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کرونا  پنجم  پیک  شروع  با 
بزرگترین  از  یکی  کشور  در 
چالش ها و معضالت در استان 
کپسول  تهیه  کشورمان  و 
اکسیژن برای بیماران کرونایی 
نیز بیماران  و  در بیمارستان ها 
بود،چرا  منازل  در  بستری 
شارژ  و  اجاره  حتی  یا  تهیه  که 
هزینه  ها  کپسول  این  اکسیژن 
توان  از  که  داشته  سنگینی 
خارج  ها  خانواده  از  بسیاری 

است.
به لحاظ وضعیت شیوع ویروس 
پنجم،  پیک  شروع  با  و  کرونا 
به  رضوی  خراسان  دراستان 
ویژه شهر مقدس مشهد و زائرخیز بودن این شهر 
برتعداد مبتالیان و به دنبال آن بستری ها افزوده 
شد و شهر مشهد  به شدت با این چالش برای تأمین 
کپسولهای اکسیژن ویژه مجاورین و زائرین بارگاه 
ثامن الحجج )ع( مواجه شد زیرا  ملکوتی حضرت 
خود  منازل  در  که  بیمارانی  و  ها  بیمارستان  نیاز 
بستری بودند به استفاده از کپسول های اکسیژن 
افزایش یافته و در مقطعی با کمبود شدید کپسول 

های اکسیژن در شهر مشهد مواجه شدیم. 
در این شرایط سخت اتاق اصناف مشهد، پویشی 
با عنوان »پویش نذر نفس« را با همراهی گسترده 
اتحادیه  از  ازتعدادی  اعم  مردم  مختلف  قشرهای 
های صنفی  و اعضاء تحت پوشش، حتی معلمان و 
پزشکان  راه اندازی کرد تا در حد امکان با کمک 
خیران و نیکوکاران کمک های مادی و غیرمادی 
آنها را جمع آوری و وسایل مورد نیاز نظیر کپسول 
های اکسیژن را از طریق اتاق اصناف و نهادهای 

مردمی بین بیماران نیازمند توزیع کند.
همچنین از طریق این پویش، کمک های مردمی 
کردن  فراهم  هدف  با  کاالیی  و  مالی  قالب  در 
درگیرکرونا  بیماران  برای  اکسیژن  های  کپسول 
در بیمارستان ها و منازل، جمع آوری و به بیماران 

اهدا شد.
با توجه به اینکه تهیه کپسول های اکسیژن برای 
دوباره  نفس  شد  می  موجب  نیازمند،  بیماران 
»نذر  نیز  پویش  عنوان  شود  داده  بیماران  به  ای 

باعث  این عنوان  انتخاب  و  نام گذاری شد  نفس« 
از نیکوکاران در قشرهای مختلف  تا بسیاری  شد 
پویش  این  از  پرستاران  و  پزشکان  معلمان،  نظیر 
اصناف  اتاق  با  زمینه  این  ودر  نموده  استقبال  

همکاری کنند. 
کردن  فعال  نفربرای   40 از  متشکل  گروه  یک 
پویش نذر نفس راه اندازی شد که در همین راستا 
توسط  40کیلویی  اکسیژن  کپسول   ۱۵ تعداد 
اختیار  در  مشهد  اصناف  اتاق  نیکوکاری«  »مرکز 
کپسول   ۳00 حدود  و  گرفت  قرار  ها  بیمارستان 
شد  تهیه  معلمان  توسط  نیز  ۱0کیلویی  اکسیژن 
منازل  به  نیازمند  بیماران  به  امانت  صورت  به  و 
استانداری  هماهنگی  با  همچنین  شد.  سپرده 
شد  تهیه  نیاز  مورد  اکسیژن  کپسولها  شارژ  برای 
از طریق کمک های  نیز  که هزینه حمل ونقل آن 
مادی جمع آوری شده این پویش، پرداخت شد تا 

در اختیار اکسیژن سازها قرار بگیرد.
هزینه  صرف  نیازمند  اکسیژن  کپسول  هر  خرید 
زیرا  نباشد  صرفه  به  شاید  و  است  زیادی  های 

از  برگرفتـه  اسـالمی  جامعـه 
مذهبـی  و  دینـی  اعتقـادات 
براساس شـعائردینی با حفظ 
آرمـان هـای انقالب اسـالمی 
در مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی 
توجـه  بایسـت  مـی  و  بـوده 
و  عفـاف  مسـئله  بـه  جـدی 

باشـد.  داشـته  حجـاب 
دانیـم  مـی  کـه  همانطـور 
پوشـش  معنـی  بـه  حجـاب 
معنـی  بـه  عفـاف  و  بیرونـی 
ایـن  اسـت.  درونـی  پوشـش 
جامعـه  سـالمت  موجـب  دو 
آنهـا  نبـود  صـورت  در  و  شـده 
مخـرب  اثـرات  و  مشـکالت 

آورد. خواهـد  بـار  بـه  را  زیـادی 
از دیرباز تا کنون دشمنان در اندیشه ی از بین 
بردن عفت و پاکدامنی در جامعه ما بوده اند که 
در طول چهل و دوسال عمر انقالب، در تمامی 
برای  مردم  مقاومت  و  ایستادگی  با  ها  عرصه 
دفاع از انقالب مواجه شده و شکست خوردند. 

ایجـاد  دشـمنان  اسـتراتژیک  روشـهای  از  یکـی 
و  بنـد  بـی  ترویـج  راسـتای  در  فرهنگـی  تهاجـم 
بـاری بـرای ایجـاد یـک جامعـه سسـت عنصـر و 
بـی رمـق در جهـت از بیـن بـردن کیـان خانـواده 
تـاب  کـه  اسـت  ای  جامعـه  آوردن  وجـود  بـه  و 
اهـداف  تابـع  و  تسـلیم  تـا  نداشـته  ایسـتادگی 

شـود. آنهـا  شـوم 
شـاخصه  از  و  دینـی  دسـتور  یـک  حجـاب  امـر 
از  بسـیاری  بـا  کـه  اسـت  جامعـه  مهـم  هـای 
سیاسـی،  ابعـاد  دارای  و  خـورده  پیونـد  مسـائل 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسـیاری اسـت. 
جامعـه امـروز بـه دالیـل گوناگـون از جملـه بحث 
فرهنـگ ها، جهانی شـدن، تضعیـف هویت ملی 
و فـردی، عصـر افـول، ارزش هـا و رشـد و توسـعه 
فرهنـگ هـای معـارض بـا مشـکالت گوناگونـی 
مسـئله  بـه  پرداختـن  رو  ایـن  از  اسـت،  مواجـه 
حجـاب بـه عنـوان یـک ارزش و رویکـردی مؤثـر 
مـی  فرهنگـی  تهاجـم  بـا  مقابلـه  و  مواجهـه  در 
توانـد آثـار و پیامدهای مثبتی بـرای حفظ ارزش 

هـای جامعـه در پـی داشـته باشـد.

و  عفـاف  ی  مسـئله  بنابرایـن 
حجاب را باید در جامعه نهادینه 
نمـوده و موجبـات درونی شـدن 
آن را در سـطوح مختلـف جامعـه 
پیلـه  سـلیمانی،  آورد)  فراهـم 
نهادینـه   ،)۱۳94 سـوا4۵، 
سـازی فرهنـگ حجـاب و عفاف 
ضـرورت  از  یکـی  عنـوان  بـه 
مسـتلزم  دینـی  باورهـای  هـای 
برنامـه ریـزی در سـه حـوزه فرد، 

اسـت.  جامعـه  و  خانـواده 
از منکـر  و نهـی  بـه معـروف  امـر 
دو واجـب مؤکـد کفایـی و جـزء 
ضروریـات مذهـب اسـت و آیـات 
و روایـات فراوانـی بـرآن داللـت 
انسـان  اجتماعـی  زندگـی  در  فریضـه  ایـن  دارد. 
تأثیـری عمیـق و گسـترده دارد، حفـظ و پایـداری 
جامعـه در مقابـل هرگونـه فسـاد و تباهـی اجتنـاب 
ناپذیـر و شـرعا واجـب اسـت و اختصـاص بـه صنـف 
خاصـی ندارد) تفتـی، فصل نامه شـورای فرهنگی 

اجتماعـی زنـان و خانـواده( 
کـه  اسـت  مطـرح  مسـائل  از  یکـی  حجـاب  مقولـه 
خاسـتگاه آن فطـرت آدمـی اسـت و مدیریت آن هم 

حاکمیتـی و هـم اجتماعـی اسـت.
 در همین راستا اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی 
اجتماعـی  مسـئولیت  بـه  توجـه  بـا  پوشـش  تحـت 
خـود بـا تعامـالت سـازنده بـا  دسـتگاههای متولـی 
و تشـکل هـای مردمـی عفـاف و حجـاب، بـا هـدف 
شناسـایی ناهنجـاری هـای فرهنگـی و اجتماعـی 
امـور  تعمیـق  و  گسـترش  بـر  مؤثـر  عوامـل  و  بـازار 
فرهنگی و مذهبی و به منظور اشـاعه ی اهمیت در 
نقـش عفـاف و حجـاب بـرای سـالم سـازی و ایمنـی 
جامعـه، بـر رسـیدن بـه تحقق اهـداف مـورد نظر در 
موضـوع عفـاف و حجـاب تأکید داشـته و بـا توجه به 
ایـن  مسـئولیت تـالش مـی نماید تـا با هـم افزایی با 
سـایر تشـکل هـای مردمـی و دسـتگاههای اجرایی 
در  حجـاب  و  عفـاف  حـوزه  سـاماندهی  جهـت  در 
بـازار و تبدیـل آن بـه بـاور فرهنـگ عمومـی عفـاف و 
حجـاب اقـدام نموده و بـا اراده و عزم جـدی در رفع 
واحدهـای  سـطح  در  حـوزه  ایـن  هـای  ناهنجـاری 

صنفـی اقدامـات مؤثـری انجـام دهـد.

اتاق اصناف مشهد پیشرو در بخشیدن جان دوباره 
به بیماران کرونایی با نذر نفس و پویش ماسک

یادداشت سردبیریادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر

 عفاف و حجاب
رسالت اجتماعی

همین  مثل  خاصی  مقطع  در  فقط  است  ممکن 
شرایط کرونایی کارآیی داشته باشد و پس از آن 
بالاستفاده است، به همین دلیل ما از طریق راه 
اندازی این پویش، کپسول های اکسیژن موجود 
را جمع آوری کرده و به صورت امانت در اختیار 
قرار  منازل  در  نیازمند  بیماران  و  ها  بیمارستان 
ماسک   ۱۸ حدود  موارد،  براین  عالوه  دادیم. 
ویژه  تومان که  تقریبی ۱۸میلیون  ارزش  NIVبه 
بیمارستانهاست،  در  تنفسی  نارسایی  بیماران 
داده  تحویل  نظر  مورد  بیمارستانهای  به  و  تهیه 
شد، هدف از راه اندازی این پویش از یک سو، رفع 
و  منازل  در  بستری  بیماران  نیازهای  از  بخشی 
بیمارستان ها و از سوی دیگر ایجاد موجی جدید 
برای مشارکت مردم در شرایط کرونایی بود چون 
پای  مردم  و  آمده  پیش  مشکلی  هرگاه  معتقدیم 
این پویش  اند، مشکل حل شده است.  آمده  کار 
به  موجی  خیرخواهانه  فعالیتهای  دیگر  کنار  در 
نیکوکاران  از  بسیاری  شد  موجب  و  انداخت  راه 

پای کار آمده و در این کار خیر مشارکت کنند.

اتاق اصناف »
مشهد، پویشی 

با عنوان »پویش 
نذر نفس« را با 

همراهی گسترده 
قشرهای مختلف 

مردم راه اندازی 
کرد تا وسایل مورد 
نیاز نظیر کپسول 
های اکسیژن را از 

طریق اتاق اصناف 
و نهادهای مردمی 

بین بیماران 
«نیازمند توزیع کند
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گرداورنده: خسرو برزشی

در شماره های قبلی ماهنامه در رابطه با 
شعار سال، سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع 
بررسی  و  بحث  مفصل  بطور  ها  زدایی 
شد. در ارتباط با پشتیبانی ها و حمایت 
های هدفمند و همچنین رفع موانع تولید 
مطالبی را عنوان کردیم. از موانع تولید که 
بایستی بطور جدی آن  بی شمار بوده و 
ها را دسته بندی و طی یک برنامه ریزی 
را  مطالبی  نیز  نمود  فصل  و  حل  مدون 
ارائه دادیم. بنا به اهمیت تولید و به جهت 
به نتیجه رساندن موضوع، تصمیم بر این 
شد که موانع تولید را که در شماره های 
قبلی تبیین نمودیم، با توجه به اهمیت هر 
کدام در این شماره و شماره های بعدی 
بررسی و تحلیل نماییم تا بتوان به جمع 
بندی مناسب جهل حل و فصل این مهم، 
رسید. اگر بخواهیم گذری کوتاه به موانع 
به  باید  باشیم، مجددا  اصلی تولید داشته 

شکل زیر توجه کنیم.

سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
بخش اول: 

موانع تولید؛ عدم اصالح سیاست های پولی و مالی؛ 
موانع و چالش های موجود در این حوزه

تاریخچه بانکداری ایران:
مسیح  میالد  از  قبل  قرن ها  به  بانکداری  تاریخچه 
جهان  در  بانکداری  حرفه  آغازگر  برمی گردد. 
قیمتی  فلزات  عیار  تعیین  با  که  بودند  صرافانی 
با  و  شده  کاالها  با  آنها  مبادله  سهولت  موجب 
توانستند  تعهد  اسناد  صدور  و  مردم  اعتماد  جلب 
امانت دار اموال تجاری شوند که تداوم تجارت مردم 
به یاری و حمایت همان صرافان امکانپذیر شد. اما 
مبادله کاال و رواج داد و ستد نیاز به ابزار پرداختی 
انواع  امکان سنجش  و  ارزش  تعیین  داشت که در 
بر  عالوه  تا  باشد  عموم  پذیرفته  خدمات  و  کاالها 
انجام معامالت در وصول مطالبات از مشتریان دور 
و نزدیک با احتمال وقوع خطرات ناشی از جابجایی 
که  شود  روشی  بکارگیری  موجب  قیمتی  فلزات 
فرایند آن سهولت در عملیات صرافی و کسب وام و 
حمایت اعتباری به پشتوانه اندوخته صرافان باشد. 
ایجاد مؤسسات  و  بانکداری  امر سرآغاز حرفه  این 
بانکی شد. قدمت بانکداری در چین به شش قرن 
قبل از میالد برمی گردد که بعدها با اختراع “کاغذ” 
در صد و پنج سال بعد از میالد، وارد مرحله جدیدی 
سلسله  آغاز  از  پیش  است.  شده  بانکداری  از 
ابتدایی  بانکداری به طرز  ایران نیز  هخامنشی در 
مرسوم و در انحصار معابد و شاهزادگان بود لیکن 
همزمان با روزگار اوج سلسله هخامنشیان، اقتصاد 
نظیر  عواملی  که  شد  جدیدی  مرحله  وارد  ایران 
به  مردمانش  که  ثروتمند  کشوری  “لیدی”،  فتح 
ضرب سکه شهرت داشتند، و همچنین فتح “بابل” 
روزگار  آن  المللی  بین  بازارهای  از  یکی  عنوان  به 
اعطای  برای  مقرراتی  حمورابی”  “قوانین  در  که 
بی  آن  در  داشت،  تجاری  سپرده های  قبول  و  وام 
تأثیر نبود. در این زمان بازرگانی رونق یافت و پول 
مسکوک رواج گرفت و ایران را، از سند تا مدیترانه، 
به بزرگترین مرکز اقتصادی جهان باستان تبدیل 
بانک هایی  نمود. در روزگار حکومت هخامنشیان 
و  پسران”  و  “اگیبی  بانک های  نظیر  خصوصی 
“مورشو و پسران”، برای نخستین بار هویتی رسمی 
بوده  “یعقوب”  اگیبی،  بانک  بنیانگذار  نام  یافتند. 
وسیع  بسیار  بانک ها  این  فعالیت  دامنه  است. 
داشت.  شباهت  امروزی  بانکی  عملیات  به  و  بود 
معروف،  شناس  باستان  “گیرشمن”  نوشته  به  بنا 
و  رهنی  عملیات  به  دوره  آن  خصوصی  بانک های 
و  نموده  سپرده  قبول  بودند،  مشغول  کارگشایی 

از  و  داشته  جاری  حساب  مشتریان  می دادند،  وام 
خود  سرمایه  بانک ها  و  می کردند  استفاده  چک 
آبیاری،  رمه،  بردگان،  مزارع،  مستغالت،  در  را 
انداخته  کار  به  تجاری  کشتی های  و  ماهیگیری، 
برای دولت مرکزی  بانک اگیبی همچنین  بودند. 
دوره  در  می کرد.  آوری  جمع  خراج  و  مالیات 
بیشتری  توسعه  اعتباری  مؤسسات  ساسانیان 
و  یافت  رواج  سکه  وسیله  به  ستد  و  داد  یافتند. 
“برات” که پیش از این قولی برای پرداخت در آینده 
بازرگانان  و  درآمد  قانونی  دین  یک  بصورت  بود، 
آموختند.  ایرانیان  از  را  برات  از  استفاده  سوریه 
این  اصطالحات  از  “حواله”  و  “چک”  اصطالحات 
بردند.  بکار  را  آنها  نیز  غربیان  که  است  دوران 
علیرغم توسعه حرفه بانکداری، دامنه فعالیت های 
بود  بازرگانی  امور  به  محدود  دوران  این  در  بانکی 
موقع  در  یا  محصول  وضع  بدی  صورت  در  فقط  و 
پرداخت مالیات به مردم اعتبار می دادند. در دوران 
“صرافان”  توسط  اعتباری  عملیات  اسالم  از  بعد 
انجام می شد که در سفرنامه “ناصرخسرو”، “جان 
کارت رایت”، و “شاردن” به فعالیت های این گروه 
صرافان  فعالیت  رونق  و  اوج  است.  شده  اشاره 
همزمان با حکومت قاجاریه بود، بطوریکه گزارش 
کنسول انگلیس در تبریز در سال ۱۸۸۶ میالدی 
حکایت از نقش عمده صرافان در حیات اقتصادی 
صنف  این  در  زیادی  افراد  اشتغال  و  روزگار  آن 
صرافان  فعالیت  ممتاز  ویژگی های  از  یکی  دارد. 
آن روزگار دارا بودن سیستمی شبیه سیستم های 
امروزی در تسویه چک ها بود. از اسناد صادر شده 
کرد  اشاره  “بیجک”  به  می توان  صرافان  توسط 
به  صادرکننده  صراف  پرداخت  تعهد  از  حاکی  که 
دارنده بیجک بود. این بیجک ها تا اندازه ای مانند 
و  می گشت  دست  به  دست  شهرها  در  اسکناس 
بوسیله  قاجار  دوران  معامالت  از  زیادی  بخش 
هجری   ۱۲۶۶ سال  در  می گرفت.  انجام  بیجک 
شمسی “بانک جدید شرق” که مرکز آن در لندن و 
حوزه فعالیتش در جنوب آسیا بود، بدون هیچگونه 
امتیازی در ایران شروع به فعالیت نمود. این بانک 
“بانک  مقر  بعدها  که  بنایی  در  تهران،  در  ابتدا 
ایجاد  را  خود  اصلی  شعبه  گردید،  شاهنشاهی” 
کرده و سپس شعبی در سایر شهرهای ایران شامل 
مشهد  و  شیراز،  رشت،  تبریز،  بوشهر،  اصفهان، 

درصد   ۲/۵ معادل  بهره ای  بانک  این  نمود.  دایر 
سپرده های  به  درصد  مشتریان، 4  حساب های  به 
یک-ساله  سپرده های  به  درصد   ۶ و  ماهه،  شش 
از آنجا که مؤسسات صرافی از  پرداخت می نمود. 
رقابت  به  بانک  این  فعالیت  شروع  ابتدای  همان 
با آن پرداخته و روش ها و رموز بانکداری جدید را 
آموخته و به سرعت بکار گرفتند لذا سریعًا عمر بانک 
هجری   ۱۲۶۷ سال  در  و  سرآمد  به  شرق  جدید 
تشکیل  پیشنهاد  نخستین  شد.  برچیده  شمسی 
بانک به شکل جدید و با سرمایه مشترک دولت و 
ملت از طرف “حاج محمدحسن امین دار الضرب”، 
یکی از صرافان بزرگ تهران، به “ناصرالدین شاه” 
مورد  بیگانگان  دخالت های  بدلیل  که  شد  ارائه 
قبول حکومت وقت قرار نگرفت. امین الضرب بجز 
زمینه های اقتصادی و تجاری در امور عمومی و عام 
المنفعه نیز فعال بود. به طور مثال، چون گروهی 
معارف”  “انجمن  مظفری  عصر  دانشور  رجال  از 
جدید  فرهنگ  گسترش  و  مدارس  توسعه  برای  را 
خدمت  پذیرفت.  را  آن  عضویت  دادند،  تشکیل 
آورد، خرید  ارمغان  به  برایش  نیکنامی  او که  دیگر 
مقادیر بسیار گندم در قحطی سال ۱۲۸۸هجری 
که  بود  تهران  به  آن  حمل  و  مازندران  از  قمری 
هنگامی  شد.  حتمی  مرگ  از  مردم  نجات  موجب 
و  درگذشت  الضرب  امین  محمدحسن  حاج  که 
ثروت کالن او به فرزندش “حاج محمدحسین امین 
نفوذ  و  اقتدار  تدریج  به  رسید،  ارث  به  دارالضرب” 
پیدا  نزولی  سیری  خاندان  این  اقتصادی-تجاری 
کرد و باالخص بانک های خارجی که در رأس آنها 
بانک استقراضی قرار داشت امین الضرب پسر را 
تا  ساختند  خود  اقتصادی-اعتباری  قدرت  مقهور 
جایی که در اواسط سلطنت مظفرالدین شاه و در 
حالی که فقط چند سالی از مرگ حاج محمدحسن 
یکی  به  وی  پسر  می شد،  سپری  دارالضرب  امین 
بانک استقراضی مبدل گشته  از بدهکاران عمده 
مذکور  بانک  به  قرض هایش  بازپرداخت  برای  و 
ترتیب  بدین  بود.  شده  روبرو  جدی  مشکالت  با 
موعد  در  نتوانست  الضرب  امین  حسین  محمد 
بپردازد  استقراضی  بانک  به  را  بدهی هایش  مقرر 
و تحت فشار بانک استقراضی به ناچار به سفارت 
میالدی،   ۱۸۸9 سال  در  شد.  پناهنده  روس 
امین  حسن  حاج  پیشنهاد  از  پس  سال  ده  حدود 

عدم ثبات ارزش 
پول ملی

قاچاق و واردات 
بی رویه

سود زیاد 
واسطه گری در 

تولید

عدم اصالح نظام 
مالیاتی

موانع 
مدیریتی، قانونی 

و نظارتی

تورم شدید
عدم اصالح 

سیاست های 
پولی و مالی

موانع تولید

تولید  و سر فصل دار  از موانع اصلی  بندی،  موارد فوق طبق دسته 
سیاست  اصالح  عدم  موضوع  به  شماره  این  در  باشد.  می  کشور  در 
های پولی و مالی و موانع و چالش های موجود در این حوزه خواهیم 
پرداخت و در ادامه به ذکر راهکارها و راه حل های پیشنهادی جهت 
نیست  بد  بنابراین  پردازیم.  می  سال  شعار  تحقق  و  موانع  این  رفع 
که قبل از ورود به بحث اصلی، نیم نگاهی به تاریخچه بانکداری در 

کشور بیاندازیم.
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موجب  به  ایران”  شاهنشاهی  “بانک  دارالضرب، 
“بارون  به  شاه  ناصرالدین  طرف  از  که  امتیازی 
آمد.  بوجود  بود،  گردیده  اعطا  دورویتر”  جولیوس 
صرافی  امور  انجام  بر  عالوه  شاهنشاهی  بانک 
نیز  تجاری  و  صنعتی  فعالیت های  انجام  به  مجاز 
بهره  و  استخراج  انحصاری  حق  آنکه  ضمن  بود. 
برداری از معادن آهن، سرب، جیوه، زغال سنگ، 
نفت و … ، به غیر از طال، نقره و سنگ های قیمتی، 
واگذار  بانک  این  به  کشور  تمام  در  راه  ساختن  و 
در  اولیه  امتیاز  اساس  بر  بانک  این  مقر  بود.  شده 
تهران بود ولی بعدًا به لندن تغییر یافت. این بانک 
تا پایان مدت امتیاز شصت ساله قرارداد به فعالیت 
خاورمیانه  و  ایران  در  آن  از  پس  و  داد  ادامه  خود 
امتیاز  واگذاری  از  پس  اندکی  می کرد.  فعالیت 
بانک شاهنشاهی، یکی از اتباع روسیه به نام “ژاک 
استقراضی  “انجمن  تأسیس  اجازه  پولیاکوف”، 
ایران” را به مدت هفتاد و پنج سال از دولت ایران 
گرفت که بعدها به “بانک استقراضی” ایران موسوم 
شد. اداره مرکزی این بانک در تهران قرار داشته و 
چندین شعبه نیز در شهرستان های شمالی کشور 
داشت. در سال ۱۳0۱ هجری شمسی این بانک 
با سرمایه اندکی به دولت ایران واگذار شد. بدلیل 
بانک  در  سپرده گذاری  به  مردم  استقبال  عدم 
ایران  در  چندانی  موفقیت  بانک  این  استقراضی، 
مواجه  و  گذاری  سرمایه  فقدان  نیاورد.  بدست 
انحالل  موجب  طلب ها  اخذ  در  زیاد  مشکالت  با 
بانک استقراضی شد که باالخره این بانک در سال 
۱۳۱۲ شمسی، ضمیمه “بانک فالحتی و صنعتی 
در  نوزدهم  قرن  اواسط  از  گردید.  )کشاورزی(” 
که  انگلیسی  بانک  یک  میالدی   ۱۸۵۶ سال 
انگلیس  و  فرانسه  مشترک  سرمایه گذاری  حاصل 
بود در ترکیه با نام “بانک عثمانی” تأسیس شد که 
بانک تصمیم گرفت  این  در سال ۱9۲۲ میالدی 
افتتاح  به  مرور  به  کرمانشاه  و  همدان،  تهران،  در 
بانک عثمانی در سال ۱9۵۶  نماید.  اقدام  شعبه 

میالدی به فعالیت خود در ایران خاتمه داد.
که  بود  بانک هایی  دیگر  از  ایران”  و  روس  “بانک 
شمسی  هجری   ۱۳0۵ سال  در  بیگانگان  توسط 
در ایران جهت تسهیل مبادالت بازرگانی بین ایران 
در  بانک  این  مرکزی  اداره  شد.  تأسیس  روسیه  و 
تهران بود و شعبه هایی نیز در سایر شهرهای کشور 
نمایندگان  تالش  سال ها  از  پس  باالخره  داشت. 
 ۱۳04 سال  در  ایران  مردم  همچنین  و  مجلس 
“بانک  نام  با  ایرانی  بانک  اولین  شمسی  هجری 
پهلوی قشون” در تهران و جهت رسیدگی به امور 
مالی ارتش بوجود آمد. این بانک در سال ۱۳0۷ 
هجری شمسی به “بانک سپه” تغییر نام داد. مؤسسه 
در  ایرانی  مالی  نهاد  دومین  ایران”  دولتی  رهنی 
تأسیس  از  پس  سال  یک  که  بود  معاصر  دوران 
با  شمسی،   ۱۳0۵ سال  در  قشون  پهلوی  بانک 
هدف رفع نیاز مردم از طریق اعطای وام های کوتاه 

مدت به آنها بوجود آمد. پس از تشکیل بانک ملی 
سال  از  و  و  شده  ملی  بانک  از  جزئی  مؤسسه  این 
۱۳۱۸ با نام “بانک کارگشایی” و به عنوان یکی از 
سازمان های تابعه بانک ملی به فعالیت خود ادامه 
جهانی  جنگ  پایان  از  پس   ،۱۳0۶ سال  در  داد. 
اجازه  قانون  ایران،  از  اشغالگران  خروج  و  اول 
ملی  شورای  مجلس  بوسیله  ملی”  “بانک  تأسیس 
تصویب شد. در روز ۲0 شهریور ۱۳0۷ بانک ملی 
اولین  کرد.  آغاز  را  خود  کار  رسمًا  تهران  در  ایران 
بالت”  لنیدن  کورت  “دکتر  ملی  بانک  عامل  مدیر 
و معاون او “فوگل” از کشور آلمان به ایران آمدند. 
بانکی  متخصصین  تاریخ  آن  در  اینکه  به  توجه  با 
اجازه  قانون،  موجب  به  نداشتند  وجود  ایران  در 
اداره  منظور  به  آلمانی  یا  سویسی  اتباع  استخدام 
بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح 
نفر تجاوز نمی کرد.  از ۲۷  آلمانی  و  ایرانی  از  اعم 
و  داخلی  تجاری  اسناد  پذیرش  سپرده،  قبول 
خارجی، و اعطای وام و اعتبار از عملیات بانک ملی 
در ابتدای تأسیس بود. یکی از مهمترین اقدامات 
بانک ملی لغو امتیاز انتشار اسکناس توسط بانک 
شمسی   ۱۳۱۱ سال  آغاز  از  بود.  شاهنشاهی 
اسکناس های بانک ملی مورد استفاده قرار گرفت. 
شمسی   ۱۳۲9 سال  از  قبل  تا  ایران  ملی  بانک 
خدمات  تکامل  و  ایجاد  در  حساسی  بسیار  نقش 
جنگ  پایان  تا  و  داشت  عهده  به  ایران  در  بانکی 
جهانی دوم این مؤسسه تنها بانک دولتی بود که به 
تشکیل شرکت ها و سازمان های تجارتی دولتی و 
غیردولتی کمک های قابل توجهی نمود. با تصویب 
الیحه قانونی بانک ها در سال ۱۳۳4 شمسی برای 
نخستین بار، مقررات خاصی برای تشکیل بانک و 
بانک ها در  بانکداری وضع گردید. تعداد  عملیات 
دولتی  بانک  هشت  و  بیست  بر  بالغ  سال ۱۳40 
ایران  صادرات  بانک  بود.  مختلط  و  خصوصی  و 
بعنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام 
در  و  شد  تشکیل  شمسی   ۱۳۳۱ سال  اواسط  در 
اولین  پرسنل  نفر  سیزده  با  سال  همان  آبان   ۲۲
شعبه آن در کوچه تکیه دولت افتتاح و شروع بکار 
به”ادوارد  می توان  بانک  این  بنیانگذاران  از  کرد. 
از  پس  نمود.  اشاره  مفرح”  علی  و”محمد  ژوزف” 
هفتم  در  صادرات  بانک  ایران  در  انقالب  پیروزی 
سوی  از  الیحه ای  تصویب  با   ۱۳۵۸ ماه  خرداد 
زمره  در  و  شد  ملی  اسالمی،  شورای  مجلس 
تصویب  با  گرفت.  جای  کشور  دولتی  بانک های 
قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۳9 ، هفتاد و 
سه سال پس از شروع فعالیت های بانکی در ایران، 
نفر پرسنل تأسیس  با ۳۸۸  ایران”  “بانک مرکزی 
شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کلیه امور مربوط 
به  آن  پشتوانه  و  سکه،  ضرب  اسکناس،  چاپ  به 
پیروزی  آستانه  در  گردید.  واگذار  مرکزی  بانک 
نظیر  مختلف،  دالیل  به  ایران  بانکی  نظام  انقالب 
و  دارایی ها  ارزش  کاهش  مردم،  اعتماد  سلب 

شده  روبرو  بزرگی  مشکالت  با  نقدینگی  کمبود 
وجه  پرداخت  به  قادر  بانک ها  طوریکه  به  بود 
چک های صادره با مبلغ جزئی هم نبودند. از این 
رو در تاریخ هفده خرداد ۱۳۵۸، بر اساس مصوبه 
شورای انقالب جهت حفظ حقوق سپرده گذاران 
و سرمایه داران و بکار انداختن چرخ های تولیدی 
از  شد.  اعالم  ملی  کشور  بانک های  تمام  کشور، 
دیگر اقدامات انجام یافته پس از پیروزی انقالب در 
نظام بانکی، اقدام در جهت استقرار نظام اقتصاد 
اسالمی در اداره بانک ها بود. از دیگر رویدادهایی 
که در قرن بیستم تأثیر زیادی بر صنعت بانکداری 
گذاشت، ورود IT به عرصه فعالیت های بانکداری 
کشور  بانک های  شمسی   ۱۳۶0 دهه  بود.  اواخر 
با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز 
به اتوماسیون عملیات بانکی به استفاده از رایانه در 
اتوماسیون  جامع  طرح  پرداختند.  بانکی  عملیات 
در  گوناگون  بررسی های  و  مطالعه  از  پس  بانکی 
قالب پیشنهادی برای تحول جامع در برنامه ریزی 
فعالیت های حوزه انفورماتیک بانک ها به مسئوالن 
شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی 
جامع  طرح  شمسی   ۱۳۷۲ سال  در  بانک ها 
خود  به  رسمی  شکلی  بانکی  سیستم  اتوماسیون 
گرفت. با صدور اجازه تأسیس بانک های خصوصی 
در سال ۱۳۷9 شمسی، که امروزه عهده دار نقش 
بانکداری میهن عزیزمان هستند،  مهمی در نظام 
خدمات  از  یکی  عنوان  به  الکترونیک  بانکداری 
اصلی این بانک ها بیش از پیش به صورت کاربردی 
در عرصه زندگی مردم وارد شد. تا کنون گام های 
نوین  بانکداری  خدمات  ارائه  عرصه  در  مؤثری 
پیشرفت های  شاهد  است  امید  و  شده  برداشته 
در  عرصه،  این  در  ایران  عزیزمان  میهن  چشمگیر 
آینده ای نه چندان دور باشیم. در طول دهه های 
و  اصناف  بازاریان،  با  بانکی  سیستم  رابطه  اخیر، 
بوده  تنگاتنگی  رابطه  بسیار  تولیدکنندگان  بویژه 
با  قشر  این  روزمره  کارهای  اکثر  بطوریکه  است، 
جهت  پررنگی  بسیار  ونقش  دارد  کار  و  سر  بانک 

حمایت از سیستم تولیدی کشور را ایفا می کند. 

نقش سیستم بانکی در تولید:
پاشنه  اقتصادی  تولیدی  بنگاه های  مالی  تامین 
آشیل تولید در کشور است و مهم تر از آن مدیریت 
بهینه منابع مالی و اختصاص منابع به حوزه های 
مولد اقتصاد است. در این فرآیند بازارهای مالی 
در تامین منابع مالی، مدیریت این منابع و هدایت 
آنها به بخش های تولیدی موثر در توسعه اقتصادی 
تولیدی،  بخش های  هستند.  اهمیت  حائز  بسیار 
به منابع مالی  اقتصاد، همواره  برای مقاوم سازی 
در  نیز  بانکی  شبکه  و  سرمایه  بازار  و  دارند  نیاز 
تامین  توانایی  تولید،  چرخه  از  حمایت  راستای 
در  تسهیل  بنابراین  دارند؛  را  واحدها  این  مالی 
تخفیف  کردن  لحاظ  و  ضمانتنامه  صدور  شرایط 
اعتبارات  از  بهره گیری  و  مالی  منابع  کارمزد  در 
اسنادی داخلی، موجب تسریع و تضمین گردش 
عملیات بین آنان و پویایی تولید و توسعه اشتغال 
پایدار خواهد شد .یکی از مشهودترین ویژگی های 
کشورهای در حال توسعه، محدودیت سرمایه برای 
توسعه  مسیر  در  حرکت  و  اقتصادی  رشد  تحریک 
سیستم های  دنیا،  اقتصادی  نظام های  در  است. 
سرمایه،  بازار  و  بیمه  بانک،  شامل  مالی  تامین 
افزایش  و  مالی  منابع  توسعه  جمع آوری،  ایجاد، 
حوزه های  در  سرمایه گذاری  به منظور  را  دارایی 
به  باتوجه  می کنند.  مدیریت  کسب وکار  و  تولید 
یک  به عنوان  ایران  اقتصادی  سیستم  از  اینکه 
سیستم بانک محور یاد می شود، مدیریت دارایی، 
افزایش سرمایه و تامین منابع مالی ازطریق نظام 
افزایش  راستا  همین  در  می شود.  انجام  بانکی 
منجر  بانکی  شبکه  از  تسهیالت  انواع  درخواست 
به  درنهایت  که  شده  تسهیالت  سود  افزایش  به 
زیرا  نیست،  اقتصادی  و  صنعتی  حوزه های  نفع 
سود متعلقه منجر به افزایش هزینه در بخش های 
می توان  تعبیر  این  با  می شود.  کسب  وکار  و  تولید 
سرمایه  بازار  طریق  از  تولید،  مالی  تامین  گفت 
و  متنوع  مالی  تامین  ابزارهای  از  بهره گیری  با  و 
مالی  تامین  به  بسیاری  کمک  می تواند  متعدد 

بهره مندی  که  آنجا  از  البته  کند.  اقتصادی  نظام 
تولیدکنندگان  برخی  برای  تسهیالت  نوع  این  از 
امکان پذیر نیست، بسیاری از پروژه ها و طرح های 
خصوصی  بخش  کالن  پروژه های  و  نیمه تمام 
تامین  امکان  الزم،  وثایق  نشدن  تامین  به دلیل 
مالی، بهره برداری از پروژه یا طرح و حضور در بازار 
این  رو کارشناسان معتقدند  از  را ندارند؛  سرمایه 
به قابلیت های خود می تواند  باتوجه  بازار سرمایه 
اثرگذار  جدید  پروژه های  مالی  تامین  مسیر  در 
اقتصاد  در  اخیر  تحوالت  باشد.  نقش آفرین  و 
کشور آثار مثبت و منفی فراوانی بر مدیریت مالی 
این  است.  داشته  اقتصادی  و  صنعتی  بخش های 
بخش های  نیاز  شده  سبب  همچنین  تحوالت 
افزایش  سرمایه  به  تولیدی  و  صنعتی  مختلف 
در  سرمایه  جذب  برای  تقاضا  افزایش  این  و  یابد 
شرایطی رخ داده که بانک ها نیز منابع مالی کافی 
اختیار  در  را  بخش ها  این  مالی  نیاز  تامین  برای 
توسعه یافته  کشورهای  در  صنعت  بخش  ندارند. 
تسهیالت  دریافت  به  مالی  نیازهای  تامین  برای 
بلکه  نمی کند،  بسنده  بانک ها  از  اعتبار  و  بانکی 
تسهیالت بانکی تنها یکی از منابع تامین مالی در 
این کشورهاست و این نشان می دهد بازار سرمایه 
مالی  نیازهای  به  پاسخگویی  توان  هنوز  ایران  در 
حوزه های صنعتی و اقتصادی کشور را ندارد. در 
مدیریت  روش های  از  بهره گیری  شرایطی  چنین 
دارایی های  مدیریت  نظام  از  استفاده  و  مالی 
حمل ونقل  صنعتی،  مختلف  حوزه های  در  دولت 
بخش  تامین کننده  می تواند  کشاورزی  و 
باشد.  بخش ها  این  نیاز  مورد  نقدینگی  عمده 
مالی  مدیریت  روش های  از  استفاده  همین طور 
بهبود  سبب  عمومی  دارایی های  تخصیص  برای 
با  می توان  و  شده  بازار  سالم سازی  و  بهره وری 
را  بهره وری  سرمایه،  بازار  سازوکار  از  استفاده 
فرهنگ  توسعه  و  تقویت  حال  همین  در  برد.  باال 
سرمایه گذاری با هدف توسعه کشور در حوزه های 

دارایی ها  مدیریت  با  اقتصادی  و  صنعتی  مختلف 
باید  اهداف  این  تحقق  برای  است.  امکان پذیر 
عمومی  دارایی های  مدیریت  مدل  از  بهره گیری 
بازار  زیرا  شود  تقویت  سرمایه  بازار  دارایی های  و 
سرمایه حتی در شرایط رکود تورمی محل خوبی 
است.  صنعت  بخش  مالی  منابع  تامین  برای 
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار سرمایه ایران 
می تواند در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بیش 
از پیش نقش داشته باشد زیرا با استفاده از منابع 
نیاز  مورد  زیرساخت های  و  بسترها  سرمایه،  بازار 
برای توسعه صنایع، حمل ونقل، آموزش، فرهنگ، 
درمان، ارتباطی و آبرسانی و... فراهم می شود. بر 
الزم  مشوق های  و  مقررات  است  الزم  اساس  این 
فرهنگ  ارتقای  زمینه  در  شود.  گرفته  نظر  در 
اقتصادی  و  صنعتی  حوزه های  در  سرمایه گذاری 
و  داخلی  موجود  موانع  و  محدودیت ها  به  باتوجه 
دست  وپاگیر  مقررات  کاهش  با  باید  بین المللی 
بانک ها  اولیه  سرمایه  بانک ها،  امور  در  دولتی 
کشور  طرح های  مالی  تامین  تا  یابد  افزایش 
و  بانک ها  با  مشارکت  همچنین  گیرد.  شتاب 
به عنوان  خارجی  مالی  و  اقتصادی  موسسه های 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  اساسی  راهکار  یک 
در  اقتصادی  توسعه  هدف  با  آنها  حضور  زمینه 
و  موفق  شرکت های  بنابراین  شود.  فراهم  کشور 
پیشرو برای رونق و جهش تولید می توانند با هزینه 
سرمایه گذاری،  روش های  سایر  به  نسبت  اندک 
منابع مالی موردنیازشان را با بهره گیری از اوراق 
روش های  از  استفاده  زیرا  کنند،  تامین  سلف 
یک  سرمایه  بازار  طریق  از  سرمایه گذاری  نوین 
و  اقتصادی  سازمان های  برای  رقابتی  مزیت 
شرکت های مختلف است. باتوجه به نقش اثرگذار 
بازار سرمایه در جهش تولید، امیدواریم این بازار 
به سوی  مالی  منابع  حرکت  در  مناسبی  نقش 
کشور  اقتصاد  مولد  حوزه های  در  سرمایه گذاری 
ایفا کند و با این روش اهداف صنایع ارزش آفرین 
کشور محقق شود. همچنین بنگاه های تولیدی و 
به اهداف خود در زمینه مدیریت مالی  اقتصادی 
و تامین مالی و هدایت منابع به سمت تولید برای 
یابند.  دست  تولید  جهش  و  رونق  به  دستیابی 
بنابراین نقش سیستم بانکی و سیاست های پولی 
شد.  آشکار  حدودی  تا  تولید  و  اقتصاد  در  مالی  و 
سیستم مالی که متاسفانه در کشور ما دچار نقص 
های زیادی بوده و نه تنها به تولید کمک شایانی 
نادرست،  های  سیاست  با  بلکه  است،  ننموده 
است.  کرده  نیز  هایی  زیان  و  ضرر  دچار  را  تولید 
بایستی  مالی  و  پولی  های  سیاست  اصالح  پس 
یکی از اولویت های اصلی مدیران کشور در برنامه 
مدت  بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  های  ریزی 
باشد. عدم اصالح، خود یکی از موانع اصلی تولید 
و در بحث مانع زدایی ها می باشد که در ادامه به 

آن می پردازیم.



ماهنامه اتاق اصناف مشهد
شهریور ماه ۱۴٠٠ | شماره ۲۷

ماهنامه اتاق اصناف مشهد
شهریور ماه ۱۴٠٠ | شماره ۲۷ 1011 کسب و کارکسب و کار

موانع و چالش های پولی، مالی و بانکی در تولید:

که  است  الزم  پیش شرط هایی  تولید،  رونق  طرح  شدن  اجرایی  برای 
با تحقق آن ها، مقصود نهایی حاصل خواهد شد. یکی از اصلی ترین 
از  برخورداری  کشور،  فعلی  شرایط  در  الزامات  و  پیش شرط ها  این 
زیرا  است؛  تولید  تسهیل گر  و  سالم  کارآمد،  بانکداری  و  بانکی  نظام 
محوری  و  بی بدیل  نقشی  اعتباری،  پول  مدرن،  اقتصادی  نظام  در 
مدیریت  که  می کند  ایفا  اقتصادی  تولید  و  رشد  افزایش  فرآیند  در  را 
چرخه آن در اقتصاد توسط نظام بانکی و با قاعده گذاری بانک مرکزی 
صورت می پذیرد. مسیر درست و جهت دهی اقتصاد و تولید کشور با 
اجرای صحیح سیاست های پولی و مالی معین می شود. بدون شک 
برای اجرای قوانین و قواعد درست جهت افزایش تولید و واحدهای 
تولیدی، عدم توجه به سیاست های پولی و مالی و ارکان اصلی آن، 
مسیر سخت خواهد شد و یا شاید عمال امکان ناپذیر. سرمایه در گردش 
و بازار سرمایه یکی از چالش ها و دغدغه های بسیار مهم واحدهای 
تولیدی محسوب می شود که این نشانگر اهمیت ویژه این موضوع می 
باشد. از دالیل عدم موفقیت سیاست های پولی و مالی در نظام تولید، 
یا بعبارتی از مهمترین موانع و چالش های پولی، مالی و بانکی موجود 

در فرآیند تولید در کشورمان می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

بی ثباتی قیمت ها و تورم:۱
گاه  و  متغیر  نرخ های  با  هم  آن  پایدار،  و  مزمن  تورم  وجود 
قیمت های  مداوم  تغییر  باعث  ایران،  اقتصاد  در  افزایشی 
مطلق و مهم تر از آن قیمت های نسبی کاالها و خدمات موجود در 
سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  امکان  امر  همین  و  می شود  اقتصاد 
مواجه  مشکالتی  و  سختی ها  با  را  تولیدی  مختلف  بخش های  در 
اقتصادی  شرایط  به  نسبت  را  سرمایه گذاران  اطمینان  و  می کند 
یافتن سرمایه های  از سوق  و باعث جلوگیری  از بین می برد  آینده 
در  شده،  تولیدی  مختلف  بخش های  سمت  به  اقتصاد  در  موجود 
این  در  می یابد.  رونق  داللی  و  سفته بازانه  فعالیت های  عوض، 
میان علت وجود این تورم مزمن و پایدار و ریشه اصلی شکل گیری 
و  مرکزی  بانک  پولی  رفتار  در  باید  را  ایران  اقتصاد  در  پدیده  این 
سیاست گذاری،  در  مرکزی  بانک  ضعف  کرد.  جست وجو  دولت 
نداشتن  استقالل  از  خود  )که  بانکی  و  پولی  صحیح  تنظیم گری 
بانک  بر  دولت ها  استیالی  و  یک طرف  از  می گیرد(  سرچشمه  آن 
مرکزی در تأمین مالی کسری های مالی خود از سوی دیگر کافی 
است تا جریان افزایش و توزیع نقدینگی در کشور به گونه ای رقم زده 
شود که تورم مزمن و پایدار، تنها یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر آن 
باشد. دولت ها برای تأمین مخارج و جبران بخشی از کسری بودجه 
خود، به تبدیل ارزهای نفتی به ریال از طریق افزایش ذخایر خارجی 
بانک مرکزی و نیز استقراض از این بانک اقدام کرده، از این طریق 
افزایش  این  می کنند.  فراهم  را  ارز  نرخ  دوره ای  جهش  موجبات 
نرخ ارز )آن هم به صورت جهشی و نه تدریجی( خود عاملی مخرب 
اقتصاد  در  آن  بودن  لنگر  به  توجه  با  و  اقتصاد  در  بی ثبات کننده  و 
در  قیمت ها  سطوح  دوره ای  جهش های  و  شوک ها  باعث  ایران، 
داخل است. در صورتی که اگر دولت ها انضباط مالی داشته باشند 
گیرد،  صورت  شکل  بهترین  به  اقتصاد  در  پولی  بخش  مدیریت  و 
برای  هرگز  بلکه  داشت،  نخواهد  وجود  بودجه ای  کسری  نه تنها 

جبران آن، چنین هزینه هایی در اقتصاد ایجاد و تحمیل نمی شود.

کاهش پیوسته و قابل توجه ارزش پول ملی2 
سراسـر  در  مرکـزی  بانک هـای  وظایـف  مهم تریـن  از  یکـی 
جلوگیـری  و  تـورم  مهـار  و  ملـی  پـول  ارزش  حفـظ  جهـان ، 
از کاهـش قـدرت خریـد شـهروندان  بـا وجـه رایـج کشـور اسـت؛ به 
بخـش  در  را  سیاسـت هایی  بایـد  مرکـزی  بانک هـای  دیگـر  بیـان 
نیابـد.  کاهـش  ملـی  پـول  خریـد  قـدرت  کـه  کننـد  اعمـال  پولـی 
»تـورم« اصلی تریـن مؤلفـه اثرگـذار در افزایـش یـا کاهـش ارزش 
غیرمنطقـی  و  بی رویـه  رشـد  از  خـود  کـه  اسـت  کشـور  یـک  پـول 
و  نقدینگـی  بی رویـه  افزایـش  بـا  می گیـرد.  نشـئت  نقدینگـی 
سـقوط مسـتمر ارزش پـول ملـی، آنچـه بـه دغدغـه نخسـت فعاالن 
اقتصـادی و افـراد دارای پس انـداز تبدیـل می شـود، حفـظ ارزش 
سـرمایه نقـدی خـود و جلوگیـری از کاهـش ارزش آن اسـت. در 
چنین شـرایطی بازارهای دارایی و سـرمایه نخسـتین نقطه هدف 
ایـن افـراد خواهـد بـود. به عنـوان مثـال افـراد بـا اتخـاذ تصمیمـی 
عقالیـی، اقـدام بـه خریـد و نگهـداری ارز می کنند تـا از این طریق 
دارایی هـای شـخصی خـود را در مقابـل تـورم پایـدار حفـظ کننـد 
کـه بـا ایـن کار، وقتـی سـقوط ریـال شـدیدتر از افزایـش شـاخص 
قیمت هـا باشـد، سـود هـم می برند. بـه ایـن ترتیب وضعیتـی پیش 
جامعـه  افـراد  تک تـک  عقالیـی  و  درسـت  تصمیمـات  کـه  می آیـد 
و  صـالح  بـا  دسترنجشـان  و  دارایی هـا  ارزش  حفـظ  جهـت  در 
پیـدا  افـراد مغایـرت  از جملـه خـود همیـن  مصلحـت کل جامعـه، 
می کنـد؛ چـرا کـه در ایـن صـورت، تنهـا بخـش تولیـد اسـت کـه از 
نقـد موجـود در جامعـه بی نصیـب می مانـد  و سـرمایه های  وجـوه 
نمی مانـد.  باقـی  تولیـد  بـه  سـرمایه  تخصیـص  بـرای  انگیـزه ای  و 
ایـن مسـئله تـا جایـی می تواند تشـدید شـود کـه حتی نرخ تشـکیل 
مذکـور  پیامدهـای  گـردد.  منفـی  اقتصـادی  چنیـن  در  سـرمایه 
سـوای ایـن اسـت کـه نگهـداری پـول خارجی توسـط مردم کشـور 
مـا، بـه معنـای انتقـال ثـروت بـه خارجیـان بـه مقـدار همـان پـول، 

بـدون دریافـت حتـی یـک ریـال در ازای آن اسـت!

نرخ سود باالی بانکی۳
بر  را  آثار مخربی  از دو جهت  بانکی حداقل  نرخ سود باالی 
نرخ  وجود  با  آنکه  نخست  می گذارد.  اقتصاد  تولید  فضای 
سپرده  صاحبان  به  بانک ها  توسط  که  ریسک  بدون  سود  باالی 
و  ریسک  به  دادن  تن  برای  انگیزه ای  افراد  می شود،  پرداخت 
اقتصاد  نقد  وجوه  و  داشت  نخواهند  تولید  پایین تر  نسبتًا  بازدهی 
جذب بخش بانکی می شود. از طرف دیگر، با وجود نرخ سود باالی 
تسهیالت  از  استفاده  به  قادر  تولیدکنندگان  بانکی،  تسهیالت 
به منظور توسعه یا راه اندازی کسب وکار جدید نخواهند بود و نسبت 
به شدت  بانکی  سپرده های  به  تولید  بخش  به  ارائه شده  تسهیالت 
اثرات غیرمستقیمی  بانکی  باالی  نرخ سود  البته  کاهش می یابد. 
افزایش  با  اینکه  جمله  از  داشت؛  خواهد  اقتصاد  و  تولید  بر  هم  را 
بی رویه نقدینگی و تغییر توزیع نسبی آن در جامعه از طریق موتور 
نرخ سود باالی بانکی، تمامی پیامدهای نقدینگی ویرانگر از جمله 
تورم چندرقمی و کاهش شدید ارزش پول نیز به تبعات نرخ سود 

باالی بانکی بر تولید و اقتصاد کشور اضافه می شود.

تسهیالت دهی نامناسب به بخش تولید4
پول  خلق  مدرن،  اقتصاد  در  بانک  نهاد  کارکرد  مهم ترین 
با  پربازده  و  مولد  کسب وکارهای  مالی  تأمین  به منظور 
این  از  بانکدار  هم  که  به گونه ای  است؛  )بهره(  هزینه  کمترین 
محل منتفع گردد و هم چرخ تولید با بیشترین سرعت ممکن در 
و  اداری  فساد  به  توجه  با  که  است  حالی  در  این  بچرخد.  اقتصاد 
تنظیم گری نامناسب حاکم بر نظام بانکداری کشور، جهت گیری 
اصلی تسهیالت پرداخت شده حتی در دوره ای که نرخ سود بانکی 
پایین بوده، کمتر به سوی فعالیت های مولد و ثروت زا سوق یافته 
افزایش  و  بانکی  قیمت  ارزان  تسهیالت  تخصیص  عدم  است. 
نرخ بهره بانکی از یک طرف و تعدد ضامنین در اخذ تسهیالت و 

مشکالت فراوان دیگر نیز، گریبانگیر تولید کننده شده است.

بحران بانکی حل نشده5
یکی از مهم ترین لوازم شکل گیری رونق تولید در یک کشور، 
وجود اطمینان و امنیت سرمایه گذاری به همراه چشم اندازی 
روشن است که حاکی از وجود ثبات و تعادل در شاخص های اقتصادی 
و سطح قیمت ها در اقتصاد است. این در حالی است که بحران فعلی 
)به ویژه  بانکی  شبکه  پنهان  زیان  انباشت  محصول  که  بانکی  نظام 
و  گذشته  سال های  در  غیرمجاز(  مؤسسات  و  خصوصی  بانک های 
تشدید و عیان شدن آن در سال های اخیر است و برخی از اثرات خود 
تورم  ارز،  و  دارایی  بازارهای  به  خلق شده  نقدینگی  هجوم  جمله  از 
نارضایتی های  و  اقتصادی  تالطمات  عمیق،  رکود  افسارگسیخته، 
اجتماعی را در این سال ها بروز داده، مانعی بسیار جدی و مهم برای 
تأمین امنیت سرمایه گذاری و اطمینان کافی سرمایه گذاران از ثبات 
و  توقف  عدم  با  بحران  این  بیشتر  تعمیق  و  است  آینده  در  اقتصادی 
حل وفصل به موقع آن، فرار سرمایه را بیش از پیش از بخش تولید به 
سایر بخشها و حتی به خارج از کشور به همراه خواهد داشت و موجب 

رکود بیشتر و در نهایت فروپاشی اقتصادی خواهد شد.

رژیم ارزی ناکارآمد در مدیریت نرخ ارز6
کارکرد اصلی نظام ارزی بهینه، استخراج نرخ حقیقی ارزش 
پول ملی یک کشور نسبت به سایر کشورها یا همان نرخ ارز 
یا ارزش گذاری کمینه پول یک کشور  است و بیش ارزش گذاری 
بر  بلندمدت  در  را  مخرب  و  منفی  تأثیری  ارزها،  سایر  به  نسبت 
ثبات و رشد اقتصادی و به ویژه نرخ تورم خواهد داشت؛ همان طور 
که نمود این مسئله در اقتصاد ایران بر همگان آشکار است. اتخاذ 
نظام ارزی با نرخ دستوری و غیر مبتنی بر حقایق و توان اقتصادی 
کشور نسبت به سایر کشورها به منظور بهبود نرخ ارز و ارزش پول 
ملی نسبت به سایر ارزها، سیاستی غلط اندر غلط است که اقتصاد 
نرخ  ناصحیح  تنظیم  می کشاند.  پی درپی  بحران های  ورطه  به  را 
ارز و به عبارتی فاصله یافتن نرخ ارز تعیین شده از نرخ ارز حقیقی، 
در برهه هایی باعث وقوع شوک هایی شکننده و ویرانگر در اقتصاد 
نمونه،  به عنوان  نمی رود.  بین  از  مدت ها  تا  آن  اثرات  که  می شود 
ناحیه  از  تورم زا  پولی  و  مالی  رفتار  با  ایران  مثل  کشوری  برای 
سال  چند  برای  ارز  نرخ  تثبیت  سیاست  مرکزی،  بانک  و  دولت 
نسبت  ایران  نسبی  تورم  نرخ  با  آن  ساالنه  تعدیل  عدم  و  پی درپی 
به سایر کشورها )به ویژه در بودجه بندی و تسعیر ارزهای دولتی( 
شوک های  وقوع  و  ارز  نرخ  فنر  ناگهانی  تخلیه  به  منجر  نهایت  در 
تخریبی  قدرت  می توان  درحالی که  می شود؛  اقتصاد  در  ویرانگر 
این شوک ارزی وارده به اقتصاد را با تعدیل های ساالنه و منطقی 
نرخ ارز و تکانه هایی کوچک، مهار و پیش از وقوع، به تدریج تخلیه 

کرد.

ضعف در روش ها و شبکه تبادالت مالی بین المللی۷
وابستگی  و  کشور  تحریمی  خاص  شرایط  به  توجه  با 
وارداتی  خام  مواد  و  نهاده ها  به  کشور  تولید  از  بخش هایی 
بخش  در  تولیدشده  خدمات  و  کاالها  صادرات  حجم  نیز  و 
خصوصی، تبادالت مالی، تسویه و حواله ارزی به سایر کشورها از 
مهم ترین چالش های سیستم بانکی کشور محسوب می شود؛ عدم 
شبکه  توسعه  و  تنوع  به منظور  مرکزی  بانک  و  دولت  آینده نگری 
)به ویژه کشورهای چین،  با سایر کشورها  بانکی  و  تبادالت مالی 
روسیه و همسایگان( با سازوکارها و روش های مختلف را می توان 

از علل وقوع این معضل دانست.

عدم اصالح قوانین و دستورالعمل های زائد و دست 8
و پاگیر

یکی از آسیب هایی که در بخش تولید، تولیدکنندگان با آن 
روبرو هستند، قوانین و دستورالعمل های دست و پاگیر و زائد می 
باشد، بطوریکه، در تمام بخش های نظام بانکی، جهت تامین در 
موانع  و  ها  چالش  با  را  تولیدکننده   ... و  تسهیالت  اخذ  سرمایه، 
زیادی روبرو می کند. از طرفی قوانین بسیار خوبی نیز در کشور 
وجود دارد که متاسفانه بطور کامل اجرا نمی شود. مانند قانون 
بهبود محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید و کسب و کار که 
یا اجرا نمی شود، و یا ناقص اجرا می گردد که این خود از دغدغه 

های واحدهای تولیدی است.
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دستورالعمل های زائد 
و دست و پاگیر

تسهیالت دهی 
نامناسب به 
بخش تولید

کاهش پیوسته 
و قابل توجه 

ارزش پول ملی

بحران بانکی 
حل نشده

 نرخ 
سود باالی بانکی

 موانع 
 و چالش های

 پولی، مالی و بانکی 
در تولید

جمع بندی:
تسهیالت  و  مالی  منابع  تامین  کشورها،  تمام  در 
به  کمک  و  وضعیت  بهبود  جهت  اصناف  به  بانکی 
آنان امری ضروری می باشد. بانک در مواقعی که 
تولید،  بهبود  بقاء،  جهت  کمک  نیازمند  اصناف 
گسترش تولید و سایر موارد است، به میدان آمده و 
با ارائه تسهیالت با حداقل سود و سایر روش های 
کشور  در  بخشند.  می  یاری  را  اصناف  نیاز،  مورد 
توانایی  ها  بانک  کند؛  می  فرق  کمی  داستان  ما 
در  و  نداشته  را  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت 
مختلف  های  زمینه  در  اصناف  به  بخشیدن  کمک 
این  در  هایی  چالش  و  مشکالت  هستند.  ناتوان 
توضیح  قبل  بخش  در  مفصال  که  دارد  وجود  حوزه 
از قبیل بدهی های معوق اصناف، عدم  داده شد. 
که  بانکی  جرائم  و  سررسیدها  درپرداخت  توان 
را  اصناف  که  است  سال  سالیان  مشکل  این  که 
از  که  رکودی  است.  روبروکرده  جدی  چالش  با 
و  می کند  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  بازار  سالهاست 
یا  و  اولیه  بازاریان جهت خرید مواد  باعث شده که 
اجاره بها و یا پرداخت دستمزد پرسنل و امثالهم، به 
دلیل فشارهای موجود از بانک ها تسهیالت گرفته 
و در بازپرداخت آن، با توجه به نرخ باالی سود بانکی 
ناتوان بوده و در زمزه بدهکاران بانکی قرار گرفته 
اند. با این وجود بیماری کرونا و مشکالت فراوانی 
که همگان بر آن واقف هستیم، نیز بدهکاران بانکی 

عدم  است.  کرده  بیشتر  و  تر  سنگین  را  جرائم  و 
تخصیص تسهیالت ارزان قیمت بانکی به اصناف و 
افزایش نرخ بهره بانکی و نبود حمایتهای مرتبط با 
نظام بانکی کشور و تعدد ضامنین در اخذ تسهیالت 
از جمله این مسائل است، بطوریکه با توجه به شرایط 
موجود و فشار سنگینی که بر اصناف به جهت شیوع 
ویروس کرونا می باشد، اگر تسهیالت بطور مناسب 
شرایط  نگیرد،  قرار  اصناف  دسترس  در  آسان  و 
بازار و علی الخصوص واحدهای تولیدی با مشکل 
بسیار جدی روبرو خواهند شد. بنابراین ضروری به 
نظر می رسد که در این شرایط سخت اقتصادی و 
رکودی بازار اوال دولت منابع مالی بانک ها را تامین 
و  ارزان قیمت  بتوانند تسهیالت  بانک ها  تا  نموده 
با سود کم و اقساط بلند مدت در اختیار اصناف و 
ها  بانک  ثانیا  دهند،  قرار  تولیدی  واحدهای  بویژه 
انعطاف بیشتری در جهت عدم جریمه اقساط معوق 
و بدهی های بانکی و امثالهم از خود نشان دهند تا 
این شرایط بحرانی هر چه سریع تر تمام شود و کمتر 
تولیدی  واحدهای  تعطیلی  و  ورشکستگی  شاهد 
شعار  عملی  تحقق  سوی  به  گام  درنهایت  و  باشیم 
و  برداشته  ها  زدایی  مانع  و  ها  پشتیبانی  تولید، 
شاهد آن بوده که نظام تولید در بخش منابع مالی 

با کمترین دغدغه و مشکل مواجه شود.
پایان بخش اول-ادامه دارد...
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تشخیص مصلحت نظام

کسب و کار

وحید شقاقی، اقتصاددان

برای حل مساله تورم دو مسئله مهم را باید مدنظر 
در  تورم زا  بنیادین  عوامل  نخست  دهیم.  قرار 
اقتصاد ایران و دوم بحث انتظارات تورمی. عوامل 
حل  و  دارد  مشخصی  ریشه های  تورم زا  بنیادین 
برخی از این عوامل نیازمند اصالحات ساختاری 
بسیار  عوامل  این  حل  است  ممکن  حتی  است. 
نیازمند  عوامل  این  رفع  بنابراین  شود.  زمان بر 

اتخاذ تصمیمات سخت در دولت است. 
انتظارات  بحث  شد  ذکر  که  همان طور  دوم  عامل 
انتظارات موجب شعله ور شدن  تورمی است. این 
ریشه های عوامل اول خواهد شد. عوامل بنیادین 
تدریج  به  و  شده  کاه  از  پر  که  است  انباری  مانند 
می شود.  افزوده  انبار  در  کاه ها  این  برمیزان  هم 
انتظارات تورمی هم مشابه جرقه یا آتشی است که 
به این انبار زده می شود. این جرقه موجب شعله ور 
را  اقتصاد  و  می شود  انبار  داخل  کاه های  شدن 
کوتاه مدت  در  تورم  مسئله  حل  می کند.  درگیر 
در  است.  تورمی  انتظارات  مدیریت  نیازمند 

میان مدت و بلندمدت نیازمند حل ریشه های تورم 
ریشه های  رفع  جهت  در  ساختاری  اصالحات  و 
بنیادین تورم هستیم. برای این منظور باید دو بازه 
زمانی را در نظر بگیریم. برای حل مسئله تورم در 
تا پایان  کوتاه مدت یعنی در سه تا چهار ماه آینده 
سال، دولت باید تالش کند تا انتظارات تورمی را 
کاهش دهد. در کنار آن دولت برای میان مدت و 
بنیادین  عوامل  حل  جهت  در  باید  نیز  بلندمدت 

تورم زا دست به اصالحات ساختاری بزند.
عوامل بنیادین تورم زا شامل حل ناترازی بودجه، 
بخش  ناترازی  حل  و  بانکی  نظام  ناترازی  حل 
کسری های  باید  است.  ایران  خارجی  تجارت 
کرد.  مدیریت  را  اقتصادی  و  تجاری  بودجه ای، 
کسری بودجه سال ۱400 بیش از ۳00 تا 400 
در  دولت  است.  شده  برآورد  تومان  میلیارد  هزار 
را  بودجه  کسری  این  از  بخشی  گذشته  سال های 
بازار سرمایه پوشش  از کانال  و  اوراق  با مکانیسم 
طریق  از  نیز  بودجه  کسری  این  از  بخشی  داده؛ 
صندوق توسعه ملی تامین شده با این حال تداوم 
تامین کسری بودجه از کانال هایی همچون اوراق 

و صندوق توسعه بسیار دشوار خواهد بود.

پیدا  کاهش  باید  بانکی  نظام  ناترازی  آن  کنار  در 
اصالحات  شامل  باید  عملیاتی  بودجه ریزی  کند. 
و  غیرنفتی  صادرات  توسعه  باشد.  ساختاری 
مدیریت  باید  رسمی  واردات  کاهش  و  کنترل 
شود. همچنین واردات غیررسمی و مبارزه جدی 

با قاچاق کاال باید در دستورکار قرار بگیرد.
از طرفی دیگر باید به کاهش دارایی های منجمد و 
بلوکه شده نظام بانکی نیز توجه داشت. انتظارات 
تورمی هم باید کنترل شود. ابهام در رابطه با پایان 
کرونا و نحوه مقابله ایران با آن، ابهام در رابطه با 
توانمندی کابینه اقتصادی دولت، ابهام در زمینه 
اعمال  تحریم های  و  هسته ای  مذاکرات  فرآیند 
ناآرامی های  سر  بر  ابهام  ایران،  اقتصاد  در  شده 
بویژه  پیرامون  کشورهای  در  شده  ایجاد  اخیر 
و…   FATF مسئله  خصوص  در  ابهام  افغانستان، 
ایران  اقتصاد  در  که  هستند  نااطمینانی هایی 
وجود دارند. تمامی این عوامل مانند آتشی است 
تورمی  انتظارات  می شود.  زده  کاه  انبار  به  که 
مانند شعله ای است که به این انبار زده می شود و 
باید تالش شود تمامی این ابهامات به نحوی حل 

و مدیریت شود.

مقاله

شروط مهار نرخ تورم
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چگونه حرفه ی تولید و فروش نبات و آبنبات را به عنوان شغل     ●
خود انتخاب نمودید؟

آن  دارم  یاد  به  آموختم،  را  حرفه  این  پدر  کنار  در  کودکی  همان  از 
پدر  کارگاه  در  را  روز  باقیمانده  و  رفته  مدرسه  به  را  روز  نصف  زمان 
مشغول به کارو یادگیری بودم، البته به جز موروثی بودن این شغل، 
و  است  بوده  موثر  بسیار  آن  انتخاب  در  هم  عالقه  بگویم  توانم  می 
من به جهت همین عالقه توانستم آن را ادامه داده و تا حدودی به 

موفقیت دست یابم.
در سال۱۳۸۱ پس از معافیت از خدمت سربازی با گرفتن پروانه ی 
فعالیت به صورت کامال حرفه ای به این شغل پرداخته و مستقل از 

پدرم مشغول به کار شدم.
پدر  جای  به  گرفتم  تصمیم  و  رفت  خدا  رحمت  به  پدر  مدتی  از  پس 
که  است  سال  بیست  حدود  بگیرم،  دست  به  را  شغل  این  سکان 

مشغول به این کار هستم.
لطفا از تاریخچه ی تولید نبات وآب نبات برایمان بگویید؟    ●

از  اما  نیست،  دسترس  در  خاصی  منبع  نبات  تولید  ی  تاریخچه  از 
آن زمان که انسان طعم ومزه ی شیرینی را شناخت از مواد طبیعی 
شیرین به شکل های مختلف استفاده کرد و بعد ها از حالت سنتی 

آن را به شکل های صنعتی تبدیل نمود.
نبات نخستین بار توسط مردم ایران  وشبه قاره هند کشف ومصرف 
شد، نبات به معنای گیاه است،که نشان از استفاده ایرانیان باستان 

از گیاهان دارویی  به شکل های مختلف داشته است.
شیرین  عسل  باید  گردد،که  برمی  باستان  مردمان  به  آبنبات  تاریخ 
اولین  و استفاده می کردند،  از کندو ها استخراج کرده  را مستقیم 

مخلوط آب نبات میوه ها وآجیل های عسل بوده اند.
کمی راجع به مراحل تولید نبات و آبنبات برایمان صحبت کنید؟    ●

آبنبات شکر  یا  نبات  برای تهیه ی محصوالت مختلف  اولیه  ماده ی 
مثل  افزودنی  مواد  شکر  چون  اولیه  مواد  نبات  تولید  در  است، 
زعفران، گالب، تخم مرغ و... الزم است، برای ساخت نبات نیازمند 
یک پروسه ی زمان بر چند روزه هستیم، که ابتدا شکر وآب را مخلوط 
می کنند، صاف گیری وچرک گیری آن انجام شده سپس دردمای 
الزم پخته می شود، پس از اتمام پخت در قالب های مخصوص که در 
آن نخ کشی هایی انجام شده ریخته می شود و مدت ۳ الی 4 روز در 
گرم خانه می ماند، بعد از آن که شیره نبات به نخ ها می چسبد، کم 
کم کریستال های درشتی را بر روی نخها ایجاد می کند که مرحله 

ی نهایی به پایان رسیده و نبات تولید می شود.
ماند،  می  مخصوص  های  قالب  در  نبات  ساخت  کار  انتهای  آنچه 
به  نبات  پای  محصول  عنوان  به  هم  را  آن  که  است  نبات  ی  شیره 

فروش می رسانند.
آن  کنار  در  و  است  اولیه  ی  ماده  شکر  هم  باز  آبنبات  تولید  برای 
ازمواد افزودنی معطر و مختلف استفاده می شود، آبنبات را می توان 
در یک روز تولید کرد و به فروش هم رساند، ابتدا شکر را به همراه 
گلوکز و آب داخل مخزن ریخته  و می جوشانند، سپس شربت تولید 
شده به دستگاه پخت آبنبات وارد می شود، در این دستگاه شربت 
تحت خالء و در دمای بین ۱۳۶ تا ۱4۲ درجه سانتیگراد پخته می 
از  بعد  شود.  می  شربت  شفافیت  باعث  دستگاه،  کردن  خالء  شود، 
پخت، شربت به خمیری تبدیل می شود که آن را به بخش خنک کن 
منتقل می  کنند. پس از این مرحله خمیر وارد دستگاه های مختلف 
آبنبات  داخل  بخواهند  اگر  مثاًل  شود،  می  تولید  سفارش  براساس 
دستگاه  این  و  شده  مخصوصی  دستگاه  وارد  خمیر  باشد،  دار  مغز 
داخل خمیر مغز تزریق می کند. بعد از طی این مرحله، خمیر وارد 

دستگاه پرس فرم دهنده شده و به اندازه و شکل های مختلف تبدیل 
بعد وارد  و  تونل خنک کننده شده  آبنبات ها وارد  می شود. سپس 

مرحله بسته بندی می شوند.
لطفا انواع مختلف نبات و آبنبات را برای مخاطبان ما معرفی کنید؟    ●

 نبات و آبنبات 
سوغات شیرین بارگاه رضوی

سارا محتشم

مزه ،یک احساس است که توسط حس 
یکی  شیرینی  شود،  می  آشکار  چشایی 
دنیا  در  که  است  ها  مزه  اصلی  انواع  از 
طرفداران زیادی را به خود جذب کرده 
پیشرفته  کشورهای  که  سالهاست  است، 
با تکنولوژی روز دنیا وتولید محصوالت 
وآبنبات  نبات  جمله  از  شیرین  متنوع 
محصوالت  این  انحصار  اند  ،توانسته 
ی  ماده  دهند،  قرار  خود  اختیار  در  را 
محصوالت  این  تولید  در  اصلی  و  اولیه 
درصد   به ۸۰  نزدیک  که  باشد  می  شکر 
مابقی  و  نیشکر  از  جهان  تولیدی  شکر 
برزیل  آید،  می  دست  به  قند  چغندر  از 
را  از شکر جهان  نیمی  تنهایی حدود  به 
در  نیز  ایران  کشورمان  کند.  می  تولید 
خصوص  به  شیرین  محصوالت  تولید 
خارج  به  صادرات  برای  وآبنبات  نبات 
از کشور و همچنین مصرف داخلی سهم 
بسزایی دارد که در این میان نقش برجسته 
باکیفیت  ی شهر مقدس مشهد در تولید 
زائر  سوغات  عنوان  به  محصوالت  این 
ملکوتی  بارگاه  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
زائرپذیری  و  )ع(  الحجج  ثامن  حضرت 

آن برکسی پوشیده نیست.
شکر  ی  شده  غلیظ  مخلوط  از  آبنبات 
خوش  های  افزودنی  همراه  به  آب  با 
می  ساخته  خوراکی  ومجاز  دهنده  طعم 
تولید  وآبنبات  شده  منجمد  سپس  شود، 
می شود، این محصول به صورت بسیار 
متنوع در ایران  تولید و به بازارعرضه می 

به  محصول  این  وگستردگی  تنوع  شود، 
علت شیوه های مختلف در پخت وتولید 

آن در کارگاه ها یا مراکز صنعتی است.
در  که  است  دیگری  محصول  نبات 
که  است  مفید  و  پرکاربرد  بسیار  ایران 
می  شکر  زیبای  های  کریستال  همان 
از محلول اشباع   باشد،کریستال هایی که 
شده شکر در آب براساس مکانیزم های 
فیزیکی و مدت زمانی که برای تولید این 
محصول در نظر گرفته می شود، ساخته 
می شود. آنچه که در تولید نبات از اهمیت 
در  حدودی  تا  است،  برخوردار  بسزایی 
جهان آن را مختص به ایران می دانند که 
عالوه بر استفاده های دارویی و درمانی 
نماد شادی و جزء جدایی ناپذیر از سنت 
سفره  سر  بر  که  است  ایران  در  ازدواج 

عقد  همیشه خود نمایی می کند.
ا... قاسمی  از  در این شماره آقای روح 
تولید  صنعت  در  خاطراتش  و  تجربیات 

نبات و آبنبات برایمان می گوید:
او متولد سال 135۸ است که تحصیالتش 
ی  رشته  در  کارشناسی  مقطع  در  را 
و  است  رسانده  پایان  به  حسابداری  
اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو  دوره  سه 
بوده است، به گفته ی وی شغل تولید و 
فروش انواع نبات و آبنبات در خانواده ی 
آنها هنری است که به صورت موروثی از 
پدر به پسر رسیده اما معتقد است عالقه 
ورودش  اصلی   علت  شغل  این  به  اش 
به این حرفه گشته است. در ادامه توجه 
شما را به گفتگوی صنفی این شماره از 

ماهنامه جلب می نماییم:

گفتگوی صنفی

آب نبات شامل:در گفتگو با یک تولیدکننده مطرح شد: انواع 

آب نبات سخت
صورت  به  آنها  در  قند  که  آبنباتی  شیرینی  نوع  هر   
محصوالت  این  نوع  ساده ترین  باشد.  سفت  و  بلور 
)تقریبا  ساکاروز  حاوی  فقط  که  است  آبنباتهایی 
رنگ های   ، اسانس  آلی،  اسیدهای  99 درصد(، 
مختلف است و رطوبت آن بسیار کم و تقریبا خشک 

است، نبات از آبنباتهای سخت محسوب می شود.

آب نبات نرم
رطوبت  با  نرم   که  هستند  آبنباتی  شیرینی های   
به  جویدنی  و  سخت   های  نبات  از  و  بوده  بیشتری 
از  مخلوطی  عموما  آبنباتها  این  روند.  می  شمار 
شیر  یا  آب  همراه  به  شربت  یا  شکر  ریز  بلورهای 
هستند که ممکن است میوه، مغز، رنگ و چاشنی به 
آن اضافه شده باشد. تافی و فوژه از انواع آن است.

آب نبات ژله ای
ترکیب  نظر  از  که  است  نرم  آبنباتهای  از  انواعی 
جزء آبنبات محسوب می شود اما خمیر وجنس آن 

به ژله نزدیک است.

آب نبات چکه )گام دراپ(
 قطعات کوچک آبنبات نرم ژله ای است که از صمغ 
عربی یا ژالتین و غیره به اضافه ماده شیرین کننده 
با رنگ و چاشنی درست می شود و معموال روی آن 

را با شکر می پوشانند.

تافی
نوع دیگری از آبنبات، تافی است. این نوع آبنبات 
قند  یا  مایع  گلوکز  شکر،  از  پخته شده ای  مخلوط 
نرم  قوام  با  شیر،  و  خوراکی  چربی های  اینورت، 
حرارتی  درجات  در  که  است  جویدنی  و  سخت  تا 

متفاوت تهیه می شود. 
دندان  به  آب نبات  چسبیدن  مانع  چربی  وجود 
می شود و رطوبت را در آن حفظ می کند  در تولید 
تافی از مواد دیگری مانند قهوه، کاکائو، شربت و 
افزودنی هایی مانند اسانس و رنگ های خوراکی 

نیز استفاده می شود..
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ادرار  مکررًا  که  کسانی  اگر  است  مناسب  -بسیار 
دارند و یا مثانه آنها ضعیف شده است و به ضعف 
مثانه دچار شده اند، هر از گاهی در روز مقداری 
نبات را در دهان خود قرار داده و تدریجا آب نبات 
را فرو برند ، این روش در طب سنتی بسیار تاکید 

شده است.
اطالعاتی هم در خصوص وضعیت صادرات نبات     ●

و آبنبات در اختیارمان بگذارید؟ این محصول 
ویژگیهایی  دیگرچه  کشورهای  به  صدور  برای 

باید داشته باشد؟
صادرات آبنبات به خارج از مرزهای ایران به علت 
آبنبات  و  نبات  کنندگان  تولید  که  ای  ویژه  توجه 
برای تولید مناسب و مرغوب این محصول دارند، 

سیر سعودی مناسبی داشته است.
اصلی  تولیدکنندگان  از  ایران  کشورمان  امروزه 
نبات در دنیا محسوب شده و صادرات نبات باتوجه 
صادراتی  محصوالت  باالی  وکیفیت  تولید  نوع  به 
به کشورهای هم جوار مثل ترکیه ، روسیه، عراق 
می  صادر  نیز  اروپایی  کشورهای  به  همچنین  و 
شود. برای صادرات نبات وآبنبات توجه به مسائل 
مهمی از جمله داشتن کارت بازرگانی، استاندارد 
محصول  سالمت  سیب  همچون  بهداشتی  های 
تنوع  محصول،  روی  بر  شده  درج  بهداشتی  ،کد 
هربسته،  وزن  و   آن  وطعم  شکل  محصول،  باالی 
ارائه ی نرخ مناسب برای فروش، بسته بندی های 

مناسب وشکیل و...  بسیار حائز اهمیت است.
البته نبابد فراموش کرد که شهر مقدس مشهد هم 
در تولید نبات و آبنبات با کیفیت از شرایط مطلوبی 
برخوردار بوده و در واقع نبات و آبنبات دو سوغات 
برای  )ع(  الرضا  موسی  ابن  علی  بارگاه  شیرین 
درجستجوی  و  آمده  زیارت  به  که  است  زائرانی 

خرید سوغاتی برای عزیزان خود می باشند.
شما در حرفه و شغل خود بیشتر با چه مشکالتی     ●

مواجه هستید؟ 
خاصی  مشکل  شکر  مثل  اولیه  مواد  تأمین  نظر  از 
چند  قیمت  تغییر  خصوص  در  اما  ندارد  وجود 
هستیم،  مواجه  نرخ  افزایش  با  که  است  سالی 
 ۲ کیلویی  حداقل  شکر  قبل  سال  سه  مثال  برای 
اکنون  حالیکه  در  شد  می  خریداری  هزارتومان 
هزینه  به  توجه  با  و  است  رسیده  هزارتومان   ۱۳ به 
در  نسبت  همان  به  محصول،  ی  شده  تمام  های 
نرخ  افزایش  هم  محصوالت  ی  عرضه  نهایی  قیمت 
داریم که با توجه به کاهش توان خرید مردم فروش 
شده  رو  روبه  چشمگیری  کاهش  با  محصوالتمان 
است. صدور کد بهداشتی نیز یکی دیگر از مشکالت 
داشته  سختی  شرایط  که  ماست  صنف  گریبانگیر 
وتولید کننده موظف به رعایت تمام جوانب آن است.
کد  گرفتن  برای  مشکالت  از  بسیاری  چه  اگر 
خود  قوت  به  هم  مشکالتی  اما  شد،  رفع  محصول 
متراژ  اصلی  مشکل  خوب!   است،  مانده  باقی 
کارگاههاست زیرا برخی کارگاهها کوچک بوده و از 

مساحت کمی برخوردار هستند، شرایطی که ارائه 
شده برای تولید کنندگان بزرگی مثل کارخانجات 
است، این درحالیست که همه موظف به رعایت این 

شرایط هستیم.
مجزا،  بهداشتی  سرویس  باال،  متراژ  داشتن  مثال 
جدا سازی فضاهای مختلف پخت از بسته بندی و... 
در حالی که توجه به این مسئله ضروری است که ما 
یک کارگاه کوچک تولیدی هستیم، قاعده و اصول 
کوچک  گارگاه  یک  وتمایز  بررسی  برای  مناسبی 
صدورکد  برای  بزرگ  صنعتی   ی  کارخانه  یک  از 
این  ،که  ندارد  وجود  کسب  ی  پروانه  و  بهداشتی 
است. بیشتری  بررسی  و  توجه  نیازمند   موارد 

 برای صنف ما هم تسهیالت بانکی در نظر گرفته 
تسهیالت  دریافت  به  اقدام  برای  اما  است  شده 
جزئیات  و  ملکی  سند  معتبر،  ضامن  به  نیاز 
سد،  این  از  گذشتن  با  حتی  که  است  دیگری 
با  اقساط  بازپرداخت  تسهیالت،  دریافت  از  پس 
توجه به کارمزد باالی آن برای افرادی چون من و 
همکاران تولیدکننده دراین صنف سخت و مشکل 
بانکی  تسهیالت  شرایط  بنابراین  است،  آفرین 
برای کارگاههای کوچکی مثل ما مناسب نبوده و 

مشکالتمان را مضاعف می نماید.

مورد     ● در  لطفا  هستید،  هم  اتحادیه  عضو  شما 
می  انجام  اتحادیه  در  که  مختلفی  های  فعالیت 

شود توضیحاتی ارائه فرمائید؟ 
فعالیت هایی که دراتحادیه انجام می شود معموال 
های  کارگاه  از  بازرسی  کسبه،  برای  پروانه  صدور 
به  رسیدگی  و  بررسی  شهر،   سطح  در  تولیدی  

گزارشات مردمی برای تخلفات صنفی و... است.
شکایات وگزارشات مردمی شامل برخی تخلفات 
کیفیت  عدم  گرانفروشی،  شامل  که  است  صنفی 
سایر  و  بهداشتی  تخلفات  شده،  فروخته  اجناس 
اتحادیه  در  شکایت  ارائه  از  پس  که  است  مواردی 
بررسی شده وپیگیری های الزم برای احقاق حق 

شاکی یا متشاکی انجام می شود.

از دوطرف دعاوی خواسته می  اینگونه موارد   در 
شود در موعد مقرر به اتحادیه آمده تا مشکل شان 
البته  سعی  حضوری بررسی و حل و فصل شود، 
می شود، بسیاری از شکایات در اتحادیه حل شده 

و کمتر به مراتب باالتر ارجاع داده شود.
سخن آخر، آنچه فکر می کنید برای خوانندگان     ●

است،  مفید  صنف  این  در  همکارانتان  و  ما 
بفرمایید.

و  ابتـدا عالقـه   ، در هـر کاری کـه وارد مـی شـوید 
قـدرت تحمـل خـود را در آن کار بسـنجید ،خـوب 
را  خـود  متفـاوت  شـرایط  و  سـختی  کاری  هـر 
دارد، هنگامـی کـه افـراد بـه شـغل خـود عالقمنـد 
کسـب  بـا  را  آن  سـختیهای  تواننـد  مـی  هسـتند، 
مهارتهـای الزم تحمـل نمـوده و بـا صبـر و تـالش و 
کوشـش بـه نتیجـه ی مطلوبـی دسـت یابنـد. من از 
کودکـی  نظـاره گـرکار پدرم بـودم و حتی در همان 
کارگاه مشـغول بـه کار بـودم، بایـد بگویـم عالقـه و 
مناسـب  جایـگاه  بـه  رسـیدن  بـرای  وتحمـل  صبـر 
زیـادی داشـته کـه درکنـار دسـت  کاری، اهمیـت 
یافتـن بـه کسـب مهارتهـای مورد نیـاز مـی تواند به 
شـما کمـک نمایـد تـا شـخصی باشـید کـه در حرفه 
ی خـود بهتریـن بـوده و از کار و شـغل خـود رضایت 

کامـل را داشـته باشـید.
کنم  می  توصیه  حرفه  این  در  خود  همکاران  به 
همیشه در تولید محصوالت خود کیفیت را در نظر 
و  مطلوب  محصول  ی   ارائه  با  زیرا  باشند،  داشته 
باکیفیت هم می توانند فروش بهتری داشته و هم 
برتر در  برند  آینده ای نه چندان دور خود یک  در 
همه  از  و  شده  کشور  وحتی  استان  شهر،  سطح 
بیشتر  که  بگیرند  نظر  در  را  موضوع  مهمتراین 
رضا)ع(  امام  زائران  ما  محصوالت  خریداران 
رضا)ع(  امام  نام  به  متبرک  را  نبات  که  هستند 
خریده و با خاطر آسوده برای سوغات به شهر خود 
می برند ،پس اینجا خدا را در نظر بگیرند و برای 
رضای او بهترین محصول را ارائه دهند و مطمئن 

باشند با این تفکر عوض خیر آن را خواهند دید.

نبات چوبی
تشکیل  چوب  یک  دور  به  نبات  بلورهای  از 
می شود. از ویژگی های نبات چوبی نسبت به 
نبات های نی دار پالستیکی آن است که چوب 
جوشانده  مرتبه  )سه  بوده  بهداشتی  کاماًل 
غیر  پالستیکی  نی های  برخالف  و  می شود( 

بهداشتی و سرطان زا نمی باشد.

نبات تخته
و  کف  در  که  نبات هایی  تکه  از  است  عبارت 
علت  به  می شود،  تشکیل  پاتیل ها  جداره ی 
پاتیل ها  کف  در  شیره  زیاد  خیلی  غلظت 
دلیل  به  که   ، شده  آن ها  شدن  تخته  باعث 
عرضه  فله  صورت  به  بیشتر  آن  نامنظم  شکل 

می گردد.

نبات دندانه ای
قابلیت  علت  به  که  است  نبات  نگین  همان 
بندی  بسته  هنگام  در  باال  بسیار  شکنندگی 
حل  سهولت  و  راحتی  خاطر  به  و  شده  خرد 
برای  گرم(  )نوشیدنی های  چای  در  شدن 

مصارف خانگی استفاده می شود.    

پرده نبات
نباتی  که روی پاتیل ها تشکیل شده و از لحاظ 
کیفیت و مقدار زعفران با دیگر نبات های شاخه 
و چوبی هیچ تفاوتی ندارد و از خصوصیات بارز 

آن ترد و نازک بودن آن می باشد.

نبات شاخه
پنبه  جنس  از  که  نخ  یک  دور  به  نبات  بلورهای 
تشکیل شده است، نبات شاخه را تشکیل می دهد 
که به دو شکل زعفرانی وسفید تولید می شود.

پودر نبات
ریزه یا همان خرده  نبات است که کمی از شکر 
با  باال  شدن  حل  قابلیت  از  و  بوده  درشت تر 

همان خواص نبات برخوردار است.

نبات مایع )شیره ی نبات(
مختلف  نوع  دو  نبات  شیره  و  مایع  نبات  واقع  در 
روند  می  کار  به  هم  جای  به  معموال  ولی  هستند، 
، نباتی می  و منظور هم یکی می باشد نبات مایع 
انواع  در  و  است  آمده  در  مایع  صورت  به  که  باشد 
نبات مایع زعفرانی و نبات مایع گیاهی عرضه می 
شود که بسیار مناسب برای تهیه شربت زعفرانی و 

شربت های مختلف گیاهی می باشد.

همچنین نبات انواع مختلفی دارد که تنوع این محصول و میزان مصرف آن در بین ایرانیان بیشتر است .

انواع نبات شامل:
برایمان از خواص نبات بگویید؟    ●

داشته  باالیی  نفخ  ضد  و  ملین  خاصیت  نبات 
نوع  از  و  یکسان  شکر  و  قند  با  آن  اولیه  ماده  و 
ساکاروز است. نبات در مقایسه با قند نیز طبع 
به  تبدیل  بسوزانید  را  آن  اگر  و  دارد  تری  گرم 
با مزه ای تلخ  یک ماده قهوه ای مایل به سیاه 
می شود، که به دلیل قابض بودن برای درمان 

اسهال بسیار مفید است.
نبات به واسطه دارا بودن مقدارزیادی ساکارز 
تقویت  خاطر  به  شده  بدن  جذب  سریع  خیلی 
عضالت باعث افزایش سوخت و ساز چربی ها 
و مواد پروتینی در بدن می شود و چنانچه یک 
مرور  به  و  گذاشته  دهان  در  آن  از  کوچک  تکه 
و  صوت  خشونت  و  قطع  را  سرفه  شود،  مکیده 

سینه و درد  را بر طرف می کند.
سردی  و  نرمی   ، سفیدی  برنده  بین  از  -نبات 

پوست بدن است.
-نباتی که از شکر تهیه شده از دیر هضم شدن 

غذا جلو گیری می کند.
- نبات  ضد ترش کردن و ضد آروغ زدن است.

نبات  گرم  های  نوشیدنی  با  نیز  ادرار  تکرر   –
داغ قابل درمان است.

بخصوص  آلودگی  خواب  رفع  باعث  -نبات 
هنگام رانندگی می شود .

-یکی از خواص و فایده های مهم نبات جلوگیری 
به  بخصوص  است،  دهان  آب  شدن  جاری  از 
افرادی که آب دهان شان در خواب جاری می 
شود، توصیه شده از ترکیب های مختلف نبات 
یا  ، نبات سفید بصورت شاخه  ، نبات زعفرانی 
استفاده  گرم  های  نوشیدنی  در  چوبی  نبات 
آب  شدن  جاری  رفع  برای  نبات  چای  کنند، 
. است  بیداری  در  و  خواب  در  افراد  دهان 

-در گذشته برای افرادی که بعلت کهولت سن یا 
حوادث ناگوار دچار کم حواسی می شدند چای 
نبات داغ و آبجوش نبات داغ توصیه می شده ، 
از فوائد دیگر نبات درمان کم حواسی می باشد.

درد  و  معده  درد  تسکین  زعفرانی  نبات   -
ناشی از انقباض ماهیچه هاست ، نبات داغ در 
تسکین درد پشت ، کاهش درد کمر ، رفع درد 
های ناحیه شکم ، عالج پادرد بسیار موثر بوده 
می  توصیه  ها  درد  این  به  مبتال  افراد  برای  و 
داروی  ترین  دسترس  در  نبات  که  چرا  شود. 

بدون ضرر خواهد بود.
فلج   ، نقرس   ، های  نشانه  از  بلغم  که  آنجا  -از 
رعشه  و  لقوه  و  پیسی   ، بدن  از  قسمتی  شدن 
می باشد لذا مصرف مرتب نبات ، چای نبات ، 
قهوه و نبات ، آب جوش نبات و نبات داغ جهت 

رفع بلغم پیشنهاد می شود.
-عالج و درمان تنگی نفس ، تپش قلب و کرم های 
نیز شکل  انتهای روده بزرگ  یا کرمک در  کدو 
است. شده  توصیه  نبات  مصرف  متفاوت  های 
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اصناف از هر طرف تحت 
فشار هستند

اتحادیه  رئیس  زمینه  همین  در 
سنتی  های  خانه  سفره  صنف 
اظهار داشت: مقدار زیادی از زباله 
های   واحد  در  شده  تولید  های 
جهت  به  پوشش  تحت  صنفی 
و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
مصرف  یکبار  ظروف  از  استفاده 
که  هستند  بازیافتی  های  زباله 
توسط  شب  پایان  در  معموال 
کارگرهای شناخته شده با هماهنگی مسوول واحد 
صنفی جمع آوری می شوند. در واقع می توان گفت 
اکثر زباله های تولید شده در واحد های صنفی تحت 
ادامه  در  دهستانی  دارند.  بازیافت  قابلیت  پوشش 
یک   ، بازیافتی  غیر  های  زباله  خصوص  در  افزود: 
خانواده 4 نفره در شبانه روز معموال دو کیلو گرم زباله 
اگر در شبانه روز یک واحد  بنابراین  تولید می کند. 
صنفی ۵/۷ کیلو گرم زباله تولید داشته باشد با توجه 
به هزینه های پرداختی بابت عوارض و همچنین مبالغ 
هنگفت پرداختی بابت تجاری بودن واحد صنفی، به 
نظر می رسد اخذ هر مبلغی بابت پسماند ناعادالنه 
است. وی بیان داشت: اصناف از هر جهت تحت فشار 
هستند و باید در شرایط فعلی با توجه به تعطیلی های 
مکرر و رکود شدید اقتصادی واحدها ، به آنها اجازه 
نفس کشیدن داده شود، معتقد هستم کلیه واحد های 
تحت پوشش می بایست از پرداخت هرگونه هزینه ای 
در این خصوص معاف شوند. شایان ذکر است اتحادیه 
 ، خانه  سفره  های  رسته  در  فعال  عضو  دارای 400 
باشد. می  سرا  دیزی  و  طباخی   ، جگری   ، چایخانه 

پذیرایـی  تاالرهـای  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
خاطرنشـان کـرد: بـا وضعیـت موجـود درخصـوص 
و  مراجعـه  تاالرهـا  بـه  زیـادی  افـراد  دام،  خـوراک 
تمامـی پسـماند غیـر بازیافـت ماننـد پوسـت میـوه 
هـا را جمـع آوری مـی نماینـد کـه از میـزان تولیـد 
پسـماند ایـن واحدهـا کاسـته مـی شـود. از سـویی 
دیگـر مجالـس از حالـت سـنتی خـود خـارج شـده، 
صـورت  بـه  نفـر   ۱۲0 حـدود  بـه  هـا  میهمانـی 
تامیـن  کـه  حالیسـت  در  ایـن  رسـیده،  میانگیـن 
هزینـه هـا بسـیار دشـوار شـده و بایـد بـرای کاهـش 
هزینـه هـا ی واحدهـای صنفـی از جملـه پسـماند 

شـود.  اندیشـیده  ای  چـاره 
از  باغسراها  و  پذیرایی  تاالرهای  است  گفتنی 
اسفندماه سال ۱۳9۸ تا هنگام انجام مصاحبه به 
جهت شیوع بیماری کرونا از طرف ستاد مبارزه با 
اتحادیه صنف تاالرهای  کرونا تعطیل می باشند. 
پذیرایی حدود ۸0  واحد صنفی تاالر پذیرایی در 
باغ  صنفی  واحد   4۶ حدود  و   مشهد  شهر  سطح 
تاالر و باغسراهای تابستانی را تحت پوشش خود 

دارد.

نارضایتی واحدهای 
صنفی در زمینه  هزینه 

های سرسام آورجمع 
آوری پسماند

صنف  ی  اتحادیه  همچنین 
های  فرآورده  فروشندگان 
و  پیتزا  اغذیه،  گوشتی، 
جمله  از  فانتزی  غذاهای 
است  دیگری  های  اتحادیه 
تحت  صنفی  اعضاء  که 
پوشش آن با موضوع پسماند 

همچنان گریبانگیر هستند. 
و  پیتزا  اغذیه،  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
غذاهای فانتزی با اشاره به نحوه و میزان پرداخت 
آوری پسماند واحدهای صنفی  هزینه های جمع 
های  هزینه  داشت:  اظهار  اتحادیه  پوشش  تحت 
جمع آوری پسماند مندرج در قبوض عوارض کسب 
و پیشه ساالنه توسط متصدیان واحدهای صنفی 
از  اخطار  ابالغ  به  توجه  با  که  گردد  می  پرداخت 
به  صنفی  واحدهای  به  مناطق  شهرداری  سوی 
پسماند،  آوری  جمع  اجباری  قرارداد  عقد  منظور 
مبلغ قرارداد تحمیلی به واحدهای صنفی، مازاد 
پیشه  و  کسب  عوارض  قبض  در  مندرج  برمبلغ 
می  پرداخت  متصدیان  سوی  از  که  بوده  ساالنه 
شود.  حمید اموری سرابی بر نارضایتی واحدهای 
صنفی در زمینه  هزینه های سرسام آورجمع آوری 
پسماندتأکید نموده ودرادامه افزود: تعیین هزینه 
به  توجه  با  واقعیت  با  غیرمنطبق  و  گزاف  های 
میزان زباله غیربازفتی واحدهای صنفی از جمله 

عوامل نارضایتی واحدهای صنفی است.

وی مهمترین مسائل و مشکالت 
و  کرد  تشریح  را  پسماند 
یادآورشد: هزینه ی بسیار باالی 
در  مندرج  پسماند  آوری  جمع 
جهت  اخطاریه  ابالغ  قبوض، 
جهت  اجباری  قرارداد  عقد 
جمع آوری پسماند غیربازیافتی 
های  زباله  فروش  علت  به 
واحدهای  سوی  از  بازیافتی 
مسائل   مهمترین  از  صنفی، 
واحدهای  و  اتحادیه  گریبانگیر 
پسماند  ی  زمینه  در  صنفی 
کرد:   خاطرنشان  سرابی  است. 
واحدهای  مساعدت  انتظار 
طرف  از  اتحادیه  این  صنفی 
ادامه  خاطر  به  دولتی  نهادهای 
بیماری کرونا و حدود یک سال 
ابالغ  با  بازار  کسادی  اندی  و 
شهرداری  طرف  از  اخطاریه 

منافات دارد.

گرایش به استفاده بهینه از 
پسماند و ایجاد منافع ملی 

برای مردم
صنف  اتحادیه  رئیس  ادامه  در 
بارفروشان مشهد اظهار داشت: 
های  چالش  از  یکی  پسماند 
تخمین  که  است  مهمی  بسیار 
میزان آن برای برخی از اتحادیه 
براساس  صنفی  واحدهای  و  ها 
می  برآورد  مساحت  ی  محاسبه 
شود و در نتیجه واحدهای صنفی 

شوند.  می  مواجه  آوری  سرسام  ارقام  و  اعداد  با 
حیدر ساکن بیان داشت: در این موارد حجم تولید 
زباله سنجیده نمی شود در حالیکه این پسماندها 
در بیشتر صنف ها مقرون به صرفه بوده و شهرداری 
در  وی  نماید.  درآمد  کسب  طریق  این  از  تواند  می 
ادامه افزود: در این زمینه سرمایه گذارانی وارد این 
می  خود  نصیب  را  زیادی  های  منفعت  و  شده  کار 
آنها  از  زیادی  تعداد  که  افراد  برخی  اینکه  نمایند، 
متشکل از مهاجرین هستند، زباله گردی می کنند، 
جمع آوری زباله های بازیافتی توسط این افراد همه 
اش نگاه فقر نیست، بلکه درآمد مطلوبی را نصیب 
برخی از آنها نموده و این افراد از این طریق ارتزاق 
می  تأمین  را  هایشان  خانواده  احتیاجات  و  نموده 
نمایند. رئیس اتحادیه صنف بارفروشان گفت: این 
درحالیست که شهرداری می تواند به جای گرفتن 
پسماندهای  گذاری  ارزش  با  آور  سرسام  عوارض 
ریزی  برنامه  با  را  آنها  صنفی،  واحدهای  تولیدی 
مدون، تشویق به کسب درآمد از این طریق نماید، 
برای مثال در حوزه ی بارفروشی و یا حوزه ی خردتر 

مثل سبزی و میوه فروشان تعداد 
زیادی کارتن، سبد و محصوالت 
پسماند  عنوان  به  پالستیکی 
تولید می شود که قابل بازیافت 
را  اینها  که  افرادی  برای  و  بوده 
جمع آوری کرده و به فروش می 

رسانند، مقرون به صرفه است.
نگاه  باید  یادآورشد:   ساکن 
پسماند  موضوع  به  شهرداری 
سمت  به  و  تغییرکرده  صنوف 
استفاده بهینه از آن گرایش یابد، 
زیرا بیش از ۸0 درصد پسماندها 
قابل بازیافت بوده و به انواع و اقسام فرآورده هایی 
تبدیل  دارند،  استفاده  قابلیت  و  بوده  ارزشمند  که 
می شود، اصطالح طالی سیاه به همین دلیل در 
بسیاری از کشورها رواج یافته است و آنها با مشوق 
اند،  داده  اختصاص  امر  این  به  که  خاصی  های 
منافع ملی را عاید مردم کشورشان نموده اند.   وی 
اظهار داشت: رعایت عدالت اقتصادی در این زمینه 
به  شهرداری  ورود  با  زیرا  است  اهمیت  بسیارحائز 
این موضوع عدالت رعایت نمی شود، از سویی آنها 
توسط  ها  هزینه  برآورد  چراکه  نیستند،  مقصر  هم 
شده  انجام  نبودند،  کار  این  کارشناس  که  افرادی 
حجیم  و  نقل  و  حمل  بارگیری،  های  هزینه  تنها  و 
کیفیت  از  و  شده  گرفته  درنظر  پسماندها  بودن 
استفاده بهینه این پسماندها بی خبر بوده که این 
مهم از نظرها دور مانده است، خوبست که در این 
دولتی  بخش  با  جلساتی   خصوصی  بخش  زمینه 
و شهرداری ها داشته تا پس از بررسی های الزم و 
توجه به دیدگاههای مختلف، راهکارهای الزم برای 

برون رفت از این مشکل مد نظر قرار گیرد.

پسماند

قابلیت بازیافت و درآمدزایی چشم گیر 
از زباله های پسماند اصناف

در گفتگو با برخی از روسای اتحادیه های صنفی مطرح شد:

سارا محتشم 

اوایل تیرماه سالجاری نامه ای از مدیرکل هماهنگی و نظارت 
بر خدمات شهری شهرداری مبنی بر طرح بررسی و ارائه 
مدل بهینه محاسبه میزان تولید پسماند و بهاء خدمات آن در 
صنوف به اتاق اصناف مشهد ارسال شد، طرح مذکور برای 
رسیدن به میانگین تناژ تولیدی هر صنف در سطح هر منطقه 

نیازمند مطالعات صورت گرفته ی پیشین و نظر کارشناسان 
خبره اصناف می باشد. مدیریت بهینه صنوف پرزباله در سطح 
هر منطقه، ایجاد و ارتقاء فرهنگ کاهش تولید زباله و افزایش 
نیز مدیریت منابع شهری و ملی دارای  تفکیک در مبدا و 
اهمیت بسزایی بوده که با همکاری مسئوالن اتاق اصناف و 
اتحادیه های صنفی مرتبط با موضوع، مدل بهینه محاسبه میزان 
تولید زباله وپسماند هرصنف مورد بررسی قرار گرفته است.

هزینه های پرداخت عوارض جمع آوری 
پسماند سرسام آور است

در ادامه رئیس اتحادیه صنف رستورانداران ضمن 
اشاره به میزان تولید زباله های بازیافتی برای هر 
به  حداکثر  صنفی  واحد  هر  گفت:  صنفی  واحد 
اندازه ی یک خانواده ی ۵ نفره تولید زباله دارد 
و کلیه ی زباله های بازیافتی مانند کارتن، بطری 
و...  مرغ  و  گوشت  ضایعات  آب،  و  نوشابه  های 
خریداری  صنفی  واحدهای  از  بازیافتیها  توسط 

می شود. 
امیریان افزود: با توجه به حجم بسیار پایین زباله 
ها میزان هزینه های پرداخت عوارض جمع آوری 
پسماند از سوی واحدهای صنفی بسیار باال است 
های  هزینه  دریافت  در  عدالت  رعایت  عدم  که 
صنفی،  واحدهای  واقعی  پسماندهای  با  پسماند 

موجبات نارضایتی آنها را فراهم نموده است.

محاسبه غیرمنطقی و غیرمنصفانه پسماند
از  دیگر  یکی  پذیرایی  تاالرهای  صنف  اتحادیه 
پسماند  موضوع  درگیر  که  است  هایی  اتحادیه 
واحدهای صنفی خود است، در همین زمینه رئیس 
اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی اظهار داشت: هر 
واحد صنفی درماه حدود ۲00 کیلو تولید پسماند 
صنفی  واحدهای  توسط  آن  های  هزینه  که  داشته 
تحت پوشش به صورت ماهیانه پرداخت می شود، 
غیرمنصفانه  و  غیرمنطقی  محاسبه  اینکه  ضمن 
پسماند بر مبنای زیربنای کل تاالردرتمامی روزهای 
سال محاسبه شده و نارضایتی واحدهای صنفی را 
پسماند  افزود:  ادامه  در  حقیقی  است.  بارآورده  به 
بازیافتی این واحدهای صنفی ، مانند قوطی نوشابه، 
پت، لیوان، نایلون رومیزی، و ظروف ساالد و غیره 
و  آوری  جمع  واحدها  این  در  شاغل  پرسنل  توسط 
از  به فروش می رسد. وی خواستارشد: جلسه ای 
اتحادیه  مدیره  هیئت  و  شهرداری  نماینده  طرف 
تولیدی  پسماند  مقدار  و  تاالر  هر  کارکرد  و  برگزار 
محاسبه تا به همان نسبت عوارض پرداخت گردد.
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۱( اضافه شدن رسته های 
شغلی به مشاغل پرزباله بر 

خالف مصوبات گذشته
شماره  مصوبه  به  باتوجه 
مورخ  ۵/9۷/4۳9۲/ش 
شورای   ۱۳9۷/0۳/۲۳
محترم پنجم و استناد ذکر شده 
تبصره  و  مواد  برخی  اصالح  بر 
 ۳/۱۶0۳ شماره  مصوبه  های 
و   ۱۳۸۷/0۵/0۶ مورخ 
شماره  مصوبه  مفاد  براساس 
مورخ  4/9۳/9۷۳۲/ش 
۱۳9۳/0۸/۲۷ ،صنوف ذیل 
در هیچ یک از مصوبات اعالمی 
نبوده  پرزباله  مشاغل  زمره  در 

اند.که  قرارگرفته  شمول  مورد  جدید  الیحه  در  و 
اصالح این مصوبه مورد مطالبه می باشد.
)IT( ۱- صنوف الکترونیک وانفورماتیک

۲- مصالح فروشی
۳- لوله و لوازم بهداشت

4- چایخانه وصنوف وابسته خدمات خودرویی و 
تعمیرگاه

 ۵ - صنف کفش 
۶- حصیر وجارو   
۷- صنف پوشاک

و  خودرو  جانبی  خودرو،خدمات  تزئینات   -۸
لوکس فروش
9- سراجی  

۱0- قنادی و شیرینی پزی

2( ابهام در مبنای قرارگیری صنوف و رسته های 
تحت پوشش در گروه های سه گانه تولید زباله

قرارگرفتن  موجود،  تجارب  و  سوابق  به  باتوجه 
نوع  پرزباله  گانه  سه  های  گروه  در  صنوف 

اخذ  بدون  سوم  و  اول،دوم 
اتحادیه  کارشناسی  و  نظر 
دارای  لذا  بوده،  صنفی  های 
می  شغل  ماهیت  با  مغایراتی 
باشد که با اخذ نظر کارشناسی 
ذیربط  های  اتحادیه  و  اتاق 

اصالح می گردد.

۳( اصالح شیوه محاسبه 
عوارض پسماند

صادره  دستورالعمل  مطابق 
و  شهرداری  سازمان  توسط 
به  کشور  وزارت  های  دهیاری 
تاریخ مردادماه سال ۱۳۸۵ و به 
استناد بند ۱ و تبصره ۱ ذیل ماده 
۶ دستورالعمل فوق الذکر، بهای خدمات پسماند 
اعالم  ذیل  شرح  به  پرزباله  و  عادی  صنوف  جهت 
گردیده است درصورتی که مطابق مصوبه شورای 
زباله  آوری  جمع  عوارض  و  تغییر  رویه  این  چهارم 
براساس شاخص هایی چون متراژ و ضریب منطقه 

ای محاسبه می گردد و نه میزان زباله تولیدی !
الف( صنوف عادی ۵0% عوارض کسب و پیشه

پیشه  و  کسب  عوارض   %۵0 پرزباله  صنوف  ب( 
+عقد قرارداد جهت جمع آوری و محاسبه قیمت 
بهاء  میزان  به  تولیدی  زباله  کیلو  هر  آوری  جمع 
تعیین شده در جدول ۱و۲ پیوست دستورالعمل      

4(اصالح شیوه شناسائی صنوف مشمول 
پرداخت عوارض در قالب عادی و پرزباله 

در تشخیص صنوف عادی و پرزباله به رسته شغلی 
فرد صنفی توجه الزم مبذول گردد به عنوان نمونه 
مشمول  درودگران  اتحادیه  صنف  اعضاء  کلیه 
در  گردند  می  پسماند  خدمات  بهای  پرداخت 
نجاری  و  مبل  تولیدکنندگان  صرفًا  که  صورتی 

هر  فاقد  مبل  فروشندگان  ،لذا؛  بوده  مشمول  ها 
گونه تولید زباله تحت عنوان پسماند می باشند و 
درگروه عادی قرار خواهند گرفت که این روند در 

سایر صنوف توزیعی نیز مشاهده می گردد.

5( اعمال معافیت صنوف مشمول پرداخت 
مالیات و عوارض ارزش افزوده

اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  آراء  مطابق 
صنوف مشمول پرداخت عوارض شهرداری در قالب 
نظام مالیات بر ارزش افزوده از شمولیت پرداخت 
باشند. می  خارج  پسماند  خدمات  بهای  عوارض 

6( اصالح زیرساخت های نرم افزاری صدور 
فیش های عوارض

فیش  صدور  افزاری  نرم  های  زیرساخت  اصالح 
های عوارض و درج بدهی معوق در قالب ارقام کلی 
،بدون مستندات و صورتحساب که فرآیند وصول 
انداخت. خواهند  تعویق  به  را  بدهی  پرداخت  و 

۷(صدور و تشخیص فیش بدهی براساس 
کارکرد واحدهای صنفی

با توجه به اینکه در طی سال ممکن است واحدهای 
بازسازی(یا  و  )تعمیرات  شغلی  دالیل  به  صنفی  
از  پس  گردند.  عملیات  توقف  دچار  قهری  عوامل 
تأیید موضوع توسط اتحادیه بهای خدمات پسماند 
گردد. ولحاظ  محاسبه  کارکرد  دوره  با  متناسب 

8( بررسی فرآیند خرید زباله از واحدهای صنفی 
الزم بذکر است در تعدادی از اتحادیه های صنفی 
و  اغذیه   ، داران  رستوران  شامل  پوشش  تحت 
داران  چاپخانه  و  بستنی  و  آبمیوه   ، فود  و  فست 
و  تفکیک  صنفی  واحد  محل  در  تولیدی  ضایعات 
خریداری می گردد که این موضوع قابل بررسی و 

ساماندهی خواهد بود.

●    

سید جمال کاظمی
مشاور اتاق اصناف مشهد

مطالبات اصناف در زمینه پسماند از شورای ششم

شورای رقابت فروش پسماند از طریق بورس کاال را 
تصویب کرد

بازار  »تنظیم  دستورالعمل  رقابت،   شورای 
تشخیص دادن  انحصاری  به  توجه  با  را  پسماند« 
دسترسی  و  جمع آوری  حوزه  در  پسماند  بازار 
قابل  پسماند  انواع  به  بازیافت  صنعت  فعاالن 
بازیافت، مصوب کرد. براساس این دستورالعمل، 
بستر  اصلی ترین  به عنوان  ایران  کاالی  بورس 
فروش به شیوه مزایده عمومی مواد قابل بازیافت 
به صورت تفکیک شده و قابل فروش معرفی شده 
مطابق  رقابت  شورای  کاالخبر،  گزارش  به  است. 
سیاست های  اجرایی  قانون   »۵۸« ماده   »۵« بند 
کلی اصل »44« قانون اساسی، به دلیل انحصاری 
تشخیص دادن بازار پسماند در حوزه جمع آوری و 
دسترسی فعاالن صنعت بازیافت به انواع پسماند 
قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را 

تصویب کرد.
بازار  تنظیم  دستورالعمل   »۲« ماده  براساس 
رعایت  با  کشور  سراسر  شهرداری های  پسماند، 
مرحله  در  مکلف اند  مربوط  مقررات  و  قوانین 
و  حقیقی  اشخاص  برای  مجوز  صدور  یا  انتخاب 
حقوقی به منظور جمع آوری زباله و پسماند با اعالم 
داوطلبان  تمام  سوی  از  پیشنهاد  اخذ  و  عمومی 
قانونی  ضوابط  با  و  رقابتی  نحو  به  شرایط  واجد 
صرفا  را  صادره  پروانه  یا  مجوز  و  اقدام  مشخص 
معین  و  محدود  زمانی  و  جغرافیایی  محدوده  در 
صادره  مجوزهای  تمام  است  ضروری  کنند.  صادر 
با ذکر جزئیات وظایف و تکالیف و محدوده مکانی 
کامال  صورت  به  مجوز  دارای  اشخاص  زمانی  و 

 »۳« ماده  در  شود.   عمومی  اعالم  شفاف  و  واضح 
اشخاص  تمام  که  شده  اشاره  دستورالعمل  این 
جمع آوری  پروانه  یا  مجوز  که  حقوقی  و  حقیقی 
قابل  مواد  مکلف اند  کرده اند،  کسب  را  پسماند 
و  فروش  قابل  صورت  به  و  تفکیک  را  بازیافت 
بورس  سامانه های  طریق  از  منحصرا  واگذاری، 
سازمان  همکاری  با  که  دیگری  سامانه های  یا  کاال 
شهرداری ها و دهیاری های کشور و اتحادیه صنایع 
عمومی  مزایده  طریق  به  می شود،  ایجاد  بازیافت 
بازیافت  پروانه  دارای  واحدهای  به  رقابت آمیز  و 
عرضه کنند.  در ماده »4« دستورالعمل مذکور نیز 
حقیقی  اشخاص  به  واگذاری  هرگونه  است:  آمده 
و   »۲« ماده  مذکور  روش های  از  خارج  حقوقی  و 
و  جمع آوری شده  مواد  عرضه  هرگونه  همچنین 
دارای  اشخاص  سوی  از  پسماند  و  قابل استفاده 
مجوز جمع آوری پسماند، خارج از رویه مشروح در 
سوءاستفاده  ضدرقابتی  رویه  به عنوان   »۳« ماده 
شورای  توسط  مسلما  اقتصادی  وضعیت  از 
 »۵« ماده  براساس  شد.   خواهد  رسیدگی  رقابت 
تشکیل  نیز  پسماند  بازار  تنظیم  دستورالعمل 
کارگروهی متشکل از نمایندگان تام االختیار مرکز 
شهرداری ها  )سازمان  کشور  وزارت  رقابت،  ملی 
سازمان  صمت،  وزارت  کشور(،  دهیاری های  و 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  محیط زیست،  حفاظت 
معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتحادیه 
این  اجرای  بر  نظارت  به منظور  بازیافت  صنایع 
شده  مطرح  الزم  سامانه های  ساماندهی  و  مصوبه 

ماه  سه  هر  و  تشکیل  رقابت  ملی  مرکز  در  باید  که 
یک بار گزارش اجرای دستورالعمل و پیشنهادهای 
اصالحی را در زمان مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به 
شورای رقابت ارائه کند.  به گزارش دنیای اقتصاد 
کار  وزیر  معاون  میرزایی،  حجت اهلل  این،  از  پیش 
پیشنهاد داده بود که پسماند نیز مانند سایر کاالها 
باید  میرزایی،  گفته  به  شود.   عرضه  بورس  در 
را  پسماند  تفکیک  مسوولیت  رسمی  شرکت های 
از  یکی  به  منطقه   هر  واگذاری  با  و  باشند  داشته 
تفکیک شده  و  جمع آوری  پسماند  شرکت ها،  این 
در بورس عرضه شود و افرادی که به آن نیاز دارند، 
اعالم  کار  وزیر  معاون  بخرند.   پسماند  بورس  از 
مواد  به  که  شرکتی  امروز  مثال  برای  که  می کند 
پالستیکی  سبدهای  تولید  برای  پالستیکی  اولیه 
به منظور فروش در بازار داخل یا صادرات نیاز دارد، 
به  زحمت می تواند مواد اولیه خود را که از بازیافت 
پیدا  می آید،  دست  به  پالستیکی  پسماندهای 
کند؛ چون سازوکار قانونی و شفافی برای بازیافت 
به  ندارد.   وجود  بازیافتی  پسماند  تهیه  و  پسماند 
بازار  می دهد:  ادامه  وی  اقتصاد  دنیای  گزارش 
پسماندهای بازیافتی کامال غیررسمی و غیرشفاف 
حیث  از  نه  بازار  رصد  و  ردگیری  امکان  و  است 
بازار  در  و  ندارد  وجود  قیمتی  نظر  از  نه  و  کیفی 
هر  امکان  است،  آمده  پدید  که  غیرشفافی  و  مبهم 
عرضه  می شود  پیشنهاد  که  دارد  وجود  تقلبی  نوع 
پسماند در بورس انجام شود تا بازاری شفاف برای 

این حوزه نیز رقم بخورد.
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سارا محتشم

شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و خشکسالی 
محصوالت  ی  عرضه  و  تولید  بر  پیاپی  های 
برخی  در  که  طوری  به  بوده  اثرگذار  کشاورزی 
هستیم،  مواجه  بسیاری  کمبودهای  با  اقالم 
های  پتانسل  که  نیست  پوشیده  برکسی  چه  اگر 
بسیاری در زمینه ی روش های کشت وجود دارد 
کمبودها  این  اندیشمندانه  تدابیر  با  توان  می  که 
را جبران نمود؛ امروزه پیشرفتهای علمی موجب 
با تغییرات ژنتیکی در کیفیت  تا مردم دنیا  گشته 
بذرها و تغییر در نحوه ی کشت محصوالت گلخانه 

تولید  به  برند،  می  بهره  کمی  بسیار  آب  از  که  ای 
انبوه و متمرکز محصوالت مورد نظر دست یابد.

بارفروشان مشهد  اتحادیه  در همین زمینه رئیس 
محصوالت  کار  و  کشت  ی  نحوه  تغییر  بر  تاکید  با 
گونه  کشت  داشت:  اظهار  جات  صیفی  و  باغی 
یا  سیب  همچون  میوه  درختان  از  جدیدی  های 
انار که درختچه های کوچکی داشته، مصرف آب 
سریع  دارد،  باالیی  بسیار  بازدهی  و  داشته  کمی 
با  و  دارد  میوه  تولید  زیادی  حجم  و  نشسته  بار  به 
توجه به اینکه به صورت فشرده کشت می شود، از 
است،  صرفه  به  مقرون  بسیار  محصول  تولید  نظر 
کشاورزی  محصوالت  تولیدات  بایستی  بنابراین 
را به سمت و سوی کشاورزی نوین سوق دهیم که 
متاسفانه تاکنون کارتحقیقی مطلوبی انجام نشده 
و بسیاری از باغداران و کشاورزان از این مهم بی 

خبرند.
این  اصلی  متولی  افزود:  ادامه  در  ساکن  حیدر 

امر وزارت جهاد کشاورزی و در رأس آن سازمان 
درکشور  را  امر  این  باید  که  است  آن  متبوع  های 
نهادینه نموده و حمایتهایی را از کشاورزان بعمل 
و  حمایتها  گذشته  سالهای  طی  اگرچه  آورند، 
سیاستهایی اجرا شده که بسیاری از این سیاستها 
یا  و  داده  رواج  را  سموم  به  وابسته  کشاورزی  یا 
درحالیست  این  است،  بوده  محور  آب  و  سنتی 
که امروزه دنیا به سمت و سوی تولید محصوالت 
ارگانیک پیش رفته که در این مهم کشور ما بسیار 
ضعیف عمل نموده و باید روی این موضوع تمرکز 

بیشتری نمود. 
وی یادآور شد: بسیاری از محصوالت کشاورزی و 
باغی با بازدهی کم، استفاده از کود و سم، مصرف 
تواند  نمی  امر  این  که  نشیند  می  بار  به  زیاد  آب 
صنف  این  ی  آینده  برای  را  مطلوبی  انداز  چشم 
از  خارج  به  نگاهی  نیم  با  چه  اگر  آورد،  ارمغان  به 
اصلی  ی  پایه  بر  توجه  نفتی،  اقتصاد  چارچوب 

 رئیس اتحادیه صنف 
بارفروشان مشهد مطرح کرد:

ارزآوری این محصوالت می تواند در رونق اقتصاد چالش های صنفی
کشور مفید و مؤثر واقع شود.

برخی  قیمت  که  نکته  این  به  اشاره  ضمن  ساکن 
اقالم در بخش توزیع به جهت کاهش ارزش پول 
ملی چند برابر افزایش داشته ادامه داد: از آنجایی 
های  نهاده  است  مصرفی  کاالی  یک  میوه  که 
است،  اثرگذار  آن  شده  تمام  قیمت  بر  بسیاری 
و  آب  مصرف  کار،  و  کشت  کشاورزی  بخش  در 
استفاده از نیروی انسانی در برداشت محصوالت 
ی  عرضه  از  قبل  شده  تمام  قیمت  شده  باعث 
محصول با افزایش چشمگیری مواجه شده و پس 
نقل  و  حمل  در  باال  بسیار  های  هزینه  نیز  آن  از 
برعلت  مزید  بار  تره  میادین  سوی  به  محصوالت 
عرضه  سطح  در  را  کاال  شده  تمام  قیمت  و  شده 

افزایش می دهد. 
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: ایرادی که 
در بحث حمل و نقل محصوالت کشاورزی عالوه 
بر هزینه های باالی آن وارد می شود، اینست که 
حدود 90 تا 9۵ درصد وسایل حمل و نقل در این 
میوه  حمل  مخصوص  بوده،  غیراستاندارد  حوزه 
مؤثرند،  بسیار  کاالها  کیفیت  کاهش  در  و  نبوده 
تأکید  شده  ارائه  توضیحات  به  توجه  با  بنابراین 
بارفروش  صنف  که  است  ضروری  نکته  براین 
که  است  ای  شائبه  این  کند،  نمی  گرانفروشی 
شود،  می  ایجاد  همیشه  صنف  این  خصوص  در 
اعضاء صنف زحمتکش بارفروش  هر روز از ساعت 
ساعت   ۱۲ ظهر،  از  بعد   ۱۵ لغایت  صبح   ۲/۳0
تا  گذارند  می  سر  پشت  را  فشرده  و  ممتد  کاری 
کرونایی  سخت  شرایط  این  در  را  مردم  مایحتاج 
درگیر  که  همکارانی  بسیار  چه  نمایند،  فراهم 
این  با  رفتند،  ما  بین  از  و  شدند  کرونا  بیماری 
تفاسیر انگشت اتهام با عنوان دالل یا واسطه های 
اضافی به سمت و سوی آنهاست که جای اشکال 
طرف  یک  از  مردمان  این  که  دلیل  این  به  دارد 
دستاوردهای  ی  بهینه  ی  عرضه  تالششان  تمام 
کشاورزاست و از طرفی دیگر آنها تأمین کننده ی 

بخش زیادی از هزینه های کشاورزان هستند.
مسائل  در  همراهی  ضمن  آنها  افزود:  ساکن 
سود  بدون  های  وام  ارائه  از  کشاورزان  مختلف 
محصول  برداشت  از  پس  و  ننموده  دریغ  بهره  و 
توافق  با  را  فروش  از  درصدی  بازار  به  عرضه  و 
می  دریافت  کاری  العمل  حق  عنوان  به  قبلی 
کم  خشکسالی،   دلیل  به  کشاورز  گاهی  نمایند، 
پرداخت  توان  مسائل  سایر  یا  و  سرمازدگی  آبی، 
پول دریافتی را نداشته و گاهی بازپرداخت مبلغ 
دریافتی بیش از یک یا دوسال به طول می انجامد 
تا زمانی که باالخره در مراحلی محصوالت به بازار 
آمده و اعضاء به مرور به پولشان می رسند، گاهی 
هم به سوز تبدیل می شود یعنی اصال به پولشان 

نمی رسند.
وی عدم توجه به توصیه ها و پیش بینی های این 

صنف به کشاورزان را یکی دیگر از مشکالت عمده 
کرد  عنوان  باغی  و  کشاورزی  محصوالت  تولید 
کشاورزی  جهاد  سازمان  سویی  هم  یادآورشد:  و 
و  میزان  به  دهی  جهت  در  بارفروشان  صنف  با 
است،  اهمیت  حائز  بسیار  محصوالت  کشت  نوع 
شود،  انجام  کشتی  اینکه  از  قبل  خوبست  چقدر 
ارزیابی  محصوالت مورد نظر در سطح کل کشور 
این  تجربیات  و  اطالعات  از  استفاده  با  و  شده 
صنف کارشناسی شده و میزان کشت محصوالت 
مورد نظردراستانهای مختلف حساب شده انجام 
شود تا کشاورز دچار ضرر و زیانهای جبران ناپذیر 
حاصل از افزایش محصوالت در سطح عرضه بیش 

از تقاضا نشود.
ساکن در ادامه افزود: تولید مازاد محصوالت نکته 
با  اثرگذار  و  با تصمیمات بموقع  باید  ای است که 
ویژه  توجه  مورد  مسئوالن  تشویقی  سیاستهای 
به  وقت  اسرع  در  مازاد  محصوالت  و  گرفته  قرار 
صادرشوند  هدف  بازارهای  و  همجوار  کشورهای 
تا از هدر رفت این سرمایه ی ملی جلوگیری شود 
و بالعکس اگر در زمینه ی محصول یا محصوالتی 
کمبودی احساس می شود از ابتدای سال با یک 
برنامه ریزی دقیق و حساب شده نسبت به واردات 
اقدام  گمرکی  های  تعرفه  با  جایگزین  کاالهای 
کاذبی  قیمت  افزایش  به  که  نگذاریم  تا  نموده 
دو  قیمت  افزایش  این  زیرا  شود  بازارمنتهی  در 
به  سو  یک  از  نماید،  می  ایجاد  را  اساسی  مشکل 
فشاری  کننده  مصرف  به  قیمت  افزایش  جهت 
با  بعد  سال  دیگر   سویی  از  و  شده  وارد  مضاعف 
حجم انبوهی از کشت این کاال مواجه شده و ضرر 
متحمل  کشاورزی  بخش  را  بسیاری  زیانهای  و 

خواهد شد. 
و  موانع  ی  زمینه  در  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
بیان  بار  تره  و  میوه  میادین  ساختار  مشکالت 
داشت: متاسفانه افرادی که جهت ساخت میدان 
نبوده  ما  جنس  از  اند  گرفته  تصمیم  بار  تره  های 
زیرا  اند  داشته  نظر  در  را  خود  اقتصادی  منافع  و 
محصوالتی که در این مکانها به فروش می رسد به 
صورت عمده و با حجم باالست که در خارج از غرفه 
به فروش می رسد و نیاز است که این محصوالت از 
گزند آفتاب سوزان تابستان و یا برف و باد و باران 
مؤسسان  توجه  عدم  جهت  به  که  بمانند  درامان 
سایه  نصب  به  مبادرت  صنف  اعضاء  میدانها  این 
که  اند  نموده  خود  های  غرفه  سردرب  بر  بانهایی 
با چالش  بارمشهد  تره  متأسفانه در هرسه میدان 
های شهرداری و زیرمجموعه های دولتی مبنی بر 
ممنوعیت ایجاد ساختارجدید در حوزه ی تجاری 
مواجه شده ایم که برای تحقق این امر درخواست 
دارند،  صنف  اعضاء  از  را  تصوری  قابل  غیر  وجوه 
برای  صرفا  ساختار  این  که  درحالیست  این 
حفاظت از محصول کشاورز و به ویژه جهت عرضه 
محصوالت با کیفیت به مصرف کننده است و هیچ 

نماید  نمی  اعضاء  حال  شامل  را  خاصی  منافع 
این  شهرداری  همکاری  و  تعامل  با  است  امید  که 

مسائل حل شود. 
نقشه  و  تدوین  در  ارگانها  سایر  دخالت  ساکن 
میادین  و  ها  مجموعه  ساخت  برای  کشیدن  راه 
اعالم  خود  صنف  مشکالت  از  دیگر  یکی  را  بار 
با توجه به منافع اقتصادی ساخت   : نمود و گفت 
سوی  از  امر  این  تحقق  برای  گاهی  بار  میادین 
شویم،  می  مواجه  مضاعفی  فشار  با  دوایرذیربط 
این درحالیست که جایگاه اعضاء صنف در میدان 
مشکالتشان  حتی   و  شده  تثبیت  بار  تره  های 
برطرف شده حال با ساخت مجموعه های جدید 
مستقر  جدید  جایگاه  در  بارفروش  زیادی  تعداد 
و  شده  منفی  رقابت  ایجاد  باعث  که  شوند  می 
و  کننده  تولید  کننده،  مصرف  متوجه  آن  عوارض 

فروشنده خواهد شد.
بنابراین یکی از نکات مهم اینست که این امرمورد 
ما  ی  توصیه  گیرد،  قرار  ذیربط  مسئوالن  توجه 
ساخته  جدیدی  میدان  که  اینست  مسئوالن  به 
جدیدی  میدان  برساخت  تصمیم  اگر  یا  و  نشود 
تعامل  و  صنف  این  توانمندیهای  به  توجه  با  است 
با اتحادیه، نقشه راه ترسیم شده و منافع جامعه و 
شهر در این مهم هدف گذاری شده تا جلو ضرر و 

زیانهای احتمالی آن گرفته شود. 
درادامه  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رئیس 
بودن  نامناسب  و  صحیح  بندی  بسته  عدم  افزود: 
به  شده  بندی  بسته  محصوالت  ظاهری  کیفیت 
جدی  آسیب  محصوالت  این  ی  عرضه  کیفیت 
برخوردار  کافی  ارزآوری  از  تنها  نه  و  نموده  وارد 
جهانی  بازارهای  در  رقابت  فرصت  بلکه  نشده 
به  توجه  با  نماید.  می  سلب  صادرکنندگان  از  را 
نیاز کشور به افزایش صادرات غیرنفتی ضرورتی 
کیفیت  کنترل  امر  به  تا  کند  می  ایجاب  حیاتی 
میوه و سبزیجات از نقطه نظر مرغوبیت محصول، 
از مواد مناسب در  و استفاده  بندی  کیفیت بسته 

بسته بندیها، نهایت دقت و توجه بعمل آید.
اندازی  راه  نوید  آخر  سخن  عنوان  به  وی 
فروشگاههای اینترنتی عرضه ی محصوالت باغی 
خاطرنشان  و  داد  همشهریان  به  را  کشاورزی  و 
و  کسب  امروزه  دانید  می  که  همانطور  کرد: 
کارهای اینترنتی با توجه به شرایط سخت کنونی 
درهمین  اند،  گرفته  قرار  مردم  توجه  مورد  بسیار 
راستا این اتحادیه تصمیم دارد با همکاری و تعامل 
فروشندگان  و  همگن  اتحادیه  ذیربط،  مسئوالن 
آنالین  فروشگاههای  اندازی  راه  با  شهر  سطح 
از  مستقیم  صورت  به  را  نظر  مورد  محصوالت 
دست  به  بندی  بسته  و  تولیدی  های  کارخانه 
استفاده  و  هزینه  حداقل  با  نهایی  کننده  مصرف 
از کاهش فساد پذیری برساند که اقدامات  بهینه 
اولیه ی آن در حال انجام بوده و به زودی به مرحله 

ی اجرا خواهد رسید. 

گله مندی ازحمل ونقل 
غیراستاندارد میوه 

راه اندازی فروشگاههای اینترنتی عرضه ی محصوالت باغی و کشاورزی

چالش های صنفی
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در راستای ساماندهی اصناف و با هدف 
طرح توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی 
در حوزه مشاغل صنفی تعداد پنج اتحادیه 
از اتحادیه های تحت پوشش اتاق اصناف 
استفاده  با  به تملک زمین نموده و  اقدام 
غیردولتی   – صنعتی  شهرکهای  قانون  از 
گذاری  سرمایه  توسعه  طرح  به  توجه  با 
اخذ  پیگیر  استانداری  آفرینی  کار  و 
مجوزهای ایجاد شهرکهای صنعتی – غیر 
همین  با  اصناف  اتاق  باشند.  می  دولتی 
افرینی و  نامه توسعه کار  تفاهم  رویکرد 
میلیارد   1۰95۰ مبلغ  به  گذاری  سرمایه 
ریال با برآورد 74۰۰نفر اشتغال مستقیم با 
فرمانداری مشهد و مراجع ذیربط منغقد 

نموده است.

مثبتی  ● بسیار  آثار  صنعتی  شهرکهای  ایجاد 
مشاغل  آوری  جمع  و  شهرها  ساماندهی  در 
مزاحم شهری و هم در بهداشت محیط و ایجاد 
خواهد  موارد  سایر  و  تولید  رونق  و  اشتغال 
داشت. واحدهایی که قراراست در شهرکهای 
یاد شده ساماندهی شوند هم اکنون در داخل 
شهر و محدوده مشهد و عمدتا دردسته مشاغل 
مزاحم شهری در حال فعالیت بوده که با ایجاد 
می  توجهی  قابل  فاصله  ازشهر  شهرکها  این 
مزاحم  مشاغل  آوری  روجمع  این  از  گیرند 
مذکور  مشاغل  برای  محلی  ایجاد  و  شهری 
نه تنها نباید مورد ایراد باشد بلکه می بایست 
جمله  از  دولتی  مراجع  و  سازمانها  تشویق  با 

محیط زیست نیز روبرو گردد.
می  ● فوق  صنعتی   – صنفی  شهرکهای  ایجاد 

اصناف  ساماندهی  در  مهمی  نقش  تواند 
شهرکها  در  صنعتی  های  خوشه  ایجاد 

ایجاد  به  کمک  و  تولید  های  هزینه  ،کاهش 
به  کمک  و  مشهد  شهر  حاشیه  در  اشتغال 
رفع مشکل حاشیه نشینی و گام برداشتن در 

راستای اقتصاد مقاومتی داشته باشند
نظر به مراودات تجاری تجار سایر کشورها از  ●

جمله عراق و افغانستان و کشورهای آسیای 
تجمیع  مشهدی  کنندگان  تولید  با  میانه 
 – صنفی  شهرکهای  در  کنندگان  تولید 
صنعتی تخصصی و ایجاد فضایی مناسب در 
کشورهای  که  مراکزی  )مانند  خصوص  این 
نظیر ترکیه فراهم نموده اند( می تواند نقش 
داشته  مراودات  این  رفتن  باال  در  موثری 
باشد.عدم صدور مجوز شهرکها باعث محروم 
پوشش  تحت  تولیدی  اصناف  کلیه  شدن 
اتاق اصناف مشهد از مزایای مترتب برقانون 
سال  غیردولتی)مصوب  صنعتی  شهرکهای 

۱۳9۲ مجلس شورای اسالمی ( می گردد.

نایب رئیس دوم اتاق اصناف

 گزارشی از چگونگی ایجاد 
شهرک های صنفی از ابتدا تاکنون

گزارش
گزارش

شهرک صنعتی غیر دولتی آجیل و ۱
خشکبار و حبوبات مشهد

جاده  ودر  هکتاربوده   ۱9.۳ شهرک  مساحت 
میامی، نبش میدان اروندواقع می باشد.میزان  
و  ازشهرک  برداری  بهره  جهت  گذاری  سرمایه 
واحدهای مستقر، ۳۳۵0 میلیارد ریال ومیزان 
اشتغال مستقیم۳۵00 نفربرآورد می گردد. از 
حدود  تاکنون  شده  قید  گذاری  سرمایه  میزان 
سایر  و  زمین  تملک  جهت  ریال  میلیارد   900
توضیح  به  الزم  است.  شده  هزینه  آن  موارد 
است پروانه تاسیس شهرک به نام موسسه غیر 
انتفاعی آذران توسعه مهر، از شرکت شهرکهای 
اجرایی  های  نقشه  است.  اخذگردیده  صنعتی 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  تایید  به  شهرک 
خراسان رضوی رسیده و امکانات زیر بنایی اعم 
از آب و برق و گاز شهرک تامین گردیده است.
نقشه های اجرایی شبکه های آب و فاضالب و 
تایید نقشه های برق و روشنایی در  و  گاز تهیه 
شهرک  مشکل  بزرگترین    . است  اقدام  دست 
مدتها  که  است  زمین  کاربری  تغییر  مجوز  اخذ 

است در دست پیگیری می باشد.

شهرک صنعتی فرش 2
مشهد)قالیشویان(

کیلومتر  ودر  هکتاربوده   ۱۵ شهرک  مساحت 
باشد.میزان   می  واقع  کنویس  جاده   ۵
سرمایه گذاری جهت بهره برداری ازشهرک و 
واحدهای مستقر، ۱۲۵0 میلیارد ریال ومیزان 
گردد.   می  نفربرآورد  مستقیم۶00  اشتغال 
تملک زمین انجام و موضوع شهرک به نام شرکت 
فرش گستر آستانه بهشت به تایید کارگروه امور 
زیربنایی مورخ ۱۳9۶/۱۱/۲9 رسیده است.

همچنین با پرداخت عوارض مربوط، مجوز تغییر 
به صنعتی اخذ گردید. مطالعات  کاربری زمین 
به  و  انجام  شهرک  شهرسازی  طراحی  یک  فاز 
تایید شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 

رسیده است.
مصوبه  ارائه  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
کارگروه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
را منوط به ارائه سند شش دانگ زمین میداند 
که اخذ سند شش دانگ پس از مدتی پیگیری 
توسط متولیان شهرک در حال حاضر مسکوت 

گذاشته شده و کار متوقف می باشد.

شهرک صنعتی غیر دولتی جعبه ۳
سازان مشهد      

اراضی  ودر  هکتاربوده  شهرک۲۱  مساحت 
 400 پست  قاضی-پشت  کالته  پالک 
باشد.میزان   می  واقع  ابوطالب  کیلوولتی 
ازشهرک  برداری  بهره  جهت  گذاری  سرمایه 
ریال  میلیارد   ۳000 مستقر،  واحدهای  و 
ومیزان اشتغال مستقیم۱۲00 نفربرآورد می 

گردد. 
تملک زمین صورت گرفته وبرخی استعالمات 
به مصوبات  با توجه  و  نیز اخذ  اساسی شهرک 
ستاد تسهیل، ستاد تدبیر و ....اداره کل محیط 
انجام  از  پس  شهرک  مجوز  باصدور  زیست 
محیطی  زیست  ارزیابی  مطالعات  تصویب  و 
شهرک موافقت نمود که این مطالعات انجام و 
زیست  مجوز  باالخره  و  برگزار  دفاعیه  جلسات 
شهرک  مجوز  مهمترین  که  شهرک  محیطی 
می باشددر تاریخ ۱400/۳/۲۳ اخذ گردید.
جهت ادامه روال اخذ مجوز شهرک می بایست 
سایر استعالمات تکمیل و موضوع در کارگروه 

امور زیربنایی به تایید برسد. 

شهرک صنعتی غیر دولتی تولید کنندگان پالستیک مشهد:4
دست  )پایین  کارده  سد  جاده   4 کیلومتر  ودر  هکتاربوده  شهرک۸.۵  مساحت 
برداری  بهره  جهت  گذاری  سرمایه  باشد.میزان  می  واقع  سفلی(  آباد  معین  روستای 
مستقیم۶00  اشتغال  ومیزان  ریال  ۱۵00میلیارد  مستقر،  واحدهای  و  ازشهرک 
نفربرآورد می گردد.  تملک زمین صورت گرفته وبرخی استعالمات اساسی شهرک نیز 
اخذ و با توجه به مصوبات ستاد تسهیل، ستاد تدبیر و ....اداره کل محیط زیست باصدور 
مجوز شهرک پس از انجام و تصویب مطلعات ارزیابی زیست محیطی شهرک موافقت 
نمود. این مطالعات انجام و جلسات دفاعیه برگزار گردیده و باالخره مجوز زیست محیطی 
شهرک که مهمترین مجوز شهرک می باشددر تاریخ ۱400/۳/۱۱ اخذ گردید. ضمنا 
یکی دیگر از مشکالت تحقق این شهرک تامین آب می باشد که موضوع از طریق مذاکره با 
شرکت آب و فاضالب مشهد در دست پیگیری است. جهت ادامه روال اخذ مجوز شهرک 

می بایست سایر استعالمات تکمیل و موضوع در کارگروه امور زیربنایی به تایید برسد. 

هماهنگی  اسبق  معاونت  رسولیان  دکتر  آقای  جناب  انتصاب  با  خوشبختانه 
و  صمت  وزیر  معاون  سمت  در  رضوی  خراسان  استانداری  اقتصادی  امور 
انتصاب  نیز  و  ایران  صنعتی  شهرکهای  و  کوچک  صنایع  سازمان  ریاست 
شرکت  جدید  عامل  مدیر  عنوان  به  زاده  بهرامی  مهندس  آقای  جناب 
راستای  در  فوق  مساعدمدیران  ونظر  رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای 
دولتی،  غیر  صنعتی  شهرکهای  ایجاد  جهت  خصوصی  بخش  تقویت 
نماید.  پیدا  صعودی  سیر  الذکر  فوق  شهرکهای  ایجاد  روند  رود  می  امید 
شهرکهای  ایجاد  مشکالت  رفع  جهت  نظر  تبادل  راستای  در  و  خصوص  این  در 
اصناف  دراتاق  ای  جلسه  مشهد،  اصناف  اتاق  پوشش  تحت  دولتی  غیر  صنتی 
مشهد با حضور مدیر عامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی و ریاست محترم اتاق 
اصناف مشهد برگزار و پس از طرح مسایل شهرکها،قول های مساعدی در جهت 
تسریع در صدور مجوز شهرکهای مورد نظر داده شد. امید می رود با اجرایی شدن 
موارد طرح شده، در اینده نزدیک شاهد برگزاری مراسم کلنگ زنی شهرکها بوده 
که این موضوع،انگیزه الزم رابرای سایر صنوف تولیدی جهت ساماندهی اعضاء 

تحت پوشش در قالب شهرکهای صنعتی خصوصی ایجاد نماید.

ایجاد  نامه  تفاهم  انعقاد  تاریخ  از  گرفته  صورت  پیگیریهای  علیرغم 
شهرک  مجوز  اخذ  پیگیری  اینکه  به  نظر  سال۱۳9۸و  در  شهرکها 
جریان  ۱۳9۵در  سال  از  فوق  شهرک  پنج  از  برخی  برای  صنعتی 
شهرک  شهرکها)بجز  این  مجوز  کنون  تا  دالیلی  به  متاسفانه   ، بوده 
آجیل و خشکبار( صادر نگردیده است. از جمله این دالیل می توان 

به موارد زیر اشاره نمود:
۱- بخشی نگری و عدم هماهنگی و عزم جمعی دستگاهها دولتی 

جهت ایجاد شهرکهای صنعتی غیر دولتی
۲-عدم اطالع شرکت تعاونی های متولی شهرکها از مسایل حقوقی 

و قانونی مترتب برموضوع  
و  کمیسیون  چندین  و  اجرایی  ۲0ارگان  حدود  نظر  اخذ  ۳-لزوم 

کارگروه جهت تحقق موضوع 
مشهد اطراف  در  صنایع  استقرار  کیلومتری   ۳0 ممنوعه  4-شعاع 

۵- نگاه سخت گیرانه برخی متولیان امربه موضوع 
۶-عدم اعتقاد راسخ برخی مسئولین به پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی

شهرک صنعتی غیر دولتی پروفیل کارن مشهد:5
 ۱4 کیلومتر  در  و  هکتاربوده   ۱4 حدود  شهرک  مساحت 
جاده کالت واقع می باشد.زمین شهرک در سال ۱۳۸۷ تملک 
برنامه  تاییدشورای  ،به  زمین  روی  بر  صنفی  مجتمع  یک  مجوز  و 
ریزی و توسعه استان در مورخ ۱۳۸9/۳/۱۷رسید.لکن با توجه 
به مزایای مترتب بر قانون شهرکهای صنعتی غیر دولتی، تعاونی 
از  را  دولتی  غیر  صنعتی  شهرک  به  صنفی  مجتمع  تبدیل  فوق 
شرکت شهرکهای صنعتی استان درخواست نموده و موضوع پس 
از طی مسیر قانونی مربوط و تصویب در کارگروه امور زیربنایی، 
 99/۲/۲9 مورخ  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  تایید  به 

رسیده است.
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گفت:  مشهد  الستیک  فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  رییس 
 ۱۵ افزایش  بر  مبنی  الستیک  تولید  کارخانه های  اعالم  برخالف 
توزیع اخیر بین  این کاال در شهریور ماه، نرخ الستیکهای  درصدی قیمت 
بازار  در  التهاب  نتیجه  در  و  نشد  گران  شهر  این  در  فروش  نمایندگیهای 

الستیک فروکش کرد. 
کارگروه  طریق  از  ها  کارخانه  این  از  پیش  افزود:  جنتی  محمدکاظم 
از  کاال  این  جدید  توزیع  بودند  کرده  اعالم  کشور  الستیک  تولیدکنندگان 
این  افزایش قیمت همراه خواهد بود که  با ۱۵ درصد  شهریور ماه امسال 
دنبال  به  مشهد  در  بویژه  کشور  سراسر  در  را  فروشندگان  اعتراض  مهم 
داشت. وی ادامه داد: تعیین نرخ الستیک خودرو از پارسال توسط سازمان 
تولیدکنندگان  به  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت 

واگذار شده است. 
گفت:  مشهد  الستیک  فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  رییس 
کارخانه های تولید الستیک کشور در همین راستا آبان ماه پارسال قیمت 

تولیدات خود را ۵0 درصد افزایش داده بودند.
تغییری  امسال  ماه  مرداد  تا  پارسال  آبان  از  الستیک  قیمت  افزود:  وی 

نداشت تا اینکه زمزمه افزایش قیمت آن از سوی کارخانه ها مطرح شد.
جنتی ادامه داد: اعتراض شدید فروشندگان الستیک در پی این زمزمه ها 
صرفنظر  به  منجر  موضوع  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ورود  و 

کارخانه های تولید این کاال از افزایش مجدد قیمت الستیک شد.
نمایندگی  بین  امسال  ماه  شهریور  که  الستیک  جدید  محموله  گفت:  وی 
های فروش توزیع شد به قیمت ماه های قبل و بدون افزایش بود و این امر 

التهاب بازار الستیک را از بین برد.
افزود:  مشهد  الستیک  فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  رییس 
این  بازار  در  خودرو  انواع  الستیک  عرضه  در  کمبودی  هیچ  هم اینک 

کالنشهر وجود ندارد. 
خودرو  الستیک  خریداران  و  متقاضیان  شمار  وجود  این  با  داد:  ادامه  وی 
بازار مشهد بسیار کم است که باعث شده فروشندگان، الستیک سایز  در 
۱۵ از قبیل الستیک خودروهای سمند و ال 90 را به قیمت کمتر از قیمت 

اصلی آن عرضه کنند.
ضرر  به  بازار  شرایط  این  در  الستیک  قیمت  افزایش  نوع  هر  گفت:  جنتی 
وجود  کاال  این  برای  خریداری  و  متقاضی  دیگر  زیرا  است  فروشندگان 

نخواهد داشت.

عبداللهی

رییس اتحادیه صنف کتاب، نوشت افزار و صحاف مشهد گفت: در صورتی 
که همچنان فروش کتابهای درسی در مدارس ادامه داشته باشد، با توجه 
به تداوم تعطیلی مراکز آموزشی و مجازی شدن آموزش ها، این صنف ضرر 
جبران ناپذیری متحمل خواهد شد.  سیدجواد سیدعباسیان افزود: شیوع 
دانش  توسط  افزار  نوشت  خرید  کاهش  باعث  مدارس  تعطیلی  و  کرونا 
 ۵0 صنف  این  حداقل  که  طوری  به  است  شده  فروشان  خرده  از  آموزان 

درصد نسبت به قبل از شیوع کرونا کاهش فروش داشته اند.
وی بیان کرد: کاهش فروش نوشت افزار و کسادی کسب و کار باعث شد 
که سال گذشته حدود ۱۵ درصد از دارندگان پروانه کسب از اتحادیه صنف 
کتاب و نوشت افزار در مشهد پروانه خود را باطل کنند و از ابتدای امسال 
نیز تاکنون ۱0 درصد از صنوف زیر پوشش این اتحادیه پروانه خود را باطل 
کرده اند. وی اظهار داشت: آخرین امید صنف نوشت افزار، عرضه کتابهای 
بر خرید کتابهای درسی،  آموزان عالوه  بهانه آن، دانش  به  بود که  درسی 
برخی نوشت افزار مصرفی خود را نیز از خرده فروشان خریداری کنند اما 
وزارت آموزش و پرورش فروش کتابهای درسی را به مدارس واگذار کرده 
است. رییس اتحادیه صنف کتاب، نوشت افزار و صحاف مشهد گفت: اینکه 
قانون   44 اصل  برخالف  شود،  واگذار  مدارس  به  درسی  کتابهای  فروش 

اساسی است و باید دولتمردان در این زمینه تجدیدنظر کنند.
صنف  بازار  رونق  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  دیگری  معضل  به  سیدعباسیان 
در  است،  مدارس  بازگشایی  با  همزمان  و  مهرماه  و  شهریور  افزار،  نوشت 
به  اقدام  مدارس  برخی  و  ای  زنجیره  های  فروشگاه  مساجد،  زمان  همین 
برپایی نمایشگاه موقت فروش نوشت افزار می کنند، بدون آنکه از اتحادیه 
مربوطه مجوزی بگیرند که با این اقدام، دیگر بازاری برای خرده فروشان 
نوشت افزار باقی نمی ماند. وی فروش فصلی کتاب توسط وزارت فرهنگ 
کار  و  کسب  به  رونق  بازگشتن  برای  مطلوب  طرحی  را  اسالمی  ارشاد  و 
کتابفروشی ها دانست و گفت: این طرحها تا حدی ضررهای گذشته این 
صنف را جبران می کند، لذا تقاضا می شود که این طرح در هر فصل دو 
نوبت برگزار شود. رییس اتحادیه صنف کتاب، نوشت افزار و صحاف مشهد 
حداقل  مدارس  که  است  الزم  صنف  این  وضعیت  شدن  بهتر  برای  گفت: 
این  به  درسی  کتابهای  فروش  همچنین  و  شوند  بازگشایی  ماه  یک  برای 
صنف واگذار گردد. یک هزار واحد صنفی شامل ۲۳0 کتابفروش، حدود 
کتاب،  صنف  اتحادیه  نظر  زیر  صحاف   ۷0 و  افزار  نوشت  فروشنده   ۷00

نوشت افزار و صحاف مشهد پروانه کسب و فعالیت دارند.

رییس اتحادیه صنف تعمیرکاران 
و فروشندگان الستیک مشهد

 التهاب در 
 بازار الستیک 
فروکش کرد

رییس اتحادیه صنف تعمیرکاران 
و فروشندگان الستیک مشهد

کاهش 50درصدی 
کسب درآمد در 

واحدهای صنفی 
کتاب و نوشت افزار

اخبار حقوقی

بسمه تعالی
شورای حل اختالف صنفی

شورای  مجلس  در  و   ۱۳۷9/0۱/۱۷ تاریخ  در 
اسالمی برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید 
که در ماده ۱۸9 آن تشکیل شوراهای حل اختالف 
کاهش  منظور  به   ": گردید  مصوب  شرح  بدین 
راستای  در  و  قضایی  محاکم  به  مردم  مراجعات 
اختالفات  رفع  مردمی،  مشارکتهای  توسعه 
محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی 
ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری 
واگذار  اختالف  حل  شوراهای  به  است  برخوردار 
می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، 
نامه  آئین  براساس  آن  اعضای  نحوه  و  ترکیب 
دادگستری  وزیر  پیشنهاد  به  که  بود  خواهد  ای 
قوه  رئیس  تایید  به  و  وزیران  هیئت  تصویب  و 
ای  نامه  آیین  راستا  همین  رسد."در  می  قضائیه 
 ۱۳۸۱/0۲/۱۵ تاریخ  در  وزیران  هیأت  توسط 
ماده  استناد  به  و  دادگستری  وزارت  پیشنهاد  به 
به  برنامه سوم توسعه تصویب گردید  قانون   ۱۸9
تبع آن در تاریخ ۱۳۸4/0۷/0۲ دستورالعملی 
تحت عنوان دستورالعمل شوراهای حل اختالف 

به  که  رسید  قضاییه  قوه  رئیس  تصویب  به  صنفی 
موجب آن اقدامات شورا را شامل  صلح و سازش 
فصل  و  حل  در  تسریع  و  تسهیل  و  داوری  انجام  و 
تعریف  اصناف  شامل  و  داند  می  صنفی  دعاوی 
کلیه  همچنین  و  صنفی  نظام  قانون  در  شده 
مانند  صنفی  های  کانون  و  ها  انجمن  و  ها  گروه 
و  بازرگانی  های  اتاق  و  پرستاری  و  پزشکی  امور 
وظیفه  که  گردد  می  هم  صنایع  مدیران  انجمن 
حل و فصل اختالفات افراد صنفی علیه همدیگر 
و همچنین شکایت سایر اشخاص از افراد صنف و 
بطور کلی شکایتهای مرتبط با صنف را شامل می 
انتخاب  نحوه  و  شوراها  این  اعضاء  .تعداد  گردد 
ریاست  دستورالعمل  در  که  مقرراتی  سایر  و  آنها 
که  است  ترتیبی  به  نشده  بینی  پیش  قوه  محترم 
برنامه  قانون   ۱۸9 ماده  اجرایی  نامه  آیین  در 
ناحیه  از  صادره  های  دستورالعمل  و  توسعه  سوم 
همزمان  تسلط  لذا  است  آمده  قضائیه  قوه  رئیس 
نامه اجرایی ماده ۱۸9  آیین  با  این دستورالعمل 
الزم  قوه  ریاست  ابالغی  دستورالعملهای  سایر  و 
و  اختالف  رفع  جهت  در  شورا   . باشد  می  االثر 

بکار  را  خود  تالش  نهایت   ، موضوع  فصل  و  حل 
 ، سازش  حصول  عدم  صورت  در  و  گرفت  خواهد 
در مواردی که صالحیت دارد اقدام به صدور رأی 
به  رسیدگی  شورا  که  صورتی  در  و  کرد  خواهد 
موضوع  مطروحه را در صالحیت خود نداند در امور 
کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح 
را  مراتب  مدنی  امور  در  و  ارسال می دارد  قضایی 
به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابالغ 
و پرونده مطروحه را در شورا  بایگانی می نماید. در 
این شورا به تعداد کافی از قضات آن حوزه قضائی 
و به انتخاب و معرفی رئیس حوزه قضایی بعنوان 
همچنین  داشت  خواهد  حضور  قضائی  مشاور 
رئیس  تشخیص  به  دستورالعمل   ۱0 ماده  وفق 
در  تخصصی  احکام  اجرای  واحد  قضائی  حوزه 
شوراهای حل اختالف مذکور تشکیل می گردد تا 
تحت نظارت مستقیم رئیس حوزه قضائی نسبت 

به اجرای آرای صادره اقدام گردد .  

 رضا الهامیان 
مدیر حقوقی اتاق اصناف مشهد
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انسیه سروش

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: شورای 
به  عنوان یک سرمایه اجتماعی  ششم، به اصناف 
چراکه  می کند  نگاه  مشهدالرضا)ع(  برای  عظیم 
رضایت  ارتقاء  و  تقویت  در  شایانی  اثرگذاری 

اجتماعی دارند.
اتاق  خبرنگار  با  وگو  گفت   در  موحدیان  حسن 
رویکرد  اساس،  برهمین  افزود:  مشهد  اصناف 
رویکردی  اصناف،  قبال  در  شهری  مدیریت 
تعاملی خواهد بود و آنها را شریک اقتصادی و یار 
باید پشتیبانی مدیریت  خود می دانیم که پیوسته 

شهری را داشته باشند.
وی اصناف را جزو بنیان های تاریخی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور دانست و خاطر نشان 

بزنگاه های  در  مختلف  صنوف  و  بازاریان  کرد: 
انقالب  تا  مشروطه  دوران  از  سیاسی  و  اجتماعی 
و  اقتصادی  جنگ  تا  مقدس  دفاع  از  و  اسالمی 
نقش  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  جهت  در  تالش 

بسزایی ایفا نموده اند.
اخیر  نیم  و  سال   یک  طی  شد:  یادآور  موحدیان 
شاهد  بارها  کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  هم 
این  با  مقابله  جهت  در  بازاریان  و  کسبه  همراهی 
و  فداکارانه  اصناف،  بودیم؛  منحوس  ویروس 
هفته ها  و  ماهها  را  خود  فعالیت های  ایثارگرانه 
تا  نمودند  چشم پوشی  درآمد  کسب  از  و  تعطیل 

سالمت شهروندان را تضمین کنند.
کرد:  اظهار  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
از  اعم  کالن  اقتصاد  به  دستیابی  به منظور 
نقش  باید  دولت  که  معتقدیم  خارجی  و  داخلی 
مداخله گرانه خود در اقتصاد خرد را کاهش دهد 
و گام های اساسی در واگذاری آنها به بخش های 

مردمی یا همان اصناف بردارد.
وی ادامه داد: این اقدام موجب می شود که ضمن 

 44 اصل  پیاده سازی  زمینه  تصدی گری،  کاهش 
به  شتاب بخشی  همچون  اهدافی  مشمول  که 
رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین 
بنگاه های  کارایی  ارتقای  اجتماعی،  عدالت 
اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی 
عمومی  اشتغال  سطح  افزایش  ملی،  اقتصاد  در 
سرمایه گذاری  به  مردم  مختلف  اقشار  تشویق  و 

است، را فراهم کنیم.
از  اعم  شهری  مدیریت  کرد:  تصریح  موحدیان 
شورای شهر و شهرداری نیز به این مهم باور داشته 
و تاکید ویژه ای به نقش به سزای اصناف در تحقق 

اقتصاد مقاومتی دارند.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در جمع بندی 
سخنان خود، عنوان کرد: شورای ششم با تکیه بر 
اصل بهره گیری از خرد جمعی، در تصمیم گیری ها 
جامعه  که  شهر  شورای  سیاست گذاری های  و 
و  از مشورت  باشد، بدون شک  آنها اصناف  هدف 
نقطه نظرات ایشان بهره  خواهیم گرفت تا موجب 

افزایش بهره وری و اثربخشی تصمیمات شود.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

اصناف سرمایه اجتماعی 
سارا محتشمشهر است

 ۱۶ شنبه  سه  روز  اختالف  حل  شوراهای  همیاران  افتتاح  آیین 
شهریورماه در محل اتاق اصناف مشهد با حضور معاون قضایی رئیس 
کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختالف خراسان رضوی، معاون 
امورمساجد و ادارات شوراهای حل اختالف ، هیئت رئیسه اتاق اصناف 
و دیگر مسئوالن مربوطه با هدف رسیدگی به دعاوی صنفی برگزار شد. 
همیاران  رئیس  و  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب  زمینه  همین  در 
مشهد  اصناف  اتاق  در  اختالف  حل  شوراهای 
مشهد  شهر  کالن  که  آنجایی  داشت:از  اظهار 
 ۱۲0 )تقریبا  صنفی  واحدهای  از  کثیری  تعداد 
است،  داده  جای  خود  در  را  صنفی(  واحد  هزار 
به  نیاز  صنفی  اختالفات  بعضی  بروز  به  توجه  با 
محسوس  بسیار  صنفی  اختالف  حل  شوراهای 
بود زیرا بسیاری از دعاوی و اختالفات مطرح شده 
و  مشکالت  زمینه  در  اختالف  حل  درشوراهای 
اختالفات صنفی بوده که گاهی بسیاری از مسائل 
و مشکالت کوچک با هم افزایی ایجاد شده، تبدیل 
به اختالفات بزرگتری می شدند و متاسفانه وقت 
و  شده  مسائل  این  حل  صرف  دادگاهها  از  زیادی 

برکثرت پرونده های دادگاههای قضایی افزوده می شد. 
سید محسن خاوری هاشمی در ادامه افزود: به لحاظ قانون نظام صنفی، 

اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تحت  شکایات صنفی و مردمی در 
پوشش توسط واحد رسیدگی به شکایات انجام می شد که تا پیش از این 
موضوع در بحث رسیدگیهای حقوقی جنبه ی قانونی نداشته و مواردی 
که شامل جنبه ی حقوقی بود، برای رسیدگی به شوراهای حل اختالف 
ارجاع داده می شد که این امر باعث سردرگمی بسیاری برای مردم و 
زمانبر شدن رسیدگی به پرونده ها می شد، این در حالیست که اکنون با 
راه اندازی واحد همیاران شوراهای حل اختالف ضعف خالءهای قانونی 
صنفی  های  اتحادیه  و  اتاق  در  صنفی  های  اختالف  حل  خصوص  در 
خواهد  خود  به  قانونی  ی  جنبه  حقوقی  رسیدگیهای  و  شده  برطرف 
هاشمی  خاوری  مشهد  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به  گرفت. 
تصریح کرد: شورای همیاری در رفع مشکالت بزرگ و کوچک صنفی 
تأثیر بسزایی دارد زیرا اصناف به زبان هم آشنا بوده و می توانند مشکالت 
و شکایتها را به مصالحه بدل نموده و گام مؤثری در خلوت کردن مسیر 
دادگستری  کارشناسی  های  هزینه  به  اشاره  با  وی  بردارند.  دادگاهها 
اتاق  در  اختالف  حل  شورای  کارشناسی  های  هزینه  داشت:  اظهار 
اصناف نسبت به هزینه های کارشناسی دادگستری کمتر بوده و اقشار 

ضعیف صنفی نیز می توانند از این موضوع بهره مند گردند. 
رئیس همیاران شوراهای حل اختالف در اتاق اصناف مشهد یادآورشد: 
درحال حاضر شورای حل اختالف تنها یک شعبه داشته و در محل اتاق 
اصناف مشهد به آدرس بلوار شهید صادقی، بین شهید صادقی ۱۳ و 
حال  رفاه  راستای  در  است  برآن  تصمیم  البته  و  شده  اندازی  راه   ۱۵
مردم که بتوانند به نزدیکترین محل برای دعاوی صنفی خود مراجعه 
نموده و در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسند، به زودی شعبه های 
اندازی خواهد شد. دیگری در سطح شهر و اتحادیه های صنفی راه 
حل  کارشناسی  نظرات  داشت:  بیان  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
قانون  با  صنفی  های  اختالف  حل  شورای  همیاران  دفتر  اختالف 
کارشناس های حرفه ای دادگستری مطابقت داشته و برهمان اساس 
عمل می شود که می تواند نقطه ی عطفی در رفع اختالف های صنفی 
با رویکرد صلح و سازش باشد که قوت قلبی برای شاکیان و متشاکیان 
ایجاد نموده و نیاز است که در سطح اصناف گسترش یافته تا بتوانیم از 
همه ی تخصص های موجود در آنها بسته به موضوع مورد دعوی استفاده 
نموده و اثرات و تبعات ثمربخش آن را در سطح جامعه شاهد باشیم. 
محسن  سید  اختالف  حل  همیاران  درشورای  است  ذکر  شایان 
عنوان  به  بهتری  طیرانی  محمد  رئیس،  عنوان  به  هاشمی  خاوری 
نائب رئیس اول، سید مجید محمودیان به عنوان نائب رئیس دوم، 
عنوان  به  نیک  صالحیان  حسین  و  آبادی  فیض  اسالمی  قاسمعلی 
اعضاء علی البدل و جلیل مشرفی به عنوان دبیر، احکام خود را از 
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختالف 

خراسان رضوی دریافت نمودند. 

 دفتر همیاران  شوراهای حل اختالف 
دراتاق اصناف مشهد افتتاح شد

رسیدگی به اختالفات صنفی 
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سارا محتشم

از  می رسـد،  هـم  پشـت  فـوت  خبـر  روزهـا  ایـن   
دوسـت و آشـنا و همکار تـا بزرگانی که رفتنشـان 
درگذشـت  خبـر  می کند. امـا  خالـی  را  پشـتمان 
را  عزیزانمـان  درپـی  پـی  هـای  فقـدان  درد  او 
خبـر  سـالجاری،  مـاه  مـرداد  ششـم  کـرد،  تـازه 
درگذشـت خادم الرضا، حاج ابوالقاسـم کاشـفی 
وحدتـی، نائـب رئیـس اول اتـاق اصنـاف مشـهد 
اشـک بردیـدگان همـه جـاری نمود و ردای سـیاه 
بـر تـن جامعـه ی اصنـاف مشـهد کـرد، بـه همیـن 

مناسـبت در ایـن شـماره از ماهنامـه ی اصنـاف، 
یـاد مـی کنیـم از بـزرگ مـردی کـه بیـش از چهـل 
سـال از عمـر پرثمـر خویـش را صرف مسـاعدت و 
خدمـت رسـانی به ضعیفـان، محرومیـن و به ویژه 

جامعـه ی اصنـاف نمـوده اسـت:
همیشـه قـدم هایـش اسـتوار بود و همـت بلندش 
زبانـزد همـه گان، بـه هرجـا کـه پـا می گذاشـت با 
خـود کولـه بـاری از امیـد و شـادی مـی آورد، یـاور 
ضعیفـان و محرومـان بود، در دنیـای امروز اندک 
دوسـتی،  نـوع  بـا  اینچنیـن  هسـتندکه  افـرادی 
همیـاری و همـت واالی خویش جامه ی انسـانیت 

برتـن کـرده و راه  قربـة الـی اهلل را بـه ایـن زیبایـی 
مـی پیماینـد. سـخن از ارزشـهای انسـانی اسـت 
کـه جز نـام نیک ویـاد نیـک در خاطره هـا برجای 

گـذارد: نمی 
حاج ابوالقاسـم کاشـفی وحدتی  درسـال ۱۳۳۴ 
مشـهد  در  ومذهبـی  متدیـن  ای  خانـواده  در  
چشـم بـه جهان گشـود، پـس از گذرانـدن دوران 
اهـل  بـه  راه خدمـت  و نوجوانـی کـه در  کودکـی 
ازدواج  سـالگی   2۳ درسـن  شـد،  سـپری  بیـت 
ویـک  چهارپسـر  ازدواج  ایـن  حاصـل  کـه  کـرد 

اسـت. دختـر 

 بزرگمرد نیک اندیش اصناف مشهد
به خدا پیوست

 مروری کوتاه بر زندگینامه حاج ابوالقاسم کاشفی وحدتی
نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد

بـه بزرگمرد مشـغول  سـاندویچ  و  اغذیـه  صنـف  در  وی 
از   یکـی  عنـوان  بـه    ۱۳۶۵ سـال  در  بـود،  کار 
کار  بـه  آغـاز  اتحادیـه  در  هیئـت مدیـره  اعضـای 
هیئـت  رئیـس  سـمت  بـه    ۱۳۶۷ سـال  از  کـرد، 
مدیـره اتحادیـه صنـف اغذیـه فروشـان درآمـد و 
در نهایـت تـا پایـان عمـر بابرکـت خـود در همین 
ایـن  کسـبه  بـه  رسـانی  خدمـت  مشـغول  سـمت 
بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  بـود،  اتحادیـه  در  صنـف 
تجربـه، مهـارت و شـناختی که از حـوزه ی صنفی 
داشـت، توانسـت در طـول سـالیان متمـادی و تـا 
پایـان عمـر پربـار خود بـه عنوان نائـب رئیس اول 
دراتاق اصناف مشـهد، مشـغول به فعالیت شود. 
مرحـوم کاشـفی بـه جـز خدماتـی کـه در اتحادیه 
لبـاس  داد،  مـی  انجـام  مشـهد  اصنـاف  اتـاق  و 
و  کـرده  برتـن  را  )ع(  رضـا  امـام  حـرم  خادمـی 
دریکـی از کفشـداریهای حـرم مطهـر بـا افتخـار 
بـه زائـران و مجـاوران حضـرت ثامـن الحجج علی 

ابـن موسـی الرضـا)ع( خدمـت 
نمـود.  رسـانی 

او مـی  از جملـه کار هـای خیـر 
توان به  تاسـیس حسینیه ریزه 
خـواران اشـاره کـرد، هنگامـی 
کـه پـدرش در قیـد حیـات بود، 
خانـه پـدری کـه در همسـایگی 
بـود،  مصبـاح  اهلل  آیـت  منـزل 
محـل رفـت وآمـد زائرانـی بـود 
کـه از شـهر هـای دور و نزدیک 
مشـهد  بـه  واسـب  شـتر  بـا 
آمـده، در ایـن خانـه اسـتراحت 

مـی  بـاز  خـود  شـهر  بـه  زیـارت  از  بعـد  و  نمـوده 
گشـتند.  ایـن منـزل پـس از فـوت پـدر بـه همـت 
حـاج آقـا کاشـفی و برادرانـش تبدیل به حسـینیه 
ای بـا نـام ریـزه خـواران امـام رضـا )ع( شـد و بـه 
ثبـت رسـمی رسـید و تمـام امـور خیریـه از جملـه 
توزیـع   ، بیـت  اهـل  عـزاداری  و  شـادی  مراسـم 
مدیریـت  بـه  و...  معیشـتی  هـای  بسـته  وپخـش 
مرحـوم کاشـفی و بـا همـکاری اعضـاء و خیریـن 
فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  پوشـش  تحـت 
را  شـادی  کـه  شـد  مـی  انجـام  پیتـزا  و  اغذیـه 
میهمـان سـفره هـای خالـی نیازمنـدان نمـوده و 
بـرای خـود باقیـات و صالحـات فراهـم مـی نمـود.
احـداث خانـه بـرای محرومیـن یکی دیگـر از امور 

خیـری اسـت که مرحـوم کاشـفی به ثمر رسـاند:
بـه همـت یکـی از خیریـن کـه اعتمـاد خاصـی بـه 
سـاخت  بـرای  زمینـی  داشـت،  کاشـفی  مرحـوم 
منـزل محرومیـن در اختیـار وی قـرار گرفـت کـه 
و  وی  هـای  پشـتیبانی  و  تالشـها  مدیریـت،  بـا 
هـای  محلـه  از  یکـی  در  دوسـتانش  از  تـن  چنـد 
شـهرک شـهید رجایـی شـش واحـد خانـه ی صد 
متـری احـداث و در اختیـار خانـواده هـای واجـد 

شـد. داده  قـرار  الشـرایط 

برپایی دیگ های شله در روز 
چهل و هشتم ) دهه ی پایانی 

صفر(
هرساله در ایام چهل هشتم و پایان 
رضـا)ع(  امـام  صفردرخیابـان  مـاه 
و  کاشـفی  مرحـوم  تالشـهای  بـا 
بـه همـت اعضـا اتحادیه،دوسـتان و افـرادی کـه 
مـی  برپـا  شـله  هـای  دیـگ  داشـتند،  نذوراتـی 
 ۳۶ بـه  اخیـر  سـالهای  طـی  آنهـا  تعـداد  شـدکه 
عـدد مـی رسـید، ایـن غـذا بـرای اعضـا اتحادیـه، 
اصنـاف، کسـبه و مـردم  تهیـه و توزیـع مـی شـد.

توزیع غذای گرم و ساندویچ در ایام شهادت 
امام رضا) ع(:

اعضـاء  دوسـتان،  همـکاری   بـا  کاشـفی  مرحـوم 
هیئت مدیره و پرسـنل اتحادیه در ایام شـهادت 
خیابـان  در  روز  سـه  مـدت  بـه  )ع(  رضـا  امـام 
برپایـی  بـا  شـهدا،  میـدان  و  رضـا)ع(  امـام  هـای 
هـزار  چنـد  روز  هـر  صلواتـی  ایسـتگاههای 
جهـت  وفالفـل  ترکـی  کبـاب  پیتـزا،  سـاندویچ، 
)ع(،   رضـا  امـام  ومجـاوران  زائـران  از  پذیرایـی 

کردنـد. مـی  وتوزیـع  تهیـه 
گفتـار، رفتـار و عملکـرد مرحوم کاشـفی همیشـه 
بـوده اسـت  زبانـزد دوسـتان، آشـنایان وکسـانی 
کـه وی را مـی شـناخته واز نزدیـک منـش انسـانی 
و مردانگـی او را دیـده انـد، برای شـناخت بیشـتر 
شـما عزیزان با مرحوم کاشـفی پای صحبت چند 
تن از دوستان، همکاران و همسرش می نشینیم.

معصومه پاکدلیان همسر مرحوم می گوید:
ایـن  طـی  در  کردیـم،  ازدواج   ۱۳۵۷ سـال  مـا 
سـالها باهـم مثـل دو دوسـت بودیـم و در کارهـا 
مهربـان  بسـیار  داشـتیم،  مشـارکت  مختلـف  ی 
بـود. بـا بچـه هـا و دوسـتان و اطرافیـان بـه نرمـی 
شـدم  متوجـه  ابتـدا  همـان  از  کـرد،  مـی  رفتـار 
روحیـه ی بسـیار مردمـی و خیرخواهانـه دارد و 
بـرای کمـک بـه مـردم همیشـه در تـالش اسـت، 
بـه یـاد دارم،  بچـه هـا کوچـک بودنـد شـبها بچـه 
هـا را مـی خواباندیم و بسـته های معیشـتی را که 
از قبـل تهیـه کـرده بودیـم، بـه مناطق بسـیار دور 
در اطـراف مشـهد مـی بردیـم و بیـن نیازمنـدان 
توزیـع مـی کردیـم. حاج آقـا تنها، سرپرسـت من 
وبچـه هایـم نبـود، بلکـه امیـد افـراد محـروم هـم 
بـود و بـا اینکه مشـغله های کاری زیادی داشـت، 
همراهـش  تلفـن  روز  شـبانه  طـول  تمـام  در  امـا 
تلفـن همراهـش  و  بـود  اگـر خـواب  بـود،  روشـن 
از  پـس  کنـد،  اسـتراحت  تـا  داشـتم  برمـی  را 
بیـدار شـدن ناراحـت مـی شـد و بـه ایـن کار مـن 
اعتـراض می کـرد!! مردم تماس مـی گرفتند و از 
مشـکالت شـان مـی گفتنـد. او تمـام تـالش خود 
را مـی کـرد تـا بـه نحـوی کارگشـای مـردم باشـد، 
بـه مـا می گفت بـرای رضای خـدا تا زنده هسـتم، 
اگـر کاری از دسـتم بـرای مـردم برمـی آیـد، دریغ 
نمـی کنم و اگر سـنگی برسـر راه خلق خداسـت، 
اگـر  زیـرا  دارم،  برمـی  راهشـان  جلـوی  از  را  آن 
بنـده ی خـدا خوشـحال و راضـی باشـد، خـدا هم 

از مـن راضـی و خشـنود مـی شـود.
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مرحـوم کاشـفی بـه عنـوان فـردی نمونـه و خیـر 
مـی توانـد الگویـی برای همـه ی خادمیـن اصناف 
و مردم  باشـد، اوبا عالقه ی شـدیدی که به اولیاء 
خـواران  ریـزه  داشت،حسـینیه  الهـی  انبیـاء  و 
و  بـود  کـرده  تأسـیس  خیـر  امـور  انجـام  بـرای  را 
و  والدت  جشـنهای  برگـزاری  چـون  مراسـماتی 
عزاداریهـا بـه ویژه مراسـم عزاداری امام حسـین 
مـکان  ایـن  در  را  عاشـورا  و  تاسـوعا  ایـام  و  )ع( 
اعضـاء  کـردن  همـراه  در  وی  کـرد،   مـی  برگـزار 
صنفـی  ظرفیتهـای  از  اسـتفاده  و  خـود  صنـف 
ایسـتگاههای  و  موکبهـا  برپایـی  راسـتای  در 
ی  دهـه  و  عاشـورا  و  تاسـوعا  روزهـای  صلواتـی 
پایانـی صفـر، تهیه و توزیع بسـته های معیشـتی 
بـرای خانـواده هـای نیازمنـد و... از هیـچ تالشـی 
فروگـذار نبـود. بـی شـک ایـن مسـاعدتهای بـی 
در  او  شـخصیتی  جایـگاه  ی  نشـاندهنده  دریـغ 
جامعـه ی صنفی بـود.  امیدوارم مرحوم کاشـفی 
تمـام  و  باشـد  ابـدی  آرامـش  در  و  شـاد  روحـش 
داده،  انجـام  دنیـا  ایـن  در  کـه  خیـری  کارهـای 

باشـد.  آخرتـش  ذخیـره 

حمید سرابی رئیس فعلی اتحادیه صنف 
اغذیه فروشان از شخصیت حاج آقا کاشفی 

برایمان می گوید :
حـاج آقـا یـک شـخصیت هیأتی بـا اخالق بـود که 
منـش و مـرام خاص و مردانگـی، تواضع و فروتنی 
مـی  وجـودش  در  محرومیـن  از  دسـتگیری  و 
خروشـید، صفاتـی که مخصوص اشـخاص هیأتی 
اسـت، مـن هـم امیـدوارم بتوانـم همانند حـاج آقا 

همیشـه خدمتگـزار مـردم باشـم .
ی  سـابقه  بزرگوارشـان  پـدر  و  کاشـفی  مرحـوم 
بـه خلـق اهلل را  بـس طوالنـی درخدمـت رسـانی 
پـدری  منـزل  ثبـت  آن  مهمتریـن  کـه  داشـتند 
مختلـف  مراسـم  برگـزاری  حسـینیه،  عنـوان  بـه 
بیـت  اهـل  مخصـوص  هـای  وجشـن  عـزاداری 
محلـه،  آن  قدیمـی  افـراد  کـه  طـوری  بـه  اسـت، 
ایشـان را بـه خوبی می شناسـند و بـا خلق و خو و 

دارنـد. کامـل  آشـنایی  خیـرش  کارهـای 
در آن سـالها  بـه عنـوان مؤسـس تعاونـی مسـکن 
مشـغول بـه کار بـودم کـه بـه علـت مشـکالتی که 
فعالیـت  گرفـت،  قـرار  مـان  فعالیـت  راه   سـر  بـر 
تعاونـی لغـو گردیـد، امـا بـاب آشـنایی مـن وحـاج 
دهـه  اوایـل  بـود،  مؤسسـه  همیـن  کاشـفی  آقـا 
ی 80  بـود، کـه حـاج آقـا بـا مـن تمـاس گرفـت و 
داد،  مـن  بـه  را  اتحادیـه  در  همـکاری  پیشـنهاد 
کار  بـه  مشـغول  ایشـان  درکنـار  و  کـردم  قبـول 
شـدم، حـاج آقـا روابـط عمومـی خوبـی داشـت و 
شـخص مـردم داری بـود، همیـن طـور بـه خاطـر 
تجربـه و حضور فعالـش در اتحادیه و اتاق اصناف 
ادارات  و  سـازمانها  مسـئوالن  بیشـتر  مشـهد،  
مرتبـط بـا اتحادیـه ایشـان را مـی شـناختند و او 

یـک پشـتوانه عالی بـرای اتحادیه، اعضا و کسـبه 
بـه  شـدند  مـی  مشـکل  دچـار  جـا  هـر  آنهـا  بـود، 
حـاج آقـا مراجعـه کـرده و مشـکل شـان حـل مـی 
شـد، در واقـع کار راه انـداز مـردم بـود و تمـام هم 

و غمـش حـل ایـن مشـکالت بـود.

هادی امینی از هم محله ای های حاج آقا کاشفی 
و از دوستان قدیمی و همکار ایشان می گوید: 
کار  گشـایش  پـی  در  همیشـه  کاشـفی  مرحـوم 
مـردم بـود، در طـی ایـن سـالهای طوالنـی کـه او 
را مـی شـناختم در واقـع خـود وخانـواده اش را 
وقـف خدمـت رسـانی بـه مـردم و اهـل بیـت علیه 
حوصلـه  بـا  و  صبـور  بسـیار  بـود،  کـرده  السـالم 
رفتـار مـی کـرد.در برخـورد بـا همـه قانـون منـد 
رفتـار مـی کـرد، امـا همیشـه یـک تبصـره داشـت 
و آن مخصـوص افـراد ضعیـف بـود کـه بـا آنهـا بـه 
نرمـی رفتـار مـی کـرد و به حـل مشکالتشـان می 

پرداخـت، 

مهدی عظیمی یکی دیگر از هم محله ای های 
حاج آقا و از دوستان قدیمی و همکاراو از 
شخصیت و صفات رفتاری مرحوم کاشفی 

برایمان میگوید:
مـا سـالهای زیـادی بچـه ی یـک محلـه  بودیـم تـا 
اینکـه سـال ۱۳۵۹ وارد صنـف اغذیـه فروشـان 
شـدم و بـا حـاج آقـا بـه صـورت جدی آشـنا شـدم، 
طـی این سـالها خدمات زیـادی را بـرای اتحادیه، 

اعضـاء و کسـبه انجـام داده اسـت.
در مورد ایشـان باید بگویم بسـیار پیگیرمسـائل 
اتحادیـه،  چـه  بـود  مشـکالت  رفـع  پیگیـر  بـود، 
چـه اعضـا وکسـبه، تـا آن مسـئله حـل نمـی شـد، 
برایـش  کاری  سـاعت  داشـت،  نمـی  بـر  دسـت 
مفهومـی نداشـت، هدفـش تنهـا خدمت رسـانی 
بـود. گاهـی سـاعت ۱2 شـب بـا مـن تمـاس مـی 
گرفـت کـه آقـای عظیمـی امشـب فـالن منطقـه، 
مغـازه فالنـی برویـد ومشـکل شـان را حـل کنیـد 

وخبـر نهایـی را بـه مـن بدهیـد.
 تواضـع و فروتنـی از دیگـر ویژگـی هـای خـوب 
حـاج آقـا بـود، او  هرگـز خـود را در رأس کار نمـی 
رسـان  خدمـت  مـا  ی  همـه  گفـت  مـی  دانسـت، 
مردمیـم. هرشـب به یکـی دوتا از اعضا سـر میزد 
و بـه آنهاخـدا قوتی مـی داد، در کارش جدی بود 
و بـا توجـه بـه تجربـه ای کـه داشـت، ایـده هـای 

خوبـی را بـه کار مـی گرفـت.
قبـل از امضـا پروانـه هـای تعویضـی یـا صـدوری، 
حتمـا دسـتور مـی داد جلسـه ای برگـزار شـود و 
در آن جلسـه بـرای اعضا در مـورد دارایی، اماکن، 
بهداشـت، محـل کار، تعزیرات و نحـوه ی برخورد 
بـا مـردم توضیحات کامل را مـی داد و به قولی راه 
و چـاه را جلوی پای افراد می گذاشـت، سـپس در 
حضـور شـخص پروانـه را امضا می کـرد. طی دوره 

شـیوع بیمـاری کرونـا دسـتور داده بـود، مطالـب 
مربـوط بـه بیمـاری و رعایـت دسـتورالعمل هـای 
بهداشـتی چاپ شـده، در اختیـار اعضا قرارگیرد 
و بـه کسـبه و اعضـا بـر مطالعـه و بـه کارگیـری ایـن 
مطالـب در کسـب و کار تاکیدداشـت، بسـیاری از 
اعضـاء کـه ایـن مطالـب را بـه کار مـی بسـتند، از 
بسـیاری جهـات ازدسـته ی فعـاالن صنـف بـوده، 
درسـتی  بـه  داشـته،  قبـول  را  او  کاری  ی  شـیوه 
کار حـاج آقـا و تجربـه ی زیـاد او معتقـد بودنـد و 
بـه همین جهـت توصیه هـای او را مـی پذیرفتند.

محمد ربانی مدیراجرایی اتحادیه نیز از 
شخصیت و نحوه ی آشنایی با وی می گوید:

سـال ۱۳8۱ بـود کـه بـه اسـتخدام مجمـع امـور 
صنفـی توزیعـی وخدماتـی مشـهد در آمـدم ،در 
همـان زمـان بـا حـاج آقا کاشـفی آشـنا شـدم، این 
از  بعـد  و  انجامیـد  دوسـتی  بـه  هـا  بعـد  آشـنایی 
بـه عنـوان مدیـر اجرایـی در اتحادیـه صنـف  آن 
اغذیـه فروشـان مشـغول بـه کار شـدم و بـرای من 
افتخـاری بـود کـه در معیت مرحوم کاشـفی بیش 
از ده سـال از تجربیـات وصحبتهـای ارزنـده ی او 

بهـره منـد شـده و  همراهشـان باشـم،
بیشـترین ارتبـاط من بـا حاج آقا در مـورد پیگری 
پوشـش  تحـت  اعضـای  مشـکالت  و  مسـائل 
بـه  مربـوط  سـایرامور  و  نرخنامـه  اخـذ  اتحادیـه، 
امورصنفـی  مجمـع  اتحادیـه،  رئیـس  بـا  اعضـاء 

اتـاق اصنـاف کنونـی بـود. یـا  وقـت و 
 ایشـان در مقـام ریاسـت بـه صورت جدی بسـیار 
پیگیرکارهـا بـود، سـازمان هـا را مجـاب مـی کرد 
اغذیـه  اتحادیـه  اعضـای  بـه  الزم  خدمـات  تـا 

فروشـان بـه شـکل مطلـوب تـری ارائـه گـردد.
اتحادیـه  رئیـس  کـه  کاشـفی  مرحـوم  همچنیـن 
مراجعـه  صنفـی  واحـد  محـل  بـه  شـخصًا  بـود، 
بـه  را  الزم  وتذکرهـای  راهنماییهـا  و  کـرد  مـی 
حتـی  کـرده  ارائـه  صنفـی  واحدهـای  متصدیـان 
بـرای اشـخاص بسـیار عجیـب بـود کـه یـک مدیر 
صنفـی  واحـد  آن  پیگیـرکار  مسـتقیم  خـودش 
اعضـا  کـه  اسـت  موضوعـی  ایـن  اسـت.  شـده 
وکسـبه بـار هـا خـود بـه مـا مـی گفتنـد کـه حـاج 
بـه  و  نمـوده  بـه واحـد صنفـی شـان مراجعـه  آقـا 

اسـت.  کـرده  رسـیدگی  کارشـان 
ایشـان در اجـالس هـای ماهیانـه ی اتـاق اصناف، 
همیشـه از بـزرگان، درگذشـتگان، پیشکسـوتان 
اصنـاف و افـراد خدمـت رسـان یاد کرده ، سـپس 
سـخن آغـاز می کـرد، انشـاءا... بتوانیم از ایشـان 
مثـل  توانیـم  نمـی  هرچنـد  بگیریـم،  سرمشـق 
ایشـان باشـیم زیرا او انسـانی فرهیحتـه با روحی 
مهـر  پـر  قلبـی  و  گشـاده  دسـتی  بـود،  بـزرگ 
داشـت کـه هرکسـی نمـی توانـد ماننـد او باشـد. 
هـای  مهربانـی  و  هـا  خوبـی  از  همـه  روزهـا  ایـن 
آورنـد،  مـی  برزبـان  سـخن  کاشـفی  آقـا  حـاج 
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تمام  و  داشت  بیت  اهل  به  زیادی  ی  عالقه 
مراسمات جشن وشادی و عزاداری را با جان ودل 
انجام می داد، به ما هم برای انجام این موارد بسیار 
تاکید می کرد، چشم وچراغ خانه ام بود و امید 
فراقش  در  که  خواهم  می  خداوند  از  ام،  زندگی 
به دل های سوخته ی من وفرزندانم صبر وتحمل 
است،  سخت  بسیار  نبودنش  که  چرا  بدهد، 
. بپذیرم  را  رفتنش  توانم  می  چطور  دانم  نمی 

فاطمه کاشفی تنها دختر مرحوم از پدر 
برایمان می گوید:

 اخـالق و رفتـار پـدر بـا مـردم و اهـل خانـه قابـل 
نظیـردر  بـی  احترامـی  همیشـه  نبـود،  توصیـف 
کودکـی،  همـان  از  بـود،  پـدر  هـای  برخـورد 
را  مـا  کـرد،  مـی  صـدا  احتـرام  بـا  را  هایمـان  نـام 
نصحیـت می کرد کـه برای اطرافیانتـان خاطرات 
خـوب برجـای بگذاریـد و با همـه مهربان باشـید، 
تـا مـی توانیـد بـرای آخـرت خـود خیـرات کنیـد 
تـا زمانـی کـه بارسـفر بسـتید و دسـتتان از دنیـا 
کوتـاه شـد ، چشـم داشـتی بـه آدمهـای ایـن دنیا 

باشـید. نداشـته 
یـا  داد  مـی  قـول  کـه  کـس  بـه  بـود،  عمـل  مـرد 
و  پیگیـری  احسـن  نحـو  بـه  را  آن  داشـت،  کاری 
حـل وفصـل می کـرد. بـرای هرکسـی آشـنا و غیر 
آشـنا کارگشـایی مـی کـرد، اگرپولـی قـرض مـی 
داد، هرگـز بـه اهـل خانـه نمـی گفت که بـه فالنی 
کمـک کـرده اسـت، مبـادا کـه مـا او را بشناسـیم 
و روزی آن شـخص بـا دیـدن مـا شـرمنده شـود، 
همیشـه فکـر پـدر ایـن بـود، هـرکاری مـی کنیـد 
بـرای رضـای خـدا باشـد و اجـر کار خیـر خویـش 
را فقـط از خـدا بخواهیـد، بـه مـا مـی گفـت حتـی 
بـه دشـمن خـود روی خـوش نشـان دهیـد و در 
خـدا  بدانیـد  نباشـید،  انتقـام  پـی  در  دنیـا  ایـن 
خـودش شـاهد اسـت و جبـران  را بگذاریـد بـرای 

باالیـی! آن 
بـا  مـو  موبـه  را  چیـز  همـه  و  بـود  دقیـق  بسـیار 
فعالیـت  تمـام  کـرد،  مـی  یادداشـت  جزئیـات 
هـای روزانـه خـود را در دفترچـه ای مـی نوشـت، 
از سـفارش کـردن بـرای فالنـی وگشـایش کارش 
همیشـه  روز،  آن  در  خـود  مختلـف  کارهـای  تـا 
دغدغـه ی پـدر حـل مشـکالت مـردم بـود، چـه 
کسـانی کـه آشـنا بودند، چـه آنها که بـه او معرفی 

شـده بودنـد و یـا کسـبه!
 از صبـح کـه از خانـه بـا تـوکل بـه خـدا خـارج مـی 
بـود. مـردم  کار  گـره  گشـایش  حـل  پـی  در  شـد 
حـال چـه بـا یـک سـفارش تلفنـی و یـا حضـوری، 
نمـاز  مختلـف  هـای  دعـا  خوانـدن  اهـل  بسـیار 
هـای مسـتحبی بـود و دعـا هـا را بـرای همـه مـا بـا 
خـط خـود مـی نوشـت و تاکیـد مـی کـرد آنهـا را 

بخوانیـم.
مـی  گریـه  جمعـی  پـدر  تدفیـن  مراسـم  در 

آنهـا  از  شـناختیم،  نمـی  را  آنهـا  مـا  کردند،کـه 
آقـا  حـاج  بـا  نسـبتی  چـه  شـما  کـه  پرسـیدیم 
مـا  گفتنـد  شناسـید؟  مـی  را  ایشـان  داریـد؟ 
همیشـه  کاشـفی  آقـا  حـاج  کـه  هسـتیم  کسـانی 
بـه مـا کمـک  مـی کـرد و برایمـان آذوقه مـی آورد، 
حـال کـه ایشـان رفتند، کودک ۴ سـاله مـن گریه 
مـی کنـد کـه مـادر! مـا هیـچ کسـی را نداریـم کـه 
کنیـم!!!   چـه  بایـد  حـاال  بیـاورد،  غـذا  برایمـان 
دوسـتان پدر،آشـنایان و حتـی کسـانی کـه او را 
دورادور مـی شـناختند، از پـدر خوابهـای خـوب 
باعـث  واقعـا  کـه  کننـد  مـی  بیـان  را  مختلفـی  و 
دلگرمـی مـا اسـت، چـرا کـه بـا رفتـن پـدر تکلیف 
بزرگـی بـر عهده ی ما قـرار گرفته اسـت. چون او 
ارادت ویـژه ای بـه حضـرت امـام رضـا )ع( و امـام 
حسـین )ع( داشـت و بـه همیـن جهـت مـی دانیم 
کـه چـراغ مراسـم اهـل بیـت در حسـینیه  ریـزه 
خـواران هرگـز خامـوش نخواهـد شـد و تـا زنـده 

هسـتیم، راه پـدر ادامـه خواهـد داشـت.

رئیس اتاق اصناف مشهد او را مصداق 
کاسب حبیب ا... معرفی نمود و این ضایعه 
را موجب آزردگی خاطر دوستان و آشنایان 

دانست، او در ادامه می گوید: 
کنـون  تـا  گذشـته  از  دانیـم  مـی  کـه  همانطـور 
و  متدیـن  افـراد  اصنـاف  ی  درجامعـه  همیشـه 
باتقوایـی بودنـد کـه در کارهـای خیـر مشـارکت 
داشـته و در گوشـه و کنـار شـهر بـه عنـوان فـرد 
ایـن  دادنـد،  مـی  انجـام  خیـر  کارهـای  صنفـی 
درحالیسـت که در نسـل جدیـد جامعه ی صنفی 
عالقمنـد  افـراد  از  بسـیاری  کـه  بینیـم  مـی  هـم 
بـه امـور خیـر وارد شـده و اقدامـات بزرگـی را بـه 
ثمـر رسـانده انـد کـه ایـن امـر دسـتاورد و پیامـد 
بـزرگان و پیشکسـوتان صنفـی  اسـت که بـه امور 
اهتمـام  مـردم   کار  از  ای  گـره  گشـودن  و  خیـر 

ورزیـده و الگـوی مطلوبی برای جوانـان بوده اند. 
متیـن  و  آرام  خوشـرو،  فـردی  کاشـفی  مرحـوم 
انبیـاء  و  اولیـاء  او در رضایـت  بـود، تعلـق خاطـر 
الهـی، امـور خیر و رضایت مشـتری حد و حصری 
ا...  حبیـب  کاسـب  واقعـی  مصـداق  او  نداشـت، 
در  واالیـی  شـخصیتی  وجاهـت  و  کاریزمـا  بـود، 
کالن شـهر مشـهد داشـت، بـه طوری کـه در بین 
بسـیاری از مسـئوالن قدیـم و جدیـد، خیریـن و 
نهادهـای مردمـی بـه واسـطه کارهـای خیـری کـه 
انجـام مـی داد، فـردی شـناخته شـده به حسـاب 
آمده و شـخصیت او در ایـن جمع از ارزش خاصی 
برخـوردار بـود کـه ایـن همـه مرهون زحمـات این 

مـرد و  شـخصیت فـردی ایشـان بـوده اسـت.  
مرحـوم کاشـفی از سـرمایه هـای اصنـاف بـود که 
سـالها در امـور صنفـی فعالیـت داشـته وخدمات 
بسـیاری را چـه بـه صنـف خـود و چـه بـه مـردم و 
اصنـاف انجـام داد، چـه زمانـی کـه در قیـد حیات 
بـود و چـه اکنـون که از میـان ما رفته اسـت،جز به 

نیکـی از او یـاد نمی شـود.
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حـاج آقـا کاشـفی شـخصی بـا ایمـان و متواضـع، بـا منـش مردانگـی 
اعتقاداتـش  خصـوص  در  کـه  بـود  مناسـب  دینـی  رفتاروکـردار  و 
تعصـب خاصـی داشـت. هنگامـی که مرحوم کاشـفی در جلسـه ای 
بـود و نمـی توانسـت بـه تلفنهـای اعضاء پاسـخ بدهد، حتمـا بعد از 
اتمـام جلسـه پیگیـر تمـاس هـا و پیـام هـا بـود و مشـکالت مـردم را 
رفـع و رجـوع مـی کـرد. یکـی از ویژگـی هـای بـارز اخالقـی ایشـان 
ایـن بـود کـه دسـت رد بـه سـینه ی کسـی نمـی زد، دل همـه را هـر 
طـور بـود بـه دسـت مـی آورد، غریبـه، دوسـت و آشـنا برایـش فرقی 

نداشـت، مهـم ایـن بـود کـه گـره از مشـکل آن شـخص بـاز شـود، 
بـا توجـه بـه اعتبـار و ارزشـی که همه بـرای حاج آقـا قائـل بودند و او 
را فـردی محتـرم و خیـر خـواه مـی شـناختند، هر سـاله بـا همکاری 
کسـبه و مـردم شـاهد برگـزاری کار هـای خیرخواهانـه  و مراسـم 
مختلـف عـزاداری و شـادی در حسـینیه بودیـم  ایـن در حالیسـت 
کـه چنیـن هیـأت هایـی از گذشـته تـا بـه امـروز کمتـر بـه چشـم می 
خـورد کـه اینچنیـن زبانـزد خـاص و عـام بـوده و بـا کمـک مـردم و 

کسـبه باقـدرت بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد.
حـال در کنـار ولـی نعمتمـان حضرت ثامـن الحجج علی ابن موسـی 
الرضـا )ع( از ایشـان مـی خواهـم برایمان دعا کند تا هرکه هسـتیم 
و در هر سـمتی هسـتیم، بتوانیم راه راسـت و درسـت را در زندگی 

خـود پیـش گرفتـه و عاقبت خود را ختـم بخیر گردانیم. انشـاءا...
محیـط  و  خـود  جهـان  بـه  آگاه  بـزرگ،  انسـانهای  انـد  گونـه  ایـن   
پیرامونشـان کـه بـا عظمـی راسـخ اراده و پشـتکاری سـتودنی در 
مـی  اوج  آنچنـان  الهـی  عظمـت  در  گاهـی  و  داشـته  خیراندیشـی 
گیرنـد کـه در خیـال دیگـران نمـی گنجد، حاج ابوالقاسـم کاشـفی 

وحدتـی نیـز از دسـته ی مـردان نیـک روزگار بـود.
نام و یادش تا همیشه گرامی وجاودان!

چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود
تا جهان باقی وآیین محبت باقیست
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