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یادداشت نائب رئیس اتاق اصناف

مقام معظم رهبری: سرآغاز
کشور  نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از 

است، با همت بلند و ابتکار و اقدام، حرکت 
پرشتاب را ادامه دهید.

گوته:  یوهان ولفگانگ فون 
چشــم انداز بــدون عمــل، جــز افــکار پــوچ نیســت و عمــل بــدون 

کابوســی بیــش نیســت. چشــم انداز، 

Johann Wolfgang 
von goethe

ماواُت َو  ٍه َعْرُضَها الّسَ َو ساِرُعوا ِإلی َمْغِفَرٍه ِمْن َرّبِکْم َو َجّنَ
سوره آل عمران/ آیه 133 ِقین  ْت ِلْلُمّتَ
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آمرزش  به  رسیدن  برای  بگیرید  پیشی  و  کنید  شتاب 
که وسعت آن به  پروردگارتان، در راه رسیدن به بهشتی 
که برای پرهیزکاران آماده  اندازه آسمان ها و زمین است 

شده است.
کار خیر مختص، افراد خاصی نبوده و همه مردم  انجام 
با هر نوع عقیده و باوری به طور ذاتی عالقمند به انجام 
حد  در  معموال  و  هستند  دوستانه  انسان  فعالیت های 

توان تالش می کنند به هم نوعان خود خیری برسانند.
کار و زندگی  گرهی از  بسیاری از اعمال دینی عالوه بر اینکه 
مردم می گشاید، اثرات مهمی بر شخصیت انجام دهنده 
فرائض دینی دارد؛ بنابراین خوب است همه مردم و به 
ویژه شخصیت های برجسته اعم از مسئوالن و هنرمندان، ورزشکاران و حتی 
گون شخصا به کار خیر گرایش داشته و در امور  پیشکسوتان صنفی در حوزه های گونا
خیریه وارد شوند تا ضمن بهره مندی از آثار مطلوب آن، بسیاری از افراد بخصوص 
جوانان با الگو برداری از چهره محبوبشان وارد فعالیت های خیرخواهانه شوند.

به  که  زکات  و  انفاق، خمس  گان عمل صالح، احسان، صدقه،  واژ با  ما همه 
که این مهم نشاندهنده  وفور در فرهنگ دینی ما وجود دارد، ناآشنا نیستیم، 

جایگاه ویژه امور خیریه در فرهنگ و اندیشه اسالمی است. 
گر حضرت علی )ع( و  کار خیر است، ا اما مهمترین نکته ورود اشخاص به انجام 
سایر امامان معصوم علیهم السالم شبانه خودشان بار غذا بر دوش می گرفتند، 
به در خانه محرومان و یتیمان می رفتند و آن ها را مورد نوازش قرار می دادند، 
کار خیر آثار و برکاتی به همراه دارد  که ورود مستقیم فرد به  به این دلیل بوده 
در  مسکینان  و  نیازمندان  به  کمک  فرهنگ سازی  و  آموزش  آن  مهمترین  که 
که  کار خیر اندازه ای ندارد، همان طور  میان اقشار مختلف مردم است. انجام 
که از دست انسان  کاری  کار خیر شناخته می شود، هر نوع  احسان و کمک مالی 
کالمی مهرآمیز، آموزش حرفه و هرنوع فعالیت  برمی آید همچون یک لبخند و یا 
دیگری، نیز می تواند در زمره نیکوکاری و احسان افراد قرار بگیرد، اما مواسات 
که گذشتن از مال برای انسان سخت  کار خیر است، چرا  مالی مصداق بهتری از 
کید بیشتری شده است. کار خیر در امور مالی تأ است و به همین دلیل بر انجام 
که از عهده انسان برآید مانند یک سخن راهگشا، مشاوره  کاری  بنابراین هر نوع 
کار خیر  کمک فکری، آموزش شغل و هر نوع فعالیت دیگری به عنوان  مفید، 
که خیر رساندن در امور مالی اهمیت بیشتری دارد  شناخته می شود، هرچند 

گرفته است. کید قرار  کار خیری مورد تأ و بیشتر از هر 
اصناف از قدیم االیام در امور خیریه پیشتاز بوده اند و پیشکسوتان و ریش سفیدان 
کوی و برزن همواره جزء برترین و شناخته شده ترین افراد در امور  صنفی در هر 
خیر بودند، آنها از هیچ اقدامی در رفع و رجوع مشکالت مردم دریغ نداشته، چه 
از نظر مالی و چه از نظر فرهنگی در رفع مشکالت مردم جایگاه خاصی داشتند و 
گر چه این صفت ها  کنون ا مورد احترام عموم بودند. به جرأت می توان گفت هم ا
هم  هنوز  که  کسانی  هستند  اما  است،  باخته  رنگ  کمی  ما  کنونی  جامعه  در 
گره گشای مشکالت مردم هستند. در این میان اتاق  نامشان بر سر زبان هاست و 
کارهای خیر پیشتاز بوده و با همکاری و هماهنگی  اصناف مشهد نیز در انجام 
دارد. ویژه ای  اهتمام  نیازمند  افراد  به  کمک رسانی  در  خیریه  امور  کز  مرا با 
که همه ساله در ایام محرم و صفر در بین اصناف رواج  یکی از رسم های زیبایی 
یافته است، ارائه خدمات به زائران و مجاوران حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( 
در دهه اول محرم و دهه پایانی صفر است، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی 
و اعضاء تحت پوشش آنها اقدام به برپایی ایستگاه های صلواتی و انجام انواع 
پیاده  زائران  نیاز  مورد  اقالم  سایر  و  غذایی  مواد  توزیع  و  تأمین  و  خدمات 

حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا )ع( می نمایند.

ای لعـــل لبـــت بـــه دلنـــوازی مشـــهور
وی روی خوشـــت بـــه ترکتـــازی مشـــهور
ـــا زلـــف تـــو قصه ایســـت مـــا را مشـــکل ب
همچـــون شـــب یلـــدا به درازی مشـــهور
کانی عبید زا

کـــه مجموع نباشـــد به تماشـــا نرود هـــر 
یـــار بـــا یـــار ســـفرکرده بـــه تنهـــا نـــرود
گیتـــی نزنـــد بـــر دل ریـــش بـــاد آســـایش 
صبـــح صـــادق ندمـــد تا شـــب یلدا نرود
سعدی

احسان و نیکوکاری راهی برای رسیدن به حال خوب 

کاشفی ابوالقاسم 
نائب رئیس اتاق 
اصناف مشهد 
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یادداشت سردبیر

صنفــی بــودن بــا توجــه بــه طبیعــت و ماهیــت فعالیتــش و 
گــی مهارتــی و خودکفایــی بــار اصلی جامعــه را بر دوش  ویژ
کارهــا داشــته و  کســب و  می کشــد و از دیــر بــاز ریشــه در 
بــه جامعــه و مــردم احســاس مســئولیت دارد.  نســبت 
ک زندگــی اجتماعــی فــرد  تنهــا امــرار معــاش و درآمــد مــال
کســب روزی حــالل  صنفــی نیســت، بلکــه بــا تــالش در 
بــر باورهــا و اعتقــادات خــود ســهم بســزایی در  و تکیــه 
مســئولیت  احســاس  براســاس  اجتماعــی  مدیریــت 
کار  تقســیم  انســانی،  نقــش  ایفــاء  بــا  دیگــران  قبــال  در 

دارد. اندیشــی  دگــر  و  اجتماعــی 
دادو  و  مــراودات  نســبت  بــه  صنفــی  فرهنــگ  غنــای   
اصلــی جامعــه  بافــت  و  ریشــه داشــته  بــازار  در  ســتدها 
بازرگانــی،  اقتصــادی،  فعالیت هــای  کثــر  ا و  ایرانــی 
کــه  صادراتــی و صنعتــی افــراد، در هــر مقــام و منســبی 
در اجتمــاع زندگــی می کننــد، اصالــت صنفــی داشــته و از 

می باشــند.  اصنــاف  خانــواده 
کاســبان بــازار بــا داشــتن ایــن ریشــه و اصالــت در همــه 
ارکان  بــازار،  معتمــدان  عنــوان  بــه  تاریخــی  عرصه هــای 
کــه ایــن فرهنــگ  اصلــی ســاختارهای آن و ارتبــاط مــردم و زندگــی آنــان بوده انــد 
بــه عنــوان آداب و رســوم رایــج در بازارهــا نهادینــه شــده و همچنــان رایــج و 

پررنــگ اســت. 
انجــام  نهادهــا  توســط  و  دولتــی  دســتگاه های  در  امــروزه  کــه  مســائلی  کثــر  ا
گذشــته توســط ریــش ســفیدان دربازارهــا بــه ســرانجام می رســیده  می شــود، در 
کلیــه قوانیــن، تئوری هــای مدیریتــی  اســت، می تــوان بــدون اغــراق آثــار وجــودی 

و اقتصــادی را در ایــن فرهنــگ یافــت.
کاال و خدمــات بــه مــردم ،دارای قیــود صنفــی و رعایــت حــال  تولیــد و عرضــه 
کــم  کــه بایــد مانــع  گشــته  مشــتری در بــازار بــوده اســت و نســل بــه نســل منتقــل 

رنــگ شــدن آنهــا در بــازار شــد. 
ــراد  ــتگیری از اف ــک و دس کم ــردم و در  ــی م ــکالت مال ــالل مش ــازار ح ــدان ب معتم
کــم درآمــد در بازارهــا ســرآمد روزگار خــود در اصنــاف بوده انــد و  زمیــن خــورده و 
مانــع از متالشــی شــدن زندگــی افــراد می شــدند، ازدواج جوانــان، ســنت نیکــوی 
قرض الحســنه، میانجیگــری در رفــع اختالفــات همــه از خصایــص واالی انســانی 

کســبه رواج داشــته اســت.  کــه در بیــن  بــوده اســت 
فرهنــگ صنفــی معنــی واقعــی ســرمایه اقتصــادی، ســرمایه انســانی و اجتماعــی 
اســت، برپایــه راســتی، درســتی و اعتمادســازی و یــک اصــل قابــل اتــکا در فرهنگ 
که دوســتی، مهروزی، دگراندیشــی و احســاس مسئولیت اجتماعی  ایرانی اســت 
اســت. نمــوده  راهنمــای شــایع موجــه جامعــه صنفــی معرفــی  عنــوان  بــه  را 

بنیان گذار انقالب اسالمی ایران: 
نیروی دریایی چون نگینی 
کشتی افتخار  درخشنده بر عرشه 
و صالبت است.

ضرب المثل مدیریتی:
وقت از بین رفتنی است؛

کرد. نمی توان آن را پس انداز 

فرهنگی به نام صنفی بودن 

کـــه مجموع نباشـــد به تماشـــا نرود هـــر 
یـــار بـــا یـــار ســـفرکرده بـــه تنهـــا نـــرود
گیتـــی نزنـــد بـــر دل ریـــش بـــاد آســـایش 
صبـــح صـــادق ندمـــد تا شـــب یلدا نرود
سعدی

بـــی تیره تـــر  یلـــدا  شـــام  از  شـــوم 
بـــی بتـــر  بـــودردا  ز  دلـــم  درد 
بدرمـــون آخـــر  رســـن  دردا  همـــه 
بـــی اثـــر  بـــی  خـــود  مـــا  درد  درمـــان 
باباطاهر

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف

ان
مک

سی 
دو

 فر
ویا

ح: ر
طر
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گزارش
این شماره: لباس دست دوم

دسـتگاه های   مسـئوالن  کـه  اسـت  سـال  چندیـن 
ارشـادی،  مختلـف  ح هـای  طر قالـب  در  نظارتـی 
لباس هـای  کـردن  جمـع  در  سـعی  قضایـی  و  ضربتـی 
کـورا" از بـازار داشـته اند،  مسـتعمل یـا بـه اصطـالح "تانا
کـرده و از  کـورا هماننـد علـف هرز رشـد  امـا همچنـان تانا

اسـت. سـربرآورده  خانه هـا  و  مغازه هـا  زیرزمیـن 
خارجـی  همگـی  مسـتعمل  لباس هـای  یـا  کـورا  تانا
و  کشـور شـده  بـه صـورت غیرقانونـی وارد  کـه  هسـتند 
خارجـی  ارزان  لبـاس  اسـم  بـه  سـودجو  افـراد  توسـط 
سـوی  از  آن  تقاضـای  چـون  و  می رسـد  فـروش  بـه 
مـردم وجـود دارد، سـودجویان بـه هـر ترفنـدی دسـت 

نگذارنـد. بـی  جـواب  را  تقاضـا  ایـن  تـا  می زننـد 
کسـانی  کور را باید  در ظاهر لباس های مسـتعمل یا تانا
کمتـری  بضاعـت  مالـی  لحـاظ  بـه  کـه  باشـند  طالـب 
گزیـر از خریـد ایـن نـوع لباس ها هسـتند، اما  داشـته و نا
کـه به رغم  متاسـفانه عمـده خریـداران افـرادی هسـتند 
کهنه بیگانـه را بر خرید  داشـتن تـوان مالـی، خریـد برنـد 

لبـاس نـو وطنـی ترجیـح می دهنـد.
جنـس  کـه  کننـد  بـاور  نمی خواهنـد  سـو  یـک  از  افـراد 
کیفیـت و بعضـا بسـیار مرغوب تـر  بـا همـان  نیـز  ایرانـی 
از جنـس خارجـی تولیـد می شـود، از سـوی دیگـر چـون 
بـا برندهـای  گـران خارجـی  نـو  تـوان خریـد لباس هـای 
کهنه  شـناخته شـده را در بـازار ندارنـد، خـود را به خرید 

آنهـا قانـع می کننـد.
گمـان  ظاهـر  در  لباس هـا  این گونـه  مصرف کننـدگان 
بهتـر  کیفیـت  بـا  لباسـی  بـرای  کمتـری  پـول  می کننـد 
متضـرر  فقـط  جنبـه  دو  از  امـا  می کننـد  پرداخـت 
ارزان  مسـتعمل  لبـاس  چـون  آنکـه  نخسـت  می شـود، 
نیـاز خـود می خـرد و در  از  بیـش  اسـت، مصرف کننـده 
کـه فقـط یـک دسـت لبـاس  مجمـوع نسـبت بـه زمانـی 

نـو از بـازار خریـداری می کـرد، پـول بیشـتری می پـردازد.
آن  مسـتعمل  لبـاس  پوشـیدن  موضـوع،  ایـن  از  جـدا 
کشـور دیگـر، از یـک سـو هـم مشـکل  هـم لبـاس مـردم 
بهداشـتی داشـته و هـم عـزت ملـی را لکـه دار می کنـد، 
بـرای  ایـران و  بایـد در داخـل  کـه  از سـوی دیگـر پولـی 
از  ج  خـار بـه  گـردد،  هزینـه  هموطنـان  اشـتغال  حفـظ 

می نشـیند. دالالن  جیـب  بـه  و  رفتـه  کشـور 
نسـبت  را  مـردم  نتـوان  کـه  زمانـی  تـا  می رسـد  نظـر  بـه 
کـرد اجـرای هـر  کـورا" قانـع  بـه اثـرات مخـرب خریـد "تانا
ح نظارتـی از سـوی مسـووالن بی نتیجـه بمانـد زیـرا  طـر
سـودجویان همیشـه راه هـای دور زدن قانـون و خـالف 
کـه  کشـید  خواهنـد  دسـت  وقتـی  تنهـا  و  می داننـد  را 

تقاضایـی بـرای ایـن نـوع لبـاس نباشـد.

کورا از نظر بهداشتی تأیید نمی شوند لباس های تانا
گـروه بهداشـت محیـط حرفـه ای دانشـگاه علـوم  مدیـر 
بـا  گفـت:  بـه خبرنـگار مـا  بـاره  ایـن  پزشـکی مشـهد در 
شناسـنامه  کـورا  تانا لباس هـای  ایـن  اینکـه  بـه  توجـه 
کجا وارد شـدند  که از  خاصی ندارند و مشـخص نیسـت 
از  نمی تـوان  گذرانده انـد،  را  انبـارداری  مراحـل  چـه  و 

کـرد. نظـر بهداشـتی آنهـا را تاییـد 
کـه لباس هـا  علی اصغـر حسـنی افـزود: معمـوال از آنجـا 
مـوادی  از  می مانـد،  انبارهـا  در  طوالنـی  مدتـی  بـرای 
اسـتفاده  و  می کننـد  اسـتفاده  آنهـا  از  حفاظـت  بـرای 
هسـتند،  فروشـنده  کـه  کسـانی  بـرای  مـواد  ایـن  از 

کـه وقتی وارد  مقـداری حساسـیت زا اسـت، همان طور 
می شـوید،  لباس هـا  نـوع  ایـن  عرضـه  فروشـگاه های 

اسـت. استشـمام  قابـل  مـواد  ایـن  بـوی  کامـال 
در  کـورا  تانا لباس هـای  دیگـر  سـوی  از  کـرد:  بیـان  وی 
شـرایط نامناسـب حمـل و نگهـداری می شـود و از آنجـا 
کشـور می شـود، لـذا مبـدا تولید  بـه صـورت قاچـاق وارد 
کاربـری اش نامشـخص و ممکـن  ایـن نـوع لبـاس و نـوع 
اسـت آلودگی هـای مختلفـی را بـه همـراه داشـته باشـد.

گـروه بهداشـت محیـط حرفـه ای دانشـگاه علـوم  مدیـر 
وزارت  ابالغـی  شـیوه نامه  در  گفـت:  مشـهد  پزشـکی 
از  مسـتعمل  لباس هـای  کـه  شـده  توصیـه  بهداشـت، 

نشـود. اسـتفاده  مـردم  سـوی 

کهنـه بـه فعالیـت صنـوف  یـا  نـو  لبـاس قاچـاق چـه 
می زنـد لطمـه  ک  پوشـا فروشـنده 

مشـهد  ک  پوشـا فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
کـه  گفـت: در شـرایطی  نیـز در ایـن بـاره بـه خبرنـگار مـا 
ک نـو قاچـاق هـم در بـازار وجـود دارد، نمی تـوان  پوشـا
شـکی در قاچـاق بـودن لباس هـای مسـتعمل داشـت 
نـو  لباس هـای  از  مسـتعمل  لباس هـای  آفـت  قطعـا  و 

ک کهنه به فعالیت صنوف فروشنده پوشا لطمه لباس قاچاق چه نو و چه 

کورا از بازار می رود؟ تانا

کشور دیگر، از یک سو  پوشیدن لباس مستعمل آن هم لباس مردم 
هم مشکل بهداشتی داشته و هم عزت ملی را لکه دار می کند، از سوی 
که باید در داخل ایران و برای حفظ اشتغال هموطنان  دیگر پولی 
کشور رفته و به جیب دالالن می نشیند. ج از  گردد، به خار هزینه 

هیچ مجوزی به منظور فروش لباس های 
مستعمل در صنوف صادر نمی شود زیرا 
اساسا فروش این نوع لباس غیرقانونی 

بوده و جایگاهی در بازار ندارد

علی اصغر حسنی
گروه بهداشت محیط حرفه ای  مدیر 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جواد مفیدی
رئیس اتحادیه صنف
ک مشهد فروشندگان پوشا
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اسـت. بیشـتر  قاچـاق 
جـواد مفیـدی بـا بیـان اینکـه لبـاس قاچـاق چـه نـو یـا 
لطمـه  ک  پوشـا فروشـنده  صنـوف  فعالیـت  بـه  کهنـه 
می زنـد، افـزود: فروش لباس خارجی قاچاق در صنوف 
لباس هـای  فـروش  خـالف  قطعـا  و  بـوده  غیرقانونـی 

اسـت. سـنگین تر  قاچـاق  خارجـی  مسـتعمل 
فـروش  منظـور  بـه  مجـوزی  هیـچ  کـرد:  بیـان  وی 
نمی شـود  صـادر  صنـوف  در  مسـتعمل  لباس هـای 
زیـرا اساسـا فـروش ایـن نـوع لبـاس غیرقانونـی بـوده و 

نـدارد. بـازار  در  جایگاهـی 
مشـهد  ک  پوشـا فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
گـروه خاصـی مصرف کننـده  اینـک  اینکـه هـم  بیـان  بـا 
گفـت: عرضـه ایـن نـوع  لباس هـای مسـتعمل هسـتند، 
که تـوان تولید جنس مشـابه  لبـاس بـه صنـوف داخلـی 

خارجـی یـا بهتـر از آن را دارنـد، لطمـه می زنـد.
شـهر  سـطح  در  کـه  کسـانی  بـه  داد:  ادامـه  مفیـدی 
کـرده  مسـتعمل  لباس هـای  فـروش  بـه  اقـدام  مشـهد 
و هویـت آنـان شناسـایی شـده، اخطارهـای الزم داده 
شـده اسـت، امـا در مجمـوع تعـداد آنهـا زیاد نبـوده و به 
که به  کسـانی هسـتند  50 مـورد هـم نمی رسـد، هرچنـد 
و  فروختـه  را  مسـتعمل  لباس هـای  زیرزمینـی  صـورت 

هنـوز هویتشـان مشـخص نشـده اسـت.
که جمـع آوری  کـرد: چهـار یـا پنـج سـال اسـت  وی بیـان 
قـوس  و  کـش  در  شـهر  ایـن  در  مسـتعمل  لباس هـای 
بـرای  گرفـت  صـورت  توافقـی  قبـل  وقـت  چنـد  اسـت، 
کسـب صـادر  فروشـندگان لباس هـای مسـتعمل جـواز 
شـود مشـروط بـر اینکـه از فـروش لباس هـای مسـتعمل 
کننـد، مسـتندات  بکاهنـد و آنهـا را تبدیـل بـه لبـاس نـو 

کـرات وجـود دارد. مربـوط بـه تعهـدات آنهـا نیـز بـه 
پروانـه  داشـتن  بـا  کـه  صنفـی  واحدهـای  افـزود:  وی 
کـرده  مسـتعمل  لباس هـای  فـروش  بـه  اقـدام  کسـب 
بودنـد، بـه اسـتناد مـاده 28 قانـون نظـام صنفـی، پـس 
را  کار خـود  کـه شـیوه  از دریافـت اخطـار، ملـزم شـدند 
تغییـر داده و اقـدام بـه فـروش لباس های نـو نمایند، در 
کـه مـوارد مزبـور را رعایـت نکرده و فـروش لباس  صورتـی 

کـرده باشـند، پلمـب می شـوند. مسـتعمل را تکـرار 
مشـهد  ک  پوشـا فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
کردن عرضه لباس مسـتعمل  کن  اظهار داشـت: ریشـه 
در بـازار و سـاماندهی فروشـندگان آنهـا نیـاز بـه برخـورد 
اتـاق  اتحادیـه،  ماننـد  نظارتـی  دسـتگاه های  گروهـی 
دیگـر  نظارتـی  دسـتگاه های  و  فرمانـداری  اصنـاف، 
بـرای  فروشـندگان  ایـن  بـه  دادن  فرصـت  حداقـل  یـا 

دارد.  لباس هـا  نـوع  ایـن  جمـع آوری 
ک زیـر  هشـت هـزار و 399 واحـد صنفـی فـروش پوشـا
کالنشـهر سـه  نظـر اتحادیـه صنفـی ایـن حـوزه در سـطح 

و نیـم میلیـون نفـری مشـهد فعالیـت دارنـد.

مد و لباس

کورا مشخص نیست  لباس های تانا
کجا وارد شدند و چه مراحل  که از 
گذرانده اند، نمی توان از  انبارداری را 
کرد. نظر بهداشتی آنها را تایید 

ــال   ــهد امس ــاط مش ــوان خی ــف بان ــه صن اتحادی
اقدامــات متعــددی را در خصــوص مــد و لبــاس 
بانــوان  توانمندســازی  بــه  کمــک  همچنیــن  و 
کــه جــای  حاشــیه شــهر مشــهد انجــام داده اســت 

تامــل دارد.
رئیــس اتحادیــه صنــف بانــوان خیــاط مشــهد نیــز 
در  امســال  گفــت:  مــا  خبرنــگار  بــه  بــاره  ایــن  در 
خصــوص "مــد و لبــاس" ایــن اتحادیــه جلســات 
ارشــاد  و  فرهنــگ  ادارات  روســای  بــا  متعــددی 
اســالمی مشــهد و خراســان رضــوی، اتــاق اصنــاف، 
بــه نتایــج  کــه منجــر  کــرد  برگــزار  بســیج اصنــاف 
ح  مطلوبــی در خصــوص ترویــج مــد و لبــاس بــا طــر

شــد. ایرانی-اســالمی 
صنف  اتحادیه  همچنین  افزود:  طهماسبی  زهرا 
بانوان خیاط مشهد نشستی را برای دانشجویان 
فعالیت های  تا  کرد  برگزار  دوخت"  "طراحی 

مشترکی را در زمینه مد و لباس انجام دهد.
مهــم  اقدامــات  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  وی 
اتحادیــه صنــف بانــوان خیــاط مشــهد، اســتقرار 
طراحــی  و  "مــزون  بــه  مربــوط  صنفــی  واحــد   60
"بــورس  قالــب  در  آن  افتتــاح  و  دوز"  و  دوخــت  و 
تخصصــی مــزون لبــاس عــروس" واقــع در طبقــه 
منفــی یــک مجتمــع ســاینا واقــع در بلــوار قرنــی 
بــا  مرتبــط  خدمــات  بــه  دسترســی  کــه  بــود 
متناســب  لبــاس  فــروش  و  دوخــت  طراحــی، 
بــرای  مــکان  یــک  اســالمی در  ایرانــی-  ح  بــا طــر

کــرد. میســر  مشــتریان 
مشــهد  خیــاط  بانــوان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
بــا  همــکاری  اتحادیــه  ایــن  دیگــر  اقــدام  گفــت: 
مرکــزی  بخــش  دهیاری هــای  تعاونــی  شــرکت 
کــز توانمندســازی  مشــهد در راســالی راه انــدازی مرا
کــه  شــغلی بانــوان در حاشــیه شــهر مشــهد بــود 
شــهر  حاشــیه  در  کن  ســا زنــان  کــز  مرا ایــن  در 

آموزش هــای الزم را بــرای دوخــت و دوز دریافــت 
ــد. ــاد نماین ــود ایج ــرای خ ــب وکاری ب کس ــا  ــرده ت ک

برنامه ریزی برای 16 مرکز توانمندسازی شغلی 
بانوان در حاشیه شهر مشهد

مرکــزی  بخــش  دهیاری هــای  تعاونــی  شــرکت 
کنــون  مشــهد نیــز بــه عنــوان معیــن اقتصــادی تا
ح ســرمایه گذاری در روســتاهای  ــا اجــرای 16 طــر ب
توانمندســازی  و  اشــتغال  زمینــه  بخــش  ایــن 
یکــی  کــه  اســت  کــرده  فراهــم  را  روســتاییان 
کــز  مرا راه انــدازی  بــه  مربــوط  ح هــا  طر ایــن  از 
کمــک اتحادیــه  توانمندســازی شــغلی بانــوان بــا 

می باشــد. مشــهد  خیــاط  بانــوان  صنــف 
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی دهیاری هــای بخــش 
مرحلــه  در  گفــت:  بــاره  ایــن  در  مشــهد  مرکــزی 
اقتصــادی  معیــن  ایــن  فعالیت هــای  از  نخســت 
 18 اجــرای  بــرای  ســرمایه گذاری  تفاهم نامــه 
ح بــه ارزش ســه هــزار و 810 میلیــارد ریــال و  طــر
نفــر در ششــم  و 138  هــزار   10 بــرای  اشــتغالزایی 
کــه  شــهریور امســال و در هفتــه دولــت منعقــد شــد 

ح بــه مرحلــه اجــرا رســید. کنــون 16 طــر تا
ح هــا  عباســعلی بادیانــی بــا بیــان اینکــه ایــن طر
صنعتــی،  تولیــدات  دامپــروری،  زمینه هــای  در 
افــزود:  اســت  شــده  اجــرا  خدماتــی  و  کشــاورزی 
 16 راه انــدازی  بــه  مربــوط  ح هــا  طر ایــن  از  یکــی 
مرکــز توانمندســازی شــغلی بانــوان بــا اشــتغالزایی 
بــرای 23۴ نفــر و ســرمایه گذاری بــه میــزان چهــار 
میلیــارد و 980 میلیــون ریــال بــا همراهــی اتحادیــه 

می شــود. مشــهد  خیــاط  بانــوان 
کارآفرینـی امیـد خراسـان  وی ادامـه داد: صنـدوق 
معیـن  ایـن  مالـی  حامـی  عنـوان  بـه  رضـوی 
خ 6 درصد  اقتصادی، تسـهیالت اشـتغالزایی بـا نر

اسـت.  داده  قـرار  سـرمایه گذاران  اختیـار  در  را 

نگاهی به اقدامات اتحادیه صنف بانوان خیاط مشهد
از ساماندهی مزون های عروس

تا توانمندسازی بانوان حاشیه شهر

هشت هزار و 399 واحد صنفی فروش 
ک زیر نظر اتحادیه صنفی این حوزه  پوشا

کالنشهر سه و نیم میلیون نفری  در سطح 
مشهد فعالیت دارند

زهرا طهماسبی
رئیس اتحادیه صنف
بانوان خیاط مشهد

عباسعلی بادیانی
مدیرعامل شرکت تعاونی 
دهیاری های بخش مرکزی 
مشهد
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صادرات
فیروزه نیشابور

فعال   معدن  قدیمی ترین  نیشابور،  فیروزه  معدن 
دنیاست و شواهد باستان شناسی نشان می دهد که 
از شش هزار و ۷00 سال قبل آثار باقیمانده از استخراج 
خیلی  اینکه  با  و  داشته  وجود  معدن  این  از  فیروزه 
شده اند  متروکه  استخراج  از  پس  قدیمی  معادن  از 
است. فعال  همچنان  نیشابور  فیروزه  معدن  اما 
شرکت  یک  برعهده  معدن  این  مسئولیت  اینک  هم 
و  روستاییان  خود  آن  سهامداران  که  است  تعاونی 
بهره مند  بر  آنان عالوه  و  فیروزه هستند  کنان شهر  سا
این  در  نیز  خود  معدنی  مواد  استخراج  سود  از  شدن 

معدن اشتغال دارند.
در  فیروزه  معدن  از  معدنی  مواد  استخراج  موازات  به 
نیشابور، فیروزه تراشی نیز در مشهد اندک اندک رونق 
گرفت، چنانکه در زندگی نامه فردوسی آمده است سال 
332 هجری قمری، وقتی فردوسی را به مکتب خانه 
آوردند این مکتب خانه در محله فیروزه تراشان واقع در 
سمت بست پایین حرم مطهر رضوی کنونی قرار داشت.
این  در  مشهد  تراشان  فیروزه  صنف  اتحادیه  رئیس 
گفت: ساالنه حداقل ۴0 تن سنگ  باره به خبرنگار ما 
فیروزه تراشیده از معدن نیشابور جذب بازار می شود و 
کیلو فیروزه  کیلو سنگ فیروزه، 15 تا 25  معموال از 100 

تراشیده به دست می آید.
کارگاه   300 تقریبا  داشت:  اظهار  رحیمی  عبدالصمد 
اما  دارند،  کسب  جواز  اتحادیه  این  از  تراشی  فیروزه 

اتحادیه  با  اتحادیه  این  بین  صنفی  تداخل  دلیل  به 
کارگاه های  از  برخی  کسب  جواز  جواهر،  و  طال  صنف 

فیروزه تراشی هنوز صادر نشده است.
فیروزه  سنگ  صادرات  از  بخشی  کرد:  بیان  وی 
آنچه  اما  می گیرد  انجام  چمدانی  صورت  به  تراشیده 
که  کسانی  نیست؛  زیاد  می شود،  صادر  طریق  این  از 
کنند  بخواهند حجم باالیی از فیروزه تراشیده را صادر 
کارت بازرگانی  گمرکی تنظیم نموده و  باید اظهارنامه 

داشته باشند. 
گفت:  مشهد  تراشان  فیروزه  صنف  اتحادیه  رئیس 
گمرک مشهد امتیازات مجزایی عالوه بر قوانین موجود 
گرفته به  برای صادرات سنگ تراشیده فیروزه در نظر 
بازرگانی  کارت  فاقد  که  صادرکننده ای  هر  که  طوری 
با  را  فیروزه  تراشیده  سنگ  کیلو  سه  تا  می تواند  بود، 
گمرک در فرودگاه  هماهنگی اتحادیه و دفتر مسافری 

کند. ج  کشور خار مشهد از 
تراشیده  فیروزه  سنگ  صادرات  افزود:  مقدم  رحیمی 
به تنهایی با هیچ مشکلی مواجه نیست اما زمانی که با 
نقره همراه می شود، مشکالتی بر آن تحمیل می گردد.
و  ورود  مقررات  مشمول  نقره  اینکه  بیان  با  رحیمی 
که  گفت: در حالی  کشور است،  خروج طال و پالتین در 
با  آن  مقررات  اما  دارد  را  طال  ارزش  هفتادم  یک  نقره 
مقررات طال برابری می کند و این موضوع مشکالتی را 

کرده است. ایجاد 

بدون  فیروزه  تراشیده  سنگ  معموال  کرد:  بیان  وی 
دلیل  به  اما  نمی شود  مصرف  زیورآالت  قالب  در  نقره 
قوانین سخت ایران در صادرات نقره، صادرات سنگ 
کشور بیشتر از  زیورآالت نقره ای  تراشیده فیروزه از این 

که با فیروزه ساخته می شود. است 
به  گفت:  تراشان مشهد  اتحادیه صنف فیروزه  رئیس 
فیروزه  سنگ  معموال  سخت،  مقررات  همین  دلیل 
کشور دیگر صادر می شود،  که از ایران به  تراشیده ای 
قرار  نقره  زیورآالت  را روی  فیروزه  کشور  کارگاه های آن 
حالی  در  می کنند،  آن  فروش  به  اقدام  و  می دهند 
از  استفاده  با  نقره  زیورآالت  ساخت  از  ناشی  سود  که 
و  کارگران  نصیب  می توانست  فیروزه  تراشیده  سنگ 

کارگاه های ایرانی شود.
به  نقره  زیورآالت  ساخت  در  ایران  کرد:  بیان  وی 
کشورهای  صورت دستی هنوز جایگاه ویژه ای در بین 
دیگر دارد اما به دلیل دشواری مقررات صادرات نقره، 
تولیدات نقره فقط مصرف داخلی دارند و ایرانی ها نیز 
کمتر مصرف می کنند، از مسووالن  نقره ساخته شده را 
بازنگری  نقره  صادرات  مقررات  در  که  می رود  انتظار 

داشته باشند.

مشکالت صادرات فیروزه از مشهد

قوانین صادرات نقره بر کار فیروزه تراشان تاثیر گذاشته است

 معموال سنگ تراشیده فیروزه بدون نقره 
در قالب زیورآالت مصرف نمی شود اما 

به دلیل قوانین سخت ایران در صادرات 
نقره، صادرات سنگ تراشیده فیروزه از 

کشور بیشتر از زیورآالت نقره ای است  این 
که با فیروزه ساخته می شود

عبدالصمد رحیمی مقدم
رئیس اتحادیه صنف
فیروزه تراشان مشهد
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موانع تولید، معضالت تأمین مواد اولیه و تغییرات  
مشهد  بازار  در  قدیمی  صنوف  صادرات  ارز،  خ  نر
را  عزاداری  مراسم  نوشته های  پارچه  و  پرچم ها  که 
با  را  آنها  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  می کردند،  گلدوزی 

کرده است. مشکالت زیادی مواجه 
پارچه  و  پرچم ها  صادرکنندگان  دیگر  سوی  از 
کشور  که انچه به  گلدوزی شده می گویند  نوشته های 
کشور  دیگر صادر می کنند توسط خود ایرانی ها در آن 
خریداری شده و دوباره به عنوان سوغات به مشهد یا 

گردد. شهرهای دیگر ایران بازمی 
صنایع  صنف  اتحادیه  از  کسب  جواز  صاحبان  از  یکی 
نیز  صنف  این  تولیدات  صادرکننده  که  مشهد  دستی 
می باشد، به خبرنگار ما گفت: پارچه نوشته های عزاداری 
عمدتا  مشهدی  صنوف  شده  گلدوزی  پرچم های  و 
کشور صادر می شود. توسط عراقی ها خریداری و به آن 
از  یکی  عراقی ها  همواره  واقع  در  افزود:  قربانیان 
پارچه های  و  پرچم  تولیدکنندگان  دایم  مشتری های 
می توان  و  بودند  مشهد  صنوف  عزاداری  نوشته 
عراقی ها  توسط  صنوف  این  تولیدات  درصد   90 گفت 

خریداری می شده است.
و  تسبیح  بعضا  یا  عزاداری  پرچم های  کرد:  بیان  وی 
که در بازار عراق عرضه  جانماز تولید صنوف مشهدی 
می شد عمدتا توسط زائران ایرانی خریداری می گشت و 
آنان نیز به عنوان "سوغات کربال" به ایران بازمی گردانند.
کنونی هم هزینه های  این صادرکننده گفت: در شرایط 
عراقی ها  خرید  یا  صادرات  هم  و  یافته  افزایش  تولید 
این  در  صادرکنندگان  از  بسیاری  است،  یافته  کاهش 

کمی  کردند و تعداد  رسته دیگر فعالیت خود را متوقف 
کل صادرات را  از آنان در این حوزه فعال باقی مانده و 

انجام دادند.
قربانیان، مشکالت مربوط به انتقال پول، تامین مواد 
گرفتاری های  گلدوزی را از  اولیه و فرسودگی چرخهای 
گفت: چرخهای  صنف صنایع دستی مشهد برشمرد و 
که از چین نیز وارد  موجود قدیمی است و چرخهایی 

کیفیت چرخهای قدیمی را ندارد. می شود 
کشور چین نیز  کرد: امسال واردات پارچه از  وی بیان 
مصرف  مورد  داخل  تولید  پارچه های  و  شد  متوقف 

گرفته است. تولیدکنندگان قرار 

کاهش 95 درصدی صادرات پرچم های عزاداری 
در  نیز  مشهد  دستی  صنایع  صنف  اتحادیه  رئیس 
نوشته  پارچه  صادرات  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  این 
گلدوزی شده این صنف نسبت به سال  و پرچم های 

گیری داشته است. کاهش چشم  گذشته 
کارگری  نیروهای  تقلیل  افزود:  ابراهیم زاده  صادق 
اولیه  مواد  قیمت  افزایش  دستی،  صنایع  کارگاه های 
صنایع  صنف  مشکالت  دیگر  از  پارچه  بویژه  تولید 

دستی مشهد می باشد.
مشهد  دستی  صنایع  صنف  صادرات  کرد:  بیان  وی 
هیات های  نوشته های  پارچه  و  پرچم ها  بیشتر 
و  خریداری  عراقی ها  توسط  عمدتا  که  است  عزاداری 

کشور به فروش می رسد. در بازار آن 

کاهش داشته است صادرات پرچم های عزاداری 95 درصد 

دور باطل صادرات صنایع دستی

مشکالت مربوط به انتقال پول،
تامین مواد اولیه و فرسودگی 

گلدوزی از مشکالت صنف  خ های  چر
صنایع دستی مشهد می باشد

کتـــاب   در  بـــراون،  مـــورگان  و  الیـــس  شـــان 
ــا صـــد چگونگـــی خلـــق  ــر تـ هـــک رشـــد، صفـ
ــح  ــد را توضیـ ــا هـــک رشـ ــزرگ بـ ــای بـ موفقیت هـ
شـــان  توســـط  رشـــد  هکـــر  عبـــارت  داده انـــد. 

الیـــس در ســـال 2010 ایجـــاد شـــد.
بســـیار   )Hacking growth( رشـــد  هـــک 
فراتـــر از اســـتراتژی تجـــاری یـــا حتـــی رونـــد جـــاری 
روش  یـــا  فلســـفه  نوعـــی  رشـــد  هـــک  اســـت. 
ــر تیـــم  کـــه می توانـــد در هـ تفکـــر و چیـــزی اســـت 
ــود. ــه شـ ــی پذیرفتـ کوچکـ ــا  ــزرگ یـ ــرکت بـ ــا شـ یـ
بـــرای  دلیلـــش  مـــورد  در  شـــان  از  کـــه  زمانـــی 
ــد  ــارت جدیـ ــک عبـ ــداع یـ ــه ابـ ــاز بـ ــاس نیـ احسـ
کـــه ایجـــاد عبـــارت  ســـوال شـــد، او پاســـخ داد 
بـــه  هنـــگام  او  ناامیـــدی  از  رشـــد«  »هـــک 
ـــی  ـــودش ناش ـــرای خ ـــی ب ـــری جایگزین های کارگی
شـــرکت های  از  تعـــدادی  بـــه  شـــان  می شـــود. 
نکردنـــی  بـــاور  رشـــد  تـــا  کـــرد  کمـــک  اینترنتـــی 
کننـــد و حتـــی تعـــدادی از آن هـــا  خـــود را تجربـــه 

یـــک »آی پـــی او« داشـــته باشـــند.
شـــان الیـــس )Sean Ellis( و مـــورگان بـــراون 
ـــح  ـــاب توضی کت ـــن  )Morgan Brown( در ای
کســـب وکارهای موفـــق  کـــه چطـــور  می دهنـــد 
دنیـــا بـــا هـــک رشـــد موفقیت هـــای بـــزرگ خلـــق 
کوتاهـــی بـــه  می کننـــد. شـــان الیـــس در مـــدت 
کامـــال حرفـــه ای در مبحـــث هـــک رشـــد  فـــردی 
نیـــاز  کمپانی هـــا  کـــه  زمانـــی  و  شـــد  تبدیـــل 
او وارد  را رشـــد دهنـــد،  بیـــس خـــود  داشـــتند 

می شـــد. عمـــل 
هکرهـــای رشـــد بـــا بازاریـــاب متفـــاوت اســـت. 
آن هـــا داده محـــور عمـــل می کننـــد، در حالـــی 
اجـــرای  روی  بـــر  بیشـــتر  بازاریابـــان  دیـــد  کـــه 
ایـــن  هرچنـــد  اســـت.  تبلیغاتـــی  کمپین هـــای 
جلـــوه  مفیـــد  بســـیار  می تواننـــد  کمپین هـــا 
ــا را  ــرای آن هـ ــوان اجـ ــتارت آپ ها تـ ــا اسـ ــد امـ کننـ

ندارنـــد.

ویترین ]معرفی کتاب[

هک رشد

ابراهیم زاده فرشچی
رئیس اتحادیه صنف
صنایع دستی مشهد
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روایت 
موضوع روایت: گاز مایع

پخش  ملی  شرکت  توزیع  و  تامین  واحد  رئیس 
افزود:  رضوی  خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
شهروندان  مصرف  برای  شده  توزیع  مایع  گاز  حجم 
خراسانی ظرف این مدت به میزان 800 تن نسبت به 

پارسال افزایش یافت.
و  پنج هزار  امسال  آذر ماه  کرد:  بیان  قلی زاده  بهرنگ 
گاز مایع و آذر پارسال چهار هزار و ۷00 تن از این  500 تن 
روستایی  نواحی  کنان  سا مصرف  برای  سوخت  نوع 
همچنین  و  گاز  سراسری  شبکه  به  دسترسی  فاقد 
اسکلت های  جوشکاران  نظیر  صنف هایی  در  فعاالن 
انواع  برشکاران  ساختمانی،  عایقهای  نصابان  فلزی، 

فلزات و سماورسازان توزیع شد.
وی به علت افزایش مصرف سوخت گاز مایع در خراسان 
کرد: پس از از افزایش بهای بنزین  رضوی اشاره و بیان 
برخی واسطه گران و نیز رانندگان برای تامین سوخت 
آورده اند. روی  مایع  گاز  از  استفاده  به  خودروها 
پخش  ملی  شرکت  توزیع  و  تامین  واحد  رئیس 

فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی ادامه داد: 
نیاز  مورد  مایع  گاز  کمبود  از  پیشگیری  منظور  به 
که  شهروندان مصرف کننده واقعی و همچنین اصنافی 
برای کارشان با این نوع سوخت، سروکار دارند، فهرست 
سازمان  با  همکاری  قالب  در  و  تهیه  مصرف کنندگان 
قرار می گیرد. آنها  اختیار  و تجارت در  صنعت، معدن 
نواحی  در  مصرف  و  نیاز  مورد  مایع  گاز  گفت:  وی 
گازرسانی نیز از طریق دهیاریها  روستایی فاقد شبکه 
این  واقعی  به دست مصرف کنندگان  توزیع  و عامالن 

نوع سوخت می رسد.
که  قلی زاده افزود: آن دسته از اتحادیه های صنفی هم 
گاز مایع بوده و در تامین آن با مشکل مواجه  نیازمند 
هستند، باید درخواست مستند خود را به واحد تامین 
ارائه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  توزیع  و 
نمایند تا به سرعت بررسی شده و مورد اقدام قرار گیرد.

گاز مایع همواره تامین شده است نیاز صنوف به 
خراسـان  اصنـاف  بـر  نظـارت  و  بازرسـی  مدیـر 
گرفتـه،  انجـام  هماهنگی هـای  طبـق  گفـت:  رضـوی 
"خدمـات  ماننـد  آنهـا  اعضـای  کـه  اتحادیه هایـی 
نشـده اند  گازکشـی  کـه  رسـتوران هایی  یـا  ایـزوگام" 
نیـاز دارنـد اسـامی  گاز مایـع  کـه  ایـن صنـوف  امثـال  و 
ایـن  و  ارسـال می کننـد  اتـاق اصنـاف  بـه  را  متقاضیـان 

فرآورده هـای  پخـش  شـرکت  بـه  تاییـد  از  پـس  لیسـت 
می شـود. ارسـال  مشـهد  نفتـی 

کـه به صنـوف تولیدی  امیـر دلـداری افـزود: سـهمیه ای 
که  اختصـاص می یابـد براسـاس نیـاز یک ماه آنها اسـت 
تقاضـای اتحادیـه پـس از بررسـی بازرسـان، مـورد تاییـد 
گرفتـه و بـرای دریافـت سـهمیه بـه شـرکت پخـش  قـرار 

فرآورده هـای نفتـی مشـهد معرفـی می شـود.
رضـوی  خراسـان  اصنـاف  بـر  نظـارت  و  بازرسـی  مدیـر 
کپسـول  گفـت: اتـاق اصنـاف مشـهد موظـف بـه تامیـن 
کنـون  تا و  اسـت  تولیـدی  صنـوف  بـرای  کیلویـی   11
و  شـده  تامیـن  خصـوص  ایـن  در  صنـوف  درخواسـت 

اسـت. نداشـته  وجـود  مشـکلی  هیـچ 
کـه بـه  گفتـه می شـود  دلـداری اظهـار داشـت: هرچنـد 
کیلویـی در بـازار  کپسـول 11  دلیـل تفـاوت قیمـت بیـن 
فرآورده هـای  پخـش  شـرکت  از  کـه  سـهمیه ای  و  آزاد 
از  ج  نفتـی بـه صنـوف اختصـاص می یابـد، عرضـه خـار
کپسـول ها  شـبکه یـا اسـتفاده صاحبـان خـودرو از ایـن 
کرد:  گرفته اسـت. وی بیان  نیز در این خصوص شـکل 
گاز مصوبـه  کیلویـی  کپسـول 11  کـه اختصـاص  از آنجـا 
نیـاز همـواره  ایـن  را دارد،  بـازار مشـهد  کارگـروه تنظیـم 
تولیـدی  صنـوف  از  شـکایتی  کنـون  تا و  شـده  تامیـن 
اصنـاف  اتـاق  بـه  مایـع  گاز  نبـود  یـا  کمبـود  بـر  مبنـی 

اسـت. نشـده  ارسـال 

گاز مایع به صنوف وجود ندارد، اما صنوف   مسووالن می گویند هیچ کمبودی در سهمیه اختصاص یافته از 
تولیدی مشهد از توزیع نامناسب آن گالیه دارند و خواستار بررسی این موضوع از سوی متولیان هستند. 
گاز  که این نوع  گاز مایع بوجود آمد و صنوفی  گالیه ها درست بعد از سهمیه بندی بنزین و تغییر قیمت  این 
گاز  که حجم  گفته است  را مصرف می کردند، نگران نمود. شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی 
با  مایع توزیع شده در منطقه زیر پوشش این شرکت ظرف یک ماه اخیر به میزان ۱۵ درصد در مقایسه 

مدت مشابه پارسال بیشتر شده است.

گاز مایع به صنوف  بررسی وضعیت سهمیه 

گاز مایع به حد کافی موجود است؛ عرضه خارج از شبکه داریم

گاز مایع مورد نیاز شهروندان  کمبود  به منظور پیشگیری از 
کارشان با این نوع  که برای  مصرف کننده واقعی و همچنین اصنافی 
سوخت، سروکار دارند، فهرست مصرف کنندگان تهیه و در قالب 
همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت در اختیار آنها قرار می گیرد.

بهرنگ قلی زاده
رئیس واحد تامین و توزیع شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی

امیر دلداری
مدیر بازرسی و نظارت بر
اصناف خراسان رضوی
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گاز سی.ان.جی در حجم های  خ بنزین قیمت مخازن  قبل از تغییر نر
مختلف بین 24 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال توسط فروشندگان 
کنون قیمت این مخازن در  لوازم یدکی به فروش می رسید اما ا
حجم های مختلف بین 40 میلیون ریال تا 60 میلیون ریال است.

کشور،   بنزین در  ح سهمیه بندی  از اجرای طر پس 
سی.ان. گاز  مخازن  از  استفاده  به  مردم  گرایش 
کردن  گازسوز  دیگر،  تعبیری  به  یا  خودرو  در  جی 
دامن  هجمه  این  و  یافت  افزایش  خودروهایشان 

گرفت. صنوف فروش لوازم یدکی را نیز در بازار مشهد 
کردن خودرو ارسال درخواست  گازسوز  کار برای  روال 
خدمات  و  جایگزین  سوختهای  کشوری  اتحادیه  به 
در  تقاضا  ج  در و  ایران  اصناف  اتاق  نظر  زیر  وابسته 
تقاضا،  پذیرش  از  پس  که  است  مربوطه  سامانه 
گرفته تا  قطعات در اختیار فروشندگان لوازم یدکی قرار 

کردن خودرو تامین شود. گازسوز  نیاز در حوزه 

خودرو  یدکی  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
تغییر  از  پس  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  این  در  مشهد 
در  خودرو  کردن  گازسوز  برای  تقاضا  هم  بنزین  خ  نر
گاز سی.ان. مشهد افزایش یافت و هم قیمت مخازن 

کرد. جی رشد قابل مالحظه ای پیدا 
بنزین  خ  نر تغییر  از  قبل  افزود:  اردکانی فرد  علیرضا 
گاز سی.ان.جی در حجم های مختلف  قیمت مخازن 
توسط  ریال  میلیون   30 تا  ریال  میلیون   2۴ بین 
کنون  فروشندگان لوازم یدکی به فروش می رسید اما ا
 ۴0 بین  مختلف  حجم های  در  مخازن  این  قیمت 

میلیون ریال تا 60 میلیون ریال است.

باید  خودرو  کردن  گازسوز  متقاضیان  کرد:  بیان  وی 
کشوری  اتحادیه  به  از طریق سامانه  را  تقاضای خود 
گیرند  سوختهای جایگزین ارایه دهند تا در نوبت قرار 
و صنوف فروشنده لوازم یدکی وسایل مورد نظر برای 
کردن خودرو را به متقاضی مورد تایید اتحادیه  گازسوز 

مربوطه تحویل می دهند.
خودرو  یدکی  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
خ بنزین، تقاضا برای گازسوز  مشهد گفت: بعد از تغییر نر
اما چون  یافت  افزایش  کردن خودرو در مشهد بسیار 
افزایش تقاضا در این خصوص در تهران بیشتر است، 
همه وسایل مربوط به "سی.ان.جی" در همان تهران 
کمتر به شهرستانها ارسال می شود. به فروش رسیده و 
کرد: نامه ای از سوی اتحادیه صنف  اردکانی فرد اضافه 
اتاق  به  مشهد  در  خودرو  یدکی  لوازم  فروشندگان 
اصناف داده شده تا سهمیه شهرستانها را در خصوص 
گاز "سی.ان.جی" افزایش دهند تا  قطعات مربوط به 

بتوان پاسخگوی نیاز مردم در مشهد بود.
بازرسی و نظارت اصناف استان  در همین زمینه مدیر 
کارشناسان  با  مشترک  گشت   13 در  داشت:  بیان 
از  بازرسی  مورد   108 حکومتی،  تعزیرات  و  اتحادیه ها 
واحدهای صنفی لوازم یدکی اتومبیل در سطح شهر انجام 
گزارش بازرسی شد. که منجر به صدور 2۴ عدد فرم  شد 

خ داد پس از تغییر نرخ بنزین ر

هجمه تقاضا برای سی.ان.جی و دست خالی صنوف

علیرضا اردکانی فرد
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم یدکی خودرو مشهد
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بازرسی و نظارت
گزارش کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف

ح وظایف   کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اتاق براساس شر
توانمند  بازوان  از  یکی  صنفی  نظام  قانون  مطابق  محوله 
مطالعه،  شناسایی،  در  بسزایی  نقش  و  بوده  اصناف  اتاق 

توسعه و ترویج فرهنگ بازار دارد.
ناهنجاری هـــای  شناســـائی  صنـــوف،  کار،  روابـــط  پیگیـــری 
گســـترش و تعمیـــق امـــور  فرهنگـــی بـــازار، مطالعـــه موثـــر در 
فرهنگـــی، فضائـــل اخالقـــی نظیـــر برگـــزاری جشـــن ها و مراســـم 
نظـــارت  )ز(  بندهـــای  و موضـــوع  ورزشـــی  و  ملـــی، مذهبـــی 
انتظامـــی،  ایمنـــی  بهداشـــتی،  فنـــی،  مقـــررات  اجـــرای  بـــر 
اجـــرای  )ف(  بنـــد  و  زیبا ســـازی  بیمه گـــزاری  حفاظتـــی، 
برنامه هـــای علمـــی، آموزشـــی، فرهنگـــی و پژوهشـــی مـــورد 
گاهـــی هیـــات مدیـــره اتحادیه هـــا از  نیـــاز بـــرای ارتقـــاء ســـطح آ

کمیســـیون برابـــر قانـــون نظـــام صنفـــی می باشـــد. جملـــه اهـــم وظایـــف ایـــن 
کمیسیون فرهنگی وظیفه خود می داند پس از شناسایی ناهنجاری های بازار، فضائل 
نظام  قوانین  اساس  بر  و...  جشن ها  و  مراسم  برگزاری  طریق  از  آن  نظیر  و  اخالقی 
صنفی، وضع خط و مشی ها، راهکارهای مناسب مورد نیاز را به منظور ترویج فرهنگ 
گذاشته تا برای اهداف  کسب وکار حالل پیش پای اتحادیه ها و همچنین اعضای آنها 
مستحکم و پیش رو اقدام نمایند. مسئولیت اجتماعی در جستارهای فضائل اخالقی 
کسب وکار مطرح است و به نقش انسان ها در حوزه اجتماعی پرداخته و به عنوان 
کسبه ایجاد می نماید، به  را برای  کفالت عام یک فعالیت مسئوالنه  ضمان اعاله و 
کمیسیون فرهنگی با روسای اتحادیه ها و اعضاء صنوف نشست هایی  همین جهت 
را جهت طرح روابط اجتماعی، خیرخواهانه و مساعدت به افراد نیازمند را در دستور 
کمیسیون آموزش  که در همین راستا جلسات مشترکی را با  کار خود قرار داده است، 
جهت پیگیری مسائل آموزشی برای فرهنگ سازی همچون اخالق حرفه ای و مشتری 

مداری در اصناف با اولویت منطقه ثامن برگزار شده است. 

کمیسیون رئوس مصوبات و اقدامات انجام شده 
و  مصوبات  رئوس  شناسائی  اتحادیه ها،  در  ورزشی  تیم های  تشکیل  پیگیری   -
کمیسیون ورزشکاران صنفی، برگزاری مسابقات جام رمضان طی  دستور جلسات 

سال های اخیر و شناسائی افراد مستعد و تقدیر از برگزیدگان 
- همکاری در برگزاری مسابقات قرآنی در سطح اتحادیه ها و اعزام به مسابقات کشوری

ح مفلحون و ایجاد بستر شناسائی واحدهای نمونه و برتر  - همکاری در برگزاری طر
و تقدیر از آنها با حضور مسئولین و معرفی آنان در جامعه صنفی 

- طراحی، پیگیری و تنظیم منشور اخالقی واحدهای صنفی بنا به فراخور فعالیت 
دارند.  ثامن  منطقه  در  را  عضو  بیشترین  که  اتحادیه هایی  اولویت  با  اتحادیه ها 
- طرح مشارکت اصناف در دهه آخر صفر »اربعین و شهادت حضرت علی ابن موسی 
الرضا )ع(« و فرهنگ سازی اتحادیه در این خصوص با توجه به صراحت قانون تبصره 
یک ماده )22( قانون نظام صنفی و ماده )۷( اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی 
ذیل موضوع تبصره یک ماده 21 قانون نظام صنفی، افراد صنفی دو دوره متوالی یا 
چهار دوره متناوب عضو هیات مدیره می باشند و اینکه افرادی هستند )کهولت سن و 
عدم حضور( به هر دلیل حضور آنان بعنوان رئیس اتحادیه در جمع نمایندگان اجالس 
کسب تجربه آنان مجمعی بعنوان مجمع پیشکسوتان  نخواهیم داشت و به جهت 
گردیم. و یا نمایندگان ادواری، ذیل اتاق اصناف تشکیل تا از تجارب آنان بهره مند 

کمیسیون امور اجتماعی و 
فرهنگی اتاق اصناف مشهد

مرتضی اسکافی
کمیسیون  رئیس 
امور اجتماعی و 

فرهنگی 

صاحبان مشاغلردیف

تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، 1
قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ  تاالرها، باغ سراها، طباخی ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه

مراکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها2
نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری ) به استثناء ماشین آالت راه سازی، ساختمانی و کشاورزی(3
مشاورین امالک4
آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثناء مشمولین ماده )81( قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(5
قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آبمیوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها6
میوه و تره بار فروشی های مستقر در میادین میوه و تره بار، بارفروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها7
لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی ها )به استثناء تولیدکنندگان و واردکنندگان(8
آرایشگاه های مردانه و زنانه9
بازی های رایانه ای )گیم  نت ها( و کافی نت ها10



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 11شماره 11 . آذر ماه نودوهشت

گزارش اجرایی ]طرح ویژه نظارتی شب یلدا[

و  تخصصی  همایش های  برگزاری  موضوع  ح  طر  -
آسیب شناسی برای اعضاء اتحادیه ها

در  انیمشین  ساخت  و  محتوی  تولید  پیگیری   -
کاالی ایرانی  خصوص فرهنگ سازی تولید 

- پیگیری و مصوبه به منظور حضور روسای اتحادیه 
تجربه،  کسب  جهت  به  استان ها  کاری  سفرهای  در 

اتحادیه های متناظر 
پیرامون  تخصصی  دوره های  برگزاری  پیشنهاد   -

خانواده قوانین نظام صنفی و ...
در  فن آوری  و  علم  گروه  کار  راه اندازی  پیشنهاد   -
اتحادیه  توانمندی های  از  استفاده  و  اتحادیه ها 
جهت تقویت پروژه های دانش بنیان از طریق وقف و 

سرمایه گذاری
به  کمک رسانی  جهت  در  صنفی  مشارکت  جذب   -

کشور در طی سالیان اخیر سیل زدگان و زلزله زدگان 
به  کمک رسانی  جهت  در  صنفی  مشارکت  جذب   -

مؤسسات خیریه، نگهداری معلولین و ...

فرارسیدن  به  عنایت  با 
سطح  افزایش  و  یلدا  شب 
اهمیت  تقاضا،  و  عرضه 
قیمت ها  کنترل  و  نظارت 
از  جلوگیری  راستای  در 
جلب  و  احتمالی  تخلفات 
در  مردم  عموم  رضایت 
قرار  توجه  مورد  ؛  ایام  این 

گرفت.
از  استفاده  پیش بینی 
با  بازرسی  ظرفیت  تمام 
این  در  کاری  دوشیفت 
بعدازظهر   1۷ و   1۴ لغایت  صبح   8 ساعت  از  ایام 
لغایت 21، ایجادگشتهای ویژه پایش منطقه ای با 
تمامی ظرفیت، جهت رصد بازار و کنترل نوسانات 
قیمت در مناطق مهم همچون بازارهای اصلی و 
ح  که در طر کز خرید شهر از جمله مواردی بود  مرا

مزبور به مرحله اجرا درآمد. 
میدان  در  سیار  بازرسی  تیم  استقرار  همچنین 
صبح،  شیفت  در  ح  طر انجام  طول  در  بار  تره 
کنترل قیمت ها  کاال و  ج قیمت  نظارت ویژه بر در
و  بار  تره  و  میوه  عرضه  بازارهای  در  خصوص  به 
واحد های صنفی عرضه میوه و آجیل و خشکبار 

ح شب یلدا انجام شد.  در طر
اتحادیه  توسط  یلدا  شب  میوه  مستقیم  عرضه 
منتخب  بازار  چهار  در  مشهد  فروشان  بار  صنف 
ایجاد  درجهت  نظیر  بی  اقدامات  از  دیگر  یکی 

رضایت نسبی عموم مردم در این ایام بود. 
ح  در همین راستا برنامه زمانبندی و اهداف طر

ویژه نظارت بر بازار در دو فاز اجرایی تدوین و به 
مرحله اجرا درآمد.

ح ویژه نظارتی شب  که فاز یک طر بدین صورت 
کاالهای حوزه خدماتی از بیستم  یلدا در خصوص 
این  یافت.در  ادامه  آذر   25 تا  و  شد  آغاز  آذرماه 
اتحادیه ها  با  مشترک  گشت  بیست  تعداد  ح  طر
لوازم  کفش،  و  کیف  ک،  پوشا حوزه  در  مربوطه 

گل وگیاه و بلورچینی انجام شد. خانگی، 
با  عموم  نیاز  مورد  کاالهای  حوزه  در  همچنین 
و  طال  حوزه  در  خرید  تقاضای  و  نیاز  به  توجه 
ک، لوازم خانگی و فرش به صورت  جواهر، پوشا

ویژه به رصد بازار پرداخته شد. 
که تا سوم دی ماه ادامه  فاز دوم از 26 آذرماه آغاز 

داشت.
اتحادیه های  با  مشترک  گشت   2۴ ح  طر این  در 
خشکبار  و  آجیل  میوه،  حوزه  در  مربوطه 
سازان،  شیرینی  داران،  رستوران  بارفروشان، 
انجام  شاپ  کافی  و  قرمز  گوشت  ماهی،  و  غ  مر
تعزیرات  کل  اداره  با  مشترک  گشت  شش  و  شد 
رستورانها،  حوزه های  در  بهداشت  و  حکومتی 
به  خشکبار  و  آجیل  و  میوه  سازان،  شیرینی 

مرحله اجرا درآمد.
مورد   830 و  هزار  سه  کلی  طور  به  پایش  دراین 
که منجر به تشکیل تعداد 631  بازرسی انجام شد 
پرونده به مبلغ ریالی دو میلیارد و 9۷9 میلیون و 
مربوط  تخلفات  بیشترین  که  شد  ریال  هزار   500
صدور  عدم  و  قیمت  ج  در عدم  گرانفروشی،  به 

صورتحساب بوده است.

کشور در خصوص هماهنگی های الزم برای  کارگروه تنظیم بازار  پیرو مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه 
گردید. کمیته ملی راهبری مربوطه تشکیل  ح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال جاری  اجرای طر

کمیته  استان  سطح  در  داشت:  اظهار  زمینه  همین  در  نیز  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
راهبری میوه با ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت و عضویت استانداری، تعاون روستایی، جهاد 
برگزاری سه جلسه تصمیمات الزم و مقتضی در  که طی  اتاق اصناف مشهد تشکیل شد  و  کشاورزی 

گردید. خصوص توزیع میوه شب عید در سطح استان پیش بینی 
استان،  سطح  در  توزیع  مباشر  تعیین  جهت  عمومی  اعالم  از  پس  افزود:  ادامه  در  دلداری  امیر 
گرفتن شرایط و تجربیات سنوات گذشته، شرکت تعاونی صنف  درخواست های رسیده بررسی و با در نظر 
بارفروشان نگین مشهد به عنوان مباشر تعیین و مقرر گردید جهت انجام امور اداری اقدام الزم انجام شود.
کمیته،  وی یادآور شد: در خصوص تعیین شبکه و نحوه توزیع جهت مصرف کنندگان در جلسات آتی 

تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد. 

گزارش داد:  مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی

طرح نظارتی شب یلدا را در دو فاز اجرا کرد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خبر داد: 
تشکیل کمیته ملی راهبری در اجرای طرح

تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال

پایان دی ماه آخرین مهلت ثبت 
سریال استاندارد پایانی پرداخت

)کارت خوان بانکی( در سامانه

 www.tax.gov.ir
برای صنوف مشمول

فهرست
صاحبان مشاغل

)اشخاص حقیقی(
مشمول نصب

سامانه فروش 

امیر دلداری
مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف 
استان خراسان 

رضوی 
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گفت وگو
گپ و گفتی صمیمی با شهردار اسبق مشهد

نشناسند  را  شما  ما  مخاطبان  که  نمی کنم  گمان 
را  شما  خودتان  زبان  از  داریم  دوست  حال  این  با 

کنید. بیشتر بشناسیم. لطفا خودتان را معرفی 
روستای  در   1316 مهرماه   20 هستم.  صابری فر  کبر  ا
دنیا  به  چسبیده  مشهد  شهر  به  االن  که  صفی آباد 
به شهر  که  بودم  ابتدایی  آمدم. در دوران تحصیالت 
و  در  آمیز  رنگ  پدرم  شغل  کردیم.  مهاجرت  مشهد 
پنجره بود. 6 ساله بودم که در دبستان آذربایجان واقع 
کردم. در دبیرستان  آغاز  را  کوچه سرشور تحصیل  در 
تحصیل  ادامه  کنونی(  )شریعتی  رضا  شاه  و  فردوسی 
دادم. در سال 1335 به عنوان معلم استخدام آموزش 
و پرورش شدم. در سال 1336 ضمن معلم بودن به 
عنوان دانشجو وارد دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
مدرک  با   13۴0 سال  در  و  شدم  فردوسی  دانشگاه 
غ التحصیل شدم.  لیسانس رشته تاریخ و جغرافیا فار
از آن زمان به بعد در دبیرستان های مشهد دبیر بودم.

حادثه ای  از  مملو  و  نشیب  فراز  پر  زندگی  شما 
سال ها  این  طول  در  را  اتفاق  کدام  داشتید. 

مهم ترین رخداد زندگی خود می دانید؟
که در سال 1332  مهم ترین واقعه زندگی ام این است 
بودیم.  شاه  مخالفین  جزو  آموزان  دانش  سایر  و  من 
و  بود  تعطیل  مدارس  االن  مثل  سال  آن  ماه  مرداد 
کار  سر  از  که  مرداد   28 روز  عصر  می رفتم.  سرکار  من 
کودتا شده است.  به سمت خانه آمدم، نمی دانستم 
دیدم  آمدم،  بود.  سرشور  آرام  کوچه  ما  زندگی  محله 
وسایل  و  می گفتند  شاه  باد  زنده  مردم  از  عده  یک 
غارت شده سینماها را حمل می کردند. من در همان 

گفتم. حال روبه روی مردم ایستادم و مرگ بر شاه 
گفت:  از مقابلم رد شد و  در همان حال یک پاسبان 
»بله  گفتم:  پاسخ  در  می گویی؟«  چه  می دانی  »تو 

می گویم مرگ بر شاه!«.
زدم  که  این حرفی  و  کودتا شده است  شب فهمیدم 

چنین  بعدهم  و  کند  ایجاد  دردسر  برایم  می تواند 
خ داد. سال 1333 وارد دبیرستان نظام شده  اتفاقی ر
هنوز  زمان  آن  کردم.  خدمت  آنجا  ماه  شش  و  بودم 
تحقیقات  برای  گاهی  آ از  و  بود  نگرفته  شکل  ک  ساوا
کردند  محلی آمدند درباره من از همان پاسبان سوال 
گفتن مرا نقل می کند و  گویا او ماجرای مرگ بر شاه  و 

همین باعث اخراج من از دبیرستان نظام شد.

کل  پس یک مرگ بر شاه مسیر زندگی شما را به طور 
کرد. عوض 

که در سال 135۷  این ماجرا توفیقی شد برای من چرا
سرهنگ  نظام  دبیرستان  در  من  دوره های  هم  تمام 
کشته شدند یا به  شده بودند. آن ها یا به دست مردم 

کردند و یا اعدام شدند!  امریکا فرار 
وقتی سال 1360 شهردار مشهد شدم این ماجرا را به 
که باعث اخراج  کسی  گرفتم از  خاطر داشتم و تصمیم 
ژاندارمی  با  کنم.  تقدیر  شد،  نظام  دبیرستان  از  من 
می زدم  حدس  و  بود  یادم  را  فامیلش  گرفتم.  تماس 
که استوار شده باشد. تلفنی پرسیدم: »فردی به نام 

استوار اختیاری دارید؟«.
خیابان  کالنتری  در  کردم.  پیدا  را  او  ترتیب  هر  به 
گرفتم  تماس  که من  روزی  اما  آزادی خدمت می کرد 
گفتم فردا 8 صبح به دیدنش  زمان استراحتش بود. 
رویه  با  خوب  شلوار  و  کت  یک  دادم  دستور  می آیم. 
صبح  کنم.  هدیه  او  به  تا  کنند  تهیه  کامل  آستر  و 
دعوت  اتاقش  به  مرا  کالنتری  افسر  کالنتری،  رفتم 
سرش  اختیاری  استوار  پیش  رفتم  نکردم.  قبول  کرد 
کردم غرق در  بلند  را  بود. سرش  گذاشته  میز  را روی 
گفت: »من از دیشب  اشک بود. صورتش را بوسیدم. 
کمیته برای تالفی سراغم  کردم با  گمان  خوابم نبرده، 
زندگی  سرنوشت  »تو  گفتم:  و  بوسیدمش  می آیی.«. 
ن َتْکَرُهوا 

َ
کردی.« آنجا آیه شریفه »..َوَعَسٰی أ مرا عوض 

َشٌرّ  َوُهَو  َشْیًئا  وا  ُتِحُبّ ن 
َ
أ َوَعَسٰی  ُکْم 

ّ
َل َخْیٌر  َوُهَو  َشْیًئا 

مند  عالقه  چیزی  به  من  گفتم  و  خواندم  را  ُکْم...« 
ّ
َل

که به خیر و صالح نبود و تو وسیله خدا بودی  بودم 
گر  گفتم ا کردم و  که من را از ان راه باز داری. از او تشکر 
کاری از من می خواهد برایش انجام بدهم و در پاسخ 
کافی است. این  گذشتی برایم  که از من  گفت: »همین 

اتفاق مهمترین حادثه زندگی من بود!«.

مبارزات  فضای  و  انقالب  از  قبل  سال های  از  کمی 
کنید. سیاسی برایمان تعریف 

بچه های  تمام  تقریبا  مصدق.  دولت  دوران  در 
دبیرستانی مصدقی بودند. آقای مصدق از یک پارچه 
کازرونی اصفهان تولید شده  کارخانه  که در  مخصوص 
بود به عنوان لباس استفاده می کرد و به همین خاطر 
که می پوشید نیز به لباس مصدقی معروف  آن لباسی 
همه  عالقمند  دانش آموزان  سایر  و  من  و  بود  شده 

لباس مصدقی می پوشیدم.
که عکس  بعد از تعطیلی مدرسه با دوچرخه در حالی 
را به دوچرخه هایمان  کاشانی و دکتر مصدق  آیت اهلل 
می چرخیدیم.  مشهد  دور  دور،  یک  بودیم  چسبانده 
حرم  تا  فردوسی  خیابان  در  دبیرستان مان  از  یعنی 
می رفتیم و بعد از باال خیابان به ارگ می آمدیم و بعد به 
چهار راه لشگر می رفتیم و بعد هم راهی خانه می شدیم.

حقایق  نشر  کانون  جلسات  به  شب ها  زمان  آن 
که استاد محمد تقی شریعتی در آنجا  اسالمی می رفتم 
سخنرانی می کردند. بازاریانی همچون مرحوم امیرپور 
داشتند.  موثری  نقش  آنجا  نیز  احمدزاده  طاهر  و 
کوچه چهار باغ بود. جلسات و سخنان آقای  کانون در 

شریعتی را خیلی دوست داشتم.
در  و  آمد  مشهد  به  صفوی  نواب  مرحوم  که  زمانی 
هم  مراسم  آن  در  کرد  سخنرانی  گوهرشاد  مسجد 
کردم. به جریان موتلفه اسالمی متمایل بودم.  شرکت 

بعد هم همین راه را ادامه دادم.
کرد. وجود  که تغییر شگرفی در زندگی من ایجاد  چیزی 
رحیمیان  مدرسه  در  من  بود.  رهبری  معظم  مقام 
روبه روی  می کردم.  تدریس  غربی  دانش  خیابان  در 
می کرد  کاسبی  وزیری  آقای  نام  به  عطار  یک  مدرسه 

که 3 دربند مغازه داشت.
کرده بود. مسجد  او 2 مغازه خود را تبدیل به مسجد 
آن  بود.  شده  مزین  مجتبی)ع(  حسن  امام  نام  به 
آقایی  یک  گفتند  من  به  بود.  کوچک  خیلی  مسجد 
که رفتم 10  در این مسجد سخنرانی می کند. روز اول 
این  ـمده بودند. تمام  نماز به مسجد  برای  نفر  تا 12 
ذهن  در  را  آن ها  همه  نام  هنوز  و  بودند  بازاری  افراد 
دارم. مرحومان حاج علی طوسی، اسکافی، مهذب، 

وزیری، احمد تشک دوز و ... بودند.
پرمحتوا  و  شیوا  خیلی  که  بود  جوانی  طلبه  سخنران 

روبه رویش نشسته ام. پیر شده اما سرحال به نظر می رسد. روی کاغذ یک سری نکات را نوشته و خودش  
کرده. دقیقا می داند چه چیزی می خواهد بگوید، چشمانش براق است و خاطرات  گفت وگو آماده  را برای 
کبر صابری فر  ، شهردار شهیر مشهد است و  را با اسم افراد و تاریخ و ساعت وقوع شان به یاد می آورد. او ا
که شهردار مشهد  را نشنیده باشد. در مدتی  که مشهدی باشد و نامش  کرد  را می شود پیدا  کسی  کمتر 
کم سابقه و حتی  کشور  که در تاریخ شهرداری های  خ نداده، اتفاقاتی  کم ر بوده اتفاقات عجیب و غریب 
گرفته تا  کشور  ک یکسان شدن مفت آباد و ساختن بزرگترین ترمینال  بی سابقه به حساب می آید. از با خا
گوی ما با صابری فر بیش از یک ساعت به  گفت و  شورش معروف حاشیه نشینان مشهد در سال ۱37۱، 
کودتای 28 مرداد  کردیم. از  کنون صحبت  طول انجامید. با او درباره تجربه زیستی اش از دولت مصدق تا
منبرهای  و  شریعتی  محمدتقی  استاد  جلسات  به  و  کردیم  شروع  داد،  تغییر  را  زندگی اش  مسیر  که   ۱332

که بعدها ولی فقیه ایران شد.  آتشین طلبه ای جوان رسیدیم 
که در  گفت وگویی  گفت وگو ما در نخستین روزهای سرد زمستان است.  آنچه در ادامه می خوانید حاصل 

اتاق خیران جامعه الصمطفی العالمیه مشهد انجام شد.

که قریب به 8 سال شهردار مشهد بوده است کبر صابری فر  گفت وگوی اختصاصی با ا

اصناف ستون فقرات انقالب بودند

که مرحوم نواب صفوی به مشهد آمد و  زمانی 
کرد در آن مراسم  گوهرشاد سخنرانی  در مسجد 
کردم. به جریان موتلفه اسالمی  هم شرکت 
متمایل بودم. بعد هم همین راه را ادامه دادم.
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که هزار نفر پای منبر او هستند.  صحبت می کرد. انگار 
خامنه ای  سیدعلی  او  نام  فهمیدم  بعدی  روزهای 
انقالب  معظم  رهبر  امروز  ایشان  خدا  شکر  و  است 
هستند. من با ایشان خیلی مانوس بودم و روی افکار 

گذاشتند. من خیلی تاثیر 

این ماجرا مربوط به زمانی است که شما از دانشگاه 
غ التحصیل شده اید؟ فار

غ التحصیل شدم و سال 13۴8  بله من سال 13۴0 فار
که اجازه  با آقای خامنه ای آشنا شدم و تا سال 135۴ 
از  مداوم  طور  به  سال   6 تقریبا  داشتند،  سخنرانی 
ایشان  هم  بعد  و  می کردم  استفاده  جلسات شان 

ممنوع المنبر و تبعید شدند.
داشتم  دوست  روزگاری  که  بود  آدمی  همان  من 
و  من  افکار  روی  خامنه ای  آیت ا...  اما  بشوم  افسر 
به  و  گذاشتند  شگرفی  تاثیر  من  جهت گیری های 

همین خاطر خود را مدیون ایشان می دانم. 

مسجد  توسعه  و  ساخت  در  بازاریان  نقش  درباره   
کنید. امام حسن مجتبی)ع( برایمان تعریف 

از زمان مشروطیت  کشور  بازار در امور سیاسی  اصوال 
از  انتقادی  بزرگان  و  مردم  که  زمان  هر  داشت.  نقش 
از خواست مردم و  بازار به حمایت  دولت ها داشتند، 
کار یک  که این  در همراهی با اعتراض تعطیل می شد 

نقطه عطف برای جریان های اعتراضی بود. 
مبارزات  فقرات  ستون  بازاریان  نیز  انقالب  از  پیش 
وزیری  آقای  همان  مثال  عنوان  به  بودند.  انقالبی 
مجتبی)ع(  حسن  امام  مسجد  اندیش  نیک  واقف 
کرد. او فرزندی  که مغازه تجاری خود را وقف مسجد 

کرد.  نداشت و زندگی خود را وقف ساختن مسجد 
سخنرانی ها  مخاطبان  اصلی ترین  از  دانشجویان 
بودند. به نحوی که در حین نماز جای خالی در مسجد 
پیدا نمی شد و بعد از نماز افراد منتظر سریع می آمدند 

کنند. استفاده  سخنرانی  از  و  بشینند  که  داخل 
به خاطر دارم ماه رمضان در یکی از جلسات شلوغ آقای 
کاش می توانستیم به این دیوار  گفتند: »ای  خامنه ای 
که پول دارد با پول  کس  روبه رو بگوییم برو عقب. هر 
کس زبان دارد با زبانش و در غیر این صورت  خود، هر 
کند.«. کمک  مسجد  گسترش  به  خود  بازوی  زور  با 
آمدند  گرد  بازاریان دور هم  از جلسه  بعد  همان شب 
مرحوم  و  طوسی  علی  حاج  مرحوم  آن ها  راس  در  و 
گرفتند خانه  وزیری و آقایان مهذب و اسکافی تصمیم 

کنند. پشتی را بخرند و مسجد را بزرگ 
کثر پولش را هم  خانه را به 30 هزار تومان خریدند و ا
که ابزارفروش بود. روز بعد به آقا  حاج علی طوسی داد 
رفت.  زودی دیوار مسجد عقب خواهد  به  که  گفتند 
شد.  اضافه  مسجد  به  و  تخریب  سرعت  به  خانه  ان 
که اغلب بر اساس یک حدیث  اقا هم  سخنرانی های 
گریزی هم به مسائل سیاسی می زدند خالصه  بود و 
کپی می کردند و روز بعد 3 ریال به  می شد و بعد پلی 

فروش می رسید.
که بازاریان از چهار راه شهدا  جذابیت ایشان باعث شد 
بیایند و ایشان را برای نماز ظهر از سال 1350 به مسجد 
کرامت ببرند. ان مسجد توسط یک بازاری به اسم مرحوم 
مخاطبان  درصد   90 مسجد  در  شد.  ساخت  کرامت 
بودند. بازاریان  رهبری  معظم  مقام  سخنرانی های 

از نقش اصناف در جریان مبارزات انقالبی برایمان 
کنید. تعریف 

جامعه فرهنگیان را با آقایان عقالئی، ظریف و اسدی 
به  تمایل  که  هم  اموزان  دانش  بودیم.  داده  تشکیل 
نیز همیشه همراه ما بودند  تعطیلی مدارس داشتند 

به همین خاطر لشگر ما لشگر بزرگی می شد.
کوچه برنجیان  آن زمان منزل مقام معظم رهبری در 
موفقی  آقای  نام  به  معلم  یک  مستاجر  ایشان  بود. 
برنامه  ایشان  بودند. ما خدمت ایشان می رسیدیم و 

را به ما می دادند. به  ریزی راهپیمایی ها و تحصن ها 
عنوان مثال تحصن بزرگ داخل دادگستری و میدان 
تحصن  پایان  تا  ایشان  خود  و  دادند  ما  به  را  تختی 
بازاریان  این  اما  داشتند،  فعال  حضور  هردومحل  در 
رادیو  در  زمان  آن  می کردند.  حمایت  ما  از  که  بودند 
که سرکار نرود، اخراج خواهد  که هر معلمی  اعالم شد 

شد و حقوقش قطع خواهد شد.
سخنرانی  و  شد  حاضر  ما  تجمع  در  بازاریان  نماینده 
گفت: »اصال نگران نباشید، بازار از شما تحت هر  کرد و 
تامین  را  شما  حقوق  و  کرد  خواهد  حمایت  شرایطی 
می کند.«. عالوه بر این در تمام این تحصن ها ما روزه 
افطاری  که  بودند  بازاریان  این  و  می گرفتیم  سیاسی 
محل  می کردند.  تامین  داران  روزه  برای  را  سحری  و 
شریعتی  دکتر  مدرسه  زیرزمین  در  همیشه  ما  تجمع 
که یک نماینده بازار به محل تحصن  بود. روزی نبود 

نیاید و اعالم همراهی و حمایت نکند. 
مشهد  بازاریان  واقعا  کنم.  عرض  خودمانی  بگذارید 
بودیم  بگیر  حقوق  معلم ها  ما  گذاشتند.  تمام  سنگ 
و بند ناف مان به همان حقوق بند بود. من در سال 
بود  سال   20 و  داشتم  فرزند   3 و  بودم  عیال وار   5۷
ماجرای  در  بازاریان  نماینده  بودم.  شده  متاهل  که 
به  و  کرد  سخنرانی  هم  تختی  میدان  بزرگ  تحصن 
که زندگی شان را تامین  معلمان اطمینان خاطر داد 
می کنند. تمام هزینه های برگزاری این تجمع ها اعم از 

کاردها و... را بازاریان تامین می کردند. پارچه ها و پال

هم  جبهه  در  شما  چطور،  مقدس  دفاع  زمان  در 
مسئولیت هایی داشتید از آن زمان و نقش اصناف 

بگویید.

کشور از زمان  اصوال بازار در امور سیاسی 
که مردم  مشروطیت نقش داشت. هر زمان 

و بزرگان انتقادی از دولت ها داشتند، بازار 
به حمایت از خواست مردم و در همراهی با 

کار یک نقطه  که این  اعتراض تعطیل می شد 
عطف برای جریان های اعتراضی بود
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در دوران جنگ نیز بازاریان بعد از آنکه امام فرمودند 
وارد شدن به جنگ و دفاع از کشور اوجب واجبات است 
آمدند. جبهه  به  و  کردند  رها  را  خود  کسب وکارهای 
گفتم  من ۴ سال و نیم شهردار بودم و استعفا دادم و 
می خواهم به جبهه بروم. ابتدا به فاو رفتم و بعد هم 
رفتم.  اهواز  به  سپاه  اردوگاه سازی  مسئول  عنوان  به 
شدم  مشغول  کار  این  به  و  ماندم  آنجا  در  سال   2
شهید  و  رضا)ع(  امام  نام های  به  بزرگ  اردوگاه   2 و 
ساختیم.  هکتار   800 مساحت  به  کدام  هر  چراغچی 
اصناف  را  اردوگاه ها  این  ساخت  هزینه های  تمام 
ما  می آمدند  دسته  دسته  بازاریان  کردند.  تامین 
می کردیم  تشریح  برایشان  را  مان  احتیاجات  و  ح  طر
ستاد  طریق  از  را  نیاز  مورد  مصالح  می گشتند،  بر  و 

پشتیبانی برایمان می فرستادند.
گردان داشت. قبل  کدام از این اردوگاه ها ظرفیت ۴  هر 
از ساخت این پادگان ها رزمنده ها زیر پل ها استراحت 
می کردند. تنها مسجد این پادگان ها 2 هزار متر زیربنا 

دارد. واقعا بازاریان ستون فقرات انقالب بودند.

که اقتصاد  شما در 2 دوره متفاوت یعنی زمان جنگ 
کشور محدود بود و همینطور در دوران رونق بعد از 
داشتید.  برعهده  را  مشهد  شهر  مدیریت  جنگ 
تفاوت مدیریت در این دو زمان و نحوه تعامل شما 
شکل  چه  به  متفاوت  دوره  دو  این  در  بازاریان  با 

بوده است؟
انقالب  پیروزی  از  بعد  که  بودم  نفری  سومین  من 
شهردار مشهد شدم. در یک سال اخر پیش از انقالب 
در  دکه  هزار   10 به  قریب  و  نمی شد  مدیریت  شهر 
مشهد ایجاد شده بود. یک روز بازاریان با من مالقات 
به  وضعیت  کردند.  اعتراض  وضعیت  این  به  و  کردند 
که مردم امکان تردد در پیاده رو ها را  نحوی شده بود 

نداشتند و حتی نمی توانستند وارد مغازه ها بشوند. 
علت  به  بودند،  شهردار  من  از  قبل  که  نفری   3 آن 
خاصی  توجه  مسئله  این  به  دیگر  فراوان  مشکالت 
که دکه ها همه چیز  کار به جایی رسیده بود  نداشتند. 
را ذبح می کردند.  گوسفند  کنار خیابان  می فروختند. 
می کردند.  خالی  خیابان  جوی  داخل  را  شکمبه اش 
غ را سر می بریدند و پوست و پرش را می چیدند و  مر
که مثل  کنار خیابان داخل همان دکه های غیرقانونی 

چ ایجاد شده بود می فروختند.)می خندد( قار
که  کسانی  و  دکه ها  اجناس  می کردند  فکر  هم  مردم 
که  کاال می فروشند ارزان تر است در حالی  کنار خیابان 
و  کار  که  بود  به جایی رسیده  کار  نبود.  اینگونه  اصال 

کاسبی اصناف تعطیل شده بود.
با این ها برخورد نکن این  که  گفتند  معاونانم به من 
ک است. سال 1360 ابتدا به خیابان شهید  کار خطرنا
که  دادیم  اخطار  خسروی  خیابان  همان  یا  دیالمه 
کنند. ماموران شهرداری به من  ظرف یک ماه تخلیه 
که برگه های اخطار را به هرکسی دادیم جلوی  گفتند 
که هیچ  کردند. من هم دستور دادم  چشمانمان پاره 

برخوردی نشود.
تریلی،  چند  با  شهرداری  لشگر  با  شب  یک  عوض  در 

کن برق و سایر تجهیزات از چهار راه خسروی تا  قطع 
صبح  تا  را  خیابان  طرف  دو  مدرس،  شهید  راه  چهار 

کردیم.  صاف 
پلمب  را  دکه ها  اجناس  دادستانی  نماینده  همراه  به 
و  بیایند  تا  کردیم  منتقل  دیگری  مکان  به  و  کردیم 
تحویل بگیرند. فردای آن روز روزنامه خراسان عکس 
و  کرد  چاپ  دکه  همه  آن  بدون  را  خسروی  خیابان 
که  نوشت: »تعجب نکنید این خیابان خسروی است 

کسازی شده است.«. توسط شهرداری پا
دکه  همان  سوی  از  اعتراضی  تجمع  روز  آن  فردای 
حرکت  استانداری  سمت  به  افتاد.  راه  به  داران 
می کردند و می گفتند: »شهردار، شهردار حامی سرمایه 
بود!  اصناف  همان  دار  سرمایه  از  شان  منظور  دار!« 

)می خندد(.
کردیم.  امام خمینی اخطار  به خیابان  از آن  بعد  ماه 
کردند و جمع  چون آن ضربه را زده بودیم عده ای باور 
دیگر  شبیخون  یک  طی  هم  را  باقی  رفتند.  و  کردند 

کردیم. کسازی  کردیم و خیابان را پا جمع 
ندادیم.  انجام  بازاریان  خاطر  به  را  کار  این  ما  البته 
است  غیرقانونی  عمومی  تردد  محل  کردن  مسدود 
حرام  عام  مسیر  در  کسب  نیز  شرعی  منظر  از  حتی  و 
خمینی)ره(  امام  از  حتی  کار  این  برای  ما  است. 

کردند. کردیم و ایشان همین فتوا را صادر  استفتاء 
مدیریت  به  اصناف  که  شد  باعث  اقدامات  این 
همراهی  اعتماد  این  نتیجه  کنند.  اعتماد  شهری 
در  مثال  عنوان  به  شد.  شهری  مدیریت  با  اصناف 
زمان  آن  که  خیابان،  پایین  پنجراه  ساخت  ماجرای 
گودبرداری هایش انجام شده بود و خیابان ها به مدت 
شهرداری  با  اصناف  بودند  شده  مسدود  طوالنی 

همراهی خیلی عالی داشتند.
شهرداری  می رسید.  متر   50 به  باید  خیابان  عرض 
توان مالی برای تملک نداشت. مغازه داران خودشان 
عقب نشینی  و  کرده  خراب  را  مغازه هایشان  مجانی 
که  سخاوتی  مرتضی  سید  مرحومان  مثال  می کردند. 
صاحب سرای مرتضوی است. 1200 متر زمین و 2000 
که  از بنایش در تعریض خیابان افتاد تنها چیزی  متر 
که ان را هم پولش  گرفت حواله آهن بود  از شهرداری 

به  نیز  اردکانیان  و  اعتباری  آقایان  داد.  خودش  را 
از  ریال  یک  هیچکدام  کردند.  همراهی  شکل  همین 
شهرداری پول نگرفتند و تعریض خیابان اتفاق افتاد.

پایانکار  صدور  برای  شهرداری  در  نیز  ما  طرف  آن  از 
خودم  می کردیم.  همکاری  اصناف  با  ساختمان ها 
همین  به  تا  می گذاشتم  جلسه  اصناف  با  شب 
برای  جلسه  اولین  کنم.  رسیدگی  درخواست هایشان 
داران  مسافرخانه  و  داران  آپارتمان  هتل  اتحادیه 
برگزار شد. هر شب 10 تا 20 پرونده می آوردند و با آن ها 
صادر  پایانکار  و  می دادیم  تخفیف  و  می کردیم  توافق 

می کردیم.

روال  زمان  آن  شهری  مدیریت  با  اصناف  همراهی 
کشور بود؟ کل  عادی در 

انجام  با تساهل  اینقدر  خیر، این تعامالت در شرایطی 
آقایان در قم فتوا داده  از  انقالب برخی  که اول  می شد 
بودند که پول دادن به شهرداری حرام است و هرکسی در 
ملک خود مجاز است ساخت و ساز کند. البته ما نیز از دفتر 
امام خمینی)ره( استفتاء می کردیم و جواب می گرفتیم.
 تعامل با بازار فایده های بسیاری داشت در آن شرایط 
شرایط  بهبود  موجب  که  بود  طرفه  دو  تعامل  همان 
که پیاده رو  گفته بودیم هرکسی  شهر می شد. آن زمان 
من  بکند  هم  گلکاری  و  کند  آباد  را  ش  مغازه  مقابل 
به عنوان شهردار می روم مغازه اش و چای می خورم. 
کار اثر خیلی خوبی داشت. تماس می گرفتند و  همین 
دعوتم می کردند و می رفتم یک لیوان چای می خوردم 
همراهی  همین  می گرفتیم.  هم  یادگاری  عکس  و 
کل امور اصناف به خود  که مدیریت  بازاریان باعث شد 

گذار شد.  ایشان وا
بودم.  عالیات  بازسازی عتبات  من مدتی عضو ستاد 
جلسه  اصناف  اتاق  سابق  رئیس  با  بار  چندین 
هر  و  می کردند  دعوت  را  اتحادیه ها  روسای  گذاشتم. 
بازسازی  برای  و  برنگشتیم  رفتیم دست خالی  که  بار 

کردند. کمک های شایانی  عتبات عالیات 
کردند باید به این فکر  که  اصناف با این همه تالشی 
باید  امروز  و  کنند  هزینه  انقالب  برای  چقدر  که  کنند 
طریق  از  آن  حفظ  کنند.  تالش  نیز  حفظش  برای 
که مطمئن هستم  رعایت انصاف و امانت داری است 

بازاریان ما به آن معتقد هستند و انجام می دهند.

گفت وگو
گپ و گفتی صمیمی با شهردار اسبق مشهد

در یک سال اخر پیش از انقالب شهر 
مدیریت نمی شد و قریب به ۱0 هزار دکه در 

مشهد ایجاد شده بود
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خبرخوب
رویدادهای حوزه کسب وکارها

کار و رفاه  کل تعاون،  کارآفرینی اداره  معاون اشتغال و 
اجتماعی خراسان رضوی با اعالم این مطلب به خبرنگار 
کنون خانه استارتاپ ملی و نمونه استانی  گفت: تا ما 
است. شده  راه اندازی  کشور  استان  چندین  در  آن 
استارتاپ  خانه  در  داشت:  اظهار  بابایی  محمدامین 
ایده پردازان، متخصصان  که  محیطی فراهم می شود 
مناسب  مدل  یک  به  هم  کنار  در  سرمایه گذاران  و 
یابند،  دست  خود  فناوری  بر  مبتنی  کسب وکار  از 
فناوری  با  مرتبط  زمینه های  در  می تواند  فردی  هر 
کسب وکار  اطالعات و ارتباطات به دنبال یک مدل از 

باشد و محصول خود را تولید نماید.
و  مرحله   6 همه  استارتاپ  خانه  در  کرد:  بیان  وی 
که توسط شتاب دهنده ها صورت می گیرد،  خدماتی 
کار  "فضای  شامل  خدمات  این  که  است  ارائه  قابل 
کارگاه های  و  رویدادها  اداری،  تجهیزات  مشترک، 
و  متخصصین  معرفی  سرمایه گذار،  معرفی  آموزشی، 

منتورها، مشاوره بازاریابی" می شود.
کار و رفاه اجتماعی خراسان  کل تعاون،  معاون اداره 
ایجاد  استارتاپ  خانه  اصلی  ماموریت  گفت:  رضوی 
حلقه اتصال میان استارتاپ ها، ایده پردازان و شتاب 
ماموریت  خانه  این  بعد  مرحله  در  است،  دهنده ها 
بخش  مشکالت  و  مسائل  شناسایی  ک،  خورا تامین 
نیاز جامعه، معرفی  خصوصی و بخش دولتی و حتی 

فرصت های تدوین شده به ایده پردازان و استارتاپ ها 
برای ارائه خدمات و فعالیت را برعهده دارد.

استارتاپ،  خانه  کارکرد  مهمترین  کرد:  بیان  بابایی 
مراجعه  با  که  معنا  این  به  است  ارجاع  سیستم 
مشاوره  از  پس  آنها  اطالعات  ثبت  و  استارتاپ ها 

تخصصی به شتاب دهنده ها معرفی می شوند.
خراسان  در  استارتاپ   350 کرد:  نشان  خاطر  وی 
استارتاپ   190 تعداد  این  از  که  دارند  فعالیت  رضوی 
هستند،  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  پوشش  زیر 
استان  این  در  تخصصی  دهنده  شتاب   13 همچنین 
که  فعال است، این شتاب دهنده ها، استارتاپ هایی 
کرده، سپس  به آنها مراجعه می کنند را ظرفیت سنجی 

براساس نیاز آنها یک مشاوره اولیه ارائه می دهند.
کار و رفاه اجتماعی خراسان  کل تعاون،  معاون اداره 
خانه  در  کسب وکار  توسعه  مراحل  گفت:  رضوی 
ایده،  "مرحله  جمله  از  مرحله  پنج  شامل  استارتاپ 
مرحله  استارتاپ،  اولیه  مرحله  ایده،  کشت  مرحله 

میانی استارتاپ، مرحله رشد" می شود.
که از  وی ادامه داد: در "مرحله ایده" وقتی تنها چیزی 
یک استارتاپ وجود دارد، یک ایده ناب باشد و هنوز 
محصول اولی های ساخته نشده است، استارتاپ در 
موارد  اغلب  دارد،  قرار  کشت  از  پیش  یا  ایده  مرحله 
می شود  تشکیل  نفر  سه  تا  یک  از  تیم  حالت  این  در 
و  بازار  مطالعه  ایده پردازی،  صرف  وقتشان  بیشتر  که 

شناسایی نیاز مشتریان بالقوه می گردد.
گفت: یک استارتاپ  کشت ایده"  بابایی درباره "مرحله 
که موسسان آن  کشت ایده قرار دارد  زمانی در مرحله 
ساخت  حال  در  و  گذشته اند  ایده پردازی  مرحله  از 

مورد  ابتدایی  بازخورد  بتوانند  تا  هستند  اولیه  نمونه 
نیازشان را از بازار بگیرند.

استارتاپ ها"  اولیه  "مرحله  در  داشت:  اظهار  بابایی 
درآمدزایی  به  و  گذشته  نمونه  از  آنها  معموال 
نرسیده  سود  به  هنوز  است  ممکن  البته  رسیده اند، 

کنند. باشند ولی توانسته اند مشتریان خود را جذب 
این  در  گفت:  استارتاپ"  میانی  "مرحله  درباره  وی 
معموال  اما  رسیده  سوددهی  به  استارتاپ ها  مرحله 
کم است و در حال توسعه محصول  سهم آنها از بازار 
و  بازار  سهم  رشد  برای  جدیدتری  سرویس های  یا 
گروه های  معموال  می باشند،  دیگر  بازارهای  به  ورود 

استارتاپی در این مرحله ساختار یافته تر می شوند.
کار و رفاه اجتماعی خراسان  کل تعاون،  معاون اداره 
استارتاپ ها  رشد"  "مرحله  در  داشت:  اظهار  رضوی 
گرفته اند، با توجه به  بخش اعظمی از بازار را در اختیار 
استارتاپ هایی  تعداد  شاید  ایران  کنونی  کوسیستم  ا

که در این مرحله قرار دارند، انگشت شمار باشد.
کار و رفاه  کل تعاون،  که اداره  کرد: از آنجا  بابایی اضافه 
باالی  حجم  به  پاسخگویی  به  قادر  استان  اجتماعی 
تقاضاهای استارتاپ ها مبنی بر دریافت مشاوره برای 
کسب وکار نبود، خانه استارتاپ محلی مناسب  ایجاد 
کسب وکار  راه اندازی  به  کمک  و  مشاوره  ارائه  برای 

استارتاپ ها است.
از  یکی  را  مشهد  استارتاپ  خانه  راه اندازی  وی 
که از 2۷ آبان ماه تا  کارآفرینی  برنامه های هفته جهانی 
گفت: 130 برنامه  سوم آذرماه ادامه داشت، دانست و 
کارآفرینی در استان پیش بینی و اجرا شد  ویژه هفته 
تجلیل  کارآفرینی،  رویداد  چندین  برگزاری  شامل  که 
کارآفرینی و تحلیل  کارآفرینان برتر، برگزاری تورهای  از 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  کارآفرینانه،  فرصت های 
و  دیجیتالی  صورت  به  کسب وکار  ایجاد  موضوع  با 
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و سوغات  اینترنتی، 
نخستین  گشایش  و  مشهد  کوهسنگی  بوستان  در 

کمپ نوآوری و توانمند سازی مشاغل خانگی بود.
خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  معاون 
در  کارآفرینی  بیمه  مشوق های  عملکرد  به  رضوی 
متعهد  دولت  آنچه  طبق  کردد:  بیان  و  اشاره  استان 
و  کارگر  استخدام  به  اقدام  که  کارآفرینی  هر  شده، 
کند تا دو سال دولت  غ التحصیل جدید دانشگاهی  فار

کارفرماست را می پردازد. که متعلق به  حق بیمه ای 
کرد: در هر شتاب دهنده دو تا سه مجموعه  وی بیان 
این  در  می شود،  جذب  آپی  استارت  شرکت کننده 
در  که  گرفت  شکل  استارتاپ  چندین  امسال  راستا 
استارتاپ اسباب بازی دو ایده به مرحله تجاری سازی 
و در استارتاپ علم و هنر هشت ایده به مرحله تولید 

رسید.

به توسعه استارتاپ ها در مسیر بهبود فضای   کمک  با هدف  نخستین خانه استارتاپ خراسان رضوی 
کارآفرینی ایران( در بلوار وکیل آباد مشهد راه اندازی شد. کسب وکار به همت شتاب دهنده توکا )توسعه 

کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی کل تعاون،  کارآفرینی اداره  گفت وگو با معاون اشتغال و 

خانه استارتاپ در مشهد راه اندازی شد

ماموریت اصلی خانه استارتاپ ایجاد حلقه اتصال میان 
استارتاپ ها، ایده پردازان و شتاب دهنده ها است، در مرحله بعد 
ک، شناسایی مسائل و مشکالت  این خانه ماموریت تامین خورا
بخش خصوصی و بخش دولتی و... را برعهده دارد.

که  در خانه استارتاپ محیطی فراهم می شود 
ایده پردازان، متخصصان و سرمایه گذاران 

کسب وکار  کنار هم به یک مدل مناسب از  در 
مبتنی بر فناوری خود دست یابند، هر فردی 

می تواند در زمینه های مرتبط با فناوری 
اطالعات و ارتباطات به دنبال یک مدل از 

کسب وکار باشد و محصول خود را تولید نماید
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محمدامین بابایی افزود: : برنامه های امسال نسبت 
بیشتر  و  بوده  متنوع تر  و  کیفیت تر  با  پارسال  به 
که  شد  برگزار  شهرستان ها  محوریت  با  برنامه ها 
کتاب،  کارآفرینی، نقد  کارگاه های تخصصی  نشست و 
نمایشگاه محصوالت خانگی و صنایع دستی از جمله 

این برنامه ها بود.
کارآفرینی نخستین  وی با بیان اینکه در هفته جهانی 
و  مشهد  خانگی  مشاغل  توانمندسازی  کمپ 
یافت  گشایش  شهر  این  استارتاپ  خانه  همچنین 
در  بخصوص  کارآفرینی  محصوالت  نمایشگاه  افزود: 
برنامه های هفته  از جمله  زمینه صنایع خرد خانگی 
تالش  با  آنها  بیشتر  که  بود  استان  کارآفرینی  جهانی 

بخش خصوصی و استارتاپ ها انجام شد.
نیز  برنامه ها  از  درصد  پنج  حدود  داشت:  اظهار  وی 
که انجام آنها مرتبط با اینترنت بود به دلیل قطع آن 

برگزار نشد.
کار و رفاه  کل تعاون،  کارآفرینی اداره  معاون اشتغال و 
پایانی  اجتماعی خراسان رضوی همچنین در مراسم 
شد،  برگزار  پارس  هتل  محل  در  که  کارآفرینی  هفته 
کره با دانشگاه تهران، اولین دانشکده  گفت: طی مذا
دانشگاه  همکاری  با  خاورمیانه  منطقه  در  کارآفرینی 

کردیم. کارآفرینی راه اندازی 

مشکلی  عمده  دلیل  به  مقطع  آن  در  افزود:  بابایی 
کز  مرا صدور  مجوز  داشت،  وجود  کارآفرینان  برای  که 
دستور  در  کارآفرینی  خدمات  و  اطالع رسانی  مشاوره، 

گرفت و از سال 90 این مجوزها صادر شد. کار قرار 
کارآفرینی  بحث  رشد  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
امر  این  نیز  دولتی  دستگاه های  درون  در  کشور،  در 
احساس شد که باید توجه ویژه ای به کارآفرینی صورت 
معاونت  نیز  کار  وزارت  در  منظور  همین  به  و  گیرد 
کارآفرینی تبدیل شد و قرار  اشتغال سابق به اشتغال و 
کارآفرینی را بیشتر مدنظر قرار دهد. بر این شد مباحث 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  معاون 
کارآفرینان بهتر شد  افزود: به همین دلیل برخوردها با 
شتاب  مجوزهای  صدور  با  ایده  صاحب  جوانان  از  و 

دهنده حمایت شد.
شتاب   13 تعداد  گذشته  سال  در  کرد:  اضافه  بابایی 

گرفتند. دهنده تخصصی در شهر مشهد مجوز 

کارآفرینی تسهیل فرآیندها برای 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
گفت: باید همه ما در  رضوی در این باره به خبرنگار ما 
کارآفرینی را عبادت  کنیم و  کارآفرینان حمایت  عمل از 
بدانیم، در حال حاضر بوروکراسی اداری تا حدی مانع 

را  اقداماتی  دولت  که  شده  کارآفرینی  مسیر  در  بزرگی 
برای تسهیل این بخش در دست انجام دارد.

به  استان  اساسی  اقدامات  داشت:  اظهار  رسولیان 
موانع  رفع  و  اساسی  ح های  طر شدن  اجرایی  منظور 
و  تدبیر  ستاد  ایجاد  شامل  کارآفرینی  و  تولید  بخش 
کارگروه ستاد تسهیل و  برگزاری  کمیته ویژه ذیل آن، 
کمیته  ح های اساسی، ایجاد  رفع موانع تولید برای طر
در  که  بوده  استان  در  فرآیندها  اصالح  مالی،  تامین 
کسب وکار  این راستا از مجموع 30 فرآیند مخل فضای 

کنون 9 فرآیند اصالح شده است. تا
تامین  کمیته  برگزاری هشت نشست  به  اشاره  با  وی 
حوزه  این  در  کنون  تا گفت:  رضوی  خراسان  در  مالی 
دست  در  پرونده   30 و  شده  بررسی  پرونده  مورد   118

بررسی است.
کارگروه  امسال  ماهه  هشت  در  کرد:  اضافه  رسولیان 
گروه های  با  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
که در آنها یک هزار و  کاری خود 83 نشست برگزار شده 
901 پرونده بررسی و منتج به 2 هزار و 18۴ مصوبه شده 
کنون یک هزار و ۷89 مصوبه اقدام شده است. که تا
تسهیالت  حجم  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
پرداختی سیستم بانکی استان در هفت ماهه امسال 
را 202 هزار و ۴15 میلیارد ریال در بخش های صنعت 
و  بازرگانی  ساختمان،  و  مسکن  کشاورزی،  معدن،  و 
و  کرد  ذکر  سایر  و  صادراتی  قرض الحسنه،  خدمات، 
افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

3۴ درصد رشد داشته است.
کل این تسهیالت 3۷1 میلیارد ریال  کرد: از  وی بیان 
برای احیای واحدهای تولیدی نیمه تعطیل، تعطیل 

و غیرفعال استان پرداخت شده است.

مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی 
ح  طر اجرای  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
توسط  قلعه گنج  از  اقتصادی-فرهنگی  توسعه  مثلث 
رضوی(  خراسان  فعلی  )استاندار  حسینی  رزم  آقای 
کید رهبر معظم  تا آغاز شد و در پی  کرمان  در استان 
این  بودن  الگویی  بر  مبنی  رئیس جمهوری  و  انقالب 

ح، مثلث مزبور در خراسان رضوی نیز اجرا شد. طر
عمدتا  شرکت   1۴2 راستا  این  در  افزود:  رسولیان 
مربوط به بخش خصوصی و عمومی به عنوان معین 

اقتصاد   گلوی  ناجوانمردانه  تحریم های  و  آمریکا  ناحیه  از  خارجی  فشارهای  که  کنونی  اقتصادی  شرایط  در 
کارآفرینان می دانند. کارآفرینی و تشویق  کارشناسان و نخبگان تنها راه تنفس را  ایران را فشرده، دولتمردان و 

که با سرمایه خود  کارآفرینانی است  در این میان رونق اقتصادی در استانی مانند خراسان رضوی مدیون تالش 
کسانی است  کارآفرینی  که 95 درصد از صنایع فعال استان مدیون  کرده اند به طوری  کار و اشتغال  اقدام به تولید 
کارآفرینی ثبت شده 'ایجاد اشتغال  که با سرمایه های خرد رونق را رقم زده اند. آنچه در اذهان عمومی به عنوان 
کارآفرین  برای خود و دیگران است' و از این حیث صاحبان واحدهای تولیدی، اصناف و شرکت های خصوصی 
کارآفرینانه ندارد. به عنوان مثال خراسان  کمبودی از باب فعالیت های  کشور ما  تلقی می شوند. بر این اساس 
که صاحبان آنها برای شمار زیادی  رضوی با برخورداری از شش هزار واحد تولیدی و 18۴ هزار و 651 واحد صنفی 

کارآفرینی دارد. کرده اند، بستر و توان قابل توجهی در حوزه  شغل ایجاد 
که از روز دوشنبه 25 آبان آغاز شده و در سطح جهان با همین عنوان از 16 تا 22 نوامبر  کارآفرینی  هفته جهانی 
کارآفرینی می  شوند و در این حرکت  که میلیون ها نفر در سراسر دنیا متوجه حرکت شتابان  ثبت شده فرصتی است 
چارچوب 'ایده های جدید' برای تولید بهتر با صرفه تر و ایجاد مشاغل جدید در قالب جنگ استعدادها مبتنی بر 
کارآفرینی برنامه هایی در سطح  خالقیت، نوآوری دانش به صورت نظام مند شکل می گیرد. به مناسبت هفته 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  کارآفرینی  و  اشتغال  که معاون  گرفته شد  نظر  در  استان خراسان رضوی 
که نسبت به  کارآفرینی 155 برنامه مختلف در این استان برگزار شد  گفت: در هفته جهانی  استان در این باره 

پارسال 2 برابر شده است.

گفت وگو با معاون اشتغال و  کارآفرینی در  مروری بر اقدامات هفته جهانی 
کار و رفاه اجتماعی استان کل تعاون،  کارآفرینی اداره 

کارآفرینی، شریان حیات اقتصاد کنونی

کسب وکار
رویدادهای حوزه کسب وکارها

محمدامین بابایی
کارآفرینی معاون اشتغال و 

کار و رفاه اجتماعی  کل تعاون،  اداره 
خراسان رضوی

علی رسولیان
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار خراسان رضوی
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اقتصادی توسعه روستاهای خراسان رضوی را برعهده 
روسای  فرمانداران،  استاندار،  جمعه،  ائمه  و  گرفتند 
تفاهم نامه  های  مجلس  نمایندگان  دادگستری، 
خود  حمایت  و  کرده  امضا  را  معین ها  این  با  منعقده 

کردند. از آن را اعالم 
مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیرخانه  افتتاح  وی 
برای رسیدگی به مشکالت معین اقتصادی و راه اندازی 
سامانه پیگیری و رصد طرح های سرمایه گذاری استان 
را از برنامه های جنبی مثلث توسعه اقتصادی را برشمرد 
کنون یک هزار و 129 تفاهم نامه سرمایه گذاری  و گفت: تا
به ارزش 128 هزار میلیارد تومان با اشتغالزایی 163هزار 
که  رسیده  امضا  به  مزبور  طرح  چارچوب  در  شغل 
هزار   126 ارزش  به  طرح   ۷2 و  هزار  یک  تعداد  این  از 
است. شده  ثبت  سامانه  در  تومان  میلیارد   ۴00 و 
سهم  داشت:  اظهار  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
در  سرمایه گذاری  پروژه های  از  مختلف  بخش های 
شامل  استان  فرهنگی  اقتصادی-  توسعه  مثلث 
درصد،   2۴ سالمت  و  خدمات  درصد،   36 صنعت 

کشاورزی 36 درصد و معدن چهار درصد است.
معین های  که  مشکالتی  و  موانع  کرد:  بیان  رسولیان 
پروژه ها  اجرای  و  روستاها  توسعه  مسیر  در  اقتصادی 
با آن مواجه شدند شامل 21 درصد مربوط به صدور 
مجوزها، 63 درصد مربوط به تامین مالی و 1۷ درصد 
مربوط به امور زیربنایی است، پیشرفت ۴3 درصد از 
کمتر از 30 درصد، 10 درصد از پروژه ها بین ۷0  پروژه ها 
تا 90 درصد، 13 درصد از پروژه ها بین 50 تا ۷0 درصد، 
10 درصد از پروژه ها بین 30 تا 50 درصد، 25 درصد از 

پروژه ها باالی 25 درصد است.
گفت: از بین پروژه های مزبور 200 پروژه اولویت دار  وی 
به ارزش 105 هزار و 620 میلیارد تومان و اشتغالزایی 
آنها  سهم  که  شد  شناسایی  نفر   ۴20 و  هزار   80 برای 
پیگیری  سامانه  در  شده  ثبت  پروژه های  کل  از 
میزان  لحاظ  به  سرمایه گذاری  ح های  طر رصد  و 
سرمایه گذاری 98 درصد و به لحاظ میزان اشتغالزایی 

۷6 درصد است. 
گفت: همه پروژه های  معاون استاندار خراسان رضوی 
خراسان  استاندار  حضور  با  نشستی  در  دار  اولویت 
مسیر  در  موجود  مشکالت  تا  می شود  بررسی  رضوی 

گردد. اجرای آنها برطرف 

کارآفرینــان بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مؤلفه هــای چرخــه اقتصــادی  اهمیــت نقــش 
کننــده نظــام  بــه ویــژه در بحــث اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن بــه عنــوان ارکان تعییــن 
اجتماعــی و رفاهــی همــواره مــورد توجــه مدیــران ارشــد و تصمیــم ســازان ادارات و 
کارفرمــای  انتخــاب  و  تعییــن  راســتا  اســت. در همیــن  بــوده  دســتگاه های مختلــف 
نمونــه بــا توجــه بــه نقطــه نظــرات ســازمان تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده و مراســم 
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــازمان برگ ــط س ــالجاری توس ــفندماه س ــا در اس ــل از آنه ــم و تجلی تکری
که براســاس شــاخص ها  گرفته شــده  در ایــن انتخابهــا ســقف میــزان امتیــازات صد در نظر 
کارفرمایــان، امتیازدهــی  گانــه تدویــن شــدهء ســازمان تأمیــن اجتماعــی جهــت  ی یــازده 
کارفرمایان در چهار ســطح تقســیم بندی شــدند،  کارگاه هــا و  گرفــت. ایــن  صــورت خواهــد 
گــروه  کارگــر،  گــروه دوم بیــن 200 تــا 50  کارگــر بــه بــاال،  کارگاه هــای 200 نفــر  گــروه اول بــا 
کــه بــه ترتیــب ســطوح یــک تــا  کارگــر،  کمتــر از 10 نفــر  گــروه آخــر بــا  ســوم بیــن 50 تــا 30 نفــر و 
کارگاه هــا در طــول فعالیــت خــود  چهــار را در بــر می گیرنــد. شــرط بعــدی ایــن بودکــه ایــن 
ــوان  ــه عن ــته ب گذش ــن در ادوار  ــند، همچنی ــوردار نباش ــی برخ ــه ائ ــای بیم ــب و تعرفه ه ــت در ضرای ــک دول کم از 
کارفرمایــان نمونــه انتخــاب نشــده باشــند. بــر ایــن اســاس ســازمان تأمیــن اجتماعــی خراســان رضــوی بــه اداره 
کــدام از ســطوح را دادنــد  کل هــر شهرســتان و بــه شــعب مشــهد اجــازه انتخــاب یــک نفرکارفرمــای نمونــه در هــر 
کارفرماهــا پــس از ارســال فهرســت بــه مرکــز اســتان انتخــاب شــدند. در همیــن راســتا مــا بیشــترین  وبدیــن صــورت 
کمتــر از 10 نفــر مشــغول فعالیــت هســتند  کــه بــا  کارگاه هایــی بودنــد  کارگاه هــا داشــتیم،  کــه در خصــوص  فهرســتی 
کــه چــون در ســال های قبــل انتخــاب شــده بودنــد، امــکان انتخــاب دوبــاره بــرای آنهــا میســر  بــه جــز یکــی دو نفــر 
کــه بــا توجــه جــدول ارائــه شــده  کارگاه هــای ســطوح چهــار را داشــت  نگردیــد. اتــاق اصنــاف حــق انتخــاب در 
کــه بــه ترتیــب در شــغلهای  کارفرمــا از شهرســتان های درگــز و مشــهد بودنــد  دو نفــر انتخــاب شــدند، ایــن دو 
کارفرمایانــی از اتــاق تعــاون، اتــاق بازرگانــی  تولیــد شــیرینی و صحافــی فعالیــت داشــتند. در ســایر ســطوح نیــز 
ــه در ســطح یــک انتخــاب،  کارفرمــای نمون ــه عنــوان  ــه صنعــت و معــدن انتخــاب شــدند و یــک نفــر نیــز ب و خان
ــد.  گردی کشــوری معرفــی  ــه  کارفرمــای نمون ــه تهــران جهــت انتخــاب  ــه اســتانی ب کارفرمــای نمون ــه عنــوان  ــه ب ک
کارفرمــای نمونــه بــا توجــه بــه اعــالم ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه شــرح ذیــل می باشــد:  شــاخص های تعییــن 

ردیف / شاخص ها ]امتیاز[
1 / حفـظ حقـوق بیمه شـدگان بـا ارائـه لیسـت حـق بیمه بـر مبنای تعـداد نفرات بیمه شـده و دسـتمزد 

واقعـی جهت حفظ سـطح اشـتغال]10[
2 / پرداخت بموقع و کامل حق بیمه نیروی کار در مهلت مقرر وضع شـده در قانون تأمین اجتماعی ]10[

3 / عـدم وجـود مطالبـات قطعـی از کارگاه اعـم از حـق بیمـه، بیمه بیـکاری و جرائم و در صورت تقسـیط 
بدهـی، کارفرما اقسـاط را در سررسـید مقـرر پرداخت کرده باشـد]10[

4 / عـدم محکومیـت کارفرمـا بـه دلیـل خودداری از ارائه لیسـت حق بیمـه که منجر به اجـرای ماده 148 
در مراجع حل اختالف شـده باشـد]5[

5 / رعایـت مفـاد مـاده 90 قانـون تأمیـن اجتماعی مبنی بـر انجام معاینات اولیه قبل از شـروع اشـتغال به 
کار در کارگاه و انجام معاینات دوره ای بیمه شـدگان جهت حفظ مسـتمر سـالمت نیروی شاغل کشور]10[

6 / رشد درصد جذب نیروی کار یا حفظ سطح اشتغال طی یک سال اخیر]10[
7 / اسـتفاده کارفرمـا از سیسـتم های مکانیـزه غیر حضوری تأمین اجتماعی مانند ارسـال لیسـت، پرداخت 

حـق بیمه، دریافت ابـالغ الکترونیکی و ...]10[
8 / برقراری و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار و جلوگیری از حوادث ناشی از کار ]10[

9 / رشـد بهـره وری، رونـق تولیـد و قـدرت تـاب آوری واحـد تولیـدی بـا تقویت عوامل انسـانی تولیـد و به 
کارگیـری ظرفیت هـای اقتصـادی اسـتان بـا تأکیـد بـر حمایـت از تولیـد کاالهـای باکیفیـت ایرانـی]10[

10 / افزایـش ظرفیـت تولیـد کاالی ایرانـی و جهت گیـری صادراتـی در ابعـاد مختلـف داخلـی در جهـت 
کاهـش وابسـتگی به خـارج از کشـور]10[

11 / حفـظ و صیانـت کامـل از نیـروی انسـانی شـاغل و جهـت گیـری بـه منظور ارتقـاء و افزایـش کیفی 
آمـوزش ایـن نیروها]5[

رویداد

کارفرمایان نمونه تأمین اجتماعی  نگاهی بر انتخاب 

کارفرمایان نمونه تأمین اجتماعی در چهار 
سطح انتخاب می شوند

 عبدا...
افشاری صالح 

دبیر هیئت رئیسه 
اتاق اصناف 

مشهد
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نمایشگاه
نمایشگاه تاجیکستان

نائب رئیس اتاق اصناف مشهد در این باره به خبرنگار 
در  ایران  کاالی  اختصاصی  نمایشگاه  در  گفت:  ما 
در  دیماه  سوم  تا  آذرماه   30 از  که  تاجیکستان  کشور 
کشور برپا شد، 6 نفر از صنوف  "دوشنبه" پایتخت این 
با  مرتبط  اتحادیه های  محوریت  با  مشهد  تولیدی 
ک در 50 مترمربع از فضای نمایشگاهی تولیدان  پوشا

کردند. خود را عرضه 
نمایشگاه  این  افزود:  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
و  ایران  کشور  دو  بین  روابط  که  سال  چند  از  بعد 
کمرنگ شده بود، در "دوشنبه" برپا شد  تاجیکستان 
محوریت  با  کشور  دو  بین  روابط  در  جدیدی  فصل  و 

خراسان رضوی آغاز شد.
گام برای تبیین روابط خوب  کرد: نخستین  وی بیان 
همکاری های  بستر  کردن  فراهم  کشور،  دو  بین 
کاالی ایرانی  که نمایشگاه اختصاصی  اقتصادی است 
در "دوشنبه" نیز نخستین اقدام در آغاز روابط جدید 

کشور بود. بین دو 
تاجیکستان  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
کات فرهنگی زیادی با ایران داشته و مردم این دو  اشترا
کشور همزبان هستند لذا با وجود همسایگی تاجیکستان 
کاالهای  خرید  به  زیادی  تمایل  تاجیکها  چین،  با 
دارند. این موضوع  به  تعصب خاصی نسبت  و  ایرانی 
ک  تولیدکنندگان پوشا باالی  به ظرفیت های  خاوری 
تولیدکنندگان  پیشتر  کرد:  بیان  و  اشاره  مشهد 
سفارشی  صورت  به  خاص  برندهای  برای  مشهدی 
کمتر شناخته شده بودند،  ک تولید می کردند لذا  پوشا
کشور به  ج از  حتی تولیدات آنان در نمایشگاه های خار

عنوان "لباس ترکیه" شناخته می شد.
ک  پوشا تولیدی  صنوف  حضور  کرد:  بیان  وی 
در  ایرانی  کاالی  اختصاصی  نمایشگاه  در  مشهدی 
تولیدات  ظرفیت های  معرفی  فرصت  تاجیکستان 
این  از  بازدیدکنندگان  و  کرد  فراهم  را  مشهد  صنفی 
با  کی  پوشا که  می شد  باورشان  سختی  به  نمایشگاه 

کیفیت تولید ایرانی ها باشد. این 
کاالی ایرانی  کرد: قطعا نمایشگاه اختصاصی  وی بیان 
تولیدی  صنوف  برای  را  دستاوردهایی  "دوشنبه"  در 
تجاری  ارتباطات  برای  شاهراهی  و  داشت  همراه  به 

کرد. کشور را ایجاد  بیشتر با آن 

دستاوردهای نمایشگاه تاجیکستان از زبان معاون 
استاندار خراسان رضوی

خراسان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اختصاصی  نمایشگاه  برپایی  نتایج  درباره  نیز  رضوی 
دوشنبه  شهر  در  استان  محوریت  با  ایران  کاالی 
بر  افزون  بود:  گفته  خبرنگاران  به  تاجیکستان  کشور 
و  تجاری  مبادله  برای  اولیه  تفاهم  دالر  میلیون   50
استان  این  اقتصادی  شرکت های  بین  سرمایه گذاری 

کشور انجام شد. و آن 
خصوص  در  تفاهمات  این  افزود:  رسولیان  علی 
و  سیم  بازاریابی،  شبکه های  فوالد،  مانند  تولیداتی 
قرارداد  انعقاد  به  که هنوز منجر  ک بوده  کابل و پوشا
الزم  پیگیری های  زمینه  این  در  باید  و  است  نشده 

انجام شود.
و  داران  غرفه  با  که  نشستی  در  کرد:  اضافه  وی 
این نمایشگاه  کننده در  دستگاه های اجرایی شرکت 

که از 30 آذرماه تا سوم دیماه در "دوشنبه"   کاالی ایرانی با محوریت خراسان رضوی  نمایشگاه اختصاصی 
معرفی  منظور  به  مشهد  در  ک  پوشا تولیدی  صنوف  برای  را  طالیی  فرصت  شد،  برپا  کشور  آن  پایتخت 

کرد. توانمندی های خود در این عرصه فراهم 
کمرنگ شده و  که روابط اقتصادی و مبادالت تجاری خراسان رضوی با تاجیکستان  حدود چهار سال بود 
کشور ما و مورد تایید استان و دولت باشد  که در شان  رونق آن از بین رفته بود و در این مدت نمایشگاهی 

نیز در تاجیکستان برپا نشد.
حدود 40 روز قبل آقای صابری، سفیر ایران در تاجیکستان سفری به خراسان رضوی داشت و از استاندار 
کند تا با این اقدام مسیر  خواست زمینه برپایی نمایشگاهی به محوریت این استان را در تاجیکستان فراهم 

کشور ایجاد شود. جدیدی برای توسعه روابط اقتصادی ایران با آن 
با  لذا  بود  کرده  کشور اظهار تمایل  ایران در آن  از سوی  برپایی نمایشگاهی  به  دولت تاجیکستان نسبت 
پذیرش این اقدام از سوی استاندار خراسان رضوی، نشست های متعدد با حضور مسووالن دستگاه های 
اجرایی استان برگزار شد و زمینه برپایی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در دوشنبه فراهم گردید.
کرد و دیدارهای متعددی نیز با  استاندار خراسان رضوی به منظور برپایی این نمایشگاه به "دوشنبه" سفر 
بیش از ۱۵ مقامات و در راس آن "نخست وزیر تاجیکستان" داشت و در این دیدارها زمینه همکاری های 

کشور فراهم شد. بیشتر دو 
ژاپن،  هند،  جنوبی،  کره  کشورهای  سفرای  و  رضوی  خراسان  استاندار  حضور  با  تاجیکستان  نمایشگاه 
تکنولوژی  و  صنعت  اقتصاد،  وزرای  ازبکستان،  سفیر  معاون  و  افغانستان  قرقیزستان،  اوکراین،  کستان،  پا
که  گشایش یافت  کشور  کمیسیون بازرگانی تاجیکستان و تعداد دیگری از مقامات این  تاجیکستان، رئیس 

کم نظیر به شمار می رفت. رویدادی 
کاالهای خود را در زمینه  در این نمایشگاه 8۵ شرکت بخش خصوصی از خراسان رضوی در قالب ۵2 غرفه 
که  گذاشتند  ک، خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی به نمایش  لوازم خانگی، پوشا

تعدادی از این غرفه ها به صنوف تولیدی مشهد اختصاص داشت.
کشور بود. کاالی ایرانی در "دوشنبه" نخستین اقدام در آغاز روابط جدید بین دو  نمایشگاه اختصاصی 

کاالی ایرانی از 30 آذرماه تا سوم دیماه در "دوشنبه" برپا شد نمایشگاه اختصاصی 

ک مشهدی فرصت طالیی نمایشگاه تاجیکستان برای پوشا

سید محسن
خاوری هاشمی
نائب رئیس اتاق اصناف مشهد

علی رسولیان
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار خراسان رضوی
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انتخابات 2 اتحادیه صنفی تحت 
پوشش اتاق اصناف مشهد طی آذرماه 

گردید:  ح جدول ذیل برگزار  98 به شر

رویداد

را  خود  جمع بندی  آنان  شد،  برگزار  استانداری  در 
محوریت  با  ایرانی  کاالی  اختصاصی  نمایشگاه  از 
تا  ماه  آذر   30 از  که  دوشنبه  شهر  در  رضوی  خراسان 

کردند. گذشته برپا شد را ارایه  سوم دیماه 
خراسان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
از  دعوت  خصوص  در  نشست  این  در  گفت:  رضوی 
برخی  از  متشکل  که  مشهد  به  تاجیکستانی  هیات 
کشور خواهد بود بحث و  مقامات یا افراد دیگری از آن 

گرفت. تبادل نظر شد و توافقاتی صورت 
فرهنگی  رویدادهای  برگزاری  و  مدیریت  رسولیان 
مشهد،  در  تاجیکستانی  هیات  حضور  با  همزمان 
شرکت های  توسط  تاجیکستان  از  پنبه  واردات 
خراسان رضوی و صادرات کود گوگردی به تاجیکستان 
ح شده در نشست مزبور برشمرد. را از دیگر موارد مطر

سید محسن خاوری هاشمی: 
ک مشهدی در  حضور صنوف تولیدی پوشا

کاالی ایرانی در تاجیکستان  نمایشگاه اختصاصی 
فرصت معرفی ظرفیت های تولیدات صنفی مشهد 

کرد و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه به  را فراهم 
کیفیت  کی با این  که پوشا سختی باورشان می شد 

تولید ایرانی ها باشد

ف
تاریخنام اتحادیهردی

1

09/10فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه
دبیرخزانه دارنائب رئیس دومنائب رئیس اولرئیس

سید مرتضی مهدی فرهمندحسین سالمتیحبیب ا... زارع
حسینی اسالمی

سید محمد 
هاشمی

عالقه منــدان بــه مشــارکت در ایــن طرح هــا می تواننــد از طریــق تلفــن همــراه بــه کــد 
اپلیکیشــن  کــد741#*1*،  طریــق  از  اول  همــراه  مشــترکین  و   *733*4*1400026#
تلفنــی  صدقــه  ســامانه  آپ،  اپلیکیشــن  تله پــرداز  نیکــوکاری،  قســمت  در  صبــا  بــاد 
9095115001و یــا شــماره کارت 7324-9951-9918-6037 و شــماره حســاب ســیبا 
ــن  ــوی در ای ــان رض ــتی خراس ــاب اداره کل بهزیس ــه حس ــی ب ــک مل 2173451711000 بان

باشــند. طرح هــا مشــارکت داشــته 
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تنظیم بازار
گزارش نشست های اتاق اصناف

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
کارگروه  برگزاری نشستهای متعدد  با اشاره به  رضوی 
خصوص  در  بازار  رصد  و  استان  بازار  تنظیم  ستاد 
مقایسه  گفت:  بازار  در  قیمتی  پایش  نتایج  آخرین 
کاالها و خدمات در تاریخ 23 آذر ماه نسبت به  قیمت 
23 آبان ماه امسال در خراسان رضوی نشان می دهد 
کاال 1۴ درصد افزایش و  که متوسط قیمت در 31 قلم 

کاهش داشته است. کاال حدود 1۴ درصد  در 13 قلم 
این  در  افزایش قیمت  بیشترین  افزود:  علی رسولیان 
گوجه فرنگی با 66 درصد افزایش بود  مدت مربوط به 
که علت اصلی این تغییر قیمتی، سرما زودرس و از بین 

رفتن محصول تولیدی خراسان رضوی است و قیمت 
تغییر  دلیل  به  مدت  این  در  نیز  ساختمانی  مصالح 
خ هزینه های حمل و نقل افزایش قابل مالحظه ای  نر

داشته است.
مدت  این  در  کاال  قیمت  کاهش  داشت:  اظهار  وی 
گوشت قرمز، برنج،  کاالهای اساسی مانند  مربوط به 

غ و شکر بوده است. گوشت مر غ،  تخم مر
وجود  با  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
خ بنزین بر قیمت  اجتناب ناپذیر بودن تاثیر افزایش نر
کاالها و خدمات، هم اینک متوسط قیمت ها در این 

کشوری است. استان پایین تر از متوسط 

کرد: طی یک ماه اخیر از یک سو تاثیر افزایش  وی بیان 
کاالها و خدمات  خ  یک و نیم برابری قیمت بنزین بر نر
اجتناب ناپذیر بوده و از سوی دیگر درآمدهای دولت 

کاهش یافته است. به شدت 
خ  نر بنزین،  خ  نر افزایش  از  پس  کرد:  اضافه  رسولیان 
اولیه  که مواد  باعث شد  این مهم  و  کرد  تغییر  نیز  ارز 
بخش تولید با قیمت باالتری به دست تولیدکنندگان 
کاالها و خدمات،  خ  نر تثبیت  این شرایط  و در  برسد 
کار بسیار دشواری است و توجیه اقتصادی ندارد، زیرا 
در این صورت در عمل قیمت تمام شده تولید افزایش 

خ خدمات را ثابت نگاه داشت. می یابد و نمی توان نر
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: پس از افزایش نرخ 
کنترل قیمت  بنزین، این استان از بهترین روش برای 
گرفت، یعنی مسوولیت عرضه و  کاالها و خدمات بهره 
اتحادیه ها  و  اصناف  اتاق  خود  به  قیمت ها  بر  نظارت 
بسیجی  نیروهای  توان  از  میان  این  در  و  شد  گذار  وا
در  بازرس  بنزین، 500  گرانی  از  پس  و  شد  استفاده  نیز 
خراسان رضوی 22 هزار مورد بازرسی از بازار انجام دادند.
رویکرد  دو  اتخاذ  اخیر  ماه  یک  طی  افزود:  رسولیان 

کاالها و خدمات در بازار مشهد را تحت   خ بنزین خواه ناخواه قیمت  ح سهمیه بندی و تغییر نر اجرای طر
که به نظر هیچ ارتباطی با بهای  که قیمت برخی اقالم  کنش دوگانه بود به طوری  تاثیر قرار داد اما این وا
کرد. با این حال بازار خراسان  کاالها روند نزولی پیدا  خ برخی  بنزین نداشتند، افزایش یافت و در مقابل، نر
که نتیجه اقدام به موقع مسئوالن و دست اندرکاران تنظیم بازار در این استان  رضوی دچار التهاب نشد 
که به طور مستقیم از افزایش بهای بنزین تاثیر می گرفتند متقاضی  بوده است. در این میان برخی صنوف 
بازار استانداری خراسان  کارگروه تنظیم  با اقدام مدبرانه و به هنگام  که  خ خدمات خود شدند  افزایش نر

رضوی به طور موثری با افزایش خودسرانه قیمت ها مقابله شد.

گفت وگو با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

رفتار دوگانه بازار مشهد در تغییر نرخ بنزین
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پرداخت   که  شرط  این  به  خدمت  یا  کاال  معامله  از  است  عبارت  اقساطی  فروش 
از  باشد. پس  الزامی  فواصل منظم، ظرف مدت معین  در  و  اقساط  به  آن  قیمت 
کاالی مورد نظر را به مشتری تحویل می دهد و  انجام این معامله فروشنده بالفاصله 
مشتری قیمت آن را طی اقساِط معیِن مهلت دار می پردازد. این شیوه دادوستد برای 
کدام از فروشنده و خریدار فوایدی در بر دارد؛ فروشنده بدین وسیله بهای بیشتری  هر 
از مشتریان دریافت می کند، در ضمن به بازاریابی و جذب مشتری می پردازد؛ از سوی 
دیگر مشتری نیز مجال پیدا می کند به جای آن که مدت ها مجبور به پس انداز بهای 
کاال را در اختیار بگیرد و سپس قیمتش را در قالب اقساط به تدریج  کاال باشد، نخست 
گر فروشنده در این معامله وضعیت مالی خریدار را  به فروشنده بپردازد. بدون شک ا
کاال نیفزاید و نیز بدون مطالبه رهن  در نظر بگیرد و بنابه فقر و تنگ دستی او به قیمت 
کند، در این صورت معامله مزبور نه تنها جایز بلکه  کفیل از مشتری به او اعتماد  یا 
مستحب نیز است. در حدیث نبوی آمده است: »ثالث فیهن البرکه، البیع إلی أجل 
که در آن به مشتری مهلت داده می شود و… و…«؛ در سه چیز برکت وجود دارد: یکی از آنها معامله ای است 
گر در فروش اقساطی، فروشنده فقط به دنبال جذب  گر فروشنده ارفاقی برای خریدار قِایل شود اما ا البته ا
کاال می افزاید یا از مشتری  که در پرداخت در نظر می گیرد، بر قیمت  منافع خویش است و به میزان مهلتی 
کفیل و رهن و ضامن می طلبد و یا تنها با افراد توانگر معامله می کند، برکت ندارد اما در این صورت ها نیز 
معامله مباح است. البته در این شیوه داد و ستد همواره باید این نکته مورد توجه اشخاص اعم از حقیقی 
شوند  وارد  عرصه  این  در  کسانی  پس  است،  مالی  پشتوانه  مستلزم  اقساطی  خرید  که  گیرد  قرار  حقوقی  و 
از مازاد درآمد و پس اندازشان  که  که نسبت به بازپرداخت اقساط تصمیم قطعی دارند و مطئمن هستند 
کنند، نه آن که از این معامله به عنوان ابزاری برای تضییع حقوق  می توانند اقساط را در موعد مقرر پرداخت 
کنند و یا افراد فرصت طلب و سودجو در ادای قسط های شان راه مماطلت و تأخیر و بعضًا  دیگران استفاده 
کرم صّلی اهلل  علیه وسّلم، می فرماید: »والذی نفسی بیده لو  گیرند. پیامبر ا مسیر فرار از پرداخت را در پیش 
أن رجاًل ُقتل فی سبیل اهلل ثم أحیی، ثم قتل ثم أحیی، ثم قتل و علیه دین، ما دخل الجنه حتی یقضی عنه 
کشته، و سپس زنده شود، سپس ]در  گر مردی در راه خدا  که جانم در دست اوست، ا دینه«؛ سوگند به ذاتی 
کشته شود، ولی مدیون باشد، ]با وجود  کشته، و زنده شود، سپس ]برای بار سوم نیز در راه خدا[  راه خدا[ 

جایگاه شهید و ارزش شهادت در راه خدا[ وارد بهشت نخواهد شد تا این که بدهی اش ادا شود.

احکام نقد و نسیه در خرید اقساطی چیست؟ 
رایج ترین  از  یکی  اقساطی  وستد  داد  امروزه 
خرید  قبیل  از  مردم  نیاز های  تأمین  شیو ه های 
خودرو، وسایل منزل، کاالهای مورد نیاز گران  قیمت 
که در این  و امثال آن به شمار می آید و از آن جایی 
نوع معامله عمومًا بهای کاال نسبت به قیمت نقدی 
که هم داخل ربا نشویم  کنیم  آن بیشتر است، چه 
شویم. کسب وکار  رونق  باعث  روش  ازین  هم  و 
باید مورد  نوع معامله  این  که در  از جمله مواردی 
باید  معامله  که  است  این  گیرد  قرار  دقیق  توجه 
اشکال  تا  نباشد  صوری  یعنی  باشد  انشاء  قصد  به 
انجام  شاهد  گاه  متأسفانه  نکند.  پیدا  شرعی 
معامالتی از این قبیل آنهم به شکل صوری هستیم 
که هیچ تأثیری در حالل شدن معامله ندارد و افراد 
زبانی،  صورت  به  فقط  و  ظاهری،  کامال  شکل  به 
که اثری در اصل موضوع  اظهار به معامله می کنند 
نهایی  قیمت  باید  همچنین  است.  حرام  و  ندارد 
کاال و مبلغ هر قسط یا سررسید، به صورت شفاف و 
صریح بیان شده باشد، چرا که مبهم بودن این ارقام 
بود. خواهد  معامله  اصل  در  شرعی  اشکال  سبب 

کاالی قسطی با قیمت بیشتر حکم خریدن 
طور  به  را  اتومبیل(  )مثل  کاالیی  گر  ا ع  شر نظر  از 
نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدى آن بفروشند 
را  کاال  این  می گوید  اول  از  )فروشنده  بخرند  یا 
یا  و  نسیه  صورت  به  و  مبلغ  این  نقدی  صورت  به 
اقساطی به این مبلغ بیشتر می فروشم و خریدار هم 
که به مبلغ بیشتر به صورت نسیه یا  قبول می کند 

اقساطی بخرد( صحیح است و ربا نیست.
 تفاوت خرید قسطی جایز و حرام

این  در  دوم  صورت  با  اول  صورت  اساسی  تفاوت 
که در صورت اّول پس از توافق طرفین بر یکی از  است 
کاال به طور قطعی از  نرخ ها و مدت پرداخت آن، بهای 
سوی فروشنده و مشتری تعیین می شود و این مبلغ 
بعد از پایان معامله با تغییر عملکرد مشتری نسبت 
در  اما  نیست  کاهش  یا  و  افزایش  قابل  آن  ادای  به 
صورت دوم آنچه بر بهای کاال افزوده می شود، بهره ای 
که بابت مدت تأخیِر ادا باید بپردازد و این بهره  است 
بنابراین،  می یابد.  افزایش  تأخیر  شدن  طوالنی  با 
صورت اّول نوعی از معامله مشروع و حالل و صورت 
دوم جزو دادوستدهای ربوی حرام و نامشروع است.

کسب و کار حالل

قرار  اولویت  در  استان  اقتصادی  حوزه  در  اساسی 
بود  کاال  موقع  به  تامین  رویکرد  نخستین  که  گرفت 
کاال در استان به  که در این راستا هم اینک همه نوع 
کاالها به  کمبودی در انواع  فراوانی وجود دارد و هیچ 

کاالهای اساسی و نهاده های دامی نیست. ویژه 
وی رویکرد دوم در حوزه اقتصادی را حفظ تعادل در 
کاالها و خدمات دانست و ادامه داد: سیاست  قیمت 
پایین تر  مبنای  بر  همواره  رضوی  خراسان  در  اصلی 
این  در  خدمات  و  کاالها  قیمت  متوسط  نگهداشتن 

کشور بوده است. استان از متوسط در 
پایین  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
از  خدمات  و  کاالها  قیمت  متوسط  نگهداشتن 
کشور در شرایطی در خراسان رضوی  متوسط آنها در 
زائر  میلیون   32 ساالنه  استان  این  که  یافت  تحقق 
با  استان  فاصله  و  دارد  جمعیت  نفر  میلیون   6.5 و 
بنادر زیاد است و مواد اولیه بخش تولید با احتساب 
هزینه های حمل و نقل، با قیمت بیشتری به دست 

تولیدکننده می رسد.
کنون، 15  گران شدن بنزین تا رسولیان افزود: از زمان 
برگزار  بازار در خراسان رضوی  تنظیم  کارگروه  نشست 

شده و قیمت ها به صورت روزانه پایش شده است.
فروشندگان  اتحادیه  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
گوشت دامی مشهد به طور مستقیم نسبت به عرضه 
فروشگاه های  در  شده  کنترل  قیمت  با  قرمز  گوشت 
اینک  هم  که  طوری  به  کرد  اقدام  بازار  در  مشخص 
کیلویی 6۴ هزار تومان نیز در بازار  خ  گوشت قرمز با نر
کاال در مشهد با  وجود دارد و تفاوت قیمت این نوع 

قیمت آن در تهران معنادار است.

خراسان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
پنج  کنون  تا بنزین  خ  نر افزایش  از  پس  گفت:  رضوی 
رضوی  خراسان  بازار  در  مصوب  خ  نر با  برنج  تن  هزار 
این  و  است  شده  توزیع  خصوصی  بخش  توسط 
کیلویی 180 هزار  کاهش قیمت برنج از  موضوع باعث 

ریال تا 120 هزار ریال شد.
مواد  عرضه  اتحادیه  گرانی ها  اوج  در  افزود:  رسولیان 
را  فرنگی  گوجه  رب  برند   26 و  شد  عمل  وارد  غذایی 
بازار  در  گذشته  سال  به  نسبت  تری  پایین  قیمت  با 
کرد همچنین اتحادیه میوه و تره بار نیز  مشهد توزیع 
در  خرده فروشی  واحد   ۴0 در  را  میوه  مستقیم  عرضه 

سطح مشهد در دست انجام دارد.
"ارزان  نخریم"،  قیمت  "بی  پویش  سه  راه اندازی  وی 
کمک اتحادیه ها، رسانه ها  فروشی" و "گران نخریم" با 
و دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در این مدت را 
کاالها و خدمات  کنترل قیمت  یکی از اقدامات موثر در 

در خراسان رضوی برشمرد.

)بخش اول(

احکام نقد و نسیه در خرید اقساطی

علی رسولیان
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی

خ بنزین، این استان از بهترین  پس از افزایش نر
کاالها و خدمات بهره  کنترل قیمت  روش برای 

گرفت، یعنی مسوولیت عرضه و نظارت بر قیمت ها 
گذار شد به خود اتاق اصناف و اتحادیه ها وا

حمید معدنی 
فاروجی

رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه 

صنف موسسات 
برق صنعتی
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پیشخوان
معین اقتصادی

راســـتای   در  اقتصـــادی  معیـــن  پیشـــنهادی  ح  طـــر
دســـتیابی بـــه عدالـــت اجتماعـــی و تـــوازن منطقـــه ای، 
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی، اجتماعـــی، فرهنگـــی و 
طبیعـــی منطقـــه در ســـه فـــاز شناســـایی، نهـــادی- اداری و 
ح آن می پردازیـــم:  ـــه شـــر ـــه ب ک ـــی می باشـــد  اجرایـــی- نظارت
• فـــاز شناســـایی، مربـــوط بـــه جمـــع آوری داده هـــا و تجزیـــه 
گام می باشـــد.  ــه  ــامل سـ کـــه خـــود شـ و تحلیـــل آنهاســـت 
کامـــل منطقـــه و  گام  اول تهیـــه الگـــو و جمـــع آوری اطالعـــات 
کـــه بـــا عنـــوان تهیـــه الگـــو و جمـــع آوری اطالعـــات  گام دوم 
گام ســـوم تجزیـــه و تحلیـــل اطالعـــات  کامـــل منطقـــه و نهایتـــا 

جمع آوری شـــده و نظام ســـازی شـــکلی می باشـــد. 
گام اول، جمـــع آوری و ترکیـــب داده هـــای  ح  هـــدف از طـــر
نهادهـــای  از  رســـمی  داده هـــای  اســـت.  رضـــوی  منطقـــه  محلـــی  و  رســـمی 
و  بهزیســـتی  همچـــون  حمایتـــی  ادارات  و  بخشـــداری،  دهیـــاری،  فرمانـــداری، 
کمیته امـــداد و ســـایر نهادهـــای مرتبـــط در منطقـــه رضویـــه حاصـــل می شـــود و 
ح  داده هـــای غیررســـمی بـــا مراجعـــه بـــه بـــه بومیـــان و از طریـــق مصاحبـــه، طـــر
بومـــی  اقشـــار  شـــد.  خواهـــد  جمـــع آوری  عینـــی  مشـــاهدات  و  پرســـش نامه 
می توانـــد شـــامل روحانیـــون منطقـــه، بازاریـــان )خرده کســـبه و تجـــار(، زنـــان، 

دبیـــران باشـــد. 
ـــا هـــدف ایجـــاد اجمـــاع فکـــری پیرامـــون  کـــه ب گام اول بـــوده  گام دوم، در راســـتای 
کســـب وکارهای اولویـــت دار و ایجـــاد سیســـتم آموزشـــی تخصصـــی و مهارتـــی 
ــان  ــرورش مربیـ ــی، پـ ــای آموزشـ کارگاه هـ ــاد  ــه ایجـ ــی بـ ــتم آموزشـ اســـت.در سیسـ
ح هـــای توجیهـــی اختصـــاص یافتـــه اســـت.  بومـــی، و اعتمادســـازی از طریـــق طر
رضویـــه،  بخش هـــای  و  مناطـــق  اولویت بنـــدی  و  شناســـایی  بـــه  ســـوم  گام  در 
کســـب وکار در رضویـــه، شناســـایی فرصت هـــا  شناســـایی موانـــع و چالش هـــای 
ایـــن  بومـــی  توانمندی هـــای  پتانســـیل های رضویـــه، شناســـایی مهارت هـــا و  و 
منطقـــه پرداختـــه می شـــود. ایـــن مهـــم از دو طریـــق صـــورت می گیـــرد: نخســـت بـــر 
کارگروه هـــای  گام اول و ســـپس از طریـــق ایجـــاد  مبنـــای داده هـــای حاصل شـــده از 

گام دوم. محلـــی، تخصصـــی و معیـــن در 
کارگـــروه محلـــی می تواننـــد شـــامل دهیـــاران، معتمدیـــن و بازاریـــون  اعضـــای 
جغرافیـــا  و  جامعه شناســـی  اقتصـــاد،  حـــوزه  متخصصـــان  باشـــند.  سرشـــناس 
درنهایـــت،  و  دارنـــد  جـــای  تخصصـــی  کارگـــروه  در  ذی ربـــط  اتحادیه هـــای  و 
گام ســـوم،  ح  کارگروه هـــای معیـــن شـــامل اعضـــای مثلـــث معیـــن اســـت. طـــر
کـــرد. درصـــورت  ح هـــای اولویـــت دار را محقـــق خواهـــد  شناســـایی و تعییـــن طر

عدالـــت  بـــه  دســـتیابی  هـــدف  بـــه  شناســـایی  فـــاز  فراینـــد  عملیاتی شـــدن 
اهـــداف  از  یکـــی  خـــود  کـــه  می شـــویم  نائـــل  منطقـــه ای  تـــوازن  و  اجتماعـــی 
گام دوم درصـــورت موفقیـــت بـــه  چهارگانـــه معیـــن اقتصـــادی می باشـــد و اجـــرای 
ـــی و  ـــتای مردم ـــی در راس ـــی و طبیع ـــای بوم ـــن توانمندی ه ـــث معی ـــر مثل ـــدف دیگ ه

درون زا نمـــودن اقتصـــاد منطقـــه ختـــم خواهـــد شـــد.. 
ـــاز پیشـــین )شناســـایی( و  ـــاز نهـــادی-اداری، عهـــده دار نقـــش پیوندســـازی ف • ف
گام چهـــارم بـــا عنـــوان توانمند ســـازی و  کـــه شـــامل  فـــاز اجرایی-نظارتـــی اســـت 

ـــت. ـــو اس ـــرای الگ ـــه اج ـــودن زمین ـــم نم فراه
اعتبـــارات و تســـهیالت می باشـــد.  گام چهـــارم، جهت دهـــی  ح  از طـــر  هـــدف 
ــتانی  ــی و اسـ ــئولین بومـ ــه مسـ ــاوره ای بـ ــور مشـ ــام امـ ــق انجـ ــور، از طریـ ــدف مزبـ هـ
ح هـــای اولویت بنـــدی  و شناســـایی شـــده  پیرامـــون اهمیـــت و ضـــرورت اجـــرای طر
گام ســـوم محقـــق می شـــود. اقـــدام بعـــدی، هماهنگ ســـازی بیـــن دســـتگاه های 
اداری از طریـــق مثلـــث معیـــن بـــا هـــدف تشـــریع مســـاعی اســـت. در پایـــان بـــه 
کار بـــا هـــدف جلوگیـــر از هـــم- کالن و بـــازار  شناســـایی سیاســـت های اقتصـــاد 

ــاری و بالقـــوه منطقـــه رضویـــه  ح هـــای جـ ــایر طر ــا سـ ح هـــای معیـــن بـ ــانی طر پوشـ
و نیـــز شناســـایی منابـــع بودجـــه ای و ارزی از طریـــق مشـــارکت بخـــش خصوصـــی، 

دولتـــی و ایجـــاد صندوق هـــای بومـــی پرداختـــه می شـــود. 
از  مـــردم  اجتماعـــی  توانمندســـازی  اجرایی-نظارتـــی،  فـــاز  ح  طـــر از  هـــدف   •
ـــع  ـــت دادن رف ـــه، اولوی ـــعه منطق ـــا در توس ـــازی آنه ـــازوکار فعال س ـــاد س ـــق ایج طری
ـــتای  ـــتاها در راس ـــردم در روس ـــی م ـــادی و فرهنگ ـــازی اقتص ـــت، توانمندس محرومی
گام  کـــه شـــامل دو  اقتصـــاد مقاومتـــی می باشـــد  کالن  اجـــرای سیاســـت های 
ح و اجـــرای پروژه هـــا در منطقـــه وگام  پنجـــم بـــا عنـــوان عملیاتـــی نمـــودن طـــر

ــرا اســـت. ــام مراحـــل اجـ ــر تمـ ــا عنـــوان نظـــارت و بررســـی بـ ششـــم بـ
کارگروه هـــای اجرایـــی داوطلـــب بومـــی، اجرایـــی بخـــش خصوصـــی  گام پنجـــم،  در 
پنـــج،  گام  و اجرایـــی داوطلبانـــه بخـــش دولتـــی، بایـــد ایجـــاد شـــوند. نتیجـــه 
ح در ایـــن منطقه خواهد بود.  توانمندســـازی منطقـــه رضویـــه و تســـهیل اجـــرای طر
ــه  کـ ــم  ــر می پردازیـ ــترک ارزیاب گـ ــروه مشـ کارگـ ــاد  ــه ایجـ ــت بـ ــم نخسـ گام ششـ در 
بومـــی،  بخـــش خصوصـــی،  نماینـــدگان  و  امامـــان جمعـــه  اعضـــای آن شـــامل 
دولتـــی و معیـــن می باشـــد. ســـپس بـــه ارزیابـــی میـــزان تحقـــق اهـــداف بـــا انتظـــارات 
ح هـــا، ارزیابـــی میـــزان توســـعه یافتگـــی منطقـــه رضویـــه،  پیش بینـــی شـــده طر
ارزیابـــی میـــزان مشـــارکت، همـــکاری بومیـــان و درنهایـــت تطبیـــق هزینه هـــای 
گرفـــت. هـــدف  مصـــوب بـــا هزینه هـــای خروجـــی )مصـــرف شـــده(، صـــورت خواهـــد 
ح هـــا، اعتمادســـازی بومـــی و نهـــادی و  گام شـــش، اطمینـــان از ســـالمت طر از 

ح هـــا اســـت. افزایـــش مشـــارکت بومـــی در طر

شرح فرآیند و مدل سیستمی طرح معین اقتصادی در بخش رضویه

داده های رسمی از نهادهای فرمانداری، دهیاری، بخشداری، و ادارات 
کمیته امداد و سایر نهادهای مرتبط در منطقه  حمایتی همچون بهزیستی و 
رضویه حاصل می شود و داده های غیررسمی با مراجعه به به بومیان و از طریق 
ح پرسش نامه و مشاهدات عینی جمع آوری خواهد شد مصاحبه، طر

دکتر نمایان 
واحد تحقیق 
و توسعه اتاق 

اصناف
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کارگروه محلی می توانند شامل دهیاران، معتمدین و  اعضای 
بازاریون سرشناس باشند. متخصصان حوزه اقتصاد، جامعه شناسی 
کارگروه تخصصی جای دارند و  و جغرافیا و اتحادیه های ذی ربط در 
کارگروه های معین شامل اعضای مثلث معین است درنهایت، 
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فرادید
فناوری و توسعه

رئیــس اتحادیــه صنــف سماورســازان و آبــکاران مشــهد 
گفــت: اولیــن اقــدام در  بــه خبرنــگار مــا  بــاره  در ایــن 
از  آبــکاران  تولیــدی  صنــوف  جابه جایــی  خصــوص 
کــه بــه ســرانجام  شــهر مربــوط بــه ســال 1386 می شــود 
نــام  بــه  شــهرکی   1390 ســال  در  بعدهــا  امــا  نرســید، 
ــاخت های آب و  ــد زیرس ــه فاق ک کالت  ــاده  ــرز" در ج "الب
بــرق بــود، بــه ایــن صنــوف تولیــدی اختصــاص دادنــد.
اولیــه  ثبت نام هــای  افــزود:  ســلیمانی فرد  محمدرضــا 
انجــام  البــرز  شــهرک  بــه  صنــوف  جابه جایــی  بــرای 
گرفتــه شــد امــا  گرفــت و هزینه هــای الزم نیــز از صنــوف 
کــه زمیــن  پــس از جابه جایــی صنــوف مشــخص شــد 
آن شــهرک معــارض دارد و فاقــد زیرســاخت های الزم 
بــرای اســتقرار واحدهــای صنفــی اســت، در ایــن میــان 
نیــز  شــهرک  آن  در  اســتقرار  بابــت  صنــوف  کــه  پولــی 

کــرده بودنــد، بــرای دو ســال بلوکــه شــد. پرداخــت 
کــرد: درســال 1392 فرمانــدار وقــت مشــهد  وی بیــان 
شــهرک های  شــرکت  وقــت  مدیرعامــل  بــا  نشســتی 
کــرد و طــی توافقــی  برگــزار  صنعتــی خراســان رضــوی 
بــرای  کالت  شــهرک  اراضــی  از  هکتــار   15 شــد  مقــرر 
یابــد  اختصــاص  سماورســازی  و  آبــکاری  واحدهــای 
امــا ایــن مهــم بــه دالیلــی عملیاتــی نشــد و هیــچ اقــدام 

نگرفــت. انجــام  ایــن خصــوص  و رســمی در  قانونــی 
مدیــر  همیــاری  بــا  امســال  داشــت:  اظهــار  وی 
و  رضــوی  خراســان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل 
صنــوف  انتقــال  زمینــه  اســتانی،  مســووالن  ســایر 
شــهرک  بــه  ســال   12 از  بعــد  آبــکاران  و  سماورســازان 

شــد. فراهــم  کالت 

کــرد: در ابتــدا شــرکت شــهرک های  ســلیمانی فرد بیــان 
ــذاری اراضــی شــهرک  گ ــا وا صنعتــی خراســان رضــوی ب
کالت بــه قیمــت هــر مترمربــع 190 هــزار تومــان بــا 15 
 ۴2 بازپرداخــت  اقســاط  و  پرداخــت  پیــش  درصــد 
صنــف  اتحادیــه  کــه  زمانــی  امــا  کــرد  موافقــت  ماهــه 
متقاضــی  اعضــای  لیســت  آبــکاران  و  سماورســازان 
شــرکت  داد،  ارایــه  را  کالت  شــهرک  بــه  انتقــال  بــرای 
اراضــی  قیمــت  کــه  کــرد  اعــالم  صنعتــی  شــهرک های 
تعویــق  بــه  باعــث  مهــم  ایــن  و  اســت  یافتــه  افزایــش 

شــد. صنفــی  واحدهــای  انتقــال  افتــادن 
رئیــس اتحادیــه صنــف سماورســازان و آبــکاران مشــهد 
هــر  قیمــت  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  گفــت: 
گــذاری بــه واحدهــای  مترمربــع زمیــن از شــهرک بــرای وا
کــه بــه معنــای  کــرده  صنفــی را 220 هــزار تومــان اعــالم 
در  قیمــت  افزایــش  ایــن  اســت،  افزایــش  درصــد   15
و  آب  نظیــر  امکاناتــی  هیــچ  کــه  افتــاده  اتفــاق  حالــی 
بــرق در آن شــهرک فراهــم نشــده و هیــچ تســهیالتی بــه 
ــه  ــد، در ایــن شــرایط چگون صنــوف اختصــاص نداده ان

گیــرد. بخــش تولیــد می خواهــد رونــق 
تولیــدی  صنــف   250 اینکــه  بیــان  بــا  ســلیمانی فرد 
زیــر پوشــش ایــن اتحادیــه متقاضــی جابــه جایــی بــه 
شــهرک هســتند، افــزود: حمایــت از تولیــد بــه ایــن معنــا 
کــه اراضــی در قالــب تســهیالت بانکــی بــا دوره  اســت 
نــه  کننــد  گــذار  وا صنــوف  بــه  درازمــدت  بازپرداخــت 
اینکــه شــرکت شــهرک های صنعتــی ماننــد یــک بنــگاه 
گــذاری  کــرده و در خصــوص هزینــه وا اقتصــادی عمــل 
اتفــاق  زمانــی  تولیــد  از  حمایــت  کنــد.  زنــی  چانــه 
کثــر  بــا حدا و  قیمــت  بــا حداقــل  زمیــن  کــه  می افتــد 

گیــرد. قــرار  تولیدکننــدگان  اختیــار  در  امکانــات 
و  دادســتانی  اخیــر  مــاه  چنــد  طــی  کــرد:  بیــان  وی 
صنــف  حامــی  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره 
مقابــل  در  امــا  بودنــد  سماورســازان  و  آبــکاران 
قیمــت  افزایــش  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 

می دانــد. خــود  ســازمان  قوانیــن  جــزو  را  زمیــن 
آبــکاران  و  سماورســازان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
زمیــن  تــا 1۷ هکتــار  اتحادیــه 15  ایــن  گفــت:  مشــهد 
کــرده و فهرســت  بــرای اســتقرار صنــوف خــود تقاضــا 
واحدهــای صنفــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع و اعضــای 
نمــوده  ارســال  صنفــی  شــهرک های  شــرکت  بــه  را  آن 
کــه شــامل ۴۷ واحــد 500 مترمربعــی، 18 واحــد  بــود 
هــزار مترمربــی و باقــی نیــز 2 هــزار مترمربعــی می شــد.
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  داشــت:  اظهــار  وی 
خراســان رضــوی در روز نخســت بــا اختصــاص 15 هکتار 
کــرده  زمیــن بــه صنــف آبــکاران و سماورســازان موافقــت 
بــود امــا ۴.۷ هکتــار بیشــتر اختصــاص نــداد و بعــد هــم 
کــه دو یــا ســه هکتــار از اراضــی را نیــز بــرای ایــن  گفتــه 

ــرده اســت. ک ــز"  صنــف اصطالحــا "فری

رئیــس اتحادیــه صنــف سماورســازان و آبــکاران مشــهد 
گفــت: صنــوف تولیــدی زیــر پوشــش ایــن اتحادیــه جــزو 
ایــن  دیگــر  ســوی  از  می رونــد،  شــمار  بــه  آالینده هــا 
کار دارنــد و آبــکاری  صنــوف بــا فلــزات ســنگینی ســرو 
قطعــات صنایــع ســنگین را انجــام می دهنــد لــذا انتقــال 
کنــار در خواســت  آنهــا از شــهر ضــروری اســت و بایــد در 
پالســتیک  و  چــوب  ماننــد  تولیــدی  دیگــر  صنــوف 
مبنــی بــر انتقــال از شــهر بــه شــهرک، در اولویــت شــرکت 

گیــرد. شــهرک های صنعتــی اســتان قــرار 

کاهــش آالیندگــی در   یکــی از سیاســت های اصلــی دولــت در خراســان رضــوی توســعه شــهرک های صنفــی و 
ج از شــهر و انســجام آنهــا  کــه در ایــن راســتا انتقــال واحدهــای صنفــی تولیــدی آالینــده بــه خــار شــهرها اســت 
کمــک  در قالــب یــک شــهرک صنفــی هــم بــه حفــظ محیــط زیســت و هــم تقویــت زنجیــره تولیــد و تکمیــل آن 
گفتــه "علــی رســولیان"  ــه  ــه ب ک ــدازی ۱0 شــهرک صنفــی اســت  می کنــد. برنامــه اســتان خراســان رضــوی راه ان
ــی  ــهرک صنف ــاد 6 ش ــات ایج ــون مقدم کن ــوی، تا ــان رض ــتانداری خراس ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ح راه انــدازی شــهرک های صنفــی مربــوط بــه  در اطــراف مشــهد فراهــم شــده و موانــع و مشــکالت اجــرای طــر
ک، ســوغات، آجیــل و خشــکبار، قالی شــویان، جعبه ســازان، پالســتیک" و توســعه  "صنایــع پروفیــل، پوشــا
کــه سال هاســت تقاضــای انتقــال بــه  گرفتــه اســت. یکــی از صنوفــی  شــهرک صنفــی چــاپ مــورد بررســی قــرار 
کــش و  ــه جایــی ایــن صنــوف در  ــرای جاب ــه دریافــت زمیــن ب ک ــکاران اســت  شــهرک صنعتــی را دارد، صنــف آب

قــوس بــوده و هنــوز اقــدام قطعــی در ایــن زمینــه انجــام نگرفتــه اســت.

راهکارهای انتقال واحدهای صنفی آبکاران به شهرک صنعتی بررسی می شود

گذاری زمین به کش و قوس وا
آبکاران مشهد در یک شهرک صنعتی

که اراضی  حمایت از تولید به این معنا است 
در قالب تسهیالت بانکی با دوره بازپرداخت 

کنند نه اینکه شرکت  گذار  درازمدت به صنوف وا
شهرک های صنعتی مانند یک بنگاه اقتصادی 
گذاری چانه  کرده و در خصوص هزینه وا عمل 

کند. حمایت از تولید زمانی اتفاق می افتد  زنی 
کثر امکانات  که زمین با حداقل قیمت و با حدا

گیرد در اختیار تولیدکنندگان قرار 

محمدرضا سلیمانی فرد
رئیس اتحادیه صنف
سماورسازان و آبکاران مشهد
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ســلیمانی فرد افــزود: خیلــی از بخش هــا اعــم از پزشــکی 
و صنعتــی بــه صنــوف تولیــدی آبــکاری وابســته هســتند 
ــذاری زمیــن  گ ــه ایــن صنــوف در وا ــذا اولویــت دادن ب ل
بــرای انتقــال بــه شــهرک ضــرورت دارد، عــالوه بــر آن 
ح توســعه ایــن صنــف نیــز در شــهرک صنعتــی  بایــد طــر
گرفتــه شــود چــون دیگــر براحتــی ایجــاد امــکان  در نظــر 
اســتقرار بــه صنــوف در شــهرکی دیگــر میســر نمی شــود.
کــرد: در نهایــت شــرکت شــهرک های صنعتــی  وی بیــان 
بــود  قــرار  امســال  ابتدایــی  ماه هــای  در  کــه  اســتان 
کالت را بــه قیمــت 190  هــر مترمربــع از زمیــن شــهرک 
هــزار تومــان بــه صنــوف تولیــدی زیــر پوشــش اتحادیــه 
ایــن  کنــون  ا کنــد،  گــذار  وا آبــکاران  و  سماورســازان 
کــرده، ایــن در حالــی  قیمــت را 220 هــزار تومــان اعــالم 
کــه هــر هــزار تومــان افزایــش قیمــت زمیــن بــرای  اســت 
یــک واحــد صنفــی 30 میلیــون تومــان تمــام می شــود 
کــه  صنفــی  بــرای  را  ســنگینی  هزینــه  نهایــت  در  کــه 

گزیــر بــه جابــه جایــی اســت بــه همــراه دارد. نا

حق انتفاع افزایش یافته اما قطعی نیست
خراســان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
گفــت: افزایــش  رضــوی نیــز در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مــا 
گــذاری زمیــن در شــهرک صنعتــی  خ حــق انتفــاع وا نــر
کالت بــه صنــوف در حــد صحبــت بــوده و هنــوز هیــچ 

تصمیم گیــری قطعــی در ایــن زمینــه نشــده اســت.
اولیه  زون بندی  در  افزود:  مقدم  مهدی زاده  مسعود 
نیز  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  خود  که 
کالت  صنعتی  شهرک  اراضی  از  بخشی  داد،  مصوبه 
شرکت  این  بر  عالوه  شد،  فریز  آبکاران  صنف  برای 

زیست  ارزیابی  که  زمانی  استان  صنعتی  شهرک های 
محیطی این شهرک در حال انجام بود، بخش دیگری 

از اراضی را هم به صنف آبکاران اختصاص داد.
کــرد: درخواســت صنــف آبــکاران 16 هکتــار  وی بیــان 
کالت بــود امــا در حقیقــت  زمیــن در شــهرک صنعتــی 
کردنــد،  کــه همــه هــم تاییــد  بارگــذاری اولیــه در شــهرک 
ایــن عــدد نبــوده اســت امــا شــرکت شــهرک ها تــا حــد 
گرفتــه شــده بــرای  ممکــن بــه میــزان اراضــی در نظــر 

کــرد. صنــف آبــکاران اضافــه 
خراســان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
کــه  گفتــه شــده اســت  گفــت: بــه صنــف آبــکاران  رضــوی 
ــی  ــهرک صنعت ــتر در ش ــی بیش ــی اراض ــا متقاض ــر واقع گ ا
صنــف  بــرای  شــهرک  ایــن  از  بخشــی  هســتند،  کالت 
آبــکاران  نیــاز  تــا  داد  خواهیــم  توســعه  را  نظــر  مــورد 

شــود. برطــرف 
کنـــون صنـــوف  بـــا بیـــان اینکـــه ا مهـــدی زاده مقـــدم 
بیشـــتر  زمیـــن  درخواســـت  تقاضـــای  هـــم  چـــوب 
شـــرکت  افـــزود:  دارنـــد،  کالت  صنفـــی  شـــهرک  در 
شـــهرک های صنعتـــی خراســـان رضـــوی محدودیتـــی 
گـــذاری اراضـــی بـــه صنـــوف تولیـــدی نـــدارد امـــا  در وا
بایـــد متقاضـــی موثـــر وجـــود داشـــته باشـــد تـــا بتـــوان 

داد. توســـعه  را  شـــهرک 
کــرد: هــم اینــک نیــز بخشــی از اراضــی متعلــق  وی بیــان 
کالت را بــرای صنــوف  بــه فلــزکاران در شــهرک صنعتــی 
ــر متقاضــی باشــند، بتوانیــم  گ ــا ا ــم ت کردی ــز  ــکاران فری آب
کــه  پاســخگوی نیازهــای اولیــه آنهــا باشــیم امــا آن طــور 
گــذاری بــه صنــوف  انتظــار می رفــت از اراضــی قابــل وا

اســتقبال نشــد.
خراســان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
مــورد  در  گفــت:  نیــز  زمیــن  قیمــت  مــورد  در  رضــوی 
کالت،  گــذاری در شــهرک  حــق انتفــاع اراضــی قابــل وا
در اریبهشــت مــاه امســال نشســتی برگــزار شــد؛ در آن 
کســی بــرای  خ انتفــاع یــک رقمــی بــوده امــا  زمــان نــر

بــه شــرکت شــهرک های  خ  نــر ایــن  بــا  قــرارداد  انعقــاد 
اســت. نکــرده  مراجعــه  صنعتــی 

طبــق  آن  از  بعــد  داشــت:  اظهــار  مقــدم  مهــدی زاده 
خ حــق انتفــاع زمیــن در شــهرک  ســنوات ســاالنه، نــر
صنعتــی افزایــش یافتــه اســت؛ هرچنــد اتحادیــه صنــف 
آبــکاران می خواهنــد حــق انتفــاع همــان رقــم ســابق 
باشــد امــا تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد انجــام یــک ســری 
و  تهــران  در  کوچــک  صنایــع  ســازمان  بــا  مکاتبــات 

موافقــت آن بــا ایــن مســاله اســت.
شــرکت  توســط  مزبــور  موضــوع  کــرد:  بیــان  وی 
حــال  در  رضــوی  خراســان  صنعتــی  شــهرک های 
بــرای  موثــری  درخواســت  هنــوز  امــا  اســت  پیگیــری 
وجــود  کالت  صنعتــی  شــهرک  در  زمیــن  گــذاری  وا
ــکاران  ــف آب ــه صن ــال اتحادی ــن ح ــا ای ــت، ب ــته اس نداش
فهرســتی از متقاضیــان بــرای جابــه جایــی بــه شــهرک را 
کارگاه هــای مــورد نظــر  کــرده و زمیــن بــرای ایجــاد  ارایــه 

اســت. آمــاده  صنــوف  ایــن 
خراســان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــذاری زمیــن ب گ ــرای وا گفــت: هنــوز قیمــت ب رضــوی 
قطعــی  را  کالت  صنعتــی  شــهرک  در  آبــکاران  صنــوف 
مترمربــع  هــر  بــرای  انتفــاع  حــق  خ  نــر امــا  نکرده ایــم 
و  اســت  تومــان  هــزار   210 صنعتــی  شــهرک  اراضــی  از 
کاهــش آن مســتلزم پذیــرش از ســوی ســازمان صنایــع 

اســت. کوچــک 

گذاری  در مورد حق انتفاع اراضی قابل وا
کالت، در اریبهشت ماه امسال  در شهرک 
خ انتفاع  نشستی برگزار شد؛ در آن زمان نر

کسی برای انعقاد  یک رقمی بوده اما 
خ به شرکت شهرک های  قرارداد با این نر

صنعتی مراجعه نکرده است. بعد از آن طبق 
خ حق انتفاع زمین در  سنوات ساالنه، نر

شهرک صنعتی افزایش یافته است.

مسعود مهدی زاده مقدم
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان رضوی
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تیترهای خبری
نگاهی به اخبار اتاق اصناف در رسانه های کشور

اصناف نام
واحد صنفی
خود را
استعالم کنند

 ]تسنیم [ 

 ]خبرگزاری فارس [ 

رئیس اتاق اصناف با اشاره به ضرروت اجرای مکانیزم 
که دولت به  گفت: در صورتی  گذاری خدمات،  قیمت 
مشاغل  به  شده  اعالم  سهمیه های  تامین  تعهدات 
کاالها  قیمت  افزایش  کند،  عمل  نقل  و  حمل  حوزه 

کنترل شده خواهد بود. 
سعید  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
مجلس  آذر   ۴ دوشنبه  روز  علنی  نشست  در  ممبینی 
قیمت  افزایش  بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای 
ح مدیریت مصرف  کاالها و خدمات پس از اجرای طر
کشور  گفت: حدود ۴00 اتاق اصناف در سطح  سوخت، 
که درحوزه نظارت بر اصناف فعالیت دارند،  و بازرسانی 
ح بحث اطالع رسانی، آموزش و  از آغاز اجرای این طر
کار  دستور  در  را  بازار  تنظیم  ستاد  مصوبات  پیگیری 

ح بازرسی و عملیات نظارت  قرار داده اند و با اجرای طر
بر بازار به صورت جدی در حال پیگیری است.

بودن  ناپذیر  اجتناب  به  بااشاره  اصناف  اتاق  رئیس 
بنزین  قیمت  افزایش  از  پس  کاالها  قیمت  افزایش 
می توانیم  اساسی  دلیل  چند  به  کاال  حوزه  در  گفت: 
چرا  داشت،  نخواهیم  قیمتی  افزایش  که  کنیم  ادعا 
کاالها در سطح بازار به شکل اشباع شده ای وجود  که 
کرده اند برای اجرای  داشته و تمامی اتحادیه ها تالش 

ح همکاری بیشتری داشته باشند. این طر
در  ویژه  به  خدمات  قیمت  افزایش  کرد:  تصریح  وی 
نگرانی های موجود در  از دل  یکی  نقل  و  حوزه حمل 
جامعه است، اما در صورتی که دولت به تعهدات تامین 
سهمیه های اعالم شده به مشاغل حوزه حمل و نقل 

کنترل شده خواهد  کاالها  افزایش قیمت  کند،  عمل 
خدمات،  قیمت  افزایش  صورت  در  طرفی  از  بود. 
شده  پیش بینی  مکانیزم های  با  باید  گذاری  قیمت 
باشد. سوخت  قیمت  افزایش  با  متناسب  و  منطقی 

کید  تأ با  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تهدید  التین  گان  واژ از  رویه  بی  استفاده  اینکه  بر 
گذشت زمان اثرات  جدی برای زبان فارسی است و با 
افراد  و  جامعه  فرهنگ  و  زندگی  در  را  خود  نامطلوب 
خواهد گذاشت، گفت: طبق ماده 1۴ قانون ممنوعیت 
بیگانه،  حروف  و  اصطالحات  و  واژه ها  از  استفاده 
از  استفاده  حق  خدماتی  و  تجاری  کز  مرا از  یک  هیچ  
اصطالحات التین را در سردرب و نمای ظاهری خود 
ندارد و در صورت ضرورت، تناسب نوشتاری آنها باید 

۷0 درصدفارسی و 30 درصد التین باشد.
کاشانی با بیان اینکه پیرو مصوبه  سید موسی حسینی 
قرارگاه 19 دی سازمان صمت موظف شد تا به درخواست 
به  نسبت  تا  کند  اعالم  صنفی  واحد  پروانه  کنندگان 
و  فرهنگ  کل  اداره  از  خود  صنفی  واحد  نام  استعالم 
کنند، افزود: در غیر این  ارشاد اسالمی استان قم اقدام 
صورت هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عدم دریافت 
استعالم متوجه اشخاص بوده و سازمان صمت و دیگر 
این زمینه نخواهند داشت. دستگاه ها مسؤولیتی در 

کاالی استراتژیک و  میزان تامین ذخایر 
که انبارهای ما بیش  راهبردی به قدری بود 
کردند و این  کاال را تجربه  از همیشه فراوانی 
کاال در نوع خود بی سابقه بود فراوانی 

رئیس اتاق اصناف ایران: 

کنترل قیمت خدمات در گروی تحقق وعده های تامین سهمیه بنزین است

 ]خبرگزاری خانه ملت[ 

اقدامات  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مقام  قائم 
کنترل بازار  وزارت صمت را در سه حوزه تامین، توزیع و 
کید کرد: با کنترل قیمت کاالهای اساسی،  را تشریح و تا
می شود.  محقق  نیز  حوزه ها  سایر  در  قیمت  کنترل 
حسین  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
نشست  در  صمت  وزارت  مقام  قائم  خیابانی  مدرس 
شورای  مجلس  آذرماه(   ۴ )دوشنبه،  امروز  علنی 
گزارش در خصوص تنظیم بازار  اسالمی در جریان ارائه 
عنوان  بنزین،  قیمت  سهمیه بندی  و  افزایش  از  پس 
مهمی  اقدامات  حوزه   3 در  بازار  تنظیم  برای  کرد: 
کاالها  سایر  بر  قیمت  افزایش  تبعات  تا  گرفته  صورت 
و  توزیع  تامین،  حوزه  در  اقدامات  که  نگذارد  تاثیر 

کنترل بازار از جمله این اقدامات است.

ح در بخش تامین و  وی ادامه داد: پیش از اجرای طر
صنعت،  وزارت  سوی  از  مهمی  اقدامات  کاال  فراوانی 
اصل  براساس  افزود:  گرفت،  صورت  تجارت  و  معدن 
تقدم  کاال  عرضه  قیمت  به  کاال  فراوانی  بازار  تنظیم 
ج اول و  ابتدای بر از  را  کاال  تامین  اقدامات  دارد و ما 
گمرک جمهوری  بانک مرکزی،  با همکاری  دوم سال 
کشور و سایر  کشتیرانی  اسالمی ایران، سازمان بنادر و 

دستگاه های مسئول انجام دادیم.
کاالی  مدرس خیابانی یادآور شد: میزان تامین ذخایر 
ما  انبارهای  که  بود  قدری  به  راهبردی  و  استراتژیک 
این  و  کردند  تجربه  را  کاال  فراوانی  همیشه  از  بیش 

کاال در نوع خود بی سابقه بود. فراوانی 
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

افزود: بخش مهمی از تبعات افزایش قیمت بنزین را 
که بازار تابع دو متغیر  کاال مدیریت می کند چرا  فراوانی 

کنترل قیمت است. کاال و  موجودی 
تمام  نیز  توزیع  حوزه  در  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
دستگاه های  هماهنگی  با  که  گرفت  صورت  تالش ها 
و  از جمله شبکه میوه  توزیع  بازیگران شبکه  مسئول 
بین  قبلی  خ  نر با  را  قیمت ها  فروشان  عمده  و  بار  تره 
از  یک  هیچ  که  شد  کید  تا حتی  کنند  توزیع  مردم 
ح  که فروشگاه های بزرگ پیش از اجرای طر تخفیفاتی 

گرفته بودند با اصالح قیمت بنزین لغو نشود. در نظر 

کرد:  ح  قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مطر

تمرکز ستاد تنظیم بازار برکنترل قیمت ۱۰۰ کاالی اساسی
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هشدار پلیس تهران به متصدیان 
امور صنفی در مورد دستگاه پوز

سوهان با نام تجاری
"مخصوص کادویی" نخرید 

 ]صدا و سیما [ 

 ]خبرگزاری صداوسیما [ 

انتظامـــی  فرمانـــده  رحیمـــی،  حســـین  ســـردار 
ندارنـــد  حـــق  فروشـــندگان  گفـــت:  بـــزرگ  تهـــران 
دارنـــد  نگـــه  میـــز  پشـــت  را  کارتخـــوان  دســـتگاه 
باشـــد. خریـــدار  منظـــر  در  پـــوز  دســـتگاه  بایـــد  و 
گفـــت: 56 درصـــد  بـــزرگ  تهـــران  انتظامـــی  فرمانـــده 
از جرایـــم در فضـــای مجـــازی بـــه برداشـــت های غیـــر 

افـــراد اختصـــاص دارد.  مجـــاز از حســـاب 
برداشـــت  داشـــت:  اظهـــار  رحیمـــی  حســـین  ســـردار 
جرایـــم  رأس  در  بانکـــی  حســـاب های  از  غیرمجـــاز 

دارد.  قـــرار  اینترنتـــی 
گفت: مردم باید در این  فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
حوزه مراقبت و مواظبت های ویژه ای داشته باشند و 

کرده است.  کید  پلیس هم بارها بر این موضوع تأ
ســـردار رحیمـــی بـــا هشـــدار بـــه فروشـــندگان و اصنـــاف 
کـــرد: ایـــن هشـــدار را بـــه متصدیـــان  مختلـــف عنـــوان 
دســـتگاه  ندارنـــد  حـــق  کـــه  می دهـــم  صنفـــی  امـــور 
کننـــد و  پرداخـــت بانکـــی »پـــوز« را پشـــت میـــز نگهـــداری 

ــد.  ــدار باشـ ــر خریـ ــد در منظـ بایـ
رئیـــس پلیـــس پایتخـــت دربـــاره دســـتگیری هکرهایـــی 
کـــه اقـــدام بـــه برداشـــت غیـــر مجـــاز از حســـاب مـــردم 
کـــرد: مجرمـــان زیـــادی بـــا تـــالش پلیـــس  کرده انـــد، بیـــان 
ـــزرگ در ایـــن خصـــوص دســـتگیر شـــده اند. ـــا تهـــران ب فت

اصنـــاف  نظـــارت  و  بازرســـی  مدیریـــت  اعـــالم  بنابـــر 
ـــوص  ـــاری "مخص ـــام تج ـــا ن ـــوهان ب ـــان؛ س ـــتان اصفه اس

نخریـــد.  کادویـــی" 
گـــزارش خبرگـــزاری صداوســـیما، مرکـــز اصفهـــان؛  بـــه 
اصنـــاف  نظـــارت  و  بازرســـی  مدیریـــت  اعـــالم  بنابـــر 
گـــزارش معاونـــت غـــذا و  اســـتان اصفهـــان، براســـاس 
ـــوهان  ـــاری س ـــه تج ـــکی، پروان ـــوم پزش ـــگاه عل دارو دانش
کادویـــی" جعلـــی و غیرمجـــاز اســـت.  بـــا نـــام "مخصـــوص 
ـــول از  ـــن محص ـــاهده، ای ـــورت مش ـــاس در ص ـــن اس ـــر ای ب

ـــازار جمـــع آوری خواهـــد شـــد. ســـطح ب

سردار حسین رحیمی اظهار 
داشت: برداشت غیرمجاز از 
حساب های بانکی در رأس 
جرایم اینترنتی قرار دارد

افتتاحیه واحدهای صنفی متمرکز بانوان خیاط در برج سارینا - 14 آذر

کشـــاورزی و تولید پالســـتیک با حضور دکتر  بازدیـــد از واحدهای صنفی تولیدی ادوات 
قاضـــی زاده هاشـــمی، نماینـــده مـــردم مشـــهد و کالت در مجلـــس شـــورای اســـالمی و 

هیئت رئیســـه اتاق اصنـــاف- آذرماه

بازدیـــد از نمایشـــگاه پژوهـــش و فنـــاوری با حضـــور مهنـــدس علیرضایی و رئیـــس اتاق 
اصنـــاف مشـــهد و جمعـــی از روســـای اتحادیه هـــای صنفـــی - آذرماه

عکس خبری
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ساماندهی
ساماندهی اصناف

دبیر اجرایی اتاق اصناف مشهد در ادامه اقدامات ساماندهی واحدهای صنفی اظهار 
داشت: در راستای ساماندهی واحدهای صنفی ضمن تجمیع ظرفیت های بازرسی 
و نظارت اتحادیه های صنفی، به یک سری پلت فرمهای نرم افزاری هم نیاز داریم.
فعلی  وضعیت  در  که  اصناف  ایرانیان  سایت  افزود:  ادامه  در  کاظمی  جمال  سید 
کسب است، اپلیکیشنی برای ثبت واحدهای صنفی شناسایی  مرجع صدور پروانه 
گیرد، به همین جهت به اجبار از  که در اختیار واحدهای بازرسی قرار  شده ندارد، 
ارتباطی  هیچ  قطعا  که  می نماییم  استفاده  موضوع  این  برای  موازی  سامانه های 
بین این سامانه ها با سایت ایرانیان اصناف ایجاد نمی شود، یعنی ما نمی توانیم از 

کنیم. طریق وب سرویس اطالعات شناسایی شده را وارد سایت ایرانیان اصناف 
کرد: در هنگام ثبت واحدهای صنفی شناسایی شده در سایت ایرانیان  وی اضافه 
که همواره یکی از  گردد  کدپستی مکان صنفی الزاما تکمیل  اصناف می بایست فیلد 
کدهای  که ما در سایت بانک اطالعاتی  چالشهای ما در این حوزه بوده به این دلیل 
گر بخواهیم  پستی را در اختیار نداریم و باتوجه به حجم جابه جایی ها در صنوف ا
برای هر واحد شناسایی شده استعالم بگیریم با توجه به تکرار فرآیند، هزینه زیادی 
را تحمیل می نماید، اما این مسئله می تواند با سیاستگذاری و اتصال به درگاه پست، 
کدپستی را انتخاب نموده و به مکان واحدهای صنفی در  کمک نماید تا اطالعات 

سایت ایرانیان اصناف دست یابیم.
کاظمی خاطرنشان کرد: تشکل های صنفی سایت ایرانیان اصناف را جدی گرفته اند و 
به صورت ویژه در این حوزه فعالیت دارند، همچنین چند سالی است سایت ایرانیان 
کسب شناخته شده و به همین جهت  اصناف به عنوان مرجع رسمی صدور پروانه 
کاهش  اتاق اصناف مشهد نیز به دنبال بهبود خدمات خود به اعضاء تحت پوشش و 

خدمات حضوری است. 
به  ندارند  نیاز  کسب  پروانه  دریافت  برای  متقاضیان  داد:  ادامه  اتاق  اجرایی  دبیر 
که مرجع مجوزهای   G4B با مراجعه به درگاه  اتحادیه مراجعه نمایند و می توانند 
کشوری است، واردشده و درخواست اولیه خود را ثبت نموده سپس بقیه فرآیندها 

کنند. را در سایت ایرانیان اصناف طی 
از  کمیته ساماندهی صنوف افزود: یکی دیگر  کید بر وظایف  کاظمی همچنین با تا
که ما بتوانیم همیشه سایت ایرانیان  گرفت، این بود  کار قرار  که در دستور  مواردی 
اصناف را به روز نگه داریم تا اطالعات سامانه برای تشکل های صنفی و سایر مراجع 

قابل اتکا باشد.
در این راستا گزارشی از اتحادیه های صنفی سطح شهر مشهد جمع آوری کردیم و سپس 
وضعیت پرونده های فیزیکی تشکیل شده در اتحادیه ها را با آمار سایت تطبیق دادیم و 
با اختالفات آماری روبرو شدیم که می توانیم بگوییم، این اختالفات آماری تاحدودی 
اقدام نماییم. ع وقت در جهت به روزرسانی آن  باید در اسر قابل اهمیت است و 
بر  صنوف  ساماندهی  دستورالعمل  عنوان  تحت  دستورالعملی  داشت:  بیان  وی 
اساسی  بخش  سه  دستورالعمل  این  شدکه  تدوین  اصناف  ایرانیان  سایت  بستر 

کنترل ویژه قرار می دهد. سامانه را مورد بررسی و 
کاظمی در خصوص درخواست های واصله در سایت ایرانیان اصناف  سید جمال 
موظف  اتحادیه  شود،  واصل  درخواستی  گر  ا صنفی  نظام  قانون  براساس  گفت: 
موارد  ذکر  با  را  آن  رد  یا  تقاضا  پذیرش  و  نموده  رسیدگی  روز   15 مدت  ظرف  است 
که درخواست های ثبت شده توسط  گاهی دیده می شود  قانونی به فرد اعالم نماید. 

اتحادیه های صنفی در سایت، تعیین تکلیف نشده است.
واصله  درخواست های  همواره  ما  دستورالعمل  این  در  گفت:  اصناف  اتاق  دبیر   
اتحادیه های صنفی  از  برای هریک  ماهانه  به صورت  را  اصناف  ایرانیان  در سایت 
گوشزد می کنیم تا ظرف موعد مقرر  کنترل نموده و اختالفات آماری آنها را  نظارت و 

نسبت به تعیین تکلیف درخواست های واصله اقدام نمایند.
قرار می دهیم،  پیگیری  مورد  که دردستورالعمل  اظهار داشت: بخش دیگری  وی 
که در سایت ایرانیان اصناف پیش بینی  کسب است  فرآیند صدور یا تمدید پروانه 
کسب پس از طی مراحل قانونی  که می بایست فرآیند صدور پروانه  شده است، چرا 
گر بعد از اتمام این مهلت پروانه  ظرف مدت 90 روز برای فرد منجر به صدور شود، ا

صادر نشود، فرد یک متقاضی جدید محسوب می شود.
در بررسی های بعمل آمده در این بخش هم اختالفات آماری را در سایت ایرانیان 
گر فرد  که این معضل نیز حل شود و بعد از 90 روز ا کردیم و نیاز بود  اصناف مشاهده 
کسب را بگیرد، وارد فرآیندهای جدید سامانه شود و بتواند مجددا  نتوانست پروانه 

گیرد. کسب قرار  درپروسه صدور پروانه 
قرار  پایش  و  رصد  مورد  دستورالعمل  در  که  دیگری  بخش  داشت:  بیان  کاظمی 
کسب صادر  اینکه پروانه  از  کسب های سامانه است، بعد  می گیرد وضعیت پروانه 
از  و  تمدید  برای  الزم  پیگیری  اتحادیه  توسط  باید  اعتبار  مدت  اتمام  با  می شود 
پذیرد،  قانونی صورت  مراحل  و طی  تمدید  تقاضای  فرد صنفی  توسط  طرفی هم 
دالیل  به  پروانه ها  شود.بعضی  انجام  کسب  پروانه  تمدید  قانونی  مهلت  ظرف  تا 
که نیاز به پیگیری  قانونی غیرفعال و یا منقضی می شوند و یا شرایط خاص می گیرند 
مورد  کامال  دستورالعمل،  در  موضوع  این  دارند،  وضعیت  تکلیف  تعیین  برای 
که در این راستا ما بخش های نظارتی  رسیدگی قرار می گیرد، الزم به توضیح است 

کردیم.  راهم وارد 

مرجع   فعلی  وضعیت  در  که  اصناف  ایرانیان  سایت 
ثبت  برای  اپلیکیشنی  است،  کسب  پروانه  صدور 
اقدامات  پیرو  ندارد.  شده  شناسایی  صنفی  واحدهای 
گزارشات  که  کسب  کمیته ساماندهی صنوف فاقد پروانه 
آن در شماره های قبلی به سمع و نظر مخاطبان ماهنامه 
که  کردیم  اصناف مشهد رسید، موضوعی را در آن اشاره 
کار  دستور  در  را  ثامن  محدوده  صنفی  واحدهای  پایش 
ح اجرایی شد و فاز اول آن برداشت شد.  داریم، این طر

گزارش نهایی ارائه خواهد شد. ح  که پس از اتمام طر

گفت وگو با دبیر اجرایی اتاق اصناف مشهد عنوان شد:  در 

فعالیت ویژه تشکل های صنفی در سایت ایرانیان اصناف

کسب نیاز ندارند به اتحادیه مراجعه  متقاضیان برای دریافت پروانه 
که مرجع مجوزهای   G۴B نمایند و می توانند با مراجعه به درگاه
کشوری است، واردشده و درخواست اولیه خود را ثبت نموده 
کنند سپس بقیه فرآیندها را در سایت ایرانیان اصناف طی 

سید جمال 
کاظمی 

دبیر اجرایی اتاق 
اصناف مشهد
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کمیسیون  دبیر اتاق اصناف مشهد ادامه داد: وظایف 
بازرسی اتاق در این دستورالعمل براساس قانون نظام 
گرفته تا بتواند  صنفی خیلی جدی مورد بازنگری قرار 
ایرانیان  سایت  زمینه  در  که  اتحادیه هایی  ماهه  هر 
و  نموده  دعوت  را  هستند  مغایرت  دارای  اصناف 
ضمن  دهد  انجام  را  الزم  مساعدت های  و  همکاری 
اتاق مسئولیت ویژه ای در  IT و اطالعات  اینکه واحد 
پیرامون  ماهه  هر  و  دارند  دستورالعمل  از  بخش  این 
ایرانیان  سامانه  در  صنفی  اتحادیه های  اقدامات 
نمود. خواهد  صادر  آنها  برای  کارنامه ای  اصناف 
با  و  اتحادیه ها  همت  با  تا  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
اتاق،  بازرسی  کمیسیون  ظرفیت های  از  استفاده 
گام های  کمیته ساماندهی استان  اتحادیه ها و نهایتا 
خوبی در این مسیر برداشته شود وهمواره اطالعاتمان 

در سایت ایرانیان اصناف اطالعات به روزی باشد. 
سید جمال کاظمی بیان داشت: ما نیاز داریم که در کنار 
کارآمدن اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف  پای 
هم  اصناف  ایرانیان  سایت  در  ساختاری  اصالحات 
توسط مراجع نظارتی به جد مورد پیگیری قرار بگیرد. 
کدپستی  که به اطالعات  کرد: ما نیاز داریم  وی تصریح 
واحدهای  شناسایی  برای  اپلیکیشنی  و  دسترسی 
و  بازرسان  که  باشیم  داشته  شهر  سطح  در  صنفی 
اتحادیه های صنفی به صورت یکپارچه به آن دسترسی 
داریم  نیاز  مانیتورینگ هم  و در بخش  باشند  داشته 
دسترسی  اصناف  ایرانیان  در  بیشتری  گزارشات  به 
پیش  بصورت  گزارشات  این  گر  ا لذا  باشیم،  داشته 
قرار بگیرد،  اتحادیه  باید در اختیار  فرض وجود دارد، 
باشد. کار  دستور  در  آن  تعریف  باید  نیست  هم  گر  ا

عکس خبری

که در وضعیت  سایت ایرانیان اصناف 
کسب است،  فعلی مرجع صدور پروانه 
اپلیکیشنی برای ثبت واحدهای صنفی 

که در اختیار  شناسایی شده ندارد، 
گیرد، به همین  واحدهای بازرسی قرار 

جهت به اجبار از سامانه های موازی 
که  برای این موضوع استفاده می نماییم 
قطعا هیچ ارتباطی بین این سامانه ها با 
سایت ایرانیان اصناف ایجاد نمی شود، 

یعنی ما نمی توانیم از طریق وب سرویس 
اطالعات شناسایی شده را وارد سایت 

کنیم. ایرانیان اصناف 

بازدید رئیس اتاق اصناف مشهد و رئیس سازمان صمت از شرکت کامپیوتری محک - 7 آذر

کاال و ارز - آذرماه جلسه مبارزه با قاچاق 

برگزاری جلسه آموزشی دیجیتال مارکتینگ ویژه روسای محترم اتحادیه های صنفی - آذرماه
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همسایه
گفت وگو با روسای اتاق های اصناف کشور

از اقتصاد مقاومتی به  گیالن  رئیس اتاق اصناف مرکز 
این  اینکه  بر  کید  تا با  و  کرد  یاد  بزرگ  امر  یک  عنوان 
کرد:  امر بزرگ نیاز به وضع قوانین جدید دارد عنوان 
کشور  کشور اشتغال است، اصناف در  مشکل امروز در 
برای 8 میلیون و 500 هزار نفر اشتغال متوازن و پایدار 
برای  نفر  که اشتغال یک  کرده است، در حالی  ایجاد 
اصناف  در  اما  دارد  دنبال  به  هنگفتی  هزینه  دولت 
شود،  حمایت  دولت  سوی  از  ریال  یک  اینکه  بدون 
کار و آموزش رایگان هزینه می شود. برای جذب نیروی 
اجتماعی  تأمین  نظام  در  تا  از دولت خواست  شکریه 
رابطه  همین  در  و  بگیرد  نظر  در  یارانه  اصناف  برای 
ماضی  سال های  طی  اصناف  یارانه های  حذف  به 
رسته   83 و  یکصد  ساخت:  نشان  خاطر  و  پرداخت 
بیمه  حق  پرداخت  در  دولت  کمک  مشمول  شغلی 
که االن به 36 رسته و سرانجام به  کارفرما بودند  سهم 
که نیمی از آنها نیز منسوخ شده  13 رسته تقلیل یافته 
با این روند نمی توانیم رونق تولید در صنوف  است و 

کنیم. را تعریف 
وی از وزارت صمت و دولت خواست تا در زمان تنظیم 
آن  نظرات  نقطه  و  خصوصی  بخش  دیدگاه  از  برنامه 
بهره وری  یادآور شد: مشکل ما عدم  و  کنند  استفاده 
است.  صنوف  در  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  و 
وجود برخی قوانین بازدارنده نمی گذارند این پتانسیل 
به  دارد  را  کشور  سرمایه  ششم  یک  که  کشور  مهم 
کند.  ایفاء  نقش  کشور  اقتصاد  اصلی  بازیگر  عنوان 
قوانین  اصالح  ایران  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نائب 
مالیاتی، وضع قوانین مالی ات بر صادرات و خدمات 
توسعه  کشورهای  در  حتی  درآمدی  منابع  از  یکی  که 
کرد و  یافته به شمار می آید، را نیازمند بازنگری ارزیابی 
ادامه داد: اتاق اصناف ایران آمادگی دارد هم به دولت 
قوانین  تصویب  و  لوایح  تنظیم  در  مجلس  به  هم  و 
کسب وکار  فضای  شفاف  قوانین  که  چرا  کند  کمک 
و  کند  کمک  کشور  پایدار  به درآمدهای  می تواند هم 

کند. کسب وکار را تسهیل  هم فضای 
و  کشور  در  صنفی  واحد  میلیون   3 وجود  از  شکریه 
این  بیان  با  و  داد  خبر  گیالن  در  آن  هزار   110 فعالیت 
تکلیفی  بانکی  ردیف  یک  نشدن  تعریف  که  مطلب 
از  توزیعی  و  خدماتی  و  تولیدی  واحدهای  برای 
قانون  در  کرد:  اضافه  می رود  شمار  به  ما  مشکالت 
که  که به اصناف شده  کار هم با همه بی مهری هایی 
کمترین  قانون اصناف شیب دار است، اما اصناف با 
کمیسیون های  کار،  ادارات  در  شکایت ها  و  اخراج ها 
انجام تعهدات خود در همه بخش ها  و  حل اختالف 
اقتصادی  حوزه های  مزیت ترین  با  از  یکی  عنوان  به 
که باید به صورت هلدینگ فعالیت  ح است  کشور مطر
تعدد  وجود  با  نیز  صمت  وزارت  و  دهد  ادامه  را  خود 
که هر روز دامنه شکایت به سمت  فروشگاه های بزرگ 
وزارت صمت در حال افزایش است، از این برنامه های 

کند. اصناف و تبدیل آنها به هلدینگ حمایت 
کید  تا همچنین  ایران  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نائب 
مکانیزه  صندوق های  زمینه  در  امیدواریم  کرد: 
زودتر  چه  هر  مالیاتی  امور  سازمان  نیز  فروشگاهی 
از  را  ح  طر این  و  کند  مشخص  را  بخش  این  تکلیف 
کشور  در  تخلف  شناسایی  که  چرا کند  رها  بالتکلیفی 
امروز به ابزارهای نوین الکترونیکی برای فعالیت های 

صنفی غیر مجاز و تخلفات نیازمند است.
کاهش هزینه ها با وجود  جالل الدین محمد شکریه از 
حقوق  سوم  یک  معادل  که  اجتماعی  تامین  نظام 
در  می شود  پرداخت  اجتماعی  تامین  بیمه  به  کارگر 
کنار آن  مقابل رقابت با تولیدات مشابه خارجی و در 
کاالهای قاچاق توان رقابت بخش خصوصی و  وجود 
دولت  و  کرده  سلب  را  ما  کوچک  تولیدی  واحدهای 

کند. در این مسیر می باید با جدیت ورود و حمایت 
اصناف  اتاق  رئیس  نائب  شکریه  محمد  جالل الدین 
اقتصاد  الزمه  را  داخلی  تولیدات  از  حمایت  کشور 
گفت: تولیدکننده های داخلی باید  مقاومتی دانست و 

کنند تا این  کیفیت تالش  کاالهای با نسبت به تولید 
کاالها مورد استقبال مردم قرار بگیرد، مردم در صورت 
تولیدکننده  به  را  فرصت  این  داخلی  کاالهای  خرید 
ایرانی می دهند تا در فرآیندی رقابتی نسبت به ارتقای 
کند. کیفی محصوالت تولیده شده خود تالش  سطح 

خرید  از  پرهیز  به  را  مردم  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
از  گفت: حمایت  و  کرد  کاالی مشابه خارجی تشویق 
اقتصادی  رونق  و  ایجاد شغل  باعث  تولیدات داخلی 
در کشور می شود و واحدهای تولیدی را از ورشکستگی 

نجات می دهد.
کاالهای  برخی  مفقوده  حلقه  را  بازاریابی  شکریه 
کاالهای  از  برخی  کرد:  تصریح  و  دانست  داخلی 
بازار خوبی  از  باال در جهان،  کیفیت  با وجود  داخلی 
دارد،  مناسب  بازاریابی  به  نیاز  که  نیستند  برخوردار 
کشورمان نظیر فرش دستباف  کاال و تولیدات داخلی 
کاالهای مشابه را دارند  که قابلیت رقابت با  و زعفران 
در  توجهی  قابل  سهم  می توانند  مناسب  بازاریابی  با 

کنند. کشور ایفا  صادرات غیرنفتی 
برای  بازاری  به  آزاد  مناطق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیان  شده اند  تبدیل  خارجی  کاالهای  خریدوفروش 
کرد: مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت 
تولیدکنندگان  رایزنی  آن  ایجاد  فلسفه  که  می کنند 
ایرانی با همتایان خارجی است تا از طریق منطقه آزاد 
از  آن، بخشی  کنار  در  و  کنند  را صادر  ایرانی  کاالهای 

کشور از طریق واردات تأمین شود. نیازهای 
گفت: منطقه آزاد تبدیل به  نائب رئیس اتاق اصناف 
که در مقام رقابت  یک بازارچه و تفرجگاه بزرگ شده 
ناعادالنه با بازار درآمده است و با انبوهی از جنسهای 
اقتصاد  و  بازار  به  زدن  ضربه  باعث  خارجی  بیکیفیت 

کشور می شود.
در  باالیی  ظرفیت  از  اصناف  اینکه  بیان  با  شکریه 
بخش  کرد:  تصریح  است  برخوردار  کشورمان  اقتصاد 
مبتنی  آسیا  شرق  کشورهای  اقتصاد  از  توجهی  قابل 
با  و  است  کوچک  بنگاه های  طریق  از  صادرات  بر 
که  بهره گیری از این الگو و با توجه به ظرفیت بالقوهای 
کشورمان وجود دارد می توانیم با افزایش صادرات  در 

کنیم. کمک  کشور  از طریق اصناف به اقتصاد 

کرده است اصناف برای 8 میلیون و 500 هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد 

رقابت ناعادالنه منطقه آزاد با بازار

را در   ابتدایی خود  آموزش دوره  متولد شد. وی  آذر ۱340 در رشت  جالل الدین محمد شکریه در دهم 
مدرسه امید واقع در خیابان بیستون رشت و تحصیالت متوسطه را در دبیرستان شهید بهشتی )شاپور 

کسب نماید. کارشناسی ارشد را نیز  گذراند. شکریه توانست در رشته حقوق مدرک  سابق( 
وی در دوران جوانی و در کنار تحصیالت به کسب وکار پرداخت و مورد اعتماد هم صنفی های خود قرار گرفت، 
کوتاهی نیز به عنوان رئیس اتاق اصناف  گردد و پس از مدت  او توانست رئیس صنف شیشه شهرستان رشت 
ح  که طر کشور در حالی آغاز شد  گیالن برگزیده شد. در سال ۱383 اولین دوره فعالیت اتاق اصناف  مرکز 
ح و به مدت هفت سال در رشت به صورت آزمایشی اجرا شده بود. اولیه اش، پیش از آن توسط وی مطر
شکریه با بیش از 3۵ سال فعالیت در عرصه های مختلف اجتماعی و صنفی برای هفت دوره متوالی به عنوان 
کشور برگزیده شد.  گیالن و همچنین هفت دوره به عنوان نائب رئیس اتاق اصناف  رئیس اتاق اصناف مرکز 
کاندیدا  رشت  شهر  شورای  دوره  آخرین  در  و  اجتماعی  عرصه  در  بار  یک  صنفی  فعالیت های  بر  عالوه  او 
گرفت، اما پس از حدود یک سال عضویت در شورای شهر رشت به  که مورد اعتماد مردم رشت قرار  گردید 

علت قوانین مجلس از این سمت استعفاء داد.



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 31شماره 11 . آذر ماه نودوهشت

بنگاه های  از  حمایت  با  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ایجاد  شغل  میلیون  یک  کم  دست  می تواند  کوچک 
کشورمان یک واحد صنفی به ازای  کرد: در  کند بیان 
گرفتن  که این آمار بدون در نظر  هر 25 نفر وجود دارد 

فروشگاه های بزرگ است.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با اذعان به اینکه بخش 
از  کشورمان  بانک های  مالی  گردش  از  توجهی  قابل 
گفت: این نشان  پس اندازهای اصناف تامین می شود 
کشور دارد، اصناف  از نقش پررنگ اصناف در اقتصاد 
گیرد  که مورد حمایت بیشتر مسئولین قرار  در صورتی 

کشور است. محرکی برای پویایی اقتصاد 
شهرک های  در  زمین  گذاری  وا اینکه  به  اشاره  با  وی 
صنعتی به اصناف در هاله ای از ابهام قرار دارد، اضافه 
کرد: این زمین ها با قیمت بسیار پایین باید به اصناف 
که می تواند بسیاری از صنوف آالینده  تعلق بگیرد؛ چرا
کند  صوتی و زیست محیطی را سامان داده و هدایت 

تا در این شهرک ها مستقر شوند.
از  صنفی  واحدهای  امیدواریم  اینکه  بیان  با  شکریه 
شوند،  برخوردار  صنعتی  واحدهای  مشابه  مزایای 
کاهش  نظیر  مزایایی  از  صنوف  متأسفانه  کرد:  اظهار 

هزینه های برق و مانند آن برخوردار نیستند.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه قاچاق 
تولیدی  واحدهای  ورشکستگی  اصلی  عامل  کاال 
تنگ  باعث  قاچاق  کاالی  بی رویه  ورود  افزود:  است 
ورشکستگی  و  شده  ایرانی  کاالهای  بر  عرصه  شدن 

واحدهای تولیدی را درپی داشته است.
کاال  قاچاق  با  مبارزه  قوانین  اینکه  بیان  با  وی 
کرد: دولت باید تمام اهتمام  بازدارنده نیست تصریح 
کاالی قاچاق با بستن  خود را برای جلوگیری از ورود 
کار بندد و از طرفی قانون مبارزه  مبادی غیرقانونی به 
و  نیست  برخوردار  کافی  بازدارندگی  از  کاال  قاچاق  با 

نیاز به بازنگری اساسی دارد.
تنفس  زمان  و  رقمی  تک  بانکی  تسهیالت  شکریه 
مناسب را راهکاری مناسب برای حمایت از واحدهای 
و  کار  قانون  افزود:  و  دانست  دولت  سوی  از  تولیدی 
سوی  از  اساسی  بازنگری  به  نیاز  اجتماعی  تأمین 
در  دولت  کمک  مشمول  شغلی  رسته  و  دارد  دولت 

تأمین اجتماعی باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بخش عظیمی از سرمایه نظام بانکی 
گفت:  است  اصناف  کوچک  پساندازهای  از  کشور 
و  کوچک  بنگاه های  عظیم  نقش  نشاندهنده  این 
گردش مالی در  واحدهای صنفی در اقتصاد و افزایش 
گوهر صیقل خورده  کشور است، اما از این  بانک های 

استفاده الزم نمی شود.
اینکه  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
سرمایه گذاری در بخش اشتغال اصناف از سوی دولت 
کاهش می دهد بیان  بسیاری از معضالت اجتماعی را 
فرهنگی  ناهنجاری های  از  توجهی  قابل  بخش  کرد: 
است،  جوانان  بیکاری  از  ناشی  اجتماعی  مفاسد  و 
خدمت  در  بانکی  نظام  کردن  برخط  طریق  از  دولت 
کمک شایانی به اصناف انجام  نظام تولیدی می تواند 
جذب  برای  کارفرمایان  انگیزه  افزایش  باعث  و  دهد 

کارگران بیشتر شود.
شکریه با اذعان به اینکه باید تفکرات و نحوه مدیریت 
کرد: تغییر  ما با توجه به شرایط جدید بهروز شود بیان 
برخط  و  الکترونیک  تجارت  به  فعلی  شکل  از  تجارت 
جدید  شرایط  تشخیص  و  درک  با  تا  می شود  موجب 
تنها  این  و  کنیم  ایجاد  تغییر  خود  مدیریت  نحوه  در 
وظیفه دولت نیست و واحدهای صنفی خود نیز باید 

کنند. به این امر ورود 
کشور  در  اصناف  اتاق   ۴00 وجود  به  اشاره  با  وی 
عمده فروش های  تا  هستیم  این  دنبال  به  ما  گفت: 
که درخطر آتش سوزی و ریزش هستند در  داخل بازار 
اصنافی  اتاق  تنها  شهرک های صنعتی مستقر شوند، 
که پیش از جریان پالسکو با آتشنشانی قرارداد امضاء 

گیالن بود. کرد اتاق اصناف 
معضالت  از  یکی  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
خارجی  برند  خرید  به  مردم  تمایل  را  کشور  ک  پوشا
خوب  تولیدی های  از  بسیاری  گفت:  و  دانست 

برندهای  از  خود  محصوالت  فروش  برای  کشورمان 
که  می کنند  استفاده  خود  تولیدات  روی  بر  خارجی 
است،  کشورمان  مردم  برای  آزاردهنده  تفاخری  این 
کاالی ایرانی نقش بی بدیلی  فرهنگ سازی استفاده از 

در استفاده مردم از تولیدات داخلی دارد.
بهطور  و  اصناف  گفت:  کشور  اصناف  رئیساتاق  نایب 
به  مالیاتی  بازدارنده  قوانین  از  خصوصی  بخش  کلی 
شکریه  محمد  لدین  جالال دیده اند.  آسیب  شدت 
را  فعلی  شرایط  در  مالیاتی  بازدارنده  قوانین  اصالح 
امری ضروری دانست و اظهار داشت: برخی از قوانین 
باشد، همانند  اقتصاد  نفع  به  اینکه  مالیاتی به جای 
یک اهرم بازدارنده عمل می کنند، به طوری که بخش 
شدت  به  موضوع  این  از  اصناف  به ویژه  خصوصی 

آسیب دیده اند.
کشور عدم بهره وری  ابراز داشت: مشکل اصناف  وی 
و عدم استفاده مطلوب و به جا از ظرفیت موجود در 
توسعه،  برنامه های  تنظیم  فرآیند  در  زیرا  است  آنها 
خصوصی  بخش  به  خوبی  و  مناسب  نگاه  دولت 

نداشته و آنها را مشارکت نمی دهد.
کشور در دست اصناف  وی از وجود یک ششم سرمایه 
گفت و با بیان اینکه باید از  و واحدهای صنفی سخن 
این ظرفیت و توانمندی برای توسعه و اعتالی اقتصاد 
که  اقدامی  بهترین  افزود:  شود  استفاده  بیشتر  کشور 
انجام  اصناف  برای  می توانند  مجریه  و  مقننه  قوای 
دهند تدوین قوانین تسهیل کننده و پرهیز از تصویب 

قوانین بازدارنده است.
در  اینکه  بیان  با  گیالن  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
مشاغل  بتوانند  اصناف  گر  ا اقتصادی  حاضر  شرایط 
داشت:  اظهار  کرده اند  هنر  کنند،  حفظ  را  خود 
متوسط  و  بزرگ  صنایع  با  صنوف  همبستگی  ایجاد 
وزارت  انتظار داریم  که  نظر می رسد  به  امری ضروری 
اقدام  آن  انجام  به  نسبت  تجارت  و  معدن  صنعت، 

کرده و برنامه مربوط به آن تدوین شود.
نگاه  کوچک،  صنایع  به  نگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  از  اختالطی  به  نگاه  و  بزرگ  و  سنگین  صنایع  به 
به  اقتصادی  فعالیت های  درست  مسیر  حوزه  دو 
سمت توسعه را روشن می کند اما در حال حاضر هیچ 

شیوه نامه های در این رابطه وجود ندارد.
قوانین جدید  کشور تدوین  اتاق اصناف  رئیس  نایب 
دستورالعمل های  و  قوانین  تدوین  از  جلوگیری  و 
و  دانست  ضروری  امری  را  ضداشتغال  و  ضدتولید 
خصوصی  بخش  معضالت  و  مشکالت  کرد:  عنوان 
نیست  استانی  و  است  ملی  مشکلی  کشور  اصناف  و 
کالن  سطوح  در  ذیربط  دستگاه های  باید  بنابراین 

کنند. برای رفع آن مشارکت 
ایجاد  برای  صنفی  واحدهای  اینکه  بیان  با  شکریه 
هیچ گاه  کشور،  مولد  اشتغال  از  سزایی  به  سهم 
کرد:  تصریح  نکرده اند،  تحمیل  دولت  به  را  هزینه ای 
چرخش میزان قابل توجهی از پول و سرمایه در نظام 
صنفی  واحدهای  عهده  بر  کشور  بانکی  غیر  و  بانکی 
بزرگ  و جایگاه واالی خانواده  اهمیت  از  این  و  است 

اصناف حکایت دارد.

ایجاد همبستگی صنوف با صنایع بزرگ 
و متوسط امری ضروری به نظر می رسد 
که انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و 
کند. تجارت نسبت به انجام آن اقدام 

کیفیت باال  کاالهای داخلی با وجود  برخی از 
که  در جهان، از بازار خوبی برخوردار نیستند 

کاال و تولیدات  نیاز به بازاریابی مناسب دارد، 
کشورمان نظیر فرش دستباف و  داخلی 

کاالهای مشابه را  که قابلیت رقابت با  زعفران 
دارند با بازاریابی مناسب می توانند سهم قابل 

کنند کشور ایفا  توجهی در صادرات غیرنفتی 
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یادبود اصناف
یاد و یادبود درگذشتگان اصناف مشهد

اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان الستیک 
مرحوم سـید مهدی غفاریان تربتی مجاور: در دی ماه سـال 1315 در شـهر مشـهد 
متولـد شـد، از بنیانگـذاران اتحادیـه صنـف تعمیـرکاران و فروشـندگان السـتیک بـود، 
جمـع آوری  پیشـگامان  از  داشـت،  برعهـده  را  اتحادیـه  ریاسـت  سـال   30 مـدت  وی 
کمک هـای اعضـاء جهـت خریـد ملـک اتحادیـه بـود. طـی 8 سـال دفـاع  وجوهـات و 
کمک هـای صنفـی و ارسـال بـه مناطـق جنگـی فعالیـت  مقـدس، در امـر جمـع آوری 
کـه همـه سـاله اقدام بـه برگزاری  داشـت. از دوسـتداران و پیـروان ائمـه اطهـار)ع( بـود 
مراسـم جشـن و سـرور در مجتمع بیت الرقیه )س( می نمود. او خود عضو هیأت امنا 
و از مؤسسـین مجتمـع بیت الرقیـه )س( بـود. در مهرمـاه 1392 دعـوت حق را لبیک و 

گرامـی! گفـت. روحـش شـاد و یـادش  دارفانـی را وداع 

اتحادیه صنف تابلو سازان
متولـد  مشـهد  در   1315 سـال  در  مرویـان:  زاده  اسـماعیل  احمـد  حـاج  مرحـوم 
واقـع در میـدان طبرسـی مشـهد وارد عرصـه  شـد، وی در سـال 13۴0 در مغـازه ای 
هنـر تابلونویسـی شـد و از سـال 1358 بـا تشـکیل شـوراهای صنفـی بعنـوان یکـی از 
اعضـای ایـن شـورا انتخـاب و صنـف هنرمنـد تابلوسـازان را پایه گـذاری نمـود. او عـالوه 
بـر فعالیـت در حـوزه تابلوسـازی بعنـوان هنرمنـد در زمینـه نقاشـی رنـگ روغـن نیـز 
کنـون از اسـاتید  کـه هـم ا فعالیـت داشـت. بسـیاری از هنرمنـدان صنـف تابلوسـازی 
گردان ایـن بـزرگ مـرد در عرصـه هنـر و اخـالق  در ایـن حرفـه محسـوب می گردنـد از شـا
گرامی! می باشند. وی در سال1385 دیده از جهان فروبست. روحش شاد و یادش 

ک مشهد  اتحادیه صنف فروشندگان پوشا
مرحـوم محمـود حسـین پـور حجـار: در پنجـم خردادمـاه 1302 در مشـهد دیـده بـه 
کـه پـدرش سـنگ تـراش بـود، پسـوند حجـار در ادامـه  گشـود. بـه جهـت ایـن  جهـان 
سـخت  بـود.  اطمینـان  ک  پوشـا مجموعـه  گـذار  بنیـان  شـد.  گذاشـته  اش  فامیلـی 
گردان  کوشـی و صداقـت را از پـدرش بـه ارث بـرده بـود، نـگاه انسـان دوسـتانه و شـا
گرفتنـد؛ از او یـک الگـو  کـه در مکتـب او خیاطـی و منـش زندگـی انسـانی فـرا  زیـادی 
اتفـاق  مشـهد  ارگ  خیابـان  در   1332 سـال  در  او  خانـه  خیـاط  تاسـیس  سـاخت. 
ک می تـوان  کـه تـداوم راه او را در موفقیـت برنـد اطمینـان در سـطح بـازار پوشـا افتـاد، 

گرامـی! مشـاهده نمـود. روحـش شـاد و یـادش 

اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی
پذیرایـی  تاالرهـای  صنـف  پیشکسـوتان  از  بخارایـی:  مهاجـری  کاظـم  مرحـوم 
محسـوب می شـود،در سـال 1301 متولـد شـد، وی اولیـن تـاالر پذیرایـی مشـهد را بـه 
کـرد. در سـال 135۷ فعالیـت رسـمی خـود را بـا دریافـت اولیـن  نـام داریـوش تأسـیس 
کـرد. او در سـال 1389 چشـم از جهـان فروبسـت. روحـش  کسـب خـود آغـاز  پروانـه 

گرامـی! شـاد و یـادش 

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

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






