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 مروری کوتاه بر زندگینامه 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی

 شهید سلیمانی 
اهل معنوّیت و اخالص و آخرت جویی بود و 

اهل تظاهر نبود.

چه سعادتمند بودند این شهیدان که دین خود 
را به اسالم و ملت شریف ایران ادا نمودند و 

به جایگاه مجاهدین و شهدای اسالم شتافتند.
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بازار ارمنستان 
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شهادت  ها  مهربانی  سردار 
باد،آن  مهرت  پر  وجود  گوارای 
تاریکی  در  ایستاده  که  زمان 
برای  باطل  علیه  حق  نبرد  در 
تمام  با  وشرف  انسانیت  نجات 
شجاعت مبارزه کردی ،در قلب 

بی قرارت چه گذشت!!
دنیا  یک  منتظر  چشمان  که 
تو  وپرقدرت  محکم  دستان  بر 
ایران  دشمنان  چگونه  که  بود، 
باز  شهادتت  از  بعد  وانقالب 
لرزه  مبارکت  نام  ازشنیدن  هم 
می  و  افتد  می  اندامشان  بر 
این  که  خبرند  بی  زیرا  ترسند، 
خاک سردار های شجاع  زیادی 

شجاعت  علم  تو  از  بعد  و  است  داده  پرورش  را 
ابوالفضل را بر فراز دنیا باال خواهند کشید، نامت 
باظلم  و  داشت  خواهند  نگاه  زنده  همیشه  تا  را 

وستم مبارزه خواهند کرد.
پیر  وپدر  بزرگ  معلم  عزیزمان  رهبر  که  راستی  به 
شاگردان  چه  ای  خامنه  حضرت  اسالمی  انقالب 
فرزندانی  دادند،  پرورش  اسالم  راه  در  را  بزرگی 
که با ایمان وشجاعت در راه دین و اسالم از جان 
ومال خویش گذشتند و با رشادت خود حماسه ها 
آفریدند، سردار لحظه ای که برای دیدار معشوق 
با شتاب پرکشیدی و از آثار خونت برزمین شقایق 
چه  و  گرفت  آتش  ایرانی  و  ایران  قلب  رویید،  ها 

سیل عظیمی به خون خواهی از تو برخاست .
تو سرافراز و واال مقام از جام شراب  شیرین الهی 
ساختی،  ابدی  را  خود  رفیع  وجایگاه  نوشیدی 
تو  هرگز  بوم  مرزو  این  یتیمان  ها  مهربانی  سردار 
را فراموش نخواهند کرد که پدرآنها بودی، چگونه 
یتیمی  کودکان  برسر  را  مهربانت  نوازشگر  دست 
که پدرانشان را در دفاع از حریم اهل بیت ازدست 
نخواهیم  فراموش  کشیدی،آری  می  بودند،  داده 

حال  و  کردی   تمام  را  پدری  درحقشان  که  کرد 
اینک چگونه جای دستان پرمهرو لبخند زیبایت،  

امید و آرامشت خالیست!
سردار درآن روزهای تلخ شهادتت این سخنان را 
از زبان دخترت زینب شنیدم که می گفتند:پدرم 
حتی وقتی میان ما بود شهید بود، این را همه ی 
ما انگارمی دانستیم وحقیقتی بود که با آن زندگی 
می کردیم،  به راستی که تو شهادت را به پیروی 
اسطوره  یادها  در  ابد  تا  )ع(  حسین  موالیت  از 
دست  یاد  به  بگوید  شهادت  از  هرکس  که  کردی 
دنیایی  گویای  که  باشد  تن  یک  از  مانده  برجای 
انگشت  انگشتر عقیقی در  بود، دستی که  از درد 
تمام لحظات غم وشادی  داشت،انگشتری که در 

در میان دستان توبود و همه آن را می شناختند.
به  عشق  شهادت  شیرین  شهد  که  راستی  به 
وصال محبوب ومعشوق در زیباترین شکل ممکن 
فی  و  آگاهانه  ارزش  که  راهی  در  است،شهادت 
پیامبر  ی  گفته  به  مرگ  این  و  دارد  را  اهلل  سبیل 
که  است  مردن  ترین  باال  و  ترین  شریف   ) )ص 

فرمودند: اشرف الموت قتل الشهاده،

هرگز  فرماید:  می  که  کریم  قرآن  زبان  از  و 
اند  شده  کشته  خدا  راه  در  که  آنان  مبرید  گمان 
بارگاه  در  و  اند  زنده  آنان  هستند،بلکه  مردگانی 
پروردگارشان  بهره مندند،سردار مهربانی ها بی 
گمان شهادت شما حیات واقعی و رستگاری ابدی 
هالکت  اسالم  دشمنان  و  کافران  مرگ  و  است 
ونابودی همیشگی است، پاک شدن از صحنه ی 
پایدار  تاریخ، زیرا همه ی ما می دانیم ظلم  ابدی 
نبرد  این  در  شما  پایان  بی  راه  و  ماند  نخواهد 
سالروز  اولین  در  اینک  داشت،حال  خواهد  ادامه 
نشینیم  می  سوگ   در  غمبار  ملت  یک  شهادتتان 
های  ودالوری  ها  رشادت  تمام  آوریم  می  یاد  وبه 
دنیا  اگر  و  کرد  متحول  را  تاریخ  که  مردی  بزرگ 
ایران هدیه نداده بود!!یک سرزمین  او را به ملت 
دشمنان  های  ستیزه  و  بزرگ  خطرات  معرض  در 
تمام  با  داشت،حال  قرار  اسالمی  انقالب  کوردل 
ما  قلبهای  به  را  آرامش  که  متشکریم  تو  از  وجود 
بخشیدی و درغبار لحظات تاریک داعش در تاریخ 
ایران،امنیت بر ما ارزانی داشتی و دست متجاوز 

دشمنان را از خاکمان کوتاه کردی.

 به یاد 
سردار مهربانی ها

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد
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اقتصادی  بنیاد  تقویت  و  تحکیم 
جامعه نیاز به دیدگاه استراتژیک 
واقعی،تعهد  ،ایمان  نگر  وجامع 
دست  این  از  مفاهیمی  و  ملی 
مشکالت  حل  امروز  دارد. 
عزم  نیازمند  گریبانگیرکشور، 
طبق  است،  جمعی  اراده  و  ملی 
نظر کارشناسان در ارکان اقتصاد 
برای  مقاومتی ضرورت مقاومت 
و  ها  سختی  فشارها،  از  عبور 
رسیدن به نقاط مثبت ملی است. 
یعنی  مقاومتی  اقتصاد  ارکان 
مقاوم بودن اقتصاد و استفاده از 
همه ظرفیتهای دولتی و مردمی، 
مدیریت  ملی،  تولید  از  حمایت 

منابع ارزی و مدیریت مصرف  می باشد که اگر به 
و  بحرانها  درهمه  شود،  کشورمدیریت  در  درستی 
و  ظالمانه  خارجی،تحریمهای  مضاعف  فشارهای 
برد.  می  بدر  سالمت  به  جان  ایرانی  جامعه  کرونا، 
رفع نیاز رو به تزاید جامعه بر اشتغال، جهش، رشد 
و ارتقای توان تولید ملی باتاکیدات و منویات مقام 
مهم  مقاومتی  اقتصاد  فرمودند  که  رهبری  معظم 
است و البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد، اجرایی 
است. حافظه تاریخی قابل اتکا تالش ها و مجاهدت 
که  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  دلها  سردار  های 
فارغ ازمجاهدت های آن مرد بزرگ  در دفاع از مرز 
و بوم و امنیتی که برای ملت ایران به ارمغان آورد در 
حوزه اقتصاد داخلی و خارجی که  دستاوردهای  آن 
و  اقتصادی  ،تعامالت  فرامرزی  بازرگانی  مراودات 
فعالیت های صادراتی  زمینه ساز تعامالت منطقه 
کاالی  تولید  برای  جدید  های  ظرفیت  ایجاد  و  ای 
ایرانی،صادرات و بهبود شاخص های معیشتی برای 
سردار  عنوان  به  ایران  ملت  اذهان  در  بود،  کشور 

اقتصادی همواره زنده نگه داشته می شود. 
مجلس  نماینده  وارزشمندی  تامل  قابل  نکات 

رابطه  این  در  اسالمی  شورای 
در  مهم  ابعاد  از  گوید:یکی  می 
شهید   دستاوردهای  خصوص 
خصوص  در  کمتر  که  سلیمانی 
و  تالش ها  شده،  صحبت  آن 
سردار  که  است  مجاهدت هایی 
حوزه های  در  اسالم  رشید 
ابعاد  در  معیشتی  و  اقتصادی 
داخلی و منطقه ای انجام دادند و 
ظرفیت های تازه ای برای تولید، 
شاخص های  بهبود  و  صادرات 
معیشتی کشور ایجاد کردند. باز 
و  اقتصادی  دروازه های  کردن 
گشایش های  برای  زمینه سازی 
نمونه  همین  از  یکی  صادراتی 
دستاوردها است.سردار سلیمانی در بحث عراق در 
شرایطی که مناسبات صادراتی و ارتباطی در حال 
نزول بود و بازار کشور عراق  به طور کامل در اختیار 
از  کمتر  به  بودوصاردات  گرفته  قرار  کشورها  سایر 
یکصد میلیون دالر رسیده بود با تالش سردار شهید 
به بیش از ده میلیارد دالررسید.این بستر رشد در 
با  کشورمان  اقتصادی  مناسبات  بهبود  خصوص 

روسیه نیز دنبال شد.
حوزه مهم دیگری که سردار در بخش های معیشتی 
در  و  است  سوریه  کردند،کشور  دنبال  اقتصادی  و 
گرفته  فناوری  و  تکنولوژی  انتقال  از  ای  زمینه  هر 
اقالم  همچنین  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  تا 
ظرفیت  سوریه  مردم  مصرفی  کاالهای  و  صنعتی 
و  اقتصادی  فعاالن  روی  پیش  توجهی  قابل  های 
راهبردهای  نیازمند  که  کرد  ایجاد  کشور  ارتباطی 

تکمیلی ارتباطی و اجرایی هستند.
دربحث افغانستان  هم همین روند حاکم است به 
سپاه  قالب  در  سلیمانی  سردار  که  ارتباطی  دلیل 
قدس و گروه های جهادی ایجاد کرده بودند صادرات 
کشورمان به افغانستان به بیش از ده میلیارد دالر 

رسیده بود.که این رونداخیرا توسط دولت در حال 
است. افغانستان  بازار  در  ایران  سهم  آفرینی  باز 
در ابعاد داخلی هم از زمانی که سردار سلیمانی به 
و  شد  انتخاب  کرمان  ثاراهلل  لشکر  فرمانده  عنوان 
پس از آن هم فرماندهی قرارگاه جنوب شرق را به 
که  رهیافت هایی  مهم ترین  از  یکی  گرفتند،  عهده 
سردار سلیمانی به آن رسید، درک این واقعیت بود 
که بسیاری از مسائل و مشکالت امنیتی و راهبردی 
منطقه جنوب شرق کشور ریشه در مسائل اقتصادی، 
برهه  این  در  دارد.  مردم  فقر  واقع  در  و  معیشتی 
سردار سلیمانی با درک باالیی که به آن رسیده بود 
این ایده را مطرح کردند که ریشه اصلی ناامنی های 
جنوب شرق، مشکالت معیشتی مردم منطقه است 
و چنانچه در این زمینه برنامه ریزی درستی صورت 

بگیرد، بسیاری از چالش ها حل خواهد شد. 
در راستای این ایده مشخص بود که سردار سلیمانی 
حفر  برای  برنامه ریزی  وقت  دولت  مسووالن  با 
اشتغال،  شاخص های  بهبود  کشاورزی،  چاه های 
را  و...  کار  و  کسب  فضای  بهبود  کشاورزی،  رشد 
منطقه  این  در  فقر  ریشه  تا  داد  قرار  کار  دستور  در 
خشک شود. در واقع سردار شهید سلیمانی با این 
تالش های اقتصادی، قلب مردم منطقه را فتح کرد 
مردمی  بسیج  قالب  در  بلوچ  جوانان  از  بسیاری  و 
وارد میدان سازندگی شدند. هنوز هم مردم منطقه 
خاطرات  و  می کنند  یاد  تالش ها  این  از  نیکویی  به 
این  معیشتی  و  اقتصادی  برنامه های  از  شیرینی 
شهید بزرگوار یاد می کنند. درکی که به نظر می رسد 
امروز هم در برنامه ریزی ها و اتخاذ راهبردهای کالن 
کشور باید مورد توجه قرار بگیرد و به ابعاد و زوایای 

گوناگون آن عمل شود.
به  طور کلی شهید سلیمانی، یک انسان مجاهد در 
همه ابعاد امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و... 
بود و تالش می کرد تا کشور و مردم در همه زمینه ها 
تقویت شوند وبه راستی وطن به مردان بزرگ حق 

شناس است.

سردار دلها
سردار اقتصادی

یادداشت سردبیر

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر



ماهنامه اتاق اصناف مشهد
دی ماه ۱۳۹۹ | شماره ٢٠ 6

سردار

مروری کوتاه بر زندگینامه سپهبـــد شهید قاسم سلیمانی

سرلشکر شهید قاسم سلیمانی در سال ۱۳۳۵ 
در روستای کوهستانی و دورافتاده قنات ملک 

شهرستان رابر استان کرمان به دنیا آمد.
تحصیـالت  پایان  از  پس  سالگی،   ۱۲ در  وی 
دوره ابتدایی، زادگاه خود را ترک کرد و مشغول 

به کار بنایی در کرمان شد.
سازمان  در  پیمانکار  عنوان  به  نیز  بعد  چندی 
نیز  سال ها  همان  در  و  شد  کار  به  مشغول  آب 

فعالیت های انقالبی خود را آغاز کرد.

سرلشکر سلیمانی که پس از پیروزی انقالب، 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  عضویت  به 
درآمد، در ابتدای جنگ فرماندهی دو گردان 
از نیروهای کرمانی را برعهده داشت تا اینکه 
حسن  شهید  سردار  شفاهی  پیشنهاد  با 
را  کرمان  نیروهای  از  جدیدی  تیپ  باقری، 
سال  زمستان  در  بعد  اندکی  داد.  تشکیل 
۶۱ به فرماندهی لشکر ۴۱ ثاراهلل ارتقا یافت 
و  سیستان  کرمان،  از  نیروهایی  شامل  که 

بلوچستان و هرمزگان می شد.
لشکر  با  مقدس،  دفاع  دوران  طول  در  وی 
از  زیادی  عملیات های  در  خود  امر  تحت  
جمله، والفجر ۸، کربالی ۴، کربالی ۵ و تک 

شلمچه حضور موثر داشت.
خط  لشکرهای  جزء  باید  را  ثاراهلل   ۴۱ لشکر 
نامید  مقدس  دفاع  سال های  در  سپاه  شکن 
که نیروهای آن نقش بسزایی در عملیات های 

بزرگی مثل والفجر۸ و کربالی۵ داشتند.
قاسم  همرزمان  از  بسیاری  برای  اگر 
به   ۶۷ سال  تابستان  در  جنگ  سلیمانی، 
پایان رسید، ولی برای او آغاز دوران جدیدی 

در میادین نبرد بود.

و  شرقی  مرزهای  در  حضور  واسطه  به  وی 
سابقه مبارزه با اشرار و باندهای مواد مخدر در 
مرزهای ایران و افغانستان، در سال ۱۳۷۶ از 
سوی رهبر معظم انقالب، فرماندهی کل قوا از 
نیروی  مسئولیت  و  فراخوانده  تهران  به  کرمان 

قدس سپاه به او سپرده شد.
سردار  فرماندهی  درخشان  نقاط  جمله  از 
حزب اهلل  تقویت  قدس،  نیروی  بر  سلیمانی 
لبنان و گروه های مبارز فلسطینی بود که نمود 
جنگ  ازجمله  متعددی  نبردهای  در  آن  عینی 
و  صهیونیستی  رژیم  و  لبنان  حزب اهلل  ۳۳روزه 
روزه   ۲۲ جنگ  در  فلسطینی  مبارزان  پیروزی 

غزه علیه ارتش مجهز اسرائیل بود.
بود استراتژی  توانسته  در واقع قاسم سلیمانی 
های  گروه  به  کمک  یعنی  اسالمی  جمهوری 
مبارز علیه اسرائیل را به خوبی دنبال کرده و هر 

روز در این مسیر گام های دیگری بردارد.
قاسم سلیمانی در سال ۱۳۸۹ با حکم فرمانده 
درجه  به  ارتقا  درجه  یک  با  قوا  کل  معظم 

سرلشکری نائل آمد.
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خالف  موضوع  این  که  نیست  تردید  جای 
با  ولی  است  اسرائیل  و  آمریکا  خواست 
میدان  عمق  در  سلیمانی"  فرماندهی"قاسم 
عراق  و  سوریه  در  مردمی  بسیج  تشکیل  و 
اتحادی  و  گشت  بدل  واقعیت  به  موضوع  این 
و  زینبیون  فاطمیون،  پاسداران،  جنس  از 

حیدریون ایجاد کرد.
مدیریت  در  سلیمانی  سردار  بی بدیل  نقش 
منطقه و مقابله با دشمنان، القابی چون "شبح 
و  خاورمیانه"  فرد  "قدرتمندترین  فرمانده"، 
و  آمریکایی ها  سوی  از  را  اسرائیل"  "کابوس 

اسرائیلی ها، برای او به دنبال داشته است.

با  مبارزه  صحنه  در  قاسم  حاج  موثر  حضور 
در  صهیونیستی  توطئه   این  شکست  و   داعش 
منطقه باعث شد تا در اسفندماه ۱۳۹۷ نشان 
نظامی  نشان  عالی ترین  عنوان  به  ذوالفقار 
سردار  به  قوا  کل  معظم  فرمانده  سوی  از  ایران 

سلیمانی اهدا شود.
سرانجام این فرمانده خستگی ناپذیر جبهه های 
در  ماه  دی   ۱۳ روز  سحرگاه  باطل  علیه  حق 
حامل  خودروی  به  آمریکایی  بالگردهای  حمله 
شیرین  شهد  بغداد،  فرودگاه  اطراف  در  وی 
شهیدش  یاران  به  و  کشید  سر  را  شهادت 

پیوست.
شایان ذکر است که: سیزدهم دی ماه با تصویب 
شورای فرهنگ عمومی در تقویم کشور به » روز 
و  اخالص  الگوی  شهادت   - مقاومت  جهانی 
دست  به  سلیمانی  قاسم  سپهبد  سردار  عمل 

استکبار جهانی« نام گرفت.

مالی  پشتیبانی  و  غرب  جدید  توطئه  با 
به  که  سعودی،  عربستان  مانند  کشورهایی 
تکفیری  تروریستی  گروهک های  شکل گیری 
اعم از داعش و جبهه النصره در منطقه انجامید، 
هم  آن  و  یافت  تازه  ماموریتی  سلیمانی  قاسم 
و  عراق  کشور  دو  در  تهدیدات  این  با  مقابله 
سوریه بود. سلیمانی در عراق "حشد الشعبی" 
دفاع  )قوات  مردمی"  "بسیج  سوریه  در  و 
و  هدایت  و  آنها  کمک  با  و  داد  شکل  را  وطنی( 
مشاوره نیروی قدس سپاه، طی ۶ سال، بساط 

تروریست ها در این دو کشور تقریبا جمع شد.
درخواست  با  که  نیروهایش  و  سلیمانی  سردار 
دو  این  به  عراق،  و  سوریه  دولت های  رسمی 
کشور رفتند، مانع سقوط دمشق و بغداد شدند 
و هم او بود که با سفر به مسکو، نقش بسزایی در 
همراه کردن روسیه و پوتین برای ورود به میدان 

نبرد سوریه داشت.
برای  دشمنان  اصلی  اهداف  از  یکی  شاید 
و  ایران  ارتباط  کردن  قطع  سوریه،  سقوط 
و  داعش  شکست  با  ولی  بود  لبنان  حزب اهلل 
عراق،  و  سوریه  در  قدس  نیروی  آفرینی  نقش 
یک حلقه مستحکم به نام حلقه مقاومت تشکیل 
و  لبنان  سوریه،  عراق،  ایران،  زنجیره  و  شد 

فلسطین را به هم متصل کرد.
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بود  نخواهد  لطف  از  خالی  اینک  و 
رهبر  شده  منتشر  بیانات  بر  مروری  تا 
سپهبد  سردار  خصوص  در  انقالب 
نیروی  شهید  فرمانده  سلیمانی  قاسم 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس 

داشته باشیم.

 بیانات رهبر انقالب در مراسم اعطای
نشان عالی ذوالفقار به حاج قاسم سلیمانی

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
قابل  چیزها  این  با  خدا  راه  در  مجاهدتهای 
متعال  خدای  نیست.  جبران  قابل  و  مقابله 
میفرماید: »ِإنَّ اهللَ اْشَتَرٰی ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُفَسُهْم 
ُیَقاِتُلوَن ِفی َسِبیِل اهللِ  َة  َلُهُم الَْجنَّ ِبأَنَّ  أَْمَواَلُهم  َو 
در  مجاهدت  برابر  در  آنچه  ُیْقَتُلوَن«  َو  َفَیْقُتُلوَن 
مقابل  در  متعال  خدای  و  دارد  وجود  خدا  راه 
مال  و  جان  گرفتن  دست  روی  و  کردن  تقدیم 
در راه خدا قرار داده، بهشت است، رضای خدا 

است.
-چه  است  ما  بال  و  دست  در  که  چیزهایی  آن 
چه  عملی مان،  تشکّر  چه  زبانی مان،  تشکّر 
چیزهایی  میدهیم-  که  درجه ای  چه  نشانمان، 
دنیایی  ماّدِی  محاسبات  حسب  بر  که  است 

و  معنوی  محاسبات  حسب  بر  اّما  است  ذکر  قابل 
شماها  همه ی  الحمدهلل  نیست.  ذکر  قابل  الهی 
الحمدهلل  کردید.  تالش  کردید،  را  مجاهدتها  این 
-آقای  عزیزمان  بسیار  برادر  این  به  متعال  خدای 

سلیمانی- هم توفیق داده.
در  را  خودشان  جان  بارها  بارها،  بارها،  ایشان 
خدا،  راه  در  داده اند،  قرار  دشمن  تهاجم  معرض 
کرده اند.  مجاهدت  و  هللِّ؛  مخلصًا  و  خدا  برای 
بدهد  اجر  ایشان  به  متعال  خدای  ان شاءاهلل 
و  سعادت،  با  را  ایشان  زندگی  و  کند  تفّضل  و 
نه  البتّه  بدهد،  قرار  شهادت  با  را  ایشان  عاقبت 
حاال. هنوز سالها جمهوری اسالمی با ایشان کار 
دارد. اّما باالخره آخرش ان شاءاهلل شهادت باشد. 

ان شاءاهلل مبارکتان باشد.

مروری بر بیانات منتشر شده 
رهبر انقالب درخصوص 

سردار سپهبد قاسم سلیمانی
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حاج قاسم شهید 
زنده است

امروز در عرصه های اقتصادی، سیاسی، علمی، 
ایران  کشور  بین الملل،  فعالیت های  و  فناوری 
پیشرفت های بسیار زیادی کرده. این را به شما 
ما  همساناِن  به  نسبت  ما  پیشرفت  کنم؛  عرض 
پیشرفت  خیلی  ما  است.  جلوتر  و  بیشتر  بسیار 
کرده ایم؛ اما این پیشرفت ها مرهون آن دفاع ها 
وجود  همه ی  با  ایران  ملت  مجاهدت هاست.  و 
مرهون تالش و مجاهدت این ایثارگران است؛ 
چه ایثارگرانی که شهید شدند، چه ایثارگرانی 
که شهید دادند - مثل شماها - چه ایثارگرانی 
زندگی  که  ایثارگرانی  چه  شدند،  جانباز  که 
دشوار جانبازی را برای عزیزان خودشان تحمل 
همسران  اینها،  مادران  اینها،  پدران   - کردند 
اینها - چه آنهایی که در بند دشمن جبارِ جّرار 
اسیر شدند و پدر و مادرها لحظه لحظه ی دوران 
اسارت را با خون دل تحمل کردند، و چه آنهایی 
شهید  همان جا  در  و  برنگشتند  اسارت  از  که 
جنگ  جبهه های  به  که  آنهایی  چه  و  شدند؛ 
را  خودشان  جان  و  پذیرفتند  را  خطر  و  رفتند 
کف دست گرفتند و همه ی نیروی خودشان را 
اینها  خواست  متعال  خدای  اما  کردند،  صرف 
و  کشورشان  برای  برکاتشان  و  بمانند  زنده 
سلیمانی  سردار  کند.  پیدا  ادامه  اسالم  دنیای 
 - است  شهید  یک  هم  او   - است  ایثارگر  هم 
احمدیان  سردار  همین طور؛  هم  رئوفی  سردار 
زنده اند؛  شهید  سرداران،  این  همین طور.  هم 
این  البته  دهند.  ادامه  را  راه  این  که  شرطی  به 

شرط و شروط برای همه است.
بیانات در دیدار مردم کرمان- سال ۱۳۸۴

منابع :  خبرگزاری صدا و سیما / خبر آنالین / تابناک

گردآورنده: امیری محتشم

 پاسخ رهبر انقالب
به نامه سرلشکر 
قاسم سلیمانی 

درباره پایان سیطره 
داعش

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به نامه ی سردار 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  حاج  پاسدار  سرلشکر 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
درباره ی پایان سیطره ی شجره ی خبیثه ی داعش 
توده ی  ساختن  متالشی  با  شما  کردند:  تأکید 
کشورهای  به  فقط  نه   داعش  مهلک  و  سرطانی 
منطقه و به جهان اسالم بلکه به همه ی ملتها و به 

بشریت خدمتی بزرگ کردید.

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سبیل اهلل  فی  مجاهد  و  اسالم  افتخار  پر  سردار 
آقای سرلشکر حاج قاسم سلیمانی )دام توفیقه(

خدای بزرگ را با همه ی وجود سپاسگزارم که 
عظیم  خیل  و  شما  فداکارانه ی  مجاهدات  به 
عطا  برکت  مختلف،  سطوح  در  همکارانتان 
دست  به  که  را  خبیثه ای  شجره ی  و  فرمود 
شما  دست  به  بود،  شده  غرس  جهان  طواغیت 
بندگان صالح، در کشور سوریه و عراق ریشه کن 
روسیاه  و  ستمگر  گروه  به  ضربه  تنها  این  کرد. 
سیاست  به  سخت تر  ضربه ی  نبود؛  داعش 
در  داخلی  جنگ  ایجاد  که  بود  خباثت آلودی 
و  صهیونیستی  ضّد  مقاومت  نابودی  و  منطقه 
تضعیف دولتهای مستقل را به وسیله ی رؤسای 
ضربه  بود؛  گرفته  هدف  گمراه  گروه  این  شقّی 
بود به دولتهای قبلی و کنونی آمریکا و رژیمهای 
به  را  گروه  این  که  منطقه  این  در  آن  به  وابسته 
تا  کردند  پشتیبانی  همه گونه  و  آوردند  وجود 
آسیا  غرب  منطقه ی  در  را  خود  نحس  سلطه ی 
بر  را  صهیونیست  غاصب  رژیم  و  بگسترانند 
این  ساختن  متالشی  با  شما  سازند.  مسّلط  آن 
توده ی سرطانی و مهلک، نه فقط به کشورهای 
منطقه و به جهان اسالم بلکه به همه ی مّلتها و 
نصرتی  این  کردید.  بزرگ  خدمتی  بشرّیت  به 
الهی و مصداق »َو ما َرَمیَت ِاذ َرَمیَت َو لِٰکنَّ اهللَ 
شبانه روزی  مجاهدت  به خاطر  که  بود  َرمٰی«  

شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.
با  و  میگویم  تبریک  شما  به  صمیمانه  اینجانب 
این حال تأکید میکنم که از کید دشمن غفلت 
سنگین،  سرمایه گذاری  با  که  آنهایی  نشود. 
آرام  بودند  دیده  تدارک  را  شوم  توطئه ی  این 
در  را  آن  کرد  خواهند  سعی  نشست،  نخواهند 
دیگر  شکلی  به  یا  و  منطقه  این  از  دیگر  بخشی 
حفظ  انگیزه،  حفظ  افکنند.  جریان  به  دوباره 
پسماند  هر  زدودن  وحدت،  حفظ  هوشیاری، 
خالصه،  و  بصیرت افزا  فرهنگی  کار  خطرناک، 
شود.  فراموش  نباید  همه جانبه  آمادگی های 
کشورهای  از  مجاهد  برادران  همه ی  و  را  شما 
بزرگ  خدای  به  را  دیگران  و  سوریه  و  عراق 

می سپارم و به همه ی شما سالم و دعا میکنم.
والّسالم علیکم و رحمةاهلل

۳۰ آبانماه ۱۳۹۶       

سّیدعلی خامنه ای
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اّناَفَتحنا َلَک فتحًا ُمبینا

محضر مبارک رهبر عزیز و شجاع انقالب اسالمی
حضرت آیت اهلل  العظمی امام خامنه ای مدظله العالی

سالم علیکم
شبیه  خطرناک  فتنه ای  قبل  سال  شش 
امیرالمؤمنین)علیه السالم(  زمان  فتنه های 
ناب  اسالم  حقیقی  درک  حالوت  و  فرصت  که 
سلب  مسلمانان  از  را  محمدی)صلی اهلل علیه وآله( 
نمود این بار پیچیده و آغشته به سّم صهیونیسم و 
اسالمی  عالم  ویرانگر،  طوفانی  همچون  استکبار 

را درنوردید.
هدف  با  مسموم  و  خطرناک  فتنه ی  این 
درگیر  و  اسالمی  عالم  در  وسیع  آتش افروزی 
دشمنان  توسط  یکدیگر،  با  مسلمانان  نمودن 
تحت  که  خبیثانه ای  حرکت  گردید.  ایجاد  اسالم 
همان  در  شام"  و  عراق  اسالمی  "حکومت  نام 
ماه های اولیه موفق شد با اغفال ده ها هزار جوان 
مسلمان، دو کشور بسیار اثرگذار و سرنوشت ساز 
بحران  دچار  را  "سوریه"  و  "عراق"  اسالمی  عالم 
بسیار خطرناکی کند و صدها هزار کیلومتر مربع 
از اراضی این کشورها را همراه با هزاران روستا، 
و  درآورد  تصرف  به  استانی  مهم  مراکز  و  شهر 
مهم  زیرساخت های  و  کارخانه  و  کارگاه  هزاران 
این کشورها از جمله، راه ها، پل ها، پاالیشگاه ها، 
برق  نیروگاه های  و  گاز  و  نفت  خطوط  و  چاه ها 
و  نمودند  تخریب  را  نوع  این  از  دیگری  موارد  و 
تاریخی  گران بهای  آثار  با  همراه  مهمی  شهرهای 
و تمدن ملی آنها را با بمب گذاری از بین برده و یا 

سوزاندند.
اگرچه آمار خسارت های وارده قابل احصاء نیست 
اما بررسی های اولیه حاکی از پانصد میلیارد دالر 

می باشد.
غیر  که  دردناکی  بسیار  جنایات  حادثه،  این  در 
سربریدن  جمله:  از  داد؛  رخ  است  نمایش  قابل 
مردان  زنده زنده ی  کندن  پوست  یا  کودکان 
گرفتن  اسارت  به  خود،  خانواده های  مقابل  در 
آنان،  به  تجاوز  و  بی گناه  زن های  و  دختران 
دسته جمعی  ذبح  و  افراد  زنده زنده ی  سوزاندن 

صدها جوان.
طوفان  این  از  متحیر  کشورها  این  مسلمان  مردم 
برنده ی  خنجرهای  گرفتار  بخشی  مسموم، 
نفر  میلیون ها  و  گردیدند  تکفیری  جنایتکاران 
دیگر خانه و کاشانه ی خود را رها کرده و آواره ی 

شهرها و کشورهای دیگر شدند.
مراکز  و  مسجد  هزاران  سیاه،  فتنه ی  این  در 
مقدس مسلمانان تخریب و یا ویران گردید و بعضًا 
مسجد را به همراه امام جماعت و نمازگزاران آن با 

هم منفجر نمودند.
بیش از شش هزار جوان فریب خورده  به نام دفاع 
از  پر  خودروهای  با  انتحاری  به صورت  اسالم  از 
مواد منفجره خود را در میادین، مساجد، مدارس، 
مسلمان ها  عمومی  مراکز  و  بیمارستان ها  حتی 
اعمال  این  نتیجه ی  در  که  کردند؛  منفجر 
جنایتکارانه ده ها هزار مرد، زن و کودک بی گناه 

به شهادت رسیدند.  
عالی ترین  اعتراف  به  بنا  جنایت ها  این  تمامی 
مقام رسمی آمریکا که هم اکنون ریاست جمهوری 
و  رهبران  توسط  دارد  عهده  بر  را  کشور  این 
اجرا  و  طراحی  آمریکا  با  مرتبط  سازمان های 

گردیده است کما اینکه همچنان این روش توسط 
اجرا  و  طراحی  حال  در  آمریکا  کنونی  رهبران 

است.
عنایت  و  سبحان  خداوند  لطف  از  پس  آنچه 
و  )صلی اهلل علیه وآله(  اسالم  معظم  رسول  خاص 
توطئه ی  این  شکست  باعث  گرانقدرش  اهل بیت 
و  خردمندانه  رهبری  گردید،  خطرناک  و  سیاه 
هدایت های حکیمانه ی حضرت مستطاب عالی و 
مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل  العظمی سیستانی 
بود که موجب بسیج کلیه ی امکانات برای مقابله 

با این طوفان مسموم گردید.
و  سوریه  و  عراق  دولت های  پایداری  یقینًا 
خصوصًا  کشور  دو  این  جوانان  و  ارتش ها  پایمردی 
حشدالشعبی  مقدس و دیگر جوانان مسلمان سایر 
حزب اهلل  محوری  و  مقتدرانه  حضور  با  کشورها 
حسن  سید  جناب  آن،  افتخار  پر  سید  رهبری  به 
نصراهلل )حفظه اهلل تعالی( نقش تعیین کننده ای در 
به شکست کشاندن این حادثه ی خطرناک داشتند.

خدمتگزار  دولت  و  ملت  ارزشمند  نقش  قطعًا 
محترم  ریاست  خصوصًا  اسالمی  جمهوری 
و  دفاع  وزارت  مجلس،  اسالمی،  جمهوری 
امنیتی  و  انتظامی  و  نظامی  سازمان های 
ملت های  و  دولت ها  از  حمایت  در  کشورمان 

کشورهای فوق الذکر قابل تقدیر است.
جانب  از  مکلف شده  سرباز  به عنوان  حقیر 
عملیات  اتمام  با  میدان،  این  در  حضرتعالی 
آزادسازی ابوکمال آخرین قلعه ی داعش با پایین 
صهیونیستی  آمریکایی-  گروه  این  پرچم  کشیدن 
این  سیطره ی  پایان  سوریه،  پرچم  برافراشتن  و 
به  و  می کنم  اعالم  را  ملعونه  خبیثه ی  شجره ی 
نمایندگی از کلیه ی فرماندهان و مجاهدین گمنام 
حرم  مدافع  جانباز  و  شهید  هزاران  و  صحنه  این 
افغانستانی  لبنانی،  سوریه ای،  عراقی،  ایرانی، 
نوامیس  و  جان  از  دفاع  برای  که  پاکستانی  و 
فدا  را  خود  جان  آنان  مقدسات  و  مسلمانان 
سرنوشت ساز  و  بزرگ  بسیار  پیروزی  این  کردند، 
را به حضرت عالی و ملت بزرگوار ایران اسالمی و 
ملت های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان 
پیشانی  و  می نمایم  عرض  تهنیت  و  تبریک  جهان 
به  متعال  قادر  خداوند  پیشگاه  مقابل  در  را  شکر 

شکرانه ی این پیروزی بزرگ بر زمین می سایم.
صرااّل ِمن ِعنِداهلل الَعِزیِز الَحِکیم و َما النَّ

فرزند و سربازتان         

  قاسم سلیمانی

متن نامه حاج قاسم به رهبر انقالب که در آن خود 
را فرزند و سرباز رهبری معرفی کرده بود

سردار
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تردید  بی  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهید 
اهمیت  و  است  حاضر  نسل  برای  ای  اسطوره 
کرد  درک  آنجا  می توان  را  عصر  این  در  او  حضور 
از سالها  ایران و عراق بعد  که روابط بین دو ملت 
با  مقابله  برای  همبستگی  به  خونریزی  و  جنگ 
اتاق  رئیسه  هیات  عضو  گشت.  مبدل  دوستی  و  برادری  استکبار، 
و  تحمیلی  جنگ  سال  هشت  می گوید:  باره  این  در  ایران  اصناف 
کشته شدن صدها نفر از ایران و عراق باعث ایجاد کینه مردم عراق 
از ایران به سبب کشته شدن جوانان شان در جنگ شده بود که در 
ناپذیر  اجتناب  رویدادی  چنین  وقوع  جنگ  شرایط  در  صورت  هر 
است اما شهید سلیمانی با حضور خود در کشور عراق، تشکیل حشد 
شعبی و جنگیدن و بیرون راندن داعش دل داغدیده و پرکینه مردم 
بی  کرد:  بیان  بنانژاد  محمود  کرد.  نرم  ایرانیان  به  نسبت  را  عراق 
تردید خدمت بزرگ شهید سلیمانی در عرصه اقتصادی را می توان 
نزدیک کردن دلهای مردم عراق و ایران به یکدیگر دانست که شاید 
بدون حضور شهید سلیمانی ایجاد روابط حسنه و برادرانه بین مردم 
عراق و ایران سالها به طول می انجامید و شاید دو تا سه نسل طول 
تا روابط بین دو کشور شیعه مستحکم شود. رئیس اتاق  می کشید 
در  مولفه  مهمترین  ملت  دو  دوستانه  روابط  گفت:  مشهد  اصناف 
در  خود  حضور  با  سلیمانی  شهید  و  است  اقتصادی  روابط  توسعه 
سالهای  در  که  طور  همان  شد،  روابط  این  ساز  زمینه  عراق  کشور 
کشور  دو  بین  اقتصادی  روابط  و  کاال  تبادالت  توسعه  شاهد  اخیر 
هستیم. رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: اقتصاد و امنیت ارتباطات 
دو سویه و تنگاتنگی دارند، آنچنانکه یکی بدون دیگری قادر به ادامه 
و  ندارد  رونقی  اقتصاد  نباشد،  امنیت  که  مکانی  در  نیست،  حیات 
شکل گیری هر نوع کسب و کاری نیازمند شرایط ایمنی و پایداری 

است که در صورت تامین امنیت حاصل می شود.
بنانژاد اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی، حضور فرماندهانی مانند 
شهید سلیمانی در کشورهایی مانند لبنان، عراق و سوریه از جهت 
مقابله با بدخواهان ملت ایران منجر به ثبات امنیت در کشور شد و 

در کنار این ثبات شرایط برای رونق اقتصادی نیز فراهم گردید.
وی بیان کرد: در واقع همین در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق و 
هم بعد از آن، اگر رشد و شکوفایی در اقتصاد کشور رخ داده، مرهون 
سلیمانی  شهید  مانند  فرماندهانی  و  رزمندگان  تالشهای  و  زحمات 
اتاق  رئیس  شدند.  کشور  در  پایدار  امنیت  ایجاد  به  موفق  که  است 
اصناف مشهد گفت: هرچند کار سردار شهید سلیمانی نظامی بود اما 
حضور او در کشورهایی مانند عراق، سوریه و لبنان زمینه توسعه روابط 
اقتصادی در عرصه بین المللی و ارتباطات بهتر بین مردم ایران با آن 

کشورها را فراهم کرد که نباید این مساله را دور از نظر داشت.
سازی  اسطوره  را  فرهنگی  حوزه  در  سلیمانی  شهید  نقش  بنانژاد 
برای الگوگیری از شیوه و منش انسانی و اسالمی دانست و افزود: 
ابتدای جوانیش در عملیات نظامی برای مقابله  از  شهید سلیمانی 
با استکبار حضور داشته و رفتار و منش ایشان به عنوان یک الگوی 

فرهنگی و اجتماعی در کشور مطرح بوده است.
زیادی  اسطوره های  تاکنون  باستان  دوران  از  ایران  کرد:  بیان  وی 
در رفتار پهلوانی، خدمات علمی، رزمی و فرهنگی داشته است اما 
شهید سلیمانی تنها اسطوره و الگوی مقارن با نسل کنونی است که 

به عینه خدمات و سلوک و عقاید وی را دیده و لمس کرده اند.
در  سلیمانی  شهید  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
از  ناشی  مشقات  همه  وجود  با  اسالمی  انقالب  از  پس  سالهای 
جنگ، تحریم و فشارهای خارجی وارده بر مردم ایران، به یک مبارز 
با بدخواهان و  خستگی ناپذیر و اسطوره بالمنازع در عرصه مبارزه 
نسل  برای  و  شد  مطرح  مردم  به  خدمت  و  والیت  در  ذوب  مقاومت، 
جوان امروز الگویی بارز برای دفاع از استقالل و جمهوریت و آزادی 

ایران اسالمی است.

شهید سلیمانی، اسطوره ای در ایجاد 
همبستگی بین دو ملت بود

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد

رئیس اتاق اصناف مشهد و عضو 
هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:

سردار
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پیشرفت  اساس  و  مولفه  اولین  امنیت  بی شک   
گفتمان  این  با  همین  برای  است  بشری  جوامع 
باید  و  بوده  انقالب  صاحب  خود  مردم  که  انقالب 
نیروهای  باشند،  آن  پاسدار  و  نگهبان  نیز  خود 
تشکیل  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و  بسیج 
اصلی  راهبردهای  از  یکی  به  تبدیل  هم اکنون  و 
نظام که همان »امنیت خریدنی یا وارداتی نیست«، 

تبدیل شده است.
و  مردم  تالش های  با  انقالب  این  که  آنجایی  از 
مردم  بود،  شده  محقق  )ره(  خمینی  امام  رهبری 
می دانستند،  آن  حافظ  و  انقالب  صاحب  را  خود 
از این  رو باید شرایط و زمینه های رشد این مردم و 
انقالب اسالمی مهیا می شد تا این فرآیند به تکامل 

برسد.
انقالب  پیروزی  با  که  مهمی  تحوالت  از  یکی 
محقق  اسالمی  جمهوری  آمدن  کار  روی  و  ایران 
مردم  مختلف  طیف های  مشارکت  و  حضور  شد، 

و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  عرصه های  در 
فرهنگی بود که پیش تر این عرصه ها و حوزه ها در 
با قدرت و حاکمیت  دست گروهی محدود بود که 

نزدیک و یا بخشی از آن بودند.
نیروهای  از  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار 
موثر  بسیار  نقش  که  بود  اسالمی  انقالب  برومند 
حفظ  راهبرد  و  شعار  تحقق  در  ای  کننده  تعیین  و 
سوریه  و  عراق  در  داخلی  توان  به  اتکا  با  امنیت 
قاسم  حاج  مانند  نیروهایی  موفقیت   داشت، 
جامعه  مختلف  اقشار  و  مردم  بین  از  که  سیلمانی 
فارغ از هرگونه رنگ، زبان و آیین برخاستند، بطور 
به  و  گرفت  قرار  کشورها  دیگر  توجه  مورد  ای  ویژه 
مرحله الگوبرداری از آن  در سایر سرزمین ها منجر 

شد.
انتظامی  فرمانده   ، تقوی  کاظم  محمد  سردار 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  رضوی  خراسان  استان 
جاوید  همیشه  حماسه  فجر  دهه  ایام  تبریک  با  ما 
انقالب  کبیر  معمار  رهبری  با  که  ایران  آزاده  ملت 
خورد،  رقم  )ره(  خمینی  امام  حضرت  اسالمی 
ایران  والیی  و  آزاده  مردم  اسالمی  انقالب  گفت: 
اسالمی به جهانیان ثابت کرد انقالب اسالمی در 
و  سرور  قیام  از  برگرفته  و  عاشورا  نهضت  امتداد 

ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( است.
وی اظهار داشت: جریان جهاد در انقالب اسالمی  
طی سالیان پس از گذر پیروزمندانه از ۸ سال دفاع  

مقدس و فراز و نشیب های پی در پی با تهاجم ضد 
تحریم  و  نرم  جنگ  جبهه  در  اجتماعی    ، فرهنگی 
با تهدیدهای واهی  های ظالمانه اقتصادی همراه 
سالها  این  در  را  مقاومت  موقعیت  نظامی  هجوم 
انقالب  پیروزی  راهبرد  آنچه  و  کرده  تر  پیچیده 
رشادت،  بود،  مختلف  های  صحنه  در  اسالمی 
وارسته  های  انسان  خودگذشتگی  از  و  شجاعت 
ای است که از تعلقات دنیوی دل بریده و با اهدای 
و  عزت  اقتدار،  واقعی  ،مدافع  خود  هستی  و  جان 
اسالم  دنیای  در  امنیت  و  والیت  حریم  سرافرازی 

می شوند.
وی بیان کرد: اینک در این عصر آشوب و بحران ، 
اصلی  و  اساسی  نیاز  مقدس   جهاد  این  روزآمدی 
جوامع اسالمی است و با یقین باید بگوییم شهادت 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  دلها  سردار  شهیدان،  سید 

همرزمانش این هدف را تحقق می بخشد.
مقام  گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
)مدظله  ای  خامنه  امام  حضرت  رهبری  معظم 
العالی(،تعبیر مکتب حاج قاسم را رهنمود جریان 
و  ساختند  ما  انقالبی  و  ارزشی  باورهای  و  فکری 
این همان مکتبی است  برگرفته از قرآن و عترت و 
زمینه ساز روز آمدی جهاد مقدس دفاع و مقاومت 
و ایستادگی دلیرمردانه در برابر دشمنان، استکبار 
و  آنان  پیمانان  هم  و  خواه  زیاده  و  گو  یاوه  گران 
نام  با  نابودی جریان های منحرف فکری است که 

مکتب سردار شهید سلیمانی
معیار روزآمدی و آزادگی

 فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
در توصیف بزرگمردی سردار دلها گفت:

سردار
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به  تیشه  دارند  قصد  واهی  خیالی  به  و  اسالم  
ریشه این شریعت ناب محمدی بزنند.

حضرت  متقیان  موالی  کرد:  بیان  تقوی  سردار 
به  دارند  اشاره  گرانبها  فرمایشی  در  )ع(  علی 
این که برخی از بدن ها زیست جسمانی ندارند 
اما تعلق شان به عالم اعلی است و این فرمایش 
رشادتی  و  شجاعت  مصداق  حاضر  عصر  در 
مبارزه  برای  قاسم  حاج  حماسه  در  که  است 
جانانه و مقتدرانه در برابر کفر و استکبارگران و 
دل  کور  های  گروه  و  ستیز  اسالم  استثمارگران 

تروریستی به وضوح دیده می شود.
مکتب  محور  عنوان  به  آنچه  داشت:  اظهار  وی 
توانیم نظاره گر باشیم  حاج قاسم سلیمانی می 
،اخالق  بشری  ،تمدن  انسانی  جامعه  اعتالی 
معرفت  و  بشری  معادالت   و  روابط  در  عدالت  و 
با  تراز  هم  که  بوده  اجتماعی  و  فردی  افزایی 
شاخصه  دارای   اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه 

های فکری و اوج گیری های راهبردی است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: در واقع 
باید بگوییم مکتب حاج قاسم ،ترویج یک فرهنگ 
شهامت جو، غیرتمندانه، ایده پرداز و خردورزانه 
های  حوزه  جانبه  همه  رشد  و  توسعه  تبلور  برای 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و مقاومت 
زیر  اصل  به  توجه  تر  مهم  همه  از  و  اقتصادی 

ساختی سبک زندگی اسالمی است.
قاسم  حاج  نقش  داشت:  اظهار  تقوی  سردار 
و  ما  برای  شهادتش  با  او  که  مکتبی  و  سلیمانی 
قرار  سربلندی  و  پیروزی  سرمشق  اسالم  جهان 
وتفکراستقامت  مقاومت  فرهنگ  ارتقای  در  داد 
در برابر تهدیدات و نقشه های دشمنانه معاندان 
بدیل  بی  بسیار  توخالی،  و  پوچ  های  ابرقدرت  و 
حاج  مکتب  شناخت  نیازمند  امروز  اما  و  است 
قاسم و تعریف اقتدار و رشد و شکوفایی در تراز و 

معیار این فرهنگ و تفکر عمیق هستیم.
کشور  مقتدر  مسلح  نیروهای  کرد:  بیان  وی 
همچنین  و  ایران   ملت  آحاد  همه  و  عزیزمان  
کشورهای مسلمان باید به ضرورت های شناخت 
هر چه بیشتر مکتب سردار دل ها، سپهبد شهید 
افتخارش  بزرگترین  که  سلیمانی  قاسم  حاج 
، آگاه  بنامیم  او را سرباز والیت و اسالم  این بود 
ظرفیت  همه  از  استفاده  با  و  مصمم  و  استوار  و 
های  گسترده فضای حقیقی و فرصت سازی در 

مجازی  در این مسیر معنوی به پیش روند.
انتظامی  فرماندهی  کرد:  اضافه  تقوی  سردار 
تبیین  با  عرصه  این  در  نیز  رضوی  خراسان 
بسترهای  ایجاد  و  آموزشی  و  تربیتی  مفاهیم 
مختلف  تبلیغی ، رسانه ای ، فرهنگی و اجتماعی 
چه  هر  شناخت  در  خود  تکالیف  به  کوشد  می 
خوانی  باز  همچنین  و  قاسم  حاج  مکتب  بیشتر 
مظلوم  شهدای  اسالمی،  انقالب  شهدای  پیام 

ناجا و شهدای مدافع حرم عمل نماید.

از چیزی 
نمی ترسیدم 

اثر قاسم 
سلیمانی:

این کتاب که مزین به یادداشت 
است  شده  انقالب  معظم  رهبر 
توسط  شده  چاپ  اثر  نخستین 
قاسم«  حاج  »مکتب  انتشارات 
شامل  و  شود  می  محسوب 
شخصی  های  نوشته  دست 
دوران  از  سلیمانی  شهید 
روستای  در  زندگی  و  کودکی 
ی  میانه  تا  کرمان  ملک  قنات 
 ۵۷ سال  در  انقالبی  مبارزات 

است. 
ترسیدم،  نمی  ازچیزی  کتاب 
زندگی نامه ای است که سردار 
دلها با دست مجروحش نوشته. 
دل  از  مردی  زندگی  شرح 
کرمان  در  دورافتاده  روستایی 
که چند دوره از زندگی ساده و 
کوتاهش را روایت کرده و نشان 
جایگاه  به  چوپانی  از  دهد  می 

بلندی رسیده است. 
کتاب »ازچیزی نمی ترسیدم« در 
دو بخش نوشتار و دست نوشت، 

۱۳۶ صفحه دارد.

معرفی کتاب 
سردار
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تنظیم بازار

میترا عبداللهی 

رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بازار استان مورخ ۱۴  در نشست کارگروه تنظیم 
دیماه گفت: در ۹ ماهه امسال ورودی تخم مرغ به 
استان ۹ هزار و ۳۰۸ تن و خروجی این محصول از 

استان ۶۱ هزار و ۴۰۴ تن بوده است.

هیچ  رضوی  خراسان  افزود:  اورانی  محمدرضا 
آبان  از  و  ندارد  مرغ  تخم  تولید  در  کمبودی 
نیاز  مورد  دامی  نهاده  درصد   ۱۰۰ امسال  ماه 
واحدهای پرورش دهنده مرغ تخم گذار در استان 

تامین شده است.
وی اضافه کرد: طی ۹ ماهه امسال ۵۲ هزار و ۹۶ 
تن تخم مرغ از خراسان رضوی به کشورهای دیگر 
صادر شده و میزان تولید تخم مرغ در آذرماه امسال 

۱۰ هزار و ۶۸۳ تن بوده که تغییر زیادی با آذرماه 
سال گذشته نداشته است.

رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مرغ  تخم  تولید  و  دامی  نهاده  تامین  شرایط  گفت: 
در خراسان رضوی به نحوی است که هیچ بهانه ای 
تولیدکنندگان  برای  مصوب  قیمت  از  عدول  برای 
یک  متاسفانه  نمی گذارد،  باقی  کنندگان  توزیع  و 
شبکه داللی در تولید و عرضه تخم مرغ شکل گرفته 

 تشدید نظارت 
بر توزیع تخم مرغ در مشهد
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که هر قیمتی که برای تخم مرغ تعیین می شود آنها 
به قیمت باالتری عرضه می کنند.

رضوی  خراسان  تخمگذار  مرغ  اتحادیه  مدیرعامل 
قیمت  تعیین  زمان  از  گفت:  نشست  این  در  نیز 
پایان  تا  ماه  دی  هشت  در  مرغ  تخم  برای  مصوب 
مصوب  قیمت  به  مرغ  تخم  تن   ۳۴۶ گذشته  هفته 
بروز  از  جلوگیری  برای  که  شده  توزیع  استان  در 
هر  روی  بر  بازار"  تنظیم  "طرح  عبارت  انحرافات، 

تخم مرغ درج شده است.
نژاد  موسوی  حسین  سید 
طور  به  مدت  این  در  افزود: 
تن   ۷۰ روزانـــــه  مــتــوســط 
شهرستانهای  در  مرغ  تخم 
خراسان رضوی توزیع شده 

است.
سه  در  کرد:  اضافه  وی 
تخم  شاندیز   - طرقبه  و  چناران  مشهد،  شهرستان 
مرغ مازاد بر نیاز تولید می شود که از این محل نیاز 
مرغ  تخم  به  رضوی  خراسان  شهرستانهای  برخی 

تامین شده است.
رضوی  خراسان  تخمگذار  مرغ  اتحادیه  مدیرعامل 
با  مرکز  پنج  شهرستان،  سه  این  در  گفت:  هم 
ماهی،  و  مرغ  فروشندگان  صنف  اتحادیه  همکاری 
برای  شهر  میادین  بازار  و  زنجیره ای  فروشگاه های 
نظارت  تحت  و  مصوب  قیمت  با  مرغ  تخم  توزیع 

دامپزشکی سازماندهی و این محصول توزیع شد.
تخم  تن   ۶۵ حاضر  حال  در  افزود:  نژاد  موسوی 
این  و  است  شده  ذخیره   یادشده  مرکز  پنج  در  مرغ 
نیز  را  مرغ  تخم  مستقیم  عرضه  آمادگی  اتحادیه 

دارد.
و  خوار  صنف  اتحادیه  که  کرد  پیشنهاد  وی 
قیمت  با  مرغ  تخم  توزیع  در  نیز  مشهد  بارفروشان 
کارگروه  موافقت  مورد  که  شود  کار  وارد  مصوب 

تنظیم بازار استان قرار گرفت.

پیگیری جذب سهمیه بیشتر روغن برای 
خراسان رضوی 

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
ــوی نــیــز در  ــ خـــراســـان رض
ــت: ۲  ــفـ ــت گـ ــس ــش ــن ن ــ ایـ
سهمیه  تــن   ۴۰۰ و  هـــزار 
محل  از  ــان  ــتـ اسـ ــن  ــ روغـ
کشور  ــازار  بـ تنظیم  ســتــاد 
به  اخـــتـــصـــاص  حــــال  در 
بر  عـــالوه  و  ــان اســـت  ــت اس
از  مــجــدانــه ای  پیگیری  آن 
جذب  برای  مختلف  مبادی 

سهمیه های بیشتر در استان در حال انجام است.
پیگیریهای  نیز  تاکنون  افزود:  اشرفی  مرتضی 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  طریق  از  زیادی 
سهمیه  جذب  برای  صنعت  سازمان  و  استانداری 

فروشگاه های  بازار،  تنظیم  ستاد  طریق  از  روغن 
روغن  کمبود  رفع  برای  تعاون  اتاق  و  زنجیره ای 

انجام گرفته است.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
کنونی  وضعیت  گفت:  نشست  این  در  نیز  رضوی 
تامین روغن در بخشهای صنفی، صنعتی و خانوار 
شود  می  مربوط  ملی  سطح  در  آن  مشکالت  به 
این  رفع  برای  تالش  حال  در  مرتبط  مسووالن  که 

مشکالت هستند.
ــا مـــس فـــروش  ــدرض ــم ــح م
روغن  تامین  ــرای  ب افـــزود: 
رضوی  خراسان  نیاز  مــورد 
ــه  ــادی ــح ــا ات ــی بـ ــراتـ ــذاکـ مـ
ــای  ــاه ه ــگ ــروش کـــشـــوری ف
زنجیره ای به ویژه با مدیران 
کوروش  افق  فروشگاه های 
هر  به  دادند  مساعدت  قول  که  گرفت  انجام  رفاه  و 
و  داشت  نیاز  روغن  به  رضوی  خراسان  که  میزانی 
در حد مقدورات خود، در فروشگاه های مربوطه در 

استان عرضه کنند.
وی اضافه کرد: پیگیریهایی از طریق انجمن روغن 
ایران و مذاکراتی نیز با شرکت توسعه صنایع بهشهر 
انجام شد تا سهمیه ای از روغن را به خراسان رضوی 
تولید  کارخانجات  به  همچنین  دهند،  اختصاص 
استان  درخواستی  میزان  استان  از  خارج  روغن 
اعالم شد که امیدواریم بتوان مقادیر درخواستی را 

از منابع مزبور جذب کنیم.
صنعت،  سازمان  داخلی  بازرگانی  اداره  رئیس 
معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست 
تنظیم  ستاد  از  استان  روغن  سهمیه  آخرین  گفت: 
بازار کشور مربوط به دوم دی ماه امسال به میزان 
۲ هزار و ۴۰۰ تن بوده که هنوز به طور کامل جذب 
استان نشده است و در حال حاضر نیز هزار و ۱۰۰ 
تن سهمیه بخش صنفی از روغن با مصوبه کارگروه 
بخشی  و  خانوار  بین  در  بخشی  استان  بازار  تنظیم 

نیز در بین صنوف در حال توزیع است.
حمیدرضا رجوعی افزود: از محل ۴۵۰ تن سهمیه 
نخست بخش صنف خراسان رضوی، صنف قنادان 
مشهد ۲۰۹ تن را جذب کردند و باقی این سهمیه 

در شهرستانها در حال توزیع است،
وی اضافه کرد: هم اینک روغن بازار مشهد از محل 
سهمیه روغن بخش صنفی در حال تامین است که 
اما  ادامه داد  این روال  به  آینده می توان  تا ۲۰ روز 
لحاظ  به  رضوی  خراسان  شهرستانهای  وضعیت 

تامین روغن چندان مطلوب نیست.
صنعت،  سازمان  داخلی  بازرگانی  اداره  رئیس 
تامین  روند  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
ناهمگونی  وضعیت  نیز  استان  صنعت  بخش  روغن 
به  موفق  بزرگ  تولیدی  واحدهای  از  بعضی  دارد، 
جذب روغن شده اند اما واحدهای تولیدی کوچکتر 

در این زمینه ناموفق بوده اند.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست 
گفت: با پیگیری معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری و همکاری اتاق تعاون کشور، ۵۰۰ تن 
روغن خوراکی برای توزیع در فروشگاه های تعاونی 
مصرف کارمندی و کارگری استان اختصاص یافت 
و  استان  وارد  تن   ۱۴۰ میزان  این  از  تاکنون  که 
به  حمل  مسیر  در  باقیمانده  تن   ۷۰ و  شده  توزیع 

استان است.
ــن مــجــتــبــوی  ــی ــس ــد ح ــی س
افـــــــزود: فــروشــگــاه هــای 
مـــصـــرف فـــرهـــنـــگـــیـــان و 
مصرف کارکنان دولت ۱۸ 
رضوی  خراسان  شهرستان 
با  روغـــن  ــع  ــوزی ت حـــال  در 

قیمت مصوب هستند.
جهاد  سازمان  رئیس 
بر  نشست  این  در  نیز  رضوی  خراسان  کشاورزی 
و تصفیه روغن  فعال سازی واحدهای روغن کشی 
بلندمدت  برنامه  باید در  و گفت:  تاکید کرد  استان 
دانه های  که  کرد  برنامه ریزی  نحوی  به  استان 
تصفیه  و  کشی  روغن  واحدهای  نیاز  مورد  روغنی 
را  نیاز  مورد  روغن  محل،  این  از  و  استان  روغن 
تولید و توزیع و نهاده دامی برای حوزه دام و طیور 

را تامین کرد.
شرکتهای  است  ضروری  افزود:  اورانی  محمدرضا 
می توانند  که  رضوی  خراسان  در  واردکننده 
کشور  وارد  را  استان  نیاز  مورد  روغنی  دانه های 
معرفی  تجارت  و  معدن  صنعت  وزارت  به  کنند، 
شرکتهای  برای  العملکاری  حق  جای  به  تا  شوند 
تهران، ثبت سفارش برای واردات دانه های روغنی 
نیاز  مورد  روغنی  دانه های  کننده  تامین  و  انجام  را 

استان گردند.

کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار
صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست 
بازار  در  مرغ  گوشت  کیلوگرم  هر  قیمت  گفت: 
کاهش  درصد   ۱۸.۴ اخیر  ماهه  یک  طی  استان 
قیمت  از  کمتر  به  و  یافته 
بازار  تنظیم  طرح  مصوب 

رسیده است.
علی غفوری مقدم افزود: هم 
گوشت  کیلوگرم  هر  اینک 
هزار   ۲۰۰ قیمت  به  مرغ 
عرضه  استان  بازار  در  ریال 
می شود در حالی که قیمت 
ریال  هزار   ۲۰۴ آن  مصوب 
است. وی اضافه کرد: هم اینک قیمت گوشت گرم 
نیز  از میانگین کشوری آن  مرغ در خراسان رضوی 

کمتر است.
صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 

تنظیم بازار
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بازار  تنظیم  به مصوبه قبلی کارگروه  و تجارت خراسان رضوی  معدن 
خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: با توجه به مصوبات اخیر کارگروه 
تنظیم بازار کشور در خصوص جلوگیری از هر گونه محدودیت در ورود 
و خروج کاالهای اساسی و با عنایت به مصوبات قبلی کارگروه تنظیم 
زنده  دام  خروج  در  محدودیتها  برخی  ایجاد  خصوص  در  استان  بازار 
و گوشت، از این پس تمامی ممنوعیت های قبلی مبنی بر خروج دام 
زنده استان و مرغ زنده و گوشت قرمز و مرغ از استان تا اطالع ثانوی 

لغو شده است.
نشست  این  در  نیز  رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
شرکت  همکاری  با  است  الزم  مرغ  گوشت  قیمت  کنترل  گفت:برای 
پشتیبانی امور دام، برای ذخیره سازی حداقل چهار هزار تن گوشت 
مرغ اقدام کرد تا با کاهش احتمالی جوجه ریزی در تامین گوشت مرغ 

دچار مشکل نشویم.
میزان  به  بانکی  تسهیالت  که  صورتی  در  افزود:  اورانی  محمدرضا 
۸۰۰ میلیارد ریال در اختیار ۶ زنجیره تولید مرغ در خراسان رضوی 
تولیدی  از  بخشی  شود  تامین  واحدها  این  نقدینگی  و  گیرد  قرار 
در  مصوب  قیمت  با  الزم  زمان  در  تا  شود  می  ذخیره  آنها  مرغ  گوشت 
خدمات  و  کاال  بر  نظارت  مسوول  کارشناس  شود.  عرضه  استان  بازار 
نشست  این  در  نیز  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
گفت: مقایسه ۱۸ قلم کاال در گروه مواد غذایی در ۱۳ دی ماه با ۱۳ 
موز،  مایع،  روغن  قیمت  که  می دهد  نشان  استان  در  امسال  آذرماه 
روغن نباتی، شکر، خرما و برنج هندی بین ۳۳ تا پنج درصد افزایش 
برنج  لوبیا،  افزود: در مقابل قیمت نخود،  داشته است. عباس اخوان 
ایرانی، رب گوجه فرنگی در مدت مزبور تغییر قیمتی نداشته و قیمت 
لپه، برنج پاکستانی، عدس، پیاز زرد، سیب زمینی، لوبیا قرمز، چای 

گلستان و گوجه فرنگی کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: قیمت نهاده های دامی به جز گندم و جو طی یک ماه 
لبنی  مواد  قیمت  و  یافته  کاهش  درصد   ۴۲ تا   ۶ بین  استان  در  اخیر 

مانند شیر، کره و پنیر در این مدت تغییری نکرده است.
بر کاال و خدمات سازمان صنعت، معدن و  کارشناس مسوول نظارت 
گروه  در  کاال  قلم  هفت  قیمت  مقایسه  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت 
مواد پروتئینی در ۱۳ دی ماه با ۱۳ آذرماه در خراسان رضوی نشان 
می دهد که قیمت تخم مرغ و جوجه یک روزه گوشتی بین ۱۲ تا ۲۷ 
درصد افزایش داشته اما بهای گوشت قرمز و گوشت مرغ روند کاهشی 
یافته است. اخوان افزود: مقایسه قیمت ۱۳ قلم کاال در گروه مصالح 
ساختمانی طی یک ماه اخیر نشان می دهد که به جز شن و آجر قیمت 
روغن  و  نبشی  تیرآهن،  گچ،  فوالدی،  پروفیل  میلگرد،  سیمان،  انواع 

موتور در خراسان رضوی افزایش داشته است

توزیع شکر و روغن دولتی از طریق سامانه اتاق اصناف مشهد
تنظیم  طرح  روغن  و  شکر  اینک  هم  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
به  اتاق  این  بازار  تنظیم  طرح  کاالهای  توزیع  سامانه  طریق  از  بازار 

صورت عادالنه بین متقاضیان در این شهر در حال توزیع است.
دی  از  مشهد  اصناف  اتاق  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  بنانژاد  محمود 
یارانه  و مشمول  توزیع عادالنه کاالهای اساسی  به منظور  امسال  ماه 
که  کرد  طراحی  را  بازار  تنظیم  طرح  کاالهای  توزیع  سامانه   دولتی، 

مورد تایید کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی قرار گرفت.
وی ادامه داد: تاکنون ۷۹۱ واحد صنفی در حوزه های مختلف، ۳۵ 
سامانه  این  در  انبار   ۱۴ زنجیره ای،  فروشگاه   ۱۲ تعاونی،  شرکت 
ثبت شده و ثبت ۲۸ قلم از کاالهای اساسی در آن تعریف شده است، 
و  هزار   ۲۶ شکر  توزیع  حوزه  در  تاکنون  امسال  ماه  دی  از  همچنین 

۷۶۲ کد ملی و در حوزه توزیع روغن ۱۰۲ هزار و ۶۶۴ کد ملی به ثبت 
رسیده است. رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: در این سامانه واحدهای 
فروشگاه های  مباشر،  و  فروش  عمده  فروش،  خرده  از  اعم  صنفی 
کاال  توزیع  شبکه های  همه  و  انبارها  مصرف،  تعاونی های  زنجیره ای، 
عضو هستند و کاالهای اساسی در صورت ارایه کد ملی فرد و ثبت آن 

در سامانه، به متقاضی با قیمت مصوب عرضه می شود.
برای  دلیلی  را  اصناف  توسط  بهداشتی  پروتکلهای  رعایت  وی 
افزایش هزینه های جانبی آنها دانست و افزود: هرچند تامین ماسک 
این  با  اما  است  داشته  هزینه  صنوف  برای  شوینده  مواد  و  دستکش  و 
حال رعایت بهداشت در صنوف نسبت به گذشته بسیار بهتر شده به 
طوری که هم اینک گرفتن پول نقد در نانوایی های مشهد به حداقل 

رسیده است.
عوامل  و  ارز  نرخ  افزایش  براثر  گذشته  سال  دو  طی  داد:  ادامه  بنانژاد 
برخی  دولتی  ارز  نیز  مقطعی  در  یافت،  افزایش  کاالها  قیمت  دیگر 
قیمت  در  موضوع  این  که  شد  نیمایی  ارز  به  تبدیل  وارداتی  کاالهای 
کاالها تاثیرگذار بود و از آنجا که بازار ویترین قیمت کاالها است، مردم 
اصناف را مقصر گرانی ها دانستند. وی گفت: هرچند نمی توان تخلفات 
برخی واحدهای صنفی در گران فروشی و تخلفات مشابه را انکار کرد 
از ارز و  اما قیمت یک کاال برآیند نرخ نهاده های موثر در تولید آن اعم 
با بیان اینکه نظام  هزینه های جانبی است. رئیس اتاق اصناف مشهد 
تعرفه ای برای واردات و صادرات کاال نیازمند بازنگری است افزود: به 
عنوان مثال هم اینک واردات رایانه دست دوم به کشور ممنوع است در 
حالی که می توان با توجه به شرایط ارزی حاکم بر کشور، رایانه دست 
دوم یکسال کارکرده را وارد کشور نمود. وی ادامه داد: در صورتی که 
تعریف  کشور  در  کاال  صادرات  و  واردات  برای  درستی  تعرفه ای  نظام 

شود، کمک بزرگی به تولید خواهد شد.
کار  دشواری  به  اشاره  با  نیز  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
بازرسی در شرایط کرونایی گفت: کرونا همه فعالیتهای اقتصادی را 
مسائل  حوزه  در  بویژه  جدید  وظایف  سری  یک  و  داد  قرار  تاثیر  تحت 
برای  بهداشتی  پروتکلهای  رعایت  به  مربوط 

نهادهای نظارتی تعریف شد.
پایانی  ایام  به  که  اکنون  هم  افزود:  دلداری  امیر 
برنامه  نمی توان  هنوز  می شویم،  نزدیک  سال 
مشخصی برای طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال و 
عید نوروز در خراسان رضوی تعریف کرد زیرا ستاد 
حضور  وضعیت  خصوص  در  کرونا  با  مقابله  ملی 
کرونا  شیوع  میزان  و  استان  در  مسافران  و  زائران 
و خطرات ناشی از آن در ایام عید نوروز اظهار نظر 
ایام  ویژه  نظارت  حال  این  با  است،  نکرده  قطعی 
پایانی سال برای بخش مجاوران با افزایش نظارت 
بر مراکز خرید و کنترل درج قیمت و صدور فاکتور 

آغاز شده است. 
یا  محدودیت  و  کرونا  شیوع  پی  در  داد:  ادامه  وی 
تا  آبان   ۲۰ از  مشهد  در  صنوف  فعالیت  ممنوعیت 
۱۴ بهمن ماه ۷۸۵ گشت مشترک با اداره اماکن 
و مرکز بهداشت در این شهر انجام گرفته که منجر 
به ۳۲۱ هزار بازرسی از واحدهای صنفی در موارد 
رعایت پروتکلهای بهداشتی و حفظ فاصله گذاری 
کتبی،  اخطار   ۲۰۸ و  هزار   ۲ صدور  هوشمند، 
تنظیم ۷۳۵ فرم جریمه و پلمب هزار و ۷۹۱ واحد 

صنفی شده است

مدیر بازرسی و 
نظارت بر اصناف 

مشهد: کرونا 
همه فعالیتهای 

اقتصادی را 
تحت تاثیر قرار 
داد و یک سری 

وظایف جدید 
بویژه در حوزه 

مسائل مربوط به 
رعایت پروتکلهای 

بهداشتی برای 
نهادهای نظارتی 

«تعریف شد

«
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خراسان  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
ی  سامانه  اندازی  راه  به  اشاره  ضمن  رضوی 
تنظیم بازار اظهار داشت: دولت در تأمین بعضی 
مرجع،  ارز  مردم،  روزمره  و  اساسی  کاالهای 
تخصیص، تا این کاالها با قیمت مناسب و ارزان به 
دست مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر 
جامعه برسد، اما متأسفانه در این بین گاهی این 
شبکه  در  و  خارج  توزیع  اصلی  زنجیره  از  کاالها 
غیر رسمی توسط افراد سودجو با قیمت های باال 

عرضه می گردیدند. 
در  جهت  همین  به  افزود:  ادامه  در  دلداری  امیر 
جلسات مختلف کلیه ی مسئوالن و دستگاههای 
و  نموده  نگرانی  اظهار  موضوع  این  از  نظارتی 
دربین  را  کاالها  این  هدفمند  توزیع  درخواست 
اقشار مختلف مردم با اولویت مناطق کم برخوردار 
شبکه  ظرفیت  از  استفاده  با  و  شهر  ی  حاشیه  و 

صنفی درخواست نمودند. 
صورت  های  بررسی  طی  کرد:  خاطرنشان  وی 
گرفته توسط اتاق اصناف و با استفاده از تجربیات 
گذشته در توزیع کاالهای اساسی در سطح شهر 
ای  سامانه  گردید،  مقرر  امین،  کاسبان  توسط 
از  توزیع  های  شبکه  ی  کلیه  که  گردد  طراحی 
جمله شبکه صنفی، تعاونی های مصرف کارگری 
و  ای  زنجیره  فروشگاههای  دولت،  کارمندان  و 
... در آن تعریف و به صورت هدفمند کاالها را به 

مردم عرضه نمایند. 
از  بعد  بازار  تنظیم  سامانه  کرد:  تصریح  دلداری 
مدتی طراحی و در دی ماه ۹۹ در کارگروه تنظیم 

الزم  توضیحات  از  پس  و  رونمایی  استان  بازار 
رئیس اتاق اصناف مشهد، توسط اعضاء کارگروه 
بازار  تنظیم  توزیع شکر  تأیید و مصوب شد که در 
در شهرستان مشهد و توزیع کلیه کاالهای اساسی 

در شهرستانهای گناباد شروع به کار نماید.
افزود:  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
کارشناسان  با  هماهنگی  جلسات  کلیه  بالفاصله 
رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
سامانه  در  مشخص،  توزیع  ی  زنجیره  برگزار، 
بارگذاری و بالفاصله توزیع شکر در سطح صنوف 
مرتبط آغاز گردید، ضمن اینکه در ادامه با اضافه 
تنظیم  هندی  برنج  و  خوراکی  روغن  قند،  شدن 
بازار، سامانه به روز و تکمیل شد که طی روزهای 
توسط  نیز  نوروزی  طرح  میوه  توزیع  فرآیند  آینده 

این سامانه صورت خواهد پذیرفت. 
امیر دلداری یادآور شد: وضعیت واحدهای صنفی 
توسط  سامانه  در  نام  ثبت  از  پس  کننده  توزیع 
اتحادیه مربوطه بررسی و در صورتی که مورد تأیید 
سپس  و  فعال  سامانه  در  آنها  کاربری  گیرد،  قرار 
سفارش   ، مخصوص  کاربری  پنل  در  توانند  می 
کاال را ثبت نمایند، سپس سفارش مربوطه توسط 
کاربر سامانه بررسی و در صورت تأیید برای انبار 
مربوطه ارسال می گردد و متصدی واحد صنفی 
با مراجعه به انبار، کاالی مورد نظر را جهت توزیع 

دریافت می نماید. 
شده  ذکر  عملیات  تمامی  داشت:  بیان  وی 
صنفی  واحد  پنل  در  شفاف  کامال"  صورت  به 
رصد  قابل  صنفی  فرد  توسط  و  ثبت  کننده  توزیع 

اساسی  کاالهای  که  سامانه  این  در  باشد،  می 
بارگذاری و تعریف شده اند، میزان سرانه مصرف 
در  و  تعریف  مشخص  زمان  مدت   برای  فرد  هر 
تا سقف  به خرید  این مدت شهروندان فقط مجاز 
بود،  خواهند  فروشگاه  یک  از  شده  تعیین  سرانه 
در  توزیع  عامل  به  مراجعه  از  پس  که  طوری  به 
ثبت  سامانه  در   ) ملی  کد   ( فرد  مشخصات  ابتدا 
و در صورتی که کاال از عامل فروش دیگر دریافت 
غیر  در  شده،  صادر  فروش  اجازه  باشد،  نگردیده 
اینصورت اخطار دریافت کاال توسط سامانه نشان 

داده می شود.
دلداری گفت: میزان دریافتی کاال توسط هر واحد 
ثبت  از  پس  و  ثبت  شخصی  پنل  در  کننده  توزیع 
واحد  موجودی  از  کنندگان  مصرف  مشخصات 
اتمام سهمیه، امکان مجدد  از  صنفی کسر و پس 
پذیر  امکان  کننده  توزیع  واحد  برای  درخواست 
می شود و الزم به یادآوری است تمام رکوردهای 
کدملی  واحد صنفی دقیقا رصد و در صورتی که 
باشد،  شده  توزیع  صحیح  و  دقیق  صورت  به  کاال 

درخواست مجدد واحد صنفی تأیید می گردد. 
در  گفت:  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
در  را  انتظارات  توانسته  سامانه  که  حاضر  حال 
نماید  برآورده  کاالها  مشخص  و  هدفمند  توزیع 
شهرستان  سایر  در  دهد،  کاهش  را  ها  نگرانی  و 
های استان نیز طی روزهای آینده مورد              بهره 
به  کاال  تا  گرفت  خواهد  قرار  استفاده  و  برداری 
جامعه  و  توزیع  استان  کل  در  هوشمند  صورت 

هدف از آن بهره مند گردد. 

 سامانه تنظیم بازار 
 اتاق اصناف مشهد 

راه اندازی شد
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با توجه به شرایط فعلی بازار  که با کسادی 
فروش و تورم ناشی از افزایش قیمت ها 
به علت رکود تولید و تحریم مواد اولیه و 
افزایش قیمت ارز مورد نیاز محصوالت، 
آب  از  اعم  های خدمات  هزینه  افزایش 
پژوهش های  و... مواجه هستیم،  برق  و 
در  بازار  مختلف  عرصه  در  دانشگاهی 
دوران رکود، نشان می دهد که مؤسسات 
را  تبلیغاتشان  بودجه  که  واحدهائی  و 
بیش  تا  فروش خود  در  بخشیدند  بهبود 
و  مؤسسات  از  تر  موفق   ،1/  200 از 

واحدهائی بودند که این بخش از بودجه 
شان را قطع کردند یا کاهش دادند. برتری 
هم  رکود  از  بعد  دوران  در  واحدها  این 

عمدتًا ادامه داشته است.
هرگونه فعالیت اقتصادی در بستری از زمان 
انجام می شود، گاه زمان رونق، گاه زمان 
رکود، طبیعت اقتصاد است. مهم این است 
که بتوانید در هر زمان، بهترین عملکرد را 
بسیار  راههای  جدید  درس  باشید.  داشته 
در  درآمدزائی  و  کسب  و  کار  برای  مهم 

دوران رکود را پیشنهاد می کند.

کسب و کار

●    

عبدا... افشاری صالح
دبیر  اتاق اصناف مشهد

 راههای بسیار مهم برای کسب و کار 
و درآمدزائی در دوران رکود
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باید  رکود،  دوران  در 
از  قبل  فعالیت،  استراتژی 
هرچیز »بقاء« باشد و نه سود 
واقعیت  این  تا   » حداکثری   «
را نپذیرید، نخواهید توانست 
دوران  در  مناسبی  زیست 
در  پس  باشید،  داشته  رکود 
را  تان   استراتژی  اول  گام 

واقع بینانه تعریف کنید. 

و  محصوالت  سبد  در  تنوع 
ارزانتر  محصوالت  گنجاندن 
در آن، مثال اگر صاحب سوپر 
مارکت می باشید، ماکارونی یا 
اگر  بیاورید،  ارزانتر هم  رب 
درس  جای  به  هستید  معلم 
را  نفر   ۵ نفره،  یک  خصوصی 
متقاضیان  هزینه  تا  بپذیرید 

پایین بیاید.
کسب  هر  در  است  بدیهی 
و  ارزان  مفهوم  کاری  و 
مثال  است.  متفاوت  گران 
های  اتومبیل  فروشنده  اگر 
هستید،  الکچری  و  لوکس 
هم  را  ارزانتر  های  اتومبیل 

عرضه کنید.

در دوران رکود، مردم بیش از 
آنکه به ظاهر و بسته بندی های 
شکیل توجه کنند، به قیمت ها 
و مقایسه آن با موجودی کارت 
کنند،  می  توجه  شان  بانکی 
هستید  کننده  تولید  اگر  لذا 
با کاستن از هزینه های بسته 
را  شده  تمام  قیمت  بندی، 

پائین بیاورید.

بررسی کنید چگونه می توان 
از فضای مجازی برای توسعه 
این  کرد،  استفاده  فروش 

نکته بسیار مهم است.

دوران  در  مدیران  از  بسیاری 
کنند  می  که  کاری  اولین  رکود 
تبلیغات  بودجه  کاهش  یا  قطع 
است، تحقیقات دانشگاهی مبین 
در  که  واحدهائی  که  است  آن 

دوران رکود بودجه تبلیغاتشان 
 2۵۰ تا  بخشیدند  بهبود  را 
واحدهایی  از  تر  موفق  درصد 
را  تبلیغاتشان  بودجه  که  بودند 

قطع یا کاهش دادند.

کیفیت  کاهش  فکر  به  هرگز 
قیمت  آوردن  پایین  جهت  به 
برند  تصمیم،  این  نباشید. 
می  نابود  را  فروشگاهتان 
کند حتی اگر دوران رکود را 
از  شما  به  اعتماد  بگذرانید، 

بین رفته است.

اگر  بخواهید  تان  پرسنل  از 
برای  ای  خالقانه  پیشنهاد 
کاهش  و  وضعیت  بهبود 
در  شما  با  دارند  ها  هزینه 
میان بگذارند، برای پیشنهاد 
عملی، پاداش مناسب در نظر 

بگیرید.

واقع  را  کسبی  واحد  هزینه 
و  بررسی  مجددًا  و  بینانه 
تا ببینید کدام  ارزیابی کنید 
قطع  توان  می  را  ها  هزینه 
کرده یا کاهش داد، مدیریت 
بیشتر  مراتب  به  ها  هزینه 
ارزش  درآمدها  افزایش  از 
این  در  وسواس  با  دارد، 

زمینه اقدام کنید. 

در  کارها  و  کسب  مشتریان 
خریدشان  معموال  رکود  دوران 
آن  بلکه  کنند،  نمی  متوقف  را 
بنابراین  کنند.  می  محدود  را 
می  قبل  از  تر  سخت  فروش 
خود  وضعیتی،  چنین  در  شود، 
مشتریان  های  محدودیت  با  را 
رسانی  خدمت  با  و  دهید  وفق 
بیشتر به آنها وفاداری شان را 

حفظ کنید، در غیر اینصورت به 
سمت رقبا خواهند رفت.

تخفیف  ارائه  مانند:  کارهائی 
های مناسب و حتی دراز مدت ) 
به جای کاهش قیمت ( ، فروش 
اقساطی، فروش با جایزه، ارائه 
پیشنهاد جذاب، مانند خرید به 
اندازه n  تومان و دریافت یک 

!  X بسته از کاالی

ارتباط با مشتریان را تقویت کنید، از یک نرم 
یعنی    CRM کنید.  استفاده   CRM افزار 

مدیریت ارتباط با مشتری

جغرافیای  توان  می  آیا  کنید  بررسی  باید 
عرضه فروش کاال یا خدمتتان را گسترده تر 

و وسیع تر نمود؟

شبکه توزیع و فروش و خدمت را بیش از پیش 
مورد حمایت قرار دهید تا  انگیزه بیشتری برای 

توزیع یا فروش محصول شما داشته باشند. 

کسب  و  کار  به  مربوط  دانش 
تان را به روز کنید؛ همچنین 
برندسازی،  بازاریابی،  در 
دانش  کسب   ... و  تبلیغات 
جذابی  های  ایده  حتما  کنید. 
خود  کسب  و  کار  رونق  برای 
از رقبا جلوتر می  یابید و  می 

افتید.

در دوران رکود بسیاری از رقبا 
نیروهای کارآمدشان را از دست 
را  آنها  بتوانید  اگر  و  می دهند 
سرمایه  عمل  این  کنید،  جذب 
گذاری دراز مدت برای فعالیت 
حواس  بایستی  باشد،  می  تان 
شما به اخراجی های کارآمد رقبا 
کلیدی  نیروهای  البته  و  باشد 

تان را حفظ کنید. 
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منابع:  اقتصاد آنالین روزنامه دنیای اقتصاد و مقاالت اساتید اقتصاد
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انسیه سروش

بیماری  شوم  سایه  که  است  سال  یک  به  نزدیک 
کووید-۱۹ بر سر سالمتی مردم کشورمان افتاده 
و عواقب آن دامن گیر سایر حوزه ها نیز شده است. 
صنعت و تولید و به طور کلی اقتصاد از اصلی ترین 
صنعت  لذا  هستند،  کرونا  تاثیر  تحت  رسته های 
دچار  ایام  این  در  صنایع،  سایر  مانند  نیز  کفش 
در  آسیب ها  این  و  است  شده  فراوان  آسیب های 
نوع  و  بیماری  شدت  به  بسته  مختلف  زمان های 

مدیریت آن متغیر است.
هیئت  عضو  و  گانه  بچه  کفش  تولیدکننده  یک 
افزایش  مشهد،  کفاشان  صنف  اتحادیه  مدیره 
بی رویه قیمت مواد اولیه و عدم وجود بازار فروش 
گفت:  و  خواند  کفاشان  صنف  مشکالت  از  را 
شدن  بیکار  از  جلوگیری  برای  اخیر  ماه های  در 
کارگران، تولید انجام شده است اما میزان کمی از 
آن به فروش رفته است، از طرفی به دلیل نوسانات 
و  نیست  اولیه  مواد  قیمت  بر  کنترلی  ارز،  قیمت 
و  می فروشد  می خواهد  که  قیمتی  هر  با  هرکس 
متاسفانه اتحادیه هم به دلیل عدم ثبات قیمت ها 
هم  فروش  طرفی  از  دهد.  انجام  کاری  نمی تواند 
کفش  زمینه  در  مثال  عنوان  به  یافته،  کاهش 
به  درس  کالس های  برگزاری  دلیل  به  گانه،  بچه 
کاهش  کفش  خرید  و  استفاده  مجازی،  صورت 

پیدا کرده است. 

افزایش ساعت محدودیت تردد در ماه های 
پایانی سال

حسین ممتاز کفاش تبیین کرد: یکی از مشکالت 
با آن مواجه هستیم، محدودیت ساعت  اصلی که 
تردد است که منجر به زود تعطیل کردن مغازه ها 
می شود. در این یکی دو ماه پایانی سال که زمان 
محدودیت  ساعت  است،  ما  فروش  برای  مهمی 
تمدید   ۲۴-۲۳ ساعت  تا  و  کند  تغییر  باید  تردد 
فروش  نتوانستند  سال  طول  در  کاسبان  شود. 
شود  فراهم  شرایطی  باید  و  باشند  داشته  خوبی 
که حداقل در این مدت پایانی سال آسیب کمتری 
ببینند چراکه این آسیب به چرخه تولید و کارگران 

نیز منتقل می شود.

تولید بدون فروش 
مشکالت  با  رابطه  در  کفش  فروشندگان  از  یکی 

ردپای خسارات جبران ناپذیر 
در صنعت کفش

در بررسی مشکالت ناشی از تعطیالت کرونایی 
رئیس اتحادیه صنف کفاشان مطرح کرد:

گزارش
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اعمال  واسطه  به  خود  صنف  در  شده  ایجاد 
محدودیت های کرونایی در سخنانی تصریح کرد: 
پایان  عنوان  به   ۱۸ ساعت  زمانی،  بازه  یک  در 
اعالم  اصناف  کاری  ساعت 
است  ساعتی  درست  این  و  شد 

را  بعد  به  آن  از  افراد  که معموال 
و  کفش  نظیر  خریدهایی  برای 
می دهند،  اختصاص  پوشاک  یا 
دسته  این  به  جدی  آسیب  لذا 
طرفی  از  شد.  وارد  اصناف  از 
را  خود  اولیه  مواد  تولیدکنندگان  اینکه  توجه  با 
تاریخ  اولیه  مواد  این  از  برخی  و  بودند  کرده  تهیه 
می کردند  تولید  را  خود  کفش  باید  دارند  مصرف 
اما عمال چون فروش وجود نداشت، ضربه دیگری 

به تولیدکننده وارد شد.
علی اصغر وحدانی بجنوردی ادامه داد: بیشترین 
پایانی سال  به دو ماه  میزان فروش کفش مربوط 
گذشته  سال  در  موقعیت  این  که  است  مهرماه  و 
به  توجه  با  هم  جاری  سال  در  و  رفت  دست  از 
محدودیت هایی که وجود دارد، فروش مثل سابق 

نیست.
وی در ادامه گریزی به فروش آنالین زد و گفت: از 
آنجایی که کفش، کاالیی است که باید از نزدیک 
بسیار  آن  در  آنالین  فروش  شود،  تست  و  دیده 

ضعیف و عمال به صفر رسیده است.
که  عدیده ای  مالی  مشکالت  به  اشاره  با  وحدانی 

خاطرنشان  آمده،  وجود  به  کفاشان  صنف  برای 
حجم  کامل  فروش  که  است  کاالیی  کفش  کرد: 
لذا  است  زمان بر  مغازه دار  توسط  شده  خریداری 
به صورت چکی معامله می شود و در شرایطی که 
چک های  نمی تواند  عمال  ندارد  فروش  مغازه دار، 
خود را در زمان مقرر پرداخت کند. از طرفی، اگر 
فروش در زمان خود صورت نگیرد، به دلیل تغییر 
مد، آن کفش ها مشتری خود را از دست می دهند 

و به فروش نمی رسند.

انتقال مشکالت به مقامات تصمیم گیرنده
باید  اصناف  اتاق  و  اتحادیه  کرد:  عنوان  وی 
مقامات  به  را  اصناف  برای  شده  ایجاد  مشکالت 
بتوانند  که  دهند  اطالع  تصمیم گیرنده  و  باالتر 
کنند.  تصمیم گیری  بهتر  شرایط  کنترل  برای 
را  زیادی  فشار  افتاد،  اتفاق  اخیرا  که  تعطیلی 
می  که  حالی  در  کرد  وارد  کفاشان  صنف  بر 
حضور  و  کنترل  برای  شرایطی  پیش بینی  با  شد 
اتفاق  این  از  مغازه ها،  در  مشتری  محدود  تعداد 

جلوگیری کرد.
مشکالت  سایر  خصوص  در  کفش  فروشنده  این 
مواد  تامین  کرد:  عنوان  مشهد  در  کفاشان  صنف 
و  ارز  تامین  از  ناشی  مشکالت  دلیل  به  اولیه 
نوسانات آن، تولید کفش های ارزان قیمت و بدون 
به  کفش  تولید  افغانی،  کفاشان  توسط  کیفیت 
علم  به روزسانی  عدم  غیرصنعتی،  و  سنتی  شکل 
حوزه  به  مربوط  مشکالت  و  کفش  تولید  حوزه  در 

صادرات از دیگر معضالت این صنف است.

از دست رفتن سه مرحله مهم فروش
تشریح  در  مشهد  کفاشان  صنف  اتحادیه  رئیس 
سال  عید  شب  کرد:  بیان  صنف،  این  مشکالت 
نتوانستند  و  بودند  تعطیل  اصناف  که  گذشته 
دیگر،  طرف  از  کنند،  عرضه  را  خود  تولیدات 
فروشگاه ها هم نتوانستند اجناس خود را به فروش 
از عید هم تعطیل بودند. در  برسانند، مدتی پس 
شهریور ماه هم به علت برگزاری مدارس به صورت 
در  شد.  وارد  صنف  این  به  دیگری  لطمه  مجازی، 
زمستانه  کفش های  فروش  موضوع  نیز  زمستان 
عمال  و  کردیم  برخورد  تعطیلی  به  باز  بود،  مطرح 

سه مرحله مهم در فروش را از دست دادیم.
در  حضور  مدت  در  کرد:  بیان  محمدی  محمد 
کنار  در  که  کردم  را  خود  تالش  تمام  اتحادیه 
مشکالت موجود، اتفاقات مثبتی هم رخ دهد؛ از 
ابتدای سال جاری ۷۲۰ فقره جواز کسب صادر 
و بدهی های گذشته تسویه شده است؛ همچنین 
با همکاری و همراهی دوستان تاکنون توانسته ایم 
از این بحران عبور کنیم. در این مدت حدود ۲۰ 
البته  که  داشتیم  هم  کسب  پروانه  ابطال  مورد 
برای  که  بوده  هم  مواردی  البته  است،  طبیعی 
ابطال پروانه کسب خود اقدام نکرده اند اما دیگر 

فعالیت نمی کنند.
وی در ادامه به توضیح تسهیالت کرونایی پرداخت 
تسهیالت  این  برای  درستی  برنامه ریزی  افزود:  و 
برسد.  اصلی  تولیدکننده  دست  به  که  بود  نشده 
مغازه داری  به  تومان  میلیون   ۶ مبلغ  با  وامی 
داده  دست  از  را  خود  فروش  مهم  مرحله  سه  که 
درصد   ۵۰ اینکه  یا  و  می کند؟  کمکی  چه  است 
بیمه  را  خود  کارگران  تولیدی،  کارگاه های  از 
نکرده اند و نتوانستند از این تسهیالت به درستی 
در  را  بودجه  این  اگر  من،  نظر  به  کنند.  استفاده 
اختیار اتحادیه ها قرار می دادند و با برنامه ریزی و 
تسهیالت  این  صنفی  واحدهای  از  آن ها  شناخت 

را ارائه می دادند، نتیجه بهتری داشت. 
مشهد  کفش  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  نایب 
مشهد،  کفش  پتانسیل  به  توجه  با  کرد:  ابراز 
اما  است  صادرات  برای  ما  برنامه  بیشترین 
متاسفانه حمایتی از آن نمی شود. در حال حاضر 
این  اما  می شود  داده  کفش  افغانستان  کشور  به 
افغانستان  بلکه  از صادرات ما نیست  رفتار ناشی 
در  افغانستان  تالش  به  توجه  با  و  دارد  واردات 
جهت تولید، تا چند سال آینده دیگر از ایران کفش 
تهیه نمی کند؛ آن ها روز به روز رشد می کنند، اما 

ما عمال هیچ پیشرفتی در این صنعت نداریم.
مدت  در  انسانی  نیروهای  تعدیل  درخصوص  وی 
تولیدکنندگان  اکثر  کرد:  اظهار  کرونا،  شیوع 
و  قدیمی  کارگران  امکان  حد  تا  که  کردند  تالش 
واقعا  هم  بابت  این  از  و  کنند  حفظ  را  خود  خبره 

متضرر شدند.

خسارات جبران ناپذیر تعطیالت کرونایی
محدودیت  و  تعطیالت  به  اشاره  با  محمدی 
اتفاق،  این  کرد:  بیان  اخیر،  ماه های  در  تردد 
به  سنگینی  ضربه  و  نداشت  درستی  برنامه ریزی 
کسبه وارد شد. برنامه ریزی باید بر مبنای رعایت 
پروتکل های بهداشتی و نه تعطیلی اصناف باشد. 
نیمه  کرکره های  با  یا  و  بودند  باز  مشاغل  اکثر 
منوط  تنها  تعطیالت  این  و  می کردند  کار  پایین 
بود. هر  و پوشاک شده  به اصنافی چون کفاشان 
فروشگاه ما در مدت ۲۱ روز تعطیلی حدودا ۶۰ 
میلیون تومان متضرر شد و نتوانستند کفش های 
زمستانه که معموال در ماه های آذر و دی به فروش 
می رود را بفروشند. در حال حاضر نیز با احتیاط 
مجددا  اگر  نشوند.  زیان  دچار  تا  می کنند  خرید 
شود،  گرفته  نظر  در  اصناف  برای  تعطیالتی 
کامل  طور  به  ما  تولیدکنندگان  از  نیمی  احتماال 

تعطیل شوند.
مسئولین  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
به  اگر  کنند،  اعتماد  جوانان  به  که  می خواهم 
دارند  را  قابلیت  این  شود  داده  فرصت  جوانان 
نیز  بلکه در دیگر صنایع  تنها صنعت کفش  نه  که 

قدم های بزرگ و موثری بردارند. 

علی اصغر وحدانی بجنوردی: »
بیشترین میزان فروش 
کفش مربوط به دو ماه 

پایانی سال و مهرماه است 
که این موقعیت در سال 

گذشته از دست رفت و در 
سال جاری هم با توجه به 
محدودیت هایی که وجود 

دارد، فروش مثل سابق 
نیست.  از آنجایی که کفش، 

کاالیی است که باید از نزدیک 
دیده و تست شود، فروش 

آنالین در آن بسیار ضعیف و 
«عمال به صفر رسیده است
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انسیه سروش

از دیرباز تاکنون نان یکی از اصلی ترین مواد غذایی 
مردم در هر ردیف و قشری از جامعه بوده است که 
بسته به فرهنگ غذایی و یا طبقه اجتماعی میزان و نوع استفاده از آن 
متفاوت است. آنچه که بر درجه اهمیت این مهم، می افزاید تغییراتی 
همچون تورم، افزایش قیمت مواد اولیه، کوچک تر شدن سفره مردم 
که استفاده بیشتر از این ماده غذایی را به همراه دارد و حتی پاندمی 
با خود به همراه  را  کرونا که معضالت بهداشتی و هزینه های جدید 
آورده است؛ از همین رو به گفت وگو با فعالین این حوزه پرداختیم تا 

این بار از دریچه آن ها به مشکالت این صنف نگاه کنیم. 

دعای خیر مردم تنها دلخوشی نانوایان است
می کند،  فعالیت  شغل  این  در  است  سال   ۳۵ که  رضوانی  اکبر 
بزرگ ترین و مهم ترین مشکل نانوایان را عدم اعالم به موقع نرخ نان 
نانوا،  و  این، وقتی کارگر  بر  ادامه داد: عالوه  و  توسط دولت خواند 
حقوق مکفی را نداشته باشد، انگیزه خود را از دست می دهد؛ تنها 
می کنیم،  کار  ادامه  به  تشویق  هم  را  کارگر  آن  با  که  ما  دلخوشی 
دعای خیر مردم بر سر سفره هایشان است. گاهی کارفرمایان مبلغی 
کارگران  تا  می کنند  پرداخت  او  به  را  کارگر  اصلی  حقوق  از  بیشتر 

بتوانند امرار معاش کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نان، قوت اصلی مردم است به آن ها 
نان  نرخ  داشتن  نگه  ثابت  متقاضی  که  می دهیم  حق  هم  دولت  و 
باشند، اما کارگران نانوایی هم حق دارند چراکه به دلیل درگیری 

نرخ گذاری به موقع 
در تنور نانوایی ها

گزارش

 صنف نانوایان مشهد 
از مشکالت خود می گویند:
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کامل در نانوایی نمی توانند برای امرار معاش خود، شغل دیگری را 
هم داشته باشند.

و  کارگر  سر  بر  پتکی  حرف ها،  از  برخی  گاهی  کرد:  ابراز  رضوانی 
واسطه  به  آمده  وجود  به  شرایط  خاطر  به  است؛  نانوایی  کارفرمای 
نانوایی  کادر  به  نفر  یک  بهداشت،  بیشتر  رعایت  و  کرونا  ویروس 
به  گاهی  است.  شده  اضافه  کشیدن  کارت  و  پول  دریافت  جهت 
و  بگیرد  را  پول  انبر  با  می کند  فراموش  متصدی  خستگی،  دلیل 
را  خود  دست  و  می شود  متوجه  بالفاصله  اما  می زند،  دست  آن  به 
ضدعفونی می کند اما بی درنگ با اعتراض مشتریان مواجه می شود 

که این موضوع سبب تنش می شود. 
آرد  از  آن ها  کم  سهمیه  را  آزادپز  نانوایان  مشکالت  از  یکی  وی 
از ده کیسه آرد اصال  نیمه یارانه ای دانست و بیان کرد: پخت کمتر 
به صرفه نیست و نمی تواند پاسخگوی هزینه های یک واحد نانوایی 
چندانی  تفاوت  یارانه ای  آرد  با  آزاد  آرد  قیمت  گذشته،  در  باشد. 
نداشت اما اکنون، این اختالف بسیار زیاد است و نانوا نمی تواند آن 
را تهیه کند و از طرفی نان را هم با قیمت مصوب دولتی ارائه دهد. 
در همین شرایط و با استفاده از آرد نیمه یارانه ای، باز هم دچار ضرر 
می شوند چه برسد به اینکه از آرد آزاد استفاده کنند. از قیمتی که 
برای نان در نظر گرفته می شود، ۲۰ درصد آن مربوط به هزینه آرد 
است و مابقی آن مربوط به هزینه های جاری اعم از دستمزد کارگر، 
و  هستیم  دولتی  آرد  این  امانت دار  ما  است.  و..  مصرفی  گاز  بیمه، 
وظیفه داریم که نان باکیفیت در اختیار مردم قرار دهیم، به طوریکه 

از لحاظ، بهداشتی، اخالقی و کیفی، مردم رضایت داشته باشند.

آرد از شبکه دولتی خارج شود
کاهش  گذشته  به  نسبت  آرد  کیفیت  اینکه  با  خبازی،  متصدی  این 
داشته است، عنوان کرد: درصد افزودن آرد خارجی به آرد کاهش 
به همراه داشته است.  را  امر کاهش کیفیت آن  پیدا کرده و همین 
رانت خواری  و  رانت  باشد،  جیره بندی  و  نرخی  دو  آرد  که  زمانی  تا 
زیاد  است و مشکالت این صنف هم وجود دارد. در صورتی که آرد 
از شبکه دولتی خارج و به صورت آزاد فروخته شود، کیفیت آن باال 
رفته و توزیع خارج از شبکه نیز منتفی می شود. در این صورت، نانوا 
هم می تواند با تهیه آرد با کیفیت، نان باکیفیتی را پخته و با نرخ قابل 

قبول و برطبق آنالیز هزینه ها، به مردم ارائه دهد. 
افزایش  یکبار  فقط   ۹۸ سال  تا   ۹۳ سال  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  داشته ایم،  درصد  ده  میزان  به  و  نان  نرخ  قیمت 
کدامیک از کارگران و کارمندان در این سالها به این میزان افزایش 
است،  بوده  نانوایی  او  شغل  ابتدا  از  که  کارگری  داشته اند؟  حقوق 
نمی تواند صرف این درآمد، حتی یک ماشین معمولی برای خود و 
خانواده اش تهیه کند. در طی مدت یک سال، نرخ خمیرمایه دوبار 
افزایش قیمت داشته و دولت نتوانسته این نرخ را حتی برای مدت 

یک سال ثابت نگه دارد. 
رضوانی خاطرنشان کرد: ما هم از همین مردم هستیم، از مسئولین 
حداقل،  باشند،  کارگران  و  نانوایان  فکر  به  هم  کمی  خواهشمندم 
میزان تورم ساالنه که خودشان آن را اعالم می کنند را بر قیمت نان 
با  اعمال کنند. این گونه کارگران هم دلسرد نمی شوند و قطعا نان 
کیفیت باالتری ارائه می شود. ثابت نگه داشتن قیمت نان برخالف 

افزایش  نانوایی  هیچ  نانواست.  و  دولت  مردم،  ضرر  به  اقالم،  سایر 
است،  مردم  فکر  به  که  دولت  اما  نمی خواهد  را  نان  قیمت  بی رویه 
بهتر است این یارانه را از جیب نانوا ندهد؛ دولت می تواند با کاهش 
بقیه  و  خمیرمایه  و  آرد  قیمت  کاهش  نانوایان،  مصرفی  گاز  تعرفه 
موارد به پایین نگه داشتن قیمت نان کمک کند. از شهریور ماه آنالیز 
قیمت نان به دولت ارائه شده ، حتی ما عنوان کردیم که اگرهر آیتم 
این آنالیز مشکل دارد، توضیح آن ارائه می شود اما تاکنون تغییری 

رخ نداده است.

نرخ گذاری برای نانوایی های آزادپز
را  صنف  این  مشکل  بیشترین  مقدم  جابری  حسنعلی  همچنین، 
اعالم  علی رغم  سال،  هر  ابتدای  در  کرد:  بیان  و  خواند  نرخ گذاری 
رئیس  عنوان  به  من  نمی شود.  اعالم  نان  نرخ  جدید،  قیمت های 
که  می کشم  خجالت  نانوایان  از  مشهد،  نانوایان  اتحادیه  بازرسی 
چرا  که  دهیم  قرارشان  بازخواست  مورد  و  کرده  مراجعه  آن ها  به 
کم فروشی می کنی و او پاسخ می دهد که من چاره ای ندارم. وقتی 
همه  برخالف  می بینم  می کنم،  بررسی  را  موضوع  کارشناسانه 
تغییری  نان  نرخ  است،  کرده  پیدا  افزایش  که  نانوایی  هزینه های 
نداشته است. در سه الی چهار 
مصوبه  براساس  قبل،  سال 
از  آزادپز  نانوایی های  دولت 
مستثنی  دولتی  وزنه  و  نرخ 
گذشته  سال  در  اما  است 
هم  آزادپز  نانوایی های  برای 
گرفت.  صورت  نرخ گذاری 
جالب اینکه نرخی را که تعیین 
کردند از قیمت فروش ما در سه 

سال گذشته هم کمتر است.
به هر نانوایی ۷ کیسه آرد داده 
بررسی  برمبنای  که  می شود 
صورت گرفته با این میزان آرد، 
 ۲۰۰ شبی  مجموع  در  نانوایی 
این  و  می کند  ضرر  تومان  هزار 
می شود؟  جبران  کجا  از  ضرر 
کم فروشی،  آن  نتیجه  و 
آردفروشی  یا  و  گران فروشی 
می شود. از طرفی بازرس اداره 
اصناف  اتاق  بازرس  یا  و  صمت 
که هیچ تخصصی در این زمینه 
را  صنفی  واحدهای  و  ندارد 
واحدها  این  می کند!  جریمه 
جریمه ها  این  می توانند  چطور 
گران فروشی،  کم فروشی،  آن   نتیجه  هم  باز  و  کنند  پرداخت  را 

آردفروشی و یا مزد کم کارگران می شود. 

خوداظهاری بهداشتی هزینه مضاعف بر دوش نانوایی ها
بهداشتی  هزینه های  شدن  اضافه  اینکه  بیان  با  نان  کارشناس  این 

یک متصدی خبازی: تا زمانی که »
آرد دو نرخی و جیره بندی باشد، 
رانت و رانت خواری زیاد  است و 
مشکالت این صنف هم وجود 
دارد. در صورتی که آرد از شبکه 

دولتی خارج و به صورت آزاد 
فروخته شود، کیفیت آن باال 

رفته و توزیع خارج از شبکه نیز 
منتفی می شود. در این صورت، 
نانوا هم می تواند با تهیه آرد با 
کیفیت، نان باکیفیتی را پخته 
و با نرخ قابل قبول و برطبق 
آنالیز هزینه ها، به مردم ارائه 

«دهد
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و ضدعفونی در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی که ماهانه ۲ تا 
کرد:  تصریح  شود،  منظور  نان  نرخ  در  باید  است،  تومان  میلیون   ۳
هزینه  کارگران،  آموزش  کارت  و  بهداشت  کارت  هزینه  بر  عالوه 
باید  که  است  صنفی  واحدهای  برعهده  نیز  بهداشتی  خوداظهاری 
با شرکت های خصوصی زیر نظر بهداشت قراردادی را منعقد کنند 
برگه  و  مراجعه  صنفی  واحد  به  سرکشی  برای  شرکت  بازرس  تا 
کارشناس  مراجعه  زمان  در  که  دهد  تحویل  ما  به  را  خوداظهاری 
اینصورت  غیر  در  و  دهیم  نشان  را  آن  صنفی،  واحد  به  بهداشت 

جریمه می شویم.
در چند ماه گذشته، نان مشهد وضعیت خوبی نداشته است و دلیل آن 
هم کیفیت پایین آرد و عدم وجود کارگر متخصص 
تهران  نان در  نرخ  اینکه  به  توجه  با  و خبره است. 
دستمزد  دارد،  بیشتری  درآمد  نانوا  و  است  باالتر 
بهترین  می دهد،  خود  کارگران  به  هم  بیشتری 
در  می روند.  تهران  به  مشهد  شاطران  و  کارگران 
مشهد به دلیل نرخ پایین نان، همه به دنبال کارگر 
قیمت  ارزان  کارگران  این  و  هستند  ارزان قیمت 
دیگر خبره و متخصص نیستند. هزینه های جاری 
نانوایی در مشهد و تهران یکسان است اما قیمت 
از مشهد  تومان بیشتر  تهران حدود ۵۰۰  نان در 
نانوایی در تهران حدودا روزی  است و درآمد یک 
یک میلیون تومان از یک نانوایی در مشهد بیشتر 
است و همین موضوع هم باعث پرداخت دستمزد 

بیشتر به کارگران می شود. 

ارتباط مستقیم دو مولفه قیمت و کیفیت
نانوایان  صنف  مشهد  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
گفت:  و  خواند  اصناف  پرمشکل ترین  از  یکی  را 
موقع  به  نرخ گذاری  عدم  ما،  مشکل  مهم ترین 
تعیین  مصوب  نرخ  که  هنگامی  همچنین،  است. 
مواد  همه  قیمت  تغییر  صورت  در  حتی  می شود 
را  آن  تغییر  اجازه  هم  باز  هزینه ها  سایر  و  اولیه 
در  آیتم های  همه  قیمت  افزایش  وجود  با  نداریم. 
آبان ماه  از  نان،  تعیین نرخ  برای  نظر گرفته شده 
سال گذشته تاکنون قیمت نان تغییری نداشته است و این موضوع 
اتفاقاتی نظیر استفاده از کارگر غیر متخصص و یا کاهش کیفیت نان 
را به دنبال دارد چراکه قیمت و کیفیت دو مولفه مهمی هستند که 

رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند.
مصطفی کشتگر ادامه داد: درخواست ما، پرداخت کامل قیمت تمام 
شده هم نیست بلکه حتی اگر ۴۰ درصد از افزایش ۱۰۰ درصدی 
می شود.  آن ها  به  بزرگی  کمک  هم  باز  شود  جبران  نانوایان  هزینه 
وضعیت فعلی سبب خروج کارگر متخصص از صنف و حتی کاهش 

سرمایه گذاری در این رده می شود. 
آرد  که  داشتند  وجود  آزادپز  واحدهای  گذشته  در  کرد:  عنوان  وی 
را  آن  نرخ  نان،  تمام شده  قیمت  به  توجه  با  و  تهیه  را  نیازشان  مورد 
مشخص می کردند و مردم هم بسته به سلیقه و توان خود آن را تهیه 
نرخ گذاری  اکنون  اما  بودند  راضی  هم  آن  کیفیت  از  و  می کردند 
دولت  توسط  یارانه ای  نیمه  آرد  دریافت  دلیل  به  آزادپز  واحدهای 
از  خوبی  استقبال  با  آزادپز  واحدهای  اینکه  ضمن  می شود؛  انجام 
آزادپز  عنوان  تحت  واحدی  دیگر  اکنون  شدند.  مواجه  مردم  طرف 
نیمه یارانه ای  و  یارانه ای  دسته  دو  به  نانوایی  واحدهای  و  نداریم 

تقسیم شده اند. در صورتی که تعداد زیادی درخواست تاسیس واحد 
آزادپز داریم که متقاضی عدم استفاده از آرد یارانه ای و پخت نان به 

شکل و قیمت آزاد هستند.
کشتگر ضمن بیان اینکه نان یک کاالی استراتژیک و قوت غالب اکثر 
افزایش داشته، در  این مدت هم سرانه مصرف آن  و در  مردم است 
سخنانی تصریح کرد: عدم نرخ گذاری نان ناشی از اهمال مسئولین 
است، نان را قوت الیموت خوانده و می گویند: نمی توان آن را گران 
کرد از طرفی هم انتظار کیفیت باال، ارائه به موقع، برخورد خوب و 

روی گشاده نیز دارند.
وی در توضیح دریافت آرد خارج از شبکه تشریح کرد: تهیه آرد مازاد 
بر سهمیه درنظر گرفته شده، ورود آرد خارج از شبکه نام دارد که با 
قیمت باالتری هم تهیه می شود. این آرد ممکن است از یک نانوایی 
به نانوایی دیگر نشر کند و یا اینکه به طور مستقیم از کارخانه تهیه 
بسیار  شبکه  از  خارج  عرضه  »برکت«  طرح  آغاز  با  البته  که  شود 

کاهش یافته است.
  طرح برکت با هدف نظارت و کنترل بیشتر بر نحوه توزیع آرد و نان 
شهر مشهد به همت فرمانداری آغاز شده است و در آن  ۱۰ گروه ۳ 
نفره متشکل از یک بازرس از سازمان صنعت، معدن و تجارت، یک 
بازرس از اصناف و یک نفر از مسئوالن حراست دستگاه های اجرایی 

بر عملکرد نانوایی ها نظارت می کنند.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در ادامه به توضیح مشکالت به وجود آمده 
برای  را  اتفاق هزینه های مازادی  این  افزود:  و  پرداخت  از کرونا  ناشی 
نانوایان به همراه داشته است که در قیمت نان، مدنظر قرار نگرفته است 
و  کاری  شرایط  دلیل  به  لذا  بپردازد  را  آن  خودش  است  مجبور  نانوا  و 
اهمیت مسائل بهداشتی در آن و تعداد باالی مراجعه کنندگان، نانوایان 

بیش از سایرین با این هزینه ها مواجه هستند. 
نانوایی ها  مقابل  در  شده  ایجاد  صف های  و  تجمع  خصوص  در  وی 
ابراز کرد: به دلیل محدودیت تردد، ساعت پیک مشتریان نانوایی از 
۶ تا ۸ قرار گرفته است و همانند روزهای ماه مبارک رمضان که پیش 
از افطار، شلوغ ترین ساعات کار نانوایان است، اکنون نیز مردم برای 
می کنند  مراجعه  تردد  محدودیت  از  قبل  ساعات  در  گرم  نان  خرید 
همچنین  می شود.  نانوایی ها  جلوی  در  تجمع  سبب  امر،  همین  و 
بخشی از این تجمع در یکی دو ماه گذشته، مربوط به کمبود آرد بود 
که البته سهمیه جدیدی به استان تعلق گرفت و شرایط بهتر شد. ما 
به واحدهای صنفی خود توصیه کرده ایم که عصرها زودتر پخت خود 
را شروع کنند و یا در صورت امکان یکسره بپزند تا مشتری معطل و 

صفی تشکیل نشود.
بهداشتی  پروتکل های  که  می شود  گفته  بعضا  کرد:  اضافه  کشتگر 
در نانوایی ها کمتر رعایت می شود اما من این مسئله را اصال قبول 
نانوایی ها  به  مراجعه  باالی  تعداد  و  تعطیلی  عدم  دلیل  به  ندارم. 
باشد.  بیشتر  هم  شکایات  تعداد  نسبت،  همین  به  که  است  طبیعی 
رعایت  کامل  طور  به  را  بهداشتی  پروتکل های  نانوایی ها  اکثر 

می کنند.
وی در پایان ابراز کرد: نانوایان مشکالت زیادی دارند که باید دیده 
 -  ۵ ساعت  از  که  کارگرانی  برای   می شود  که  کاری  حداقل  شود. 
۶ صبح تا ۹ شب سرکار هستند و حتی فرصتی برای بودن در کنار 
وقتی  است.  حقوقشان  و  حق  کامل  پرداخت  ندارند،  خود  خانواده 
نداشته  متخصص  کارگر  یا  و  باشند  نداشته  دلخوشی  کارگران 
باشیم، دیگر نمی توان توقع وجود نان خوب و با کیفیت داشت. در 
این ایام، حتی یک روز هم نانوایی ها تعطیل نبوده اند و خوشبختانه 

تاکنون هم تعطیلی واحد صنفی ناشی از کرونا نداشتیم.

رئیس اتحادیه »
نانوایان مشهد: 

مهم ترین مشکل 
ما، عدم نرخ گذاری 

به موقع است. 
همچنین، هنگامی 

که نرخ مصوب 
تعیین می شود 
حتی در صورت 

تغییر قیمت همه 
مواد اولیه و سایر 

هزینه ها باز هم 
اجازه تغییر آن را 

«نداریم

گزارش
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 آنچه »اقتصاد وابسته به زائر مشهد«
در یک سال اخیر تجربه کرد

آرش هاشمی

بیش از ۸ هزار واحد صنفی در مشهد طی ۹ ماهه اخیر 
تعطیل شده اند، عددی که باید روی آن تامل کنیم و به 
تک تک شغل هایی که از دست رفته یا معیشت هایی که 

در این راستا به تنگنا افتاده فکر کنیم. 
باید در اندوه آشپزی که بخاطر تعطیلی تاالرها نزدیک 
تک  به  باید  شویم،  شریک  شده  بیکار  است  سال  یک 
تک لحظاتی که زنان یا مردان سرپرست خانوار در این 
نیازهای  اولین  یا  خانه  اجاره  پس  از  نتوانستند  ماه   ۹
معیشتی هایشان برآیند فکر کنیم. »بیکاری« صرفا از دست 
رفتن درآمد افراد نیست و آنچه در مساله بیکاری تشدید 
می شود و اهمیت مهم تری هم دارد، پیامدهای اجتماعی 
آن است. چرخ دنده های اقتصاد به یکدیگر وصل هستند 
و نمی توانیم آن ها را منفصل از یکدیگر ببینیم و برای هر 

کدام، مستقل از دیگری تصمیم گیری کنیم.
مثال بگوییم این گروه شغلی می تواند فعال باشد اما آن 
مانند تاالرهای  با تعطیلی صنف مادری  نه.  گروه دیگر 

لباس  خیاطی،  مانند  دیگر  مشاغل  از  بسیاری  پذیرایی، 
فروشی، کرایه ظروف، آتلیه های عکاسی و فیلمبرداری و 
... هم کم رونق و ورشکسته شدند؛ با تعطیلی استخرها، 
وابسته  گروه های  سایر  و  ماساژورها  و  نجات ها  غریق 
بیکار شدند؛ تولیدی ها با تعطیلی بازارها از کار افتادند و 

این چرخه بیکاری در هر لحظه تشدید شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد می گوید میزان آمار اشتغال به 
ازای هر پروانه کسب براساس آمار رسمی 2.۳ نفر در 
نظر گرفته می شود؛ ممکن است یک کسب و کار یک 
میانگین،  اما  باشد  نفر پرسنل داشته  یا 2۵0  نفر پرسنل 

براساس آمار رسمی 2.۳ است.
کارها،  و  در کسب  داشت  توجه  باید  می کند:  تاکید  او 
غیررسمی  یا  وقت  پاره  صورت  به  افراد  از  بسیاری 
فعالیت می کنند که بیمه ندارند و در آمار رسمی در نظر 
را  پروانه  ازای هر  به  اشتغال  بنابراین  نمی شوند؛  گرفته 
۳.۵ نفر در نظر می گیریم. چون بخش مهمی از کارگران 
و پرسنل مغازه ها بیمه نیستند، سامانه ای هم وجود ندارد 

تا دقیق بتوانیم بگوییم چه تعداد از افردا بیکار شده اند.
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محمود بنانژاداظهار کرد: به عبارتی با ضرب کردن ۳.۵ در ۸۰۳۵ 
پروانه ای که طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری در ۹۶ اتحادیه ی زیر 
نظر اتاق اصناف مشهد باطل شده اند، اشتغال بیش از ۲۸ هزار نفر 

از دست رفته است.
 ،۲۷۹۸ تعداد  با  پروانه ها  ابطال  تعداد  بیشترین  داد:  ادامه  وی 
و  فروشان  برنج  اتحادیه های  به  متعلق  ترتیب  به   ۱۱۸۰ و   ۱۴۳۶
فروشان  خرده  و  پوشاک  فروشندگان  غذایی،  مواد  فروشان  عمده 
ابطال  کل  تعداد  که  درحالیست  این  است،  بوده  بار  تره  و  میوه 
پروانه ها در سال گذشته ۷۸۵۸ مورد بوده و پیش بینی می کنیم تا 
پایان سال جاری تعداد ابطال پروانه ها به حدود ۱۰ هزار عدد برسد.

 ۲۲۰۰ حدود  امسال  که  می کند  تاکید  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
ابطال پروانه بیشتر نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

بنانژاد، اصناف مشهد از نظر کرونا را به چهار دسته تقسیم بندی می کند 
بازی  مراکز  و  پذیرایی  تاالرهای  مانند  گروهی  اول  دسته  می گوید:  و 
هستند که در دوران کرونا تا پیش از بازگشایی های اخیر مناطق آبی 
و دستورالعمل های ماه اخیر کامال تعطیل بودند. صنوف دوم آن هایی 
که تعطیلی های مقطعی و یا رکود شدید مانند رستوران ها داشتند را 
شامل می شود. گروه سوم اصنافی اند که مراجعه مردم به آن ها کمتر 
مانند  مغازه هایی  آوردند؛  رو  اینترنتی  خریدهای  به  مردم  مثال  و  شد 
کیف و کفش، پوشاک و ... در این دسته قرار می گیرند. رده چهارم هم 
کسبه ای هستند که در این مدت کامال فعالیت کردند مانند گروه هایی 

مثل نانوایان، قصابی ها و میوه فروش ها.

وجود ۵۰۰ مجتمع و پاساژ تجاری در مشهد
مشهد  در  پاساژ  و  مجتمع   ۵۰۰ به  نزدیک  که  این  بیان  با  بنانژاد 
وجود دارد، عنوان می کند: از پاساژهای کوچک که ۱۰ مغازه دارند 
در  دارند  فروشگاه   ۱۰۰۰ تا   ۸۰۰ حدود  که  بزرگ  مجتمع های  تا 
خالی  واقعا  مجتمع ها  و  پاساژها  این  اغلب  اند.  شده  دیده  آمار  این 
یا  شنبه ها  پنج  عید،  شب  مانند  پیک  و  اوج  زمان های  در  و  هستند 
این روزها هیچ  بودند،  زمان های دیگر که همیشه مجتمع ها شلوغ 
خبری نیست و به شدت با کاهش مشتری مواجه شده اند. با تعطیلی 
مدارس کیف فروشی ها در حد صفر شدند، هم در حوزه تولید و هم 

فروش و سایر بخش ها.
او تاکید می کند که بعضی اصناف مثل تاالرها و باغ تاالرها بعنوان 
برگزار  تاالرها  این  در  مجلسی  که  زمانی  هستند.  مادر«  »صنف 
میوه  خیاطی ها،  آتلیه ها،  مانند  هم  دیگر  شغل  چندین  می شود، 
فروشی ها و قنادی ها فعال می شوند و زمانی که مراسمی اعم از عزا 
و عروسی برگزار نشود، این مشاغل وابسته با تاالر هم با رکود مواجه 
می شوند. خیاطی ای که در گذشته ۳۰ کت شلوار در ماه سفارش 
چون  همچنین  نمی گیرد.  هم  سفارش   ۱۰ اکنون  می گرفت، 
بنابراین  می شود.  محدودتر  هم  مردم  خریدهای  نیست،  مراسمی 

صنوف گروه دوم و سوم بین ۷۰ و ۳۰ درصد آسیب دیدند.
رئیس اتاق اصناف مشهد تعداد تاالرهای شهر مشهد را حدود ۱۸۰ 

مورد اعالم و بیان کرد: در تاالرهای پذیرایی تعداد پرسنل تا ۵۰ نفر هم 
می رسد. اما در این روزها نهایتا دو نگهبان برای حفاظت از مجموعه ها 
وجود دارند و سایرین بیکار شده اند. به طور میانگین برای هر تاالر و 
حساب  حاال  و  می شود  گرفته  نظر  در  پرسنل  نفر   ۱۵ تعداد  تاالر  باغ 
شده اند.  بیکار  گروه  این  در  نفر  هزار  چند  تاالر،  تعداد  آن  با  که  کنید 
در رستوران و فست فودها هم چون باید با ظرفیت محدودتری مانند 
به  نیز  پرسنل شان  تعداد  می کردند،  فعالیت  درصدی   ۳۰ یا   ۵۰
واحدهای  به  اشاره  با  بنانژاد  می کرد.  پیدا  کاهش  باید  میزان  همین 
فروشگاهی در مجتمع ها اظهار کرد: در حوزه پوشاک جمع آوری های 
پرداخت  در  ناتوانی  دلیل  به  که  داشتیم  مجتمع ها  در  زیادی  بسیار 
اجاره و هزینه ها مجبور به ابطال پروانه شدند، اکثر مجتمع های سطح 

شهر هم در حوزه پوشاک، کیف و کفش فعال هستند.

بیشترین آسیب اقتصادی مربوط به کسبه اطراف حرم است
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بازارهـای محلـی نسـبت بـه مجتمع هـا آسـیب 
کمتـری دیدنـد، بیـان کـرد: بازارهـای عمومـی مثـل اطـراف حـرم، 
مناطـق گردشـگری ماننـد سـپاد و طرقبه-شـاندیز که عمدتا وابسـته 
اغلـب  شـدند،  متضـرر  بیشـتر  بودنـد  زائـر  و  گردشـگر  حضـور  بـه 
بواسـطه   ... و  وصـال  المـاس،  رضـا،  بـازار  ماننـد  مـا  مجتمع هـای 
حضـور زائـر ایجـاد شـده انـد و افـراد سـاکن مشـهد و مجـاور، کمتـر 
و  کرونـا  شـیوع  دلیـل  بـه  بنابرایـن  می کننـد،  خریـد  مراکـز  ایـن  از 
کاهـش زائـر و مسـافر، درآمدهایشـان بـه شـدت کاهـش پیـدا کـرد و 
اقتصـادی  آسـیب  بیشـترین  شـدند.  مغازه هـا  جمـع آوری  بـه  مجبـور 
مربـوط بـه منطقـه ثامـن یعنـی اطراف حـرم مطهـر رضـوی و بعضی از 

اسـت. بـوده  بـزرگ  مجتمع هـای 
و  است  اقتصادی  مساله  بیکاری،  وجه  یک  تنها  که  این  بیان  با  وی 
فرهنگی،  مشکالت  از  بسیاری  می افتد،  اتفاق  بیکاری  که  زمانی 
گفت:  می آورد،  همراه  به  خود  با  نیز  را  امنیتی  حتی  و  اجتماعی 
روانی  تاثیرات  و  دارد  خانواده ها  برای  شدیدی  آسیب های  بیکاری 
همان  مانند  می کند،  منتقل  اطرافیانش  یا  بیکار  فرد  به  را  شدیدی 
کرونا  به  ربطی  البته  افتاد،  اتفاق  منطقه  این  در  که  خودسوزی 

نداشت اما مربوط به مشکالت مالی  فرد بود.
بنانژاد با اشاره به اینکه متاسفانه دولت تنها به ارائه تسهیالتی مانند 
وام با سود ۱۲ درصد اکتفا کرد که از سوی کسبه هم استقبال نشد، 
گذاشته  سختگیرانه ای  شرایط  وام  ها  این  دریافت  برای  کرد:  بیان 
بودند و سپس هم مساله سود آن باعث عدم استقبال اصناف شد. 
وجود  کرونا  و  هستند  تعطیل  هنوز  اقتصادی  واحدهای  که  زمانی 
تومان هم دریافت  پذیرایی ۱۶ میلیون  تاالر  این که  بر فرض  دارد، 

کند، اقساط این وام را چگونه پرداخت کند.

افزایش صدور پروانه در سال جاری را به معنی رونق 
اقتصادی تلقی نکنیم

رئیس اتاق اصناف مشهد درباره دلیل افزایش صدور پروانه مغازه ها 
در سال جاری خاطرنشان کرد: در مقاطعی از سال جاری عنوان شد 
که برای صدور پروانه نیازی به استعالم مالیاتی نیست و همین امر 
داشتند  مالیاتی  مشکل  گذشته  سال های  در  که  کسانی  شد  باعث 
و نتوانسته بودند پروانه کسب بگیرند، امسال اقدام کنند. بنابراین 
افزایش  این  نباید  اما  داشت  افزایش  جاری  سال  در  پروانه  صدور 
شود.  تعبیر  کارها  و  کسب  رونق  افزایش  معنای  به  پروانه ها  صدور 
تاکنون  امسال  که  بود  شده  صادر  پروانه   ۱۶۱۵۹ گذشته  سال  در 

۲۴۲۳۷ پروانه صادر شده است.
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با پول دو کامیون کاال، االن یک وانت جنس 
نهایتا می توان خرید

برنج  اتحادیه  رئیس  شرف زاده،  حسین  سید  اما 
ابطال  رکورددار  که  مشهد  غذایی  مواد  و  فروشان 
مشکالت  درباره  اند،  بوده  جاری  سال  در  پروانه 
اعضا این اتحادیه و ابطال پروانه ها گفت: مغازه های 
صدمه  باطن  در  اما  نشد  تعطیل  ظاهر  به  اگرچه  ما 
محدود  هتل ها،  تاالرها،  تعطیلی  خورد.  شدیدی 
شدن مهمانی ها و ... رکود شدیدی را برای ما ایجاد 
کرد. برنج فروشان، عمده فروش ها، لبنیات سنتی 
اتحادیه  این  نظر  زیر  سوپرمارکت ها  و  صنعتی  و 
قیمت  شدید  افزایش  عامل  دو  همچنین  هستند. 
زنجیره ای  فروشگاه های  بی رویه  گسترش  و  کاالها 
نیز بر تعطیلی فروشگاه ها و ابطال پروانه ها در اتحادیه 
قبال  که  کاسبی  داد:  ادامه  وی  بود.  موثر  خیلی  ما 
امروز  می توانسته دو کامیون جنس خریداری کند، 
با همان پول نهایتا یک وانت می تواند کاال تهیه نماید؛ 
شد.  کسبه  سرمایه  افت  باعث  قیمت  افزایش  این 
به  فقط  را  اساسی  کاالهای  که  هم  اخیر  روزهای  تا 
خرده فروش ها  و  می دادند  زنجیره ای  فروشگاه های 
این  گسترش  با  شدند.  متضرر  خیلی  ماجرا  این  از 
فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، خواروبار فروشی ها 
و سوپرمارکت ها از گردونه فعالیت شان خارج شدند. 
فروشگاه های بزرگ چرخه کار را به هم می ریزند و به 
بازار صدمه می زند. شرف زاده خاطرنشان کرد: طی 
این یک سال هیچگونه حمایتی در هیچ زمینه ای از ما 
نشده و اگر میانگین اشتغال در هر واحد صنفی را سه 
نفر در نظر بگیریم، حساب کنید که با آن تعداد ابطال 
پروانه، چند نفر بیکار شدند. با ادامه این روند فعلی هم 
در آینده ای نه چندان دور، تعداد قابل توجه دیگری 
مشهد  شهر  شد.  خواهند  جمع آوری  به  مجبور  نیز 
میزبان  همیشه  رضوی  مطهر  حرم  وجود  دلیل  به 
مسافران و زائران بسیاری بوده؛ بر همین اساس از 
تا امروز بازارهای متعددی در شهر بواسطه  گذشته 
از  است،  شده  تاسیس  گردشگر  باالی  حجم  حضور 
مجتمع های  تا  رضا،  بازار  مانند  تاریخی  بازارهای 
شهر  گوشه گوشه  در  اخیر  سال های  در  که  تجاری 
به  مسافران  شدید  و  ناگهانی  کاهش  شده اند.  بنا 
تعطیلی  از  را قفل کرد.  اقتصاد مشهد  دلیل کرونا، 
رستوران های  ورشکستگی  بخاطر  که  برنج فروشان 
شاندیز  و  طرقبه  مثل  شهر  حاشیه  تفریحی  مناطق 
مجبور به ابطال پروانه شدند تا لباس فروشی هایی که 

در رتبه دوم تعطیلی مغازه ها قرار گرفته اند.

با تعطیلی مجدد قطعا صنف پوشاک با خاک 
یکسان می شود

مشهد  پوشاک  اتحادیه  رئیس  مفیدی،  جواد 
درباره این تعطیلی ها می گوید: حدود سه هفته ای 
کرونا  ولی  خورده  تکان  مقداری  بازار  که  است 
شدیدترین آسیب را به صنف ما وارد کرد. مغازه ها 
اوج فعالیت شان یعنی اسفندماه تعطیل  در زمان 
اسفندماه  نگوییم  اگر  پوشاک،  صنف  در  و  شدند 
که  گفت  می توان  اما  است  سال  کل  معنای  به 
فروش اسفند یعنی شش ماه از سال و بدین ترتیب 
بازار شب عید پوشاک از بین رفت، قبال آمار ۳۳ 
شیوع  با  اما  داشتیم  را  سال  در  زائرین  میلیونی 
کرونا این آمار به سه میلیون نفر هم نرسید و بعد 
امام  و اطراف حرم  ثامن  این مغازه های منطقه  از 
این  که  چرا  دیدند  را  آسیب  بیشترین  رضا)ع( 

دوستان مان بجز زائر مشتری دیگری ندارند.
قدرتمندی  شغل  پوشاک  شغل  شد:  متذکر  وی 
نیست؛ ما افزایش سرمایه نداریم که خواب جنس 
شغل ها  برخی  در  شود،  آن  قیمت  افزایش  باعث 
اگر کاالهایشان فروش نرود، قیمت هایش به مرور 
زمان افزایش می یابد اما در حوزه پوشاک بحث مد 
روز، فصل، رنگ و ... مطرح است. اکنون که تهیه 
که  چرا  شده  مشکل  مغازه داران  برای  هم  جنس 
در بعضی اجناس تا دو-سه برابر نسبت به پارسال 

افزایش قیمت داشته ایم.
مفیدی با اشاره به بازگشایی  اصناف اظهار کرد: 
در  بخواهد  و  بگیرد  اوج  کرونا  مجددا  چنانچه 
اسفندماه تعطیلی اتفاق بی افتد، قطعا صنف ما با 

خاک یکسان می شود.

در ادامه این گزارش پای درد دل کسبه ای نشستیم 
کم  تعدادشان  میلیاردی ست؛  ضررهای شان  که 

نیست و مدام از رنج همکاران شان گفتند.

 ضررهای میلیاردی اصناف
تعدیل نیرو اجباری

مدیر یک مجموعه  پذیرایی و اقامتی در مشهد نیز 
کرونا  دوران  در  مجموعه  این  ضرر  میزان  درباره 
یک  ماهی  فقط  گفت:  ما  خبرنگار  به  تعطیلی ها  و 
ما  پرسنل  حقوق  تومان  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد 
است، همین حقوق دادن ها را حساب کنید و ببینید 
چقدر ضرر کردیم. ناصر عابدین زاده افزود: زمانی 
که تعطیلی ها اتفاق افتاد، بسیاری از جنس های ما 
که غذایی بود و تاریخ انقضا داشت، معدوم شدند که 
هزینه سنگینی را متحمل شدیم، بعضی حقوق هایی 
مانند  ارزاقی  ارائه  با  بدهیم،  نمی توانستیم  که  را 
حبوبات، برنج، روغن و ... جبران می کردیم. مدیر 
وضعیت  از  هم  مشهد  شهر  تاالرهای  باغ  از  یکی 
گذشته  سال  اسفندماه  از  می گوید:  روزهایش  این 
االن  که  داشتیم  ثابت  نیروی   ۴۰ و  شدیم  تعطیل 
در  دارند.  وجود  مجموعه  در  نگهبان  نفر  دو  فقط 
ابتدای تعطیلی ها مجبور شدیم یک میلیارد و ۸۰۰ 
بازگردانیم.  را  مردم  بیعانه های  از  تومان  میلیون 
بسیاری از همکاران مان نتوانستند از عهده این کار 
بر بیایند و تعطیل کردند. مهران سابقی فر ادامه داد: 
هر باغ تاالر پذیرایی باید حداقل ۳۰ نفر نیرو داشته 
باشد تا چرخش بچرخد. مشهد و طرقبه و شاندیز 
در کنار هم بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ تاالر و باغ تاالر دارد. 
به طور میانگین ببینید چه حجم از نیرویی در این 
مدت بیکار شده است. برخی مسئولین می گویند 
که این افراد به شغل دیگری مشغول می شوند، در 
صورتی که اینطور نیست؛ هنر آشپز، آشپزی است؛ 
تمام  است.  همین  خدمات  و  تشریفات  نیروی  هنر 
کجا  در  افراد  این  شدیم،  تعطیل  هم  با  که  هم  ما 

می خواستند مشغول به کار شوند.
وی متذکر شد: بخشی از درد همکاران ما بجز مسائل 
اقتصادی، همین تبعیض و اجحافی است که در این 
موضوع صورت گرفته. خیلی مراکز امروزه فعالیت 
می کنند اما ما تعطیل هستیم و کاری که مربوط به 
تخصص ما است هم در جای دیگر انجام می شود. 
بازگشایی های فعلی هم تاثیری برای ما ندارد چراکه 
عمال  شب   ۲۱ ساعت  از  تردد  محدودیت  وجود  با 
تعطیل هستیم و کسی مراسمش را پنج عصر برگزار 
نمی کند. سابقی فر خاطرنشان کرد: لغو پروانه های 
حوزه ما آنقدر زیاد است که کم کم داریم به این نتیجه 
می رسیم اتحادیه تاالرهای پذیرایی باید منحل شده 
و با اتحادیه رستوران ها تلفیق شویم. مراکز تفریحی 
و گردشگری مشهد هم از آسیب های ناشی از کرونا 
در امان نماندند، مالک یکی از پارک های آبی شهر 
می کنم  فکر  گفت:  ایسنا  با  گفت وگو  در  مشهد 
کرونا ضربه ای به اقتصاد مجموعه زد که شاید پنج 
و  بایستیم  خود  پای  روی  دوباره  بکشد  طول  سال 
بتوانیم حداقل هزینه هایمان را جبران کنیم، حدودا 
۱۲۰ استخر و ۳ هزار نیرو در این استخرها فعالیت 

می کنند که با این تعطیلی ها بیکار شدند.

قبال آمار 33 میلیونی زائرین »
در سال را داشتیم اما با 

شیوع کرونا این آمار به سه 
«میلیون نفر هم نرسید
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اصناف و بازاریان، کارکردهای اقتصادی 
پررنگی دارند

 رئیس اتاق اصناف 
مرکز استان البرز:

امیری محتشم

در   1۳۳۵ سال  در  حصاری  بهروز 
 ۳0 مدت   ، شد  متولد  دماوند  شهرستان 
در  رنگ  و  یراق  ابزار،  صنف  در  سال 
داشته  اقتصادی  فعالیت  مختلف  سطوح 
استان  موفق  بسیار  اقتصادی  فعاالن  از  و 

البرز به شمار می رود.
در  فعالیتش  پیشینه  به  توجه  با  همچنین 
بحث آموزش، به افرادی که به دنبال رشد 
اقتصادی در زمینه ی شغلی وی بوده اند، 

اندوخته ها و تجربیات  ارائه مشاوره،  با 
کارآنها کمکهای  و  رونق کسب  به  خود 
نظام  قوانین  بر  او  است.  نموده  شایانی 
صنفی و سایر قوانین مرتبط از جمله امور 
مالیاتی، شهرداری، اماکن و دیگر قوانین 
و مقررات مرتبط در حوزه صنفی تسلط 

کامل دارد.
در این شماره گفتگویی با آقای حصاری، 
البرز  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس 
به  را  شما   توجه  که  ایم  داده  ترتیب 

مشروح این گفتگو جلب می نماییم. 

گفتگو
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 نحوه ی آشنایی و ورود شما به اصناف چگونه     ●
بوده است؟

پس از شروع کار در صنف ابزار، یراق و رنگ، ضمن 
همچنین  مربوطه،  حوزه  در  الزم  تجربیات  کسب 
آشنایی کامل با قوانین نظام صنفی و سایر قوانین 
ذیربط به منظور خدمت رسانی به اعضاء، وارد هیئت 
مدیره اتحادیه و سپس اتاق اصناف شهرستان کرج 

شدم.
این     ● در  شما  صنف  مشکالت  و  موانع  مهمترین 

برهه از زمان چیست؟
عالوه بر مسائل و مشکالتی که کرونا در یک سال 
گذشته برای اصناف به وجود آورده است، نوسانات 
رویه  بی  واردات  تورم،  ارز،  بخصوص  بازار  شدید 
از  اقتصادی  ثبات  عدم  و  کیفیت  بی  محصوالت 
گریبانگیر  که  است  مشکالتی  و  موانع  مهمترین 

اصناف شده است. 
چه تعداد اتحادیه و واحد صنفی دارید؟ فعالیت     ●

کدام رسته ها از رونق بیشتری برخوردار است؟
این اتاق شامل ۶۴ اتحادیه با پوشش حدود هشتاد 
چهار  ادغام  جهت  به  که  بوده  صنفی  واحد  هزار 
 ۶۰ به  آنها  تعداد  مرتبط  های  اتحادیه  با  اتحادیه 
اتحادیه کاهش یافت. در این میان با توجه به شرایط 
شهروندان  اساسی  نیازهای  تامین  لزوم  و  کرونا 
کاالهای  کننده  توزیع  و  تامین  های  رسته  بالطبع 
اساسی و ضروری مردم در اتحادیه خواربارفروشان، 
سوپرمارکت داران، نانوایان و بطور کلی رسته های 
شغلی گروه یک مندرج در مصوبات ستاد ملی کرونا 

از رونق بیشتری برخوردار بوده اند .
در سال جاری صدور و ابطال پروانه های کسب     ●

نسبت به سال قبل چه تغییری داشته است؟ در 
صورت امکان علت ابطالها را توصیف بفرمایید؟

صدور پروانه کسب نسبت به سال قبل روند  رو به 
رشد نسبتًا خوبی داشته اما در کنار آن با رکود شدید 
حاکم بر اثر کرونا و تورم فزاینده و نوسانات غیر قابل 
پیش بینی ، بسیاری از کسبه توان تحمل شوکهای 
ناشی از موارد فوق را نداشته، به علت انقضای مدت 
پروانه و یا با جمع آوری و عدم تمدید پروانه از جامعه 

صنفی جدا شده اند.
کنون     ● تا  که  را  اقداماتی  و  ها  برنامه  مهمترین 

برای هیئت مدیره و کارکنان اتحادیه های صنفی 
بیان  اید،  نموده  اجرا  ها  اتحادیه  اعضاء  حتی  و 

بفرمایید؟
تالش در تثبیت جایگاه واقعی اصناف در جامعه به 
ویژه در میان دستگاه ها و سازمانها بعنوان عاملی 
تعیین  و  ارائه  اقتصاد،  کلی  روند  در  مهم  و  اثرگذار 
راهکارها در مدیریت سازمانی و صنفی اتحادیه ها، 
درخصوص  مسئولین  مساعد  نظر  اخذ  در  کمک 
و  مختلف  های  زمینه  در  کار  و  کسب  تسهیل 
مساعدتهای فردی از جمله ی مهمترین برنامه ها و 

اقدامات اتاق اصناف کرج بوده است.
چشم انداز برنامه های اتاق اصناف برای سال     ●

با توجه به اتمام سال گذشته  جاری چه بوده و 
دست  نظر  مورد  اهداف  تحقق  به  اندازه  چه  تا 
یافته اید؟ درراستای پیشبرد برنامه های مورد 

نظرخود با چه چالشهایی مواجه شده اید؟ 
با توجه به اینکه در سال جاری با شیوع بیماری کرونا 
از  پس  بنده  اعتقاد  به  ایم،  بوده  تورمی  رکود  دچار 
کادر درمانی و بهداشتی بیشترین آسیب اجتماعی 
و اقتصادی را خانواده بزرگ اصناف متحمل شده 
تشویق  و  ایجاد  برای  ها  ریزی  برنامه  لذا   ، است 
واحدهای صنفی به عرضه و فروش کاال و خدمات از  
طریق فضای مجازی، حفظ شرایط ثبات اقتصادی و 
جلوگیری از تعطیلی و جمع آوری قطعی واحد های 
صنفی بوده است، که در این راستا فقط بخشی از 

اهداف محقق گردیده است. 
ضمنًا ما رتبه اول کشور در رعایت شیوه نامه های 
تعطیلی  و  اعالمی  های  دستورالعمل  بهداشتی، 
صنوف به صورت موقت به جهت جلوگیری از شیوع 
از  دارد  جا  که  ایم،  نموده  کسب  را  کرونا  بیماری 
زمینه  این  در  استان  اصناف  ی  همه  همکاریهای 

تشکر نماییم.
توصیف شما از رکود یا رونق اقتصادی در اصناف     ●

چگونه است و چه راهکاری را برای برون رفت از 
در  اقتصادی  رونق  عدم  ویژه  به  مشکالت  این 

برخی از واحدهای صنفی دارید؟ 
رکود می تواند از تحوالت هر یک از دو سمت عرضه 
و تقاضای اقتصادی ناشی شده باشد و بسته به اینکه 
تحوالت کدام سمت بیشتر اثرپذیرفته باشد، مسیر 
تسهیل  بود.  خواهد  متفاوت  نیز  آن  از  رفت  برون 
صادرات، کاهش مالیات، رقابت پذیری واحد های 
تولیدی و صنفی باعث افزایش میزان تقاضا بدون 
افزایش تورم شده و در نتیجه تولید بیشتری در پی 
خواهد داشت که این امر می تواند راهکارهایی به 

منظور برون رفت از رکود اقتصادی باشد.
چه اقداماتی تاکنون  در راستای پیشبرد اهداف     ●

اقتصادی اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تحت 
پوشش انجام شده است؟

در سال جاری طرح ساماندهی صنوف با بهره گیری 
در  ها  اتحادیه  و  اصناف  اتاق  بازرسین  ظرفیت  از 
سه مرحله  اجرا گردیده که در مرحله اول بیش از 
۱۸۰۰۰ ) هجده هزار ( اخطاریه برای واحد های 
دوم  مرحله  در  و  گردیده   صادر  پروانه  فاقد  صنفی 
حوزه  ورود  بدون  ها  اتحادیه  به  نامبردگان  هدایت 
اتاق  بازرسین  استفاده  با  انتظامی  نیروی  اماکن 
به  را  درصدی  از ۹۰  بیش  موفقیت  و  گرفت  انجام 
همراه داشته ایم که موجب افزایش درآمد اتحادیه 
و بالطبع اتاق اصناف شد.  همچنین در فاصله کمتر 
راه  اصناف  اتاق  مجازی  آموزش  سامانه  روز  از ۲۰ 
و  بوده  کشور  در  بار  اولین  برای  که  گردید  اندازی 
موجبات سهولت صدور پروانه کسب برای متصدیان 

واحد های صنفی فراهم شده است.
بخش     ● در  صنفی  اقتصاد  تأثیر  بر  شما  نگاه 

خصوصی و به ویژه اصناف چگونه است؟
با  از مهم ترین اقشار هستند که  بازاریان  اصناف و 
توجه به ماهیت شغلی شان، کارکرد های اقتصادی 
پررنگی دارند ودر طبقه بندی اقتصادی و سیاسی 
جامعه در برهه های مختلف به ایفای نقش پرداخته 
نوسانات  و  دولت  های  سیاست  از  گروه  این  اند. 

اقتصادی بسیار تاثیر پذیر و گاهًا آسیب پذیرند.
تأثیر کیفیت کاال، خالقیت و هنر درتولید کاالهای     ●

را  اقتصادی  رونق  و  مشتری  جذب  در  صنفی 
چگونه توصیف می نمایید؟

تولید کاال از مواد مرغوب با کارایی و طول عمر بیشتر 
بیشتر  تولید  و  تقاضا  افزایش  های  معیار  جمله  از 
بوده، هرچند که حرص و سود جویی برخی تولید 
کنندگان موجب ورود کاالهای  بی کیفیت به بازار 
شده است . افزایش آگاهی مردم از کیفیت کاالها  و 
به ویژه مقایسه کاالی تولید داخلی با نمونه وارداتی 
و خارجی آن سبب توجه تولیدکنندگان به موضوع 
مهم کیفیت و ایجاد تمایز در استانداردهای کاالی 

وارد شده به بازار  شده است.
نظارتهای اتاق اصناف بر بازار به چه صورت می     ●

آمار  فعالیتها،  خصوص  در  توضیحاتی  باشد؟ 
اعالم  و...  مشترک  گشتهای  نظارت،  و  بازرسی 

بفرمایید؟
این اتاق عالوه بر استفاده از بازرسان اتحادیه ها در 
خصوص رصد و نظارت بر بازار و فعالیت واحدهای 
صنفی، با رصد روزانه توسط بازرسین واحد بازرسی 
های  جدول  تکمیل  و  آمارگیری  و  اتاق  نظارت  و 
مربوطه پیرامون قیمتها، فراوانی کاالهای اساسی، 
تنشهای بازار و مشکالت صنوف و اتحادیه ها بر امور 
نظارت داشته و در موارد الزم ضمن گزارش موضوع 
به دستگاه های ذیربط و باالدستی ، اقدام قانونی 

مرتبط را نیز به اجرا میگذارد.
از     ● حمایتی  های  بسته  در  دولت  از  شما  توقع 

اصناف چیست؟
باشروع بیماری کرونا و در ادامه آن تا امروز جامعه 
صنفی از جمله جوامعی است که بیشترین آسیب 
و صدمات را از این بابت متحمل شده و همه افراد 
ابقاء  و  حفظ  جهت  در  سطوح  همه  در  صنفی 
فعالیتهای صنفی در تالش و تکاپو بوده اند. در همین 
راستا پیگیری های این اتاق در بازنگری مسئوالن در 
سیستم اخذ مالیات از صنوف و تعلیق برخی قوانین 
دست و پا گیر در اینگونه فعالیت ها از یک سو و پا 
کم  تسهیالت  اخذ  و  تخصیص  در  تالش  و  فشاری 
بهره برای صنوف آسیب دیده به منظور  ادامه حیات 
از جمله اقدامات این اتاق بوده  و از دولت محترم نیز 
انتظار مساعدت بیش از پیش در تقویت بنیه صنوف 
که بسختی خود را سرپا نگه داشته اند دارم. دولت 
عالوه بر ارائه بسته های حمایتی مالی موثر می تواند 
با بخشودگی بسیاری از عوارض صنفی و تعلیق یا 
حذف برخی قوانین کمک شایان توجهی به جامعه 

صنفی نماید .
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 تلنگری شیرین 
از یکی از خادمین اصناف

به قلم پیشکسوتان اتاق اصناف

علی اصغر مولوی

وسیله  را  کسانی  چه  خداوند  که  باشد  یادمان 
روزی ما قرار داده است، می خواهم سخنی با همکاران سابق خودم 
در اتاق اصناف و پرسنل زحمت کش تمامی اتحادیه های صنفی که 

بی ادعا تالش می کنند، داشته باشم.
 میز و صندلی و دیگر امکانات رفاهی تهیه شده برای پاسخگوئی به 
چه  از  دانید  می  اید،  نشسته  آن  پشت  که  خود  محترم  رجوع  ارباب 

مبنعی خریداری شده است ؟ 
پوشش  تحت  اعضاء  که  وجهی  همان  از  است!  ساده  خیلی  پاسخ 
اتحادیه های صنفی در قالب حق عضویت سالیانه پرداخت می کنند، 
خریداری شده و حقوق ماهیانه شما از همین منبع تامین می گردد.

حال همین امکانات و میز گاها به شما در زمان پاسخگویی به همین 
با  که  دهد  می  قدرت  کاذب  احساس  باشند،  می  اصناف  که  افراد 
غرور همراه است و برخی از ما به خود اجازه می دهیم، هرگونه که 
شخصی  سلیقه  اوقات  بعضی  و  کنیم  برخورد  آنها  با  داریم  دوست 

خود رابرقانون برتری داده و رفتار می کنیم.

 چه جالب است که خداوند روزی ما و خانواده مان را به وسیله همین 
ارباب رجوع ها به ما می رساند، که ای کاش به این موضوع بیشتر 
مجموعه  در  خودم  خدمت  اندی  و  سال  سی  تجربه  در  کنیم  فکر 
اصناف شهرمشهد همیشه سعی کردم این موضوع را فراموش نکنم 
برای  دارم  جایگاهی  و  سمت  اگر  که  کردم  می  یادآوری  خودم  به  و 

خدمت به کسانی می باشد که وسیله روزی من هستند.
حمایت  راستای  در  توانم  تمام  با  کردم  تالش  نعمت  ولی  عنوان  به 
و دفع مشکالت آنها قدم بردارم  و توصیه من به شما عزیزان بسیار 
خوب خودم است که تا می توانید در کنار اصناف و اعضاء صنف خود 
آنها حمایت کنید، مخصوصا در این شرایط بوجود آمده  از  و  باشید 
برای اصناف که در بحران ویروس کرونا، بسیاری از آنها نتوانستند 
حق  پرداخت  با  اما  شدند  متضرر  و  باشند  داشته  درآمدی  کسب  به 
اتاق  کش  زحمت  پرسنل  شما  روزی  نگذاشتند  هایشان  عضویت 
اصناف واتحادیه ها دچار خدشه شود. بنابراین بدانید شما به خاطر 
آنها هنوز شاغل هستید، پس احترامشان را درهر حالت حفظ نموده 
باشید  آنها  کارگشا  و  باشید  داشته  بیشتری  تواضع  آنها  مقابل  در  و 
و  ،امنیت  آرامش  در  هایتان  خانواده  و  خودتان  آنها  خیر  دعای  با  تا 

آسایش بیشتر باشید. خداوند حافظ همگی شما باشد .  
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امیری محتشم

و  تجاری  مناسب  های  فرصت  ایجاد  جلسه 
امور خارجه  نماینده وزارت  با حضور  ارمنستان  اقتصادی در کشور 
شمال شرق کشور ، رئیس ستاد نظارت بر گمرکات خراسان رضوی 
روسای  از  وجمعی  مشهد  اصناف  اتاق  دار  خزانه  و  رئیس  نائب   ،
اتحادیه های صنفی مرتبط با موضوع روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه در 

محل اتاق اصناف مشهد برگزار گردید.
در این جلسه سید محسن خاوری هاشمی بر ایجاد زمینه و فرصت 
فی  واردات  و  صادرات  به  مربوط  اقتصادی  و  تجاری  مناسب  های 
در  و  کرد  تاکید  ترکمنستان  کشور  و  رضوی  خراسان  استان  مابین 
ادامه افزود: ارمنستان کشوری است که مردم آن با تجمالت زندگی 
کرده و بر همین اساس فروش کاالی تزئینی در این کشور از رونق 

باالیی برخوردار خواهد بود.
زیر برشمرد:  به شرح  را  این کشور  نیاز  از کاالهای مورد  وی برخی 
پیاز نهال و ریشه گیاهان، صیفی جات، میوه  آبزیان،  انواع ماهی و 
تازه و خشک، ادویه جات، انواع غالت و حبوبات، دانه های روغنی، 

و  معدنی  کودهای  نفتی،  های  فرآورده  سیمان،  نمک،  ها،  آجیل 
، محصوالت بهداشت دهان  ادکلن  و  بتونه، عطر  و  شیمیایی، رنگ 
و  کاشی  بازی،  آتش  لوازم  شمع،  انواع  پوست،  و  چرم  دندان،  و 

سرامیک، پوشاک چرم، کاغذ دیواری و...
اکنون  هم  از  خواست  حاضرین  از  جلسه  این  ی  ادامه  در  خاوری 
بازارهدف را مورد توجه قرار داده و اجازه ندهند بررسی های مورد 

نظر طوالنی شود.
 وی همچنین شناسائی مشکالت گمرکی و سایر موارد  حائز اهمیت 

در تجارت با این کشور را مورد تاکید قرار داد.
وجود  به  شرایط  اصناف  اتاق  دار  خزانه  و  عضو  جلسه  ی  ادامه  در 
آمده را ارزشمند یاد کرد و در ادامه افزود:  با توجه به حذف ترکیه 
از مدار سیاستی ارمنستان؛ اصناف می توانند از این شرایط بهترین 

استفاده را ببرند.
برای  ترکیه  با شناسایی کاالهایی که توسط  افزود:   هادی مخملی 
این  صادرات  قابلیت  بررسی  وهمچنین  شده  می  تامین  کشور  این 
که  اعضایی  به  توانند  می  ها  اتحادیه  خراسان،  استان  از  کاالها 
تا  را تشویق کنند  آنها  و  انگیزه داده  را دارند  این کار  انجام  توانایی 
این بازار را از آن خود نموده و تا حدی به رونق اقتصادی دست یابند .

 بازار ارمنستان 
فرصت جدید تجاری برای ایران 

 نائب رئیس اتاق 
اصناف مشهد اعالم کرد: 
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سارا محتشم 

و به راستی که از انسانهای بزرگ، گوهر ارزشمندی جز نام نیک نخواهد 

ماند،

به رسم یادبود الزم میدانیم یادی کنیم از مردی که سالهای متمادی عمر 

خویش را صرف خدمت به مردم و اصناف کرد،

حاج فتح اهلل حسین پور از پیشکسوتان صنفی بود که در سال ۱۳۱۹ در 

خانواده ای مذهبی و متوسط در شهر مشهد دیده به جهان گشود، 

در سال ۱۳5۰ با همراهی یکی از پیشکسوتان مشهد به حرفه ی لوله و 

در  شرکت  با   ۱۳5۸ سال  در  و  ورزید  اشتغال  ساختمان  بهداشتی  لوازم 

انتخابات صنف خود و کسب اکثریت آراء طی ۶ دوره ی متوالی به عنوان 

رئیس اتحادیه ی صنف لوله ولوازم بهداشتی  ساختمان انتخاب شد و طی 

25 سال مسئولیت خویش منشاء تحوالت چشم گیری در این صنف بود.

حاج فتح اهلل در تاریخ نهم دی ماه سالجاری در سن ۸۰ سالگی دارفانی 

را وداع گفت، وی از جمله مردان پرتالشی بود که با توجه به فراز و نشیب 

های کاری آنچه برایش مهم بود، خدمت به خلق و رضایت خداوند بودکه با 

یاری پروردگار و همت دوستان توانست آنها را محقق سازد،

به نقل از فرزندان ایشان در مورد حاج فتح اهلل حسین پور می شنویم،که 

خانواده  با  اش  رابطه  و  بود  دلسوز  و  مهربان  بسیار  پدری  ا...  فتح  حاج 

تمام  در  را  وخدا  بود  وایمان  تقوا  اهل  بود،  ولطف  محبت  روی  از  همیشه 

مراحل زندگی در نظر داشت، همیشه در مهربانی و دلسوزی زبانزد اقوام، 

آشنایان و دوستان بود و حتی پس از درگذشت او، افرادی که متوجه فوت 

پدر شده بودند، می گفتند حاج فتح اهلل برایمان مانند یک پدر بود، ما هم 

داغداریم، چرا که پدرمان را ازدست داده ایم،

و  داشته  بسزایی  نقش  خانه  اهل  وعملی  فکری  کاری،  پیشرفت  در  پدر 

همیشه یک رفیق شفیق و حامی بزرگ بود که دلمان به وجود پرمهرش 

و  صحبتی  هم  با  خوردیم  برمی  ای  مسئله  یا  مشکل  به  هرگاه   ، بود  گرم 

مشورت  با ایشان آرام می شدیم، همیشه صحبت هایش از روی تجربه و 

آرامش بود و مارا دلگرم کرده و راهنمای بزرگی برای ما بود، طوری که به 

کار و زندگی خود با وجود گرمش امیدوار شده و پیش می رفتیم،

اگر کسی گرفتار بود یا مشکلی داشت با حاج آقا تماس می گرفت و او از 

می  حل  را  مشکل  و  رفت  می  خودش  وحتی  کرد  نمی  دریغ  کمکی  هیچ 

کرد. 

زمانی که خانواده دور هم جمع بودیم، همیشه محفل مان با روایت هایش 

صلوات  ذکر  با  کردتا  می  گوشزد  ما  به  و  شد  می  گرم  بیت  اهل  مورد  در 

وآنهارا سرلوحه ی زندگی  بیاموزیم  بودن پندی  از در کنار هم  روایتی  یا 

خویش قرار دهیم.

اینک جایشان عمیقا خالی است ویادشان در قلبهایمان جاودان وگرامی 

است ،

جهان رب آب نهادست و زندگی رب باد                     غالم همت آنم هک دل رباو ننهاد
جهان نماند و خرم روان آدمی                                                      هک بازماند از او رد جهان هب نیکی یاد

به یاد حاج فتح ا... حسین پور 
رئیس اسبق مجمع امور صنفی 

توزیعی و خدماتی مشهد

به یاد درگذشتگان

ماهنامه اتاق اصناف مشهد
دی ماه ۱۳۹۹ | شماره ٢٠ 34



یادبودها
ق صنع�ت  ادیه صنف مؤسسات �ب

ت
ا�

مرحوم اهدی سعادتمند مشهدی
در هفدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۶ 
دوران  شد،  متولد  مشهد  شهر  در 
محله  در  را  خود  نوجوانی  و  کودکی 
خسروی سپری نمود،  در سال ۱۳۴۵ 
وارد دانشکده مهندسی دانشگاه تهران 
از اتمام تحصیالت عالیه به  شده و پس 
ملحق  خراسان  ای  منطقه  آب  سازمان 
گردید. وی در زمان شروع جنگ تحمیلی برای دفاع از  میهن به 
رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل پیوست و در عملیات 
وارد  تحمیلی  جنگ  از  پس  نمود،  شرکت  والفجر  و  خیبر  های 
صنایع برق گردید.  از بنیانگذاران خّیر، خیریه عشاق الحسین  
بود که از خدمات ارزنده او می توان به اجرا و انتقال نیروی برق 
به سد کارده و سد دوستی اشاره کرد، در زمان شروع انقالب در 
شرکت آب منطقه ای خراسان فعال بود،  ایشان کمک شایانی  به 
گسترش صنعت برق و تولید در شهر مشهد نمودند که می توان 
به ساخت کارگاه های سازنده تابلوهای برق و انتقال تکنولوژی از 
کشورهای فرانسه، اتریش، چین و ترکیه اشاره نمود. ایشان پس 
از سالها تالش  در دوازدهم مرداد ماه سال ۱۳۸۲ در سن ۵۶ 

سالگی دیده از جهان فروبست  و به دیدار حضرت حق شتافت. 

دش گرایم روحش شاد و �ی

د   ادیه صنف نقاشان اتومبیل م�ش
ت

ا�

مرحوم حاج حسن شفیعی 
در دی ماه ۱۳۲۳ در خانواده ای مذهبی 
وی  گشود.  جهان  به  دیده  متدین  و 
در  ابتدایی  مقطع  تا  را  خود  تحصیالت 
مشهد  به پایان رساند و دردوران نوجوانی 
و  شد  وارد  اتومبیل  نقاشی  ی  حرفه  به 
اولین پروانه کسب خود را در سال ۱۳۵۳ 
اخذ نمود.  او از سال ۱۳۷۶ طی دو دوره به عنوان عضو هیئت مدیره 
اتحادیه نقاشان اتومبیل مشهد مشغول فعالیت شد. فردی مهربان ، 
با اخالق و خیرخواه بود و در دفتر زندگی خود کمک های بسیاری 
به افراد نیازمند را ثبت نمود، در مراسمات مذهبی حضور پررنگ و 
مثمرثمری داشت. وی در آذر ماه سال ۱۳۹۹ دار فانی را وداع گفت 
و به دیدار معبود شتافت.  اعضاء تحت پوشش اتحادیه همواره از وی 

به عنوان فردی پیشکسوت نمونه و خیرخواه یاد می کنند.

دش گرایم روحش شاد و �ی

ن لوازم یدیک مصنوعات 
گ

صنف فروشند�

یک  ز و الک�ت
گ

نفت، �

مرحوم حاج سید عباس ظریف سادات 
یدکـی  لـوازم  فروشـندگان  صنـف  پیشکسـوتان  از 
مصنوعـات نفـت ،گاز والکتریـک بـود کـه در شـهریور 
سـال  از  گشـود،  جهـان  بـه  دیـده   ۱۳۱۱ سـال  مـاه 
خیابـان  گازسـوز،  لـوازم  صنفـی  واحـد  در   ۱۳۷۲
پروانـه  اولیـن  و  شـد  کار  بـه  مشـغول  ربیـع  خواجـه 
کسـب خـود را از اتحادیـه  صنف چراغسـازان مشـهد 
تحـت   ۱۳۸۰ سـال  در  آن  از  پـس  ؛  نمـود  دریافـت 
مصنوعـات  یدکـی  لـوازم  صنـف  اتحادیـه  پوشـش 
نفـت وگاز والکتریـک قـرار گرفتـه و در رسـته فـروش 
وی  شـد.   کار  بـه  مشـغول  گازسـوز  لـوازم  قطعـات 
فـردی متدیـن، متعهـد وخدمتگـذار بـه ائمـه اطهـار 
حضـور  مذهبـی  مناسـبات  و  مراسـم  در  او   ، بـود 
بـود،  مظلومـان  حامـی  همیشـه  و  داشـت  پررنگـی 
اسـالمی  انقـالب  بـه  خدمـت  راسـتای  در  همچنیـن 
رفیـع  درجـه  بـه  طوسـی  شـهپر  حمیـد  فرزنـدش 
شـهادت نائـل گردیـد ، سـرانجام در سـال ۱۳۹۷ به 

شـتافت. حـق  دیـدار 

دش گرایم روحش شاد و �ی

زی و رسگریم   ، �ب
گ

ادیه حمصوالت فرهن�
ت

ا�

مرحوم علی پور منافی سرابی 
به  دیده   ۱۳۳۴ ماه  دی  در 
دارای  وی  گشود.  جهان 
از  لیسانس  تحصیلی  مدرک 
هوائی  نیروی  بازنشستگان 
 ۹۱ ماه  مرداد   ۱۴ در  که  بود 
به مدت چهار سال عضو هیئت 
عنوان  به  فعالیت  شروع  بدو  از  وی   شد،  اتحادیه  مدیره 
عضو هیات مدیره تمام توان خود را در جهت وحدت بین 
اعضا هیت مدیره، پرسنل و هم چنین تحقق اهداف قانون 
نظام صنفی و پیاده سازی آن در اتحادیه به کار گرفت و 
تا روزهای پایانی عمر خود همراه و همدل با اعضا هیات 
بیماری  دلیل  به  او  داد.  ادامه  خود  فعالیت  به  مدیره 

سرطان، در دوم مهرماه ۱۳۹۵  به دیار باقی شتافت. 

دش گرایم  روحش شاد و �ی




