
فان مع العسر یسری/ بعد از هر سختی آسانی است.
مــا انســان ها در طــول دوران عمــر دنیــوی در مقاطــع زیــادی بــا مشــکالت و نامالیمــات زندگــی روبــه رو 
گرفتاری هــا  کــه بعــد از ایــن  کالم الهــی، بشــارت داده اســت  هســتیم ولــی خداونــد رحمــان در قــرآن و 
و مشــکالت، قطعــا آرامــش و راحتــی حاصــل خواهــد شــد. امیــدوارم بــا فــرا رســیدن بهــار، موســم 
ــان  ــروردگار مهرب ــد و پ ــورم باش کش ــردم  ــه دل م ــه خان ــاط ب ــوت نش ــم دع ــا و موس ــار غم ه زدودن غب

گســترده تر و شــادمانی را بــه دل هــای مؤمنــان هدیــه دهــد. ســفره بهــار را 

کرونا +ویژه نامه نوروزی با عطر و بوی 
+گفت وگوهای ویژه نوروز

 به پیشواز سال  به پیشواز سال 13991399
به امید سالی بهتر برای اصنافبه امید سالی بهتر برای اصناف





ماهنامه اتاق اصناف مشهد  
سال�دوم.�شماره�12.�بهمن�و�اسفند�نودوهشت�

صاحب�امتیاز:�اتاق�اصناف�مشهد�
مدیرمسئول:�محمود�بنانژاد�مشهدی�

سردبیر:�هادی�مخملی�
دبیر�اجرایی:�سید�جمال�کاظمی�
دبیر�تحریریه:�زهرا�امیری�محتشم�

هیئت�تحریریه:�میترا�عبداللهی�/�زهرا�امیری�محتشم
اعضای� و� رئیسه� هیئت� سیاست�گذاری:� شورای�

کمیسون�های�اتاق�اصناف�مشهد

داستان جلد  
فان مع العسر یسری

بعد از هر سختی آسانی است.
 مــا انســان ها در طــول دوران عمــر دنیــوی در مقاطــع 
زیــادی بــا مشــکالت و نامالیمــات زندگــی روبه رو هســتیم 
کالم الهــی، بشــارت  ولــی خداونــد رحمــان در قــرآن و 
گرفتاری هــا و مشــکالت،  ایــن  از  بعــد  کــه  اســت  داده 

قطعــا آرامــش و راحتــی حاصــل خواهــد شــد...

 

زق است حافظ، قلم شاه جهان ُمقّسم ر
از بهـــر معیشـــت مکـــن اندیشـــه باطـــل

با ما در ارتباط باشید  
نقد،�نظر،�پیشنهادات،�مقاالت�و�خبرهای�خود�را�از�

راهای�زیر�با�ما�در�میان�بگذارید.�
نشانی� 

مشهد،�بلوار�سازمان�آب،�بین�شهید�صادقی��13و�15
شماره�تماس�اتاق�اصناف�مشهد� 

051-31730
شماره�تماس�روابط�عمومی� 

051-31730150
وب�سایت� 

www. asnaf. mhd. ir
پست�الکترونیک� 

@asnaf_mhd. ir
مدیریت�هنری�و�فنی� 

0915804801 1 آفرینش�های�هنری�دادار 
 

لد
ج
یر
صو
ت

طلوع مولود کعبه امام علی ؟ع؟ 
و روز مرد گرامی باد

ن
می
اال
ح�
رو
ن�
س
ح
ر:�
اث

فهرست مطالب این شماره  

 
2 یادداشت�مدیرمسئول/�به�یاد�سردار�سپهبد�شهید�حاج�قاسم�سلیمانی 

 
3 یادداشت�سردبیر/�مدیریت�جهادی،�حکومت�بر�قلب�ها 

 
4 گزارش/�درخواست�تاکسی�تلفنی�ها�مبنی�بر�سهیم�بودن�در�بنزین�یارانه�ای 

 
5 خبر/�تعطیلی�موقت�یا�کاهش�ساعت�کار�برای�اصناف�مشهد 

 
6 گزارش/�انبار�و�برق،�گلوگاه�های�حریق�در�صنوف 

 
8 صادرات/�صادرات�گل�رز�به�عشق�آباد 

 
10 روایت/�دغدغه�های�اتحادیه�صنف�گیاهان�دارویی�از�بروز�برخی�تخلفات 

 
12 گفت�وگو/�گفت�وگو�با�احد�قدس�از�پیشکسوتان�پارچه�فروشی�مشهد 

 
14 خبرخوب/�آئین�نامه�تشویق�صادرکنندگان�نمونه 

 
16 نمایشگاه/�عرض�اندام�برندهای�ایرانی�در�نمایشگاه�لوازم�خانگی 

 
18 تنظیم�بازار/�کمترین�قیمت�گوشت�گوسفند�در�کشور�مربوط�به�خراسان�رضوی�است 

 
19 بیانیه/�شهادت�هنر�مردان�خداست 

 
20 پیشخوان/�تفاوت�های�موجود�میان�مناطق�روستایی�از�حیث�سطح�برخورداری�آن�ها�از�امکانات 

 
22 پیشخوان/�بررسی�نوسانات�قیمت�اقالم�اساسی�در�سال�98 

 
24 فرادید/�معضل�صدور�شناسه�کاال�برای�لوازم�خانگی�خارجی 

 
26 تیترهای�خبری/�نگاهی�به�اخبار�اتاق�اصناف�در��رسانه�های�کشور 

 
28 گزارش�تصویری 

 
30 خبر/�رییس�اتاق�اصناف:�در�حال�ارزیابی�پیشنهادات�شهرداری�برای�برج�هستیم 

 
32 گزارش/�چرخه�معیوب�عرضه�الستیک�با�وجود�واسطه�ها 

 
33 نرخنامه/�اتحادیه�صنف�تعمیرکاران�و�فروشندگان�الستیک�مشهد�مقدس 

 
34 همسایه/�گفت�وگو�با�سید�علی�میرحسینی؛�رئیس�اتاق�اصناف�زاهدان 

 
36 کروناویروس/�شرح�رعایت�مواد�پیشگیرانه�از�کرونا�توسط�صنوف 

 
40 انتخابات/�اتحادیه�های�تحت�پوشش�اتاق�اصناف�مشهد 

 
42 آموزش/�معرفی�سامانه�آموزش�مجازی�اتاق�اصناف 

 
43 ویژه�نامه�نوروزی/�پیام�تبریک�نوروزی�رئیس�اتاق�اصناف�مشهد 

 
44 گپ�نوروزی/�گفت�وگوی�ویژه�نوروز�با�روسای�اتاق�اصناف�مشهد 

 
50 مشهدگردی/�اماکن�دیدنی�مشهد�را�می�شناسید؟ 

 
55 دلنوشته/�برای�سال�نو�دل�های�تان�را�خانه�تکانی�کنید 

 
56 گزارش�نوروزی/�سالمتی�مهم�ترین�سین�هفت�سین�نوروز�99 

 
58 گپ�عیدانه/�از�سکوت�تا�رکود�در�بازار�نوروزی 

 
62 گزارش/�اصناف�در�پازل�استقبال�از�بهار�و�سایه�ترس�از�کرونا 

 
64 یادبود�اصناف/�یاد�و�یادبود�درگذشتگان�اصناف�مشهد 

 



شماره 12 . بهمن و اسفند نودوهشت 2 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

یادداشت مدیرمسئول

مقـــام معظـــم رهبـــری: جهـــاد او جهـــاد بزرگـــی بـــود و خداونـــد سرآغاز
نعمـــت  ایـــن  داد.  قـــرار  بزرگـــی  شـــهادت  را  او  شـــهادت  نیـــز 
گـــوارا باشـــد.  کـــه شایســـته آن بـــود،  عظیـــم بـــر حـــاج قاســـم 
می رســـید.  شـــهادت  بـــه  همین جـــور  بایـــد  قاســـم  حـــاج 

استیو جابز: 
که زمان محدود  یادمان باشد 

کردن  است، پس زمانمان را با زندگی 
در زندگی دیگران هدر ندهیم. 

Steve
JobS

در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با 
خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود 
را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند، و 
بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد 
)سوره احزاب آیه ۲۳( و پیمان خود ندادند. 
 ۱۳۹۸ دی ماه   ۱۳ روز  در  اسالم  پرافتخار  و  بزرگ  سردار 
آسمانی شد. سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در 
میدان های مبارزه و سال ها آرزوی شهادت در راه خدا، 
سرانجام سردار دل ها را به این مقام واال رسانید و خون 

کش بدست آمریکای جنایتکار بر زمین ریخته شد.  پا
محبوب  چهره های  از  سلیمانی،  قاسم  سردار  شهید 
شناخته  جهانی  ظلم  با  مبارزه  نماد  و  اسالمی  انقالب 
کشور، عزت اسالم و مظلومان جهان را در  که سال ها در مسیر دفاع از  شده بود 

کرد.  سر داشت و عمر پربار خود را صرف مبارزه با ظالمان 
که شاهد بودیم، شهادت این شهید واال مقام موجی از خشم و نفرت  همانطور 
را در میان ملت ایران، مسلمانان و آزادگان جهان به همراه آورد، به راستی چه 

که لقب سردار دل ها برازنده او شد.  رازی در این محبوبیت نهفته است 
گی های اخالقی بارزی بود که قلب دوستدارانش  این اسطوره آسمانی دارای ویژ
را به طپش وا میداشت، موجی از اخالص، تقوی، والیتمداری و مردم داری در 
سخنانش مشهود بود. خدمات مخلصانه سردار سلیمانی به انقالب و مردم در 
گی های  طول چهل سال گذشته بر کسی پوشیده نیست، شخصیت واالی او با ویژ
شود.  دنیا  مردم  از  بسیاری  دل های  محبوب  تا  شد  باعث  برجسته  اخالقی 
او با توجه به اولویتش در دفاع از مظلوم، برای مردم اسطوره به تمام معناست 
که نسبت به او و شخصیت بزرگ و انسانیش به شناخت  و این وظیفه ماست 
بیشتری دست یافته تا بتوانیم افتخاراتش را به نسل های آینده منتقل نماییم. 
که ما نسبت  این است  بنابراین همیشه مدیون خون شهدا هستیم و اصل 
به شهدای عزیز و به ویژه شهید بزرگوار سردار سلیمانی مسئول هستیم و باید 
که در مورد آنها به چه شناختی دست یافته ایم، اینکه مرد  همواره بیاندیشیم 
خوبی بود، وطن پرست، والیی و پشتیبان نظام بود، کفایت نمی کند، ما باید به 
که فردای قیامت شرمنده نباشیم، عالوه براینکه به شناخت  کنیم  شکلی عمل 
روشنگری  راستای  در  می رسیم،  سلیمانی  سردار  سپهبد  شهید  از  منطقی 
کس  انتشاراین شناخت اقدام نموده و فراموش نکنیم آن  جوانان نسبت به 
که به این درجه از عنایت الهی  کرده،  که به شهادت می رسد، شهیدگونه زندگی 
نائل گشته است و برماست تا با الگو گرفتن از کردار و رفتارش راه او را ادامه دهیم. 

رویش سپید باد و شهادت، مبارکش!

آمد بهارِ  جان ها ای شاخ ِ تر به رقص آ
چون یوسف اندر آمد، مصر و شکر! به رقص آ

ای شاهِ  عشق پرور مانندِ  شیرِ  مادر
ای شیر! جوش در رو. جانِ  پدر به رقص آ

گوی دررسیدی چوگانِ  زلف دیدی، چون 
از پا و سر بریدی. بی پا و سر به رقص آ

که: چونی؟ تیغی به دست، خونی. آمد مرا 
گفتا: نه! شر! به رقص آ که خیر است!  گفتم بیا 

خِ  او چو باران از عشق، تاج داران در چر
کمر به رقص آ آن جا قبا چه باشد؟ ای خوش 

گشته! بر تو فنا نبشته ای مستِ  هست 
رقعه ی فنا رسیده. بهرِ  سفر به رقص آ

به یاد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق
اصناف مشهد
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یادداشت سردبیر

بنیان گذار انقالب اسالمی ایران: 
که بشـــود با پیروزی  شـــهادت در راه خدا مســـئله ای نیست 
در صحنه هـــای نبـــرد مقایســـه شـــود، مقـــام شـــهادت خود 
اســـت.  معنویـــت  عالـــم  در  ســـلوک  و  ســـیر  و  بندگـــی  اوج 

ضرب المثل مدیریتی:
بشکه ی خالی بلندترین صدا را ایجاد می کند. 

تفسیر: هیاهو و ادعای زیاد نشان از تهی بودن دارد. 

در دست، جامِ  باده آمد ُبت ام پیاده
گر نیستی تو ماده، ز آن شاهِ  نر به رقص آ

پایانِ  جنگ آمد. آوازِ  چنگ آمد
یوسف ِز چاه آمد. ای بی هنر! به رقص آ

تا چند وعده باشد؟ و این َسر به سجده باشد؟
م بُبرده باشد رنگ و اثر؟ به رقص آ

َ
هجر ا

گوید مرا فالنی: کی باشد آن زمانی، 
ک ای بی خبر! فنا شو! ای باخبر! به رقص آ

طاووسِ  ما درآید و آن رنگ ها برآید
غِ  جان سراید: بی بال و پر به رقص آ با مر

م، دید از مسیح، مرهم
َ
کرانِ  عال کور و 

کر! به رقص آ کور و  ک ای  گفته مسیحِ  مریم: 

مخدوم، شمسِ  دین است. تبریز رشکِ  چین است
اندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقص آ

جالل الدین محّمد بلخی
مولوی/دیوان شمس

راهبری  در  اهتمام  و  سیاستگذاری  در  مدیران  نقش 
ویژه  نقش  باید  جهادی  مدیریت  بر  مبتنی  برنامه های 
کشور  مدیران  مسئولیتی  عرصه های  همه  استراتژی  و 
و  اقتصادی  اجتماعی،  شرایط  است  بدیهی  باشد، 
با پیچیدگی محیطی و تغییرات شتابان  کشور  سیاسی 
منطقه ای و جهانی روبه روست و این موضوع حساسیت 
کارزار جهادی و مقاومت  حضور مدیران در میدان عمل، 

در مقابل دشمن را دوچندان می کند. 
نسخه  و  بخش  اثر  مدیریت  یک  جهادی،  مدیریت 
سیاستگذاری  و  رسالت  انجام  در  مدیران  شفابخش 
در  مقاوم سازی  است،  جامعه  مشکالت  رفع  برای 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم ها 

و تحرکات دشمن از اصول بنیادین این رسالت است. 
پیش  در  و  جهادی  مدیریت  مسئله  خود  فرمایشات  در  انقالب  معظم  رهبر 
را  آن  و  کید  تأ را  نظام  مسئوالن  سوی  از  مطلوب  مدیریتی  الگوی  این  گرفتن 
دیگر  فرازی  در  و  نمودند  ح  مطر جامعه  مسائل  حل  برای  راهکاری  عنوان  به 
کار و تالش با نیت الهی  گر مدیریت جهادی یا همان  از سخنانشان فرمودند ا
شرایط  در  کشور  مشکالت  باشد،  کم  حا جامعه  در  درایت  و  علم  بر  مبتنی  و 
حل  قابل  دیگر  شرایط  در  جهانی  قدرت های  خباثت آمیز  فشارهای  و  کنونی 
کار جهادی یعنی از موانع  کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.  است و 
کوچک را بزرگ ندیدن، مدیریت جهادی سبب اعتماد و  کردن و موانع  عبور 
باالبردن روحیه همکاری و ایثار و افزایش همکاری در بین یکایک افراد شده و 

باعث ارتقاء، ثبات و پایداری جامعه است. 
و  جهاد  فعالیت های  مقدس  دفاع  سال   ۸ و  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  از 
سپاه پاسداران روحیه و فرهنگ جهادی است. در حقیقت فرهنگ جهادی 
جامعه  در  است.  جهادی  مدیریت  نام  به  مدیریت  از  جدیدی  نوع  زیربناء 
و  رزمندگان  زندگی  مسئوالن  و  مدیران  است،  ارزشمند  و  زیبا  چقدر  کنونی 
شهید  سپهبد  دل ها  سردار  زندگی  سیر  باالخص  جنگ  جبهه های  سرداران 
قاسم سلیمانی را مد نظر قرار داده و به زندگی این شهید واال مقام و بزرگ مرام 
به عنوان یک مدیر جهادی و قهرمان ملی توجه نموده و صفات بی بدیل او را 
کار و تالش مضاعف، توکل بر خدا و ساده زیستی، وطن پرستی، دفاع  همچون 
در  بود،  جاری  باعزتش  حیات  طول  در  مداوم  به طور  که  را  ارضی  تمامیت  از 
مسئولیت خودبه عنوان الگوی مدیریتی سرلوحه قرار داده و تنها رضایت ذات 

اقدس الهی را در نظر داشته باشند. 
که زندگی این شهید عزیز به راستی رمز حکومت برقلب هاست.  فراموش نکنیم 

مدیریت جهادی، حکومت بر قلب ها 

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف
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گزارش
این شماره: کرایه تاکسی تلفنی ها

کرایه   خ  ح سهمیه بندی بنزین، نر پس از اجرای طر
کسی تلفنی در مشهد افزایش یافت و تصور عموم  تا
خ شده  گرانی بنزین باعث افزایش این نر که  بر این بود 
که رییس اتحادیه این موضوع را رد می کند.  در حالی 

از بامداد  شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
جمعه ۲۴ آبان ماه امسال بنزین را برای تمام وسایل 
این تصمیم، شرکت  کرد. در پی  نقلیه سهمیه بندی 
اطالعیه ای  صدور  با  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
قیمت بنزین معمولی سهمیه ای را هر لیتر هزار و ۵۰۰ 
تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای را هر لیتر 

کرد.  سه هزار تومان اعالم 

در  مشهد  کرایه  سواری  خودرو  صنف  اتحادیه  رییس 
کسی  خ کرایه تا این باره به خبرنگار ایرنا گفت: افزایش نر
نظارت  کمیسیون  مصوبه  اجرای  به  مربوط  تلفنی  
از  بعد  که  بوده  امسال  ماه  مرداد  پنجم  در  اصناف  بر 
سهمیه بندی بنزین در آبان ماه به اجرا درآمده است. 
مصوبه  این  براساس  افزود:  محمودیان  مجید  سید 
با  تومان   ۵۰۰ و  هزار  سه  تلفنی   کسی  تا ورودی  خ  نر
یک  کامل  توقف  و  تومان   ۷۸۶ کیلومتر  هر  احتساب 
که در مرداد ماه به  ساعته ۹ هزار و ۲۵۰ تومان است 

کسی تلفنی شهر مشهد ابالغ شد.  کز تا مرا
به  تلفنی  کسی  تا کز  مرا صاحبان  داد:  ادامه  وی 

"اسنپ"  مانند  اینترنتی  کسی های  تا با  رقابت  دلیل 
این  داشتند،  پایین تری  کرایه  خ  نر که  "تپ سی"  و 
خ های  نر مشتری  حفظ  برای  و  نکرده  اجرا  را  مصوبه 
مشتری های  به  تعبیری  به  یا  ندادند  افزایش  را  خود 

خود "تخفیف" دادند. 
ح  طر اینکه  تا  داشت  ادامه  رویه  این  گفت:  وی 
گران شد  سهمیه بندی بنزین اجرا و این فرآورده نفتی 
کسی تلفنی این شهر اعالم  کز تا که متعاقب آن به مرا
کرایه خود را افزایش دهند فقط  خ  گر بخواهند نر شد ا
کمیسیون نظارت  خ مصوبه  مجاز هستند براساس نر

کنند.  بر اصناف در مرداد ماه امسال عمل 
مشهد  کرایه  سواری  خودرو  صنف  اتحادیه  رییس 
کسی تلفنی مشهد از آذر  کز تا افزود: در این راستا، مرا
کرده  ماه امسال تخفیفات خود را برای مشتری حذف 
خ مصوب مرداد ماه محاسبه  نر براساس  را  کرایه ها  و 
کرایه  خ  کنند نر کردند، این مهم باعث شد مردم تصور 

خ بنزین بوده است.  کسی تلفنی متاثر از افزایش نر تا
ح  طر اجرای  از  پس  داد:  ادامه  محمودیان 
سهمیه بندی بنزین، مسووالن چند مرتبه روش های 
توسط  بنزین  سهمیه  دریافت  برای  مختلف 
"در  گفتند  بار  یک  کردند،  اعالم  تلفنی   کسی های  تا
شبا  "شماره  گفتند  دیگر  بار  کنید"،  نام  ثبت  سایت 
حساب بانکی را از مالکین خودروها بگیرید" و ما همه 

کردیم.  این روش ها را اجرا 
مشهد  کرایه  سواری  خودرو  صنف  اتحادیه  رییس 
افزود: این اتحادیه از هشتم آذرماه امسال لیست های 
کسی های  خود را برای اختصاص سهمیه بنزین به تا
کرده اما  تلفنی به دستگاه های اجرایی مربوطه ارسال 

این  به  سوخت"  "یارانه  عنوان  به  سهمیه ای  کنون  تا
خودروها اختصاص نیافته است. 

کسی های  وی ادامه داد: با اینکه سهمیه بنزین به تا
شده  اعالم  کز  مرا همه  به  نیافته،  اختصاص  تلفنی  
کسی های تلفنی   کرایه تا خ  که هیچ افزایشی در نر است 
عمل  همین گونه  نیز  کز  مرا صاحبان  و  نشود  اعمال 
کرایه خود را افزایش ندادند.  خ های  کرده و هیچ یک نر
که مسووالن قول  محمودیان با اشاره به میزان بنزینی 
گفت:  دادند،  تلفنی  کسی های  تا به  را  آن  اختصاص 
صحبت از اختصاص ۲۰۰ لیتر بنزین برای ۲ دو ماه به 
کسی های تلفنی  است اما این میزان بسیار کم است.  تا
گفته اند بعد از دو ماه و اختصاص  وی افزود: مسووالن 
کسی های  تا برای  پایش  بخش  بنزین،  لیتر   ۲۰۰
میزان  براساس  که  معنا  این  به  می شود  فعال  تلفنی 
سهمیه  می کنند،  جابه جا  را  مسافر  که  کیلومتری 
گر همه  که در این صورت ا بنزین به آنها تعلق می گیرد 
کسی های تلفنی  بخواهند پایش شوند، به مرور این  تا

کسی های اینترنتی می شوند.  خودروها تبدیل به تا
کرایه  سواری  خودرو  صنف  اتحادیه  داد:  ادامه  وی 
مشهد روش دیگری را برای اختصاص سهمیه بنزین 
این  به  است،  داده  پیشنهاد  تلفنی  کسی های  تا به 
اتحادیه،  به  تلفنی  کسی  تا کز  مرا اتصال  با  که  ترتیب 
کیلومتری هر خودرو به اتحادیه اعالم شود تا بر  کارکرد 

این اساس سهمیه بنزین تخصیص یابد. 

گران نکردیم، فقط تخفیف ها را برداشتیم کرایه مشهد:  رئیس اتحادیه صنف خودرو سواری 

کسی تلفنی ها مبنی بر سهیم بودن در بنزین یارانه ای درخواست تا

گر  کسی تلفنی این شهر اعالم شد ا کز تا به مرا
کرایه خود را افزایش دهند فقط مجاز  خ  بخواهند نر
کمیسیون نظارت بر  خ مصوبه  هستند براساس نر
کنند اصناف در مرداد ماه امسال عمل 

کرایه مشهد  اتحادیه صنف خودرو سواری 
روش دیگری را برای اختصاص سهمیه بنزین 

کسی های تلفنی پیشنهاد داده است،  به تا
کسی تلفنی  کز تا که با اتصال مرا به این ترتیب 

کیلومتری هر خودرو به  کارکرد  به اتحادیه، 
اتحادیه اعالم شود تا بر این اساس سهمیه 

بنزین تخصیص یابد

سید مجید محمودیان
رییس اتحادیه صنف
کرایه مشهد خودرو سواری 
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کسی تلفنی ها مصوبه تا
کردند کمیسیون نظارت را اجرا 

مدیر نظارت و بازرسی بر اصناف خراسان رضوی نیز در 
کمیسیون نظارت استان  گفت:  این باره به خبرنگار ما 
کسی های  تا خ  نر افزایش  امسال  ماه  مرداد  دوم  در 
تلفنی  کسی های  تا اما  کرد  مصوب  را  مشهد  تلفنی 
اینکه  و  اینترنتی  کسی های  تا با  رقابت  دلیل  به 
مشتری های خود را از دست ندهند، در آن زمان این 

مصوبه را اجرا نکردند. 
کسی های تلفنی از مرداد  امیر دلداری اظهار داشت: تا
استان  نظارت  کمیسیون  جدید  مصوبه  وجود  با  ماه 
تخفیفاتی  اعمال  به  اقدام  خ،  نر افزایش  بر  مبنی 
از  قبل  تا  را  تخفیفات  این  و  نمودند  کرایه ها  در 

کردند.  سهمیه بندی بنزین اعمال 
گران شد، سهمیه ای  که بنزین  کرد: از زمانی  وی بیان 
اختصاص  تلفنی ها  کسی  تا به  سوختی  ماده  این  از 
به  بنزین  سهمیه  که  است  حالی  در  این  نیافت، 
کسی های اینترنتی براساس پیمایش آنها اختصاص  تا

یافته است. 
رضوی  خراسان  اصناف  بر  بازرسی  و  نظارت  مدیر 
پیمایش  سامانه  باید  نیز  تلفنی  کسی های  تا گفت: 
کنند تا از این طریق به آنها  هوشمند خود را راه اندازی 

گیرد.  سهمیه بنزین تعلق 
سهمیه بندی  اجرای  از  بعد  داشت:  اظهار  دلداری 
محاسبه  در  را  تخفیفات  تلفنی  کسی های  تا بنزین، 
که  نظارت  کمیسیون  مصوب  خ  نر و  برداشته  کرایه 
علت  همین  به  و  کردند  اجرا  را  ماه  مرداد  به  مربوط 
کرایه را افزایش دادند  کسی ها  که تا کردند  گمان  مردم 

خ آنها قانونی است.  در حالی نر

قول اختصاص ۲۰۰ لیتر بنزین 
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
موضوع  گفت:  نیز  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
در  تلفنی   کسی های  تا به  بنزین  سهمیه  تخصیص 
ح  مطر استان  بازار  تنظیم  ستاد  کارگروه  نشست های 
کسی های  از رییس اتحادیه صنف تا و چندین مرتبه 
تلفنی  نیز دعوت به عمل آمده تا مشکالت خود را در 

کند.  ح  نشست ها مطر
سهمیه  اختصاص  برای  افزود:  مقدم  غفوری  علی 
از سوی  این خودروها پیگیری های متعدد  به  بنزین 
صنعت،  وزارت  در  رضوی  خراسان  صنعت  سازمان 
در  اصناف  امور  مرکز  و  گرفته  انجام  تجارت  و  معدن 
وزارتخانه نیز پیگیر این موضوع است و چندین مرتبه 
کسی های تلفنی  را از این سازمان مطالبه کردند.  آمار تا
کز  مرا در  خودرو  هزار   ۱۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  است،  فعال  مشهد  شهر  تلفنی  کسی  تا
این خودروها در مشهد و استان و مشخصات  تعداد 
مختلف آنها به وزارتخانه اعالم شده و این موضوع در 

دست پیگیری است. 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
برای  بود  قرار  وزارتخانه  اعالم  براساس  گفت:  رضوی 
کسی های تلفنی ، در ابتدای  سهمیه بنزین آذر ماه تا
قیمت  مابه التفاوت  لیتر   ۲۰۰ معادل  جاری  ماه  دی 
شماره  به  تومانی  هزار  سه  تا  تومانی   ۱۵۰۰ بنزین 
که آمار آن را از سازمان  حساب صاحبان خودروهایی 

کنند.  کرده بودند، واریز  صنعت استان دریافت 
کنون عملی نشده و  غفوری مقدم افزود: این وعده تا
براساس آخرین اخبار، قرار است این مبلغ ۱۰ دی ماه 

جاری به حساب صاحبان این خودروها واریز شود. 

رئیس اتاق اصناف مشهد:
واحدهای صنفی عرضه کننده

کاالهای اساسی تعطیل نیستند

کرایه مشهد از هشتم آذرماه امسال  اتحادیه صنف خودرو سواری 
کسی های تلفنی  لیست های خود را برای اختصاص سهمیه بنزین به تا
کنون سهمیه ای به  کرده اما تا به دستگاه های اجرایی مربوطه ارسال 
عنوان "یارانه سوخت" به این خودروها اختصاص نیافته است

امیر دلداری
مدیر نظارت و بازرسی
بر اصناف خراسان رضوی

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

رئیس اتاق اصناف مشهد از اعمال محدودیت در  
ساعات فعالیت برخی از اصناف مشهد به لحاظ 
داد.  خبر  اسفند   ۲۶ دوشنبه  روز  از  تردد  کاهش 
محدودیت  بر  کید  تأ با  مشهدی  بنانژاد  محمود 
با مواد غذایی  برخی صنوف غیر مرتبط  فعالیت 
واحدهای  کلیه  داشت:  اظهار  مردم  مایحتاج  و 
که مایحتاج مردم را عرضه می دارند، اعم  صنفی 
از نانوایی ها، سوپرمارکت ها، خواروبار فروشی ها، 
غ،  مر فروشندگان  قرمز،  گوشت  فروشندگان 
وجه  هیچ  به  میوه  و  سبزی  غ،  تخم مر و  ماهی 
ساعات  همه  در  و  نداشته  زمانی  محدودیت 

شبانه روز می توانند فعالیت داشته باشند.
گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد وی  به 
واحدهای  در  کاال  تأمین  زمینه  در  شد:  یادآور 
مردم  و  نداریم  مشکلی  هیچگونه  صنفی 
کاالهای مورد نیاز  اطمینان خاطر داشته باشند، 
در دسترس آنها قرار می گیرد، ضمن اینکه توزیع 
آغاز  بازار  تنظیم  قیمت  با  منجمد  غ  مر و  گوشت 
غ منجمد نیز زیر قیمت مصوب  گردیده و حتی مر

عرضه می گردد.
ستاد  مصوبه  اساس  بر  افزود:  ادامه  در  بنانژاد 
محدودیت  کرونا  بیماری  شیوع  از  پیشگیری 
از جمله  زمانی سایر واحدهای صنفی غیر ضرور 
کیف  ک،  لوازم خانگی، تلفن همراه، رایانه، پوشا
 ۱۰ ساعت  از  شیفت  یک  صورت  به  و...  کفش  و 
بازه  این  در  و  بوده  ظهر  بعداز   ۱۸ لغایت  صبح 

زمانی مجاز به فعالیت می باشند.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران خاطرنشان 
گیم نت ها،  مانند  پرخطر  صنوف  از  برخی  کرد: 
اتومبیل،  نمایشگاه های  پذیرایی،  تاالرهای 
ک هم تعطیل اعالم شدند. مشاورین معامالت امال
بنانژاد ادامه داد: همشهریان عزیز درصورت مواجهه 
متصدیان  توسط  اساسی  کاالهای  عرضه  عدم  با 
گوشت و  واحدهای صنفی به ویژه نانوایی، عرضه 
غ، خوارو بارو میوه می توانند مراتب را به صورت  مر
گذاشته و  شبانه روزی با شماره تلفن ۱۲۴ در میان 
ع  یا به شماره ۳۰۰۰۱۳۴۱۲۴ پیامک نموده تا در اسر

وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. 
روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

خبر
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گزارش
آگاهی از موارد ایمنی در واحدهای صنفی

واحدهای   کارخانه ها،  در  حریق  بروز  شاهد  بارها 
در  تولیدی  و  توزیعی  اقامتی،  مختلف  صنفی 
نتیجه  این حوادث در  که عمده  بوده ایم  سطح شهر 
کافی نسبت به رعایت  گاهی  بی احتیاطی یا نداشتن آ
برای  را  گزافی  هزینه های  و  داده  خ  ر ایمنی  مسایل 

کرده است.  کسب وکار ایجاد  صاحبان 
توجه  و  صنفی  واحدهای  در  ایمنی  موارد  از  گاهی  آ
حوادث  از  بسیاری  بروز  از  می تواند  مسایل  برخی  به 
گوار و خسارت های سنگین برای صنوف جلوگیری  نا
کند و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد آموزش و پیشگیری از حادثه را در اولویت امور 
خود قرار داده و در این زمینه همکاری نزدیکی با اتاق 

اصناف مشهد دارد. 
و  آتش نشانی  سازمان  پیشگیری  و  آموزش  معاون 
خدمات ایمنی شهرداری مشهد به خبرنگار ما در این 
کردیم  گفت: ابتدا از صاحبان صنوف درخواست  باره 
سازمان  این  و  باشند  داشته  بازدیدی  ما  ستاد  از  که 

آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را دارد. 
محمدجواد حیدری افزود: سازمان آتش نشانی مشهد 
از  آموزشی  و  پیشگیرانه  رویکرد  با  تا  دارد  آمادگی  نیز 
زمینه  این  در  باشد،  داشته  بازدید  مختلف  صنوف 
کارگروه  سه  قالب  در  که  شده  تهیه  چک لیست هایی 
اطفای  و  حریق  اعالم  معماری،  کارگروه های  شامل 
حریق به ارباب رجوع آموزش های الزم داده می شود. 

کارگروه به صورت دقیق  وی با بیان اینکه در این سه 
از  پیشگیری  و  آموزش  به  مربوط  امور  انجام  ضوابط 
کل  گفت:  سانحه برای ارباب رجوع مشخص می شود، 
موارد مربوط به رعایت ایمنی به صورت سیستماتیک 

به صنوف اعالم می شود. 

بازدید از ۲5 هزار صنف در سال 97 
سال  در  گفت:  مشهد  آتش نشانی  سازمان  معاون 
گذشته ۲۵ هزار صنف در سطح شهر مشهد مورد بازدید 
بازدیدها  این  در  گرفت،  قرار  آتش نشانی  کارشناسان 
ارایه  آموزشی  چک لیست های  صنوف  صاحبان  به 
کپسول های  شامل  مورد  ساده ترین  از  آن  در  که  شد 
سیستم  به  نیاز  صنوف  اینکه  تا  گرفته  حریق  اطفای 
شد.  توصیه  خیر؛  یا  دارند  اتوماتیک  حریق  اعالم 
صنف  از  که  کارشناسی  هر  داشت:  اظهار  حیدری 
 ۲۰ از  صنفی  واحد  وسعت  به  بسته  می کند،  بازدید 
و  ایمنی  موارد  ارایه  برای  زمان  ساعت  یک  تا  دقیقه 
زمان  واحد  آن  به  خصوص  این  در  الزم  مولفه های 

صرف می کند. 
فرقی  آتش نشانی  کارشناس  برای  کرد:  بیان  وی 
که آن واحد صنفی در چه رسته ای فعالیت  نمی کند 
امسال  ماهه   ۱۰ در  فقط  که  به طوری  باشد،  داشته 
اقامتی،  واحد   ۲۱۹ و  هزار   ۲ آتش نشانی  کارشناسان 
۱۱۳ واحد آموزشی، یک هزار و هشت واحد مسکونی، 

اداری  واحد   ۸۵۸ و  هزار   ۲۳ درمانی،  واحد   ۲۱
واحدهای  به  مربوط  مورد   ۳۰۹ و  هزار  یک  تجاری، 
 ۵۵ ماده  ذیل   ۲۰ بند  موضوع  کمیسیون  مشمول 
و  آموزشی  رویکرد  با  مشهد  در  را  شهرداری ها  قانون 

پیشگیری از سانحه مورد بازدید قرار دادند. 
که  می دهد  نشان  مزبور  آمار  داشت:  اظهار  حیدری 
انسانی  نیروی  کمبود  وجود  با  مشهد  آتش نشانی 
زمانی  در هر  واحدهای صنفی  از همه  بازدید  آمادگی 
که در ساعات بعد از ظهر  از شبانه روز را دارد به طوری 
کارشناسان این سازمان بین ۱۰ تا ۱۲ واحد صنفی  کثر  ا

را بازدید می کنند. 
 ۱۰ در  گفت:  مشهد  آتش نشانی  سازمان  معاون 
کارشناسان  توسط  بازرسی  مورد   ۲۸ امسال  ماهه 
که از  گرفت  آتش نشانی از سطح صنوف مشهد انجام 
گرفته شد به این معنا  ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد تاییدیه الزم 

که این واحدها مجاز به ادامه فعالیت خود هستند. 
وی افزود: براساس مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان، 
که مورد بهره برداری قرار می گیرد باید  هر ساختمانی 
گواهی پایان  گرفتن  کرده و موقع  موارد ایمنی را رعایت 
کار برای ساختمان های مسکونی یا دریافت جواز کسب 
برای صنوف، باید تاییدیه آتش نشانی را داشته باشد. 
بین  که  تعاملی  با  خوشبختانه  داشت:  اظهار  حیدری 
سازمان آتش نشانی و اتاق اصناف مشهد بوجود آمده 
و  آموزش  رویکرد  با  داوطلب  آتش نشان  بحث  است، 

رویکرد سازمان آتش نشانی، آموزش و پیشگیری از بروز سانحه در صنوف است

انبار و برق، گلوگاه های حریق در صنوف

گاهی از موارد ایمنی در واحدهای صنفی می تواند از بروز  آ
کند. سازمان آتش نشانی و خدمات  بسیاری از حوادث جلوگیری 
ایمنی شهرداری مشهد آموزش و پیشگیری از حادثه را در اولویت 
امور خود قرار داده همکاری نزدیکی با اتاق اصناف مشهد دارد
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رییس اتحادیه خیاطان:
کسب دهیم کارگاه های اتباع خارجی جواز  می خواهیم به 

کارگاه های زیرزمینی خیاطی

خ داده در صنوف مربوط  کثر حوادث ر ا
کشی برق می شود، بعضا  کابل  به انبار و 

که مشخص نیست در  انبارهای غیرمجاز 
آنها چه چیزی وجود دارد، دچار حریق 

کابل  می شود یا عدم رعایت موارد ایمنی در 
کشی برق واحد صنفی حادثه می آفریند

گزارش

خراسـان   در  مهاجـر  و  پناهنـده  هـزار   ۳۲۰
خراسـان  اسـاس  ایـن  بـر  دارنـد.  حضـور  رضـوی 
ایـران از حیـث جمعیـت  رضـوی دومیـن اسـتان در 
کـه آنـان برای  پناهنـدگان و مهاجـران خارجـی اسـت 
مختلـف  کسـب وکارهای  در  خـود  زندگـی  گـذران 

دارنـد.  حضـور 
در  هستند  افغانستانی  عمدتا  که  خارجی  اتباع 
کفش و لباس مشغول به  کیف و  رسته های تولیدی 
کار بوده اما یکی از معضالت مهم این بخش فعالیت 
کارگاه های  تعدادی از آنان به صورت غیرمجاز و در 
کسب یا پروانه اشتغال  خانگی بدون داشتن جواز 
مردانه  اتحادیه خیاطان  برای  این وضعیت  است. 
ک مشهد مشکالتی را ایجاد  کنندگان پوشا و تولید 
این  ساماندهی  درصدد  اتحادیه  رییس  و  کرده 
برای  کسب  پروانه  صدور  ضمن  تا  برآمده  کارگاه ها 

آنها بر عملکرد آنان، نیز نظارت داشته باشد. 

و  مردانـه  خیاطـان  صنـف  اتحادیـه  رییـس 
بـه  بـاره  ایـن  در  مشـهد  ک  پوشـا تولیدکننـدگان 
گرفته  گفـت: براسـاس برآورد های انجـام  خبرنـگار مـا 
اتبـاع خارجـی در  بـه  مربـوط  کارگاه  هـزار  از ۲  بیـش 
هسـتند.  لبـاس  دوز  و  دوخـت  مشـغول  خانه هـا 
خیاطـان  صنـف  اتحادیـه  افـزود:  طاهـری  کبـر  علی ا
اتبـاع خارجـی  قبـل شناسـایی  مـاه  از چهـار  مردانـه 
کـه در منـازل و مکان هـای غیررسـمی مشـغول تولیـد 
کـه  داده  قـرار  کار  دسـتور  در  را  هسـتند  ک  پوشـا
کارگاه شناسـایی شـده و بـه آنهـا  کنـون ۶۰۰ تـا ۷۰۰  تا

اسـت.  شـده  داده  اخطـار 
کـه  خارجـی  اتبـاع  وضعیـت  داشـت:  اظهـار  وی 
مشـغول  خانه هـا  در  خانوادگـی  صـورت  بـه  عمومـا 
کار هسـتند، مشـخص نیسـت، مجـوز اشـتغال به  بـه 
وارد  نمی تواننـد  نیـز  اتحادیـه  بازرسـان  و  ندارنـد  کار 
ایـن رو اتحادیـه صنـف خیاطـان  از  خانه هـا شـوند، 
و  نظـارت  کمیسـیون  بـه  نامـه  چندیـن  مردانـه 
کـرده تـا بتوانـد  دادگسـتری خراسـان رضـوی ارسـال 
کـز شـده و  بـا مشـارکت مراجـع قضایـی وارد ایـن مرا

بخشـید.  سـامان  را  فعلـی  وضعیـت 
مثـل  غیرمتعـارف  لباس هـای  کـرد:  اضافـه  وی 
مردانـه  یـا  زنانـه  بخش هـای  در  زاپ دار  شـلوارهای 

خارجـی  اتبـاع  زیرزمینـی  کارگاه هـای  همیـن  در  نیـز 
کارگاه  تولیـد می شـود و بـه سـطح بـازار می آیـد، ۳۰۰ 
تولیـدی شناسـنامه دار ایـن اتحادیـه بـه هیـچ وجـه 

ندارنـد.  غیرمتعـارف  لبـاس  تولیـد 
و  مردانـه  خیاطـان  صنـف  اتحادیـه  رییـس 
اتحادیـه  گفـت:  مشـهد  ک  پوشـا تولیدکننـدگان 
خارجـی  اتبـاع  زیرزمینـی  کارگاه هـای  بـه  دسترسـی 
گمـان مـی رود هرچـه لبـاس در ایـن شـهر  نداشـته و 
نظـارت  آن  بـر  اتحادیـه  می شـود،  عرضـه  و  دوختـه 

نیسـت.  طـور  ایـن  کـه  صورتـی  در  دارد 
طاهـری اظهـار داشـت: هـدف اتحادیـه سـاماندهی 
ک اتبـاع خارجـی اسـت تـا  کارگاه هـای تولیـدی پوشـا
بتوان برای آنها پروانه کسب صادر کرد و این کارگاه ها 
دهنـد.  ادامـه  را  خـود  فعالیـت  قانونـی  صـورت  بـه 
وی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و دادگستری 
خراسان رضوی خواست نسبت به این موضوع وارد 
کارگاه های مربوط به  عمل شده و برای ساماندهی 

کنند.  کمک  اتباع خارجی به این اتحادیه 

رفـاه اجتماعـی  و  کار  تعـاون  کل  اداره  مسـاعدت 
رضـوی  خراسـان 

خراسـان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  کل  مدیـر 
گفت: اتحادیه  رضـوی نیـز در ایـن باره به خبرنگار مـا 
ک به  کنندگان پوشـا صنـف خیاطـان مردانه و تولید 
صـورت مکتـوب تقاضـای خـود مبنـی بـر سـاماندهی 
ح  طـر و  خارجـی  اتبـاع  زیرزمینـی  کارگاه هـای 
کننـد.  ارسـال  کل  اداره  ایـن  بـه  را  نظرشـان  مـورد 
خراسـان  کار  کل  اداره  افـزود:  سـنجری  محمـد 
ابعـاد  در  را  مزبـور  اتحادیـه  ح  طـر و  تقاضـا  رضـوی 
کرد.  کـرده و نتیجـه را اعـالم خواهـد  مختلـف بررسـی 
وی اظهـار داشـت: موضـوع مربـوط به اتبـاع خارجی 
دسـتگاه  چنـد  و  دارد  خاصـی  پیچیدگی هـای 
کـه در رسـیدگی  اجرایـی متولـی امـور اتبـاع هسـتند 
دارنـد.  را  خـود  خـاص  مالحظـات  آنـان  امـور  بـه 
خراسـان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  کل  مدیـر 
اتحادیـه  کل پیشـنهادات  اداره  ایـن  گفـت:  رضـوی 
بررسـی  زیرزمینـی  کارگاه هـای  سـاماندهی  بـرای  را 
کـرد تـا بتوان به یک جمع بنـدی و در نتیجه  خواهـد 

یافـت.  ایـن زمینـه دسـت  یکسـان در 

کنون سه  پیشگیری از سانحه در حال پیگیری است که تا
هزار آتش نشان داوطلب در این زمینه آموزش دیدند. 

بیشترین حادثه، حریق و محبوسی در آسانسور
آمار  اینکه  بیان  با  مشهد  آتش نشانی  سازمان  معاون 
دقیقی در خصوص میزان بروز حادثه در صنوف طی 
ماهه   ۱۰ در  گفت:  نیست،  دست  در  امسال  ماهه   ۱۰
آتش نشانی  به  شده  اعالم  حوادث  بیشترین  امسال 
در  محبوسی  به  مربوط  حریق  از  بعد  مشهد، 

آسانسورها بود. 
صنوف  در  داده  خ  ر حوادث  کثر  ا افزود:  حیدری 
بعضا  می شود،  برق  کشی  کابل  و  انبار  به  مربوط  نیز 
چه  آنها  در  نیست  مشخص  که  غیرمجاز  انبارهای 
چیزی وجود دارد، دچار حریق می شود یا عدم رعایت 
حادثه  صنفی  واحد  برق  کشی  کابل  در  ایمنی  موارد 

می آفریند. 
است  تالش  در  مشهد  آتش نشانی  داشت:  اظهار  وی 
که در سطح انبارهای شهر  بتواند مواد قابل اشتعالی 
کند تا  پخش شده است را به بیرون از مشهد منتقل 

مانع از بروز حادثه در صنوف شود. 

محمدجواد حیدری
معاون آموزش و پیشگیری سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد

کبر طاهری علی ا
رییس اتحادیه صنف خیاطان 
مردانه و تولیدکنندگان 
ک مشهد محمد سنجریپوشا

کار و رفاه  کل تعاون،  مدیر 
اجتماعی خراسان رضوی
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صادرات
اتحادیه صنف گل فروشان مشهد

قطب های   از  یکی  مشهد  به ویژه  رضوی  خراسان 
این  در  "رز"  گل  است،  کشور  در  گیاه  و  گل  تولید 
به  تولیدی و صادراتی  اقالم  از مهم ترین  منطقه یکی 
این  با  ترکمنستان  بازار عشق آباد در  که  شمار می رود 

گل بسیار آشناست.  نوع 
خراسان  در  نهال  و  بذر  گیاه،  گل،  تولیدکننده   ۲۵۰
 ۱۵ متوسط  به طور  ساالنه  هستند،  فعال  رضوی 
گلخانه ها، ۷۶ هزار و  گل در  میلیون و ۶۰۰ هزار شاخه 
۵۰۰ شاخه گل در فضای باز، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار گلدان 
گل های آپارتمانی و گلدانی و ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بوته 
گل های فصلی و نشایی در این استان تولید می شود. 
رضوی  خراسان  در  گیاه  و  گل  تولید  باالی  شمار 
به طوری  است  داده  افزایش  نیز  را  آن  فروشندگان 
و  فروشان  گل  صنف  اتحادیه  رییس  گفته  به  که 
فروشندگان سموم و دفع آفات نباتی مشهد، به تعداد 
گل در این شهر نسبت به  واحدهای صنفی فروشنده 

سال۱۳۹۵، ۳۰۰ واحد اضافه شده است. 
محمود علیان به خبرنگار ما می گوید: وضعیت تولید 
گیاه در استان خراسان رضوی به ویژه مشهد بهتر  گل و 
کاهش یافته است.  از سال گذشته است، اما خرید گل 
ک مورد نیاز برای تولید گل و  وی اضافه کرد: کمی از خا

کود مورد نیاز نیز از  کشور سریالنکا وارد می شود،  گیاه از 
کشورهای اسپانیا و هلند تامین می گردد، خوشبختانه 
این  از  و  داده  اختصاص  کود  واردات  به  ارز  دولت 
گیاه دچار مشکل نشده است.  گل و  حیث بازار تولید 
کرد: مشهد یکی از قطب های تولیدکننده  علیان بیان 
نهال است و مشکلی در این بخش وجود ندارد، هرچند 
گل در این شهر زیاد است اما شاخص آن  تنوع تولید 
می خرند.  رز  بیشتر  نیز  مشهدی ها  و  می باشد  رز  گل 
شاخه  گل های  رسته  و  رز  گل  جز  به  داد:  ادامه  وی 
گران  که تولیدکنندگان آن متحد شدند تا آن را  بریده 
مشهد  بازار  سطح  در  گل  انواع  باقی  قیمت  کنند، 
نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است. 

گل زیاد شده است دست در بازار 
اشاره  با  مشهد  فروشان  گل  صنف  اتحادیه  رییس 
گل در مشهد  به فعالیت ۵۲۰ واحد صنفی فروشنده 
زیرا  است  شده  زیاد  مشهد  گل  بازار  در  دست  گفت: 
شرایط اقتصادی و وضعیت نابسامان بازار بسیاری از 
کاالهای وارداتی می فروختند را وادار  که قبال  صنوفی 
گل  مغازه  و  نموده  تعطیل  را  خود  کسب وکار  تا  کرده 

فروشی باز نمایند. 

کنون  تا امسال  ابتدای  از  فقط  کرد:  نشان  خاطر  وی 
گل فروشان مشهدی  ۱۰۰ واحد صنفی جدید به شمار 

افزوده شده است. 
در  گل  فراوان  تولید  وجود  با  داشت:  اظهار  علیان 
کاهش  مشهد در انواع و اقسام مختلف، خرید بسیار 

گل نمی خرند.  گذشته  یافته و مردم دیگر مثل 

گل به عشق آباد همچنان برقرار است صادرات 
مقصد  گفت:  مشهد  از  گل  صادرات  درباره  وی 
"رز"،  به ویژه  شهر  این  تولیدی  گل های  صادراتی 
اما این صادرات  ترکمنستان است  پایتخت  عشق آباد 
که  بهار  فصل  در  عموما  و  نیست  مداوم  صورت  به 

گل بیش از سایر فصول است، انجام می گیرد.  تولید 
اظهـار  مشـهد  فروشـان  گل  صنـف  اتحادیـه  رییـس 
میـان  در  روز  متوسـط  به طـور  بهـار  فصـل  در  داشـت: 
صـادر  عشـق آباد  بـه  مشـهد  از  رز  گل  شـاخه  هـزار   ۱۰۰
کاهـش  گل  صـادرات  امسـال  حـال  ایـن  بـا  می شـود، 
عشـق آباد  در  ایرانی هـا  برخـی  سـو  یـک  از  زیـرا  یافـت 
دیگـر  از سـوی  نمودنـد،  گل  و عرضـه  تولیـد  بـه  اقـدام 
از  واردات  بـه  نسـبت  ترکمنسـتان  سـخت گیری های 

اسـت.  شـده  بیشـتر  ایـران 

گل در مشهد نسبت به دو سال قبل دو برابر شدند فروشندگان 

صادرات گل رز به عشق آباد
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ویترین ]معرفی کتاب[

از خوب به عالی

علیان اظهار داشت: معموال وقتی که دیگر ترکمنستان 
گل مورد نیاز بازار خود را تامین  کشورها  نتواند از سایر 
پایین  دلیل  به  ایران  از  باشد،  زیاد  آن  هزینه  یا  کند 
گل واردات انجام می دهد.  بودن قیمت آن و فراوانی 

نبود استاندارد یا شاخص
گیاه گل و  در تولید و صادارت 

گفت:  مشهد  گل  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
متاسفانه استاندارد یا شاخصی برای تولید یا صادرات 

کشور وجود ندارد.  گیاه در  گل و 
سیاسی  روابط  نبود  سو  یک  از  کرد:  بیان  علیان 
گل  مناسب بین ایران و ترکمنستان بر صادرات منظم 
هر  ترکمنستان  که  به طوری  است  گذاشته  اثر  گیاه  و 
گل از ایران نداشته  که دیگر چاره ای جز واردات  زمان 
باشد، نسبت به آن مبادرت می ورزد؛ یا اینکه هر زمان 
به  باشند  داشته  تولید  مازاد  ایرانی  تولیدکنندگان 

ترکمنستان صادر می کنند. 
نیز  گیاه  و  گل  تولید  مورد  در  داشت:  اظهار  وی 
شاخص یا برنامه منظمی وجود ندارد و امسال شرایط 
از  بیشتر  بسیار  گیاه  و  گل  تولید  که  است  به گونه ای 

گذشته شده است.  سال های 

از یک سو نبود روابط 
سیاسی مناسب بین 

ایران و ترکمنستان 
گل  بر صادرات منظم 

گذاشته  گیاه اثر  و 
که  است به طوری 

ترکمنستان هر زمان 
که دیگر چاره ای جز 
گل از ایران  واردات 

نداشته باشد، نسبت 
به آن مبادرت می ورزد؛ 

یا اینکه هر زمان 
تولیدکنندگان ایرانی 

مازاد تولید داشته 
باشند به ترکمنستان 

صادر می کنند

مقصد صادراتی 
گل های تولیدی شهر 

مشهد به ویژه "رز"، 
عشق آباد پایتخت 

ترکمنستان است 
اما این صادرات به 

صورت مداوم نیست 
و عموما در فصل بهار 

گل بیش از  که تولید 
سایر فصول است، 

انجام می گیرد

کالینز، بیشتر باورهای فعلی خود  کتاب "از خوب به عالی" اثر جیم  با خواندن 
از واژه هایی چون مدیر عامل  کتاب تعاریفی جدید  را زیر سوال می برید. این 

قدرتمند، مدیریت، تصاحب و ادغام سازمان ها ارائه می دهد. 
که متوسط بودن برای  کتاب از خوب به عالی )Good To Great( می فهمیم  در 
کلید  کافی نیست بلکه خوب بودن و حرکت به سوی عالی شدن،  موفق بودن 

موفقیت است. 
که  هستید  عواملی  شناخت  برای  جذاب  و  علمی  مطالعه ای  دنبال  به  گر  ا

کتاب را بخوانید.  شرکت های ابرقدرت امروز شکل داده اند، این 
 )James C. Collinse( کالینز کتاب از خوب به عالی نوشته جیم  کنید  شاید فکر 
کتاب  این  اما  کسب و کار است؛  برای صاحبان  و مناسب  کتاب مدیریتی  یک 
راز رسیدن به عالی ترین جایگاه انسانی و تفکر خالق را به شما می آموزد. این 
با وسعت  قرار دارید، می توانید  که  یاد می دهد در هر موقعیتی  کتاب به شما 

بخشیدن نگرش خود، به جایگاهی واالتر دست یابید. 
است،  شده  نوشته  عالی  قلمی  با  و  دقیق  تحقیقات  براساس  که  کتاب،  این 
مقتدرانه،  مدیریتی  سبک  و  می برد  سؤال  زیر  را  فعلی  مدیریتی  اصول  بیشتر 
بهره گیری از فناوری های روز و فعالیت هایی چون ادغام و تصاحب شرکت ها را 
به چالش می کشد و خواننده را با دنیایی جدید و بدیع از اصول مدیریت آشنا 

می کند و به سوی عالی بودن سوق می دهد. 
کتاب از خوب به عالی می خوانیم: در بخشی از 

کردند،  عمل  موفق  کار  ابتدای  همان  از  که  عالی  به  خوب  از  شرکت های 
موفقیت  و  رشد  به  آن ها  که  بود  این  زیادی  حد  تا  دلیلش  بودند.  کم  بسیار 
کارآفرینانه مستلزم خالقیت، قدرت  کنشی نادرست داشتند. موفقیت  خود وا
تجسم و جسارت در حوزه های بدیع و ناشناخته و شور و اشتیاقی بی اندازه 
است. وقتی شرکتی رشد می کند و ابعاد پیچیده تری می یابد، به تدریج از مسیر 
سفارشات  جدید،  مشتریان  جدید،  افراد  و  می شود  منحرف  خود  موفقیت 
آشفتگی،  همه  این  با  می کند.  مشغول  را  ذهنش  جدید  محصوالت  و  جدید 
به هدفی  کنون  ا بود  و مطلوب  بسیار دوست داشتنی  روزی  که  آن چیزهایی 
ناهماهنگ و در هم ریخته تبدیل می شود. نبود برنامه ریزی، نبود نظم مالی، 
بین  از  را  سازمان  ثبات  و  تعادل  مقررات،  و  انضباط  هرگونه  و  سیستم  نبود 
مشتری ها،  به  مربوط  مسائل  جمله  از  حوزه ها  همه  در  مشکالت  و  می برد 

گردش مالی و برنامه ها ظاهر می شود. 

محمود علیان
رییس اتحادیه صنف
گل فروشان مشهد  

و  است  نهال  تولیدکننده  قطب های  از  یکی  مشهد 
تنوع  هرچند  ندارد،  وجود  بخش  این  در  مشکلی 
آن  شاخص  اما  است  زیاد  شهر  این  در  گل  تولید 
رز می خرند بیشتر  نیز  و مشهدی ها  رز می باشد  گل 
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روایت 
فروشندگان گیاهان دارویی مشهد

پروانه   صدور  تعداد  در  قانونی  محدودیت  فقدان 
گیاهان  کسب برای عطاری ها و صنف فروشندگان 
برای  آنها  از  برخی  که  شده  باعث  مشهد  در  دارویی 
ج خود به فروش داروهای شیمیایی  تامین دخل و خر
که در آن به  روی آورند. نمی توان عطاری ها و اقالمی 
در  اما  دانست  مردم  ضروریات  جزو  را  می رسد  فروش 
در  عطاری  چهار  یا  سه  مشهد  خیابان  از  راسته  یک 
مشغول  شب  از  پاسی  تا  بعضا  و  گرفته  قرار  هم  کنار 

فعالیت هستند. 
این نحوه از فعالیت عطاری ها در مشهد هم راه خالف 
کرده و هم باعث اعتراض و  را برای عده ای سودجو باز 
تشدید بازرسی ها از سوی اتحادیه صنف فروشندگان 

گیاهان دارویی مشهد شده است. 
دارویی  گیاهان  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت: عطاری ها مجاز  مشهد در این باره به خبرنگار ما 
به دخالت در امور پزشکی و نسخه پیچی و همچنین 
به  ارتکاب  اما  نیستند،  شیمیایی  داروهای  فروش 
دارویی  گیاهان  فروشندگان  در  اقدامات  نوع  این 
مشهد و عمدتا در واحدهای غیرمجاز دیده می شود. 
اتحادیه  این  داشت:  اظهار  بخارایی  حسن  سید 
آن  براساس  و  کرده  عمل  ضوابط  چارچوب  در  کامال 
بازرسی های خود از سطح عطاری ها را انجام می دهد 
که در این راستا برخورد با عطاری های فاقد پروانه کسب 
دارد.  قرار  اولویت  در  شیمیایی  داروهای  فروشنده  و 
کرد: مرکز بهداشت تعداد عطاری های فاقد  وی بیان 
واحد   ۵۰۰ و  هزار   ۲ بر  بالغ  را  مشهد  در  کسب  پروانه 
گیاهان  می داند اما از نظر اتحادیه صنف فروشندگان 

دارویی این تعداد به ۱۰۰ مورد می رسد. 
بازرسان  کن و  اداره اما با همکاری  وی اظهار داشت: 
گشت های مشترک از سطح عطاری های  اتاق اصناف 
مشهد انجام می گیرد و روزانه ۱۰ بازرس از این اتحادیه 

به طور مداوم بر فروش عطاری ها نظارت دارند. 
دارویی  گیاهان  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت: در راستای عمل به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون  مشهد 
 ۲۰۰ از  بیش  کنون  تا امسال  ابتدای  از  صنفی،  نظام 
گرفتند  گیاهان دارویی در مشهد اخطار  واحد فروش 

و بیش از ۸۰ واحد پلمب شدند. 
عطاری  واحد   ۲۰۰ و  هزار  یک  داشت:  اظهار  بخارایی 

تعداد  این  از  که  دارد  وجود  مشهد  در  شده  شناخته 
شرف  در  آنها  باقی  و  دارند  کسب  پروانه  مورد   ۷۵۰

کسب هستند.  گرفتن پروانه 
که اغلب  کسادی بازار باعث شده است  کرد:  وی بیان 
در  مساله  این  آوردند،  رو  عطاری  کردن  باز  سوی  به 
کنار نبود قانونی مبتنی بر محدودیت در صدور پروانه 
خالف  کارهای  گسترش  باعث  عطاری  برای  کسب 
داروهای  فروش  و  پزشکی  امور  دخالت  جمله  از 

شیمیایی شده است. 
گیاهان دارویی علت  کرد: فروشندگان  بخارایی اضافه 
کسادی بازار و عدم  گرایش خود به این امور را  اصلی 

ج خود می دانند.  تناسب در دخل و خر
وی اظهار داشت: ضوابط فنی و علمی فروشندگان نیز 
کنترل و نظارت بر  تدوین و به تصویب رسیده و برای 

عملکرد عطاری ها در حال اجرا است. 
پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  سراغ  به  زمینه  این  در 
رفتیم  رضوی  خراسان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از 
نحوه  و  عطاری ها  صنف  در  تخلفات  بروز  علت  و 

پیشگیری از این نوع جرایم را جویا شدیم. 

گیاهان دارویی را  دادگستری مصمم ضوابط فروش 
کند با جدیت دنبال 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
گفت: این ضوابط در سال ۱۳۹۷  کل خراسان رضوی 
کمیسیون پیشگیری از جرم در حوزه بهداشت زیر  در 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  مجموعه 

گردید.  ح و تصویب  کل استان مطر
یک  قالب  در  سپس  افزود:  مرتضوی  امیر  سید 
کل محترم دادگستری استان  بخشنامه توّسط رئیس 
گردید و مقرر شد عالوه  کلیه حوزه های قضایی ابالغ  به 
کمیسیون نظارت در سازمان صنعت، معدن  بر آن در 

ح و بدون تغییرات  و تجارت استان نیز با فوریت مطر
در  اطالع  حسب  که  گردد  تصویب  مذکور  ضوابط 
ح شده است.  جلسه مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ظاهرًا مطر
که در تهیه  کرد: آنچه مسلم و مبرهن است  وی بیان 
کلیه دستگاه ها، سازمان ها نهادهای  ضوابط مذکور، 
تقریبًا  و  نموده  نقش  ایفای  مرتبط  و  اندرکار  دست 
صورت  الزم  جمع بندی  جمعی،  خرد  یک  اساس  بر 

گرفته است. 
گفت:  رضوی  خراسان  کل  دادگستری  معاون 
گیاهان  فروشندگان  اتحادیه  توّسط  مذکور  ضوابط 
و  شود  ابالغ  اعضاء  کلیه  به  که  گردیده  مقرر  دارویی 
صورت  جّدی  بطور  مذکور  اقدام  ظاهرًا  لحظه  این  تا 
گر هم اقدام شده، نتیجه به این معاونت  نپذیرفته و ا

اعالم نشده است. 
صرفًا  اینکه  داریم  اطالع  آنچه  اّما  افزود:  مرتضوی 
این  از  که  بازدید هایی  در  نظارت  اداره  کارشناسان 
واحدهای صنفی دارند، ضوابط مذکور را جهت اطالع 
این  می نمایند  ارائه  دارویی  گیاهان  فروشندگان  به 
غیر  صنفی  واحدهای  از  بسیاری  که  درحالی است 
کافی نداشته و در  مجاز هستند و اتحادیه هم نظارت 
کامل از آنها، در اختیار نیست.  حقیقت آماری جامع و 
کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع  وی بیان 
است  مصمم  رضوی  خراسان  کل  دادگستری  جرم 
گیاهان  فروشندگان  ضوابط  دستورالعمل  جدیت  با 
دارویی را تا حصول نتیجه الزم دنبال نماید و شایسته 

گفت وگو با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی

دغدغه های اتحادیه صنف گیاهان دارویی 
از بروز برخی تخلفات 

سید حسن بخارایی
رییس اتحادیه صنف
گیاهان دارویی مشهد فروشندگان 

سید امیر مرتضوی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

کل خراسان رضوی دادگستری 
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معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
کل خراسان رضوی  جرم دادگستری 
مصمم است با جدیت دستورالعمل 

گیاهان دارویی را تا  ضوابط فروشندگان 
حصول نتیجه الزم دنبال نماید و شایسته 
است از این حیث سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان، اتاق اصناف مستمر، 
کن فرماندهی انتظامی  اداره نظارت بر اما
که از اهمیت  خراسان رضوی، موضوع را 

برخوردار است به طور جدی پیگیری 
نموده و با دانشگاه علوم پزشکی به ویژه 
معاونت بهداشتی دانشگاه همکاری الزم 

را به عمل آورند

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  حیث  این  از  است 
کن  اما بر  نظارت  اداره  مستمر،  اصناف  اتاق  استان، 
از  که  را  انتظامی خراسان رضوی، موضوع  فرماندهی 
نموده  پیگیری  جدی  به طور  است  برخوردار  اهمیت 
بهداشتی  به ویژه معاونت  پزشکی  علوم  با دانشگاه  و 

دانشگاه همکاری الزم را به عمل آورند. 

برخورد دستگاه قضایی در ارتباط با سالمت مردم 
بدون اغماض است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کلی فروش ترامادول  گفت: به طور  کل خراسان رضوی 
یا داروهای شیمیایی در واحدهای صنفی فروشندگان 
دارویی  گیاهان  حتی  است،  ممنوع  دارویی  گیاهان 
پودر  بصورت  قبل  از  نباید  می دهند  مراجعین  به  که 
آماده شده باشد چون بعضًا مشاهده شده در داخل 
این پودرها مواد شیمیایی اضافه می کنند و مشخص 

که ترکیب آن چه چیزی می باشد.  نیست 
و  کپسول ها  که  شده  مشاهده  بعضًا  افزود:  مرتضوی 
قرص های دست ساز درست می کنند و در اختیار مردم 
که همه این موارد غیر قانونی است و در  قرار می دهند 
که دانشگاه علوم  گزارشاتی به متولی امر،  این ارتباط 
انجام  قانونی  پیگیری های  و  رسیده  باشد.  پزشکی 
به  بعضًا  و  شده اند  پلمپ  مذکور  عطاری های  و  شده 

گردیده اند.  مراجع قضایی ارجاع 
برخورد  مردم  سالمت  با  ارتباط  در  کرد:  بیان  وی 

می باشد  کثری  حدا و  اغماض  بدون  قضایی  دستگاه 
که  گاهی به لحاظ رونق تولید، ایجاد و اشتغال  البته 
که  می دهند  افرادی  دست  به  بهانه  می کنند  ح  مطر
کنند  معیشت  کسب  ممکن  طریق  هر  به  حاضرند 
ماهی  آلود  گل  آب  از  که  افرادی  به  را  فرصت  نباید  و 
را  آن  مشابه  یا  ترامادول  قرص  بخواهند  و  بگیرند 
مستقیم به بیمار بدون تجویز پزشک بدهند، حسب 
داخل  و  کوبیده  را  مذکور  قرص های  گزارشات  برخی 
گیاهی می نمایند و به عنوان داروی  یکسری پودرهای 
اعصاب به مردم می دهند و بدینوسیله سالمت مردم 
به مخاطره افتاده و باید از سالمت مردم صیانت نمود. 
دستگاه های  و  سازمان ها  همه  کرد:  کید  تا مرتضوی 
اخالقی  و  قانونی  تکلیف  به  باید  موضوع،  با  مرتبط 
از این حیث نهایت مساعدت  خویش عمل نمایند و 
باشند.  داشته  موضوع  اصلی  متولی  با  را  همکاری  و 
اصواًل رویکرد پیشگیری، اقدام مشارکتی و با استفاده 

از تمامی ظرفیت های قانونی می باشد.
 

یا  ویزیت  به  مجاز  دارویی  گیاهان  فروشندگان 
فروش داروهای آماده نیستند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
گفت: این ضوابط علمی و اجرایی  کل خراسان رضوی 
بررسی های  از  پس  تهیه،  اینجانب  نظارت  تحت 

کارشناسانه به تصویب رسیده است. 
گیاهان دارویی مجاز به  کرد: فروشندگان  مرتضوی بیان 

ویزیت یا فروش داروهای آماده نیستند، داروهای مخدر 
کار را انجام دهند.  که جای خود دارد و قطعًا نباید این 
که  پزشکی  علوم  دانشگاه  باید  کرد:  کید  تا وی 
تغذیه مردم می باشد،  امنیت  و  متولی حوزه سالمت 
کثری در دستور  پیشگیری های الزم را به صورت حدا

کار قرار دهد. 
عالوه  تصور  قابل  راهکارهای  کرد:  اضافه  مرتضوی 
موضوع  حساسیت  به  بنا  کیفری  پیشگیری های  بر 
صنفی  واحدهای  در  گر  ا که  است  این  آن،  اهمیت  و 
داروی  یا  ترامادول  مجاز  غیر  یا  مجاز  از  اعم  مذکور 
باید  واحد  آن  شده  عرضه  مردم  به  دیگری  مخدر 

گردد.  پلمپ مؤثر شود و پروانه فعالیت باید باطل 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کرد: نظارت ها  کل خراسان رضوی به اتحادیه توصیه 
حمایت  و  همکاری  و  یابد  استمرار  باید  بازرسی ها  و 
قضایی دستگاه قضا، از موضوع باید همه جانبه باشد. 



شماره 12 . بهمن و اسفند نودوهشت 12 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

گفت وگو
گپ وگفتی با پیشکسوتان صنفی

امـام   خیابـان  مشـهد  قدیمـی  خیابان هـای  از  یکـی 
مهم تریـن  و  نخسـتین  کـه  اسـت  )ارگ(  خمینـی، 
خیابان مشهد بوده است، اوج فعالیت خیابان ارگ در 
دهه چهل شمسی بوده و این خیابان از زمان احداث 
همـواره بـه عنـوان محورجدیـد فعالیت هـای اجتماعـی 
شـد،  و  آمـد  بـرای  مکانـی  و  بـوده  ح  مطـر شـهر  اهالـی 
تعامـل روشـنفکران، اعیـان و متجددیـن بـوده اسـت. 
گفت وگـوی ماهنامه یکی ازواحدهای  در ایـن بخـش از 
کـه  داریـم  درنظـر  را  خیابـان  ایـن  قدیمـی  صنفـی 
مشـغول  خیابـان  ایـن  در  اسـت  مدیـدی  سـال های 

اسـت.  فعالیـت 
که نگاه می کنی ساختمان قدیمیش نشاندهنده  از دور 
گرچـه با تغییـرات اندکـی در نمای  قدمـت مغـازه اسـت، ا
کاسـته شـده  کمـی از رنـگ و روی قدمتـش  سـاختمان 
از  نشـان  آن  چوبـی  پنجره هـای  درو  هنـوز  امـا  اسـت، 

همـان معمـاری و سـبک قدیمیـش دارد. 
کـه ایـن  کسـی بیندیشـد  کمتـر  شـاید در نـگاه رهگـذران 
مغـازه بیـش از ۷۰ سـال قدمـت فـروش پارچـه را درایـن 
کسـب وکار از پـدر بـه پسـر رسـیده  کـه ایـن  خیابـان دارد 
برخـوردار  باالیـی  قدمـت  از  کـه  فروشـی  پارچـه  اسـت، 
کسـبه  تأییـد  بـه  و  دارد  بزرگـی  دل  صاحبـش  و  اسـت 
ناراضـی  یـا  و مشـتریانش محـال اسـت دسـت خالـی و 

پایـت را از مغـازه اش بیـرون بگـذاری. 
چهـره ای  بـا  میان سـالی  مـرد  شـدم  کـه  مغـازه  وارد 

کمرنگـی بـر لـب  کـه لبخنـد  گشـاده را دیـدم  مهربـان و 
بـا  حـال  عیـن  در  امـا  سـاده  و  آراسـته  ظاهـری  دارد، 
کـه  جذبـه و اقتـدار دارد. صدایـی رسـا بـا تنـی مهربـان 
توجـه  گوئیـش  خوشـامد  می کنـد.  صـدا  دختـرم  مـرا 
کـردم از مصاحبـت بـا  مـرا جلـب می کنـد، راسـتش فکـر 
بـا  بـا شـخصیت و  او پشـیمان نمی شـوم، بـه نظـر مـرد 

می آمـد.  تجربـه ای 
ایـن  در  تـا  او خواسـتم  از  احوالپرسـی،  و  از سـالم  پـس 
گفته هـای  کنـد تـا در جریـان نا گفت وگـو مـا را همراهـی 

تجربـه شـده او قـرار بگیریـم. 
کمـی اندیشـیدن و طفـره رفتـن باالخره پذیرفت  بعـد از 

مشـکالتش  و  مسـائل  خاطـرات،  مـرور  بـه  هـم  بـا  تـا 
گفت وگـو  بپردازیـم، از شـما دعـوت می کنیـم تـا در ایـن 

بـا مـا همـراه باشـید. 
کـه  "احـد قـدس" از پیشکسـوتان پارچـه فروشـی اسـت 
گرانـی را از اصلی تریـن مشـکالت پارچـه  نبـود جنـس و 

می دانـد.  فروشـان 

در  اصنـاف  اتـاق  ماهنامـه  بـا  گفت  وگـو  در  قـدس 
کـرد: از سـال  کاری خـود، اظهـار  خصـوص آغـاز فعالیـت 
۱۳۲۷ پـدرم در ایـن حرفـه مشـغول بـه فعالیـت بـود، در 
کـه بـودم عصرهـا  دوران تحصیـل در مقطـع دبیرسـتان 
بـه مغـازه سـر مـی زدم، امـا بـه صـورت جـدی پیگیـر این 

شـغل و حرفـه نبـودم. 
کـرد و مـن در  وی ادامـه داد: از سـال ۱۳۶۷ پـدرم فـوت 
کار شـدم، تـا  ایـن مغـازه بـه صـورت جـدی مشـغول بـه 

وقفـه ای درکسـب وکار پـدرم ایجـاد نشـود. 
حاضـر  حـال  در  افـزود:  قدیمـی  فـروش  پارچـه  ایـن 
کـه صبـح و شـب خـود را در ایـن  حـدود ۳۱ سـال اسـت 
مغـازه می گذرانـم، همشـهریان مشـهدی از ایـن مغـازه 
تـرک  را  بـه همیـن علـت مغـازه  خاطـرات بسـیار دارنـد 

شـدم.  فـروش  پارچـه  و  نکـردم 
قـدس در خصـوص وضعیـت بـازار پارچـه از قدیـم تـا بـه 
دوختـه  ک  پوشـا گذشـته  در  کـرد:  خاطرنشـان  االن، 
پارچـه  بایـد  اجبـارا  مـردم  و  نداشـت  وجـود  شـده 
خریـداری می کردنـد و در آن زمـان شـاید سـه فروشـنده 
در  امـا  می فروختنـد،  پارچـه  دائـم  کـه  داشـت  وجـود 
کـه بـه  حـال حاضـر همـان مشـتری های قدیـم هسـتند 
دلیـل همـان خاطـرات مایـل بـه خریـد پارچـه هسـتند. 
وی بـا بیـان اینکـه نسـل جدیـد و جـوان مایل بـه خرید 
کـرد: لباس های حاضری  کید  لبـاس حاضـری اسـت، تا
گـران هسـتند، همیـن امـر  گاهـی چینـی، بی کیفیـت و 

گفت وگو با احد قدس از پیشکسوتان پارچه فروشی مشهد

نبود جنس و گرانی اصلی ترین مشکل پارچه فروشان است

که قیمت پارچه را می پرسند  اغلب مردم 
در ذهن خود هزینه خیاط را به آن اضافه 

کار آماده رجوع  می کنند، در نهایت به 
گرانی اصلی ترین  می کنند. نبود جنس و 

مشکل پارچه فروشان است

از سال ۱۳۲۷ پدرم در این حرفه مشغول به فعالیت 
که  بود، در دوران تحصیل در مقطع دبیرستان 
بودم عصرها به مغازه سر می زدم، اما به صورت 
جدی پیگیر این شغل و حرفه نبودم
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باعـث شـده تـا مـردم از نظرکیفیـت و نـوع دوخـت مـورد 
نظـر، خریـد پارچـه را باصرفه تـر بداننـد. 

تولیـد  کارخانجـات  خصـوص  در  فـروش  پارچـه  ایـن 
هـر  در  انقـالب  از  قبـل  کـرد:  تصریـح  ایـران،  در  پارچـه 
داشـت،  وجـود  نسـاجی  کارخانـه  زیـادی  تعـداد  شـهر 
امـا در حـال حاضـر در بخـش فاسـتونی های صادراتـی و 

اسـت.  مانـده  باقـی  کارخانـه  دو  فقـط  پشـمی 
اصفهـان  شـهر  در  گذشـته  در  اینکـه  بیـان  بـا  قـدس 
کارخانـه نسـاجی وجـود داشـت، اضافـه   تعـداد زیـادی 
کارخانه هـا تعطیل  کـم بـه مـرور زمـان ایـن  کـم  می کنـد: 
مازنـداران،  رشـت،  تبریـز،  شـهرهای  در  حتـی  شـدند. 
کارخانجـات بسـیاری بودیـم،  چالـوس و قـم نیـز شـاهد 

کـه در حـال حاضـر دیگـر فعالیـت ندارنـد. 
وی در خصـوص علـت تعطیلـی ایـن واحدهـا، عنـوان 
گـران بودن  می کنـد: عمـده علـت تعطیلـی این واحدها 
دسـتگاه ها و ماشـین آالت اسـت و تولیـد پارچـه عمـال 

بـرای آن هـا سـوددهی نـدارد. 
کارخانه نسـاجی  ایـن پارچـه فـروش بـا بیـان اینکه یـک 
گرفتـاری دارد، عنـوان می کنـد: یکـی از موانـع و  خیلـی 
کننـدگان تأمیـن مـواد اولیـه می باشـد  مشـکالت تولیـد 
کاهـش ظرفیـت  کـه در شـرایط فعلـی سـهم بسـزایی در 

تولیـد دارد. 
قـدس در رابطـه بـا اینکـه عمـده پارچه هـای موجـود در 
کیـد می کنـد:  بـازار از چیـن و اندونـزی وارد می شـود، تا
که  کشیده شدند  در حال حاضر تاجران به این سمت 
کننـد، زیرا سـوددهی باالیی دارد.  ایـن پارچه هـا را وارد 
پارچه هـای  از  برخـی  بـازار  گاهـا در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کـرد:  تصریـح  می شـود،  فروختـه  تـرک  اسـم  بـه  چینـی 

چینـی  اغلـب  نیـز  ایتالیـا  تولیـد  موجـود  پارچه هـای 
کارگر در چیـن همه دنیا  هسـتند، بـه دلیـل ارزان بـودن 
کشـور چین پارچه را برای آنان تولید  که  مایل هسـتند 

کننـد.  کیفیـت بیشـتری را لحـاظ  کنـد، امـا 
ایـن پارچـه فـروش در خصـوص تاثیـر تحریم هـا در بـازار 
تحـت  را  بـازار  تحریم هـا  ایـن  می دهـد:  ادامـه  پارچـه، 
کارخانـه  الشـعاع قـرار داده اسـت. در حـال حاضـر یـک 
پـول  آن  بابـت  ابتـدا  بایـد  اولیـه  مـواد  تأمیـن  بـرای 
گـر  کمـی سـخت اسـت. ا کـه ایـن اقـدام  کنـد  پرداخـت 
کشـور هدف  کـه بخواهنـد جنـس را تحویل بگیرند  هـم 
ابتـدا  کـه  ارسـال نمی کنـد و عنـوان می کننـد  را  جنـس 
کـه  گـر هـم موفـق شـوند  بایـد پـول آن پرداخـت شـود، ا
که جنس  کنند  کننـد نمی توانند اعتمـاد  پـول را ارسـال 

بـه دستشـان برسـد یـا خیـر. 
گمرکـی در قیمـت فـروش  قـدس بـا بیـان اینکـه هزینـه 
کـرد: ایـن امـر  گـذار اسـت، خاطرنشـان  پارچـه نیـز تاثیـر 
تمـام  گـران  نسـبتا  پارچـه  قیمـت  کـه  می شـود  سـبب 
کارخانجـات ایرانـی هیچ گونـه  شـود. وی بـا بیـان اینکـه 
پارچـه پالتویـی تولیـد نمی کننـد، عنـوان می کنـد: ایـن 
واردات  بـه  بـاز  گاه  ناخـودآ مـا  کـه  می شـود  سـبب  امـر 

بیاوریـم.  روی  پارچـه 
بیـان  اقتصـادی،  نظـر  از  بـا سـال ۹۸  رابطـه  در  قـدس 
منفـی  انـرژی  خـودم  بـه  زندگـی  در  هرگـز  مـن  می کنـد: 

بـود.  خوبـی  سـال  خداروشـکر  کـرد،  نخواهـم  تزریـق 
وی در رابطه با اینکه توان اقتصادی مردم در خرید بسـیار 
کـه قیمـت  کـرد: اغلـب مـردم  پاییـن اسـت، خاطرنشـان 
پارچـه را می پرسـند در ذهـن خـود هزینـه خیـاط را بـه آن 
کار آمـاده رجـوع می کننـد.  اضافـه می کننـد، در نهایـت بـه 

مشـکل  اصلی تریـن  بـا  رابطـه  در  فـروش  پارچـه  ایـن 
گرانـی  پارچـه فروشـان، اظهـار می کنـد: نبـود جنـس و 

اسـت.  فروشـان  پارچـه  مشـکل  اصلی تریـن 
ایرانـی  جنس هـای  رقابـت  تـوان  بـا  رابطـه  در  قـدس 
کارخانجـات  از  یکـی  گفـت:  خارجـی،  نمونه هـای  بـا 
تولیـد می کنـد.  را  پارچه هـا  بهتریـن  ایـران  تولیـدی در 
کارخانـه عالـی  بـه اعتقـاد مـن پارچه هـای تولیـدی ایـن 
اسـت و از نظـر مـن از تمـام پارچه هـای خارجـی و چینی 

اسـت.  بازاربهتـر  در 
بـه  کسـی  کـه  نبـوده  مـوردی  کنـون  تا داد:  ادامـه  وی 
کنـد و از ایـن پارچه هـا ناراضـی باشـد. این  مـن مراجعـه 
خوبـی  بـه  را  مـردم  اعتمـاد  توانسـته  تولیـدی  کارخانـه 

کنـد.  جلـب 
کارخانه توان  کرد: حتـی ایـن  کیـد  ایـن پارچـه فـروش تا
کشـور  و  دارد  را  دیگـر  کشـورهای  بـه  پارچـه  صـادرات 

کارخانـه اسـت.  عـراق یکـی از مشـتریان خـوب ایـن 
قـدس افـزود: امیدواریـم همـه مسـائل و مشـکالت بـازار 
کسـب وکارهای مـا  حـل شـده و رونـق بـه بـازار برگـردد تـا 

کنـد.  دوبـاره رونـق اقتصـادی مطلوبـی را تجربـه 

تحریم ها بازار را تحت الشعاع قرار داده 
کارخانه برای  است. در حال حاضر یک 

تأمین مواد اولیه باید ابتدا بابت آن 
کمی  که این اقدام  کند  پول پرداخت 

که بخواهند جنس  گر هم  سخت است. ا
کشور هدف جنس را  را تحویل بگیرند 

که ابتدا  ارسال نمی کند و عنوان می کنند 
گر هم موفق  باید پول آن پرداخت شود، ا

کنند نمی توانند  که پول را ارسال  شوند 
که جنس به دستشان برسد  کنند  اعتماد 

یا خیر

پارچه های موجود تولید ایتالیا نیز اغلب چینی 
کارگر در چین همه  هستند، به دلیل ارزان بودن 
کشور چین پارچه را برای  که  دنیا مایل هستند 
کنند کیفیت بیشتری را لحاظ  کند، اما  آنان تولید 
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خبرخوب
رویدادهای حوزه کسب وکارها

نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  برای  الزم  ضوابط  سایر  و  صادرات  کمی  سقف  یا  حدنصاب  تعیین  تبصره؛ 
ج در این ماده است. کارگروه )کمیته( مندر برعهده 

دوره  یک  در  او  کاالهای  صادرات  ارزش  الف؛ 
سال  ماه  اسفند  تا  ماه  فروردین  آغاز  )از  مالی 
یا  اشخاص  سایر  با  مقایسه  در  انتخاب(  از  قبل 
را صادر می کنند  کاالهای مشابه  که  شرکت هایی 

در باالترین سطح باشد. 

و  بوده  برخوردار  شهرت  حسن  از  صادرکننده  ب؛ 
گزارشی مبنی بر خلف وعده یا عدم ایفاء تعهد از جانب 
وی از خریداران، طرف های تجاری، گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، شبکه بانکی، نمایندگی های جمهری 
کشور با سایر منابع موثق  اسالمی ایران در خارج از 

دریافت نشده است. 

حقوقی  یا  حقیقی  شخص  صادراتی  کاالهای  ج؛ 
کننده نمونه انتخاب می شود  که به عنوان صادر 
در  کاالها(  این  بسته بندی  گرفتن  نظر  در  )با 

کیفیت باالتری برخوردار باشد.  مقایسه با رقبا از 

کارگروه )کمیته( موضوع ماده )۴( این  تبصره یک؛ 
که  آئین نامه می تواند شخص حقیقی یا حقوقی را 
را  جدیدی  بازار  یا  کند  صادر  را  جدیدی  کاالهای 
انتخاب  نمونه  صادرکننده  عنوان  به  آورد  بدست 

نماید. 

یا خدمات  کاالها  کیفیت  که  افرادی  تبصره سه؛ 
استانداردهای  گرفتن  نظر  در  با  آنها  تولیدی 
موضوع  )کمیته(  کارگروه  تشخیص  به  بین المللی 
باشد،  سطح  باالترین  در  آئین نامه  این   )۴( ماده 
انتخاب  نمونه  کننده  صادر  عنوان  به  می توانند 

شوند. 

سابقه  که  است  کاالیی  جدید  کاالی  دو؛  تبصره 
اطالق  بازارهایی  به  جدید  بازار  و  ندارد  صدور 
سال های  در  آن  به  کاالها  صدور  که  می شود 

گذشته سابقه نداشته است. 

ماده 1؛ به منظور شناسایی صادرکنندگان فعال و تشویق آنان به ادامه فعالیت و معرفی آنها به جامعه از یک 
کنندگان از سوی دیگر به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده  سو و ارائه الگوهای مناسب به جامعه تولید 
ج در این آئین نامه همه ساله صادرکنندگان نمونه را شناسایی نموده و به آنان  که طبق ضوابط مندر می شود 

کارت ویژه اعطاء نمایند.  لوح تقدیر و 

کارت ویژه به آنها اعطاء می شود از ۵۰ نفر  که در هر سال لوح تقدیر و  ماده 3؛ تعداد صادرکنندگان نمونه ای 
کرد.  تجاوز نخواهد 

را در  کشور  کاالها و خدمات  که آمار صادرات  ایران و سایر سازمان هایی  گمرک جمهوری اسالمی  ماده 5؛ 
کارگروه )کمیته( موضوع ماده چهار این آئین نامه به مرکز  ح در  اختیار دارند مکلفند این آمارها را جهت طر

توسعه صادرات ایران ارسال نمایند.

کارگاهــی )کمیتــه ای( بــا عضویــت نماینــدگان وزارتخانه هــای  مــاده 4؛ به منظــور انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه 
کشــور، مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات  کشــاورزی، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی  صنایــع و معــادن، جهــاد 
ــی  ــاق بازرگان ــاق تعــاون، ات ــران، ات گمــرک جمهــوری اســالمی ای ــران،  ــز توســعه صــادرات ای ــران، مرک صنعتــی ای
و صنایــع و معــادن ایــران، بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و اتحادیه هــای ذیربــط حســب مــورد بــه 
کارگــروه )کمیتــه( مکلــف اســت نســبت بــه  ریاســت نماینــده مرکــز توســعه صــادرات ایــران تشــکیل می گــردد. 
روز  در  آنــان  و معرفــی  آئین نامــه  ایــن  در  ج  منــدر براســاس ضوابــط  نمونــه  بموقــع صادرکننــدگان  انتخــاب 

ــد.  ــدام نمای ــاه( اق ــادرات )۲۹ مهرم ص
کارگروه )کمیته( یادشده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.  محل تشکیل جلسات 

که دارای شرایط زیر باشد:  لوح ماده 2؛ صادرکننده نمونه شخصیت حقیقی یا حقوقی است  بر  عالوه  نمونه  صادرکنندگان  به  6؛  ماده 
کارت ویژه ای از طرف مرکز توسعه صادرات  تقدیر 
که دارنده آن از مزایای زیر  ایران اعطاء خواهد شد 

استفاده خواهد نمود: 

آئین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

غرفه  اجاره  هزینه  در  تخفیف  درصد   ۵۰ الف؛ 
و  داخلی  بین المللی  نمایشگاه های  در  زمین  یا 
شرکت  هزینه های  درصد   ۵۰ پرداخت  از  معافیت 
توسط  که  صادراتی  تخصصی  نمایشگاه های  در 
در  بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت 

تهران برگزار می شود. 

ب؛ ۳۰ درصد تخفیف در خرید بلیط از هواپیمایی 
کشور  جمهوری اسالمی ایران هنگام سفر به خارج از 
مدیر  برای  درسال(  بار  دو  کثر  )حدا بازاریابی  جهت 
عامل یا مدیر بازرگانی )صادرات( شرکت ها یا مؤسسات 
جایزه.  دریافت  مشمول  حقیقی  اشخاص  یا  و 

در  غرفه  اجاره  هزینه  در  تخفیف  درصد   ۳۰ ج؛ 
نمایشگاه های اختصاصی از طرف شرکت سهامی 
مرکز  هزینه  با  و  ایران  بین المللی  نمایشگاه های 

کشور برگزار می شود.  ج از  مزبور در خار

مبنای  بر  صدور  جایز  درصد   ۳ از  برخورداری  د؛ 
مبلغ  به  کثر  حدا صادرشده  کاالی   FOB ارزش 
طول  در  بار  یک  برای  فقط  ریال  میلیون  یکصد 

کارت ویژه. مدت اعتبار 
 

برای  استاندارد  گواهینامه  اخذ  از  معافیت  هـ؛ 
مقررات  مشمول  تولیدی  کاالهای  صدور 

کارت ویژه  استاندارد در طول مدت اعتبار 

مؤسسات  و  سازمان ها  ادارات،  یک؛  تبصره 
اداری  تشریفات  مکلفند  وزارتخانه ها  و  دولتی 
را  نمونه  صادرکنندگان  کاالهای  صدور  به  مربوط 
ج از نوبت انجام دهند و به درخواستهای آنان  خار
در  صادرات  با  مرتبط  فعالیت های  با  ارتباط  در 

کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی نمایند. 

از  سال  سه  ویژه  کارت  اعتبار  مدت  دو؛  تبصره 
تاریخ صدور خواهد بود. 
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مکلف  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  7؛  ماده 
را  آئین نامه  اجرای  از  ناشی  هزینه های  است 
توسعه  )مرکز  بازرگانی  وزارت  برآورد  براساس 
کل  بودجه  الیحه  در  ساله  همه  ایران(  صادرات 

کشور منظور و تأمین نماید.

ساله  همه  است  موظف  بازرگانی  وزارت  8؛  ماده 
که در جهت  کارشناسان پژوهشگران و افرادی  از 
کشور خدمات ارزنده ای  پیشبرد اهداف صادراتی 
انجام داده اند از طریق اعطاء لوح تقدیر و مزایای 

دیگر به نحو مقتضی قدردانی نماید. 

ماده 9؛ تصویب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ت ۲۰۰۷۷ هـ 
خ ۷۷/۰۷/۲۷ لغو می شود.  مور

رویداد

)بخش دوم(

بیان نرخ های متفاوت در خرید کاالی قسطی
و  ندارد  اشکالی  معامله  انجام  حین  در  فروشنده  توسط  متفاوت  خ های  نر بیان 
را  خ های متفاوتی  کاال، نر تفاوت مدت پرداخت بهای  به  با توجه  فروشنده می تواند 
خ های مختلف را در زمان  که باید یکی از نر کرد  ذکر نماید اما این نکته را نباید فراموش 

گردد.  کاال قطعی  دادوستد 
که به صورت درصدی در معامالت با چک و یا نسیه ای رد و بدل  سؤال: سودهایی 
می شوند چه حکمی دارند؟ مثال شخصی برای خرید وسیله هزار تومانی فقط هفتصد 
تومان پول آن را می پردازد و بقیه آن را سه یا چهار ماه بعد بازپس می دهد با این شرط 
باقی مانده پول  بر اصل  نیز اضافه  را  یا حتی بیشتر آن  یا چهار درصدی  که سود سه 

گرفتن این پول ها شرعا جایز نیست؟ بپردازد. آیا دادن و 
شود  انجام  نسیه  و  نقد  صورت  به  معامله  آغاز،  از  که  صورتی  در  خامنه ای:  آیت اهلل 

کل مبلغ می باشد.  و قیمت معامله روشن باشد مانعی ندارد. مبنای قیمت معامله 
چه زمانی خرید قسطی ربا محسوب می شود؟

کاال به مبلغی بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال  آیت اهلل خامنه ای: خرید و فروش نسیه 
ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی  شود. 

گیرنده  که قرض  کنند و با آن ماشین بخرند اما قرض دهنده شرط می کند  کسی قرض  که پولی از  1- این 
یا  این قرض ربوی  بپردازد،  به عنوان سود  بر اصل مبلغ قرض، مبلغ دیگری هم  بازپرداخت عالوه  هنگام 
که قرض  بر مبلغ قرض است  اضافه  آن مقدار  رباى قرضی  که حرام می باشد.  همان »ربای قرضی« است 

گیرد به قرض دهنده می  دهد.  که می   گیرنده به خاطر قرضی 
آیت اهلل مکارم شیرازی:

کاالیی را به صورت )به عنوان( اقساط به شخصی بفروشد و در ازای آن در مجموع  کسی )کاسبی(  گر  2- ا
کند اشکالی ندارد مشروط بر این  کارکرد پول خود دریافت  کاال به عنوان  اقساط مبلغی بیشتر از اصل قیمت 

گردد.  که از ابتدا مدت معامله و قیمت آن مشخص 
گر جنسی به طور نسیه خریداری شود ولی بازپرداخت آن آن بر اثر سهل انگارى تا چند سال به تأخیر  3- ا
کاال باید به قیمت روز پرداخت شود؛ یعنی ترقی قیمت متوسط اجناس مختلف را در نظر بگیرد  افتد، قیمت 

و بدهی خود را بر طبق آن بپردازد. 
کند می تواند  گر فردی جنسی را نقدی بخرد و بعد از مدتی بخواهد قیمت آن را به صورت نسیه پرداخت  4- ا

کرد و با مبلغ بیشتر و به صورت نسیه معامله جدیدی را انجام داد.  معامله قبل را فسخ 
کاال به قیمت نقدی مجددا خریداری  کوتاه همان  کاالیی به صورت نسیه فروخته شود و بعد از مدتی  گر  5- ا

شود این معامله اشکالی ندارد. 
حکم تاخیر و تعجیل پرداخت اقساط

که موجل است نقدا بپردازد مشروط بر اینکه طلبکار از بخشی از طلب  که دینی را  کند  گر بدهکار توافق  6- ا
کند اشکالی ندارد.  خود صرف نظر 

بدهکار مبلغی  اینکه  بر  کند مشروط  آینده دریافت  در  را  که طلب حال خود  کند  گر طلبکار موافقت  ا  -7
باقیمانده  کوتاه تری  گر خریدار بخواهد در مدت زمان  ا او به وی بپردازد جایز نیست.  از اصل طلب  بیش 
مبلغ را به فروشنده بپردازد و فروشنده هم در قبال این تعجیل در بازپرداخت، در قالب مصالحه، مبلغی از 
کاهش داده و اصطالحا تخفیف بدهد، اشکال شرعی ندارد، لکن در صورت تأخیر خریدار در  قیمت نهایی را 
بازپرداخت اقساط، فروشنده حق افزایش قیمت را ندارد چون حرام ُمسّلم و از مصادیق ربا در معامله است.

خ روز طال در موعد پرداخت اقساط محاسبه نر
به علت  و  به صورت قسطی طال می خرند  از مشتری ها  کار می کنم. بعضی  8- سؤال: من در طال فروشی 
که موقع برگشت دادن پول، طال فروش دچار ضرر شود. به همین دلیل من  نوسانات شدید طال امکان دارد 
خ روز  که برای پرداخت حسابش برگشت به نر مقدار وزن طال را در حساب مشتری یادداشت می کنم و وقتی 
گر باال رفته بود از مشتری بیشتر  کمتر و ا گر قیمت طال پایین آمد  از مشتری پول را دریافت می کنم. یعنی ا

کار حالل است یا خیر؟ که این  کنید  دریافت می کنم. لطفا راهنمایی 
گر قیمت طال  که ا کنید  کنید و در ضمن معامله شرط  پاسخ: شما می توانید طال را با مبلغ معینی معامله 

کمتری پرداخت شود.  کرد به همان نسبت پول بیشتر یا  تغییر پیدا 
منبع: استفتائات سایت آیت اهلل العظمی خامنه ای و آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

حمید معدنی 
فاروجی

دبیر ستاد
امر به معروف

اتاق اصناف و 
اتحادیه ها



شماره 12 . بهمن و اسفند نودوهشت 16 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

نمایشگاه
درخشش برندهای لوازم خانگی ایرانی 

۲۳ تا ۲۷ دی ماه امسال نمایشگاه دائمی شهر مشهد 
کاالهای  نمایندگی های  و  میزبان شرکت های داخلی 
خارجی مربوط به لوازم خانگی، صوتی و تصویری، فرش 
که به محلی برای عرض اندام و درخشش  ماشینی بود 
شد.  تبدیل  ایرانی  خانگی  لوازم  معتبر  برندهای 
سه نمایشگاه ویژه لوازم منزل شامل بیست و یکمین 
هفدهمین  خانگی،  لوازم  بین المللی  نمایشگاه 
و  دیجیتال  تصویری،  و  صوتی  بین المللی  نمایشگاه 
و  موکت  ماشینی،  فرش  تخصصی  نمایشگاه  نهمین 
بین المللی  نمایشگاه های  دایمی  محل  در  پوش  کف 
استان  نمایشگاهی  کمیته  و  به همت صنوف  مشهد 

خراسان رضوی دایر شد. 
نمایشگاهی،  رویدادهای  این  گشایش  آیین  در 
خراسان  شهرداری های  همیاری  سازمان  مدیرعامل 
لوازم  نمایشگاه  سه  بود:  گفته  خبرنگاران  به  رضوی 
ماشینی  فرش  تصویری،  و  صوتی  لوازم  خانگی، 
در  مترمربع  هزار   ۲ وسعت  به  فضایی  در  موکت  و 
انوری،  و  مولوی  بهار،  ابوسعید،  مفاخر،  سالن های 
دایر  مشهد  بین المللی  نمایشگاه  عطار  و  فردوسی 

شده است. 
کرمانی افزود: ۱۵۵ شرکت داخلی و ۱۰ نمایندگی   میثم 
کشورهای آلمان، ترکیه، چین و  شرکت های خارجی از 
تایوان محصوالت خود را در این سه نمایشگاه عرضه 
کرده اند اما ۹۵ درصد محصوالت عرضه شده ساخت 

ایران است. 
کرد: در طول برگزاری نمایشگاه های مزبور  وی اضافه 
که تا ۲۷ دی ماه ادامه خواهد داشت هیاتی تجاری از 

کشور افغانستان از آنها بازدید می کنند. 

رضایتمندی شرکت ها و مشتریان از نمایشگاه 
لوازم خانگی مشهد

خانگـی  لـوازم  فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  رییـس 
از  هـدف  گفـت:  مـا  خبرنـگار  بـه  بـاره  ایـن  در  مشـهد 
کاال نیسـت  برگـزاری نمایشـگاه های تخصصـی فـروش 
کاالهـای جدیـد به ویـژه برندهـای ایرانـی  بلکـه نمایـش 
لـوازم  بین المللـی  نمایشـگاه  یکمیـن  و  بیسـت  و  بـوده 
زمینـه  ایـن  در  را  خـود  وظیفـه  خوبـی  بـه  نیـز  خانگـی 

داد.  انجـام 
رضـا رزقیـان مقـدم افـزود: اتحادیـه صنـف فروشـندگان 
لـوازم خانگـی مشـهد در طـول برگـزاری نمایشـگاه مزبور 

بیش از 9 برند ایرانی در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد عرضه شد

عرض اندام برندهای ایرانی در نمایشگاه لوازم خانگی

کرمانی میثم 
مدیرعامل سازمان همیاری 
شهرداری های خراسان رضوی

رضا رزقیان مقدم
رییس اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم خانگی مشهد

۱۵۵ شرکت داخلی و ۱۰ نمایندگی  شرکت های خارجی 
کشورهای آلمان، ترکیه، چین و تایوان محصوالت  از 
کرده اند اما ۹۵  خود را در این سه نمایشگاه عرضه 
درصد محصوالت عرضه شده ساخت ایران است
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کامـل بـر رونـد اجـرای  کـرده بـود و اشـراف  غرفـه ای برپـا 
امـور داشـت. 

بـه  اقـدام  کـه  مشـتریانی  و  مسـووالن  کـرد:  بیـان  وی 
کـرده بودند،  تکمیـل پرسـش نامـه در محـل نمایشـگاه 
کردنـد.  کاال و غرفـه داران اظهـار رضایـت  از نحـوه ارایـه 
خانگـی  لـوازم  فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  رییـس 
گفت: در نمایشـگاه لوازم خانگی مشـهد ۹ برند  مشـهد 
کشـوما، پارس، اسـنوا، دوو،  ایرانـی شـامل "امرسـان، پا
کاالهـای جدیـد خود  ایکـس ویـژن، شـارپ، دونارخـزر" 

را در معـرض نمایـش قـرار دادنـد. 
کـه در نمایشـگاه  وی اظهـار داشـت: برندهـای ایرانـی 
کیفیـت و بـا ضمانـت  کاالهـای با مزبـور حضـور یافتنـد، 
ایـن  خوشـبختانه  دادنـد،  ارایـه  را  معتبـر  نامه هـای 
کمترین شـکایت از سـوی بازدیدکنندگان  نمایشـگاه بـا 

همـراه بـود. 
انجام  نظرسنجی  براساس  کرد:  بیان  مقدم  رزقیان 
و  داران  غرفه  از  نمایشگاه، ۸۰ درصد  گرفته در سطح 
بازدیدکنندگان نسبت به خدمات پارکینگ، غرفه، ایاب 
داشتند.  رضایت  داران  غرفه  برخورد  نحوه  ذهاب،  و 
کرد: بیشتر شرکت های معتبر در تولید لوازم  وی اضافه 
پایان  در  و  داشتند  حضور  نمایشگاه  این  در  خانگی 

این رویداد، به همه شرکت ها لوح یادبود اعطا شد. 
ایـران  در  خانگـی  لـوازم  تولیـد  شـرایط  مقـدم  رزقیـان 
اینکـه تحریم هـای  بـا  افـزود:  کـرد و  ارزیابـی  را مطلـوب 
کارخانـه   ۱۶۰ امـا  شـده  اعمـال  ایـران  علیـه  ظالمانـه 
تولیـد لـوازم خانگـی در ایـران همچنـان نیـاز مـردم را در 
کاالهـا تامیـن می کننـد و روز بـه روز بـه  تامیـن ایـن نـوع 

می افزاینـد.  خـود  کاالهـای  تکنولوژیکـی  پیشـرفت 

هدف از برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
کاالهای  کاال نیست بلکه نمایش  فروش 

جدید به ویژه برندهای ایرانی بوده و 
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 

لوازم خانگی نیز به خوبی وظیفه خود را 
در این زمینه انجام داد

ماه  بهمن  چهارم  تا  اول  الکامپ،  نمایشگاه  دومین  و  بیست  با  همزمان  هوشمند  شهر  نمایشگاه  نهمین 
و  اطالعات  فناوری  و  خدمات  هوشمندسازی  حوزه  در  نوآور  و  استارتاپی  شرکت های  حضور  با  امسال 

کرد. کار  ارتباطات، در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد آغاز به 
گفت: بی تردید بخش نرم افزاری  رییس اتاق اصناف مشهد با اشاره به بیست و دومین نمایشگاه الکامپ 
جدید  و  برجسته  نقاط  از  تخلف  و  جرم  بویژه  مختلف  بخش های  در  پیشگیری  اپلیکیشن های  معرفی  و 

که توسط شرکت های مشهدی به نمایش درآمد. نمایشگاه الکامپ بود 
و  سخت افزاری  بخش  دو  در  می توان  را  الکامپ  نمایشگاه  افزود:  نمایشگاه  این  بررسی  در  بنانژاد  محمود 
که قابل استفاده برای  کرد، در بخش سخت افزاری تجهیزات جدید رایانه ای ارایه می شود  نرم افزاری بررسی 
که نمایشگاه از  کار و فرآیندهای اجرایی می باشد  مجموعه ها و دستگاه های مختلف به منظور سهولت در 

این حیث شرایط مطلوبی داشت.
کننده  که ارزش افزوده بیشتری برای بنگاه های اقتصادی شرکت  کرد: بخش نرم افزاری نمایشگاه  وی بیان 
در این نمایشگاه داشته و اشتغال بیشتری نیز به همراه دارد، شامل معرفی اپلیکیشن های مختلف می شد.

گفت: آنچه در بین اپلیکیشن های معرفی شده در این نمایشگاه توجه را جلب  رییس اتاق اصناف مشهد 
به  کمک  فرهنگی،  اجتماعی،  مسایل  بروز  از  پیشگیری  اپلیکیشن های  داشت،  بیشتری  نمود  و  می کرد 

کاربردهای فراوانی داشته باشد. که می توانست در امور مختلف زندگی  سالمت، تخلف و جرم بود 
کمتر مردم به بانک ها، اپلیکیشن مربوط به  بنانژاد اپلیکیشن های مربوط به عملیات بانکی برای مراجعه 

که در نمایشگاه الکامپ معرفی شده بود. حوزه تعمیراتی را از دیگر نرم افزارهای جدیدی برشمرد 

خبر

نهمین نمایشگاه شهر هوشمند:
معرفی نرم افزارهای پیشگیرانه نقطه برجسته نمایشگاه الکامپ بود
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تنظیم بازار
گزارش نشست های کارگروه تنظیم بازار

معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری خراسـان 
گفـت: از ابتـدای امسـال تـا پایـان دی مـاه ۳۶۸  رضـوی 
هـزار و ۷۳۰ مـورد بازرسـی از سـطح بـازار اسـتان انجـام 
کـه منجـر بـه شناسـایی ۲۶ هـزار و ۵۶۵ متخلـف  شـده 
بـه ارزش هفـت هـزار و ۴۶۰  و تشـکیل پرونـده تخلـف 

میلیـارد ریـال شـده اسـت. 
علـی رسـولیان روز افـزود: امسـال به ویـژه پـس از اجـرای 
کارگـروه  نشسـت های  بنزیـن،  سـهمیه بندی  ح  طـر
تنظیـم بـازار خراسـان رضـوی بـه صـورت منظـم برگـزار 
شـد تـا تصمیمـات بـه موقع و متناسـب با شـرایط فعلی 
گرفته شـود و این امر یکی از دالیل اصلی مناسـب  بازار 

کاالهـا در ایـن اسـتان اسـت.  بـودن قیمـت بیشـتر 
نشسـت  در  گفـت:  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار  معـاون 

نـوع  بـازار اسـتان بررسـی قیمـت چنـد  کارگـروه تنظیـم 
کاال از ۱۹ آذر تـا ۱۹ دی مـاه نشـان داد قیمـت ۲۱ قلـم 
کاال به طـور متوسـط ۸. ۶ درصـد افزایـش و قیمـت ۱۶ 
کاهـش داشـته  کاال به طـور متوسـط ۱۰. ۹ درصـد  قلـم 
اسـت.  بـوده  تغییـر  بـدون  نیـز  کاال  قلـم   ۱۶ قیمـت  و 
قیمـت  افزایـش  بـا  مـدت  ایـن  در  کـه  اقالمـی  بیـن  در 
مواجـه شـدند، پیـاز بیشـترین تغییـر قیمتـی را داشـته 
کشـاورزان،  کـه در ایـن نشسـت مقرر شـد طی توافق با 

یابـد.  افزایـش  بـازار خراسـان رضـوی  پیـاز در  عرضـه 
نیـز  آهـن  قیمـت  گذشـته  مـاه  یـک  در  ادامـه داد:  وی 
در  آن  افزایـش  دالیـل  بـه  رسـیدگی  کـه  یافتـه  افزایـش 
اختیـار اسـتان خراسـان رضـوی نیسـت و ایـن افزایـش 

خ داده اسـت.  قیمـت در سـطح ملـی ر
کاال در ایـن  کاهـش قیمـت  گفـت: بیشـترین  رسـولیان 
کاالهـای  بـه  مربـوط  گذشـته  مـاه  یـک  طـی  اسـتان 
گوجه  غ، برنج و  گوشت مر گوشت قرمز،  اساسی مانند 
گوشـت  قیمـت  کاالهـا  ایـن  بیـن  در  کـه  بـوده  فرنگـی 
کمتـر بـوده اسـت.  کشـور  غ از قیمـت متوسـط آن در  مـر
غ  مـر گوشـت  قیمـت  بـودن  پاییـن  دالیـل  افـزود:  وی 
خریـد  و  جوجه ریـزی  افزایـش  رضـوی،  خراسـان  در 
اسـت  اسـتان  مرغـداران  از  غ  مـر گوشـت  تضمینـی 
قطعـه  میلیـون   ۶۵ امسـال  مـاه   ۹ در  کـه  به طـوری 
کـه ۱۰ میلیـون قطعـه بیشـتر  گرفتـه  جوجه ریـزی انجـام 
کنـون ۴۰۰ تـن  گذشـته بـوده و تا از مـدت مشـابه سـال 

غ از مرغداران به صـورت تضمینی خریداری  گوشـت مـر
اسـت.  شـده  ذخیـره  و 

قیمـت  داد:  ادامـه  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار  معـاون 
تـا  اسـتان  ایـن  در  نیـز  شـکر  و  گوسـفند  قرمـز  گوشـت 
کمتـر بـوده و  کشـور  حـد زیـاد از قیمـت متوسـط آن در 
کشـور مربـوط بـه  گوسـفند در  گوشـت  کمتریـن قیمـت 

اسـت.  رضـوی  خراسـان 
گوسـاله  گوشـت  تـن   ۱۱۶ نیـز  تازگـی  بـه  گفـت:  وی 
بـه  کـه  شـده  اسـتان  وارد  بـازار  تنظیـم  ح  طـر منجمـد 
کیلـو ۳۸۰ هـزار ریـال از طریـق فروشـگاه های  قیمـت هـر 
کـم درآمـد به ویژه  زنجیـره ای منتخـب در اختیـار اقشـار 

می گیـرد.  قـرار  مشـهد  شـهر  حاشـیه  کنین  سـا

قیمت پیاز و آهن در دی ماه امسال افزایش یافت

کمترین قیمت گوشت گوسفند در کشور مربوط به خراسان رضوی است

که در این مدت با افزایش قیمت   در بین اقالمی 
مواجه شدند، پیاز بیشترین تغییر قیمتی را داشته 
کشاورزان،  که در این نشست مقرر شد طی توافق با 
عرضه پیاز در بازار خراسان رضوی افزایش یابد

علی رسولیان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

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

شهادت هنر مردان خداست

ح تنظیم بازار کاالی طر توزیع 13۰ هزار تن 
در خراسان رضوی

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
ابتدای  از  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
اساسی  کاالهای  مختلف  انواع  تن  هزار   ۱۳۰ امسال 
ح تنظیم بازار در استان در بین شبکه های مختلف  طر
مصرف در حوزه های صنف و صنعت توزیع شده است. 
کاالها شامل  از این  علی غفوری مقدم افزود: بخشی 
۱۸۴ هزار حلقه الستیک سنگین، سه هزار و ۵۰۰ تن 
گرم و منجمد وارداتی، چهار هزار تن  گوشت قرمز  انواع 
غ منجمد، ۸۷ هزار تن شکر در حوزه صنعت  گوشت مر
و صنف، ۱۳ هزار تن شکر در حوزه خانوار، ۲۱ هزار تن 
تایلندی  و  هندی  برنج  تن  هزار  سه  کستانی،  پا برنج 

بوده است. 
طی  آهن  و  پیاز  قیمتی  رشد  علت  به  پاسخ  در  وی 
کاالها متاثر از شرایط  گفت: قیمت این  یک ماه اخیر 
کشور افزایش یافته اما با این حال هنوز قیمت  عمومی 
آهن و پیاز در استان از میانگین کشوری پایین تر است. 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
در  بارندگی ها  دلیل  به  امسال  زمستان  گفت:  رضوی 
مواجه  مشکل  با  پیاز  برداشت  مختلف،  استان های 
شد و این امر منجر به تاخیر در ارسال پیاز به استان 
خراسان رضوی و افزایش قیمت آن در بازار گردید اما در 
نهایت با ثبات قیمت پیاز در بازار استان مواجه شدیم. 

گوسفند و شکر نیز در  گوشت قرمز  قیمت 
این استان تا حد زیاد از قیمت متوسط 
کمترین قیمت  کمتر بوده و  کشور  آن در 

کشور مربوط به  گوسفند در  گوشت 
خراسان رضوی است

غ در  گوشت مر دالیل پایین بودن قیمت 
خراسان رضوی، افزایش جوجه ریزی و 
غ از مرغداران  گوشت مر خرید تضمینی 

بسم اهلل الرحمن الرحیماستان است
من المومنین رجال صدقئا ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظروما بدلوا تبدیل

سوره مبارکه االحزاب آیه 23
پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی  قاسم  سپهبد  اسالم  رشید  سردار  افتخار  پر  شهادت 
انقالب اسالمی که در حمله نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان 
گرفت را به محضر مقدس حضرت ولی عصر )عج(، رهبر عظیم الشان  جبهه مقاومت در بغداد صورت 
انقالب اسالمی )مدظله العالی( و امت سر افراز ایران اسالمی، سپاه پاسدران انقالب اسالمی، تمامی 

رزمندگان جبهه مقاومت اسالمی، خانواده معزز و ارادتمندان ایشان تبریک وتسلیت می گوییم. 
و  مجاهدت  عمری  از  پس  کار  فدا و  شجاع  فرمانده  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  اسالمی  امت  سردار 
نقش آفرینی های ماندگار و پر افتخار درراه اعتالی اسالم و دفاع از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت 
گشت و به همرزمان شهیدش ؛ شهید  علیهم السالم و ایران عزیز به آرزوی دیرینه خود شهادت نائل 

کری، همت خرازی، حججی، مغنیه، موسوی و... پیوست.  باقری، با
که سربازی والیت مدار، با اخالص،  کم نظیر سردار برومند اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی  شخصیت 
با اقتدار، با غیرت، محبوب و نماد اقتدارنظام اسالمی، با رشادت ها و راهبردهای بی نقص خود در جبهه 
و دوران دفاع مقدس باعث سرکوب داعش و القاعده شده، زائیده آمریکای جنایتکار بود. داغ هایی 
کرده  که در منطقه  گذاشت و سرمایه گذاری های عظیمی را  بردل آمریکایی های خبیث و صهیونیست 
بودند، نابود ساخت که باعث کیمه بسیار عمیقی در دل آنها نسبت به شهید حاج قاسم سلیمانی شد. 
و  درایت  برابر  در  مؤثر  مقابله ای  نتوانستند  کارزار  میدان  در  متحدانش  و  بزرگ  شیطان  که  انجایی  از 
رشادت و تدبیرهای به جای این شهید داشته باشند. اقدام بزدالنه ترور شهید واالمقام را به وسیله 

بالگردهای خود دردستورکارشان قرار دادند. 
ک قهرمان مبارزه با آمریکا و صهیونیست بین الملل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی،  به برکت خون پا
ک  محور مقاومت اسالمی در منطقه حتما تقویت و اراده برای ایستادگی در مقابل رژیم جنایتکار و سفا

امریکا دو صد چندان می شود. 
که با نقض حقوق بین الملل و نقض  کتی بالگردها  کونه بینانه سران آمریکایی در این حمله را اقدام 
کشور عراق همراه بود نه تنها خللی در مبارزه با استکبار و آمریکای  کمیت  تمامیت ارضی و شکستن حا
که حتما اراده و حمایت جوانان  گذاشت  متجاوز و جنایت پیشه در جبهه مقاومت اسالمی نخواهد 
برومند و جبهه مقاومت اسالمی را در پیشبرد اهداف عالیه آن مصمم تر نموده و راه و تفکر سردار رشید 

گذشته ادامه خواهند داد.  اسالم حاج قاسم سلیمانی ها را پر صالبت تر از
اسالم  جهان  سردار  شهادت  تسلیت  و  تبریک  ضمن  خراسان  اصناف  اسالمی  انجمن های  جامعه 
و  سخت  انتقام  و  قاطع  برخورد  خواستار  اسالمی  امت  همچون  یارانش،  و  سلیمانی  قاسم  شهید 

کننده به مزدوران امریکایی و اخراج نظامیان و بیرون راندن آنها از منطقه را دارد.  پشیمان 
 شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس ویاور همیشه همراه حاج 
قاسم، شهید پور جعفری و دیگر یاران شهیدش مردم ایران اسالمی و جبهه مقاومت اسالمی از عراق، 
گذشته برای  سوریه ؛یمن، لبنان، افغانستان و دیگر اقصی نقاط جهان را متحدتر، مصم تر و آماده تر از 
پیشبرد  جهت  در  مزدور  صهیونیزم  و  جنایتکار  آمریکای  خصوص  به  استکبار  شرارت های  با  مبارزه 
کرده و تا مکتب و تفکر سلیمانی ها در جریان باشد این  اهداف مقدس و عالیه جبهه مقاومت اسالمی 

انقالب عظیم به راه مقدس خود دادمه خواهد داد. انشاءاهلل 
جامعه انجمن های اسالمی اصناف خراسان رضوی
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پیشخوان
معین اقتصادی

منطقه ای،  و  کالن  سطح  در  توسعه  برنامه ریزی های  در 
روستایی  مناطق  میان  موجود  تفاوت های  درک  و  شناخت 
از حیث سطح برخورداری آن ها از امکانات و زیرساخت های 
این  است.  ناپذیر  اجتناب  و  ضروری  اقتصادی،  و  اجتماعی 
و  کشف  در  برنامه ریزان  و  تصمیم گیران  به  می تواند  شناخت 
فاصله  میزان  روستایی،  مناطق  محرومیت  میزان  شناسایی 
کشف توانمندی های  وضعیت موجود از اهداف تعیین شده، 
هر منطقه و برنامه ریزی برای توسعه متوازن مناطق روستایی 

کند.  کمک 
ســطح  ارتقــای  معنــای  بــه  خــود  کلــی  مفهــوم  در  توســعه 
مناســب  شــرایط  ایجــاد  و  انســانی  جامعــه  معنــوی  و  مــادی 
یــک زندگــی ســالم بــرای تمامــی افــراد جامعــه اســت. بــا توجــه 
بــه ایــن مفهــوم، توســعه دربرگیرنــده جنبه هــای اقتصــادی، 
کمــی وکیفــی می شــود و  کــه شــامل تعییــرات  اجتماعــی، سیاســی وفرهنگــی اســت 
از نظــر داخلــی و خارجــی از مفاهیــم نســبی بــه شــمار مــی رود وجــود بیــش از ۶۵ هــزار 
گی هــا  ــی خــود، ویژ ــه فراخــور جغرافیایــی مکان ــدام ب ــه هرک ک کشــور  روســتا در ســطح 
بــه  مربــوط  مســائل  بــه  ویــژه  توجــه  دارنــد،  متنوعــی  و  بی نظیــر  اســتعدادهای  و 
و  ضــرورت  ابعــاد  از  یکــی  می بخشــد،  ضــرورت  را  روســتایی  توســعه  و  برنامه ریــزی 
کــه توجــه را بــه قســط و  اهمیــت برنامه ریــزی روســتایی، جنبــه ارزشــی آن اســت 
کــه ایــن موضــوع خــود یکــی از اهــداف چهارگانــه  عدالــت اجتماعــی معطــوف مــی دارد 

اصلــی معیــن اقتصــادی در قالــب اقتصــاد مقاومتــی نیــز می باشــد. 
در همین راستا اتاق اصناف مشهد در بخش رضویه و دهستان آبروان اقدام به گردآوری 
این  روستا های  روی  بر  آماری  تحلیل  و  تجزیه  همچنین  و  اطالعات  جمع آوری  و 
دهستان نمود و با برگزاری جلسات با دهیاران این روستا ها و تهیه پرسشنامه و تکمیل 
آن توسط دهیاران محترم روستاها به شناخت خوبی از نظر توسعه یافتگی و همچنین 
کرد.  پیدا  دست  روستاها  این  کشاورزی  و  دامپروری  وضعیت  به  مربوط  اطالعات 

وضعیت  ارتباطی،  وضعیت  زیربنایی،  )وضعیت  یافتگی  توسعه  اصلی  شاخص   ۶
خدمات خرد، شرایط فرهنگی و مذهبی، وضعیت بهداشتی و همچنین وضعیت 
زیر  نمودار  در  که  شده  گرفته  نظر  در  کدام  هر  زیرشاخص های  همراه  به  آموزشی( 
نسبتا  فرهنگی ومذهبی شرایط  و شرایط  زیربنایی  نظر  از  نشان داده شده است. 
ارتباطی و خدمات خرد روستاهای  کم است ولی شرایط  مناسبی در دهستان حا
دهستان آبروان مناسب نیست، وضعیت بهداشتی و آموزشی هم نیاز به رسیدگی 
بیشتری دارند. در ادامه وضعیت توسعه یافتگی هر یک از روستاها نیز نشان داده 
و  اره  آبمال،  آبروان،  روستاهای  می شود  مشاهده  که  طور  همان  که  است  شده 
جمعیت  تعداد  که  دارند  روستاها  سایر  به  نسبت  بهتری  شرایط  سفلی  نریمانی 
این  یافتگی  توسعه  باعث  می تواند  جغرافیایی  موقعیت  و  روستاها  این  باالی 

روستاها نسبت به سایر آنها باشد. 
مهم  محصوالت  همچنین  آبیاری  سیستم  و  آب  تامین  وضعیت  بعدی  بخش  در 
منظقه  آب  می شود  مشاهده  که  طور  همان  که  است  شده  داده  نشان  کشاورزی 
بیشتر از طریق چاه عمیق تامین می شود و سیستم آبیاری به روش سنتی غرقابی 

انجام می شود. 
است  شده  داده  نشان  دهستان  این  دامپروری  وضعیت  بعدی  نمودارهای  در 
که به این روستا وارد و روستا به سایر استان ها و  همچنین نوع محصوالت دامی 

شهرستان ها صادر می کند نشان داده شده است. 
با توجه داده های دریافتی از روستاهای دهستان آبروان و مرکز بهداشت و مرکز آمار 
از  که حدود ۷۶ درصد  منطقه جمعیت این دهستان حدود ۱۷ هزار نفر می باشد 
کودک، جوان و میان سال تشکیل می دهد و این نشان دهنده  جمعیت منطقه را 
توجه  باید  که  است  انسانی  نیروی  بخش  در  منطقه  این  باالی  بسیار  پتانسیل 

ویژه ای به این موضوع شود. 
همچنین توازن نیروی انسانی از حیث مرد و زن بودن در منطقه بسیار قابل توجه 
می باشد و با توجه به نزدیکی درصد زنان و مردان دهستان آبروان باید به جمعیت 

کرد.  بانوان منطقه به منظور توسعه این دهستان نگاه ویژه ای 

کرد: اتاق اصناف مشهد اقدام 

شناخت و درک تفاوت های موجود میان مناطق روستایی از حیث 
سطح برخورداری آن ها از امکانات

که هرکدام به  کشور  بیش از ۶۵ هزار روستا در سطح 
گی ها و استعدادهای  فراخور جغرافیایی مکانی خود، ویژ
بی نظیر و متنوعی دارند، توجه ویژه به مسائل مربوط 
به برنامه ریزی و توسعه روستایی را ضرورت می بخشد

سید جمال 
کاظمی 

مدیر اجرایی اتاق 
اصناف مشهد
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تعامل با سرمایه گذاران در راستای
اشتغالزایی در بخش رضویه

اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  و  خزانه دار  رابطه  همین  در 
ظرفیت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  مشهد  اصناف 
از  ما  کشاورزی  و  دامپروری  حوزه  در  منطقه  ویژه 
ک به شناسایی منطقه پرداختیم و  نظرنوع آب و خا
که  یافتیم  دست  جدیدی  ظرفیت های  و  شرایط  به 
نظر  مورد  اقتصادی  فعالیت های  در  می توانیم  آنها  از 
بهره مند شده، یک تحول اقتصادی مهم را در منطقه 
صورت  به  را  نوینی  کارآفرینی  شرایط  و  نموده  ایجاد 
و  کاربردی  پشتیبان ها،  حضور  با  تخصصی  و  جامع 
در  بازار  اطالعات  بکارگیری  با  که  نماییم  عملیاتی 

روستاها باعث رونق در بخش تولید خواهد شد. 
استعداد  روستا ها،  در  داد:  ادامه  مخملی  هادی 
سرمایه گذاران  اشتغالزایی،  جهت  در  و  کردیم  یابی 
تولید  و  فروشندگان  همچون  مرتبط  اتحادیه های  در 
گلفروشان، صنایع  گیاهان دارویی،  ک،  کنندگان پوشا

کردیم.  دستی و خوارو بار و لبنیات را شناسایی 
است،  آموزش  اصلی  مباحث  از  یکی  شد:  یادآور  وی 
که باید  زیرا برخی از این مشاغل نیاز به آموزش دارند 

گردد.  زمینه های آن فراهم 
کوچک و  کارگاه های  مخملی افزود: پشتیبان در قالب 
یا مشاغل خانگی با آموزش و سرمایه گذاری وارد عمل 
مرحله  به  روستا  چند  در  پایلوت  صورت  به  که  شده 
ح به  اجرا درخواهد آمد و در صورت موفقیت این طر

سایر روستاها تعمیم داده خواهد شد.

هادی مخملی
خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد

فران %4
 زع

%۲
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 گن

%۲
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جو
در %5 

سته 15% سایر 9% ذرت 4% خربزه 11% چغن
پ

ی %6۰
 بارانی 1۰% قطره ای 3۰% غرقآب

%1
ه ۰
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چ  

%8
ت 

قنا
ق %81 

سایر 1% چاه عمی

 %42 و  سنتی  به صورت  آبروان  دهستان  اهالی   %57 دامداری  نظر  از 
کوچک روستایی و نزدیک به 1% به صورت صنعتی مشغول  به صورت 
کز  مرا به  دهستان  این  نیاز  درصدها  این  که  می باشند  دامداری  به 

صنعتی دامداری را نشان می دهد.
همچنین 65% از دام های مورد نیاز این روستا از سایر استان ها تامین 

می شود و 35% در فصول خاصی به سایر استان ها صادر می شود.
گوسفند  که در این روستا پرورش داده می شود  همچنین دام اصلی 

و بره می باشد.

شاخص
توصعه یافتگی

حسن آباد چهلمن سنگاره تقی آبادآیمال آبروان

کالته سید قرقروک سفلی علیاسلیمانی شورک صبوریدم روباه گزبند حسین آباد 

نصرآبادنریمانی سفلی نریمانی علیاماشوله گیامی

شی
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رد
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ت
دما

خ
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ذه

و م
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ب

واردات
تعدادنوع دام

۷۰۵۰۰گوسفند و بره نرینه
۲۰۰۰بز و بزغاله

گوساله ۱۵۰گاو و 
۵۳االغ

7۲7۰3جمع

گوساله وارداتی گاو و  نوع 
۲۰اصیل
۰یخی
۱۳۰دورگه

گوساله وارداتی گاو و  نوع 
۵۳اصیل
۱۸یخی
۱۰۶دورگه

صادرات
تعدادنوع دام

۳۰۹۰۰گوسفند و بره نرینه
۸۷۵۰بز و بزغاله

گوساله ۱۷۶گاو و 
۰االغ

398۲6جمع

درصد
مردان و زنان

منبع تامین
کشاورزی آب 

سیستم آبیاری 
کشاورزی محصوالت 

 محصوالت مهم
کشاورزی

دامداری های
موجود در روستا

صادرات واردات و صادرات
انواع دام

واردات

درصد
رده سنی

%۲
ن ۰

جوا
 %

ل 31
سا

میان
ک و نوجوان ۲5% پیر 7% بزرگسال %17 

کود

ی 4۲
تای

 روس
ک

وچ
% ک

57
ی 

سنت
صنعتی %1 

بز و بزغاله ۲۲% گوسفند و بره نرینه %78

بز و بزغاله ۲۲% گوسفند و بره نرینه %78
واردات 7۲.7۰3 صادرات 39.8۲6

مردان 51% زنان %49 کوچک و یا  کارگاه های   پشتیبان در قالب 
مشاغل خانگی با آموزش و سرمایه گذاری 

که به صورت پایلوت در چند  وارد عمل شده 
روستا به مرحله اجرا درخواهد آمد
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پیشخوان
نوسانات قیمت

در جهــان و جامعــه امــروز تامیــن رفــاه و آســایش اعضــای آن 
یکــی از اهــداف اصلــی سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی 
کنتــرل و نظــارت بــر روی قیمــت  کمــان و مســئوالن اســت.  حا
کاالهــا یکــی از همیــن  کاالهــای اساســی و تعدیــل قیمــت ایــن 
کــی  کاالی اساســی تنهــا شــامل مــواد خورا سیاســت ها اســت. 
نمی شــود و مــواد مهــم واســتراتژیک ماننــد بنزیــن، الســتیک 
خــودرو،  فــوالد و ســایر اقــالم مهــم دیگــر نیــز در زندگــی امــروز 
ارزیابــی  اساســی  کاالی  دیگــر،  کشــورهای  و  ایــران  جامعــه 
کــه مصــرف ســاالنه این  می شــود بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود 
کــه  کاالهــا در ایــران حــدود چنــد صــد میلیــون تــن اســت  قبیــل 

ایــن مقــدار نشــان دهنــده اهمیــت ایــن اقــالم اســت.
مقولــه قیمــت اقــالم اساســی و تغییــرات آن همیشــه بــه مثابــه 
یکــی از مســایل مهــم اقتصــادی، بــوده اســت. تغییــرات قیمت هــا بخشــی از واقعیــت 
کشــور های در حــال توســعه، از جملــه ایــران را تشــکیل می دهــد امــا رونــد  اقتصــادی 
افزایشــی قیمت هــا در چنــد ســال اخیــر به ویــژه بــا افزایــش تحریم هــای اقتصــادی در 

کشــور بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت. 

کاالی اساســی را به طــور تصادفــی  در همیــن راســتا رونــد فــراز و نشــیب قیمــت ۱۸ قلــم 
گرفته ایــم ایــن قیمت هــا  کاال در نظــر  کاالیــی و چــه از نظــر برنــد  گــروه  چــه از نظــر 
مربــوط بــه یــک روز مشــخص )اول هــر مــاه( در یــازده مــاه از ســال ۹۸ در شــهر مشــهد 
گانــه در نمودارهــای زیــر  کــدام از ایــن ۱۸ قلــم به طــور جدا کــه هــر  مقــدس میباشــند 

قابــل مشــاهده هســتند.
همچنیــن در ایــن نمودارهــا از رگرســیون خطــی بــه منظــور پیش بینــی قیمــت بــرای 
از رگرســیون  آینــده اســتفاده شــده اســت هــدف اســتفاده  مــاه جــاری و ماه هــای 
ــط  ــورت خ ــه ص ــه ب ک ــت  ــده اس ــی ش ــت پیش بین ــی از قیم ــت واقع ــز قیم ــی تمای خط
کــه بایــد ریشــه یابــی شــود ایــن  چیــن در هــر نمودارهــا وجــود دارد مســئله مهمــی 
کــه چــرا قیمــت برخــی از اقــالم در بعضــی از ماه هــای ســال بــا مقــدار پیش بینــی  اســت 

ــد. شــده تفــاوت فاحشــی دارن
رگرســیون خطــی یکــی از روش هــای تحلیــل رگرســیون اســت. رگرســیون یــک نــوع 
ــر دیگــر.  ــد متغی ــا چن ــک ی ــر از روی ی ــی یــک متغی ــرای پیش بین ــاری اســت ب ــدل آم م
کــه در آن متغیــر وابســته  رگرســیون خطــی نوعــی تابــع پیش بینی کننــده خطــی اســت 
ــه صــورت ترکیبــی خطــی از متغیرهــای  ــرار اســت پیش بینــی شــود( ب ــه ق ک )متغیــری 

مســتقل پیش بینــی می شــود.

دکتر نمایان
واحد تحقیق 
و توسعه اتاق 

اصناف

که باید ریشه یابی شود  مسئله مهمی 
که چرا قیمت برخی از اقالم  این است 
در بعضی از ماه های سال با مقدار 
پیش بینی شده تفاوت فاحشی دارند.

بررسی نوسانات قیمت اقالم اساسی در سال 98
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کاالی  در بخــش بعــدی جــدول تحلیلــی از داده هــای مربــوط بــه قیمــت ۱۸ قلــم 
مشــهد  شــهر   ۹۸ ســال  از  بهمــن(  اول  تــا  فروردیــن  )اول  مــاه  یــازده  در  اساســی 
می باشــد.  مشــاهده  قابــل  شــده اند،  انتخــاب  تصادفــی  صــورت  بــه  کــه  مقــدس 
ــه  ــدا ب ــت ابت ــان قیم ــال ۹۸، نوس ــول س کاال در ط ــت  ــط قیم ــدول متوس ــن ج در ای
و   ۹۸ ســال  ماه هــای  طــی  کاال  قیمــت  کمتریــن  و  بیشــترین   ،۹۸ ســال  انتهــای 
ــه ماه هــای دیگــر  کاال در طــول یــک مــاه نســبت ب بیشــترین جهــش و افــت قیمــت 
غ  گوشــت مــر بررســی شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن جــدول ســیب زمینی ۲۹درصــد، 
کاهــش قیمــت  گوســفندی ۸درصــد  گوشــت  کســتانی ۹درصــد و  ۱۰درصــد، برنــج پا
کرده انــد. روغــن نباتــی جامــد  را از مــاه فــروردی تــا بهمــن در طــی ســال ۹۸ تجربــه 

ــد افزایــش قیمــت در طــی ایــن  ــا رون تغییــر قیمتــی نداشــته اســت امــا ســایر اقــالم ب
کــه در ایــن جــدول قابــل مشــاهده  یــازده مــاه روبــه رو بوده انــد. نکتــه قابــل توجــه ای 
کاالهــا در نیمــه ابتدایــی ســال یعنــی  ــر  کث ــاد قیمــت ا می باشــد نوســانات بســیار زی
کاال هــا  قیمــت  کمتریــن  و  قیمــت  بیشــترین  به طوری کــه  اســت  تابســتان  و  بهــار 
کاال در طــول یــک مــاه  در طــی ســال همچنیــن بیشــترین جهــش و افــت قیمــت 
ــاق  ــی اتف ــازه زمان ــن ب ــی در ای ــالم اساس ــر اق کث ــال در ا ــای س ــایر ماه ه ــه س ــبت ب نس
ــاره علــت  کــه پیشــنهاد می شــود بررســی های بیشــتر و دقیق تــری درب افتــاده اســت 
کــه اقــالم اساســی در یــازده مــاه ســال ۹۸ در شــهر  و ریشــه ایــن تغییــر قیمت هایــی 

گیــرد. کارشناســان صــورت  کرده انــد، توســط  مشــهد تجربــه 

جدول بررسی تغییرات قیمت اقالم اساسی در 11 ماه از سال 98 شهر مشهد مقدس

ف
اقالم اساسیردی

میانگین 
قیمت طی 

ماه های سال 
سال

نوسان 
قیمت ابتدا 
به انتهای 

سال

بیشترین جهش و افت قیمت کاالبیشترین و کمترین قیمت کاال طی ماه های سال
در طول یک ماه نسبت به ماه های دیگر

بیشترین کاهشبیشترین افزایشکمترین قیمتبیشترین قیمت
مقدارماهمقدارماهمبلغ )ریال( ماهمبلغ )ریال(ماه

12%شهریور21%اردیبهشت649,8۰8دی934,773خرداد8%-799,369گوشت گوسفندي1
2۰%فروردین20%خرداد1۰6,273اردیبهشت143,3۰۰مرداد10%-122,765گوشت مرغ2
15%اردیبهشت32%خرداد58,818خرداد91,75۰آبان25%78,891تخم مرغ3
0%-17%خرداد26,۰۰۰فروردین32,۰۰۰از تیرتا بهمن23%3۰,488شیر نایلوني 4
0%-17%خرداد69,۰۰۰فروردین85,۰۰۰از تیرتا بهمن23%8۰,967پنیر5
24%اردبهشت30%فروردین49,۰۰۰آبان75,462اردیبهشت1%58,896شكر سفید6
15%مرداد73%خرداد3۰5,455خرداد667,2۰۰مرداد84%5۰1,633چای7
7%خرداد21%فروردین186,759فروردین248,636خرداد29%234,256برنج ایراني8
25%آذر32%مهر98,76۰مرداد162,4۰۰آبان9%-12۰,514برنج پاکستاني9
11%خرداد15%فروردین67,69۰فروردین1۰4,25۰بهمن54%84,131عدس10
4%شهریور13%آبان1۰5,172فروردین131,154بهمن25%12۰,528لوبیاقرمز11
34%خرداد159%مهر19,68۰مهر99,۰4۰آذر9%48,664گوجه فرنگي12
43%خرداد136%اردیبهشت28,6۰۰مهر131,636خرداد29%-53,۰86سیب زمیني13
0%-0%-44۰,۰۰۰-44۰,۰۰۰-0%44۰,۰۰۰روغن جامد14
0%-2%خرداد72,۰۰۰فروردین73,5۰۰از تیرتا بهمن2%73,122روغن مایع15
15%خرداد75%اردیبهشت38۰,۰۰۰فروردین89۰,۰۰۰خرداد71%667,356روغن موتور161200
6%مهر10%اردبهشت1,9۰۰,۰۰۰فروردین2,45۰,۰۰۰شهریور15%2,223,937الستیک17
6%خرداد16%دی42,94۰تیر65,948بهمن49%5۰,۰8۰تیرآهن18
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کاال و ارز، به  براساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق 
با  که  خارجی  کاالهای  رهگیری  و  شناسایی  منظور 
انجام تشریفات قانونی وارد کشور می  شوند و تشخیص 
کاالهای قاچاق یا فاقد مجوزهای الزم از قبیل  آنها از 
غیراستاندارد،  و  غیربهداشتی  تقلبی،  جعلی،  کاالی 
گواهی  های  ارائه  به  منوط  تجاری  کاالی  ترخیص 
این  ثبت  و  رهگیری  شناسه  کاال،  شناسه  دریافت 
است. گمرک  توسط  شناسه ها  شماره  و  گواهی ها 

کاالهای  فروش  و  توزیع  قانونی،  ماده  این  طبق 
 ۲ این  نصب  به  منوط  فروشی  خرده  بازار  در  وارداتی 
یاد شده  کاالهای  این صورت  و در غیر  شناسه است 

قاچاق محسوب می شوند. 
از  کاال  قلم  هشت  شده،  ابالغ  شیوه نامه  اساس  بر 
لوازم خانگی شامل یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین 

گازی، اسپلیت،  کولر  لباسشویی، ماشین ظرفشویی، 
کروویو مشمول ثبت شناسه کاال هستند. جاروبرقی و ما
از  مربوطه  مراجع  به  قانونی  ماده  این  اطالع رسانی 
آغاز  رضوی  خراسان  استان  در  امسال  ماه  مرداد   ۱۶
خریداران  کاال،  شناسه  ح  طر اجرای  براساس  تا  شد 
و  فروشندگان  از  شناسه  این  دریافت  با  لوازم خانگی 

کنند. کاال نسبت به خرید اقدام  اطمینان از اصالت 
داخلی  اجناس  و  گمرک  در  باید  وارداتی  اجناس 
روی  و  کنند  دریافت  را  شناسه  این  کارخانه  در  باید 
اجناس  برای  اینکه  ضمن  شود،  الحاق  محصول 
که در انبارها باقی مانده  گذشته  تولیدی در سال های 
اطالعات  فروشندگان  تا  شد  داده  فراخوان  نیز  بود، 
کنند، تا در سامانه  آنها را همراه با شماره سریال ارائه 

یادشده وارد شود.
رقمی   ۱۶ رهگیری  کد  یک  حقیقت  در  شناسه  این 
است و خریداران لوازم خانگی می توانند شماره سریال 
ج در آن را به کد دستوری #۷۷۷۷*۴* ارسال کنند  مندر
کنند. کاال، نسبت به خرید آن اقدام  و با تایید اصالت 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد 
کنون ۸۵ درصد از  گفت: تا در این باره به خبرنگار ما 

مشهد  شهر  بازار  سطح  در  شده  عرضه  خانگی  لوازم 
آنها  روی  بر  کاال  شناسه  و  شده  ح  طر این  مشمول 

نصب شده است.
اطالع رسانی  اتحادیه  این  افزود:  مقدم  رزقیان  رضا 
کاال بر روی  ج شناسه  کامل و جامعی نسبت به الزام در
لوازم خانگی هم در نمایشگاه و هم در  از  هشت قلم 

مجتمع های تجاری و سطح بازار داشته است.
داخل  ساخت  برندهای  خانگی  لوازم  کرد:  بیان  وی 
کندی،  کندوا،  کشوما، زیرووات،  مانند "اسنوا، دوو، پا
کارتوس" از  هیمالیا، الکترواستیل، مشهد دوام، ایران 
برند  با  لوازم خانگی  اما  کاال برخوردار شدند،  شناسه 
که قبال توسط شرکت های عمده وارداتی وارد  خارجی 
گرفته اند،  قرار  فروش  معرض  بازاربه  در  و  شده  کشور 

کاال نیستند. قادر به دریافت شناسه 
کرد: شرکت های تولیدی مربوط به ۲۱ برند  وی بیان 
دلیل  به  و  کرده اند  ترک  را  ایران  بازار  خانگی  لوازم  از 
تحریم ها دیگر قادر به حضور مجدد در ایران و دریافت 
سبز  برگ  دارای  کاالها  این  اما  نیستند،  کاال  شناسه 

کتور معتبر دارند. بوده و فا
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد 

فرادید
شناسه کاال برای لوازم خانگی خارجی

کاالهای وارداتی در بازار خرده  توزیع و فروش 
گواهی  های دریافت شناسه  فروشی منوط به نصب 
کاال و شناسه رهگیری است و در غیر این صورت 
کاالهای یاد شده قاچاق محسوب می شوند. 

رضا رزقیان مقدم
رییس اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم خانگی مشهد

کاال دارند 85 درصد از برندهای لوازم خانگی در بازار مشهد شناسه 

معضل صدور شناسه کاال برای لوازم خانگی خارجی
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کاالها از مبادی قانونی وارد ایران شده  گر این  گفت: ا
باشند، الزم است لیست الزم را به اتحادیه ارائه دهند 
و  ثبت  مشهد  اصناف  اتاق  و  مربوطه  سامانه  در  تا 

مجوز برای فروش آنها داده شود.
و  معدن  صنعت،  سازمان  از  کرد:  نشان  خاطر  وی 
گرفته  تجارت خراسان رضوی تا ۲۵ اسفندماه مهلت 
که ملزم به دریافت شناسه  شده تا هشت لوازم خانگی 
کاال بر روی آنها نصب نشده  کاال بوده و هنوز شناسه 
کاالها یا آنها را به فروش برسانند  است، صاحبان این 
کاال انجام دهند. یا اقدامات الزم را برای نصب شناسه 
رزقیان مقدم با اشاره به خروج دو شرکت بزرگ تولید 
گفت:  "ال.جی"  و  "سامسونگ"  شامل  خانگی  لوازم 
و  "سام"  جدید  نام  دو  با  شرکت  دو  این  است  قرار 
خود  فعالیت  آینده  سال  ماه  فروردین  از  "جی پالس" 
کاالهای  آن  از  بعد  قطعا  و  بگیرند  سر  از  ایران  در  را 

کرد. کاال دریافت خواهند  تولیدی آنها شناسه 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد 
کسب از این اتحادیه را  شمار واحدهای دارای پروانه 
دریافت  شرف  در  که  واحدهایی  تعداد  و  واحد   ۸۵۰

کرد. کسب هستند را ۳۰۰ واحد صنفی ذکر  پروانه 

محمود بنانژاد؛ رئیس اتاق اصناف مشهد:
بزودی پایانه صادراتی میوه ایجاد می شود

10 شهرک صنفی در راه است
گامی موثر در راستای ساماندهی صنوف آالینده و مزاحم به شمار می رود و جزو  ایجاد شهرک های صنفی 

سیاست های اصلی خراسان رضوی در مسیر توسعه اشتغال، فرآوری و ایجاد زنجیره تولید است. 
که می توانند در قالب  کنار شهر مشهد وجود دارد  گوشه و  کنده در  بیش از صدها واحد صنفی آالینده یا پرا
شهرک های صنفی و تخصصی تولید بهتر و منسجم تری داشته باشند و دسترسی مردم نیز به آنها سهل تر شود. 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خود  دی ماه  نشست  به  اشاره  با  رضوی  خراسان 
مشهد  در  صنفی  اتحادیه های  برخی  مسووالن  با 
شهرک   ۱۰ راه اندازی  رضوی  خراسان  برنامه  گفت: 
شهرک   ۶ ایجاد  مقدمات  کنون  تا که  است  صنفی 

صنفی در اطراف مشهد فراهم شده است. 
صنفی  شهرک های  راه اندازی  ح  طر اجرای  مشکالت  و  موانع  نشست  این  در  داشت:  اظهار  رسولیان  علی 
و  پالستیک"  جعبه سازان،  قالی شویان،  خشکبار،  و  آجیل  سوغات،  ک،  پوشا پروفیل،  "صنایع  به  مربوط 

گرفت.  توسعه شهرک صنفی چاپ مورد بررسی قرار 
تغییر  به  ح ها مربوط  این طر افزود: مشکالت  اقتصادی استانداری خراسان رضوی  امور  معاون هماهنگی 
ح در شورای مدیریت و برنامه ریزی استان  کاربری اراضی، تامین خدمات زیربنایی مثل آب و برق، ارایه طر

گرفته شد.  که تصمیماتی برای حل این مشکالت  می شد 
جمله  از  صنفی  شهرک  چندین  کنون  تا گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  باره  این  در  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
شهرک های ریخته گران، موزاییک سازان، چاپ و نشر و ماشین افزار در اطراف مشهد ایجاد شده و واحدهای 

کار تولید مشغول شده اند.  کننده صنفی در قالب یک شهرک به  تولیدکننده و توزیع 
ح، دریافت زمین یا ساخت هستند که  محمود بنانژاد بیان کرد: ۱۰ شهرک صنفی جدید دیگر در مرحله ارایه طر
تغییر کاربری برخی از اراضی مربوط به این شهرک های صنفی انجام گرفته و برخی دیگر در مرحله پیگیری است. 
که زمین آن  وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین این شهرک ها ایجاد پایانه صادراتی بسته بندی میوه است 

کاربری و دیگر اقدامات مربوط به راه اندازی آن در حال انجام است.  خریداری شده و تغییر 
آبکاران  صنفی  شهرک  به  متعلق  زمین  تعرفه  به  مربوط  مشکالت  خصوص  در  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مقرر شد تعرفه زمین برای شهرک صنفی  گفت: در نشست 

آبکاران از سوی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با همان تعرفه قبلی محاسبه شود.

علی رسولیان
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی

رزقیان مقدم با اشاره به خروج دو 
شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی شامل 

گفت: قرار است  "سامسونگ" و "ال.جی" 
این دو شرکت با دو نام جدید "سام" و 
"جی پالس" از فروردین ماه سال آینده 

فعالیت خود را در ایران از سر بگیرند 
کاالهای تولیدی آنها  و قطعا بعد از آن 

کرد. کاال دریافت خواهند  شناسه 
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تیترهای خبری
نگاهی به اخبار اتاق اصناف در  رسانه های کشور

 ] پایگاه اطالع رسانی خانه ملت [ 

 ] پایگاه اطالع رسانی خانه ملت [ 

از  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  ســخنگوی 
متبوعــش  کمیســیون  در  نفــره   ۴ کمیتــه ای  تشــکیل 
کشــور  ح اصــالح قانــون نظــام صنفــی  بــرای بررســی طــر

بــا حضــور نماینــدگان اتــاق اصنــاف خبــر داد. 
و  صنایــع  کمیســیون  ســخنگوی  باســتانی  ســعید 
بــا  گفت وگــو  در  اســالمی  شــورای  مجلــس  معــادن 
نشســت  تشــریح  در  ملــت  خانــه  خبرگــزاری  خبرنــگار 
ادامــه  از  کمیســیون متبوعــش،  مــاه(  امــروز )۲۹ دی 
کشــور خبــر  ــون نظــام صنفــی  ح اصــالح قان بررســی طــر
کمیتــه ای ۴ نفــره متشــکل از  گفــت: مقــرر شــد؛  داد و 
کوهکن ریــزی، داریــوش  فریــدون احمــدی، محســن 
ــا  ح را ب ــر ــن ط ــادی ای ــده زرآب ــیده حمی ــماعیلی و س اس
حضــور نماینــدگان اتــاق اصنــاف و ســایر اتاق هــا بررســی 
کمیســیون صنایــع  و نتیجــه نهایــی تــا ۲ مــاه آینــده بــه 

و معــادن ارائــه شــود. 
در  زاوه  و  مــه والت  حیدریــه،  تربــت  مــردم  نماینــده 
گــزارش  مجلــس شــورای اســالمی افــزود: پــس از ارائــه 
پیشــنهادات  صنایــع،  کمیســیون  بــه  مذکــور  کمیتــه 

شــد.  خواهــد  انجــام  آن  رای گیــری  و  بررســی 
مجلـــس  معـــادن  و  صنایـــع  کمیســـیون  ســـخنگوی 
ح اصـــالح قانـــون نظـــام صنفـــی  کـــرد: در طـــر اظهـــار 
بین بخشـــی  ارتباطـــات  ماننـــد  مـــواردی  بـــه  کشـــور 

بخـــش  نقـــش  شـــدن  پررنـــگ  اصنـــاف،  در 
دولـــت،  اجرایـــی  مســـئولیت  کاهـــش  خصوصـــی، 
ــاف و...  ــه اصنـ ــئولیت ها بـ ــن مسـ ــردن ایـ کـ ــذار  گـ وا 

اشـــاره شـــده اســـت.

می گوید  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
ک می تواند نیاز بازار  ظرفیت واحدهای تولیدی پوشا
گرو تامین  کند، اما تحقق این مهم در  داخل را تامین 

مواد اولیه است. 
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  ملکی  ولی 
درباره  ملت  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
گر مواد اولیه موردنیاز  گفت: ا ک،  مشکالت بازار پوشا
از  می توان  شود،  تامین  ک  پوشا تولیدکنندگان 
به  کشور  در  موجود  تولیدی  واحدهای  ظرفیت 
را  بازار  تولیدکنندگان داخلی  و  کرده  استفاده  درستی 

گیرند.  به دست 
ک می تواند نیاز بازار  ظرفیت واحدهای تولیدی پوشا

کند داخل را تامین 
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه ظرفیت واحدهای تولیدی می تواند نیاز 
ک تولید داخل  کند، افزود: پوشا بازار داخل را تامین 
کرده و مورد  می تواند با همتایان خارجی خود رقابت 

گیرد.  کنندگان قرار  پسند مصرف 
نوروز فرصت مناسبی  ایام  به  نزدیکی  کرد:  وی اظهار 
و  تولید  موردنیاز  اولیه  مواد  تامین  با  بتوان  که  است 

را  تولیدی  واحدهای  صنعتی،  واحدهای  نقدینگی 
تقویت کرده و زمینه تحقق شعار رونق تولید را فراهم کرد. 

تکنولوژی صنعت نساجی به روز است
تکنولوژی  درباره  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
تکنولوژی صنعت  کرد:  اضافه  کشور،  صنعت نساجی 
تولیدکنندگان  دلیل  همین  به  است  روز  به  نساجی 

کیفیت و با قیمت مناسب تولید کنند.  می توانند البسه با
کمیسیون صنایع و معادن مجلس برندسازی را  عضو 
ک داخلی  یکی از اصلی ترین اصول رونق فروش پوشا
ک داخلی  گر ایرانیان خرید پوشا برشمرد و ادامه داد: ا
را در اولویت قرار دهند، واحدهای تولیدی فعال شده 

و زمینه اشتغالزایی فراهم می شود. 

کرد  کمیسیون صنایع و معادن را تشریح  باستانی نشست 

تشکیل کمیته ای ۴ نفره برای بررسی طرح اصالح قانون نظام صنفی کشور

کمیسیون صنایع و معادن مجلس: عضو 

ک تامین مواد اولیه؛ چالش تولیدکنندگان پوشا

کشور  ح اصالح قانون نظام صنفی  در طر
به مواردی مانند ارتباطات بین بخشی در 
اصناف، پررنگ شدن نقش بخش
کاهش مسئولیت اجرایی  خصوصی، 
کردن این مسئولیت ها به  گذار  دولت، وا 
اصناف و... اشاره شده است

آرامش بازار مهم ترین هدف ماست و انتظار 
داریم در این شرایط فعاالن صنفی وظیفه 
خود را انجام دهند و ما نیز پیگیری مشکالت 
کار داریم. را در این حوزه در دستور 
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 ] پایگاه اطالع رسانی دولت [ 

 ] پایگاه اطالع رسانی دولت [ 

روسای  با  نشستی  در  بازرگانان  و  اصناف  مرکز  رییس 
گفت: آرامش بازار  اتحادیه های مرتبط با چاپ و نشر 
مهم ترین هدف ماست و انتظار داریم در این شرایط 
نیز  ما  و  دهند  انجام  را  خود  وظیفه  صنفی  فعاالن 
کار داریم.  پیگیری مشکالت را در این حوزه در دستور 
شاتا،  از  نقل  به  دولت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
پیمان زندی با اشاره به اینکه ۱۳۶ اتحادیه در تهران 
 ۵۲ با  ما  گذشته  ماه   ۵ در  گفت:  می کند،  فعالیت 
اقدام  این  از  هدف  و  کردیم  برگزار  نشست  اتحادیه 

اطالع از مشکالت تخصصی فعاالن صنفی است. 
نزدیک  مدارس  بازگشایی  فصل  اینکه  بر  کید  تا با  او 
این  صنفی  فعاالن  داریم  انتظار  داد:  ادامه  است، 
مدارس  بازگشایی  ویژه  نمایشگاه های  در  حوزه 
حضوری فعال داشته باشند و به آرامش بازار در این 

کنند.  کمک  شرایط 
گفت: ما صدای رسای  رییس مرکز اصناف و بازرگانان 
اصناف در دولت هستیم و مطمئن باشید برای احقاق 
حقوق فعاالن صنفی از هیچ تالشی فروگذار نمی کنیم. 
عنوان  به  داد:  ادامه  مطلب  این  توضیح  در  زندی 
مثال در بحث عینک و اپتیک فعاالن صنفی اعتراضی 
به ورود پزشکان به مساله فروش عینک داشتند و از 
بهداشت،  وزارت  با  فشرده  و  جدی  کراتی  مذا رو  این 

کردیم. در عین حال در  درمان و آموزش پزشکی برگزار 
خصوص ساماندهی و مدیریت متمرکز و واحد در حوزه 
کشور  وزارت  و  شهرداری ها،  با  "آنالین"  نقل  و  حمل 
کراتی داشتیم و نتایج خوبی حاصل شده است.  مذا
تهیه  صنف  سوی  از  اعالمی  اعتراضات  به  اشاره  با  او 
دانشگاه ها،  ورود  بر  مبنی  اوزالید  و  فتوکپی  کنندگان 
و  دارایی  شهرداری ها،  انتظامی،  نیروی  دفاتر 
گفت: رسیدگی  این صنف  کاری  به حوزه  دادگستری 

کار ما قرار خواهد داشت.  به این موضوع نیز در دستور 
کید بر اینکه برگزاری  رییس مرکز اصناف و بازرگانان با تا
فعاالن  همه  از  داشت،  خواهد  تداوم  نشست ها  این 
صنفی خواست مشکالت خود را برای پیگیری و رفع 
و  معدن  صنعت،  وزیر  شخص  گفت:  و  کنند  اعالم 
تجارت به اثرگذاری خانواده بزرگ اصناف اعتقاد دارد 
و بی تردید این مساله برای ما از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار است. 

کل بانک مرکزی عصر امروز در جلسه دوره ای  رئیس 
رؤسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در محل 
اتاق اصناف گفت: فعاالن بخش خصوصی و تعاونی، 
بانک  و  کشور هستند  اقتصادی  موتور محرکه رشد 
راستای رفع  امکان در  تا حد  و  توان  تمام  با  مرکزی 

موانع آنها در زمینه ریال و ارز تالش می کند. 
از  نقل  به  دولت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
به  اشاره  با  همتی  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط 
ایجاد  افزود  جلسات  این  برگزاری  از  حاصل  نتایج 
شناخت و درک متقابل نسبت به مشکالت، اولین 
کنون  تا خوشبختانه  و  است  مشکالت  رفع  مرحله 
تصمیمات مفیدی در این جلسات اخذ شده است. 
تحریم های  به  توجه  با  افزود:  همتی  عبدالناصر 
کشور در شرایط خاصی  سنگین و بی سابقه، اقتصاد 
قرار دارد و با توجه به این شرایط، بانک مرکزی ناچار به 
اتخاذ سیاست ها با توجه به منافع کلی کشور است. 

در این شرایط با عنایت به توصیه های مقام معظم 
رهبری، توجه به اصول اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  اقتصاد  تقویت  داخلی، 
فعاالن  اقدامات  از  تشکر  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
کرد:  تصریح  کشور  تعاونی  و  خصوصی  بخش 
مقاومت در برابر تحریم ها بدون همراهی این عزیزان 
به  قادر  تنهایی  به  بانک مرکزی  و  نبود  پذیر  امکان 

مدیریت این شرایط نخواهد بود. 
فشارها،  تمام  علیرغم  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
کشور با ثبات است و مقاومت مردم عزیز نیز  اقتصاد 
اتاق های  اعضای  دارد.  تقدیر  جای  شرایط  این  در 
بازرگانی، اصناف و تعاون نیز ضمن تشکر از برگزاری 
این جلسات و اهتمام بانک مرکزی به حل مشکالت 
دغدغه ها  پیشنهادات،  ح  طر به  موجود،  موانع  و 
و موارد مدنظر پرداختند و در پایان تصمیمات الزم 

اتخاذ شد. 

کنند  کاغذ را ارایه  اصناف پیشنهادات خود در حوزه تنظیم بازار 

آرامش بازار مهم ترین هدف ماست

کل بانک مرکزی:  عبدالناصر همتی؛ رئیس 

ک تامین مواد اولیه؛ چالش تولیدکنندگان پوشا
فعاالن بخش خصوصی 

و تعاونی، موتور محرکه 
کشور  رشد اقتصادی 

هستند و بانک مرکزی با 
تمام توان و تا حد امکان 

در راستای رفع موانع 
آنها در زمینه ریال و ارز 

تالش می کند

ما صدای رسای اصناف در دولت 
هستیم و مطمئن باشید برای 
احقاق حقوق فعاالن صنفی از 
کنیم. هیچ تالشی فروگذار نمی 



 افتتاح قرارگاه فرهنگی اصناف مشهد در دوران دفاع مقدس

 دیدار شهردار و اعضاء شورای شهر با هیئت رئیسه اتاق اصناف

 جلسه توجیهی مالیاتی

 راهپیمایی ۲۲ بهمن اتاق و اتحادیه ها

 دیدار شهردار و اعضاء شورای شهر...

 راهپیمایی ۲۲ بهمن اتاق و اتحادیه ها



 نمایشگاه رایانه الکامپ یکم تا چهارم بهمن و شرکت اتحادیه رایانه در نمایشگاه

گرامیداشت روز زن  روز زن 

 رونمایی از سامانه آموزش مجازی اصناف با حضور معاون اقتصادی استانداری رسولیان

 بازدید دکتر براتی ، معاون استاندار از نمایشگاه الکامپ

کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان  

کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان  
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آئین نامه اجرائی تعیین صنوف سیار در یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت عالی نظارت تأیید و پس از 
تصویب مقام عالی وزارت جهت اجرا ابالغ شد. 

آئین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار )موضوع ماده 3 قانون نظام صنفی(
کسب سیار معین با شاخص های  که فعالیت صنفی آنها در وسیله  ماده 1؛ صنوف سیار، عبارتند از صنوفی 

قابل شناسایی صادره از سوی مراجع صالحیت دار قانونی انجام پذیرد. 
که توسط عوامل تحت تبعیت اداری و اقتصادی واحدهای صنفی  کسب معین  تبصره 1؛ آندسته از وسایل 
کسب معینی عالوه بر تبعیت  ج خواهد بود. چنانچه وسیله  کار برده می شود از شمول تعریف فوق خار به 
کسب جهت  از یک واحد صنفی به صورت مستقل اقدام به فعالیت صنفی می نماید، ملزم به اخذ پروانه 

فعالیت تحت مدیریت خود است. 
همکاری  با  و  نظارت  عالی  هیئت  دبیرخانه  توسط  ماه  سه  مهلت  ظرف  سیار  وسایل  مصادیق  2؛  تبصره 
اتاق اصناف ایران تعیین می گردد و هرگونه حذف یا الحاق صنوف با رعایت مقررات فوق توسط دبیرخانه با 

نظرخواهی از اتاق اصناف ایران خواهد بود. 

ماده 2؛ آئین نامه مشتمل بر )۲( ماده و )۲( تبصره در اجرای ماده )۳( قانون نظام صنفی بوسیله دبیرخانه 
هیئت عالی نظارت بر همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به تأیید هیئت عالی نظارت 

و در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است. 

*شایان ذکر است در اجرای تبصره )۲( ماده )۱( آئین نامه موصوف تا اطالع ثانوی رسته های صنفی ذیل به 
عنوان صنوف سیار تعیین می گردد. 

کافه خودرو )رستوران سیار(  -1
کامیون، جرثقیل و وانت بار )درون شهری( کمپرسی،   -2

بدیهی است، مطابق تبصره صدرالذکر هرگونه حذف و یا الحاق رسته های صنفی به فهرست فوق، با نظر 
اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت انجام خواهد شد. 

تعیین صنوف سیار

منظور  به  مشهد  اصناف  اتاق  که  است  مدتی 
انرژی  و  زمان  در  صرفه جویی  هزینه ها،  کاهش 
دستاندرکاران اتحادیه ها و دسترسی به امکاناتی 
به  فعلی  محل  از  تغییرمکان  درصدد  بهتر، 
جدید،  محل  است  قرار  که  برآمده  دیگر  مکانی 

ج اصناف" باشد.  ساختمانی تحت عنوان "بر
شهردار مشهد اخیرا در بازدید از اتاق اصناف مشهد 
و طی نشستی با رییس اتاق نسبت به همکاری 
کرد.  آمادگی  اعالم  اصناف"  ج  "بر ساخت  در 
که با حضور رییس و مدیران اتاق  در این نشست 
اعضای شورای اسالمی شهر  از  اصناف و جمعی 
ج  گفت: ایجاد بر کالیی  مشهد برگزار شد، محمود 
اصناف و متمرکز شدن اتحادیه ها در یک مکان، 
کاهش ترافیک و  کاهش سفر های درون شهری، 

آلودگی هوا را به دنبال خواهد داشت. 
مشهد  شهرداری  اساس  براین  کرد:  بیان  وی 
در  اصناف  ج  بر احداث  به  نسبت  دارد  آمادگی 
کند و معتقدم با مدل های مختلف  کمک  مشهد 
نتیجه  به  مجموعه  این  احداث  در  می توان 

مطلوب رسید. 
گفت: در مجموع مدیریت شهری  شهردار مشهد 
با  مرتبط  بحث های  در  که  دارد  آمادگی  مشهد 
برداشت  و  اجرا  پروانه،  اخذ  نحوه  شهرسازی، 

کند.  ج اصناف حمایت  تهاتری از احداث بر
نتایج  پیرامون  نیز  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
مکان  در  گفت:  ما  خبرنگار  به  نشست  این 
با یک سری  که ساختمانی قدیمی است،  فعلی 
که  هستیم  مواجه  امکانات  در  محدودیت  
گزیر به تغییر مکان و محلی برای دسترسی به  نا

امکانات بهتر می باشیم. 

رییس اتاق اصناف:
در حال ارزیابی پیشنهادات 

ج هستیم شهرداری برای بر
برجی برای اصناف مشهد

خبر آئین نامه



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 31شماره 12 . بهمن و اسفند نودوهشت

گزارش اجرایی

ح وظایف محوله مطابق  کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات اتاق اصناف بر اساس شر
ح وظایف  ماده ۲۱ از آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۳۶ ق.ن.ص تشکیل و براساس شر
محوله قانونی نسبت به بررسی عملکرد اتحادیه های صنفی در چارچوب موارد ذیل است. 
تکلیف  موضوع  با  صنفی  نظام  قانون   )۳۰( ماده  )ط(  بند  اجرای  بررسی   -۱

گانه اتحادیه ها و تنظیم صورتجلسه در دفاتر مخصوص  کمیسیون های پنج 
۲- چگونگی اجرای ماده ۷۵ قانون نظام صنفی 

قانون   )۱۲( اجرائی ماده  آئین نامه  اجرای  کسب در  پروانه  و تمدید  بررسی صدور   -۳
نظام صنفی 

هیأت  وظایف  ح  شر صنفی  نظام  قانون   )۱۲( ماده  یک  تبصره  اجرای  چگونگی   -۴
مدیره اتحادیه های صنفی )طرز تشکیل جلسات، امورمالی تراز، بودجه، دفاتر و اسناد 

مالی، امضاء اسناد و اوراق بهادار، حساب های بانکی( 
ح وظایف بازرس به استناد ماده )۲۳( قانون نظام صنفی  ۵- آئین نامه اجرایی شر

۶- بررسی ماده )۲۴( قانون نظام صنفی با موضوع بکارگیری مدیر اجرائی اتحادیه های 
ح وظایف محوله  صنفی و شر

۷- پیگیری و اقدامات انجام شده توسط اتحادیه های صنفی در اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ ق.ن.ص 
گرفته در اجرای ماده )۳۰( قانون نظام صنفی وظایف و اختیارات اتحادیه ها  ۸- بررسی اقدامات صورت 

۹- بررسی پرونده اعضاء هیأت مدیره 
کید بر تشکیل جلسات هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۴ از تبصره یک ماده ۲۱ ق.ن.ص  ۱۰- تأ

۱۱- چگونگی آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۳۱ قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه های صنفی شامل 
حق عضویت و...

از اتحادیه های صنفی موضوع تأمین حداقل یکبار مراجعه شده  کمیسیون به هر یک  طی مدت عملکرد 
تا مسیر  گرفته اند،  است و در دور دوم بازدیدها نیز ۵۰ درصد اتحادیه های صنفی مورد بررسی مجدد قرار 

اصالح موانع و مشکالت را رصد نمائیم. 
عملکرد  از  صنفی،  بخش های  و  مردم  از  دریافتی  شکایات  به  مربوط  رسیدگی ها  از  بخشی  است  بدیهی 

کارشناسی تهیه و پاسخ گویی الزم صورت پذیرد.  ع وقت نظریه  که سعی برآن شده در اسر اتحادیه ها بوده 

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات

غالمرضا
جاجرمی 

کمیسیون  رئیس 
بازرسی و رسیدگی 

به شکایات

اصناف"  ج  "بر داشت:  اظهار  بنانژاد  محمود 
زیرمجموعه  اتحادیه های  تجمیع  برای  محلی 
امکانات  از  تا  بود  خواهد  مشهد  اصناف  اتاق 
و  نرم افزاری  زیرساخت های  حوزه  در  مشترک 

سخت افزاری و IT برخوردار شوند. 
و  رفت  از  اصناف"  ج  "بر ساخت  کرد:  بیان  وی 
خود  امور  پیگیری  برای  مردم  بی مورد  آمدهای 
و رفت و آمدهای روسای اتحادیه ها برای شرکت 
و  می کند  جلوگیری  اصناف  اتاق  جلسات  در 
همچنین صرفه جویی در هزینه ها و انرژی و وقت 
مردم و دستاندرکاران اتحادیه ها را به دنبال دارد. 
ج اصناف،  گفت: در بر رییس اتاق اصناف مشهد 
فضایی برای بخش اداری، اتاق های اتحادیه ها، 
تا  کمیسیون ها و جلسات پیش بینی شده است 
گرفته  همه دستاندرکاران اصناف در یک فضا قرار 

گیرند.  و از امکانات مشترک بهره 
بنانژاد افزود: ۹۶ اتحادیه و ۱۵۰ هزار واحد صنفی 
که در مرحله نخست دفاتر  در مشهد فعال است 
مستقر  اصناف  ج  بر در  اتحادیه ها  این  از  بخشی 
مرحله  این  در  می شود  تالش  البته  شد،  خواهد 

ج مستقر شوند.  عمده اتحادیه ها بتوانند در بر
سه  تا  دو  مشهد  شهرداری  داشت:  اظهار  وی 
اتاق  به  اصناف  ج  بر ساخت  برای  را  زمین  مورد 
این  بررسی  حال  در  که  است  داده  پیشنهاد 
پیشنهادات برای انتخاب بهترین مکان هستیم. 
کرد:  نشان  خاطر  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
کوچک  شهرهای  برخی  در  اصناف  ج  بر کنون  تا
کالنشهر  کشور ساخته شده است اما مشهد اولین 
ج اصناف"  که محلی تحت عنوان "بر کشور است 

راه اندازی می کند. 
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گزارش
نوسانات قیمت الستیک در بازار

کردن  یکی از مهمترین مشکالت صنوف زیر پوشش این اتحادیه دشوار 
کار برای تعمیرکاران الستیک از سوی شهرداری است. شهرداری برای 
که از خیابان به سمت پیاده رو برای  بهسازی پیاده روها، پل هایی 
کردن خودرو به داخل صنوف ایجاد شده است را تخریب می کند. هدایت 

از  مشهد  شهر  در  سبک  خودروهای  الستیک  عرضه 
که می توان با تعریف  چند جهت دچار مشکالتی است 
از  را  واسطه ها  دست  جدید  شیوه های  و  مکانیزم ها 
به  واقعی  با قیمت  را  کرده و الستیک  کوتاه  بازار  این 

کننده رسانید. دست مصرف 
کمبود قابل توجهی در عرضه الستیک خودرو  هرچند 
نسبت  بخش  این  در  شرایط  و  نمی شود  احساس 
بازار  اما  است  شده  بهتر  بنزین  خ  نر افزایش  زمان  به 
کامال سامان یافته ای ندارد  الستیک در مشهد شرایط 
و نیازمند اتخاذ تدابیر جدید از سوی مسووالن برای 

عرضه مناسب است.
فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  رییس 
 ۶۰ گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  این  در  مشهد  الستیک 
و  سبک  خودروهای  الستیک های  انواع  از  درصد 
از آنها وارداتی است  سنگین تولید داخل و ۴۰ درصد 
در  آنها  نمایندگان  و  کارخانه ها  اختیار  در  آن  توزیع  و 

سطح شهر است.
روش  دو  به  کارخانه ها  افزود:  جنتی  محمدکاظم 
توزیع  بازار  سطح  در  را  سبک  خودروهای  الستیک 
کل توزیع به صورت  می کنند به طوری که ۳۰ درصد از 
کارخانه به دست مشتری می رسد  از  عرضه مستقیم 
فروشان،  خرده  طریق  از  توزیع  کل  از  درصد   ۷۰ و 
خودرویی  خدمات  صنوف  و  الستیک  پنچرگیران 

انجام می گیرد.

وانت،  نیسان  خودروهای  الستیک  کرد:  بیان  وی 
کارخانه ها  نمایندگان  طریق  از  خاور  و  بوس  مینی 
فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  اختیار  در 
را بین  اتحادیه الستیک  تا این  الستیک قرار می گیرد 
نهادهای غیردولتی مانند تعاونی وانت بارها، تعاونی 
شهرداری،  زباله  خودروهای  رانی ها،  بوس  مینی 
کامیون  انجمن  مسافر،  و  بار  نقل  و  حمل  اتحادیه 
کمپرسی داران، مینی بوسهای مربوط  داران، تعاونی 

کند. به سرویس دهی ادارات و مدارس توزیع 
کامیونی  وی اظهار داشت: از ۱۰۰ درصد الستیک های 
موجود، ۸۵ درصد در اختیار معاونت حمل و نقل اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ناوگان برون 
کامیونهای ناوگان درون  شهری و ۱۵ درصد در اختیار 
به  این الستیک ها  که اختصاص  قرار می گیرد  شهری 
و  کامیونها  پیمایش  میزان  براساس  و  حواله  صورت 

که مصرف می کنند، انجام می شود. سوختی 

افزایش ۲۲ درصدی قیمت الستیک
کمبود الستیک خودروهای پرمصرف و 

فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  رییس 
سبک  خودروهای  الستیک  گفت:  مشهد  الستیک 
فقط  و  دارد  وجود  کافی  حد  به  مشهد  در  سنگین  و 
به  متعلق  که   ۱۳ رینگ  سایز  با  الستیک  بخش  در 
کمبود احساس  خودروهای پراید، پیکان و تیبا است، 
کافی  کارخانه ها در تامین  کوتاهی  که علت آن  می شود 

این نوع الستیک است.
و  کافی  حد  به  کارخانه ها  داشت:  اظهار  جنتی 
که  تیبا  و  پیکان  پراید،  خودروهای  تعداد  براساس 
نمی کنند  تولید  الستیک  دارند،  تردد  شهر  سطح  در 
و همواره تعداد آنها از الستیک های خودروهای پژو و 

که خودرو  که جمعیتی  کمتر است، در صورتی  سمند 
پراید یا تیبا استفاده می کنند از دارندگان پژو و سمند 

بیشتر است.
الستیک  انواع  قیمت  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
مشهد  شهر  سطح  در  سنگین  و  سبک  خودروهای 
افزایش  درصد   ۲۲ گذشته  سال  اسفندماه  به  نسبت 
کارخانه ها است و  یافته و این رشد قیمتی مربوط به 

ارتباطی به سطح توزیع ندارد.
پروانه  دارای  صنفی  واحد   ۷۰۰ کرد:  اضافه  جنتی 
کسب زیر پوشش این اتحادیه فعالیت دارند و صدور 
اقدام  دست  در  دیگر  واحد   ۱۵۰ برای  کسب  پروانه 
سطح  در  نیز  غیرمجاز  واحدهای  از  تعدادی  است، 
را  الزم  اخطارهای  اتحادیه  که  شدند  شناسایی  شهر 

به آنها داده است.

که توسط شهرداری خراب می شوند پل هایی 
فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  رییس 
مشکالت  مهمترین  از  یکی  گفت:  مشهد  الستیک 
کار برای  کردن  صنوف زیر پوشش این اتحادیه دشوار 

تعمیرکاران الستیک از سوی شهرداری است.
پیاده روها،  بهسازی  برای  شهرداری  افزود:  جنتی 
که از خیابان به سمت پیاده رو برای هدایت  پل هایی 
را  است  شده  ایجاد  صنوف  داخل  به  خودرو  کردن 
تخریب می کند، یک باغچه نیز می سازد و برای راندن 
خودروهای نیازمند تعمیر به داخل واحد صنفی مانع 

تراشی می کند.
که ساخت این  وی اظهار داشت: این در حالی است 
پل براساس توافق با شهرداری به منظور رعایت موارد 
استاندارد در هدایت خودرو به سمت تعمیرگاه انجام 

گرفته است و نباید در این بخش مانعی ایجاد شود.

افزایش ۲۲ درصدی قیمت انواع الستیک در بازار مشهد

چرخه معیوب عرضه الستیک با وجود واسطه ها

محمدکاظم جنتی
رییس اتحادیه صنف تعمیرکاران و 
فروشندگان الستیک مشهد
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نرخنامه

خ مصوب خدمات تعمیرکاران الستیک )پنچرگیری( مشهد مقدس نر

ف
ردی

خودروهای 
سبک سواری 
با رینگ های 

معمولی

پنچرگیری
خ هر چر

)تیوب دار(

پنچرگیری الستیک 
تعویض تیوبلس

الستیک
خ هر چر

اجرت باالنس 
خ  هر چر

با دستگاه 
اتوماتیک

تنظیم 
باد

خ هر چر

باد 
نیتروژن
خ هر چر چسب ایرانی، نخ

خارجی

رینگ۱
۱۵ ،۱۴ ،۱۳

 ۴۵.۰۰۰
ریال

 ۴۵.۰۰۰
ریال

 ۶۰.۰۰۰
ریال

 ۴۵.۰۰۰
ریال

 ۴۵.۰۰۰
ریال

 ۷.۵۰۰
ریال

 ۳۰.۰۰۰
ریال

رینگ۲
۱۸ ،۱۷ ،۱۶

 ۵۵.۰۰۰
ریال

 ۵۵.۰۰۰
ریال

 ۱۰۰.۰۰۰
ریال

 ۵۵.۰۰۰
ریال

 ۶۰.۰۰۰
ریال

 ۱۰.۰۰۰
ریال

 ۴۰.۰۰۰
ریال

خ ۲۰.۰۰۰ ریال  خ خدمات باز و بست هر چر - نر
و  روز محاسبه  خ  نر به  الباقی قیمت هرگرم سرب  و  رایگان  گرم  تا ۳۰  باالنس  - احتساب سرب مصرفی در 

دریافت خواهد شد.

ف
ردی

خودروهای 
سبک سواری 
با رینگ های 

اسپرت

پنچرگیری
خ هر چر

)تیوب دار(

پنچرگیری الستیک 
تعویض تیوبلس

الستیک
خ  هر چر

اجرت باالنس 
خ  هر چر

با دستگاه 
اتوماتیک

تنظیم 
باد 

خ هر چر

باد 
نیتروژن
خ هر چر چسب ایرانی، نخ

خارجی

رینگ1
15 ،14 ،13

 70.000
ریال

 50.000
ریال

 60.000
ریال 

 60.000
ریال

 60.000
ریال

 10.000
ریال

 40.000
ریال

خ ۲۰.۰۰۰ ریال  خ خدمات باز و بست هر چر - نر
و  روز محاسبه  خ  نر به  الباقی قیمت هرگرم سرب  و  رایگان  گرم  تا ۳۰  باالنس  - احتساب سرب مصرفی در 

دریافت خواهد شد.

ف
خودروهای سنگین ردی

و نیمه سنگین

پنچرگیری 
خ هر چر

)تیوب دار(

تعویض
خ  هر چر

اجرت باالنس هر 
خ با دستگاه  چر

اتوماتیک

تنظیم باد 
خ هر چر

خ باد نیتروژن هر چر

سنگیننیمه سنگین

1
رینگ 16 بچه 

رینگ دار 
و 5/ 17 تیوبلس

 100.000
ریال

 60.000
ریال

 70.000
ریال

 15.000
---۱۲۰.۰۰۰ ریالریال

120.000 رینگ 20 تیوپ2
ریال

 100.000
ریال

 120.000
ریال

 ۱۵.۰۰۰
۱۴۰.۰۰۰ ---ریال

ریال

رینگ ۲۲/۵ ۳
تیوبلس

 ۱۴۰.۰۰۰
ریال

 ۱۰۰.۰۰۰
ریال

 ۱۲۰.۰۰۰
ریال

 ۱۵.۰۰۰
۱۴۰.۰۰۰ ---ریال

ریال

کامل سه ۴ رینگ ۲۴ 
تیکه

 ۱۲۰.۰۰۰
ریال

 ۱۰۰.۰۰۰
ریال

 ۱۲۰.۰۰۰
ریال

 ۱۵.۰۰۰
۱۴۰.۰۰۰ ---ریال

ریال

خ ۶۰.۰۰۰ ریال  خ خدمات باز و بست هر چر - نر
خ روز محاسبه و دریافت خواهد شد. - احتساب سرب مصرفی در باالنس، قیمت هرگرم سرب به نر

اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان الستیک مشهد مقدس

حذف واسطه ها بهترین راه حل
کنترل قیمت الستیک برای 

این  در  نیز  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
قیمت  اخیر  روز  چند  طی  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره 
الستیک خودرو سبک در بازار این شهر افزایش یافته 
خودرو  الستیک  قیمت  مثال  عنوان  به  به طوری که 
هزار   ۵۸۰ جفتی  به  تومان  هزار   ۵۲۰ جفتی  از  پراید 
که این رشد قیمتی می تواند چند  تومان رسیده است 

دلیل داشته باشد.
حضور  می تواند  دلیل  یک  افزود:  دلداری  امید 
باشد  بازار  در  الستیک  عرضه  برای  واسطه ها 
و  کرده  دریافت  کارخانه  از  را  الستیک  به طوری که 

گران تر از قیمت اصلی، آن را در بازار عرضه می کنند.
خ  نر افزایش  برای  دیگر  دلیل  داشت:  اظهار  وی 
پایان  در  کارخانه ها  انبارگردانی  می تواند  الستیک 
که همواره به عنوان یک عامل تاثیرگذار در  سال باشد 

قیمت الستیک به شمار می رفته است.
گفت: هرچند  مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد 
اما  یافته  افزایش  الستیک  تولید  اولیه  مواد  قیمت 
الستیک  نهایی  قیمت  در  را  افزایش  این  کارخانه ها 
و  نموده اند  رعایت  را  مصوب  قیمت  و  نکرده  اعمال 
بازار  به  کارخانه  از  قبل  قیمت  به  کاال  این  همچنان 

هدایت می شود.
کرونا  شیوع  دلیل  به  داشت:  اظهار  دلداری 
کاهش  شهری  برون  و  شهری  درون  مسافرت های 
افزایش  نمی توان  لذا  است  داشته  مالحظه ای  قابل 
موجهی  دلیل  را  سال  پایان  در  الستیک  برای  تقاضا 

برای افزایش قیمت آن دانست.
کاهش مسافرت های درون  کرد: با توجه به  وی بیان 
قیمت  که  می رفت  انتظار  شهری  برون  و  شهری 
خ  الستیک ثابت بماند اما واسطه ها باعث افزایش نر
حذف  واسطه ها  که  صورتی  در  شده اند.  الستیک 
کارخانه مسقیما به دست مصرف  شوند و الستیک از 
کنترل شده  به صورت  برسد، قیمت الستیک  کننده 

باقی خواهد ماند.
گفت:  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
باید  واسطه ها  حذف  و  الستیک  قیمت  کنترل  برای 
به  کارخانه  از  الستیک  که  شود  تعریف  مکانیزمی 
کننده واقعی برسد،  صورت مستقیم به دست مصرف 
کارخانه ها اقدام به فروش اینترنتی  در این راستا برخی 
الستیک  مستقیم  عرضه  دفاتر  یا  نموده  الستیک 
کافی  که اقدامات مناسبی است اما  کرده اند  راه اندازی 

نمی باشد.
که چرخه تولید تا مصرف  دلداری اظهار داشت: زمانی 
کاهش می یابد،  کاال  کوتاه شود، قیمت  در الستیک 
لذا باید بستر عرضه مستقیم از تولیدکننده به مصرف 

کننده در الستیک فراهم شود.

امیر دلداری
مدیر نظارت و بازرسی
بر اصناف خراسان رضوی
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همسایه
مصاحبه با رئیس اتاق اصناف زاهدان

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

چیست؟
سیستم های  پشتیبانی  و  خدمات  تولید،  حوزه  در 
کسب  پروانه  تعداد  افزایش  هستم،  مشغول  برودتی 
و خدمات، حذف سقف و حریم صنفی مخصوصا در 
عدم  صنف،  این  در  ناصحیح  رقابت  موبایل،  صنف 
نیروی ماهر و متخصص و مشکالت مالیات، از جمله 
لوازم  تعمیرکاران  صنف  مشکالت  و  موانع  مهمترین 

خانگی و فروشندگان موبایل می باشد. 

فعالیت  دارید؟  صنفی  واحد  و  اتحادیه  تعداد  چه 
کدام رسته ها از رونق بیشتری برخوردار است؟

تعداد ۴۰ اتحادیه صنفی و بالغ بر ۱۴۰۰۰ واحد صنفی 
این میان  که در  فعالیت دارند  زاهدان  در شهرستان 
برخوردارند  بیشتری  رونق  از  توزیعی  رسته های 

کفش.  کیف و  ک،  مخصوصا خوارو بار، پوشا

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

صورت امکان علت ابطال ها را توصیف بفرمایید؟
نوسانات  و  نقدینگی  مشکل  تورمی،  رکود  علت  به 
حالت  به  صنفی  رسته های  بیشتر  فعالیت  ارز  بازار 
که این  رکود و حتی در بعضی مواقع ریزش نیز داشته 
کندی  گردیده صدور پروانه در سال ۹۸ به  امر باعث 

گیرد. صورت 

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

اعضاء اتحادیه ها اجرا نموده اید، بیان بفرمایید؟
مخصوصا  اصناف  ویژه  آموزشی  دوره های  برگزاری 
کسب، برگزاری  در زمان ورود به صنف، صدور پروانه 
صنفی  نظام  قانون  آزمون های  همچنین  و  کالس ها 
کارکنان اتاق  متعدد جهت باال بردن اطالعات صنفی 
توسط  شده  اجرا  برنامه های  صنفی  اتحادیه های  و 

اتاق اصناف مرکز استان می باشد.

 98 سال  برای  اصناف  اتاق  برنامه های  چشم انداز 
پایانی  ماه های  به  رسیدن  به  توجه  با  و  بوده  چه 
سال تا چه اندازه به تحقق اهداف این چشم انداز 
برنامه های  پیشبرد  درراستای  یافته اید؟  دست 
مورد نظرخود با چه چالش هایی مواجه شده اید؟ 

مدیران  و  اتاق  پرسنل  به  خدمت  ضمن  آموزش 
سازمان های  با  تعامل  رجوع،  ارباب  تکریم  اجرائی، 
تعزیرات،  دارائی،  )شهرداری،  اصناف  با  مرتبط 
بازرسی( و  حمایت  انجمن  صمت،  اجتماعی،  تأمین 
که به مرحله اجرا درآمده اند  از جمله مواردی هستند 
بیکاری  خ  نر بودن  باال  ما  چالش های  بزرگترین  اما  و 
صنفی  واحدهای  حد  از  بیش  فعالیت  باال،  موالید  و 

بدون پروانه، سد معبر و دست فروش ها بوده است.

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

برخی از واحدهای صنفی دارید؟ 
در  نقدینگی  عدم  و  ارز  خ  نر بودن  باال  به  توجه  با 
نسبت  تولیدی  واحدهای  صنفی،  واحدهای  سطح 
اعتباری  صورت  به  خود  کاالهای  فروش  و  عرضه  به 
استان  این  دوری  همچنین  و  نمی نمایند  اقدام 
از  سازمان ها  خرید  تمایل  عدم  و  کشور  کز  مرا از 
گردیده هزینه سربار  باعث  تولیدی استان  واحدهای 
کسب وکار به نسبت استان های برخوردار بیشتر شود. 
باعث  ستاد  سامانه  گفت  باید  متأسفانه  همچنین، 

کم شود.  کسب وکار در این استان  گردیده رونق 
توسط  بازار  تحریک  بازار،  رونق  برای  راهکار  بهترین 
و  کم بهره(  )وام های  نقدینگی  تأمین  و  بانک ها 

کاالی قاچاق می باشد. جلوگیری از ورود 

از  اصناف  اتاق  رئیس  عنوان  به  را  خود  عملکرد 
اقتصادی چگونه توصیف می نمایید؟  منظر صنفی 

بیان  زمینه  این  در  را  خود  اقدامات  مهمترین  و 
بفرمایید؟

ارتباط  و  خویشتن داری  سعه صدر،  با  گردیده  سعی 
محیط  اتحادیه ها،  روسای  با  خوب  تعامل  و 
با اصناف مخصوصا در تسهیل فضای  را  دوستانه ای 
از  بهره جویی  با  اصناف  اقتصاد  به  کمک  و  کسب وکار 
خ پایین( ایجاد  وجوه اداره شده نزد بانک ها )وام با نر
راستای  در  بموقع  تصمیم گیری  همچنین  نماییم، 
واحدهای  مشکالت  حل  شامل  که  کسب وکار  موانع 
صنفی در زمینه های بیمه تأمین اجتماعی، تعزیرات، 
از  آموزی در فنی و حرفه ای  آموزش مهارت  و  مالیات 

گرفته است. که مورد توجه قرار  دیگر مواردی است 

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

پوشش انجام شده است؟ 
کسب و  الف- شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه 

کسب پیگیری پرونده تا مرحله صدور پروانه 
کردن عضویت اعضاء اتحادیه های  کمک در بروز  ب- 

صنفی 
ج- کمک در امور حسابداری و پشتیبانی اتحادیه های 

صنفی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی 

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

است؟ 
عرصه  در  مردم  توسط  بیشتر  هرچه  کارآفرینی  لزوم 
سمت  به  دولتی  اقتصاد  رفتن  و  کشور  اقتصادی 

سید علی میرحسینی متولد 134۰ از شهرستان زابل با مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی 
از سال 1363 فعالیت صنفی خویش را آغاز نموده و در سال 1374 به عضویت هیأت مدیره اتحادیه درآمد.
 وی از تاریخ 1377 به عضویت هیأت رئیسه مجمع امور صنفی و از سال 1381 تا سال 1387 به عنوان رئیس 
که پس از ادغام، تا سال 1392 عضو هیئت رئیسه  مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی انتخاب شد 

کنون به عنوان رئیس اتاق اصناف مرکز استان مشغول فعالیت می باشد. اتاق اصناف و از آن پس تا 
او همچنین در حال حاضر در کنار این مسئولیت ها، رئیس خانه صنعت، رئیس هیأت امنا شرکت شهرک های 
گفت وگوی ما با  صنعتی، مدیرعامل شرکت صنعتی جاله و... می باشد. آنچه در ادامه می خوانید مشروح 

سید علی میرحسینی، رئیس اتاق اصناف زاهدان است.

ح شد: گفت وگو با رئیس اتاق اصناف زاهدان مطر در 

تحریک بازار توسط بانک ها و تأمین نقدینگی
بهترین راهکار برای رونق بازار

در راستای رونق اقتصادی 
که  استان پیشنهاد می گردد 
شرکت ها و سازمان های دولتی 
همچنین نیروهای انتظامی 
کلیه مایحتاج خود را از صنوف 
و واحدهای تولیدی استان 
کنند تأمین 
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اقتصاد مردمی بخش قابل توجهی از مشکالت فعلی 
اقتصادی را برطرف خواهد نمود و در این میان نقش 
اصناف به عنوان بخش خصوصی، در تأمین مایحتاج 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  مویرگی  فروش  و  مردم 
مورد  صنوف  سال ها  این  در  که  هرچند  می باشد. 

گرفته اند.  بی مهری از طرف مسئوالن امر قرار 

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

توصیف می نمایید؟
کیفیت  که  نمی باشد  پوشیده  هیچکس  بر  مهم  این 
این  در  و  دارد  بسزایی  تأثیر  جنس  آن  فروش  در  کاال 
سرویس  رجوع،  ارباب  تکریم  مداری،  اخالق  میان 
دادن )خدمات پس از فروش(، باعث بازگشت سود و 

سرمایه به واحدهای تولیدی خواهد شد. 

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

بفرمایید؟
به  مبادرت   ۹۸ سال  در  بازرسی  واحد  و  اصناف  اتاق 
کسب نموده و  ایجاد واحد شناسایی فاقدین پروانه 
کنون یک هزار و ۵۰۰ واحد فاقد پروانه  از این حیث تا 
کسب، یک هزار و ۸ پرونده تخلف صنفی، ۲۵ هزار و 
گشت مشترک  ۸۵۸ مورد بازرسی، ۴ هزار و ۹۶۰ نوبت 
و از تعداد ۵۰۰ فقره شکایت مردمی ۱۵۰ فقره منجر به 

گردیده است.  تشکیل پرونده 
کمک  به  انبارها  ح شناسایی  شایان ذکر است در طر
انبار  برای ۳۸  بازرسی   ۴۰۰ از مجموع  سازمان صمت 

پرونده  حکومتی  تعزیرات  قانون   ۱۶ ماده  اساس  بر 
و  راسته ای  بازدیدهای  از  جدا  و  نموده  تشکیل 
رصد  بخش های  در  بازرسی  حوزه  اعالمی  رسته ای 
کاالها، بازدید سوخت واحدهای صنفی  روزانه قیمت 
دستورات  پیگیری  و  سنگین  سبک،  خودروهای  و 
که به عنوان  ستاد تنظیم بازار نیز انجام وظیفه نموده 
ح پویش "بی قیمت نخریم" در حال حاضر  نمونه طر

در سطح شهرستان زاهدان نیز در حال اجراست. 

اقتصادی  کالن  مسائل  به  راجع  تمایل  صورت  در 
ست،  شما  نظر  مد  که  دیگری  موضوعات  یا  و 

می توانید بیانات خود را اعالم بفرمایید.
می گردد  پیشنهاد  استان  اقتصادی  رونق  راستای  در 
که شرکت ها و سازمان های دولتی همچنین نیروهای 
کلیه مایحتاج خود را از صنوف و واحدهای  انتظامی 
کنند، همچنین در جهت رونق  تولیدی استان تأمین 
استان و جلوگیری از فرار سرمایه با توجه به پتانسیل 
واحدهای  و  پیمانکاران  به  کارها  از  بسیاری  استان 
و  گردد  گذار  وا استان  در  مستقر  پشتیبانی  خدماتی 
وجوه اداره شده بانک ها در اختیار واحدهای صنفی 
معامالت  ستاد  سامانه  حذف  و  گرفته  قرار  تولیدی 
نظر  در  بلوچستان  و  سیستان  استان  برای  دولتی 

گرفته شود.
و  سیستان  استان  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
کشور را دارا می باشد   GDP خ بلوچستان پایین ترین نر
و دارای عدم تولید ثروت بوده است، پیشنهاد می شود 
اقتصادی  رونق  و  سرمایه  فرار  از  جلوگیری  جهت  به 
شهرهای مرزی ضریب مالیاتی در این استان تعدیل 
که بانک ها دراستان  خ پولی  گردد و با توجه به اینکه نر

که مردم این  کسب می کنند به جهت اعتقاد مذهبی 
خ می باشد، از این بابت  استان دارند با پایین ترین نر
که بانک ها دارند در استان هزینه شود و در  درآمدی 

گیرد.  اختیار بنگاه های اقتصادی قرار 
روبه رو شده  آن  با  استان  اخیرا  که  و چالش جدیدی 
کوروش  افق  همانند  زنجیره ای  فروشگاه های  است، 
صنوف  کسب وکار  چ گونه  قار به صورت  که  می باشد 
که  استان را تحت الشعاع قرار داده، این در حالی است 
این فروشگاه ها با وجود درآمد هنگفت هیچ مالیاتی را 
در استان پرداخت نمی نمایند و این بار مالیاتی نیز بر 

دوش صنوف این استان می باشد. 

نمایید؟  بیان  را  خود  نظر  مورد  موضوعات  اهم 
میزان  بلوچستان  و  سیستان  سیل  خصوص  )در 
برای  به ویژه  آمده  بار  به  مشکالت  و  خسارت ها 

کمک های دریافتی اصناف و...( اصناف؛ 
از  دارم  ویژه  تشکر  استان  جنوب  سیل  خصوص  در 
ک، آمل،  اتاق های اصناف استان ها به ویژه )شیراز، ارا
منطقه  در  اول  روز  از  که  رضوی(  خراسان  و  اصفهان 
شیراز  اصناف  اتاق  مثال  به طور  داشته اند،  حضور 
توزیع  منطقه  در  گرم  غذای  هزار   ۷ تعداد  روز  هر  در 
کمک های  گفت  می توان  مجموع  در  داشته اند، 
و  میلیارد  بر ۲  بالغ  اصناف مبلغی  و غیرنقدی  نقدی 
از  بسیاری  اینکه  ضمن  است،  بوده  ریال  میلیون   ۷۰
اقالم نقدی به صورت مستقیم با هدایت اتاق اصناف 

گردیده است. به مناطق سیل زده ارسال 
کنون  تا  و  بوده  روستایی  مناطق  در  بیشتر  سیل 
اعالم  اصناف  به  احتمالی  خسارت  میزان  از  گزارشی 

نشده است.

کارآفرینی هرچه بیشتر توسط  لزوم 
کشور  مردم در عرصه اقتصادی 
و رفتن اقتصاد دولتی به سمت 
اقتصاد مردمی بخش قابل توجهی 
از مشکالت فعلی اقتصادی را 
برطرف خواهد نمود
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کروناویروس
شرح رعایت مواد پیشگیرانه از کرونا توسط صنوف

دانشـگاه   حرفـه ای  محیـط  بهداشـت  گـروه  مدیـر 
گفـت: بـه منظـور پیشـگیری از  علـوم پزشـکی مشـهد 
بـرای صنـوف مختلـف در  کرونـا، شـیوه نامه ای  شـیوع 

گندزدایـی محـل  خصـوص رعایـت بهداشـت فـردی و 
گانـه ارسـال  تنظیـم و بـرای هـر صنـف بـه صـورت جدا

اسـت.  شـده 

افـزود:  مـا  بـه خبرنـگار  بـاره  ایـن  علی اصغـر حسـنی در 
هتلـداران،  رسـتوران داران،  بـرای  شـیوه نامه  ایـن 
کارگـری و صنـوف خدماتـی  فسـت فودها، محیط هـای 
گانـه ابـالغ شـده اسـت.  از ایـن دسـت بـه صـورت جدا
کـرد: مهم ترین بحث در خصوص پیشـگیری  وی بیـان 
کارکنان  کرونـا در محیط هـای صنفی، حفظ سـالمت  از 
کار هسـتند، بـر  کـه آن محـل مشـغول  کارگرانـی اسـت  و 
ایـن اسـاس ایـن افـراد بایـد بهداشـت فـردی را رعایـت 

کارت بهداشـت همـراه داشـته باشـند.  کننـد و 
علوم  دانشگاه  حرفه ای  محیط  بهداشت  گروه  مدیر 
گفت: متصدی آن واحد صنفی موظف  پزشکی مشهد 
داشتن  با  کارکنان  تا  باشد  داشته  نظارت  که  است 
عالیمی مانند تب، سرفه، تنگی نفس یا هرگونه عالیم 

کار حضور پیدا نکنند.  سرماخوردگی در محل 
از  فـردی  بهداشـتی  مسـایل  رعایـت  افـزود:  حسـنی 
و  مناسـب  روپـوش  دسـتکش،  از  اسـتفاده  جملـه 
کارکنـان واحدهـای صنفـی  کـه پیشـتر هـم بـه  ماسـک 
خدماتـی توصیـه شـده بـود، در شـیوه نامه جدیـد مـورد 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  دوبـاره  کیـد  تا
گذشـته  وی اظهـار داشـت: در مـورد نانوایی هـا ماننـد 
نـان توسـط نانـوا بیـن مشـتریان  کـه حتمـا  الزم اسـت 

گفت:   مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
گرانی  با  مقابله  برای  ویژه  گشت  گروه  سه  فعالیت 
واحدهای  در  کننده  ضدعفونی  ژل  و  طبی  ماسک 
صنفی زیرپوشش اتحادیه های این شهرستان آغاز شد. 
افزایش  به  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دلداری  امیر 
تقاضای عمومی برای خرید ژل، مواد ضدعفونی کننده 
افزایش  احتمال  کرد:  بیان  و  اشاره  طبی  ماسک  و 
دارد  وجود  اقالم  این  احتکار  یا  و  کم فروشی  قیمت، 
گرفته است.  کار قرار  لذا اقدامات پیشگیرانه در دستور 
کم فروشی  و  گرانی  از  جلوگیری  منظور  به  افزود:  وی 
کالنشهر  سطح  در  ضدعفونی کننده  ژل  و  ماسک 
حکومتی  تعزیرات  با  مشترک  گشت  گروه  سه  مشهد 

گرفته  متشکل از دو بازرس اتاق اصناف مشهد شکل 
کرده اند.  از امروز سوم اسفند ماه فعالیت خود را آغاز 

داد:  ادامه  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
کثر واحدهای صنفی فروشنده اقالم ضدعفونی کننده  ا
گلستان این  و ماسک طبی در خیابان های چمران و 
آنها  فعالیت  بر  نظارت  لذا  هستند  مستقر  کالنشهر 

تشدید شده است. 
اقالم  عرضه کنندگان  قانونی  سود  میزان  وی 
ضدعفونی کننده و ماسک طبی را برای فروش آنها به 
بازرسان  کرد:  بیان  و  اعالم  مصرف کنندگان ۱۲ درصد 
قانونی  سود  احتساب  با  را  فروشندگان  خرید  کتور  فا
با  گران فروشی  مشاهده  صورت  در  و  کرده  محاسبه 

متخلف برخورد می کنند. 
کرونا به ایران و ابتال برخی  با وجود اعالم ورود ویروس 
کنون هیچ گونه  هموطنان در نقاطی معدود از کشور، تا
گزارشی از مشاهده افراد مبتال به این بیماری به شدت 
گزارش  و مشهد  گیردا در خراسان رضوی  وا و  مسری 

نشده است. 

از  نیز  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
کز  مرا و  داروخانه ها  از  بازرسی  ضربتی  ح  طر اجرای 
توزیع ماسک و اقالم بهداشتی در این استان خبر داد 
مبنی  مردمی  گزارشات  دریافت  به  توجه  با  گفت:  و 
اسپری های  و  ژل  فیلتردار،  اسک های  عرضه  عدم  بر 
ح  کز عرضه، از امروز طر ضدعفونی در داروخانه ها و مرا
هرگونه  با  و  شده  آغاز  کز  مرا این  از  بازرسی  ضربتی 
کاالها برخورد می شود.  گران فروشی و عدم عرضه این 
حمیدرضا کریم افزود: در شرایط فعلی برای جلوگیری از 
شیوع این ویروس همه دستگاه های اجرایی و نظارتی 
رایگان  عرضه  به  نسبت  باید  و  باشند  کار  پای  باید 
این  اینکه  نه  شود  اقدام  ضدعفونی  مواد  و  ماسک 

گروه بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد: مدیر 

کارکنانی که احساس سرماخوردگی دارند، در محل کار حضور نیابند

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی:

1۲ پرونده صنفی مرتبط با کرونا در خراسان رضوی تشکیل شد

امیر دلداری
مدیر بازرسی و نظارت بر 
اصناف مشهد

کریم حمیدرضا 
مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی
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اطالعیه ] قابل توجه متصدیان واحدهای صنفی [

کشور و لزوم اقدامات پیشگیرانه درجهت جلوگیری  کرونا در سطح  با عنایت به بروز موارد مشکوک به 
از ابتال به این بیماری رعایت موارد ذیل به واحدهای صنفی تحت پوشش پیشنهاد می گردد:

 
1- نصب تابلو دستورالعمل شستن دست ها در محل سرویس های بهداشتی و آشپزخانه

 
کافی و الزم ۲- وجود مواد شوینده به مقدار 

 
کش و سیستم تهویه مناسب در فضاهای سربسته  3- استفاده از هوا

 
که دارای عالئم سرفه، عطسه، آبریزش می باشند.  4- ممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار 

 
کبابی ها، )شیشلیک، جوجه، پاچین و...( کامل انواع غذاها بخصوص در نوع  5- پخت 

 
6- رعایت بهداشت فردی و استفاده از دستکش و ماسک در هنگام نظافت و تعویض ماسک پس از 

مرطوب شدن آن 
 

در  از حضور مشتری  بعد  یکبارمصرف  از سفره های  ترجیحا  کار  میزهای  گندزدایی  و  نظافت  برای   -7
گندزدایی و دستمال کشی فقط با استفاده از دستمال یکبار مصرف  سالن و یا استفاده از اسپری 

 
به  آشپزخانه  قسمت های  و  کف  صندلی ها،  میزها،  نرده ها،  دستگیره ها،  گندزدایی  و  نظافت   -8

صورت مستمر با استفاده از آب ژاول یک درصد
 

بسته  در  پذیرایی  سالن  یا  آشپزخانه  یا  آبدارخانه  بوفه،  در  خوردن  آب  و  سماق  نمک،  سرو   -9
گندزدایی مناسب ظروف حاوی آن  بندی های یکبار مصرف و یا در غیر اینصورت 

 

راه های پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا 
در واحدهای صنفی

کارتخـوان  دسـتگاه  از  نانوایی هـا  همـه  و  شـود  توزیـع 
برخـوردار باشـند تـا امـکان انتقـال آلودگـی از طریق رد و 

کـردن اسـکناس بـه افـراد از بیـن بـرود.  بـدل 
کـه بـه صـورت  کـرد: در شـیوه نامه  هایی  حسـنی بیـان 
کـن عمومـی،  مجـزا بـرای همـه واحدهـای صنفـی، اما
سـالن های  فـرودگاه،  راه آهـن،  مسـافری،  پایانه هـای 
ارسـال شـده اسـت، چگونگـی  ادارات  ورزشـی و حتـی 
گندزدایـی سـطوح، میـز و سـایر وسـایل  محـل و نحـوه 
کـه رعایـت ایـن  ح داده شـده اسـت  در اختیـار آنهـا، شـر
کمـک شـایانی می کنـد.  کرونـا  مـوارد بـه پیشـگیری از 

گـروه بهداشـت محیـط حرفـه ای دانشـگاه علـوم  مدیـر 
عنـوان  بـه  کـه  کسـانی  بـرای  گفـت:  مشـهد  پزشـکی 
وارد  خدمـات  کننـده  دریافـت  یـا  کاال  کننـده  مصـرف 
شسـتن  کـه  اسـت  الزم  می شـوند،  صنفـی  واحدهـای 
بـه عنـوان مولفـه ضـروری همـواره مدنظـر  را  دسـت ها 

باشـند.  داشـته 
در  شـده  ذکـر  توصیه هـای  رعایـت  بـر  کیـد  تا بـا  وی 
کن عمومی  شـیوه نامه ها توسـط نهادهـا و صنـوف و اما
کـز بهداشـت آمادگـی دارنـد تـا هـر نـوع سـوالی  گفـت: مرا
از سـوی واحدهـای خدمـات رسـان و مـردم را از طریـق 

باشـند.  پاسـخ گو   ۱۹۰ شـماره 

گردد.  گزاف عرضه  کمیاب شود یا به قیمت  اقالم 
ادامه داد: شهروندان می توانند تخلفات در  وی 
به  را  بهداشتی  اقالم  و  ماسک  عرضه  خصوص 
کنند تا به سرعت  کل و شعب آن اعالم  این اداره 

رسیدگی شود. 

علی اصغر حسنی
گروه بهداشت محیط  مدیر 
حرفه ای دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد
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کروناویروس
شرح رعایت مواد پیشگیرانه از کرونا توسط صنوف

راهنمای پیشگیری و کنترل
ویروس کرونا درمحیط کار

کار در راستای وظایف خود و حفظ سالمت شاغلین اقدام به تدوین راهنمایی در این   مرکز سالمت محیط و 
خصوص نموده است که اجرای آن در کلیه کارگاه ها اعم از صنایع دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای )ایستگاه 
به گر، خانه بهداشــت کارگری و مرکز بهداشــت کار( برای کارفرمایان، صاحبان صنایع و کارگران الزامی می باشــد.

توصیه هــا بــرای بخــش نگهــداری و توزیــع مــواد 
کارگاه هــا( غذایــی )رســتوران 

از  پیشــگیری  آموزشــی  تابلوهــای  نصــب   
کافــی  بــه تعــداد  انتقــال بیماری هــای تنفســی 

در محــل

 نصــب دســتورالعمل شســتن دســت ها بــرای 
تنفســی  بیماری هــای  انتقــال  از  پیشــگیری 
کافــی در محــل ســرو مــواد غذایــی و  بــه تعــداد 

بهداشــتی ســرویس های 

و  امکانــات  گنــدزدا،  شــوینده،  مــواد  وجــود   
در  الزم  و  کافــی  مقــدار  بــه  نظافــت  تجهیــزات 

محــل

کش و سیســتم تهویه مناســب   اســتفاده از هوا
ســرویس های  و  رســتوران  و  آشــپزخانه  در 

بهداشــتی

و  بیمــار  فعالیــت پرســنل  ادامــه  از   ممانعــت 
تنفســی بیماری هــای  بــه  مشــکوک 

عنــوان  بــه  مخصــوص  پرســنل  از  اســتفاده   
ماســک،  از  اســتفاده  و  نظافــت  مســئول 
هنــگام در  کار  لبــاس  و  چکمــه  دســتکش، 

نظافــت

گندزدایــی دســتگیره های در، نــرده   نظافــت و 
بــه صــورت  و ســرویس های بهداشــتی  پله هــا 
اتاق هــا،  کــف  ماننــد  ســطوح  ســایر  و  مســتمر 

راهروهــا، ســالن های بخــش تولیــد و...

وســائل  دســتمال ها،  ســطل  جداســازی   
گندزدایــی ســرویس های بهداشــتی  نظافــت و 
از وســایل مکان هــای دیگــر از جملــه آبخــوری

کاغذی هــای اســتفاده   جمــع آوری دســتمال 
مصــرف  بــار  یــک  وســایل  همچنیــن  و  شــده 

پالســتیکی کیســه های  در  نظافــت 

مســتمر  گندزدایــی  و  نظافــت  شست وشــو،   
بهداشــتی ســرویس های 

تمــام  گندزدائــی  و  شست وشــو  نظافــت،   
هــر  از  بعــد  بهداشــتی  ســرویس ها  ســطوح 

مرتــب به طــور  شــیفت 

 وجــود سیســتم لوله کشــی صابــون مایــع و یــا 
حداقــل ظــرف همــراه بــا مایــع دستشــوئی در 

محــل ســرویس های بهداشــتی

کلیــه  مســتمر  گندزدایــی  و  شست وشــو   
قســمت های آشــپزخانه و یــا محل هــای جانبــی

و  آشــپزخانه  پرســنل  بــه  الزم  آموزش هــای   
پرســنل ســایر 

بــرای  دســت ها  شســتن  نحــوه  آمــوزش،   
پرســنل  بــه  ویــروس  انتقــال  از  پیشــگیری 

پرســنل ســایر  و  آشــپزخانه 

خــوردن  آب  و  ســماق  فلفــل،  نمــک،  ســرو   
ســالن  و  آشــپزخانه  یــا  آبدارخانــه،  بوفــه،  در 
یکبارمصــرف بندی هــای  بســته  در  پذیرایــی 

رعایــت نــکات مهــم
گندزدایی در زمان نظافت و 

کار و در میانــه  گندزدایــی در پایــان هــر شــیفت   
گــردد. شــیفت انجــام 

مشــترک  تمــاس  دارای  ســطوح  نظافــت   
عمــودی،  و  افقــی  میله هــای  شــامل: 
وســایل  و  صندلی هــا  پشــتی  دســتگیره ها، 
کمــک مــواد شــوینده و  حمــل ونقــل عمومــی بــا 
ــر  گنــدزدای مایــع الکلــی ب ســپس توســط مــاده 
کمــک دســتمال تمیــز  کواترنــر آمونیــوم و بــا  پایــه 

گــردد. انجــام  گندزدایــی  دیگــری 

بایــد  کارگاه  نظافــت،  و  گندزدایــی  هنــگام   
کارگــران بــوده و درهــا و پنجره هــا بــاز  خالــی از 
کــش جهــت تهویــه بهتــر  گذاشــته شــوند و هوا

هــوا نیــز روشــن باشــد.

از  جــدا  گندزدایــی  و  نظافــت  مرحلــه  دو   
یکدیگــر بــوده و نبایــد هیچگونــه اختالطــی بیــن 

گیــرد. انجــام  گنــدزدا  و  شــوینده 

استفاده  و  تهیه  روزانه  باید  گندزدا  محلول   
گردد. شود و با آب سرد یا معمولی تهیه 

هنــگام  در  نظافــت  مســئول  افــراد  فردیــا   
نظافــت بایــد از وســایل حفاظــت فــردی شــامل 
و  مناســب  کار  لبــاس  و  دســتکش،  ماســک، 
اســتفاده  ژاول  آب  خوردگــی  برابــر  در  مقــاوم 

نماینــد.

شــبیه  عالئــم  هرگونــه  بــروز  صــورت  در   
ســرماخوردگی های فصلــی در شــاغلین ماننــد 
و  ســرفه  سلســیوس،  38درجــه  بــاالی  تــب 
ــس  ــی نف ــی و تنگ ــم تنفس ــایر عالی ــو درد و س گل
و  نمــوده  خــودداری  کار  ادامــه  از  بالفاصلــه 
کــز بهداشــتی درمانــی جهــت طــی دوره  بــه مرا

گــردد. ارجــاع  الزم  مراقبت هــای  و  درمــان 

ارائــه  بــا  فقــط  فوق الذکــر  افــراد  بــکار  شــروع   
گواهــی ســالمت و تائیــد مرکــز بهداشــتی درمانــی 

ــود. ــد ب ــر خواه ــکان پذی ام

 تــا برطــرف شــدن شــرایط ویــژه و مراقبــت از 
کرونــا  آلودگــی  بــار  کاهــش  و  محیطــی  عوامــل 
کلیــه خودروها پوشــش شیشــه و پرده  ویــروس 
کار باعث  پنجره هــای خــود را باز نمــوده و با این 
آلودگــی در خودروهــا شــوند. کاهــش ســطوح 
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فعالیت هــای آموزشــی

 نصــب تابلوهــای توصیــه ای و آموزشــی بــرای 
بکارگیــری تمهیــدات الزم در جهــت مقابلــه بــا 

ــا ویــروس درکارگاه. کرون شــیوع 

کارگــران و  کالس هــای آموزشــی بــرای   برگــزاری 
گروهــی یــا چهــره بــه چهــره کارفرمایــان بصــورت 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص 
کرونا. کنترل بیماری  چگونگی 

آموزشــی نحــوه   تهیــه و پخــش بروشــور های 
فــردی. بهداشــت  و  دســت ها  شست وشــوی 

کلیدی نکات 

کارگاه هــا ســطل های درب دار   الزم اســت در 
کارگــران آمــوزش  پدالــی پیش بینــی شــود و بــه 
کــه موظــف بــه امحــاء دســتمال های  داده شــود 
کاغــذی مصــرف شــده در ایــن محل هــا باشــند.

افــراد  توســط  زبالــه  ســطل های  تخلیــه   
و  بــوده  مربوطــه  بخــش  در  نظافــت  مســئول 
کیســه های پالســتیکی محکــم در  تخلیــه آن در 
گرفتــه و وســایل طبــق  آخــر هــر شــیفت صــورت 
گردد. گندزدائی  گفــت نظافــت و  مقــررات پیــش 

رعایــت مســایل بهداشــت فــردی

بــه دلیــل  بــا یکدیگــر  از دســت دادن   پرهیــز 
دســتمال  از  اســتفاده  بهداشــتی  مســایل 
و  کــردن  ســرفه  یــا  عطســه  هنــگام  کاغــذی 

صابــون و  آب  بــا  دســت ها  مرتــب  شســتن 

 اســتفاده از شــوینده های بــا پایــه الــکل بــدون 
نیــاز بــه آب توصیــه می شــود.

گذاشــتن درهــا و در  کــش و بــاز   اســتفاده از هوا
صــورت امــکان پنجره هــا .

در صــورت بــروز هرگونــه عالئــم شــبیه ســرماخوردگی های فصلــی در شــاغلین 
گلــو درد و ســایر عالیــم  ماننــد تــب بــاالی 38درجــه سلســیوس، ســرفه و 
ــز  ک ــه مرا ــوده و ب ــودداری نم کار خ ــه  ــه از ادام ــس بالفاصل ــی نف ــی و تنگ تنفس
گــردد. بهداشــتی درمانــی جهــت طــی دوره درمــان و مراقبت هــای الزم ارجــاع 
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انتخابات
اتحادیه های تحت پوشش اتاق اصناف مشهد

کافه قنادی مشهد اتحادیه صنف شیرینی ساز، شیرینی فروش، 
 تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

سمتتعداد آراءنام ونام خانوادگیردیف
رئیس211محمد فرزانی1
نائب رئیس اول۱۸۱مهدی قربان زاده۲
نائب رئیس دوم۱۰۰احمد سید علی زاده۳
دبیر۷۵علی نیکدل۴
خزانه دار۴۹حسن اسماعیل زاده بخارا۵
علی البدل اول۴۲مجتبی نیرومند۶
کی۷ علی البدل دوم۳۹امید خا
بازرس۱۰۴ابوالفضل حمید فر۸
کبر نیکدل فاز۹ بازرس علی لبدل۷۸علی ا

کفاشان مشهد اتحادیه صنف 
 تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

سمتتعداد آراءنام ونام خانوادگیردیف
رئیس۱۷۹محمد محمدی1
نائب رئیس اول۱۷۴علی اصغر وحدانی۲
نائب رئیس دوم۱۵۳حمید رضا رحیم زاده طوسی۳
دبیر۱۴۹اسماعیل پورمالئکه۴
کاشانی۵ خزانه دار۱۳۲حسن حسین زاده 
علی البدل اول۱۰۸جواد برفر۶
کفاش۷ علی البدل دوم۸۹حسین ممتاز 
بازرس۲۰۶سید حجت بلند نژاد۸
بازرس علی البدل۱۶۲علیرضا ارجمند جوارشک۹

اتحادیه صنف تابلو سازان مشهد
 تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

سمتتعداد آراءنام ونام خانوادگیردیف
رئیس۱۲۱کاظم محیط رادی1
نائب رئیس اول۸۸سید جعفر طباطبائی یزدی۲
نائب رئیس دوم۶۶محمود ذکاوت۳
دبیر۵۸علیرضا حسن زاده۴
خزانه دار۵۴مهدی رشید مهر۵
علی البدل اول۵۰مسعود اسمعیل زاده مرویان۶
علی البدل دوم۴۹محمود داوریان نوحی۷
بازرس۷۹مرتضی ذوقی ارکی۸
بازرس علی البدل۷۶علیرضا عباس زاده سیگاری۹

اتحادیه صنف صنعت چاپ خراسان رضوی
 تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

سمتتعداد آراءنام ونام خانوادگیردیف
رئیس۸۴علی مغانی1
نائب رئیس اول۶۹حسین رضا زاده۲
نائب رئیس دوم۵۱عباس سرابیان تبریزی۳
دبیر۴۸محمد رضا توسلی۴
خزانه دار۴۵رحمان باغبان نژاد۵
علی البدل اول۳۹جواد مخمل باف طوسی۶
علی البدل دوم۳۰سید حسین احمد زاده۷
ج فرشته پور۸ بازرس۷۴ایر
کرمانی۹ گرد  بازرس علی البدل۱۶غالم رضا صحرا 

اتحادیه صنف فروشندگان وتعمیرکاران موتور سیکلت ودوچرخه مشهد
 تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

سمتتعداد آراءنام ونام خانوادگیردیف
رئیس۲۴۳حبیب اله زارع1
نائب رئیس اول۱۶۱حسین سالمتی مشهد۲
نائب رئیس دوم۱۵۶مهدی فرهمند۳
دبیر۱۱۶سید محمد هاشمی۴
خزانه دار۸۸سید مرتضی حسینی اسالمی۵
علی البدل اول۶۸سید حجت حسینی۶
علی البدل دوم۵۸محمد اصلی خیر آبادی۷
بازرس۱۹۰مهدی محمد دوست۸
بازرس علی البدل۴۸بهنام میرزا دوستی۹

انتخابات 9 اتحادیه صنفی تحت 
پوشش اتاق اصناف مشهد طی 

چهارماهه پایانی سال 98 به 
شرح جدول ذیل برگزار گردید:
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اتحادیه صنف حروفچینی، تکثیر وفتوکپی مشهد
تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

سمتتعداد آراءنام ونام خانوادگیردیف
رئیس۲۰۵سید محمود میر محمدی1
نائب رئیس اول۱۰۹عباس دهقان۲
نائب رئیس دوم۴۹حجت امت رضا۳
دبیر۳۶حمید ارحمی۴
کرین۵ خزانه دار۳۴علی رضا معروف الذا
علی البدل اول۳۳سید مهدی سید هاشمی۶
علی البدل دوم۳۲نسرین شریعتیان خور۷
بازرس۹۱سید جعفر حسینی۸
بازرس علی البدل۴۴رضا رضائی۹

گلدوزان مشهد اتحادیه صنف صنایع دستی و 
 تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

سمتتعداد آراءنام ونام خانوادگیردیف
رئیس۲۰۵صادق ابراهیم زاده فرشچی1
نائب رئیس اول۱۴۴مصطفی تودرواریانی۲
نائب رئیس دوم۱۱۵محسن صادقیان۳
دبیر۱۰۹مهدی زارعی۴
خزانه دار۷۴روح اله نبوی۵
علی البدل اول۵۱سید محمد ناظر۶
علی البدل دوم۳۴مهدی جندی۷
بازرس۱۱۰ابوالفضل هاشمی زاده مقدم۸
بازرس علی البدل۱۰۳امیر صانع چرخی۹

اتحادیه صنف فروشندگان آبمیوه، فالوده وبستنی مشهد
 تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

سمتتعداد آراءنام ونام خانوادگیردیف
رئیس178سعید شریف زاده مشهدی1
نائب رئیس اول۱۵۰محسن رادمرد۲
نائب رئیس دوم۱۲۴امیر ملکوتی۳
دبیر۸۷علیرضا محمودی۴
خزانه دار۸۶مرتضی عظیمی شعبانیان۵
علی البدل اول۳۶احداله عباس زاده۶
علی البدل دوم۳۴محمد رضا دانشور طالبی۷
بازرس۱۲۳سید رضا علوی ترشیز۸
بازرس علی البدل۳۶احمد آشفته رادکان۹

اتحادیه صنف چادر دوزان وتولید کنندگان تزئینات داخلی خودرو مشهد
 تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

سمتتعداد آراءنام ونام خانوادگیردیف
رئیس۱۵۶غالمرضا افتخاری1
نائب رئیس اول۱۱۷علی نظری فرد۲
نائب رئیس دوم۱۰۲جواد محمدیان۳
دبیر۸۳ابوالقاسم وفائی۴
خزانه دار۸۳خداداد محمدی۵
علی البدل اول۵۵محمد ماه زاده۶
علی البدل دوم۴۸رضا بخشی۷
بازرس۱۵۷حسین وفائی۸
کشور۹ بازرس علی البدل۲۱رضا خا
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آموزش
معرفی سامانه آموزش مجازی اتاق اصناف

آمــوزش همــواره بــه عنــوان راه حلــی مطمئــن در جهــت بهبــود 
مدنظــر  مشــکالت،  حــل  و  ســازمان  و  فــرد  عملکــرد  کیفیــت 
بــه  محولــه  وظایــف  و  جایــگاه  اســت.  گرفتــه  قــرار  مدیــران 
نظــام  قانــون  در  صنفــی  اتحادیه هــای  و  اصنــاف  اتاق هــای 
در  آنــان  اقتصــادی  و  اجتماعــی  مســئولیت های  و  صنفــی 
تحــت  اعضــاء  میلیونــی  جمعیــت  بــه  پاســخ گویی  بــا  ارتبــاط 
پوشــش و دولــت، نشــان از پیچیدگــی و اهمیــت نقــش ایــن 
و  دانــش  توســعه  بــرای  می بایســت  لــذا  داشــته،  تشــکل ها 
تغییــرات  و  تشــریح شــرایط جدیــد  و  تبییــن  اعضــاء،  گاهــی  آ
فنــی،  و  انســانی  کــی،  ادرا مهارت هــای  افزایــش  کار،  محیــط 
کمــک بــه تحقــق اهــداف صنفــی، توجــه بــه  ارتقــاء بهــره وری و 
کننــدگان و دولــت، از طریــق شبکه ســازی و  حقــوق مصــرف 
تدویــن برنامــه جامــع آموزشــی بــا شــرایط و لــوازم مطلــوب و بــه 

بــه تکمیــل چرخــه دانــش بپردازنــد. کارا و اثربخــش  صــورت 
اتحادیه های صنفی  و  اصناف  اتاق  پژوهش  و  آموزشی  ح جامع  در سال ۱۳۹۷ طر
ح ذیل می باشد. که دارای جامعه مخاطبین به شر گردید  توسط اتاق اصناف تهیه 

کار خود را شروع و در اتحادیه های صنفی در سال ۹۸ به مرحله  ح جامع آموزشی  طر
که برای حوزه آموزشی به آن نیاز داشتیم، سامانه آموزش  اجرا درآمد، یکی از ابزاری 
حائز  بسیار  صنفی  اتحادیه های  و  اتاق  در  آن  بکارگیری  ضرورت  که  بود  مجازی 
اهمیت می باشد و برای توزیع محصوالت آموزشی می بایست تجهیزات آموزشی و 

گردد.  امکانات مورد نیاز تأمین 

با حضور معاون محترم استاندار و  لذا بدین منظوردر روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه 
روسای اتاق های اصناف مرکز استان خراسان رضوی در محل اتاق اصناف سامانه 

آموزش مجازی اتاق اصناف مرکز استان خراسان رضوی رونمایی شد.
در  کسب  پروانه  تمدید  و  صدور  آموزش  دوره های  اول،  درمرحله  راستا  این  در 
کار با  کلیه متقاضیان این دوره ها در صورت توانایی  این سامانه بارگذاری شده و 
سامانه های هوشمند همچون تلفن همراه و رایانه، می توانند از محتوای آموزشی 

گردند. بارگذاری شده بهره مند 
ماه  اردیبهشت  ابتدای  از  دوره ها  آزمون  سامانه  جدید  درنسخه  است  ذکر  شایان 
کلیه فرآیند آموزش صنوف به صورت  سال آینده به صورت آنالین برگزار خواهد شد و 

مجازی طی خواهد شد.

در راستای بهبود عملکرد واحد آموزش اتاق اصناف مشهد:

سامانه جامع آموزشی و پژوهشی رونمایی شد

سید جمال 
کاظمی 

مدیر اجرایی اتاق 
اصناف مشهد



پیام تبریک نوروزی 
رئیس اتاق اصناف مشهد

فان مع العسر یسری
بعد از هر سختی آسانی است.

مقاطع  در  دنیوی  عمر  دوران  طول  در  انسان ها  ما 
زیادی با مشکالت و نامالیمات زندگی روبه رو هستیم 
بشارت  الهی،  کالم  و  قرآن  در  رحمان  خداوند  ولی 
گرفتاری ها و مشکالت، قطعا  که بعد از این  داده است 

آرامش و راحتی حاصل خواهد شد.
حداقل این شرایط سخت و محروم شدن از یک سری 
امکانات، قدر دانستن نعمت های خداوندی از جمله 

سالمتی است. 
امیدوارم با فرا رسیدن بهار، موسم زدودن غبار غم ها 
کشورم باشد  و موسم دعوت نشاط به خانه دل مردم 
گسترده تر و شادمانی را  و پروردگار مهربان سفره بهار را 

به دل های مؤمنان هدیه دهد.
رسیدن  فرا  و  نو  سال  حلول  مناسبت  به  اینجانب، 

نثار  را  خود  تبریکات  صمیمانه ترین  فرخنده  نوروز 
و  همکاران  عزیز،  همشهریان  به ویژه  و  میهنان  هم 
داشته  تقدیم  مشهد  مقدس  شهر  در  خود  همراهان 
از  سرشار  روزهایی  الهی  اقدس  ذات  از  خاضعانه  و 
سالمتی، سعادت، سرور و سروری در سایه سار الطاف 

الهی را آرزومندم. 
بهار آرزوهایتان سرسبز، عیدتان مبارک.

 محمود بنانژاد مشهدی 
رئیس اتاق اصناف مشهد
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گپ نوروزی
اصناف و بوی بهار

تشدید بازرسی ها برای
کنترل قیمت ها و ارایه خدمات

مشهد  سنتی  سفره خانه های  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت: هر ساله در ایام نوروز این اتحادیه اقدام به ابالغ 
و ارسال بخشنامه ای مبنی بر رعایت مسایل بهداشتی 
خ نامه به همه سفره خانه ها و واحدهای زیر  و نصب نر
رعایت  بخشنامه  این  در  که  می کند  خود  مجموعه 
و  روپوش  پوشیدن  مانند  بهداشتی  موارد  کامل 
کمک  دستکش، پرهیز از انجام برخی موارد منکراتی، 
ح داده شده  کامل شر خ نامه به طور  به زائر و عمل به نر

کرده است. و اعضا را ملزم به رعایت آنها 
همواره  نوروز  ایام  در  اتحادیه  این  افزود:  دهستانی 
همکاری مشترکی با بازرسان اتاق اصناف مشهد داشته 
تحت  را  سفره خانه ها  مشترک  گشت های  قالب  در  و 
کامل بوده است. که در آماده باش  نظارت قرار داده 

گروه بازرسان اتاق  کرد: خوشبختانه عملکرد  وی بیان 
اصناف مشهد بسیار مطلوب بوده و بازرسان پرتالش 
که اتحادیه  و بسیار دقیق هستند، با این حال از آنجا 
به  بازرس  استخدام  به  قادر  سفره خانه ها  صنف 
برای  افتخاری  بازرسان  از  نیست،  مالی  دلیل شرایط 

گرفته است. رسیدگی به امور بهره 
و  افتخاری  بازرسان  بین  شهر  داشت:  اظهار  وی 
است،  شده  تقسیم  اتحادیه  مدیره  هیات  اعضای 
تمام  در  مدیره  هیات  اعضای  و  افتخاری  بازرسان 
بر  نظارت  به  مربوط  گزارشات  و  بوده  فعال  سال  ایام 

تخلفات را روزانه تحویل اتحادیه می دهند.
سنتی  سفره خانه های  صنف  اتحادیه  رییس 
سوی  از  که  مواردی  و  تخلف  گزارشات  گفت:  مشهد 
از ۲۴ ساعت در این  کمتر  ح می شود  شهروندان مطر
اتحادیه مورد رسیدگی قرار می گیرد و تالش می شود تا 

گزارش تخلف به مراجع باالتر ارسال  قبل از اینکه این 
رضایت  و  شده  رجوع  و  رفع  اتحادیه  محل  در  شود، 

گرفته شود.  کی  شا

خ ثابت خدمات سفره خانه ها برای ایام نوروز نر
ارزش  بر  مالیات  تا  گوشت  برای  بازی ها  دالل  از   

افزوده آشکده ها
مشهد  سنتی  سفره خانه های  صنف  اتحادیه  رییس 
مشهد  در  سفره خانه ها  خدمات  خ  نر امسال  گفت: 
است  نداشته  گذشته  سال  به  نسبت  تغییری  هیچ 
کثر صاحبان سفره خانه ها نسبت به این  که ا در حالی 
مهم رضایت نداشتند زیرا قیمت تمام شده خدمات 

در صنوف افزایش داشته است.
و  "کله  کنندگان  عرضه  و  آشکده ها  افزود:  دهستانی 
پاچه و آالیش دامی" نیز زیر پوشش این اتحادیه قرار 
ح تنظیم بازار ندارند  گوشت طر داشته و سهمی هم از 
گوشت توسط این واحدها تهیه و  اما همواره بهترین 

طبخ شده و به مشتریان عرضه شده است. 
افزایش  شاهد  کرونا،  شیوع  از  قبل  کرد:  بیان  وی 
کله؛ پاچه و آالیش دامی به دلیل وجود  پلکانی قیمت 
مواد  واسطه ها  این  که  نحوی  به  بودیم  واسطه ها 
دست  به  گوشت  صنعتی  موسسه  از  را  مزبور  غذایی 
این  در  ثابتی  خ  نر از  و  می رساندند  صنفی  واحدهای 

بخش برخوردار نبودند.
مشهد  سنتی  سفره خانه های  صنف  اتحادیه  رییس 
کرد با همکاری اتاق اصناف و  گفت: این اتحادیه تالش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان این واسطه ها 
کند، اقداماتی نیز در این راستا انجام  را شناسنامه دار 
گرفت، اما به دلیل تغییرات مکرر مدیریتی در موسسه 
و قیمت ها  نیافت  اقدام خاتمه  این  گوشت،  صنعتی 

گردشگری برشمرد   میترا عبداللهی | بی تردید سفره خانه های سنتی شهر مشهد را می توان یکی از ظرفیت های 
گذارندن ساعاتی  که برای  گردشگرانی است  که هر ساله همزمان با ایام نوروز پذیرای جمع زیادی از مسافران و 
در فضای سنتی و لذت بردن از طعم غذاهای محلی ایرانی پا به سفره خانه ها می گذارند. ۵۷۰ واحد سفره خانه و 
کسب  که از این تعداد ۳۹۵ واحد پروانه  آشکده زیر نظر اتحادیه سفره خانه های سنتی شهر مشهد فعالیت دارند 

گردشگری در شهر مشهد باال است. داشته و باقی در شرف دریافت آن هستند، لذا شمار این مکان های 
ایام نوروز امسال به دلیل  گفت:  باره به خبرنگار ما  اتحادیه صنف سفره خانه های سنتی مشهد در این  رئیس 
کرده اند بتوانند  گذشته است، با این حال اعضا تالش  کرونا برای اعضای این اتحادیه متفاوت از سال های  شیوع 

کنند. شرایط مناسبی را برای پذیرایی از مسافران نوروزی در سفره خانه ایجاد 
گردشگری در شهر  ابوالفضل دهستانی به خبرنگار ما افزود: به طور معمول سفره خانه ها یکی از مکان های مهم 
مشهد برای مسافران نوروزی به شمار می رود و به همین دلیل اغلب صاحبان سفره خانه ها به سنت ها پایبند 

کسب خود از مسافران نوروزی استقبال شایسته ای داشته باشند. بوده و تالش می کنند با آراستن محل 
ایام نوروز در اشکال مختلف سفره هفت سین را چیده و در معرض دید  کرد: عمده سفره خانه ها در  وی بیان 
و  باستانی  نوروز  هوای  و  حال  کننده  تداعی  که  می زنند  رقم  سفره خانه  در  فضایی  و  می دهند  قرار  مسافران 

سنت های دیرین مردم این مرز و بوم را برای هر مسافری باشد.

از عدم تغییر نرخ تا آراستگی نوروزی سفره خانه ها
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کرد. در این بخش روند صعودی پیدا 
دهستانی اظهار داشت: واسطه ها دراین بخش خود 
که  قیمتی  هر  با  و  کرده  ح  مطر پیمانکار  عنوان  به  را 
کله و پاچه و آالیش دامی را به دست صنوف  بخواهند 
خصوص  در  مشخصی  مکانیزم  هیچ  و  می رسانند 

قیمت گذاری برای این بخش وجود ندارد.
وی با اشاره به مشکالت مربوط به آشکده ها نیز بیان 
کد آیسیک هستند، به  که آشکده ها فاقد  کرد: از آنجا 
می گیرند  قرار  سنتی  سفره خانه های  رده  جزو  ناچار 
پرداخت  مشمول  شعبه  دو  بودن  دارا  صورت  در  و 
اتحادیه  امسال  می شوند،  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
که  کرد  زیادی  تالش  مشهد  سنتی  سفره خانه های 
آشکده ها را از شمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده 

که میسر نشد. کند  ج  خار

معضل عرضه قلیان،
چالش اصلی اتحادیه در سال جاری

مشهد  سنتی  سفره خانه های  صنف  اتحادیه  رییس 
در  اتحادیه  این  چالش های  مهمترین  از  یکی  گفت: 
سطح  از  قلیان  جمع آوری  به  مربوط  اخیر  سال  یک 
که به دلیل نبود خط مشی  سفره خانه ها بوده است 

درست در این زمینه، قلیان ها راهی خانه ها شد.
این  درگیری  بیشترین  داشت:  اظهار  دهستانی 
در  قلیان  عرضه  پیرامون  خود  اعضای  با  اتحادیه 
سفره خانه ها بوده است، به طوری که در این خصوص 
۲۰۵ واحد صنفی زیر پوشش این اتحادیه پروانه خود 

کردند. را باطل 
موضوع  پیرامون  زیادی  نشستهای  کرد:  بیان  وی 
با  مشهد  اصناف  اتاق  در  سفره خانه  در  قلیان  عرضه 
حضور اعضای اتحادیه برگزار شد تا بتوان این مساله را 

کافی دستگاه های  کرد، اما به دلیل عدم توجه  کنترل 
اجرایی به نظرات اتحادیه، اقدام موثری در این زمینه 

صورت نپذیرفت.
واحدهای  در  قلیان  عرضه  داشت:  اظهار  دهستانی 
درمان  و  بهداشت  اجرایی  دستگاه  منظر  از  صنفی 
کنترل این موضوع در واحدهای  غیرقانونی است اما 
استفساریه  فوریتی  یک  ح  طر دلیل  به  مشهد  صنفی 
کنترل و مبارزه ملی با  تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع 
کن  مصرف دخانیات مبنی بر خروج قهوه خانه ها از اما
که اخیرا در مجلس شورای اسالمی در دستور  عمومی 

گرفته بود، دشوار شد. صحن علنی قرار 
کرد: این استفساریه در شورای نگهبان تایید  وی بیان 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  این  کار  چون  و  نشد 
این  نتیجه  که  نیست  مشخص  رسیده،  پایان  به  نیز 
موضوع چه می شود، لذا هم اینک عرضه قلیان دیگر 
این  گر  ا که  صورتی  در  است  شده  ج  خار کنترل  از 
به  می شد،  گذار  وا سفره خانه ها  اتحادیه  به  موضوع 

کنترل و مدیریت می گردید. نحو بهتری 
در  خانه ها  در  قلیان  عرضه  شرایط  کرد:  اضافه  وی 
به  گر  ا نیست،  آن  و جایگاه مذهبی  خور شهر مشهد 
داده  اجازه  مشهد  سنتی  سفره خانه های  اتحادیه 
این  محدود  به طور  صنفی  واحد  چند  که  می شد 
این  بر  نظارت  و  کنترل  می کردند،  عرضه  را  قلیان 

مساله به نحو بهتری انجام می گرفت.

لزوم تقویت جایگاه اتحادیه
مشهد  سنتی  سفره خانه های  صنف  اتحادیه  رییس 
صنفی  اتحادیه های  جایگاه  من  عقیده  به  گفت: 
برای  الزم  توانمندی  از  اتحادیه  و  شده  تضعیف 
پوشش  زیر  صنفی  واحدهای  مشکالت  به  رسیدگی 

خود برخوردار نیست.
دهستانی اظهار داشت: واحدهای صنفی انتظار دارند 
کند  اجابت  را  آنها  خواسته های  از  برخی  اتحادیه  که 
اما پاسخ گویی به این نیازها در توان اتحادیه نیست.

جایگاه  تا  شود  فراهم  بستری  باید  کرد:  کید  تا وی 
مشکالت  بتوانند  حداقل  تا  یابد  ارتقا  اتحادیه ها 

کنند. واحدهای صنفی خود را برطرف 
سوی  از  سختگیری ها  برخی  از  گالیه  با  دهستانی 
پروانه  تمدید  یا  صدور  برای  نظارتی  دستگاه های 
می کند  فوت  صنفی  واحد  یک  صاحب  گفت:  کسب 
اتحادیه  به  کسب  پروانه  تمدید  برای  وی  وارثان  و 
مراجعه می کنند، در فرآیند تمدید مرکز بهداشت عدم 
کسب را بیان می کند  تطابق بین متراژ واحد با پروانه 
ادامه  از  فرد  که  می شود  پیچیده  آنقدر  پروسه  این  و 
کسب را می زند. کار پشیمان شده و قید تمدید پروانه 
مشهد  سنتی  سفره خانه های  صنف  اتحادیه  رییس 
گیری در  که به جای سخت  گفت: این در حالی است 
سال ها  به  مربوط  آن  پروانه  که  واحد  متراژ  خصوص 
کنونی بوده  کامال متفاوتی با شرایط  قبل و در شرایط 
است، می توان بهبود وضعیت بهداشتی داخل واحد 

کرد. کسب را تمدید  را مدنظر قرار داد و پروانه 
توسط  کسب  پروانه  ابطال  امسال  کرد:  بیان  وی 
این  و  بوده  زیاد  قلیان  واحدهای صنفی در خصوص 
مساله روی درآمدهای اتحادیه صنف سفره خانه های 

گذاشته است. سنتی مشهد تاثیر 

ابوالفضل
دهستانی

رییس اتحادیه
صنف سفره خانه های 
سنتی مشهد
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قهوه سراهای بدون پروانه معضل همیشگی 
آبمیوه  نوروز،  ایام  در  صنوف  پرطرفدارترین  از  یکی 
قهوه سراها  و  کافی شاپ ها  فروشی ها،  بستنی  و 
و  می کنند  شیرین  را  نوروزی  مسافران  کام  که  است 
طعم های جدید از نوشیدنی و شیرینی و شکالت را به 
این  تولید  برای  شکر  کمبود  اما  می شناسانند،  مردم 
کی های خوشمزه به یکی از معضالت اصلی این  خورا

صنوف تبدیل شده است.
زیر  بر  عالوه  مشهد  بستنی  و  آبمیوه  صنف  اتحادیه 
صدور  مسوولیت  بخش،  دو  این  دادن  قرار  پوشش 
کافی شاپ ها و قهوه سراها را  کسب و نظارت بر  پروانه 

نیز برعهده دارد.
گفت  رییس اتحادیه صنف آبمیوه و بستنی مشهد در 
باعث  کرونا  شیوع  اینکه  بیان  با  ما  خبرنگار  با  گو  و 
از  بسیاری  شدن  تعطیل  نیمه  و  مشتریان  کاهش 
سال  پایانی  ایام  در  اتحادیه  این  پوشش  زیر  صنوف 
گفت: با این وضعیت تنها دلخوشی اعضا  شده است، 

تامین شکر است.
سعید شریف زاده افزود: یکی از مواد اولیه اصلی تولید 
سرد،  و  گرم  نوشیدنی های  سایر  و  آبمیوه  و  بستنی 
زیر  صنوف  که  نوروز  عید  آستانه  در  اما  است  شکر 
پوشش این اتحادیه به شدت به این ماده اولیه نیاز 

کمیاب شده است. دارند، در بازار 
وزارت  توسط  استان  شکر  سهمیه  کرد:  بیان  وی 
سهمیه  این  اما  شد  تامین  تجارت  و  معدن  صنعت، 

از طریق شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مستقر 
در تهران توزیع می شود، یک ماه از تایید شدن حواله 
این اتحادیه برای شکر می گذرد، اما هنوز آن شرکت در 

تهران سهمیه را ارسال نکرده است.
گفت:  مشهد  بستنی  و  آبمیوه  صنف  اتحادیه  رییس 
بستنی،  و  آبمیوه  صنوف  مشتری  که  شرایطی  در 
چه  هر  تامین  است،  یافته  کاهش  قهوه  و  کافی شاپ 
کننده  دلگرم  صنوف  صاحبان  برای  شکر  سریع تر 
از  را  نوروز  برای  آنان  دغدغه های  از  بسیاری  و  است 

بین می برد.
فراوانی قهوه سراهای فاقد پروانه در شهر 

صنف  اتحادیه  اصلی  معضالت  از  یکی  شریف زاده 
را وجود فراوان قهوه سراهای  آبمیوه و بستنی مشهد 
با  گفت: این قهوه سراها  کسب دانست و  فاقد پروانه 
کوچکتری  کمی راه اندازی می شوند و در فضای  هزینه 
حد  در  کمتری  خدمات  کافی شاپ ها،  به  نسبت 

گرم عرضه می کنند. نوشیدنی های 
کافی شاپ ها  و  قهوه سراها  بین  تفاوت  ح  شر در  وی 
کافی شاپ ها فضای  گفت: ماهیت هر دو یکی است اما 
بزرگتر و شیک تر با تجهیزات بیشتری در اختیار دارند و 
اغلب نوشیدنی های سرد را عرضه می کنند و سرویس 

دهی و پذیرایی بیشتر و بهتری دارند.
کوچکتری  فضای  قهوه سراها  داد:  ادامه  شریف زاده 
گرم عرضه می کنند و  در اختیار دارند، نوشیدنی های 
کمتر و سرویس دهی ضعیف تری  در مجموع خدمات 

کافی شاپ ها دارند.  نسبت به 
گفت:  مشهد  بستنی  و  آبمیوه  صنف  اتحادیه  رییس 
مشترک  گشت های  همواره  اتحادیه  این  بازرسان 
و  تعزیرات  بهداشت،  مرکز  با  بازار  سطح  از  بازرسی 
گشتها در ایام نوروز  که این  بازرسان اتاق اصناف دارد 
بیشتر  بازرسی  تمرکز  و  می کند  پیدا  بیشتری  شدت 

پیرامون قهوه سراها است.
در  بازرسی ها  ساله  هر  داشت:  اظهار  شریف زاده 
اما  داشت،  زیادی  رونق  و  شور  سال  پایانی  روزهای 
کرونا و تعطیلی یا نیمه تعطیلی  امسال به دلیل شیوع 
و  آبمیوه  صنوف  سطح  از  بازرسی  و  گشت  صنوف، 

گذشته نیست. بستنی مانند سال های 
و  اتحادیه  بازرسان  نوروز  ایام  در  کرد:  اضافه  وی 
آبمیوه  صنوف  عملکرد  بر  آن  مدیره  هیات  اعضای 
بیشتری  نظارت  قهوه سراها  و  کافی شاپ  بستنی،  و 

خواهند داشت.
خ ها در دست صنوف  نر

گفت:  مشهد  بستنی  و  آبمیوه  صنف  اتحادیه  رئیس 
خ گذاری  نر حوزه  در  سوم  گروه  جزو  اتحادیه  این 
که  که صنوف براساس هزینه هایی  است به این معنا 

خ هایشان را تعیین می نمایند. می کنند نر
و  اولیه  مواد  قیمت  داشت:  اظهار  شریف زاده 
هزینه های ثابت صنوف آبمیوه و بستنی، کافی شاپ ها 
و قهوه سراها در مشهد طی سال جاری نسبت به سال 
کاهش نیافته و حتی در برخی موارد افزایش نیز  قبل 
خ های نوروزی  داشته است، لذا نباید انتظار داشت نر

کند. کاهش پیدا  صنوف مزبور 
کنترل قیمت ها، این  کرد: با این حال برای  وی بیان 
خ های  که نر کرده  اتحادیه به صنوف زیر پوشش اعالم 
به  را  خ  نر بتوان  تا  کنند  اعالم  را  خود  پیشنهادی 
در  خدمات  انواع  برای  متعارف  و  کارشناسی  صورت 

کرد. این بخش محاسبه 
خ های پایه را در  وی افزود: در مجموع این اتحادیه نر
کیفیت خدمات  گرفته و بسته به  همه خدمات در نظر 
خ  خ های پیشنهادی صنوف، یک نر و منطقی بودن نر
خ نامه ای با توجه  گزیند و در نهایت نر متعادلی را برمی 
غیرمستقیم  موافقت  و  صنفی  واحدهای  نظرات  به 

اتحادیه تنظیم می شود.
مشــهد  بســتنی  و  آبمیــوه  صنــف  اتحادیــه  رییــس 
بســتنی  و  آبمیــوه  از  اعــم  صنفــی  واحــد   ۶۰۰ گفــت: 
پروانــه  اتحادیــه  ایــن  از  قهوه ســرا  و  کافی شــاپ  و 
کســب دارنــد و ۲۰۰ تــا ۳۰۰ صنــف جدیــد نیــز در شــرف 
کســب هســتند، هرچنــد آمــار رســمی  ــه  دریافــت پروان
از تعــداد صنــوف غیرمجــاز بویــژه قهوه ســراها وجــود 
ــا ۲۰۰ صنــف  ــه نظــر می رســد حــدود ۱۵۰ ت ــا ب ــدارد ام ن
کــه هیــچ مراجعــه ای بــه اتحادیــه  غیرمجــاز هســتند 

نداشــته اند. کســب  پروانــه  درخواســت  بــرای 

شکر نوروزی کمیاب شد 

سعید
شریف زاده

رییس اتحادیه
صنف آبمیوه و بستنی 
مشهد
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کاهش قیمت ها در آستانه عید نوروز 
در آستانه عید نوروز قیمت بیشتر اقالم آجیل و خشکبار 
کاهش  گذشته  سال  به  نسبت  مشهد  بازار  سطح  در 
صنوف  از  زیادی  تعداد  و  است  داشته  محسوسی 
فروشنده این اقالم، اقدام به فروش فوق العاده نموده اند.
رییس اتحادیه صنف آجیل و خشکبار ایران و رئیس 
اتحادیه صنف آجیل و خشکبار مشهد در این باره به 
کرونا در چین،  گفت: به دلیل بروز بیماری  خبرنگار ما 
کاهش یافت و  صادرات انواع آجیل و خشکبار از ایران 

کاهش قیمت  این امر باعث فراوانی بیشتر این اقالم، 
و رونق بازار داخلی آن شده است.

و  آجیل  اقالم  صادرات  افزود:  ممقانی  ارزانی  علیرضا 
مغز  خشک،  انجیر  کشمش،  پسته،  مانند  خشکبار 
کشور چین متوقف شده و چون چین سهم  به  گردو 
عمده در اقالم صادراتی آجیل و خشکبار ایران دارد، 
توقف در این بخش بر میزان صادرات آجیل و خشکبار 

گذاشته است. ایران تاثیر 
و  آجیل  انواع  نوروز  عید  آستانه  در  داد:  ادامه  وی 
کشور به فراوانی موجود است و به جز  خشکبار در بازار 
که امسال تولید آن به دلیل سرما و  مغز بادام درختی 
کمبودی در سایر اقالم آجیل  کاهش یافت، هیچ  آفت 
و خشکبار وجود ندارد و شرایط موجود بسیار مطلوب 
یا تغییری نسبت به مدت  بوده و قیمت بیشتر اقالم 
مشابه سال قبل ندارد یا قیمت آن کاهش یافته است.
 ۲۰ نخودچی  مانند  اقالم  برخی  قیمت  گفت:  وی 
برگه  درصد،   ۲۵ کشمش  درصد،   ۶۰ فندق  درصد، 
و  یافته  کاهش  درصد   ۸۰ پسته  و  درصد   ۵۰ زرآلود 
به  نسبت  آفتابگردان  تخم  مانند  اقالم  برخی  قیمت 

گذشته تغییری نکرده است. سال 

خ ارز  کم اثر بودن افزایش نر ارزانی ممقانی با اشاره به 
افزود:  اقالم وارداتی آجیل و خشکبار  بر قیمت برخی 
بادام  مانند  خشکبار  و  آجیل  اقالم  از  اندکی  بخش 
دلیل  به  و  است  وارداتی  آفتابگردان  تخم  و  زمینی 
و همچنین  واردات  به  نیاز  و عدم  بازار  آن در  فراوانی 
خ دالر در قیمت این  کاهش صادرات، افزایش اخیر نر

اقالم در بازار تاثیر زیاد نداشته است.
پزشکی  و  علمی  توصیه های  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
پیشگیری  برابر  در  جسمانی  قوای  تقویت  بر  مبنی 
انواع  بویژه  خشکبار  و  آجیل  خرید  کرونا،  بیماری  از 

مغزها توسط مردم افزایش یافته است.
خشکبار  و  آجیل  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
دلیل  به  خشکبار  و  آجیل  فروشندگان  گفت:  مشهد 
اقالم  تا  بود  خواهند  آنان  کنار  در  مردم  حال  رعایت 
گیرد و نظارت بر  آجیل و خشکبار در سبد خانوار قرار 
بازار این اقالم به منظور جلوگیری از افزایش قیمت با 

جدیت ادامه می یابد.
ارزانی ممقانی با اشاره به لغو نمایشگاه  عرضه مستقیم 
کاالی بهاره در مشهد به علت پیشگیری از کرونا، آمادگی 
کرد. اعالم  را  فوق العاده  فروش  عرضه  بر  صنف  این 

مسافران  به  مطلوب  خودرویی  خدمات  ارایه 
صنف  اتحادیه  دغدغه های  از  یکی  همواره  نوروزی 
بوده  فنی خودرویی مشهد  و خدمات  تولیدکنندگان 
کیفی  سطح  ارتقای  درصدد  اتحادیه  این  سال  هر  و 

خدمات در بخش های مختلف برآمده است.
ح  طر بهار  از  استقبال  و   ۹۹ نوروز  برای  اتحادیه  این 
را  مسافران  نیاز  بتواند  تا  است  کرده  اجرا  را  ویژه ای 
خودرو  فنی  خدمات  با  مرتبط  مختلف  حوزه های  در 
استفاده  سوء  و  غیرمجازها  دست  و  کند  تامین 

کوتاه نماید. کنندگان از این شرایط را 
فنی  خدمات  و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت: چند  خودرویی مشهد در این باره به خبرنگار ما 
ح "استقبال از بهار" را با  که این اتحادیه طر سال است 
انواع خدمات فنی خودرویی  ارایه  در  اعمال تخفیف 

برای مسافران نوروزی اجرا می کند.
واحد   ۲۵ ح  طر این  در  افزود:  جامی فر  محمدعلی 
به  اتحادیه  این  پوشش  زیر  خودرویی  فنی  خدمات 
از  "استقبال  بنر  نصب  با  تا  شدند  معرفی  شهرداری 
بهار" بر سردر مغازه خود، انواع خدمات اشان را با ۱۵ 

درصد تخفیف به مردم ارایه دهند.
ح تا ۲۵ فروردین ماه سال آینده  کرد: این طر وی بیان 
ادامه دارد و در ادامه اتحادیه با تهیه پرسش نامه هایی 
بر  مبنی  خودرویی  صنفی  واحدهای  مشتریان  از 
امتیاز  آنها  به  نوروز،  ایام  در  واحدها  عملکرد  ارزیابی 
کاهش میزان "حق عضویت  داده و این امتیازات را در 
می کند. اعمال  دیگر  موارد  یا  اتحادیه  در  صنوف" 

خ خدمات فنی خودرویی ثبات چهار ساله نر
فنی  خدمات  و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
هزینه های  افزایش  وجود  با  گفت:  مشهد  خودرویی 
ثابت صنوف زیر پوشش این اتحادیه، نرخ انواع خدمات 
کنون هیچ افزایشی  فنی خودرویی از چهار سال قبل تا
این  در  خودرویی  فنی  خدمات  نرخ  ثبات  و  نداشته 
اتحادیه عمدتا به منظور رعایت حال مردم بوده است.
عملکرد  بر  نظارت  و  بازرسی  سطح  افزود:  جامی فر 
صنوف خدمات فنی خودرویی در مشهد بویژه در ایام 
عید نسبت به سایر فصول افزایش می یابد به طوری که 
روزی  هیچ  اتحادیه  بازرسان  و  مدیره  هیات  اعضای 
اتحادیه  را تعطیل نمی دانند و همواره در  ایام عید  از 
ج از نوبت  کیان باز است و به شکایات خار به روی شا

رسیدگی می شود.
اتحادیه  این  بازرسان  آن  بر  عالوه  داشت:  اظهار  وی 
گشت های مشترک بازرسی را نیز با سایر دستگاه های 
نظارتی در روزهای پایانی سال و ایام نوروز برگزار می کنند.
کشیک های نوروزی برای صنوف خدمات  وی تعیین 
دیگر  از  را  مشهد  شهر  سطح  در  خودرویی  فنی 
برنامه ریزی های این اتحادیه برای ارایه خدمات بهتر 

به مسافران نوروزی برشمرد. 
غیرمجازها، معضل خدمات فنی خودرویی

فنی  خدمات  و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
این  اصلی  معضالت  از  یکی  گفت:  مشهد  خودرویی 
صنف  این  در  غیرمجاز  فعالیت های  وجود  اتحادیه 
است، عده ای هنجارشکن در حوزه واحدهای صنفی 
خودرویی حضور یافته و خدمات فنی را ارایه می دهند 

کسب داشته باشند. بدون آنکه جواز 
که فرد خاطی در حوزه خدمات  جامی فر افزود: همین 
برای  بازرسان  و  می شود  شناسایی  خودرویی  فنی 
او  به سراغ وی می روند،  پلمب محل  یا  دادن اخطار 
بار خود را بسته و محل را ترک می کند و دیگر نمی توان 

به وی دسترسی داشت.
زیر  صنفی  واحد   ۵۰۰ و  هزار   ۲ داشت:  اظهار  وی 
تولیدکنندگان و خدمات فنی  اتحادیه صنف  پوشش 
کسب دارند، ۸۰۰ واحد نیز  و خودرویی مشهد پروانه 
و  پرونده داده اند  کسب تشکیل  پروانه  برای دریافت 

۷۰۰ واحد نیز به صورت غیرمجاز فعالیت دارند.

رونق داخلی بازار آجیل و خشکبار 

استقبال از بهار با تخفیفات ویژه خدمات فنی خودرویی

علیرضا
ارزانی ممقانی

رییس اتحادیه صنف آجیل و 
خشکبار ایران و مشهد

محمدعلی
جامی فر

رییس اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و خدمات 
فنی خودرویی مشهد
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گپ نوروزی
اصناف و بوی بهار

پلمب 5۰ رستوران غیرمجاز تا 15 اسفندماه
که  صنعت غذا سومین صنعت درآمدزا در جهان است 
درآمد ساالنه آن در ایران به ۲۰۰ میلیارد دالر می رسد، 
کشور اول دنیا  ایران در رنکینگ غذای حالل جزو ۱۰ 
نیست در حالی که ظرفیت های بسیار در این حوزه دارد.
صنعت غذا در خراسان رضوی نیز قدمت بسیار دارد و 
کشور است، این استان پس  از باسابقه ترین صنایع در 
تنوع  و  حجم  گستردگی،  نظر  از  آذربایجان  و  تهران  از 

کشور قرار دارد. تولیدات غذایی در جایگاه سوم 
بخش بسیاری از صنعت غذا در حوزه صنوف تولیدی 
مزیت  نظر  این  از  که  می گیرد  قرار  مشهد  خدماتی  و 
نسبی در این استان نسبت به استان های دیگر وجود 
چلوکباب،  شامل  ایران  غذاهای  معروف ترین  دارد. 
زرشک پلو،  دیزی سنگی،  فسنجان،  قورمه سبزی، 
لوبیاپلو، خورشت قیمه، آش رشته و شیشلیک است 
و  چلوکبابی ها  در  می توان  را  آنها  نوع  بهترین  که 

رستوران های مشهد در ایام نوروز یافت.

چلوکبابی،  رستوران داران،  صنف  اتحادیه  رئیس 
آشپزخانه و حلیم پزان مشهد در این باره به خبرنگار 
حضرت  زائران  که  سنتی  غذای  بیشترین  گفت:  ما 
یا  این شهر طلب می کنند، ماهیچه  امام رضا؟ع؟ در 

که طرفداران بسیار دارد. چلوگوشت است 
کباب،  حسن امیریان افزود: بعد از ماهیچه، انواع چلو 
حلیم  دیزی،  قیمه،  و  قورمه  چلوجوجه،  شیشلیک، 
زائران  از غذاهای دیگر توسط  و شله مشهدی بیشتر 
سفارش می شود و اغلب زائران از غذاهای سنتی این 

شهر بیش از فست فودها استقبال می کنند.
جزو  مشهد  در  رستوران   ۳۰ کرد:  اظهار  وی 
و غذای  کشور محسوب می شوند  برند  رستوران های 
است  برخوردار  مطلوب  کیفیت  از  آنها  در  شده  طبخ 

که اغلب زائران با آنها آشنا هستند.
گفت: غذا خوردن در مشهد به دلیل تنوع بسیار  وی 
و  زائران  تفریح  به  غذاخوری  سالن های  و  غذاها 
نوروز  تعطیالت  در  به طوری که  شده  تبدیل  مجاوران 
مشتری  از  خالی  مشهد  در  غذاخوری  سالن  هیچ 
کسبه از استقبال مشتریان از غذاهای  نیست و همه 

سنتی رضایت دارند.
امیریان افزود: عالوه بر آن برخی سالن های غذاخوری 
با  زائران  پذیرای  شبانه روزی  صورت  به  مشهد  در 
سالئق مختلف هستند و انواع غذاها را طبخ می کنند.

خ ها در ایام نوروز  ثبات نر
چلوکبابی،  رستوران داران،  صنف  اتحادیه  رییس 
خ  نر امسال  گفت:  مشهد  حلیم پزان  و  آشپزخانه 
نداشته،  افزایشی  اتحادیه  این  پوشش  زیر  صنوف 
بهداشت،  مرکز  کمک  با  خوشبختانه  آن  بر  عالوه 

سال  به  نسبت  صنوف  در  بهداشتی  موارد  رعایت 
گذشته افزایش قابل توجهی داشته و تعداد شکایات 

کمتر شده است. در این زمینه بسیار 
و  نوروز  تعطیالت  پایان  از  بعد  داشت:  اظهار  امیریان 
ارایه  و  خ ها  نر افزایش  اتحادیه  این  مسافر،  پیک  ایام 
زیرا  داد،  خواهد  قرار  بررسی  مورد  را  جدید  خ نامه  نر
هزار   ۲۰ تا   ۱۵ بین  گوشت  قیمت  اخیر  هفته  دو  طی 
کاهش  گر قیمت آن  کیلو افزایش یافته و ا تومان در هر 
خ ها  نر تغییر  جز  چاره ای  اتحادیه  این  نکند،  پیدا 

نخواهد داشت.
مشهد  رستوران داران  صنف  اتحادیه  کرد:  بیان  وی 
ندارد  بازار  تنظیم  ح  طر کاالهای  از  سهمیه ای  هیچ 
این  استفاده  مورد  کاالهای  دولت  که  صورتی  در  اما 
کمتر اختصاص دهد، قطعا صنوف  صنف را با قیمت 

کاهش خواهند داد. قیمت های خود را 
صنف  اتحادیه  اعضای  عمده  کرد:  اضافه  امیریان 
سود  درصد   ۱۵ جز  به  نرخی  اعمال  رستوران داران، 
باب  از  و  ندارند  غذاها  انواع  عرضه  در  خود  قانونی 
مهمان نوازی در ایام نوروز بعضا تشویق ها و تخفیفاتی 

را برای جذب مشتری در نظر می گیرند.
کارشناس از اتحادیه در بازرسی ها الزام حضور یک 
چلوکبابی،  رستوران داران،  صنف  اتحادیه  رئیس 
آشپزخانه و حلیم پزان مشهد گفت: امسال هشت هزار 
مورد بازرسی از سطح صنوف زیر پوشش این اتحادیه 
که موارد شکایت از رستوران ها  گرفت  در مشهد انجام 
داشت. محسوسی  کاهش  گذشته  سال  به  نسبت 
امیریان اظهار داشت: ۴۰ بازرس افتخاری و ۲۶ بازرس 
یا  متفرقه  صورت  به  که  هستند  اتحادیه  عضو  اصلی 

کسب صنف فست فودی ها برای جواز 
مانند  مشهد  شهر  فست فودی های  برای   ۹۹ نوروز 
لطمه  کرونا  شیوع  نیست،  گذشته  سال های  نوروز 
نوع  این  مشتریان  و  زده  صنوف  این  بازار  به  زیادی 

با  کرده است، حال فروشندگان  غذاها را خانه نشین 
از  ناشی  التهابات  کردن  فروکش  به  خالی  دست های 
گذشته امید بسته اند. کرونا و بازگشت اوضاع به روال 

فرآورده های  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشهد در این 
کرونا بازار صنوف زیر پوشش  گفت:  باره به خبرنگار ما 
کرد، تعداد مشتریان به شدت  این اتحادیه را زیر و رو 
کاهش یافت و برخی از صنوف ناچار به تعطیلی شدند.
استقبال  خصوص  در  وحدتی  کاشفی  ابوالقاسم 
ح های نوآورانه اظهار داشت:  صنوف از بهار و ارایه طر
شرایط  و  بازار  بر  کم  حا رکود  دلیل  به  صنوف  امسال 
برای  خاصی  ابتکار  و  ح  طر ارایه  دماغ  و  دل  جامعه، 

جذب بیشتر مشتری نوروزی نداشته اند.
کرد: قیمت مواد اولیه برای تولید فست فودها  وی بیان 
در  گوشت  کالباس،  و  سوسیس  چیپس،  پنیر،  مانند 
سال جاری افزایش قابل توجهی داشت، از سوی دیگر 
گاز و آب  هزینه های ثابت صنوف مانند مالیات، برق، 
این  مجموع  در  و  کرد  پیدا  صعودی  روند  نیز  اجاره  و 
موضوع باعث افزایش نرخ فروشندگان پیتزا و غذاهای 

فانتزی در مشهد شد.
وی اظهار داشت: تعیین نرخ در رسته فست فودی ها 
براساس پیشنهاد خود صنوف و مبتنی بر نرخ مواد اولیه 
که امسال هم نرخ  و هزینه های جاری آنهاست و از آنجا 
افزایش  برای فست فودی ها  اولیه و هم هزینه ها  مواد 
یافته، آنها چاره ای جز افزایش نرخ های خود نداشته اند.

کسب  فست فودی ها در صنف دریافت پروانه 
فرآورده های  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت:  گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشهد 
پروانه  اتحادیه  این  از  صنفی  واحد   ۲۰۰ و  هزار  یک 
فست فودی  واحد   ۷۰۰ تا   ۶۰۰ کنون  تا و  دارند  کسب 

غیرمجاز نیز در این شهر شناسایی شده اند.
کاشفی وحدتی افزود: این اتحادیه از ۶ ماه قبل به ۴۰۰ 
واحد غیرمجاز اخطار پلمب را داده اما این واحدها هنوز 
توسط دستگاه های نظارتی پلمب نشده اند و این مهم 
فرآیند رسیدگی به وضعیت آنها را طوالنی تر کرده است.
به  پلمب  اخطار  که  واحدهایی  بیشتر  کرد:  بیان  وی 
کسب  پروانه  گرفتن  پروسه  در  می شود،  داده  آنها 
مشکل  دچار  مکان  متراژ  پیرامون  بهداشت  مرکز  با 

30 رستوران برند مشهدی آماده استقبال از مسافران نوروزی است 

نوروز با کرونا 

حسن امیریان

رئیس اتحادیه صنف 
رستوران داران، چلوکبابی، 
آشپزخانه و حلیم پزان 
مشهد

ابوالقاسم
کاشفی وحدتی

رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان فرآورده های 
گوشتی، اغذیه، پیتزا و 
غذاهای فانتزی مشهد
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مداخله پزشکی غیرمجازها، بزرگترین چالش
پایانی  که همواره در روزهای  از صنوف خدماتی  یکی 
قرار  بانوان  استقبال  مورد  بسیار  نوروز  ایام  و  سال 
طبق  خدماتی  کز  مرا این  است.  آرایشگاه ها  می گیرد، 
و  آرایشی  خدمات   ۱۲ ارائه  به  مجاز  اتحادیه  نظر 
پیرایشی به بانوان هستند اما متاسفانه فعالیت های 
از مهمترین چالش های  غیرمجاز در این رده به یکی 

صنف آرایشگران تبدیل شده است.
باره  این  در  زنانه  آرایشگاه های  صنف  اتحادیه  رئیس 
به  امسال  نوروز  عید  آستانه  در  گفت:  ما  خبرنگار  به 
تعطیل  زنانه  آرایشگاه های  عمده  کرونا  شیوع  دلیل 
شدند، اما مشخص نیست، آرایشگاه ها بتوانند در ایام 

گیرند یا خیر. نوروز فعالیت خود را از سر 
روزهای  سال  پایانی  ایام  افزود:  ساالرزاده  فاطمه 
که معموال عرضه  کار آرایشگاه های زنانه است  پررونق 
تعطیالت  پایان  تا  صنفی  رسته  این  توسط  خدمات 
به  آرایشگاه ها  تعطیلی  با  اما  می یابد،  ادامه  نوروز 
خلق  یا  ابتکار  برای  فرصتی  دیگر  کرونا،  شیوع  سبب 

ح های نوآورانه برای نوروز نمی ماند. طر
وی با اشاره به ارایه ۱۲ خدمت مجاز آرایش و پیرایش در 
گفت: نرخ نامه جدید صنف  آرایشگاه های زنانه مشهد 
امسال  ماه  اردیبهشت  به  مربوط  زنانه  آرایشگاه های 
کیفیت آن بین ۱۵  که نرخ خدمات بسته به درجه  بوده 
تا ۲۰درصد نسبت به نرخ نامه قبلی افزایش داشته، نرخ 
برخی خدمات مانند تاتو و فر به صورت توافقی است.
وی اظهار داشت: صاحبان آرایشگاه های زنانه موظف 
خ نامه را در محل آرایشگاه  کسب و نر که پروانه  هستند 
به طوری که در معرض دید مشتری قرار داشته باشد، 

کنند.  نصب 
انجام تاتو ابرو مستلزم دریافت

مدرک فنی و حرفه ای است
مشهد  زنانه  آرایشگاه های  صنف  اتحادیه  رئیس 
نخست  وهله  در  آرایشگران  توسط  تاتو  انجام  گفت: 
فنی  گواهی  و دریافت  آموزشی  گذراندن دوره  به  نیاز 
چهار  آرایشگر  فرد  باید  آن  از  بعد  است،  حرفه ای  و 
گواهی دیگر شامل ابرو، متعادل سازی صورت، آرایش 

و پیرایش را داشته باشد.
آرایشگر  فرد  سوم  مرحله  در  داشت:  اظهار  ساالرزاده 

باید طبق ضوابط از اتاق ایزوله برخوردار باشد و مرکز 
کند.  بهداشت ایزوله بودن این اتاق را تایید 

معضل سالن های زیبایی غیرمجاز 
گفت:  رئیس اتحادیه صنف آرایشگاه های زنانه مشهد 
فعالیت  صنف،  این  چالش های  بزرگترین  از  یکی 
سالن های زیبایی زیرزمینی یا غیرمجازی است که بعضا 
خدمات غیرمجاز و مداخله گرانه در حوزه پزشکی مانند 
می دهند. ارایه  را  پرسینگ"  و  برداری  خال  "پلکسر، 
ساالرزاده اظهار داشت: اتحادیه صنف بانوان آرایشگر 
همه  حاوی  برگه ای  کسب،  پروانه  صدور  هنگام 
را  می شود  محسوب  پزشکی  مداخله  که  مواردی 
اثر  و  امضا  آنان  از  و  می دهد  ارایه  پروانه  صاحبان  به 
امور پزشکی  در  تا مداخله ای  گرفته می شود  انگشت 
در  موارد  این  دفعات  به  همچنین  باشند،  نداشته 
ارسال  یا  همراه  تلفن  گوشی  به  پیامک  ارسال  قالب 
پیام در شبکه های اجتماعی به صاحبان آرایشگاه ها 

گوشزد می شود. اطالع رسانی و 
کسب  کرد: آرایشگاه های زنانه دارای پروانه  وی بیان 
که تداخل در امور  عموما اقدام به فعالیت های زیبایی 
پزشکی باشد، نمی کنند و این قبیل اقدامات توسط 
پروانه  یا  تابلو  فاقد  زیرزمینی  غیرمجاز  سالن های 

کسب انجام می گیرد.
گفت: از آنجا  رئیس اتحادیه صنف آرایشگاه های زنانه 
شخصی  صورت  به  نمی توانند  اتحادیه  بازرسان  که 
زیبایی  فعالیت های  آن  در  که  مکان هایی  وارد 
به  را  لذا مراتب  یابند  انجام می شود، حضور  غیرمجاز 
کن عمومی اطالع داده تا آنها با حکم قضایی  اداره اما

وارد این گونه سالن ها شوند.
هفتگی  گشت های  در  داشت:  اظهار  ساالرزاده 
و  تابلو  فاقد  آرایشگاه های  اتحادیه،  این  بازرسان 
کسب شناسایی و به آنها اخطارهای الزم داده  پروانه 
می شود تا طی ۱۰ روز به اتحادیه مراجعه و نسبت به 

کنند. کسب اقدام  دریافت پروانه 
کسب معتبر  وی افزود: هم اینک یکهزار و ۶۸۰ پروانه 
کمتر  برای آرایشگاه های زنانه در مشهد صادر شده و 
تشکیل  حال  در  و  گرفته  اخطار  دیگر  واحد   ۱۰۰ از 

کسب هستند. پرونده برای دریافت پروانه 
گفت:  رئیس اتحادیه صنف آرایشگاه های زنانه مشهد 
با اداره  گشت های مشترکی نیز  بازرسان این اتحادیه 
برای  اصناف  اتاق  و  بهداشت  مرکز  و  عمومی  کن  اما
رسیدگی بیشتر به وضعیت آرایشگاه ها انجام می دهد، 
در طول عید نوروز نیز هر یک از اعضای هیات مدیره 
به  رسیدگی  آماده  و  یافته  حضور  نوبت  به  اتحادیه 

شکایات هستند.
گر رسانه ها بویژه صدا و سیما  ساالرزاده اظهار داشت: ا
که تداخل در امور پزشکی از سوی آرایشگران  مواردی 
و  کرده  بیشتری  اطالع رسانی  را  می شود  محسوب 
مشتریان را نسبت به خدمات مجاز و غیرمجاز صنف 
آرایشگری آشنا کنند، از حجم تخلفات کاسته می شود.

خدمت نوروزی در آرایشگاه های زنانه مشهد نظارتی،  دستگاه های  بازرسی  گشت های  با  همراه 
عملکرد واحدهای صنفی را ارزیابی می کنند.

از  کارشناس  یک  همیشگی  حضور  کرد:  بیان  وی 
را  نظارت  کیفیت  بازرسی،  گشت های  در  اتحادیه 
آشپز  یک  خود  کارشناس  این  زیرا  می دهد  افزایش 
گوشت  اوزان  کامال به تخلفات ریز صنوف در  است و 
می تواند  بهتر  و  است  آشنا  دیگر  موارد  یا  خورشت  و 

کند. تخلفات را شناسایی 
چلوکبابی،  رستوران داران،  صنف  اتحادیه  رییس 
عید  آستانه  در  گفت:  مشهد  حلیم پزان  و  آشپزخانه 
اتحادیه دو  این  بازرسان  از ۱۵ اسفندماه تعداد  نوروز 
برابر شده است و فعالیت خود را از هشت صبح تا ۱۲ 
بویژه  شهر  سطح  در  تعطیل  روزهای  در  حتی  شب 
رستوران های پیرامون حرم مطهر رضوی آغاز کرده اند.
امیریان افزود: حسینیه ای در میدان بیت المقدس قرار 
دارد که پایگاه بازرسی و نظارت این اتحادیه در ایام عید 
زائران دسترسی  تا  نوروز در آن حسینیه مستقر شده 
و  باشند  داشته  خود  شکایت های  ارایه  برای  بهتری 
بازرسان نیز فعالیت مراقبتی خود را بهتر انجام دهند.

کرونا بزرگترین چالش سال
فعالیت  سطح  کاهش  و  کرونا  بیماری  شیوع  وی 
را  سال  پایانی  روزهای  در  هم  آن  رستوران داران 
صنوف  برای   ۱۳۹۸ سال  چالش  و  مشکل  بزرگترین 
زیر پوشش اتحادیه صنف رستوران داران، چلوکبابی، 

آشپزخانه و حلیم پزان برشمرد.
چلوکبابی،  رستوران داران،  صنف  اتحادیه  رییس 
شیوع  دلیل  به  گفت:  مشهد  حلیم پزان  و  آشپزخانه 
اتحادیه مجبور  این  زیر پوشش  از صنوف  کرونا برخی 
که  است  هفته  دو  ویروس  این  شدند،  تعطیلی  به 
کرده و فعالیت آنها را به شدت  اعضای اتحادیه را بیکار 

کاهش داده است.

برای  حل  قابل  براحتی  که  مشکلی  هم  آن  شده اند، 
صاحب صنف نیست.

فرآورده های  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت:  گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشهد 
گفته  مردم  به  کسب  پروانه  گرفتن  واقعیت های  گر  ا
انجام  سرعت  به  غیرمجاز  واحدهای  پلمب  و  شود 
به  هم  و  شده  صرفه جویی  مردم  وقت  در  هم  گیرد، 

کمک می شود. ارتقای سالمت جامعه 
از  بازرسی  وضعیت  بهبود  برای  وحدتی  کاشفی 
نظارتی  دستگاه های  به  شهر  سطح  فست فودهای 
کارشناسان اتحادیه در  که حتما یکی از  پیشنهاد داد 
پرونده  به  رسیدگی  تا  باشد  داشته  حضور  بازرسی ها 

گیرد. تخلف به صورت تخصصی تر و بهتر انجام 
صنف  اتحادیه  داشتن  سهم  خصوص  در  وی 
و  پیتزا  اغذیه،  گوشتی،  فرآورده های  فروشندگان 
بازار  تنظیم  ح  طر کاالهای  از  مشهد  فانتزی  غذاهای 
این  درخواست  مرتبه  چندین  کنون  تا گفت:  نیز 
اتحادیه به مسووالن اعالم شده اما هنوز سهمیه ای از 

کاالها به صنوف اختصاص نیافته است. این 

فاطمه ساالرزاده

رئیس اتحادیه صنف
بانوان آرایشگر مشهد
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درباره مشهد

کن دیدنی مشهد را می شناسید؟ اما

مرکز  ایران  شمال شرقی  در  مقدس  مشهد  شهر 
شهر  دومین  است.  رضوی  خراسان  استان 
وجود  دلیل  به  می رود.  شمار  به  کشور  پرجمعیت 
 32 پذیرای  ساالنه  رضا؟ع؟  امام  ملکوتی  بارگاه 
خارجی  زائر  میلیون  یک  و  داخلی  زائر  میلیون 
می دهد  نشان  آمارها  بدانید  نیست  بد  می باشد، 
بار  یک  سال  سه  هر  میانگین  به طور  ایرانی  هر  که 
به مشهد سفر می کند. همین امر باعث شده است 
و  مشهد  در  سوئیت  اجاره  مشهد،  هتل  رزرو  که 
پررونق  سال  اوقات  تمام  در  و  همواره  مشهد  تور 
اما  متغیر  مشهد  هوای  و  آب  همچنین  باشد. 
معتدل رو به سرد و خشک می باشد به طوری که از 
گرم و خشک و زمستان هایی سرد  تابستان هایی 

و مرطوب برخوردار است.
به  شهادت  از  پس  رضا؟ع؟  امام  شیعیان،  باور  به 
مدفن  کنار  در  هـ.ق،   2۰3 سال  در  مأمون،  دست 
پس  آن  از  و  شد.  سپرده  ک  خا به  هارون الرشید 

قریه »سناباد نوغان« به نام »مشهدالرضا« خوانده 
پایتخت  افشار  نادرشاه  زمان  در  شهر  این  شد. 
را  بیشتری  اطالعات  ادامه  در  است.  بوده  ایران 
قرار  اختیارتان  در  مشهد  دیدنی  جاهای  مورد  در 

داده ایم.

جاذبه های مذهبی
شهر مشهد به سبب وجود بارگاه ملکوتی امام رضا؟ع؟ 
می شود.  شناخته  نیز  ایران  معنوی  پایتخت  نام  با 
آرامگاه ها و مقبره های  تاریخی،  این مساجد  بر  عالوه 
و  هنر  جلوه گاه  که  دارند  وجود  مشهد  در  متعددی 
برخی  می باشند.  اسالمی-ایرانی  اصیل  معماری 
گوهرشاد،  مسجد  شامل  مشهد  دیدنی  جاهای  از 
مسجد شاه یا هفتاد و دو تن، مصلی طرق، آرامگاه پیر 
گنبد  خشتی،  گنبد  نخودکی،  شیخ  آرامگاه  پاالندوز، 
امامزاده  هم چنین  می باشد،  خواجه  آرامگاه  و  سبز 
ناصر و یاسر در نزدیکی طرقبه و آرامگاه امامزاده یحیی 

آرامگاه  و  اباصلت  خواجه  آرامگاه  سرخس،  جاده  در 
از  مشهد  نزدیکی  در  فریمان  جاده  در  مراد  خواجه 
برای  می شوندکه  محسوب  مشهد  زیارتی  مکان های 
آشنایی بیشتر شما عزیزان به اختصار به معرفی برخی 

از آنها می پردازیم.

آثار تاریخی
آرامگاه  مشهد  تاریخی  جاذبه های  معروف ترین  از 
که به وی لقب  نادرشاه افشار پادشاه قدرتمند ایران 
آخرین جهانگشای شرق را داده اند و همچنین آرامگاه 
را  زمین  ایران  پرآوازه  و  گرانقدر  شاعر  فردوسی  حکیم 
مشهد  مکان های  بازدید ترین  پر  عنوان  به  می توان 
گرفت. مدرسه پریزاد  بعد از حرم امام رضا؟ع؟ در نظر 
می باشد  تیموری  دوره  به  متعلق  تاریخی  بنای  یک 
مشهد  تاریخی  خانه های  و  خان  عباسقلی  مدرسه  و 
دیگر  از  اخنگان  میل  و  هارونیه  بقعه  همچنین  و 

مکان های تاریخی مشهد به شمار می روند.
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آرامگاه فردوسی
ادبی اش،  شاهکار  که  است  زمین  ایران  پرآوازه  و  گرانقدر  شاعر  و  حکیم  فردوسی 
و  حفظ  در  سزایی  به  نقش  و  پابرجاست  همچنان  سال  هزار  گذشت  با  شاهنامه 
پاسداشت زبان فارسی داشته است. شاهنامه فردوسی پیوندی عمیق با فرهنگ 
دوستداران  توجه  مورد  همواره  نیز  آرامگاهش  سبب  همین  به  دارد  سرزمین  این 
که از اصلی ترین جاهای دیدنی مشهد  فرهنگ و هنر بوده است. آرامگاه فردوسی 
گرفته است و در حال حاضر شامل  است، در باغی وسیع و مصفا در شهر توس قرار 
کتابخانه، ساختمان اداری و آرامگاه مهدی  بنای یادبود، تندیس فردوسی، موزه، 
نقوش  کاشیکاری ها  بردارنده  در  آرامگاه  داخلی  معماری  می باشد.  ثالث  اخوان 
و  فردوسی  سروده های  از  سنگی  کتیبه های  و  شاهنامه  داستان های  از  سنگی 

دیگران است.

باغ نادری مشهد
که در تاریخ با نام ناپلئون  باغ نادری آرامگاه نادرشاه افشار پادشاه قدرتمندی است 
ایران و آخرین جهانگشای شرق شناخته می شود. به چهارراه شهدا یا همان نادری 
که می رسیم مجسمه ای بزرگ در میان درختان بلند باغ توجه مان را جلب  سابق 
مجسمه  و  سنگی  بنای  این  صالبت  محو  بیشتر  می رویم  نزدیکتر  چه  هر  می کند. 
که هیبت و اقتدار صاحبش را به خوبی تداعی می کند.  یادبود می شویم آرامگاهی 
در این آرامگاه همچنین یک تاالر موزه اسلحه از دوران مختلف تاریخ ایران و یک 
گرفته  کتاب قرار  تاالر موزه با سالح های دوران نادرشاه و همچنین یک غرفه فروش 
است. روی دیوارهای موزه هم می توانید نقاشی هایی زیبا از جنگ ها و نبردهای 
محمدتقی  کلنل  آرامگاه  نادری  باغ  شمالی  گوشه  در  کنید.  مشاهده  را  نادرشاه 
که  خان پسیان قرار دارد. او از نظامیان اواخر دوره قاجاریه و اولین فرد ایرانی بود 
توانست دوره آموزش خلبانی را بگذراند. همه بخش های زیبای آرامگاه از معماری 
زمره  در  را  مکان  این  دارد  نادری  باغ  که  دلنشینی  فضای  کنار  در  آن  موزه های  و 

بهترین جاهای دیدنی مشهد برای دوستداران تاریخ قرار داده است.

مدرسه پریزاد مشهد
نام  به  بیگم  گوهرشاد  ندیمه  و توسط  گوهرشاد  نزدیکی مسجد  پریزاد در  مدرسه 
ایوان ها  که سردر این  پریزاد ساخته شده است. این مدرسه دارای ۴ایوان است 
کاشیکاری هایی با نقش های اسلیمی  آجرکاری شده و غرفه ها و حجره ها نیز دارای 
ح های به کار رفته در آن می توان زمان ساخت  هستند.با توجه به نوع بنا مصالح و طر
این  از  کنون  ا هم  دانست.  تیموری  دوره  یعنی  گوهرشاد  مسجد  با  همزمان  را  آن 
مدرسه به عنوان مرکز پاسخ گویی به سواالت دینی و اطالع رسانی استفاده می شود.

خانه تاریخی اردکانی مشهد
که مربوط به  خانه اردکانی مشهد در مرداد ماه ۱۳۸۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران 
دوره قاجار می باشد به ثبت رسیده است. این خانه در مرکز شهر و از جاهای دیدنی 
معماری  عناصر  اردکانی  خانه  گی های  ویژ مهم ترین  از  است.  حرم  نزدیک  مشهد 
خانه،  تنور  زمستان نشین،  تابستان نشین،  مرکزی،  حیاط  شامل  ایرانی  سنتی 
بخش های  تزیینات  و  کاشیکاری ها  می باشد.  حوض خانه  و  انبار  آب  شاه نشین، 

اعیان نشین شمال و جنوبی نیز بر زیبایی این اثر افزوده است.

بقعه هارونیه 
دیدنی  جاهای  میان  در  هستید  تاریخی  بناهای  و  تاریخ  به  عالقه مندان  از  گر  ا
و  تاریخی  بنایی  که هارونیه  ندهید چرا  از دست  را  بنای هارونیه  از  بازدید  مشهد 
کاربری این بنا افسانه های  اثر به جای مانده از توس است. در مورد  قدیمی ترین 
که هارونیه زندانی بوده است  گفته می شد  متعددی وجود دارد تا چند قرن پیش 
برخی  در  است.  می کرده  استفاده  مجرمان  کردن  زندانی  برای  هارون الرشید  که 
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که هارونیه در دوره پیش از اسالم آتشکده بوده است  گفته شده است  موارد دیگر 
کاظم و پیروانش  که محل شکنجه امام موسی  کتاب دیگری نقل شده  همچنین در 
بوده و از آن با نام های مامونیه یا نقاره خانه نیز یاد شده است.برخی نیز هارونیه را 
کدام از اینها نمی تواند  خانقاه و محل تدریس امام محمد غزالی دانسته اند. اما هیچ 

سند محکم و قطعی باشد و تنها افسانه هایی در مورد این بنا می باشند.

پارک طبیعی هفت حوض مشهد
کیلومتری مشهد است  گردشگری در ۷  پارک طبیعی هفت حوض مشهد منطقه ای 
که شامل حوضچه ها، صخره ها و سنگ های صاف و صیقلی و طبیعتی چشم نواز و 
که در فاصله نزدیک  زیبا می باشد. این پارک طبیعی از جاهای دیدنی مشهد است 
به شهر مشهد قرار دارد. این حوضچه ها به صورت پدیده ای طبیعی، بر اثر فرسایش 
آنچه عمیق حس  اینجا  ایجاد شده اند.در  اسیدی  باران های  از  شیمیایی حاصل 
می دهد.  دست  شما  به  آب  گوش نواز  صدای  از  که  است  عجیبی   آرامش  می کنید 
و وسایل  این منطقه تجهیزات  بودن  کوهستانی  به علت  که  باشید  توجه داشته 

الزم را به همراه ببرید.

گردشگری چالیدره مشهد مجتمع 
کــه  دره چالیــدره مشــهد یکــی از جاهــای دیدنــی مشــهد در منطقــه طرقبــه می باشــد 
گردشــگری  در ســال های اخیــر بــا توســعه امکانــات رفاهــی و تفریحــی بــه یــک قطــب 
بــر روی رودخانــه جاغــرق در  اســت. ســد چالیــدره در ســال ۱۳۷۶  تبدیــل شــده 
کشــاورزی ســاخته  ابتــدای جــاده روســتای نغنــدر بــا هــدف آبرســانی بــه زمین هــای 
گردشــگری از همــان  شــد. امــا عملیــات تبدیــل منطقــه چالیــدره بــه یــک منطقــه 
ســال آغــاز شــد. چالیــدره یکــی از مکان هــای تفریحــی مشــهد بــرای جوانــان اســت 
و از جملــه امکانــات رفاهــی و تفریحــی موجــود در ایــن مجموعــه: رســتوران بــا منــوی 
کابیــن چالیــدره،  کافی شــاپ بــا محیــط دلنشــین، تلــه  غذاهــای ایرانــی و فرنگــی، 
کوهســتان، زیــپ الیــن،  گــردان چالیــدره، تــرن  ج  بانجــی جامپینــگ چالیــدره، بــر
اســکله تفریحــی، لمکــده و چایخانــه، تله ســیژ چالیــدره مشــهد، عکاســخانه ســنتی، 
کــودکان قایــق موتــوری، قایــق پدالــی و قایــق پارویــی در ســد  امکانــات تفریحــی ویــژه 
کشــتی شــناور تفریحــی، آمــوزش غواصــی در دریاچــه چالیــدره، آمــوزش  چالیــدره، 
قایــق ســواری در دریاچــه چالیــدره، مرکــز ماســاژ ماهــی بــرای از بیــن بــردن بافت هــای 
مــرده پوســت می باشــند. وجــود ایــن امکانــات باعــث شــده اســت تــا چالیــدره یکــی از 

مکان هــای تفریحــی و هیجانــی مشــهد باشــد.

طرقبه مشهد
راه  کیلومتری جنوب غربی شهر مشهد در مسیر  طرقبه یک منطقه ییالقی در ۱۸ 
توجه ترین  مورد  از  خود  زیبای  طبیعت  و  مطبوع  و  هوای  آب  با  که  است  جاغرق 
مهم  روستا های  از  است.  مسافران  و  گردشگران  بین  در  مشهد  دیدنی  جاهای 
کنگ، نغندر و جاغرق  گلستان، طرقدر، عنبران،  اطراف طرقبه می توان به حصار 
از مناطق بکر و زیبای طرقبه رودخانه  کرد.  ابرده اشاره  و همچنین طرق، زشک، 
بار )رودخانه حصار( می باشد. طرقبه مشهد به دلیل معماری بومی و زیبای خود 
جاذبه های  از  است.  شده  تبدیل  رضوی  خراسان  استثنایی  شهر های  از  یکی  به 
طرقبه  می رسد.  زیبا  شهر  این  تفریحی  جاذبه های  به  نوبت  بگذریم  که  طبیعی 
که دارای تنوع بسیار هستند و از جمله جاهای  دارای تفریحات بسیاری می باشد 
مجتمع  وحش،  باغ  ویالشهر،  آبی  دهکده  به  می توان  مشهد  طرقبه  دیدنی 
چالیدره،  سد  نصوح آباد،  سنگی  پارک  بعثت،  تجاری  مجتمع  ارشاد،  سوارکاری 
کمربسته  رودخانه جنگلی طرقبه، مسجد ازغد، سنگ موالنا علی معروف به سنگ 
رانی،  اتومبیل  پیست  کردینه،  ارتفاعات  و  عسل  چشمه  طرقبه،  باز  رودخانه  در 

کرد. استادیوم بزرگ ورزشی ثامن و پیست اسکی ابرده اشاره 

دهکده ییالقی شاندیز مشهد
غرب  کیلومتری   ۳۸ در  مشهد  شهر  ییالقی  مناطق  پربازدیدترین  از  یکی  شاندیز 
به  سر  درختان  با  که  دارد  معتدلی  هوای  و  آب  منطقه  این  می باشد.  شهر  این 
و  مصفا  دره های  وجود  می دهد.  نوازش  را  بیننده ای  هر  چشم  کشیده اش،  فلک 
کوه های بینالود سرچشمه می گیرند، مناظر طبیعی  که از دامنه  رودخانه های پرآب 
که دارد به سبب آثار  کرده  است. شاندیز عالوه بر طبیعت زیبایی  بی نظیری را خلق 
گرفته است. از جمله  گردشگران قرار  تاریخی و جاذبه های تفریحی خود مورد توجه 
حافظ  شیخ  آرامگاه  می توان  منطقه  این  در  مشهد  دیدنی  جاهای  و  تاریخی  آثار 
مقبوال(،  )کمر  سنگ  شتر  نگاره های  سنگ  شاندیز،  ویرانی  تاریخی  رباط  ابردهی، 
و  باال  ابرده  تاریخی شاهان دژ شاندیز، روستای  بقایای قلعه  بید شاندیز،  درخت 
موزه رباط ویرانی را نام برد. اما جذابیت های دیگر این منطقه مانند رستوران های 

پدیده و ارم و شاندیز نیز قابل چشم پوشی نیستند.
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روستای زشک مشهد
کوه  رشته  شرقی  جنوب  در  مشهد  شهر  از  فاصله  کیلومتر   ۲۰ با  روستایی  زشک 
بینالود و در سرچشمه دره شاندیز قرار دارد. به عنوان یکی از مناطق ییالقی شهر 
وجود  میوه،  درختان  انواع  با  زیبا  طبیعت  مطبوع،  هوای  و  آب  سبب  به  مشهد 
گردشگران قرار دارد. زشک در معنای  چشمه سارهای متعدد و... بسیار مورد توجه 
گرفته از زو اشک به معنای چشمه های جوشان می باشد. این روستا عالوه  لغوی بر 
گردشگران پرطرفدار  که در بین  بر طبیعت زیبا، نان های محلی بسیار عالی نیز دارد 
شیرآباد،  قله  جمله  از  خراسان  مهم  قله  سه  به  دسترسی  مسیر  زشک  می باشد. 
قله چمن و دره نهل را داراست و به همین سبب این روستا مقصد مناسبی برای 

کوهنوردی محسوب می گردد. عالقه مندان به 

کنگ مشهد روستای 
نیز شناخته می شود روستایی ست  به ماسوله خراسان  که  کنگ طرقبه  روستای 
اهالی اش  که همدلی و همبستگی  پلکانی و خانه هایی در دل یکدیگر  با معماری 
کنگ زمان و مکان را فراموش می کنید  کوچه های  کوچه پس  را نمایان می کند. در 
کرده اید جایی پر از صفا و سادگی و سرشار از آرامش،  که به عصر دیگری سفر  انگار 

کرد. کمتر می شود در شلوغی و ازدحام شهرها پیدا  که این روزها  چیزی 
کشیده همگی در  به فلک  کوه های سر  و  با صفا  باغ های  کوچه  گیالس،  باغ های 
کرده است. از سوی دیگر آثار تاریخی مانند  کنار هم جذابیت این روستا را چند برابر 
کنگو  قدیمی  قبرستان  و  میان  تیغ  قلعه  ساسانی،  دوران  به  مربوط  حصار  قلعه 
کنگ نیز از جاهای دیدنی مشهد در این  کوه  همچنین رباط شاه عباسی در پای 

منطقه می باشند.

آبشار قره سو مشهد
از  یکی  سو  قره  آبشار  مشهد  اطراف  دیدنی  جاهای  و  معروف  آبشارهای  میان  در 
می باشد.  مسافران  عالقه  مورد  و  گردشگری  منطقه های  خاص ترین  و  زیباترین 
نیز  نامگذاری  این  دلیل  و  می باشد  سیاه  آب  معنی  به  ترکی  کلمه ای  قره سو 
کف رودخانه قره سو وجود دارد. در دره ی قره سو  که در  سنگ های سیاهی است 
آبشارهای متعدد در میان دره های  و  از یک سو  زیبا  آب وهوای ییالقی و طبیعت 
که نردبان هایی برای باال رفتن از آبشار تعبیه شده است از سوی دیگر باعث  باریک 

جذابیت این منطقه شده است.

موزه آستان قدس رضوی
موزه آستان قدس یکی از بزرگترین مجموعه های موزه ای در ایران می باشد که بناهای 
گاه تزیینات و معماری ایرانی اسالمی در طول شش قرن می باشد. تاریخی آن جلوه 
که از اصلی ترین جاهای دیدنی مشهد است؛ در داخل حرم امام رضا؟ع؟  این موزه 
دست  از  آن  در  که  است  اسالم  جهان  موزه های  ارزشمندترین  از  یکی  و  دارد  قرار 
گذاشته شده  گرفته تا فرش هایی با قدمت ۲۵۰۰ سال به نمایش  خط ائمه اطهار 
گنجینه تمبر و اسکناس،  گنجینه حرم رضوی،  است. ساختمان مرکزی موزه شامل 
گنجینه  گنجینه ظروف،  گرم،  و  گنجینه سالح های سرد  گنجینه نجوم و ساعت، 
گنجینه  سکه،  گنجینه  دریایی،  حلزون های  و  صدف  گنجینه  تجسمی،  هنرهای 
مدال می شود و ساختمان موزه فرش دارای موزه فرش می باشد. ساختمان موزه 
گنجینه آثار اهدایی استاد فرشچیان،  گنجینه قرآن و نفایس،  قرآن و و نفایس دارای 
می باشد. کتابت  ابزار  و  مرقعات  تاالر  انقالب،  معظم  رهبر  اهدایی  آثار  گنجینه 

موزه حمام شاه یا موزه مردم شناسی مشهد
سطح  در  تاریخی  حمام های  معدود  جزو  بیگ  قلی  مهدی  حمام  یا  شاه  حمام 
که از تخریب و نوسازی مصون مانده است. این حمام در حال حاضر  مشهد است 
می توان  می شود.  استفاده  مورد  عموم  بازدید  برای  شناسی  مردم  موزه  عنوان  به 
گفت موزه مردم شناسی در هر شهری ما را با سبک و شیوه زندگی و فرهنگ بومی 
مشهد  دیدنی  جاهای  از  نیز  شاه  حمام  موزه  کرد.  خواهد  آشنا  شهر  آن  مردمان 
که قدمت ان به دوران صفویه باز می گردد. در موزه مردم شناسی بخش های  است 
کاشی کاری های ریز و رنگی، بخش های سربینه  متعددی شامل سربینه با نقاشی و 
گرمخانه، تون )گلخن یا آتش خانه(، چاله حوض  و غرفه های آن، هشتی یا میاندر، 
از جمله متعلقات حمام مانند ظروف  اشیا متفاوتی  این بخش ها  وجود دارد. در 
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مشهدگردی
گشت و گذار در طبیعت

حمام،  کف  و  آزاره  کاشی های  و  گلجام  سفالی،  نبوشه های  سفالینه ها،  سنگی، 
صابون،  پا،  سنگ  مجمعه،  کاسه،  حجامت،  بادکش  مانند  استحمام  وسایل 
جعبه  چوبی،  شانه  مانند  آرایش  وسایل  و…،  سرشور  گل  حنا،  قطیفه،  و  لنگ 
کی روغنی، سرمه دان، عطر دان و…، وسایل روشنایی مانند  آینه، جعبه چوبی ال
قوری ها،  سماورها،  و…،  توری  چراغ  دریایی،  فانوس  قندیل،  برنجی،  شمعدان 
که در  ک و منسوجات از جمله اشیایی هستند  قهوه جوش ها، دوستکامی ها، پوشا

موزه مردم شناسی مشهد به نمایش درآمده اند.

پارک علمی پروفسور بازیما
با  که  کشور در شهر مشهد است  پارک علمی پروفسور بازیما اولین پارک موضوعی 
از  کنار سرگرمی و جذابیت های موجود، یکی  ایجاد محیطی مناسب در  و  طراحی 
زیادی  مطالب  یادگیری  فرصت  که  است  کودکان  برای  مشهد  تفریحی  مکان های 
را در مورد بدن انسان، روند تکامل زندگی بشر، شناخت زندگی جانوران زیر آب و 
کودکان فراهم می کند. می توانید مانند یک خلبان تجربه پرواز بر فراز شهر  … برای 
کنید یا مانند یک پزشک به تشریح بدن انسان  مشهد را در شبیه ساز پرواز تجربه 

یا قورباغه بپردازید.

گالیدر شاندیز پاراموتور یا پارا
تا  شد  سبب  آرزو  همین  و  بود  آسمان ها  فراز  بر  پرواز  آرزوی  در  انسان  دیرباز  از 
هواپیما از مهم ترین ساخته های بشر شود. اما پروازی همچون پرنده رها و آزاد در 
دل آسمان چیزی فراتر از سوار شدن در هواپیما است. مسافران شهر مشهد این 
و لذت  بگیرند  اوج  گالیدر در آسمان  پارا و  پاراموتور  از  با استفاده  تا  را دارند  امکان 
و موتور مخصوص جلوبرنده  گالیدر  پارا از  پاراموتور وسیله ای است متشکل  ببرند. 
که در  کوچک  که چسبیده به صندلی خلبان است. خلبان از طریق یک دستگیره 
کنترل می کند. از این وسیله به عنوان وسیله ای برای ورزش های  دست دارد پرواز را 
که در  ندارد. چرا  فرود  برای  پرواز  باند  به  نیازی  بنابراین  استفاده می کنند  هوایی 

گروه وسایل پروازی فوق سبک قرار دارد.

کمپ بزرگ غدیر مشهد
چادر   ۴۰۰۰ حدود  ظرفیت  با  غدیر  مسافرتی  کمپ  همان  یا  طرق  جنگلی  پارک 
این  است.  کرده  فراهم  مشهد  زائران  اسکان  برای  را  مناسب  فضایی  کلبه   ۲۸۰ و 
سکوهای  نظیر  امکاناتی  شهرداری  اما  می باشد  دور  شهر  مرکز  از  حدودی  تا  کمپ 
کلبه های اسکان، محل پارک خودروها، سرویس  برپایی چادر، چادرهای مسافرتی، 
کودکان را در این پارک قرار داده است  بهداشتی، حمام، فروشگاه و زمین بازی برای 
کمپ اسکان داشته باشند. فضای پارک  تا مسافران بتوانند بدون دغدغه در این 
نیز با وجود درختان اقاقیا، سپیدار، نارون، افرا و سرو و انواع دیگر همچنین با وجود 

آب روان بسیار دلنشین و مطبوع می باشد.

موزه بزرگ خراسان
ــزرگ خراســان در شــهر مشــهد مقــدس دارای شــش قســمت می باشــد: ایــن  مــوزه ب
کــه در لیســت جاهــای دیدنــی مشــهد بازدیــد ز آن  مــوزه دومیــن مــوزه ای اســت 

می شــود. توصیــه 
که در آن ابزار سنگی، اشیاء  سالن موزه: سالن موزه خراسان دارای سه طبقه است 
چرمی  و  خطی  نسخ  انواع  همچنین  و  گچبری  قطعات  فلزی،  شیشه ای،  سفالی، 
و  اسالم  از  بعد  و  اسالم  از  قبل  به دوران  مربوط  اشیاء  این  البته  گرفته است.  قرار 

معاصر می باشد.
سالن نمایشگاهی و موزه ای: در این سالن نمایشگاه های دوره ای و فصلی از آثار 

تاریخی و آثار هنری هنرمندان معاصر برگزار می شود.
کتابخانه تخصصی موزه بزرگ خراسان در حدود ۵۰۰۰ جلد   کتابخانه تخصصی: در 
مطالعه  برای  مکانی  همچنین  و  دارد  وجود  تخصصی  عکس های  و  اسناد  کتاب، 

پژوهشگران و عالقه مندان موجود می باشد.
با  نفر   ۱۴۰ ظرفیت  با  اجتماعاتی  سالن  خراسان  بزرگ  موزه  در  اجتماعات:  سالن 

سیستم های سمعی و بصری نیز موجود می باشد.
آزمایشگاه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و تزیینات تاریخی: در این آزمایشگاه 
تاریخی موجود  آثار  و مرمت  آزمایشگاهی حفاظت  و  کارگاهی  و تجهیزات  امکانات 
و  تاریخی  اشیاء  و مطالعات  پژوهش، مستندسازی  این فضا  در  و همچنین  است 

تزیینات معماری انجام می شود.
مکان  این  در  معماری:  تزیینات  و  تاریخی  منقول  اشیاء  نگهداری  مخزن 
که از  پیشرفته ترین امکانات ضد حریق، ضد زلزله و آسیب های جنگی موجود است 

آثار تاریخی و تزیینات معماری محافظت شود.
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دلنوشته
برای سال نو؛ برای بهار...

آب شدن   تغییر،  صدای  می آید؛  بهار  پای  صدای 
جویبارهای  گوش نواز  نغمه ی  برف ها،  تدریجی 
روح بخش  آواز  دلچسب  ترنم  پیچ درپیچ،  و  کوچک 
که از النه های شان بیرون زده اند یا از سفری  پرندگانی 
طوالنی به مأمن سال پیش خود بازگشته اند؛ همه چیز 
کائنات و چه  در حال دگرگونی ست. انسان، طبیعت، 
تحول  و  تغییر  و  سال  شدن  نو  برای  زیبایی  انتخاب 
که منجمین هم  سال در بهترین زمان ممکن؛ آن جا 
و  هنرمند  ایرانیان  از  تنها  مانده اند،  انگشت به دهان 

دانش محور برمی آمده است و...
که این روزها قدم می گذاری، زمزمه ی نو شدن و  هرجا 
جابه جایی می شنوی. بهار همه را به حرکت، جنبش 

و تحرک وادار می سازد و...
خانه،  اعضای  و  مادرها  از  خیلی  این میان،  در  و 
کلمه ای را یا بهتر بگوییم عبارتی را مدام تکرار می کنند؛ 
گاه روزها و  که  »خانه تکانی!« مراسمی ست برای خود 
آن  صرف  باید  را  انرژی  و  وقت  متمادی،  ساعت های 
نمود؛ رسم و عملی زیبا، پسندیده و دوست داشتنی 

که به همراه دارد. با تمام مشقات و زحماتی 
و  می شود  شروع  تمیزکردن  و  شستن  از  خانه تکانی، 
اما  ادامه می یابد  و...  تغییر دکوراسیون  و  بازسازی  تا 
خانه تکانی های  به  خانه تکانی  یک  بیاییم  امسال 
که  خانه تکانی  یک  نماییم؛  اضافه  خود  ساله ی  هر 
به طرز  یک سال  از  پس  را  ما  خسته ی  روان  و  روح 
این  نماید.  دوست داشتنی  و  متغیر  معجزه آسایی 
خانه تکانی برخالف خانه تکانی های دیگر، نه زحمت 
کمک از هیچ کس هم  دارد و نه نیاز به مادیات! انتظار 
به  قادر  انسانی  هر  به تنهایی،  اصاًل  داشت.  نخواهی 

انجام آن خواهد بود.
در این بهار می خواهیم دانسته و نه از روی احساس و 
چشم وهم چشمی، دست به یک خانه تکانی اساسی 
منحصربه فرد.  و  شخصی  نوع  از  خانه تکانی  بزنیم؛ 
در  می خواهیم  اساس.  و  ریشه  از  آن هم  خانه تکانی، 
اما  نماییم،  تغییر  دچار  را  همه چیز  خانه تکانی،  این 

تغییر نگرش و دیدگاه.

خانه تکانی، این بار دل ها
نیک  و  بیاییم  خود  به  دیگر،  بهاری  آستانه ی  در 
برگردیم،  گذشته ها  به  بیندیشیم،  عمیق  و 
عاطفی  کمبودهای  کینه ها،  و  بغض ها  ناراحتی ها، 
مقابل  در  را  همه  همه  و  روحی،  نابسامانی های  و 
چیزهایی  چه  ببینیم  و  دهیم  قرار  خود  دیدگان 
ساخته  مبدل  سرد  و  تلخ  مکانی  به  را  دل  خانه ی 
آرام،  است؟ خانه ی دل باید ساده باشد، صمیمی و 
از محبت ها  کینه ها و سرشار  انواع بغض ها و  از  خالی 
و  باشد  صاف  باید  دل  خانه ی  دوست داشتن ها.  و 
خانه ی  درنهایت،  و  مهربان  و  باشد  گرم  صیقلی، 
و  بصری  جلوه های  بانشاط ترین  و  زیباترین  باید  دل 
معنوی را دارا باشد. پس در این بهار دل انگیز، هیچ کجا 
از دل نیست. و واجب تر  برای خانه تکانی، مناسب تر 

بیرون ریختن  دل ها،  خانه تکانی  در  اول  دستور   
و  آزاردهنده  و  بد  خاطرات  ناب سامانی ها،  تمامی 
که سالیان سال است آن را در دل  ناراحتی هایی ست 
حسدها،  بغض ها،  از  دل  ک کردن  پا داشته ایم.  نگاه 
کینه ها و نامالیمات، نباید وقت زیادی از ما را به خود 

که باید در  کارهای بسیار زیادی ست  اختصاص دهد. 
»خانه تکانی  و  پذیرید  انجام  دل انگیز  بهار  آستانه ی 

دل ها« تنها یکی از آن هاست.

با  را  پلیدی ها  می زنیم،  سر  دل  گوشه گوشه ی  به   
که خود را پنهان نموده باشند،  کجایی  هوشیاری، هر 
و  مهربانی  لبخند،  از  معجونی  با  را  آن ها  و  می یابیم 
خانه تکانی،  این  می رانیم.  بیرون  دل  از  بخشش، 
و  ظرافت  عین  در  باید  و  نیست  سختی  چندان  کار 
دل  جغرافیای  تمام  پذیرد.  انجام  به سرعت  دقت، 
از  شد.  باخبر  آن  درونیات  از  و  زد  سر  جست،  باید  را 
امسال، دیگر دل ها جایی برای نگاه داشتن بدی ها و 

ناراستی ها نیست. 

کردیم و حاال   خانه تکانی را از بیرون راندن ها شروع 
اساسی ست!  و  وسیع  تغییرات  و  جابه جایی ها  نوبت 
و  بدی ها  تمامی  بیرون راندن  با  دل  خانه تکانی 
خوبی ها  از  نشانی  و  نام  آن چه  هر  جایگزین نمودن 
چند  با  و  می شود  نزدیک  خود  انتهای  به  دارد، 
آینده،  یک سال  برای  دست کم  کوچک،  جابه جایی 

گزند پلیدی ها رهایی می بخشیم. دل را از 

که   یادمان باشد خانه ای زیبا و دوست داشتنی ست 
ک، مهربان، آرام و خالی از تمامی  صاحب خانه اش دلی پا
بدی ها داشته باشد. هیچ گاه نباید از یاد برد نوبتی هم 
خانه  دل هاست!  خانه تکانی  نوبت  امسال  باشد،  گر  ا
خانه  و  آب ورنگ  خوش  هرچند  خانه  زیبا،  هرچند 
هرچند شیک و مجلل، وقتی زندگی در آن لطف دارد 
خالی  و  مهربان  دل هایی  با  باشد  داشته  کنانی  سا که 
که در آن  از تمامی بدی ها. برای لذت بردن از خانه ای 
روزگار می گذرانیم، امسال پیش از خانه تکانی، به سراغ 
آغاز  از دل های مان  را  برویم و خانه تکانی  دل های مان 
خانه تکانی  نوروزی،  خانه تکانی  از  مهم تر  که  نماییم 
دل هاست. عید شادمانگی ها و شادی آفرینی ها مبارک.

گهر یافت مگر؟ گنج  ماه فروردین از 
گهر؟ که بیاراست همه روز زمین را به 

گذشت روز نوروز است امروز و چو امروز 
کس بدین در نرسد تا نرسد سال دگر

عشق نو و یار نو و نوروز و سر سال
کناد ایزد بر میر من این حال فرخنده 

که در سال نیابند چنین روز روزی است 
که در عمر نیابند چنین سال سالی است 

که رسم باستان باشد بیا در بوستان چونان 
گل در بوستان باشد گلی و سرو و  تو سروی و 
از این فرخنده فروردین و خرم جشن نوروزی

نصیب خسرو عادل سعادت باد و پیروزی
که از وی با امان باشم بهار آید برون آیم 

گشتم، طرب ها را روان باشم روان ها را طرب 
بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی
شعر: فرخی سیستانی

کنید برای سال نو دل های تان را خانه تکانی 



شماره 12 . بهمن و اسفند نودوهشت 56 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

گزارش نوروزی
اصناف و بوی بهار

گاهی نه. حال و هوای عجیبی دارد آسمان. برخالف   گاهی می بارد و  مهسا براتی | آسمان ابری است، 
را  رایحه ای  و  می کشم  عمیقی  نفس  نیست.  اینطور  اصال  اما  روزها  این  است  دلگیر  که  ابری  روزهای 
کودکی عاشق روزهای اسفند  احساس می کنم. بویی آشنا و دلنشین، بوی عید، نوروز، اسفند ماه است از 
که شروع می شود  که همیشه هزار بار قشنگ تر از جمعه هاست؛ اسفند  بودم، اسفند عیِن پنجشنبه هاست 

پر از حس زندگی است، جنب و جوش و شور و حال میان مردم شهر موج می زند. 
گذراندن رنج ها و سختی  اسفند یعنی یک سال دیگر، یک شانس دیگر، یعنی زندگی و تولدی دوباره پس از 
زیباتری  هوای  و  حال  مشهد  در  اما  اسفند  خسته.  و  خشک  شاخه های  بر  زیبا  شکوفه های  یعنی  ها. 
و  سین  هفت  سفره  سبزه های  از  می شود  پر  زائران،  و  مجاوران  از  می شود  پر  شهر  پیاده روهاى  دارد،  هم 

ماهی های قرمز زیبا.
که تقریبا از همه صنف ها در آن حضور دارند، قدم می زنم تا  در پیاده رو یکی از خیابان های شلوغ مشهد 
که در حال خرید هستند، توجه ام را به خود  کنم، یکی از خانواده هایی  لذت روز های قبل از نوروز را تجربه 
که با هم صحبت می کنند.  گویش زیبایی  جلب می کنند هم به خاطر لباس  های زیبا و اصیل و هم به خاطر 

گپ وگفتی با آنها داشته باشم، مادر این خانواده 6 نفره اهوازی، سلما بانو مانند همه  نزدیکشان می شوم تا 
که زن جوانی است 4 فرزند دارد، احوال  کشورمان بسیار خونگرم و مهربان است با این  جنوبی های عزیز 
گرم و صمیمی می دهد از  گون و لبخند زیبایش پاسخم را  گندم  پرسی مختصری می کنم و او با آن صورت 
سفرشان به مشهد می پرسم با آن لهجه بی نظیر و دلنشین عربی می گوید هر سال در همین موقع نزدیک 
به یک ماهی را به شمال و شرق ایران سفر می کنند و برای خرید عید نوروز به مشهد می آیند، برایم جالب 
بود چرا برای خرید مشهد را انتخاب می کنند در این باره می گوید قیمت ها در مشهد نسبت به سایر شهر ها 
گردشگری؛ از شور و حال بازارهای اطراف حرم  کن تفریحی و  ک و چه اما کی ها و پوشا عالی ست چه خورا

کم از شلوغی روزهایش نمی آورد.  که شب و روز ندارد و حتی نیمه های شب هم  هم می گوید 
که از او می پرسم  تی  کمتر به فارسی مسلط است و در پاسخ دادن به سواال پدر خانواده، همسر سلما بانو، 

کمک می گیرد. از سلما 
کیفیت آن ها هم رضایت  که قیمت اجناس و خدمات در مشهد مناسب است آیا از  از آنها می پرسم همانقدر 
مدیون  را  رضایت  این  و  دارد  رضایت  می کنند،  مشهد  در  که  خرید هایی  از  همیشه  می گوید  سلما  دارند؛ 
که این سوال را می پرسم می گوید هر  وجود پر برکت خورشید هشتم امام رضا؟ع؟ می داند. از همسر سلما 
که همه اجناس با هم عرضه می شود و خرید را آسان تر  که به مشهد سفر می کنند، محلی وجود دارد  سال 

کرده اند، خبری نبوده است.  که مراجعه  می کند، اما امسال 
نمایشگاه  این  ویژه  شرایط  خاطر  به  امسال  که  می گویم  او  به  می گوید،  را  کاال  مستقیم  عرضه  نمایشگاه 
کاال و  کن و برنامه های ویژه ای برای ارائه  لغو شده است و او می خواهد بداند آیا در صنف های مختلف اما

خدمات نوروزی وجود دارد یا خیر.. 
حال و هوای رسیدن بهار ما را برآن داشت تا پای صحبت چند تن از روسای اتحادیه های صنفی بنشینیم 

گفت وگوها را در ادامه می خوانید:  که مشروح این 

 محمـد فرزانی رئیس اتحادیه صنف شیرینی سـازان، 
ایـن  می گویـد:  قنادی هـا  کافـه  و  فروشـان  شـیرینی 
اتحادیـه امسـال و در آسـتانه عیـد نـوروز هیـچ افزایشـی 
خ هـای مصـوب شـیرینی و شـکالت اعمـال نکـرده  در نر
خ گذاری هـا مربـوط بـه سـال قبـل اسـت. او ادامـه  و نر
کیفیت  می دهـد همـه تـالش ما این اسـت تا اجنـاس با 
کننـدگان  مصـرف  دسـت  بـه  مناسـب  قیمـت  و  بـاال 
تولیـد  واحـد   ۸۰۰ حـدود  حاضـر  حـال  در  مـا  برسـد، 
بازرسـی  تیم هـای  و  داریـم  مشـهد  سـطح  در  شـیرینی 
نـکات  رعایـت  و  قیمت هـا  بـر  ناظـر  دقیـق  نظـارت  بـا 

هسـتند.  واحدهـا  سـوی  از  بهداشـتی 

اتحادیــه صنــف هتــل داران  رئیــس  قانعــی   محمــد 
بــا توجــه بــه اینکــه در روزهــای پایانــی  نیــز می گویــد: 
ــران بــه مشــهد  ســال شــاهد ورود حجــم عظیمــی از زائ
استانداردســازی  مشــهد  هتل هــای  تمــام  هســتیم 
شــده و شــرایط آنهــا از نظــر ایمنــی و بهداشــتی مــورد 
شــرایط  در  کنــون  هم ا و  اســت  گرفتــه  قــرار  بررســی 
ایــده آل بــه ســر می برنــد و مشــکلی بــرای پذیرایــی از 

نــدارد. وجــود  نــوروزی  مســافران 
او بــا اشــاره بــه شــرایط ویــژه ایــن روزهــا ادامــه می دهــد: 
کاســت  کــم و  تمامــی دســتورالعمل های بهداشــتی بــی 
نظــارت  بــا  مــا  بازرســی  تیم هــای  و  می شــود  اجــرا 
ــا  ــد و ت کنتــرل دارن ــر واحدهــا ایــن امــر را تحــت  دقیــق ب
گــزارش یــا شــکایت مرتبــط بــا مــوارد بهداشــتی  کنــون 

نداشــته ایم. 
ــا خــروج  ــا ب کامــل آماده ایــم ت قانعــی می افزایــد: به طــور 
بیماری هــای  شــیوع  از  پیشــگیری  ویــژه  شــرایط  از 
کمتریــن زمــان پذیــرای زائــران و مســافران  ویروســی در 

نــوروزی در مشــهد باشــیم

مشهد در انتظار نوروز

سالمتی مهم ترین سین هفت سین نوروز 99
محمد فرزانی

رئیس اتحادیه صنف 
شیرینی سازان، شیرینی 
کافه قنادی ها فروشان و 

محمد قانعی

رئیس اتحادیه
صنف هتل داران



ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد 57شماره 12 . بهمن و اسفند نودوهشت

صنف  اتحادیه  رئیس  نجف آبادی  علیان  محمود   
نباتی  آفات  دفع  سموم  فروشندگان  و  فروشان  گل 
گل در سطح  می گوید: حدود ۳۰۰ واحد صنفی فروش 
مشهد با پروانه مجاز در حال فعالیت هستند و امسال 
به  توجه  با  و  هستیم  روبه رو  تقاضا  بر  مازاد  تولید  با 
شرایط فعلی پیش آمده فروش به یک چهارم در مدت 
مشابه پارسال رسیده است اما امیدداریم با همکاری 
مردم و تالش مسئوالن بتوانیم از شرایط خاص پیش 
ج شویم و نوروزی پر شور تر و پر رونق تر از هر  آمده خار

کنیم.  کنار هم تجربه  سال را در 

سراجان  صنف  اتحادیه  رئیس  ثابتی  حسین اصغر   
فروشنده  صنفی  واحد   ۲۰۰ و  هزار  می گوید:  )کیف( 
کمربند و چمدان و ۴۵۰ واحد تولیدکننده این  کیف، 
حال  در  و  دارند  معتبر  کسب  جواز  مشهد  در  اقالم 
کیفیت  نظر  از  صنف  این  تولیدات  هستند.  فعالیت 
 ۵۰ به طوری که  است،  کشور  اول  تراز  تولیدات  جزو 
توسط  چمدان  و  کمربند  کیف،  به  ایران  نیاز  درصد 
درخصوص  می شود.  تامین  مشهد  تولیدکنندگان 
گذشته  بازرسی ازواحدهای صنفی به روال سال های 
اتیکت متحدالشکل توسط واحدبازرسی به واحدهای 
کسادی بازار و عدم  گردیده و با توجه به  صنفی ارائه 
پیدا  افزایش  قیمت ها  تنها  نه  مشتریان  استقبال 

کاهش قیمت هم داشته ایم.  نکرده بلکه 
موارد  خصوص  در  می گوید:  سراجان  اتحادیه  رئیس 
توانسته ایم  که  تاجایی  پیشگیرانه  و  بهداشتی 
توزیع  مجازی،  فضای  پیامک،  ازطریق  اطالع رسانی 
و نصب پوستر بر روی شیشه های واحدهای صنفی، 
نکات بهداشتی یادآوری شده و تمام تالش خود را در 

رعایت موارد بهداشتی و ایمنی انجام داده ایم. 
شده  انجام  بازار  نیاز  حد  در  تولید  می افزاید:  ثابتی 
نیاز  فعلی  حساسیت های  رفع  با  تا  داریم  آمادگی  و 

کامل پاسخ گو باشیم.  مشتریان و مسافران را به طور 
صنف  اتحادیه  رئیس  پورمالئکه  اسماعیل   
آماده ایم  سال  هر  مثل  هم  امسال  می گوید:  کفاشان 
و  زائران  و  شهروندان  نوروزی  نیازهای  پاسخ گوی  تا 

مسافران مشهد مقدس باشیم. 
عرضه  نمایشگاه  لغو  به  توجه  با  می دهد:  ادامه  او 
برنامه ریزی  کردیم،  برگزار  جلساتی  بهاره  مستقیم 
اتحادیه،  اعضای  به  فراخوانی  طی  و  دادیم  انجام 
کنون حدود ۱۲۰ واحد صنفی برای عرضه مستقیم  تا

کرده اند.  اعالم آمادگی 
پورمالئکه می افزاید: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
بنرهای متحدالشکلی تهیه شده و در واحدهای صنفی 
مذکور نصب می شود تا مردم بتوانند مانند سال های 
کنند.  تهیه  مناسب  باقیمت های  را  اجناس  گذشته 
فروشگاه ها  این  در  قیمت گذاری  نحوه  درباره  او 
را  خ گذاری ها  نر اتحادیه  کارشناسی  تیم  می گوید، 
کاالی  مستقیم  عرضه  نمایشگاه  خ گذاری  نر براساس 
فروشندگان  برای  سود  حداقل  داده اند،  انجام  بهاره 
گرفته شده است و برای رفاه حال شهروندان  در نظر 
عزیز در نقاط مختلف شهر، این فروشگاه های عرضه 

مستقیم را، داریم. 
کفاشان می گوید: تیم بازرسی اتحادیه  رئیس اتحادیه 
نحوه  بر  هم  مستمر  و  دقیق  نظارت  با  کفاشان 
در  واحد ها  در  بهداشت  رعایت  هم  و  قیمت گذاری 

حال فعالیت و خدمت رسانی هستند. 
کالن  نفری  نیم میلیون  و  گفتنی است: جمعیت سه 
صنفی  واحد   ۶۰۷ و  هزار   ۱۰۵ خدمات  از  مشهد  شهر 

تولیدی، توزیعی و خدماتی بهره می برند.
مشهد  اصناف  از  واحد   ۴۱۹ و  هزار   ۵۵ همچنین: 
واحد های  را  مورد   ۱۲۹ و  هزار   ۱۷ توزیعی،  صنوف  را 
تولیدی، ۱۶ هزار و ۹۲۹ واحد خدماتی و ۱۶ هزار و ۱۳۰ 

مورد واحد فنی تشکیل می دهند.

متفاوت  کمی  پیش  نوروز های  با  امسال  نوروز 
بیماری های  شیوع  از  پیشگیری  دلیل  به  و  است 
شهر  سطح  در  بیشتری  مراقبت های  ویروسی 
نوروزی  خرید های  از  استقبال  دارد.  وجود  مشهد 
کمی با مشکل مواجه شده است و اصناف مختلف 
این  هستند.  روبه رو  نگرانی هایی  و  چالش ها  با 

درگیر  دنیا  سطح  در  را  زیادی  کشورهای  بیماری 
شهرهای  از  برخی  خیابان های  و  است  کرده  خود 
و در  ایران  در  اینجا  اما  کرده  از سکنه  را خالی  دنیا 
مشهد شرایط فرق می کند؛ اینجا ایران است و این 
کشور و مردمش مصائبی چه بسا سخت تر و بزرگ تر 
از این را به خود دیده و از سرگذرانده اند. اینجا و در 

ک مقدس با وجود شرایط ویژه  این شهر و این خا
مردم  ما  می دانم  و  است  جاری  همچنان  محبت 

ایران دوباره و مثل همیشه همه با هم می توانیم. 

گوهری تابان شود ما برای آنکه ایران، 
خون دل ها خورده ایم، رنج دوران برده ایم

حسین اصغر
ثابتی

رئیس اتحادیه
صنف سراجان

محمود علیان 
نجف آبادی

گل  رئیس اتحادیه صنف 
فروشان و فروشندگان 
سموم دفع آفات نباتی

اسماعیل
پورمالئکه

رئیس اتحادیه
کفاشان صنف 



شماره 12 . بهمن و اسفند نودوهشت 58 ماهنامه�اتاق�اصناف�مشهد

گپ عیدانه
اصناف و بوی بهار

صادرات عامل افزایش قیمت ها
رئیس اتحادیه بارفروشان می گوید: پایه و اصل تعیین 
و  عرضه  براساس  تره بار،  و  میوه  با  رابطه  در  قیمت 
کشور در شرایط خاصی به سر  که  کنون  تقاضا است؛ ا
نیز  صادرات  کرونا،  بیماری  شیوع  دلیل  به  و  می برد 
دچار مشکل شده است و با توجه به وجود تولید مازاد 
پرتقال،  و  سیب  خصوص  به  میوه  داخلی  مصرف  بر 
باز شوند  گر مرزها  ا اما  کاهش پیدا می کنند  قیمت ها 
خواهند  افزایش  قیمت ها  بیفتد،  اتفاق  صادرات  و 

گذشته  سال  به  نسبت  امسال  ذخایر  البته  داشت 
بیشتر است.

بازار  تنظیم  خ ها در  نر کن برجی در خصوص  حیدر سا
ازچند  بازار متشکل  تنظیم  کمیسیون  اظهار می کند: 
اتحادیه های  مشارکت  با  اصناف  اتاق  که  بوده،  نهاد 
خ  گذاری را براساس ایجاد  مرتبط به عنوان یک عضو نر
متقاضی  واحدهای  می دهد.  انجام  دربازار  تعادل 
نظر  زیر  که  هستند  فروشان  خرده  از  بازار،  تنظیم  در 
محصوالت  مصوب،  خ  نر با  سبزی  و  میوه  اتحادیه 
اصناف  اتاق  اتحادیه،  بازرسان  و  می فروشند  را  خود 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت بر فروش این بازار 

نظارت دارند.
نظارت  از  موثرتر  و  اهمیت تر  با  را  صنفی  نظارت  وی 
اتاق  افزود:  و  دانست  دستگاهها  و  سازمان ها  سایر 
کار  بطن  در  حضور  بیشتر،  شناخت  دلیل  به  اصناف 
سال،  طول  در  مداوم  و  مسلط  کارشناسان  وجود  و 
کارشناسان  که  نظارت موثرتری دارد و در حال حاضر 
که شناخت  کارشناسان اتحادیه  کنار  اتاق اصناف در 
کنترل بازار  خوبی از بازار و واحدهای صنفی دارند، به 

می پردازند، نتیجه خوبی حاصل شده است.

به  نسبت  قیمت  ها  تغییر  با  رابطه  در  کن برجی  سا
گذشته، خاطر نشان می کند: در روزهای پایانی  سال 
تغییر  روند  که  می شود  انجام  تناسب بندی  هرسال، 
هنوز  تناسب بندی  این  می دهد،  نشان  را  قیمت ها 

انجام نشده است.
وی یادآور می شود: در صنف بارفروشان، آغاز شوروحال 
که  است  اسفند  نیمه  از  مردم،  بین  در  نوروزی 
خرده فروشان برای خرید و عرضه خرد به مصرف کننده 
شده  انجام  ذخیره سازی ها  البته  می کنند،  اقدام 
که  محصولی  قلم  چند  فقط  حاضر  حال  در  است؛ 
لیموترش،  همانند  شده  اعالم  کرونا  درمان  در  موثر 
است. برخوردار  باالیی  فروش  از  و...  هویج  سیر، 
قیمت این اقالم به واسطه افزایش آنها در تهران، باال 
تهران،  همانند  نمی گرفت،  صورت  کنترل  گر  ا و  رفت 
با قیمت های خیلی عجیبی روبه رو می شدیم، اما در 
اتاق  از  متشکل  تیمی  توسط  افزایش،  ابتدای  همان 
بازرسی سازمان صمت، قیمت ها  و  اتحادیه  اصناف، 

کنترل شد. در مبدا 
چالش  بزرگترین  مشهد،  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
خ  در صنف خود را سیاست گذاری دولت در تعیین نر
سیاست  از  متاثر  کسب وکار،  می گوید:  و  می داند  ارز 
ارز  و  سیاسی  مسائل  واسطه  به  گر  ا است،  شده 
و  گرفته  رونق  کسب وکار  داد  انجام  صادرات  بتوان 
نباشد،  صادرات  گر  ا اما  می کند،  تغییر  قیمت گذاری 
خ ها  که ایجاد می شود، نر به واسطه محدودیت هایی 
همین  واسطه  به  می کند.  تغییر  دیگری  شکل  به 
کاهش صادرات داشتیم  سیاست گذاری ها در مقطعی 
کنون  گرفت، البته ا کرونا، بازار مجدد رونق  اما با حضور 
خروجی  افغانستان  به  فقط  و  بسته  مرزها  همه  نیز 
کرونا در ابتدا سبب رونق بازار شد، اما به دلیل  داریم. 

که می شود، بوی بهار و نوروز از هرکوی و برزن به مشام می رسد،   | روزهای پایانی سال  انسیه سروش 
البته امسال نوروزمان عطری متفاوت دارد و شاید مثل هر سال شور نوروزی در بین مردم دیده نمی شود. 
به  است؛  کم رنگ   اجتماع،  در  حضورشان  بهداشتی  توصیه های  به  بنا  و  دارد  نگرانی  هوای  مردم،  حال 
می رویم  باشد،  کارشان  گل  باید  قولی  به  روزها  این  که  مشاغلی  سراغ  به  وقتی  که  است  جهت  همین 
که تا پایان سال  کم در بازارشان، توجه را به خود جلب می کند اما می توان این امید را داشت  سکوت حا
گردد، به ویژه اینکه مشهد هرساله پذیرای  این روند تغییر، و سالمت و شور و حال نوروزی به میان مردم باز
کنترل  تعداد زیادی از مسافران و زائران از سراسر ایران و جهان است، پس توجه خاصی را بر روی نظارت و 
گفت وگو با روسای برخی از این اصناف نشستیم تاضمن بیان  بازارهای مربوطه نیز می طلبد. در ادامه به 

گپ وگفت ر ا می خوانید. چالش های صنف خود از وضعیت بازارهایشان نیز بگویند، در ادامه بخشی ازاین 

ح شد: گفت وگو با روسای چند اتحادیه  مطر در 

از سکوت تا رکود در بازار نوروزی

حیدر
کن برجی  سا

رئیس اتحادیه بارفروشان
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کشورهایی مثل  بسته شدن مرزها و عدم صادرات به 
کرد. حتی  کستان، ترکیه و...آسیب بیشتری را وارد  پا

کشورها محصوالت ما را برگشت دادند. بعضی از 
که اتحادیه می تواند انجام  وی می افزاید: تنها اقدامی 
کنترل بازار است، در تمام طول سال  دهد، نظارت و 
گرفتن  کنترل قیمت ها و در نظر  که با  تالش می کنیم 
با  را  نظر  مورد  محصوالت  بتوانیم  کارگران  حقوق 
کنیم. در  قیمت متعادل و متناسب، به مشتری عرضه 
که قوانین جدید  کردیم  بین اعضای صنف نیز تالش 
حق  پرداخت  عین  در  و  نباشد  مشکل ساز  برایشان 
صورت  اجحافی  نیز  ایشان  حق  در  مالیات،  و  دولت 

کسب وکار خود متضرر نشوند. نگیرد تا در حوزه 
که  می خواهیم  مشهد  بارفروشان  اتحادیه  رئیس  از 
یک جمله، با حال و هوای نوروزی بگوید و او اینطور 
داشته باشیم،  دوست  را  یکدیگر  گر  ا می کند:  بیان 
همه مشکالت حل می شود، حتی در رابطه با همین 
هرکس  گر  ا یافته،  شیوع  روزها  این  که  کرونا  ویروس 
که برای خود می خواهد، برای دیگران  همان چیزی را 
هم بخواهد مشکالت بسیاری حل می شود. به جای 
درخواست بیشترین سود و سودجویی به دنبال حل 
وهمشهری  هم وطن  همکار،  همسایه،  درد  و  مشکل 
که بزرگترین  خود باشیم و آنها را دوست داشته باشیم 

هدیه و انسانیت است.

کاغذ مصوبه های جامانده در 
تره بار مهم ترین  و  میوه  اتحادیه خرده فروشان  رئیس 
چالش صنف خود را مسئله خالص فروشی می داند و 
می گوید: مصوبه مربوط به آن نزدیک به دو سال است 
اصناف  اتاق  و  به سازمان صمت  وزیران  از هیئت  که 
درنیامده  اجرا  مرحله  به  اما  شده  ارسال  اتحادیه  و 
کاغذ، ۳۵ درصد اما در عمل  است. حاشیه سود ما در 

حدود ۱۵ درصد سود، از فروش خود داریم.
در  گذشته،  سال  یک  طول  در  می کند:  اظهار  وی 
واحدهای  حق  به  درخواست های  به  وقت  ع  اسر
کرده و با واحدهای  صنفی زیرمجموعه خود، رسیدگی 
و تشکیل  برخود  تداخل صنفی  و واحدهای  متخلف 
واحدهای  تعداد  حاضر  حال  در  داده ایم.  پرونده 
تداخلی به حداقل رسیده است ونسبت به سال های 
به  نسبت  است.  داشته  چشم گیری  کاهش  گذشته 
فعالی  اتحادیه  زیرمجموعه،  صنفی  واحدهای  تعداد 
موفق  بسیار  اجرائیات  زمینه  در  مخصوصا  و  هستیم 

کردیم. عمل 

کنندگان در تنظیم  مصدق در رابطه با تعداد ثبت نام 
کنون  تا صنفی  واحد  صد  از  بیش  می کند:  بیان  بازار 
حال  در  همچنان  تعداد  این  که  کرده اند  ثبت نام 
اصناف،  اتاق  توسط  اعالم  زمان  تا  و  است  افزایش 
ح  ثبت نام ادامه دارد. لیست افراد شرکت کننده در طر
و  گرفته  قرار  اصناف  اتاق  بررسی  مورد  بازار،  تنظیم 
این  از  داشته  باشند،  صنفی  تخلف  که  واحدهایی 

لیست حذف می شوند.
وی در رابطـــه بـــا تمهیـــدات نـــوروزی تصریـــح می کنـــد: 
را رصـــد می کننـــد  بـــازار  فعـــال،  مـــا به طـــور  بازرســـان 
کامـــل وجـــود داشـــته باشـــد و  تـــا در ایـــن ایـــام نظـــارت 
در واحدهـــای صنفـــی زیـــر مجموعـــه، تخلفـــی صـــورت 
کســـی زایـــل شـــد  گـــر در واحـــدی، حقـــی از  نگیـــرد و ا
ــازار  ــر بـ ــارت بـ ــم. نظـ ــه او برمی گردانیـ ــق را بـ ــن حـ ــا ایـ مـ
گذشـــته ۴۰۰ واحـــد  بســـیار دقیـــق اســـت و در یـــک مـــاه 
کـــه بـــه آنهـــا اخطـــار پلمـــب  متخلـــف شناســـایی شـــد 
ـــات، از  ـــع تخلف ـــل و رف ـــا ح ـــا ب ـــیم ت ـــده و در تالش داده ش

پلمـــب جلوگیـــری شـــود.
تداخل  واحدهای  غیرمجاز،  واحدهای  از  بخشی 
صورت  قانونی  برخورد  آنها  با  که  هستند  صنفی 
صنفی  واحدهای  حق  صورت  این  غیر  در  می گیرد؛ 
پروانه  دریافت  برای  آنها  که  چرا می شود  ضایع  مجاز 
که  است  انصاف  از  ج  خار و  کرده اند  هزینه  کسب 
نوع  هردو  متفاوت،  کسب  پروانه  با  دیگری  شخص 

فروش را داشته باشد.
مصـــدق می گویـــد: از همیـــن روزهـــای اســـفندماه تـــا 
اتـــاق  و  اتحادیـــه  بازرســـی  واحـــد  مـــاه،  فروردیـــن   ۱۵
بـــه فعالیـــت خـــود ادامـــه می دهنـــد تـــا بـــازار را تحـــت 
کننـــد.  کنتـــرل و در صـــورت نیـــاز بـــا متخلفیـــن برخـــورد 
قیمـــت اقالمـــی ماننـــد لیموتـــرش، لیموشـــیرین و ســـیر 
و  دالالن  توســـط  کرونـــا  ویـــروس  شـــیوع  دلیـــل  بـــه 
ــه  ــاال رفـــت. البتـ ــارف بـ ــورت نامتعـ ــه صـ ــودجویان بـ سـ
از واحدهـــای صنفـــی زیـــر مجموعـــه اتحادیـــه، تخلفـــی 
گـــزارش شـــد بعـــد  کـــه  صـــورت نگرفـــت، چنـــد مـــوردی 
گـــران فروشـــی در ســـطح  کـــه  از بررســـی معلـــوم شـــد 
خ در صنـــف مـــا توســـط عرضـــه  کلـــی بـــوده اســـت. نـــر
تقاضـــا  افزایـــش  مســـلما  می شـــود،  تعییـــن  تقاضـــا  و 
ــت آن  ــش قیمـ ــبب افزایـ کاال سـ ــم  ــک قلـ ــه یـ ــبت بـ نسـ
ـــرای مـــا ســـبب  ـــران شـــدن اقـــالم مختلـــف ب گ می شـــود. 
کاهـــش و در  کـــه قـــدرت خریـــد مـــردم  ضـــرر می شـــود چرا

ــود. ــم می شـ کـ ــز  ــا نیـ ــود مـ ــیه سـ ــه حاشـ نتیجـ
بنر  توزیع  با  یلدا  شب  در  می کند:  نشان  خاطر  وی 
پانزده درصد  تا  با ده  در بین بعضی واحدها و فروش 
شرایط  کردیم  سعی  واحدها  این  توسط  تخفیف 
بهتری هم برای خرید مردم پیش بیاید و واحدهایی 
مردم  به  نیز  داشتند،  فروش  پایین تر  قیمت  با  که 
بازار  تنظیم  ح  طر نوروز،  عید  برای  اما  شوند،  معرفی 

این اتفاق را رقم می زند. 
شور  تره بار،  و  میوه  فروشان  خرده  اتحادیه  رئیس 
نوروزی در بین مردم را مربوط به روزهای پایانی سال 
حال  در  مردم  می گوید:  و  می خواند  نوروز  ایام  در  و 

حاضر فقط به اندازه نیاز روزانه مراجعه می کنند.

مردم به بازار نمی آیند
تولیدکنندگان  و  مردانه  خیاطان  اتحادیه  رئیس 
بازارها  به  مردم  فعلی،  شرایط  در  می گوید:  ک  پوشا
نمی آیند و دیگر خبری از شور و حال نوروزی نیست، 
قدرت  که  است  گونه ای  به  جامعه  شرایط  ازطرفی 
کسادی  امر سبب  و همین  یافته  کاهش  خرید مردم 

بازارها شده است.
اقتصادی  وضعیت  می افزاید:  طاهری  کبر  علی ا
خانواده ها طوری شده است که درآمدشان تا نیمه ماه 
بودجه ای  درواقع  و  نیست  هزینه ها  جوابگوی  بیشتر 
کنند. ج  خر و  مراجعه  بازارها  به  بخواهند  تا  ندارند 
اظهار  بهاره  نمایشگاه  شدن  کنسل  با  رابطه  در  وی 
کنسلی، پیشنهاد حراجی واقعی  می کند: به دلیل این 
کردیم  ح  مطر را  اصناف  اتاق  بازرسی  نظارت  تحت  و 
را  خود  کاالی  بتوانند،  فروشندگان  طریق  این  به  تا 
کنند. واحدهای صنفی شرکت کننده باید  بهتر عرضه 

دارای مجوز باشند.
طاهری با اشاره به تولیدی های زیرزمینی و غیرمجاز، 
ادامه می دهد: بیش از ۷۰۰ واحد غیرمجاز و زیرزمینی، 
بازرسی  و  نظارت  هماهنگی  با  که  شده  شناسایی 
آن ها روشن شود.  تا وضعیت  اتاق اصناف درتالشیم 
شناسایی  کارت  صدور  با  که  است  این  من  پیشنهاد 
و  کنترل  تحت  را  واحدها  این  ساله،  یک  و  موقت 
پیش بینی  دربیاوریم.  اصناف  اتاق  و  اتحادیه  نظارت 
مشغول  خانگی  واحد  هزار   ۴ حدود  که  است  این  ما 

فعالیت هستند.
گذشته،  وی در رابطه با تغییر قیمت ها نسبت به سال 
به  نسبت  هزینه ها  افزایش  می کند:  نشان  خاطر 
قیمت ها  درنتیجه  و  بوده  باال  بسیار  گذشته  سال 
فروشنده  سود  اما  داشته اند  چشم گیری  افزایش  هم 
زیرقیمت  واحدها،  از  بعضی  حتی  و  نداشته  افزایشی 

کاالی خود را می فروشند. اصلی 
افزایش  را  خود  صنف  چالش  بزرگترین  طاهری 
قیمت ها  افزایش  این  می گوید:  و  می داند  قیمت ها 
فروشنده ها  برخی  و  ندارد  بازاریان  برای  منافعی 
که  را  خود  سرمایه  و  کاال  می شود  مجبور  مدت ها 

فروش نرفته است در انبار نگه دارد.
تولیدکنندگان  و  مردانه  خیاطان  اتحادیه  رئیس 
مردم  از  نو،  سال  پیشاپیش  تبریک  ضمن  ک،  پوشا
وضعیت  تا  کنند  مدارا  فعلی  شرایط  با  که  می خواهد 
رونق  اقتصاد  که  زمان  هر  ومی گوید:  یابد  بهبود 

حسن مصدق

رئیس اتحادیه
خرده فروشان میوه و تره بار

کبر طاهری علی ا

رئیس اتحادیه
خیاطان مردانه و 
ک تولیدکنندگان پوشا
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نیز شاد  پربار شود، دل آن ها  کند و سفره مردم  پیدا 
که در سال جدید رونق اقتصادی و  می شود. انشااهلل 
ثبات ارز داشته باشیم تا مردم خوب و شکست ناپذیر 
ایران، حال خوبی داشته باشند. من دست این مردم 
که  بیماری  این  از  که  امیدوارم  و  می بوسم  را  صبور 

شایع شده است نیز روسفید بیرون بیاییم.

خ نامه قالیشویی ها نداریم افزایشی در نر
رئیس اتحادیه فرش دستباف و مواد مصرفی می گوید: 
در  افزایشی  هیچ گونه  ما  هزینه ها،  افزایش  وجود  با 

خ نامه قالیشویی ها نداریم. نر
ایام  بازرسی  تشدید  ح  طر می افزاید:  مخملی  هادی 
سازمان  اصناف،  اتاق  بازرسان  حضور  با  سال  پایانی 
طی  در  که  می شود  انجام  هفته  در  دوبار  صمت 
مجاز  قالیشویی های  واستاندارد  اصولی  شرایط  آن 
بررسی و واحدهای غیرمجاز نیز شناسایی می شوند. 
کمیسیون بازرسی و واحد شکایات در اتحادیه به طور 
می کنند،  رسیدگی  شده  ثبت  شکایات  به  مداوم 
کارشناسان رسمی دادگستری  کارشناسان این حوزه، 
شکایات  بررسی  به  که  هستند  فرش  حوزه  در 
قالیشویی  خسارت،  ایجاد  صورت  در  و  می پردازند 

موظف به جبران آن است.
بیان  غیرمجاز  واحدهای  شناسایی  با  رابطه  در  وی 
که به طور  کمک بازرسان رسمی و افتخاری  می کند: به 
واحدها  این  شناسایی  می کنند،  رصد  را  بازار  مداوم 
چاپ  گهی های  آ بررسی  دیگر  راه  می شود؛  انجام 
یا منتشرشده در سایت ها است  شده در روزنامه ها و 
مجوز  به  گهی ها  آ این  انتشار  هنگام  در  متاسفانه  که 
مشکالتی  خود  این  که  نمی شود  توجهی  قالیشویی 
خدماتی  مشاغل  مجوز  به  توجه  دارد.  همراه  به  را 
اهمیت  حائز  بسیار  مردم  منازل  در  حضور  دلیل  به 
که مسائل امنیتی و اخالقی را در خود دارد  است چرا
پاسخ گو  نظر  مورد  واحد  بیاید  پیش  مشکلی  گر  ا و 
از مردم می خواهیم  به همین جهت همواره  نیست. 
که قبل از تماس با قالیشویی حتما از دارابودن مجوز 
نیاید  پیش  مشکلی  آینده  در  تا  شوند  مطمئن  آن 
مجوز  بدون  واحدهای  گهی  آ ج  در ار  نیز  رسانه ها  و 

کنند. خودداری 
شرایط  به  توجه  با  امسال  می کند:  تصریح  مخملی 
کرونا، مراجعه مردم به  پیش آمده به واسطه بیماری 

کمتر شده است. قالیشویی ها بسیار 

خود  صنف  در  موجود  چالش های  با  رابطه  در  وی 
اظهار می کند: در تالشیم تا با ایجاد شهرک قالیشویی 
و تجمیع همه قالیشویی ها در آن، شرایط بهتری را به 
وجود بیاوریم. مراحل اداری آن تا حدودی طی شده 
است و بعد از دریافت آخرین مجوز، کلنگ زنی آن را آغاز 
می کنیم. این شهرک، اولین شهرک تخصصی فرش در 
کشور است و زیر نظر مستقیم اتحادیه فعالیت می کند 
و پذیرش شهرک های موازی با آن قابل قبول نیست. 
از دیگر مشکالت این صنف، افزایش قیمت مواد اولیه 

کرده است. که همه صنوف را درگیر  است 
مخملی بازرسی و نظارت اتاق اصناف را بسیار همراه 
و موثر می خواند و می افزاید: اتاق اصناف نقطه اتکای 
صنوف  همه  با  بلکه  ما  صنف  با  تنها  نه  و  ماست 

همکاری الزم را دارد.
افزودنی،  مواد  و  دستباف  فرش  اتحادیه  رئیس  از 
او  و  کند  بیان  سخنی  نوروز  با  رابطه  در  خواستیم 
خوبی  سال  مردم  امیدوارم  می دهد:  پاسخ  این گونه 
اقتصادی و  را پیش رو داشته باشند و هم در مسائل 
هم در رابطه با سالمت خود وجامعه وکنترل بیماری 
شیوع یافته، موفق شوند و این ویروس هرچه سریع تر 
از بین برود. عدم مراجعه مردم سبب ضرر واحدهای 
فعاالن  برای  جدی  چالش  و  ورکود  شده  صنفی 
مسئله  این  امیدوارم  است.  کرده  ایجاد  اقتصادی 
همانند  هم  بار  این  ما  مردم  و  شود  حل  سریع تر 

کنند. گذشته، سربلند از آن عبور 

کرونا بر نوروز سایه 
می گوید:  مشهد  ساختمانی  تزئینات  اتحادیه  رئیس 
در  است،  شده  باعث  ایران  در  کرونا  ویروس  شیوع 
از  را  نوروزی  هوای  و  حال  بازار  سال  پایانی  روزهای 

دست بدهد.
شرایط  به  توجه  با  می افزاید:  صالح  افشاری  عبداهلل 
وجود  به  کرونا  ویروس  شیوع  خاطر  به  که  ویژه ای 
نوروزی  استقبال  گذشته  سال های  مانند  آمده، 
سال  پایانی  روزهای  در  امیدواریم  و  نمی گیرد  صورت 

کنند. شوق نوروزی مجددا ایجاد و مردم خرید 
را  خود  صنف  در  اساسی  چالش های  از  یکی  وی 
از  می کند:  خاطرنشان  و  می داند  ارز  خ  نر افزایش 
که ۸۰ درصد اقالم ما وارداتی است، باال رفتن  آنجایی 
ایجاد  را  مشکالتی  منسوجات  از  بعضی  برای  ارز  خ  نر
مختلف،  پرده های  گذشته  مانند  نتوانستیم  که  کرد 

اصول  و  باشیم  داشته  ضخیم  پارچه های  و  رومبلی 
اعمال  پرده ای  کارهای  برای  اروپا  در  که  تکنیکی 
می شود انجام دهیم. عدم واردات ریل های اتومات و 
افزایش قیمت ورق های فوالدی سبب افزایش قیمت 

کاهش تقاضا شد.  پرده ها و در نتیجه 
رابطه  در  مشهد  ساختمانی  تزئینات  اتحادیه  رئیس 
سال های  در  می کند:  بیان  نمایشگاه،  در  حضور  با 
گذشته افراد زیادی از صنف ما برای ارتقا سطح دانش 
حضور  مختلف  نمایشگاه های  در  خود  معلومات  و 
کمتری  خ ارز سبب حضور  پیدا می کردند اما افزایش نر

شده است.
پروانه  فاقد  واحدهای  قانون  اعمال  با  رابطه  در  وی 
گروه از واحدهای فاقد پروانه اخطار  اظهار می کند: به ۵ 
قانونی داده شده که برخی از آن ها مراجعه و پروانه آن ها 
که مراجعه نکرده اند  درست شده است و برخی از آن ها 
کن عمومی اعمال قانون شده و منجر  از طریق اداره اما

به صدور پروانه یا جمع آوری آن  ها شده است.
خ خدمات توضیح  افشاری صالح در رابطه با تعیین نر
خ گذاری  گروه ۳ اولویت نر خ خدمات ما در  می دهد: نر
خ می کنند و ما  است یعنی واحدهای صنفی تعیین نر
که در این صنف صاحب نظر هستند، از  کسانی  برای 
خ متوسط و  نقاط مختلف شهر فراخوان داده و به نر
را  متعارفی رسیده ایم و به دیگر واحدهای صنفی آن 

کرده ایم.  ابالغ 
خود  صنف  اعضای  برای  که  تمهیداتی  جمله  از  وی 
کرده را تفاهم نامه با یک شرکت بیمه می خواند  فراهم 
بیمه  خصوص  در  تفاهم نامه   این  می کند:  تصریح  و 
و  جدید  شرایط  به  توجه  با  و  است  انداز  پس  و  عمر 
بیمه  و  هزینه ها  به  کمک  نوعی  درمان،  باالی  هزینه 

تکمیل درمان فرد محسوب می شود.
افشاری صالح ابراز می کند: ما با تداخل هایی از سایر 
به خاطر  که  این رشته مواجه هستیم  نیز در  اصناف 

کار می شوند. عدم تخصص، سبب ضربه به 
با  داشت:  اظهار  فوق العاده  فروش  به  اشاره  با  وی 
یک  دارد  وجود  که  اقتصادی  ویژه  شرایط  به  توجه 
صنف ها  تمام  در  فوق العاده   فروش  و  گفته   نا حراج 
باشد  کاالیی  متقاضی  مشتری  گر  ا است.  برقرار 
که شده نظر مشتری را جلب  فروشنده به هر ترتیبی 
از  هم  ما  رشته  باشد.  داشته  فروش  بتواند  تا  کرده 
اساس  بر  حال،  این  با  نیست.  مستثنی  قاعده  این 
حراج  تقاضای  که  صنفی  واحدهای  برای   ۸۴ ماده 
آن  از  که  کردیم  مصوب  فوق العاده  فروش  کرده اند، 
ح باید واحد  استفاده می کنند. برای شرکت در این طر
حراج  مدت  در  باید  و  دهد  ارائه  خرید  خ  نر متقاضی 
مصوبی  سودهای  به  توجه  با  قانونی  فروش  خ  نر زیر 
بفروشد.  است،  شده  لحاظ  آن  برای  قانون  در  که 
که  کز وجود دارد، باعث می شود  که در مرا رقابت هایی 
قیمت ها به حداقل برسد و افتی داشته باشد و ممکن 

که شایسته است ارائه نشود.  است خدماتی 
بر واحدهای صنفی  با نظارت  رابطه  ادامه در  وی در 
به  را  بازرسی ها  باید  اول  مرحله  در  می دهد:  ادامه 
می گیرد  قرار  مردم  استفاده  مورد  بیشتر  که  کاالهایی 

عبداهلل
افشاری صالح

رئیس اتحادیه
تزئینات ساختمانی مشهد

هادی مخملی

رئیس اتحادیه فرش 
دستباف و مواد مصرفی

گپ عیدانه
اصناف و بوی بهار
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و مردم با آن بیشتر در ارتباط هستند، اختصاص داد، 
در سایر موارد، بازرسی ها بیشتر شکایت محور است.

اولویت  است  بهتر  می گوید:  ادامه  در  صالح  افشاری 
که دارای پروانه هستند،  خرید را به واحدهای صنفی 
بدهیم و در هنگام خرید نیز به پروانه فردی و پروانه 
تحقق  جهت  در  هم  اتحادیه  و  کنیم  توجه  صنفی 
عدالت، رسیدگی های الزم را انجام می دهد. اقدامات 
گرفت  انجام  صنفی  واحدهای  برای  اتاق  در  زیادی 
صنفی  واحدهای  ساماندهی  کمیته  تشکیل  ازجمله 

و شناسایی واحدهای بدون پروانه.
خواستیم  داخلی  تزئینات  اتحادیه  رئیس  از  پایان  در 
ادامه  اینطور  او  و  بگوید  سخنی  نوروز  با  رابطه  در  تا 
که سال جدید برهمه مبارک  می دهد: امیدوار هستم 
البته رفع  و  با سالمتی و تندرستی  توام  باشد و سالی 
آن  در  کنون  ا که  بحرانی  از  گذر  و  اقتصادی  موانع 
هستیم، باشد و امیدوارم در سال آینده با رونق تولید 

کنیم. و توسعه بتوانیم بر مشکالت غلبه 

بازار امسال شور نوروزی ندارد
می گوید:  ک  پوشا فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
گذشته حال  متاسفانه امسال بازار همانند سال های 
قیمت ها  افزایش  دلیل  به  ندارد؛  نوروزی  هوای  و 
بازار  ماه  بهمن  و  دی  در  مردم  اقتصادی  شرایط  و 
سنگینی داشتیم و در روزهای پایانی سال نیز با شیوع 
کاهش  کرونا این وضعیت ادامه دارد و باعث  ویروس 

تردد جمعیت در بازار شده است.
شده  انجام  تدابیری  با  رابطه  در  نجار  مفیدی  جواد 
رسیدگی  برای  تعطیل،  ایام  در  می افزاید:  نوروز،  در 
خواهیم  حضور  اتحادیه  در  احتمالی  شکایات  به 
غیرمجاز  واحدهای  از  تعدادی  نیز  کنون  تا داشت. 
اقدام  آن ها  وضعیت  تعیین  به  نسبت  و  شناسایی  را 
ما  دید  از  نشده ،  شناسایی  واحدهای  کرده ایم، 
زنجیره ای  فروشگاه های  از  برخی  مانده اند.  محفوظ 
که ۷۰ درصد تخفیف دارند،  گرفته اند  از تهران مجوز 
این موضوع سبب نارضایتی سایر واحدها شده است 
گفت نظارتی بر آن ها وجود ندارد. و متاسفانه می توان 

وی در ادامه بازار را رقابتی می خواند و تصریح می کند: 
کاالهای خود را ارزان تر  بهتر است واحدهای مختلف، 
برچسب  خود  اجناس  روی  بر  همچنین  و  بفروشند 
برای  کنند.  خرید  راحت تر  مردم  تا  بگذارند،  قیمت 
قیمت ها  است  بهتر  بازار  به  مردم  نظر  کردن  جلب 
برای  مردم  تا  می شود  باعث  اتفاق  این  یابد،  کاهش 

کنند. کردن شوق پیدا  خرید 
مفیدی نجار با اشاره به نمایشگاه بهاره بیان می کند: 
نمایشگاه بهاره با توجه به وضعیت مالی تاثیر زیادی 
در بازار ندارد، ولی از نظر ذهنی خیلی تاثیر می گذارد و 

بیشتر اعضا از برگزاری نمایشگاه ناراضی هستند.
ارتباط هستند  در  ما  با  که  تولیدکنندگانی  از  بسیاری 
با  االن  و  بودند  کرده  تولید  قبل  از  را  خود  اجناس 
از  تعدادی  هستند،  ناراحت  بازار،  شدن  سنگین 
کرده  که از قبل اجناس خود را خریداری  فروشندگانی 
فروش  و  هستند  روبه رو  مشکالت  این  با  االن  بودند 

خوبی ندارند.
خ  نر به  اشاره  با  ک  پوشا فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
اظهار  گذشته،  سال های  به  نسبت  خدمات  و  کاال 
می کند: افزایش دو برابری در برخی اجناس و تقریبا از 
۵۰ تا ۱۰۰ درصد تغییر قیمت داشتیم، بقیه اجناس هم 
رونق  افزایش  برای  کرده اند.  تغییر  درصد   ۳۰ حداقل 
خرید، فروش فوق العاده را در نظر داریم و واحدهایی 
که ۱۵  کنند  می توانند در این فروش فوق العاده شرکت 

درصد تخفیف واقعی داشته باشند.
که فروشندگان با آن سروکار  وی در رابطه با مشکالتی 
جدید  چالش  یک  هفته  هر  می کند:  بیان  دارند، 
را  خود  خاص  خروجی  بازار  چالش  هر  در  و  داشتیم 
در  موجود  شرایط  به  توجه  با  حاضر  حال  در  داشت. 
بازار و هزینه های سنگین، فروشندگان جهاد می کنند.
ک  پوشا فروشندگان  اتحادیه  رئیس  از  پایان  در 
او  و  بگوید  سخنی  نوروز  با  رابطه  در  تا  خواستیم 
این گونه ادامه می دهد: امیدوارم با آغاز سال و فصل 
تحول  بتوانیم  اقتصادی،  وضعیت  در  تحول  و  جدید 

کنیم. جدیدی را تجربه 

جواد
مفیدی نجار

رئیس اتحادیه
ک فروشندگان پوشا

امسال نوروزمان عطری متفاوت دارد و 
شاید مثل هر سال شور نوروزی در بین 
مردم دیده نمی شود. حال مردم، هوای 
نگرانی دارد و بنا به توصیه های بهداشتی 
کم رنگ  است حضورشان در اجتماع، 
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گزارش
ویژه استقبال  از بهار

مشهد   در  بهار  از  استقبال   | فروزانفر  حسن 
کنون عمرش به بیش  که ا جشنواره ای از رنگ هاست 
گل آرایی،  رنگارنگ ،  ِالمان های  می رسد.  سال   ۱۰ از 
و...  فرهنگی  پرفورمنس های  خیابانی،  تئاتر های 
که هر ساله با نسیم نوبهاری  مجموعه اقداماتی است 
همراه می شود و حال خوب را به مشهد هدیه می کند. 
در  است.  نداشته  کم  نشیب  و  فراز  طرح  این  البته 
رویداد  جمله  از  جدیدی  بخش های  نیز  اخیر  سالیان 
»خیابان غذا« به آن افزوده شده است. یکی از مسائلی 
که هر ساله پیرامون این طرح مورد بحث و گفت وگو قرار 
از  استقبال  طرح  در  عمومی  مشارکت  جلب  می گیرد، 
گروه های مختلف، تشکل ها و سازمان های  بهار است. 
مشارکت  امکان  متفاوت  سنی  گروه های  در  مردمی 
در این طرح را دارند و می توانند به غنای برگزاری این 
کرده ایم به سهم  گزارش سعی  رویداد بیافزایند. در این 
اصناف مشهد در برگزاری این رویداد بپردازیم. محمود 
اصولی  احسان  و  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  بنانژاد 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی  رئیس 

گذاشتند.  مشهد در این باره نظراتشان را با ما در میان 

گروی عملکرد اصناف رضایت زائر در 
به  پاسخ  در  شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
مشهد  اصناف  و  شهرداری  تعامل  »سطح  سوال  این 
ارزیابی  چگونه  بهار  از  استقبال  رویداد  برگزاری  در  را 
مدیریت  خاص  زمینه ی  این  در  گفت:  می کنید؟« 
واقع  در  ندارد.  اصناف  با  معناداری  رابطه ی  شهری 
که  است  شده  صورت بندی  موردی  به صورت  رابطه 
نقش  شهری  مدیریت  به طورکلی  و  شهرداری  بیشتر 
ارتباطات  این  که  نماند  گفته  نا ایفا می کند.  حمایتی 
و  گردشگری  حوزه ی  به  مربوط  بیشتر  هم  موردی 

زیارت است.
نوروز  ایام  است  بدیهی  داد:  ادامه  اصولی  احسان 
زائرین  از  قابل توجهی  تعداد  پذیرای  مقدس،  مشهد 
این  به  جوابگویی  است.  علی ابن الموسی الرضا  آقا 
کسب وکارهای متعددی را  تعداد میهمان قدر مسلم، 
کرد. به تبع آن اتحادیه ها و اتاق اصناف  درگیر خواهد 
خود  ذاتی  وظایف  اصناف  هرچه  شد.  خواهند  درگیر 
تأثیر  زائر  رضایت  بر  مستقیم  نماید،  عمل  دقیق تر  را 
خواهد داشت و از سوی دیگر رضایت زائر هم موجب 

ماندگاری بیشتر ایشان در شهر خواهد شد.

اقامت بلند مدت و رونق اقتصاد شهر
زائران  بلند مدت  اقامت  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
کل  به طور  و  شهری  مدیریت  انتفاع  موجب 
انتفاع  دیگر  سوی  از  گفت:  می شود،  شهر  اقتصاد 
لحاظ  به  شهر،  که  می شود  موجب  شهری  مدیریت 
باشد.  داشته  مطلوب تری  کیفیت  زیست پذیری 
زائران  که  می شود  باعث  موضوع  همین  درنهایت 

کنند.  بیشتری تمایل داشته باشند تا به مشهد سفر 
بگویم ممکن است  تا  کردم  ح  را مطر این موارد  تمام 
قلمرو  که  حوزه ای  )در  اصناف  و  شهری  مدیریت 
رابطه ی  باهم  مکانیکی  به صورت  است(  من  فعالیت 
رابطه ی  خوشبختانه  ولی  باشند  نداشته  معناداری 

ارگانیک همواره برقرار بوده و هست.

ارتباطات موردی اصناف و شهرداری
به  اشاره  با  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
میان  بهار  از  استقبال  ح  طر برگزاری  در  که  ارتباطاتی 
است،  گرفته  صورت  اصناف  و  شهری  مدیریت 
به صورت موردی همکاری  اتحادیه ها  بیشتر  با  گفت: 
یعنی  شماست  مدنظر  که  آن طور  ولی  داشته ایم 
تا  کند،  عمل  خاص  پروتکل  یک  تحت  که  تعاملی 
موضوع  این  البته  است  نبوده  می دانم،  من  که  آنجا 
است.  اجتماعی  فرهنگی  مباحث  به  مربوط  بیشتر 
شهرداری  و  اصناف  میان  خاص  همکاری  یک  اما 
از پیش ضروری شده  این روزها بیش  که  وجود دارد 
است. منظورم همکاری شهرداری و اصناف در توزیع 
که توسط فروشگاه های شهرما  کاالهای اساسی است 

انجام می شود.
التی  معض  به  توجه  با  روزها  این  داد:  ادامه  اصولی 
گریبان  کشور و از جمله مشهد با آن دست به  کل  که 
نشان  شدت  به  را  خودش  همکاری  این  است، 
فروشگاه های  و  اصناف  میان  همکاری  می دهد. 
ارتباط  می تواند  شهرداری(  از  نمایندگی  )به  ما  شهر 
کند. توازن میان عرضه  میان عرضه و تقاضا را میزان 
به  می گرداند.  باز  شهر  به  دیگر  بار  را  آرامش  تفاضا،  و 
شاید  شهرداری  و  اصناف  تعامل  از  بخش  این  نظرم 

مهم ترین بخش این همکاری دوجانبه است.

گزارشی از نقش اصناف مشهد در برگزاری رویداد استقبال از بهار و آماده سازی شهر در نوروز

اصناف در پازل استقبال از بهار و سایه ترس از کرونا

احسان اصولی
عضو شورای اسالمی شهر مشهد
کمیسیون فرهنگی شورای شهر رئیس 
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ارتقاء زیست پذیری شهر به بهانه نوروز
عملکرد  و  فعالیت  هرچقدر  درواقع  افزود:  وی 
کارآمد باشد؛  مدیریت شهری و اصناف شفاف، پویا و 
به صورت اتوماتیک منجر به تقویت و ارتقاء اثربخشی 
گر موضوع را در نمای بزرگ تری  دیگری خواهد شد. ا
شهری  مدیریت  از  بخشی  می توانند  اصناف  ببینیم، 
کار می کند ولی  این بخش به صورت مستقل  باشند. 
با  شهری  می شود  باعث  اصناف  کارآمدی  درنهایت 
نکته  این  به  باشیم.  داشته  باالتری  زیست پذیری 
کنید. مدیریت شهری تمام تالشش را در همین  توجه 
زمینه به کاربرده است. تا بتواند شهری داشته باشیم 
خاص  مورد  دو  از  می توان  اما  باالتر.  زیست پذیری  با 

به عنوان انتظارات ویژه شهرداری از اصناف نام برد.
شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
از  شهری  مدیریت  که  توقعاتی  به  اشاره  با  مشهد 
گر اتحادیه ها بر روی آموزش  گفت: ا اصناف شهر دارد، 
قطع  به طور  کنند،  گذاری  سرمایه  میزبانی  فرهنگ 
شد  خواهد  تکمیل  زائر  ماندگاری  و  رضایت  چرخه ی 

و همین موضوع عامل عمده ای در رونق شهر است.
اصولی ادامه داد: پرداخت عوارض شهری را می توان 
به عنوان دومین مورد نام برد. در این مورد به خصوص 
به نظرم اصناف می توانند راهکارهایی خالقانه اختیار 
کند. مهم ترین عامل توسعه ی شهر، پرداخت عوارض 
به  منجر  شهری  توسعه ی  طبیعتًا  است.  شهری 

توانمندی هرچه بیشتر اصناف خواهد شد.
هر دو مورد باال ارتباط خاصی با مباحث نوروز ندارند 
از  را  انتظاری  چنین  شهری  مدیریت  سال  تمام  در  و 
خوبی  بهانه ی  می تواند  نوروز  البته  دارد.  اصناف 
که از پیش آغاز شده و به  باشد برای ادامه ی فرآیندی 
بهانه ی نوروز می تواند با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

شهر زیبا با همراهی اصناف
گفت:  رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این خصوص 
ح استقبال  مجموعه اقدامات مدیریت شهری در طر
البته  و  مردم  عمومی  رضایت  و  استقبال  با  بهار  از 
کیفی این اقدامات  البته سطح  اصناف همراه است. 
در صورت مشارکت تمامی اقشار و البته اصناف ارتقاء 
ح  که در این طر کرد. اصناف آمادگی دارند  پیدا خواهد 

مشارکت داشته باشند.
محمود بنانژاد با اشاره به تصمیمات صحیح شهرداری 
در خصوص مشارکت واحدهای صنفی در استقبال از 
گفت: اینکه مدیریت شهری به واحدهای صنفی  بهار 
را  پیاده روها  گل آرایی  برای  قانونی  اجازه  گل فروش 
داشته   بسیاری  تاثیر  محیط  زیباسازی  در  داده اند 
که  هستیم  شاهد  قانونی  مجوز  این  از  بعد  است. 
نصب  نصرت  طاق  خود  مغازه  مقابل  گل فروشی ها 
گل محیط  گل آرایی و چیدن سبد های  با  و  می کنند 

پیاده رو را بسیار دلچسب و دیدنی می کنند.
برای  میزبانی  محیط  ایجاد  همچنین  افزود:  وی 
مثل  خوردنی جات  کننده  عرضه  صنفی  واحدهای 

واحدهای  مقابل  در  و...  اغذیه ها  آبمیوه فروشی ها، 
به  شهر  نقاط  تمامی  در  شکل  یک  صورت  به  صنفی 
رضایت  و  است  کرده  کمک  شهر  محیط  زیباسازی 
عمومی و البته رضایت کسبه را هم در پی داشته است.

مجوز  صنفی و بهداشتی برای ون غذا
به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
رویداد  برگزاری  در  شهرداری  و  اصناف  همکاری 
کرونا  به شیوع ویروس  با توجه  گفت:  »خیابان غذا« 
تجربه  اما  شد  نخواهد  برگزار   ۹۸ نوروز  در  ح  طر این 
با  مربوطه  اتحادیه های  میان  همکاری  در  موفقی 

کردیم. شهرداری در برگزاری این رویداد را تجربه 
اداره  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  البته  افزود:  بنانژاد 
بهداشت ایراداتی را به برگزاری رویداد »خیابان غذا« 
وارد کردند در همین راستا تمهیداتی برای اعمال نقطه 
است.  شده  گرفته  درنظر  نیز  بهداشت  اداره  نظرات 
ون  خودرو های  به  مجوز  اعطای  برای  آئین نامه ای 
برای فروش غذا در حال تدوین است. رستوران های 
در  کنند.  استفاده  امکان  این  از  می توانند  نیز  برند 
برگزاری  هزینه  ح  طر این  رسیدن  انجام  به  صورت 
کاهش  نیز  آینده  سال های  در  غذا  خیابان  رویداد 
خودروهای  همین  که  صورت  این  به  یافت.  خواهد 
یک  در  دارند  کسب  پروانه  و  بهداشت  مجوز  که  ون 

محل از پیش تعیین شده حضور خواهند یافت.
حال  امسال  نوروز  در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
گفت: امیدواریم سال پیش رو  اصناف خوب نیست، 

برای تمام مردم ایران پر خیر و برکت باشد.

محمود بنانژاد
رئیس اتاق اصناف مشهد

مجموعه اقدامات مدیریت شهری در 
ح استقبال از بهار با استقبال و رضایت  طر

عمومی مردم و البته اصناف همراه است 
ح  که در این طر و اصناف آمادگی دارند 

مشارکت داشته باشند
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کاالی خواب  اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان 
کاشـمر متولـد شـد، وی بـه علـت  مرحـوم حـاج محمـد خیرخـواه در سـال ۱۳۲۶ در 
کمک به امرار معاش  مشـکالت اقتصـادی خانـواده از ادامه تحصیـل بازماند، او برای 
گـرد مشـغول  خانـواده بـه تهـران رفـت و بـه شـغل سـنتی لحافـدوزی بصـورت دوره 
گردیـد، وی پـس از مدتـی بـه آغـوش خانواده بازگشـت و واحد صنفی خـود را در جاده 
کـه چهـار  کـرد، ثمـره زندگـی ایـن مـرد زحمتکـش شـش فرزنـد می باشـد  کالت ایجـاد 
ارائـه دهنـده هنـر پـدر خـود هسـتند. او بـه جهـت عـوارض جانبـی  فرزنـد ذکـور وی 
شـغل خـود بـه سـرطان ریـه مبتال شـد و در سـن ۷۲ سـالگی دیـده از جهان فروبسـت. 

گرامـی روحـش شـاد و یـادش 

اتحادیه صنف حمل و نقل درون شهری 
مرحـوم عبـاس سـعیدیان راد در مهـر۱۳۳۳ در شـهر مقـدس مشـهد دیـده به جهان 
گشـود. سـال های متمـادی را در رسـته باربـری شـهری بـا صداقـت و دقـت مشـغول 
کوشـا بـود.  کسـب وکار  کسـب روزی حـالل و اجـرای احـکام  فعالیـت بـود و همیشـه در 
کـه در پیشـه خـود مـد نظـر داشـت. وی  رضایـت مشـتری از مهم تریـن مـواردی بـود 
همـواره در انجـام مراسـم مذهبـی بـه عنـوان یـک بسـیجی فعال پیش قدم بـود، او در 

گرامـی  سـال ۱۳۹۷ چشـم از جهـان فـرو بسـت. روحـش شـاد و یـادش 

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات برق خودرو مشهد
کبـر غالمپـور در بهمـن مـاه سـال ۱۳۲۱ در  مرحـوم علی ا کبـر غالمپـور  مرحـوم علی ا
کسـب خـود را در سـال ۱۳۵۲ دریافت نمـود. وی با  مشـهد متولـد شـد و اولیـن پروانـه 
شـروع جنـگ تحمیلـی در جبهه هـای نبرد حـق علیه باطل حضور یافـت ودر پیروری 
اوهمچنیـن  پرداخـت،  انقـالب  آرمانهـای  از  دفـاع  بـه  )ره(  خمینـی  امـام  فرامیـن  از 
از جنـگ تحمیلـی  بـود. پـس  بـه جبهـه  مسـئول هماهنگـی واعـزام اعضـاء اتحادیـه 
کلیـه اقدامـات فرهنگی  بعنـوان رئیـس انجمـن اسـالمی و فرمانـده پایـگاه اتحادیـه در 
گفـت.  فعالیـت داشـت. وی در خردادمـاه ۱۳۹۲ بـه علـت بیمـاری دار فانـی را وداع 

گرامـی روحـش شـاد و یـادش 

اتحادیه صنف تولید پالستیک
کارخانجات ثابت الکتریک و یکی از اولین تولیدکنندگان پایه مهتابی و قطعات همردیف)ساخته شده از مواد پالستیک(  گروه  گذار  کلستانی بنیان  مرحوم حاج زکریا ثابت 
کار به شهر تهران عزیمت  درایران بود. وی درسال ۱۳۳۲ هجری شمسی در شهر گلستان طرقبه مشهد درخانواده مذهبی و متوسط دیده به جهان گشود. درسال ۱۳۵۳ برای 
کوچک با یک دستگاه تزریق پالستیک  کارگاه  کار و فعالیت به تحصیل پرداخت. سال ۱۳۵۶ به مشهد بازگشت و در یک  کرد و در شرکتی مشغول به فعالیت شد، او همزمان با 
کسب خود را دریافت نمود. پس از تاسیس اتحادیه صنف  دستی به فعالیت در زمینه صنایع روشنایی پرداخت، در سال ۱۳۶۵ از اتحادیه صنف الکتریک مشهد اولین پروانه 
کارآفرین مشغول به تولید شد و قطعات برقی را تولید نمود.  کسب دریافت نمود و در آن واحد صنفی بعنوان بهترین  تولیدکنندگان پالستیک مشهد از اتحادیه مرتبط پروانه 
که لقب بزرگ مرد صنعت برق ایران به او اختصاص یافت. حاج زکریا در تمام  کاری و اخالقی پایبند بود تا جایی  کار خود متعهد و به رعایت اصول، ضوابط  حاج زکریا نسبت به 
گرامی باد.  مراحل زندگی خود احترام و عالقه خاصی به خانواده خود و همچنین پرسنل شرکت داشت. وی در مردادماه ۱۳۹۸ دیده از جهان فروبست. روحش شاد و یادش 

کباب و حلیم پزان اتحادیه صنف چلوکباب، چلوخورشت، رستورانداران، 
شـانزدهم  در  سـلطانی  صنفـی  واحـد  متصـدی  اصـل  سـلطانی  رحمـان  مرحـوم 
کسـب و پیشـه وی بـود. او در  مردادمـاه ۱۳۲۷ متولـد شـد، آشـپزی و رسـتورانداری 
سـال ۱۳۵۵ در زمینـه آشـپزی فعالیـت داشـت. وی در بیـش از ۳۰ سـفر بـه عتبـات 
کیفیت و سـالمت غذا  کاروان و آشـپز حضور داشـته و همواره  عالیات به عنوان مدیر 
کارش بـود. وی در هفتم شـهریور ماه ۱۳۹۸ دیده  و تکریـم اربـاب رجـوع از اولویتهـای 

گرامـی از جهـان فروبسـت. روحـش 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. 

یادبود اصناف
یاد و یادبود درگذشتگان اصناف مشهد






