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یادداشت مدیرمسئول

مقام معظم رهبری:سرآغاز
تنها دریچه ی »انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل 
که فعاالن بخش تولید بر  کشور« همین دریچه ای است 

کشور میگشایند. روی 

هربرت الکساندر سایمون ]سیاستمدار / اقتصاددان[:
کارکنان برمبنای هدف، فرآیند،  گروه بندی  کارآیی اداری با
کنترل  ارباب رجوع و مکان، در راستای دستیابی بیشتر به 

برگروه ها، افزایش می یابد.

اقتصادی  لحاظ  از  خاصی  شرایط  گذشته  سال  دو  طی 
آن ،  تشدید  تحریم ها،  اعمال  شد،  تحمیل  ما  کشور  به 
آن  تبع  به  که  مختلفی  مسائل  و  کاال  تأمین  مشکل 
داشت.  دنبال  به  را  ارز  نرخ  افزایش  و  قیمت ها  افزایش 
ابتدا بخش تولیدی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم؛ 
کار تولید را  کوچک  کارگاه های خرد و  در بخش تولیدی 
که بسیار هم آسیب پذیرند، زیرا در حجم  انجام می دهند 
گردش اندکی دارند،  کاال را تولید نموده و سرمایه در  کمی 
واحدهای  این  بدنه  به  جدی  آسیب  قیمت  نوسانات 
گردش اندک آنها را دچار  صنفی وارد نموده و سرمایه در 
مشکل نموده است. خوب، نیاز است در چنین مواقعی 
کمیتی، بانکی و مالی دولتی در حمایت  سیستم های حا
کوچک  گردش افراد در این واحدهای خرد و  از سرمایه در 
اقدام نمایند، زیرا این واحدهای صنفی خرد می توانند 
از طرفی  و  کمک شایانی نموده  پایدار  ایجاد اشتغال  در 
برای حفظ بقاء، تولید خود را، راحت تر تغییر دهند، حال 
که واحدهای صنفی دچار  برای برون رفت از این مشکل 
کمترین آسیب متوجه آنها شود، باید  آسیب نشده و یا 
گردش و هم شهرک های صنفی  که هم تأمین سرمایه در  اندیشید  تمهیداتی 
را دربربگیرد، در این بخش با ایجاد شهرک های صنفی، آنها نه تنها به صورت 
کم  که  این مجتمع ها  کی  ار خدمات اشترا بلکه  مجتمعی فعالیت می نمایند، 
هزینه و مقرون به صرفه است نیز بهره مند می شوند. ضمن اینکه یادآور می شود 
نیاز است در این شهرک ها خدمات ایمنی، R&D، پکینگ، بسته بندی، صادرات 
گردد. و اما می پردازیم به  و مسائل آموزشی و مشاوره ای ارزان قیمت و... ارائه 
که با مشکالت دیگری دست و پنجه نرم می نماید، دو تا سه برابر  بخش توزیع 
شدن قیمت ها مشکالتی را برای حوزه اصناف به بار آورد. بگذریم از اینکه خیلی 
گران  که بازار باعث  از نهادها و دستگاه ها مشکل را در بازار جست وجو می کردند، 
که بررسی ها نشان داد، افزایش قیمت ها ربطی به بازار  کاالست، در حالی  شدن 

نداشته و اغلب در حلقه های قبل از بازار افزایش قیمت ایجاد شده است.
حلقه های قبل از بازار شامل واردات، تولید،حمل و نقل و مسائل دیگری است 
که بواسطه آن قیمت تمام شده یک کاال در سطح بازار نمود پیدا می کند،)همان 
گرانی را می بینند و فکر  که نمود قیمت است(، مردم در بازارها  ویترین قیمت 
گرانی اتفاقی است که قبل از  گران فروشی است. درحالی که  گرانی،  می کنند، این 
که وارد می شود، دچار  کاالیی  خ ارز باال می رود،  که نر توزیع افتاده است، وقتی 
افزایش  تولید  بخش  در  هم  اولیه  مواد  خ  نر اینکه  ضمن  شده  قیمت  افزایش 
گفت  گرانی ها را در بازار به دنبال می آورد؛ بنابراین می توان  می یابد و در نهایت 
می شود.  دیده  گرانی  بازار  در  نهایتا  و  یافته  افزایش  کاالها  شده  تمام  قیمت 
کمترین آسیب را متوجه مدیران  که اینگونه مشکالت در بازارها  کرد  اما چه باید 

واحدهای صنفی نماید؟
شیوه های  از  استفاده  هزینه ها،  برخی  کاهش  به  توجه  با  هزینه ها  مدیریت 
فروشگاه  زیرا  است،  گزینه  بهترین  مجازی  فروشگاه های  و  کار  و  کسب  نوین 
داری فوق العاده هزینه بر است، از هزینه های اجاره یا خرید محل واحد صنفی 

گاز، مالیات و...  گرفته تا هزینه های آب، برق، 
امروز  که  است  دیگری  مورد  مشتری  جذب  شیوه های  و  مداری  مشتری 

کار توجه ویژه ای به آن دارند. کسب و  متخصصین علم فروش و بازاریابی 
در  را  نرم افزاری،آموزش هایی  زیرساخت های  ایجاد  با  نیز  مشهد  اصناف  اتاق 
کار و... تدوین  زمینه های کم کردن هزینه ها، شیوه های جدید فروش، کسب و 
نموده است، تا کسب و کارها را به سمت و سوی کاهش کار فروشگاهی سوق دهد.
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کسب وکار مبتنی بر رسالت آن است،  گی های حوزه  ویژ
کم بر  که سال ها در بدنه اصناف عجین شده، حا اصولی 
بازارها و ساختارهای آن بوده است، این نشانه غناء این 
گرفته  که همه شکل  مهم و ارتباطات و تعامالتی است 
که به عنوان یک الگو از  از نهادینه شدن مسائلی است 
اتحادیه های  تشکیل  است.  مؤثر  دیگران  روی  بر  افراد 
که طبق قوانین نظام صنفی با برگزاری انتخابات  صنفی 
بین  از  که  افرادی  یعنی  اعضاء  منتخب  مدیره  هیئت 
همین  و  می شوند،  تعیین  صنف  رأی  با  و  فعال  اعضاء 
که اتحادیه ها و تشکل های  امر نشان دهنده این است 
صنفی از افراد مطلع و با تجربه در امور صنف خود و بازار 
هستند و در چارچوب قانون با توجه به وظایف تعیین 
ارائه  صنفی  حقوق  از  دفاع  و  حمایت  مهار  برای  شده 

خدمت می نماید.
در  که  است  موضوع  کاریزمایی  شرایط  موجود  بازار 
گسترده تری  پیشبرد این رسالت نشانه رویکرد جامع تر و 
که اتحادیه برگرفته از صنف دارای  می باشد. از آنجایی 
داشتن  لحاظ  به  است  صنف  در  مشروعیت  و  قدرت 
جذابیت های  و  وجاهت  دارای  قانونی  ابزارهای  از  غ  فار بازار  در  ویژه  جایگاه 
معنوی است و با داشتن قدرت و جهت دادن به دیگران و نفوذ و مهارت های 
شخصیت  یک  دارای  متقاعدسازی  و  اثرگذار  مؤلفه  یک  عنوان  به  ارتباطی 
و  کسب وکار  محیط  بهبود  برای  فعالیت ها  تسهیل گر  این  که  است  کاریزمایی 

گردد.  هم راستا و هماهنگ با اعضاء می تواند منشاء برکات در جامعه 
وجود این پارادایم در واقع ماهیت اصلی اتحادیه را به عنوان یک نهاد پاسخ گو 
مصرف  و  مخاطب  جامعه  بین  در  احتمال سازی  و  اجتماعی  ارزش  دارای  و 

کنندگان معرفی می کند.
مثل  مترقبه  غیر  حوادث  بحران  مدیریت  در  کاریزمایی  تشکل  اجتماعی  اثر 
زائران  مسیر  در  صفر  پایانی  دهه  صلواتی  ایستگاه های  برپایی  و  سیل  زلزله، 
پیاده و پذیرائی و تکریم زوار امام رضا )ع(، تنشهای اجتماعی و سیاسی با ورود 
به مسائل برای ساماندهی و حل معضالت و دیگریاری، ترویج اخالق حرفه ای 

کاریزمایی است.  گاهانه و تخصصی و روحیات معنوی یک اثر  با رفتارهای آ
و  قدرت  ابزار  اثربخش ترین  که  است  کاریزمایی  تشکل های  صفات  این 
اعتقادی  و  دینی  آموزه های  و  آن  به  تأسی  انطباق  با  که  است  مشروعیت 

می توان جامعه صنفی را مدیریت نمود. 
بازار و  التهاب در  بنزین شاهد  افزایش قیمت  با  که  روز  کاوی مسائل  با مورد 
دلواپسی با جو گرانی همراه شد، نشان داد که وجود تشکل های کاریزمایی دارای 
اثرات پایدار در جامعه و عامل بازدارندگی از تنش ها موج های ایجاد شده از طرف 
دشمنان ایران و انقالب است، مدیریت تشدید گرانی تحمیل شده به واحدهای 
کاالهای اساسی  صنفی در سطح عرضه و حضور مستقیم و مؤثر جهت عرضه 
کنترل شرایط عرضه و تقاضا مؤید این مهم است.  و آرامش بخشیدن به بازار و 
کاسبان بازار هیچ تمایلی  کسادی درداد و ستد می شود و  گرانی باعث رکود و 
نیستند،  بکشاند  کسادی  به  را  کسب وکارشان  که  کاال  قیمت ها  افزایش  به 
کاهش  گرانی نه تنها باعث رکود بازار بلکه باعث از بین رفتن سهم بازار و  زیرا 

تقاضای بازار و مشتریان می شود.
گرانی با اعتقادات دینی  و به وجود آورنده رکود تورمی در بازار است، از طرفی 
کاسبی  کسب وکارشان در تضاد است و بر  و مذهبی بازاریان در خیر و برکت در 
و  گرانی  است  تعالی  و  سبحان  خدای  بر  حالل  روزی  و  کسب  در  توکلش  که 

گران فروشی یک امر نهی شده و تحمیلی است. 
که  صنفی  اتحادیه های  کاریزمایی  اثر  از  گرانی  به  نه!  ملی  صنفی  پویش 

امیدواریم شاهد اثرات و برکات آن باشیم. 

بنیان گذار انقالب اسالمی ایران:
کاری بی هیچ چشم داشتی  که انقالب را با فدا قشرهایی 
به پیروزی رسانده اند، توقع نام و نشان و مقامی نداشته و 
ندارند، اینان توده های میلیونی و محرومان جامعه هستند.

ضرب المثل مدیریتی )فرانسه(
که آهسته می رود، مطمئن می رود کسی 
گه آهسته رود گه تند و  که  رهرو آن نیست 

که آهسته و پیوسته رود رهرو آن است 

تشکل کاریزمایی 

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف
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گزارش
این شماره: خدمات زیارت

معــاون هماهنگــی و مدیریــت امــور زائــران اســتانداری 
ــون و  ــار میلی ــت: چه گف ــاره  ــن ب ــوی در ای ــان  رض خراس
۸۳۱ هــزار و ۷۱۳ زائــر و مســافر طــی ۱۰ روز پایانــی مــاه 
کــه از ایــن تعــداد چهــار  صفــر امســال وارد مشــهد شــدند 
میلیــون و ۳۲۶ هــزار و ۷۱۳ نفــر بــا وســایل نقلیــه و ۵۰۵ 

کردنــد. هــزار نفــر بــه صــورت پیــاده بــه ایــن شــهر ســفر 
محمــد صادقــی براتــی افــزود: ۵۶۱ هــزار و ۸۱۱ نفــر بــا 
وســایل نقلیــه عمومــی جــاده ای، ۱۵۲ هــزار و ۹۲۹ نفــر 
و  هــزار   ۲۵۲ هاشــمی نژاد،  شــهید  فــرودگاه  طریــق  از 
۸۶۰ نفــر بــا قطــار و ســه میلیــون و ۳۵۹ هــزار و ۱۱۳ نفــر با 
وســایل نقلیه شــخصی در این ایام وارد مشــهد شــدند.

کــرد: ورود مســافران بــه مشــهد بــا وســایل  وی بیــان 
ــا  ــه ب ــال در مقایس ــر امس ــاه صف ــی م ــام پایان ــه در ای نقلی
افزایــش داشــت،  پارســال ۲.۷ درصــد  مــدت مشــابه 
همچنیــن تعــداد زائــران پیــاده نیــز نســبت بــه مــدت 
کــه ۶۱ درصــد  مشــابه پارســال ۱۶ درصــد رشــد یافــت 

آنــان مــرد و ۳۹ درصــد زن بودنــد.
ایــام  در  گفــت:  رضــوی  خراســان  اســتاندار  معــاون 
پایانــی مــاه صفــر ۲۰۰ مســجد و حســینه در اطــراف حــرم 
مطهــر حضــرت امــام رضــا)ع( بــه منظــور اســکان زائــران 
کنــار  کــه ایــن واحدهــا در  پیــاده ســازماندهی شــدند 
موقــت  رســمی،  شــده  آماده ســازی  واحدهــای  ســایر 
و مــدارس آمــوزش و پــرورش بــه اســکان و میزبانــی از 

زائــران پیــاده در مشــهد مشــغول شــدند.
اســکان  بــرای  مدرســه   ۲۲۰ همچنیــن  افــزود:  براتــی 
ایــن  از  کــه  بــود  شــده  آماده ســازی  پیــاده  زائریــن 
ح "گام هــای عاشــقی"  تعــداد ۴۰ مدرســه در اجــرای طــر
زائــران  بــه  مــدارس  مربیــان  و  اولیــا  انجمــن  توســط 

کردنــد. خدمت رســانی 

 498 هزار زائر پیاده 
امــام  پیــاده  زائــران  خدمتگــزار  جمعیــت  ســخنگوی 
گفــت: یــک پیــرزن ۸۳ ســاله  ــاره  رضــا)ع( نیــز در ایــن ب
ویلچرســوار و یــک طفــل ســه ماهــه در آغــوش مــادر، 
امــام  حضــرت  پیــاده  زائــران  کوچکتریــن  و  بزرگتریــن 

رضــا)ع( در دهــه پایانــی مــاه صفــر امســال بودنــد.
مســیر  در  کهنســال  زن  ایــن  افــزود:  رضایــی  حســین 
نیشــابور بــه مشــهد و طفــل ســه ماهــه نیــز در مســیر 
ــارگاه  ــه ســوی ب ــه صــورت پیــاده ب ــه مشــهد ب قوچــان ب

کردنــد. منــور رضــوی حرکــت 
ــی  ــه پایان ــی ده ــدس ط ــهد مق ــت: مش ــار داش وی اظه
در  پیــاده  زائــر  هــزار   ۵۰۵ میزبــان  امســال  صفــر  مــاه 
کشــور  کاروان از ۲۱ اســتان و ســه  قالــب ۲ هــزار و ۶۶۰ 
کــه تعــداد زائــران  کســتان و عــراق بــود  افغانســتان، پا
پیــاده دهــه پایانــی مــاه صفــر امســال نســبت بــه پارســال 

۱۴.۴۵ درصــد افزایــش داشــت.
نیشــابور،  جاده هــای  از  زائــران  ایــن  افــزود:  رضایــی 
کالت،  تربــت حیدریــه، تربــت جــام، ســرخس، فریمــان، 
جــاده قدیــم فردوســی، جــاده ســیدی و جــاده طرقبــه 

ــد. ــهد آمدن ــه مش ــاندیز ب و ش
وی اظهــار داشــت: ۲۰ هــزار خــادم جمعیــت خدمتگــزار 
کوچــک و بــزرگ از مشــهد و ۱۱  در ۳۲۰ ایســتگاه صلواتــی 
گانــه منتهــی بــه مشــهد  اســتان دیگــر در جاده هــای ۶ 
زائــران پیــاده خدمــات  بــه  مقــدس مســتقر شــدند و 
فرهنگــی، درمانــی، اســکان، تغذیــه و دیگــر خدمــات 

کردنــد. رفاهــی ارائــه 
امــام  پیــاده  زائــران  خدمتگــزار  جمعیــت  ســخنگوی 
رضــا)ع( اظهــار داشــت: ۲۸۷ محــل اســکان در مشــهد 
امــام رضــا)ع(  زائــران پیــاده  بــه  بــرای خدمت رســانی 
ــه در مجمــوع ۹۴ هــزار و ۴۳۲ نفــر در آنهــا  ک ــا شــد  مهی

اســکان یافتنــد.
مدیریـــت  بـــه  فرهنگـــی  قـــرارگاه  اســـتقرار  وی 
هـــزار   ۱۰۰ نمـــودن  بیمـــه  رضـــوی،  قـــدس  آســـتان 
بـــرای  مردمـــی  پویش هـــای  ایجـــاد  پیـــاده،  زائـــر 
ــگان  ــذاری رایـ گـ ــهد، وا ــران در مشـ ــه زائـ ــت بـ خدمـ
جمعیـــت  ســـتاد  بـــه  اتـــکا  ســـابق  ســـاختمان 
 ۶۵ از  بیـــش  افزایـــش  و  پیـــاده  زائـــران  خدمتگـــزار 
از  را  ایســـتگاه ها  در  شـــبانه  خـــواب  ظرفیـــت  هـــزار 
امکانـــات افـــزوده شـــده امســـال بـــرای خدمـــت بـــه 

برشـــمرد. پیـــاده  زائـــران 

از   خارجی  و  داخلی  زائران  پذیرای  مقدس  مشهد  گذشته  سال های  مانند  نیز  امسال  صفر  پایانی  دهه 
امام  شهادت  کرم)ص(،  ا رسول  رحلت  سالروز  در  سواره  و  پیاده  صورت  به  که  بود  کشور  نقاط  اقصی 
حسن مجتبی)ع( و شهادت امام رضا)ع( خود را به مشهد رسانیده تا عرض ارادت خود را به ساحت مقدس 
آن حضرت داشته باشند. مشهد در روزهای انتهای ماه صفر یکپارچه محل خدمت به زائران امام رضا)ع( 
قالب  در  نیز  مردم  و  می شوند  بسیج  شایسته  خدمت رسانی  برای  اجرایی  دستگاه های  همه  می شود، 

ایستگاه های صلواتی با استقرار در راه های منتهی به مشهد خستگی را از تن زائران پیاده می زدایند.

کردند بیش از 19 اتحادیه به زائران دهه پایانی صفر خدمت رسانی 

پنج میلیون زائر دهه پایانی صفر و خدمات شبانه روزی خدمتگزاران

حسین رضایی
سخنگوی جمعیت خدمتگزار 
زائران پیاده امام رضا )ع(

محمد صادقی براتی
معاون هماهنگی و مدیریت امور 
زائران استانداری خراسان  رضوی
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بــه  مشــهد  اتحادیــه   19 از  بیــش  خدمت رســانی 
صفــر پایانــی  دهــه  زائــران 

گفت:  در همین زمینه نائب رئیس اتاق اصناف مشـهد 
بـا عنایـت بـه ایـام پایانـی مـاه صفـر و حضـور خیـل عظیم 
زائـران حضـرت ثامن الحجـج علـی ابـن موسـی الرضـا)ع( 
گرفتـه بـا  در مشـهد مقـدس بـا هماهنگی هـای صـورت 
حـوزه  غرفه هـای  مدیریـت  مشـهد،  شـهری  مدیریـت 
اصنـاف در عرصـه میـدان شـهدا جهـت خدمات رسـانی 

بـه زائریـن بـه اتـاق اصنـاف سـپرده شـد.
بـا  افـزود:  ادامـه  در  وحدتـی  کاشـفی  ابوالقاسـم 
غرفـه  بـاب  چهـار  گرفتـه  صـورت  هماهنگی هـای 
ج شـده نـام اتحادیـه در عرصـه  تخصصـی بـا سـردرب در
میـدان شـهدا جهـت ارائـه خدمـات اتحادیه های صنف 
کفاشـان، خیاطـان، عکاسـان و اعضـاء  اغذیـه و پیتـزا، 
که غرفه هـای مورد  تحـت پوشـش آنهـا اختصاص یافـت 
کـه فعالیـت آنهـا از  گرفتـه شـد  نظـر اول آبانمـاه تحویـل 
دوم آبـان آغـاز و تـا هفتـم آبـان مـاه همـه روزه از سـاعت 
۷/۳۰ صبـح لغایـت ۲۱ شـب ادامـه داشـت و خدمـات 

گردیـد. ارائـه  پیـاده  زائـران  بـه  چشـمگیری 
کفاشـان خدمـات مربـوط بـه  وی یـادآور شـد: در غرفـه 
مربـوط  غرفـه خیاطـان خدمـات  کفـش، در  تعمیـرات 
بـه تعمیـرات لبـاس و در غرفـه عکاسـان خدمـات تهیـه 
گردیـد  ارائـه  مجـاوارن  و  زائـران  بـرای  یـادگاری  عکـس 
بـا اسـتقبال چشـم گیر  اقدامـات خداپسـندانه  ایـن  کـه 
زائـران و مجـاوران مواجـه شـد، ضمـن اینکـه اتحادیـه 
صنـف اغذیـه و پیتـزا فروشـان در عرصـه میـدان شـهدا 
و خیابـان امـام رضـا هـر روز نسـبت بـه توزیـع تعـداد ۱۲ 
کبـاب ترکـی، پیتزا، فالفـل و...، بین زائران و  تـا ۱۵ هـزار 

مجـاوران اقـدام نمـود.
کـرد: عـالوه  نائـب رئیـس اتـاق اصنـاف مشـهد تصریـح 
مسـیر  در  صنفـی  اتحادیه هـای  از  تعـدادی  برایـن 
پیـاده روی زائـران پیـاده اقـدام بـه پخـت و توزیـع غـذا 
بـا پذیرایـی  بـر اسـکان،  آنـان عـالوه  از  نمودنـد، برخـی 
خدمـات  ارائـه  بـه  نیـاز  مـورد  خدمـات  سـایر  ارائـه  و 
پرداختنـد و تعـدادی دیگـر نیـز در سـطح شـهر بـه ویـژه 
خیابان هـای منتهـی بـه حـرم مطهـر رضـوی اقـدام بـه 

نمودنـد. صلواتـی  ایسـتگاه های  برپایـی 
  وی ضمـن قدردانـی از اقدامـات اتحادیه هـای صنفـی 
اتحادیه هـای  داشـت:  بیـان  خدمـات  ایـن  ارائـه  در 
صنـف تولیـد پالسـتیک، طـال و جواهر و نقـره، تاالرهای 
فروشـندگان  لباسشـویی،  و  خشکشـویی  پذیرایـی، 
مهمانپذیـران،  و  آپارتمانـداران  هتـل  خانگـی،  لـوازم 
کفاشـان، خیاطـان مردانـه و تولیدکننـدگان  نانوایـان، 
مبل سـازان،  و  درودگـران  فروشـان،  اغذیـه  ک،  پوشـا
عکاسـان، بلورو چینی، نبات و آبنبات، رسـتورانداران، 
خیاطـان، آرایشـگران مردانـه وخدمات تلفـن همراه... 
خدمت رسـانی،  در  فعـال  اتحادیه هـای  جملـه  از 

بودنـد. پیـاده  زائـران  پذیرایـی  و  اسـکان 

خداوند   که  است  شریفی  کن  اما زائران  به  خدمت  خدمت گزارى،  مقدس  عرصه هاى  از  یکی 
عزاداری  مجالس  شوق  و  شور  روزهایی  چنین  در  سال  هر  است.  گردانیده  رفیع  را  جایگاهشان 
کربال در سراسر ایران و نقاط مختلف دنیا  ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و قهرمانان 
طنین انداز شده و جلوه ای از حقانیت و عظمت مکتب تشییع نمایان گر می شود. اتاق اصناف مشهد 
با همکاری اتحادیه های صنفی تحت پوشش این افتخار را داشت تا دوشادوش سایر مجاورین بارگاه 

ملکوتی حضرت رضا )ع( به زائران آن امام همام خدمت رسانی نماید.

اقدامات اتاق اصناف مشهد در ایام دهه پایانی صفر اول تا هفتم آبان ماه

شــوق خدمــت بــه زائــران پیــاده امــام مهربانی ها

از دریچه دوربین

کاشفی وحدتی ابوالقاسم 
نائب رئیس اتاق اصناف مشهد
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صادرات
طالی سرخ خراسان

گفتــه مدیــر ســازمان روســتایی خراســان رضــوی  بــه 
ح خریــد حمایتــی توســط  ۲۲ تــن زعفــران در قالــب طــر
شــبکه تعــاون روســتایی اســتان ظــرف ســه هفتــه آبــان 
کشــاورزان خراســان رضــوی خریــداری  مــاه جــاری از 

شــده اســت.
گفتــه اســت، خریــد حمایتــی  مهــدی ناصــری مقــدم 
کنونــی در ایــن اســتان آغــاز شــده   زعفــران از ۱۰ آبــان مــاه 
ح تــا  اســت و طبــق ابالغیــه ســازمان مرکــزی، اجــرای طــر

پایــان آذر مــاه ادامــه دارد.
کنــون ۱۸ مرکــز خریــد حمایتــی  ا وی ادامــه داد: هــم 
فعــال  رضــوی  خراســان  شهرســتان های  در  زعفــران 
انجــام  را  کشــاورزان  از  محصــول  خریــد  و  هســتند 
در  زعفــران  خریــد  قبلــی،  اعــالم  طبــق  و  می دهنــد 

دارد. ادامــه  مــاه  آذر  پایــان  تــا  ح  طــر ایــن  اجــرای 
گفت:  مدیــر ســازمان تعاون روســتایی خراســان رضوی 
خریــد حمایتــی محصــول زعفــران بــا چهــار عنــوان نگین 
زعفــران، شــبه  نگیــن، پوشــال درجــه یــک و پوشــال 
آزمایــش  از  پــس  آن  نهایــی  ســطح بندی  و  معمولــی 
کیلوگــرم نگیــن  صــورت می گیــرد و بــر ایــن اســاس هــر 
ــال، شــبه  نگیــن بــه  ــه قیمــت ۱۰۵ میلیــون ری زعفــران ب
قیمــت ۹۵ میلیــون ریــال، پوشــال درجــه یــک به قیمت 
۹۰ میلیــون ریــال و پوشــال معمولــی زعفــران بــه قیمــت 
می شــود. خریــداری  کشــاورزان  از  ریــال  میلیــون   ۸۲

کشاورز است امسال قیمت زعفران به نفع 
بــه  بــاره  ایــن  در  زعفــران  ملــی  رئیــس شــورای  نائــب 
کــه هنــوز فصــل برداشــت  گفــت: از آنجــا  خبرنــگار مــا 
آمــار  نمی تــوان  اســت،  نرســیده  پایــان  بــه  زعفــران 
دقیقــی از میــزان برداشــت ایــن محصــول ارائــه داد امــا 
کشــاورزان خراســان رضــوی تولیــد زعفــران  ۹۹ درصــد از 
گذشــته دانســتند. امســال را بــه مراتــب بیشــتر از ســال 
در  زعفــران  عرضــه  امســال  افــزود:  میــری  غالمرضــا 

کــه بیــن بــورس و بــازار در ایــن  بــورس و تفــاوت قیمتــی 
شــده  تمــام  کشــاورز  نفــع  بــه  دارد،  وجــود  محصــول 
قیمــت  خصــوص  در  وی  خســران  جبــران  و  اســت 

می کنــد. را  بــازار  در  زعفــران  نامناســب 
کشــاورزان نگــران هســتند  کــرد: بــا ایــن حــال  وی بیــان 
زیــرا هنــوز پولــی بــه آنــان پرداخــت نشــده و زمانــی هــم 
ــا ایــن  ــرای پرداخــت پولشــان تعییــن نشــده اســت، ب ب
حــال قیمــت زعفــران در بــورس در مقایســه قیمــت آن 
کننــده اســت و بایــد  کشــاورزان اقنــاع  بــرای  بــازار  در 
کــه عرضــه زعفــران در بــورس چــه  در درازمــدت دیــد 

کشــاورزان دارد. مزایایــی بــرای 
گفــت: از ســوی دیگر  نائــب رئیــس شــورای ملــی زعفــران 
ــد  ســازمان تعــاون روســتایی خراســان رضــوی نیــز خری
مناســبی  کمــک  کــه  کــرده  آغــاز  را  زعفــران  تضمینــی 

کشــاورز اســت. ــرای  ب
کار بــازار زعفــران بــه  میــری ادامــه داد: پاییــز فصــل اوج 
ــا اینکــه  لحــاظ صــادرات و خریدهــای خانگــی اســت، ب
امســال محصول خوبی برداشــت شده اما فروش خرده 
ریــز در بــازار ضعیــف اســت و وضعیــت اقتصــادی اجــازه 
گذشــته زعفــران بخرنــد. کــه مــردم ماننــد  نمی دهــد 

مشــهد  زعفــران  فروشــندگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
مشــکل اصلــی در حــوزه زعفــران را صــادرات آن دانســت 
شــرایط  زعفــران  صــادرات  امســال  هرچنــد  گفــت:  و 
گمــرک از ارائــه آمــار در ایــن خصــوص  مطلوبــی دارد امــا 
از  متقنــی  آمــار  نمی تــوان  لــذا  می کنــد  خــودداری 
ــاس  ــت و براس ــار داش ــول در اختی ــن محص ــادرات ای ص

کــرد. تصمیم گیــری  و  برنامه ریــزی  آن 
بــه  نیــاز  افــزود:  گمــرک  بــه مســئوالن  میــری خطــاب 
دالری  خ  نــر براســاس  زعفــران  صــادرات  آمــار  ارائــه 
کشــور  و  صــادرات  مقــدار  گمــرک  فقــط  نیســت،  آن 
گرفتــه  انجــام  آن  بــه  زعفــران  صــادرات  کــه  مربوطــه 
ــت  کفای ــد،  ــه ده ــران ارائ ــی زعف ــورای مل ــه ش ــت را ب اس

می کنــد و می تــوان بــرای رفــع مشــکالت و توســعه بــازار 
کــرد. اتخــاذ  جدیــد  تصمیمــات 

وی قاچــاق زعفــران را از دیگــر مشــکالت ایــن بخــش 
کنــار صــادرات قانونی زعفــران، این  کــرد: در  ذکــر و بیــان 
کشــور قاچــاق می شــود،  محصــول بــه دالیــل مختلــف از 
خانه نشــین  زعفــران  قدیمــی  صادرکننــدگان  کثــر  ا
کشــورهای رقیــب، زعفــران ایــران  شــده اند و متاســفانه 
ج می کننــد و بــا برنــد  کشــور خــار را بــه صــورت قاچــاق از 
کشــور خــود آن را در اختیــار مشــتریان قدیمــی ایــران 

ــه ایــن جــای بســی تاســف دارد. ک ــرار می دهنــد  ق
کــه  اســت  به گونــه ای  شــرایط  داشــت:  اظهــار  میــری 
انجــام  صــادرات  کار  ســال   ۲۰ کــه  صادرکنندگانــی 
می دادنــد و بــا صــرف ســرمایه شــخصی بــازاری بــرای 
کنون باید از دور تماشــا  کــرده بودند، ا خودشــان ایجــاد 
کــه چطــور رقبــای خارجــی زعفــران مشــتری های  کننــد 
می آورنــد.  بدســت  را  ایرانــی  صادرکننــدگان  قدیمــی 
ارز  بازگردانــدن  و  زعفــران  صــادرات  داد:  ادامــه  وی 
کشــور شــرایط دشــواری را بــرای  حاصــل از صــادرات بــه 
کــرده اســت و  صادرکننــدگان قدیمــی زعفــران ایجــاد 
کــه  دائمــا آنــان از ســوی بانــک مرکــزی تهدیــد می شــوند 
گر ارز را برنگردانند، به دســتگاه قضا معرفی می شــوند. ا
مقامــات  گفــت:  زعفــران  ملــی  شــورای  رئیــس  نائــب 
که مقــدار زیادی صــادرات از  کردنــد  چنــدی قبــل اعــالم 
کشــور برگردانــده نشــده  کشــور انجــام شــده امــا ارزی بــه 
قابــل  نیــز  داده انــد  انجــام  را  صــادرات  کــه  افــرادی  و 
شناســایی نیســتند، ایــن موضــوع دلیــل اصلــی ســخت 
 گیری هــای بانــک مرکــزی در خصــوص برگردانــدن ارز 

کشــور اســت. ــه  حاصــل از صــادرات ب
بــرای  زعفــران  صــادرات  حیــث  ایــن  از  افــزود:  میــری 
صادرکننــدگان مشــکل ســاز شــده و دو یــا ســه نفــر از 

شــده اند. ممنوع الفــروش  صادرکننــدگان 
نمی گوینــد  زعفــران  صادرکننــدگان  کــرد:  بیــان  وی 

که حاصل یک سال تالش   کاران خراسان رضوی است  پاییز فصل طالیی زعفران 
کشور  ج از  خ این منطقه را به داخل و خار کرده و طالی سر خود را از اراضی برداشت 
عرضه می کنند. خراسان را به نام زعفران می شناسند، این محصول استراتژیک تنها 
کشت و برداشت  کشور  ج  کمتر نقاطی از داخل و خار به این منطقه تعلق دارد و در 
می شود با این حال رقبا بیکار ننشسته اند و از خالهای مدیریت درست عرضه زعفران 

گام های رو به جلویی برداشته اند. کسب منفعت های خود  گرفته و در جهت  بهره 
کشاورزان خراسان رضوی  با این حال به دلیل شرایط اقلیمی و بارش های مناسب، 
کافی دارند و تنها حمایت دولت را برای  از میزان برداشت زعفران امسال خود رضایت 
سال  طی  رضوی  خراسان  در  زعفران  زیرکشت  سطح  می خواهند.  مناسب  عرضه 
شد.  برداشت  محصول  تن   ۲۹۸ سطح  این  از  که  بود  هکتار   ۷۵۰ و  هزار   ۸۷ گذشته 
که  کشت زعفران اختصاص یافت  ع خراسان رضوی به  امسال نیز ۹۰ هزار هکتار از مزار
کشاورزی  گردآوری نشده است. 1۲۹ هزار بهره بردار بخش  کلی برداشت آن  هنوز آمار 

خراسان رضوی در حوزه تولید زعفران فعالیت دارند.

خرید حمایتی زعفران از دهم آبان ماه آغاز شد

دغدغه های زعفرانی کشاورزان خراسانی

کنون 1۸ مرکز خرید حمایتی زعفران در شهرستان های  هم ا
کشاورزان  خراسان رضوی فعال هستند و خرید محصول از 
را انجام می دهند و طبق اعالم قبلی، خرید زعفران در 
ح تا پایان آذر ماه ادامه دارد. اجرای این طر

غالمرضا میری
رئیس اتحادیه 
زعفران فروشان
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کشــور  بــه  را  از صــادرات  ارز حاصــل  کــه نمی خواهنــد 
کــه ارز را برگرداننــد،  بازگرداننــد بلکــه آنــان قــادر نیســتند 
زیــرا ایــن افــراد صادرکننــده هســتند، مهارتــی در مــورد 
کاال ندارنــد، از ســوی دیگــر انجــام  چگونگــی واردات 
واردات بــرای آنهــا زمــان بــر اســت و نمی تواننــد وقتــی 
کــه بایــد صــرف فــروش زعفــران و صــادرات مجــدد ایــن 

کننــد را در واردات هــدر دهنــد. محصــول 
مشــهد  زعفــران  فروشــندگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
ــوری  کش ــران در  ــدگان زعف ــه صادرکنن ک ــرد  ک ــنهاد  پیش
کرده انــد، ارز حاصــل  کــه بــه آن محصــول خــود را صــادر 
و  بانــک  هــر  بــه  کامــل  طــور  بــه  را  خــود  صــادرات  از 
یــا  دهنــد  تحویــل  کنــد،  تاییــد  دولــت  کــه  صرافــی 
کشــور بــه  اینکــه ارز حاصــل از صــادرات زعفــران در آن 
کــه مــورد تاییــد بانــک مرکــزی هســتند،  واردکنندگانــی 

تحویــل شــود.

طریــق  از  می تواننــد  طرح هــا  ایــن  در  مشــارکت  بــه  عالقه منــدان 
تلفــن همــراه بــه کــد #1400026*4*733* و مشــترکین همــراه اول 
ــوکاری،  ــمت نیک ــا در قس ــاد صب ــن ب ــد#741*1*، اپلیکیش ــق ک از طری
9095115001و  تلفنــی  صدقــه  ســامانه  آپ،  اپلیکیشــن  تله پــرداز 
حســاب  شــماره  و   6037-9918-9951-7324 کارت  شــماره  یــا 
ســیبا 2173451711000 بانــک ملــی بــه حســاب اداره کل بهزیســتی 

خراســان رضــوی در ایــن طرح هــا مشــارکت داشــته باشــند.

گمرک از ارائه آمار صادرات 
زعفران خودداری می کند لذا 
نمی توان آمار متقنی از صادرات 
این محصول در اختیار داشت.

صادرات زعفران برای صادرکنندگان مشکل 
ساز شده و دو یا سه نفر از صادرکنندگان 
ممنوع الفروش شده اند
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در   کشاورزی  ماشین آالت  سازندگان  تعاونی  شرکت 
کشور انواع  کل  که ۸۰ درصد نیاز  مشهد مدعی است 
کشاورزی را تأمین می کند و برای  ادوات و ماشین آالت 
توسعه فعالیت های خود نیاز به یک اتحادیه تخصصی 

دارد.
ماشــین آالت  ســازندگان  تعاونــی  شــرکت  مدیرعامــل 
کشــاورزی مشــهد بــا اعــالم ایــن مطلــب بــه خبرنــگار مــا 
ــا حــدود چهــار  کارگاه تولیــدی ب گفــت: ایــن شــرکت ۹۲ 
کــه عمــده  هــزار اشــتغال را در مشــهد زیــر پوشــش دارد 
کاشــت،  وســایل  و  کشــاورزی  ادوات  و  ماشــین آالت 

داشــت و برداشــت را می ســازند.
ســید مجیــد بهنــام افــزود: ایــن شــرکت تعاونــی از ســال 
۱۳۵۹ در مشــهد راه انــدازی شــده و در طــول ســال های 
تأمیــن  قابلیــت  و  یافتــه  توســعه  تدریــج  بــه  گذشــته 
کشــورهای همجــوار را  کشــور و همچنیــن  کل  نیازهــای 

ــت. ــت آورده اس بدس
کــرد: شــرکت تعاونــی ســازندگان ماشــین آالت  وی بیــان 
افغانســتان،  کشــورهای  بــه  مشــهد  کشــاورزی 
تاجیکســتان، ترکمنســتان، اوگانــدا، ونزوئــال، عــراق و 

دارد. صــادرات  عمــان 
مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی ســازندگان ماشــین آالت 
گفــت: تحریم هــا بــرای تولیدکننــدگان  کشــاورزی مشــهد 
زیــر پوشــش این شــرکت هــم تهدید و هــم فرصت ایجاد 
کــه تحریم هــا تولیدکننــدگان را  کــرده اســت، بــه طــوری 
دیگــر  کشــورهای  بــه  خــود  محصــوالت  صــادرات  در 
تــالش  در  تعاونــی  اعضــای  امــا  کــرده  مشــکل  دچــار 
کشــورهای همجــوار حفــظ  هســتند روابــط خــود را بــا 

کننــد و توســعه دهنــد.
شــده  باعــث  تحریم هــا  دیگــر  ســوی  از  افــزود:  بهنــام 
کــه اعضــای ایــن شــرکت موفــق شــدند برخــی از  اســت 

گزیــر بــه واردات آن بــرای ســاخت  کــه قبــال نا قطعــات 
کشــور  داخــل  در  را  بودنــد  کشــاورزی  ماشــین آالت 
شــرکت  ایــن  اعضــای  نمونــه  عنــوان  بــه  بســازند، 
دســتگاهی بــا عنــوان "کشــت مســتقیم" ســاختند، ایــن 
کشــور اروپایــی طراحــی شــده و  دســتگاه پیشــتر در ســه 

در آرژانتیــن ســاخته شــده بــود.
ادوات  ســاالنه  نمایشــگاه  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــاورزی در مشــهد و حضــور اعضــای شــرکت تعاونــی 
گفــت: ایــن  کشــاورزی در آن  ســازندگان ماشــین آالت 
نمایشــگاه فرصــت خوبــی بــرای توســعه و حفــظ روابــط 
کشــورهای دیگــر بــه منظــور افزایــش صــادرات اســت. بــا 
تولیــد  و  آهنگــران  اتحادیــه  مدیــره  هیئــت  عضــو 
کشــاورزی مشــهد از دولــت خواســت  کننــدگان ادوات 

کننــد  مجــوز تشــکیل یــک اتحادیــه تخصصــی را صــادر 
کشــورهای  تــا مشــکالت اعضــا در خصــوص صــادرات بــه 

دیگــر حــل شــود.
ــین آالت  ــازندگان ماش ــی س ــرکت تعاون ــت: ش گف ــام  بهن
ــه  ــاخت هم ــدی س ــت و توانمن ــهد قابلی ــاورزی مش کش
دارد  را  کشــاورزی  بخش هــای  ماشــین آالت  و  ادوات 
امــا تحریم هــا تــا حــدی ایــن شــرکت را بــه حاشــیه بــرده 
اســت و راه انــدازی یــک اتحادیــه تخصصــی می توانــد 
ایــن  اعضــای  بــرای  بازارهــا  دوبــاره  بازیابــی  زمینــه 

کنــد. شــرکت را فراهــم 

روایت 
فرصت ایجاد اشتغال با ساخت ماشین آالت کشاورزی

کشاورزی توسط یک تعاونی در مشهد تأمین می شود کشور به ادوات  80 درصد نیاز 

ایجاد چهار هزار شغل توسط شرکت تعاونی سازندگان ماشین آالت کشاورزی

کارگاه  کشاورزی ۹۲  شرکت تعاونی سازندگان ماشین آالت 
تولیدی با حدود چهار هزار اشتغال را در مشهد زیر 
کشاورزی و  که عمده ماشین آالت و ادوات  پوشش دارد 
کاشت، داشت و برداشت را می سازند وسایل 

که اعضای این  تحریم ها باعث شده است 
که قبال  شرکت موفق شدند برخی از قطعات 

گزیر به واردات آن برای ساخت ماشین آالت  نا
کشور بسازند، به  کشاورزی بودند را در داخل 
عنوان نمونه اعضای این شرکت دستگاهی با 

عنوان "کشت مستقیم" ساختند، این دستگاه 
کشور اروپایی طراحی شده و در  پیشتر در سه 

آرژانتین ساخته شده بود
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نرخ بازار
آخرین نرخ های مصوب اتحادیه ها

اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور، فیلترجات، تعویض روغن، شستشو و توقفگاه خودرو مشهد

نرخ مصوب پارکینگ ها و توقفگاه های خودرو در تاریخ 98/7/3

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نرخ انواع نان یارانه و نیمه یارانه در تاریخ 98/4/19
نرخ نان نیمه یارانه ای مشهد مقدس

قیمت مصوب )ریال(وزن چونهنوع نان

2806500ماشینی دوار
3808000بربری ماشینی
3508000بربری سنتی

1503500لواش ماشینی
1403500لواش سنتی

3909000بربری خراسانی
2606000تنوری سنتی

3408000تافتون خراسانی
قیمت مصوبوزننوع نان 
42014000سنگک
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بازرسی و نظارت
گزارش کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف

شماره تماس 31730124
سامانه پیامکی 3000134124
دریافت شکایات مردمی

کمیسیون   اقدامات 

در ۱  آن  تصویــب  و  بامیــه  و  زولبیــا  خ  نــر تعییــن 
گرفتــن مالحظــات اتحادیــه و  کمیســیون بــا در نظــر 

مشــتری. حقــوق  رعایــت 

صنــوف ۲  کاری  ســاعت  اصــالح  و  تعییــن  ح  طــر
کــن  خــاص مــورد نظــر اداره محتــرم نظــارت بــر اما
خصــوص  در  مذکــور  اتحادیه هــای  از  خواهــی  نظــر  و 
بــه  منــوط  آن  نهایــی  تصویــب  کــه  کاری  ســاعت 
کــن  حضــور اتحادیه هــا و نماینــده محتــرم نظــارت اما
کمیســیون  آتــی  جلســه  در  نهایــی  تصمیم گیــری  و 

گردیــد.

ثبــت شــرکت مــادر تخصصــی توســعه صــادرات ۳ 
شــرکت  بــا  رضــوی  خراســان  اصنــاف  واردات  و 
حــوزه  در  توانمنــد  اتحادیه هــای  روســای  از  جمعــی 
بــازار اصنــاف  بــه  کمــک  بــه منظــور  تجــارت خارجــی 
و  اولیــه  مــواد  واردات  و  تأمیــن  جهــت  در  اســتان 

مجــاز. و  اســتراتزیک  کاالهــای 

قرعه کشــی ۴  بــر  نظــارت  کمیتــه  احیــای  طــرح 
بــا ضوابــط  تجــاری  کــز  مرا و  واحد هــای صنفــی 
 ۸۵/۰۶/۲۶ خ  مــور مصوبــه  در  ج  منــدر ابالغــی 

نظــارت. کمیســیون 

بـــا ۵  مشـــترک  نشســـت  چندیـــن  برگـــزاری 
نماینـــده  صنفـــی،  اتحادیه هـــای  روســـای 
محتـــرم ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و ســـایر 
ح مشـــکالت اتحادیه هـــای  نهاد هـــای متولـــی و طـــر
مشـــکالت  و  اولیـــه  مـــواد  تأمیـــن  پیرامـــون  مذکـــور 
خ ارز و پیگیـــری نحـــوه خـــروج  ناشـــی از نوســـانات نـــر
و  صـــادرات  امـــر  بـــا  مرتبـــط  مشـــکالت  مشـــکالت  از 

ارز. خـــروج  و  ورود 

ــر ۶  کس ــی و  ــص فروش ــت خال ــری در جه تصمیم گی
کاالهــا. وزن ظــروف از وزن 

ارزش ۷  دفترچــه  در  ج  منــدر ارقــام  بــه  اعتــراض 
بــر  آن  عادالنــه  نــا  اثــرات  و  ک  امــال معامالتــی 

اصنــاف. و  مســتغالت  مالیــات 

کمیسیون   پیشنهادات، تصمیمات و مصوبات 

جهــت ۱  کارشناســی  حــق  تعییــن  ضــرورت  ح  طــر
منظــور  بــه  کــه  اتحادیه هــا  اعزامــی  کارشناســان 
کاالهــا،  برســی  و  مالحظــه  و  شــکایات  بــه  رســیدگی 
محیــط  از  ج  خــار بــه  فنــی  خدمــات  و  مصنوعــات 

می نماینــد. اقــدام  اتحادیه هــا 

ایجــاد مکانیــزم خــاص حقوقــی، قضائــی و مالــی ۲ 
هماننــد  اصنــاف  مســلم  حقــوق  احقــاق  بــرای 
اداره  در  مشــتری  شــکایات  بــه  رســیدگی  مکانیــزم 
ــه ســادگی صــورت می پذیــرد جوابگــوی  ــه ب ک ــرات  تعزی

باشــد. صنــوف  خواســته های 

مکانیــزم وصــول حــق عضویــت اتحادیــه بایســتی ۳ 
اهتمــام  تمــام  کــه  تســهیل  گــردد  نحــوی  بــه 
هیئــت مدیــره جهــت وصــول حــق عضویــت مصــروف 
نگردیــده و ایــن امــر بــا برداشــت از حســاب متصــدی 
ــود. ــر ش ــررات میس ــه مق کلی ــت  ــا رعای ــی و ب ــد صنف واح

کــه بــه واســطه آن ۴  پیشــنهاد طراحــی مکانیزمــی 
بــه اعضــای  ارائــه شــده  وصــول حــق خدمــات 
و  تعریــف  پروانــه  دارار  اعضــای  بیشــتر  پروانــه  بــدون 

قابــل وصــول باشــد.

کــه ۵  گــردد  اتخــاذ  تدابیــری  گردیــد  پیشــنهاد 
انتخابــات اتحادیه هــا در همان مرحله اول به حد 

نصــاب مــورد نظــر برســد و انتخابــات بــه دور دوم موکــول 
نگــردد )پیش بینــی بیــش از یــک محــل بــرای اخــذ آراءو 
انجــام انتخابــات آنالین و ســایر موارد و تمهیــدات الزم(.

کفایــت ثبــت انتخابــات اتحادیه هــا در ســازمان ۶ 
صنعــت، معــدن و تجــارت و ثبــت ثانویــه در اداره 
ثبــت شــرکت ها برخــالف قانــون نظــام صنفی می باشــد.

تأســیس و راه انــدازی بــرج اصناف با هدف تجمیع ۷ 
ــوم  ــی عم ــهیل دسترس ــور تس ــه منظ ــا ب اتحادیه ه
شــهروندان و اعضــای صنــوف بــه ســازمان های صنفــی.

بــه شــکل فعلــی، مغایــر ۸  برگــزاری نمایشــگاه ها 
ــان  ــا ضوابــط مربوطــه و منافــع اصنــاف و بازاری ب
و  صنفــی  ســازمان های  مالحظــات  بایــد  کــه  اســت 

آیــد. بعمــل  دســتورالعمل ها  و  قوانیــن  رعایــت 

دولتــی ۹  دســتگاه های  مناســب  حمایــت  لــزوم 
کل امــور مالیاتــی، تأمیــن اجتماعــی،  نظیــر اداره 
توزیعــی  و  تولیــدی  صنــوف  از  بانک هــا  و  بهداشــت 
کــم بــر بــازار وهمچنیــن بــه  بــا لحــاظ شــرایط رکــود حا
وثیقــه  عنــوان  بــه  کســب  پروانــه  شــناختن  رســمیت 
بانکــی تــا ســقف معینــی وام و تســهیالت بــه صنــوف.

تســهیل در حــل مشــکالت شــهرک های صنفــی ۱۰ 
کــه بایــد پیگیــری و در جهــت  در حــال تأســیس 
رفــع آنهــا اقدامــات عملــی از ســوی نهادهــای متولــی 
و  کشــور  وزارت  شــهرداری،  کشــاورزی،  جهــاد  نظیــر 

پذیــرد. انجــام  شــرکت شــهرک های صنعتــی 

ــی و لجســتیکی مدیریــت ۱۱  توجــه بــه مشــکالت مال
تأمیــن  جهــت  در  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی 

وســایل. و  امکنــه  پرســنل،  مزایــای  و  حقــوق 

بــا عنایــت بــه خیــل عظیــم میلیونــی واحد هــای ۱۲ 
مســایل،  مــراودات،  بــودن  عدیــده  و  صنفــی 
مشــکالت و مالحظــات ایشــان تقاضــای تشــکیل وزارت 

ــت. ــده اس گردی ــان  ــاف و بازرگان ــتقل اصن مس

اجــرای صحیــح قانــون نظــام صنفــی و صــدور ۱۳ 
کســب جهــت واحدهــای صنفــی متعلق  پروانــه 
کــن عمومــی بــرای نظــارت بــر  بــه شــهرداری و ســایر اما

عملکــرد ایــن واحــد هــا.

با  مشهد  اصناف  اتاق  اقتصادی  کمیسیون  صنفی  نظام  قانون   36 استنادماده  به 
و  تسهیل  برای  الزم  پیشنهادات  و  راهکارها  ارائه  و  صنوف  مشکالت  بررسی  هدف 
کسب وکار اصناف تشکیل شده است. بررسی مشکالت و نحوه اعمال  بهبود محیط 
کاال و  سیاست های تشویقی برای صنوف تولیدی، ارتقاء بهره وری درتولید، صادرات 
صنفی  واحدهای  تعطیل  ایام  و  کار  ساعت  تنظیم  جهت  پیشنهاد  خدمات،  عرضه 
ارتقاء سطح رقابت، تنظیم بازار، شفافیت در  موضوع بند “م” ماده )3۷( ق.ن.ص، 
و  کاال ها  خ گذاری  نر صنفی،  تحلیلی  گزارشات  تهیه  نیز  و  کاال  توزیع  و  عرضه  شبکه 
خدمات، برگزاری نمایشگاه های صنفی، حراج فروش فوق العاده، شناسایی نیازهای 
کوچک و متوسط و لحاظ مالحظات اصناف در بخش مالیات و بیمه ای از  بنگاه های 
کمیسیون مذکور می باشد. در ادامه به تشریح بخشی  جمله وظایف و مسئولیت های 

کمیسیون می پردازیم. از اقدامات این 

کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مشهد ح وظایف و اقدامات  نگاهی بر شر

بررسی مشکالت صنوف و ارائه راهکارها

حسن ماجدی
کمیسیون  رئیس 

اقتصادی اتاق 
اصناف مشهد
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که در شــماره قبل  همانطور 
ــا توجــه بــه  بازگــو نمودیــم، ب
حضــور خیــل عظیــم زائــران 
و  هیأت هــا  مجــاوران،  و 
در  عــزاداری  دســته های 
ایــام پایانــی مــاه صفــر طــرح 
نظارتــی بازرســی و نظــارت 
خراســان  اســتان  اصنــاف 
چهارشــنبه  روز  از  رضــوی 
یکــم آبــان مــاه آغــاز و در روز 
جمعــه دوازدهــم آبــان مــاه 

پایــان یافــت.
در همیــن راســتا مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف 
اســتان خراســان اظهــار داشــت: تشــدید نظــارت 
و بازرســی در ایــن ایــام، بارویکــرد نظــارت ویــژه و 
حضــور مســتمر در محــدوده ثامــن و خیابان هــای 
بــه حــرم مطهــر علــی بــن موســی الرضــا  منتهــی 
کنتــرل بــازار و ارائــه هرچــه شایســته  )ع(، جهــت 
همچنیــن  و  مجاوریــن  و  زائریــن  بــه  ترخدمــات 
در  مردمــی  گزارشــات  و  شــکایات  بــه  رســیدگی 
کمتریــن زمــان ممکــن با بکارگیــری تمامی ظرفیت 
درآمــد.  اجــرا  مرحلــه  بــه  موفقیــت  بــا  بازرســان 
امیــر دلــداری در ادامــه افــزود: در راســتای اجــرای 
و  منســجم  بازرســی های  بــا  نظــر  مــورد  ح  طــر
فعالیــت  ســاعات  تمامــی  در  مســتمر  حضــور 
ــای  کااله ــوزه  ــژه ای در ح ــای وی ــاف نظارت ه اصن
حــوزه  و  غذایــی  امنیــت  ســالمت،  اساســی، 

شــد. انجــام  ســوغات 
وی یــادآور شــد: ایجــاد پنــج پایــگاه ثابــت و موقــت 
محــدوده  در  بازرســی  تیــم   ۱۲ تعــداد  اســتقرار  و 
ــگاه مرکــزی، دو تیــم ســیار  ثامــن، یــک تیــم در پای
کاروان زائــران  در مبــادی ورودی شــهر در مســیر 
پیــاده و یــک تیــم ســیار در میــدان ۱۵ خــرداد از 
ــرل  کنت ــتای  ــه در راس ک ــود  ــی ب ــوارد مهم ــه م جمل
و  مجاوریــن  و  زائریــن  بــه  خدمــات  ارائــه  و  بــازار 

گزارشــات مردمــی در زمــان اجــرای  رســیدگی بــه 
گرفتــه بــود. ح مــورد توجــه قــرار  طــر

مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان خراســان 
گفــت: اســتفاده از ظرفیت ویــژه و تأثیرگذار  رضــوی 
ح  کارشناســان اتحادیه هــای صنفــی در ایــن طــر
تعــداد  راســتا  همیــن  در  بــود،  پررنــگ  بســیار 
دســتگاه های  ســایر  بــا  مشــترک  گشــت  چهــل 
نظارتــی همچــون تعزیــرات حکومتــی، بهداشــت، 

گردیــد.  برگــزار  دامپزشــکی و... 
مــدت  ایــن  بیــان داشــت: درطــول  امیردلــداری 
تعــداد ۶ هــزار و ۸۴۰ فقــره بازرســی از واحدهــای 
تعــداد  ایــن  از  کــه  انجــام  شــهر  ســطح  صنفــی 
کــه جهــت  گــزارش تخلــف تنظیــم  ۷۳۵ فقــره فــرم 
ــال  ــی ارس ــرات حکومت ــازمان تعزی ــه س ــیدگی ب رس

شــده اســت. 
وی یادآورشــد: تعــداد یــک هــزار و ۸۶۰ فقــره فــرم 
ح  طــر ایــن  اجــرای  طــول  در  ارشــادی-نظارتی 
در واحدهــای صنفــی محــدوده ثامــن بــا رویکــرد 
قوانیــن  رعایــت  تبییــن  و  تخلفــات  از  پیگیــری 
توزیــع  بازرســی  تیم هــای  توســط  صنفــی  نظــام 

گردیــد. 
واحد هــای  کلیــه  بــه  افــزود:  ادامــه  در  دلــداری 
خراســان  شهرســتان های  نظــارت  و  بازرســی 
کنتــرل و نظــارت ویژه بــر واحد های  رضــوی جهــت 
دســته های  و  هیأت هــا  حرکــت  مســیر  صنفــی 
کــه بــه ســمت مشــهد مقــدس در حرکــت  عــزاداری 

شــد. انجــام  الزم  هماهنگی هــای  بودنــد، 
تعــداد  زمینــه  همیــن  در  افــزود:  ادامــه  در  وی 
بازرســی  تیم هــای  توســط  بازرســی،  مــورد   ۶۷۰
حــوزه  بــر  کیــد  تأ بــا  اســتان  شهرســتان های 
کــه  رســید  ثبــت  بــه  غذایــی  امنیــت  و  ســالمت 

شــد. گــزارش   ۹۰ تعــداد  تنظیــم  بــه  منجــر 
کاری بازرســان در ایــن  شــایان ذکــر اســت ســاعات 
ایــام از ســاعت ۹ صبــح لغایــت ۱۷ بعــد از ظهــر و از 

۱۷ لغایــت ۲۱ شــب بــوده اســت. 

لحــاظ نمــودن نظــرات اتحادیه هــا و اتاق هــای ۱۴ 
کشــور در تدویــن قانــون نظــام صنفــی اصنــاف 

و ۱۵  ایــران  اصنــاف  اتــاق  تبلیغــات  انجــام 
شهرســتان ها در جهــت شناســاندن، معرفــی و 
کســب بــه  ارجحیــت واحد هــای صنفــی دارای پروانــه 
کســب بــه عمــوم جهــت اخــذ خدمــات  فاقدیــن پروانــه 

کاالهــا صرفــا از واحد هــای مجــاز. یــا خریــد 

ضــرورت اخذمالحظــات و نظــرات اتــاق اصنــاف ۱۶ 
کــز تجــاری و  و اتحادیه هــا قبــل از تأســیس مرا

مجتمع هــای صنفــی.

ضــرورت ایجــاد تعامــل و همــکاری بین ســازمان ۱۷ 
اتــاق اصنــاف و  نظــام مهندســی، شــهرداری، 
اتحادیه هــای صنفــی جهــت بکارگیــری تیم هــای فنــی 
دخیــل در صنعــت ســاختمان مــورد تاییــد اتحادیه هــا 

کســب معتبــر. ــه  ودارای پروان

کیــد بــر بــه رســمیت شــناختن نقــش و اعتبــار ۱۸  تا
فروشــی  خــرده  از  اعــم  توزیــع  شــبکه  در  بــازار 
در  دولــت  تصمیم گیری هــای  در  فروشــی  عمــده  و 

تأمیــن. و  توزیــع  خصــوص شــبکه 

پیشــنهاد ایجــاد بیمــه جامــع اصنــاف بــه نحــوی ۱۹ 
هزینــه  اقــل  حــد  بــا  صنفــی  واحدهــای  کــه 
کامــل دریافت نمایند. بیشــترین خدمــات را بــه صورت 

ارائه نظرات کمیسیون در خصوص مالیات مشاغل ۲۰ 
بــا صنــوف. مرتبــط  و مســتغالت  افــزوده  ارزش  و 

ــازار ۲۱  ارائــه راهکارهــای الزم و متناســب تنظیــم ب
ج نمــودن افــراد  و سیســتم توزیــع بــا هــدف خــار
محــدود، پنهــان و ناشــناس از چرخــه توزیــع و تجــارت 

و اعتمــاد دولــت بــه اصنــاف.

و ۲۲  کار  قانــون  از  مــواردی  اصــالح  پیشــنهاد 
اصنــاف. حــوزه  در  اجتماعــی  تأمیــن 

پیشــنهاد همــکاری دانشــگاه ها بــا اصنــاف ۲۳ 
دادن  ســوق  طریــق  از  جهــات  تمامــی  در 
پایان نامه هــای دانشــجویی بــه ســمت مســائل بــازار، 
طراحــی، نوســازی ماشــین آالت، آمــوزش و ســایر موارد.

گزارش داد: مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 

6 هزار و 840 فقره بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهر مشهد

امیر دلداری
مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف 
استان خراسان 

رضوی 

گزارش اجرایی ]طرح نظارتی ایام پایانی ماه صفر[



شماره دهم . مهر و آبان نودوهشت 12 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

گفت وگو
گپ و گفتی صمیمی با پیشکسوتان صنفی

از   مملــو  شــهر  ایــن  کنــار  گوشــه  و  جــای  جــای 
کنــار آن هــا  کــه روزانــه بــی توجــه از  مغازه هایــی اســت 
کــدام از ایــن  کــه هــر  کردیــم و حتــی نمی دانیــم  گــذر 

دارنــد؟ قدمــت  ســال  چنــد  مغازه هــا 
کــه ســال ها  هنــوز در ایــن شــهر حضــور مــردان و زنانــی 
کردنــد، حــس می شــود  عمــر خــود را در حرفــه ای صــرف 
خــود  موهــای  ســال  ســالیان  افــراد  ایــن  همچنــان  و 
کردنــد و در  راســتای حرفــه و هنــر خــود ســفید  را در 
کــه در طــی ایــن مــدت بــر ســر راه آن هــا  برابــر مشــکالتی 

ــد. ــرو نیاوردن ــه اب ــم ب ــود داشــت خ وج
گلمکانــی  گــزارش ماهنامــه اتــاق اصنــاف، رجبعلــی  بــه 
را در حرفــه  از عمــر خــود  کــه ۶۰ ســال  اســت  مــردی 
و  رفــت  پــر  در  حاضــر  حــال  در  و  گذرانــده  خیاطــی 
مغــازه ای  بــه  دلخــوش  شــهر  ایــن  خیابــان  آمد تریــن 
بتوانــد  تــا  می گذرانــد  را  خــود  کســب وکار  متــری   ۹
همچنــان بــا تکیــه بــر هنــر و بــازوی خــود نــان حــالل بــر 

ســر ســفره خــود ببــرد.
ــت  ــال اس ــدودا ۶۰ س ــد: ح ــا می گوی ــا م ــو ب گفت وگ او در 
گفتــه  ــه فعالیتــم، البتــه نا ــه در ایــن حرفــه مشــغول ب ک
مشــهد  بهــار  خیابــان  در  کــه  اســت  ســال   ۵۱ نمانــد 
مغــازه ای را می چرخانــم، باقــی ایــن چنــد ســال در ایــن 

کارگــری می کــردم. حرفــه 
ایــن خیــاط بــا تجربــه در خصــوص یادگیــری ایــن هنــر، 
کــرد: تابســتان ها درس نداشــتم، بیــکار بــودم،  عنــوان 
کاری مفیــد انجــام داده باشــم،  بــرای ســرگرمی و اینکــه 
و  ششــم  کالس  کــه  وقتــی  شــدم،  خیاطــی  گرد  شــا
را  خوانــدن  درس  نتوانســتم  و  کــردم  تمــام  را  هفتــم 
کار خیاطــی، از آن زمــان بــه  ادامــه بدهــم، رفتــم دنبــال 
کــردن مــن شــروع شــد و بــه دلیــل عالقــه ای  کار  بعــد 
گردی  کــه بــه ایــن هنــر داشــتم، نــزد اســتاد خــود بــه شــا
پرداختــم تــا بتوانــم بــه بهتریــن شــکل ممکــن ایــن هنــر 

ــاد بگیــرم. را ی
نــزد  خــود  نوجوانــی  دوران  در  گفــت:  خیــاط  ایــن 
کــت و شــلوار  ــرای اســتادم  ــودم و ب ــر ب کارگ اســتاد خــود 
گرفتــم،  یــاد  را  حرفــه  ایــن  کــه  کــم  کــم  می دوختــم، 
کنــم تــا بتوانــم  کوچــک دایــر  گرفتــم مغــازه ای  تصمیــم 
کنــم. پــس از دو ســال مغــازه داری  کار  بــرای خــودم 
ــبک ازدواج  ــواده دادم. س ــردم و تشــکیل خان ک ازدواج 
آن زمــان بــا االن فــرق زیــادی داشــت، در آن زمــان اصــال 
کــه فالنــی  دختــر را نمی دیدیــم، از مــردم می شــنیدیم 
کارهــا را انجــام می دادنــد  دختــر خوبــی دارد، بزرگترهــا 

و مــا ســر ســفره عقــد همدیگــر را می دیدیــم.
او بــا بیــان اینکــه از بچگــی ایــن هنــر را آموختــم و برایــم 
ســختی نداشــت، ادامــه داد: عالقــه در یادگیــری هــر 
بــا  می توانــد  انســانی  هــر  و  نیســت  تاثیــر  بــی  هنــری 
کــه عالقــه  کاری را  توجــه بــه توانایــی خــود هــر رشــته و 

کنــد و آن را نیــز آمــوزش دهــد. دارد، دنبــال 
ک ســاعت قدیمــی،  ــا در حالیکــه صــدای بلنــد تیــک ت
نــوای  اســتکان،  در  چــای  ریختــن  صــدای  بــا  همــراه 
ماهــر  اســتادکار  ایــن  صحبت هــای  بــا  را  دلنشــینی 
ــادآوری خاطــرات  ــود، در ادامــه ضمــن ی ــرده ب ک ایجــاد 
گردی  گذشــته بیــان داشــت: در قدیــم رابطــه اســتاد شــا
کار  خــوب  بایــد  کارگــر  می کــرد،  فــرق  خیلــی  االن  بــا 
روی  و  می کــرد  را  کارگریــش  فقــط  می گرفــت،  یــاد  را 
نمیــری  بخــور  مــزد  نمــی زد،  حــرف  اســتادش  حــرف 
کارگرهــا از  می گرفــت و صدایــش درنمی آمــد، امــا االن 
کار شــکایت می کننــد و حــق و  استادهایشــان در اداره 

می خواهنــد. حقوقــات 
گلمکانــی بــا اشــاره بــه حرفــه پــدری خــود، خاطرنشــان 
کــرد: پــدرم پلیــس نیــروی انتظامــی بــود، مــن نیــز عالقــه 
کنــم، اما او  کســب  کــه ماننــد پــدرم این شــغل را  داشــتم 
مخالفــت می کــرد و می گفــت شــغل او زحمــت بســیاری 

کار دیگــری مشــغول شــوم. دارد و بهتــر اســت بــه 
کســی بــه او در  وی در خصــوص اینکــه در حــال حاضــر 
ــته،  گذش ــزود: در  ــر، اف ــا خی ــد ی ــک می کن کم ــش  کارهای
کمــک  کــه بــه مــن  کارگــر بودنــد  در ایــن مغــازه چهــار 
بــود.  زیــاد  سفارشــات  و  کار  زمــان  آن  در  می کردنــد، 
لبــاس  زمــان ســفارش دوخــت  علی الخصــوص در آن 

نظامــی بــه مــا زیــاد داده می شــد.
دوره  آن  نظامیــان  و  افســران  تمامــی  کــرد:  اضافــه  او 
کارگــران خــود تمامــی ایــن  مشــتری مــن بودنــد و مــن بــا 
ــم. االن  ــاده می کردی ــه آم ــق و عالق ــا عش ــات را ب سفارش
کــه  گذشــته بــاز هــم هــر سفارشــی  کــه چندیــن ســال  نیــز 

ــا عالقــه فــراوان آمــاده می کنــم. داشــته باشــم را ب
کــه انقــالب شــد، لبــاس  کــرد: زمانــی  ایــن خیــاط اضافــه 
فــرم نظامیــان عــوض شــد؛ چندیــن ســال مشــغول بــه 
دوختــن لباس هــای نیــروی هوایــی و ارتــش بــودم؛ امــا 
کننــد  کاپشــن بــه تــن  در حــال حاضــر ایــن افــراد بایــد 
کار مــا نیســت و بیشــتر لبــاس فرم هــای آنــان  کــه ایــن 
دوختــه  تهــران  در  خانگــی  مشــاغل  کارگاه هــای  در 

می شــود.
کشــور  گلمکانــی در خصــوص تاثیــر وضعیــت اقتصــادی 
کــرد: وضعیــت اقتصــادی تاثیــر  بــر بــازار خیاطــی، عنــوان 
زمــان  در  کــه  به گونــه ای  دارد  مــا  شــغل  در  بســزایی 
کارگــر مشــغول  کوچــک چهــار  گذشــته در همیــن مغــازه 
کار را بــه منــزل خــود  کارگــر نیــز  کار بودنــد، حتــی دو  بــه 
می بردنــد و انجــام می دادنــد، امــا در حــال حاضــر بــه 
عمــال  می آیــم،  مغــازه  ایــن  بــه  کــه  صبــح  از  شــخصه 
بیــکار هســتم؛ مگــر بــر حســب اتفــاق ماهــی دو ســفارش 

خــوب نصیبــم شــود.
ــا بیــان اینکــه برندهــای خارجــی موجــود  ایــن خیــاط ب
کلــی بــازار مــا را تحــت الشــعاع قــرار داده،  در بــازار بــه 

کارگــران افغــان نیــز در  کــرد: عــالوه بــر آن، ایــن  بیــان 
ــه فعالیــت شــدند و لباس هــای  منــزل خــود مشــغول ب
قیمــت  بــا  فروشــگاه ها  بــه  را  خــود  شــده  دوختــه 
لباس هــای  کثــر  ا مناســبی عرضــه می کننــد؛ هچنیــن 
دســت  کار  مشــهد  شــهریور  هفــده  بــازار  در  موجــود 

اســت. افــراد  همیــن 
کــه بســیاری از  او بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره می کنــد 
کار مــا را بــا قیمتــی مناســب تر انجــام  کارگــران افغــان 

بــازار عرضــه می کننــد. را در  آن  و  می دهنــد 
تــا  زمیــن  خیاط هــا  مــا  کار  اینکــه  بیــان  بــا  گلمکانــی 
کارهــای این افــراد فــرق دارد، تصریح  آســمون بــا نمونــه 
کارهــای مــن دســت دوز اســت، اول پاییــن  کــرد: تمامــی 
و  می گــذارم  آن  روی  را  آســتر  بعــد  مــی دوزم،  را  کــت 
پــس  بــا دســت  اصطــالح  بــه  و  کــوک می زنــم  دوبــاره 
اســتفاده می کنــم،  کــه  آســتری، هــم  دوزی می کنــم، 
کــه قبــال آن را آب می انــدازم و  کی اســت  آســتر چکســلوا
بعــد روی پارچــه ســوار می کنــم، قســمت باالتنــه را آســتر 
دوال می گــذارم تــا ایســتایی بهتــری داشــته باشــد، بعــد 
گــر بارهــا و بارهــا در ماشــین لباسشــویی شســته  هــم ا
شــود هیــچ اتفاقــی بــرای آن نمی افتــد؛ امــا یــک فــرد 
انجــام  را  کار  ایــن  بــه هیــچ عنــوان نمی توانــد  افغــان 
خ می تواننــد البســه خــود را  دهــد. آن هــا فقــط بــا چــر

ــد. کنن ــد  تولی
تــوان  آیــا نمونه هــای ایرانــی  بــه اینکــه  وی در پاســخ 
بیــان  دارنــد،  خارجــی  و  تــرک  نمونه هــای  بــا  رقابــت 
کــه  هســتند  مــردم  از  بســیاری  درصــد   ۱۰۰ بلــه  کــرد: 
کننــد و  رغبــت دارنــد، پارچــه مــورد عالقــه خــود را تهیــه 

آن را بــه دســت خیــاط بســپارند.
ایــن خیــاط بــا اشــاره بــه اینکــه مشــتریان قدیمیــش 
کیــد  هنــوز بــرای تهیــه لبــاس بــه او مراجعــه می کننــد، تا
کــه از  کــرد: همچنیــن بســیاری از مشــتریان ســابق مــا 
کننــد، بــه مــن ســفارش لبــاس  ج بــه ایــران ســفرمی  خــار

می دهنــد و بــا خــود می برنــد.
ــه اینکــه اصلی تریــن مشــکل او چیســت،  او در پاســخ ب
ــر  ــی ارزان ت کم ــه  ــواد اولی ــه م ک ــت  ــر اس ــرد: بهت ک ــار  اظه
امــروزه  باشــند.  داشــته  خریــد  تــوان  مــردم  تــا  شــود 
وآســتر  شــده  هزارتومــان   ۱۲۰ متــری  ایرانــی  پارچــه 
کی بــه متــری ۴۵ هزارتومــان رســیده، ایــن امــر  چکســلوا

کار مــا دارد. تاثیــر فراوانــی در 
در  خــود  خاطــره  بهتریــن  خصــوص  در  خیــاط  ایــن 
بهتریــن  می گویــد:  حرفــه،  ایــن  در  فعالیتــش  دوران 
کنــون مشــتری ناراضــی  کــه تا خاطــره مــن همیــن اســت 
کارگردانــان  از  یکــی  گذشــته  در  همچنیــن  نداشــتم. 
کــه نیازمنــد بــه لبــاس ســفید  کشــور بــرای ســریال خــود 
کــرد و مــن بــرای بازیگــران  نظامــی بــود بــه مــن مراجعــه 
کــه هنــوز  فیلمــش چنــد لبــاس ســفید نظامــی دوختــم 

گذرانده است که 60 سال از عمر خود را در حرفه خیاطی  پای صحبت مردی 

وضعیت اقتصادی تأثیر بسزایی در شغل ما دارد

کارگر  کوچک چهار  گذشته در همین مغازه  در زمان 
کار را به منزل خود  کارگر نیز  کار بودند، حتی دو  مشغول به 
می بردند و انجام می دادند، اما در حال حاضر به شخصه 
که به این مغازه می آیم، عمال بیکار هستم. از صبح 
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در خاطــرم هســت.
کــه بــه  گلمکانــی در خصــوص اینکــه آیــا مایــل اســت 
نــه از مــن  گفــت:  فــردی هنــر خــود را آمــوزش دهــد، 
گذشــته، حــدود ۷۴ ســال ســن دارم، دیگــر  دیگــر ســنی 
گرد  کــردن و ســروکله زدن بــا شــا کار  ماننــد ســابق تــوان 

را نــدارم. 
وی در ادامــه بــه چهــار فرزنــد ذکورخــود اشــاره می کنــد 
کــدام  کــدام راه پــدر خــود را ادامــه نــداده و هــر  کــه هیــچ 
خواندنــد،  درس  و  گرفتنــد  یــاد  کــه  شــغل هایی  در 

می کننــد. فعالیــت 
درآمــد  خاطــر  بــه  همســرم  می گویــد:  بــاره  ایــن  در  او 
کار فرزنــدان در ایــن حرفــه  کــم ایــن شــغل، مخالــف 
بــود، ضمــن اینکــه فرزندانــم نیــز عالقــه چندانــی بــه 
ایــن شــغل نشــان نمی دادنــد، االن یکــی از آنهــا معلــم 
اســت، بعــدی در ســازمان نظــام مهندســی مشــغول 
کــه در حــال حاضــر بــه خاطــر برخــی مســائل پیــش  بــود 
آمــده در ایــن شــغل، بــه شــغل آزاد روی آورده اســت، 
فرزنــد ســومم فروشــندگی لــوازم بــرق دارد و آخــری هــم 

می فروشــد. ماشــین  لــوازم 
کــه می خواهنــد وارد ایــن حرفــه بشــوند،  او بــه افــرادی 
گــر  ا نخواهنــد شــد،  پشــیمان  توصیــه می کنــد، هرگــز 
مــا ایرانیــان ایــن هنــر را آمــوزش ببینیــم، بســیار خــوب 
کاالهای خارجی  اســت و به نوعی مانع از ورود واردات 
کمــی  می شــود. امــا بــه دلیــل آنکــه ایــن شــغل از درآمــد 

کســی بــه آن مراجعــه می کنــد. کمتــر  برخــوردار اســت 
ــا  ــه م ــه ب ــه اتحادی ک ــی  ــه نرخ ــان اینک ــا بی ــاط ب ــن خی ای
کــرد: دولــت بایــد  کیــد  می دهــد بســیار پاییــن اســت، تا
خیلــی  خیاطــی  کســب  کنــد.  حمایــت  خیاطــان  از 
کردنــد، زیــرا  کثــرا ایــن شــغل را رهــا  ضعیــف شــده و ا
درآمــد پایینــی دارد، بایــد بتوانیــم شــرایط را به گونــه ای 
ــا  ــز ب ــرای آن هــا نی ــه ب ک ــم  ــرای خیاطــان در نظــر بگیری ب

صرفــه باشــد.
کردم،  کــه مــن این مغــازه را راه اندازی  او می گویــد روزی 
کــه بــرای دریافــت  خیــاط درجــه یــک بــودم، امــا زمانــی 
کــه بــه دلیــل  گفتنــد  کــردم، بــه مــن  پروانــه خــود اقــدام 
ــه مــن عنــوان  ــد ب کوچــک اســت، بای اینکــه مغــازه مــن 
عــوض  بــرای  انقــالب  از  بعــد  امــا  بدهنــد،  دو  درجــه 

ــه عنــوان درجــه  ــردم ب ک ــه اقــدام  ک ــه خــود  ــردن پروان ک
تمامــی  باشــد؟  اینگونــه  بایــد  چــرا  شــدم،  ثبــت  ســه 
کارهــای مــن دســت دوز و بســیار تمیــز دوخته می شــود، 
شــد. داده  ســه  درجــه  عنــوان  مــن  بــه  هــم  بــاز  امــا 
گلمکانــی در پاســخ بــه اینکــه خانم هــا خیــاط بهتــری 
مــا در  از  کــدام  هــر  کــرد:  آقایــان، تصریــح  یــا  هســتند 
ســبک خــود بهتریــن هســتیم، لبــاس زنانــه دوختــن 
بدوزیــم،  نمی توانیــم  مــا  کــه  اســت  ســخت  بســیار 

دارد. وجــود  نیــز  داســتان  ایــن  عکــس  همچنیــن 
آیــا  براینکــه  مبنــی  ســوال  آخریــن  بــه  پاســخ  در  وی 
خیــاط خــوش قولــی بودیــد یــا خیــر؟ می گویــد: در ۵۰ 
کارداشــتیم، تابســتان و زمســتان  ســال پیــش مــا خیلــی 
کار می کردیــم، بــا ایــن حــال بــاز  تــا ســاعت ۱۰ و ۱۱ شــب 
هــم جوابگــوی نیــاز مشــتری نبودیــم، حتــی مشــتری 
کــه بــه او قــول تحویــل لباســش را در شــب عیــد  داشــتم 
داده بــودم امــا تــا ســه مــاه بعــد نتوانســتم بــه او تحویــل 
کــه مشــتریان  کار آنقــدر اهمیــت داشــت  کیفیــت  دهــم، 

ــد. ــه مــن مراجعــه می کردن بازهــم ب
گفتگــو بــا ایــن خیــاط بــا تجربــه رســیده بودیــم  بــه پایــان 
قدیمــی  ازمشــتریان  یکــی  و  یارشــد  مــا  بــا  بخــت  کــه 
او وارد مغــازه شــد، فرصــت را مغتنــم شــمردیم تــا بــا 
کوتــاه داشــته باشــیم، وی خــود را دکتــر  گفتگویــی  او 
گفــت:  و  کــرد  معرفــی  اورتوپــد  متخصــص  عرفانیــان 
گلمکانــی هســتم، در  آقــای  ۵۰ ســال اســت مشــتری 
کــت  تمــام ایــن ســال ها لباســهایم را او دوختــه اســت، 
ــا  کارش بســیار راضــی هســتم، ب و شــلوار، پالتــو و...، از 
ســال ها  ایــن  طــول  تمــام  در  اســت،  عالــی  و  کیفیــت 
اخــالق و رفتــارش رابطــهء مــا را بــه دوســتی ۵۰ ســاله 
گاهــی تنهــا بــرای احوالپرســی و درد دل  بــدل نمــوده و 

می آیــم. او  پیــش 

سیامک   قلم  به  بوشهر  بازار  شفاهی  تاریخ 
دوجلد  در   ۱۳۹۸ سال  تابستان  در  برازجانی 
تحوالت  تاریخ  است،  درآمده  تحریر  رشته  به 
زمانی  که  کوچک  شهر  این  سیاسی  و  اقتصادی 
بسیار  است،  داشته  وسیع  و  پررونق  بازاری 

خواندنی است. 
کتاب آمده است:  در بخشی از مقدمه 

در  شرایطی  در  طبقه  چند  و  بزرگ  عمارتهای 
کوچه های تنگ )قهر و آشتی( با نظارت بزرگترین 
شرایط  در  و  ایرانی  و  هندی  اروپائی،  معماران 
که  است  شده  برپا  بوشهر  بندر  در  طبیعت  قهر 
هوای  و  آب  خوش  شهرهای  در  زمان  همان  در 
نیامده  وجود  به  بناها  آن  نمونه های  ایران 
هزینه  که  بود  بوشهر  اقتصادی  رونق  این  بود. 
می نمود. پذیر  توجیه  را  معماری  راه  در  کردن 
وجود بناهای متعدد اشرافی که بسیار هنرمندانه 
چهارمحله  درکوچه های  است،  شده  ساخته 
که رسوب اقتصاد بازار و هنر  بوشهرنشان می دهد 
خ میداده است  معماری منحصر به فرد بوشهر ر
که این خود نشان از مهم بودن مقوله هنر از سویی 
و هنر دوست بودن مردم بوشهر از دیگر سو دارد. 
در  مرافقت  و  سنتی  بافت  وجود  سو  دیگر  از 
بازاریان  که  بود  شده  باعث  عمومی  مراودات 
باشند.  بوشهر  مردم  خانواده  معنوی  عضوهای 
مسائل  در  بازار  گره گشایی  که  جاست  همین  از 
جوانان  اشتغال  اقتصادی،  خانوادگی،  مختلف 
نمایان  خوبی  به  را  خود  اجتماعی  همبستگی  و 

می سازد. 
که مردم و بازاریان  همین ارتباط باعث شده بود 
موجب ایجاد امنیت پایدار در شهر بوشهر شوند. 
این اتفاق تا سال های دهه ۳۰ و حتی ۴۰ وجود 
نمونه های  نبوی  غالمعلی  خاطرات  در  داشت. 
این امنیت پایدار را می توان با دقت و لذت خواند. 

ویترین ]معرفی کتاب[

تاریخ شفاهی
بازار بوشهر

کارداشتیم،  در ۵۰ سال پیش ما خیلی 
تابستان و زمستان تا ساعت 1۰ و 11 شب 

کار می کردیم، با این حال باز هم جوابگوی 
نیاز مشتری نبودیم، حتی مشتری داشتم 

که به او قول تحویل لباسش را در شب 
عید داده بودم اما تا سه ماه بعد نتوانستم 

کار آنقدر  کیفیت  به او تحویل دهم، 
که مشتریان بازهم به من  اهمیت داشت 

مراجعه می کردند



شماره دهم . مهر و آبان نودوهشت 14 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی مشهد

و   تجهیــزات  بین المللــی  نمایشــگاه  چهارمیــن 
فناوری هــای حفاظتــی، امنیتــی، امــداد و نجــات، 
ایمنی و آتش نشانی از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه امسال در محل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی مشــهد دایــر شــد. 
نائــب رئیــس دوم اتــاق اصنــاف مشــهد بــا اشــاره بــه 
ایــن نمایشــگاه  گفــت: در  برگــزاری نمایشــگاه مذکــور 
توانمندی هــا شــرکت های تولیــدی و توزیــع سیســتم ها 
و تجهیــزات حفاظتــی و امنیتــی در مشــهد معرفی شــد.
گفــت: توانمندی هــا  ســید محســن خــاوری هاشــمی 
فناوری هــای  و  تجهیــزات  تولیــدی  شــرکت های 
آتــش  و  ایمنــی  نجــات،  و  امــداد  امنیتــی،  حفاظتــی، 
کشــور  نشــانی در مشــهد قابــل مقایســه بــا ســایر نقــاط 
نیســت و برخــی از شــرکت ها در ایــن شــهر در اجــرای 
بــا  و  کــرده  مشــارکت  کشــور  از  ج  خــار پروژه هــای 
شــرکت های همتــا در آن ســوی مــرز رقابــت می کننــد.

از  قبل  و  گذشته  در  داشت:  اظهار  هاشمی  خاوری 
برپایی نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های 
خراسان  اجرایی  دستگاه های  مشهد،  در  حفاظتی 
شرکت های  از  خود  پروژه های  اجرای  برای  رضوی 
تولیدی سیستم های حفاظتی تهران کمک می گرفتند 
زیرا با توانمندی ها شرکت های مشهدی آشنا نبودند.

فناورهــای  و  تجهیــزات  نمایشــگاه  کــرد:  بیــان  وی 
بیشــتر  آشــنایی  بــرای  را  فرصتــی  حفاظتــی 
شــرکت های  توانمندی هــا  بــا  اجرایــی  دســتگاه های 
فراهــم  مشــهد  حفاظتــی  سیســتم های  تولیــدی 
گارانتــی و خدمــات  می کنــد تــا هــم ایــن دســتگاه ها بــه 
پــس از فــروش دسترســی بهتــری داشــته باشــند و هــم 
سیســتم های حفاظتــی را بــا قیمــت بهتــری خریــداری 
شــود. ج  خــار اســتان  از  پــول  ندهنــد  اجــازه  و  کــرده 

گفــت: نمایشــگاه  نائــب رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد 
بــا حضــور حداقــل  فناورهــای حفاظتــی  و  تجهیــزات 
۶۰ شــرکت داخلــی و پنــج تــا ۶ نمایندگــی شــرکت های 
کــه ســطح تولید شــرکت های  خارجــی برپــا شــد و از آنجــا 
مشــهدی در حــوزه سیســتم های حفاظتــی بــاال اســت، 
کمتــر در ایــن نمایشــگاه  شــرکت های اســتان های دیگــر 
شــرکت می کننــد زیــرا خــود را همتــراز بــرای رقابــت بــا 

شــرکت های مشــهدی نمی داننــد.

نعمــت تحریــم بــرای خودکفایــی مشــهد در ســاخت 
ــی ــتم های حفاظت سیس

خــاوری هاشــمی در ادامــه افــزود: تحریم هــا شــاید در 
آورد  بوجــود  ایــران  اقتصــاد  بــرای  را  ظاهــر مشــکالتی 
امــا محدودیت هــای ناشــی از تحریــم و قطــع واردات 
کــه تولیدکننــدگان تــالش  کشــور باعــث شــد  قطعــات بــه 
کننــد بــا همــت و هــوش خــود نســبت بــه ســاخت اقــالم 
ــدگان  ــی تولیدکنن ــه خودکفای ک ــد  ــدام نماین ــی اق واردات

مشــهدی در سیســتم های حفاظتــی نمونــه بــارزی از 
ایــن موضــوع اســت.

الکترونیــک،  خدمــات  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
مشــهد  آســانبر  و  ایمنــی  حفاظتــی،  سیســتم های 
و  توزیعــی  تولیــدی،  ۵۰۰ شــرکت  گفــت:  بــاره  ایــن  در 
مجــری در زمینــه تجهیــزات و فناوری هــای حفاظتــی، 
در  نشــانی  آتــش  و  ایمنــی  نجــات،  و  امــداد  امنیتــی، 

دارنــد. فعالیــت  مشــهد 
ســید محســن خــاوری هاشــمی افــزود: تحریم هــا باعــث 
رشــد تولیــدات سیســتم های حفاظتــی در مشــهد شــد 
ــه  ــی ب کس ــل  ــال قب ــی دو س ــا یک ــاید ت ــه ش ک ــوری  ــه ط ب
کنــون  ا امــا  فکــر تولیــد سیســتم های حفاظتــی نبــود 

کــه شــرکت های  شــرایط به گونــه ای رقــم خــورده اســت 
بــه  ایــن بخــش  داخلــی وارد عمــل شــده و در تولیــد 

رســیده اند. خودکفایــی 
کــرد: بخــش زیــادی از مــواد اولیــه و قطعــات  وی بیــان 
مــورد نیــاز بــرای تولیــد سیســتم های حفاظتــی از داخل 
کشــور قابــل تأمیــن اســت، بــا ایــن حــال ایــران نیــز مثــل 
ــه تأمیــن  ــادر ب کشــورهای قدرتمنــد دیگــر در اقتصــاد ق
صفر تا ۱۰۰ مواد اولیه و قطعات در زمینه سیســتم های 
می کنــد. وارد  را  آن  از  بخشــی  و  نبــوده  حفاظتــی 
گفــت:  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  دوم  رئیــس  نائــب 
در  حفاظتــی  سیســتم های  تولیــدی  شــرکت های 
کــه  مشــهد عمدتــا صــادرات محلــی دارنــد بــه ایــن معنــا 
ــا حضــور در ایــن شــهر نســبت  کشــورهای دیگــر ب تجــار 
می کننــد. اقــدام  حفاظتــی  سیســتم های  خریــد  بــه 
در  شــرکت  یــک  تنهــا  کــرد:  اضافــه  هاشــمی  خــاوری 
مشــهد تحــت عنــوان "اســکی ونــد" محصــوالت تولیدی 
کشــورهای  خــود در زمینــه سیســتم های حفاظتی را به 
کــرده و ارزآوری بــرای ایــران بــه همــراه دارد.  دیگــر صــادر 

حضور 60 شرکت داخلی در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی

نعمت تحریم برای خودکفایی مشهد در ساخت سیستم های حفاظتی

نصب سیستم های حفاظتی و تجهیزات ایمنی 
برای دستگاه های اجرایی و نهادها الزام قانونی 
دارد و به نظر می رسد در آینده نزدیک استفاده از 
کن اجباری شود. این سیستم ها در همه اما
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سیســتم های  قبــل  ســال   ۱۵ تــا  کــرد:  بیــان  وی 
حفاظتــی در ســبد تجمــالت مــردم قــرار داشــت و تنهــا 
۳۰ شــرکت در زمینــه تولیــد و توزیــع ایــن سیســتم ها 
در مشــهد فعالیــت داشــتند امــا بــه مــرور ایــن تولیــدات 
گرفــت و امــروز آنهــا بــه جــزء  در ســبد خریــد مــردم قــرار 

تبدیــل شــده اند. مــردم  مایحتــاج  الینفــک ســبد 
الکترونیــک،  خدمــات  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
مشــهد  آســانبر  و  ایمنــی  حفاظتــی،  سیســتم های 
کــه بــه اهمیــت  ادامــه داد: امــروزه مــردم همــان طــور 
بیمــه بــرای تضمیــن جــان و مــال خــود پــی برده انــد، 
و  ایمنــی  سیســتم های  و  تجهیــزات  از  اســتفاده 
بــرای حفــظ  کار خــود را  حفاظتــی در منــزل و محــل 

می داننــد. ضــروری  مالشــان  و  جــان 
نصــب  اینــک  هــم  کــرد:  اضافــه  هاشــمی  خــاوری 
بــرای  ایمنــی  تجهیــزات  و  حفاظتــی  سیســتم های 
دارد  قانونــی  الــزام  نهادهــا  و  اجرایــی  دســتگاه های 
و بــه نظــر می رســد در آینــده نزدیــک اســتفاده از ایــن 

شــود. اجبــاری  کــن  اما همــه  در  سیســتم ها 

اصناف   اتاق   , استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  از  متشکل  نمایشگاهی  کمیته  اعضاء 
ارشاد  کل  ,اداره  مشهد  بین المللی  نمایشگاه  ,شرکت  استان,  کشاورزی  جهاد  سازمان   , مشهد 
دانشگاه  بهداشت  معاونت  مشهد,  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان   , استان  اسالمی 
داخلی  بازرگانی  اداره  کارشناسان  و  مدیران  و  صمت  سازمان  حراست  اداره  مشهد,  پزشکی  علوم 
کمیته  سازمان صمت می باشد. درخواست های برگزاری نمایشگاه های تخصصی و سایر رویدادها به 
ارائه توضیحات موارد  کنندگان جهت  از برخی درخواست  نمایشگاهی استان ارسال و ضمن دعوت 
به  را  شما  توجه  ادامه  در  می گردد.  اتخاذ  الزم  تصمیمات  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  مطروحه 

کمیته نمایشگاهی در مهرو آبان ماه جلب می نماییم.  مشروح اقدامات 

مصوبات مهرماه
زمان برگزاریمکان برگزارینمایشگاه/ همایش /جشنوارهردیف

مهرماههتل همای شماره یکنمایشگاه فروش پوشاک و زیور آالت1
آبان ماهقاسم آباد، بلوار حسابینمایشگاه مشاغل خانگی2
آبان ماه*نمایشگاه مد و لباس3
آبان ماههتل همای شماره یکنمایشگاه فروش پوشش های اسالمی - ایرانی4
*تاالر اعتبارنمایشگاه مشاغل خانگی 5
**نمایشگاه تخصصی طال، جواهر و سنگ های قیمتی6

مصوبات آبان ماه
زمان برگزاریمکان برگزارینمایشگاه/ همایش /جشنوارهردیف

کاال و خدمات مرتبط با ۱ نمایشگاه وصال با ارائه 
دی ماههتل میثاقزوج های جوان و ازدواج 

کوهسرنمایشگاه تخصصی برندهای ۵ ستاره۲ بهمن ماهمجموعه 

**نمایشگاه خدمات زیبایی )با شرط تغییر نام(۳

*البی مجتمع الماس شرق جشنواره زعفران۴

آبان ماه قاسم آبادنمایشگاه مشاغل خانگی زنان فاقد سرپرست۵

کمیته نمایشگاهی استان خراسان رضوی  نگاهی به رویدادهای 

اقدامات دو ماهه )مهر و آبان( کمیته نمایشگاهی

رویداد
گذشته و قبل از برپایی نمایشگاه  در 

بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی 
در مشهد، دستگاه های اجرایی خراسان 

رضوی برای اجرای پروژه های خود از 
شرکت های تولیدی سیستم های حفاظتی 
کمک می گرفتند زیرا با توانمندی ها  تهران 

شرکت های مشهدی آشنا نبودند
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کسب وکار
مقاالت با موضوعات کسب وکارها

در   امــروزه  ســازمان ها 
ــداوم  ــرات م ــا تغیی ــی ب محیط
فعالیــت می کننــد و نحــوه انجــام 
ســازمان  در  )فرآیندهــا(،  کارهــا 
متناســب  طــور  بــه  بایــد  نیــز 
مــورد  محیطــی  تغییــرات  بــا 
گیــرد.  قــرار  پایــش  و  بازنگــری 
مدیــران بــه طــور مــداوم بــا ایــن 
هســتند:  مواجــه  پرســش ها 
آیــا از منابــع ســازمان بــه شــکل 
تحقــق  راســتای  در  مناســبی 
ســازمان  اســتراتژیک  اهــداف 
کــدام  می شــود؟  اســتفاده 
کــه منجــر  واحــد ســازمان عملکــرد نامناســبی دارنــد 
کاهــش بهــره وری ســازمان شــده اســت؟ آیــا بــرای  بــه 
تعریــف  اســتانداری  رویــه  ســازمان  در  کار  هــر  انجــام 
شــده اســت؟ علــت تأخیــر در انجــام امــور چیســت؟ آیــا 
ایجــاد  کنونــی ســازمان  تغییــرات الزم در فرآیندهــای 
کــدام واحــد ســازمانی متولــی  کســانی یــا  می شــود؟ چــه 

اســت؟ ســازمان  در  فرآیندهــا  پایــش 
ایــن ســواالت و ســواالت مشــابه بــا آن، دغدغــه ذهنــی 
کســب وکارهای  در  مدیــران  از  بســیاری  مشــترک 
بــه طــور ســنتی مدیــران ســازمان ها  اســت.  امــروزی 
بــرای نظــارت بــر عملکــرد ســازمان خــود، بــر واحدهــای 
ســازمانی بــه طــور مجــزا تمرکــز می کننــد و بــه دنبــال 
علــوم  امــا  هســتند.  واحــد  هــر  در  بهــره وری  افزایــش 
بــه  کــه  فرآیندهایــی  مدیریــت  بــر  جدیــد  مدیریتــی 
حــال  در  ســازمان  واحدهــای  توســط  مشــترک  طــور 
ــه مدیــران ســازمان ها  کیــد می کنــد و ب اجــرا هســتند تأ
توصیــه می کنــد عــالوه بــر بررســی دقیــق هــر واحدهــای 

بیــن  کــه  فرآیندهایــی  بــر  نظــارت  بــه  ســازمان، 
واحدهــای ســازمان در جریــان هســتند نیــز پرداختــه 
شــود و بهــره وری در ســطح فرآیندهــای ســازمان نیــز بــه 

شــود.  اندازهگیــری  مــداوم  طــور 
کارهــا یــا همــان فرآیندهــا در اغلــب ســازمان ها  جریــان 
بــا مراحــل زائــد، تکــراری و بــی هــدف درآمیختــه اســت. 
اهــداف  بیــن  منســجمی  ارتبــاط  معمــوال  همچنیــن 
استراتژیک و فرآیندهای سازمان دیده نمی شود و برای 
مدیــران ســطوح بــاالی ســازمان تصویــر روشــنی از نحــوه 
نــدارد.  وجــود  ســازمان  در  اســتراتژی ها  جاری ســازی 
 BPM Business کار یــا کســب و  مدیریــت فرآیندهــای 
Process Management بــه عنــوان یکــی از مناســبترین 
و  ســازمان  فعلــی  وضعیــت  شــناخت  بــرای  رویکردهــا 
تعییــن مشــکالت ســاختاری آن می باشــد و چگونگــی 
ــد.  ــن می کن ــازمان را تبیی ــای س ــتمر فرآینده ــود مس بهب
ارتبــاط  برقــراری  چگونگــی  رویکــرد  ایــن  همچنیــن 
طریــق  از  را  ســازمان  اســتراتژی های  و  فرآیندهــا  بیــن 
تعییــن اهــداف بــرای هــر فرآینــد مشــخص می نمایــد.
بررســی  بــا   BPM در  کســب وکار  فرآیندهــای  تحلیــل 
و  اختــالالت  بــه  می توانــد  کارهــا  جریــان  دقیــق 
ــای  ــن راه ه ــا یافت ــرده و ب ــی ب ــدی پ ــائی های فرآین نارس
فرآیندهــای  بهســازی  امــکان  کارهــا،  انجــام  بهتــر 
تحلیــل  منظــور  بــه  نمایــد.  فراهــم  را  ســازمان 
کارکنــان،  تــا  اســت  الزم  کســب وکار  فرآیندهــای 
ــه یــک درک  کســب وکار ب تحلیلگــران و ســایر ذینفعــان 
مشــترک از مفهــوم فرآیندهــای ســازمان دســت یابنــد. 
تحلیــل  شــیوه های  کــه  اینجاســت  کار  دشــواری  امــا 
ــرای  ــی ب ــه راحت ــازمان ها ب ــب وکار درس کس ــای  فرآینده

نیســت.  درک  قابــل  کارکنــان  کلیــه 
در جهــت رفــع ایــن مشــکل، نیــاز بــه یــک ابــزار توصیــف 

ــد  ــک فرآین ــش ی ــان و نمای ــرای بی ــتاندارد ب ــده و اس کنن
کارکنــان بــه درک مشــترکی از فرآینــد  کلیــه  کــه  می باشــد 
ــا  ــه ب ک ــت  ــردی اس ــا رویک ــازی فرآینده ــند. مدل س برس
یــک  ایجــاد  باعــث  فرآیندهــا،  نمایــش  ســازی  ســاده 
بــر اســتاندارد و در  زبــان مشــترک مفهومــی و مبتنــی 
گرافیکــی می باشــد و یــک زبــان مشــترک  قالــب اشــکال 
کارکنــان ســازمان و تحلیلگــران فرآیندهــا  بیــن مدیــران، 
فرآیندهــا،  مدل ســازی  واقــع  در  مــی آورد.  فراهــم 
و  فرآیندهــا  تحلیلگــران  توســط  کــه  اســت  فعالیتــی 
موجــود  فرآیندهــای  نمایــش  و  اســتخراج  منظــور  بــه 
گام از  ســازمان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و اولیــن 

می باشــد.  BPM چرخــه 
 )BPMN( Business Process Model and Notation
کــه  یکــی از اســتانداردهای مدل ســازی فرآینــد اســت 
نشــانه های  و  عالئــم  از  مجموعــه ای  از  اســتفاده  بــا 
ســازمانی  فرآیندهــای  مدل ســازی  بــه  شــده،  تعریــف 
کــه  اســت  شــده  طراحــی  به گونــه ای  و  می پــردازد 
دهــد.  پوشــش  را  مدل ســازی  مختلــف  روش هــای 

مدل هــای فرآینــد پــس از تحلیــل در وضعیــت موجــود، 
فرآینــد،  در  کننــدگان  مشــارکت  از  نظــرات  اخــذ  بــا 
فرآیندهــای  بهتریــن  بــا  مقایســه  و  ارشــد  مدیــران 
بهبــود داده می شــوند و  مشــابه در ســایر ســازمان ها 
مجــددًا بــا اســتفاده از اســتاندارد BPMN، مدل ســازی 

می گیــرد. صــورت  فرآینــد 
بــر  مبتنــی  نمادســازی  یــک  واقــع  در   BPMN
کســب وکار اســت  فلوچــارت بــرای تعریــف فرآیندهــای 
و مدل هــای ســاخته شــده مبتنــی بــر ایــن اســتاندارد 
مدیریــت  سیســتم های  ورودی  عنــوان  بــه  می توانــد 
 BPMS )Business Process یــا  کســب وکار  فرآینــد 

رود. کار  بــه   )Management System
بــر فرآینــد  BPMS هــا، نرم افزارهــای یکپارچــه مبتنــی 
ــر بســتر  ــه امــکان جاری ســازی فرآیندهــا ب ک می باشــند 
ــه  گام دوم از چرخ ــب  ــی را در قال ــتم های اطالعات سیس
 BPM چرخــه  از  ســوم  گام  می آورنــد.  فراهــم   BPM
 BPMS بســتر  بــر  شــده  ســاخته  فرآیندهــای  اجــرای 
گام چهــارم از ایــن چرخــه پایــش نحــوه اجــرای  بــوده و 

فرآیندهــا و بهبــود آنهــا می باشــد.
بــه  منجــر  می توانــد  ســازمان  فرآیندهــای  بهبــود 
فرآیندهــای  مجــدد  پیاده ســازی  و  مدل ســازی 
کــه BPM را یــک  ســازمان شــود و بــه ایــن دلیــل اســت 
چرخــه بهبــود مســتمر فرآیندهــای ســازمانی می داننــد. 
ســازمان های  کثــر  ا در   BPM اجــرای  مســئولیت 
واحــد  مدیریــت  برعهــده  دولتــی  و  خصوصــی 
برنامه ریــزی یــا واحــد ســاختار-فرآیند می باشــد و بــه 
کســب نتایــج مناســب از جاری ســازی  منظــور تضمیــن 
کثــری  BPM در ســازمان ها پشــتیبانی و حمایــت حدا

اســت. ضــروری  ســازمان  ارشــد  مدیــران 
مــدت  دراز  در   BPM اجــرای  مزایــای  مهمتریــن  از 
کاهــش زمــان چرخــه  می تــوان بــه افزایــش ســود آوری، 
افزایــش  ســازمانی،  ارتباطــات  در  ســهولت  عملیــات، 
و  کارکنــان  انگیــزه  و  رضایــت  افزایــش  اجــرا،  کیفیــت 

می باشــد. اســتراتژیک  اهــراف  تحقــق 

مدیریت فرآیندهای کسب وکار؛
یک ضرورت برای سازمان های امروزی

از مهمترین مزایای اجرای BPM در دراز مدت می توان به 
کاهش زمان چرخه عملیات، سهولت  افزایش سود آوری، 
کیفیت اجرا، افزایش رضایت  در ارتباطات سازمانی، افزایش 
کارکنان و تحقق اهراف استراتژیک می باشد. و انگیزه 

سید محمد 
خلیلی

عضو هیئت علمی 
گروه مهندسی 

صنایع-دانشگاه 
خیام
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خبرخوب
ویژه آغاز فعالیت کارگروه ستاد تسهیل استان

کشــور بــه   پیــرو ســفر اخیــر معــاون اقتصــادی وزیــر 
کاری اصنــاف  ــروه  گ گیــری  مشــهد و تصویــب شــکل 
تولیــد  موانــع  رفــع  و  تســهیل  ســتاد  کارگــروه  ذیــل 
بــرای  اقدامــات  نخســتین  انجــام  رضــوی،  خراســان 

آغــاز شــد. کارگــروه  ایــن  تشــکیل 
تولیــدی،  صنفــی  واحــد   ۳۸۰ و  هــزار   ۱۸۳ وجــود 
کســب  توزیعــی، خدماتــی و خدمــات فنــی دارای جــواز 
کــه بخــش قابــل  در خراســان رضــوی فعالیــت دارنــد 
و  داده  تشــکیل  تولیــدی  صنــوف  را  آنهــا  از  توجهــی 
ســهم زیــادی در تولیــدات صنعتــی خــرد اســتان دارنــد، 
در  واحدهــا  ایــن  مشــکالت  بــه  تخصصــی  رســیدگی 

می بخشــد. ضــرورت  را  تســهیل  ســتاد 
بــه طــور معمــول رســیدگی بــه امــور صنــوف تولیــدی 
کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد خراســان  در 
رضــوی بــه دلیــل ماهیــت صنفــی بــودن آنهــا قــدری بــا 
کــه در ایــن راســتا اتــاق اصنــاف  مشــکل مواجــه بــود 
ــروه  گ گیــری  ــر شــکل  مشــهد درخواســت خــود مبنــی ب
ــا  کــه ب ــروه را در نشســتی  کارگ کاری مســتقل ذیــل ایــن 
که  کــرد  کشــور برگــزار شــد، اعــالم  معــاون اقتصــادی وزیــر 

گرفــت. ایــن درخواســت مــورد موافقــت قــرار 
ســازمان  تجــارت  توســعه  و  بازرگانــی  امــور  معــاون 
ایــن  و تجــارت خراســان رضــوی در  صنعــت، معــدن 
گفــت: هــدف ســتاد تســهیل و رفــع  بــاره بــه خبرنــگار مــا 
موانــع تولیــد بهره منــدی از قانــون رفــع موانــع تولیــد 

کشــور اســت. رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی در 
ســتاد  کارگــروه  کنــون  تا افــزود:  مقــدم  غفــوری  علــی 
گــروه  تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در خراســان رضــوی ۶ 
ــایر  ــدن و س ــت و مع ــف صنع ــای مختل کاری در حوزه ه
کــه مشــکالت مربــوط بــه هــر  حوزه هــا در اختیــار داشــته 
کاری بررســی می شــد و  گروه هــای  حــوزه توســط ایــن 

کارگــروه بــه تصویــب می رســید. نتیجــه آن در 
ــوف  ــه صن ــوط ب ــکالت مرب ــون مش کن ــرد: تا ک ــان  وی بی
کاری ارجــاع می شــده و در  گروه هــای  تولیــدی بــه ایــن 
آنهــا مــورد بررســی قــرار می گرفتــه اســت امــا بــه دلیــل 
ماهیــت صنفــی بــودن ایــن واحدهــا، عمــال رســیدگی بــه 

مشــکالت آنهــا بــا موانعــی مواجــه شــده اســت.
معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان 
کاری  گــروه  گیــری  بــا تصویــب شــکل  گفــت:  رضــوی 
کاری  ــروه  گ ــن  ــوان هفتمی ــه عن ــش ب ــن بخ ــاف، ای اصن
کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان  ذیــل 

گرفتــه اســت. ــرار  ق
گــروه  غفــوری مقــدم افــزود: بــرای آغــاز فعالیــت ایــن 
ــاق اصنــاف مشــهد شــیوه نامــه  ــه ات ک کاری الزم اســت 
کارگــروه ســتاد تســهیل و  ایــن بخــش را بــه دبیرخانــه 
رفــع موانــع تولیــد واقــع در ســازمان صنعــت معــدن و 
کنــد تــا ایــن دبیرخانــه  تجــارت خراســان رضــوی ارســال 

آن را بررســی و تکمیــل نمایــد.
کــرد: شــیوه نامــه تکمیــل شــده در دســتور  وی بیــان 
کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد خراســان  کار 
رضــوی قــرار می گیــرد و پــس از نهایــی شــدن و تصویــب 
کاری  گروه  کاری اصنــاف بــه عنــوان هفتمیــن  گــروه  آن، 

کارگــروه مزبــور فعالیــت خــود را آغــاز می کنــد. ذیــل 
معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان 
کاری از ایــن  گــروه  گفــت: بــا راه انــداری ایــن  رضــوی 
واحدهــای صنفــی  بــه  مربــوط  تمــام مشــکالت  پــس 
پیگیــری  قابــل  مختلــف  حوزه هــای  در  کــه  تولیــدی 
قابلیــت  کاری  گــروه  ایــن  طریــق  از  نیســت،  حــل  و 

یافــت. خواهــد  پیگیــری 
کارگــروه  مســئولیت  شــد:  یــادآور  مقــدم  غفــوری 
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد خراســان رضــوی 

همــه  بــرای  آن  مصوبــات  و  اســت  اســتاندار  بــا 
دســتگاه های اجرایــی الزم االجــرا اســت لــذا بــا فعالیــت 
کارگــروه، بســتر مناســبی  ایــن  کاری اصنــاف در  گــروه 
صنــوف  مشــکالت  پــس  ایــن  از  تــا  می شــود  فراهــم 
ایــن  در  نبــود،  پیگیــری  قابــل  براحتــی  کــه  تولیــدی 

شــود. جویــی  چــاره  آنهــا  بــرای  و  بررســی  کارگــروه 
گفــت:  رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد نیــز در ایــن بــاره 
کشــور و پذیــرش  پیــرو حضــور معــاون اقتصــادی وزیــر 
کارگــروه  کاری اصنــاف ذیــل  گــروه  وی مبنــی بــر تشــکیل 
اتــاق  در  کاری  گــروه  ایــن  اســتان،  تســهیل  ســتاد 

گرفــت. اصنــاف مشــهد شــکل 
کاری ذیــل  گروه هــای  محمــود بنانــژاد افــزود: پیشــتر 
انــرژی،  مثــل  مختلــف  حوزه هــای  در  تســهیل  ســتاد 
بیمــه و مالیــات فعالیــت می کردنــد و بیشــتر مســائل 
کاری  گروه هــای  مربــوط بــه واحدهــای صنعتــی در ایــن 
بررســی  بــرای  جایــی  و  می گرفــت  قــرار  بررســی  مــورد 

مشــکالت صنــوف تولیــدی باقــی نمی مانــد.
خــاص  مشــکالت  تولیــدی  اصنــاف  کــرد:  بیــان  وی 
خــود در مواجهــه بــا حوزه هــای مربــوط بــه شــهرداری، 
دارنــد  را  راهــور  پلیــس  و  انتظامــی  نیــروی  بازیافــت، 
کامــال متفــاوت از بخش هــای صنعتــی اســت لــذا  کــه 
کاری  گــروه  بایــد ایــن مســائل بــه صــورت تخصصــی در 
کارگــروه  مرتبــط بــا اصنــاف بررســی و بــرای تصویــب بــه 

ســتاد تســهیل اســتان ارجــاع شــود.
کاری اصنــاف  گــروه  گفــت:  رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد 
دســته  را  تولیــدی  صنــوف  اولیــه  مشــکالت  ابتــدا  در 
صورتــی  در  و  می یابــد  حــل  راه  آنهــا  بــرای  و  بنــدی 
تصمیم گیــری  و  بررســی  بــه  نیــاز  مشــکالت  حــل  کــه 
کارگــروه ســتاد  بــه  را داشــت  باالتــر  مســئوالن در رده 

می دهــد. ارجــاع  اســتان  تســهیل 

کلید خورد کارگروه ستاد تسهیل خراسان رضوی  کاری اصناف ذیل  گروه 

کارگروه ستاد تسهیل استان نگاهی بر تصمیمات 

اصناف تولیدی مشکالت خاص خود در مواجهه با حوزه های مربوط به شهرداری، 
کامال متفاوت از بخش های  که  بازیافت، نیروی انتظامی و پلیس راهور را دارند 
کاری مرتبط با  گروه  صنعتی است لذا باید این مسائل به صورت تخصصی در 
کارگروه ستاد تسهیل استان ارجاع شود. اصناف بررسی و برای تصویب به 
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دیــدار هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف بوشــهر و هیئــت  
اتحادیه هــای  روســای  ازبرخــی  متشــکل  همــراه 
روز  در  بوشــهر  اصنــاف  اتــاق  پوشــش  تحــت  صنفــی 
یکشــنبه هفتــم مهرمــاه ســال جــاری بــا حضــور هیئــت 
روســای  از  جمعــی  و  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  رئیســه 
اتــاق  در محــل  پوشــش  تحــت  اتحادیه هــای صنفــی 

انجــام شــد.  اصنــاف مشــهد 
ضمــن  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  رئیــس  دیــدار  ایــن  در 
خــوش آمدگویــی و ابــراز خرســندی از حضــور هیئــت 
مذکــوردر اتــاق اصنــاف مشــهد بیــان داشــت: همزمــان 
ادغــام   ،۱۳۹۳ ســال  در  رئیســه  هیئــت  انتخابــات  بــا 
و  تولیــدی  و  خدماتــی  و  توزیعــی  اصنــاف  اتاقهــای 
ــاق اصنــاف  کنــون ات خدمــات فنــی اتفــاق افتــاد، هــم ا
مشــهد بــا ۹۸ اتحادیــه تحــت پوشــش و ۱۲۰ هــزار واحــد 

دارد.  فعالیــت  صنفــی در شهرســتان مشــهد 
مشــهد  افــزود:  ادامــه  در  مشــهدی  بنا نــژاد  محمــود 
ــاد و مرکــزی اســت  ــه، احمدآب شــامل ســه بخــش رضوی
کــه مجموعــا ۳ میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر جمعیــت داشــته 
بــه ۲۴  تنهایــی نســبت  بــه  گفــت مشــهد  و می تــوان 
کشــور از جمعیــت بیشــتری برخــوردار اســت.  اســتان 
و  مســائل  جهــت  بــه  اوقــات  گاهــی  گفــت:  بنانــژاد 
جمعیــت  و  داریــم  مشــهد  شــهر  در  کــه  مشــکالتی 
مجــاوران و زائــران از شــهر مشــهد بــه عنــوان یــک )) 

می شــود. یــاد  شــهر((  اســتان، 
تصریــح  ایــران  اصنــاف  اتــاق  رئیســه  هیئــت  عضــو 
ــرت  ــی حض ــارگاه ملکوت ــران ب ــته زائ گذش ــال  ــرد: در س ک
الرضــا) ع ( جمعیتــی  ابــن موســی  ثامن الحجــج علــی 

ســال  در  کــه  بودنــد  نفــر  میلیــون   ۳۰ تــا   ۲۸ بــر  بالــغ 
جــاری حضــور آنــان در ایــن شــهر تــا ۳۵ میلیــون نفــر 
ــا دو  ــی هــر دو ســال ی ــه عبارت ــه ب ک ــرآورد شــده اســت،  ب
مشــهد  بــه  کشــور  جمعیــت  کل  یکبــار،  نیــم  و  ســال 
ســفر می کننــد، ضمــن اینکــه زائــران خارجــی هــم بــه 
وفــور در مشــهد حضــور داشــته و از بــرکات مرقــد مطهــر 

می گردنــد.  برخــوردار  رضــوی)ع( 
در  صنفــی  واحــد  هــزار   ۱۲۰ ایــن  از  شــد:  یــادآور  وی 
واحد هــای صنفــی  تــا ۲۲ درصــد   ۲۰ مشــهد، حــدود 
تولیــدی، ۱۸ درصــد خدمــات فنــی و مابقــی واحدهــای 
کــه  را تشــکیل می دهنــد  صنفــی توزیعــی و خدماتــی 

عمدتــا در حــوزه فروشــگاهی فعالیــت دارنــد. 
مجتمع هــای  افــزود:  مشــهد  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
کشــوری را دارد،  تجــاری در مشــهد بیشــترین ســرانه 
کــه از ایــن  یعنــی مــا حــدود ۳۵۰ مجتمــع تجــاری داریــم 
میــان تعــداد ۱۲۰ مجتمــع تجــاری، بیــش از ۵۰۰ واحــد 
کــه تعــدادی از آنهــا راه انــدازی شــده و  صنفــی دارنــد 
تعــدادی هــم بــه تبــع مســائل اقتصــادی اخیــر هنــوز 

نشــده اند.  راه انــدازی 
کــرد: ایــن مجتمع هــای تجــاری بــه  بنانــژاد خاطرنشــان 
جهتــی نقطــه قــوت اســت، بــه لحــاظ اینکــه هــم بــرای 
مشــتری و هــم بــرای واحــد صنفــی ایجــاد امنیــت و رفــاه 
داشــته، امــا از حیــث توســعه و توزیــع در واحدهــای 
ایجــاد  مصــرف  و  فــروش  جهــت  صرفــا  کــه  توزیعــی 
شــده اند، تهدیــد اســت، زیــرا ســرانه مشــتری بــرای هــر 
واحــد صنفــی را بــه ۲۷ نفــر رســانده اســت و ایــن امــر 
توجیــه پذیــری اقتصــادی بــودن فروشــگاه های صنفــی 

اینکــه  ضمــن  داده،  افزایــش  را  هزینه هــا  و  کاهــش  را 
بازرســی و  را در حــوزه  در حــوزه تخلفــات، مشــکالتی 
نظــارت بــه وجــود آورده و حجــم زیــادی از فعالیت هــای 

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــاق را ب ات

اتــاق اصنــاف بوشــهر 27 اتحادیــه صنفــی را تحــت 
پوشــش خــود دارد

پــس  بوشــهر  اصنــاف  اتــاق  رئیــس  جلســه  ادامــه  در 
مــا،  اســتان  از معرفــی هیئــت همــراه اظهــار داشــت: 
محــدود  جمعیتــی  بــا  بســیارکوچک  مــرزی،  اســتانی 
کاالهــا در ایــن اســتان  کــه تبــادل ۵۰ درصــد از  اســت 
و  رســمی،  تجــارت  بخــش  و  آبــی  مرزهــای  ازطریــق 
بخشــی هــم ورودکاالهــای ملوانــی و مرزنشــینی اســت، 
کنــون بــا توجــه بــه نوســانات ارزی اخیــر رونــق  هــم ا
چندانــی نداشــته و دوران رکــود را پشــت ســر می گذارنــد 
ج  ایــن شــرایط خــار از  مــا  زودی  بــه  داریــم  امیــد  کــه 
شــده و در اســتان و شــهرمان رونــق اقتصــادی را شــاهد 

باشــیم. 
گراشــی در ادامــه افــزود: اتحادیه هــای صنفــی بوشــهر 
جمعیتــی  وجــود  جهــت  بــه  کــه  اســت  مــورد   ۲۷
شــده اند،  دیگرادغــام  صنــوف  بــا  معمــوال  انــدک، 

گزارش دیدار هیئت رئیسه اتاق اصناف بوشهر با اصناف مشهد 

مجتمع های تجاری در مشهد بیشترین سرانه کشوری را دارد

مشهد شامل سه بخش رضویه، احمدآباد و 
که مجموعا 3 میلیون و 6۰۰ هزار  مرکزی است 
گفت مشهد به  نفر جمعیت داشته و می توان 

کشور از جمعیت  تنهایی نسبت به ۲4 استان 
بیشتری برخوردار است

دیدار
گزارش نشست های اتاق اصناف
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مشــهد   اصنــاف  اتــاق  اهدایــی  کاالهــای  کاروان 
مناطــق  بــه  مــاه  آبــان  نهــم  پنجشــنبه  عصــر 
ســیل زده واقــع در شهرســتان بردســکن ارســال شــد. 
رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد در حاشــیه مراســم اعــزام 
گفت:بــا وجــود ارســال چندیــن محمولــه  کاروان  ایــن 
ــان  ــه هموطن ــهد ب ــاف مش ــی اصن ــای اهدای کمک ه
کمکهــا  در مناطــق مختلــف ســیل زده، ارســال ایــن 

همچنــان ادامــه دارد.
از  پــس  راســتا  ایــن  در  افــزود:  بنانــژاد  محمــود 
کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی، امــروز  جمــع آوری 
چهــار  شــامل  مشــهد  اصنــاف  اهدایــی  کاروان 
کامیــون حامــل لــوازم برقــی و سیم کشــی ســاختمان، 
در  رطوبتــی  عایق هــای  و  بهداشــتی  لــوازم  و  لولــه 
مجمــوع بــه ارزش پنــج میلیــارد ریــال بــه بردســکن 

شــد. ارســال 
معــاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار خراســان 
گفــت:  کــه در ایــن مراســم حضــور داشــت  رضــوی نیــز 
از ابتــدای وقــوع ســیل در اســتان، اصنــاف مشــهد 
ک و مــواد غذایــی  کمک هــای زیــادی از جملــه پوشــا

کرده انــد. بــه ســیل زدگان 
بازســازی  کار  کــه  آنجــا  از  افــزود:  رســولیان  علــی 
خانه هــای خســارت دیــده از ســیل در بردســکن بــا 
بــرای تکمیــل ســاخت مواجــه شــده  لــوازم  کمبــود 

خــود  جدیــد  کمک هــای  مشــهد  اصنــاف  اســت 
اهــدای شــیرآالت،  بــه  را معطــوف  بــه ســیل زدگان 
لــوازم  و  بهداشــتی  ظــروف  رطوبتــی،  عایق هــای 

کرده انــد. پریــز  و  کلیــد  ماننــد  برقــی 
ــه اتــاق اصنــاف مشــهد پیشــنهاد  کــرد: ب وی اضافــه 
کمیتــه ای دائمــی بــرای حــوادث پیش بینــی  کــه  شــد 
در  مختلــف  اتحادیه هــای  مشــارکت  بــا  نشــده 
اتــاق تشــکیل دهنــد تــا ضمــن تشــکیل یــک بانــک 
بــروز  زمــان  در  اصنــاف،  توانمندی هــا  از  اطالعاتــی 
بــرای  ســریع تری  برنامه ریــزی  بتــوان  حــوادث 

داشــت. کمک هــا  جمــع آوری  و  ســازماندهی 
۱۰۵ هــزار و ۶۰۷ و احــد صنفــی تولیــدی، توزیعــی و 
کــه از ایــن  کالنشــهر مشــهد فعــال اســت  خدماتــی در 
تعــداد ۵۵ هــزار و ۴۱۹ واحــد توزیعــی، ۱۷ هــزار و ۱۲۹ 
واحــد تولیــدی، ۱۶ هــزار و ۹۲۹ واحــد خدماتــی و ۱۶ 

هــزار و ۱۳۰ واحــد فنــی اســت.
رضــوی  خراســان  در  امســال  مــاه  فروردیــن  ســیل 
بیشــترین خســارت را بــه ترتیــب بــه شهرســتان های 

کــرد. کالت، بردســکن و ســرخس وارد 
جنــوب  کیلومتــری   ۲۸۰ در  بردســکن  شهرســتان 

اســت. واقــع  مشــهد  غــرب 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

کاروان کاالهای اهدائی اصناف مشهد
به مناطق سیل زده رسید

رویداد

کــه لبــاس عــروس و  ماننــد اتحادیــه پارچــه فروشــان 
خــود  پوشــش  تحــت  هــم  را  ورزشــی  فروشــگاه های 
دارد، اتحادیه هــای تخصصــی در بوشــهر خیلــی انــدک 
کســی  ک و آژانس هــای تا اســت، مثــل مشــاورین امــال
کــه بــا صنــوف همگــن خــود همــراه هســتند. تلفنــی 
کاراتحادیــه هایمــان  کــه  وی بیــان داشــت: امیــدوارم 
فقــط صــدور پروانــه نباشــد و بتوانیــم آنهــا را بــه ســمت 
علمــی بــودن و عملگــرا شــدن ســوق دهیــم تــا مشــاوران 

خبــره و قابلــی بــرای مدیــران صنفــی باشــند.
ــهد  ــهر مش ــد: ش ــادآور ش ــهر ی ــاف بوش ــاق اصن ــس ات رئی
رونــق  از  بوشــهر  بــه  نســبت  زائــران  حضــور  بواســطه 
شــرایط  هــم  مــا  گرچــه  ا اســت،  برخــوردار  بیشــتری 
حضــور تعــداد اندکــی از مســافران را درماه هــای آبــان، 
زمــان  کــه  فروردیــن  اواخــر  حتــی  و  بهمــن  دی،  آذر، 
کوتاهــی اســت، داریــم، امــا متاســفانه شــرایط  بســیار 
کــه ماننــد مشــهد از ایــن  آب و هوایــی اجــازه نمی دهــد 
موضــوع بهــره بــرداری اقتصــادی الزم را داشــته باشــیم. 
گفــت: امیــدوار هســتیم، زیرســاخت هایی در  گراشــی 
گردشــگری فعــال شــده  ــا بخــش  اســتان ایجــاد شــود ت
ــد  ــوع بهره من ــن موض ــم از ای ــا ه ــی م ــای صنف و واحده

ــند. ــته باش ــورد نداش ــن م ــه ای در ای ــده و دغدغ ش

مجتمع های تجاری در مشهد بیشترین 
کشوری را دارد، یعنی ما حدود 3۵۰  سرانه 

که از این میان تعداد  مجتمع تجاری داریم 
1۲۰ مجتمع تجاری، بیش از ۵۰۰ واحد صنفی 

که تعدادی از آنها راه اندازی شده و  دارند 
تعدادی هم به تبع مسائل اقتصادی اخیر 

هنوز راه اندازی نشده اند

شهر مشهد بواسطه حضور زائران نسبت به 
گرچه  بوشهر از رونق بیشتری برخوردار است، ا

ما هم شرایط حضور تعداد اندکی از مسافران 
را درماه های آبان، آذر، دی، بهمن و حتی 

کوتاهی است،  که زمان بسیار  اواخر فروردین 
داریم، اما متاسفانه شرایط آب و هوایی اجازه 
که مانند مشهد از این موضوع بهره  نمی دهد 

برداری اقتصادی الزم را داشته باشیم
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اجتماعی
موضوع: سوغات زائر

تالش   رضوی  خراسان  مسئوالن  سال هاست 
مشهد  سوغات  میلیاردی  چند  بازار  که  می کنند 
کنند،  ج  خار چینی ها  بویژه  خارجی ها  چنگ  از  را 
گذشته های دور  که صنوف مختلف این شهر از  بازاری 
و  رقبا  طمع  اما  داشته  آن  در  عمده ای  سهم  کنون  تا
کشور آرام آرام دست این  مشکالت بنیادین اقتصادی 

کرده است. کوتاه  صنوف را از بازار 
کاسبان  وجود ۳۰ میلیون زائر در سال چشم بسیاری از 
غیرمشهدی را به بازار سوغات دوخته و به هر طریقی 
کاالهای تقلبی در تالش برای بدست آوردن  ولو عرضه 
بخشی از این بازار پرسود هستند و بعضا موفق شدند 
گوی سبقت را از  بازاریان مشهدی را به عقب برانند و 

آنان بربایند.
صنوف  و  تولیدکنندگان  سهم  از  نقیضی  و  ضد  آمار 
مشهدی در بازار سوغات این شهر اعالم شده و هنوز 
و  ندارد  وجود  آمار  این  از  مشخص  بندی  جمع  یک 
دائما در حال تغییر است، با این حال براساس آخرین 
امسال  ماه  شهریور  در  متولی  دستگاه های  گزارش 
سوغات  بازار  از  مختلف  کاالهای  سهم  به  مربوط 
و  زعفران  به  مربوط  بخش  این  نخست  رتبه  مشهد، 
که ۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال را به خود  زرشک است 
اختصاص داده است. در رتبه دوم اصلی ترین سوغات 
که  کشمش قرار دارد  مشهد خشکبار، نبات، نخود و 
رقم شش هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص 
کاالهای زیارتی و سنگ های  داده و در رتبه سوم نیز 

زینتی با رقم ۳۰ میلیارد ریال قرار دارند.
کاالهای سوغات  گزارش، اصلی ترین  براساس همین 
زعفران،  نبات،  و  نقل  شامل  فراوانی  نظر  از  مشهد 
ک و پارچه و از نظر ارزش ریالی، شامل  زرشک، پوشا
 ۵۵ است.  دستی  صنایع  و  کی  خورا مواد  ک،  پوشا
در  زائران  توسط  شده  خریداری  سوغات  کل  درصد 

کاال های  درصد   ۴۵ و  داخلی  کاالهای  مشهد  بازار 
خارجی بویژه چین و هند است.

کاالهای  براساس آمار سال ۲۰۱۴ میالدی، سهم مالی 
میلیارد  هزار  پنج  مشهد  سوغات  بازار  از  چین  تولید 
که تولیدات ایرانی  ریال ذکر شده و حتی در حوزه هایی 
کاالهای خارجی  مزیت رقابتی دارند، به وفور واردات 

انجام می شود.
سوغات  بازار  برای  مند  دغدغه  اجرایی  دستگاه های 
تالش  پژوهشی  کز  مرا و  دانشگاه ها  از  گیری  بهره  با 
سهم  افزایش  برای  عملیاتی  برنامه های  کرده اند 
افزایش  همچنین  و  سوغات  بازار  از  رضوی  خراسان 
را  زائر  سوغات  سبد  در  استان  تولیدی  کاالهای 
کنند، در این میان صنوف مشهدی  تدوین و اجرایی 
آنها مستلزم رفع  که تقویت  سهم قابل توجهی دارند 

مشکالت پیشروی این صنوف است.

  25 از  کمتر  را  بازارسوغات  از  چین  کشور  سهم 
درصد می دانیم

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
که در خصوص  رضوی شهریور ماه امسال در نشستی 
گفته بود: دو یا سه مرجع  سوغات مشهد برگزار شد، 
قانونی ارقام متفاوتی را در خصوص ارزش بازار سوغات 
که به طور قطع رقم واقعی از ۳۰  استان اعالم می کنند 

هزار میلیارد ریال بیشتر است.
می شود  گفته  که  این  افزود:  فروش  مس  رضا  محمد 
چینی  دست  در  مشهد  سوغات  بازار  درصد   ۷۰ تا   ۶۰
کشور چین از این بازار را  هاست را قبول نداریم و سهم 

کمتر از ۲۵ درصد می دانیم.
کرد: در واقع نسبت سهم تولیدات استان  وی اضافه 
نسبت به تولیدات خارجی در بازار سوغات مشهد ۸۵ 
که عمده اقالم سوغات نیز زعفران،  به ۱۵ درصد است 

نبات و آب نبات، تسبیح و جانماز است.
کرد: سهم صنایع دستی و آثار هنری در سبد  او اظهار 
دو  از  کمتر  و  ناچیز  بسیار  رضوی  خراسان  سوغات 

که باید این سهم افزایش یابد. درصد است 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
صنعتی  گروه   ۲۰ یا  اتحادیه   ۱۰ از  بیش  گفت:  رضوی 
فعالیت  مشهد  سوغات  بازار  در  می توانند  صنفی   -
به یک  این حوزه  تولید در  تا  باشند  چشمگیر داشته 

کار اقتصادی پرسود تبدیل شود.

کاالهای تولید   حدود 65 درصد از سوغات زائر از 
داخلی تأمین می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی نیز در نشستی با اصناف موثر در بازار سوغات 
طبق  بود:  گفته  شد،  برگزار  امسال  مهرماه  در  که 
گرفته، حدود ۶۵ درصد از سوغات زائر  مطالعه صورت 

کاالهای تولید داخلی تأمین می شود. از 
کید  تا رضوی  خراسان  استاندار  افزود:  رسولیان  علی 
کرده است که برای زائران بسته سوغات با رویکرد تولید 
داخل تدوین و راهکارهایی یافت شود تا تمایل زائران 
تحقق  که  یابد  افزایش  داخلی  کاالهای  خرید  برای 
است. الزم  زیرساخت های  تأمین  نیازمند  مهم  این 
سبد  در  سهیم  صنوف  نمایندگان  نشست  این  در 
بازار  در  خود  سهم  اعالم  ضمن  مشهد  زائر  سوغات 
بیان  را  آنها  راهکارهای  و  چالشهای  سوغات،  فروش 
بازبینی  ضرورت  شامل؛  آنها  مهمترین  که  کردند 
ارتقا  ضرورت  صادرات،  مشکالت  رفع  و  نامه ها  آیین 
جشنواره ها  برگزاری  ضرورت  بسته بندی،  صنایع 
سبد  برای  تبلیغات  انجام  و  خاص  مناسبتهای  در 
در  زائر  ماندگاری  زمان  مدت  کاهش  زائر،  سوغات 
هزینه  افزایش  موضوع،  این  به  ویژه  توجه  و  مشهد 

کمتر از 25 درصد است سهم بازار چین از بازار سوغات 

خیز بازاریان مشهدی برای رسیدن
به سهم واقعی خود از سوغات

 محمد صادق
 براتی

 علی
 رسولیان

 صادق
 ابراهیم زاده

کبر  علی ا
 طاهری

 محمد رضا
 مس فروش

 حسین اصغر
 ثابتی
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کاالهای مشابه خارجی در  تولید داخلی درمقایسه با 
کل استاندارد  اداره  ک، هماهنگی بیشتر  صنف پوشا
اهمیت  به  توجه  با  زعفران  فروشندگان  اتحادیه  با 
خارجی  اتباع  ورود  زائران،  سوغات  سبد  در  کاال  این 
به حوزه تولید و فروش و ایجاد مشکالت برای صنف 
صنف  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تأمین  ضرورت  سراجان، 

نبات و آبنبات ریزان می شود.
پوشش  تحت  صنفی  اعضاء  با  اتحادیه   ۱۲ تا   ۱۰ بین 
هر  که  دارند  فعالیت  مشهد  سوغات  حوزه  در  خود 
بازار  این  از  خود  واقعی  سهم  به  رسیدن  برای  کدام 
در  راهکارهایی  ارائه  و  مسئوالن  همراهی  نیازمند 
تا  تولید  گره های  گشودن  برای  یا ملی  استانی  سطح 

کاال هستند. عرضه 

مشکالت اتحادیه های صنفی در بازار سوغات 
و  مردانه  خیاطان  صنف  اتحادیه  مسئول 
ک مشهد در این باره به خبرنگار  تولیدکنندگان پوشا
این  پوشش  تحت  صنفی  اعضاء  مشکالت  گفت:  ما 
و  استانی  بخش  دو  شامل  سوغات  بازار  در  اتحادیه 

ملی می شود.
صنوف  استانی  دغدغه های  افزود:  طاهری  کبر  ا علی 
اولیه  یافتن مواد  بازار سوغات، تخصیص  ک در  پوشا
کاهش بها  کالنشهر تهران و  ک به استان همانند  پوشا
جهت  خانگی  کارگاه های  با  موافقت  کاال،  شده  تمام 
برای  ملی  و  استانی  تبلیغات  تولید،  هزینه  کاهش 
ک ایرانی، ایجاد فضاهای مناسب جهت عرضه  پوشا
ک در اطراف حرم مطهر رضوی و نقاط ورودی و  پوشا
کم بهره  خروجی شهر با تبلیغات مناسب، تسهیالت 

با بازپرداخت طوالنی مدت می باشد.
ک در سطح ملی را بیمه  وی دغدغه های صنوف پوشا
کارگر با سهم ۱۰ درصد  کردن واحدهای بیش از پنج نفر 

و  مالیات  از  تولیدی  کارگاه های  معافیت  بیمه،  حق 
زمان  از  مالیاتی  معافیت  سال  سه  یا  و  آن  کاهش  یا 
برای  مالیاتی  معافیت  تولیدی،  واحدهای  تأسیس 
کارفرمایی که کارگر بیشتری جذب کند، ایجاد امکانات 
آموزش های الزم جهت صادرات  و  و تشویق  مناسب 
کرد. ذکر  همسایه  کشورهای  بخصوص  ک  پوشا
گلدوزان مشهد  رئیس اتحادیه صنف صنایع دستی و 
بر  نظارت  عدم  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  این  در  نیز 
از مشکالت  پارچه مناسب  نبود  پارچه و  تولید  فرآیند 
صنوف زیر پوشش این اتحادیه در سطح استان است.
در  اولیه  مواد  شدن  گران  افزود:  زاده  ابراهیم  صادق 
آمار  نداشتن  و  مدیریت  نبود  ارز،  خ  نر افزایش  نتیجه 
و  تولید  بر  نظارت  نبود  ج،  خار و  داخل  احتیاجات  از 
در  دستی  صنایع  تولیدی  صنوف  مشکالت  از  فروش 

سطح ملی است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کرد،  پیشنهاد  وی 
سوعات  برای  خارجی  بازاریاب  نبود  مشکل  می تواند 
تأمین  برای  بخش  این  در  مناسب  تولید  و  مشهد 
راهکارهای  ارائه  با  را  زائران خارجی  و  گردشگران  نیاز 

عملیاتی برطرف نماید.
این  در  نیز  مشهد  سراجان  صنف  اتحادیه  رئیس 
صنوف  اخیر  درسال های  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره 
و  کیف  درصد   ۵۰ اتحادیه  این  پوشش  زیر  مشهدی 
که هر  کرده اند اما از آنجا  کشور را تأمین  کوله مورد نیاز 
کاالیی را نمی توان در بسته سوغات نهاد، می توان با 
که نشان از فرهنگ و تمدن ایران  ارتقای سطح تولید 
را در سبد  زیبا  و  کیفهای شکیل  باشد،  زمین داشته 

سوغات زائر مشهدی قرار داد.
در  خارجی  اتباع  فعالیت  افزود:  ثابتی  اصغر  حسین 
از  اشتغال  فرصت  گرفتن  و  مشهد  کیف  تولید  رسته 
کار  نیروی  برای  روانی  بهداشت  نبود  ایرانی،  جوانان 

کار برای اتباع خارجی در مشهد،  کارت  ایرانی، صدور 
ملی،  سطح  در  ایرانی  کاالی  برای  تبلیغات  ضعف 
که زمانی در دنیا  کاالهای ایرانی  تقلیل هویت معنوی 
برند بودند، عدم همخوانی هزینه تمام شده تولید با 
کیف  سطح درآمدی مردم، فقدان سازماندهی تولید 
مبتنی بر نوآوریهای روز دنیا از مشکالت جدی صنف 
به عنوان  کاالی خود  برای عرضه  سراجان در مشهد 

سوغات است.
وی از مسئوالن خواست برخورد قاطعانه ای با فعالیت 
داشته  کیف  صنعت  رسته های  کلیه  در  بیگانه  اتباع 

کنند. کار برای آنان جلوگیری  کارت  باشند و از صدور 
وی همچنین هموار ساختن و ارائه تسهیالت با سود 
صنعت  اولیه  مواد  تولید  خطوط  راه اندازی  برای  کم 

کیف را ضروری دانست.
لوازم  و  بازی  اسباب  خرازی،  صنف  اتحادیه  رئیس 
گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  این  در  نیز  مشهد  ورزشی 
تولیدکنندگان صنعت اسباب بازی نیاز به حمایت دارند 
در  مناسب  قیمت  با  اولیه  مواد  باید  راستا  این  در  که 
اختیار آنان گذاشته شود و تأمین زیرساخت اولیه تولید 
گیرد. کوچک در اولویت قرار  اسباب بازی یعنی آرمیچر 
که صنعت اسباب  سید مرتضی تحقیقی افزود: از آنجا 
باید بیشتر  الکترونیکی است،  کامال  کشور چین  بازی 
اسباب بازی های تولیدی صنوف مشهدی با سبکهای 
بتوانند  تا  شوند  سوغات  بازار  وارد  الکترونیکی  جدید 
کنند. رقابت  چین  بویژه  دیگر  کشورهای  تولیدات  با 
باره  این  نیز در  کفاشان مشهد  اتحادیه صنف  رئیس 
و  چرم سازی  اولیه  مواد  تأمین  گفت:  ما  خبرنگار  به 
کاهش  علت  به  پوست  کمبود  کفش،  تولید  بخش 
مواد  قیمت  افزایش  و  استان  در  دام  کشتار  میزان 
و  چالشها  مهمترین  از  ارز  خ  نر افزایش  علت  به  اولیه 

کفاشان مشهدی است. دغدغه های 

 سید مرتضی
 تحقیقی

 جواد
 رنگی طهرانی

 علیرضا
 ارزانی ممقانی

 غالمرضا
 میری

 اسماعیل
 پورمالئکه

تولیدکنندگان صنعت اسباب 
بازی نیاز به حمایت دارند 
که در این راستا باید مواد 
اولیه با قیمت مناسب در 

گذاشته شود و  اختیار آنان 
تأمین زیرساخت اولیه تولید 

اسباب بازی یعنی آرمیچر 
گیرد کوچک در اولویت قرار 
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اجتماعی
گزارش مردمی از سطح شهر

فروش  جشنواره های  برگزاری  پورمالئکه،  اسماعیل 
یا مذهبی  با مناسبتهای ویژه استانی، ملی  همزمان 
مشهد،  در  حضور  برای  مسافران  تشویق  منظور  به 
تورهای  برگزاری  برای  بیشتر  تسهیالت  تخصیص 
به منظور  تورهای مشهدگردی  یا  دار  مسافرتی مدت 
کمک به  تشویق زائر به ماندن بیشتر در مشهد را برای 

کرد. فروش سوغات بیشتر پیشنهاد 
نیز  مشهد  زعفران  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
از ۳۰  گفت: هر ساله بیش  به خبرنگار ما  باره  این  در 
کشور به مشهد مقدس  ج  میلیون زائر از داخل و خار
عرضه  واحدهای  که  است  شایسته  لذا  می کنند  سفر 
خریداران  به  استاندارد  حد  در  و  کیفیت  با  زعفران 
نوع  از  کننده  مصرف  رضایت  ضمن  تا  نمایند  عرضه 
زعفران سبب افزایش سرانه مصرف زعفران در داخل 

گردد. کشور  ج از  و خار
و  مداری  مشتری  تحقق  افزود:برای  میری  غالمرضا 
واحد   ۵۰ از  بیش  زعفران،  در  مشهد  جایگاه  حفظ 
زمینه  در  استاندارد  پروانه  دارای  شهر  این  در  فروش 
افزایش  و  برندسازی محصول خود و مشتری مداری 
گام های را برداشته اند، همچنین ۳۰ درصد  صادرات 
از واحدهای عرضه زعفران از ظرفیت خالی واحدهای 

دارای عالمت استاندارد استفاده می کنند.
در  زیرپله ای  واحدهای  میان  این  در  کرد:  بیان  وی 
کیفیت پایین، زعفران  مشهد اقدام به عرضه زعفران با 
با  که  می کنند  اقدام  وزن  بدون  صورت  به  یا  تقلبی 
سازمان  و  اتحادیه  این  گسترده  بازرسی های  وجود 
صنعت، معدن و تجارت استان نمی توان آنها را ریشه 

کرد. کن 
مشهد  زعفران  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
گفت: با توجه به اینکه طی ۱۵ سال تالش و پیگیری 
این اتحادیه، استاندارد زعفران ۲ سال قبل اجباری و 
کنون ااقدامی در این خصوص انجام  ابالغ شد ولی تا

نگرفته است.
نشان  فاقد  زعفران  عرضه  از  کرد،  پیشنهاد  میری 
ضمن  طریق  این  از  تا  شود  جلوگیری  استاندارد 
کردن عرضه زعفران، جایگاه  شفاف سازی و یکپارچه 
و  شود  حفظ  رضوی  خراسان  برای  محصول  این 
را  محصول  این  خاطر  طیب  با  زعفران  خریداران 

کنند. مصرف 
در  نیز  مشهد  خشکبار  و  آجیل  صنف  اتحادیه  رئیس 
گفت: با توجه به اینکه یکی از  این باره به خبرنگار ما 
که زائران از این شهر به عنوان سوغات  کاالهای اصلی 
زرشک،  شامل  خشکبار  و  آجیل  می کنند،  خریداری 
غیره  و  پسته  آجیل،  کشمش،  و  نخود  آلو،  عناب، 

است، در سبد سوغات زائر نقش مهمی ایفا می کند.
تالش  رو  این  از  داشت:  اظهار  ممقانی  ارزانی  علیرضا 
برای بهبود کیفیت فرآوری این اقالم و بسته بندی های 
کاالیی رقابت پذیر در بازارهای  آن تا این محصول به 

داخلی و خارجی تبدیل شود، ضروری است.
صنفی  شهرک  نخستین  راه اندازی  کرد:  بیان  وی 
حقیقت  در  که  مشهد  نزدیکی  در  خشکبار  و  آجیل 
می رود،  شمار  به  زائر  سوغات  شهرک  نخستین 

زیر  صنوف  فعالیت  کیفی  و  کمی  توسعه  به  می تواند 
کمک  پوشش اتحادیه صنف آجیل و خشکبار مشهد 

کند. شایانی 
بوروکراسی  کاهش  مجوزات،  اخذ  روند  به  کمک  وی 
و  آجیل  شهرک  سریعتر  چه  هر  راه اندازی  و  اداری 
این  فعالیت  افزود:  و  شد  خواستار  را  مشهد  خشکبار 
شهرک منجر به توسعه اشتغال، رونق تولید و صادرات 
مصرف  برای  تولید  سطح  کیفی  ارتقای  پسته،  بویژه 
کشور  داخلی و خارجی، ایجاد ارزش افزوده باال برای 
و  آجیل  تولیدی  اقالم  شده  تمام  قیمت  کاهش  و 

خشکبار می شود.
رئیس اتحادیه صنف نبات و آبنبات مشهد نیز در این 
گفت: مشکالت حوزه تولید نبات و  باره به خبرنگار ما 
آبنبات به عنوان یکی از اقالم پرمصرف در سبد سوغات 
است. ح  طر قابل  ملی  و  استانی  بخش  دو  در  زائر 
جواد رنگی طهرانی افزود: عدم توزیع به موقع سهمیه 
واحدهای  مصرف  میزان  تطابق  عدم  ماهیانه،  شکر 
موانع  یافته،  اختصاص  شکر  سهمیه  با  تولیدی 
کارگاه ها، مشکالت مالی واحدهای تولیدی  بهداشتی 
برای تأمین هزینه های جاری و تجهیزات از مشکالت 

استانی تولیدکنندگان نبات و آبنبات است.
وی برای رفع مشکالت استانی صنوف تولیدی نبات 
کاهش روند  کاری در خصوص  و آبنبات، ایجاد ساز و 
اداری تخصیص سهمیه شکر، افزایش سهمیه شکر به 
کثری  حدا تعامل  ایجاد  تن،  هزار  سه  ماهیانه  میزان 
دارو  و  غذا  معاونت  و  محیط  بهداشت  مرکز  نهاد  در 
فراهم  کارگاه ها،  بهداشتی  موانع  رفع  برای  استان  در 
خواستار  را  بانکی  تسهیالت  از  استفاده  زمینه  کردن 

شد.
گفت:  مشهد  آبنبات  و  نبات  صنف  اتحادیه  رئیس 
افزایش  دلیل  به  کاال  شده  تمام  قیمت  افزایش 
امکان  عدم  فنی،  مسئول  به  مربوط  هزینه های 
برای  کارگاهی  واحدهای  خالی  ظرفیت  از  استفاده 
استقرار واحدهای صنفی، موانع موجود در خصوص 

مشکالت  شناسه،  دریافت  متقاضی  واحدهای  متراژ 
از  قدیمی  صنفی  واحدهای  متراژ  و  بهداشتی 
و  نبات  تولید  حوزه  ملی  سطح  در  چالشها  مهمترین 

آبنبات مشهد است.
برای هر  تولیدی  رنگی طهرانی، اختصاص پنج واحد 
خالی  ظرفیت  از  استفاده  امکان  ایجاد  فنی،  مسئول 
نظارت،  شناسه  دارای  و  مجاز  کارگاهی  واحدهای 
کاهش  منظور  به  ذیربط  نهادهای  بین  تعامل  ایجاد 
مشکالت  حل  منظور  به  را  تولید  بهبود  برای  متراژ 

کرد. سطح ملی بخش تولید نبات و آبنبات پیشنهاد 

با   سوغات  رونق  برای  استان  مسئوالن  همت 
محور تولید داخل 

خراسان  استانداری  زائران  امور  هماهنگی  معاون   
حدود  گفت:  ما  خبرنگار  به  زمینه  این  در  نیز  رضوی 
یک ماه قبل نشستی با نمایندگان ۱۲ اتحادیه صنوف 
برگزار  معاونت  این  در  مشهد  سوغات  بازار  به  مربوط 
ح  مطر بخش  این  در  را  خود  مشکالت  آنان  و  شد 

کردند.
از  نشست  این  در  افزود:  براتی  صادق  محمد 
و  مشکالت  تا  شد  درخواست  اتحادیه ها  نمایندگان 
و  استانی  سطح  دو  در  را  آنها  برای  خود  پیشنهادات 
کرده و به دفتر معاونت  ملی به صورت مجزا مکتوب 
کنند تا مورد  هماهنگی امور زائران استانداری ارسال 

گیرد. بررسی قرار 
نمایندگان  از دریافت نوشته های  کرد: پس  بیان  وی 
که  اتحادیه های مزبور، مشکالت احصا شد و مواردی 
قرار  پیگیری  مورد  بود،  حل  قابل  استانی  سطح  در 
شده  برطرف  مشکالت  این  بیشتر  اینک  هم  و  گرفت 

است.
از  بخشی  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
مشکالت اتحادیه های سهیم در بازار سوغات مشهد 
ح و مستلزم دریافت مجوزهایی  در سطح ملی قابل طر
در  موارد  این  شد  مقرر  که  بود  ملی  سازمان های  از 
ح  کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطر

و راهکارهای آن مشخص شود.
اقتصادی،  امور  معاونت  سه  همت  کرد:  اضافه  براتی 
امور زیارت و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی 
تولید  تقویت  محور  با  استان  سوغات  بازار  رونق  بر 
می شود  تالش  راستا  این  در  و  است  استوار  داخلی 

مشکالت صنوف مختلف در این بازار برطرف شود.

کاال به دلیل افزایش  افزایش قیمت تمام شده 
هزینه های مربوط به مسئول فنی، عدم امکان 

کارگاهی  استفاده از ظرفیت خالی واحدهای 
برای استقرار واحدهای صنفی، موانع موجود 
در خصوص متراژ واحدهای متقاضی دریافت 

شناسه، مشکالت بهداشتی و متراژ واحدهای 
صنفی قدیمی از مهمترین چالشها در سطح ملی 

حوزه تولید نبات و آبنبات مشهد است.
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پیشخوان
معین اقتصادی

طرحـی   فرهنگـی"  اقتصـادی  توسـعه  "مثلـث  ح  طـر
ارکان  تعامـل  اقتصـاد مقاومتـی در سـایه  بـر  مبتنـی 
کـه  اسـت  خصوصـی  بخـش  فعـاالن  بـا  کمیتـی  حا
توسـط اسـتاندار خراسـان رضـوی طراحـی و بـه عنـوان 
اصلی تریـن برنامـه عملیاتی وی در این اسـتان در حال 

اسـت. پیگیـری 
علیرضا رزم حسـینی پیش از حضور در سـمت استاندار 
کرمـان  خراسـان رضـوی، در زمـان تصـدی اسـتانداری 
کرد  کرمان اجرا  گنج  طرحی موفق از توسـعه را در قلعه 
کـه مـورد توجـه و تشـویق رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی 

گرفت.  قـرار 
ح مثلث  گنج طر وی بـا الگوگیـری از تجربـه موفـق قلعـه 
توسـعه اقتصـادی فرهنگی را به عنـوان برنامه عملیاتی 
خـود در چارچـوب تالش برای تحقـق اقتصاد مقاومتی 
در خراسـان رضـوی اعـالم و در همیـن راسـتا بـا تقسـیم 
حوزه هـای  شـمار  مبنـای  )بـر  منطقـه   ۱۲ بـه  اسـتان 

کـرده اسـت. انتخاباتـی( اجـرای آن را پیگیـری 
اسـتاندار  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون  گفتـه  بـه 
ح مثلـت  کنـون در رونـد اجـرای طـر خراسـان رضـوی، تا
کارگـزاران  توسـعه اقتصـادی فرهنگـی شـامل سـه ضلـع 
نماینـدگان  و  کارآفرینـان  و  گـذران  سـرمایه  حکومتـی، 
کـه ائمـه جمعـه نیـز بـه عنوان  مجلـس شـورای اسـالمی 
نهادهـای  بـا  دارنـد،  آن جـای  در درون  عالـی  ناظـران 
معیـن  عنـوان  بـه  عمومـی  و  غیردولتـی  دولتـی، 
تـا مسـئولیت  امضـا شـده  تفاهم نامه هایـی  اقتصـادی 
گیرنـد. برعهـده  ح  طـر ایـن  در  را  روسـتاها  توسـعه 
از  درصـد   ۹۶ راسـتا  ایـن  در  گفـت:  رسـولیان  علـی 
ح مثلـث  روسـتاهای خراسـان رضـوی زیـر پوشـش طـر
ضمـن  گرفته انـد،  قـرار  فرهنگـی   - اقتصـادی  توسـعه 
پیگیـری  بـرای  مقاومتـی  اقتصـاد  مردمـی  نهـاد  اینکـه 
امـور معین هـای اقتصـادی و همچنیـن سـامانه رصـد 
بـرای  فرهنگـی  اقتصـادی-  توسـعه  مثلـث  الگـوی 

اسـت. شـده  راه انـدازی  کنـون  تا امـور  شـفافیت 
 ۱۲۵ و  یکهـزار  کنـون  تا راسـتا  ایـن  در  کـرد:  بیـان  وی 
بـا مبلـغ ۱۲۸ هـزار میلیـارد  تفاهمنامـه سـرمایه گذاری 
هـزار   ۱۲۳ میـزان  ایـن  از  کـه  رسـیده  امضـا  بـه  تومـان 
در  آن  جزئیـات  تمـام  ذکـر  بـا  پـروژه  تومـان  میلیـارد 
 - اقتصـادی  توسـعه  مثلـث  الگـوی  رصـد  سـامانه 

اسـت. شـده  ثبـت  فرهنگـی 
دبیـر نهـاد مردمـی اقتصـاد مقاومتـی خراسـان رضـوی 
بـه  آن  فعالیـت  فرآینـد  و  مزبـور  مثلـث  دربـاره  نیـز 
پـروژه  یـا  کسـب وکار   ۴۰۰ کنـون  تا گفـت:  مـا  خبرنـگار 
توسـعه  مثلـث  الگـوی  رصـد  سـامانه  در  اقتصـادی 
اقتصـادی - فرهنگـی در اسـتان به ثبت رسـیده اسـت.
کبـر لبافـی افزود: این سـامانه یک پلتفـرم نوآوری  علـی ا
کـه از طریـق ایـن بسـتر همـه ارکان  و نرم افـزاری اسـت 

آن  بـا  می تواننـد  اقتصـادی  معین هـای  و  کمیـت  حا
مختلـف  دسـتگاه های  راسـتا  ایـن  در  بگیرنـد.  ارتبـاط 
اجرایی به این سـامانه متصل هسـتند تا بسـتری برای 
گردد. ارتبـاط معین هـا بـا دسـتگاه های اجرایـی فراهـم 
نواحـی  نقشـه  طرحهـا،  پایـش  امـکان  کـرد:  بیـان  وی 
پیشـرفت  میـزان  رضـوی،  خراسـان  اسـتان  اقتصـادی 
کـه معین هـای اقتصـادی در  ح هـا و همـه اقداماتـی  طر
ح مثلـث توسـعه اقتصـادی - فرهنگـی انجـام  قالـب طـر
داده انـد در ایـن سـامانه فراهـم شـده اسـت و اطالعـات 

آن دائـم بـه روزرسـانی می شـود.
دبیـر نهـاد مردمـی اقتصـاد مقاومتـی خراسـان رضـوی 
ح  گام توسـعه طـر ایـن سـامانه همچنیـن ۶  گفـت: در 
مثلـث توسـعه اقتصـادی - فرهنگـی بـه عنـوان وظایـف 
کامـل تشـریح و آمـوزش  معین هـای اقتصـادی بـه طـور 
گام شـامل تهیـه الگـو و جمـع  داده شـده اسـت. ایـن ۶ 
کامـل منطقـه، ایجـاد زیرسـاخت های  آوری اطالعـات 
نظام سـازی فکـری مبتنـی بـر الگوی تهیه شـده، تجزیه 
نظام سـازی  و  شـده  آوری  جمـع  اطالعـات  تحلیـل  و 
اجـرای  زمینـه  کـردن  فراهـم  و  توانمندسـازی  شـکلی، 
ح و اجرای پروژه ها در منطقه،  کردن طر الگو، عملیاتی 
می باشـند. اجـرا  مراحـل  تمـام  بـر  بررسـی  و  نظـارت 

سـامانه  در  اطالعـات  ثبـت  فرآینـد  تشـریح  در  لبافـی 
فرهنگـی  اقتصـادی-  توسـعه  مثلـث  الگـوی  رصـد 
گفـت: ابتـدا معیـن اطالعـات پروژه هـای منطقـه تحـت 
کارتابـل فرمانـدار هـر شهرسـتان  مسـئولیت خـود را بـه 
بـرای بررسـی در اختیـار  آنهـا را  تـا وی  ارسـال می کننـد 

آنچـه  بـا  را  پروژه هـا  آنـان  تـا  دهـد  قـرار  کارشناسـان 
معین هـای اقتصادی در شهرسـتان ها انجـام داده اند، 

دهنـد. تطبیـق 
کـرد: اقدامـات بعـد از امضـای تفاهـم نامـه بـا  وی بیـان 
معین اقتصادی به ترتیب شـامل ایجادی، توسعه ای، 
ظرفیـت خالـی، راه انـدازی پروژه های جدید می باشـد، 
دلیلـی  هـر  بـه  قبـال  کـه  پروژه هـای  راسـتا  ایـن  در 
غیرفعـال بودنـد بـا تـالش معین هـای اقتصـادی دوبـاره 
صـورت  ایـن  در  می شـوند،  فعـال  شهرسـتان ها  در 
شـد. خواهـد  ثبـت  سـامانه  در  پروژه هـا  اطالعـات 
اطالعـات  صحـت  اینکـه  از  بعـد  داشـت:  اظهـار  وی 
معین هـای  توسـط  شـده  ارائـه  پروژه هـای  بـه  مربـوط 
گرفـت،  قـرار  کارشناسـان  تاییـد  مـورد  اقتصـادی 
ارسـال  مقاومتـی  اقتصـاد  مردمـی  نهـاد  بـه  اطالعـات 
توسـعه  مثلـث  الگـوی  رصـد  سـامانه  در  تـا  می شـود 

شـود. ثبـت  فرهنگـی   - اقتصـادی 
دبیـر نهـاد مردمـی اقتصـاد مقاومتـی خراسـان رضـوی 
گفـت: در ایـن سـامانه اضـالع مثلـث توسـعه اقتصـادی 
- فرهنگـی، اطالعـات مربـوط بـه پروژه هـا، معین هـای 
میـزان  پروژه هـا،  گـذاری  سـرمایه  حجـم  اقتصـادی، 
کامـال بـرای  پیشـرفت اجرایـی پروژه هـا و اشـتغال آنهـا 
کشـور قابـل مشـاهده اسـت. ج از  کاربـران داخـل و خـار
که سـامانه  کـرد: برای نخسـتین بار اسـت  لبافـی اضافـه 
بـه  را  پـروژه  کـه اطالعـات هـر  راه انـدازی شـده  مردمـی 
کـرده و اعتمـاد سـاز بیـن مـردم و  صـورت شـفاف بیـان 

کمیـت اسـت. ارکان حا

گرفته اند ح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی قرار  96 درصد از روستاهای خراسان رضوی زیر پوشش طر

ثبت 400 کسب وکار در سامانه رصد الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی

اقدامات بعد از امضای تفاهم نامه با معین اقتصادی به ترتیب شامل 
ایجادی، توسعه ای، ظرفیت خالی، راه اندازی پروژه های جدید 
که قبال به هر دلیلی غیرفعال بودند با  می باشد، در این راستا پروژه های 
تالش معین های اقتصادی دوباره در شهرستان ها فعال می شوند.
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فرادید
فناوری و توسعه

بـا   اسـت  مقـرر  )نجـات(  اجتماعـی  جهـاد  ح  طـر در 
رویکـرد توانمندسـازی جامعـه محلـی و بـا مشـارکت 
سـاماندهی  بـه  نسـبت  غیردولتـی  و  دولتـی  بخـش 
شـود.  اقـدام  مشـهد  شـهر  نشـین  حاشـیه  محـالت 
حتـی  و  "ماهیگیـری  مصـداق  بـه  توانمندسـازی 
تهیدسـتان"  بـه  ماهـی  دادن  جـای  بـه  توربافـی 
مناسـب  توزیـع  بـرای  راهـکاری  توانمندسـازی  اسـت. 
پایـدار  صـورت  بـه  اجتماعـی  و  اقتصـادی  فرصتهـای 
که دولت امکانات و تسـهیالت  می باشـد بـه این معنـی 
کـم درآمـد و  اقشـار  زندگـی  تـا  فراهـم می کنـد  را  بالقـوه 
بنـدی  اولویـت  و  درونـی  ظرفیتهـای  بـر  تکیـه  بـا  فقیـر 

یابـد. بهبـود  کنین  سـا خـود  توسـط  نیازهایشـان 
بـه عبـارت دیگـر می بایسـت تمام ابعاد حاشـیه نشـینی 
گیـرد، پـس  در قالـب پازل هـای متنـوع مـورد توجـه قـرار 
کالبدی راهگشـا  فقط مهندسـی سـاختمان و اقدامات 
نیسـت بلکـه مهندسـی اجتماعـی، امنیتـی، فرهنگی - 
بـرای  دولتـی  بخـش  حمایـت  بـا  اقتصـادی  و  مذهبـی 
گروه هـای غیردولتـی و محلـی و  تسـهیل فعالیت هـای 

کنان مـورد نظـر اسـت. اسـتفاده از مشـارکت فعـال سـا
بنابرایـن در روش توانمندسـازی مرکـز توجـه، مشـارکت 
مردمـی اسـت و دولـت متعهـد می شـود تسـهیالت الزم 
را مهیـا سـازد و تکیـه اصلـی بـر اندیشـه و بـازوی خـود 
ایـن  از  برآمـده  راهکارهـای  واقـع  در  اسـت.  کنان  سـا
راهبرد در پی تشـکیل سـرمایه های انسانی و اجتماعی 
بـا مشـارکت جمعـی و بهبـود فضـای زیسـتی آنها اسـت، 
بـر  ویـژه  توجـه  اسـت،  کلیـدی  راهبـرد  ایـن  در  آنچـه 
وضعیـت  سـاماندهی  مقصـد،  بـه  معکـوس  مهاجـرت 
سـکونت و افزایـش درآمـد و فقرزدایـی خانوارهـا اسـت.
اجتماعـی  جهـاد  ح  طـر در  نشـین  حاشـیه  محلـه   ۶۷
کـه در ایـن راسـتا از  )نجـات( سـاماندهی خواهـد شـد 
اجرایـی  دسـتگاه های  تمـام  تـوان  و  متمرکـز  مدیریـت 
می شـود  اسـتفاده  نشـینی  حاشـیه  حـوزه  در  متولـی 
اهـداف  بـه  حصـول  و  محقـق  تدوینـی  انـداز  چشـم  تـا 
ترسـیمی در بـازه زمانـی تعییـن شـده، عملیاتـی شـود.
ح مقرراسـت در هشـت  در فـاز نخسـت اجـرای ایـن طـر
شـده،  تعییـن  هـدف  جامعـه  بـا  و  پرمسـاله  محلـه 
شـامل  موضوعـی  محورهـای  بـا  موجـود  معضـالت 
آسـیب های  کاهـش  مذهبـی،   - فرهنگـی  "ارتقـای 
ارتقـا  زیرسـاختی،   - کالبـدی  سـاماندهی  اجتماعـی، 
مهاجـرت  و  پیشـگیری  اقتصـادی،  ارتقـا  امنیتـی، 

شـود. سـاماندهی  معکـوس" 
از مهرمـاه امسـال هشـت محلـه حاشـیه شـهر مقـدس 
و  شـده  ایجـاد  تسـهیل گری  دفاتـر  آنهـا  در  کـه  مشـهد 
بـه  و  شـده  انتخـاب  هسـتند،  خـاص  شـرایط  دارای 
ح نجـات خواهند بود. عنـوان پایلـوت محـل اجرای طر

بـا تهیـه و تدویـن برنامـه اجرایـی بـر مبنـای واقعیتهـای 
مناطـق حاشـیه نشـین اسـتان خراسـان رضـوی بویـژه 
گسـترش  بـا  تدریـج  بـه  اسـت  امیـد  مقـدس  مشـهد 
بـر  ح نجـات در سـایر محـالت شـهر، عـالوه  اجـرای طـر
توقف و پیشـگیری از روند رو به رشـد حاشـیه نشـینی، 
و  معضـالت  بتـوان  مـدت  میـان  زمانـی  بـازه  یـک  در 
از وضعیـت موجـود در حاشـیه شـهر  ناشـی  مشـکالت 
کنیـم، بـه این  مشـهد را بـه حداقـل رسـانده و مدیریـت 
از رشـد و  کامـل و جلوگیـری  بـر توقـف  کـه عـالوه  معنـا 
گسـترش حاشـیه شـهر، خدمات رسـانی بهتر به مناطق 
کاهـش  امـکان  و  افتـاده  اتفـاق  فعلـی  نشـین  حاشـیه 
را  مثبـت  شـاخص های  رشـد  و  اجتماعـی  آسـیب های 

نیـز شـاهد خواهیـم بـود.
گسـترش  از  "جلوگیـری  شـامل  نجـات  ح  طـر اهـداف 
بـرای  مـردم  همـکاری  جلـب  حاشیه نشـین،  مناطـق 
خدمـت بـه خودشـان و تحقـق مثلـث مشـارکت مـردم 
توانمندسـازی  دولتـی،  بخـش  و  خصوصـی  بخـش  و 
سـرمایه  بـردن  بـاال  و  محلـی  جامعـه  اجتماعـی 
کیفیـت زندگـی در مناطـق  اجتماعـی، ارتقـا فرهنـگ و 
و  محله هـا  کنان  سـا بیـن  ارتبـاط  ایجـاد  نظـر،  مـورد 
مهاجـرت  شـهری،  مدیریـت  و  دولـت  برنامه هـای 
تقسـیم بندی  اولیـه،  مبـدا  بـه  محـالت  از  معکـوس 
حوزه هـای  در  برخـورداری  نـوع  براسـاس  محـالت 
امنیتـی،  و  اجتماعـی  آسـیب های  کاهـش  مختلـف، 
ابعـاد  در  شـهری  خدمـات  و  امکانـات  متـوازن  توزیـع 
مختلف، بهسـازی و نوسـازی و جابجایی و ساماندهی 
کـن مسـکونی، بهره منـدی از زیرسـاخت ها  معابـر و اما
اطالعـات،  فنـاوری  و  شـهری  توزیـع  شـبکه های  و 
آنهـا،  سـاماندهی  و  غیرمجـاز  بیگانـه  اتبـاع  شناسـایی 
کاهـش و بـه صفـر رسـاندن هشـت محلـه حاشـیه شـهر 
حاشـیه  سـاماندهی  واحـد  نقشـه  ترسـیم  اول،  فـاز  در 
نشـینی، تعریـف اهـداف قابـل حصـول طـی بـازه زمانـی 
ح وظایف دسـتگاه های مسـئول  مشـخص، تدوین شـر
نحـوه  و  اجـرا  چگونگـی  بـر  نظـارت  مربوطـه،  حـوزه  در 
گاهـی  آ شـده،  طراحـی  اندازهـای  چشـم  بـه  حصـول 
نهـاد،  مـردم  سـازمان های  مشـارکت  جلـب  و  بخشـی 
گروه هـای  گیـری از تـوان معتمـدان و منتفـذان و  بهـره 
مرجـع در محـالت، اسـتفاده از تـوان و امکانات اداری و 
دولتـی تمـام دسـتگاه ها در محـالت هدف، نیازسـنجی 
فضاهـای  ایجـاد  غیردولتـی،  و  دولتـی  کـز  مرا و  کـن  اما
موجـود،  اسـتانداردهای  قالـب  در  محـالت  نیـاز  مـورد 
در  کت  سـا برتـر  اسـتعدادهای  و  نخبـگان  بـه  توجـه 
جوانـان  و  نوجوانـان  تـوان  از  گیـری  بهـره  محـالت، 
محـالت در برقـراری امنیـت پایـدار و مقابلـه بـا عوامـل 
کـز  مرا و  کـن  اما شناسـایی  مختلـف،  ناامنی هـای  بـروز 

کـز  مرا و  کـن  اما نیازسـنجی  اجتماعـی،  بزه هـای  انـواع 
و  اعتقـادی  باورهـای  توسـعه  فرهنگـی،  و  مذهبـی 
لـزوم  و  مقاومتـی  اقتصـاد  فرهنـگ  گسـترش  مذهبـی، 
کسـب وکار سـالم و اشـتغالزایی  مشـارکت مـردم، ایجـاد 
و در نهایـت حـذف نقشـه حاشـیه نشـینی شـهر مشـهد 
و اتصـال بـه محـالت برخـوردار شـهر مشـهد" می باشـد.

شـامل  نجـات  هـدف  محـالت  و  محدوده هـا 
کارآمـد میانـی،  سـکونتگاه های غیررسـمی، بافتهـای نا
پهنه هایـی  روسـتایی،  پیشـینه  بـا  شـهری  پهنه هـای 
کاربـری ناسـازگار شـهری، بافتهای تاریخی می شـود. بـا 

ح نجات"  300 میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای اجـرای "طـر
در هشـت منطقه حاشـیه شـهر مشـهد

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری خراسـان 
رضـوی دربـاره اعتبارات ایـن طرح می گوید: ۳۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای اجرای "طرح نجات" در هشت منطقه 
اشـتغال های  ایجـاد  منظـور  بـه  مشـهد  شـهر  حاشـیه 
مددجویـان  اشـتغال  همچنیـن  و  خانگـی  و  خـرد 
یافـت. تخصیـص  )ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه 
نجـات  ح  طـر اقتصـادی  کمیتـه  افـزود:  رسـولیان  علـی 
کارگـروه اشـتغال و  کار  حاشـیه شـهر مشـهد در دسـتور 
کمیته  گرفته و دبیـری این  گـذاری اسـتان قـرار  سـرمایه 
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  کل  مدیـر  برعهـده  نیـز 
دو  هـر  کمیتـه  ایـن  جلسـات  اسـت،  رضـوی  خراسـان 

می شـود. برگـزار  یکبـار  هفتـه 
طـرح  ایـن  نخسـت  مرحلـه  در  داشـت:  اظهـار  وی 
رسـیدگی بـه مشـکالت اجتماعـی ۳۲۲ هـزار و ۴۵۸ نفـر 
گسـتره یکهزار و ۳۸۶ هکتار از هشـت محله  جمعیت در 
گرفتـه اسـت. کار قـرار  حاشـیه شـهر مشـهد در دسـتور 

معیـن   ۲ گفـت:  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار  معـاون 
بـرق  شـرکت  و  مشـهد  شـهرداری  شـامل  اقتصـادی 
و  خصوصـی  بخـش  از  نمایندگـی  بـه  منطقـه ای 
مسـئولیت  زیربنایـی  خدمـات  متولـی  شـرکت های 
کن در ایـن محـالت را برعهـده  توانمندسـازی اقشـار سـا

. نـد فته ا گر
رسـولیان افـزود: در مجمـوع هشـت منطقـه مـورد نظـر 

ح نجات خواهند بود هشت محله شهر مقدس مشهد به عنوان پایلوت محل اجرای طر

نجات حاشیه شهر مشهد در گرو جهاد اجتماعی

ح مقرر است در هشت محله پرمساله و با جامعه هدف  در فاز نخست اجرای طر
تعیین شده، معضالت موجود با محورهای موضوعی شامل "ارتقای فرهنگی - 
کالبدی - زیرساختی، ارتقا  کاهش آسیب های اجتماعی، ساماندهی  مذهبی، 
امنیتی، ارتقا اقتصادی، پیشگیری و مهاجرت معکوس" ساماندهی شود.
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انتخابات ده اتحادیه صنفی تحت پوشش اتاق اصناف مشهد طی دوماهه 
مهر و آبان 98 به شرح جدول ذیل برگزار گردید: 

انتخابات صنفی

ف
تاریخنام اتحادیهردی

۱
۰۷/۰۳آهنگران اتومبیل

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

محمد محمدیانحامد بزازیحسن آریائیمحمود رفائیحسن نوری 

۲
کنندگان شوفاژ و تهویه مشهد ۰۷/۰۷فروشندگان و نصب 

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

محمد شریفیعلیرضا صادقیمحمدحسن عطاریانیحسن افشونشاهرخ فداکار

۳
۰۷/۱۵فروشندگان آجیل و خشکبار

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

محمد باقریانعزیزاله حسینیجمال حسینیعباس عدالت پناهعلیرضا ارزانی

۴
۰۷/۱۶نقاشان اتومبیل

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

محمدرضا روحیمهدی وفاجومحمدحسین واقعیحسین قلی زادهحسین باغدار

۵
۰۷/۱۷حمل و نقل درون شهری

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

مهدی صدیقیعلی بابائی پورعلیرضا آقائیصادق شافع نیاخلیل دانش عدالت

۶
۰۸/۰۸سنگبری ها

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

محمد جوانمحمود ضیائیکاظم زمانیانغالمحسین تیمناکبهنام بهبودی 

۷
۰۸/۱۱فروشندگان لوله و لوازم بهداشتی ساختمان

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

محمد اسالمیمهدی حسینیمهدی استادی محمد سالمتیعلی اصغر شعبانی

۸
گوشت دامی ۰۸/۱۲فروشندگان 

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

حسین جعفرزادهمجید صوریمهدی شجاعناصر نیک روشمهدی باقری

۹
۰۸/۱۴درودگران و مبل سازان 

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

حامد حسین زادهاصغر رضائیاحمد هرمز زاده رضا هرمز زادهحسن ماجدی

۱۰
۰۸/۲۶لوازم یدکی اتومبیل

دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

جواد مقنیهادی میخ چیمصطفی امامییوسف ابراهیمیعلیرضا اردکانی

ح نجـات در حاشـیه شـهر مشـهد ۶ هـزار و ۱۵۱ نفـر  طـر
آمـوزش  بیـکار  افـراد  بـه  ح  طـر ایـن  در  کـه  دارد  بیـکار 
ح هـای اشـتغال زا نیـز  رایـگان مهـارت آمـوزی ارائـه و طر

می شـود. مالـی  تأمیـن 
حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  کل  اداره  داد:  ادامـه  وی 
رایـگان  آمـوزش  مسـئولیت  نیـز  رضـوی  خراسـان 
کـه  گرفتـه اسـت  ح نجـات را برعهـده  کارآمـوزان در طـر
سـاعت   ۳۰۰ و  هـزار   ۴۴ میـزان  بـه  نفـر   ۲۸۸ کنـون  تا

گرفته انـد. فرا را  الزم  آموزش هـای 

نیازمنـدان  بـرای  ریـال  میلیـارد   10 نجـات  ح  طـر در 
اسـت شـده  گرفتـه  نظـر  در  شـرایط  واجـد 

کار و رفـاه اجتماعـی خراسـان رضوی  کل تعـاون،  مدیـر 
گفتـه اسـت: هشـت محلـه مـورد نظـر  نیـز در ایـن بـاره 
ح نجـات" حاشـیه شـهر مشـهد نیازمنـد ایجـاد  در "طـر

کـم ۶ هـزار و ۱۵۶ شـغل اسـت. دسـت 
نفـوس  بـر اسـاس سرشـماری  افـزود:  محمـد سـنجری 
امـام  آبـاد،  اسـماعیل  محله هـای   ۹۵ سـال  مسـکن  و 
آبـاد،  سـیس  زرکـش،  دروی،  پورسـینا،  )ع(،  هـادی 
ح نجـات قـرار دارنـد ۱۸۸  کـه در طـر قربانـی و مهرآبـاد 
از ایـن تعـداد ۵۳  کـه  هـزار و ۹۹۵ نفـر جمعیـت دارنـد 
هـزار و ۹۹۳ نفـر شـاغل و ۸۰۹ نفـر زن بیـکار و پنـج هزار و 

بیـکار هسـتند. نفـر مـرد   ۳۴۲
تبدیـل  منظـور  بـه  نجـات  ح  طـر اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اظهـار  می شـود،  اجـرا  معتـاد  بـدون  شـهر  بـه  مشـهد 
خراسـان  اسـتانداری  همـت  بـا  ح  طـر ایـن  داشـت: 
و سـایر  مـواد مخـدر  بـا  مبـارزه  اسـتانی  رضـوی، سـتاد 
تهیـه  شـهر  ایـن  حاشـیه  بـرای  مرتبـط  دسـتگاه های 

اسـت. شـده 
کار و رفـاه اجتماعـی خراسـان رضوی  کل تعـاون،  مدیـر 
گفـت: مقـرر شـده اسـت ۱۰ میلیـارد ریـال برای هـر محله 

گرفته شـود. جهـت نیازمنـدان واجـد شـرایط در نظر 
نیـز  حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  مرکـز  افـزود:  سـنجری 
دوره هـای  مناطـق  ایـن  کارآمـوزان  بـرای  کنـون  تا
بافـت  لبـاس،  دوخـت  جملـه  از  مهارتـی  آموزشـی 
تراشـکاری،  کشـی،  لولـه  پـزی،  شـیرینی  ک،  پوشـا
کرده است. کاری خودرو و آرماتوربندی برگزار  سرویس 
شهرسـتان مشـهد دارای ۱۳ منطقـه شـهرداری و ۱۷۱ 
مناطـق  در  محلـه   ۶۶ تعـداد  ایـن  از  کـه  اسـت  محلـه 
کـه  اسـت  ذکـر  بـه  دارنـد.الزم  قـرار  یافتـه  توسـعه  کمتـر 
کمیتـه  عضـو  عنـوان  بـه  مشـهد  اصنـاف  اتـاق  حکـم 

اسـت. شـده  صـادر  نیـز  نجـات  ح  طـر اقتصـادی 
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اصناف در رسانه
نگاهی به اخبار اتاق اصناف در رسانه ها کشور

گفت وگــو بــا خبرنــگار   شــهباز حســن پــور بیگلــری در 
عملکــرد  تشــریح  در  ملــت،  خانــه  خبرگــزاری 
کســیون در جهــت  گفــت: ایــن فرا کســیون اصنــاف  فرا
تقویــت مجموعــه اصنــاف و ارتبــاط فــی مابیــن مجلــس 
و مجموعــه اصنــاف تشــکیل شــده اســت؛ اصنــاف در 
کــه  انقــالب نقــش اصلــی و اساســی داشــتند. امــروز هــم 
کشــور در جنــگ اقتصــادی اســت همچنــان اصنــاف بــه 
کنار نظام مقدس  عنــوان ســربازان خط مقدم جبهــه در 
جمهــوری اســالمی در جهــت تولیــد، توزیــع و خدمــات 
می کننــد. خدمــت  ارائــه  مــردم  بــه  مهندســی  و  فنــی 

ــام  ــار نظ کن ــه در  ــدم جبه ــط مق ــربازان خ ــاف س اصن
مقــدس جمهــوری اســالمی هســتند

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
کجــا  کــه هــر  اســالمی، افــزود: شــهید مــدرس فرمــود 
ملــت و مــردم هســتند، آنجــا مجلــس اســت و اصنــاف 
خودشــان بــه عنــوان یــک ملــت هســتند و بهتــر اســت 
کنــار اصنــاف حضــور داشــته  کــه تمــام نماینــدگان در 

باشــند.
کســیون اصنــاف مجلــس شــورای اســالمی  رئیــس فرا
افــزود: خوشــبختانه بــه واســطه تعامــل بســیار خــوب 
کــه  اصنــاف بــا مجلــس شــورای اســالمی و هماهنگــی 
اتــاق  کشــور،  اصنــاف  اتــاق  مدیــره  هیــات  و  ریاســت 
اصنــاف تهــران، اتــاق اصنــاف اســتان ها و شهرســتان ها 
و  تنگاتنــگ  ارتبــاط  دارنــد،  مجلــس  نماینــدگان  بــا 

نزدیکــی ایجــاد شــده اســت.

در  باالیــی  خوداظهــاری  شــاهد  مالیــات  بحــث  در 
هســتیم اصنــاف  مجموعــه 

مفاســد  بــا  مبــارزه  ســتاد  در  مجلــس  ناظــر  عضــو 
خــود  باالتریــن  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  اقتصــادی 
اصنــاف  مجموعــه  در  مالیــات  بحــث  در  اظهاری هــا 
بــه  شــاید  مالیــات  بحــث  در  کــرد:  تصریــح  اســت، 
اتاق هــای  بیــن  کــه  وحدتــی  و  هماهنگــی  واســطه 
اصنــاف، مجلــس شــورای اســالمی و وزارت اقتصــاد و 
بــوده، شــاهد بیشــترین خــود اظهاری هــا در  دارایــی 

هســتیم. اصنــاف  در  مالیــات  زمینــه 

ارتباط تنگاتنگی بین اصناف و 
مجلس به واسطه هماهنگی های 

اتاق های اصناف وجود دارد

 ]خانه ملت/ خبرگزاری مجلس شورای اسالمی[ 

معــاون وزیــر صنعــت از طراحــی میــز صــادرات صنوف  
تولیــدی و خدماتــی در ســازمان توســعه تجــارت خبــر 
کیــد وزارت صنعــت، یــک میــز  گفــت: بــر اســاس تا داد و 
کاالیــی ایــن ســازمان بــه صنــوف تولیــدی و خدماتــی 

ــد. ــاص می یاب اختص
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر از راه انــدازی  حمیــد زادبــوم در 
میــز صــادرات صنــوف تولیــدی و خدماتــی خبــر داد و 
گرفتــه در راســتای توســعه  کیــدات صــورت  ــا تا گفــت: ب
بــه خصــوص  کوچــک و متوســط و  صــادرات صنایــع 
تولیــدی  صنــوف  صادراتــی  میــز  صنفــی،  واحدهــای 
تجــارت  توســعه  ســازمان  در  بــزودی  خدماتــی  و 

شــد. خواهــد  راه انــدازی 
افــزود:  ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  کل  رئیــس 
یکــی از وظایــف ســازمان های توســعه ای و نهادهــای 
متوســط  و  کوچــک  صنایــع  از  حمایــت  دولتــی، 
ــه اینکــه بخشــی  ــا توجــه ب ــر ایــن اســاس، ب ــه ب ک اســت 
صنــوف  در  کشــور  متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای  از 
طبقه بنــدی شــده اند، حمایــت از صنــوف تولیــدی و 
خدماتــی بــه منظــور رشــد و توســعه صــادرات غیرنفتــی 

گرفتــه اســت. کشــور مدنظــر قــرار 
و  تولیــدی  صنــوف  از  بســیاری  کــرد:  تصریــح  وی 

ایــن  بــر  و  دارنــد  صــادرات  توانایــی  کشــور  خدماتــی 
کوچــک  چنــد  هــر  صــادرات  بــا  می تواننــد  اســاس، 
خــود، در شــکل گیری آمــار توســعه صــادرات غیرنفتــی 
کشــور نقــش داشــته باشــند؛ بــه همیــن دلیــل علیرغــم 
توســعه  ســازمان  قبلــی  طبقه بندی هــای  در  اینکــه 
کیــد  ــا تا کنــون ب تجــارت صنــوف دیــده نشــده بودنــد، ا
بــر  قائم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت مبنــی 
صنفــی،  واحدهــای  صــادرات  و  صنــوف  از  حمایــت 
معاونــت  در  ســازمان  ایــن  کاالیــی  میزهــای  از  یکــی 
کاال و خدمــات، بــه صنــوف تولیــدی  توســعه صــادرات 

یافــت. خواهــد  اختصــاص  خدماتــی  و 
کــه اصنــاف  گفتــه زادبــوم، بــر ایــن اســاس قــرار اســت  بــه 
نیــز در ارتبــاط ببیشــتر بــا ســازمان توســعه تجــارت، از 
توســعه صــادرات  بــه منظــور  ایــن ســازمان  خدمــات 
کــه بــا  کــرده و در جایــی  کاال و خدمــات خــود اســتفاده 
مشــکل در صــادرات مواجــه هســتند، مســائل را جهــت 
حــل بــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران ارجــاع دهنــد.
کاالیــی صــادرات صنــوف  افــزود: راه انــدازی میــز  وی 
و  دارد  قــرار  راه  شــروع  در  خدماتــی  و  تولیــدی 
در  آن،  شــدن  عملیاتــی  بــرای  الزم  برنامه ریزی هــای 

اســت. انجــام  حــال 

طراحی میز صادرات صنوف تولیدی و خدماتی در سازمان توسعه تجارت

گرفته در راستای  کیدات صورت  حمید زادبوم: با تا
کوچک و متوسط و به خصوص  توسعه صادرات صنایع 
واحدهای صنفی، میز صادراتی صنوف تولیدی و خدماتی 
بزودی در سازمان توسعه تجارت راه اندازی خواهد شد.

رئیــس پلیــس امنیــت اخالقــی تهــران بــزرگ از برخورد  
کــه اقــدام بــه تبلیــغ اقــالم  پلیــس بــا افــراد و اصنافــی 

ممنوعــه در فضــای مجــازی می کننــد، خبــر داد.
گــزارش پایــگاه اطالع رســانی اتــاق اصنــاف ایــران، بــه  بــه 
نقــل از دفاع پــرس، ســردار علــی ذوالقــدر رئیــس پلیــس 
برخــورد  بــه  اشــاره  بــا  بــزرگ  تهــران  اخالقــی  امنیــت 
کــه بــدون مجــوز در فضــای  پلیــس بــا اصنــاف و افــرادی 
کــرد: برخــی از افــراد  مجــازی تبلیــغ می کننــد، اظهــار 
و اصنــاف بــدون مجــوز اقالمــی را در فضــای مجــازی 
اســت. ممنوعــه  آن هــا  خــود  کــه  می کننــد  تیلبــغ 
کــه  کســانی  بــا  امنیــت قطعــا  پلیــس  ادامــه داد:  وی 
اقــالم ممنوعــه را در فضــای مجــازی تبلیــغ می کننــد، 

کــرد. برخــورد خواهــد 
رئیس پلیس امنیت اخالقی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: 
برخــورد بــا ایــن افراد در ســال جاری شــدیدتر شــده اســت.

 ]خبرگزاری دفاع مقدس[ 

برخورد پلیس با
تبلیغ کاالهای ممنوعه

 ]خبرگزاری مهر[ 
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بسمه تعالی
حضرت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی )زید عزه(

ریاست محترم قوه قضاییه
سالم علیکم؛ 

وبــاآرزوی  محمــد)ص(  وآل  برمحمــد  صلــوات  بــا 
وهمــکاران  جنابعالــی  بــرای  افــزون  روز  توفیــق 
کــه  همانطــور  قضائیــه،  قــوه  در  محترمتــان 
فرمودنــد؛  والیــت  عظمــای  ومقــام  مســتحضرید 
کــه بــه نــدای امــام )ره( در نهضــت  گروهــی  اولیــن 
از  وبعــد  بودنــد.  متدیــن  بازاریــان  دادنــد  پاســخ 
پیــروزی انقــالب نیــز در عرصه هــای دفــاع مقــدس 
جــان  از  وخارجــی  داخلــی  فتنه هــای  بــا  ومقابلــه 
کــه تقدیــم ۱۱ هــزار شــهید  ومــال خــود دریــغ نکردنــد 
مدعاســت.  ایــن  بــر  روشــنی  وبازاردلیــل  اصنــاف 
کثــر بازاریــان محتــرم  در جنــگ اقتصــادی اخیــر نیــز ا
کشــور، بــه عنــوان  بــا درک صحیــح از شــرایط موجــود 
خــط مقــدم مبــارزه بــا دشــمن، نقــش خــود را ایفــا 

می نماینــد. 
کــه ضمــن مخــدوش نمــودن چهــره  بدیهــی اســت در هــر قشــر وگروهــی، افــراد ســود جــو ومنفعــت طلبــی هســتند 
کــه نمونــه  هــم صنفی هــای خــود، درصــدد خیانــت برآمــده و در اقتصــاد و فرهنــگ جامعــه اخــالل ایجــاد می کننــد 

کاال اســت.  کمــک بــه قاچــاق  آن مشــارکت برخــی بازاریــان در 
کاالی قاچــاق بــه دســت ایــن افــراد نرســد  گــر  ایــن عــده معــدود در بــازار علــت نیســتند بلکــه معلول انــد، بــه عبارتــی ا
کننــد، ضریــب خطــر قاچــاق  و یــا چنانچــه رســید، دســتگاه های مســئول بــه ســرعت و بــا جدیــت بــا آن برخــورد 

کــه ایــن افــراد برایشــان هزینــه ســنگینی را داشــته باشــد، از آن صــرف نظــر می کننــد.  کــرده وکاری  افزایــش پیــدا 
کاالی قاچــاق در بــازار عــدم انجــام تکالیــف قانونــی دســتگاه های تعییــن شــده در قانــون  علــت اصلــی فراوانــی 
کــه بخشــی از آن در دی مــاه ســال ۹۲ توســط مجلــس شــورای اســالمی مصــوب  کاال وارز اســت  ــا قاچــاق  مبــارزه ب

ــز تکمیــل نشــده اســت.  کنــون نی ــده و تا گردی
کاال وارز عــالوه بــر ضربــات جــدی  عــدم انجــام وظایــف قانونــی توســط دســتگاه های مســئول حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق 
کــه باعــث رکــود  گردیــده اســت  کشــاورز ایرانــی، ســبب آســیب دیــدن اصنــاف قانونگــرا  و ویرانگــر بــه تولیــد وکارگــر و 

بــازار وافزایــش بیــکاری شــده وهمچنیــن تضییــع حقــوق عامــه را در پــی داشــته اســت. 
گــر احقــاق آن  کــه جامعــه اصنــاف نیــز پیگیــر ومطالبــه  بــا عنایــت بــه مســئولیت حضرتعالــی در احقــاق حقــوق عامــه 
کــه در ایــن دســتگاه ها بــرای مبــارزه بــا  هســتند، درخواســت می شــود دســتور فرمائیــد برخــوردی جــدی بــا افــرادی 
گیــرد تــا فرآینــد قاچــاق از صرفــه افتــاده و بــازار از لــوث  کاال وارز بــه وظایــف خــود عمــل نکرده انــد، صــورت  قاچــاق 

ک شــود. کاالی قاچــاق پــا
یقینــا قاطبــه اصنــاف، بازاریــان و فعــاالن اقتصــادی از برخــورد قــوه قضائیــه بــا عوامــل قاچــاق ومســئولین بــی تعهــد 

کنــون عمــل ننموده انــد، حمایــت همــه جانبــه خواهنــد نمــود. کــه بــه وظایــف خــود تا

 ]خبرگزاری مهر[ 

اصنــاف، بازاریــان و فعــاالن اقتصــادی در نامــه ای خطــاب بــه رییس قــوه قضاییه ضمن گالیــه از فراوانی  
ــا قاچــاق شــدند. ــارزه ب ــا متخلفــان در حــوزه مب ــه ب کشــور، خواســتار برخــورد قاطعان کاالی قاچــاق در 
گــزارش خبرگــزاری مهــر، اصنــاف، بازاریــان و فعــاالن اقتصــادی در نامــه ای بــه رئیــس قــوه قضائیــه  بــه 

کاال و ارز شــدند. خواســتار برخــورد قاطعانــه بــا متخلفــان در اجــرای قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 
متــن نامــه مطالبــات اصنــاف، بازاریــان و فعــاالن اقتصــادی از رئیــس قــوه قضائیــه در خصــوص مبــارزه بــا 

ح ذیــل اســت. کاال بــه شــر قاچــاق 

ح شد: در نامه ای به آیت اهلل رئیسی مطر

درخواست بازاریان برای برخورد با 
متخلفان از قانون قاچاق

بدیهی است در هر قشر وگروهی، افراد سود جو ومنفعت طلبی 
که ضمن مخدوش نمودن چهره هم صنفی های خود، درصدد  هستند 
که  خیانت برآمده و در اقتصاد و فرهنگ جامعه اخالل ایجاد می کنند 
کاال است.  کمک به قاچاق  نمونه آن مشارکت برخی بازاریان در 

معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره فرهنــگ و ارشــاد  
گفــت: مداخلــه غیــر منطقــی  اســالمی اســتان قزویــن 
کاری در فعالیــت اصنــاف موجــب بــه خطــر  و مــوازی 
فضــای  بــه  زدن  آســیب  و  اصنــاف  معیشــت  افتــادن 

می شــود. کســب وکار 
گــزارش خبرنــگار مهــر، محمــد رســتمی در نشســت  بــه 
ــا  کشــور ب اتحادیه هــای عکاســی و فیلمبــرداری سراســر 
کــه در محــل اتــاق اصنــاف  رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران 
قزویــن برگــزار شــد، اظهارداشــت: دولــت بایــد تســهیل 
باشــد  بازاریــان  و  اصنــاف  فعالیــت  بــر  ناظــر  و  کننــده 

کســب وکار دچــار آســیب نشــود. تافضــای 
کــه اصنــاف می تواننــد  کــرد: در قانــون آمــده  وی بیــان 
امــور خــود را  کننــد و دخالــت در  از حــق خــود دفــاع 
ملــی  کارت  صــدور  زمــان  از  متاســفانه  امــا  نپذیرنــد 
آغــاز شــد و  کشــور  اتحادیــه عکاســان  کار  دخالــت در 

دارد. ادامــه  همچنــان 
کــرد: بــا حــذف عکاســان از تهیه عکس  رســتمی تصریــح 
کســب وکار از  کارت هــای ملــی در واقــع یــک بــازار بــزگ 
گرفتــه شــد و در شــرایطی  متولیــان اصلــی ایــن حرفــه 
دچارآســیب  را  کســبه  از  بســیاری  کشــور  اقتصــاد  کــه 

ــرد. ک ــرده ایــن رویکــرد نیــز مشــکالت را بیشــتر  ک
نماینــده منتخــب اتحادیه هــای عکاســان اســتان های 
کــه امــروز تهیــه  کار بــه جایــی رســیده  کشــور یادآورشــد: 
کودک هــا هــم رایــج  عکــس پرســنلی در مــدارس و مهــد 
شــده و در حرفــه پزشــکی هــم بــرای مقایســه وضعیــت 
افــراد قبــل و بعــد از جراحــی فــک و صــورت عکســهایی بــه 
کــه ایــن  صــورت غیــر حرفــه ای در مطب هــا تهیــه می شــود 
کار صنــف عکاســان آشــکار و آســیب زاســت. ــت در  دخال
کــرد: در ایــن میــان عکاســی در دانشــگاهها،  وی اضافــه 
راه انــدازی  بــا  پســت  اداره  دولــت،  خوانهــای  پیــش 
ــس  ــوی پلی ــه و از س ــم رواج یافت ــیار ه ــک های س کیوس
کاری صــورت می گیــرد و همیــن  بــه عــالوه ۱۰ هــم مــوازی 
ــد. گرفته ان ــز را هــم از فعــاالن ایــن عرصــه  کاســبی ناچی

 ]معاون فرهنگی و رسانه ای اداره ارشاد قزوین[ 

مداخله در امور اصناف
معیشت فعاالن این عرصه را به 

خطر می اندازد
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ازنگاه دوربین 
گزارش تصویری

بازدید رئیس سازمان صمت از اتحادیه بارفروشان

کارگروه تنظیم بازار در محل اتاق اصناف مشهد کارگروه تنظیم بازار در محل اتاق اصناف مشهدبرگزاری جلسه  برگزاری جلسه 

کمیسیون نظارت در محل اتاق اصناف مشهد برگزاری جلسه  کمیسیون نظارت در محل اتاق اصناف مشهد برگزاری جلسه 

گوشت دامی بازدید رئیس سازمان صمت از اتحادیه 

بازرسی دهه پایانی صفربازرسی دهه پایانی صفر



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 29 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 29شماره�دهم�.�مهر�و�آبان�نودوهشت

جلسه بسیج ۲3 آبان با حضور دکتر حسن پور 
کشور کل  رئیس بسیج اصناف 

جلسه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در اتاق اصناف مشهد

کاری اصناف گروه  جلسه ستاد تسهیل استان و موافقت با تشکیل 

دیدار اتاق اصناف بوشهر و روسای اتحادیه های همگن

کاری اصناف گروه  جلسه ستاد تسهیل استان و موافقت با تشکیل 

دیدار اتاق اصناف بوشهر و روسای اتحادیه های همگن

جلسه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در اتاق اصناف مشهد

جلسه بسیج ۲3 آبان با حضور دکتر حسن پور 
کشور کل  رئیس بسیج اصناف 
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عکس نما
گزارش تصویری از خدمات اتحادیه های صنفی در ایام دهه پایانی صفر

تاالرهای پذیرایی

خیاطان

تولید پالستیک

دردوگران و مبل سازان

بازدیدهای رئیس اتاق اصناف مشهد از ایستگاه ها صلواتی اصناف

بازدیدهای رئیس اتاق اصناف مشهد از ایستگاه ها صلواتی اصناف

بازدیدهای رئیس اتاق اصناف مشهد از ایستگاه ها صلواتی اصناف

بلورو چینی
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اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزیاغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی

فروشندگان وسازندگان طال و جواهرفروشندگان وسازندگان طال و جواهر

لوازم خانگی

هتل آپارتمانداران نبات و آبنبات ریزان

کفاشان

ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 31



شماره دهم . مهر و آبان نودوهشت 32 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

همسایه
گفت وگو با روسای اتاق های اصناف کشور

کالن شهر  مهمترین موانع و مشکالت اصناف در 
اصفهان در این برهه از زمان چیست؟

کاری من در مدیریت شهری شهر  بازار و تجربه  رصد 
اصفهان  شهر  شورای  دار  خزانه  چهارسال   ( اصفهان 
مباحث  تا  شده  باعث  میلیاردی(،  چند  بودجه  با 
زمینه  در  و  داده  قرار  رأس  در  را  اصناف  اقتصادی 
اصناف  باشم.  داشته  آتش  بر  دستی  اقتصادی 
اصفهان طی تصدی اینجانب در سال ۹۵ حدود ۱۰۴ 
چابک سازی  برنامه  به  توجه  با  که  داشت  اتحادیه 
در  را  همگن  اتحادیه های  از  تعدادی  اتحادیه ها، 
کردیم و درنهایت تعداد آنها  اتحادیه های قوی تر ادغام 
که با توجه به صنعتی  کاهش دادیم.  را به ۸۵ اتحادیه 
خدمات  در  شهر  این  تخصص  و  اصفهان  شهر  بودن 
رسته های  اتحادیه ها  از  زیادی  تعداد  خاص،  فنی 

تولیدی و خدمات فنی را در خود جای داده اند.
اصفهان در صنعت قطعه سازی و خدمات خودرویی 
این خود نشان  که  و عام است  زبانزد خاص  سنگین 
که در تولید ناخالص  دهنده جایگاه ویژه اصناف است 
باشد. اثرگذار  می تواند  توجهی  قابل  میزان  به  ملی 

کسب  پروانه های  ابطال  و  صدور   ۹۸ سال  در 
در  است؟  داشته  تغییری  چه  قبل  سال  به  نسبت 

صورت امکان علت ابطالها را توصیف بفرمایید؟
دارای  صنفی  واحد  هزار   ۲۲۰ حدود  اصفهان  استان 
که معموال در بین شهرستان های  کسب دارد  پروانه 
تا ۱۵ درصد واحد صنفی   ۱۰ استان ها همیشه حدود 
غیرمجاز به این آماراضافه خواهد شد. افراد تحصیل 
کارهای اداری و  کرده پس از سرخوردگی در رسیدن به 
گفت  سازمانی به اصناف روی می آورند و در واقع باید 
شمشیر  این  که  دارد  را  بیکار  جامعه  سرریز  اصناف 

گر این موضوع در صنوف خدمات فنی  دولب است، ا
و  اشتغال  بحث  در  شود  مدیریت  درست  تولیدی  و 

تولید می توانیم، مفید واقع شویم.
در  سال   ۷۰ یا  و   ۶۰ صنفی۵۰،  واحدهای  گذشته  در 
از  کنون  ا شما  اما  داشتند،  فیزیکی  حضور  مکان  یک 
کنید،  عبور  است،  منزلتان  مسیر  در  که  گذری  یک 
دریک  کوتاهی  مدت  طی  است  ممکن  که  می بینید 
ماندگار  که  شود  ایجاد  متعددی  شغل های  ؛  مغازه 
که  نیستند، این همان ورشکستگیهای خردی است 
به واسطه هجوم بیش ازحد به سمت اصناف و صدور 
به  را  کسب  پروانه  ابطال  و  شده  ایجاد  کسب  پروانه 
ابطال  و  صدور  جهت  همین  به  است،  داشته  دنبال 

کسب آماری نزدیک به هم دارند. پروانه 

برای  کنون  تا  که  را  اقداماتی  و  برنامه ها  مهمترین 
کارکنان اتحادیه های صنفی و حتی  هیئت مدیره و 

اعضاء اتحادیه ها اجرا نموده اید، بیان بفرمایید؟
خزانه  اجرایی،  مدیران  مدیره،  هیئت  آموزش 
عنوان  به  را  اتحادیه ها  مالی  مدیران  دارها، 
چون  دادیم،  قرار  کار  دستور  در  موضوعات  اهم 
الزم  گرآموزش های  ا که  است  این  بر  اعتقادمان 
تدریج  به  اتحادیه ها  نشوند،  روز  به  و  نشود  داده 
خواهند  عقب  توسعه  سیر  و  سریع  قطار  این  از 
خوان  مسیرهم  این  با  را  خودمان  ما  بنابراین  ماند، 
در  که  اقتصادی  و  صنعتی  پیشرفت  برای  و  کردیم 
انجام  صنوف  تمام  شدن  روز  به  و   IT زمینه های 
می دهیم. انجام  را  الزم  هماهنگی های  می شود، 

چشم انداز برنامه های اتاق اصناف اصفهان برای سال 
۹۸ چه بوده و تا چه اندازه به تحقق اهداف این چشم 

انداز دست یافته اید؟ درراستای پیشبرد برنامه های 
اید؟  شده  مواجه  چالشهایی  چه  با  نظرخود  مورد 
مطلوبی  گام های  تدریج  به  اصفهان  اصناف  اتاق 
گرایی  جوان  و  نوین سازی  سمت  به  سنتی  از  را 
که  نیست  این  بر  اعتقادمان  ما  البته  است،  برداشته 
کوله  گر  ا جوان  می زنند،  را  آخر  و  اول  حرف  جوان ها 
هستند  مان  پیشکسوتان  همان  که  تجربه،  از  باری 
به  سواد  و  جوانی  عمال  باشند،  نداشته  کنارشان  در 
کارگشا نخواهد بود و می بایستی حتما بحث  تنهایی 
کمک  که خود این موضوع  تجربه را مد نظر قرار دهیم 

شایانی در رفع برخی مشکالت و موانع نموده است. 

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

برخی از واحدهای صنفی دارید؟ 
اصناف  تحریم،  شرایط  در  مقاومتی  اقتصاد  دربحث 
ایجاد  راستای  در  مثال  برای  دارند،  باالیی  ظرفیت 
ممکن  خرد  کسب وکارهای  رسته های  در  شغل  یک 
سرمایه  به  نیاز  تومان  میلیون   ۱۰۰ تا   ۵۰ بین  است، 
صنایع  در  اما  شود،  ایجاد  شغل  یک  تا  باشد  گذاری 
سرمایه  تومان  میلیون   ۷۰۰ تا  میلیون   ۵۰۰ بین  بزرگ 

الزم است، تا یک شغل ایجاد شود.
بحث  در  بیشتر  می توانیم  ظرفیت  این  از  بنابراین 
استفاده  تولیدی  و  فنی  خدمات  صنفی  واحدهای 
تولیداتمان،  باید  امر  این  تحقق  برای  کنیم.که 
تولیدات صادرات محور باشد، یعنی ما باید به سمت 
که تولیدات خرد مازاد بر مصرف  کنیم  و سویی حرکت 
کرده و به  داخلی واحدهای صنفی تولیدی را مدیریت 
که ظرفیت ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون نفر  کشورهای همسایه 

کنیم.  را تشکیل می دهند، صادر 

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

هرشماره از مصاحبه شوندگان می شود((
یکی از مهمترین نقطه ضعف هایی که در بحث اصناف 
کثرتولیدات واحدهای تولیدی،  که ا داریم، این است 
مدیریت  به  گر  ا که  است  داخلی  محور  مصرف  تولید 

رسول جهانگیری متولد 134۸در فریدن اصفهان و دارای مدرک کارشناسی جغرافیای طبیعی و کارشناسی  
کسب وکار  به عرصه  پا  از تحصیالت دانشگاهی در سال 13۷6  بازرگانی است. وی پس  ارشد مدیریت 
کسب خود را دریافت نمود و بدین ترتیب  کاسب، اولین پروانه  گذاشت و در ابتدای سال ۷۷ به عنوان یک 
که مشغول خدمت به مردم و  کنون حدود ۲1 سال است  وارد جامعه بزرگ اصناف شد. وی ازآن زمان تا 
کرد، در  به ویژه اصناف شهر اصفهان می باشد. او طی دوران خدمتش به اصناف مسئولیتهایی را تجربه 
کنون  ک درآمد و از سال ۸۷ تا  سال 13۸۲ به عضویت هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاورین معامالت امال
ریاست اتحادیه را عهده دار است، در سال 13۸۸ به عنوان نائب رئیس، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف 
کنون به عنوان رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان مشغول  اصفهان انتخاب و درنهایت از سال 13۹۵ تا 
فعالیت است. جهانگیری مدت چهار سال در سمت خزانه دار به عنوان نماینده مردم شهید پرور اصفهان 
کنون نیز به عنوان نماینده صنفی مشغول خدمت است. همچنین  که ا در شورای اسالمی دوره چهارم بوده 

او در حال حاضر عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران می باشد.
آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگوی صمیمانه ما با رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان است.

کارهای اداری و  کرده پس از سرخوردگی در رسیدن به  افراد تحصیل 
سازمانی به اصناف روی می آورند

گفت وگو با رئیس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف سرریز جامعه بیکار را دارد
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تولید داخلی توجه بیشتری شود و بازارهای خارجی را 
کنیم، می توانیم از ظرفیت های  رصد نموده، بازاریابی 
با  و  تولیدی مان استفاده نموده  کارگاه های  مناسب 
همکاری بین اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون بخش 

تولید در اصناف را رونق ببخشیم.
توزیعی  صنفی  واحدهای  می دانید،  که  گونه  همان 
همیشه مظلوم واقع می شوند، بعضی ها می گویند توزیع 
کار خاصی انجام نمی دهد و عمال بند اقتصاد کشور است، 
این طور نیست! واحدهای صنفی  که خیر  در صورتی 
کالن  کشور در سطح  توزیعی ما بیش از ۸۰ درصد توزیع 
گر شرایط توزیع نوین سازی شده و  که ا را بر عهده دارند 
کاالهای تولید شده با توجه به  به علم روز مجهز شود، 
و  حمل  هزینه  کمترین  با  باالسری  هزینه های  کاهش 
کننده خواهد رسید، اینها  نقل و توزیع به دست مصرف 
که می تواند اثر مثبتی در بحث اقتصادی  مواردی است 
دارد،  وجود  هم  ایراداتی  البته  باشد.  داشته  اصناف 
گرفته  متأسفانه در بحث های حمایتی، اصناف نادیده 
گردش  می شوند، چنانچه اصناف در بخش سرمایه در 
ناچیزی  کمکهای  البته   ( شوند  کمک  دولت  جانب  از 
کوچک ما هم می توانند خودشان را  هست(کارگاه های 
نوین سازی نموده وهم می توانند نیروی انسانی بیشتری 
را به کار گرفته و برای تعداد بیشتری اشتغال ایجاد نمایند.

کاالهای  درتولید  هنر  و  خالقیت  کاال،  کیفیت  تأثیر 
را  اقتصادی  رونق  و  مشتری  جذب  در  صنفی 
که مهد خالقیت و هنر است،  بخصوص در اصفهان 

چگونه توصیف می نمایید؟
دنیا،  در  دستی  صنایع  شده  ثبت  اثر   ۶۰۰ حدود  از 
اثرآن   ۲۰۰ که  است  ایران  به  متعلق  اثر   ۳۰۰ حدود 

متعلق به صنایع دستی استان اصفهان است.
این خود نشان دهنده اهمیت این موضوع در ایجاد 
به  بستگی  که  است،  شهر  این  در  کسب وکار  رونق 
توریست  جذب  در  ما  مدیریت  و  برنامه ریزی  نحوه 
خراسان  استان  در  مثال  عنوان  به  گردشگردارد،  و 
میلیون  چندین  و  داریم  خارجی  گردشگر  رضوی، 
کشور به این استان سفر  از سراسر  که  گردشگرداخلی 
زیارتی  نظر  از  استان چه  این  در  آنها  می کنند، حضور 
کسب وکار  رونق  در  بسزایی  تأثیر  سیاحتی،  چه  و 

واحدهای صنفی این شهر و استان داشته است، 
گر ماهم این ظرفیت را در اصفهان که دارای میراث های  ا

و  برنامه ریزی  است،  بسیاری  ناملموس  و  ملموس 
به  تولید و حتی  کسب وکار،  رونق  نماییم، در  مدیریت 
اشتغال  ایجاد  و  بوده  اثرگذار  بیکار  نیروهای  کارگیری 
کرد، بنابراین مدیران شهری و مدیران استانی  خواهد 
باید توجه ویژه ای به این موضوع نموده که حتما در این 
صورت اصناف ما هم، تبعات و اثرات آن را خواهند دید. 

نظارت های اتاق اصناف اصفهان بر بازار به چه صورت 
می باشد؟ توضیحاتی در خصوص فعالیت ها، آمار بازرسی 
گشت های مشترک و... اعالم بفرمایید؟ و نظارت، 
و  معدن  صنعت،  سازمان  با  مشترکی  گشت های 
بازار  پایش  راستای  در  حکومتی  تعزیرات  و  تجارت 
داشته ایم، البته به تازگی بعد از نوسانات قیمت بنزین 

با هماهنگی بسیج اصناف به رصد بازار پرداخته ایم.
توجه  اصناف  خودنظارتی  بحث  در  باید  دولتمردان 
به  که  گر حق اصناف )سهم جرایمی  ا باشند،  داشته 
خزانه دولت واریز می شود(، برگردانده شود و به بدنه 
را  بازرسی  ظرفیت  می توانیم  شود،  تزریق  اصناف 
که از چند سال  کنیم. ما همچنین بازرسانی  مدیریت 
پیش براساس قوانین و مقررات وقت، از اتحادیه های 
صنفی مأمور به خدمت در بازرسی و نظارت اتاق اصناف 
کردیم. حفظ  هزینه ها  مدیریت  با  را  شدند  اصفهان 

داخلی  پذیر  گردشگر  شهر  یک  عنوان  به  اصفهان 
و خارجی در زمینه های مختلف به ویژه در صنایع 
بسیاری  اهمیت  از  تاریخی  ابنیه های  و  دستی 
کار  رونق  بر  موضوع  این  تاثیر  است،  برخوردار 

اصناف در اصفهان را چگونه می بینید؟
جاذبه های  مهمترین  از  یک  عنوان  به  اصفهان 
گفتن دارد، قسمت  کشور حرف بسیار برای  گردشگری 
می شوند،  وارد  کشور  به  که  توریست هایی  از  اعظمی 
مکان  اصلی ترین  عنوان  به  را  اصفهان  استان  و  شهر 
گفتم،  که قبال  برای بازدید قرار می دهند، همان طور 
اصفهان شهر و استانی صنعتی است، صنایع دستی، 
و  سرمایه  بزرگترین  تاریخی  ابنیه  و  فرهنگی  میراث 
گر  ا رسیده،  ارث  ما  به  گذشتگان  از  که  است  نعمتی 
گردشگر استفاده شده و  از ظرفیت جذب توریست و 
در بحث صنایع دستی توجه و دقت ویژه ای صورت 
همچنین  و  کسب وکار  رونق  می توانیم  عمال  پذیرد، 

ایجاد اشتغال را به دنبال داشته باشیم.

را  راهکاری  چه  گردشگران  بیشتر  جذب  برای 
پیشنهاد می نمایید؟

اقامتی،  کز  مرا در  گردشگری  زیرساخت های  ایجاد 
فرهنگی  زیرساخت های  و  مهمانپذیرها  و  هتل ها 
و  کزگردشگری  مرا کردن  و علمی  فرهنگ سازی  مانند 
دفاتر خدماتی، اثرات نسبتا زیادی را در رونق اشتغال 
چندین  گردشگر  یک  ورود  با  زیرا  داشت،  خواهد 
شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط شده و 

خودبه خود رونق درکسب وکار را ایجاد می نماید، 
گردد   این موضوع بیشتر به سیاست خارجی ما برمی 
خارجی  سیاست  در  مسئولین  که  صورت  این  به 
برای  باید  کشورها  سایر  در  ایران  نمایندگی  دفاتر  و 
گردشگر تالش و فعالیت نمایند. همچنین باید  جذب 
داده  مسافرتی  دفاتر  و  لیدرتورها  به  الزم  آموزش های 
شود تا زمینه و بستر مناسب برای ماندگاری توریسم 
در اصفهان ایجاد شده و به این ترتیب برای پرکردن 
اوقات فراغت درلحظه لحظه حضور آنها برنامه ریزیهای 
فرهنگی  میراث های  دیدن  از  تا  گرفته  صورت  الزم 
شوند،  برخوردار  شهر  این  در  ناملموس  و  ملموس 

اهم موضوعات مورد نظر خود را بیان نمایید؟
ما یک موضوع نهایی در رابطه با متولیان امور داریم 
بحران  زمانهای  با مدیریت در  رابطه  ما در  بدانند  که 
اصناف  داریم،  را  الزم  تعامل  و  همکاری  همراهی، 
دستوری  اقتصاد  کرده اند.  حمایت  را  دولت  همیشه 
حتی  تقاضاست،  و  عرضه  اساس  بر  اقتصاد  نیست، 
داریم،  انرژی  حامل های  حوزه  در  ما  که  را  تغییراتی 
و  خرید  بحث  در  زمان  گذشت  براساس  را  هرکدام 
حتما  توزیعی  و  فنی  خدمات  خدمات،  ارائه  فروش، 
واقعا  جایی  یک  اینکه  مگر  دید،  خواهیم  را  آن  آنالیز 
بازار  در  دخالتها  گر  ا وگرنه  کند  پیدا  افزایش  هیجانی 
بازار  کردن،  عمل  دستوری  واسطه  به  شود  کمتر 

کرد. خودش را براساس عرضه و تقاضا پیدا خواهد 
یک نوید هم به مردم عزیزمان و مسئولین بدهم، بازار 
بحث  در  رکود  عمال  و  دارند  را  کاال  فراوانی  ما  کسبه  و 
گر اجازه بدهیم یک مقدار  خرید و فروش محرز است، ا
کاسب  که بین  کند، با حس رقابتی  بازار خودش را پیدا 
ایجاد می شود، خیلی از نوسانات و آنالیزهای اقتصادی 
در بحث رقابت از بین خواهد رفت و عمال هزینه های 

کننده تحمیل نخواهد شد،  مضاعفی به مصرف 
اتفاق  هم  کوتاهی هایی  بین  این  در  اینکه  ضمن 
افتاده، زیرساخت های حمل و نقل مورد نیاز اصناف، 
بود  خوب  چه  است،  نشده  ایجاد  بازاریان  و  کسبه 
مردم  با  می کردند،  آماده  را  زیرساخت ها  ابتدا  در  که 
مشورت می کردند، اطالع رسانیهای الزم انجام می شد 
که انجام شده ما  ح اجرا می شد، اما حاال  و سپس طر
مردم  از  را  خودش  دولت  کرد.  خواهیم  کمک  حتما 
که مردم را یک طرف و خودش را یک طرف  جدا نداند 
فروشنده  یک  به  هزینه ای  که  جایی  حتما  ببیند، 
یک  به  که  هزینه ای  شود،  دیده  باید  شده  تحمیل 
در  و  شده  دیده  باید  می شود،  تحمیل  کننده  تولید 

دراز مدت انتظارتعادل بازار را داشته باشد. 

دولتمردان باید در بحث خودنظارتی اصناف 
گر حق اصناف )سهم  توجه داشته باشند، ا
که به خزانه دولت واریز می شود(،  جرایمی 

برگردانده شود و به بدنه اصناف تزریق شود، 
کنیم می توانیم ظرفیت بازرسی را مدیریت 
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ساماندهی
ساماندهی اصناف

کشــور، براســاس ماده ۱۰۱ این برنامه،  در برنامه پنجم توســعه 
کمیتــه ســاماندهی واحدهــای صنفــی مــورد  موضــوع تشــکیل 
گردیــد در صــورت عــدم اقــدام واحــد  گرفــت و مقــرر  توجــه قــرار 
پــاره ای  دریافــت  از  کســب  پروانــه  دریافــت  جهــت  صنفــی 
گردد.  خدمــات اجتماعــی محــروم و مشــمول جرایم معیــن نیز 
در  وزیــران  هیئــت  کــه  نامــه ای  آئیــن  براســاس  نهایــت  در 
کمیتــه  ــالغ نمــود، چگونگــی تشــکیل  شــهریورماه ســال ۹۷ اب
کــز اســتان ها و بــه تبــع  ســاماندهی واحدهــای صنفــی در مرا

را تعییــن نمــود. بــه شهرســتان ها  آن 
کمیتــه مزبــور در اســتان برعهــده ســازمان صنعــت،  ریاســت 
کمیتــه عبارتنــد از نماینــده  معــدن و تجــارت بــوده و اعضــاء 
ــا، اداره  ــی ناج ــن عموم ک ــر اما ــارت ب ــده نظ ــتانداری، نماین اس
ــاق اصنــاف  امورمالیاتــی، شــهرداری، معاونــت غــذا و دارو و ات

بــه نمایندگــی از اتحادیه هــای صنفــی می باشــند.
در همیــن راســتا خزانــه دار و عضــو هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف مشــهد اظهــار داشــت: 
ــد  ــکیل ش ــهر مشهدتش ــاری در ش ــال ج ــی در س ــای صنف ــاماندهی واحده ــه س کمیت

کار خــود قــرار داده اســت. کــه موضــوع ســاماندهی واحدهــای صنفــی را در اولویــت 
هــادی مخملــی بیــان داشــت: یکی از مهمتریــن موضوعات مــورد نظرتجمیع ظرفیت 
گذشــته بازرســان هــر اتحادیــه،  کــه در  بازرســین اتحادیــه هاســت بــه ایــن صــورت 
قــرار  شناســایی  و  بازرســی  مــورد  را  خــود  اتحادیــه  بــه  مربــوط  صنفــی  واحدهــای 
کنون این موضوع ملغی و به تمامی صنوف تعمیم داده شده است.  می دادند، اما ا
همــواره  نظارتــی  دســتگاه های  و  ســازمان ها  از  بســیاری  شــد:  یــادآور  وی 
کســب بــوده تــا آثــار اجتماعــی،  پیگیرســاماندهی واحدهــای صنفــی فاقــد پروانــه 
کاهش یابد و اولویت های آنان ساماندهی  اقتصادی و امنیتی ناشی از فعالیت آنان 
ک، صنــوف مرتبــط بــا حــوزه ســوغات،  ک، پوشــا صنــوف مشــاورین معامــالت امــال
کاالهــای اساســی و صنــوف مســتقر در محــالت پــر ریســک می باشــد. حــوزه ســالمت، 
کــرد: منطقــه ثامــن بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مناطــق شــهری  مخملــی خاطرنشــان 
کــم بــاالی واحدهــای صنفــی و  ــا ترا گردشــگری و امنیتــی ب از جنبه هــای اقتصــادی، 
براســاس اولویت هــای ذکــر شــده، اولویــت اول تمامــی دســتگاه ها و ســازمان ها بــرای 

گرفــت. شناســایی واحدهــای صنفــی بــدون پروانــه قــرار 
گفــت: از میــان ۹۸ اتحادیــه  خزانــه دار و عضــو هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف مشــهد 
کــه بیشــترین واحدهــای  صنفــی تحــت پوشــش اتــاق اصنــاف مشــهد ۱۸ اتحادیــه 
کســب  صنفــی را در محــدوده ثامــن دارنــد، بــرای شناســایی و پایــش وضعیــت پروانــه 

تمامــی واحدهــای صنفــی منطقــه ثامــن انتخــاب شــدند.
و  بازرســان  صنفــی،  اتحادیه هــای  روســای  بــا  جلســه  دو  طــی  شــد:  یــادآور  وی 
کارشناســان، شــیوه شناســایی و ثبــت اطالعــات واحدهــای صنفــی مــورد بحــث و 
گرفــت، تــا ضمــن دریافــت لحظــه ای اطالعــات، تعییــن وضعیــت پروانــه  بررســی قــرار 

کســب واحدهــای صنفــی صــورت پذیــرد. 
اتومــات  بــه صــورت  بازرســی  تیــم  گــزارش عملکــرد  کــرد:  هــادی مخملــی تصریــح 
گزارش  براســاس ثبــت اطالعــات در ســامانه مــورد نظــر دریافــت شــده و نیــازی بــه ارائــه 
ــا  دســتی نمی باشــد، ضمــن اینکــه اطالعــات ثبــت شــده بازرســان در ایــن ســامانه ب
اطالعــات ســایت ایرانیــان اصنــاف و اطالعــات دریافتــی از شــهرداری مشــهد مطابقــت 
داده خواهــد شــد تــا فرآینــد شناســایی بــدون خطــای فــردی و سیســتمی اجرایــی 

گــردد.
کاری تقســیم شــده و بازرســان در ۹ تیــم  وی افــزود: محــدوده ثامــن بــه ۹ منطقــه 
دونفــره بــا محوریــت پایگاه بازرســی و نظارت اصناف مســتقر در منطقــه ثامن )ابتدای 
کنتــرل برنامه هــای روزانــه، الــزام  خیابــان طبرســی( فعالیــت خــود را پــس از بررســی و 
گرفتــن حکــم مــورد نظــر جهــت بازرســی  بــه پوشــیدن لبــاس فــرم متحدالشــکل و 
ــرد.  ک ــد  ــاز خواهن ــر آغ ــداز ظه ــت ۱۸ بع ــت ۱۴ و ۱۵ لغای ــح لغای ــی ۹ صب ــازه زمان دردو ب
مخملــی اظهــار داشــت: مناطــق مــورد نظــر جهــت بازرســی ها شــامل مناطــق محلــه 
باالخیابــان و نوغــان، محلــه چهاربــاغ، محلــه پاییــن خیابــان و طبرســی و محلــه 

کــه ظــرف مــدت یــک هفتــه بــه اتمــام خواهــد رســید. عیــدگاه می باشــد 
ــرد: هــدف اصلــی در  ک کیــد  ــاق اصنــاف مشــهد تأ ــه دار و عضــو هیئــت رئیســه ات خزان
کــه اطالعــات  کــه یــا دارای پروانــه هســتند  ح شناســایی واحدصنفــی اســت  ایــن طــر
ــد  ــودداری می نماین ــات خ ــا از دادن اطالع ــد و ی ــه ندارن ــا پروان ــردد، ی ــت می گ ــا ثب آنه
کــن عمومــی  کــه ایــن واحدهــای صنفــی پــس از بررســیهای الزم بــه اداره نظــارت براما

ــد.  ارجــاع داده شــده و مــورد رســیدگی قــرار می گیرن
هــادی مخملــی در ادامــه افــزود: جهــت واحدهــای صنفــی بــدون پروانــه پیش بینــی 
کــه بــه منزلــه اخطــار اولیــه بــه واحــد صنفــی  گردیــده، فــرم بازرســی و نظــارت صــادره 
گرفتــه شــده اســت، تــا فــرد صنفــی در راســتای جلوگیــری از پلمــب نســبت بــه  در نظــر 

کســب تمهیــدات الزم را انجــام دهــد. دریافــت پروانــه 
که مانع  که: احصاء مشــکالت بهداشــتی، مالیاتی و...  کرد  کید  وی بر این موضوع تأ
ح بــوده، در  گام دوم طر کســب واحدهــای صنفــی اســت، بــه عنــوان  از دریافــت پروانــه 
ک عمــل بــوده و  کســب مــال گام اول تهیــه آمــار فاقدیــن پروانــه  کنونــی و در  وضعیــت 
تنهــا تعــداد واحدهــای صنفــی پروانــه دار، بــدون پروانــه، واحدهــای صنفی در دســت 
کل واحدهــای صنفــی در نظــر می باشــد. اقــدام و در نهایــت دسترســی بــه تعــداد 

کرد: کید  خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد تأ

شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه در منطقه ثامن

کاری تقسیم شده و بازرسان در ۹ تیم  محدوده ثامن به ۹ منطقه 
دونفره با محوریت پایگاه بازرسی و نظارت اصناف مستقر در منطقه 
ثامن )ابتدای خیابان طبرسی( فعالیت خود را در دو بازه زمانی ۹ 
کرد. صبح لغایت 14 و 1۵ لغایت 1۸ بعداز ظهر آغاز خواهند 

هادی مخملی
رئیس اتحادیه 

فروشندگان فرش
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طبــق مــاده 4۷ قانــون تأمیــن اجتماعــی، ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی اجــازه بازرســی و حسابرســی از دفاتــر قانونــی 
مراجعــه  هنــگام  داراســت.  را  صنفــی  اتحادیه هــای 
حسابرســان ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بررســی ایشــان 
کــه بــر اســاس  بــر اســاس دفاتــر قانونــی انجــام خواهــد شــد 
امــکان  زیــر  حــوزه  دو  در   

ً
عمومــا موجــود،  مالــی  اســناد 

داشــت: خواهــد  وجــود  اتحادیه هــا  کــردن  بدهــکار 
کــه حــق بیمــه  ــه  ــد و فروش هــای اتحادی برخــی اســناد خری
قراردادهــا بــر آنهــا مترتــب می شــود و مقایســه حــق بیمــه 
کارکنــان بــا حقــوق و مزایــای پرداختــی  اظهــار شــده بــرای 

ج شــده در دفاتــر در

تأمیــن  ســازمان  )توســط  صنفــی  اتحادیه هــای  دفاتــر  از  حسابرســی  عملیــات 
11/3و12  و   11/1 11و  بخشــنامه های  قالــب  در  آن  اجــرای  نحــوه  و  اجتماعــی( 

کار بــه صــورت زیــر اســت: گــردش  جدیــد درآمــد صــورت می گیــرد و 
کــه پرونــده مطالباتــی   ۱. معمــوال در خواســت انجــام حسابرســی از طریــق شــعبه ای 

اتحادیــه در آن مــورد رســیدگی قــرار می گیــرد. 
تأمیــن اجتماعــی در  بــه موسســات حسابرســی ســازمان  ۲. درخواســت مربوطــه، 
گروهــی بــرای رســیدگی و بازرســی از دفاتــر قانونــی و اســناد  تهــران یــا مشــهد ارســال و 
مالــی اتحادیــه بــه اتحادیــه مراجعــه می نماینــد , و یــا اســناد و مــدارك اتحادیــه را تقاضــا 
ــی  ــن حسابرس ــه ای ــل مؤسس ــال و در مح ــی ارس ــه حسابرس ــه موسس ــا ب ــد ت می نماین

گیــرد. صــورت 
اتحادیــه  بــرای  مخصــوص  فرم هایــی   , حسابرســی  انجــام  از  قبــل  معمــوال   .۳  
ــی  ــر قانون ــا دفات ــه ب ــات در رابط ــری اطالع ــک س ــه در آن ی ک ــردد  ــال میگ ــه ارس مربوط
کــه اتحادیــه پــس از تکمیــل  و اظهارنامه هــای مالیاتــی مــورد ســوال قــرار می گیــرد 
فرم هــای مربوطــه و ارســال آن بــه موسســه یــا شــعبه ذی ربــط، مراحــل بعــدی انجــام 

می یابــد. 
مــدارك  رســیدگی،  از  پــس  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  حسابرســی  مؤسســات   .۴
کــه پرونــده  مربوطــه را در فرم هــای مخصوص)کاربــرگ( وارد و بــه شــعبه ذی ربــط 
ــه  ــر پای ــز ب ــعبه نی ــد , ش ــال می نماین ــود ارس ــیدگی می ش ــه در آن رس ــی اتحادی مطالبات

کاربرگهــا اقــدام بــه تهیــه اعالمیــه بدهــی و ابــالغ بــه اتحادیه هــا می نمایــد.

حــق  اجتماعــی  تأمیــن  قانــون  ۴۲و۴۳  مــواد  اســتناد  بــه  اتحادیه هــا  اول؛   نکتــه 
را دارنــد.  اعــالم شــده  بــر رد بدهــی  ارائــه مدارکــی دال  و  اعتــراض 

ــا ۳۰  کارفرمــا ت ــه   نکتــه دوم؛ بدهــی حــق بیمــه ناشــی از حسابرســی از تاریــخ ابــالغ ب
روز مشــمول جریمــه تأخیــر نمی باشــد و پــس از آن اعــم از اینکــه در مرحلــه بــرآوردی 

ــا قطعــی ماهیانــه ۲ %جریمــه تاخیــر پرداخــت بــه آن تعلــق می گیــرد. باشــد ی

 نکتــه ســوم؛ برابرمصوبــه پنجــاه و هفتمیــن جلســه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد در خصــوص اجــرای تصویــب نامــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی 
بــر "ممنوعیــت حسابرســی ١٠ ســاله ســازمان تأمیــن اجتماعی"حسابرســی یــک ســاله 

کــه ایــن شــرایط عبارتنــد از: اســت مگــر در شــرایط خــاص 

۱. وجود حکم قضایی 
ح باشد. ۲. وقتی بحت سوابق افراد مطر

کارگاه به سازمان تأمین اجتماعی گزارش بروز تخلف در  ۳. ارسال 

کســر حق بیمــه بابــت حسابرســی از اســناد، مــدارک و  ســرفصل های مشــمول 
دفاتــر قانونــی موسســات و شــرکت ها 

کــه بــه افــراد )کارکنــان( پرداخــت  کلیــه وجــوه نقــدی  در حسابرســی دفاتــر قانونــی، 
اجــرای  بابــت  اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  بــه  کلیــه وجــوه پرداختــی  و  می شــود 
کــه  تأمین اجتماعــی،  قانــون   ٣٨ مــاده  موضــوع  پیمانــکاری  قراردادهــای 
مفاصاحســاب از ســازمان دریافــت نشــده باشــد و وجــوه پرداختــی بــه افــراد حقیقــی 

اســت. حق بیمــه  کســر  مشــمول  حق الزحمــه،  بابــت 

که غیرمشمول، عبارتند از: سرفصل های موجود در دفاتر و اسناد قانونی 
- بازخرید ایام مرخصی

کمک عائله مندی  -
- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت - حق همسر به 
نهضــت  پــاداش  بهــره وری(،  کارانــه،  کــورد،  )آ تولیــد  افزایــش  پــاداش  پــاداش،   -

عیــدی ســوادآموزی، 
کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری  -

- حق شیر و حق تضمین )کسر صندوق(
کار )حق سنوات( - خسارات اخراج و مزایای پایان 

- حق الزحمه امام جماعت
- حق حضور در جلسات هیئت مدیره

کاالها، مواد، اجناس، ماشین آالت، قطعات و... - خرید انواع 
- ساخت و تعمیر انواع وسایل، ماشین آالت، قطعات و...

- طراحی، چاپ، تبلیغات و فیلم برداری
کتــور، جرثقیــل، ســواری،  گریــدر، ترا کســی، آژانــس، لــودر،  کرایــه حمل ونقــل، تا  -

و... مینی بــوس  اتوبــوس، 
گمرکی کاال و هزینه های  - ترخیص 

کارشناســان  و  وکال  بــه  پرداختــی  وجــوه  کارشناســی،  هزینه هــای  حق الوکالــه،   -
گمــرک رســمی  ترخیــص کاران  و  دادگســتری  رســمی 

طبــق  کــه  افــرادی  بــه  پرداختــی  حق الزحمــه  و  مزایــا  حقــوق،  مــزد،  همچنیــن   -
کشــوری، لشــکری، بانک هــا  کارفرمــا شــاغل یــا بازنشســته  مــدارک ارائه شــده از ســوی 
کســر  و ســایر دســتگاه ها هســتند و مشــمول تأمین اجتماعــی نمی شــوند، مشــمول 

نیســت. حق بیمــه 

کلیه اتحادیه های صنفی قابل توجه 

سازمان تأمین اجتماعی؛ بازرس و حسابرس دفاتر قانونی اتحادیه های صنفی

طبق ماده 4۷ قانون تأمین اجتماعی، 
سازمان تأمین اجتماعی اجازه 
بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی 
اتحادیه های صنفی را داراست

علیرضا زنگنه
مشاور بیمه ای 

اتاق اصناف 
مشهد



شماره دهم . مهر و آبان نودوهشت 36 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

یادبود اصناف
یاد و یادبود درگذشتگان اصناف مشهد

/اصالحیه/
نهم،  شماره  در  عزیز،  خوانندگان  از  پوزش  عرض  با 
در بخش یادبود اصناف، عکس دو مرحوم اشتباه به 

که در این شماره اصالح می گردد.  چاپ رسیده بود 

گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی اتحادیه صنف فروشندگان فرآورده های 
مرحـوم عبـاس محمـودی یـزدی؛ مرحـوم عبـاس محمـودی یزدی در سـال ۱۳۱۱ درشـهر 
گشـود، وی از پیشکسـوتان ایـن صنـف بـوده وبـه عنـوان  مشـهد مقـدس دیـده بـه جهـان 
عضـو هیئـت مدیـره و بـازرس اقدامـات چشـمگیری انجـام داد. در انجـام امـور خیریـه چـه 
بـه صـورت شـخصی و چـه از طریـق اتحادیـه دارای شـهرت می باشـد. بعد از فوت، بخشـی 
در  و  ۲۰۰ جهیزیـه شـد  تعـداد  و  واحـد مسـکونی  تهیـه شـش دسـتگاه  او صـرف  امـوال  از 
گرفـت. وی در ششـم مردادمـاه ۱۳۷۰ درگذشـت. روحـش  اختیـار سـازمان بهزیسـتی قـرار 

گرامـی! شـاد و یـادش 

اتحادیه صنف فروشندگان بلورو چینی
نـام  فـردی خـوش  نیـا؛ در سـال ۱۳۱۵ در مشـهد متولـد شـد، وی  حـاج هاشـم هاشـم 
کسـب حالل بود، بیش از ۶۰ سـال سـابقه  گاه ومقیـد بـه رعایـت احکام  وزیـن و پـر تـالش وا
کـه شـغل آباواجـدادی اش بـود، بـا بیـش از ۳۰ سـال  کسـبی در رسـته بلـور وچینـی داشـت 
سـابقه عضویـت در ایـن اتحادیـه از پیشکسـوتان ایـن صنـف بـه شـمار می رفـت، تـا آخریـن 
سـال عمر پر برکت خود بعنوان مدیر فروشـگاه عدالت، در سـرای بلور مشـهد، مشـغول به 
فعالیـت بـود. وی در سـال ۹۶ پـس از تحمـل چنـد مـاه بیمـاری در سـن ۸۱ سـالگی بـه دیار 

گرامـی! حـق شـتافت. روحـش شـاد و یـادش 

اتحادیه بانوان آرایشگر
کسـب خود را  شـیرازیانی نیشـابوری؛ متولد یکم مردادماه سـال ۱۳۲۸ بود و اولین پروانه 
کرد. وی  از اتحادیه صنف بانوان آرایشـگر در بیسـت و یکم خردادماه سـال ۱۳۶۹ دریافت 
در همـان سـال ریاسـت اتحادیـه را عهـده دارشـد و بـه مـدت ۱۳ سـال در ایـن سـمت باقـی 
مانـد و چنـد سـالی را در سـمت بـازرس اتحادیـه اهتمـام ورزید.نامبـرده بـه دلیـل بیمـاری 
گرامـی! گفـت. روحـش شـاد و یـادش  در یازدهـم مردادمـاه سـال ۱۳۹۷ دارفانـی را وداع 

اتحادیه صنف بانوان خیاط
بتـول خزانـه داری؛ دوم فروردیـن مـاه ۱۳۳۶ در مشـهد متولـد شـد، فعالیـت صنفـی خـود 
کـرد، وی فـردی زحمتکـش و  کسـب در ۱۸ فروردیـن ۱۳۸۴ آغـاز  را بـا دریافـت اولیـن پروانـه 
پرتالش، از طراحان متفکر، ماهر و خالق در زمینه خیاطی بود، در مشتری مداری زبانزد 
که رضایت خدا و خلق خدا را در نظر داشت. او  خاص و عام بود، فردی مهربان و خوشرو 
گرامی! در سـال ۱۳۹۴ در سـن ۵۸ سـالگی چشـم از جهان فروبست. روحش شاد و یادش 

گشـود. وی از دوران نوجوانـی حـدود ۱۶ سـالگی همزمـان بـا تحصیـل، فعالیت هـای فرهنگـی و اقتصـادی داشـت  جعفـر معماریـان طهرانـی؛ در سـال ۱۳۲۸ در مشـهد دیـده بـه جهـان 
و در خدمتگـزاری بـه مـردم اهتمـام می ورزیـد. همزمـان بـا شـروع جنـگ تحمیلـی بـه فعالیت هـای مسـتمر در جبهه هـای نبـرد حـق علیـه باطـل مشـغول شـد و در زمینـه تأمیـن و ارسـال 
کمیتـه صنفـی آغـاز شـد و چندیـن دوره ریاسـت  لـوازم یدکـی مـورد نیـاز بـرای ماشـین های سـنگین و غیرسـنگین اقدامـات شـایانی انجـام داد. حضـورش در اصنـاف همزمـان بـا تشـکیل 
اتحادیـه صنـف لـوازم یدکـی اتومبیـل را عهـده دار شـد او همچنیـن عضـو هیئـت رئیسـه و رئیـس مجمـع امـور صنفی توزیعی وقت شـد و پس از ادغـام مجامع امور صنفی، بـه عنوان رئیس 
کالمـش از آنها یاد  اتـاق اصنـاف مشـهد انتخـاب شـد، مؤسـس و بنیانگـذار چندیـن مؤسسـه خیریـه و هیئـت مذهبـی بـود، بـه خانـدان نبـوت و امامت عالقه ویژه ای داشـت و همـواره در 
کمـک بـه نیازمنـدان پیشـتاز بـود. مرحـوم جعفر معماریـان طهرانی عضو هیئت رئیسـه اتاق  می کـرد، فعالیت هـای انسان دوسـتانه و خیرخواهانـه او زبانـزد خـاص و عـام بـود و همـواره در 

گرامـی!  گفـت. روحـش شـاد و یـادش  اصنـاف ایـران بـود و در آبـان مـاه سـال ۱۳۹۳ همزمـان بـا محرم الحـرام در جلسـه اتـاق اصنـاف ایـران دار فانـی را وداع 

اتاق اصناف مشهد

اتحادیه صنف
کنندگان اتومبیل اوراق 

مرحوم محمد علی ایوب زاده 

اتحادیه صنف
ابزار فروشان
مرحوم محمد سوهانگر

امام علی ؟ع؟:
ِلُکّلِ داٍر باٌب َو باُب اآلخرِة َالَموُت.

هر خانه و سرائی دِر ورودی دارد، دِر 
ورودی آخرت، مرگ است.






