشگاه های 
این  با  است.  بهتری  گزینه  زنجیره ای  فروشگاه های 
تاثیری  آنچنان  این فروشگاه ها  ارائه تخفیف در  حال 
خ  کثر قیمت ها باالتر از نر کاال ندارد چون ا روی قیمت 

واقعی عرضه می شود«. 
کثر اوقات برای خرید ماهانه  مهسا ادامه می دهد »ما ا
می کنیم.  استفاده  فروشگاه ها  این  از  خانه،  نیازهای 
شرایط  زنجیره ای  فروشگاه های  نیز  دسترسی  نظر  از 
کرد.  مراجعه  آن  به  می توان  راحتی  به  و  دارد  خوبی 
خاصی  فروشگاه  از  خاصی  کاالی  خرید  برای  البته 
از  من  رضایت  میزان  کلی  به طور  نمی کنم.  استفاده 

این فروشگاه ها 60 درصد است«.

ریشه عدم خریداری برخی محصوالت از هایپرها، 
در اعتماد به فروشنده نهفته است

به  او  دارد؛  سن  سال   ۳0 که  است  جوانی  نیز  مهدی 
خیابان  محدوده  در  و  شده  فرزند  یک  صاحب  تازگی 
کید دارد »دسترسی  پیروزی مشهد زندگی می کند. او تا
خیلی  محله مان  در  زنجیره ای  فروشگاه های  به  ما 
همین  فروشگاه ها  این  از  مورد  چند  و  بوده  خوب 
اطراف افتتاح شده است. ضمن اینکه فروشگاه های 
راه اندازی  ما  محله  به  نزدیک  فاصله  در  هم  بزرگتری 
و  دارد  اختیار  در  پارکینگ  نظیر  امکاناتی  که  شده 

همین مسائل ما را به استفاده از آن ترغیب می کند«.

سریع تر   زندگی  ضرب آهنگ  مدرن،  زندگی  توسعه  و  شهرها  گسترش  با 
شرایطی  چنین  در  می شود.  بیشتر  دغدغه ها  و  کم تر  وقت ها  می شود. 
کن  که در شهرها اما ادامه جریان زندگی دشوارتر است؛ به همین جهت است 
پارک ها،  است.  شده  تعبیه  زندگی  تند  ضرب آهنگ  این  تغییر  برای  مختلفی 
کتابخانه ها و...، همه نمونه هایی از این  کافی شاپ ها، رستوران ها،  سینماها، 
کن تنفس گاهی است برای اینکه شهروندان لحظه ای  گویی این اما موارد است. 

کنند.  ج شوند و اندکی سرخوشانه تفریح  از شور و هیجان زندگی شهری خار
کالن  در  زندگی  امروز  نیست.  شهرهایی  چنین  شهروندان  نیاز  تنها  این  اما 
کرده و از دیگر سو تأمین  شهرها نحوه ارتباطات شهروندان با یکدیگر را دگرگون 
شهروندی  است.  شده  تغییراتی  دستخوش  نیز  آنان  زندگی  ضروری  نیازهای 
است،  زیادی  مدت زمان  برای  کار  به  مجبور  زندگی  از  سبک  این  قالب  در  که 
نمی تواند برای تأمین همه نیازهای خود تحقیق و بررسی طوالنی داشته باشد. 
کردن در آن به دنبال دارد،  که زندگی  کنار سختی هایی  که شهرها در  اینجاست 

شرایط رفاه و آسایش را نیز برای شهروندان فراهم می کند.
یکی از دغدغه های همیشگی شهروندان شهرهای بزرگ تهیه مایحتاج زندگی 
گی هایی نظیر به صرفه بودن، با کیفیت بودن و در دسترس بودن  است که باید ویژ
را داشته باشد. به همین جهت است که شهرهای بزرگ سراغ تعریف واحدهای 
که با عناوینی چون »فروشگاه های  فروش بزرگ مقیاس رفته اند. این واحدها 
زنجیره ای«، »هایپرمارکت ها« و... شناخته می شود، در خود همه اقالم مورد 
نیاز خانوار را عرضه می کند. این فروشگاه ها یکی از نتایج زندگی در شهرهای 
می خورد.  چشم  به  شهرها  این  از  زیادی  تعداد  نیز  ما  کشور  در  و  است  بزرگ 
و  روز  هر  که  داده  جای  خود  در  را  فروشگاه ها  این  از  زیادی  تعداد  نیز  مشهد 
زیادی  زیادی است. اغلب شهروندان معموال حجم  شب پذیرای شهروندان 
از خریدهای خود را از این فروشگاه ها انجام می دهند. برای اینکه ببینیم تا چه 
کرده،  حد فروشگاه های زنجیره ای در ذهن خانوارهای مشهدی ایجاد اعتماد 

گفت و گو نشستیم. با تعدادی از آنان به 

بررسی میزان رضایتمندی مردم از فروشگاه های زنجیره  ای

فروشگاه های زنجیره ای؛ آری یا نه؟

که بین فروشگاه های محلی و زنجیره ای وجود  در مقایسه ای 
گزینه بهتری است. با این حال  دارد، فروشگاه های زنجیره ای 
ارائه تخفیف در این فروشگاه ها آنچنان تاثیری روی قیمت 
خ واقعی عرضه می شود کثر قیمت ها باالتر از نر کاال ندارد چون ا
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فروشگاه های  در  اجناس  »قیمت  می کند  اضافه  او 
متفاوت  خیلی  محلی  فروشگاه های  با  زنجیره ای 
گاهی اوقات مشاهده می کنم برخی محصوالت  است. 
مانند پوشک بچه، بدون تبلیغات، در فروشگاه های 
ولی  می شود  عرضه  تومان  هزار   5۷ قیمت  به  محلی 
تبلیغات،  کلی  با  هم  آن  هایپرمارکت،  در  کاال  همین 
می رسد.  فروش  به  تومان  هزار   65 تا   60 بین 
کنسروها،  مانند  جزئی تر  محصوالت  برخی  البته 
زنجیره ای  فروشگاه های  در  و...  لبنیات  ادویه جات، 
گاهی  با تخفیف های خوبی عرضه می شود. همچنین 
نوشیدنی ها  مانند  خاص  محصوالت  برخی  اوقات 
و  نمی شود  توزیع  محلی  فروشگاه های  در  خوبی  به 
کرد؛  تهیه  هایپرها  از  را  آن  می توان  جهت  همین  به 
استفاده  به  ما  ترغیب  موجب  مساله  این  نتیجه  در 
در  که  کیفیتی  با محصوالت  خرید  برای  هایپرها  از 

سوپرهای محلی وجود ندارد، می شود«. 
کاالهای  مجموعه  خرید  »برای  می کند  بیان  مهدی 
زنجیره ای  فروشگاه های  از  می کنیم  تالش  مختلف 
همه  معموال  هایپرها  به  مراجعه  با  کنیم.  خرید 
فرصت  که  زمانی  اما  می کنیم  تهیه  آن  از  را  اجناس 
به  گر  ا کرد.  خواهیم  خرید  محلی  فروشگاه  از  نباشد، 

هایپر برویم، خرید ما بدون محدودیت خواهد بود«.
او به اعتماد به عنوان یک عنصر مهم در جلب مشتری 
برخی  خریداری  عدم  »ریشه  می گوید  و  می کند  اشاره 
نهفته  فروشنده  به  اعتماد  در  هایپرها،  از  محصوالت 
این  در  میوه  محصول  معموال  نمونه  عنوان  به  است. 
و  می شود  عرضه  بسته بندی  صورت  به  مجموعه ها 
قیمت باالتری نسبت به فروشگاه های محلی دارد. برخی 
از شهروندان هم به دلیل اینکه سلیقه خاصی دارند، از 
فروشگاه های خاصی خرید می کنند چون به محصول 
برای  حال  عین  در  دارند.  بیشتری  اعتماد  فروشنده  و 
کاالی خاص مدنظرم را از فروشگاه  که  من پیش آمده 
مانند  کاالها  برخی  کنم. در خرید  زنجیره ای خریداری 
گوشت، اعتماد به یک فروشنده خاص موجب می شود، 
مردم آن را به فروشگاه زنجیره ای ترجیح می دهند. البته 
خرید  برای  زنجیره ای  فروشگاه های  از  برخی  در  امروز 

همین محصوالت خاص مشتریان زیادی وجود دارد«.

فرهنگ استفاده از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای 
در حال نهادینه شدن است

توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  غفوری مقدم،  علی 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت 

و  بزرگ  فروشگاه های  تعداد  به  اشاره  با  رضوی، 
زنجیره ای فعال در استان می گوید »در حال حاضر در 
که یکی  گروه فروشگاه فعال است  سطح استان ما 2 
فروشگاه های زنجیره ای و دیگری فروشگاه های بزرگ 
کشور فعال  است. در حال حاضر ۱0 فروشگاه بزرگ در 
کنون  است که در استان ما ۱60 شعبه دارد. همچنین تا
و  بزرگ  فروشگاه های  فعالیت  برای  پروانه  مورد   45
دیگر  مورد   ۳4 و  شده  صادر  استان  در  منظوره  چند 
دارد«. قرار  پروانه  صدور  برای  پیگیری  مرحله  در  نیز 
زنجیره ای  »فروشگاه های  می دهد  ادامه  او 
که امتیازاتی برای آن ایجاد می کند.  گی هایی دارد  ویژ
به  را  خود  اجناس  فروشگاه ها  این  نمونه  عنوان  به 
با  صورت عمده خریداری می کنند و به همین جهت 
را دریافت می کنند  کاالها  شرایط قیمتی مناسب تری 
با  می توانند  رقابتی  فضای  یک  در  دلیل  همین  به  و 
کاالهای خود را به فروش رسانند و  قیمت پایین تری 
این  تخفیفات  اینکه  دهند.  ارائه  تخفیف  تبلیغات  با 
تطابق دارد، مساله  واقعیت  با  تا چه حد  فروشگاه ها 
و  بزرگ  فروشگاه های  کلی  به طور  اما  است  دیگری 

زنجیره ای امکان ارائه تخفیف دارد«. 
فرهنگ  دیگر  طرف  »از  می کند  تصریح  مقدم  غفوری 
نهادینه  حال  در  زنجیره ای  فروشگاه های  از  خرید 
از  می دهند  ترجیح  مردم  از  گروه هایی  و  است  شدن 
کنند. به همین  کاالی خود را خریداری  یک فروشگاه 
برخوردار  نسبی  استقبال  از  فروشگاه ها  این  جهت 
بوده است. در واقع مشتریان این فروشگاه ها از اقشار 
که از آن صورت  مختلف شهروندان بوده و خریدهایی 
کلی  به طور  نیست.  منطقه ای  و  محلی  می گیرد، 
زنجیره ای  و  بزرگ  فروشگاه های  از  نسبی  استقبال 
آن  شعب  شده  موجب  موضوع  همین  و  دارد  وجود 

کند«.  گسترش پیدا 
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
کید دارد »باید توجه  معدن و تجارت خراسان رضوی تا
از  زنجیره ای  و  بزرگ  فروشگاه های  گسترش  داشت 
سیاست های وزارتخانه است چون افزایش واحدهای 
حال  در  نیست.  موجود  شبکه  نفع  به  خرده فروشی 
صنفی  واحدهای  از  گسترده  شبکه ای  با  ما  حاضر 
گسترش بیش از حد آن به شبکه  که  مواجه هستیم 
است  بهتر  بنابراین  می زند.  ضربه  موجود  واحدهای 
کمک به موجودیت و بقای واحدهای موجود،  برای 
البته  باشد.  صنفی  واحدهای  نظر  مد  مساله  این 
نظر  از  صنفی  واحدهای  گسترش  برای  محدودیتی 

قانون وجود ندارد«.
نیاز  مورد  متراژ  برای  مصوب  ضوابط  خصوص  در  او 
برای فعالیت یک فروشگاه بزرگ یا زنجیره ای می گوید 
واحدها  این  فعالیت  از  که  سالی  چند  طول  »در 
می گذرد، اصالحاتی در آیین نامه مربوط به آن صورت 
فعالیت  برای  الزم  متراژ  اساس،  این  بر  است.  گرفته 
فروشگاه های بزرگ حداقل ۱000 و برای فروشگاه های 
گرفته شده است.  زنجیره ای حداقل 200 متر در نظر 
رعایت  بدون  می رسد  نظر  به  بعید  حاضر  حال  در 
کشوری  از سوی اتحادیه  متراژ مد نظر مجوز فعالیت 

فروشگاه های زنجیره ای صادر شده باشد. 

که   کلی به نظر می رسد در دنیای امروز  به طور 
موازات  به  شده،  سریع تر  زندگی  ضرب آهنگ 
یافته  تغییر  نیز  خدمات رسانی ها  شکل  و  سرعت  آن، 
گاه در حال  که به طور ناخودآ است. این اتفاقی است 
مبنای  بر  بزرگ  شهرهای  مدیریت  است.  دادن  خ  ر
سرعت و بهبود فرایندها تعریف شده و فروشگاه های 
بزرگ و زنجیره ای نمونه ای از همین بهبود فرایندهای 
مجموعه هایی  چنین  است.  شهرنشینی  زندگی 
کمک  شهروندان  به  زمان  صرفه جویی  در  می تواند 

کند. زیادی 
توسعه  زنجیره ای  و  بزرگ  فروشگاه های  خوشبختانه 
کم کم  و  داشته  رضوی  خراسان  و  مشهد  در  خوبی 
امروز  است.  کرده  باز  مردم  دل  در  را  خود  جای 
نزده  فروشگاه ها  این  به  سری  که  نیست  شهروندی 
کی  حا نیز  زنجیره ای  فروشگاه های  توسعه  باشد. 
مجموعه ها  این  از  خوبی  استقبال  که  است  این  از 
در  جنس  این  از  بزرگی  فروشگاه های  هنوز  و  می شود 

صف دریافت مجوز و پروانه فعالیت قرار دارند. 
جدایی ناپذیر  بخشی  زنجیره ای  فروشگاه های  امروز 
برقرار  خوبی  ارتباط  آن  با  نیز  مردم  و  شده  مشهد  از 
به  تبدیل  برای مشهد  که می تواند  ارتباطی  کرده اند. 
یک فرصت شود. در واقع جذابیت های فروشگاه های 
زنجیره ای و هایپرها می تواند در بلندمدت به جذب 
تاثیرات  از  مساله  این  کند.  شایانی  کمک  گردشگر 
زنجیره ای است؛  و  بزرگ  فروشگاه های  توسعه  ثاونیه 
در  مجموعه هایی  چنین  توسعه  جهت  همین  به 

شهری مانند مشهد امری ضروری است.

 فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای توسعه خوبی 
کم کم  در مشهد و خراسان رضوی داشته و 

کرده است. امروز  جای خود را در دل مردم باز 
که سری به این فروشگاه ها  شهروندی نیست 

نزده باشد. توسعه فروشگاه های زنجیره ای 
که استقبال خوبی از  کی از این است  نیز حا

این مجموعه ها می شود و هنوز فروشگاه های 
بزرگی از این جنس در صف دریافت مجوز و 

پروانه فعالیت قرار دارند
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گفت وگو
پای صحبت همراهان اتاق اصناف

پلیـــس خراســـان رضـــوی در برقـــراری نظـــم و امنیـــت 
چـــه جایگاهـــی دارد؟

بـــه عنـــوان خـــادم نظـــم و  پلیـــس خراســـان رضـــوی 
امنیـــت در حریـــم مقـــدس حـــرم مطهـــر امـــام رئـــوف، 
اســـتان  سراســـر  در  همچنیـــن  و  رضـــا)ع(  حضـــرت 
مســـئولیتی خطیـــر و تکلیفـــی ســـنگین برعهـــده دارد 
کـــه بـــا توجـــه بـــه حضـــور میلیونـــی زائـــران و شـــرایط 
از شـــرایط  ایـــن منطقـــه  کـــه در  و موقعیـــت خاصـــی 
شـــهر  کالن  حاشـــیه  و  شـــهری  زیرســـاخت های 
ــتان  ــور افغانسـ کشـ ــا 2  ــایگی بـ ــا همسـ ــه تـ گرفتـ ــهد  مشـ
ویـــژه ای  اهمیـــت  و  حساســـیت  از  ترکمنســـتان  و 

می شـــود.  برخـــوردار 
امـــروز در شـــهر مقـــدس مشـــهد  آنچـــه  خوشـــبختانه 
نظـــم  هســـتیم  شـــاهد  رضـــوی  خراســـان  اســـتان  و 
بـــه  کـــه  اســـت  شایســـته ای  و  مطلـــوب  امنیـــت  و 
گاهانـــه شـــهروندان فهیـــم  پشـــتوانه همکاری هـــای آ
ذی قیمـــت  ســـرمایه های  عنـــوان  بـــه  قانون مـــدار  و 
پاســـخ گو،  پلیـــس  روزآمـــدی  همچنیـــن  و  اجتماعـــی 

اســـت.  شـــده  حاصـــل 

آحـــاد  بـــا  را  تعامـــل  بیشـــترین  انتظامـــی  نیـــروی 
مختلـــف مـــردم داشـــته و در واقـــع مأمـــن و پناهـــگاه 
در  پلیـــس  اســـت،  امنیتـــی  حوزه هـــای  در  مـــردم 
راســـتای ایجـــاد و تحکیـــم ایـــن اعتمـــاد دوســـویه چـــه 

می دانـــد؟ مؤثـــر  را  اقداماتـــی 
گام هـــای زیربنایـــی بـــرای  ـــس در ســـال های اخیـــر  پلی
کارآمـــد، اجـــرای نظـــم  خدمـــت صادقانـــه، حضـــور مؤثـــر، 
و انضبـــاط اجتماعـــی برداشـــته و رویکردهـــای جامعـــه 
کنـــار روزآمـــدی، بهـــره وری از فن آوری هـــای  محـــوری در 
تســـهیم  بـــرای  همگانـــی  آموزش هـــای  و  پیشـــرفته 
ــد امنیـــت،  ــهروندی در تولیـ ــای نقـــش شـ دانـــش و ایفـ
ــویه پلیـــس و مـــردم را بـــه حـــد  ــاد دو سـ ــته اعتمـ توانسـ

اعـــالی خـــود محقـــق ســـازد.
امنیـــت بـــه پشـــتوانه ایـــن مشـــارکت های همگانـــی و 
تعامـــالت اجتماعـــی برقـــرار شـــده اســـت و ایـــن اصـــل از 

رویکردهـــای اجتماعـــی محســـوب می شـــود.
کارکنـــان نیـــروی انتظامـــی  کل قـــوا،  فرمانـــده معظـــم 
ــم  ــد و امیدواریـ ــبیل ا..." خواندنـ ــی سـ ــدان فـ را "مجاهـ
بـــا همدلـــی و تـــالش و اهتمـــام جـــدی و بـــه پشـــتوانه 
وظایـــف  بـــه  اجتماعـــی  ســـرمایه های  از  بهره منـــدی 

ــم.  کنیـ ــل  ــتگی عمـ ــی و شایسـ ــه خوبـ ــود بـ خـ

و  اصنـــاف  از  انتظاراتـــی  چـــه  انتظامـــی  نیـــروی 
کشـــورمان درگیـــر  کـــه  کنونـــی  بازاریـــان در برهـــه زمانـــی 
تحریم هـــای ظالمانـــه و مشـــکالت اقتصـــادی اســـت، 
دارد و اصنـــاف چـــه نقشـــی را بایـــد در ایـــن زمینـــه 

ــد؟ ــا نمایـ ایفـ
اصنـــاف بـــازوان پرتـــوان پلیـــس هوشـــمند اســـت، در 
کلیـــدی  و  مهـــم  بســـیار  نکتـــه  یـــک  امنیـــت  عرصـــه 
کـــه "اصنـــاف" بـــازوان پرتـــوان  وجـــود دارد و آن ایـــن 
پلیـــس هوشـــمند و زیربنـــای امنیـــت پایـــدار هســـتند 
مختلـــف،  شـــرایط  و  بی شـــمار  موقعیت هـــای  در  و 
همـــکاری و پشـــتیبانی و همگامـــی ایـــن ســـنگرداران 
ـــه  جبهـــه تولیـــد و خودکفایـــی ثبـــات نظـــم و امنیـــت را ب
ارمغـــان خواهـــدآورد. حفـــظ روحیـــه جهـــادی و انقالبـــی 
کـــه نیـــروی انتظامـــی و  در انجـــام وظایـــف و تکالیفـــی 
و  اســـت  ضـــروری  بســـیار  دارنـــد  برعهـــده  اصنـــاف 
امیدواریـــم در ایـــن عرصـــه و بـــه عنـــوان خادمـــان نظـــم 
ــزاری الیـــق  ــم بیـــش از پیـــش خدمتگـ و امنیـــت بتوانیـ
و شایســـته بـــرای زائـــران و مجـــاوران بـــارگاه ملکوتـــی 
ثامن الحجـــج آقـــا علـــی ابـــن موســـی الرضـــا )ع( باشـــیم. 

عملکـــرد مـــردم و بـــه ویـــژه اصنـــاف را در همـــکاری 
انتظامـــی در خصـــوص تولیـــد  نیـــروی  بـــا  و تعامـــل 

می نماییـــد؟ ارزیابـــی  چگونـــه  امنیـــت 
و  تعامـــل  حاصـــل  و  اجتماعـــی  محصولـــی  امنیـــت 
ـــاروری  ـــد، ب ـــد تولی ـــت. فرآین ـــه اس ـــاد جامع ـــارکت آح مش
کـــه  و رشـــدو شـــکوفایی پایـــدار ایـــن محصـــول حیاتـــی 
از آن بـــه عنـــوان نعمتـــی بـــزرگ یـــاد می شـــود، ملـــت 
ایـــران اســـالمی بـــا الهـــام از درس هـــای نهضـــت عاشـــورا 
از  امـــر خـــود جانفشـــانی و  بـــه فرمـــان ولـــی  گـــوش  و 

کردنـــد.  زیـــادی  حماســـی  خودگذشـــتگی های 
ایـــن ملـــت آزاده پـــس از پیـــروزی شـــکوهمند انقـــالب 
اســـالمی و ۸ ســـال دفـــاع مقـــدس همچنـــان در ســـنگر 
دفـــاع از حریـــم ارزش هـــای اســـالمی، والیـــی و انقالبـــی 
کـــه امـــروز می بینیـــم  خـــود ثابـــت قـــدم ماندنـــد، تـــا جایـــی 
در جبهـــه جنـــگ هوشـــمندانه و مقابلـــه بـــا هجمه هـــای 
و  مجـــازی  فضـــای  در  دشـــمنی ها  تهدیـــد  و  خطـــر 
کرده انـــد. زمین گیـــر  را  غافـــل  دشـــمنان  حقیقـــی 
آن  در  جنـــگ  آتـــش  کـــه  منطقـــه ای  در  مـــا  کشـــور 
کانـــون بحـــران و آســـیب از نظـــم  برافروختـــه شـــده و در 
کـــه نمـــادی از  و امنیـــت بی بدیلـــی برخـــوردار اســـت 
شـــکوفایی ارزش هـــای اســـالمی، انقالبـــی و پایـــداری 

می شـــود.  محســـوب  مقـــدس  نظـــام  ایـــن 
کشـــور وارث ومالـــک انقـــالب هســـتند و  مـــردم در ایـــن 
در تمامـــی صحنه هـــای مختلـــف حماسه ســـاز جریـــان 

سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی چند سالی فرمانده یگان ویژه خراسان رضوی بود و پس از آن فرماندهی  
انتظامی مشهد را عهده دارشد، وی سپس جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی و فرمانده مرزبانی 
استان خراسان رضوی شد، پس از آن تحت جانشین فرماندهی مرزبانی جمهوری اسالمی ایران به تهران 

کرد و منشاء خدمات و تحوالت زیادی بود. عظیمت 
را  بارگاه منور رضوی  افتخار خدمتگذاری در  تا همچنان  گشت  باز گذشته مجددا به خراسان رضوی  سال 
با قوه  که  بارزترین صفت این فرمانده مردمی این است  انتظامی استان داشته باشد،  به عنوان فرمانده 
سرزمینی منطقه کامال آشنایی داشته و در حوزه های شهری و مرزی اشراف کامل به موضوعات مربوطه دارد.
کارکنان روحیه تعامل و همکاری را حفظ نموده و در رویکرد اجتماعی  او همچنان با مردم در ارتباط است و با 
کارآمدی، توسعه و  بر روزآمدی،  از ظرفیت های بی بدیل و متنوع سرمایه های اجتماعی  پلیس و استفاده 

کید دارد. کارکنان و حرفه ای گرایی برای پلیس هوشمند رضوی تأ تعالی رفتار 
گفت وگویی صمیمانه  کنار سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی به  در 
نشستیم تا از اهداف و برنامه های پلیس خراسان رضوی در شهر مشهد در جوار مضجع شریف آقای علی 

گفت وگو را در ادامه می خوانید:  ابن موسی الرضا )ع( برایمان سخن بگوید. مشروح این 

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی بیان داشت:

اصناف بازوان پرتوان پلیس هوشمند

"اصناف" بازوان پرتوان پلیس هوشمند و زیربنای امنیت 
پایدار هستند و در موقعیت های بی شمار و شرایط مختلف، 
همکاری و پشتیبانی و همگامی این سنگرداران جبهه تولید 
و خودکفایی ثبات نظم و امنیت را به ارمغان خواهدآورد
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گاهانه زائران و مجاروان بارگاه  خوشبختانه در استان خراسان رضوی به پشتوانه حمایت های دستگاه قضایی و همکاری آ
گام های زیربنایی مهمی در زمینه ارتقاء نظم  ملکوتی ثامن الحجج و از همه مهمتر همگامی اصناف و صاحبان حرف و تولید 
گسترده و مستمر انتظامی و ترافیکی در مناسبت های  ح های  و امنیت عمومی برداشته شده است و آنچه امروز با اجرای طر
مختلف، سوگواری های میلیونی محرم و صفر و دیگر مراسم و اعیاد شاهد آن هستیم نظم و انضباط شایسته و نیکوست

یاوه گویی هـــای  بـــر  چیرگـــی  و  بردشـــمنان  پیـــروزی 
بوده انـــد.  زورگـــو  اســـتکبارگران 

و  پشـــتیبانی  بـــه  مـــا  جامعـــه  در  اجتماعـــی  پلیـــس 
همچنیـــن  و  قانون مـــدار  و  فهیـــم  مـــردم  همگامـــی 
متخصـــص  و  متعهـــد  رســـانه های  حمایت هـــای 
برنامه هـــای  و  اســـت  قانـــون  و  نظـــم  مجـــری 
افزایـــش آموزش هـــای همگانـــی  بـــرای  را  گســـترده ای 
اصولـــی، اطالع رســـانی شـــفاف و صریـــح و همچنیـــن 
کثـــری از تـــوان علمـــی و عملیاتـــی بـــر  بهره بـــرداری حدا
کار  ـــی و پژوهـــش محـــوری در دســـتور  ـــه دانـــش بنیان پای

اســـت.  قـــرار داده  خـــود 
اینـــک پلیـــس می کوشـــد یـــار مهربـــان و امیـــن مـــردم 
گرفتـــه  کـــه بـــر دوش  باشـــد و بـــه تکالیـــف و مســـئولیتی 
کنـــد در ایـــن عرصـــه رویکـــرد  شایســـته و نیکـــو عمـــل 
ــاد،  ــون اعتمـ ــری چـ ــا عناصـ ــوری پلیـــس بـ ــه محـ جامعـ
و  تنیـــده  هـــم  در  و...  ارتباطـــات  توســـعه  مشـــارکت، 
پیونـــد پلیـــس و مـــردم در ایـــن قاعـــده در دو بعـــد نظـــری 
و علمـــی راهگشـــای بســـیاری از مشـــکالت و بســـتر ســـاز 

تأمیـــن امنیـــت اجتماعـــی پایـــدار اســـت. 

هـــدف از شـــعار هفتـــه بزرگداشـــت نیـــروی انتظامـــی 
"پلیـــس هوشـــمند، امیـــن مـــردم" چیســـت؟

فعالیـــت پلیـــس جامعـــه محـــور بـــر پیـــش بینی هـــای 
ــور  ــرای تبلـ ــی بـ کارشناسـ ــات  ــر مطالعـ ــی بـ ــی مبتنـ علمـ
از  گاهانـــه  آ پیشـــگیری  همچنیـــن  و  "روزآمـــدی" 
جرایـــم  تخصصـــی  و  علمـــی  پیگیـــری  و  جـــرم  وقـــوع 
مؤثـــر"  "کارآمـــدی  اثبـــات  منظـــور  بـــه  بزهکاری هـــا  و 
اســـتوار اســـت و آنچـــه ایـــن رســـالت خطیـــر را از اهمیـــت 
بیـــش از پیـــش برخـــوردار می ســـازد، ضـــرورت همگامـــی 
اطالعاتـــی  پیشـــرفته  فن آوری هـــای  از  بهره منـــدی  و 
کـــه زمینـــه مواجهـــه و مقابلـــه هوشـــمندانه بـــا  اســـت 

جـــرم، بـــزه و آســـیب را فراهـــم می ســـازد. 

در  جنابعالـــی  متانـــت  و  صبـــر  از  تشـــکر  ضمـــن 
پاســـخ گویی بـــه ســـواالت، خوشـــحال خواهیـــم شـــد 

بشـــنویم؟ را  شـــما  پایانـــی  ســـخن 
ـــه پشـــتوانه  خوشـــبختانه در اســـتان خراســـان رضـــوی ب
گاهانـــه  حمایت هـــای دســـتگاه قضایـــی و همـــکاری آ
زائـــران و مجـــاروان بـــارگاه ملکوتـــی ثامن الحجـــج و از 
همـــه مهمتـــر همگامـــی اصنـــاف و صاحبـــان حـــرف و 
ارتقـــاء  زیربنایـــی مهمـــی در زمینـــه  گام هـــای  تولیـــد 
و  اســـت  شـــده  برداشـــته  عمومـــی  امنیـــت  و  نظـــم 
گســـترده و مســـتمر  ح هـــای  آنچـــه امـــروز بـــا اجـــرای طر
مختلـــف،  مناســـبت های  در  ترافیکـــی  و  انتظامـــی 

ـــی محـــرم و صفـــر و دیگـــر مراســـم  ســـوگواری های میلیون
و اعیـــاد شـــاهد آن هســـتیم نظـــم و انضبـــاط شایســـته 

و نیکوســـت. 
کـــه یادآورشـــدم مشـــهد مقـــدس ســـاالنه  همانگونـــه 
ایـــن  گـــر  ا و  اســـت  زائـــر  میلیـــون   ۳0 حـــدود  میزبـــان 
همدلی هـــا و تعامـــالت اجتماعـــی وجـــود نداشـــت، از 
کشـــورمان  کـــه امـــروز در ایـــن خطـــه از  نظـــم و امنیتـــی 

نمی شـــدیم.  بهره منـــد  رســـیده  شـــکوفایی  بـــه 
و بـــار دیگـــر از تـــالش همدلـــی وحـــدت بخـــش، ایفـــاء 
والیـــی  و  انقالبـــی  نـــگاه  و  ارزشـــمند  و  مؤثـــر  نقـــش 
ارزشـــی شـــهر مقـــدس  بازاریـــان متعهـــد و  اصنـــاف و 
کـــه از خـــوان لطـــف و  مشـــهد و اســـتان خراســـان رضـــوی 
مرحمـــت و عنایـــا ولـــی نعمتمـــان حضـــرت امـــام رضـــا)ع( 
بهره منـــد بـــوده و میزبانـــان واقعـــی زائـــران بـــارگاه نـــور و 
بـــرای  و  معرفـــت هســـتند، تقدیـــر و تشـــکر می کنیـــم 
گرامی شـــان آرزوی  همـــه ایـــن عزیـــزان و خانواده هـــای 

کامیابـــی داریـــم.  موفقیـــت روزافـــزون و بهـــروزی و 

گام های زیربنایی  پلیس در سال های اخیر 
کارآمد،  برای خدمت صادقانه، حضور مؤثر، 

اجرای نظم و انضباط اجتماعی برداشته 
کنار  و رویکردهای جامعه محوری در 

روزآمدی، بهره وری از فن آوری های پیشرفته 
و آموزش های همگانی برای تسهیم دانش 
و ایفای نقش شهروندی در تولید امنیت، 

توانسته اعتماد دو سویه پلیس و مردم را به 
حد اعالی خود محقق سازد
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فرادید
فناوری و توسعه

لزوم همکاری پارک علم و 
فناوری با اتاق اصناف

مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
عمده  هنوز  که  آنجا  از  گفت: 
صورت  به  را  خود  خرید  مردم 
چندان  و  داده  انجام  سنتی 
ملموس  آنها  برای  مجازی  فضای  طریق  از  خرید 
ترویج  برای  صنوف  کاری  کم  است  ممکن  یا  نیست 
حوزه  این  به  مردم  کمتر  گرایش  باعث  آنالین  خرید 
شده باشد، اتصال حوزه اصناف به فناوری اطالعات 

کامل محقق نشده است. به طور 
فناوری  حوزه  به  اصناف  اتصال  افزود:  بنانژاد  محمود 
اطالعات و ارتباطات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، 
کما اینکه اغلب صنوف به ویژه صنوف توزیعی و خدماتی 
مباحث  و  شده  متصل  اطالعات  فناوری  حوزه  به 
می کنند. دنبال  طریق  این  از  را  مارکتینگ  به  مربوط 
متعدد  اپلیکیشن های  باالی  تمایل  کرد:  بیان  وی 
ارائه  قالب  در  می تواند  صنوف  با  همکاری  برای 
هرچند  یابد،  تحقق  صنفی  واحدهای  به  مشاوره 
متقاضی  که  نرم افزارهایی  و  اپلیکیشن ها  تعداد 
این  و  است  زیاد  بسیار  هستند،  اصناف  با  همکاری 
را  آنها  با  همکاری  خصوص  در  تصمیم گیری  موضوع 

کرده است. مشکل 
بنانژاد اضافه کرد: اپلیکیشن هایی که عمدتا به اصناف 
بدون  نیست،  هم  کم  تعدادشان  و  می کنند  مراجعه 
نیازمندی های  شناخت  و  هدف  جامعه  از  شناخت 

گردیده اند. جامعه صنفی طراحی و تولید 
داشت:  اظهار  ایران  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
دریافت  یا  خرید  به  زیادی  اطمینان  هنوز  مردم 
خدمات از طریق فضای مجازی ندارند لذا باید بستر 
ایجاد  نظارتی  دستگاه های  طریق  از  اطمینان  این 
برای فروشگاه ها  الکترونیکی  شود، صرف صدور نماد 
و شرکت های صنفی از سوی سازمان صنعت، معدن 
برای  ویژه ای  ناظر  باید  بلکه  نیست  کافی  تجارت  و 
این موضوع پیش بینی شود تا ضریب اطمینان مردم 
طریق  از  آنالین  خرید  یا  خدمات  دریافت  به  نسبت 

فضای مجازی باال رود.
گفت: این نهاد، وظیفه ای  رئیس اتاق اصناف مشهد 
برای  نرم افزار  یا  اپلیکیشن  یک  تهیه  خصوص  در 
را  بخش  این  به  صنوف  اتصال  اما  ندارد  صنوف 
ضروری می داند لذا همکاری پارک علم و فناوری برای 
نیاز  پاسخ گوی  بتوانند  که  شتاب دهنده هایی  معرفی 

اصناف باشند را خواستار است.

اپلیکیشن مؤثرترین راه برای 
توسعه بازار هدف

دراین بــاره  هاشــمی  مهنــدس 
بــا  گفــت:  مــا  خبرنــگار  بــه 
توســعه رشــته صنعــت فنــاوری 
اطالعــات در ایــران و با اســتفاده 
از توانایی هــای موجــود در شــرکت های دانش بنیــان، 
وب ســایت های  و  موبایلــی  نرم افزارهــای  از  اســتفاده 
کاتالوگــی بــرای معرفــی و ارتبــاط مســتقیم بــا مخاطبــان 
تمــام  دســترس  در  ســهولت  بــه  هــدف  مشــتریان  و 

گرفتــه اســت. کارهــا قــرار  کســب و  صاحبــان ایــن 
برای  را  فرصتی  بستر  این  افزود:  سید حسن هاشمی 
کرده است تا بتوانند محصوالت  اصناف مختلف ایجاد 
کمترین هزینه و سریعترین زمان  و خدمات خود را با 
و  هوشمندانه  معرفی  با  و  گذاشته  نمایش  به  ممکن 
هدفمند، مخاطبان و بازار بالقوه خود را به طور دقیق 
بالفعل  مشتریان  به  را  آنها  و  داده  قرار  هدف  مورد 

تبدیل نمایند.
کرد: بازاریابی مستقیم و حضوری برای ارائه  وی بیان 
اعتماد  عدم  همچنین  و  اطالعات  فناوری  خدمات 
به  تمایل  و  موبایلی  نرم افزارهای  مالکان  به  صنوف 
از طریق خود، دو  و سفارشی  اختصاصی  بستر  ایجاد 
هزینه های  رفتن  باال  و  سود  کاهش  در  مؤثر  عامل 
که  شرکت ها و صاحبان نرم افزارهای موبایلی می  شود 
به  آنها  برای  را  در مجموع صرف هزینه  های مضاعف 

ارمغان خواهد آورد.
و  بزرگترین  که  موضوع  این  به  توجه  گفت:  هاشمی 
حاضر  حال  در  بازاریابی  و  تبلیغات  ابزار  گیرترین  فرا

شبکه های  و  موبایلی  وب،  تحت  نرم افزارهای 
اجتماعی می باشند و فاصله نزدیکترین نقطه ارتباطی 
دنیای مجازی در بین مردم به اندازه یک بند انگشت 
کلیک در تلفن همراه است لذا مؤثرترین  و متاثر از یک 
از  استفاده  اصناف  برای  هدف  بازار  توسعه  برای  راه 

این ابزار قدرتمند است.

80 استارتاپ ظرفیت 
بی بدیل مشهد برای ارائه 

خدمات به صنوف
استارتاپ های  دبیرخانه  رئیس 
گفت: هم اینک  خراسان رضوی 
زیر  مشهد  در  شتاب دهنده   ۱۳
نظر این دبیرخانه فعالیت دارند و همچنین ۸0 استارتاپ 

در پارک علم وفناوری خراسان مستقر هستند.
به طور  شتاب دهنده  هر  کرد:  اضافه  جاهدی  علی 
که عمده آنها  متوسط چهار استارتاپ در اختیار دارد 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات فعال هستند و 

خدمات خود را از طریق اپلیکیشن ها ارائه می دهند.
مدیر مرکز رشد آی سی تی پارک علم و فناوری خراسان 
گفت: اتصال اصناف به فناوری اطالعات و به روزرسانی 
اتاق  بین  بیشتر  تعامل  مستلزم  حوزه  این  در  صنوف 

اصناف و پارک علم و فناوری است.
طریق  از  می توانند  شتاب دهنده ها  افزود:  جاهدی 
فناوری  حوزه  در  اصناف  یاری گر  خود  استارتاپ های 

اطالعات و اتصال به فضای مجازی باشند.
اتاق  بین  همکاری  و  تعامل  برقراری  کرد:  بیان  وی 
اصناف و پارک علم و فناوری خراسان نیازمند برگزاری 
نشست مشترکی است تا ظرفیت ها و نیازهای دو طرف 
این حوزه اعالم شود و سپس نسبت به چگونگی  در 

کار، مباحث   با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش دامنه فعالیت استارتاپ ها در حوزه کسب و 
مرتبط با بازار به تدریج در حال خروج از حالت سنتی خود بوده و به نظر می رسد در آینده نزدیک صنوف 
کنند. رسوخ  گسترده در فضای مجازی فعالیت  از دست داده و به صورت  را  کنونی خود  شکل و شمایل 
گسترش این حوزه  کار یک واقعیت انکارناپذیر است و نمی توان سرعت  کسب و  فناوری اطالعات به عرصه 
اپلیکیشن هایی  از طریق  این حوزه  به  اتصال  نیز در پی  لذا خواه  ناخواه صنوف  گرفت،  نادیده  را  بازار  در 
را برای صاحبان واحدهای صنفی  آنها  انتخاب بهترین  آنها افزوده شده و  بر تعداد  که روز به روز  هستند 
که همکاری اصناف با استارتاپ ها ضابطه مند شوند، صاحبان صنوف  کرده است. در صورتی  دچار مشکل 
کار رهایی  کسب و  از این سردرگمی برای بهره گیری مناسب از ظرفیت اپلیکیشن ها به منظور توسعه فضای 

یافته و بهتر می توانند در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.

اتصـــال اصناف به حوزه فنـــاوری اطالعات و ارتباطات اجتناب ناپذیر اســـت

گرهای کسب و کار در فضای مجازی اما و ا
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شتاب دهنده ها  و  استارتاپ ها  خدمات  دریافت 
گردد. تصمیم گیری  دانش بنیان  شرکت های  یا 
مدیر مرکز رشد آی سی تی پارک علم و فناوری خراسان 
بین  بیشتر  تعامل  برقراری  صورت  در  داشت:  اظهار 
به  اقدام  پارک  فناوری،  و  علم  پارک  و  اصناف  اتاق 
مخاطب  که  کرد  خواهد  استارتاپ هایی  فراخوان 
نیز  اصناف  اتاق  دیگر  سوی  از  هستند،  صنوف  آنها 
می تواند این فراخوان را در خصوص واحدهای صنفی 

که نیاز به اپلیکیشن دارند، انجام دهد.
که این تعامل به صورت رسمی  وی ادامه داد: زمانی 
گیرد، پارک علم و فناوری اقدام به اعتبارسنجی  شکل 
که  کرد  خواهد  شتاب دهنده هایی  و  استارتاپ ها 
خواهان ارائه خدمات به اصناف هستند و در نهایت 
برای  و  شناسایی  کارآمدتر  و  معتبرتر  اپلیکیشن های 

همکاری با اصناف سازماندهی می شوند.
گفت:  رئیس دبیرخانه استارتاپ های خراسان رضوی 
که استارتاپ ها و شتاب دهنده ها اعتبارسنجی  زمانی 
و برای همکاری با صنوف سازماندهی شدند، اعمال 
راحتر  صنوف  به  ویژه  امتیازهای  دادن  یا  تخفیف ها 

قابل انجام خواهد بود.
که اتاق اصناف مشهد همایشی  کرد  جاهدی پیشنهاد 
برای صاحبان صنوف مختلف در خصوص ضرورت اتصال 
معرفی  به  نسبت  اطالع رسانی  و  اطالعات  فناوری  به 
مشهد  شتاب دهنده های  و  استارتاپ ها  ظرفیت های 
گاه شوند. کند تا همه صنوف از این ظرفیت ها آ برگزار 

برقراری تعامل و همکاری بین اتاق اصناف
و پارک علم و فناوری خراسان نیازمند 

برگزاری نشست مشترکی است تا ظرفیت ها 
و نیازهای دو طرف در این حوزه اعالم شود 

و سپس نسبت به چگونگی دریافت خدمات 
استارتاپ ها و شتاب دهنده ها یا شرکت های 

گردد دانش بنیان تصمیم گیری 

نائب رئیسرئیس تاریخ نام اتحادیه
اول

نائب رئیس
دبیرخزانه دار دوم 

فروشندگان فرآورده های 
گوشتی، اغذیه، پیتزا و 

غذاهای فانتزی

02/03
98

ابوالقاسم
کاشفی وحدتی

حمید
اموری سرابی

محمدهادی
امینی یزدی

مهدی عظیمی
شعبانیان

مقداد
کاشفی 
وحدتی

02/08ماشین ساز و فلزتراش
98

محمد جواد
نظامی

محمد
دباغ

امیر دانشمند
نوروزیان

محمدکاظم
دولتخواه

احمد
رخنده پور

فروشندگان لوازم و
تجهیزات پزشکی، 

آزمایشگاهی و دندانپزشکی

02/09
98

مرتضی
مقدم

مهدی
مظاهری

محمد علی
فارسی

محمدمهدی
رفیعی راد

سیدحسن 
سجادی

02/10بارفروشان
98

حیدر
سامن برجی

غالمحسین
کاری

احمد
کیانی فر

غالمحسین
کدخدای گوش

محمدنقی
دوزنده

03/01رنگ و یراق آالت 
98

محسن
خیرخواه

مجید
علی خان زاده 

مهدی
علمایی

بابک
جبلی

محمدجواد 
گندمی 

فروشندگان روغن موتور، 
فیلترجات، تعویض روغن، 

شست وشو و توقفگاه خودرو

03/25
98

حامد
یزدی زاده
خرازی 

سید احسان
حبیب زاده
شجاعی

کاظم
کرمانی نژاد 

علی
بیک زاده 

مهدی
حدادی 

03/27مصالح ساختمانی
98

غالمرضا
سلطانی 

کاظم
آردی 

محمد
سپه دوست 

محمود
تفقدی 

غالمرضا
بهرامی فاز

فروشندگان مرغ، ماهی
و تخم مرغ 

03/29
98

غالمرضا
جاجرمی 

علی اکبر
نیازمند 

امیر
افتخاری مهر 

صادق
آخوند نوغانی 

سیدمحمد
هادی ترفان 

تعمیرکاران و فروشندگان 
الستیک

04/02
98

محمدکاظم
جنتی 

حمید مندگاری 
توران پشتی 

محمدرضا
باروتیان

حسن
ریاضی

سیدکاظم 
پورحسینی

چلوکباب، چلوخورشت، 
رستورانداران، کباب و 

حلیم پزان

04/04
98

حسن
امیریان

رسول
کریمی

محمداحسان
آقایی قوامی

حسین
ابراهیمی اول 

سیدمجتبی 
جاللیان
حسینی

04/11آهن آالت و صنایع پروفیل
98

محمد طیرانی
بهتری

علیرضا
جاودانی عاقل

محمدحسین
خوش نیت 

سیدمحمد
عادل 

نورمحمد
باقری

04/18شیشه و آیینه
98

محمد
خدادادی 

حسن
ظریف

محمدرضا
صفائیان

سیدجمال
مداح زاده یزدی 

محمود
شیشه چی 

05/09مصنوعات فلزی 
98

محمد فضائلی 
حسینی نژاد

کاظم
جاویدی 

مهدی
سرشار

حسین
پورایران

موسی
پورایران 

05/23کتاب و نوشت افزار
98

سید جواد
سید عباسیان 

فاطمه
ایوبی فر

هاشم
ازغندی 

علی
روان 

محمدرضا
میرفرح

سازندگان، فروشندگان و 
تعمیرکاران باطری، دینام و 

استارت

05/28
98

خلیل
مشهدی 

مجید
سالمیان

سیداکبر
اسدا... زاده 

احمد
احمدی 

آرمین
کدخدا 

ساعت سازان و
ساعت فروشان 

05/31
98

کاظم
واحدی 

سید احمد
سیدی نصب 

سعید احمدی
روحانی 

مجید 
آقاسی زاده
شعرباف 

محمود
دهقان تفتی 

فروشندگان کاالی صوت و 
تصویر 

06/24
98

سعید
عطاران 

ناصر
سلیمان زاده 

محمد
عاقلی 

حمید
روشندل

جواد
فخار ایزدی 

انتخابات 17 اتحادیه 
صنفی تحت پوشش 

اتاق اصناف مشهد طی 
شش ماهه اول سال 98 

برگزار گردید: 



شماره نهم . شهریور نودوهفت 26 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

اصناف در رسانه
نگاهی به اخبار اتاق اصناف در رسانه ها کشور

چرا صنعت چاپ مطالبه ای از اتحادیه های صنفی ندارد؟
گفت: وقتی صنف چاپ مطالبه ای از اتحادیه های صنفی  جالل ذکایی 
که  که اتحادیه هایی تشکیل می شود  نداشته باشد، نتیجه این می شود 
اعضای آن تنها دغدغه انتخاب شدن داشتند نه دغدغه صنف. 

یم
سن

ت

مصرف  حمایت  سازمان  عامل  مدیر 
کنندگان از تشکیل 4 هزار  کنندگان و تولید 
و ۳9 پرونده تخلف صنفی طی شهریور ماه 
سال جاری به ارزش ۱5۳4 میلیارد ریال در 

کشور خبر داد. سطح 
تابش  عباس  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
صنفی  تخلف  پرونده  تعداد  این  افزود: 
مشترک  گشت   446 و  هزار   9 حاصل 

کشور و استان هاست. بازرسی در سطح 

ثبت 4 هزار پرونده تخلف 
صنفی در شهریور

 

تسنیم

علی اصغر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  یوسف نژاد 
سوم  )چهارشنبه  امروز  علنی  جلسه  در 
کرد  قرائت  را  وصولی  اعالم  موارد  مهرماه(، 

ح زیر است: که به شر
در  انگلیسی  زبان  از  انحصار  رفع  ح  طر  -

کشور آموزش همگانی 
ح اصالح قانون نظام صنفی - طر

از سوی هیئت رئیسه مجلس
طرح اصالح قانون نظام
صنفی اعالم وصول شد

 

خبرگزاری مهر

فرآینـــد  در  مهـــم  منابـــع  از  یکـــی  امـــروزه 
و  اخبـــار  ســـرمایه گذاران  تصمیم گیـــری 
اطالعات منتشر شـــده از طریق شبکه های 

اســـت. اجتماعـــی 
بـــازار  در  فعـــال  اجتماعـــی  شـــبکه های 
تبـــادل  بـــرای  بســـتر  یـــک  بـــه  ســـرمایه 
تبدیـــل  اقتصـــادی  و  مالـــی  تحلیل هـــای 

. ند ه ا شـــد
بنابرایـــن شناســـایی تاثیر این شـــبکه های 
اجتماعـــی در تصمیم گیـــری افـــراد می تواند 
زمینـــه الزم را بـــرای ارائه خدمـــات مطلوب 

بـــه ســـرمایه گذاران فراهم آورد.
طی ســـالیان اخیـــر بحـــث شناســـایی تاثیر 
شـــبکه های اجتماعـــی بـــر بـــازار ســـرمایه و 
از  یکـــی  بـــه  ســـرمایه گذاران  تصمیم گیـــری 
موضوعـــات جـــذاب و مورد توجـــه در حوزه 

مالـــی رفتـــاری تبدیل شـــده اســـت.

تاثیر شبکه های اجتماعی
بر بازار سرمایه

 

روزنامه دنیای اقتصاد

همشهری

گروه مهم باید  سازمان امور مالیاتی: از ابتدای مهرماه فعاالن صنفی ۱5 
کنند کارتخوان ها به سامانه مالیاتی اقدام  برای اتصال 

گزارش همشهری، امید علی پارسا، با اشاره به مفاد آیین نامه اجرایی  به 
نصب  مشمول  مشاغل  تعیین  بر  مبنی  مستقیم  مالیات های  قانون 
کرد: براساس مصوبه اخیر، مشاغل و حرف  سامانه صندوق فروش اعالم 
امیدعلی  گفته  به  شده اند.  فروش  سامانه  نصب  مشمول  گروه   ۱5 در 
پارسا، صاحبان این مشاغل، از ابتدای سال ۱۳99به استفاده از سامانه 
و  بانکی  پرداخت  شبکه  به  متصل  پرداخت  پایانه  یعنی  فروش  صندوق 

کتور، مطابق مقررات ملزم شده اند. صدور صورتحساب فروش یا فا
صاحبان  همه  از  پارسا،  امیدعلی  از  نقل  به  ایران  مالیاتی  امور  سازمان 
با  سال جاری،  مهرماه  ابتدای  از  کرده  دعوت  مذکور  حرف  و  مشاغل 
نشانی  به  مالیاتی  امور  سازمان  الکترونیکی  عملیات  درگاه  به  مراجعه 
https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های 
کارتخوان های  یا همان  بانکی خود،  به شبکه پرداخت  پرداخت متصل 
صاحبان  مالیاتی،  امور  سازمان  رئیس کل  گفته  به  کنند.  اقدام  بانکی، 
این مشاغل می بایست هنگام مراجعه به سامانه الکترونیک مذکور، وارد 
قسمت  در  شده،  اقتصادی  شماره  ارائه  و  الکترونیک  نام  ثبت  سامانه 
کردن نام  ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی، پس از وارد 

کنند. کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام 

کارتخوان های مالیاتی الزام اصناف به نصب 
 

 

تسنیم

پلمب  کتاب  و  بی حساب  نباید  صنفی  واحد  گفت:  تهران  پلیس  رئیس 
کار برای من، پلمب یک واحد صنفی است.  شود، سخت ترین 

که مرکز فساد، تخلف و  رئیس پلیس تهران بزرگ ادامه داد: واحد صنفی 
گرانقدر و شرافتمند دارد، باالی  کسبه  با  گانه ای  جرم شود حساب جدا

کسبه درست کار هستند و قانون را رعایت می کنند. 99 درصد 

کار برای من  رئیس پلیس تهران: سخت ترین 
پلمب واحد صنفی است 

 



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 27شماره نهم . شهریور نودوهفت

سـال   اوایـل  در  کشـورمان  مناطـق  از  برخـی  در  ویرانگـر  سـیل  وقـوع  پـی  در 
بـار  کسـبه میادیـن  کمـک و همیـاری بـه مـردم ایـن مناطـق،  لـزوم  جـاری و 
کمـک هموطنـان خـود شـتافتند و ضمـن واریـز  کمـر همـت بسـته و بـه  مشـهد 
وجـوه نقـد بـه حسـاب های جـاری اعـالم شـده در حرکتـی خودجـوش و مردمـی 
نفـر  یـک  اعـزام  بـا  تـا  گرفتنـد  نقـدی تصمیـم  کمک هـای  بـا جمـع آوری مجـدد 
نماینـده بـه مکان هـای خسـارت دیـده مـورد نظـر، مبالـغ جمـع آوری شـده را در 

بازسـازی مـدارس آسـیب دیـده مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد.
گمیشـان ضمـن بررسـی و  پـس از حضـور نماینـده مـورد نظـر در مناطـق آقـال و 
مناطـق  آقـال،  پـرورش  و  آمـوزش  بـا  هماهنگـی  و  بازسـازی  هزینه هـای  بـرآورد 
محـروم و روسـتاهای دور افتاده تـر همچـون چن سـولی، سـقر، قانقرمـه، یولمـه 

گرفتنـد. خنـدان و... در اولویـت ایـن امـر قـرار 
و بـا اسـتفاده از همـکاری نیروهـای مردمـی تعـداد 9 بـاب مدرسـه در مناطق دور 
افتاده و محروم با نظارت و حضور مستقیم نماینده اعزامی پس از دو ماه تالش 
کوشـش و صـرف هزینه هـای منطقـی و ضـروری ترمیم و بازسـازی آنها به اتمام  و 
گردیدنـد.  رسـید و ایـن مـدارس بـرای سـال تحصیلـی جدیـد آمـاده بهره بـرداری 
شـایان ذکر اسـت مبلغ یک میلیارد و 406 میلیون ۳20 هزار ریال در بازسـازی 9 

گردید.  باب مدرسـه از سـوی اعضاء صنف اتحادیه بارفروشـان هزینه 
بـه  فـرم مدرسـه  لبـاس  تعـداد 42 دسـت  بازسـازی ها  ایـن  بـر  عـالوه  همچنیـن 
کـه  مبلـغ 2۸ میلیـون و 620 هـزار ریـال نیـز بـرای دانش آمـوزان دختـر یـک روسـتا 

گردیـد. مشـکالت مالـی داشـتند، تهیـه 

گزارشی از کمک های چشم گیر
اعضاء اتحادیه صنف بارفروشان مشهد

به مناطق سیل زده آقال و گمیشان

اشاره  با  پایتخت،  عمومی  امنیت  پلیس  عمومی  کن  اما بر  نظارت  معاون 
گفت: تمامی  کن عمومی،  کتابچه آئین نامه نظارت بر اما به چاپ و انتشار 
متصدیان واحدهای صنفی باید با مقررات و ضوابط صنفی آشنا باشند.این 
مقام انتظامی عنوان داشت: هیئت وزیران در جلسه روز 2۳ خرداد ماه ۱۳6۳ 
کشور این آئین نامه را در ۳۱ ماده قانونی به تصویب  بنا به پیشنهاد وزارت 
کن عمومی و تبصره بند ۳ ماده  رسانده و به استناد تبصره 2 آئین نامه اما
کلیه صنوف مشمول مقررات این آئین نامه هستند. 24 قانون نظام صنفی 

که  رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از بازداشت مأمور قالبی خبر داد 
به بهانه پخش موسیقی زنده از صاحبان واحدهای صنفی اخاذی می کرد. 
رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت افزود: دو هفته قبل خبری مبنی بر 
اخاذی از واحدهای صنفی شمال پایتخت توسط مأموران قالبی به پلیس 
امنیت تهران بزرگ واصل شد.در بررسی بیشتر توسط مأموران پایگاه یکم 
پلیس امنیت تهران بزرگ مشخص شد افرادی تحت عنوان مأمور انتظامی، 
کن و سایر ارگان ها با مراجعه به واحدهای صنفی مدعی می شوند که قادر  اما
کن عمومی و صنفی از جمله  به صدور مجوز برای برگزاری موسیقی زنده در اما
سفره خانه ها هستند و به این ترتیب از صاحبان واحدهای صنفی در شمال 
می کنند. اخاذی  تجریش  نیاوران،  فرحزاد،  درکه،  دربند،  جمله  از  تهران 

لزوم آشنایی متصدیان واحدهای صنفی با 
مقررات و ضوابط صنفی

 

خبرگزاری مهر

اخاذی از صاحبان واحدهای صنفی 
به بهانه پخش موسیقی زنده

 

خبرگزاری دانشجو

گزارش خبری



شماره نهم . شهریور نودوهفت 28 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

گزارش تصویری
اصناف به روایت تصویر

همایش بزرگداشت 2005 شهید اصناف به مناسبت هفته بسیج

همایش پلیس امنیت اصناف 16 مهر



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 29شماره نهم . شهریور نودوهفت

جلسه آموزشی بازرسان هیئت مدیره اتحادیه های صنفی

همایش پلیس امنیت اصناف 16 مهر



شماره نهم . شهریور نودوهفت 30 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

گزارش تصویری
اصناف به روایت تصویر

بازدید از مجتمع آیه ها به مناسبت هفته دفاع مقدس

برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 22 تا 29 شهریور



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 31شماره نهم . شهریور نودوهفت

بازدید از واحدهای صنفی تولیدی با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی 

برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 22 تا 29 شهریور



شماره نهم . شهریور نودوهفت 32 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

همسایه
گفت وگو با روسای اتاق های اصناف کشور

بوده  چگونه  اصناف  به  شما  ورود  و  آشنایی  نحوه 
است؟

فعالیت  به  مشغول  صنفی  فعالیت های  در  جوانی  از 
که به عنوان رئیس و  بوده ام و بیش از ۱۸ سال است 
ک فعالیت  عضو هیأت مدیره اتحادیه منسوجات در ارا
گفت از دوران نوجوانی  کلی می توان  داشته ام به طور 
در حوزه اصناف فعالیت داشته ام. عالوه بر این بیش 
نایب  و  مدیره  هیأت  عضو  عنوان  به  هم  سال   ۱۷ از 
دارم. فعالیت  مرکزی  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس 

تخصص شما در حوزه اصناف چیست؟ مهمترین 
موانع و مشکالت صنف شما در این برهه از زمان 

چیست؟
 20 از  فعالیت بیش  در حوزه منسوجات دارای سابق 
تاثیر  بیشتر  بی رویه  واردات  و  قاچاق  هستم.  سال 

منفی را در این بخش دارد.

چه تعداد اتحادیه و واحد صنفی دارید؟
برخوردار  بیشتری  رونق  از  رسته ها  کدام  فعالیت 
است؟ در استان مرکزی ۱2 اتاق اصناف، ۱۸۷ اتحادیه 
صنفی، 52 هزار واحد صنفی با اشتغال 55 هزار نفری 

فعال هستند.

کسب  پروانه های  ابطال  و  صدور   98 سال  در 
در  است؟  داشته  تغییری  چه  قبل  سال  به  نسبت 

صورت امکان علت ابطال ها را توصیف بفرمایید؟
در نیمه نخست امسال ۸۷2 پروانه در استان ابطال 
کاهش  گذشته  که در مقایسه با آمار سال  شده است 
استان شاهد هستیم.  را در  کسب  پروانه های  ابطال 
گذشته یک هزار و 2۱4 پروند ابطال شد، در  در سال 
سال جاری طی شش ماه اول یک هزار و 925 پروانه 
که سال  کسب صادره شده است این در حالی است 
گذشته در این مدت یک هزار و 540 پروانه صادر شده 

بود.

اصناف  در  اقتصادی  رونق  یا  رکود  از  شما  توصیف 
رفت  برون  برای  را  راهکاری  چه  و  است  چگونه 
در  اقتصادی  رونق  عدم  به ویژه  مشکالت  این  از 

برخی از واحدهای صنفی دارید؟ 
و  تحریم ها  تشدید  به  توجه  با  اخیر  سال های  در 
کشور داشته ایم، باعث شده  که در  افزایش قیمت ها، 
که اصناف هم از  گیرند  بسیاری از مشاغل در رکود قرار 

این قضیه مستثنی نبوده است.
واحدهای  بازار،  در  اقتصادی  رکود  وجود  دلیل  به 
ندارند،  را  مالیات  پرداخت  توانایی  درآمد  کم  صنفی 
در این شرایط مطالبات مالیاتی باید زمانی از اصناف 
اقتصادی  فعالیت  و  اقتصادی  کار  که  شود  دریافت 

انجام شده باشد.
از  مشاغل  برخی  باید  رکود  دوران  در  اینکه  علی رغم 
کشور انجام  مالیات معاف شوند، اما این موضوع در 
بر  مالیات  پرداخت  به  معتقد  حال  این  با  نمی گیرد 

میزان درآمد حاصله و سود دریافتی هستیم.

اهداف  پیشبرد  راستای  در  کنون  تا اقداماتی  چه 
صنفی  اتحادیه های  و  ک  ارا اصناف  اتاق  اقتصادی 

تحت پوشش انجام شده است؟ 
استفاده از ظرفیت های واحدهای حقوقی، راه اندازی 
سایت اتاق اصناف، راه اندازی شماره 4 رقمی " ۳۸20 " 
کشور به صورت 24 ساعته جهت  برای نخستین بار در 
اتحادیه های  ادغام  مردمی،  شکایات  به  پاسخ گویی 
اینترنتی  راستای صرفه جویی در هزینه ها،  صنفی در 
شدن ثبت نام نمایشگاه ها، فعال نمودن چهار دفتر 
کارچان، ساروق، داوودآباد و  رسیدگی به شکایات در 

قره کهریز به صورت دو روز در هفته می باشد.
برای  کوچک  تولیدکننده های  ساماندهی  همچنین 
اولویت  با  کردن  محور  تولید  رقابت،  فضای  به  ورود 
کار،  صادرات، پیگیری موضوع قاچاق و بررسی قانون 
تولیدی ها  تعیین ظرفیت  و  اجتماعی  تأمین  موضوع 
که در این اتاق مورد پیگیری و  از دیگر مواردی است 

گرفته است. اقدام قرار 

نگاه شما بر تأثیر اقتصاد صنفی در بخش خصوصی و 
به ویژه اصناف از منظر ))بنگاه های اقتصادی کوچک 
است؟ چگونه  فردا((  اقتصاد  شکوفایی  بمب   -
]سؤالی ویژه که از شماره پیشین به صورت مشترک 

از مصاحبه شوندگان خواهد شد.[
کوچک و متوسط علی رغم اینکه  بنگاه های اقتصادی 
بیشتری  بازدهی  دارند  نیاز  کمتری  سرمایه گذاری  به 
برای  مناسب  بستر  ایجاد  اشتغال،  ایجاد  در  و  دارند 
مهمی  نقش  صادرات  افزایش  و  اختراعات  و  نوآوری 

دارند.
بیشتری  انعطاف پذیری  از  کوچک  شرکت های 
این  در  بیشتری  خالقیت  و  کارآفرینی  و  برخوردارند 
و  کوچک  شرکت های  می گیرد.  صورت  واحدها 
متوسط راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب 
کرده و نسبت به عوامل اقتصادی و  محیطی منطبق 

کنش نشان دهند. سیاسی سریعتر وا
باید  و متوسط  کوچک  بنگاه های  از  و حمایت  ایجاد 
توسعه  برنامه های  در  اساسی  اولویت های  از  یکی 

کشور و استان باشد. اقتصادی 

کاالهای  درتولید  هنر  و  خالقیت  کاال،  کیفیت  تأثیر 
صنفی در جذب مشتری و رونق اقتصادی را چگونه 

توصیف می نمایید؟
استان مرکزی عالوه بر اینکه به عنوان استان صنعتی 
معروف است در حوزه تولیدات صنفی به ویژه در تولید 
و  یراق آالت  تولید  مبل ،  انواع  تولید  تریکو،  و  ک  پوشا
ابزارسازی و تولید یخچال های صنعتی و غیره سرآمد 
است. متاسفانه به دلیل اینکه به موضوع برندسازی 
این  است  شده  توجه  کمتر  محصوالت  تولید  در 
را در  نتوانستند جایگاه اصلی خود  محصوالت خیلی 

کنند. بازارهای داخلی و بین المللی پیدا 
اتاق اصناف استان مرکزی برای اولین بار برای توجه 

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی مالی   ک بوده و دارای مدرک  جمشید زند متولد 1354 در ارا
کارآفرین نمونه معرفی شد، مسئولیت های فراوانی را در حوزه اصناف تا  است، او در سال 84 به عنوان 
که مهمترین آنها رئیس و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان مرکزی، دبیر  کنون تجربه نموده است 
ک در سال های 92 تا 9۶، مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان مرکزی  کالنشهر ارا و سخنگوی شورای شهر 
کنون می باشد. وی در ورزش  به مدت 5 سال رئیس و عضو هیأت مدیره منسوجات خانگی از سال 80 تا 
کنون،  کاراته استان از سال 81 تا  کاراته نیز دستی بر آتش داشته و در این رشته ورزشی به عنوان رئیس هیأت 
کاراته از سال  کنون و به عنوان رئیس انجمن  کمیته داوران از سال 94 تا  کاراته و نایب رئیس  داور جهانی 

گفت وگوی صمیمانه ما با جمشید زند را می خوانید.  کنون مشغول فعالیت است. در ادامه مشروح  89 تا 

کرد: رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی اعالم 

بنگاه های اقتصادی کوچک
خالق، کارآفرین و انعطاف پذیر
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واحدهای صنفی تولیدی به موضوع برندسازی چند 
که اقدام به برگزاری همایش برندسازی و  سالی است 

تجلیل از برندهای برتر نموده است.
درخصوص  سرمایه گذاری  گفت  می توان  واقع  در 
ایجاد  موجب  می تواند  محصول  روی  برندسازی 

اشتغال و درآمد برای خانوارهای استان شود.

ک بر بازار به چه صورت  نظارت های اتاق اصناف ارا
آمار  فعالیت ها،  خصوص  در  توضیحاتی  می باشد؟ 
اعالم  و...  مشترک  گشت های  نظارت،  و  بازرسی 

بفرمایید.
اتاق اصناف در تنظیم بازار در سه بخش شامل توزیع 
کاال، نظارت و بازرسی و فروش های فوق العاده فعالیت 
رقابت  و  تقاضا  و  عرضه  اهرم  دو  با  را  بازار  می کند. 
در  می توانیم  را  مورد  دو  این  که  کرد  تنظیم  می توان 

کنار دیگر بخش های ذکر شده ببینیم.
اتاق  بلکه  نیست.  اصناف  اتاق  اختیار  در  کاال  توزیع 
بر  نظارت  و  کننده  توزیع  اهرم  یک  نوعی  به  اصناف 
توزیع است. تصمیمات در تنظیم بازار در جای دیگر 
گرفته می شود. در نیمه نخست سال جاری با هدف 
و  اصناف  بین  ارتباط  روان سازی  و  قیمت ها  کنترل 
مردم، بیش از 20هزار مورد بازرسی توسط اتاق اصناف 
در استان مرکزی انجام شده است. در این بازرسی ها 
ارایه  قیمت،  نشدن  ج  در فروشی،  کم  فروشی،  گران 
کتور فروش، حراج غیرمجاز و تداخل صنفی  نشدن فا

گزارش شده است. انواع تخلفات بازرسی 
عالوه بر این بازرسی های مشترکی هم با دامپزشکی، 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسان  تعزیرات، 

نیز انجام می شود.

استان  مرکز  اصناف  ج  بر که  شدیم  خبر  با  اخیرا 
در  است؛  رسیده  بهره برداری  مرحله  به  مرکزی 

این خصوص توضیحاتی ارائه بفرمائید.
آن  بنای  کل  و  متر  هزار   2 متراژ  در  ک  ارا اصناف  ج  بر

طبقه   ۱0 در  ج  بر این  ساخت  است.  متر   ۷2۷ هزار   9
جدید  ساختمان  روبه روی  هپکو  خیابان  انتهای  در 
 ۱0 مجموعه  از  است،  اجرا  دست  در  بازرگانی  اتاق 
طبقه، هشت طبقه تجاری و اداری و دو طبقه هم به 

پارکینگ اختصاص دارد.
ک در مکان های  در حال حاضر اتحادیه های صنفی ارا
مختلف و در شرایط نامناسبی اسکان داده شده اند که 
این وضعیت به هیچ عنوان متناسب با شأن و جایگاه 
ج اصناف می توان عالوه بر  که با احداث بر آنان نیست 
چه  هر  زمینه های  محل،  یک  در  اصناف  ساماندهی 
اتحادیه های  فعالیت  بر  بازرسی  و  نظارت  برای  بهتر 

کرد. صنفی را نیز فراهم 
کاهش حجم ترافیک، تردد مردم  ج به منظور  این بر
شهر  مرکز  در  که  صنفی  اتحادیه های  تمرکززدایی  و 

گرفته شده است. مستقر شده اند در نظر 
تمام این اعتبارات از درآمدهای اتاق اصناف و بدون 
کامل این  کمک دولتی تأمین شده است. برای اجرای 
ج بیش از ۱20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. بر

نمایید؟  بیان  را  خود  نظر  مورد  موضوعات  اهم 
انقالب اسالمی تحت  از سوی رهبر معظم  که  امسال 
فرصت  است،  شده  نامگذاری  تولید  رونق  عنوان 
این شعار در واحدهای  با تحقق  تا  ارزشمندی است 
کمک می کنیم،  کشور  صنفی عالوه بر اینکه به اقتصاد 
بتوانیم شعار مد نظر رهبر انقالب را هم جامعه عمل 
و  پیوسته  یکدیگر  به  اشتغال  و  تولید  بپوشانیم. 
نکند  پیدا  رونق  تولید  که  زمانی  تا  و  هستند  وابسته 

گرفت. َقطِع به یقین، اشتغالی نیز شکل نخواهد 

کاال در اختیار اتاق اصناف نیست. بلکه توزیع 
کننده اتاق اصناف به نوعی یک اهرم توزیع 

و نظارت بر توزیع است. تصمیمات در تنظیم 
گرفته می شود. در نیمه  بازار در جای دیگر 

کنترل قیمت ها و  نخست سال جاری با هدف 
روان سازی ارتباط بین اصناف و مردم، بیش 

از 20هزار مورد بازرسی توسط اتاق اصناف در 
استان مرکزی انجام شده است

گزارش خبری

مطابـــق آیین نامـــه ضوابـــط خـــاص داخلـــی  
فروشـــگاه های  صنـــف  کشـــوری  اتحادیـــه 
زنجیـــره ای در خصـــوص نحـــوه صـــدور و تمدید 
کســـب )ابالغی مرکز اصناف و بازرگانان  پروانه 
فروشـــگاه های   ،)9۶ اســـفندماه   12 در  ایـــران 
ج در  زنجیـــره ای موظـــف به رعایـــت متراژ منـــدر

آیین نامـــه مذکورمـــی باشـــند.

در همیـــن خصـــوص مدیـــر بازرســـی و نظـــارت 
اظهـــار  رضـــوی  خراســـان  اســـتان  اصنـــاف 
داشـــت: در آیین نامـــه ضوابـــط خـــاص داخلی 
کشـــوری صنـــف فروشـــگاه های  اتحادیه هـــای 
زنجیـــره ای متراژ مورد نظربرای فروشـــگاه بزرگ 
که 200 متـــرآن فضای  نـــوع چهار 300 متـــر بوده 
فروشـــگاهی و 100 متـــر نیـــز فضـــای ناخالص در 
کالن شهرها و  گرفته شـــده اســـت،که برای  نظر 
کاهش  شـــهرهای بزرگ این متراژ بـــا 20 درصد 

بالمانـــع می باشـــد.

از  دســـته  آن  افـــزود:  ادامـــه  در  دلـــداری  امیـــر 
کـــه متـــراژ واحـــد صنفـــی آنهـــا  فروشـــگاه هایی 
کمتر  مطابق متـــراژ آیین نامـــه مربوطه نبـــوده و 
از متـــراژ قیـــد شـــده اســـت، موظف بـــه فعالیت 
در شـــرایط فرانچایـــز مطابـــق تبصـــره مـــاده 11 
آیین نامـــه اجرائی نحوه صـــدور و تمدید پروانه 
کســـب )موضوع مـــاده 12 قانون نظـــام صنفی( 
کـــه این فروشـــگاه ها  می باشـــند، بدیـــن معنی 
جهت ادامـــه فعالیت باید بـــه اتحادیه مربوطه 
بـــه  نســـبت  و  نمـــوده  مراجعـــه  شهرســـتان 

کســـب اقـــدام نمایند. دریافـــت پروانـــه 

کرد: با توجه بـــه عدم رعایت  وی خاطرنشـــان 
متـــراژ قانونـــی توســـط برخـــی از فروشـــگاه های 
زنجیـــره ای، بازرســـی و نظـــارت اصناف اســـتان 
گشـــت  برگـــزاری  بـــه  اقـــدام  خراســـان رضـــوی 
کارشناســـان اتحادیـــه صنف عمده  مشـــترک با 
فروشـــان مـــواد غذایـــی نمـــود و در این راســـتا 
طـــی بازرســـی های بعمـــل آمـــده بـــه تعـــداد 2۶ 
فروشـــگاه اخطار ماده 27 ق ن ص داده شـــد.
گشـــت ها  ایـــن  کـــرد:  کیـــد  تأ دلـــداری  امیـــر 
همچنان تـــا حصول نتیجه جهت ســـاماندهی 
فروشگاه های زنجیره ای ادامه خواهد داشت.
زنجیـــره ای  فروشـــگاه های  می گـــردد:  یـــادآور 
کـــه متـــراژ مـــورد نظـــر در آیین نامـــه را رعایـــت 
کســـب خـــود را از  نموده انـــد همچنـــان پروانـــه 

می نماینـــد.  دریافـــت  کشـــوری  اتحادیـــه 

فرصت استفاده از
فرنچایز در عدم رعایت 

متراژ فروشگاه های بزرگ
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ساماندهی
ساماندهی اصناف

اصنــاف  اتــاق  اجرایــی  دبیــر 
مشــهد دراین بــاره بــه خبرنــگار 
ب  بنــد  براســاس  گفــت:  مــا 
مــاده ۱0۱ قانــون برنامــه پنجــم 
کمیتــه ای تحــت  توســعه، بایــد 
ســاماندهی  "کمیتــه  عنــوان 
اتــاق  و  دولتــی  دســتگاه های  از  متشــکل  صنــوف" 
اصنــاف مشــهد شــکل می گرفــت تــا بتــوان از طریــق آن 

کــرد.  ســاماندهی  را  آن  بــا  مرتبــط  امــور  و  صنــوف 
کاظمــی اظهــار داشــت: موضــوع تشــکیل  ســید جمــال 
کمیتــه ســاماندهی صنــوف در برنامــه پنجــم توســعه 
آئین نامــه  گذشــته  اینکــه دولــت ســال  تــا  اجــرا نشــد 
بــه همــراه  کمیتــه  ایــن  تشــکیل  بــه  مربــوط  اجرایــی 
و  اســتانی  ســطوح  در  را  آن  وظایــف  و  ســاختارها 

کــرد. ابــالغ  شهرســتانی 
ریاســت  نامــه  شــیوه  ایــن  براســاس  کــرد:  بیــان  وی 
برعهــده  اســتان ها  در  صنــوف  ســاماندهی  کمیتــه 
و  شــد  گذاشــته  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان 
نماینــدگان اســتانداری، اتــاق اصنــاف، اداره نظــارت بــر 
کــن عمومــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی، شــهرداری و  اما
اداره امــور اقتصــادی و دارایــی بــه عنــوان اعضــای ایــن 

کمیتــه را تشــکیل دادنــد.
کمیتــه  جــاری  ســال  در  داشــت:  اظهــار  کاظمــی 
ســاماندهی صنــوف بــا ترکیــب مزبــور در مشــهد تشــکیل 
کــه در ابتــدا احصــاء وضعیــت فعلــی مجوزهــای  شــد 
ــی  ــا بانــک اطالعات گرفــت، ت ــرار  کار ق صنفــی در دســتور 
کســب  از شناســایی واحدهــای صنفــی دارای پروانــه 
و  کســب  پروانــه  بــدون  صنفــی  واحدهــای  فعــال،  و 
کســب آنهــا باطــل در شــرایط  کــه پروانــه  واحدهایــی 
گــردد و بــا یــک برنامه ریــزی منســجم وارد  خــاص تهیــه 

شــوند. صنــوف  ســاماندهی 
بــه  داد:  ادامــه  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  اجرایــی  دبیــر 
عنــوان  تحــت  اصنــاف  اتــاق  ح  طــر منظــور  همیــن 
مســائل  شناســائی  بــر  مبتنــی  صنــوف"  "ســاماندهی 
و مشــکالت موجــود و ســپس ارائــه فرآیندهــای مــورد 
بــه  رســمی  غیــر  اقتصــاد  ایــن  تبدیــل  جهــت  نیــاز 
کار در  اقتصــاد رســمی تدویــن شــد و الزامــات انجــام 
کمیتــه ســاماندهی  کــه در انتظــار تصویــب  آن مشــخص 

. شــد می با
ح ســاماندهی صنــوف  کاظمــی بــه تشــریح مــوارد طــر
اتحادیــه  هــر  فعلــی  شــرایط  در  گفــت:  و  پرداخــت 
پروانــه  فاقــد  صنفــی  واحدهــای  شناســایی  در 

کســب بــه صــورت جزیــره ای عمــل و خــود اقــدام بــه 
ح  طــر براســاس  می کنــد،  واحدهــا  ایــن  شناســایی 
شناســایی  و  صنــوف  ســاماندهی  برنامه هــای  مزبــور 
واحدهــای بــدون پروانــه از طریــق اتــاق اصنــاف مشــهد 

گرفــت. خواهــد  انجــام 
ــاق اصنــاف اظهــار داشــت: شناســایی  ــر اجرایــی ات دبی
کســب از طریــق اتــاق اصنــاف  واحدهــای بــدون پروانــه 
در  انســانی  ظرفیت هــای  تــا  می شــود  باعــث  مشــهد 
بتــوان  و  شــود  تجمیــع  اتحادیه هــا  بازرســی  حــوزه 
نمــود. به روزرســانی  را  اطالعاتــی  بانک هــای  همــواره 
ــدون  ــب شناســایی واحدهــای ب ــرد: در قال ک وی بیــان 
بلوک بنــدی  و  شــهری  تقســیم بندی  کســب،  پروانــه 
ــق  ــوان طب ــا بت ــرد ت ــام می گی ــع انج ــورت جام ــه ص ــز ب نی
برنامه ریــزی انجــام شــده از ظرفیــت بازرســان بیشــتر 

کــرد. اســتفاده 
ایــن  در  گفــت:  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  اجرایــی  دبیــر 
کمیســیون های بازرســی اتحادیه هــا نیــز فعــال  ح  طــر
ــا  ــای آنه ــری از ظرفیت ه ــا بهره گی ــوان ب ــا بت ــوند ت می ش
کســب را شناســایی  واحدهــای صنفــی بــدون پروانــه 

ــرد. ک
ح ســاماندهی صنــوف  کاظمــی اظهــار داشــت: در طــر
ــه  ــدور پروان ــرای ص ــار ب ــالغ اخط ــان اب ــدت زم ــش م کاه
کســب مطابــق بــا مــاده 2۷ قانــون نظــام صنفــی دنبــال 
قانونــی  مــاده  ایــن  بــه  مربــوط  اخطــار  تــا  می شــود 

گیــرد. ســرعت بیشــتری 
کمیتــه ســاماندهی  کــرد: در  کاظمــی بیــان  ســید جمــال 
هــر  بایــد  کمیتــه  اعضــای  کــه  شــد  ح  مطــر صنــوف 
ــب  کس ــه  ــدون پروان ــای ب ــورد واحده ــه در م ک ــی  مطلب
ایــن  دهنــد،  قــرار  اصنــاف  اتــاق  اختیــار  در  دارنــد 
ک گذاری اطالعــات از طریــق دیتــا انجــام خواهــد  اشــترا
ــا بتــوان از زوایــای مختلــف اطالعــات مربــوط بــه  شــد ت

را بدســت آورد. بــدون پروانــه  واحدهــای 
ح  طــر در  گفــت:  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  اجرایــی  دبیــر 
همــکاری  از  اســتفاده  بســتر  صنــوف  ســاماندهی 
مردمــی از طریــق برخــی ســامانه ها و نیــز خوداظهــاری 
واحدهــای صنفــی فراهــم خواهــد شــد تــا اینکــه بتواننــد 

کســب شــوند. بــه راحتــی وارد فرآینــد صــدور پروانــه 
دولــت  فعلــی  شــرایط  در  داشــت:  اظهــار  کاظمــی 
صاحبــان  تــا  اســت  کــرده  ایجــاد  را  ســامانه هایی 
اتــاق  بــه  مراجعــه  بــدون  بتواننــد  صنفــی  واحدهــای 
کســب را  اصنــاف یــا اتحادیه هــا، فرآینــد اخــذ پروانــه 

دهنــد. انجــام 
مراجعــه  طریــق  از  فرآینــد  ایــن  انجــام  افــزود:  وی 
متقاضیــان در صنــوف بــه ســامانه "g4b " میســر اســت 
کلیــه درگاه هــا ماننــد درگاه "ایرانیــان  تــا از طریــق آن بــه 
کســب یــا درگاه  اصنــاف" بــرای ثبــت درخواســت پروانــه 
اجرایــی  دســتگاه های  ســایر  از  اســتعالم  بــه  مربــوط 

متصــل شــوند.
کلیــه مســائل  گفــت:  دبیــر اجرایــی اتــاق اصنــاف مشــهد 
کمیتــه مزبــور  و موانــع مرتبــط بــا ســاماندهی صنــوف در 
کــه پــس از بررســی و تصویــب نقشــه راه  ح شــده  مطــر

کلیــه دســتگاه های عضــو خواهــد بــود.  اجرایــی 

کشورتوسط مجلس   گذشت چند سال از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه  پس از 
بتوان  تا  داده  قرار  کار  دستور  در  را  قانون  این  اجرای  دولت  اینک  اسالمی  شورای 
گسترش می یابد را ساماندهی  که دامنه فعالیت آنها روز به روز  صنوف متعدد در شهر 
کند. ساماندهی صنوف در سطح استان ها از طریق تشکیل کمیته ای راهبردی متشکل 
که  از اتاق اصناف و سایر دستگاه های اجرایی دست اندرکار این حوزه دنبال می شود 
گرفته و تدوین برنامه های اجرائی  کمیته مزبور در خراسان رضوی شکل  بر این اساس 

کمیته ساماندهی صنوف انجام شده است.

دبیراجرایی اتاق اصناف مشهد:

ساماندهی صنوف مشهد کلید خورد

کسب  در شرایط فعلی هر اتحادیه در شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه 
به صورت جزیره ای عمل و خود اقدام به شناسایی این واحدها می کند، 
ح مزبور برنامه های ساماندهی صنوف و شناسایی واحدهای  براساس طر
گرفت بدون پروانه از طریق اتاق اصناف مشهد انجام خواهد 

سید جمال 
کاظمی

دبیر اجرایی اتاق 
اصناف مشهد
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که: جهت اطالع همکاران محترم اعالم می گردد 

معـادل هزینه هـای انجـام شـده بابـت خریـد، نصـب و 1 
راه انـدازی تجهیـزات اعم از نرم افزاری و سـخت افزاری 
سـامانه های فروشـگاهی، از مالیـات قطعـی شـده مـو دیـان در 
کسـر اسـت.  اولیـن سـال اسـتفاده یـا سـال های بعـد از آن قابل 
)بـه عبـارت سـاده تر هزینـه نصـب و راه اندازی سـامانه بر عهده 

دولـت اسـت.( )تبصره 2 مـاده ۱69(

معـادل ده درصـد از مالیـات ابـرازی عملکـرد مؤدیانـی 2 
اسـتفاده  بـه  ملـزم  مالیاتـی  امـور  سـازمان  توسـط  کـه 
شـده اند،  مشـابه  تجهیـزات  و  فـروش  صنـدوق  سـامانه  از 
مشـروط بـه رعایـت آئین نامـه اجرائـی تبصره 2 مـاده ۱69 برای 
مـدت دو سـال اول بخشـوده می گـردد. )تبصـره 2 مـاده ۱69(

عـدم اجـرای حکـم تبصـره 2 مـاده ۱69 قانـون مالیات هـای مسـتقیم )نصب و 3 
راه اندازی و استفاده از صندوق فروشگاهی( موجب تعلق جریمه ای به میزان 
دو درصد فروش )فروشی که در صندوق ثبت نگردیده( می باشد. )تبصره 2 ماده ۱69(

همـکاران محتـرم مشـمول بخشـنامه تـا پایـان دی مـاه سـال جـاری مهلـت 4 
تخصیـص  درخواسـت  و  اقـدام  فـروش  سـامانه  نصـب  بـه  نسـبت  کـه  دارنـد 
شـماره شناسـه سـامانه خـود را در اداره امـور مالیاتـی ثبت نمایند. )مـاده 4 آئین نامه 

اجرائـی تبصـره 2 مـاده ۱69(

اشـخاص مشـمول مکلفنـد از ابتـدای اولیـن مـاه بعـد از تاریـخ اخـذ شـماره 5 
شناسـه سـامانه خـود، نسـبت بـه راه انـدازی و بهره بـرداری و دیگـر اقدامـات 

اقـدام نماینـد. آئین نامـه  قانونـی موضـوع 

ثبـت سـریال اسـتاندارد پایانـه پرداخـت )کارت خـوان بانکـی( از اول مهـر مـاه 5 
کیـد اسـت. مـورد تا

حقوقی
حقوق مالی و اقتصادی

گروه شغلی مکلف به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروشگاهی و   در اجرای ماده 3 ایین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 1۶9 قانون مالیات های مستقیم پانزده 
گردیده اند و همچنین صاحبان مشاغل مذکور موظفند از اول مهر ماه سال جاری با مراجعه به  استفاده از این سیستم حسب مقررات قانونی از اول سال 1399 
کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه های پرداخت متصل به شبکه بانکی  درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی 

خود )کارت خوان بانکی ( اقدام نمایید.

قابل توجه روسای محترم اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل مشمول بخشنامه پیوست

فهرست صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه فروش

همکاران محترم مشمول بخشنامه تا پایان دی ماه 
که نسبت به نصب سامانه  سال جاری مهلت دارند 
فروش اقدام و درخواست تخصیص شماره شناسه 
سامانه خود را در اداره امور مالیاتی ثبت نمایند

فهرست صاحبان مشاغل ) اشخاص حقیقی ( مشمول نصب سامانه فروش

صاحبان مشاغلردیف

کترینگ ها و تهیه غذاها، ۱ کافی شاپ ها،  کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و  تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، 
کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ سراها، طباخی ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، 

کز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها2 مرا

کشاورزی(۳ نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری )به استثناء ماشین آالت راه سازی، ساختمانی و 

وکال و مشاوران حقوقی4

دفاتر اسناد رسمی5

ک6 مشاورین امال

آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثناء مشموالن ماده )۸۱( قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(۷

قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آبمیوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها۸

میوه و تره بار فروشی های مستقر در میادین میوه و تره بار، بارفروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها9

مجموعه های ورزشی تفریحی۱0

لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی ها )به استثناء تولیدکنندگان و واردکنندگان(۱۱

آرایشگاه های مردانه و زنانه۱2

کافی نت ها۱۳ بازی هار رایانه ای )گیم نت ها( و 

دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر خدمات الکترونیکی )از جمله دفاتر پلیس+ ۱0، دفاتر خدمات ۱4
الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک فضایی(

سید محمود 
حسینی 

مشاورمالیاتی 
اتاق اصناف 

مشهد
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دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی  
طالیی،  کارت های  اختصاص  در  ما  اولویت  گفت: 
رضوی،  خراسان  برتر  کارآفرینان  به  برنزی  و  نقره ای 
توسعه  مثلث  ح  طر در  موفق  اقتصادی  معین های 

اقتصادی - فرهنگی استان است.
کارت  ح  طر درباره  ما  خبرنگار  به  لبافی  کبر  علی ا
کارت های طالیی،  کارآفرینی اظهار داشت: اختصاص 
کارآفرینان طرحی با هدف توسعه  نقره ای و برنزی به 
کارآفرینی در جامعه، حفظ قداست و فرهنگ  و ترویج 
و  اجتماعی  از همه ظرفیت های  استفاده  و  کارآفرینی 

کار است. فرهنگی برای تقویت حوزه 
ح نشست های  وی افزود: در خصوص اجرای این طر
بخش  و  دولتی  بخش  خصوصی،  بخش  با  مختلفی 
کارشناسانه الزم روی این  کار  تا  برگزار شد  کمیتی  حا
مدل  دو  ابتدایی  نشست های  در  شود.  انجام  ح  طر
ح مزبور از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و  برای اجرای طر
کارآفرینان  کانون  کشاورزی ایران و همچنین  معادن و 
گرفت. قرار  بررسی  مورد  و  شد  ارائه  رضوی  خراسان 
وی اظهار داشت: دو مدل مزبور و همه پیشنهاداتی 
کارشناسانه  نشست های  در  دیگر  نهادهای  سایر  که 
بودند،  داده  کارآفرینان  به  کارت  اختصاص  برای 
دفتر  در  که  نشستی  در  و  تهیه  مجموعه ای  قالب  در 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 

گرفت. رضوی برگزار شد، مورد بررسی قرار 
رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
امور  هماهنگی  معاونت  دفتر  نشست  در  گفت: 
اقتصادی استانداری، به دنبال پیشنهاد رئیس اتاق 
اصناف مشهد و سایر اعضای این نشست، مقرر شد 
ح  طر اجرای  هدایت  و  تشکیل  راهبردی  کمیته  یک 

کند. کارآفرینی را دنبال  کارت 

از  متشکل  راهبردی  کمیته  این  داشت:  اظهار  لبافی 
بازرگانی، اصناف و تعاون استان  اتاق  نمایندگان سه 
و نمایندگان برخی از دستگاه های اجرایی مسئولیت 
کارت طالیی و  که مشمول دریافت  را  کسانی  ارزیابی 

گرفت. کارآفرینی می شوند، برعهده  نقره ای و برنزی 
و  راهبردی  کمیته  پیشنهادات  همه  کرد:  بیان  وی 
کارآفرینی  کارت  طرح  اجرای  برای  که  ساختارهایی 
گفت وگوی دولت و  پیش بینی شد، در دبیرخانه شورای 
بخش خصوصی خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

تصویب  و  بررسی  برای  مزبور  ح  طر کرد:  اضافه  لبافی 
دولت  گفت وگوی  شورای  به  ارائه  نوبت  در  نهایی 
خراسان  استاندار  ریاست  به  که  خصوصی  بخش  و 
ح مزبور پس از  که طر رضوی برگزار می شود، قرار دارد 

تصویب آن در شورا، قابلیت اجرا خواهد داشت.
رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
شورای  نشست  در  کارآفرینی  کارت  ارائه  ح  طر گفت: 
فرهنگ عمومی استان به ریاست آیت اهلل علم الهدی، 
ح شد و  نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نیز مطر

اعضای این شورا پیشنهاداتی ارائه دادند.
لبافی اظهار داشت: از جمله پیشنهادات مزبور، دنبال 

کارآفرینان در حرم مطهر رضوی،  کردن خادم یار شدن 
عمومی،  معابر  و  خیابان ها  در  آنان  تندیس  نصب 
ح  که در طر اقتصادی  به معین های  ویژه  نگاه  اتخاذ 
رضوی  خراسان  فرهنگی   - اقتصادی  توسعه  مثلث 
بود. گرفتند،  برعهده  را  روستاها  توسعه  مسئولیت 
رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
فرهنگ  شورای  در  که  پیشنهاداتی  مجموع  از  گفت: 
شد،  ارائه  آفرینی  کارت  ح  طر برای  استان  عمومی 
اختصاص  محور  بر  شورا  اعضای  بیشتر  نظر  اتفاق 
که  بود  توسعه نگری  اقتصادی  معین های  به  کارت 
مردم،  معیشتی  وضعیت  بهبود  و  توانمندسازی  به 
توسعه گر  خیرین  قالب  در  منطقه  اقتصادی  پویایی 

کرده بودند. کمک شایانی  اقتصادی 
لبافی اظهار داشت: در نهایت اولویت ما در اختصاص 
کارآفرینان  به  برنزی  و  نقره ای  طالیی،  کارت های 
ح  خراسان رضوی، معین های اقتصادی موفق در طر

مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی استان شد.
 - اقتصادی  توسعه  مثلث  ح  طر خصوص  در  لبافی 
این  اجرای  راستای  در  کنون  تا گفت:  نیز  فرهنگی 
ح 9۳ تفاهم نامه توسعه روستایی و شهرستانی به  طر
امضا رسیده و بیش از ۷۷ معین اقتصادی در استان 

گرفتند. مسئولیت توسعه روستاها را برعهده 
بیان  رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد  نهاد  دبیر 
اقتصادی، ۸۳ درصد بخش  تعداد معین  این  از  کرد: 
و  غیردولتی  عمومی  موسسات  درصد   ۱0 خصوصی، 

هفت درصد نهادهای دولتی هستند.
اقتصادی  نیز معین  اصناف مشهد  اتاق  افزود:  لبافی 
شهرک  راه اندازی  درصدد  که  است  رضویه  بخش 
صنفی - صنعتی در این بخش به منظور بهره گیری از 

ظرفیت های اقتصادی آن منطقه برآمده است.

گفت: دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی 

معین های اقتصادی در اولویت دریافت کارت طالیی کارآفرینی

گزارش
موضوع کارت های طالیی و نقره ای

کبر لبافی: علی ا
کارت های طالیی، نقره ای و برنزی   اولویت ما در اختصاص 
کارآفرینان خراسان رضوی، معین های اقتصادی موفق  به 
ح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی استان است در طر



کنندگان اتومبیل اتحادیه اوراق 
آقای محمدعلی ایوب زاده؛ متولد تیر ماه سـال یک هزار و سـیصد و هجده در شـهر مشـهد 
بود. وی مدت ۳0 سال در شغل اوراق کننده اتومبیل )اوراق فروشی( فعالیت داشت. مدت 2۷ 
سال سمت های مختلفی در اتحادیه داشت و از سال ۸6 تا سال 94 به عنوان ریاست اتحادیه 
خدمتگزاری کرد. در طول عمر با عزتش همیشه در خدمت بسیجیان بود. ایوب زاده در شهریور 
امسـال مقـارن بـا تاسـوعا و عاشـورای حسـینی بـه علـت ناراحتـی قلبـی دار فانـی را وداع گفت.

اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلترجات و تعویض روغن
کارواش و پارکینگ  حاج احمد نجاتی؛ یکی از پیشکسـوتان صنف اتحادیه اتوسـرویس، 
کـه در سـال یـک هـزارو سـیصد و سـی و دو در شـهر مشـهد بـه دنیـا آمـد. وی  مشـهد بـود 
رئیـس  کـرد،  دریافـت  خواجه ربیـع  قریـه  در   ۱۳59 سـال  در  را  خـود  کسـب  پروانـه  اولیـن 
کارشناسـی دادگسـتری در زمینه اتوسـرویس  هیئت مدیره شـرکت تعاونی اتوسـرویس ها، 
و روغـن موتـور، رئیـس بسـیج صنـف مربوطـه و دبیـر آمـوزش و پـرورش بـود و او در سـال 

۱۳96 بـه جهـت بیمـاری چشـم از جهـان فروبسـت.

اتحادیه صنف الکترونیک، سیستم های حفاظتی، ایمنی و آسانبر
هشـت  و  بیسـت  و  سـیصد  و  هـزار  یـک  مـاه  فرودیـن  در  مهتابـی؛  روح بخـش  علیرضـا 
گشـود، وی در طـول زندگـی خـود همـواره در جهـت رفـع مشـکالت مـردم  دیـده بـه جهـان 
کوشـا بـود. او ۱۷ سـال بـه عنـوان رئیـس و هیئـت مدیـره اتحادیـه بـه صـورت تمـام وقـت 
کـرد و یکـی از پایه گـذاران دعـای توسـل  در راسـتای خدمت رسـانی بـه خلـق خـدا سـپری 
کمـک بـه نیازمنـدان بـود. وی در چهارم آذرماه اسـفندماه یک هزار و  اتحادیـه در راسـتای 

گفـت. سـیصد و هشـتاد و نـه بـه دلیـل ابتـال بـه بیمـاری سـرطان دارفانـی را وداع 

اتحادیه صنف ابزار فروشان
محمد سـوهانگر؛ متولد ۱6 آبان ماه یک هزار و سـیصد و بیسـت و دو بود وی در بخشـی 
از زندگـی خـود در شـرکت تعاونـی اتحادیـه ابـزار فروشـان سـمت ریاسـت را برعهـده داشـت. 
از جملـه  سـاخت مدرس هـای واقـع در خیابـان طالقانـی مشـهد توسـط شـرکت تعاونـی 
کارهـای انسـان دوسـتانه و خیرخواهانـه اوسـت. همچنیـن وی در جبهه هـای نبـرد حـق 
علیـه باطـل حضـور داشـت، همـکاران فعـال در ایـن صنـف از وی بـه نیکـی یـاد می کننـد. 

اتحادیه صنف بارفروشان
گفته دوستان و نزدیکان در جوانی به درستکاری و  کسب روزی حالل بود و به  احمد افخمی روغنگران؛ متولد سال یک هزار و سیصد و دوازده بود. وی از دوران نوجوانی به دنبال 
گی او نماز اول وقت و به ویژه نماز جماعت بود و یک از نمازگزاران دائمی مسجد حاج حکیم بود. وی از همان ابتدای جوانی به شغل عمده فروشی  صداقت معروف بود، مهمترین ویژ
میوه پرداخت. وی عضو چندین مؤسسه خیریه و هیئت های مذهبی بود. به عنوان عضو شورای میدان بار رضوی در حل و فصل مشکالت ارباب رجوع تالش شایانی می کرد. حاصل 
عمرش هفت فرزند بود. پسـر سـوم او در سـن ۱۷ سـالگی در عملیات خیبر به درجه شـهادت نائل آمد. وی در چهارم فروردین سـال یک هزار و سـیصد و هشـتاد به دیار باقی شـتافت. 




