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پای صحبت مؤسس  
مجموعه ی شهر بازی  

کلوپ پاندا:

ارائه تسهیالت با 
شرایط سخت 

دردى از اصناف 
دوا نمى کند

ناصر عابدین زاده  از 
شرایط سخت اداره  

کسب و کارش می گوید:

تأمین هزینه هاى 
400 نفر پرسنل 

در شرایط سخت 
نبود درآمد

حال بد اصناف 
در شرایط سخت 

اقتصادى

شــمــــــــاره



دهه والیت :
طنین روح افزای  دهه 

والیت و امامت و والدت 
با سعادت حضرت 

فاطمه معصومه )س( و 
حضرت ثامن الحجج علی 

ابن موسی الرضا )ع( 
بر شیفتگان هدایت 

مبارکباد. 

والدت امام 
علی النقی(ع) : 

میالد با سعادت امام 
هادی )ع( بر عموم 

شیعیان جهان تبریک و 
تهنیت باد.

شهادت امام 
محمد باقر (ع) : 

شهادت مظلومانه 
پیشوای علم و عرفان 

امام محمد باقر )ع( 
تسلیت باد.

روز 
اهداء خون : 

نهم مرداد ماه روز 
اهدای خون، اهداء 
زندگی گرامی باد. 

روز خبرنگار:
17 مرداد ماه روز 

خبرنگار برتمامی 
تالشگران عرصه خبر و 

اطالع رسانی، مبارک و 
فرخنده باد. 

روز حمایت از 
صنایع کوچک :

21 مرداد ماه روز 
حمایت از صنایع کوچک 

گرامی باد.

والدت امام 
موسی کاظم(ع) : 

میال با سعادت هفتمین 
اختر تابناک آسمان 

امامت و والیت حضرت 
امام موسی کاظم علیه 

السالم بر شیعیان جهان 
مبارک باد.

هفته دولت : 
سالروز شهادت 

دولتمردان عمل و 
اندیشه های سبز، 

رجایی و باهنر و فرا 
رسیدن هفته دولت را 
به دولتمردان خدوم و 
خدمتگزاران جمهوری 

اسالمی تبریک و تهنیت 
عرض می نماییم.

روز پزشک: 
یکم شهریور زادروز 

حکیم ابوعلی سینا، 
بزرگ دانشمند و طبیب 

برجسته ی ایرانی 
و روز پزشک را به 

جامعه ی پزشکان میهن 
اسالمی تبریک و تهنیت 

عرض می نماییم. 

هفته 
دفاع مقدس: 

دفاع مقدس صحنه 
درس دفاع از هویت 

ملی و آرمانهاست. 
هفته دفاع مقدس 

گرامی باد.
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۲۰

۶

ارائه تسهیالت با شرایط سخت 
دردی از اصناف دوا نمی کند

حال بد اصناف
در گرانی بازار

۲۶

آوار کرونا صاحبان تاالرهای پذیرایی را 
به مرز ورشکستگی رساند

اگر زحمات شما ) خبرنگاران ( نباشد، این لحظه ها هرگز 
ماندگار نمی شود. شما آن را حفظ می کنید و در اختیار 

افکار مردم قرار می دهید. بدون این دوربین ها، قلم ها و 
دلسوزی های شما برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این 

کارهای ما مثل یک چیزهای تثبیت نشده است.

فکر این نباشیم که خودمان شخصیت پیدا کنیم ، مقاصد 
وقتی که عالی شد، زحمتهای در راه آن مقصد، باید در نظر 

انسان نباشد 
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فقط  سخت  اقتصادی  شرایط  در  اصناف  بد  حال 
باشد،  نمی  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  مختص 
شکی نیست که این ویروس به شدت آسیب های 
جدی و جبران ناپذیری را به بدنه ی اصناف وارد 

کرد. 
مقاطع  در  اقتصادی  غیرمنصفانه  های  تحریم  اما 
کرونا  از  قبل  تا  که  بود  مواردی  جمله  از  مختلف 
حیات  ی  ادامه  برای  مبارزه  به  وادار  را  اصناف 
کرد، شرایط دشوار اقتصادی و تاثیر قیمت ارز بر 
روی کاال ها، تهیه ی مواد اولیه و بسیاری مسائل و 
مشکالت دیگر تاب و توان اصناف را از کف ربوده 

بود.
این  در  و  شد  برعلت  مزید  کرونا  ظهورویروس  اما 
را  فراوانی  مشکالت  اقتصادی  حساس  مقطع 
برای همه ی فعاالن اقتصادی به ویژه بخش های 
چالش  این  از  عبور  برای  تردید  بدون  بارآورد،  به  اصناف   مختلف 
مسئوالن  همراهی  و  همدلی  با  باید  اجتماعی  و  اقتصادی  عظیم 

سازمانها و ارگانهای تأثیر گذار چاره ای اندیشیده شود.
به همین جهت در مواجهه با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی 
نیاز  رفع  برای  مطمئن  روشی  داخلی  توان  بر  تکیه  بین المللی، 

داخلی است و در این میان، اصناف جایگاه ویژه ای دارند. 
عالوه بر این، دشواری در یافتن شغل و ایجاد کسب و کار به دالیل 
با  شغل  ایجاد  سهولت  مقابل  در  و  بین المللی  و  اقتصادی  مختلف 
سرمایه گذاری کم در اصناف نیز منجر به افزایش میل جامعه بیکار 

به مشاغل صنفی شده است. 
«جهش تولید» که مورد تاکید مقام معظم رهبری است هم بی توجه 

به تولیدات صنفی امری غیر ممکن است. 
بنابراین اصناف نه تنها در تامین و توزیع کاال جایگاهی ویژه دارند 
بلکه در اشتغال زایی ارزان و تولید نیز نقشی پر رنگ داشته و اقتصاد 
غیر  نیز  آینده  در  گذشته،  سال های  همچون  اصناف،  منهای  ایران 

قابل تصور است. 
از این رو تقویت نهادهای صنفی الزمه رونق اقتصادی خواهد بود. 
کارآمدترین،  بزرگترین،  از  یکی  به  نسبت  اهتمام  و  توجه  ضرورت 
مرز  این  اجتماعی  گروه های  وفادارترین  و  فعال ترین  شریف ترین، 

توجه به نهادهاى صنفى
راه برون رفت از مشکالت اقتصادى

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئيس  اتاق اصناف مشهد
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اجرای  در  پول  المللی  بین  صندوق  بینی  پیش 
شیوع  پی  در  اجتماعی  فاصله  گذاری  سیاست 
تبعات   با  همراه   98 ماه  اسفند  از  کرونا  ویروس 
جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت 
سال  در  درصدی  منفی 6  رکود  تحمل  سبب  نفت 
2۰2۰ شده است، به گفته اقتصادانان الگوی فعلی 
اقتصاد ایران ضد تولید و غیرضروری ارزیابی شده 
است، تحریم های ظالمانه و نامناسب بودن محیط 
های  دهه  در  جهانی  اقتصاد  رکود  کاردر  و  کسب 
برجای  اصناف  و  بازار  برای  را  خوشی  روزگار  قبل 
نگذاشته است . از طرفی شیوع ویروس کرونا مزید 
برعلت همه مشکالت گشته وهمه فعالیت ها تحت 
تاثیر این بیماری شرایط عادی خود را از دست داده 
و با تغییرات زیاددر سبک زندگی اجتماعی و اثر آن 
از همه سطوح مواجه گشته است  به کیفیت کاری 
مصداق هر سال که بگذرد گوئیم دریغ از پارسال زبان حال کسبه و حال 
و روز مصیبت بار بازار است .اصناف با وجود همه مشکالت اقتصادی ، 
سیاسی و اجتماعی هنوز هم از پیش قراوالن عرصه اقتصادی درموقع 
بحران های کشور و متعهد به اعتقادات دینی و مذهبی هستند.  تعطیلی 
نیروهای  تعدیل  موجب  سو  ازیک  که  تولیدی  و  صنفی  های  واحد 
کارگری، بیکاری و شرمندگی کسبه و از سوی دیگر متضرر شدن اصناف 
را در برداشته  در واقع دستاورد بی مهری وعده های تو خالی دولت بوده 
است . در شرایط بحرانی روند جهش نرخ ارز و عدم توجیه اقتصادی در 
سرمایه گذاری در کسب وکار، تولید وفعالیت در زمینه تولید توسعه ای و 

مولد در کشور را غیرممکن و باتورم  مزمن روبرو ساخته است . 
چالش امروزاقتصاد بیماری اقتصادی ناشی از خروج سرمایه های بازار 
از حوزه کسب و کار و گردش سرمایه در بخش غیرمولد و مشاغل کاذب 
دالل بازی و زد وبندها و در آمد های باد آورده می باشد که گریبانگیر 
اقتصاد ملی و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه شده است که در ادامه 

این روند رمقی برجان اصناف باقی نخواهد گذاشت، 
رکود مستمر صدمه دیدن تقسیم کار اجتماعی و توقف گردش کاری 
از  رهایی  و  مشکالت  از  رفت  برون  نسخه  ماجراست.  این  محصول 
اقتصاد سیاست زده، امروز کشور، اقتصاد مقاومتی و مردم نهاد است 
انقالب  معظم  رهبر  ازمنویات  گیری  بهره  با  تولید  جهش  درسال  که 
باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد، هرچند که عزم و اراده ای از 
سوی دولت در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، فرهنگ سازی و تقویت 
ساختارها دراین سالها در حوزه بازار و اصناف در عملکرد دولت دیده 
نشده است،  ولی اصناف با اعتماد به نفس و تقویت ساختارها و انجام 
فعالیتهای زیر بنایی در کنارهم با اعتماد به نفس و تحمل مشکالت در 
تقویت ساختارها، مقاوم سازی و ایجاد اشتغال در گستره فعالیت های 
صنفی در درمان اقتصاد کرونائی نقش مولد واثرگذار خود را در اقتصاد 

جامعه ،پایبندی و التزام به نظام ایفا خواهند کرد .

حال بد اصناف 
در اقتصاد کرونائى

یادداشت سردبیریادداشت مدیرمسئول

●    

دکتر هادی مخملی
سردبير

احساس  دیگری  زمان  هر  از  بیش  اصناف  مجموعه  یعنی  بوم،  و 
می شود. 

ارزش افزوده،  تولید،  پایدار،  اشتغال  ایجاد  در  برنامه ریزی  لذا 
نیازمند  اصناف  سوی  از   ... و  تولید  جهش  ملی،  ناخالص  تولید 
همکاری بیشتر دولت و مجلس با اتاق اصناف ایران است. اصالح 
قانون نظام صنفی آن چنان که از سوی اصناف پیشنهاد شده است 
کاهش  و  تسهیالت  بخش  در  اصناف  به  توجه  و  مجلس  سوی  از 
نظر  در  باید  که  است  راهکارهایی  دولت  سوی  از   .... و  مالیات 

گرفته شود. 
اما برنامه ریزی کامل و جامع در این بخش به اینجا ختم نمی شود. 
بتوان  تا  جست  راستا  این  در  را  جامعی  راهکارهای  باید  بلکه 
اقتصادی  تحریم های  خنثی سازی  در  اصناف  عظیم  ظرفیت  از 
این  حساس،  برهه  این  در  ساخت.  فرصت  تهدیدها  از  و  استفاده 
تولید،  از  کمتر  سرمایه  با  می توانند  که  هستند  صنفی  واحدهای 
با  که  مختلفی  جلسات  در  ایران  اصناف  اتاق  که  کنند  حمایت 
برای  اجرایی  و  مدون  برنامه  با  دارد  تصمیم گیران  و  کارشناسان 
جهش تولید و رفع موانع کسب و کار بر این امر همواره تاکید دارد.
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حال خوب اصناف
در گرانى بازار

بــد

کسب و کار

حال خوب اصنافحال خوب اصناف

گرانی عمومًا به معنی افزایش غیرمتناسب سطح 
روند  و  می شود  گرفته  نظر  در  ها  قیمت  عمومی 
در  را  بازار  در  قیمت ها  افزایش  نامنظم  و  فزاینده 

پی دارد.
جمله  از  مصرفی  و  اساسی  اقالم  در  گرانی 
آثار و تبعاتی مثبت  پدیده هایی است که می تواند 
داشته  دنبال  به  مختلف  های  گروه  برای  منفی  و 
به  اثر آن توزیعی است به نحوی  باشد و مهم ترین 

های  دهک  خصوص  به  جامعه  طبقات  اکثر  ضرر 
حقوق بگیر  و  کم درآمد  یا  فقیر  گروه های  و  زیرین 
حوزه  این  دالالن  و  سودجویان  نفع  وبه  است 
دارای  افراد  به  گرانی  دیگر  عبارت  به  باشد.  می 
درآمدهای پولی ثابت، ضرر می رساند و از قدرت 

خرید آنان می کاهد.
گذشته  های  سال  نظیر  نیز  امسال  ایران  مردم 
کاالهای  قیمت  افزایش  و  گرانی  با  را  نو  سال 

اند.  کرده  آغاز  غذایی  مواد  خصوص  به  اساسی 
ماه  شش  در  مصرفی  اجناس  قیمت  افزایش 
و  شیوع  که  گرفت  صورت  شرایطی  در  گذشته 
همه گیری  ویروس  کرونا در جهان و به تبع آن در 
کشور ایران، تعطیلی بسیاری از کسب وکارها  در 
بازار و بیکاری برخی از آحاد جامعه و سرپرستان 
علت  بر  مزید  نیز  خود  که  داشته  پی  در  را  خانوار 
شد تا گرانی بیشتراز پیش محسوس گردد و سطح 

●    

سید جمال کاظمی
دبير اجرا�� اتاق اصناف مشهد

●    

میالد نمایان  |  دانشجوی دکترا
واحد تحقيق و توسعه اتاق اصناف مشهد

●    

مهندس خسرو برزشی
واحد تحقيق و توسعه اتاق اصناف مشهد
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زندگی و رفاه جامعه کاهش یابد.
مساله  ها  سال  این  طول  در  بیکاری  و  گرانی 
پایین  های  دهک  خصوصا  مردم  بر  که  نبوده  ای 
و  با پوست  بلکه همواره  باشد  پنهان مانده  جامعه 
گوشت خود گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها را 

لمس کرده و به این وضعیت عادت کرده اند.
اعالم  دولت  سوی  از  همواره  سال  چند  این  در 
افزایش  با  مقابله  برای  هایی  طرح  که  است  شده 

همچنین  است  شده  آماده  اساسی  اقالم  قیمت 
تشکیل  راستا  این  در  نیز  ستادهایی  و  کارگروه 
روزانه  و  ماهانه  بلکه  ساله  هر  که  درحالی  شد.  
شاهد افزایش قیمت بوده ایم. زمانی که دولت و 
ارگانها وسازمان های وابسته به دولت، نظیر ایران 
خودرو، سایپا، شهرداری ، تامین اجتماعی دست 
به افزایش قیمت ها و نرخ ها می زنند چه انتظاری 

از بخش خصوصی می توان داشت.
بخش  طرف  از  قیمت  افزایش  دیگر  سویی  از 
دولتی و خصوصی در شرایطی صورت می پذیرد 
که ارزش پول ملی کشور هر روز به دالیلی کاهش 
ثابت  درآمدشان  که  مردم  حال  به  فکری  و  یافته 
بر اساس اعالم مرکز  و حتی کم شده نمی شود. 
آمار و با احتساب تورم سال 1399 حداقل حقوق  
کارگری متاهل با مزایا و سنوات 2۷.939.69۰ 
ریال است اما حداقل درآمد ماهانه مورد نیاز برای 
های  هزینه  تامین  منظور  به  شهری  خانوار  یک 
درمان  و  بهداشت  نقل،  و  حمل  خوراک،  مسکن، 

و ... ۴1.1۰5.62۰ ریال می باشد.
در این بین همچون گذشته انگشت اتهام به سمت 
اصناف و بازارایان است و بیان می شود که اصناف 
و واحدهای صنفی در زمینۀ تنظیم قیمت ها نقش 
کلیدی بر عهده داشته و  اتحادیه های صنفی باید 
واحدهای صنفی زیر مجموعۀ خود را کنترل  کنند 
و نگذارند برخی سوءاستفاده ها صورت بپذیرد.  تا 
جیب های خود را پر کنند و یا جنس ها را احتکار 
کنند، گران بفروشند و با دادن اطالعات غلط به 
قیمت  از  گرانتر  برابر  چند  را  خود  جنس  مشتری 

واقعی به مردم بفروشند
گرانی  اصلی  دلیل  و  است  چنین  واقعیت  آیا  اما   
یعنی  باشند؛  می  اصناف 
بازاریان و صنوف در این شرایط 
نسبت  بهتری  وضعیت  گرانی 
یا  اند،  کرده  پیدا  گذشته  به 
توزیع  زنجیره  کل  به  باید  اینکه 
به  نگاهی  و  داشت  توجه  اقالم 
حلقه های پیشین تاثیر گذار در 
قیمت اقالم اساسی خوراکی و 
ببنیم  تا  بیاندازیم  خوراکی  غیر 
نوسان  در  تاثیری  چه  اصناف 
سایر  و  گذاشته  کاالها  قیمت 
تاثیری  چه  ها  ارگان  و  نهادها 
در این گرانی داشته اند زیرا هر 
مرتبط  بازار  و  اصناف  به  فقط  نمی توان  را  گرانی 

دانست.
بین  که  گرفت  نظر  در  باید  هم  را  نکته  این  البته 
در  دارد.  وجود  تفاوت  فروشی  گران  و  گرانی 
دارند  عهده  بر  اصناف  را  نقش  کمترین  گرانی 
ولی در موضوع گران فروشی اتحادیه ها وتشکل 
های صنفی تاکنون با توجه به ابزار و ظرفیت های 
و  نموده  برخورد  متخلف  افراد  با  موجود  قانونی 

برای آنان تشکیل پرونده کرده اند.
روز  نرخ  اساس  بر  مصرفی  کاالهای  و  اقالم  اکثر 
درج شده  آن  روی  بر  قیمت  و  می شوند  محاسبه 
اساس  بر  و  هستند  واسطه  فقط  اصناف  است، 
می کنند  عرضه  مردم  به  را  کاال  درج شده  قیمت 
اگر قرار بر کاهش قیمت است باید از سوی واحد 
کاال  توزیع  و  تامین  پیشین  های  حلقه  و  تولیدی 

صورت گیرد نه اصناف.
است  مشخص شده  کاماًل  صنفی  نظام  در  سودها 
از  می تواند  مشخصی  سقف  تا  فروشنده  هر  و 
مشتری سود بگیرد و ستاد تنظیم بازار و سازمان 
حمایت از مصرف کننده، نقش قیمت گذاری دارد 
این  ابالغ می کند در  به واحدهای صنفی  را  آن  و 
میان واحد صنفی نمی تواند گران تر از آن چیزی 

که مصوب شده است بفروشد.
قیمت   نوسان  بررسی  به  ابتدا  راستا  این  در 
یعنی  گذشته  ماهه  شش  دوره  در  اساسی  اقالم 
تا   1398 اسفند  در  کرونا  اول  موج  گیری  اوج  با 
ایم.  پرداخته   1399 مرداد  یعنی  دوم  موج  پایان 
و  صنفی  واحدهای  و  ها  اتحادیه  وضعیت  سپس 
بازه  این  طی  شده  منقضی  پروانه  تعداد  تغییرات 
زمانی در چهار بخش تولیدی، توزیعی ، خدماتی 
در  ایم،  داده  قرار  ارزیابی  مورد  فنی   خدمات  و 
شش  در  اصناف  مشکالت  و  ها  چالش  به  نهایت 
را  ها  آن  و  رسیده  گذشته  سالیان  همچنین  و  ماه 
مورد بررسی قرار می دهیم. چه در حوزه تولیدی 
و خدمات فنی و چه در حوزه توزیعی و خدماتی، 
را  مختلف  صنوف  سال  سالیان  که  مشکالتی 
درگیر خود نموده و تا هم اکنون نیز ادامه داشته 
ولی  شده،  تکرار  مشکالت  که  سالهاست  است. 
صورت  دخیل  های  ارگان  سوی  از  جدی  اقدام 
بازار  بر  گذشته  سال  از  که  رکودی  گیرد.  نمی 
حاکم شده بود که بر کاهش سطح فروش اصناف 
تاثیر گذاشت، از طرفی در اواخر سال گذشته نیز 
چرخه  بر  منفی  بسیار  تاثیر  کرونا  ویروس  شیوع 
این  مشکالت  و  نهاد  بازاریان  و  اصناف  اقتصادی 
گروه از جامعه را دو چندان نمود. شاید بیان این 
مشکالت برای بسیاری، تکراری باشد، ولی تکرار 
از  خالی  گفتار  این  در  مشکالت  این  یادآوری  و 
لطف نیست، شاید بتوان امیدی به حل و فصل آن 
ها در آینده نزدیک داشته باشیم.  در انتهای این 
گفتار می خواهیم به این نتیجه برسیم که آیا تمام 
خصوص  به  و  اخیر  سال  چند  های  گرانی  دالیل 
بازاریان  و  اصناف  جانب  از  گذشته   ماه  شش 
تصمیمات  و  ها  سازمان  ها،  ارگان  یا  است  بوده 
تاثیر  موضوع  این  بر  نیز  شده  کارشناسی  غیر 
است  وضعیت  این  آن،  خروجی  که  هستند  گذار 
اینکه  بر  عالوه  و  هستیم  آن  شاهد  اکنون  هم  که 
دیده  آسیب  آمده  وجود  به  شرایط  از  بازار  خود 
است، سردرگمی ارکان حکومت بر کنترل بازار و 
مدیریت آن نیز مشکالت را دوچندان نموده است.

کسب و کار

اگر قرار بر کاهش قیمت است باید از »
سوی واحد تولیدی و حلقه های پیشین 

تامین و توزیع کاال صورت گیرد نه 
«اصناف
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طوری که در مجموع 26 درصد طی این دو ماه )16.5 درصد در تیر 
ماه و 9.5 درصد در مرداد ماه(  بوده است. به این ترتیب برای اولین 
ایران محاسبه شده  آمار  از سوی مرکز  بار تورم دهک های درآمدی 
و آمار حاکی از آن است که فشار تورمی بر دهک های پایین جامعه 
بیشتر شده است. و با در نظر گرفتن این روند به همراه شروع موج 

سوم ویروس کرونا احتمال کاهش قیمت ها بعید می باشد.

کسب و کار

قیمت اقالم اساسی:
جامعه  آن  اعضای  آسایش  و  رفاه  تامین  امروز  جامعه  و  جهان  در 
حاکمان  اجتماعی  و  اقتصادی  های  سیاست  اصلی  اهداف  از  یکی 
بر روی قیمت کاالهای اساسی  و نظارت  و مسئولین است. کنترل 
از همین سیاست ها است.  كاالي  این کاالها یکی  و تعدیل قیمت 
اساسي تنها شامل مواد خوراكي نمي شود و مواد مهم واستراتژیك 
در  نیز  دیگر  مهم  اقالم  سایر  و  فوالد  خودرو،   الستیک  بنزین،  مانند 
زندگي امروز جامعه ایران وكشورهاي دیگر، كاالي اساسي ارزیابي 
قبیل  این  ساالنه  مصرف  كه  شود  اشاره  نكته  این  به  باید   شود  مي 
كاالها  در ایران حدود چند صد میلیون تن است که این مقدار نشان 

دهنده اهمیت این اقالم است.
از  یکی  مثابه  به  همیشه  آن  تغییرات  و  اساسی  اقالم  قیمت  مقوله 
از  بخشی  ها  قیمت  تغییرات  است.  بوده  اقتصادی،  مهم  مسایل 
را  ایران  جمله  از  توسعه،  حال  در  های  کشور  اقتصادی  واقعیت 
تشکیل میدهد اما روند افزایشی قیمت ها و تورم در چند سال اخیر  
به ویژه در ماه گذشته و با شیوع ویروس کرونا به شدت افزایش یافته 

است.
تورم از جمله چالش هایی است که همواره پیش روی دولت ها در 
اقتصاد ایران قرار داشته است. این پدیده که با رشد مستمر سطح 
عمومی قیمت ها  و نه افزایش یکباره قیمت ها شناخته می شود که 
توأم با پیامدهای ناگواری است، از آن جمله می توان به توزیع مجدد 
درآمد به نفع صاحبان دارائی و به زیان مزد و حقوق بگیران، کاهش 
 ، ثابت(  درآمد  دارای  افراد  خصوص  )به  جامعه  افراد  خرید  قدرت 
افزایش نارضایتی عمومی و در موارد حاد به بی ثباتی سیاسی کشور 
اشاره کرد. اما یکی از اصلی ترین و مهم ترین زیان های اقتصادی 

ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار آن در دوره های آتی است.
نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت عدم اطمینان و بی  ثباتی 
در قیمت ها را به وجود می آورد و از این طریق همواره  سبب تغییرات 
از  معیاری  عنوان  به  تورم  نوسان  می شود.  اقتصادی  تصمیمات  در 
نااطمینانی تورم یکی از عوامل تعیین کننده تکرار تغییرات قیمتی 

در سطح خرده فروشی می باشد. 
و  خوراکی  اساسی  اقالم  قیمت  نشیب  و  فراز  روند  راستا  همین  در 
غیر خوراکی را  به طور تصادفی چه از نظر گروه کاالیی و چه از نظر 
برند کاال در نظر گرفته  ایم این قیمت ها مربوط به شش ماه گذشته 
یعنی  کشور   در  دوم  موج  پایان  تا  کرونا  ویروس  شیوع  اول  موج  از 
اسفند 1398 تا مرداد 1399میباشند که هر کدام از این اقالم به 

طور جداگانه در نمودارهای زیر قابل مشاهده هستند. 
در هر یک از اشکال زیر قیمت اول دوره یعنی اسفند 1398 با قیمت 
پایان دوره شش ماه یعنی مرداد 1399  نشان داده و مقایسه شده 
است . همچنین روند نوسان قیمت مربوط به هر یک از این شش ماه 
نیز به همراه بیشترین نوسان قابل مشاهده می باشد. امیدواریم تا 
داده های زیر بتواند دید بهتری از وضعیت  قیمت بازار اقالم اساسی 

به خوانندگان دهد.
با نگاهی به گزارش قیمت ها در شش ماه گذشته، می بینیم که تیر و 
مرداد، گران ترین ماه سال بوده  اند؛ به طوری که بیشتر این افزایش 
به  است  بوده  پایانی  ماه  دو  در  و  خوراکی  اساسی  اقالم  در  قیمت 
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میوه:
پرتقال  میوه،  گروه   در  خرده فروشی  قیمت  زیر  های  شکل  توجه  با 
محصول داخل با 121.۷ درصد افزایش)68.۷93  ریال در اسفند 
98 به 199.6۰۴ ریال در مرداد 99( بیشترین افزایش قیمت چه در 
این گروه و چه در سایر گروه ها مواجه بوده است که تنها در بازه زمانی 
 . افزایش قیمت روبه رو بوده است  با ۴3.۷ درصد  تا مرداد 99  تیر 
سیب درختی زرد با 6۰.5 درصد افزایش قیمت )۷8.6۰2  ریال در 
اسفند 98 به 133.9۷3 در مرداد( رو به رو بوده است، همچنین در 
بازه زمانی فروردین تا اردیبهشت 99   2۷.5 درصد افزایش قیمت 
داشته است . موز با 11.5 درصد افزایش قیمت ) 166.3۰9 ریال 
است،  بوده  رو  به  رو  مرداد(  در  ریال   1۷3.8۰۷ به   98 اسفند  در 
همچنین در بازه زمانی تیر تا مرداد 99 ،  21 درصد افزایش قیمت 

داشته است .

گوشت:
با توجه شکل های زیر قیمت خرده فروشی در گروه  گوشت، مرغ 
ماشینی با ۴۰.6 درصد افزایش)128.959ریال در اسفند 98 
به 1۷9.529 ریال در مرداد 99( بیشترین افزایش قیمت در این 
گروه مواجه بوده است که تنها در بازه زمانی خرداد تا تیر 99 با 

39.2 درصد افزایش قیمت روبه رو بوده است .
گوشت گوسفند با 9.۴ درصد افزایش قیمت )9۴1.628 ریال در 
است،  بوده  رو  به  رو  مرداد(  در  ریال   1.۰33.۷38 به   98 اسفند 
درصد   6.5    99 فروردین  تا   98 اسفند  زمانی  بازه  در  همچنین 
درصد   6.5 با  گوساله  یا  گاو  . گوشت  افزایش قیمت داشته است 
 8۷2.2۴2 به   98 اسفند  در  ریال   818.8۴6  ( قیمت  افزایش 
ریال در مرداد( رو به رو بوده است، همچنین در بازه زمانی تیر تا 

مرداد 99 ،  ۴ درصد افزایش قیمت داشته است .

کسب و کارکسب و کار
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لبنیات و تخم مرغ:
در  خرده فروشی  قیمت  زیر  های  شکل  توجه  با 
با  ماشینی  مرغ  تخم  مرغ،  تخم  و  لبنیات  گروه  
در  ریال  افزایش)1۰۷.963  درصد    31.8
اسفند 98 به 13۷.2۷5 ریال در مرداد 99( 
مواجه  گروه  این  در  قیمت  افزایش  بیشترین 
تیر  تا  خرداد  زمانی  بازه  در  تنها  که  است  بوده 
99 با ۴1.8 درصد افزایش قیمت روبه رو بوده 

است .
ماست پاستوریزه  با 21.۴ درصد افزایش قیمت 
 95.213 به   98 اسفند  در  ریال   ۷۷.۴3۷(
ریال در مرداد( رو به رو بوده است، همچنین در 
بازه زمانی تیر تا مرداد 8.8 درصد افزایش قیمت 

داشته است .
درصد   2۰.3 با  پاستوریزه  ایرانی  پنیر 
 98 اسفند  )11۰.۴31در  قیمت  افزایش 
است،  بوده  رو  به  رو  مرداد(  در  به13۴.۴31 
همچنین در بازه زمانی تیر تا مرداد 99   12.6 
شیر   . است  داشته  قیمت  افزایش  درصد 
قیمت  افزایش  درصد  د1۷.1  با  پاستوریزه 
  ۷2.165 به   98 اسفند  در  ریال   61.232(
همچنین  است،  بوده  رو  به  رو  مرداد(  در  ریال 
درصد   1۰.8    99 مرداد  تا  تیر  زمانی  بازه  در 

افزایش قیمت داشته است .
افزایش  درصد    3.9 با   پاستوریزه  کره 
به   98 اسفند  در  ریال   ۴6.8۰8( قیمت 
است،  بوده  رو  به  رو  مرداد(  در  ریال   ۴8.66۴
 99 تیر   تا  خرداد  زمانی  بازه  در  همچنین 
است. داشته  قیمت  افزایش  1.۷درصد    ،

صیفی  جات:
بـا توجـه شـکل های زیـر قیمت خرده فروشـی در گـروه  صیفی جـات، وضعیت نسـبت به 
سـایر گـروه هـا بهتر می باشـد بـه طوری که پیـاز با ۷2 درصـد کاهـش )85.16۴  ریال 
در اسـفند 98 بـه 33.513 در مـرداد 99( بیشـترین کاهـش قیمـت  هـم در ایـن گـروه 
و هـم در مقایسـه بـا سـایر گـروه هـا  مواجـه بـوده اسـت امـا در بـازه زمانـی اسـفند 98 تـا 

فروردیـن 99 بـا 1۷.3 درصـد افزایـش قیمت داشـته اسـت .
بـه   98 اسـفند  در  ریـال    ۴۷.3۷1( قیمـت  کاهـش  درصـد   1۴ بـا  فرنگـی  گوجـه 
3۷.31۰ در مـرداد 99( مواجـه بـوده اسـت امـا در بـازه زمانـی اسـفند 98 تـا فروردین 

افزایـش قیمـت داشـته اسـت . بـا 35.۴درصـد   99
سـیب زمینی با 11 درصد کاهش قیمت )۴۷.11۷  ریال در اسـفند 98 به 39.9۷۷ 
ریـال در مـرداد 99( مواجـه بـوده اسـت امـا در بازه زمانی اسـفند 98 تـا فروردین 99 با 

23.6 درصد افزایش قیمت داشـته اسـت.
در  ریـال   5۷.55۰ بـه   98 اسـفند  در  ریـال  افزایـش)۴9.۴56  درصـد   19 بـا  خیـار 
مـرداد 99( بیشـترین افزایـش قیمـت ایـن گـروه مواجـه بـوده اسـت کـه تنهـا در بـازه 
زمانـی اسـفند 98 تـا فروردیـن 99 بـا 1۴.5 درصد افزایـش قیمت روبه رو بوده اسـت .

ماهنامه اتاق اصناف مشهد
مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۹ کسب و کار1۰
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حبوبات:
لوبیا چیتی با ۴5.۷ درصد افزایش قیمت )18۰.۴8۷ ریال  در 
است،  بوده  رو  به  رو  مرداد(  در  ریال   2۷5.539 به   98 اسفند 
همچنین در بازه زمانی فروردین تا اردیبهشت 99   2۴.9 درصد 

افزایش قیمت داشته است .
اسفند  در  ریال   122.۰18( قیمت  افزایش  درصد   ۷2 با  عدس 
98 به 232.3۷3 ریال در مرداد( رو به رو بوده است، همچنین 
در بازه زمانی فروردین تا اردیبهشت 99 ،  3۷.۴  درصد افزایش 

قیمت داشته است.

کسب و کار
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برنج:
برنج خارجی درجه یک با 66.8 درصد افزایش قیمت )9۷.192 
ریال  در اسفند 98 به 181.331 ریال در مرداد( رو به رو بوده 
است، همچنین در بازه زمانی فروردین تا اردیبهشت 99   18.2 

درصد افزایش قیمت داشته است .
برنج ایرانی درجه یک با 13.۴ درصد افزایش قیمت )236.8۴6 
ریال در اسفند 98 به 2۷۰.۴81 ریال در مرداد( رو به رو بوده 
است، همچنین در بازه زمانی فروردین تا اردیبهشت 99 ،  18.2  

درصد افزایش قیمت داشته است.

سایر اقالم:
اسفند 98  در  ریال     65.۷32( قیمت  افزایش  درصد  با 33.3  شکر 
بازه  در  همچنین  است،  بوده  رو  به  رو  مرداد(  در  ریال   9۰.6۷8 به 
زمانی اسفند تا فروردین 99   9.۴  درصد افزایش قیمت داشته است .
قند با 3۰.9 درصد افزایش قیمت )۷9.۴۰2 ریال در اسفند 98 
به 1۰۷.191 ریال در مرداد( رو به رو بوده است، همچنین در بازه 
زمانی فروردین تا اردیبهشت  99 ،  8 درصد افزایش قیمت داشته 

است.

کسب و کار
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پدیـده ای  تـورم  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  مـردم  اکثـر 
اسـت کـه بایـد آن را مهار کـرد اما برداشـت عامه 
از اثـرات نامسـاعد تـورم دقیـق نیسـت هنگامـی 
کـه اقتصاددانـان بـه تـورم و اثـر نامسـاعد آن بـر 
اقتصـاد می پردازنـد بـه جنبـه  هـای خاصـی کـه 
ممکـن اسـت از نـگاه افـراد غیرمتخصـص پنهان 

باشـد توجه دارند یکـی از این 
کشـورمان  در  کـه  جنبه هـا 
گرفتـه  قـرار  غفلـت  مـورد 

اسـت.
در این راستا در بخش بعدی 
های  داده  از  تحلیلی  جدول 
مربوط به قیمت  اقالم کاالی 
)اسفند  ماه  شش  در  اساسی 
به  که   )99 مرداد  تا    98
انتخاب  تصادفی  صورت 
می  مشاهده  قابل  اند،  شده 
باشد. در این جدول متوسط 
قیمت کاال در طول شش ماه 
شیوع  اول  موج  از  گذشته 
موج  پایان  تا  کرونا  ویروس 
قیمت  نوسان  کشور،  در  دوم 
ابتدا به انتهای دوره شش ماه 
قیمت  کمترین  و  بیشترین   ،

و  جهش  بیشترین  و  دوره  این  های  ماه  طی  کاال 
افت قیمت کاال در طول یک ماه نسبت به ماه های 

دیگر بررسی شده است.
با توجه به این جدول گوجه فرنگی 1۴.1درصد، 
کاهش  درصد   ۷2 پیاز  و  11درصد  زمینی  سیب 
طی  99در  مرداد   تا   98 اسفند  ماه  از  را  قیمت 
 ، اند  کرده   تجربه  ماهه  شش 
افزایش  روند  با  اقالم  سایر  اما 
ماه  شش  این  طی  در  قیمت 
قابل  نکته  اند.  بوده   رو  به  رو 
توجه  ای که در این جدول قابل 
نوسانات  باشد  می   مشاهده 
بسیار زیاد قیمت اکثر کاالها در 
به طوری  و مرداد 99 است  تیر 
در  ها  کاال  قیمت  بیشترین  که 
بیشترین  همچنین  دوره  طی 
جهش قیمت  کاال در طول یک 
ماه نسبت به سایر ماه ها در اکثر 
اقالم اساسی در این بازه زمانی 
پیشنهاد  که  است  افتاده  اتفاق 
و  بیشتر  های  بررسی  میشود 
ریشه  و  علت  درباره  تری   دقیق 
توسط  ها  قیمت  تغییر  این 

کارشناسان صورت گیرد.

کسب و کار

ترکیب و همزمانی »
قیمت قابل توجه 

غذا با افزایش 
چشمگیر در نوسان 

قیمت آن ممکن 
است اثرات رفاهی 

بزرگ به ویژه بر 
روی خانوارهای کم 
«درآمد داشته باشد

چای خارجی بسته ای با 12.6 درصد افزایش 
به   98 اسفند  در  ریال    586.62۷( قیمت 
663.8۰8 ریال در مرداد( رو به رو بوده است، 
همچنین در بازه زمانی تیر تا مرداد 99   3.9 

درصد افزایش قیمت داشته است .
قیمت  افزایش  درصد    ۷.2 با  مایع  روغن 
 93.۰۷5 به   98 اسفند  در  ریال   86.۷18(
در مرداد( رو به رو بوده است، همچنین در بازه 
افزایش  درصد    3.8  ،  99 مرداد  تا  تیر  زمانی 

قیمت داشته است.
افزایش  درصد   1.۴ با  فرنگی  گوجه  رب 
به   98 اسفند  در  ریال   1۷1.951( قیمت 
1۷۴.512 ریال در مرداد( رو به رو بوده است، 
همچنین در بازه زمانی تیر تا مرداد 99 ،  1.2 

درصد افزایش قیمت داشته است.
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جدول بررسی تغییرات قیمت اقالم اساسی از اسفند 98 تا مرداد 1399

ردیف

 اقالم 
اساسی

 میانگین 
قیمت طی 

6 ماه 

 نوسان 
 قیمت ابتدا 

 به انتهای 
دوره

بیشترین و کمترین قیمت کاال طی 6 ماه
بیشترین جهش و افت قیمت کاال  در طول یک ماه نسبت به 

ماه های دیگر

بیشترین کاهشبیشترین افزایشکمترین قیمتبیشترین قیمت

ماه
 مبلغ

 ماه)ریال(
 مبلغ

ماه)ریال(
 مقدار 

ماه)درصد(
 مقدار 

)درصد(

--4.5اردیبهشت236.84699اسفند 270.48198مرداد 99%253.57013.4برنج ایرانی1

--18.2تیر 97.19299اسفند 181.33198مرداد 99%134.11466.8برنج خارجی2

--6.5اسفند 941.62898اسفند 1.033.73898مرداد 99%988.6349.4گوشت گوسفند3

0.1اردیبهشت499اسفند 818.84698اسفند 872.24298مرداد 99%842.5576.5گوشت گاو 4

9.9اردیبهشت39.299تیر 110.57099اردیبهشت179.52999مرداد 99%138.66440.6مرغ ماشینی5

--10.8مرداد 61.23299اسفند 72.16598مرداد 99%63.97317.1شیر پاستوریزه6

7
ماست 

پاستوریزه
--8.8مرداد 50.15199اردیبهشت95.21399مرداد 78.32321.4%99

--12.6مرداد 110.43199اسفند 134.13698مرداد 99%117.15420.3پنیر ایرانی 8

11مرداد 41.899تیر 107.96399اسفند 154.26098تیر 99%122.16631.8تخم مرغ 9

0.1فروردین 1.799تیر 46.76899فروردین 48.66499مرداد 99%47.4023.9کره پاستوریزه10

25.8تیر 21.099مرداد 143.59699اردیبهشت193.55199خرداد 99%176.60611.5موز11

10مرداد 27.599اردیبهشت78.60299اسفند 149.04298تیر 99%117.68860.6سیب12

--43.7مرداد 68.79399اسفند 199.60498مرداد 99%118.732121.7پرتقال 13

18.9اردیبهشت14.599فروردین 45.94299اردیبهشت57.55099مرداد 99%52.19819خیار14

29.8اسفند 35.498فروردین 37.31099مرداد 64.14099فروردین99%14.1-46.984گوجه فرنگی15

19.9خرداد 23.699فروردین 39.99799مرداد 58.24199فروردین99%11-46.833سیب زمینی16

48.2اردیبهشت17.399اسفند 32.17598تیر 86.76999فروردین99%72-52.824پیاز17

--24.9اردیبهشت180.48799اسفند 275.53998مرداد 99%239.79145.7لوبیا چیتی18

--37.4اردیبهشت122.01899اسفند 232.37398مرداد 99%191.26772.2عدس19

--3.8مرداد 86.71899اسفند 93.07598مرداد 99%88.7647.2روغن مایع20

--8.0اردیبهشت79.40299اسفند 107.19198مرداد 99%93.60430.9قند21

--9.4اسفند 65.73298اسفند 90.67898مرداد 99%78.04533.3شکر22

23
رب گوجه 

فرنگی
0.5اردیبهشت1.299مرداد 170.83799اردیبهشت174.51299مرداد 172.1451.4%99

--3.9مرداد 586.62799اسفند 663.80898مرداد 99%618.05712.6چای خارجی 24

کسب و کار
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وضعیت صنوف و اتحادیه های مشهد در ۶ ماه گذشته
به بررسی واحدهای صنفی در  از بررسی قیمت اقالم اساسی  پس 
شک  بدون  پردازیم.  می   گذشته  سال  با  آن  مقایسه  و  مشهد  شهر 
و  بازار  فعالین  از  بسیاری  دغدغه  اصناف  های  چالش  و  مشکالت 
بصورت  و  مناسب  ریزی  برنامه   با  بایستی  که  باشد  می  مسئولین 
معضالت  این  فصل  و  حل  به  نسبت  گام  به  گام 
اقدام شود. در این میان نقش تشکل ها و سازمان 
می  دیده  تر  پرنگ  پیش  از  بیش  صنفی  های 
شود و بایستی به آن توجه ویژه ای شود. اتحادیه 
نقش  دنیا  سرتاسر  در  صنفی  های  تشکل  و  ها 
کمک  و  مشاوره  ارائه  اعضاء،  همه  از  حمایتی 
و  حاکمیت  و  دولت  ارکان  به  کارشناسی  های 

کردن  اجرایی  و  کردن  پیاده 
دولت  های  سیاست  از  برخی 
ها و سایر موارد مشابه را دارند. 
و  مهمترین  گفت  بتوان  شاید 
این  تشکیل  هدف  ترین  اصلی 
حمایت  را  ها  تشکل  از  گونه 
زیر  اعضای  همه  منافع  از 
آن  دهنده  تشکیل  و  مجموعه 
حرفه و کسب و صنف در مقابل 
از  که  هایی  آسیب  و  تهدیدها 
می  وارد  آن  به  مجموعه  بیرون 

دالیل  از  یکی  ما  کشور  در  بنابراین  دانست.  شود 
با  مرتبط  صنفی  های  تشکل  و  ها  سازمان  و  ها  اتحادیه   تشکیل 
زیرمجموعه  افراد  و  اعضاء  همه  بودن  محفوظ  و  مصونیت  اصناف، 
آن صنف و کسب، از برخی از تهدید ها و آسیب ها و همچنین انجام 
برخی فعالیت ها و امورات مرتبط با منافع قالب اعضاء و ارائه کمک 
می  حکومتی  های  ارگان  و  دولتی  ارکان  به  نظیرش  و  کارشناسی 
باشد. بنابراین با توجه به نقش بی دلیل اصناف در جامعه و اقتصاد 

ارکان  با  اصناف  زنی  چانه  قدرت  که  است  ناپذیر  اجتناب   کشور، 
های مختلف حکومتی بایستی بیشتر تقویت گردد تا مشکالت اشاره 
آن  نهایی  منفعت  و  سود  نتیجه  در  که  برسد  ممکن  حداقل  به  شده 

برای بازار و مردم خواهد بود. 
آن  تبع  به  و  ایران  در  گذشته  دهه  چند  در  صنفی  های  واحد  تعداد 
شهر مشهد همواره با رشد تقاضا به منظور دریافت پروانه کسب در 
اصناف روبه رو بوده است اما  با توجه داده های اعالم شده از سوی 
این روند در چند ماه  ایرانیان اصناف  ایران در سامانه  اتاق اصناف 
گذشته معکوس شده است و  همانطور که در نمودار زیر مشاهده می 
شود در ماههای تیر و مرداد نه تنها  با رشد تقاضا رو به رو نبوده ایم 

بلکه با کاهش تقاضا مواجه شده  ایم  

نکته قابل تامل در این نمودار  با توجه به روند نزولی و مشکالت متعدد 
در ماه های گذشته با توجه به شیوع کرونا و چالش هایی که در بخش 
های قبلی به آنها اشاره شده اما شاهد افزایش صدور پروانه کسب در 
و  تامل  جای  خود  مورد  این  که  ایم  بوده  خرداد  و  اردیبهشت  ماههای 
مهمترین  از  یکی  که  هستند  دخیل  امر  این  در  عواملی  دارد.  بررسی 
عالی  شورای  که  مضمون  این  با  مالیاتی  مشوق  اعطای  به  مربوط  آن 
در  کارها  و  کسب  از  حمایت  هدف  با  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی 

ترکیب و همزمانی »
قیمت قابل توجه 

غذا با افزایش 
چشمگیر در 

نوسان قیمت 
آن ممکن است 

اثرات رفاهی بزرگ 
به ویژه بر روی 
خانوارهای کم 

«درآمد داشته باشد
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نیاز  عدم  بر  مبنی  ای  مصوبه  کرونا،  بیماری  مقابل 
یا  برای صدور   186 ماده  موضوع  گواهی  اخذ  به 
تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی تا پایان 
می  مشاهده  نمود.  صادر   1399 سال  ماه  خرداد 
با کمی سهولت در اعطای مجوزها، حتی  شود که 
با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی و رکودی 
و  تغییر  شاهد  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  بازار 
کسب  پروانه  صدور  و  تقاضا  در  منفی  روند  کاهش 
ادامه  در  ایم.  بوده  مشهد  شهر  های  اتحادیه  در  
مالیاتی  مشوق  پایان  و  مذکور  زمان  مدت  اتمام  با  
بسیار  شیب  با  پروانه  صدور  قبل، روند  مطابق 
و عوامل و شاخص های  نزولی گرفته  تندی حالت 
تاثیر گذار منفی و بد اقتصادی در بازار، این شیب 
نگران کننده را تندتر کرده که جای بسی تامل برای 

مسئولین امر می باشد.
اصناف  حوزه  در  کار  و  کسب  مجوز  درخواست 
به حساب  شغل  تولید  شاخص های  از  یکی  مختلف 
نشان  نیز  ابطال  یا  تمدید  عدم  چنین  هم  می آید. 
دهنده رشد منفی واحدهای صنفی و به تبع آن یکی 
از شاخص های منفی تولید شغل محسوب می شود. 
اکنون می خواهیم روند تغییرات تعداد ابطالی ها و 
به  صنفی  واحدهای  کسب  های  پروانه  تمدید  عدم 
خدماتی  و  فنی  خدمات  توزیعی،  تولیدی،  تفکیک 
را از اسفند سال 98 تا مرداد 99 بصورت ماه به ماه 
بررسی کرده و روند کاهش صدور پروانه ها را در این 

حوزه ها بیان کنیم. 
طبق نمودارهای زیر می توان دریافت که در حوزه 
توزیع در سال 99 نسبت به سال 98روند ابطالی 
نشان  خود  از  را  بیشتری  رشد  تمدید  عدم  یا  و 
داده است بویژه در اسفند 98 و همزمان با شیوه 
افتصاد کشور  و درگیر شدن شدید  ویروس کرونا 
و بازار، این شیب درصد بیشتری را نیز طی کرده 
از  ها  محدودیت  برداشتن  با  و  رفته  رفته  و  است 
سوی دولت و مشوق های اعطایی از سیرصعودی 
آن کمی کاسته شده است، این در حالی است که 
روند   98 سال  در  حوزه  این  در  ها  ابطالی  روند 

ثابتی داشته است.
هم  ها  خدماتی  و  فنی   خدمات  حوزه  مورد  در 
که  تفاوت  این  با  آید.  می  بکار  فوق  تحلیل  تقریبا 
درصدهای ابطال در هردو سال 98 و 99باالتر از 
توزیعی ها می باشد.  کسانی که به دالیل مختلف 

از ادامه فعالیت در آن رسته شغلی انصراف داده 
و پروانه های کسب را تقدیم اتحادیه کرده و برای 
گشته  دیگر  راهکاری  دنبال  خود  اقتصاد  گذران 
اند. سه ماه پایانی سال 1398 که بیش از یک ماه 
آن جامعه در التهاب ورود بیماری کرونا بود روند 
دهد  می  نشان  خود  از  را  بیشتری  شدت  ابطال 
باعث  صنوف،  این  در  متضرر  متصدیان  خروج  و 
اصناف  این  به  دورقمی  منفی  اشتغال  رشد  شد 
کسب  دست  آن  از  فنی  خدماتی  صنوف  برسد. 

را  اول  حرف  فردی  مهارت های  که  کارهاست  و 
قطعات  شدید  کمبود  قیمت ها،  ثبات  می زند. 
عالوه  دیگر  دالیل  و  تحریم ها  نتیجه  در  تعویضی 
شد  زیادی  فنی کارهای  دلسردی  باعث  کرونا  بر 
که ترجیح دادند توان و مهارتشان را کنار گذاشته 
یا  واسطه گری  مانند  سودده  بازارهای  وارد  و 
و  مالی  بازارهای  بر  مبتنی  کسب وکارهای  
این  بیانگر  نمودار  که  شوند  سرمایه ای  کاالهای  

وضعیت در رسته خدمات فنی می باشد.

می  روند  همین  از  پیروی  شاهد  تولید  حوره  در 
گیری  اوج  با  و   98 اسفند  در  بطوریکه  باشیم. 
است.  شده  ثبت  ها  ابطالی  از  زیادی  موج  کرونا 
اما در صدور پروانه های واحدهای صنفی تولیدی 
همین  و  شده  کاسته  آن  روند  از  سال  به  سال  نیز 
بسیار  اصناف  و  اقتصاد  برای  نیز  ابطالی  تعداد 
از سایر رسته ها می باشد. چون  تر  نگران کننده 
تولید در هر اقتصاد یکی از پارامترهای تاثیر گذار 
بوده و توسعه واحدهای صنفی تولیدی بایستی در 

اولویت مسئولین امر قرار گیرد. 
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چالش ها و مشکالت در اصناف 
پیش  فراوانی  معضالت  و  ها  چالش  ما  کشور  در 
حوزه  در  چه  دارد.  وجود  بازاریان  و  اصناف  روی 
توزیعی  حوزه  در  چه  و  فنی  خدمات  و  تولیدی 
صنوف  سال  سالیان  که  مشکالتی  خدماتی،  و 
نیز  اکنون  هم  تا  و  نموده  خود  درگیر  را  مختلف 
ادامه داشته است. سالهاست که مشکالت تکرار 
شده، ولی اقدام جدی از سوی ارگان های دخیل 
بر  گذشته  سال  از  که  رکودی  گیرد.  نمی  صورت 
فروش  سطح  کاهش  بر  که  بود  شده  حاکم  بازار 
سال  اواخر  در  طرفی  از  گذاشت،  تاثیر  اصناف 
گذشته نیز شیوع ویروس کرونا تاثیر بسیار منفی 
و  نهاد  بازاریان  و  اصناف  اقتصادی  چرخه  بر 
نمود.  چندان  دو  را  جامعه  از  گروه  این  مشکالت 
تکراری  بسیاری،  برای  مشکالت  این  بیان  شاید 
این  این مشکالت در  یادآوری  و  تکرار  باشد، ولی 
گفتار خالی از لطف نیست، شاید بتوان امیدی به 

حل و فصل آن ها در آینده نزدیک داشته باشیم. 

اوضاع  این  در  چقدر  مختلف  عوامل  اینکه 
درباره  مختلفی  های  دیدگاه  هستند،  دخیل 
که  این  نظریه  یک  دارد؛  وجود  نابسامانی ها  این 
نظر  و  است  عامل  مؤثرترین  خارجی  مداخالت 
خارجی  دخالت  به  ربطی  موضوع  این  آنکه  دیگر 

ندارد و ناشی از عوامل داخلی است.
را  خود  پای  یازدهم،  دولت  دارند،  اعتقاد  برخی   
روی فنر ارز گذاشته و پس از انتخابات پای خود را از 
بازار، قیمت های واقعی  روی فنر برداشته و اکنون 
اعتقاد  نیز  را نمایش داده است. جمعی دیگر  خود 
دولت  گردن  به  تقصیرات  همه  اساس  که  دارند 
سابق است؛ این وضعیت آثار همان دولت های نهم 

و دهم است و به این زودی ها بهبودی نمی یابد.
اقتصاد  باورند،  این  بر  نیز  اقتصاددان ها  برخی 
ما  اقتصاد  چون  و  دارد  مشکل  زمینه ای  کشور 
در  هلندی  بیماری  دچار  است،  نفت  بر  متکی 
خواهد  ادامه  وضعیت  این  و  است  شده  اقتصاد 

داشت، مانند بدنی که ضعیف بوده و یک ویروس 
کوچک وارد آن شده و آن را از کار انداخته است. 
خروج آمریکا از برجام نیز مانند شوکی بود که به 
تأثیر  این بدن بیمار وارد شده و کشور ما را تحت 
کنار  در  نیز  دیگر  عملکردهای  و  است  داده  قرار 
این باعث تشدید اوضاع کشور شده و اکنون به این 
مرحله رسیده ایم. تا زمانی که مشخص نشود ما از 
کجا ضربه می خوریم، نمی توانیم از خودمان دفاع 
اگر   اما  کنیم؛  کنترل  را  اوضاع  نمی توانیم  کنیم. 
مشخص شود که دلیل این وضعیت چه بوده، می 
توان بهتر تصمیم گرفت و با مشکالت بهتر برخورد 
کرد. و در این شرایط نباید به دنبال تقصیر و مقصر 

بود بلکه باید بدانیم مشکل کجاست.
در شماره آ�نده عمده تر�ن مش�الت و موانع 
به صورت تف�ي�  را   �پيش رو صنوف مختل
و  نموده  مطرح   �مختل ها�  حوزه  در  و  شده 

مورد بررس� قرار خواهيم داد.

کسب و کار
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جوامع  توسعه  محور  عنوان  به  اطالعات  فناوری  اخیر  های  دهه  در 
تامل  مستلزم  آن  ساختار  طراحی  لذا  است  شده  مطرح  سازمانها  و 
همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدلهای موجود در سازمانهای 

داخلی و خارجی است. 
پردازش   ، الكترونیك  تالقی  نتیجه    ، اطالعات  فناوری  همچنین 
فاصله  رفتن  میان  از  باعث  که  است  ارتباطات-مخابرات  و  ها  داده 
همچنین  و  كاربران  و  كامپیوترها  گرفتن  قرار  هم  كنار  در  و  ها 
انتقال  ظرفیتهای  افزایش  و  ارتباطی  سیستمهای  شدن  مكانیزه 
افزایش  و  تمركززدایی  باعث  مسأله  این  که  شود.  می   ، داده 

تصمیم گیری  كیفیت  و  سرعت 
و  شده  كارا  مدیریت  و 
بكار گیری تكنولوژی اطالعات 
تغییرات  زمینه  سازمانها  در 
موضوعات  كلیه  در  را  اساسی 
ای  گونه  به  آورد  می  بوجود 
نمی  نیز  را  امروز  دنیای  که  
و  اطالعات  فناوری  بدون  توان 
ارتباطات تصور كرد. بكارگیری 
)فناوری  اطالعات  تكنولوژی 
ای  گسترده  تحول  اطالعات(، 

را در امور اداری و سیستم های اطالعاتی باعث شده است، طوریكه 
امكان انتقال الكترونیكی داده ها ، مدارك، اسناد و مكاتبات مختلف 

از طریق كامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم شده است.

تكنولوژی اطالعات توانایی سازمانها »
را افزایش می دهد ، در نتیجه افزایش 

تنوع محصوالت و بهبود كیفیت و جلب 
«رضایت مشتری فراهم می شود

تكنولوژی اطالعات توانایی سازمانها را افزایش می دهد ، در نتیجه 
مشتری  رضایت  جلب  و  كیفیت  بهبود  و  محصوالت  تنوع  افزایش 
فراهم می شود همچنین سبب تسهیل روند اداری و افزایش بازده 
نیروی انسانی و مدیریت می شود. بدین معنی كه می توان كارها را 
از راه دور انجام داد بدون آنكه الزم باشد تا در محل حضور فیزیكی 
و مستمر داشته باشیم كه این ویژگی بر كوتاه شدن فواصل زمانی و 

مكانی تاكید دارد.
با توجه به نکاتی که در باال به آنها اشاره شد و در راستای بهره گیری 
از امکانات و تکنولوزی های جدید ، اتاق اصناف مشهد به عنوان یکی 
از پیشروترین اتاق های اصناف در سراسر کشور ، 
در سال 1389 نسبت به خرید تجهیزات پیشرفته 
و استقرار شبکه بین واحدهای داخلی خود اقدام 
نموده و در سال 1391 نیز ، نسبت به طراحی و 
اجرای اتاق سرور با مشخصات استاندارد و پیاده 
سازی سیستم اتوماسیون اداری تحت وب جهت 
انجام مکاتبات فیمابین سازمان صنعت، معدن و 
اتحادیه  و  اصناف  اتاق   ، رضوی  خراسان  تجارت 
اصناف  های  اتاق  همچنین  و  مشهد  صنفی  های 
نموده  اقدام  استان  شهرستانهای  های  اتحادیه  و 
اجرای  موفق  تجربه  به  عنایت  با  همچنین  است. 
ساماندهی  منظور  به  و  گام  دومین  در   ، وب  تحت  افزارهای  نرم 
امور مالی اتحادیه های تحت پوشش ، سیستم یکپارچه اتوماسیون 
برداری  بهره  مورد  مشهد  صنفی  های  اتحادیه  و  اصناف  اتاق  مالی 

نقش و جایگاه  واحد فناوری اطالعات در سازمانهای امروزی
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به  رسیدگی  دقت  و  سرعت  و  شفافیت  موجب  که  است  گرفته  قرار 
ترازهای مالی اتحادیه های تحت پوشش گردیده است.

اجرای  و  کسب  پروانه  فاقد  صنوف  ساماندهی  ضرورت  به  توجه  با 
مفاد ماده 2۷ و 28 قانون نظام صنفی به منظور جلوگیری از اتالف 
تا  گردید  طراحی  وبی  تحت  افزار  نرم  صنفی  های  اتحادیه  وقت 
پلمب  درخواستهای  وقت  فوت  بدون  بتوانند  صنفی  های  اتحادیه 
خود را ارسال نموده و واحد اجرائیات نیز پس از دریافت درخواست 

صدور  به  نسبت  اتحادیه 
اخطاریه پلمب و درصورت عدم 
صنفی  واحد  متصدی  مراجعه 
متخلف  واحد  پلمب  درنهایت   ،

اقدام نماید. 
اصناف  اتاق  حاضر  درحال 
مشهد به منظور یکپارچه سازی 
اتاق  در  مستقر  افزارهای  نرم 
 ، پوشش  تحت  های  اتحادیه  و 
طراحی  و  سنجی  نیاز  درحال 
اطالعات  پردازش  افزار  نرم 
مدیریت اعضاء جهت ساماندهی 
های  اتحادیه  اعضای  وضعیت 
صورت  به  که  باشد  می  صنفی 
تحت وب در اختیار اتحادیه های 

صنفی قرار خواهد گرفت.

سایر اقدامات انجام شده در واحد فناوری اطالعات اتاق اصناف مشهد 
، پشتیبانی اتحادیه های صنفی مشهد و کاربران برخی شهرستانهای 
استان درخصوص سامانه صدور و تمدید پروانه کسب ) سامانه ایرانیان 
اصناف ( ، پیگیری مشکالت آنها درخصوص سامانه سوخت ، برگزاری 
انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد و برخی شهرستانها ، پشتیبانی و 
رفع مشکالت اتحادیه ها و متصدیان واحد صنفی در سامانه تحت وب 

آموزش مجازی اتاق اصناف و ... می باشد.
های  دوره  برگزاری  اصناف  اتاق  تکالیف  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 
می  کسب  پروانه  تمدید  و  دریافت  متقاضیان  کلیه  برای  آموزشی 
باشد که در قانون نظام صنفی مشخص و به کلیه اتاق های اصناف 
سراسر کشور ابالغ گردیده است از سال 9۰ ، سامانه آموزش اصناف 
به  نیز   98 سال  در   ، گرفت  قرار  استفاده  مورد  و  اندازی  راه  مشهد 
اجرای  و  طراحی   ، شده  ارائه  آموزشی  خدمات  سطح  ارتقاء  منظور 
سامانه آموزش مجازی )LMS(  اصناف در دستور کار قرار گرفت و 
به شیوع گسترده  با توجه  ان رونمایی گردید.   از  در بهمن ماه 98 
با  مبارزه  ملی  کمیته  تصمیمات  اجرای  راستای  در  و  کرونا  بیماری 
کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ، کلیه کالس های حضوری 
آموزش اصناف از ابتدای اسفند ماه 98 لغو و سامانه آموزش مجازی 
تا  تاریخ  آن  از  گرفت.  قرار  برداری  بهره  مورد  کامل  طور  به  اصناف 
کنون قریب به 13۰۰۰ متقاضی صدور و تمدید پرونه کسب در این 
 ، PDF سامانه ثبت نام نموده و آموزش های خود را در قالب فایلهای

فایل صوتی و فایل ویدویی دریافت و آزمون داده اند .
سخت  نیازهای  تأمین  بر  عالوه   ، اطالعات  فناوری  واحد  ماهیت 
تحت  های  اتحادیه  و  اتاق  داخلی  واحدهای  افزاری  نرم  و  افزاری 
به  و  مرتبط  سازمانهای  درخواستهای  به  پاسخگویی   ، پوشش 
منظور  همین  به  باشد.  می  فیمابین  مکاتبات  تسهیل  خصوص 
جلسات متعددی با مرکز بهداشت استان ، سازمان فنی و حرفه ای 
استان ، اداره پست ، شهرداری و ... برگزار و توافقات مهمی در زمینه 
های مختلف حاصل گردید که از جمله می توان به اتصال مراکز 5 
و  اصناف  اتاق  اداری  اتوماسیون  سیستم  به  مشهد  بهداشت  گانه 
همچین برقرار ECE بین اتاق و سازمان فنی و حرفه ای اشاره نمود.

نقش و جایگاه  واحد فناوری اطالعات در سازمانهای امروزی
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پای صحبت مؤسس 
مجموعه ی شهر بازی 

کلوپ پاندا:

امیری محتشم

علیرضا پورغالم موءسس مجموعه ى شهربازى کلوپ پاندا در مشهد 
است، وى تحصیالت دانشگاهى خود را در شته ى مکانیک گذرانده 
است، مدت 25 سال در صنعت کشورمشغول به کار بوده و 15 سال 
به   85 سال  در  زمینه  همین  در  که  داشته  فعالیت  تولید  در حوزه  هم 
عنوان کارآفرین نمونه کشورى معرفى شده است. او دریافت دو لوح 
تقدیر از دو رئیس جمهور را در کارنامه ى کارى خود دارد، از آنجایى 
که به دنبال کارى نو و جدید بوده است به اتفاق یکى از همکارانش 
مجموعه ى کلوپ پاندا را طراحى و به مرحله ى اجرا رسانده است، 

آقاى پورغالم مدت 9 سال است که در این حوزه فعالیت مى نماید. 
 توجه شما را به مشروح این گفتگو جلب مى نماییم. 

گفتگوی صنفی | بررسی تأثیر تعطیلی های ممتد براصناف کرونازده

ارائه تسهیالت با شرایط سخت 
دردى از اصناف دوا نمى کند

شهربازیها، مجموعه های فراموش شده در سیستم دولتی
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زیادی از خانه بازیها که الگوهای 
کوچکی از مجموعه ی ما هستند، 
راه اندازی و تأسیس شده است، 
از  عالقمندانی  اینکه  ضمن 
ما  به  نیز  مختلف  استانهای 
نیاز  حسب  ما  و  نمودند  مراجعه 
برای  مختلفی  های  طرح  آنها 
مورد  که  دادیم  ارائه  آنها  به  اجرا 

استقبال زیادی قرار گرفت.
خوشبختانه طرح جواب داد،این 
ما  و  بود  جامعه  و  شهر  نیاز  ایده، 
خانواده  خوب  خیلی  استقبال  با 
ها مواجه شدیم و در همین راستا 
موفق به کسب افتخار واحد نمونه 
یکی  همچنین  و  شدیم  صنفی 
شناخته  کشور  برتر  برند  ازصد 

شدیم.
است  این  ما  شعارهای  از  یکی 
تا  باشد  ای  گونه  به  قیمتها  که 
این  از  بتوانند  جامعه  اقشار  تمام 
امکانات استفاده کنند، اما هرگز 
در قبال کاهش قیمت، کیفیت عرضه خدمات را تغییر نداده و با بهترین 

کیفیت پذیرای کودکان عزیز شهرمان بوده ایم.
باید به این مجموعه ها خصوصا کلوپ پاندا به دید فرهنگی نگاه شود، 
چون رده سنی داشته و تعداد مراجعه کنتدگان محدود می شود، ضمن 

اینکه فضا کوچک است و نمی توانیم پذیرش باالیی داشته باشیم.
در راستای اجراء طرح با چه مشکالتی مواجه بودید؟    ●

در ابتدای امر برای اجرای طرح مورد نظر با چالش های بسیار زیادی 
فضایی  به  نیاز  اولیه  طرح  در  شدیم  مواجه  طراحی  بحث  در  ویژه  به 
بیش از 2۰۰۰ مترزمین یکی از 
مهمترین مشکالت ما در اجرای 
طرح بود، که توانستیم در نهایت 
در  فضایی  شهرداری  کمک  با 
امر  این  به  را  متر   9۰۰ حدود 
اختصاص داده و بخشی از طرح 
اولیه را به مرحله ی اجرا برسانیم.

در سال 89 ، ۷۰۰ میلیون تومان 
این  تا  کردیم  گذاری  سرمایه 
و  رسید  اجرا  مرحله  به  مجموعه 
تاسیسات را خودمان برپا کردیم.  
اجاره  شهرداری  از  را  زمین  اما 
بابت  شهرداری  به  یعنی  کردیم 

زمین اجاره پرداخت می کنیم . 
مجموعه ی ما یک مجموعه ی تفریحی - فرهنگی است، زمانی که ما 
این  که  کردیم  بینی  پیش  کردیم،  می  ریزی  برنامه  را  طرح  کاغذ  روی 
طرح بعد از 3 یا ۴ سال بازدهی داشته و به نقطه سربه سر برسد، اما 
در عمل این موضوع اتفاق نیفتاد چون حوزه ی فرهنگی از نظر مالی 

گفتگوی صنفی

پاندا را برای مخاطبان ما معرفی بفرمایید؟ هدف     ● ابتدا کلوپ  در 
شما از ایجاد این چنین مجموعه ای چه بوده است؟

ترین  گذار  تاثیر  از  یکی  و  کشور  در  طرح  اولین  پاندا  کلوپ  مجموعه 
برای  خالقیت  ایجاد  ویژه  به  و  شادی  و  نشاط  ایجاد  برای  شهربازیها 
در  بار  اولین  برای   89 – سالهای 9۰  طی  مجموعه  این  بود.  کودکان 
به عنوان یک مجموعه فرهنگی - ورزشی شناخته شد و  سطح کشور 
به مرحله اجرا درآمد، هدف از اجرای این مجموعه دور کردن کودکان 
از فضای بازیهای رایانه ای و مکانیکی بود، این هدف، هدف نویی بود، 
زیرا در این طرح بازیهای خالقیتی و فیزیکی که بدن کودک را درگیر 
می کند، ورزش و ... نه تنها به خوبی می تواند بستر مناسبی برای رشد 
تخیالت کودک فراهم نماید، بلکه نقش مؤثری در ارتباطات کودکان در 
اجتماع هم دارد،ضمن اینکه در این مجموعه برای اولین بار درکشور 
رده سنی مورد توجه قرار گرفت و ما توانستیم در مجموعه ی خود رده 

سنی کودکان یک تا 12 سال را مبنا قرار دهیم. 
براساس مطالعات روانشناسی ، علوم تربیتی، علوم ورزشی و مشاورانی 
که داشتیم، همه به اتفاق اعالم می کردند که یادگیری کودک در این 
سنین بازی است که برای کودک ایجاد عالقه و انگیزه کند، در این راستا 
سعی ما براین بود که با ایجاد این مجموعه بازی، قدرت تخیل، یادگیری 

و حرکات جسمی را برای کودک فراهم کنیم، 
این طرح و ایده ی شما از جانب مردم و مسئولین چقدر مورد توجه     ●

قرار گرفت؟
این کار ما برای افرادی که به دنبال ایجاد کسب و کار بودند، به عنوان 
این  ما  یافت،  گسترش  طرح  این  ترتیب  این  به  شد،  استفاده  الگو  یک 
توانمندی را داشتیم که راه اندازی و مشاوره صفر تا صد این کار را برای 
افراد عالقمند انجام دهیم، به همین جهت شرکت ما توانست در این 
تعداد  اکنون  به گونه ای که هم  انجام دهد  را  فعالیتهای خوبی  زمینه 

برپایی این گونه مکانها با »
سرمایه گذاریهای خصوصی 

است، البته اگر دولت یا 
شهرداری می توانست در هر 

منطقه ای چنین مجموعه 
هایی ایجاد کند، بالطبع ما 

به هدف فرهنگی که در نظر 
«داشتیم، نزدیکتر می شدیم
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هیچوقت به حد نصاب سرمایه گذاری مطلوب نمی رسد.
ولی اگر بخواهیم از لحاظ سرمایه گذاری مقایسه کنیم ما هنوز به نفع 
اما  به نقطه ی سربه سر رسیدیم،  اگرچه   ، ایم  مالی مطلوب  نرسیده 
مسئله اینجاست که در حال حاضر هزینه ها به گونه ای است که نسبت 
و  نگهداری  دنبال  به  که  گرفتاریهایی  و  دردسرها  گذاری،  سرمایه  به 

اجرای این سیستم هست، هنوز به سود منطقی نرسیده ایم.
ی  مرحله  به  را  طرح  توانستیم  جزئی  امکانات  همین  با  متاسفانه 
با سرمایه  این گونه مکانها  برپایی  ادامه حیات بدهیم،  و  اجرا رسانده 
توانست  می  شهرداری  یا  دولت  اگر  البته  است،  خصوصی  گذاریهای 
در هر منطقه ای چنین مجموعه هایی ایجاد کند، بالطبع ما به هدف 

فرهنگی که در نظر داشتیم، نزدیکتر می شدیم.
چه تعداد پرسنل در مجموعه ی شما مشغول به کار شدند؟ 

اگر کل شهربازی داران را در نظر بگیریم، شاهد خواهیم بود که رقم 
بسیار باالیی از اشتغال مستقیم و یا غیر مستقیم در 
سطح شهر و استان ایجاد نمودند که به جهت عدم 

حمایتها نتوانستیم پرسنل مان را حفظ کنیم. 
و  داشتیم  نفرپرسنل   3۰ تعداد  کرونا  از  قبل  تا 
تعدیل  زیادی  تعداد  کرونا  داستان  بعداز  متاسفانه 
رفتن  با  بازگشایی،  درصورت  که  داشتیم  نیرو 
هم  نیرو  کمبود  معضل  با  دیده  آموزش  نیروهای 

مواجه خواهیم شد.
با  حتی  شد،  تعطیل  اسفندماه  از  ما  ی  مجموعه 
توجه به شرایط موجود ما قبل از اعالم ستاد کرونا با 
هماهنگی اتحادیه اقدام به تعطیلی زود هنگام کردیم 
بودن  باز  هم  و  بود  یافته  کاهش  مراجعان  هم  زیرا 
مجموعه در آن شرایط اصال به صالح سالمت جامعه، 

پرسنل و کودکان نبود.
ما پرسنل را تا کی می توانستیم سرپا نگه داریم ، تا 
جایی که در توان داشتیم و منابع مالی اجازه می داد 
حقوق را پرداخت کردیم، اما آنها یک ماه تحمل می 
کنند، دو ماه تحمل می کنند،این گرفتاری هست که 
تمام شهربازی داران درسطح شهر مشهد درگیر آن 
شدند و پرسنل آموزش دیده ی آنها که برای آموزش  
شان هزینه شده و سرمایه گذاری برای آنها صورت 
با  شهربازیها  االن  و  رفتند  بین  از  همه  بود،  گرفته 
بازگشایی که برایشان اتفاق افتاده یکی از بزرگترین 
معضالتشان جذب دوباره پرسنل و آموزش آنهاست.

مهمترین عامل استقبال خانواده ها،  از مجموعه     ●
ی خود را در چه می دانید؟   

تبلیغات  هزینه  گرانی  و  مالی  مشکالت  به  توجه  با 
در  باشیم،این  داشته  تبلیغاتی  نتوانستیم  شهری، 
حالیست که ما 2۰ هزار عضو داریم که از کلوپ پاندا 
استقبال کردند، این اعضاء فقط به صورت سینه به 
سینه با یکدیگر در ارتباط بودند و از خدمات خوب ما استفاده کردند، 
لذت بردند، رضایتشان جلب شد، بین دوستان و آشنایان شرایط خوب 
استفاده از کلوپ را تبلیغ کردند، این امر باعث شد که ما بتوانیم یک 
باشگاه مشتریان قوی داشته باشیم و پذیرای مخاطبان بسیاری باشیم.

ی     ● همه  تقریبا  که  دانیم  می  بگویید؟  کرونا  آسیبهای  از  برایمان 
مشاغل از ضربات سخت کرونا در امان نماندند، شما با چه مشکالتی 

دست و پنجه نرم کردید؟  
نام برده  از کرونا  از تمامی صنوف برای رفع مشکالت ناشی  تا مدتها 

می شد به جز شهربازیها، گویا اینها مجموعه های فراموش شده ای در 
سیستم دولتی بودند که مشکالتشان در ستاد کرونا دیده نمی شد و به 
فراموشی سپرده شده بود، بنابراین ما با کمک اتاق اصناف و اتحادیه ی 
مربوطه مکاتباتی انجام دادیم وبه مسئوالن یادآوری کردیم که چنین 
مورد  باید  که  هستند  شهر  سطح  در  ای  شده  فراموش  های  مجموعه 
حمایت قرار گرفته و برای رفع موانع و مشکالتشان تصمیم گیری شود .
تصمیم گیری باز یا بسته بودن شهربازیها به مسئوالن استانی سپرده 
شهربازی  انجمن  از  شده  انجام  پیگیریهای  با  اینکه  ضمن  بود،  شده 
مشغول  و...  کرج  تهران،  اصفهان،  شهرهای  شهربازیهای   ، داران 
فعالیت بودند، زیرا تصمیم گیری باز یا بسته بودن آنها با استان بوده 
این  اصفهان  در  بود،  قرمز  کرونا  بیماری  شیوع  که  زمانی  در  حتی  و 
مجموعه ها باز بودند، اما در مشهد حتی اسمی هم از شهربازی برده 

نمی شد.
کافه،  رستوران،  شد!  داده  قرار  بازگشایی  رده  آخرین  در  شهربازیها 
مهد کودک و مراکز ورزشی باز شدند اما شهربازیها از دسته ی مشاغل 
جلوگیری  فعالیتشان  از  طوالنی  زمان  ومدت  شدند  شناخته  پرخطر 

بعمل آمد، 
از چندین جهت ما را دچار معضل و مشکل نموده است،  یکی  کرونا 
اینکه طبیعتا مثل دیگر مشاغل تعطیل شدیم، اوایل به این امید بودیم 
که شاید یک هفته، دو هفته، یک ماه باشد، ولی پیش بینی تعطیلی ۷ 
ماه تقریبا تمام ساختارمجموعه را از هم پاشید و مشکالتی که برای ما 

ایجاد شد از همه جهت روی سرمان هوار شد.
آنها به سازمانهای دولتی بود   اسنادی که صادر کرده بودیم و بیشتر 
مثل چکهایی که بابت اجاره به شهرداری داده بودیم و یا مالیات، تامین 
دولت   و  شده  صادر  مصوبه  دانستند  می  آنها  اینکه  با  و...  اجتماعی  
هم اعالم نموده که چکها نباید برگشت بخورد، با این حال چکهای ما 

برگشت خورد.
با همکاری شهرداری مشهد مصوب کردند که مجموعه  شورای شهر 
از  کنند  می  فعالیت  شهرداری  نظر  زیر  که  ما  ی  مجموعه  مثل  هایی 
پرداخت اجاره معاف شوند که این اقدام بسیار مثبت و عالی بود، اما 
بدنه ی شهرداری، با اینکه به این موضوع اشراف کامل داشتند، تمام 

چکهای ما را برگشت زدند.
همه می دانیم که وقتی چک برگشت می خورد،امکان گرفتن دسته 
چک جدید نخواهد بود که ما هم از این امر مستثنی نبودیم، بالطع با 
برگشت خوردن چکها نتوانستیم از بانک دسته چک بگیریم،  در نتیجه 
این  و  نگرفت  ماتعلق  به  ناچیزهم  مبالغ  با  بانکی  تسهیالت  دریافت 
موضوع کل ساختار مالی ما را به هم ریخت و ما هنوز درگیرهستیم تا 
بتوانیم چکها را از سازمانها پس بگیریم و با بانک تعامل کرده بتوانیم 

دوباره دسته چک بگیریم .
آیا تسهیالت کرونایی دولت به کمک شما آمد؟ پرسنل شامل بیمه     ●

ی بیکاری نشدند؟
مبلغ  پرداخت  از  بعد  اما  کرد،  مطرح  را  بیکاری  بیمه  دولت  اگرچه 
بسیار بسیار ناچیزی پس از یک ماه قطع شد. حتی ما هم نتوانستیم از 
تسهیالت دولت استفاده نماییم، به این جهت که پس از معرفی به بانک 
برای دریافت تسهیالت با شرایط بسیارسختی مواجه شدیم، مثال نیاز 
به معرفی سه نفر ضامن کارمند برای ضمانت که حداقل فیش حقوقی 
این افراد 8 میلیون تومان باشد و یا ارائه سند ملکی، بنابراین می توان 
گفت ارائه اینگونه تسهیالت با این شرایط سخت، نامش حمایت نیست.
بر فرض گرفتن این تسهیالت پرداخت اقساط، سه ماه تنفس داشته و 
بعد از سه ماه پرداخت ماهیانه 1۰ میلیون تومان آغاز می شد، اگر ما 
این تسهیالت را با همه ی فراز و نشیبها می گرفتیم، خوب بعد از سه ماه 

گفتگوی صنفی

شورای شهر با »
همکاری شهرداری 

مشهد مصوب 
کردند که مجموعه 

هایی مثل 
مجموعه ی ما که 
زیر نظر شهرداری 
فعالیت می کنند 

از پرداخت اجاره 
معاف شوند که این 
اقدام بسیار مثبت 

و عالی بود، اما 
بدنه ی شهرداری، 

با اینکه به این 
موضوع اشراف 

کامل داشتند، 
تمام چکهای ما را 

«برگشت زدند
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که مجموعه هنوز تعطیل بود و سررسید قسطها فرا می رسید، باز ما با 
هزار و یک مشکل حقوقی دیگر با بانک مواجه می شدیم.

کردند  عمل  ضعیف  بسیار  حمایت  دربحث  مسئوالن  حوزه  این  در 
نیفتاد، در حوزه شهربازیها  اتفاق  باید حمایت باشد،  و حمایتی که 
تامین  مطالبات  چکها،   برگشت  عدیده  مشکالت  با  روز  به  روز  ما 

اجتماعی و... مواجه شدیم. 
بیمه  های  ،دفترچه  کنیم  تعامل  بیمه  با  مثال  نتوانیم  وقتی  طبیعتا 
تمدید نمی شود و پرسنل با مشکالتی دیگر مواجه می شوند که این 
موضوع گریبانگیر نه تنها من بلکه تمام شهربازی داران شد و با وجود 
و  رسید  صفر  به  درآمدها  بود  تجهیزات  درگیراین  که  هایی  سرمایه 

شهربازی داران به شدت مورد آسیب قرار گرفتند.
بودند،  معامله  طرف  خصوصی  واحدهای  با  که  هایی  مجموعه   
شدند  زیادی  مشکالت  دچار  و  بودند  حقیقی  شخص  یک  مستاجر 
اگرچه تعدادی تعامل کردند و صاحبان این مجموعه در نهایت اجاره 
با  اما  بخشیدند،  متوالی،  ماههای  برای  نه  ماه،  دو  یا  یک  برای  را 
شرایط موجود صاحب ملک از بخشیدن اجاره خودداری می نماید 
و از طرفی هم تأسیساتی برای شهربازی بنا شده که به این راحتی 
جابجا نمی شوند، بنابراین شاهد بودیم  که بسیاری از شهربازیهای 
مشهد تعطیل و یا واگذارشد، حتی در وضعیت کنونی هم بیم آن می 
رود  در صورت عدم حمایت از شهربازیها، شهر خالی از این فضاهای 
شادی آفرین شده و دیگر مکانی برای گذران اوقات فراغت و شادی 

های کودکانه فرزندانمان باقی نخواهد ماند.
به زودی شهربازیها بازگشایی خواهند شد، آیا پس از بازگشایی     ●

باز هم با مشکلی مواجه خواهید شد؟
پس از بازگشایی شهربازیها، ما با معضل اساسی تری از زمان بسته 
بودن مواجه هستیم ، زیرا وقتی در رسانه ملی برچسب منفی مشاغل 
پرخطر به یک سری مشاغل زده شد، با ایجاد بازتاب منفی در ذهن 
خانواده ها، مردم دیگر نمی توانند به این مشاغل اعتماد نموده و از 
خدمات آنها استفاده نمایند، ماهم از این مشکل مستثنی نخواهیم 
بود و در مورد جلب مشتری تا رسیدن به نقطه ی قبل از کرونا فاصله 

ی زیادی خواهیم داشت. 
مواجه  بازگشایی  از  بعد  دوره  در  فروش  شدید  کاهش  با  بنابراین 
خواهیم شد و شاید از نظر درآمدی یک دهم درآمد دوره عادی را 

نداشته باشیم. 
چه توقعی از مسئوالن دارید؟     ●

به  توجه  با  و  داشته   متقابل  درک  باید  حمایتی  بحث  در  شهرداری 
شرایط موجود اجاره بهاء را کاهش داده و یا دوباره کارشناسی های 
الزم انجام شده و اجاره بهاء درصدی تعریف شود تا ما بتوانیم حداقل 

هزینه هایمان را پرداخت کنیم. 
اگر کمکهای دولتی و سازمانی نباشد، ادامه ی حیات این مجموعه 
ها بسیار سخت خواهد بود حتی ممکن است شهر فاقد این مجموعه 

های شادی آفرین شود.
با  برق  کرده،   قطع  را  مجموعه  گاز  گاز،  شرکت  اکنون  هم 
تنبیهی  و  توبیخی  سیستمهای  تمام  هنوز  و  شده  اخطارمواجه 
پابرجاست ، بانک به ما دسته چک نمی دهد، اداره دارایی و مالیات 
تعامل نمی کنند که پرداختها را با اقساط بلند مدت پرداخت کنیم، 
بریم  به سر می  ما در یک بحران بسیار بسیار شدید مالی  اینکه  با 
با  شدت  به  ما  است،  عادی  روال  روال،  انگار  سازمانها  این  برای 
مشکالت دست و پنجه نرم می کنیم، حاضریم سخت ترین شرایط 
بتوانیم  ترتیب  این  به  تا  کنیم  رعایت  را  بهداشتی  های  پروتکل 

بخشی از مشکالت مالی خود را حل کنیم.
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معرفی کتاب

50 گام موفقیت 
در مدیریت شخصى 

کسب و کار
نویسنده : مرتضی اسکافی نوغانی 

رئیس اتحادیه صنف محصوالت فرهنگی، بازی و سرگرمی

این کتاب 112 صفحه ای معرف راههای موفقیت های کسب و 
کار به افرادی است که برای اولین باردرجستجوی راه اندازی 
مطالعات،  از  ترکیبی  واقع  در  نویسنده  هستند،  مناسب  شغلی 
به  خود  مخاطبان  با  را  اش  ساله  چندین  تجربیات  و  تحقیقات 
اشتراک گذاشته است.این کتاب شامل 50 گام است که پس 
را  تا مخاطب خود  از معرفی هر گام تعدادی سوال مطرح شده 
با آگاهی   محک بزند، ایرادات شروع کسب وکار خود را یافته، 
نظر  مورد  کاری  هدف  به  و  یافته  حضور  کار  بازار  در  بیشتری 

نزدیکتر شود. 
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یک  فروش  سامانه  گفت:  رضوی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
نظام جامع جمع آوری و پردازش اطالعات در سطح ملی می باشد، 
و  داده ها  نظام،  این  شالوده  اصلی ترین  و  مهم ترین  نحوی که  به 
اطالعات  جریان  مدیریت  از  که  است  شده  جمع آوری  اطالعات 
اقتصادی،  اطالعات  مدیریت  با  و  شده  شروع  مودیان  و  مالیاتی 
تجاری و مالی مشمولین به تکامل می رسد. احمدرضا مدبرنیا بیان 
یا  افزار  سخت  یا  افزار  نرم  از  )اعم  تجهیزات  شامل  نظام  این  کرد: 
با قابلیت الزم برای ثبت اطالعات  میان افزارهای مربوطه و شبکه( 
فروش کاال و خدمات واحد کسب و کار بوده و هم زمان امکان اتصال 
به پایگاه اطالعات مودیان در سازمان امور مالیاتی کشور را حسب 
کرد:  نشان  خاطر  وی  دارد.  برخط  غیر  یا  برخط  صورت  به  مورد 
 )2( تبصره  اجرائی  آیین نامه  چارچوب  در  قانونی  حکم  این  اجرای 
مدیرکل  الزم االجراست.  مستقیم  مالیات های  قانون   )169( ماده 
نرم افزار  یا  سخت افزار  هرگونه  گفت:  رضوی  خراسان  مالیاتی  امور 
پرداخت  شبکه  به  متصل  پرداخت  پایانه  یا  )اپلیکیشن(  کاربردی 
حداقل  و  بوده  دارا  را  سازمان  سامانه  به  اتصال  امکان  که  بانکی 
داشته  را  خدمت  و  کاال  فروش  اطالعات  ثبت  برای  الزم  قابلیت 
پذیرش  مورد  فروشگاهی  پایانه  یا  فروش  صندوق  عنوان  به  باشد 
تجهیزات  این  که  است  بدیهی  بود.  خواهد  کشور  مالیاتی  نظام 

سخت افزاری و نرم افزاری بر اساس استانداردهای تدوین شده نظام 
صندوق فروش مورد پذیرش قرار خواهند گرفت. احمدرضا مدبرنیا 
اهداف مهم استقرار این سامانه را - شفاف سازی تدریجی مبادالت 
زیرساخت  ایجاد  راستای  در  تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های  و 
اقتصاد  و  دولت الکترونیکی  اهداف  تحقق   - الکترونیک  مالیات 
در  مالی  جریان  مدیریت  مالیاتی-  نسبی  عدالت  -ایجاد   مقاومتی 
در  نظارتی  و  کنترلی  ابعاد  تقویت  و  توسعه  کشور-  مالیاتی  نظام 
نظام مالیاتی- بهبود فضای کسب وکار و بخش خصوصی دانست. 
وی در ادامه گفت، همکاری و مشارکت اصناف مشمول این طرح، 
فرار  کاهش  و  مالیات  مشمول  درآمدهای  صحیح  شناسایی  موجب 
مالیاتی- ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و 
تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت- تسهیل و 
روان سازی کسب و کارها با استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری 

می شود.
اجرای  رود  می  امید  گفت:  رضوی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اصناف  همدلی  و  همراهی  با  فروش  سامانه  طرح  فراگیر  و  دقیق 
شفافیت  افزایش  برای  را  زمینه  حوزه،  این  در  اقتصادی  فعاالن  و 
بستر  و  دقیق  و  متقن  اطالعات  اساس  بر  مالیات  اخذ  و  اقتصادی 

نظام مالیاتی هوشمند مهیا سازد.

نصب و راه اندازى سامانه فروشگاهى 
(صندوق مکانیزه فروش)

گامى مهم در جهت تحقق عدالت 
مالیاتى و هوشمندسازى مالیات

مالیات
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مشاغل مشمول

)دفتر خدمات مشترکین 
تلفن همراه و ثابت و خدمات 

پستی(، دفاتر خدمات 
الکترونیکی ) از جمله دفاتر 
پلیس+10 ، دفاتر خدمات 

الکترونیک شهر، دفاتر 
خدمات پیشخوان دولت و 

خدمات الکترونیک قضایی(

مجموعه های 
فرهنگی و ورزشی

آجیل و خشکبار 
فروشی ها

)به استثنای مشمولین 
ماده )81( قانون مالیات های 

مستقیم و واردکنندگان(

مشاورین امالک

وکال

مرکز اقامتی 
از قبیل هتل ها، هتل 

آپارتمان ها، مهمان پذیرها، 
مهمان سراها، مهمان خانه 

ها، مسافرخانه ها، باغ 
ویالها، اقامتگاههای بین 

راهی و متل ها

بازی های 
رایانه ای

)گیم نت ها( و 
کافی نت ها

میوه و تره بار 
فروش ها

که مستقر در میادین 
میوه و تره بار، بار فروشی 

های میوه و تره بار، میوه 
فروشی ها;

آرایشگاه های 
مردانه و زنانه

دفاتر 
اسناد رسمی

لوازم تحریر و 
نوشت افزار 

فروشی ها
) به استثنای تولید 

کنندگان و واردکنندگان(

قنادی  ها 
و شیرینی 

فروشی ها، آب 
میوه فروشی ها، 
بستنی و فالوده 

فروشی ها

نمایشگاه ها و 
فروشگاه های 
وسایط نقلیه 
موتوری

به استثنای ماشین آالت 
راهسازی، ساختمانی و کشاورزی

مشاوران حقوقی 
و مشاوران 

خانواده

تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، 
اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های 

سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، 
قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ 
آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها،  سراها، طباخی ها، 

کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه

۱۵

۱۲

۹

۴

۱

۶

۱۴

۱۱

۸

۳

۱۳

۱۰

۷

۲

۵

مالیات

دفاتر 
خدمات 
ارتباطی
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●    

ابراهیم کاردیده حقیقی
رئيس اتحاد�ه صن� تاالرها� 
پذ�را�� و ظروف �را�ه مشهد

 �پا� درد دل  رئيس اتحاد�ه صن

تاالرها� پذ�را�� مشهد: 

آوار کرونا صاحبان تاالرهاى پذیرایى را 
به مرز ورشکستگى رساند

خبر
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پذیرایی و ظروف کرایه مشهد اظهار  تاالرهای  اتحادیه صنف  رئیس 
داشت: به دلیل شیوع بیماری کرونا از اوایل اسفند ماه سال گذشته 
مجالس  برگزاری  خدمات  دفاتر  باغسراها،  و  پذیرایی  تاالهای 
)تشریفات(، کرایه دهندگان سفره عقد و کرایه ظروف و لوازم پذیرایی 
براساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در استان تعطیل و تا کنون 
هیچگونه فعالیتی نداشتند.  ابراهیم کاردیده حقیقی در ادامه افزود: 
یا  بیعانه  از  اعم  عنوانی  هر  تحت  دریافتی  مبالغ  تمامی  براین  عالوه 
امر  این  که  شد  می  داده  برگشت  آن  صاحبان  به  باید  حساب  تسویه 
ضرر و زیان زیادی را متوجه این واحدها کرد و عمال آنها را در آستانه 

ورشکستگی کامل قرار داد. 
وی یادآور شد: از سوی دیگر تعطیلی این واحدها باعث بیکاری تعداد 
زیادی از افراد شاغل شده که اثرات منفی و تبعات ناخوشایندی را برای 
جامعه به همراه دارد .  رئیس اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی تصریح 
کرد: عالوه بر موارد مذکور و تعطیلی های پی در پی، عدم فعالیت در 
ماههای مناسبتی محرم و صفر نیز مزید علت شده که با توجه به اجاره 
ای بودن بعضی از این واحدها مشکالت پیش آمده بسیار زیاد و بالغ 
بر میلیاردها تومان خسارت بوده که در این مجال قابل بیان نیست.  
دنبال  به  میدانی  گزارشهای  براساس  کرد:  خاطرنشان  حقیقی 
تعطیلی تاالرها و باغ سراها تقاضای برگزاری مجالس به سمت باغات 
و منازل شخصی سرازیر شده که بدون هیچگونه نظارتی در خصوص 
رعایت پروتکلها و دستورالعمل های بهداشتی روبه رو بوده که تأثیر 

زیادی در شیوع بیماری کرونا داشته است. 
وی ضمن ابراز تأسف از آسیب های جدی کرونا به واحدهای صنفی 
تحت پوشش این اتحادیه گفت: قبل از اسفند سال 98 این اتحادیه 
دارای یکصد و 3۷ تاالر و باغسرا بوده که متأسفانه با شیوع ویروس 
کرونا تا این لحظه تعداد 19 تاالر و باغسرا جمع آوری و پروانه خود را 

ابطال کرده اند. 
حقیقی کاردیده از مسئولین استان خواست تا با دعوت از معتمدین 
و فعاالن صنوف مختلف از جمله  نمایندگانی از اتاق اصناف و روسای 
اتحادیه های صنفی به عنوان نماینده صنوف تحت پوشش در جلسات 
مختلف، ضمن اطالع از نظرات و مشکالت هر صنف از تجربیات آنها 
در جهت  بهبود وضعیت و اتخاذ تدابیر الزم و کارگشا استفاده نموده 
و لزوما به صدور بخشنامه های خام پشت درهای بسته اکتفا ننمایند .

رئیس اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی افزود: برای برون رفت از این 
مشکل می توان با تدوین پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی مرتبط 
نمایندگان  توسط  منظم  های  بازرسی  باضافه   آنها  کامل  رعایت  و 
بهداشت و اتحادیه و ممانعت از برگزاری مجالس عروسی و ترحیم در 
مکانهای شخصی در راستای کاهش آسیبهای بیماری همه گیر کرونا 
به افراد جامعه فضای فعالیت مناسب را برای اعضاء این صنف فراهم 

آورده و حیات دوباره به آنها بخشیده شود.
از مردم در رستوران و فضای  ادامه داد: دولت اجازه پذیرایی  حقیقی 
بسته را می دهد، اما اجازه پذیرایی از میهمانان در فضای باز همچون 
از  کمتر  زیربنای  با  ازدواج  محضرهای  اغلب  دهد!  نمی  را  تاالرها  باغ 
1۰۰ متر مربع با حضور بیش از 5۰ نفر اقدام به برگزاری مراسم عقد 
از مردم در قالب جمع های 3۰ نفری  و پذیرایی می نمایند! بسیاری 
در کافی شاپ ها اجازه برگزاری جشن تولد دارند، اما همین تجمع در 

قالب تاالر پذیرایی ممنوع است! 
وی افزود: در حال حاضر حتی سفره خانه ها و رستوران ها میزبان 
از  همچنان  پذیرایی  تاالرهای  اما  هستند،  مردم  از  کثیری  جمع 
که  است  حالی  در  این  شوند.  می  منع  میهمانی  هرگونه  پذیرش 
با رعایت  برگزاری مراسمات  برای  پذیرایی محلی مناسب  تاالرهای 
.دراین  باید  کرونا  با  مقابله  ستاد  رو  این  از  است،  اجتماعی  فاصله 
نابودی  از  جلوگیری  برای  وراهکاری  نموده  نظر  تجدید  خصوص 
تاالرهای پذیرایی ارائه نماید، چرا که تعطیلی تاالرها موجب شده تا 
برخی افراد که اعتنایی به کرونا ندارند مراسم نامزدی و یا جشن های 
خود را در منازل، رستورانها و باغ ها به صورت پنهانی و عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار کنند، در صورتی که اگر اجازه فعالیت 
پروتکل  توان در قالب رعایت  را می  این مراسم  تاالرها داده شود  به 

های بهداشتی برگزار کرد.
با  مقابله  ستاد  مسئوالن  از  پذیرایی  تاالرهای  صنف  اتحادیه  رئیس 
مقابل  در  و  نموده  صادر  را  تاالرها  بازگشایی  مجوز  تا  خواست  کرونا 
تاالرها ملزم به رعایت هرگونه پروتکل های بهداشتی یا فاصله گذاری 
اجتماعی ابالغی از سوی ستاد را در اولویت قرار داده و خود را ملزم 

به رعایت آنها نمایند.
دریافت  و  بهداشت  مرکز  سایت  در  پذیرایی  تاالرهای  ثبت  حقیقی 
کارت سالمت همه پرسنل فعال در تاالرهای پذیرایی، ارائه پذیرایی 
و  سرویس  سلف  صورت  به  پذیرایی  ممنوعیت  نفره،  یک  صورت  به 
تا 5۰ درصد ظرفیت تاالر، در اختیار  دیس پرسی، کاهش جمعیت 
گذاشتن ماسک و دستکش به صورت رایگان جهت استفاده اجباری 
حضور  دستکش،  و  ماسک  از  پرسنل  اجباری  استفاده  میهمان، 
نماینده بهداشت در تاالر، برگزاری فقط یکر مجلس در روز و... را از 

جمله الزامات پیشنهادی در جهت بازگشایی تاالرها عنوان کرد.
و روز صاحبان مشاغل در  به حال  با اشاره  ابراهیم کاردیده حقیقی 
پوشش  تحت  صنفی  واحدهای  بودن  خدماتی  به  توجه  و  صنف  این 
این اتحادیه ادامه داد: در حال حاضربا عنایت به وضعیت اقتصادی 
اجاره  و  صاحبان  برای  روزی  و  حال  صنفی  واحدهای  تعطیلی   و 
کنندگان این واحدهای صنفی نمانده است زیرا  آنها اگر در همان روز 
فعالیت نکنند و درآمدی نداشته باشند دچار ضرر و زیانهای بسیاری 
و  گاز    ، برق  آب،  مالیات،  عوارض،   پرداخت  مخارج  تهیه  همچون 

مخارج روزمره پرسنل و ... می شوند. 
با اشاره به وضعیت اقتصادی بسیار بد اعضاء صنف خود اظهار  وی 
داشت:  در برخی صنوف اگر جنسی فروخته نشود، فردا ویا روزهای 
بعد فروخته می شود، ولی متأسفانه در کار تاالرها، باغسراها، هتلها 
انتظار  مسئولین  و  دولت  از  ما  و  نبوده  گونه  این   ... و  فیلمبرداری   ،
حمایت و تخصیص تسهیالت را داریم تا به این طریق از نابود شدن این 

صنف جلوگیری بعمل آید. 
حقیقی در پایان یادآور شد: با اینکه وعده های بسیاری در خصوص 
اجتماعی  تأمین  های  بیمه  و   98 سال  مالیات  پرداخت  بخشودگی 
داده شد، اما در واقع اگر این هزینه ها درموعد مقرر پرداخت نشود ،  

مبالغ جرایم دیرکرد نیز به هزینه اصلی افزوده می گردد.

امیری محتشم

را  از مشاغل در سطوح مختلف  بسیارى  فعالیت  شیوع ویروس کرونا 
تحت تأثیر قرارداد، این در حالیست که با توجه به اعالم ستاد ملى مبارزه 
با کرونا  صنف تاالرهاى پذیرایى نیز یکى از مشاغل پرریسک محسوب 
شده و آنها هم همچون دیگر مشاغل در این گروه تعطیل شدند، صاحبان 
و  معیشتى  مشکالت  با  مالى  مشکالت  بروز  به  توجه  با  مشاغل  این 
اقتصادى روبه رو شده و موازى با آن تعداد زیادى از شاغلین تاالرهاى 

پذیرایى و دیگر رسته هاى این صنف خانه نشین شدند. 

خبر
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امیری محتشم

 در اسفند ماه سال گذشته 
کرونا  ستاد  مصوبه  پیرو 
براساس  و  استاندارى  در 
اصناف  اتاق  دستور 
ماه  اسفند  دوازدهم  از 
هاى  رسته  فعالیت  عمده 
صنف  اتحادیه  صنفى 
محصوالت فرهنگى شامل 
عرضه  اى،  رایانه  بازیهاى 
  ... و  فرهنگى  محصوالت 

فرهنگى،  محصوالت  اتحادیه صنف  رئیس  شد.  تعطیل 
بازى و سرگرمى در خصوص زمان بازگشایى واحدهاى 
صنفى تحت پوشش این اتحادیه اظهار داشت: دراواخر 
اسفندماه با پیگیریهاى انجام شده و عنایت به اینکه عرضه 
محصوالت فرهنگى مى توانست به در خانه ماندن مردم 
کمک کند ، با بازگشایى رسته عرضه محصوالت فرهنگى  

با زمان فعالیت محدود موافقت گردید.

خبر

اسفند  دوازدهم  از  ای  رایانه  بازیهای  رسته  گفت:  اسکافی  مرتضی 
ماه تا پایان ماه مبارک رمضان به دستور ستاد کرونا تعطیل بود که 
بازگشایی  جهت  به  متخلف  صنفی  واحد   38 حدود  مدت  این  در 
واحد صنفی و یا عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، توسط تیم های 
مشترک اتاق اصناف و اماکن  شناسایی و برخورد قانونی الزم با آنها 
اجازه  رمضان  مبارک  ماه  اواخر  از  شد:  یادآور  وی  پذیرفت.  صورت 
بازگشایی رسته بازیهای رایانه ای براساس دستور ریاست جمهوری 
داده شد، با این تفاوت که در این حوزه شهربازیها همچنان تعطیل 
شهریور  هفدهم  در  ماه  شش  گذشت  از  پس  اینکه  تا  شدند،  اعالم 
با  شهربازیها  بازگشایی  برای  بهداشت  موافقت  اخذ  به  موفق  ماه 
این  اقتصادی  ی  چرخه  فعالیت  تا  شدیم  گیرانه  سخت  پروتکلهای 
رسته هم آغاز شده و این امر در کاهش اندکی از مشکالت متصدیان 

این واحدهای صنفی مؤثر واقع شود.
 رئیس اتحادیه صنف محصوالت فرهنگی با اشاره به آسیب جبران 
این  پوشش  تحت  صنفی  واحدهای  بر  کرونا  ویروس  شیوع  ناپذیر 
کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  های  آسیب  جهت  به  گفت:  اتحادیه 

تا  گذشته  سال  اسفندماه  از 
کنون حدود 15۰ واحد صنفی 
عمال  ما  و  شد  تعطیلی  به  منجر 
دادیم،  دست  از  را  شغل   15۰
دولت  راستا  این  در  متاسفانه 
هیچ کمکی به ما نکرد که جای 

تاسف دارد.
مرتضی اسکافی ضمن تأکید بر عدم رضایت از ارائه تسهیالت کرونایی 
به  ها  نت  گیم  برای  تسهیالت  ارائه  میزان  داشت:  بیان  اصناف،  به 
شش  پرسنل  هر  برای  و  تومان  میلیون   12 واحدصنفی  مدیر  هر  ازاء 
میلیون تومان اعالم شد، اما هنگامی که این امر به مرحله اجرا رسید، 
متوجه شدیم به واحدهای صنفی بازیهای رایانه ای تنها شش میلیون 
با این مبلغ اندک، جبران خسارت  چندین  تومان تعلق می گیرد که 
نوعی  به  موضوع  این  نظرمن  به  و  نبوده  امکانپذیر  پیاپی  تعطیلی  ماه 
توهین به کسبه و بازار است، باضافه اینکه در شرایط ارائه تسهیالت، 
علیرغم اینکه دولت اعالم نموده که ضمانت واحد صنفی برای دریافت 

رئیس اتحادیه صنف محصوالت 
فرهنگی، بازی و سرگرمی :

تعطیلى 150 واحد صنفى پیامد شیوع ویروس کرونا

یکی دیگر از مشکالت ما در »
ایام تعطیالت کرونا سرقت 
از واحدهای صنفی بازیهای 

رایانه ای بود که در اقصی 
«نقاط شهراتفاق افتاد
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بدون  افزایش  به  اشاره  با  سلطانی  غالمرضا 
محدودیت قیمت ها در تولید و توزیع شن و ماسه 
در ادامه افزود: برخی مصالح به ویژه شن و ماسه 
اثر  بر  بازار  در  موجود  دیگراجناس  مانند  هم 
گردیده  مواجه  قیمت  افزایش  با  مختلف  عوامل 
است که از جمله می توان به عوامل مدیریت شده 
شویی  شن  کارفرمایی  صنفی  انجمن  سوی  از 
کاهش  همچون  رضوی  خراسان  استان  های 
زمان کار واحدهای تولیدی شن و ماسه، کاهش 
زمان بارگیری و نیز دستوری نمودن قیمت شن و 
ماسه شسته براساس آنالیز غیرواقعی اشاره کرد 
مصالح  این  قیمت  حد  از  بیش  افزایش  باعث  که 
ضروری  نکته  این  به  توجه  اینکه  ضمن  شده، 
گرفتن  نظر  در  بدون  قیمت  افزایش  که  است 
این  نهایی  قیمت  در  مؤثری  نقش  تولید  زنجیره 
شن  شد:  یادآور  وی  داشت.  خواهد  محصوالت 
استفاده  ساز  و  ساخت  در  روش  دو  به  ماسه  و 
شکل  به  که  مستقیم  صورت  به  یکی   ، شود  می 
و  کاری  کاشی  دیوارها،  سازی،  کف  در  مالت 
اصلی  پایه  عنوان  به  دیگری  و  شده   استفاده   ...
تیرچه،  انواع  موزائیک،  مانند  مصالح  از  برخی 

بلوک سیمانی و بتن آماده استفاده می شود .
در  ساختمانی  مصالح  صنف  اتحادیه  رئیس 
بی  افزایش  از  جلوگیری  و  کنترل  راستای 

اتحادیه  انتظار  کرد:  خاطرنشان  قیمتها  رویه 
انجمن  باالخص  و  ماسه  و  شن  ازتولیدکنندگان 
افزایش  هرگونه  از  قبل  که  است  این  صنفی  های 
و  نموده  مجوز  کسب  ذیصالح  مراجع  از  قیمت 
به  بارگیری  و  تولید  ساعت  افزایش  با  همچنین 
رونق و افزایش تولید کمک نمایند. بی شک تالش 
بازار  این  در  سالم  رقابت  به  تولید  افزایش  جهت 

منجر خواهد شد. 
صنف  این  عدیده  مشکالت  به  اشاره  با  سلطانی 
های  محدودیت  مالیات،  سنواتی  افزایش  گفت: 
اجرایی  های  دستورالعمل  و  قوانین  در  مندرج 
و  شدید  نوسانات  مالیات،  اجتماعی،  تأمین  و  کار 
هزینه  مستمر  افزایش  اولیه،  مواد  قیمت  افزایشی 
گردش،  در  سرمایه  و  نقدینگی  کمبود  تولید،  های 
نبود حمایت های مرتبط با نظام بانکی کشور،عدم 
مدرن،  تکنولوژی  به  یافتن  دست  در  توانایی 
وجود  عدم  برندسازی،  حوزه  در  موجود  مشکالت 
مطالعه  بازار،  تحقیقات  برای  کالن  های  برنامه 
صنفی،  تولیدی  محصوالت  صادرات  امکان  برای 
مانند   ( توزیع  مناسب  های  شبکه  وجود  عدم 
ایستگاههای میادین شهرداری(، کمبود تسهیالت 
و متوسط  به صنایع کوچک  و معافیت های مربوط 
که  است  مشکالتی  مهمترین  از  تولیدی  صنوف  به 

اتحادیه و اعضاء صنفی با آن مواجه می باشند. 

بانکها  از  برخی  اما  نماید،  می  کفایت  تسهیالت 
در این حوزه همکاری الزم را با اصناف ندارند. 

مشکالت  از  دیگر  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
واحدهای  از  سرقت  کرونا  تعطیالت  ایام  در  ما 
صنفی بازیهای رایانه ای بود که در اقصی نقاط 
از  سرقت  شاهد  ایام  این  در   ، افتاد  شهراتفاق 
واحدهای صنفی بازیهای رایانه ای  بودیم که در 
دم دمه های صبح اتفاق افتاده و  تقریبا حدود 
واحدهای  این  سرمایه  تومان  میلیون   1۰۰
صنفی در عرض چند دقیقه از دست رفته است.

دادستانی  به  زمینه  این  در  افزود:  اسکافی 
گشت  انتظامی  نیروهای  تا  دادیم  درخواستی 
که  نموده،  بیشتر  مناطق  این  در  را  هایشان 
محالت،  حفاظتی  خصوصی  مؤسسات  با 
جلساتی گذاشته شده تا بتوانیم به کمک بخش 

خصوصی امنیت آنها را تقویت نماییم،
همچنین  افزود:  ادامه  در  اسکافی  مرتضی 
و  شیپور  مثل  سایتهایی  کردیم  درخواست 
دیوار و ... که برای فروش و عرضه کنسولهای 
آنها  متعلقات  و  ها  دسته  یا  و  تلویزیون  بازی، 
اقدام می نمایند، به هنگام ایجاد آگهی فروش، 
محصوالت  این  سریال  شماره  اعالم  به  ملزم 
مراجع  طریق  از  بتوانند  مالباختگان   تا  شده 
اینکه  ضمن  شوند،  خود  اموال  پیگیر  قانونی 
فروش  در  پیشگیرانه  عامل  یک  موضوع  این 
حتی  و  معتبر  سایتهای  در  مسروقه  اموال 
صنف  اتحادیه  رئیس  شد.  خواهد  نامعتبر 
فعالیتهای  خصوص  در  فرهنگی  محصوالت 
صنف  این  به  ها  رسته  دیگر  افزودن  و  اتحادیه 
برای   138۴ درسال  اتحادیه  این  داد:   ادامه 
 1۴۰۰ با  حاضر  حال  در  و  تأسیس  بار  اولین 
بزرگترین  عنوان  به  کسب  پروانه  دارای  عضو 
اتحادیه محصوالت فرهنگی در کشور در قالب 
فرهنگی،  محصوالت  عرضه   ی  رسته  چهار 
غیررایانه  تفریحی  بازیهای  ای،  رایانه  بازیهای 
ای و خدمات مونتاژ صدا و تصویر فیلم فعالیت 
می نماید، در حال تالش برای ایجاد رسته های  
مستقل برای شهربازی، خانه بازی و کافه بازیها 
هستیم تا بتوانیم کد آیسیک گرفته و برای آنها 

به صورت مستقل پروانه کسب صادر نماییم. 

رئیس اتحادیه صنف مصالح 
ساختمانی مشهد:

رئیس اتحادیه صنف مصالح ساختمانى اظهار داشت: با 
توجه به افزایش بدون محدودیت اقالم به کار رفته در 
ساختمان نظیر آهن، لوازم برقى، تأسیسات و ... در حال 

حاضر افزایش قیمت مصالح چندان چشم گیر نمى باشد.

افزایش قیمت شن و ماسه 
بدون مجوز
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امیری محتشم

در روزهاى پایانى سال آن هم در زمانى 
عید  شب  به  امید  چشم  داران  مغازه  که 
بسته بودند و  ثانیه شمارى مى کردند تا 
پس از ماهها تالش براى رسیدن به کسب 
و کارى پررونق  حاصل زحمات یکساله 
ویروس  شیوع  نمایند،  برداشت  را  خود 
به  منجر  و  گرفت  قرار  اوج  در  کرونا 
تعطیلى بسیارى از واحدهاى صنفى شد.

همانطور که مى دانیم این موضوع ضرر 
اقتصادى  و زیانهاى بسیارى را به حوزه 
وارد  کوچک  و  خرد  بنگاههاى  ویژه  به 
شدن  برچیده  به  منجر  تدریج  وبه  کرد 
تعداد زیادى از این مشاغل شد و بیکارى 

جامعه  اقشار  سایر  و  جوانان  از  بسیارى 
از  یکى  میان  این  در  اما  آورد،  فراهم  را 
در  کرونا  آسیبهاى جدى  از  که  مشاغلى 
امان نماند، صنف تاالرهاى پذیرایى و باغ 
تاالرها بود، که با توجه به کاسته شدن از 
تعداد مشتریان و همچنین افزایش روز به 
اقتصادى مردم  توان  روز تورم و کاهش 
سرپاماندن  براى  صنفى  واحدهاى  این   ،
نیاز به کمک دولت داشته و با مشکالت 

عدیده اى دست و پنجه نرم مى کنند.
 در این شماره پاى درد و دل مدیر واحد 
که  زاده  عابدین  رستوران  تاالر،  صنفى 
زخم خورده ى آسیب کروناست، نشسته 
ایم، توجه شما را به مشروح این گفتگو 

جلب مى نماییم.

گفتگوی صنفی

ناصر عابدین زاده 
از شرایط سخت اداره 

کسب و کارش می گوید:

تأمین هزینه هاى 400 نفر پرسنل 
در شرایط سخت نبود درآمد

نحوه ی پرداخت تسهیالت کاربردی نیست

ناصر عابدین زاده در سال 13۴5 در تهران متولد 
همراه  به   136۰ سال  از  را  خود  فعالیت  او   ، شد 
پدر و برادر با احداث آشپزخانه و سپس رستوران 
با  کنون  تا  پسران  و  پدر  فعالیت  که  نمود  آغاز 
رستوران،  بخشهای  در  کاری  ی  حوزه  گسترش 

تاالر، هتل، کافی شاپ و... ادامه دارد.
 کسب و کار خود را چگونه شروع کردید؟    ●

فعالیت  امر  بدو  در  پیش،  سال   39 تقریبا 
زمان  آن  در  چون  کردیم،  شروع  را  ای  آشپزخانه 
کرایه  را  ظروف  بود،  بزرگ  هایشان  خانه  مردم 
می کردند و پخت و پز مجالس را در خانه هایشان 
پذیرایی  خود  شان  میهمانان  از  و  میدادند  انجام 

یک  سالی  چند  گذشت  از  پس  اما  نمودند،  می 
پذیرایی  برای  مردم  و  کوچکترشد  ها  خانه  مقدار 
دیگر  و  شده  مواجه  مشکالتی  با  خود  مجالس 
پذیرایی  و  آشپزخانه  از  غذا  تهیه  نکردند،  آشپزی 
از میهمانان در منازل کار را برای مردم راحت تر 
می کرد ، به همین جهت آشپزخانه ها رونق خوبی 

داشتند و از درآمد باالیی برخوردار بودند.
پس از گذشت مدت زمان کوتاهی شرایط پذیرایی 
از تعداد زیاد میهمانان در منازل و آپارتمانها برای 
مردم سخت تر شد و آنها به سمت و سوی برگزاری 

مجالس در رستورانها و تاالرها روی آوردند.
قالب  همین  ودر  ننشستیم  بیکار  هم  ما  بالطبع    

ما  اینکه  به  توجه  با  کردیم،  شروع  را  هایی  طرح 
خیلی نزدیک به راه آهن هستیم ، از تهیه ی غذا 
خیلی  فاصله  چون  و  کردیم  شروع  قطارها  برای 
تهیه  ما  را  قطارها  بیشترغذای  بود،تقریبا  نزدیک 
وعده  ی  تهیه  با  کار  این  هم  هنوز  که  کردیم  می 
زندگی  ستاره  پنج  قطارهای  برای  غذایی  های 
راستا  همین  در  که  دارد،  ادامه  تهران   مشهد- 
مواد  از  غذایی  مواد  ارائه  جهت  ایم  کرده  سعی 
اولیه با کیفیت استفاده نموده تا با توجه به شرایط 
و  نموده  عمل  موفق  رقابت  در  بتوانیم  کنونی 

خودمان را سرپا نگه داریم  .
در مقایسه سالهای گذشته با چند سال اخیر     ●
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در سال جاری »
درآمد ما به میزان 

بسیار زیادی 
کاهش داشته وبا 

این هزینه های باال 
به سختی روزگار 

«می گذرانیم

درآمد شما با چه تغییراتی مواجه شده است 
قابل  سود  به  رسیدن  برای  مسیر  این  در  و 

قبول چه مشکالتی را پشت سرگذاشتید؟
کار ما در گذشته خیلی خوب بود، تعدد برگزاری 
به  خوبی  بسیار  بازدهی  ما  برای  و...  مجالس 
با وجود شرایط  اما در حال حاضر  همراه داشت، 
را  الزم  بازدهی  کرونا  ویروس  ظهور  و  اقتصادی 

نداریم و دچار مشکالت فراوانی شدیم . 
بود،  خوب  تقریبا  ما  درآمد  ظهورکرونا  از  قبل 
هر  مردم  اقتصادی  وضعیت  اینکه  به  توجه  با  اما 
سال  دو  این  ،در  شد  می  قبل  سال  از  بدتر  سال 
وضعیت  هم  باز   ، کرونا  نبود  وجود  با  حتی  اخیر 
برگزاری  نبود،  خوب  چندان  مردم  اقتصادی 
نتیجه  در  یافته  کاهش  ها  ازدواج  و  مراسمات 
تاالرها کمتر استفاده می شد، ضمن اینکه در این 
میان مشکل باغ تاالرها هم افزوده شدند و مردم 
و  نبوده  شهر  در  مجالس  برگزاری  به  راغب  دیگر 
مراسم های خود را در بیرون از شهر برگزار کردند 
کاهش  دچار  اخیر  سالهای  در  ما  جهت  همین  به 
درآمد شده بودیم ، اما در سال جاری درآمد ما به 
هزینه  این  وبا  داشته  کاهش  زیادی  بسیار  میزان 

های باال به سختی روزگار می گذرانیم.
تقریبا شمایک مجموعه  از مشاغل مختلف را     ●

شویم  می  دادید،خوشحال  قرار  هم  کنار  در 
این مجموعه را برای ما معرفی کنید؟

مورد  های  ایده  اجرای  برای  ما 
کامل  ای  مجموعه  ایجاد  نظرو 
مشتریان  نیازهای  رفع  برای 
کارمان  و  کسب  آنها  رضایت  و 
که  جایی  تا  دادیم،  گسترش  را 
شامل  مجموعه  این  اکنون  هم 
کترینگ، رستوران، تاالر، فست 
فود، کافی شاپ، هتل، استخر، 
یعنی  است،  جکوزی  سونا، 
رضایت  برای  را  کامل  پک  یک 
مشتری درکنار هم قرار دادیم . 
بحث  در  ما  ی  هزینه  بیشترین 

هتل است، 5۴ درصد هتل های ایران در مشهد 
مشهد  در  هتلها  بین  رقابت  نوع  بدترین  و  هست 
وجود دارد، زیرا با توجه به تعداد زیاد هتل و هتل 
آپارتمان در این شهر، اگر من اتاق را شبی 1۰۰ 
می   9۰ دیگری  و   95 دیگر  همکار  بدهم،  تومان 
می  ادامه  رقابت  نوع  این  ترتیب  همین  به  و  دهد 
نوع  و  کیفیت  به  توجه  بدون  رقابت  نوع  این  یابد، 
ارائه خدمات بسیار بد و زیان آور است،و صدمات 
هزیته  هتل  در  آورد،  می  بار  به  را  بسیاری  مالی 
صابون،  شستشو،  ملحفه،  تعویض  باالست،  ها 
شامپو، دم پایی و... از ملزومات اتاق است هزینه 
هزینه  دیگر  به  هم   پروتکلها  رعایت  جانبی  های 
بسیار  اتاق  ارائه  هزینه  اینکه  با  شده،  افزوده  ها 

است،  قبل  سال  چهار  از  کمتر 
نبود مسافرما را با کاهش درآمد 
این  با  ومجبوریم  نموده  مواجه 
هزینه های کمر شکن و کاهش 
درآمد برای سرپا ماندن دست و 

پنجه نرم می کنیم.
مجموعه     ● برای  کرونا  بالی 

بار  به  را  مشکالتی  چه  شما   ی 
آورد؟

ما  به  را  شدیدی  آسیب  کرونا 
در  ما  ی  مجموعه  کرد،  وارد 
ساعت   2۴ تمام  روز  شبانه 
اجاقمان  اصطالح  به  و  است  فعالیت  حال  در 
هرلحظه  غذا  طبخ  آمادگی  و  است  روشن  یکسره 
از  که  دارد  آمادگی  ما  رستوران  و  تاالر  مهیاست، 
میهمانان در هر ساعت از شبانه روز پذیرایی کند. 
برای  بیشتر  ما  غذای  کرونا  از  قبل  تا  مثال  برای 
بهشت  از  مثال  شد،  می  استفاده  ختم  مجالس 
یا   15۰ برای  و  گرفتند  می  تماس  تماس  رضا 
درمدت  ما  که  دادند  می  غذا  سفارش  نفر   2۰۰
از  اما پس  آماده می کردیم.  را  زمان کوتاهی غذا 
ظهورکرونا مراسمات انجام نشد و بالطبع در این 
هیچ  شدیم،  مواجه  مشکل  با  اخیر  چهارماه  سه 
تبلیغات  البته  نداشتیم،  زمینه  این  در  مراجعی 
سوء رسانه ها که به مردم اعالم می کردند از فست 



ماهنامه اتاق اصناف مشهد
مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۹ 32

فودها و رستورانها خرید نکنید، 
یکی از مهمترین عواملی بود که 
دچار  را  همکارانمان  دیگر  و  ما 

ضرر و زیانهای بسیاری کرد. 
ما در زمینه هتل هم بسیار دچار 
کمترین  با   ، هستیم  مشکل 
اما  گیریم،  می  اقامت  هزینه 
چون  نداریم،  میهمان  هم  باز 
معضل  خاطر  به  حاضر  حال  در 
مشهد  در  ورودی  مسافر  کرونا 
بخواهد  که  هتلی  هر  و  نداریم 
میهمان  درصد   5۰ یا   ۴۰ زیر 
داشته باشد دچار ضرور و زیان 
حجم  این  با  هم  ما  و  شود  می 
امر  این  از  داریم،  که  پرسنلی 

مستثنی نبوده ایم.  
بزرگ     ● ی  مجموعه  شما 

تعداد  چه  مجموعه  این  در  دارید،  کاملی  و 
پرسنل شاغل هستند ؟ 

نفر   2۰۰ که  داشتیم  پرسنل  نفر   ۴5۰ حدود  ما 
نفر   25۰ و  قطار  غذایی  مواد  ی  تهیه  بخش  در 
تا  در مجموعه ی خودمان مشغول به کار بودند و 
کنون به دلیل تبعات ناشی از کاهش کارو درآمد 

بیش از 3۰ نفر تعدیل نیرو داشتیم.
یکی از افتخارات ما این هست که سعی کردیم در 
این مجموعه حق حقوق پرسنل را پرداخت کنیم ، 

برای مثال مجموعه های دیگر به پرسنل خود ۴ روز در ماه مرخصی 
می دهند، اما در این مجموعه ، ما عالوه بر ۴ روز 2 روز هم مرخصی 
سالیانه به هر نفر می دهیم، حق بیمه، سنوات، سبد کاال، عیدی و 
پاداش را به آنها کامل پرداخت می شود به همین جهت هزینه های 

باالیی داریم . 
نظر  در  تومان   35۰۰ را  پرسنل  نفر   ۴۰۰ حقوق  میانگین  اگر 
بگیریم،  رقم خیلی سنگینی می شود، تامین این هزینه با توجه به 
شرایط موجود و رقابت خیلی زیاد در سطح شهر مشهد حتی با وجود 
کاهش قیمت بسیار زیاد برای جلب نظر مشتریان کار بسیار سختی 
است، زیرا عالوه بر نبود مشتری، کاهش قیمت ها سود کمتری را 
به  با توجه  و  یافته  نتیجه درآمدها کاهش  و در  عاید مجموعه نموده 

به مجموعه  آسیبهایی که کرونا 
ی ما وارد نموده برای پرداخت 
مشکالت  دچار  پرسنل  حقوق 

فراوانی شده ایم . 
پرسنل  به  کرونا  تعطیالت  در 
از  اعم  حمایتی  های  بسته 
و...  مساعده   ، مرغ  گوشت، 
حقوق  کارکرد  بدون  و  دادیم 

پرداخت کردیم
اوضاع  این  اینکه  امید  به   
حتی  که  حالیست  در  این  نیفتاد،  اتفاقی  هیچ  اما  کند،  می  تغییر 
ها  هزینه  این  کننده  جبران  شود،  پرداخت  کنونی  اگرتسهیالت 
داریم،  توان  در  که  جایی  تا  ایم  کرده  سعی  فقط  ما  و  بود   نخواهد 
تا  نماییم  راحفظ  کارمان  و  کسب  و  داشته  نگه  سرپا  را  خودمان 
موجبات بیکاری تعداد زیادی ازشاغلین این مجموعه فراهم نگردد. 

پاسخ     ● لطفا  اید؟  شده  کرونایی   تسهیالت  دریافت  به  موفق  آیا 
خود را توضیح بفرمایید؟

نبوده  اصناف،کاربردی  برای  کرونایی  تسهیالت  پرداخت  ی  نحوه 
نشده  تسهیالت  ریال  یک  حتی  دریافت  به  موفق  لحظه  این  تا  ما  و 
تسهیالت  تومان  میلیارد  پنج   دریافت  برای  که  پیگیریهایی  در  ایم، 
می  وام  میلیارد  پنج  اگر  شما  گفتند  بانک  مسئوالن  دادیم،  انجام 
خواهید باید پنج میلیارد سپرده دربانک داشته باشید، خوب ما اگر 
اسم  فقط  پس  نداشتیم،  وام  به  نیازی  که  داشتیم  می  میلیارد  پنج 

تسهیالت هست، اما عمل نیست.  
برای گذار از این شرایط سخت چه توقعی از مسئوالن دارید؟    ●

دیگر  و  بیمه  دارایی،  شهرداری،  بود،  حرف  حد  در  ها  بخشودگی 
نداشته  را  الزم  همکاری  و  مساعدت  اصناف  با  مربوطه  ارگانهای 
وبدون در نظر گرفتن شرایط موجود خواهان پرداخت هزینه ها راس 
پرداخت  دیرتر  پرسنل  بیمه  هزینه  اگر  مثال  باشند،  می  مقرر  موعد 
هزینه   ... گازو  برق،  آب،  قبوض  شویم،  می  مواجه  جریمه  با  شود، 
شود،  پرداخت  باید  درآمد،  نبود  به  توجه  با  که  دارد  سنگینی  های 
عمال هم کمکی ازسوی مسئوالن انجام نمی شود، کمترین توقع ما 
در این شرایط سخت حمایت دولت از اصناف است که اگر قرار است 
به  ها  هزینه  این  پرداخت  حداقل  دهیم،  انجام  را  پرداختیها  این  ما 

صورت اقساط بلند مدت شود. 

تبلیغات سوء رسانه ها که »
به مردم اعالم می کردند از 
فست فودها و رستورانها 

خرید نکنید، یکی از مهمترین 
عواملی بود که ما و دیگر 

همکارانمان را دچار ضرر و 
«زیانهای بسیاری کرد

گفتگوی صنفی
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بررسی تقاضای 
مستأجرین اجاره 

به شرط تملیک 
مجتمع تجاری 

آرمان

بررسی قطع 
سهمیه سوخت 

نفت کوره ریخته 
گران مشهد از 

سوی شرکت گاز 
استان

گزارش تصویری

جلسات گروه کارى اصناف ذیل ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان
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بررسی مشکالت 
مالیاتی رستوران 

سدروس و 
درخواست 

بخشودگی جرایم 
و یا تقسیط 

مالیات تعلق 
گرفته

جلسه در 
خصوص رفع 

موانع ناشی از 
واردات موز به 

ازای سیب



یادبودها
د ��رچه فروشان م اديه صنف ��

�

ا

 �� �وم �ید رضا �� ا�با�ی آ�تا�
از  قبل  سالهای  در 
بست  در  انقالب 
به  خیابان  پایین 
انواع  فروش  شغل 
چیت،  های  پارچه 
چادری  کودری، 
مورد  فردی  وی  بود.  مشغول  مخمل  و 
بود.  درستکار  و  انصاف  با  متعهد،  وثوق، 
صدف  و  معامالت  درستی  و  راستی  در  او 
از  پس  وی  صنفی  واحد  بود.  معروف  گفتار 
در  جدید  محل  به  مطهر  حرم  توسعه  طرح 
باالخیابان انتقال یافت. وی در سال 1361 
دار فانی را وداع گفت و در آرامگاه ابدی اش 

در صحن آزادی به خاک سپرده شد.  

دش گرا� روحش شاد و ��

فروشان و 
�

اديه صنف �
�


ا

د ��ن �وم دفع آفات نبا�� م
�

فروشند�

 ���وم غال�ع�ی �ند��ی
مــهــرمــاه  دراول 
تایباد  در   133۷
وی  ــد،  ــ شـ مـــتـــولـــد 
 1351 ــال  ــ سـ از 
و  تــولــیــد  زمــیــنــه  در 
فــروشــنــدگــی  گــل و 
سالهای  زمانی  بازه  در  او  نمود.  فعالیت  گیاه 
و  وگیاه  گل  فروش  و  تولید  امر  در  تا۷۴   59
در  عرصه  این  پیشتازان  از  آپارتمانی  گیاهان 
وی  مستمر  های  پیگیری  با  بود.  شرق کشور 
پایه  به  موفق  ســال13۷۰  در  همکارانش  و 
گذاری اتحادیه صنف گلفروشها شد، او از آن 
زمان به بعد عضو هیئت مدیره و چهار دوره هم 
به عنوان رئیس اتحادیه مشغول به فعالیت شد.  

دش گرا� روحش شاد و ��

د ��ن زعفران م
�

ن و فروشند�
�

اديه صنف صادركنند�
�


ا

 ���وم حاج غال��ضا ا��ری
از  چرمه  روستای  در   1313 سال  در 
 35 در  واقع  جنوبی،  خراسان  دهستانهای 
کیلومتری شهرستان فردوس متولد شد، وی از 
نوجوانی و جوانی وارد عرصه کسب و کار شد، 
تا جایی که در امر داد و ستد و تأمین مایحتاج 
روستاها و شهرهای محدوده خود، به یک مهره 

اصلی و تأثیرگذار تبدیل گردید.
وی در سال 135۰ به همراه همسر و فرزندش به مشهد آمد و با تجربه 
ای که از کسب و کار محلی داشت، از اولین بنیانگذاران صنعت بسته 
بندی زعفران شد و با تهیه ملزومات بسته بندی با نام تجاری نمونه، پا به 
عرصه جدیدی از زندگی تجاری خود نهاد و در نهایت با ثبت نام تجاری 

زعیم در سال 13۷8 وارد بازارهای صادراتی زعفران نیز گردید.
زندگی  عمر  یک  از  پس  آذرماه   22 تاریخ  در  امیری  غالمرضا  مرحوم 

شرافتمدانه دار فانی را وداع گفت. 

دش گرا� روحش شاد و ��

اديه صنف شيشه و آينه
�


ا

 ���وم حاج غال��ضا � �ی
در مهرماه سال 13۰5 در شهر مقدس مشهد 
دیده به جهان گشود، وی بیش از   ۴۰ سال از 
را در شغل شریف شیشه  عمر پربرکت خویش 
پروانه  اولین  بود،   فعالیت   به  مشغول  بری 
از   1353 سال  آذرماه  دهم  در  را  خود  کسب 

اتاق اصناف مشهد دریافت کرد. 
عمر  از  سال   35 از  بیش  چی  شیشه  مرحوم 
شیشه  تعاونی  مدیره  هیات  در  را  خود  شریف 
همکاران  به  رسانی  درخدمت  مشهد  وآئینه 
بین  در  نیک  نامی  و  نمود  سپری  صنفی 
گذاشت.  بجای  وآینه  شیشه  صنف  همکاران 
وی در روز عید فطر سال 1393 شمسی چشم 

از جهان فرو بست. 

دش گرا� روحش شاد و ��
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