
نشست صمیمانه روسای 
اتحادیه های صنفی مشهد با 

معاون وزیر صمت
گفتگو با مهدی سابقی یکی از فعاالن و استادکاران در صنف 

تاسیسات ساختمان 

یاری خدا وجدان کاری رضایت و اعتماد 
مردم رازهای موفقیت در کار

 21
ماهنامه 
اتاق اصناف مشهد مقدس
سال دوم
بهمن ماه ۱۳۹۹

نشست صمیمانه روسای 
اتحادیه های صنفی مشهد با معاون 

وزیر صمت

گفتگو با مهدی سابقی یکی از فعاالن و استادکاران در صنف 
تاسیسات ساختمان 

یاری خدا وجدان کاری رضایت و اعتماد 
مردم رازهای موفقیت در کار

شــمــــــــاره

 اصناف 
و انقالب



12 بهمن 

دوازدهم بهمن ماه روز 
بازگشت حضرت امام 

خمینی )ره( و آغاز دهه 
فجر را به ملت شهید 

پرور ایران تبریک 
عرض می نماییم.

والدت حضرت 
فاطمه )س(  

فاطمه گویاترین فریاد 
عشق / روح سبز عاطفه، 

همزاد عشق ، والدت با 
سعادت حضرت فاطمه 
)س( و روز زن گرامی 

باد. 

روز نیروی هوایی 

به یاد آنان که هرگز 
فرود نیامدند تا نام 

ایران بر فراز آسمانها 
جاودان بماند، نامتان 
بلند و پر افتخار، روز 

نیروی هوایی گرامی باد.

22 بهمن روز 
پیروزی انقالب 

اسالمی  

پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی 

ایران، نگینی درخشان 
در تاریخ معاصر ایران 

است، یوم ا... 22 بهمن 
خجسته باد.

والدت امام 
محمدباقر)ع(

والدت با سعادت 
خورشید علم، مخزن 

االسرار توحید، 
شکافنده معماهای وجود، 

حضرت امام محمد باقر 
علیه السالم گرامی باد.

شهادت حضرت 
علی النقی)ع(

شهادت مظلومانه دهمین 
اختر آسمان امامت و 

والیت، مشعل فروزان 
هدایت ، یا رو راهنماي امت 
، کتاب علم و زهد و حکمت 
حضرت امام علي نقي ،امام 

هادي )ع( تسلیت باد.



یادداشت مدیرمسئول
نقش اصناف در پیروزی انقالب اسالمی 4 ●

یادداشت سردبیر
انقالب اسالمی،اراده ملت در ظلم ستیزی 5 ●

کسب و کار
اصناف و انقالب 6 ●

 مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی اعالم کرد: ●
استرداد  یک میلیارد و 450 میلیون ریال به 

شاکیان 11
روش های موفقیت کسب وکار  )در بازار( 12 ●

تنظیم بازار
خراسان رضوی معین 6 استان در تنظیم بازار  ●

منطقه ای 14

اخبار

 درخواست نقره کاران برای صادرات زیورآالت همراه مسافر ●
وضعیت کارگاه های تولید نقره مشهد بحرانی 

است 17

تحلیل

 نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد گفت:   ●
نقش بارز اصناف و بازاریان  در پیروزی انقالب 

اسالمی 18
علم بهتر است یا ثروت؟ 19 ●

گزارش
نشست صمیمانه روسای اتحادیه های صنفی  ●

مشهد با معاون وزیر صمت 20

گفتگوی صنفی

 گفتگو با مهدی سابقی یکی از فعاالن و استادکاران در صنف  ●
تاسیسات ساختمان

یاری خدا وجدان کاری رضایت و اعتماد مردم 

رازهای موفقیت در کار 23
همایش نقش اقشار بسیج در حفظ  ●

دستاوردهای انقالب اسالمی 26

صاحب امتیاز: 
اتاق اصناف مشهد 

مدیرمسئول: 
محمود بنانژاد مشهدی

سردبیر: 
هادی مخملی 

دبیر اجرایی: 
سید جمال کاظمی 

دبیر تحریریه: 
زهرا امیری محتشم 

شورای سیاست گذاری:
هیئت رئیسه و اعضای 

کمیسیون های اتاق اصناف 
مشهد 

طراح: 
احمد حریمی

چاپ وصحافی : 
 مجتمع  چاپ و نشر 

روزنامه قدس

با ما در ارتباط باشید 
نقد، نظر، پیشنهادات، 

مقاالت و خبرهای خود را 
از راه های زیر با ما در میان 

بگذارید

نشانی:
مشهد، بلوار سازمان آب، 

بین شهید صادقی ۱۳ و ۱5

شماره تماس اتاق 
اصناف مشهد 
05۱  ۳۱۷۳0

شماره تماس روابط عمومی
 05۱  ۳۱۷۳0۱50

وب سایت
www.asnaf-mhd.ir

پست الکترونیک
 @asnaf-mhd.ir

ماهنامه اتاق اصناف مشهد
 سال دوم . شماره 2۱ . بهمن ماه ۱۳۹۹ 

12

6

 روش های موفقیت کسب وکار
)در بازار( 

اصناف و انقالب

همه باید در خدمت سیاستهای جمهوری اسالمی باشند. 
همه ی اصناف باید اهل سیاست باشند؛ اما نگذارید که این 

دودستگیهای ناشی از دسته بندی سیاسی، در بین اصناف 
راه پیدا کند.

 شما حق هستید 
 و در مقابل باطل ایستاده اید

 و حق پیروز است .

17

درخواست نقره کاران برای صادرات 
زیورآالت همراه مسافر

 وضعیت کارگاه های 
تولید نقره مشهد بحرانی است
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سه  قالب  در  اصناف  خانوار  میلیون   ۱۸ فعالیت 
بزرگی  از  حاکی  کشور  در  صنفی  واحد  میلیون 
بزرگ  ی  جامعه  این  است،  اصناف  گستردگی  و 
کرده  دفاع  نظام  و  انقالب  آرمان های  از  همواره 
است،  نموده  ایفا  بسزایی  نقش  راه  این  در  و 
همانطور که می دانیم اصناف در انقالب اسالمی  
سایر  کنار  در  انقالب  اهداف  و  ارزشها  شناخت  با 
انقالبی  سازیهای  حماسه  ی  عرصه  در  پا  اقشار 
انقالب  پیروزی  در  را  خود  مهم  نقش  و  گذاشته 
دالیل  از  یکی  بنابراین  کردند،  ایفا  اسالمی 
شناخت  انقالب،  درپیروزی  اصناف  حضور  مهم 

ایدئولوژی و ارزش های انقالب بوده است. 
ارزشهای  به  تحمیلی  جنگ  زمان  در  انقالب  پیروزی  از  پس  آنها 
جهاد و شهادت ارج نهاده، از جان و مال خود گذشتند و با حضور در 
میدانهای مبارزه علیه باطل در کنار دیگر رزمندگان اسالم از هیچ 
کمکی دریغ نورزیدند، آمادگی برای فداکاری، جانبازی و شهادت 
در راه اسالم و وطن، همچنین دعوت همکاران به جهاد و شهادت 
با توجه به قیام امام حسین )ع( در مکتب شهادت، حاکی از اهمیت 
ارزشهای جهاد و شهادت در بطن اصناف آن زمان است و توجه به 
انقالب بیش  از  بعد  و  را در قبل  ارزشهاست که جایگاه اصناف  این 
مسائل  رفع  در  همواره  اصناف  شک  بی  کند،  می  نمایان  پیش  از 
و  اقتصادی  چه  و  اجتماعی  و  فرهنگی  چه  جامعه،  مطرح  و  مختلف 
وظایف  مطلوب  انجام  بر  سعی  و  داشته  قرار  مقدم  خط  در  سیاسی 

خود در جامعه داشته اند.
در  رهبری   معظم  مقام  بیانات  از  یکی  به  اگر  نیست  لطف  از  خالی 
خصوص اصناف بپردازیم که فرمودند: )) ما بحمد اللّ در بخشهای 
خدوم،  مؤمن،  انسانهای  مختلف،  اصناف  در  و  اقتصادی  مختلف 
عالقه مند و دلسوز زیاد داریم؛ چرا باید به این انگیزه های پاك و مطّهر 
بدبین بود؟ همین اصناف و بازار كسانی بودند كه در دوران اختناق 
قدرتمنِد  بازوی  اصناف  فرمود،  امام  كردند.  كمك  نهضت  این  به 
نهضتند. همین طور هم بود؛ این ها تالش و مجاهدت كردند. تاجر 
مأموران  تطاول  معرض  در  را  خودش  سرمایه ی  بازاری  و  كاسب  و 
اینكه به مرجع تقلید  بی انصاف رژیم سّفاك گذشته قرار داد، برای 
و به دین خود و نهضت اسالمی كمك كند. این ها را نباید فراموش 
كارگران  و  صنعتگران  انقالب،  پیروزی  از  قبل  ماههای  در  كرد. 
كشور بزرگترین ضربه را بر پیكر رژیِم پوسیده ی سّفاك پهلوی وارد 
و  كارگران  جنگ،  دوران  در  كرد.  فراموش  نباید  را  این ها  كردند. 
بسیاری از صنعتگران ما، با فداكاری توانستند حركت صنعتی را در 

كشور از توقّف و ركود و مرگ نجات دهند. ((
اقتصادی  جنگ  یک  در  ما  کشور  که  زمان  از  برهه  این  در  بنابراین 
ناخواسته قرار گرفته است، می طلبد که باز هم  اتحادیه ها، اصناف 
تالش  مقدس  نظام  این  سربلندی  و  موفقیت  راستای  در  بازاریان  و 
شناسایی  جهت  در  همدلی  و  اتحاد  با  گذشته  همچون  و  نموده 
مهم  نقش  ایفاء  با  و  داشته  فعال  حضور  اقتصادی  مختلف  مسائل 

سایر  کنار  در  اقتصادی  موانع  رفع  و  یابی  ریشه  در  خود  کلیدی  و 
به  رسیدن  برای  را  خود  تالش  تمام  و  گرفته  قرار  کشور  مسئوالن 

پویایی و توسعه اقتصادی کشور به کار گیرند. 

نقش اصناف در پیروزی انقالب اسالمی

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد
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جامعه  و  اصناف  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  فعالیتهای  نقش 
گذاردرتاریخ  تاثیر  و  مهم  مدنی  نهادهای  از  یکی  عنوان  به  بازاریان 
با  اصناف  اقتصادی،  جنبه  از  دارد.  ویژه ای  جایگاه  ایران  اجتماعی 
فعالیت خود در تولید و عرضه محصوالت و مایحتاج مردم وهمچنین 
رفع  در  است  صنوف  مشاغل  های  گی  ویژه  از  که  باال  زایی  اشتغال 

نیازهای متنوع جامعه بسیار کارآمد و موثر بوده است. 
نیز به گردش درآورده  را  با پرداخت مالیات چرخ های دولت  اصناف 
ودر واقع حیات بخش اقتصادی نیز می باشند. تحول بزرگ  سیاسی 
مردم  بپاخاستگی  از  گرفته  بر  که  ایران  اسالمی  انقالب  اجتماعی  و 
ایران علیه رژیم حاکم واراده یک ملت وانسجام مردم، بازاریان و همه 
اقشارکه در طی زمان از افکار بزرگ روشنفکران تاریخ انقالب اسالمی تاثیر پذیرفته بود،  

جنبش مردمی، استقالل وآزادی خواهی را در کشور رقم زد.
این انقالب نخستین انقالبی است که اسالم گرایی را در خاورمیانه به پیروزی رساند.تاثیر 
تفکرات و حضور شخصیت های بر جسته طی سالیان مبارزه با رژیم پهلوی مبنای ظلم 
ستیزی وپیروزی مستضعفین را در ۲۲ بهمن ۵۷ رقم زد، در واقع دستاورد انقالبی بود 
که به رهبری شخصیت بزرگ اسالم امام خمینی به نام انقالب اسالمی ایران مزین شد و 

همانطور که گفته شد اولین انقالبی بودکه اسالم گرایی را در خاورمیانه به ارمغان آورد.
حضوراصناف و بازاریان در حمایت و پشتیبانی در دوران انقالب نقش بی بدیل و انکار 
با جامعه روشنفکران، روحانیون مبارز و  افزایی  ناپذیری است. مشارکت اصناف در هم 
ارتباط بازار با علمای مبارز شیعه به رهبری امام خمینی که رهبری ایشان بصورت گسترده 

الهام بخش ملت ایران در مبارزه بر علیه طاغوت بود.
جوانان انقالبی اصناف مبارزات منسجم و یکپارچه علیه رژیم پهلوی را که با بستن مغازه 
ها  وتعطیلی بازارها، شرکت در جنبش های اعتراضی و تحصن همراه بود را به یاد دارند، 
ضد  فعالیتهای  مدیریت  اقشار،  همه  شدن  نوا  هم  مبارزاتی،  راهبردی  جلسات  تشکیل 
ایدئولوژی اسالم   بازاریان، روحانیون وتعمیم  بازار، وحدت دانشگاهیان،  رژیم در سطح 
و انقالب باشعائر و مناسبت های مذهبی شکوه و جلوه  خاصی از حرکت انقالبی  مردم 
ایران، تجلی اعتقادات دینی اصناف و بازاریان در دنیا  و محافل بین المللی را در راستای 

آزادی خواهی و عدالت اجتماعی در جو خفقان سیاسی زمان خود  به وجود آورده بود.
ترجیحات مردم حقیقی است و اعمال آنها تمایالت درونی آنها را نمایان می کند، انقالب 
اسالمی خواست جان ودلی ملت ایران  برای برقراری حکومت اسالمی  و تحقق عدالت و 

قسط در جامعه و دفاع از حق مظلومان، استقالل،آزادگی و تمامیت ارضی بود.
تحت فشار قرار گرفتن جامعه مذهبی ایران بویژه بازاریان از وجود بی بند و باری در جامعه، 
باعث انسجام همه اقشار و اصناف در مبارزه و پیشبرد اهداف انقالب بر ضد رژیم شاه بود.

تاثیر بسزایی به عنوان یک نهاد سنتی  بازاریان  و  این منظر می توان گفت اصناف   از 
ریشه دار در هماهنگ شدن همه طبقات جامعه و شکل گیری تظاهرات مردمی داشته 
است. یکی از مزیت ها و ویژگی اساسی اصناف در این نهضت عدم وابستگی کسبه و 
بازاریان به رژیم استبدادی به لحاظ اقتصادی و استقالل مالی  قشر بازاری  در جریان 

جنبش انقالب بود. 
هر نهضتی برای مبارزه، عدالت خواهی و تغییر حاکمیت در یک نظام نیازمند منابع مالی 
فراوانی است، جریان مبارزاتی و جنبش انقالبی با تامین اعتبار مالی بازاریان انقالبی و 
حضور جدی و مصمم اصناف در همه عرصه ها در دوران انقالب و بعد از آن که تاکنون و 

همیشه در جریان است، صورت پذیرفته است.

انقالب اسالمی،اراده 
ملت در ظلم ستیزی

یادداشت سردبیر

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر
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بازار و انقالب

اصناف و انقالب
خامنه ای  العظمی  الل  آیت  حضرت  انقالب   رهبر 
بیانات  در    ۱3۷0 سال  در  اصناف  با  دیداری  در 

خود فرمودند : 
 “”یک نکته در باب کسبه در نظام و کشور اسالمی 
این است که از دوره های گذشته تا امروز، کسبه، 
دادوستد  کار  در  که  کسانی  و  تجار  اصناف، 
بوده اند، اهل عمل به دین و عقیده ی دینی و اعتقاد 
به علمای دین و حضور در کنار آنها بوده اند. کسی 
تا  قدیم  دوران  از  کند.  انکار  را  نکته  این  نمیتواند 
قشرهای  جزو  ما،  کشور  در  کسبه  حاضر،  دوران 
متدین بوده  و هستند. همین تدین و انس با علما 
موجب شده است که در هر میدانی که علمای دین 
حضور داشته اند   در مبارزات، در موضع گیریهای 
گوناگون سیاسی و یا دینی   حضور اصناف، کسبه، 
اهل بازار و داد و ستد در آن جا قطعی باشد. وقتی 

ایرانیان طبقات مختلفی دارای  تاریخ تحوالت اجتماعی و سیاسی  در 
شاید  که  بازاریان  و  روحانیون  جمله  از  بوده اند  متفاوتی  تاثیرات 
سنتی  سنگر  بازار  که  است  معروف  باشند.  طبقات  این  ملموس ترین 
اسالم است و روحانیت با اتحاد بازاریان در طول تاریخ و مخصوصا در 
دوره اخیر بیشترین نقش را در تاریخ تحوالت ایران داشته اند. آنها در 
اتحاد با یکدیگر در جنبش تنباکو، انقالب مشروطه، ملی شدن صنعت 

نفت، پیروزی انقالب و 8 سال دفاع مقدس نقش بسزایی داشته اند.
در  محسوب می شوند  ایران  قدیمی  اجتماعی  الیه های  از  که  بازاریان 
اتحاد سازمانی و تاریخی با روحانیت شیعه در هر نوع حرکت اجتماعی 
و سیاسی همواره همسو و دارای تفکر مشترکی بوده اند. وقتی در شهر 
شایع می شد دکان ها را بسته اند یا بازار به حالت تعطیلی درآمده، مردم 
حتی ناآگاهان هم می فهمیدند که اعتراضی در بین است و ماجرایی در 

حال وقوع.
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که علمای اعالم می خواستند در دوران مبارزات   
دهه ی  سالهای  یعنی  اخیر،  نهضت  مبارزات  چه 
چهل و پنجاه، و چه قبل از آن   یک حضور مردمِی 
قاطع را نشان بدهند، دستور می دادند که بازارها 
می  تعطیل  کسبه  و  بازاریان  و  بشود،  تعطیل 
این  و  ایستادند،  می  علما  سر  پشت  یعنی  کردند؛ 
تأثیر زیادی هم داشت. رژیم های جبار هم این را 
فهمیده بودند؛ لذا به انواع طرق درصدد بودند که 
با فشار و ارعاب و تهدید،  یا  این لشکر مردمی را، 
یا با بستن مالیاتهای سنگین استثنایی در دوران 
جدا  روحانیون  از  تبلیغات،  با  یا  و  شاهی،  ستم 

کنند؛ غالبًا هم اثری نمی کرد.
ما،  شهری  اصناف  و  کسبه  نیز  انقالب  اول  از   
جبهه ها  راهپیماییها،   – انقالب  میدانهای  در 
پس،  داشتند.  خوبی  حضور  مالی    کمکهای  و 
می  انقالبی  و  اسالمی  قشر  یک  را  قشر  این  ما 
در  که  است  همین  هم  انقالبی  معنای  شماریم. 
هرجا  یعنی  باشند؛  داشته  حضور  انقالب  مواضع 
در  این،  باشند.  است،  متوقع  آنها  از  انقالب  که 
مهمی  بخش  در  و  گذشته  دوره های  از  بسیاری 
جمع  به  نسبت  انقالب،  پیروزی  از  بعد  دوران  از 
این  است.  داشته  وجود  کشور  اصناف  از  کثیری 

نکته را نباید کسی مورد مناقشه قرار بدهد.”
)به  پهلوی  رژیم  چالش های  مهمترین  از  یکی 
نوسازی  به  دست  که  دوم(  پهلوی  خصوص 
سنتی  بازار  بود  زده  ایران  اجتماعی  بافت های 
شاه  رضا  محمد  که  جدیدی  طرح  در  بود.  ایران 
برای ایران به اصطالح مدرن پهلوی ترسیم کرده 
مذهبی  فکری  ماهیت  همان  با  سنتی  بازار  بود، 
نهایت  در  و  نداشت  جایگاهی  هیچ  محافظه کار  و 
اقدامات نابخردانه محمدرضا شاه )با هرنیت خوب 
یا بدی که داشت( منجر به نزدیکی هر چه بیشتر 

نهایت  در  و  مذهبیون  به  بازار 
انسانی  نیروی  و  مالی  تامین 

انقالب سال ۵۷ شد.
پیروزی  اصلی  عوامل  از  یکی 
بازار  حمایت  اسالمی،  انقالب 
با  نزدیک  پیوند  و  انقالب  از 
پهلوی  رژیم  مخالف  روحانیت 
بررسی  نتیجه  در  است  بوده 
بازار به عنوان یکی از پدیده های 
ناشی از تمدن اسالمی و ارتباط 
با تحوالت مذهبی  تنگاتنگ آن 
ایران  و جنبش های سیاسی در 
بازار  یافتن  قدرت  چگونگی  در 
در  آن  کننده  تعیین  نقش  و 
اهمیت  حائز  اسالمی  انقالب 
متوسط  طبقه  نقش  می باشد. 
سنتی و بازار در انقالب محدود 
تعطیل  و  تحصن  اعتصاب،  به 
از  یکی  بلکه  نیست  بازار  شدن 

اساسی ترین و پررنگ ترین فعالیت های این نیروی 
اجتماعی، حمایت مالی از انقالب بوده بوده است.

سنتی  مرکز  عنوان  به  بازار  به  ماهنامه  این  در 
پیروزی  در  آن  نقش  و  ایران  جامعه ی  در  اصناف 
روزها  این  چند  هر  می پردازیم.  اسالمی  انقالب 
و  اقتصاد  حوزه ی  در  شتابان  تغییرات  به  توجه  با 
تجارت، بازار آن اهمیت و قدرت پیشین خود را از 
دست داده است و بنگاه های اقتصادی بسیاری را 
در کنار خود می بیند ولی همچنان دارای نقشی 
بازار  است،  ایران  جامعه  در  نفوذ  پر  و  تاثیرگذار 
نقشی غیرقابل انکار در مبارزات منتهی به پیروزی 
اسناد  گواه  به  حتی  و  داشت  اسالمی  انقالب 
انقالب  نخستین  جرقة  که  گفت  می توان  تاریخی 
اعتصاب  با  نیز  مشروطیت  انقالب  یعنی  ایران، 
بازاریان در پی به فلک بسته شدن دو نفر از تجار 
از  بازار  شد.  زده  قند  شدن  گران  بهانه  به  تهران 
مهمترین نیروهای اجتماعی جامعه است که نقش 
به  است،  داشته  ایران  سیاسی  تحوالت  در  مهمی 
همین دلیل به تحلیل نقش آن در پیروزی انقالب 

شکوهمند اسالمی می پردازیم.

بازار یکی از منسجم ترین طبقات اجتماعی 
موثر در انقالب اسالمی ایران

انقالب اسالمی  پیروزی  بیان کرد که در  می توان 
ایفا  را  نقش  موثّرترین  و  عمده ترین  بازار  ایران، 
کرده است. تا آنجا که می توان گفت بدون شرکت 
انقالب  ایران،  اسالمی  انقالب  در  بازار  موثّر 
نمی توانست به ثمر برسد. در اینجا منظور از بازار 
منسجِم  قشر  یک  یعنی  است.  آن  عام  معنای  در 
با  دیگر  اقشار  تمام  از  منسجم تر  اجتماعی؛ 
شبکه های گستردِه ارتباطی سرتاسری. با فرهنِگ 
به  نوِع  رسوم،  و  آداب  )ارزش ها،  خود  خاِص 
کارگیری زباِن و انتخاِب واژه ها، 
نوِع پوشاک،  خوراک ، معاشرت، 
از  آگاهی  با  فراغت(  و  تفریح 

منافِع خویش.
بازاریان  زمان،  آن  شرایِط  در 
و  منسجم ترین  روحانیون  و 
اجتماعی  اقشار  باتجربه ترین 
بودند. ائتالف این دو با یکدیگر، 
تاریخی،  محکِم  ریشه های  با 
شاه  شد.  آنها  پیروزی  ضامِن 
از  ارضی  اصالحات  با  کوشید 
کشاورز«  ،»طبقه  کشاورزان 
در  کارگران  کردن  سهیم  با  و 
سود کارخانه ها، »طبقه کارگر« 
تا تکیه گاه اجتماعی  ایجاد کند 
اصوالّ  دالیلی  به  اما  شوند.  او 
چنین طبقاتی به وجود نیامدند 

و میدان برای بازار خالی ماند.
بعد از قیام پانزده خرداد، بهای 

نفت به طورِ بی سابقه ای افزایش یافت. درآمدهای 
نفتی به بخش های تولیدی و صنعتی جان بخشید. 
به موازات آن، وضعیت بازار هم بهبود یافت، اما با 
و  از فضای سرکوب  نارضایی  باز شدن دست شاه 

خفقان سیاسی افزایش یافت.
رفاه نسبی اقتصادی طبقات شهری )غیر از حقوق 
یا مزدبگیران( به ویژه بازاریان، به اینان امکان داد 
تأمین  را  انقالب  روند  افزایِش  به  رو  هزینه های  تا 
کنند. حمایت های مالی در طول مدتی که  امام 
هزینه های  بود،  پاریس  حومه  در  خمینی)ره( 
ترتیب تظاهرات، ضبط و تکثیر سریع و سرتاسری 
اوراق  و  پلی کپی  و  خمینی)ره(  امام  نوارهای 
و  ایاب  وسایل  تظاهرکنندگان،  هزاری  چندین 
تظاهرات  به  مساجد  از  مذهبی  هیأت های  ذهاب 
را عمدتآ بازاریان و گروه های وابسته به آنان تأمین 

می کردند.
بازار را دارای یک بافت روابط  جان.دی.استمپل 
سهولت  فضا  این  که  می داند  قدرتمند  اجتماعی 
تماس میان کلیه آنها را فراهم می کند. وی نقش 
می شمرد.  مهم  بسیار  مسجد  کنار  در  را  بازار 
بود  نزدیک  که   ۱34۲ سال  حوادث  در  بازاریان 
کشیدن  صحنه  به  در  را  خود  مهارت  شود،  موفق 
در  دادند.  نشان  مهم  عامل  یک  عنوان  به  مردم، 
سال ۱3۵۷همچنان که بر تعداد تظاهرکنندگان 
افزوده می شد، بازاریان نیز برای سازماندهی این 
می گرفتند.  بهره  خود  توان  حداکثر  از  تظاهرات 
همواره  عزاداران  نیز  مذهبی  مناسبت های  در 
عزاداری  به  شروع  و  شده  جمع  بازار  اطراف  در 
ستم،  و  ظلم  علیه  شعارهایی  آنگاه  و  می کردند 

بی عدالتی، فساد و ... سر می دادند.
نقش  نیز  فوران  جان  تحلیل گران؛  سایر  همانند 
قائل  انقالب  پیروزی  در  بازاریان  برای  اساسی 
است. وی بازاریان را ستون فقرات جنبش طرفدار 
عملکرد  مقابل  در  می پندارد.  خمینی)س(  امام 
شبکه های  بازاریان  رژیم،  ضددینی  و  ضدبازاری 
مناظره  و  بحث  گروه های  مالی،  نظام  ارتباطی، 
دینی و سنت های همبستگی اجتماعی خاص خود 
را تقویت کردند. آنها نقش عظیمی در تامین منابع 
مالی و تشکیالتی انقالب ایفا کردند و پورشورترین 

طرفداران امام خمینی)س( را تشکیل می دادند.
می توان  باال،  در  مذکور  مالحظاِت  بر  تکیه  با 
 ِ شدن  پدیدار  و  سو  یک  از  بازاریان  رشد  که  گفت 
نشانه های خستگی رژیم و اشتباهات شخص شاه 
انقالب  روند  زمینه ساز  عوامل  این  دیگر،  سوی  از 
تنها  نه  بازار  طبقه  نقش  روند،  این  در  شده اند. 
بدون  که  معنا  این  به  قاطع،  بود.  قاطع  بلکه  موثّر 
شبکه های  و  مالی  توانایی های  بدون  و  بازار  تاثیر 
تنیدگی  درهم  بدون  طبعآ  و  داشت  که  ارتباطی 
انقالب  وقوع  روحانیت  طبقه  با  تاریخی اش 

اسالمی ایران غیر محتمل بود.
این که انقالب های بزرگ در دوراِن رفاِه نسبی رخ 

جرقة نخستین »
انقالب ایران، 
یعنی انقالب 

مشروطیت نیز با 
اعتصاب بازاریان 

در پی به فلک 
بسته شدن دو نفر 

از تجار تهران به 
بهانه گران شدن 

«قند زده شد
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می دهند، پدیده ای است عادی و طبیعی. اما هر 
نمی انجامد.  انقالب  به  ضرورتّا  نسبی  رفاه  گونه 
مّرفه  جامعِه  کّلِی  شرایط  کننده،  تعیین  عامل 
انقالب  و  روسیه  انقالب  فرانسه،  انقالب  است. 
بزرگ  انقالب های  از  سه  هر  که  ایران  اسالمی 
به شمار می آیند، هر سه در زمانی روی دادند که 
اقتصادی  و  مالی  نظر  از  کشورها  آن  کّلی  وضع 

مناسب بود.
کافی  نبودن  همراه  همچون   عواملی  واقع  در 
اصالحات  با  شده  انجام  اجتماعِی  اصالحات 
سیستم  که  بوده  سبب  این  به  یا  امر  این  سیاسی. 
سیاسی  تَبعاِت  نمی خواسته  حاکم  سیاسی 
اصالحات اجتماعی را بپذیرد یا از موضع ضعف به 
این امر تن داده است. عامل بعدی توانمند شدِن 
طبقاِت متوسط ِ شهری از جمله بازاریان و افزایِش 
توانایی هایشان در مقاومت در برابر دستگاه حاکم 
کشوری  زیربنای  توانایی  عدم  فزونِی  موازاِت  به 
کاستِی  و  ارتباطی(  شبکه های  و  بنادر  )راه ها، 
ظرفّیت اداری )از جمله گمرک و بوروکراسی( در 
این طبقات. عامل بعدی  نیازهای جدید  برآوردن 
مشروعّیت  کشیدِن  چالش  به  و  نو  افکار  گسترش 

سیاسی نظاِم حاکم. 
انقالب  مورد  در  عامل  سه  این  تأثیر  هرحال  به 
که  این  مضافأ  است.  روشن  بسیار  ایران  اسالمی 
در ایران، انقالب اسالمی ایران زمانی رخ داد که 
منطقه،  در  بلکه  نبود  جنگ  درگیر  تنها  نه  کشور 
در  و  بود  باالیی  اقتصادی  و  نظامی  قدرت  دارای 
افزایش.  به  رو  اعتبارش  و  نفوذ  جهانی  عرصه 
دولت  درآمد  چون  نبود  بین  در  هم  خواهی  باج 
بیشتر از نفت و گاز تأمین می شد تا از مالیات. به 
عبارت دیگر، مردم بیشتر به دولت وابسته بوده تا 
دولت به مردم. از این رو می توان گفت که با کنار 
گذاشتن ویژگی های هر یک از این جوامع، نقش 
مّوثر طبقات شهری، خّط مشترِک این سه انقالب 

است.
این  از  بازاریان  همچون  متوّسط  طبقات  نقش 

این  که  است  مّوثر  و  مهم  جهت 
می توانند  که  هستند  طبقات 
انقالب را به ثمر برسانند. کاری 
قادر  جامعه  پایین  طبقات  که 
پایین  طبقات  نیستند.  آن  به 
انقالبند.  نظام  پیاده  جامعه، 
و  می خواهد  توانایی  انقالب، 
هستند  توانمندشدگان  این 
حاکم  توانمنداِن  می توانند  که 
پول  انقالب،  کنند.  واژگون  را 
فرودست  طبقات  و  می طلبد 
سازماندهی  آنند.  فاقد 
ارتباطات،  تأمین  تظاهرات، 
تدارکات  اعتصابات،  انجام 
معاِش  حّداقل  تأمین  فّنی، 

خانواده های زندانیان و بسیاری دیگر، همه این ها 
چه  اینجاست  سوال  حال  دارد.  نیاز  مالی  تأمین 
چیزی باعث برانگیختن توانمندشدگان به انقالب 
و  می شوند  ریسک  به  حاضر  اینان  چرا  می شود. 
هزینه می کنند. کوتاه ترین پاسخ آن که وقتی به هر 
عمیق  ناتوانایی های  حاکم،  توانمندان  در  دلیل، 
بروز کند، وقتی مخالفان نشانه های خستگِی نظام 
در  چندانی  تواِن  شکار  ببینند  و  کنند  احساس  را 
جان ندارد، آن زمان است که حمله آغاز می شود. 
بُرهه ای  در  آنچه  می شوند.  انقالبی  همه  ناگهان 
آن  واقع  در  می رسد،  نظر  به  »ناگهان«  اززمان 
»ناگهان« به تدریج »ناگهان« می شود. همان که آن 

را »روند انقالبی« می نامند.

بازار و روحانیت  محکمترین ائتالف در 
انقالب اسالمی ایران

مجاهدین  نه  توده،  حزب  نه  که  است  روشن 
نه  گروه ها،  دیگر  نه  و  فدایی  گروه های  نه  خلق، 
بعید(  )احتمال  دسته جمعی  حتی  نه  و  تنهایی  به 
و  آگاهی  آن  نه  نبودند.  بازار  ویژگی های  واجد 
انسجام طبقاتی را داشتند، نه نمایندِه طبقه و قشر 
مشخصی بودند، نه ریشه در عمق جامعه داشتند 
بنیه  و  فراگیر  سّنتی  ارتباطی  شبکه های  از  نه  و 
می توان  رو  این  از  بودند.  برخوردار  کافی  مالی 
تنیدگی  درهم  همانا  عامل،  مّهم ترین  که  گفت 
دیگر  است.  بوده  یکدیگر  در  روحانیون  و  بازاریان 
روحانیت،  بازارو  ائتالف  که  اندازه  همان  به  آنکه 
نزدیک  کوشش های  بود،  طبیعی  و  ذاتی  ائتالفی 
شدِن نیروهای دیگر به روحانیون ، تصّنعی و کاذب 

می نمود و طبعًا بسی شکننده. 
ایران  در  روحانیون  و  بازاریان  عمیق  همبستگی 
سیاسی  های  جنبش  همه ی  در  آنها  مهم  نقش  و 
اجتماعی  و  سیاسی  وزنه ی  ایران،  اخیر  قرن  یک 
آنها را به مراتب سنگین تر از همتایانشان در دیگر 
از همان  البته در اسالم  کشورهای اسالمی کرد، 
آغاز رابطه ی عمیقی بین بازار و دین وجود داشته 
است، خاستگاه اسالم از مراکز 
عمده ی تجارت یعنی مکه بوده، 
پیامبر اسالم پیشه تجارت و لقب 
خداوند  تصویر  و  داشت  امین 
همچون  اسالم  در  فعال  قادر 
امین حساب و کتاب دانی  تاجر 
است که ترازو در دست ذره ذره 
بر  را  آدمیان  رفتار  و  اعمال 
و  سبک  و  می گذارد  آن  کفة 
و  عقوبت  و  می کند  سنگین 
این،  بر  عالوه  می دهد.  پاداش 
مسجد  وابستگی  و  مجاورت 
شهرهای  ساختار  در  بازار  و 
بین  نزدیکی  پیوند  اسالمی 
بخشی  که  می کرد  برقرار  آنها 

بازار  محصور  فضای  به  آن  از 
همین  به  و  می شد  مربوط 
از  بازاریان  و  علما  آگاهی  سبب 
یکدیگر  عمومی  فعالیت های 
عواطف  می یافت.  افزایش 
جهت گیری های  و  مذهبی 
پیوند  طریق  از  بازاریان  سنتی 
و  مکانی  موقعیت  علما،  با  آنها 
تقویت  بازار  جمعی  مشخصه 
و  خمس  پرداخت  می شد. 
امور  در  مشارکت  زکات، 
با  مطلوب  رابطه  حفظ  و  خیریه 
شمار  به  تقوا  نشانه  همه  علما، 
احترام  حفظ  باعث  و  می رفت 
می شد.  بازار  در  فرد  اعتبار  و 
علما نیز به نوبه خود به حمایت 
بازاریان به عنوان اساس قدرت 
داشتند.  نیاز  خود  سیاسی 
سلطه  با  بازاریان  که  هنگامی 
حکومت  خودکامانه  و  ظالمانه 
خود  و  برمی خاستند  تقابل  به 
با  مصاف  برای  قدرتی  صاحب 

آن نبودند به زیر چتر حمایت علما پناه می بردند. 
که  شد  موجب  عقیدتی  و  جمعی  پیوندهای  این 
تا  زندگی  سبک  و  جهان بینی  در  علما  و  بازاریان 

اندازه ای به هم شباهت بیابند.
خاطر  به  بازار  که  است  مفید  نکته  این  یادآوری 
مناسبات  و  ارزش ها  هنجارها،  خود  سنتی  بافت 
لحاظ  از  بازار  داشت.  را  خود  خاص  اجتماعی 
سوی  از  بود،  وابسته  روحانیون  به  ایدئولوژیکی 
زیادی  حد  تا  اقتصادی  لحاظ  از  روحانیون  دیگر 
زکات  و  خمس  بازاریان  بودند،  بازار  به  متکی 
به  را  مقدس  اماکن  اداره  و  نگهداری  هزینه  و 
خاطرنشان  هالیدی  می پرداختند.  روحانیون 
می دادند  روحانیون  به  بازاریان  که  پولی  می کند 
می پرداختند.  دولت  به  که  بود  مالیاتی  از  بیشتر 
حوزه ها،  مذهبی  فعالیت های  از  بسیاری  بازار 
را  محرم  ایام  مراسم  و  مسجدها  حسینیه ها، 
بازاریان توجه زیادی به حج  تامین مالی می کرد. 
به  اقدام  برای  آنها  داشتند،  خدا  خانه ی  زیارت  و 
چنین کاری باید پیش روحانیون می رفتند و مال 
می کردند.  حالل  دینی  وجوهات  دادن  با  را  خود 
روحانیون به این وسیله به فعالیت اقتصادی تجار 
مشروعیت و حیثیت می دادند و آنها نیز در مقابل 

از روحانیون حمایت اقتصادی می کردند. 
)مالی،  متعّدد  رشته های  با  روحانیون  و  بازاریان 
تاریخی( درهم  و  ارزشی، وصلت های خانوادگی 
اواسط  از  دستِ کم  تنیدگی  درهم  این  تنیده اند. 
قشِر  یک  عنواِن  به  بازار  که  میالدی  نوزدهم  قرِن 
ادامه  سپس  و  شد  آغاز  بود،  گرفته  جان  متحّرک 
»جنبش  در  دست،  در  دست  دو،  این  کرد.  پیدا 

 بازار زیربنای ماّدی »
را تامین کرد و 

طبقه روحانیون، 
دو چیز مّهم دیگر 
را: انشاء گفتماِن 

انقالب و به میدان 
«کشاندن مردم
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تنباکو«، در »قضّیه شکر«، در »جنبش مشروطّیت« 
صنایع  کردن  مّلی  »نهضت  از  کوتاهی  دوره  در  و 
یافته  دست  چشمگیری  پیروزی های  به  نفت« 

بودند.
در  است،  شده  تشکیل  گوناگون  الیه های  از  بازار 
در  عمده  بازرگاناِن  نانوشته.  هرمِی  شکِل  یک 
پیشه وران،  دالاّلن،  صّرافان،  مغازه داران،  و  راس 
دستفروشان و دیگر حرفه ها در مراتب بعدی. بازار 
درآمدش  که  است  غیرتولیدی  قشِر  یک  اساسْا 
می شود.  تامین  فروش  و  خرید  و  ستد  و  داد  از 
ذاتْا  جا،  همه  در  مشابه اش  قشرهای  بساِن  بازار 
وابسته  سّنتی  ارزش های  به  است.  محافظه کار 

است و نیز مدافع آنهاست.
خویشاونِد  نزدیک ترین  روحانیت  طبقه  ایران،  در 
الزم  دو  این  انقالب،  از  پیش  است.  بازار  سببِی 
نتیجه  اساسا  انقالب،  بودند.  یکدیگر  ملزوم  و 
همین الزم   ملزومی بازاریان و روحانیون بود. بازار 
زیربنای ماّدی را تامین کرد و طبقه روحانیون، دو 
چیز مّهم دیگر را: انشاء گفتماِن انقالب و به میدان 

کشاندن مردم.
از نظر شاه هیچ جایی برای صنعتگران و بازرگانان 
در  این  ندارد.  وجود  مدرن  جامعه ی  در  سنتی 
سیاسی  و  فرهنگی  هنجارهای  که  است  حالی 
رژیم هم مورد قبول بازاریان نبود. برای شاه، تجدد 
مترادف با غربی شدن به معنای کامل آن بود، اما 
بازاریان این عقاید را تهاجمی و مقابل ارزش ها و 
نه  بازاری ها  بنابراین  می دانستند.  خود  باورهای 
تنها از رژیم پهلوی مستقل بودند، بلکه تفاوت های 
اساسی نیز با رژیم داشتند . مخالفت و مبارزه شاه 

در  رسید،  خود  اوج  سال۱3۵4به  از  پس  بازار  با 
از  با گران فروشی  به بهانه ی مبارزه  این سال شاه 
طریق حزب رستاخیز یک گروه ضربت برای مبارزه 
ضربت  گروه  این  و  داد  تشکیل  گران فروشی  با 
بر  نظارت  منظور  به  را  دانشجو  هزار  دو  حدود 
قیمت ها به کار گرفت و از گران فروشان به دادگاه 
بازرسی  مورد  بازاریان  از  بسیاری  برد.  شکایت 
را به  بازاریان  بازرس«  و »دانشجویاِن  قرار گرفتند 
ستوه آورده و تحقیر کردند. مجازات گران فروشان 
به  مغازه ها  شدن  پلمپ  سنگین،  جریمه های 
بود.  شدن  زندانی  و  تبعید  دائم،  یا  موقت  صورت 
 ۲00 حدود  از   ۱3۵6 تا   ۱3۵۵ سال های  طی 
تخلفات  به  رسیدگی  دادگاه های  در  نفر  هزار 
و  جریمه  گرفتند  قرار  محاکمه  مورد  قیمت ها 
زندانی کردن بازاریان بزرگ و مغازه داران همراه با 
تبلیغات شدید رژیم علیه بازار، هیچ جای تردیدی 
برای بازار باقی نگذاشت که رژیم درصدد نابودی 
آنهاست. سیاست شاه برای مبارزه با گران فروشی 
سبب  بلکه  نکرد  حل  را  اقتصادی  بحران  تنها  نه 
ضدیت بیشتر بازار با حکومت گردید. این اتفاقات 
حزب  ایجاد  رساند.  اوج  به  را  دولت  و  بازار  تقابل 
که  گران فروشی  با  مقابله  بهانه ی  به  رستاخیز 
تضعیف موقعیت بازاریان و روحانیون را هدف قرار 
محکم تر  را  روحانیون  و  بازار  بین  اتحاد  بود،  داده 
ساخت. فشار دائمی دولت بر روی بازاریان منتج 
که  بود  بدین گونه  شد،  دولت  با  آنها  مبارزه  به 
اتحادشان با مقامات مذهبی و حمایت مالی شان 
از انقالب اسالمی پشت سلطنت پهلوی را به خاک 

مالید.

فعالیت بازاریان  مشهد در انقالب اسالمی ایران
علیه  مبارزه  کانون های  از  یکی  عنوان  به  مشهد 
حکومت پهلوی از زمان رضا شاه مطرح بوده است 
قیام  در  می توان  را  مبارزه  این  تبلور  که  طوری  به 
خونین مسجد گوهرشاد بررسی نمود. ریشه های 
دانشجویان،  جمله  از  مختلف  گروه های  حضور 
بازاریان  و  اصناف  همچون  اقشاری  و  روحانیون 
وقایع  از  بعد  می توان  را  اسالمی  انقالب  در 
با  زیرا  نمود.  واکاوی  مشهد  در  شهریور۱3۲0 
آن  متعاقب  و  خمینی)ره(  امام  مبارزات  شروع 
انعکاس حوادث ۱۵خرداد سال ۱34۲ گروه های 
مبارز شهر مشهد هم به جرگه انقالبیون پیوستند و 
در واقع یک جریان روشن فکری سبب می شود تا 
یافته  گسترش  اجتماع  بطن  در  مردمی  مبارزات 
زمینه  این  در  مشهد  اصناف  همچون  اقشاری  و 
بیان  که  طور  همان  شوند.  تلقی  مبارزه  محرک 
شد بازار بعنوان قلب اقتصادی هر اجتماع اثرات 
اقتصادی  سیاسی   روند  بر  می تواند  را  متفاوتی 
مسائل  بازتاب  که  طوری  به  باشد.  داشته  جامعه 
سیاسی و تعطیلی بازار عماًل مخالفت با حکومت 

پهلوی را بیان می کند.
انقالب  جریان  به  مشهد  بازاریان  ورود  نخستین 
خونین  واقعه  و   ۱34۲ سال  حوادث  در  اسالمی 
مشهد  بازاریان  زمان،  آن  در  بود.  خرداد   ۱۵
طوماری  نوشتن  با  غنیان  عبدالرضا  زعامت  به 
حمایت همه جانبه خود را از امام خمینی)ره( ابراز 
داشتند. با فرا رسیدن روزهای پایانی حیات رژیم 
مشهد  اصناف  سیاسی،  باز  فضای  ایجاد  و  پهلوی 
گذاشتند.  میدان  در  پای  گسترده تر  شکلی  به 
پس از مدتی و با یکدست شدن بازار، فعالیت های 
انقالبی در چند حوزه شدت یافت. حوزه اول چاپ 
طبعًا  بود.  امام خمینی)ره(  اعالمیه های  نشر  و 
چاپ و نشر اعالمیه ها، عالوه بر خطرهای فراوان 
بود،  ساواک  مداوم  مراقبت  و  کنترل  از  ناشی  که 
به پول و سرمایه فراوانی نیاز داشت که در همین 
ورود  با  آن،  بر  عالوه  شد.  عمل  وارد  بازار  زمینه 
بازاریان و تهیه ماشین های تکثیر مناسب آن دوره 
– نظیر استنسر – کار تکثیر و توزیع شتاب مضاعفی 
یافت و بازار به کانون توزیع اعالمیه ها مبدل شد. 
از آنجا که نگهداری حجم عظیمی از این اعالمیه ها 
ایجاد  خطراتی  مبارزان  خانواده  برای  منزل،  در 
انبار  به  مشهد  بازاریان  مغازه  و  حجره  می کرد، 
ها  مدت  از  بازاریان  شده بود.   مبدل  اعالمیه ها 
نظیر  هزینه هایی  خود  مالی  های  حمایت  با  قبل 
نیز  و  بند  در  سیاسی  زندانیان  خانواده  از  حمایت 
میان  این  در  می کردند.  تأمین  را  انقالب  شهدای 
انقالب  برای  را  خود  سرمایه  تمام  آنان  از  برخی 
حوادث  دیگر  از  فیل  مسجد  حادثه  کردند.  هزینه 
مهم انقالب اسالمی در مشهد بود که پس از قیام 
وقوع  به  تهران  به  علما  مهاجرت  و  خرداد  پانزده 
شهیر  واعظ  که  داد  رخ  زمانی  حادثه  این  پیوست 
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سید عبدلکریم هاشمی نژاد جهت ایراد سخنرانی 
جمعیتی  و  شد  دعوت  بازاریان  از  برخی  سوی  از 
کثیری از مردم و بازاریان جهت استماع سخنرانی 
هاشمی نژاد گرد هم آمدند. ایشان با تشریح الیحه 
انجمن های ایالتی و والیتی، از سیاست های رژیم 
در تساوی ظاهری حقوق زن و مرد، بازداشت امام 
و دیگر علما پس از قیام پانزده خرداد و همچنین 
ساواک  کرد.  انتقاد  کشور  در  آزادی  وجود  عدم 
و  مردم  بیشتر  چه  هر  ارعاب  جهت  در  مشهد 
همگان  چشم  مقابل  و  عمومی  انظار  در  بازاریان 
ایشان را بازداشت کرد. بازداشت هاشمی نژاد که 
گرفت  صورت  بیتدبیری  با  ساواک  خود  اذعان  به 
مذهبی  نیروهای  درگیری  و  تنش  ایجاد  موجب 
و  گردید  شهربانی  نیروهای  با  کسبه  از  برخی  و 
کشته  بازار  کسبه  از  تعدادی  درگیری ها  درنتیجه 

و زخمی شدند. 
در  اطالعیه  بهمن   ۲ در  مشهد  مرغداران  جامعه 
بازار و سطح شهر با با این مضمون که )همشهریان 
رهبر  موفقیت آمیز  بازگشت  خبر  برکت  به  گرامی 
خمینی  نایب االمام  ایران  اجتماعی  انقالب 
تصمیم گرفتیم به مدت ده روز، کیلوئی ۱0 ریال، 
بنابراین  دهیم.  کاهش  تخم مرغ  و  مرغ  قیمت  از 
تا روز دوازدهم بهمن ۱3۵۷ نرخ مصرف کننده، 
 90 تخم مرغ  و  ریال   ۱3۵ کیلوئی  مرغ  گوشت 
انتشار  دنبال  به  همچنین  بود(.  خواهد  ریال 

روحانوین  سوی  از  اعالمیه 
گروه  بهمن    ۱۱ در  مشهد 
مشهد  روحانیون  از  کثیری 
امام  صحن  در  را  خود  تحصن 
آغاز کردند و محل تحصن تاالر 
مبارکه  دارالزهد  و  تشریفات 
به  صبح  آغاز  همان  از  بود. 
تدریج نمایندگان مختلف مردم 
گروه  و  پیوستند  متحصنین  به 
با  را  خود  همبستگی  بیشتری 
اصناف  نمودند.  اعالم  تحصن 
گل ها  دسته  با  همراه  مشهد 
وارد  پالکاردهایی  و  شعارها  و 
و  شده  خمینی)ره(  امام  صحن 
همبستگی خود را با متحصنین 
تاریخ  در  داشتند.  اعالم 
شرکت  و  اتحادیه  بهمن   ۱۲
طی  نیز  مشهد  نانوایان  تعاونی 
خویش  خوشحالی  اطالعیه ای 
را از ورود رهبر بدین گونه اعالم 
فراوان  خوشحالی  با  داشتند: 
شیعیان  پیشوای  مبارک  مقدم 
به  را  خمینی  آیت الل  جهان 
عرض  تهنیت  و  تبریک  ایران 
مسئلت  خداوند  از  و  نموده 
می نمائیم که هر چه زودتر عدل 

حکمفرما  عزیزمان  کشور  در  برادری  و  مساوات  و 
شود و مردم متدین ایران از آسایش رفاه برخوردار 

گردند.
و   ۱34۲ سال  وقایع  همچون  مداخلی  طرح 
و  کاسب  از  طوماری  امضای 
از  حمایت  در  مشهدی  تاجر 
در  عضویت  خمینی)ره(،  امام 
کمیته دفاع از حقوق بشر شاخه 
به  رسیدگی  هدف  با  مشهد 
زندانیان  خانواده های  وضعیت 
جماعت،  نماز  برپایی  سیاسی، 
شرعی  وجوهات  پرداخت 
کمک به ساخت مدارس دینی، 
از دیگر  و معنوی  حمایت مادی 
اصناف  انقالبی  فعالیت های 

مشهد را تشکیل می دهند.
امید  )به  عنوان  با  اعالمیه ای 
مشهد(  مبارز  مردم  و  خورشید 
ایران(  غیور  )مردم  عنوان  تحت 
توزیع  مشهد  رضا  بازار  در 
از  اعالمیه  این  در  گردید. 
روز  تا  بود   شده  خواسته  مردم 
 –  ۱3۵۷ سال  فروردین  نهم 
 ۲9 شهدای  اربعین  با  مصادف 
برپایی  به  اقدام    – تبریز  بهمن 
تظاهرات نمایند.  بعد از پیروزی 
این  مشارکت  اسالمی  انقالب 
نمایان  انقالب  مسائل  در  طیف 
جنگ  شروع  با  زیرا  می شود  تر 
جبهه ها  در  حضور  و  تحمیلی 

وهمچنین مشارکت در بازسازی مناطق جنگ زده 
سهم مهمی در جریان انقالب داشته اند.

جمع بندی:
نوشتار حاضر در صدد بود به این سوال پاسخ دهد 
که: »بازاریان در حوادث زمینه ساز انقالب اسالمی، 
چه حمایتهایی از نیروهای انقالبی داشته و فعالیت 
های مختلف آنها چه بوده است؟«. در پاسخ می توان 
گفت که عناصر استقالل خواهی و استبداد ستیزی 
باالخص  و  ایرانیان  سیاسی  فرهنگ  در  موجود 
بازاریان، به عنوان سنتی ترین قشر اجتماعی ایران 
به  نسبت  رضاشاه  محمد  تحقیرهای  و  سو  یک  از 
ضد  ظالمانه  سیاستهای  اجرای  و  اتخاذ  و  بازاریان 
بازاری از سوی دیگر منجر بدان شد که آنها در خود 
توجهی  بی  حاصل  که  کنند  احساس  محرومیتی 
قشر  این  های  توانایی  و  انتظارات  به  نسبت  رژیم 
به  تنها  نه  آنها  بود.  سنت  و  مذهب  قبال  در  سنتی 
حمایت مالی و اقتصادی از مبارزین برخاستند و به 
مالی  پشتیبانی  انقالبیون  از  مختلف  انواع  و  طرق 
کردند، بلکه در تهییج و تحریک اقشار مختلف مردم 
برای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها و نیز در 
و  همکاری  روحانیت  با  ها  اطالعیه  تکثیر  و  تهیه 
تحلیلگران  همه ی  بدین سان،  داشتند.  مشارکت 
از  بازاریان  که  دارند  نظر  اتفاق  اسالمی  انقالب 
اعضای فعال و مهم انقالبیون مذهبی بودند و نقش 
بازاریان  است،  بوده  حیاتی  رژیم  سرنگونی  در  آنها 
به  اسالمی  انقالب  شکوهمند  انقالب  جریان  در 
دالیل مختلف به انقالبیون پیوستند و از مسیرهای 
اسالمی  انقالب  اصلی  یاریگران  جزو  مختلفی 

بودند.

نخستین ورود »
بازاریان مشهد 

به جریان انقالب 
اسالمی در حوادث 

سال 1342 و 
واقعه خونین 

15 خرداد بود. در 
آن زمان، بازاریان 

مشهد به زعامت 
عبدالرضا غنیان با 

نوشتن طوماری 
حمایت همه جانبه 

خود را از امام 
خمینی)ره( ابراز 

«داشتند

بازار و انقالب
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 استرداد 
یک میلیارد و 

450 میلیون ریال 
به شاکیان

امیری محتشم

واحد  این  عملکرد  توصیف  در  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
طی بهمن ماه سال جاری اظهار داشت: در بازرسی های بعمل 
آمده توسط واحد بازرسی و نظارت اصناف استان از واحدهای 
صنفی  واحد  مورد   3۵0 و  هزار   ۲۲ تعداد  شهر،  سطح  صنفی 
با اولویت کاالهای اساسی ) روغن، مرغ، تخم مرغ، شکر و ...( 

مورد بازرسی قرار گرفته است. 
دو  تعداد  بازرسیها  این  جریان  در  افزود:  ادامه  در  دلداری  امیر 
هزار و یکصد و پنجاه مورد تخلف ثبت شد که یک هزار و 94۵ 
حکومتی  تعزیرات  به  ارسال  و  پرونده  تشکیل  به  منجر  آن  مورد 
صنفی  واحدهای  این  تخلفات  به  بعدی  های  رسیدگی  جهت 
گزارشات  دریافت  کل  تعداد  کرد:  خاطرنشان  وی  است.   شده 
مردمی از سامانه ستاد خبری )۱۲4( و سامانه )۱3۵(  یک هزار 
 ۵00 تعداد  کتبی  حضوری  شکایات  کل  تعداد  و  مورد   ۸94 و 
مورد بوده  که حدود ۱۷۵ مورد از شکایات کتبی، منجر به جلب 
رضایت شاکیان شده است.مدیر بازرسی و نظارت اصناف گفت: 
همچنین مبلغ یک میلیارد و 4۵0 میلیون ریال استرداد وجه به 

شاکیان حضوری انجام شده است. 

مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان خراسان رضوی اعالم کرد:

بازار و انقالب
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رونق استفاده از کسب و کارهای اینترنتی:
جدی  آسیب های  دچار  مشاغل  عمده  که  ملتهب  روزهای  این  در 
شده اند فروشگاه های اینترنتی با سود قابل توجهی پیش می تازند. 
هرچه  رونق  باعث  عمومی  ترددهای  کاهش  که  است  درحالی  این 
بیشتر خریدهای آنالین در کشور شده است. یکی از دالیل شکست 
ور  غوطه  امروزی  کارهای  و  کسب  رقابتی  فضای  در  ها  سازمان 
شدن در روش های سنتی بازاریابی و عدم توجه به فضای بازاریابی 
با  دیجیتال  بازاریابی  دنیای  که  است  این  حقیقت  است.  دیجیتال 
روی کار آمدن و توسعه شبکه های اجتماعی رنگ و بوی جدیدی به 
خود گرفته است و الزمه موفقیت در کسب و کارهای امروزی بهره 
اجتماعی  های  رسانه  مانند  دیجیتال  بازاریابی  ابزارهای  از  گیری 
کاربلد  و  مناسب  محتوای  مدیر  و  بازاریابی  مدیر  یک  داشتن  است. 
یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت کسب و کارها است. باید ارتباط 
آغاز  امروز  همین  از  اینترنت  کمک  به  را  خود  مشتریان  با  سویه  دو 
ابزارها و نظامهای دیجیتالی مشتریان را که به هنگام روی  کنیم و 

آوردن از نظام سنتی به الگوی اینترنتی نیاز دارند ، برآورد کنیم.
های  روش  از  استفاده  با  بازار،  عبارتی  به  و  کارها  و  کسب  بنابراین 
و  مارکتینگ  دیجیتال  مجازی،  فضای  اینترنت،  مانند  فروش  نوین 
بازاریابی دیجیتال و امثالهم می تواند در شرایط مختلف وهمچنین 
نخورده،  شکست  تنها  نه  و  بوده  امیدوار  بقا  به  مختلف  های  بحران 

بلکه سود نیز بکند.

روش های موفقیت کسب وکار 
)در بازار(

و  اندازه   از  صرف نظر  جهان،  سراسر  در  کارها  و  کسب  و  شرکت ها 
شدن  محدود  می کنند.  تجربه  را  تولید  در  انقباض  برند شان،    شهرت 
فعالیت های  باعث کندتر شدن  بین کشورها،  نقل به خصوص  حمل و 
اقتصاد جهانی شده است؛ مهم تر از همه، ترس بین مصرف کنندگان و 
بنگاه ها منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجاری های بازار 
شده که آمارهای جهانی مبین آن است.بررسی های اقتصادی که تاکنون 
و در زمان اپیدمی صورت گرفته نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا 
طبق  گرچه  است.  داده  قرار  تحت تاثیر  را  زیادی  اقتصادی  بخش های 
و  اینترنتی  بازارهای  رونق  سوم«،  »موج  کتاب  در  تافلر  الوین  نظریه 
شبکه ای پیش بینی شده بود، اما ظهور ناگهانی کرونا، کاتالیزوری برای 
تحقق این آینده نگری شد و زودتر از آنچه آینده پژوهان فکر می کردند 
کرد.  عمده ای  تغییرات  دستخوش  را  بشر  و کسب وکار  زندگی  سبک 
بنابراین جهت ماندگاری در بازار و در امان ماندن در شرایط بحرانی 
و یا بحران های ناخواسته، کسب و کارها بایستی روش های نوین و 
ادامه به  ابتکارانه را جهت حفظ و پیشرفت خود بکار گمارند که در 

برخی از این موارد، به همراه تحلیل آنان اشاره می کنیم.

کسب و کار
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راه اندازی کسب و کارهای کوچک و حمایت 
از آن ها:

تالش های  با  کارآفرینان  و  کارشناس ها  اغلب 
کنونی  شرایط  در  کسب وکار  توسعه  برای  جدی 
کرونا  شیوع  از  ناشی  ضررهای  هستند.  مخالف 
است  بزرگ  کسب وکارهای  متوجه  همه  از  بیش 
چنین  است.  رسانده  آسیب  صنایع  انواع  به  و 
در  سخت  و  سفت  قوانین  با  کسب وکارهایی 
مختلف  کشورهای  به  محصوالت  واردات  زمینه 
کسب وکارهای  اصلی  مزیت  شده اند.  مواجه 
و  دولتی  مالی  کمک های  دریافت  امکان  کوچک 
قوانین  اجرای  شرایط  در  فعالیت  ادامه  همچنین 
سفت و سخت واردات است. بر این اساس چنین 
استخدام  حتی  و  توسعه  امکان  کسب وکارهایی 
نیز  را  بین المللی  و  بزرگ  برندهای  کار  نیروی 
پی  در  فوربس،  موسسه  گزارش  براساس  دارند. 
شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا نزدیک به 43 
اقتصاد  برای  رقم  این  شده اند.  بیکار  نفر  میلیون 
کار  نیروی  بنابراین  است،  گزاف  بسیار  جهانی 
وفور  به  کسب وکار  شروع  برای  برندها  نیاز  مورد 
کوچک  مشاغل  چالش های  از  است.یکی  موجود 
بود.  مالیات  پرداخت  استارت آپ ها  به ویژه  نوپا  و 
قانون گذاری  نهادهای  از  بسیاری  اساس  این  بر 
مالیات های  لغو  به  اقدام  مختلف  کشورهای  در 
مختلف برای کمک به کسب وکارهای تازه تاسیس 
از  یکی  کوچک  صنایع  به  بیشتر  توجه  کرده اند. 
تحقق  برای  و  بوده  کشور  پیشرفت  راهکارهای 
کوچک  صنایع  به  نگاه ها  باید  پیشرفت  و  توسعه 
تغییر کند. بسیاری از کشورها نظیر کره جنوبی و 
هنگ کنگ با تمرکز روی صنایع کوچک توانستند 
این  از  حمایت  پس  کنند.  طی  را  پیشرفت  مسیر 
از  یکی  میتواند  نوعی  به  نیز  کارها  و  کسب  نوع 

روش های ماندگاری در بازار باشد.

احساس تغییر نگرش در کسب و کار در 
ارتباط با مشتری:

عدم  دالیل  از  یکی  و  شکست  اول  عامل  یا  راز 
از  رضایت  و  غرور  احساس  سکون،   ، موفقیت 
شرایط  در  تغییر  به  تمایل  عدم  و  موجود  وضعیت 
و  کسب  گاهی  است.  بازارها  و  سازمانها  جاری 
قرارگرفته  موفقیت  اوج  در  که  دارند  تصور  کارها 
چنین  نیست.  جدید  تحول  به  لزومی  و  اند 
میکند  فکری  انسداد  دچار  را  سازمان  دیدگاهی 
غافل  محیط  تغییرات  و  وقایع  بینی  پیش  از  و 
بهتر  راه   ، بشناسید  را  شکست  عوامل  سازد.  می 
کارها  انجام  برای  بهتری  راه  همیشه  بیابید  را 
شکست  عامل  به  نیابید  را  آن  اگر  دارد،  وجود 
رضایت  تأمین  در  هرگز  شد.  خواهد  تبدیل  شما 
مردم  انتظارات  نکنید.  کوتاهی  مشتریان  بیشتر 
اگر  است.  افزایش  و  تغییر  حال  در  ثانیه  به  ثانیه 
به  نماید  عبور  شما  خدمات  سطح  از  آنها  انتظار 

مشتری  سر  پشت  که  شد  خواهید  تبدیل  گدایی 
التماس کنان سعی دارد از او صدقه دریافت کند. 
نگذارید مشتری از شما عبور کند منطق وجودی 
یک سازمان، اندیشیدن در فراسوی نیاز مشتری 
است، نه اندیشیدن در کنار یا پشت سر او. مشتری 
کند  احساس  که  میدهد  اهمیت  شما  به  زمانی 
شما بخشی از دغدغه های فکری او را آزاد ساخته 
اید و او میتواند با تکیه و اطمینان از عملکرد شما 
و  کارها  و  کسب  پس  بپردازد.  خود  امور  سایر  به 
شکست،  عدم  و  ماندگاری  برای  بازار،  آن  تبع  به 
شده  مدیریت  و  اصولی  تغییرات  فکر  به  بایستی 
باشد و خالقیت و تنوع را در چشم اندازشان بکار 

برده و بعبارتی خود را به روز نگه دارند.

لزوم تغییر نگرش در مدیریت کسب و کار:
های  روش  مهمترین  از  دیر  یکی  شک  بدون 
نگرش  تغییر  لزوم  بازار  در  ماندگاری  و  موفقیت 
اثبات  های  روش  از  استفاده  و  مدیریت  نحوه  در 
شده موفق در سایر ارگان ها و بازارها می باشد. 
شرکای  و  کارکندان  با  برخورد  در  که  مدیری 
تجاری ضعیف عمل کند، برنامه مشخضی تعیین 
باشد،  بهره  بی  مدیریتی  های  مهارت  از  و  نکند 
و  کسب  و  سازمان  شکست  باعث  برگرد  برو  بی 
تالش  و  استراتژیک  برنامه  داشتن  شود.  می  کار 
عواملی  مهمترین  از  یکی  آن  سازی  پیاده  برای 
است که می تواند از شکست سازمان ها و کسب 
در  بایستی  همچنین  کند.  جلوگیری  کارها  و 
المان های مختلف کسب و کار مانند حسابداری 
آموزش  بازاریابی،  نقدینگی،  و  سرمایه  تامین  و 
متخصص)مدیریت  نیروهای  از  گیری  بهره  و 
و  کاربردی  و  صحیح  آمار  داشتن  انسانی(،  منابع 
افزایش  و  و کارها  آن هاکسب  از  استفاده صحیح 
تغییرات  خود  کار  و  کسب  و  خود  های  مهارت 
نوینی ایجاد نماید تا بتواند در بازار رشد نموده و 

پیشرفت کند.

بهره مندی اصولی از جریان اطالعات:
نحوه بکارگیری از اطالعات مفید و بهروز بودن با 
این اطالعات و استفاده درست در کسب و کارها 
یکی از مهمترین روش های ماندگاری و پیشرفت 
که  دارد  عقیده  گیتس  بیل  باشد.   می  بازار  در 
شایسته ترین راه شاخص نمودن شرکت در میان 
رقیبان  و بهترین راه پیش افتادن از دیگران، بهره 
و  چگونگی  و  است  »اطالعات«  از  کارآمد  برداری 
روش گردآوری، مدیریت و کاربرد اطالعات است 
به  زند.  می  رقم  را  ما  باخت  یا  و  برد  سرنوشت  که 
نظر گیتس برندگان آنهایی خواهند بود که با برپا 
کردن یک »دستگاه عصبی دیجیتالی سراسری«، 
جریان اطالعات را در میان همکاران و مشترکهای 
وابسته به خود، ساده و روان نمایند و در سایه آن، 

به بهینه سازی و یادگیری پیوسته بپردازند.

نتیجه گیری:
به  را  بازار  و  اصناف  شکوفایی  تغییرات،  پذیرش 
یک  دنیای  با  امروز  جهان  داشت.  خواهد  دنبال 
پیدا کرده و همین  تفاوت های بسیاری  سال پیش 
زیستی  سبک  در  زیادی  تغییرات  ایجاد  باعث 
جلوتر  اتفاقات  از  همواره  باید  است.  شده  انسان 
تا بدانیم  بوده و ابزار مورد نیاز آن را داشته باشیم 
تا  بنشینند  نباید  اصناف  بیاییم.  کنار  آن  با  چگونه 
عده ای میدان را به دست بگیرند. آنها باید بپذیرند 
که در تقابل با تغییر، چیزی عایدشان نمی شود. ما 
این  که  بسنجیم  را  آن  تبعات  تغییر،  از  جلوتر  باید 
مهم موجب شکوفایی و پویایی اصناف می شود. با 
شیوع کرونا مردم به خرید حضوری تمایل ندارند. 
و  آورده  فراهم  را  مجازی  خرید  امکان  تکنولوژی 
بیشتر  کرونا  شیوع  دلیل  به  آن  از  استفاده  حاال 
بنابراین  می شود؛  قاعده مند  زمان  مرور  به  و  شده 
آموزش در کنار پژوهش و آینده پژوهی باید در میان 
و  تولیدکننده  بین  فروشنده  شود.  نهادینه  اصناف 
مصرف کننده قرار دارد و حفظ حقوق مشتریان از 
اهمیت باالیی برخوردار است. فروشنده باید سمت 
مشتری  پیام  رساندن  همچنین  باشد؛  مشتری 
کاالی  کیفیت  ارتقای  به  منجر  تولیدکننده  به 
تغییرات  پذیرش  با  بنابراین  می شود.  شده  تولید 
مسائل  بر  می توانیم  جهانی  تا  محلی  سطوح  در 
شناخت  با  شویم.  بهره مند  رشد  از  و  کرده  غلبه 
توان  می  بازار  در  کارها  و  کسب  شکست  عوامل 
برای  زمینه  موارد،  گونه  این  تکرار  عدم  بر  عالوه 
بازار موفق شد.  و در  آماده نموده  را  موفقیت خود 
هدف،  بازار  با  محصول  تناسب  عدم  چون  عواملی 
مدل  منابع،  ضعیف  تخصیص  رقبا،  به  توجهی  بی 
کسب و کار معیوب، فقدان استراتژی برند سازی، 
تجربه،  با  افراد  با  مشاوره  عدم  ناکارآمد،  مدیریت 
عدم توجه به مشتری و موارد دیگر از جمله عوامل 

شکست یک کسب و کار در بازار یاد شده است.
استفاده  مانند  هایی  روش  از  گیری  بهره  با  لذا 
کسب  اندازی  راه  اینترنتی،  کارهای  و  کسب  از 
مدرن  های  شیوه  از  استفاده  کوچک،  کارهای  و 
تغییر  بازار،  و کار و حضور در  برای معرفی کسب 
نگرش در مدیریت کسب و کار و مدیریت صحیح به 
بهره  آموزش مناسب،  و  افزایش مهارت ها  همراه 
و  نظرخواهی  اطالعات،  جریان  از  اصولی  مندی 
مشورت از افراد حرفه ای، تغییر نگرش در کسب 
و  مناسب  توجه  و  مشتری  با  ارتباط  در  کارها  و 
که  داشت  امید  توان  می  مشتری،  نیاز  به  اصولی 
در بازار امروز ماندگار بوده و مانند برخی از کسبو 
کارهای کوچک و حتی بزرگ، دچار برشکستگی 

و ضرر و زیان نشد.

منابع:
آنالین- اقتصاد  اقتصاد-وبسایت  دنیای  وبسایت 

وبسایت مدیران ایران-وبسایت یک پله باالتر

کسب و کار
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تنظیم بازار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
است  شده  تالش  ای  منطقه  بازار  تنظیم  در  گفت: 
رضوی  خراسان  و  تقسیم  منطقه   6 به  کشور  که 
ملی  سیاستهای  شود،  همجوارش  استان   6 معین 
توسط خراسان رضوی برای این 6 استان همجوار 
استان   6 این  و  شد  خواهد  اجرا  هم  هماهنگی  در 
بازار،  با محوریت خراسان رضوی در کنار مدیریت 

ورود و خروج کاال را هم انجام می دهند.
بازار  تنظیم  کارگروه  نشست  در  تابش  عباس 
اختیارات  افزایش  خصوص  در  رضوی  خراسان 
اختیار  داشتن  افزود:  استانها  بازار  تنظیم  کارگروه 
استفاده  آن  از  استانها  که  است  مثمرثمر  زمانی 

کنند همان طور که به استانها به میزان ۱0 درصد 
از قیمت گذاری مرغ اختیار داده شد اما از آن به نحو 

مطلوب استفاده نگردید.
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  رییس 
برداشتن  سمت  به  دنیا  گفت:  تولیدکنندگان  و 
برداشتن  و  رفته  پیش  کاالها  روی  از  قیمت گذاری 
این مهم در کشور نیز به نفع جامعه است، در حال 
ارز دولتی می گیرند،  حاضر کاالهای گروه یک که 
کاالها  باقی  و  تثبیتی  قیمت گذاری  مشمول 

مشمول ضابطه تعیین قیمتها هستند.
سازمان  این  سوی  از  قیمت گذاری  داد:  ادامه  وی 
تولید  تشکلهای  و  انجمنها  که  است  صورت  این  به 
کننده هر محصول پیشنهادشان را به وزارت جهاد 

جمع  از  پس  وزارتخانه  این  و  دهند  می  کشاورزی 
بندی پیشنهاد خود را به سازمان حمایت و سازمان 
مزبور پس از کارشناسی پیشنهاد آن را برای تصویب 

به ستاد تنظیم بازار کشور ارایه می دهد.
و  حمایت  سازمان  پیگیری  وجود  با  افزود:  تابش 
وجود دام زنده به عنوان یکی از تولیدات کشاورزی 
به  و  کند  می  استفاده  تومانی   4۲00 ارز  از  که 
هنوز  شود،  قیمت گذاری  باید  قانونی  صورت 
قیمت  حمایت  سازمان  به  کشاورزی  جهاد  وزارت 
پیشنهادی را ارایه نداده است و قیمتی که برای دام 
زنده یا الشه در استانهای مختلف گذاشته می شود، 

قیمت مصوب نیست بلکه قیمت عرف است.
به  شکل  دو  به  باید  نیز  بازرسان  داشت:  اظهار  وی 

خراسان رضوی معین 6  استان 
در تنظیم بازار منطقه ای
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مساله نظارت بر قیمتها ورود پیدا کنند، نخست این 
که در صورتی که احساس کردند قیمت درج شده 
اقدام  وارد  است،  مغایر  قیمتی  ضوابط  با  کاال  روی 
شوند یا این که اگر مورد، شاکی خصوصی داشت، 

قیمت را با ضوابط مورد بررسی قرار دهند.
از  برخی  تخلف  خصوص  در  صنعت  وزیر  معاون 
تخفیفات  درج  بر  مبنی  زنجیره ای  فروشگاه های 
ما  تصمیم  آخرین  گفت:  کاالها  برای  غیرواقعی 
برای اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای این است که 
کلمه تخفیف به کلی باید از این مراکز حذف شود و 
فقط دو قیمت "روی کاال" و قیمت "فروش" در نظر 
گرفته شود که قیمت فروش حداکثر می تواند برابر 
با قیمت روی کاال باشد، لذا وجود قیمت باالتر روی 

کاال، تخلف محرز است.
بعد  را  رضوی  خراسان  استان  همچنین  تابش 
سوم  رتبه  دارنده  قزوین،  و  البرز  استانهای  از 
اعالم  نظارت  و  بازرسی  شاخصهای  در  کشور 
و  وری  بهره  با  تولید  جهش  داد:  ادامه  وی  کرد. 
تولید  ضریب  افزایش  و  ها  بوروکراسی  کردن  کم 
اگر  اما  می شود  محقق  تولیدکنندگان  سوی  از 
کم  را  خود  دستمزد  و  تولید  میزان  تولیدکننده ای 
کند و انتظار حمایت بابت قرار گرفتن در سال جهش 
تولید را داشته باشد باید سازمانهای نظارتی مانند 
مقیاس  گرفتن  اندازه  لحاظ  به  استاندارد  سازمان 
از  حمایت  سازمان  رییس  شود.  عمل  وارد  تولید 
همه  سازمان  این  گفت:  کنندگان  مصرف  حقوق 
تکالیف سامانه ای خود را به انجام رسانیده است که 
از جمله این سامانه ها سامانه جامع تجارت، سیمبا، 
قیمت، خدمات پس از فروش و جامع انبارها است. 
تابش افزود:صاحبان همه انبارها ملزم به ثبت انبار 
در سامانه جامع انبارها هستند در غیر این صورت 

کاالی آنها قاچاق محسوب می شود.
گفت:  نیز  کشور  از  کاالها  صادرات  درباره  وی 
اولویت باید تامین نیاز شهروندان باشد و بعد مازاد 
ما  منتظر  سایرین  اما  شود  صادر  کشور  از  کاالها 
برای  عوارض  و  تعرفه  ابزار  از  باید  لذا  نمی مانند 
کنترل این بخش استفاده کرد که در این خصوص 
برای کاالهایی مانند شیرخشک و شکر تصمیماتی 

گرفته شده است.
تابش یکی از عوارض شیوع کرونا را حذف برگزاری 
نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال در کل کشور ذکر 
پیشنهاد  اتاق اصناف  این خصوص  بیان کرد: در  و 
عرضه  برای  صنفی  منتخب  واحدهای  از  استفاده 
کاالهای مورد نظر را داده که پیشنهاد خوبی است.

کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  رییس 
و تولیدکنندگان در خصوص تامین روغن در کشور 
نیمه  و  جامد  روغن  تامین  در  مشکل  کمی  گفت: 
هیچ  مایع  روغن  تامین  در  اما  دارد  وجود  جامد 

مشکلی نیست.
روغن  میزان  شدن  کم  دالیل  از  یکی  افزود:  تابش 
جامد و نیمه جامد در کشور افزایش استفاده از آن 

در شیرینی سازی به دلیل نزدیکی به ایام عید نوروز 
هفته  طول  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  با  که  است 

آینده مشکل روغن حل خواهد شد.
روغن  سهمیه  اختصاص  خصوص  در  همچنین  وی 
روغن  تامین  برای  استانها  سایر  های  کارخانه  خام 

خراسان رضوی قول مساعدت داد. 
فرآیند  شدن  طوالنی  مشکل  به  اشاره  با  وی 
ادامه  تعزیرات  در  اقتصادی  تخلفات  به  رسیدگی 
مقرر  مربوطه  مسئوالن  با  نشست  آخرین  در  داد: 
گشتهای  در  تعزیرات  مامور  که  این  جای  به  شد 
مشترک حضور یابد، همان وقت را برای رسیدگی 

به پرونده ها بگذارد.

سامانه توزیع کاالهای اساسی به کل 
خراسان رضوی تسری می یابد

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
نشست  این  در  هم  رضوی  خراسان  استانداری 
برای  مشهد  اصناف  اتاق  توسط  سامانه ای  گفت: 
توزیع کاالهای اساسی طرح تنظیم بازار طراحی و 
تا  راه اندازی شده است و تالش می شود  در مشهد 
پایان سال به سایر شهرستانهای استان تسری یابد.
مرتضی اشرفی افزود: راه اندازی این سامانه باعث 
و  کاالها  این  توزیع  بر  خوبی  نظارت  که  است  شده 

جلوگیری از تخلفات انجام گیرد.
وی با اشاره به احتمال استمرار شیوع کرونا تا یک 
می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  کشور  در  دیگر  سال 
فرهنگ توسعه فروشگاه های مجازی و الکترونیکی 
و  یابد  افزایش  باید  جامعه  سطح  در  فروش  کردن 

بستر آن فراهم شود.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به نزدیک 
بیشتر  حساسیت  لزوم  و  سال  پایانی  ایام  شدن 
نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی باید تدابیری 

تعطیلی  به  مجبور  بازاریان  هم  که  شود  اتخاذ 
واحدهای خود نشوند و هم مردم به کاالهای مورد 

نیاز خود دسترسی داشته باشند.
اشرفی با اشاره به مصرف  400 تن گوشت مرغ در 
افزود:  رضوی  خراسان  روزانه  مصرف  اوج  دوران 
انجام  مرغ  کشتار  قطعه  هزار   ۲۱0 گذشته  روز 
شده که نیاز استان را برآورده کرده است اما کمبود 
خروج  از  ناشی  این  و  می شود  احساس  بازار  در  آن 
قیمت  داد:  ادامه  وی  است.  استان  از  مرغ  گوشت 
قیمت  میانگین  از  رضوی  خراسان  در  مرغ  گوشت 
آن در کل کشور پایین تر است از این رو  تولید مازاد 
گوشت مرغ در استان باید از این استان خارج شود، 
استانهای  سوی  از  بخش  این  بر  بیشتر  نظارت  اما 

دریافت کننده ضروری است.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
خواستار  همچنین  رضوی  خراسان  استانداری 
برخی  قیمت گذاری  برای  مشخص  معیار  تعیین 
اقالم مانند گوشت قرمز در کشور به منظور نظارت 

بهتر برای کنترل قیمت آن شد.
دولتی  نهاد  یک  که  داد  پیشنهاد  همچنین  اشرفی 
مانند سازمان پشتیبانی امور دام توزیع نهاده دامی 
بر  بتوان  تا  گیرد  برعهده  مرغداران  بخش  برای  را 

تولید گوشت مرغ نظارت بهتری کرد.
صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست 
پیشنهادات و درخواستهای اعضای کارگروه تنظیم 
حقوق  از  حمایت  سازمان  رئیس  به  را  استان  بازار 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد.
امکان  می شود  پیشنهاد  گفت:  مقدم  غفوری  علی 
اقتصادی  فعاالن  توانمندی  و  ظرفیت  از  استفاده 
استان در حوزه واردات و تامین کاالهای گروه یک 

مانند نهاده های دامی و روغن خام فراهم شود.
استان  بازار  تنظیم  کارگروه  اختیارات  افزایش  وی 
توزیع  و  تخصیص  حوزه  در 
بخشهای  ابالغی  سهمیه های 
صنعت  و  صنف  خانوار،  مختلف 

را پیشنهاد داد.
داشت:  اظهار  مقدم  غفوری 
رضوی  خراسان  سهم  افزایش 
زائر،  ساکن،  جمعیت  به  توجه  با 
و  صنفی  واحدهای  و  مهاجر 
کاالهای  تخصیص  در  صنعتی 
روغن  تامین  مختلف،  بخشهای 
محل  از  استان  خانوار  سهم 
داخل  واحدهای  تولیدات 
مشکالت  به  توجه  با  استان 
و  ها  کارخانه  سایر  از  جذب 
انجمنها  نقش  و  جایگاه  به  توجه 
جذب  در  استانی  تشکلهای  و 
سهمیه های تخصیصی به استان 

ضروری است.

تنظیم بازار

سرپرست معاونت هماهنگی امور »
اقتصادی استانداری خراسان رضوی: با 
توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و 

لزوم حساسیت بیشتر نسبت به رعایت 
پروتکلهای بهداشتی باید تدابیری اتخاذ 
شود که هم بازاریان مجبور به تعطیلی 

واحدهای خود نشوند و هم مردم به 
کاالهای مورد نیاز خود دسترسی داشته 

«باشند
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در بازدید از بازار مصلی مشهد توسط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد:

ذخیره سازی مکفی کاال در عید نوروز و رمضان
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
تجارت و رئیس سازمان حمایت 
و  کنندگان  مصرف  حقوق  از 
کاالهای  گفت:  تولیدکنندگان 
اندازه  به  نیاز  مورد  اساسی 
کافی برای عید نوروز و رمضان 
شده  سازی  ذخیره  کشور  در 
عباس  ایرنا،  گزارش  به  است. 
بازار  از  بازدید  حاشیه  در  تابش 
پرتقال  افزود:  مشهد  در  مصلی 
و سیب مورد نیاز مردم در شب 
عید تامین و سهم استانها از این 
بخش مشخص شده و در انتظار 
بازار کشور  تنظیم  مصوبه ستاد 
برای توزیع این میوه در استانها 

هستیم.
شکر  تامین  برای  الزم  تمهیدات  کرد:  اضافه  وی 
برای  مشکلی  و  شده  اندیشیده  نیز  خانوار  حوزه 
تامین آن نیست لذا هر کیلو شکر بسته بندی شده 
سهم خانوار به قیمت مصوب هشت هزار و ۷00 
قیمت  به  شده  بندی  بسته  قند  کیلو  هر  و  تومان 

۱0 هزار و ۵00 تومان باید تحویل مردم شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر وجود 
تن   300 گفت:  رضوی  خراسان  در  کافی  روغن 
انباشت روغن در انبار برخی نمایندگی های استان 
توزیع  مورد  در  نمایندگی ها  گالیه  و  داشته  وجود 
این میزان روغن این بوده که شبکه توزیع خراسان 

رضوی توان جذب این میزان روغن را ندارد.
تابش افزود: در این راستا با مسئوالن اتاق اصناف و 
اتحادیه مربوطه صحبت شد که فرآیند جذب روغن 
در شبکه توزیع سرعت گیرد یا در صورت لزوم، شبکه 
توزیع جدیدی تعریف شود تا بتوان از تجمیع کاالها 

در انبارها کاست.
سرعت  به  که  دارد  تعهد  انباردار  داد:  ادامه  وی 
لذا  کند  اعالم  فروش  سامانه  در  را  انبار  موجودی 
اصناف  اتاق  سوی  از  شده  اندیشیده  تمهیدات  با 
سامانه ها  سرعت  به  مشهد،  در  مربوطه  اتحادیه  و 
بررسی می شود تا روغن موجود در انبار نمایندگی ها 

به سرعت جذب شبکه توزیع شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از نعمات 
و  مجازی  فروشگاه های  توسعه  را  کرونا  شیوع 
ساختارمند  گفت:  و  برشمرد  کشور  در  اینترنتی 
کردن این فروشگاه ها در وزارتخانه در حال پیگیری 
است تا با شاخصهای تعریف شده برای آنها، بتوانند 
به عنوان یک شبکه توزیع قابل اعتماد و قابل رصد در 

کشور عمل کنند.

تجمیع روغن در انبار برخی واحدهای 
تولیدی 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان روغن خام 
موجود در کشور را به حد کفایت دانست و گفت: طی 
۲ روز گذشته ۲۷ هزار تن روغن خام در بنادر کشور 
خالی شد و مشکلی در تامین روغن خام کشور وجود 
ندارد، به نظر می رسد در برخی از واحدهای تولیدی 
ویژه تولید روغن خانوار استان تجمیع و انبار روغن 

خام وجود دارد.
در  روغن  تامین  خصوص  در  کرد:  اضافه  تابش 
شد  مقرر  رضوی  خراسان  بازار  تنظیم  کارگروه 
بازرسان مستقر در واحدهای تولیدی میزان روغن 
خام واحدها را بررسی کنند تا این میزان تبدیل به 

روغن خانوار و تحویل شبکه توزیع شود.
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  رییس 
و تولیدکنندگان گفت: در صورتی که استانداری و 
کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی به این نتیجه 
نیاز  کفاف  موجود،  خام   روغن  سهمیه  که  برسند 
تنظیم  ستاد  محل  از  باید  نمی دهد  را  استان  این 
بازار کشور نسبت به اختصاص سهمیه بیشتر روغن 
ویژه  روغن  حتی  و  رضوی  خراسان  به  خوراکی 

بخشهای صنف و صنعت اقدام شود.
تابش افزود: قیمت گذاری استانی برای کاالهایی 
که قیمت آنها در سطح ملی تعیین می شود خالف 
است و این موضوع حتما در ستاد تنظیم بازار کشور 
پیگیری می شود و پیگیریهایی نیز از طریق وزارت 

کشور در این مورد در حال انجام است.
و  نداریم  مرغ  قیمت  در  تغییری  کرد:  اضافه  وی 
مشکل پیش آمده در این خصوص مربوط به تامین 6 
روز کمتر  نهاده مرغداریها بود به این معنا که به جای 

46 روز، نهاده به میزان 40 روز به مرغداران تحویل 
شده بود و در این راستا در نشست کارگروه تنظیم 
شد  مقرر  جاری  هفته  شنبه  سه  روز  در  کشور  بازار 
وزارت جهاد کشاورزی نهاده مرغدار را از روز نخست 
مجبور  تولیدکنندگان  تا  دهد  تحویل  ریزی  جوجه 

نشوند با چند روز وقفه نهاده را از بازار تامین کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آنچه در 
کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی هم به 
تصویب رسید تامین نهاده کامل مرغداران به مدت 

46 روز برای یک دوره پرورش جوجه بود.
تابش افزود: در این کارگروه، رصد و سطح سنجی 
این  در  که  گرفت  قرار  بحث  مورد  تحویلی  نهاده 
راستا باید ماهانه هشت میلیون و ۵00 هزار قطعه 
جوجه ریزی در استان انجام گیرد و جهاد کشاورزی 
هم  که  شدند  مکلف  دام  امور  پشتیبانی  سازمان  و 
جوجه  به  مربوط  امور  بررسی  هم  و  سنجی  سطح 

ریزی مکفی در استان را انجام دهند.
با  با تاکید بر این که نباید اجازه دهیم افرادی  وی 
قرار  تاثیر  تحت  را  بازار  عددسازی  و  سازی  حاشیه 
ماه های  برای  باید  ملی  سطح  در  داد:  ادامه  دهند 
بهمن و اسفند ۱30 میلیون قطعه جوجه ریزی در 
به معنای ۲0  این میزان  انجام شود که  کل کشور 
میلیون جوجه ریزی بیشتر در ماه برای کشور است 
که می تواند ما را در زمینه تامین ذخایر شبهای عید 

و ماه رمضان مطمئن سازد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار جوجه 
ریزی در خراسان رضوی نشان می دهد که جوجه 
ریزی به میزان تامین نیاز استان نبوده است از این 
هستند  مکلف  استانها  سایر  و  رضوی  خراسان  رو 
براساس تقسیم بندی صورت گرفته طی ۲ ماه بهمن 

و اسفندماه میزان جوجه ریزی الزم را انجام دهند.
سایر  و  مرغ  گوشت  انتقال  حوزه  در  افزود:  تابش 
کاالهای اساسی بین سایر استانها مقرر شد خراسان 
رضوی ارتباط کاالیی خود را مانند گذشته با سایر 

استانهای کشور حفظ کند.
قند  و  شکر  تامین  خصوص  در  داشت:  اظهار  وی 
با تشخیص  خراسان رضوی تصمیم گیری شد که 
استاندار یا معاون اقتصادی وی، نسبت به تخصیص 
حداکثر تا 30 درصد از شکر یعنی ۱0 درصد بیشتر 

از مصوبه تنظیم بازار برای قندریزها اقدام شود.
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  رییس 
و تولیدکنندگان گفت: قیمت مصوب قند در سطح 
خرده فروشی کیلویی ۱0 هزار و ۵00 تومان است 
و تامین شکر در خراسان رضوی باید براساس قیمت 
شکر خانوار به میزان هر کیلوگرم هشت هزار و ۷00 

تومان انجام گیرد.
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مشهد  جواهر  و  نقره  طال،  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت: وضعیت کارگاه های تولیدی نقره به دلیل 
شیوع کرونا و کاهش مسافر و زائر در مشهد از یک 
سوی  از  نقره  زیورآالت  صادرات  محدودیت  و  سو 

دیگر، بحرانی شده است.
ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  نژاد  معبودی  باقر  محمد 
افزود: طبق گفته بانک مرکزی حفظ ذخایر نقره 
ضروری است، از این رو صادرات زیورآالت محدود 
همراه  زیورآالت  گرم   300 تا  نهایت  در  و  شده 

مسافر می تواند از کشور خارج شود.
وی اظهار داشت: پیش از این واردات سنگ نقره 
خام به کشور ممنوع بود اما اکنون این محدودیت 
برداشته شده و می توان از محل صادرات زیورآالت 
میزان  به  را  خام  نقره  شمش  مسافر،  همراه  نقره 

دلخواه وارد کشور کرد.
وی بیان کرد: هم اینک کارگاه های تولیدی نقره 
در مشهد هیچ مشکلی در تامین مواد اولیه بویژه 
وفور  به  نقره  زیورآالت  و  ندارند  نقره  خام  سنگ 
و  کرونا  شیوع  اصلی  مشکل  اما  شود  می  تولید 
مسافر  همراه  زیورآالت  صادرات  شدن  محدود 
این  تولیدات  ماندن  دست  روی  باعث  که  است 

کارگاه ها شده است.
می  مسافر  قانون  طبق  داد:  ادامه  نژاد  معبودی 
خارج  کشور  از  خود  همراه  طال  گرم   ۱۵0 تواند 
معادل  طال  زیورآالت  گرم   ۱۵0 هر  ارزش  کند، 
صادرات  اما  است  نقره  زیورآالت  کیلوگرم   9
گرم   300 حداکثر  مسافر  همراه  نقره  زیورآالت 
این  است،  پایین  نقره  قیمت  که  آنجا  از  است، 

میزان صادرات ارزش افزوده بسیار کمی دارد. 
مشهد  جواهر  و  نقره  طال،  صنف  اتحادیه  رییس 
صادرات  میزان  دولت  که  صورتی  در  گفت: 
نظارت  با  حتی  را  مسافر  همراه  نقره  زیورآالت 

اداره استاندارد و اتحادیه تا سه کیلوگرم افزایش 
دهد، اشتغالزایی، ارزآوری و ارزش افزوده بسیار 

زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.
معبودی نژاد اظهار داشت: تبدیل سنگ خام نقره 
به  افزوده  ارزش  درصد   ۲0 تا   ۱0 زیورآالت  به 
ارزش  ایجاد  ضمن  نیز  آن  صادرات  و  دارد  همراه 
افزوده، باعث وارد شدن ارز به کشور خواهد شد و 
رونق کارگاه های تولیدی را در پی خواهد داشت.
را  مشهد  در  نقره  تولیدی  های  کارگاه  تعداد  وی 
با ۱6  اداره استاندارد ۲ هزار کارگاه  طبق اعالم 
هزار کارگر ذکر و بیان کرد: هر کارگاه بین پنج تا 
۱00 نفر کارگر دارد اما شیوع کرونا و کاهش ورود 
مسافر به مشهد باعث شده که کارگاه ها با حداکثر 

۲0 درصد از ظرفیت خود زیورآالت تولید کنند.
رییس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر مشهد گفت: 
پیش از شیوع کرونا زائران کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و آسیای میانه زیورآالت نقره مشهد را به عنوان 
سوغات خریداری کرده و همراه خود به کشورشان 
به  مشهد  زائران  تعداد  دیگر  اکنون  اما  بردند  می 

صادرات  در  محدودیت  و  نیست  گذشته  میزان 
زیورآالت نقره نیز شرایط را بحرانی کرده است. 

معبودی نژاد خاطر نشان کرد: کشورهایی مانند 
برای  تایلند و چین هیچ محدودیتی  ترکیه، هند، 
نکرده  ایجاد  زیورآالت  خروج  در  خارجی  مسافر 
زیورآالت  تواند  می  تن  چندین  تا  مسافر  هر  و  اند 
همراه خود از کشور خارج کند اما این محدودیت 

در ایران برای مسافران خارجی وجود دارد.
وی بیان کرد: ذخایر نقره کامال حفظ شده است 
کیلوگرم  سه  تا  نقره  زیورآالت  صادرات  افزایش  و 
هیچ ضرر و زیانی به این بخش وارد نمی کند و هم 
اینک بین 60 تا ۷0 درصد نقره خام مصرفی یک 
کارگاه تولیدی در مخازن خودش حفظ می شود.

وی اظهار داشت: در شرایطی که محدودیتها برای 
می  است،  شده  برداشته  نقره  خام  سنگ  واردات 
توان نقره خام را از چین و سایر کشورها وارد کرد 
و در صورت افزایش سقف صادرات زیورآالت همراه 
مسافر تا سه کیلوگرم، بازار نقره در شهر جهانی آن 

یعنی مشهد رونق بسیار زیادی پیدا می کند.

وضعیت کارگاه های تولید 
نقره مشهد بحرانی است

درخواست نقره کاران برای 
صادرات زیورآالت همراه مسافر

اخبار
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امیری محتشم

نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد ضمن تبریک 
داشت:  اظهار  فجر  ی  دهه  ا...  ایام  رسیدن  فرا 
انقالب اسالمی ایران مردمی ترین انقالب معاصر 
و یکی از بزرگ ترین حوادث تاریخ کشورماست که 
فرهنگی،  اقتصادی،  حوزه  در  عظیمی  تحوالت 
است.  داشته  همراه  به  اجتماعی  و  سیاسی 
گیری  شکل  در  بسیاری  اجتماعی  نیروهای 
انقالب دخیل بودند که بازاریان یکی از مهم ترین 

ارکان بقای این انقالب بودند.

ابوالقاسم کاشفی در ادامه افزود: برکسی پوشیده 
نیست که نقش اصناف و بازاریان فعال انقالبی در 
پیروزی انقالب اسالمی نقش کلیدی و اثرگذاری 
بود، بی شک اتحاد بازاریان برای حضور یکپارچه 
تعطیلی  سراسری،  اعتصابات  و  راهپیمایی ها  در 
وکمکهای مالی و مادی بازار به عنوان پایگاه مورد 
در  انکار  غیرقابل  نقش  روحانیت  و  مردم  اعتماد 
بحران های اجتماعی و اقتصادی سالهای قبل و 

بعد از پیروزی انقالب داشته است. 
وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که  بازار 
خطیرخود  فرهنگی  و  اجتماعی  وظایف  انجام  در 
نقش بسزایی داشته و به ویژه درانجام امور خیریه 
با راه اندازی و تأسیس خیریه ها و مراکز مذهبی، 
پذیر  آسیب  اقشار  مأمن  بهداشتی  و  آموزشی 

جامعه از سالهای دور تا کنون بوده اند.
از  دهه  چند  از  بیش  گذشت  با  افزود:  کاشفی 
هم  هنوز  اسالمی،  انقالب  شکوهمند  پیروزی 

جانبه  همه  و  عمیق  ناگسستنی،  پیوندی  اصناف 
شاهدیم  و  داشته  اسالمی  انقالب  آرمانهای  با 
که  همواره در سختیها و مشکالت پیش آمده در 
کنار دولت و مردم بوده اند و از هیچ کمکی دریغ 
نکرده و در تمام عرصه های اقتصادی و سیاسی و 

فرهنگی حضوری فعال و منسجم داشته اند. 
داد:  ادامه  مشهد  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نائب 
همچنین خالی از لطف نیست یادآور شویم اصناف 
و بازاریان مشهد که از دوستداران واقعی اهل بیت 
همدلی  و  همکاری  با  ساله  همه  باشند،  می  )ع( 
ایستگاهای  برپایی  با  صفر  پایانی  ی  دهه  ایام  در 
صلواتی و توزیع پک های بهداشتی غذایی، میوه 
حضرت  مجاوران  و  زائران  میزبان  آشامیدنی،  و 
علی ابن موسی الرضا )ع( بوده اند که امیدواریم 
با برچیده شدن بیماری کرونا ورود زائران به شهر 
در  دیگر  باری  بتوانیم  تا  شده  سرگرفته  از  مشهد 

خدمت زوارامام رضا )ع( باشیم. 

نائب رئیس اول اتاق اصناف 
مشهد گفت:  

 نقش بارز اصناف و بازاریان 
در پیروزی انقالب اسالمی

اخبار
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علم بهتر است یا ثروت؟
 سید محسن خاوری هاشمی

نائب رئیس اتاق اصناف مشهد

از  چرا  باشید  پرسیده  خود  از  حال  به  تا  شاید 
ثروتمند  چرا  اصال  یا  نیستید  ثروتمندان  دسته ی 
نشده اید؟ این سوالی است که بسیاری از افراد در 
ذهن  معموال  و  پرسند  می  خود  از  روزمره  زندگی 

کوچک و بزرگ را درگیر خود می کند!
اما بسیاری از افراد جامعه تصور می کنند ثروتمندان 
یا  و  رسیده اند  ثروت  به  دیگران  حق  خوردن  با 
اینکه به آنها ارث رسیده و در نهایت ثروتمندان را آدمهای خالفکاری 
که  آنگونه  ثروتمندان  ی  همه  گفت  افراد  اینگونه  به  باید  می بینند، 
با  اند  توانسته  آنها  از  بسیاری   ، اند  نکرده  زندگی  آنهاست،  تصور  در 
استفاده از علم اندوزی، خالقیت، هوش و پشتکار خود به ثروت دست 
یابند. هستند کارآفرینانی که از هیچ ،ثروت خلق کرده اند و یا سرمایه 
ثروتمند  خود  ارتباطات  تقویت  و  مالی  دانش  افزایش  با  که  گذارانی 
مهمترین  از  یکی  رفتیم  می  مدرسه  وقتی  باشد  اگریادتان  اند.   شده 
از  ثروت؟  یا  است  بهتر  علم  بود:  این  انشاء  نوشتن  برای  موضوعات 
همان دوران و یا حتی زمانهای قبل تر از آن این واژه ملکه ی ذهن تمام 

ایرانیها شده بود که همیشه علم بهتر از ثروت است! 
برای مردم این ذهنیت ایجاد شد که فرد ثروتمند دنبال علم نیست و یا 
عالم دنبال ثروت نباید باشد، این بحث ذهن بسیاری از افراد را که می 

توانستند علم و ثروت را در کنار هم داشته باشند، تغییر داد، زیرا اساس 
فکر این است که یک انسان یا باید معنویت و یا ثروت داشته باشد این در 
حالیست که علم و ثروت پوشاننده ی یکدیکرند که از درکنار هم بودن 
این دو مکمل خوب می توان به نتایج بسیار عالی دست یافت.  جای 
تأسف دارد که رسانه ملی، فیلم سازان و نویسندگان بسیاری از کتابها 
بزرگی  و  شیک  منزل  یا  و  کارخانه  قیمت،  گران  ماشین  که  را  فردی 
دارد را انسان رباخوا، خالفکار و یا حتی قاچاقچی معرفی نموده و در 
مقابل فردی را که سوار بر ماشین خراب، دوچرخه و یا اتوبوس است 
را  انسانی مؤمن، صبور، با ایمان و فداکار معرفی می نماید.  بنابراین 
الزم است در این زمینه یک فرهنگ سازی اجرا شود تا مردم بدانند یک 
انسان فرهیخته که از سطح علمی و معنویت مطلوبی برخوردار است، 
هم می تواند فرد ثروتمندی باشد، بر اقتصاد مملکت تأثیر گذار باشد، 
در امور خیریه و مساعدتهای مالی و معنوی دستی برآتش داشته باشد 
و دانستن این نکته ضروری است که ثروتمند و فقیر هردو می توانند هم 
اهل صالح و خوب باشند و هم خالفکار و کالهبردار! هیچکدام نمی 

تواند به صورت مطلق در برگیرنده ی صفت دیگری باشد.
اطالعات  دنیای  امروز،  دنیای  که  است  ضروری  نکته  این  یادآوری 
است، اطالعاتی که همه روزه از طریق رسانه ها در اختیار تمام اقشار 
مردم در سراسر دنیا قرار می گیرد، بنابراین می توان با قدرت رسانه 
کارهای  و  کسب  نموده،  اقدام  مردم  آتی  نیاز  شناخت  به  نسبت  ها 
آموزی  علم  تا  کرد  معرفی  جوانان  به  ثروت   کسب  برای  را  خالقانه 
شان در مجاورت تالش مبتکرانه آنها تبدیل به غنا و ثروت شده و بر 

رشد اقتصاد جامعه بیافزاید.

یادداشت
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میترا عبداللهی

اتحادیه  روسای  از  برخی  و  رئیسه  هیات  اعضای 
وزیر  معاون  تابش"  "عباس  با  مشهد  صنفی  های 
صنعت، معدن، تجارت و رییس سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اتاق 

اصناف این شهر دیدار و گفتگو داشتند.
رییس اتاق اصناف مشهد در این دیدار به تشریح 
سطح  در  موجود  مشکالت  و  اتاق  این  اقدامات 
بازار و صنوف پرداخت و گفت: واحدهای صنفی 
تاکنون  دارند،  فعالیت  مختلف  های  حوزه  در  که 
گشا  گره  اجتماعی  و  اقتصادی  های  حوزه  در 
بوده و تالش کرده اند هم گام با سیاستهای نظام 
مسئولیتهای  در  را  خودشان  نقش  و  روند  پیش 

اجتماعی ایفا کنند.

در  کرونا  شیوع  زمان  در  افزود:  بنانژاد  محمود 
کاال  توزیع  در  مشکالتی  پیشرفته  کشورهای 
همین  حضور  واسطه  به  ایران  در  اما  آمد،  بوجود 
شبکه های مویرگی صنوف مشکلی در توزیع کاال 
کمبود  اما  بود  کاال  گرانی  هرچند  نیامد،  بوجود 

کاال کمتر احساس شد.
وی با اشاره به آسیب شناسی در سطح بازار کشور 
قالب  در  یارانه  دالر  میلیارد   ۱4 دولت  گفت: 
اساسی  کاالهای  تامین  به  تومانی   4۲00 ارز 
دست  به  کاالها  این  اما  دهد،  می  اختصاص 
مشکالت  همه  و  رسد  نمی  اصلی  کننده  مصرف 

هم مربوط به بخش توزیع می شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: وزارت 
جامع  سامانه  ایجاد  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تجارت، مشکالت را در حلقه نهایی زنجیره تامین 
اصناف  اتاق  کرد،  برطرف  توزیع  زمان  در  و  کاال 

توزیع  "سامانه  عنوان  تحت  ای  سامانه  نیز  مشهد 
کرد  ایجاد   ۱39۷ سال  از  را  اساسی"  کاالهای 
که در ابتدا چندان مورد وثوق مسووالن واقع نشد 
تا مباشرو خرده فروش  انبار  از مرحله  اتاق  اما در 
عملیاتی گردید و حلقه ای تحت عنوان "کاسبان 
عادالنه  توزیع  برای  بسیج  همکاری  با  امین" 

کاالهای اساسی شکل گرفت.
توزیع  سامانه  امسال  زمستان  در  کرد:  بیان  وی 
تصویب  به  مشهد  اصناف  اتاق  اساسی  کاالهای 
گرفت  قرار  رضوی  خراسان  بازار  تنظیم  کارگروه 
که این سامانه شامل حلقه های متفاوتی در شبکه 
توزیع از تولیدکننده، انبارها، مباشر، خرده فروش 
و در نهایت مصرف کننده است که اطالعات همه 
این بخشها به صورت الکترونیکی به ثبت رسیده و 

امکان خطا و تخلف را به حداقل می رساند.
کاالهای  توزیع  سامانه  داشت:  اظهار  بنانژاد 

گزارش

نشست صمیمانه روسای اتحادیه های صنفی مشهد 
با معاون وزیر صمت
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پایلوت  صورت  به  مشهد  اصناف  اتاق  اساسی 
برای شکر و روغن آغاز به کار کرده است و تاکنون 
خواروبار،  حوزه  در  صنفی  واحد   4۱0 و  یکهزار 
گوشت قرمز و گوشت مرغ، ۱۱ درصد از فروشگاه 
های  تعاونی  از  درصد  چهار  و  ای  زنجیره  های 
برای  کشور  بازار  تنظیم  ستاد  طرح   ۲۷ استان، 
در  فروشان  عمده  به  متعلق  انبار   40 کاال،  توزیع 
این سامانه به ثبت رسیده و موجودی حلقه تامین 

تا توزیع کاال در این سامانه قابل رصد است.
امسال  ابتدای  از  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
تاکنون 9۵0 تن کاال از طریق سامانه توزیع کاالهای 
اساسی در سطح مشهد توزیع شده که از این میزان 

۱۷0 تن شکر و 400 تن روغن بوده است.
اصناف  بخش  بازرسی  فعالیتهای  به  اشاره  با  وی 
 3۲ داشت:  اظهار  آنان  فعالیتهای  دشواری  و 
یا  انفرادی  صورت  به  مشهد  اصناف  اتاق  بازرس 
های  دستگاه  سایر  با  مشترک  گشتهای  قالب  در 
را  شهر  این  در  صنفی  واحد  هزار   ۱۵0 نظارتی 
هزار   ۲4۲ انجام  طی  که  داشتند  نظارت  تحت 
بازرسی خود در ۱۱ ماهه امسال ۱۸ هزار  مورد 

و ۵۲0 پرونده تخلف تشکیل داده اند.
ایام  بنانژاد اظهار داشت: انجام ماموریتهای ویژه 
شیوع کرونا از سوی بازرسان اتاق اصناف مشهد 

مبنی بر کنترل موارد مربوط به رعایت پروتکلهای 
بهداشتی، فشار مضاعفی را بر دوش بازرسان در 
ازای دریافت دستمزد کم گذاشت، در مقابل بعد 
قانون   ۲۷ ماده   ۷ تبصره  محل  از  سال  چهار  از 
نظام صنفی موفق شدیم ۲0 میلیارد ریال از محل 
منابع داخلی اتاق های اصناف کشور به بازرسان 

پرداخت کنیم.
وی با انتقاد از کمرنگ شدن نقش هیات های بدوی 
و تجدید نظرحوزه صنفی کشور گفت: فعالیت حوزه 
صنفی در قالب هیات های بدوی و تجدید نظر به 
صورت کارشناس است تا رای این هیاتها کارشناسی 
اما متاسفانه بی مهری  باشد  و بدون اغماض  شده 

نسبت به این افراد انجام گرفته است.

سیاستهای اشتباه در تتظیم بازار میوه
در  نیز  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رییس 
حلفه  پیکان  نوک  اصناف  گفت:  نشست  این 
تا توزیع کاال هستند و در معرض بیشترین  تامین 

نامالیمات و اتهامات نیز قرار دارند.
حیدر برجی ساکن با اشاره به موضوع کمبود موز 
به  اقدام  سالها  مشهد  در  ای  عده  افزود:  بازار  در 
واردات موز به کشور می کردند و حضور و توزیع به 
موقع موز توسط آنان باعث کاهش قیمت آن و قرار 

گرفتن این میوه در سبد مصرفی خانوار شده بود 
اما به یکباره دولت ثبت سفارش واردات این میوه 
به دلیل مشکالت ارزی را متوقف کرد و بعد از رفع 
واردات  برای  سفارش  ثبت  انجام  نیز،  توقف  این 

این میوه به افراد معدود و خاصی سپرده شد.
دست  در  میوه  واردات  که  زمانی  کرد:  بیان  وی 
افراد خاصی باشد، کنترل قیمتها توسط اصناف و 
عرضه کاال در بازار دچار مشکل می شود و در وهله 
نخست نیز انگشت اتهام در خصوص گرانی ها به 
سمت اصناف گرفته می شود لذا باید شیوه نامه ها 
مورد به ثبت سفارش برای واردات کاال به نحوی 
اتحادیه  رئیس  گردند.  منتفع  همه  تا  شود  تنظیم 
اصناف  بارها  گفت:  مشهد  بارفروشان  صنف 
نظرات کارشناسی خود پیرامون تنظیم میوه شب 
عید و ایام پایانی سال را ارایه و تاکید کرده اند که 
بهترین اقدام برای تنظیم بازار میوه عدم دخالت 
دولت در عرضه و تقاضا در میادین میوه و تره بار 
است. ساکن اظهار داشت: این در حالی است که 
در شب یلدا که مصرف میوه افزایش می یابد، هیچ 
افزایش قیمت و بهم ریختگی در بازار وجود ندارد 
بازار  تنظیم  برای  هنگفتی  های  هزینه  دولت  اما 
میوه شب عید انجام می دهد و در نهایت میوه به 
مدت دو یا سه ماه گران شده، نه مردم و نه صنوف 

از این حوزه نفعی نمی برند.
وی با بیان اینکه منشا برخی از کمبودها و گرانی 
قبل  ماه  چهار  از  گفت:  است،  تولید  بخش  از  ها 
صنوف اقدام به خرید پیاز از کشاورزان کردند اما 
کشاورزان حاضر به فروش این محصول به قیمت 
و  نشدند  ریال  هزار   6۵ تا  هزار   ۵۵ کیلوگرم  هر 
پیاز خود را در انبارها نگه داشتند، اکنون که پیاز 
در حال فاسد شدن است، کشاورزان گالیه دارند 

که کسی از آنان پیاز نمی خرد.
از  زیادی  حجم  نیز  اینک  هم  کرد:  اضافه  وی 
سازی  ذخیره  و  خریداری  کشاورزان  از  پرتقال 
می شود اما به صورت قطره چکانی وارد بازار می 
هر  آن  قیمت  حداکثر  پارسال  که  پرتقالی  گردد، 
کیلوگرم ۵0 تا 60 هزار ریال بود هم اینک به هر 
کیلو ۱۵0 تا ۲۵0 هزار ریال رسیده، منشا گرانی 
متعارف  صنوف  سود  وگرنه  است  تولید  بخش  از 
یا حتی کمتر از میزان قانونی آن بوده زیرا شیوع 

کرونا مصرف پرتقال را کاهش داده است.

ریشه برخی گرانی ها در تولید است
رییس اتحادیه صنف فروشندگان مرغ و ماهی مشهد 
با  تقاضا  میزان  که  زمانی  گفت:  نشست  این  در  نیز 
عرضه کاال در بازار یکسان و نظارت بر آن نیز مطلوب 
باشد، افزایش قیمتی بوجود نمی آید همان طور که 
امروز قیمت تخم مرغ در بازار به هر کیلوگرم ۱4۵ 
هزار ریال رسیده زیرا این مهم به اندازه کافی تولید و 

در بازار عرضه می شود.
کشور  سومین  ایران  افزود:  جاجرمی  غالمرضا 
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تولیدکننده گوشت مرغ است، اما توزیع گوشت مرغ 
در بازار با مشکل مواجه است، تهران قیمت واقعی 
مرغ را مشخص می کند، در صورتی که قیمت واقعی 
نیز  شهرستانها  سایر  به  شود  مشخص  محصول  این 

تسری می یابد.

خروج دام زنده و مشکالت ناشی از آن در آینده
نیز  رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت دامی 
این نشست گفت: گران شدن نهاده های دامی  در 
دارد،  قرمز  گوشت  شده  تمام  قیمت  بر  زیادی  تاثیر 
گرانی و کمبود نهاده دامی باعث جمع آوری شدن 
برخی از دامداری ها شده و این مهم تاثیر خود را در 
پرورش دام و عرضه گوشت در سالهای آینده خواهد 
گذاشت. مهدی باقری افزود: مشکل دیگر در حوزه 
کشور  و  استان  از  زنده  دام  فراوان  خروج  گوشت، 
است، اگر دام از خراسان رضوی خارج و در استانهای 
دیگر کشتار و گوشت آن عرضه شود، مشکلی نیست 
اما متاسفانه دام از خراسان رضوی به استانهای دیگر 
رفته و پس از گذشت یکروزه به کشورهای جنوبی از 
از  قاچاق  این  پیشتر  شود،  می  قاچاق  عمان  جمله 
طریق افغانستان انجام می گرفت اما اکنون به سمت 

کشورهای حاشیه خلیج فارس سوق یافته است.
وی اظهار داشت: نهاده دامی که دولت به دامداری 
را  آنها  روز  چهار  یا  سه  نیاز  دهد،  می  اختصاص  ها 
تامین می کند لذا صاحبان دامداری، دام های مولد 
خود را می فروشند که این مهم در درازمدت بر حوزه 

تولید گوشت تاثیر می گذارد.

کرونا و ورشکستگی صنف پوشاک
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد نیز 
شیوع  ایام  در  پوشاک  صنف  گفت:  نشست  این  در 
کرونا با آسیب جدی مواجه شد و در زمره پنج شغل 
نخست آسیب دیده از کرونا قرار گرفت اما کمتر به آن 
ورشکستگی  میزان  افزود:  مفیدی  جواد  شد.  توجه 
دیگر  سوی  از  است،  بوده  بسیار  پوشاک  صنف  در 
قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته و نرخ تمام 

و  کرده  گران  را  پوشاک  شده 
مشتری  کاهش  سبب  مهم  این 
پوشاک آن هم در شرایط کرونایی 

شده است.

چالشهای توزیع کاالهای 
اساسی

برنج  صنف  اتحادیه  رییس 
مواد  فروشان  عمده  و  فروشان 
غذایی مشهد نیز در این نشست 
انبار  در  روغن  موجودی  گفت: 
 300 مشهد  صنفی  واحدهای 
میزان  که  حالی  در  است  تن 
ذخیره این محصول باید ۱0 برابر 
این میزان باشد و این مهم باعث 

کمبود روغن در سطح فروشگاه های این شهر شده 
جریمه  میزان  همچنین  زاده  شرف  غالمرضا  است. 
با جرم صنفی را نامتناسب دانست و گفت: براساس 
تبصره 4 ماده ۱۸ قانون نظام صنفی، جرم و جریمه 
صنفی  واحدهای  اگر  و  ندارد  تناسب  هم  با  خیلی 
پرداخت  سنگینی  جریمه  باید  شوند  تخلف  مرتکب 
کاالهای  از  قلم   ۲4 توزیع  به  اشاره  با  وی  کنند. 
اتحادیه عمده فروشان مشهد اظهار  اساسی توسط 
داشت: همواره توزیع کاالهای اساسی دچار مشکل 
می شود و ریشه این مشکل به حوزه توزیع و نظارت 
اولیه کاال در تهران بازمی گردد که به عرضه خارج از 

شبکه کاال و فساد دامن می زند.
به  کاال  پخش  شرکتهای  فعالیت  کرد:  بیان  وی 
فروش  به  اقدام  بعضا  و  است  مستقل  کامال  صورت 
می  مردم  به  اساسی  کاالهای  همراه  کاال  اجباری 
کنند که مقدمه گران فروشی است و تبعات حاصل از 

این اقدام به سطح صنوف تسری می یابد.

فروش اجباری کاال به همراه اقالم ضروری کار 
دالالن است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
از  تولید  بخش  و  اصناف  گفت:  نشست  این  در  نیز 
اتهام فروش اجباری کاال مبرا و فقط یک سری دالل 
اجباری  فروش  دنبال  به  خود  جیب  کردن  پر  برای 
یک کاال به همراه فروش اقالم ضروری مردم هستند.
عباس تابش افزود: عده ای برای توجیه گران فروشی 
در  می اندازند،  راه  به  را  کاال  اجباری  فروش  خود، 
کاالهای  همراه  به  کاال  اجباری  فروش  که  حالی 
مورد نیاز مردم تخلف محرز است و هر فردی که به 
این عمل مبادرت ورزد سودجو شناخته شده و با وی 

برخورد قانونی می شود.
متعلق  پخش،  شرکتهای  اغلب  داشت:  اظهار  وی 
به واحدهای تولیدی هستند و از قرار معلوم فروش 
می  اتفاق  پخشی  شرکتهای  در  بیشتر  کاال  اجباری 
لذا  نیستند،  تولیدی  واحدهای  به  مربوط  که  افتد 

مراقبت بیشتر آنها ضروری است.
تابش در خصوص تامین شکر بخشهای تولیدی قند و 
نبات گفت: واحدهای تولید قند، شکر را به قیمت هر 
کیلوگرم 6 هزار و 6۵0 تومان و واحدهای تولیدی 
نبات و آب نبات، شکر را به قیمت هر کیلوگرم ۱۱ 
هزار و ۵00 تومان دریافت می کنند و قیمت مصوب 
قند نیز باید هر کیلو ۱0 هزار و ۵00 تومان باشد و 
این میزان شکر برای همه واحدهای تولیدی کشور 

تامین شده است.
خصوص  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
افزود:  مصوب  قیمت  رعایت  به  مرغداران  تکلیف 
کشور  در  دولتی  ارز  با  امسال  وارداتی  دامی  نهاده 
جهاد  مسئوالن  و  است  گذشته  سال  از  بیشتر 
کشاورزی اعالم کرده اند که ۱00 درصد نهاده مورد 

نیاز مرغداران را تامین کرده اند.
تابش با اشاره به ذخیره شدن میزانی از روغن خام 
خراسان  واحدهای  جمله  از  تولیدی  واحدهای  در 
مکلف  ما  بازرسی  واحدهای  داشت:  اظهار  رضوی 
شدند، میزان روغن های خام ذخیره شده در واحدها 
را احصا کنند و در صورتی که مشخص شد خراسان 
رضوی به روغن خام بیشتری نیاز دارد، روغن مورد 

نیاز استان تامین می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت خود را 
از هر سامانه ای که توزیع کاال را نظام مند کند بویژه 
مشهد  اصناف  اتاق  اساسی  کاالهای  توزیع  سامانه 
اتصال  به  مشروط  حمایت  این  افزود:  و  کرد  اعالم 
مشهد  اصناف  اتاق  اساسی  کاالهای  توزیع  سامانه 
در  همچنین  تابش  است.  تجارت  جامع  سامانه  به 
مورد نقش هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در خصوص 
تخلفات صنفی گفت: ما مخالف کمرنگ شدن حضور 
تجدیدنظر  و  بدوی  هیاتهای  در  صنفی  کارشناسان 
هستیم و حتما باید پرونده های تخلفات با حضور این 
کارشناسان بررسی شود و صدور رای بدون حضور 
رفت.  خواهد  سوال  زیر  حتما  صنفی  کارشناسان 
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  رییس 
خراسان رضوی در خصوص مراسم برگزاری تجلیل 
از واحدهای برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان 
امکان  کرونا  شیوع  دلیل  به  امسال  گفت:  هم 
برگزاری این همایش میسر نشد لذا تصمیم گرفتیم 
و  آنها قدردانی  از خدمات  با حضور در بین واحدها 
به صاحبان آنها تندیس را تقدیم کنیم. تابش اظهار 
از  مزبور  تندیس  دریافت  متقاضی   ۵۵0 از  داشت: 
کل کشور که در سال گذشته ثبت نام کردند پس از 
هشت ماه بررسی، ۱۲ درصد از متقاضیان به مرحله 
مصرف  حقوق  رعایت  گواهی  و  تندیس  دریافت 
عنوان  به  درصد  هفت  آنها  بین  از  و  رسیدند  کننده 
کشور  در  کنندگان  مصرف  حقوق  کنندگان  رعایت 
زعفران،  نوین  واحد  سه  افزود:  وی  شدند.  انتخاب 
مشهد دوام و هتل بین المللی قصر از مشهد نیز به 
مصرف  حقوق  رعایت  در  برگزیده  واحد  سه  عنوان 

کنندگان در سال جاری انتخاب شدند.

رییس اتحادیه صنف برنج فروشان »
و عمده فروشان مواد غذایی مشهد: 

موجودی روغن در انبار واحدهای صنفی 
مشهد 300 تن است در حالی که میزان 

ذخیره این محصول باید 10 برابر این میزان 
باشد و این مهم باعث کمبود روغن در 

«سطح فروشگاه های این شهر شده است
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 یاری خدا
 وجدان کاری

 رضایت و اعتماد مردم
رازهای موفقیت در کار

گفتگو با مهدی سابقی یکی از 
فعاالن و استادکاران در صنف 

تاسیسات ساختمان

و     ● بگویید  برایمان  خودتان  شغلی  ازگذشته 
اینکه چطور وارد این حیطه ی کاری شدید؟

در سال ۱34۵ در شهر مشهد متولد شدم، درآن 
فرزند   ۸ ما  و  بود  ساده  کارگر  یک  پدرم  زمان 
داشت  وجود  زیادی  های  سختی  خوب!  بودیم، 
که پدر با پول کارگری چگونه ما را تامین می کرد! 
خاطر  به  بودم  ابتدایی  پنجم  کالس  که  هنگامی 
شده  خانواده  گریبانگیر  که  اقتصادی  مشکالت 
بود، به اجبار تابستانها را سرکار رفته و برای برادرم 

بود،  مشغول  ساختمان  تاسیسات  شغل  در  که 
شاگردی می کردم، این در حالی بود که تمام هم 
کالسی ها و هم سن و ساالن من کودکی می کردند 
اما  بودند،  کودکانه  بازی  و  وخیز  جست  مشغول  و 
بودم  راهنمایی  دوم  کالس  بودم،  کار  مشغول  من 
که به دلیل مشکالت زیادی که داشتم، تحصیل را 
رها کرده و کامال وارد بازار کارشدم، پس از گذشت 
و  شده  مند  عالقه  کار  این  به  کم  سالی،کم  چند 
سعی کردم نقاط ضعف خود را رفع نموده تا بتوانم 

به صورت حرفه ای وارد این کار شوم.
الگویی  دنبال  به  موفقیت  برای  جهت  همین  به 
در رفتار نیک و حرفه ی شغلی خود بودم، از این 
را که مشغول کار تأسیسات  از دوستان  نظر یکی 
بود و در بین مردم از اعتبار خوبی برخوردار بود، 
انتخاب  خود  ی  حرفه  در  کاری  الگوی  عنوان  به 
و  برشغل  براینکه  عالوه  موضوع  این  نمودم، 
از  بتوانم  تا  شد  باعث  بود،  تأثیرگذار  من  اخالق 
تجربیات وی استفاده نموده و مهارت کاری خود 

سارا محتشم

با  ای  دوستانه  گفتگوی 
یکی از فعاالن و استادکاران 
تاسیسات  خبره در صنف 
داشتیم،آقای  ساختمان 
مهدی سابقی، بیش از 40 
سال در این صنف مشغول 
از  برایمان  به کار است و 
تجربیات، خاطرات و فراز 
خود  شغل  های  نشیب  و 
سخنان  گوید،پای  می 
نشینیم  می  ارزنده ی وی 
واز حضور پرمهرش لذت 

می بریم،

گفتگوی صنفی
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این  جدیت  با  پس  دهم،  افزایش  حیطه  این  در  را 
کار را دنبال کردم و به مرور اندوخته های شغلی 
خود را بیشتر نمودم، بنابراین این حرفه را تا قبل 
از عزیمت به خدمت سربازی به صورت حرفه ای 
پس  شدم،  ماهری  استادکار  درواقع  و  گرفتم  یاد 
از پایان خدمت سربازی مغازه ای به پا کردم و به 

صورت جدی مشغول کار شدم. 
به  تصمیم  تا  شد  باعث  کوشش  و  تالش  جدیت، 
ادامه ی تحصیل در مدرسه ی بزرگساالن گرفته 
و موفق به اخذ دیپلم شوم و در همین راستا بتوانم 
و  شده  ساختمانی  تاسیسات  صنف  اتحادیه  عضو 
پس از آن کارشناس اتحادیه و همچنین کارشناس 
مجمع امور خبره های مشهد در صنف خود شوم.

خود  ی  حرفه  و  شغل  در  هرکسی  چه  اگر 
نماند  ناگفته  شود،  می  متحمل  را  سختیهایی 
را  بسیاری  های  سختی  شغل  این  در  هم  من  که 
این  مقابل  در  ایستادگی  البته  که  شدم  متحمل 
بی  تالش  باال،  دقت  کرد.  دیده  آب  مرا  سختیها 
رفته  رفته  تا  شد  باعث  شغل  دراین  وجدیت  وقفه 
اعتباری بدست آورم و افراد زیادی به من اعتماد 
نموده و پروژه های کاری خود را در شهر مشهد و 

حتی در دیگر شهرها به من سپردند. 
از حق نگذریم، من نیز تمام تالش خود را در جهت 
رضای خدا و بنده خدا و همینطور ارائه کارمطلوب 
و بدون نقص  به کار می بستم، حتی گاهی وقتها 
موعد  در  تا  کردم  می  کار  وقفه  بی  صبح  تا  شب 
؛ به همین  مقرر سفارش را تحویل مشتری بدهم 
از  پس  که  هستند  افرادی  حاضر  حال  در  دلیل، 
انجام  برای  هم  هنوز  سال   30 از  بیش  گذشت 
کارهای تأسیساتی خود به من مراجعه می نمایند 
من  خرسندی  و  خوشحالی  باعث  موضوع  این  و 
می شود که توانسته ام چنین اعتبارشغلی و حرفه 
ای در بازار کسب نمایم و مورد اعتماد مردم باشم، 
ها  مشتری  حفظ  و  خشنودی،رضایت  من  نظر  به 
اعتبار کاسب است ، چرا که انجام خدمات درست 
بنده  رضایت  آن  بدنبال  و  خدا  رضایت  صادقانه  و 
ی خدا را حاصل نموده و برکت و قّوت به کسب و 

کار و زندگی می بخشد. 
به نظر شما چرا تاسیسات ساختمانی جزء جدایی     ●

ناپذیر ومهم ساختمان است؟ 
یک  ی  تپنده  قلب  واقع  در  ساختمانی  تاسیسات 
برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  که  است  ساختمان 
وجود  با  ساختمان  یک  بگویم  توانم  می  است، 
می  که  است  وگرمایشی  سرمایشی  های  سیستم 
تواند زنده باشد وآسایش و رفاه را برای اهل خانه 
انتخاب  برای  باید  که  اینجاست  پس  کند،  فراهم 
تاسیسات  اندازی  راه  و  نصب  وحتی  صحیح 
مشورت  راهنمایی،  از  ساختمانها،  در  نظر  مورد 
استفاده  ای  وحرفه  خبره  استادکاران  همراهی  و 
بتوانیم  و  از مدتی دچار مشکل نشده  بعد  تا  شود 

سالهای متمادی از آنها به خوبی بهره ببریم.

انواع     ● مورد  در  است  مقدور  برایتان  چنانچه 
تاسیسات ساختمانی برای مخاطبان ما توضیحاتی 

ارائه فرمائید؟ 
به  ساختمانی  تاسیسات  دانید  می  که  همانطور 
گرمایشی  و  سرمایشی  های  سیستم  دسته  دو 
به  سرمایشی  های  سیستم  شوند،  می  تقسیم 
گرم  محیطهای  که  شود  می  گفته  هایی  سیستم 
را خنک نموده و می تواند شامل اسپیلیت، کولر 
آبی و چیلرها باشد، چیلرها تاسیسات سرمایشی 
فرایند  ساختمان  از  خارج  در  که  هستند  مرکزی 
آنها انجام شده و از طریق کانالهایی در بخش های 
اصلی ساختمان قرار گرفته و در مکان های بزرگ 
های  ساختمان  و  ها  بیمارستان  ها،  هتل  مثل 
عظیم نصب می شوند، البته کولر گازی و اسپلیت  
درداخل  و  شده  خریداری  شخصی  صورت  به  هم 

منزل نصب می شوند.
گفته  هایی  سیستم  به  گرمایشی  تاسیسات  اما 
می شود که هوای سرد محیط را به دمای مناسب 
امروزه  که  تاسیسات  این  کند،  می  تبدیل  وگرم 
شامل،  و  شده  بازار  وارد  باکیفیتی  های  مدل  با 
شوفاژ، آبگرمکن، بخاری های گازی، فن کویل ها، 

رادیاتور، موتورخانه می شوند، 
چه مسائلی باعث کاهش ایمنی در استفاده از     ●

تاسیسات ساختمانی می شود؟ 
بر  ناظر  مهندسین  جانب  از  انگاری  سهل 
تاسیسات  استادکار  دقت  عدم  و  ساختمان 

وسایل  انتخاب  وهمینطور 
شناخت  عدم  نامناسب، 
تاسیسات  انتخاب  در  کافی 
وسرمایشی  گرمایشی  مناسب 
یا  و  ساختمانها  سازندگان 
کاهش  باعث  آنها  صاحبان 
شود،  می  ساختمان  در  ایمنی 
اهمیت  بسیار  کار  در  ایمنی 
ویژه ای داشته که با عدم توجه 
باعث  جانبه  همه  و  صحیح 
خواهد  فراوانی  مالی  خسارات 

شد،
یک  ساخت  برای  که  هنگامی 
زیادی  های  هزینه  ساختمان 
از جمله نمای داخلی  می شود 
اگر  ساختمان  بری  وگچ 
سیستم راه اندازی و تاسیسات 
یا  باشد  نقص  یا  مشکل  دچار 
باشد  داشته  جایی  در  نشتی 
به  اینکه  از  جدای  تواند  می 
آن  نمای  و  ساختمان   ظاهر 
هزینه  کند،   می  وارد  آسیب 
تعمیر  جهت  هم  بسیاری  های  
نیاز  مورد  قطعات  تعویض  یا 

دستگاه به بار آورد. 

حائز  بسیار  که  کوچکی  و  ظریف  مسائل  گاهی 
سیستم  نصب  ی   رویه  در  هستند،  اهمیت 
واین  نشده  رعایت  سرمایشی  و  گرمایشی  های 
امرخسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد که 
بهتر است توجه ویژه و دقت الزم در این خصوص  

بعمل آید.
نقشی     ● چه  ساختمان  تاسیسات  اصولی  طراحی 

در کاهش اتالف انرژی در ساختمان دارد؟ 
محاسبه  و  ساختمان  تاسیسات  اصلی  طراحی 
محاسبه،   ، است  ناظر  مهندسین  با  اکثرا  آن  ی 
نیازمند شناخت دقیق فضای هر  مکان است که 
این فضای داخلی چه میزان گرمایش نیاز دارد ، 
ضریبش چند است و چند کیلو کالری انرژی الزم 
ما  کار  شود؟  مکان  این  گرمایش  صرف  تا  دارد 

بیشتر نصب وسایل گرمایشی و سرمایشی است.
ویژه ای است  نیازمند محاسبات  درواقع طراحی 
آن  به  باید  ساختمان  یک  ساخت  زمان  در  که 
اصولی  طراحی  تنها  نه  معتقدیم  ما  شود،  توجه 
است  موثر  انرژی  اتالف  درکاهش  فضا  ودقیق 
و  گرمایشی  سیستم  از  صحیح  انتخاب  بلکه 
نوع  این  از  استفاده  آیا  اینکه  بررسی  و  سرمایشی 
سیستم باعث تامین انرژی الزم فضای داخلی می 
به  جزییات  این  تمام  زیرا  است،  موثر  بسیار  شود، 
دارند،  ای  ویژه  واهمیت  هستند  مرتبط  یکدیگر 
اگر خانه ای به خوبی در زمستان گرم نشود و در 
زیادی  مشکالت  یقین  به  نباشد!  سرد  تابستان 
کند،که  می  ایجاد  افراد  برای 
های  بررسی  نیازمند  امر  این 
انتخاب  و  صحیح  نصب  دقیق، 
ساختمانی  تاسیسات  درست 
است نا آگاهی مردم در اعتماد 
غیرمعتمد  و  ناشی  افراد  به 
آنها  کارها  اینگونه  انجام  برای 
مشکالتی  و  موانع  چه  با  را 
اطمینان  با  کند؟  می  مواجه 
 ۸0 متاسفانه  بگویم  توانم  می 
در  کافی  آشنایی  افراد  درصد 
انتخاب  و  نوع  کیفیت،  مورد 
و  ندارند  ساختمانی  تاسیسات 
ندارد،  وجود  آگاهی  این  چون 
متاسفانه مردم خسارات زیادی 
می  لطمه  و  شده  متحمل  را 
خورند، آنها  نه تنها در شناخت 
در  بلکه  تاسیسات  صحیح 
چه  را  کار  این  اینکه  شناخت 
کسی می تواند به نحو مطلوبی 
و  نموده  توجهی  بی  کند،  اجرا 

دچار مشکل می شوند.
هنگامی که افراد برای شکایت 
عدم  جهت  به  سودجو  افراد  از 
نصب  ی  نحوه  در  رضایت 

گفتگوی صنفی

اگر سیستم راه »
اندازی و تاسیسات 

دچار مشکل یا 
نقص باشد یا 

نشتی در جایی 
داشته باشد می 

تواند جدای از اینکه 
به ظاهر ساختمان  

و نمای آن آسیب 
وارد می کند،  هزینه 

های  بسیاری هم 
جهت تعمیر یا 

تعویض قطعات 
مورد نیاز دستگاه به 

«بار آورد
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می  مراجعه  اتحادیه  به  خود  منازل  تأسیسات 
نمایند، متوجه می شویم مردم از طریق نیازمندی 
های  دهنده  ارائه  از  یکی  با  ها  روزنامه  های 
برای  و  گرفته  تماس  نظر  مورد  خدمات  غیرمجاز 

خود  منزل  تأسیسات  نصب 
شناخت  و  توجه  که  این  بدون 
توانایی  و  مهارت  از  صحیحی 
فرد داشته و یا مجوز فعالیت او 
را بررسی کرده باشند، کارخود 
که  آن  حال  اند.  سپرده  او  به  را 
خصوصی  حریم  وارد  افراد  این 
دارای  حتما  باید  و  شده  مردم 
و  جا  باشند،  فعالیت  مجوز 
برای  )مغازه(   مشخصی  مکان 
و  باشند  داشته  خدمات  ارائه 
محل  در  معتبری  فرد  همچنین 
در  الزم  مهارت  از  و  بوده  کسب 
این  که  باشند  برخوردار  کار 
قرار  مردم  توجه  مورد  کمتر  امر 
مشکالت  بروز  باعث  و  گرفته 
عدیده ای برای آنها شده است.

اما پس از اینکه در این موارد به 
متاسفانه  خورند،  برمی  مشکل 
به علت عدم توجه به این مسائل 
مهم دستشان به هیچ جایی بند 

نیست، 
از گذشته تا به امروز با توجه     ●

ی  حیطه  در  که  ای  تجربه  به 
کاری خود دارید چه تغییرات 
کار  روند  در  را  بخشی  اثر 

صنف خود می بینید؟ 
زیادی  تغییرات  قطع  طور  به 
این  است،که  آمده  وجود  به 
تکنولوژی  پیشرفت  با  تغییرات 

که  دانیم  می  است،  مشهود  خوبی  به  درکشور 
درگذشته برای گرم کردن محیط از آتش و بعدها 
شومینه هایی استفاده می شده که از چوب برای 
کشف  با  بعدها  و  کردند  می  استفاده  گرما  تولید 
درحال  و  گازی  و  نفتی  های  بخاری  گاز  و  نفت 
تاسیسات  از  تکنولوژی  پیشرفت  با  هم  حاضر 
شود  می  استفاده  امروز  ی  پیشرفته  گرمایشی 
که کار را بسیار آسان و راحت کرده و برای مردم 

آسایش را به ارمغان آورده است.
می  کار  ابتدایی  های  سیستم  با  گذشته  در  ما 
کیفیت  عدم  امکانات،  کمبود  جهت  به  کردیم، 
انواع  در  که  محدودیتهایی  و  وسایل  مناسب 
تری  سبک  کارهای  داشت،  وجود  تاسیسات 
به  برایمان  زیادی   مشکالت  که  دادیم  می  انجام 
زیاد  خیلی  کار  سختی  زمان  آن  آورد،  می  وجود 
برای  ما  درپی  پی  تالش  روز  چندین  گاهی  بود، 
اندکی در  بازدهی  به ثمر نشاندن یک کار خوب  

به  گرمایی  انرژی  تامین  برای  مثال  داشت،  پی 
زدن یک موتور خانه در فضای تقریبا بزرگ اکتفا 
استاد  یک  کار  گستردگی  امروزه  اما  شد،  می 
های  پیشرفت  و  اینهاست  از  بیش  تاسیسات  کار 
همکاران  انتظار  در  بیشتری 
و  باشد  می  صنف  این  در  ما 
روز  پیشرفتهای  با  البته   صد 
صنعت  در  تکنولوژی  افزون 
و  مختلف  تاسیسات  ساخت 
وسایل جانبی، سرعت و کیفیت 
به  و  شده  بیشتر  کار  روند  در 
انتخاب  گفت  توان  می  جرأت 
در  الزم  دقت  و  آگاهی  صحیح، 
همینطور  و   اجرا  نصب،  زمینه 
زمان  در  که  زیادی  های  ایده 
به سرعت،  آید،  اجراء پیش می 
می  کار  کیفیت  و  پیشرفت 

افزاید. 
خود را تا چه حد در این کار     ●

موفق می دانید؟ 
و  سرعت  که  حاضر  حال  در 
کیفیت کار باال رفته و تجربه ی 
ام  نموده  کسب  مطلوبی  کاری 
به راحتی می توانم یک پروژه ی 
سنگین را پذیرفته و لوله کشی  
کشی  لوله  داخلی،  فاضالب 
موتورخانه،  شوفاژ،  وگرم  سرد 

پکیج و ... را انجام دهم،
طی این سالها درخواست های 
های  پروژه  ی  زمینه  در  زیادی 
سنگین برای  تامین و نگهداری 
تاسیسات داشته ام که اکثر آنها 
کارهای مربوط به هتل ها بوده 
تنوع  نیز  حاضر  حال  در  اند، 
کاری بنده بسیار افزایش داشته است، اکنون می 
توانم کار ایمنی آتشنشانی، خدمات وابسته به آن 

و تاسیسات مکانیکی را صد درصد انجام دهم. 
یاری خداوند بزرگ از کودکی تا کنون، رضایت و  
اعتماد مردم به من ، دو مورد مهمی هستند که در 
در  بتوانم  تا  اند  شده  باعث  ام  کاری  وجدان  کنار 
کار و حرفه ی خود موفق عمل نموده و پیشرفت و 

تنوع کاری خود را دوچندان نمایم.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی از مشکالت     ●

این حرفه برایمان بگویید؟ 
از  دارد  وجود  زیادی  موانع  و  مشکالت  ما  کار  در 
کاالها  قیمت  های  نابسامانی  به  توانم  می  جمله 
در  که  کنم  اشاره  ارز  قیمت  نوسانات  جهت  به 
تغییرات  دچار  را  ها  کاال  قیمت  کوتاهی  زمان 
همچون  را  ما  امرصنف  این  و  نموده  گیری  چشم 
دیگر صنف ها جهت خرید کاال ها دچار مشکالت 

زیادی نموده است.

در چه سالی ازدواج کردید ؟    ●
ازدواجم  حاصل  و  نموده  ازدواج   ۱36۷ درسال 
در  دخترم  پسر!  دو  و  دختر  یک  است،  فرزند  سه 
سیاسی  علوم  ی  رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع 
مقطع  در  بزرگم  پسر  و  بوده  تحصیل  مشغول 
است.  تحصیل  مشغول  وکالت  ی  رشته  دکتری 
شانس  امسال  است  قرار  کوچکم  پسر  همچنین 

خود را درکنکور امتحان کند.
و  دسترنج  حاصل  و  سرمایه  تمام  بگویم  توانم  می 
از  هستند،  فرزندانم  من  ی  ساله  چندین  زحمات 
این بابت بسیار خوشحال هستم و با جان ودل به 
آنها افتخار می کنم. موفقیت اصلی من در زندگی 
فرزندانم هستند که را ه صحیح زندگی را پیموده 

و همواره برایشان آرزوی موفقیت دارم. 
و سخن آخر ؟     ●

روی سخنم با همکاران و دوستان خوبم در صنف 
می  آنها  به  است،دوستانه  ساختمانی  تاسیسات 
و  خدا  پذیرید  می  را  ای  پروژه  که  زمانی  گویم  
کار  آن  که  کنید  فکر  و  بگیرید  نظر  در  را  پیغمبر 
یا عزیزانتان انجام می دهید وتمام  برای خودتان 
نظر  در  را  کار  آن  انجام  در  صحیح  های  جنبه 

بگیرید.
در  را  زنید  می  که  وحرفی  کنید  کار  صداقت  با 
بر  گر  نظاره  را  خدا  همواره  دهید،  نشان  عملتان 
تا به یاریش هم به موفقیت  کار و رفتارتان ببینید 
مزدتان  دست  هم  و  یابید  دست  بزرگتری  های 

حالل شود.
دقت کافی را در زمینه کاری خود قرار دهید تا بعد 
پیش  مشتری  و  شما  برای  مشکلی  پروژه  اتمام  از 
نیاید زیرا همانطور که می دانیم سهل انگاری در 
حین کار باعث آسیب وخسارات مالی بسیاری به 

صاحب کار شود،
گاهی در بازرسی از شکایات بسیار اندوهگین می 
شوم، زیرا می بینم پروژه ای که با کمترین هزینه 
توسط یک همکار می توانست جمع شود، چگونه 
هزینه ی سنگینی را برای مردم به بار آورده و این 
با  را  کار  حتی  گزاف  ی  هزینه  این  گرفتن  با  فرد 
متحمل  افراد  هم  باز  و  نداده  ارائه  خوب  کیفیت 

خسارات ناشی ازآن شده اند.
 و سخنی با مردم؟     ●

شکایتها  بررسی  برای  که  بازرسیهایی  بیشترین 
درست  کار  انجام  عدم  جهت  به  شود  می  انجام 
از  برخی  توسط  کار  خرابی  واقع  در  و  مطلوب  و 
واحدهای  آنها  بیشتر  البته  ماست،   همکاران 
صنفی غیرمجاز هستند، که باز هم نا آگاهی مردم 
در این امرنقش زیادی داشته و می توانم بگویم در 
این امر ۵0 درصد مردم مقصر هستند زیرا این کار 

را به کاردان نسپرده اند.
افراد  به  راحتی  به  که  خواهم  می  مردم  از  من 
اعتماد ننموده وتمام جهات را قبل از انجام پروژه 

بسنجند تا دچار این مشکالت نشوند،

گفتگوی صنفی

دقت کافی را در 
زمینه کاری خود 

قرار دهید تا بعد از 
اتمام پروژه مشکلی 
برای شما و مشتری 

پیش نیاید زیرا 
همانطور که می 

دانیم سهل انگاری 
در حین کار باعث 
آسیب وخسارات 
مالی بسیاری به 
«صاحب کار شود

«
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گزارش تصویری

همایش نقش اقشار بسیج در حفظ دستاوردهای 
انقالب اسالمی

همایش نقش اقشار بسیج در حفظ دستاوردهای 
مقدس،  دفاع  سالگی  چهل  در  اسالمی  انقالب 
با سخنرانی سردار نظری فرمانده سپاه امام رضا 
در  بسیج  مختلف  اقشار  حضور  با  و  السالم  علیه 

مشهد برگزار شد.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( در مراسم نقش اقشار 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  حفظ  در  بسیج 
اقشار  حضور  با  که  مقدس،  دفاع  40سالگی  در 
مختلف بسیج برگزار شد، اظهار کرد: راه سختی 
پرداخت  فراوانی  های  هزینه  ایم،  کرده  طی  را  
چراکه  است،  افتخارآمیز  بسیار  اما  ایم،  کرده 

فایده و دستاوردهای بسیار بزرگی، نصیب جامعه 
بشری، اسالمی و این کشور و مردم شده است.

سرتیپ پاسدار یعقوبعلی نظری  بابیان اینکه برای 
رجعت  به  نیاز  مستمر  طور  به  دوم،  گام  پیمودن 
داریم،  اسالمی  انقالب  ساله   60 گذشته  به 
به  آمریکا  که  بشناسیم  دقیق  اینکه  برای  گفت: 
کجاست،  در  استکبار  دنیای  سردمدار  عنوان 
باید خودمان را هم بشناسیم، این شناخت باید از 
بر  مبتنی  شده  طی  راه  چون  باشد  ما  ولی  طریق 
رابطه امام و امت و اسالم بوده و این فقط از طریق 

نگاه ولی امر امکان پذیر است.

مهم  اینکه  بابیان  رضا)ع(،  امام  سپاه  فرمانده 
نظام  اسالمی،  انقالب  پیروزی  و  دستاورد  ترین 
مقدس اسالمی است که در پرتو استقرار این نظام 
گشوده  گذشته  دهه   4 همچون  راهها  از  بسیاری 
در  جدیدی  های  افق  داد:  ادامه  شد،  خواهد 
خواهد  و  قرارگرفته  جهانی  جامعه  و  آن  پیشروی 
گرفت، درنتیجه طی این مسیر قریب به 60 ساله، 
نهضت  دوره  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پیش 
حاکمیت  سقوط  هدف  با  اسالمی  انقالب  و  امام 
و  افتاد  راه  اسالمی  انقالب  اندازی  راه  و  طاغوت 

4۲ سال حفاظت از این واجب الهی انجام شد.
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یادبودها
ن آجیل و خشکبار  

گ
ادیه صنف فروشند�

ت
ا�

مرحوم صفرعلی  شریف رتک 
در سال ۱306 در شهر یزد دیده به جهان گشود، 
برای  را  مشهد  شهر  خانواده  همراه  به  جوانی  در 
زندگی انتخاب نمود و  کار را از مغازه پارچه فروشی 
شروع کرد، پس از مدتی با برادر خود ابوالقاسم شریف ترک که در آن زمان 
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار بود، شریک شد، بعد از گذشت مدت زمان 
کوتاهی از برادر جدا شد و به تنهایی این شغل را ادامه داد. او مدت 4۵ سال 

به این کسب و پیشه پرداخت.  وی در سال ۱3۸0 چشم از جهان فروبست. 

دش گرایم روحش شاد و �ی

سیسات ماکنییک  
أ ادیه صنف  �ت

ت
ا�

مرحوم غالمحسن شارعی سید آباد 
دراسفندماه سال ۱3۱6 در شهر چناران در خانواده ای متدین و انقالبی متولد 
شد، وی در فعالیت های اوایل انقالب شرکت داشته وپس از آن در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل حضورفعال داشت. او جانباز ۲۵ درصد دفاع مقدس بود 
و ایثارگریش را برای رضای خدا و ائمه اطهار، دفاع از وطن و حفظ آرمانهای 
انقالب می دانست و به همین جهت از مزایای ایثارگری در اتحادیه به هیچ 
عنوان استفاده نکرد. وی فردی مهربان ، متواضع، با اخالق وخیر خواه بود و در 
حیطه صنفی و فعالیت خویش راهنمای دلسوز برای فرزندان وهمکاران خود 
بود، به عنوان فردی خیرومذهبی در مراسمات مذهبی حضور پررنگ و مثمر 
ثمری داشت .مرحوم غالمحسن شارعی سید آباد  در مردادماه سال ۱396 دار 

دش گرایم فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت.  روحش شاد و �ی

ادیه صنف نبات و آبنبات  
ت

ا�

مرحوم حاج رحیم اقسمی مفرد 
در مردادماه سال 
مشهد  در   ۱3۱3
از  ــد،  ــ ــد ش ــول ــت م
ــی  ــوان ج دوران 
و  نبات  تولید  بــه 
مشغول  آبــنــبــات 
خود  تولیدی  کسب  ی  پروانه  اولین  و  شد 
دریافت  اتــحــادیــه  از   ۱3۵0 ــال  س در  را 
نمود، وی از محضر درس علما بهره مند و 
از شاگردان مکتب آیت الل جواد سبزواری 
ــود،  ب طــبــرســی  حکیم  حـــاج  مسجد  در 
که  بود  امین  کاسبی  وی  اساس  برهمین 
قرار  همسایگان  و  همکاران  اعتماد  مورد 
نبات  عرضه  بــارزش  ویژگیهای  از  داشــت. 
بود  خالص  بصورت  خریداران  به  آبنبات  و 
کسر  محصوالت  روی  از  را  ظرف  وزن  که 
بسیاری  اهتمام  ایشان  کرد.همچنین  می 
بن  مسلم  ــزاداری  عـ مراسم  بــرگــزاری  به 
عقیل )ع ( به کوفه را داشتند، وی در سال 
چهارساله  ی  دوره  یک  مــدت  به   ۱366
بود. اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  عضو 
 ۱3۸۷ سال  مردادماه  در  قاسمی  مرحوم 

در مشهد دعوت حق را لبیک گفت. 

دش گرایم روحش شاد و �ی

ق صنع�ت   ادیه صنف مؤسسات �ب
ت

ا�

بیحی  مرحوم محمد رضا ذ
در   ۱33۸ سال  ماه  اردیبهشت  نهم  در 
خانواده  در  لرستان  دررود  شهرستان 
وی  گشود،  جهان  به  چشم  مذهبی  ای 
خانواده  همراه  به  طفولیت   دوران  از 
موسی  ابن  علی  حضرت  جوار  در  پدری 
 ، گزید  سکنی  مشهد  شهر  و  الرضا)ع( 
پس از گذراندن دوره ابتدایی و دبیرستان، تحصیالت دانشگاهی 
خود را در رشته ی زمین شناسی ادامه داد. در دوران قبل از انقالب 
در مجالس مذهبی و ضد رژیم ستم شاهی شرکت نموده و در طول 

ی  هسته  در  و  بود  انقالبیون  ی   دسته  از  انقالب  تحوالت  دوران 
انقالب فعالیت می کرد.  باتوجه به عالقه ای که به صنعت برق داشت 
در راستای تولید انواع المپ های LED هفت رنگ و تک رنگ، انواع 
سیم  درخت  انواع  ساخت  و  الکترونیکی  بردهای  انواع  پروژکتور، 
لوازم خانگی از سال ۱3۷0 اقدام نمود و سعی در ایجاد اشتغال و 
کمک به جامعه جوانان داشت و همیشه درانجام کارهای فرهنگی و 
مذهبی پیش قدم بود.از سال ۱3۸0 در هیئت امنای مسجد مسلم 
بن عقیل و امور فرهنگی مسجد صاحب الزمان همکاری داشت و 
همیشه مشوق جوانان برای انجام فرائض مذهبی و نماز اول وقت 
درحاشیه  درخت  سقوط  حادثه  براثر  سال ۱39۵  در  ایشان  بود. 
میدان صاحب الزمان در سالروز تولدش دهم اردیبهشت ماه سال 

9۵ ندای حق را لبیک گفت و به دیدار حق شتافت. 

دش گرایم روحش شاد و �ی
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