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کنترل هوشمند کرونا 
در تمام واحدهای صنفی 
مشهد اجرا شد

امنّیت، زیرساخت همه پیشرفتهای یک مّلت 
است. اگر امنّیت نباشد، نه اقتصاد هست، نه 

فرهنگ هست، نه سعادت شخصی و نه سعادت 
عمومی مردم اجتماع هست

نیروی دریایی چون نگینی درخشنده است 
و بر عرشه کشتی افتخار ایستاده

20

سورتینگ، نقش و تأثیر آن 
بر رونق کسب وکارها در 

ایجاد اشتغال
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یا  سه  فروشی"  "خالص  طرح 
توسط  که  است  سال  چهار 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
مطرح اما در اجرا با موانعی روبه 

رو شده است.
فروشی"  "خالص  طرح  اجرای 
عدم احتساب قیمت وزن بسته، 
مانند  اقالمی  در  سبد  یا  جعبه 
شیرینی و میوه است که با بسته 
به  نیاز  و  می شوند  عرضه  بندی 
تعریف استاندارد در بسته بندی 
جعبه  یا  بسته  وزن  کسر  ها، 
زنجیره  در  تولید  بخش  توسط 
در  کنون  تا  متاسفانه  که  دارند 
سراسر کشور به مرحله ی اجرا 

نرسیده است.
از  جعبه  یا  بسته  وزن  باید  فروشی"  "خالص  در 
خالص کاال کسر و سپس به مشتری عرضه شود، 
زمانی قیمت محصوالت پالستیکی یا کاغذ و مقوا 
پایین بود و قیمت آن در مجموع بهای تمام شده 
کنونی  شرایط  در  اما  نداشت  تاثیری  چندان  کاال 
پتروشیمی  محصوالت  قیمت  افزایش  به  توجه  با 
بهای  در  بندی ها  بسته  وزن  احتساب  کاغذی،  و 
تمام شده کاال، بعضا نرخ بسته از خود کاال بیشتر 

شده و به نوعی اجحاف در حق مشتری می شود. 
درصدد  اگر  فروشندگان  متعقدیم  مجموع  در 
فروش کاالیی به مردم هستند، باید خالص آن را 
عرضه نموده تا هزینه ای بابت بسته بندی یا جعبه 

آن کاال به مشتری تحمیل نشود.
عدم  عنوان  تحت  نقیصه ای  فروشی  خالص  برای 
نبود  یا  بندی ها  بسته  برای  ثابت  قیمت  یا  وزن 
و  دارد  وجود  زمینه  این  در  مشخصی  استاندارد 
با وزن های متفاوتی  نایلون ها  و  سبدها و جعبه ها 

عرضه می شود. 
قیمت  باغدار  مثال  عنوان  به  تولید  بخش  از  اگر 
سبد یا جعبه یا هر بسته بندی دیگر از خالص میوه 

کسر شود و از همان حلقه نخست زنجیره تولید تا 
یا جعبه محاسبه نگردد،  عرضه میوه، هزینه سبد 
اختیار  در  را  کاال  خالص  می تواند  نیز  فروشنده 
کاالهای  سبد  یا  جعبه  هزینه  اما  بگذارد  مشتری 
تولید،  اول  حلقه  همان  از  بندی  بسته  نیازمند 
محاسبه شده و در نهایت مصرف کننده بهای آن 

را پرداخت می کند.
باید تعریف استانداردی برای ظروف بسته بندی 
اقالم  در  اینک  هم  شود،  گرفته  نظر  در  کاالها 
واردات،  ابتدای  همان  از  میوه،  مانند  وارداتی 
خالص  و  شده  کسر  کاال  از  جعبه  یا  سبد  هزینه 
فروشی از ابتدای حلقه زنجیره تا انتهای آن انجام 
به  خالص  صورت  به  نیز  میوه  آن  لذا  می گیرد، 
مشتری عرضه می شود، این موضوع باید در سایر 

کاالهای داخلی نیز اعمال شود.
به هر حال خالص فروشی هم در شرع آمده و هم به 
نوعی قانون شده است، البته گذشتگان ما بر اجرای 

فراوان  تأکید  امر  این 
امیدواریم  که  داشته اند 

شود  تدبیری اندیشیده 
این  از  بیش  مردم  حق  تا 

تضییع نشود.

اما و اگرهای اجرای طرح خالص فروشی 

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد
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و  داد  در  دیرباز  از  بازار  کسبه 
کسب  روش  و  خود  ستدهای 
باورها،  با  خویش  کارانه  و 
اصول  و  مذهبی  اعتقادات 
به  کاال  عرضه  و  تولید  در  دینی 
مشتریان جانب انصاف و مروت  
روزی  کسب  در  و  داشته  نگه  را 
آنجا  از  کرده اند،  تالش  حالل 
هر  حساس  نقاط  از  بازار  که 
مردم  عموم  و  بوده  جامعه ای 
ی  جامعه  دارند،  سروکار  آن  با 
امروز با بسیاری از مسائل پیوند 
سیاسی،  ابعاد  دارای  و  خورده 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

است.
نقش بازار در همه ی زمینه های 
اثرگذار  بسیار  که  است  اموری  از  شده  یاد 
و  تولیدات  ی  عرضه  محل  بازار  می باشد،  
حقوق  رعایت  کنندگان،  مصرف  به  خدمات 
آنان و تنظیم بازار مورد درخواست همه ی مردم 
است، گفته شده است که تأثیر بازار برجامعه از 
تأثیر اقتصادی فراتر است، بازار محلی است که 
مراجعه  آن  به  خود  مایحتاج  تأمین  برای  مردم 
نقطه  یک  عنوان  به  بازار  رو  این  از  می کنند، 
استراتژیک باید محل نظارت و حفاظت باشد زیرا 
به لحاظ ویژگی چند وجهی و ابعاد متنوع، مورد 
کشور  برای  و  دارد  قرار  دشمن  هدف  و  تهاجم 
سنگری است که باید از ارزش حاکم برآن دفاع و 

برای مردم و جامعه رفاه و آرامش به ارمغان آورد.
جنگ  در  دشمن  متمرکز  کنونی  نقاط  از  یکی 
بازار  و  جامعه  فرهنگی،  و  اقتصادی  بعد  در  نرم 
و  هستیم  رو  روبه  فرهنگی  تهاجم  با  امروز  است، 
استکبار جهانی در عرصه های مختلف در رسیدن 
و  است  شده  مواجه  شکست  با  خود  اهداف  به 
نشانه  را  ایران  ملت  مختلف  طرق  از  نرم  جنگ  با 
رفته و با تهاجم فرهنگی – اقتصادی به روشهای 

با  بومی  و  ملی  هویت  و  نظام  تضعیف  سر  مختلف 
رشد و توسعه ی پاد فرهنگ های معارض در ایجاد 
ضرر  سیاسی،  اهداف  جامعه  تخریب  و  نارضایتی 
را دنبال می کند، بازار همچنان با قضاوت حافظه 
صنفی،  اصالت  و  فرهنگ  حفظ  ضمن  تاریخی 
رفتار به اخالق مداری و رعایت ارزشهای اسالمی 

کسبه و بازار، سنگردار امین این مرز و بوم است.
یک  هویت  فرهنگ  فرمودند  رهبری  معظم  مقام 
معنای  و  روح  فرهنگی  ارزشهای  است،  ملت 
فرهنگ  بر  مترتب   چیز  همه  است،  ملت  حقیقی 
نیست،  سیاست  وذیل  حاشیه  فرهنگ  است. 
باید  بنابراین  فرهنگ اند،  ذیل  سیاست  و  اقتصاد 
عرصه های  از  را  فرهنگ  نمی توان  کرد،  توجه 
مسائل  و  اقتصادی  مسائل  کنیم.  منفک  دیگر 
گوناگون مهم باید پیوست فرهنگی داشته باشد. 
در  اساسی  حرکت  یک  که  است  این  آن  معنای 
اقتصاد، سیاست، در زمینه سازندگی، در  زمینه  
زمینه فناوری، تولید و پیشرفت علم می خواهیم، 
آن  فرهنگی  لوازم  ملتفت  باید  بدهیم،  انجام  باید 

باشیم.  
و  وارد می شود  انسان در یک کاری  اوقات  گاهی 
یک کار اقتصادی انجام می دهد، اما لوازم و تبعات 
فرهنگی آن را توجه ندارد، کار، کار بزرگی است، 
کار،کار اقتصادی بزرگی است، منتها برآن مترتب 
می شود  لوازم و تبعاتی که برای کشور ضرر دارد. 
فرهنگ از اموری است که باید در همه ی مسائل 
از  این  نگذاریم  و  داشت  درنظر  را  فرهنگی  نکته 
رهبری  تأکیدات  رهبری(  معظم  )مقام  برود.  یاد 
در صدر قرار دادن روشهای کسب و کار و کسب 
روزی حالل یک اصل است. سنگر بازار با رعایت 
مشتری  و  حرفه ای  اخالق  اسالمی،  ارزشهای 
برابر  در  محکمی  دفاعی  سنگر  می تواند،  مداری 
دشمن  اقتصادی  و  فرهنگی  تهاجم  ها،  تحریم 
باشد تا به این ترتیب همه ی نقشه های دشمن در 
بازار اسالمی غیرقابل نفوذ و بحمدهلل نقش برآب 

خواهد شد.

یادداشت سردبیر

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر

کسب روزی حالل، پیوست فرهنگی
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کسب و کار

گرداورنده: خسرو برزشی

در ماهنامه شماره قبل به بررسی تغییرات متوسط قیمت 
کاالهای خوراکی منتخب در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ و 
همچنین مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل در گروه های 
کاالهای برنج و عمده مواد غذایی، حبوبات و خشکبار، 

مرغ  تخم  و  لبنیات  و  آن  فرآورده های  و  مرغ  و  گوشت 
پرداختیم و با بررسی دقیق انواع کاالها به افرایش قیمت 
آنها پی بردیم. اکنون در این شماره به بررسی آخرین گروه 
آمار  مرکز  از  که  جات  و صیفی  میوه  گروه  کاالیی،یعنی 
ایران استخراج شده است پرداخته و در انتها، اقالم خوراکی 
منتخب را با نرخ تورم نقطه ای کل کشور، مقایسه می کنیم.

بررسی تغییرات متوسط قیمت کاالهای خوراکی 
منتخب در شش ماه اول سال 1400

بخش دوم
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میوه و صیفی جات:
دوره  زمانی  بازه  در  نمودار،  مطابق  گروه  این  در 
با 165.89  اول سال 1400، هویج  شش ماهه 
با  پیاز   و  درصد   61.46 با  پرتقال  درصد، 
از  را  قیمت  افزایش  بیشترین  درصد   42.11
ابتدای دوره)فروردین 1400(، نسبت به انتهای 
کاهش  با  موز  و  داشته اند   )1400 دوره)شهریور 

21.11 درصدی مواجه بوده است.
با  هویج  کاالیی،  گروه  این  در  همچنین   
درصد،    105.49 با  پرتقال  درصد،   121.40
درصد   88.41 با  موز  و  درصد   99.44 با  خیار 
دوره  ابتدای  در  را  قیمت  افزایش  بیشترین 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت   ،)1400 )فروردین 
سیب  درصد،   44.74 با  پیاز  و  داشته اند  قبل 
زمینی با 10.29 درصد و گوجه با 2.16 درصد 
با  هویج  بوده اند.  مواجه  کاهش  بیشترین  با 
 132.11 با  فرنگی  گوجه  درصد،   294.21
زمینی  سیب  و  درصد   102.14 با  پیاز  درصد، 
را  قیمت  افزایش  بیشترین  نیز  درصد   67.99 با 
به مدت  انتهای دوره)شهریور 1400( نسبت  در 

مشابه سال قبل داشته اند.
بررسی درصد تغییر متوسط میانگین قیمت شش 
به مدت مشابه سال  ماه اول سال 1400 نسبت 
با  هویج  که  است  آن  از  حاکی  گروه  این  در  قبل 
موز  و  درصد   81.47 با  خیار  درصد،   192.15
با 64.48 درصد بیشترین افزایش قیمت را از آن 

خود کرده اند.

 درصد تغییر متوسط قیمت انتهای دوره )شهریور1400( نسبت به  ابتدای
دوره )فروردین 1400( در گروه میوه و صیفی جات

 هویج
فرنگی

سیب زمینی خیار  سیب
درختی

پیاز گوجه فرنگی پرتقال

موز

 درصد تغییر متوسط قیمت انتهای دوره )شهریور1400( نسبت به  ماه
مشابه سال قبل در گروه میوه و صیفی جات

 درصد تغییر متوسط قیمت ابتدای دوره )فروردین 1400( نسبت به  ماه
مشابه سال قبل در گروه میوه و صیفی جات

 درصد تغییر متوسط میانگین قیمت شش ماه اول سال 1400 نسبت به
مدت مشابه سال قبل در گروه میوه و صیفی جات

 هویج
فرنگی

سیب زمینی خیار  سیب
درختی

پیاز گوجه فرنگی پرتقال موز

 هویج
فرنگی

سیب زمینی

خیار  سیب
درختی

پیاز گوجه فرنگی

پرتقال موز

 هویج
فرنگی

سیب زمینی خیار  سیب
درختی

پیاز گوجه فرنگی پرتقال موز
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اگر بخواهیم اقالم منتخب را با نرخ تورم نقطه ای نیز 
می شود  مشاهده  ذیل  نمودار  طبق  کنیم،  مقایسه 
که در انتهای دوره یعنی شهریور ماه 1400 از 40 
شد،  ذکر  گزارش  این  در  که  منتخب  خوراکی  قلم 
نرخ  از  باالتر  ساالنه  تغییر  درصد  قلم،   30 تعداد 
داشته اند.  کشور)42.9درصد(  کل  نقطه ای  تورم 
گزارش  در  منتخب  خوراکی  قلم   53 از  همچنین 
مرکز آمار ایران، تعداد 42 قلم در همین ماه درصد 
تغییر ساالنه باالتر از نرخ تورم مذکور را داشته اند. 

حبوبات  بخش  در  کاالیی،  گروه  این  در  همچنین 
  113.27 با  عدس  درصد،   126.30 با  نخود 
درصد و لپه با 106.77 درصد و در بخش خشکبار 
افزایش  بیشترین  درصد   80.66 با  گردو  مغز 
 ،)1400 )فروردین  دوره  ابتدای  در  را  قیمت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند. نخود با 
112.10 درصد، لوبیا چیتی با 64.03 درصد و 
با  پسته  و  حبوبات  بخش  در  درصد   62.48 با  لپه 
بیشترین  نیز  خشکبار  بخش  در  درصد   53.45

افزایش قیمت را در انتهای دوره)شهریور 1400( 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند. بررسی 
درصد تغییر متوسط میانگین قیمت شش ماه اول 
در  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت   1400 سال 
با 113.78  از آن است که نخود  این گروه حاکی 
 61.71 با  عدس  درصد،   70.13 با  لپه  درصد، 
درصد در بخش حبوبات و پسته با 53.74 درصد 
از آن خود  در خشکبار  بیشترین افزایش قیمت را 

کرده اند.

درصد تغییر متوسط قیمت انتهای دوره )شهریور1400( 
نسبت به   ماه مشابه سال قبل )40قلم خوراکی منتخب(

درصد تغییر متوسط قیمت انتهای دوره )شهریور1400( 
نسبت به   ماه مشابه سال قبل )53قلم خوراکی منتخب(

هویج فرنگی
پیاز

سیب زمینی
گوجه فرنگی

خیار
پرتقال

سیب درختی
موز

کره پاستوریزه
تخم مرغ ماشینی

پنیر ایرانی پاستوریزه
دوغ پاستوریزه

ماست پاستوریزه
خامه پاستوریزه

شیر خشک
شیر پاستوریزه

 قارچ
کنسرو ماهی تن

ماهی قزل آال
مرغ ماشینی

گوشت گاو یا گوساله
گوشت گوسفندی
مغزبادام درختی

پسته
مغز گردو

کشمش پلویی
لپه

عدس
لوبیاقرمز
لوبیاچیتی

نخود
چای خارجی بسته ای

رب گوجه فرنگی
شکرسفید

قندحبه
روغن نباتی جامد

روغن مایع
ماکارونی

برنج خارجی درجه یک
برنج ایرانی درجه یک

مغز کردو
ماکارونی

شیر خشک
لیموترش

پرتقال
کشمش پلویی

گوشت گوسفندی
مغزبادام درختی

موز
برنج خارجی درجه یک

رب گوجه فرنگی
سیب درختی

لوبیا قرمز
کنسرو ماهی تن

رشته آش
فلفل دلمه ای

پسته
عدس

برنج ایرانی درجه یک
بادمجان

سس گوجه فرنگی
انار

خیار
دوغ پاستوریزه

چای خارجی بسته ای
لپه

تخم مرغ ماشینی
گوشت گاو یا گوساله

مرغ ماشینی
لوبیاچیتی

کدوسبز
سیب زمینی

پنیر ایرانی پاستوریزه
شیر پاستوریزه
خامه پاستوریزه

سس مایونز
قند

شکرسفید
شیرینی خشک

ماست پاستوریزه
روغن مایع

روغن نباتی جامد
ماهی قزل آال

نوشابه گازدار
خربزه

هلو
پیاز

کره پاستوریزه
 قارچ
نخود

گوجه فرنگی
هندوانه

هویج فرنگی
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سارا محتشم

هیئت  دوستانه  گردهمایی  آبانماه   29 شنبه  روز 
اتحادیه های  روسای  و  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه 

صنفی با شهردار مشهد برگزار گردید.
صنوف  اتحادیه های  رؤسای  دیدار  این  در 
و  )ساکن(  بارفروشان  )امیریان(،  رستورانداران 
درودگران و مبل سازان ) ماجدی(، فروشندگان و 
لوال  و  میخ  و  رنگ  جنتی(،   الستیک)  تعمیرکاران 
مسائل  خصوص  در  سخنانی  ایراد  به  خیرخواه(   (
و  پرداخته  خود  پوشش  تحت  صنوف  مشکالت  و 
خواستار تعامل و همراهی بیشتر شهرداری مشهد 

در زمینه های مختلف با آنان شدند.
اشاره  ضمن  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  ادامه  در 
از سوی روسای  به مسائل و مشکالت مطرح شده 
هزار   140 از  بیش  وجود  و  صنفی  اتحادیه های 
اتحادیه های  روسای  شهر  سطح  در  صنفی  واحد 
ادامه  در  و  نمود  خطاب  مردم  منتخب  را  صنفی 
افزود: رابطه ی تنگاتنگ شهرداری و اصناف انکار 

ناپذیر است زیرا آنها نه فقط سالی چند بار بلکه هر 
ساعت و هردقیقه با یکدیگر در ارتباط هستند.

ایران  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  و  دار  خزانه 
کارها  و  کسب  ی  حوزه  از  حمایت  افزود:  ادامه  در 
ارتباط  شهر  شورای  و  شهری  ی  حوزه  با  نوعی  به 
شهر  شورای  در  که  مصوباتی  زیرا  دارد  مستقیم 
انجام می شود به صورت مستقیم می تواند حوزه ی 

کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار دهد.
از  ما  انتظار  گفت:  مشهدی  بنانژاد  محمود 
انتظار  مسلما  و  است  همراهی  انتظار  شهرداری 
زیرپا  را  شهری  مسائل  صد  در  صد  که  نداریم 
بگذارند و از ما حمایت کنند، بلکه انتظار همکاری 
متقابل و برد -برد می تواند ما و شهرداری را برای 
سازندگی و بهسازی شهرمان درکنار هم قرار دهد.

وی ادامه داد: همانطور که می دانیم بیماری کرونا 
حوزه ی اصناف و به ویژه بخش خدمات را به شدت 
تحت تأثیر خود قرار داد به طوری که تعداد کثیری 
کرونا  ی  واسطه  به  مختلف  حوزه های  در  آنها  از 
به  و  شده  محدودیت ها  و  ممنوعیت ها  مشمول 

شدت با رکود اقتصادی مواجه شدند.

اقتصاد  از  بزرگی  بخش  کرد:  خاطرنشان  بنانژاد 
ما بخصوص حوزه های صنفی به شدت به حضور و 
متأسفانه  که  است  وابسته  مسافر  و  زائر  ماندگاری 
واحدهای  که  بودیم  شاهد  گذشته  دوسال  طی 
آنها  از  زیادی  تعداد  که  مطهر  حرم  اطراف  صنفی 
ممانعت،  با  شدیدا  داشتند،  نجومی  اجاره های 
جمع  به  بعضًا  که  شده  مواجه  رکود  و  محدودیت 

آوری واحد صنفی منجر شد.
حال  در  داشت:  بیان  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
حاضر موضوع کرونا کمی رنگ باخته است، اما نیاز 
است که حمایتهای دستگاههای عمومی و دولتی 
و  جان  یک  بتوانند  تا  باشد  بخش  این  روی  بیشتر 
نفس مجددی بگیرند، نفسی که طی این دوسال از 
اصناف گرفته شد به این راحتی قابل جبران نیست 
جمع  صنفی،  عوارض  بحث های  در  حدودی  وتا 
آوری پسماند و دیگر مسائلی که مانع کسب و کار 
یک واحد اقتصادی می شود، نیاز به حمایت دارند.
رونق   افزود:  ایران  اصناف  اتاق  دار  خزانه  و  عضو 
اقتصاد خراسان براساس میزان ورود زائر و مسافر 
است، در ایام پیک ما ظرفیت کامل داریم، اما در ایام 

شهردار مشهد الرضا )ع(:

اصناف میدان داران شرایط کنونی هستند
رئیس اتاق اصناف مشهد:  مصوبات شورای شهر به طور مستقیم بر حوزه ی کسب و کار تاثیر می گذارد

گزارش
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مواجه  جدی  مشکل  با  صنفی  واحدهای  غیرپیک 
کاسبان  بین  در  ایام  این  اصطالح  به  که  می شوند 
واحدهای  ایام  این  در  است،  معروف  بازار  کاهو  به 
صنفی برای تأمین هزینه های خود با مشکل جدی 
در  اصناف  اتاق  در  ما  البته  که  می شوند  مواجه 
را  فروش  جشنواره  طرح  آنها  از  حمایت  راستای 
تدوین و با شهرداری و شورای شهر هماهنگی هایی 
گرفت. قرار  استقبال  مورد  که  دادیم  انجام  را 
جشنواره  در  شد:  یادآور  مشهدی  بنانژاد  محمود 
کشور  نقاط  اقصی  در  مردم  از  بسیاری  فروش 
آورده  مشهد  به  ی اندک  هزینه  با  می توانیم  را 
و  نموده  استفاده  رفاهی  و  اقامتی  خدمات  از  تا 
عزیزان  برای  را  مشهد  فرد  به  منحصر  سوغاتهای 
تا اندازه ای  ترتیب  این  به  و  کنند  خریداری  خود 
البته  که  شوند  خارج  رکود  از  صنفی  واحدهای 
برای رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت جدی 

شهرداری هستیم.

اصناف پیشتازان عرصه ی ویژه ی اشتغال 
شهر  شورای  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  ادامه  در 
در  ما  جنس  که  دارم  اعتقاد  داشت:  اظهار  مشهد 
نمایندگان  عنوان  به  شما  جنس  و  شهر  شورای 
ما  زیرا  است  یکی  صنوف  و  اتحادیه ها  روسای  و 
منتخبی هستیم از مردم و شما هم منتخبی هستید 
از بخشی از متخصصین جامعه، اگر تعامل نزدیک 
و  شورا  هم  قطعا  نباشد،  برقرار  ما  بین  ویژه ای  و 
و  پیگیری  در  شما  هم  و  شهری  مدیریت  مجموعه 

رفع مسائل با مشکل مواجه خواهید شد.
مطرح  فعال  مشارکت  بحث  ابتدا  افزود:  دبیریان 
تدوین  به  نیاز  موضوعات  از  بسیاری  اینکه  و  است 
ی  مجموعه  موارد  از  بسیاری  در  دارد،  قانون 
قوانینی  و  تصمیمات  مجری  شهردار  و  شهرداری 
اگر  می شود،  مصوب  شهر  شورای  در  که  هستند 
اتحادیه ها  شورا،  مجموعه  بین  نزدیکی  ی  رابطه 
مشکالت  این  از  بسیاری  باشد،  برقرار  اصناف  و 
اصالح  برای  است  نیاز  بنابراین  شد،  خواهد  حل 

فرآیندها توجه ویژه ای داشته باشیم. 
امروز  شهری  مدیریت  و  شورا  کرد:  تصریح  وی 
عزیزان  همه  مشکالت  و  مسائل  شنوای  گوش 
ناموفق  حتی  و  موفق  تجربه های  از  باید  ما  و  است 
فرصت  یک  عنوان  به  قوانین  وضع  در  اتحادیه ها 
در  هم  آنها  که  است  الزم  بنابراین  کنیم،  استفاده 
خود  پیشنهادات  ما  با  تعامل  و  افزایی  هم  راستای 
را ارائه دهند، زیرا بایدتوجه داشت که برقراری این 

تعامل بین دستگاههای مرتبط خیلی مهم است.
دبیریان یادآور شد: برگزاری جشنواره های فروش 
که  است  خوب  پیشنهاد  یک  نظر  مورد  ایام  در 
سمت  به  پیشنهادات  باید  آن  شدن  عملیاتی  برای 
است  نیاز  جاهایی  برود،یک  پیش  شدن  عملیاتی 
که ما خدماتی را به اتحادیه ها و اصناف ارائه دهیم 
و ما این آمادگی را داریم تا در کمیسیون اقتصادی 

قانون  جامعه،  در  خدمت  ارائه  راستای  در  شورا 
تصویب کنیم و چه بسا خدمات و تخفیفاتی را هم 
ی  مجموعه  بلکه  اتحادیه  تنها  نه  که  دهیم  ارائه 
صنوف که جمع کثیری را تشکیل می دهند، از آن 

خدمات بهره مند گردند.
و  مساعدت  همیاری،  درخواست  ضمن  وی 
همکاری اصناف در مدلهای جدید اقتصادی اظهار 
اتفاق  اقتصاد  دنیای  در  که  تحولی  امروزه  داشت: 
مدلهای  و  روشها  به  نباید  که  است  این  می افتد 
نیاز  نوین  اقتصاد  درحوزه های  نمود،  اکتفا  سنتی 
است که اگر شما برنامه ای دارید، افق بلند مدت و 
میان مدت را در نظر گرفته و در نظر داشته باشید 
چه  مسیر  این  در  موارد  این  به  رسیدن  برای  که 

الزاماتی نیاز داریم؟
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد در 
ادامه افزود: اعتقاد داریم اصناف پیشتازان عرصه 
ی ویژه ی اشتغال هستند. مهمترین نکته برای ما 
بهبود  در  آن  تأثیر  و  شده  ایجاد  شغل  که  بوده  این 
دیده  مردم  اقتصادی  وضعیت  و  زندگی  کیفیت 
بنابراین خدمت دادن به اصناف که در خط  شود، 
مقدم این موضوع هستند، برای ما در اولویت است 
فیمابین  تعامل  و  کمک  با  بتوانیم  ا...  شاء  ان  که 

تالش کنیم که این اتفاق رقم بخورد. 
این  )ع(  الرضا  موسی  ابن  علی  خادم  شأن 
نیست که به زائر علی ابن موسی الرضا )ع( جفا 
پشتوانه  به  اقتصادی  جنگ  شرایط  /در  کند 
داران  میدان  داریم/اصناف  نیاز  اصناف 
شرایط کنونی هستند/شهر و شهروندان باید 
چون  خدماتی  نهادهای  تا  باشند  ثروتمند 

شهرداری بتوانند خدمات ارائه دهند
در ادامه ی این گردهمایی شهردار مشهدالرضا)ع( 
وضعیت  ما  ی  دغدغه  مهمترین  داشت:  اظهار 
دلیل  به  اخیر  دوسال  در  است،  مردم  معیشت 
مشهد  در  زائر  ورود  وضعیت  شده،  ایجاد  شرایط 

دچار تنش شده است. 
اینکه اقتصاد خرد این شهر در دستان  با بیان  وی 
مناسب  مردم  وضعیت  کرد:  بیان  است  اصناف 
نیست، با توجه به این شرایط و با وجود اینکه حضور 
زائران در مشهد نفع مالی مستقیمی برای مدیریت 
شهری ندارد، حضور میلیونی زائر در مشهد آرزوی 
قلبی ماست، چرا که حضور آنها در این شهر سراسر 

فیض و برکت است.
در  زائران  حضور  افزود:  ادامه  در  مشهد  شهردار 
به  و  اصناف  برای  مستقیم  نفع  مشهد  شهر  کالن 
ویژه در بخش خرده فروشی نفع مستقیم دارد و ما 
باید  معتقدیم  زیرا  هستیم،  خوشحال  جهت  این  از 
خدماتی  نهاد  یک  تا  باشیم  داشته  ثروتمند  شهر 

مثل شهرداری بتواند شهر را اداره کند.
شهر  از  منظورمان  که  سوال  این  طرح  با  ارجائی 
مان  مردم  اگر  می گوییم  چرا  و   چیست؟  ثروتمند 
بدهیم؟  خدمات  می توانیم  بهتر  ما  شوند  ثروتمند 

شد،  ثروتمند  شهر  آن  دنبال  به  و  مردم  اگر  گفت: 
شهرداری نیز بهتر می تواند خدمات بدهد، بنابراین 
ما دنبال ثروتمند شدن تک تک افراد ساکن در این 
امروز  کرد:  اظهار  مشهد  شهردار  هستیم،  شهر 
وضع مردم خوب نیست و نیاز به کارمشترک است، 
باید کنترل بازار و قیمت ها جدی گرفته شود، شأن 
خادم علی ابن موسی الرضا )ع( این نیست که به 
هرکس  کند،  جفا  )ع(  الرضا  موسی  ابن  علی  زائر 
یا مجاور!  یا زائر و  در این شهر است یا خادم است 
من و شما چه کاره ایم؟ آیا این لباس، لباس نوکری 
مجاور  و  زائر  به  شما  و  من  مگر  نیست؟  رضا  امام 
آقا خدمت نمی کنیم، مگر خادمی فقط کفشدار و 
دربان بودن است، همه ی ماها خادمیم، مهم این 

است که این را درک کنیم.
و  ذهن  به  تن  به  نه  خدمت  لباس  داد:  ادامه  وی 
روحمان است، از گذشته به ما و شماها آموخته اند 
فقراست،  الضعفاست،حج  معین  )ع(  رضا  امام 
گوجه  و  مرغ  تخم  غذایش  زائر  درصد   70 تا   60
 ! رضا  امام  خادم های  است.  نان  و  ماهی  تن  یا  و 
امسال عید، مهمان ها زیاد خواهند بود، به این فکر 
هوای  کنید،  جبران  را  گذشته  دوسال  که  نکنید 

مهمان های امام رضا)ع( را داشته باشید.
بیان  اصناف  حوزه  فعاالن  به  خطاب  ارجائی 
کنون  تا  ابتدا  از  انقالب  اصلی  پشتوانه  داشت: 
جنگ  اصلی  ی  پشتوانه  بودید،  شهر  بزرگان  شما 
مشهد،  بازار  تهران،  بازار  نبود؟  بازار  آیا  تحمیلی 
می دادند،  اجاره  مغازه  بعد  می خواندند  مکاسب 
استاد شاگردی معنا داشت، استاد حرمت داشت، 
کدام یکی از علماء و رهبران انقالب را سراغ دارید 
که توجه به بازار نداشته باشند، بازار همیشه پشت 
سر دین و حامی انقالب بوده، اگر این بازار نبود ما 
چطور می توانستیم هفته ی بسیج را جشن بگیریم، 
تمام آن ایثارگریها و رشادتهای جبهه ها پشتوانه ای 
داشت که مردم و بازاربودند، وی با تاکید بر اینکه 
دارد،   قرار  اقتصادی  جنگ  وضعیت  در  کشور 
افزود: در حال حاضر دوباره به این پشتوانه بازار و 
نیست.  خوب  شان  وضع  مردم  داریم،  نیاز  اصناف 
مشکل اصلی ما کار است، اگر گره اصلی بازشود، 

بقیه اش حل شدنی است.
شهر  شورای  و  شهرداری  گفت:  مشهد  شهردار 
اما  با شورای شهر همراه خواهند شد،  صد درصد 
در  خرد  اشتغال های  هستند،  اصناف  دار  میدان 
اصناف  اختیار  در  که  شبکه ای  شماست،  دستان 
در  که  مالی  گردش  ندارد،  کس  هیچ  را  است 
باید مشهد  اصناف ما هست، در هیچ کجا نیست، 
از  وجود  تمام  با  و  کنیم  گذاری  سرمایه  بهشت  را 
سرمایه  این  کنیم،  حمایت  سالم  گذاری  سرمایه 
نیست  کالن  گذاری  سرمایه  مختص  فقط  گذاری 
بلکه سرمایه گذاری خرد را هم شامل می شود. این 
شهر را باید ما و شما درست کنیم، کس دیگری از 

جای دیگری به کمک ما نمی آید. 

گزارش
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در پی افزایش بهای آب و فاضالب در واحدهای صنفی اتفاق افتاد:

ضرورت نگاهی ویژه به اصناف
 انسیه سروش

شرایط اقتصادی جامعه، همه گیری ویروس کرونا و مشکالت آن، تعطیلی 
چندباره اصناف، کاهش قدرت خرید مردم و... رونق را از بازارها گرفته و 
اصناف را با مشکالت جدی مواجه کرده است. در این بین، اعمال برخی 
از هزینه ها هیچ گونه توجیه منطقی نداشته و هر روز گره سخت تری بر کار 
واحدهای صنفی می اندازد تا آنجا که برخی را تاب تحمل نبوده و کسب و 
کار خود را تعطیل می کنند. حال اینکه در این بین چند نفر به جرگه بیکاران 
پیوسته و چه مشکالت اجتماعی و اقتصادی جدیدی ایجاد می شود، موضوع 
دیگری است که دراین فرصت نمی گنجد، اما آنچه که بیشتر باید به آن توجه 
شود این است که تعطیلی این واحدهای صنفی دقیقا مغایر با همان هدف 
اولیه وضع قوانین جدید است لذا گفته می شود برخی واحدهای صنفی، 
مشترک پرمصرف آب هستند، قیمت تصاعدی و جریمه برای آن ها صادر 
می شود اما گاها برخی از همین واحدهای صنفی تاب نیاورده و زیادن ده 
می شوند و به ناچار تعطیل می شوند و یا بهای خدمات خود را افزایش 
می دهند که در هر دو صورت رغبت مردم به مراجعه کاهش یافته و انجام 
شست وشوی لباس یا خودرو در منزل انجام می شود که در مجموع آب 
بیشتری مصرف می شود. در ادامه این گزارش به بررسی مشکالت واحدهای 

صنفی خشکشویی ها، کارواش ها و نانوایان در این حوزه می پردازیم.

سنگ اندازی در ابتدای کار خشکشویی ها
خشکشویی  صنف  در  فعالیت  سابقه  سال   22 با  صفری  حمید 
می گوید: چند سالی است که بهای آب برای دو صنف خشکشویی 
و کارواش به شدت افزایش پیدا کرده است. عالوه بر این در همان 
باید  می گیرد  خشکشویی  کسب  پروانه  صنفی،  واحد  که  ابتدا 
تا 70( هزار لیتر  تا 30 میلیون هزینه خرید ظرفیت )36  بین 20 
پرداخت کند و این موضوع برای کسی که ابتدای فعالیت کاری او 

است، بسیار دشوار است.
همان  به  باید  آب،  بهای  برپرداخت  عالوه  ما  می دهد:  ادامه  وی 
کنیم  پرداخت  خریده ایم،  که  را  آبی  همان  فاضالب  بهای  میزان، 
تبخیر  خشکشویی،  در  مصرفی  آب  از  عمده ای  بخش  حالیکه  در 
افزایش  مثل  مشکالتی  با  خشکشویی  صنفی  واحدهای  می شود. 
قیمت مواد شوینده وعدم وجود کنتور آب مخصوص مواجه هستند 
همچنین  و  قبوض  قیمت  تصاعدی  رفتن  باال  سبب  موضوع  این  که 
اعمال جریمه بر آن می شود، این شرایط باعث می شود که بسیاری 
از واحدهای صنفی نتوانند کار خود را ادامه دهند و به ناچار تعطیل 

می شوند. 
صفـری یـادآور می شـود: شست وشـوی یـک پتـو در منـزل بیـن 100 
بـا  خشکشـویی  در  حالیکـه  در  می کنـد  مصـرف  آب  لیتـر   200 تـا 
شسـتن 3-4 پتـو ایـن میـزان از آب مصـرف می شـود؛ دولـت بایـد از 
ایـن صنـف حمایـت کنـد چـون مـا ارائه دهنـده خدمـات بهداشـتی به 

مـردم هسـتیم.

گزارش
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 تعطیلی خشکشویی ها 
 و افزایش مصرف 

آب و برق
و  علی کاشفی، رئیس اتحادیه صنف خشکشویی 
می کند:  بیان  خصوص  این  در  مشهد  لباسشویی 
اداره آب و فاضالب می گوید بهای آب و فاضالب 
گران نشده است، درحالی که با وجود قبوض همه 
واحدها  از  برخی  است؛  روشن  و  واضح  تغییرات 
برای هر دوره 4 تا 5 میلیون هزینه آب و فاضالب 
فردی  بهداشت  تامین  ما  کار  می کنند.  پرداخت 
مردم است و باید مورد تشویق قرار گیریم، نه اینکه 
هر روز مشکل جدیدی برای ما ایجاد کنند. وقتی 
بهای  می افتد،  اتفاق  قبوض  در  قیمت  افزایش 
افراد  نتیجه  در  و  می شود  بیشتر  هم  ما  خدمات 
در  و  می کنند  مراجعه  خشکشویی ها  به  کمتری 
منزل لباس های خود را می شویند که در مجموع 
سبب افزایش مصرف آب و برق می شود. از طرفی 
تعداد زیادی از واحدهای صنفی دیگر نمی توانند 
با این شرایط ادامه دهند و به ناگزیر تعطیل شده 
هم  امر  این  که  می پیوندند  بیکاران  جرگه  به  و 

مشکالت خاص خود را دارد.
خشکشویی ها  اساسی  مشکالت  از  یکی  وی 
مطرح  آبفا  اداره  طرف  از  که  ظرفیت  خرید  را 
یک  تنها  ظرفیت،  می افزاید:  و  می داند  می شود، 
هزار   5 عادی  حالت  در  که  است  قبوض  در  عدد 
لیتر است و اکنون گفته می شود چهار صنفی که 
مصرف آب بیشتری دارند، باید ظرفیت خود را به 
36 هزار لیتر ارتقا دهند. اولین سوالی که مطرح 
می شود این است که عدد 36 را چگونه و براساس 
کدام نظر کارشناسی تعیین کرده اند درحالیکه با 
است،  موضوع  این  اصلی  کارشناس  که  اتحادیه 
دیگر  نکته  است.  نگرفته  صورت  مشورتی  هیچ 
با خرید ظرفیت تنها یک عدد تغییر  این است که 
می کند و هیچ تغییری در کنتور آب، مسیر انتقال 

و. . ایجاد نمی شود.
واحدهای  درصد   90 می دهد:  ادامه  کاشفی 
جابجایی  به  مجبور  اگر  و  هستند  مستاجر  صنفی 
شوند، این هزینه به آن ها مسترد نمی شود و قابل 
انتقال به ملک دیگری هم نیست زیرا به جای اینکه 
ملک  به  گیرد  تعلق  صنفی  واحد  به  ظرفیت  این 
ماده  هنوز  ما  که  است  ذکر  به  الزم  می شود.  داده 
ندیده ایم،  را  ظرفیت  افزایش  این  بر  مبنی  قانونی 
باید  است  شده  مطرح  قانون  در  موارد  این  اگر 
داده  کسب  پروانه  دارای  صنفی  واحد  به  ظرفیت 
شود نه مالک که در صورت نیاز قابل انتقال باشد.

میزان  به  درست  قبوض  در  می کند:  اضافه  وی 

درحالیکه  می شود  تعیین  نیز  فاضالب بها  آب بها، 
حتی  و  نمی کند  تولید  فاضالب  خشکشویی 
بخاطر مصرف مواد شوینده، اگو را هم شست وشو 
آب  مصرفی  مقدار  از  نیمی  طرفی،  از  می دهد. 
و  بخار  دیگ  در  خشکشویی  واحدهای  توسط 
اتوکشی مصرف می شود که عمال تبخیر می شود.

علت کمبود آب را در جایی دیگر جستجو 
کنید

لباسشویی  و  خشکشویی  صنف  اتحادیه  رئیس 
کمبود  که  می شود  گفته  می کند:  تصریح  مشهد 

به  آن  از  بخشی  داریم؛  آب 
آسمانی  نزوالت  کاهش  دلیل 
بخاطر  دیگر  بخشی  و  است 
استخرهایی است که در باغات 
شرکت  دارد.  وجود  ویالها  و 
تعاونی آبفا هزاران هکتار زمین 
خریداری  مشهد  اطراف  در 
 500 قطعات  در  و  است  کرده 
و 1000 متری به اعضای خود 
باغات  این  همه  در  است،  داده 

حداقل یک استخر وجود دارد.
را  خشکشویی ها  وی 
می خواند  آب  تولیدکننده 
جای  به  می کند:  عنوان  و 
ماشین  چندین  کردن  کار 
با  تنها  منازل،  در  لباسشویی 
موجود  لباسشویی  ماشین 
لباس های  خشکشویی،  در 
بیشتری شسته شده و در میزان 
صرفه جویی  برق  و  آب  مصرف 
می شود.  تولید  آب  نوعی  به  و 
آب  مصرف  بهای  متاسفانه 
صورت  به  صنفی  واحدهای 
می شود  محاسبه  تجاری 
ارائه  خشکشویی ها  درحالیکه 
به  بهداشتی  خدمات  دهنده 

مردم هستند و به واسطه استفاده از دستگاه آالت 
صنعتی  صورت  به  را  آب  بهای  باید  صنعتی، 

محاسبه کنند. 

افزایش شوکه کننده 
آب بها  

صنف  به  مربوط  تنها  مشکالت  این  اما 
مثل  دیگری  اصناف  و  نیست  خشکشویی ها 

کارواش ها و نانوایان را هم درگیر کرده است. 
صنـف  اتحادیـه  رئیـس  کشـتگر  مصطفـی 
نانوایـان مشـهد می گویـد: در تعییـن قیمـت نـان، 
آرد  نـرخ  تنهـا  کـه  دارد  وجـود  زیـادی  مولفه هـای 
در  مولفه هـا  بقیـه  قیمـت  و  می مانـد  ثابـت  آن 
بـا  می کنـد،  تغییـر  سـال  طـول 
مصـوب  نـان  قیمـت  حـال  ایـن 
اسـت و تنهـا سـالی یکبـار تغییـر 
از  یکـی  آب  قبـض  می کنـد. 
بـر  ایـن مـوارد اسـت کـه عـالوه 
بـه  شـده،  برابـر  چندیـن  اینکـه 
فاضـالب  هزینـه  میـزان  همـان 
از مـا گرفته می شـود در حالیکه 
هـر  و  نـدارد  فاضـالب  نانوایـی 
مقـدار آبـی که مصـرف می کنند 
در  هـم  بعـد  و  مخلـوط  آرد  بـا 
می شـود.  تبخیـر  پخـت  هنـگام 
حتـی از سـرویس بهداشـتی هم 
نمی شـود  چندانـی  اسـتفاده 
چـون معمـوال دو یـا سـه شـیفت 
سـاعات  کـه  هسـتند  کارگـر 
زمـان  و  دارنـد  متفاوتـی  کاری 
زیـادی در نانوایـی نمی ماننـد و 
عمـال  نانوایـی  فاضـالب  میـزان 

اسـت. صفـر  بـه  نزدیـک 
آب  قبـوض  قیمـت  افزایـش  وی 
را به شـدت چشـم گیرمی خواند 
افزایـش  ایـن  می کنـد:  ابـراز  و 
بـه قـدری شـوکه کننده بـود کـه 
مـن ابتـدا فکـر کـردم در صـدور 
قبض اشـتباهی رخ داده اسـت. 
قبـوض  از  فاضالب بهـا  حـذف  مـا،  خواسـته  تنهـا 
نانوایی هـا و اعمـال تعرفـه خدماتـی بـر قبـوض آب 

اسـت.

رئیس اتحادیه »
صنف خشکشویی 

و لباسشویی 
مشهد: شرکت 

تعاونی آبفا 
هزاران هکتار 

زمین در اطراف 
مشهد خریداری 
کرده است و در 

قطعات 500 و 1000 
متری به اعضای 
خود داده است، 

در همه این باغات 
حداقل یک استخر 

«وجود دارد

گزارش
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واحدهای صنفی کاهنده 
آب هستند  میزان مصرف 

دسته بندی  در  که  هستند  صنفی  واحدهای  دیگر  از  نیز  کارواش ها 
قبوض  در  باالیی  نرخ  با  و  گرفته  قرار  آب  مصرف کننده  اصناف 
وجود  دلیل  به  صنف،  این  در  شده اند.  مواجه  خود  فاضالب  و  آب 
حوضچه های آرامش، بخشی از آب مصرفی تصفیه شده و بعد وارد 

فاضالب شهری می شود.
کارواش های  و  اتوسرویس  صنف  اتحادیه  رئیس  یزدی زاده،  حامد 
مشهد نیز از فروش ظرفیت توسط سازمان آب و فاضالب و اختصاص 
آن به ملک به جای واحد صنفی ابراز ناراحتی کرده و عنوان می کند: 
 17 جاری  سال  ابتدای  از  شد  مقرر  وزیران  هیئت  مصوبه  براساس 
درصد به آب بهای مشترکینی که از الگوی مصرف پیروی نمی کنند، 
واحد های  قبوض  به  درصد   300 تا  گاها  متاسفانه  اما  شود  اضافه 
صنفی کارواش افزوده می شود و البته معیار سنجش این افزایش را 

متوجه نشدیم. 
وی تشریح می کند: براساس اعالم شرکت آب و فاضالب، آبی برای 
آب  اگر  چراکه  است  غرض  نقض  نوعی  به  این  و  ندارد  وجود  توزیع 
وجود ندارد چرا آن را گران کردید از طرفی شست و شوی خودرو در 
منزل همراه با تمیز کردن محیط، بعد از شست وشو حداقل 300 تا 
350 لیتر آب مصرف می شود در صورتی که این میزان در کارواش 
این  واسطه  به  که  است  این  ما  انتظار  می رسد.  لیتر  15تا20  به 
صرفه جویی، واحدهای صنفی تشویق شده و بهای آب مصرفی آن ها 
کاهش  را  خود  خدمات  بهای  بتوانیم  هم  ما  تا  شود  محاسبه  کمتر 

داده و مردم هم به استفاده از کارواش ترغیب شوند.
یزدی زاده تاکید می کند: وجود حوضچه های آرامش در کارواش ها 
سبب می شود آبی که به اگو برمی گردد شبه زالل باشد و گل والی و 
آلودگی های آن جدا شود در حالیکه در شست وشو در منزل این اتفاق 
دارد.  همراه  به  زیست محیطی  مشکالت  موضوع  همین  و  نمی افتد 
آب  حمل  می کند:  ابراز  غیرشرب  آب  از  استفاده  توضیح  در  وی 
غیرشرب با تانکر هزینه زیادی دارد از طرفی، چگالی باالی آن هم 
سبب ایجاد لکه در هنگام خشک کردن ماشین و آسیب به رنگ آن 
با  که  شد  مطرح  پیشنهاد  این  تسهیل  ستاد  کارگروه  در  می شود. 
توجه به حضور بیشتر کارواش ها در خیابان های اصلی و همچنین 
وجود چاه های آب در خیابان و معابر اصلی جهت آبیاری فضای سبز، 
در صورت مناسب و سبک بودن از همین آب در اختیار کارواش ها 
گذاشته شود. از دیگر مواردی که در ستاد تسهیل بیان شد، تعریف 
ارائه دهنده خدمات عمومی و احتساب تعرفه  کارواش ها به عنوان 
با  کارواش ها  آب  تعرفه  حاضر  حال  در  است،  اساس  همین  بر  آب 

عنوان مصارف غیرخانگی و در گران ترین حالت محاسبه می شود.

تاکنون اقدامی برای 
آب انجام  بازیافت 

نشده است
خلیل نظافت یزدی، عضو کمیسیون فنی اتحادیه 
اتوسرویس و کارواش های مشهد در این خصوص 
عنوان می کند: متاسفانه کشور ما دچار کم آبی بوده 
و منابع آبی آن رو به اتمام است، با این حال تاکنون 
است.  نشده  انجام  آب  بازیافت  جهت   اقدامی 
وی می افزاید: فروش ظرفیت به برخی از اصناف 
تعیین  در  کارشناسانه  نظر  اعمال  بدون  هم  آن 
مقدار آن، کار اشتباهی است. کارواشی که بیش 
از ظرفیت خود آب استفاده کند یعنی در کار خود 
را  بیشتری  ماشین  تعداد  توانسته  و  بوده  موفق 
یعنی  موضوع  این  و  کند  جذب  خود  مجموعه  در 
هر  اینکه  جای  به  آب،  مصرف  در  صرفه جویی 
کدام از این ماشین ها در منازل شسته شوند و آب 

بیشتری مصرف کنند. 
در  است،  فاضالب  دفع  موضوع  دیگر  مشکل 
انواع  روغن،  غذا،  خرده  وجود  با  خانگی  فاضالب 
جهت  آب  مصرفی  بهای  درصد   70 و...  شوینده 
این فاضالب دریافت می شود اما در کارواش ها با 
وجود حوضچه های آرامش که روغن و شن را از آب 
مصرف شده جدا می کند، باز هم باید 100درصد 
بهای آب مصرفی را به عنوان فاضالب بها بپردازیم. 
بازیافت آب به علت هزینه باال نیازمند اقدام دولتی 
الزم  مالی  توانایی  کارواش ها  خود  چراکه  است 
باید سرمایه گذاری  را ندارند. دولت  امر  این  برای 
اولیه را انجام داده و این دستگاه را تهیه کند و در 
قالب تسهیالت ارزان قیمت در اختیار کارواش ها 
قرار دهد تا آب مورد استفاده کارواش ها به چرخه 
بازگردد. در این صورت مصرف آب در کارواش ها 
به ده درصد کاهش یافته و بقیه آب مورد نیازشان 

از همین چرخه تامین می شود.

عضو کمیسیون فنی اتحادیه اتوسرویس »
و کارواش های مشهد:  بازیافت آب به علت 

هزینه باال نیازمند اقدام دولتی است چراکه خود 
کارواش ها توانایی مالی الزم برای این امر را ندارند. 
دولت باید سرمایه گذاری اولیه را انجام داده و این 

دستگاه را تهیه کند و در قالب تسهیالت ارزان 
«قیمت در اختیار کارواش ها قرار دهد

ضرورت 
نگاهی ویژه 

به اصناف
اتاق  رئیس  بنانژاد،  محمود 
رابطه  این  در  مشهد  اصناف 
اظهار می کند: واحدهای صنفی 
مجوز تجاری داشته و باید قبوض 
و  شود  محاسبه  تجاری  آن ها 
اعمال نوع دیگری از نوع مصرف، 
کسب وکارها  فعلی  شرایط  با 
هستند،  تورم  و  رکود  دچار  که 
سازگار نیست. متاسفانه سازمان 
آب و فاضالب، قبوض واحدهای 
صنفی آب بر را از حالت خدماتی 
و تجاری خارج کرده و در حالت 
»سایر مصارف« محاسبه می کند 
ضریب  و  حالت  این  نرخ  که 
و  باالست  بسیار  آن  تصاعدی 
واحدهای  بر  را  زیادی  هزینه 
از  می کند.  تحمیل  صنفی 
به  نسبت  واحدها  این  طرفی، 
و  کشاورزی  بخش های  سایر 
صنعتی مصرف آب زیادی ندارند 
که چنین تعرفه ای برای آن ها در 
نظر گرفته شود لذا این حوزه نیاز 

به نگاه ویژه تری دارد.

گزارش
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بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از 80درصد 
کوچک  واحدهای  را  کشور  تولیدی  بنگاه های  از 
اساس  برهمین  و  می دهند  تشکیل  متوسط  و 
و  صنعتی  توسعه  برای  برنامه ریزی  هرگونه  هم 
صادرات  توسعه  اشتغال زایی،  کشور،  اقتصادی 
از  پشتیبانی  و  حمایت  بدون  نوآوری،  و  غیرنفتی 

صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد شد. 
و  کوچک  صنایع  سازمان  آمار،  آخرین  براساس 
استانی  شرکت های  و  ایران  صنعتی  شهرک های 
و  شهرک   505 بودن  دارا  با  اکنون  آن  تابعه 
اقتصادی  ویژه  منطقه  سه  و  صنعتی  ناحیه   324
درحال بهره برداری، 81 شهرک و ناحیه صنعتی 
خدمات  مرکز   40 فناوری،  شهرک   6 تخصصی، 
فناوری  مجتمع  دو  کار،  و  کسب  و  فناوری 
 923 و  93هزار  نرم  افزاری،  خدمات  و  اطالعات 
 12 و  هزار   48 از  بهره برداری  و  منعقده  قرارداد 
واحد صنعتی و سه هزار و 145 واحد کارگاهی، 
را  نفر   243 و  هزار   962 مستقیم  اشتغال  زمینه 
در سراسر کشور فراهم کرده است. البته این آمار 
19میلیون   /3 آماری  جامعه  از  کوچکی  بخش 
کل  متوسط  و  کوچک  صنایع  در  شاغل  نفری 
در  نفر  24میلیون  حاضر  حال  در  است؛  کشور 
و  کوچک  صنایع  سهم  که  هستند  شاغل  کشور 

متوسط از این آمار 79درصد است.
بررسی ها نشان می دهد امروزه در اکثر کشورهای 
از   )SMEs( متوسط  و  کوچک  صنایع  جهان، 
جنبه های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه 

خدمات در حال نقش آفرینی هستند. در بسیاری 
اصلی  تامین کنندگان  صنایع،  این  کشورها  از 
در  پیشرو  و  نوآوری  و  تحول  مهد  جدید،  اشتغال 
ابداع فناوری های جدید هستند. صنایع کوچک و 
متوسط با صادرات قابل توجه خود، نقش محوری 
از  و  می کنند  ایفا  کشورها  اقتصادی  توسعه  در 
دیدگاه اینجانب رونق و گسترش صنایع کوچک و 
متوسط می تواند به توسعه صنعتی، توزیع عادالنه 
ارزش افزوده   افزایش  و  اشتغال زایی  درآمد، 
صنایع  توسعه  عبارتی  به  کند.  کمک  کشور  در 
کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده 
ایجاد  دنبال  به  دولت ها  چنانچه  این رو  از  است. 
جامعه  در  درآمد  افزایش  و  شغلی  فرصت های 
باشند باید با سیاست های حمایتی خود بر تعداد 

صنایع کوچک و متوسط بیفزایند.
عالوه براین صنایع کوچک می توانند در کمترین 
وضعیت  و  بازار  شرایط  با  را  خود  ممکن،  زمان 
در  موثری  نقش  و  دهند  تطبیق  کشور  اقتصاد 
ایجاد اشتغال فعال و مولد ایفا کنند. هزینه ایجاد 
بسیار  کوچک  و  خرد  صنایع  واحدهای  در  شغل 
در  بهره وری  و  متوسط  و  بزرگ  صنایع  از  کمتر 
وسعت  واسطه  به  است.  باالتر  معموال  صنایع  این 
این  در  شاغل  افراد  متوسط،  و  کوچک  صنایع 
وسیعی  بخش  اشتغال  زمینه  اینکه  رغم  به  حوزه 
از نیروهای کشور را فراهم می آورند اما همان طور 
با  متناسبی  و  رسا  صدای  کردیم  اشاره  آن  به  که 

وضعیت اشتغال شان ندارند.

بررسی ها نشان می دهد اصلی ترین مانع در ادامه 
تامین  حیات بنگاه های کوچک و متوسط مشکل 
گسترش  و  رشد  مالی،  شکاف  وجود  است.  مالی 
دچار  کشور  در  را  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
می شود  باعث  سازوکار  این  و  می کند  مشکل 
طی  بمانند.  باقی  بازار  در  بزرگ  بنگاه های  فقط 
سال های  سخت ترین  جزو  که  اخیر  سال های 
متوسط  و  کوچک  صنایع  بوده،  کشور  اقتصادی 
اعطایی  تسهیالت  کل  از  6درصد  از  کمتر  تنها 
نظام بانکی را دریافت کرده و درعین حال به جهت 
اقتصادی  وضعیت  و  آمریکا  تحریم های  اعمال 
آسیب های  کرونا،  بیماری  شیوع  از  پس  کشور 

فراوانی دیده اند.
مقتضی  شرایط   این  در  اقتصاد  دنیای  گزارش  به 
ایجاد  فرصت  از  بتواند  سیزدهم  دولت  که  است 
استفاده  متوسط  و  کوچک  صنایع  بخش  در  شده 
به  قوانین  برخی  در  بازنگری  و  تدوین  با  و  کرده 
رشد  شرایط  تا  کند  کمک  زیرساخت ها  توسعه 
صنایع فراهم شود؛ لذا  برای تقویت کسب  و کار های 
رشد  محرک  موتور  عنوان  به  متوسط  و  کوچک 
برخی  رفع  جهت  در  است  الزم  تولیدی  و  صنعتی 
موانع و مشکالت آنها از جمله اصالح و رفع مقررات 
کسب و کار، اهتمام و تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد. تجربه 
نیز نشان داده است زمانی که ما در صنایع کوچک 
مشترک  و  واحد  صدای  یک  قالب  در  متوسط  و 
با  به گوش مسووالن می رسانیم  را  خواسته هایمان 

پاسخ منطقی و مستدل تری مواجه می شویم.

صدای کسب وکارهای کوچک و متوسط را بشنوید 
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اتاق اصناف ایران نخستین میزبان رئیس جدید سازمان امور مالیاتی

 اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان مالیاتی با اولویت مودیان بزرگ

سعید ممبینی رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف 
ایران با داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی 

دیدار و گفت و گو کردند.
پایگاه  به  باره  این  در  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
در  امروز  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  اطالع رسانی 
سازمان  جدید  رئیس  میزبان  ایران،  اصناف  اتاق 
از  هدف  بودیم.  ایشان  معاونان  و  مالیاتی  امور 
با سیاست های مدیریت  این دیدار آشنایی بیشتر 
مالیاتی  نگرانی های  و  دغدغه ها  و  بود  ایشان 
ایشان  اطالع  به  هم  را  کشور  اصناف  جامعه 

رساندیم.
نگرانی هایی  از  یکی  کرد:  بیان  ممبینی  سعید 
که در حال حاضر برای فعاالن اقتصادی از جمله 
اصناف پیش آمده، رویکرد جدیدی است که دولت 
نسبت به مالیات دارد و این نگرانی باید به شکل 
منطقی از فعاالن صنفی دور شود تا زمینه سرمایه 
گذاری افزایش یافته و برای افراد بیشتری ایجاد 
تغییراتی  جدید،  اقدامات  از  یکی  کند.  اشتغال 
است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاده 
رسانده  اصناف  اطالع  به  پیش تر  ما  و  است  شده 
ایم اما نیاز است با همکاری سازمان امور مالیاتی 

و اتاق اصناف ایران شفاف سازی بیشتری صورت 
گیرد.

پایانه های  قانون  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
در  شفاف سازی  منظور  به  که  فروشگاهی 
از  می شود،  اجرایی  اقتصادی  فعالیت های 
سازمان امور مالیاتی خواستیم به علت عدم وجود 
زیرساخت های الزم و عدم آموزش کافی، مشاغل 
این قانون قرار گیرند  اولویت اجرای  پر درآمد در 
تشکل های  هماهنگی  با  اولویت دار  صنوفی  و 
اولویت ها،  تعیین  بنابراین  شوند.  انتخاب  صنفی 
مورد  آموزش  افزایش  و  زیرساخت  تقویت  ضمن 

توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به تورم 
پیشنهاد  رقم های  افزایش  درخواست  شده  ایجاد 
تاکید  مورد   95 ماده  اجرایی  نامه  آیین  در  شده 
ارزش  بر  مالیات  کاهنده  ضرایب  گرفت.  قرار  ما 
خصوص  در   186 ماده  مهلت  تمدید  و  افزوده 
که  کسب  پروانه  صدور  زمان  در  مالیاتی  استعالم 
پیش تر مورد موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی 
قرار گرفته و در کمیته اقتصادی ستاد ملی مبارزه 
مجدد  تاکید  مورد  نیز  رسیده  تصویب  به  کرونا  با 

با  قرار گرفت و از سازمان امور مالیاتی خواستیم 
ملی  ستاد  از  آن  اعالم  و  تصویب  بیشتری  سرعت 

مبارزه با کرونا را دنبال کنند.
در  سازی  فرهنگ  ضرورت  کرد:  بیان  ممبینی 
مورد ابالغ الکترونیک مالیات های تشخیصی نیز 
از اهم موارد مطروحه بود. مودیان صنفی چنانچه 
مودیان  سامانه  خصوص  در  را  کافی  آموزش های 
درآمدها،  ثبت  بر  عالوه  می توانند  کنند  دریافت 
برای ثبت هزینه های خود  ابزاری  به عنوان  از آن 
مالیات ستانی  صورت  این  در  و  کنند  استفاده  نیز 
بر پایه اطالعات و نزدیک شدن به عدالت مالیاتی 

خواهد بود.
طرف  از  پیامک هایی  و  اخطاریه ها  کرد:  بیان  وی 
بانک مرکزی برای افراد دارای دستگاه کارتخوان 
شده  کسبه  نگرانی  موجب  که  می شود  ارسال 
این  دولت  به  ایران  اصناف  اتاق  پیشنهاد  است. 
است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ 
اعالم  فعالیت  مجوزهای  سایر  یا  کسب  پروانه 
کند. این پیشنهاد هم مورد استقبال سازمان امور 
را  نشست  این  مجموع  در  و  گرفت  قرار  مالیاتی 

مثبت ارزیابی می کنیم.

مالیات
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پذیرش ۸0 درصدی اظهارنامه های مالیاتی 
اصناف

طی  کرد:  نشان  خاطر  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
هفتم  دور  رئیسه  هیات  فعالیت  از  که  سالی  سه 
اتاق اصناف ایران می گذرد، ضمن کمک به پیاده 
که  کردیم  تالش  مالیاتی،  سیاست های  سازی 
کمترین حاشیه برای مودیان صنفی ایجاد شود و 
بدین ترتیب اظهارنامه بیش از 80 درصد مودیان 
 97 ماده  و   100 تبصره  از  استفاده  با  صنفی 
شده  پذیرش  گذشته  سال  در  صنفی  نظام  قانون 
فرهنگ  سال ها  واسطه  به  که  این  ضمن  است. 
سازی تشکل های صنفی اعم از اتحادیه ها و اتاق 
ها، و آموزش و آگاه سازی مالیاتی شاهد هستیم 
سوی  از  مالیاتی  اظهارنامه های  ارائه  میزان  که 
مودیان صنفی طی سه سال گذشته افزایش یافته 
جریمه  مشمول  اظهارنامه  ارائه  با  ایشان  است. 
و  جرائم  بخشودگی  تخفیفات،  دیگر  از  و  نشده 
استفاده   100 ماده  اجرای  در  مالیاتی  توافقات 
کردند. ما امیدواریم با ادامه این تعامل سازنده، به 
مالیاتی  فرارهای  و  افزایش  مالیاتی  عدالت  مرور 

کاهش یابد.

حمایت از تولید با تدابیر و مشوق های 
مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفت: این نشست 
نخستین نشست رسمی بنده با مودیان مالیاتی و 
ایران  اصناف  اتاق  در  که  است  اقتصادی  فعاالن 
تعامل  دوره  این  در  ما  هدف  می شود.  برگزار 
مجموعه  ویژه  به  مالیاتی  مودیان  با  حداکثری 
و  تعاون  و  بازرگانی  اصناف،  گانه  سه  اتاق های 

سایر تشکل ها است.
که  است  این  بر  ما  باور  کرد:  بیان  منظور  داود 
مالیات را وقتی می توانیم دریافت کنیم که کسب 
از  قبل  لذا  باشد  داشته  رونق  جامعه  در  کارها  و 
این که به وصول مالیات فکر کنیم باید بدانیم که 
که  این  ضمن  چیست.  اقتصاد  در  آن  اخذ  تبعات 
دولت سیزدهم هم نگاهی حمایت محور از تولید 
با استفاده از مشوق های مختلف از جمله تدابیر و 

مشوق های مالیاتی است.
وی ادامه داد: معتقدیم که تعیین مالیات با اشراف 
عدالت  موجب  محور  داده  مالیات  یا  اطالعات  به 
مالیاتی  مودیان  از  رو  این  از  شد.  خواهد  مالیاتی 
می خواهیم با ثبت اطالعات دقیق و کامل ما را در 

اجرای این عدالت یاری کنند.
امور  سازمان  گفت:  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
مالیاتی اجرای دو قانون را در پیش دارد که برای 
رسانی  اطالع  افزایش  به  نیاز  آن  کردن  اجرایی 
افزوده  ارزش  قانون  ظرفیت های  نخست  است. 
اجرایی  دیگر  ماه  یک  از  کمتر  که  است  جدید 
قبل  قانون  با  تفاوت هایی  قانون  این  شد.  خواهد 
است  کرده  ایجاد  جدیدی  فرصت های  و  دارد 

مسیر  در  کنیم.  معرفی  جامعه  به  را  آن ها  باید  که 
که  می خواهیم  ایران  اصناف  اتاق  از  آموزش  این 
همکاری کند تا جزوات آموزشی تهیه و توزیع شود.

پایانه های  قانون  دوم،  قانون  داد:  ادامه  وی 
این  است.  مالیاتی  مودیان  سامانه  و  فروشگاهی 
اما  از چند ماه گذشته اجرایی می شد  باید  قانون 
به  نبود  فراهم  آن  زیرساخت های  که  آنجایی  از 
تاخیر افتاده است که امیدواریم هرچه سریعتر این 
بستر ها و زیرساخت های الزم ایجاد شود تا بتوانیم 

فراخوانی به مودیان بزرگ داشته باشیم.
سامانه های  در  تا  تالشیم  در  کرد:  تصریح  منظور 
مودیان  اختیار  در  مالیاتی  پرونده های  موجود، 
در  و  مطالعه  را  خود  پرونده  فرد  هر  تا  گیرند  قرار 
صورت لزوم اطالعات تکمیلی یا اعتراض خود را 

ثبت کنند.

اجحاف در حق مودیان با تغییر کد پستی
به  ادامه  در  ایران  اصناف  اتاق  رئیسه  هیات  دبیر 
کرد  اشاره  اصناف  مالیاتی  مشکالت  از  برخی 
فعاالن  جمله  از  جامعه  افراد  از  بسیاری  گفت:  و 
خود  مال  خمس  قانونی  جبر  بدون  اقتصادی 
به  کمک  پویش های  در  یا  می کنند،  پرداخت  را 
شرکت  ضعیف  اقشار  و  زلزله زدگان  سیل زدگان، 
مشمول  مالیاتی  معافیت های  از  حتی  و  کرده 
اقدامات در راستای مسئولیت اجتماعی استفاده 
نمی کنند اما در برابر پرداخت مالیات که رقمی به 

مراتب پایین تر را شامل می شود، 
گاها مقاومت هایی وجود دارد. علت آن این است 
که مودیان از نبود عدالت مالیاتی ناراضی هستند 

که این عدالت الزم است ایجاد شود.
حسین طاهرمحمدی بیان کرد: در قانون اصالح 
و  برداشتیم  را  ضریب  و  الرأس  علی  اثر  مالیات ها 
با  مغایر  دقیقا  که  شد  وضع   219 ماده  نامه  آیین 
علی  مالیات  تشخیص  و  ساالری  ممیز  با  مبارزه 
الرأس است. این یعنی دور خود چرخیدن و همه 

چیز از سر گرفته شدن که باید اصالح شود.
نبود.  مکانیزه  پستی ها  کد  گذشته  در  افزود:  وی 
سال  سه  طی  اصناف  ایرانیان  سامانه  اصالح  با 
از  آن  استعالم  و  شد  مکانیزه  پستی ها  کد  اخیر، 
پست و استعالم ثبت احوال از سازمان ثبت احوال 
انجام می شود. بعضی از افراد کد پستی هایشان 
کردند.  مراجعه  مالیاتی  ادارات  به  و  کرد  تغییر 
و  بستند  را  آن ها  پیشین  پرونده  مالیاتی  ادارات 
بودند  افرادی  این ها  کردند.  باز  جدیدی  پرونده 
و  بودند  کرده  استفاده   100 ماده  تبصره  از  که 
 12 مرتبه  یک  آن ها  تومان  هزار   200 مالیات 
میلیون تومان شد. بعد از چندین ماه سازمان امور 
مالیاتی این مشکل را رفع کرد اما اجحافی که به 
این افراد شد جبران نشد. این افراد امروز یک به 
می کنند  شکایت  اختالف  حل  هیات های  به  یک 
قرار  پذیرش  مورد  شکایتشان  که  نیست  معلوم  و 

تا سازمان  انتظار می رود  بنابراین  یا خیر.  و  گیرد 
امور مالیاتی بخشنامه ای در این باره داشته باشد.

بخشودگی جرائم، تشویق متخلف است
هیات  دبیر  و  شمیرانات  اصناف  اتاق  رئیس 
و  مشوق ها  خصوص  در  ایران  اصناف  اتاق  رئیسه 
افرادی  کرد:  تاکید  نیز  مالیاتی  بخشودگی های 
که مالیات خود را به هر دلیلی پرداخت نکرده اند، 
می گیرند  قرار  بخشودگی  مورد  سال  چند  از  بعد 
و به عبارتی بابت تاخیر در پرداخت مالیات مورد 
روش  این  که  است  مسلم  می گیرند.  قرار  تشویق 
انتظار  مالیاتی  امور  سازمان  از  و  است  نادرست 
داریم افرادی که مالیات خود را به موقع پرداخت 

کرده اند را مورد حمایت قرار دهند.

بیشتر اصناف قانونمند هستند
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق 
کرد:  بیان  نشست  این  در  نیز  اصفهان  اصناف 
است  اصناف  به  بیکار  جامعه  سرریز  که  می دانیم 
بار مالی و اجتماعی  با این میزان اشتغال زایی  و 
این  در  است.  برداشته  دولت  دوش  از  را  زیادی 
سازمان  همچون  سازمان هایی  و  دولت  از  شرایط 
به اصناف که  امور مالیاتی می خواهیم که نسبت 
اکثرا قانونمند هستند نگاه حمایتی داشته باشند.
است  این  ما  امروز  نیاز  افزود:  جهانگیری  رسول 
مالیاتی  فرارهای  از  و  ایجاد  مالیاتی  عدالت  که 

جلوگیری شود.
وی گفت: اولویت اتاق اصناف ایران، ایجاد آرامش 
در بازار است تا به مصرف کنندگان و سطح عرضه 
کمترین آسیب وارد شود و سرمایه گذاران تشویق 

به سرمایه گذاری شوند.
به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
مالیاتی  نامه های  اظهار  درصدی   80 پذیرش 
دهنده  گواهی  خود  آمار  این  گفت:  اصناف 
قانونمندی اصناف و تعامل رضایت بخش سازمان 
امور مالیاتی و مودیان صنفی است که امیدواریم 

در آینده بیشتر شود.
اتاق  رئیسه  هیات  عضو  و  صمت  وزیر  نماینده 
اصناف ایران نیز در این نشست گفت: آنچه مسلم 
توصیه  ما  و  شود  اجرا  باید  قانون  که  این  است 
مالیات  اقتصادی،  فعاالن  تمامی  که  می کنیم 
تعیین شده را در زمان مشخص پرداخت کنند که 

این روش، به توسعه اقتصادی منجر می شود.
است  الزم  مقابل  در  کرد:  بیان  درستی  ابراهیم 
افزایش  با  و  زیرساخت ها  و  قوانین  اصالح  با  تا 
اطالع رسانی و آموزش قوانین اعتماد متقابل بین 
اصناف و سازمان امور مالیاتی را افزایش داد. اگر 
خمس و زکات پرداخت می شود به این علت است 
افزایش  برای  داریم.  قبول  را  آن  درستی  ما  که 
مشارکت فعاالن اقتصادی در پرداخت مالیات هم 

باید این اعتماد بیشتر شود.

مالیات
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برگزاری جلسه مشترک روسای اتحادیه های صنفی و مدیر کل امور مالیاتی  با میزبانی اتاق اصناف مشهد

تبیین قوانین و مقررات جدید مالیاتی 
سارا محتشم

 با عنایت به بروز برخی مشکالت برای واحدهای 
صنفی و بنگاههای اقتصادی در خصوص قوانین 
در  آذرماه  ششم  شنبه  روز  صنوف،  مالیاتی 
حضور  با  آموزشی  گردهمائی  اصناف  اتاق  محل 
اتاق  رئیسه  هیئت  استان،  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اصناف مشهد و روسای اتحادیه های صنفی تحت 

پوشش برگزار گردید. 

تغییر در رویه های تشخیص مالیات در حوزه 
صنفی

خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
در جمع روسای اتحادیه های صنفی،  ضمن اشاره 
به لزوم برگزاری جلسه با حضور مسئوالن مربوطه 
خصوص  در  مالیاتی  قوانین  ابهامات  رفع  جهت 
شدن  اجرایی  به  توجه  با  داشت:  اظهار  اصناف، 
از  جلوگیری  برای  و  مالیاتی  قوانین  از  برخی 
صدمات و خساراتی که ممکن است به تبع اجرای 
این قانون برای واحدهای صنفی ایجاد شود، الزم 
امور  با حضور مسئوالن سازمان  بود که جلسه ای 
وهیئت  اتحادیه ها  روسای  برای  استان  مالیاتی 
برای  آن  تبع  به  و  صنفی  اتحادیه های  مدیره های 
تا  شود  برگزار  پوشش  تحت  صنفی  واحدهای 
ضمن رفع سواالت و ابهامات به وجود آمده اطالع 

رسانی های الزم در این زمینه انجام شود.
محمود بنانژاد مشـهدی در ادامـه افزود: می دانید 
جامـع  قانـون  تصویـب  بـا   1394 سـال  از  کـه 
و  اقتصـادی  بنگاههـای  بـرای  تکالیفـی  مالیاتـی 
تعییـن شـد،  امـور مالیاتـی  همچنیـن سـازمانهای 
کـه رویه هـای پرداخـت مالیـات در حـوزه ی صنفی 
را بـه کلـی تغییـر داده اسـت، مـا در سـالهای اخیـر 
شـاهد بودیـم، اتـاق اصنـاف ایـران بـا سـازمان امور 
قانـون  همیـن  ظرفیت هـای  از  کشـور  مالیاتـی 
اسـتفاده نمـوده و بـه توافقاتـی دسـت یافتـه اسـت 
کـه ممکـن اسـت بـاز هـم ابهاماتـی وجـود داشـته 

باشـد و مـا نتوانیـم آنهـا را رفـع نماییـم.
امکاناتی  کرد:  تصریح  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
مؤدیان،  ی  سامانه  مثل  مالیاتی  امور  سازمان  در 
 .. و.  مکانیزه  صندوقهای  فروشگاهی،  پوزهای 
صنفی  واحدهای  برای  را  تکالیفی  و  شده  ایجاد 
توسط  باید  تکالیف  این  که  نموده  مشخص 
شود،  اجرایی  پوشش  تحت  صنفی  واحدهای 
بنابراین امکان پرداخت مالیات براساس درآمد و 
هزینه است و دیگر خوداظهاری به شکل گذشته 

انجام نشده و پاسخ گوی ما نخواهد بود.
وی در پایـان سـخنان خـود بیـان داشـت: سـامانه 
ی مؤدیـان در حـال حاضـر بـرای افـرادی اسـت که 
خودشـان داوطلـب هسـتند از آن اسـتفاده نماینـد 
و از مزایـای تولیـد اظهارنامـه، ارائـه گـزارش مـاده 
169 و... بهره مند شـوند و در حال حاضر الزامی 
بـرای اسـتفاده از ایـن سـامانه عنوان نشـده اسـت.

ایجاد شفافیت و اطالعات اقتصادی در 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مودیان
مالیاتـی  امـور  رئیـس  نشسـت  ایـن  ی  ادامـه  در   
و  فروشـگاهی  پایانه هـای  قانـون  داشـت:  اظهـار 
سـامانه مودیـان یـک قانـون مترقـی و جدیـد اسـت 
کـه در ادامـه قوانیـن و مقـررات تصویـب شـده در 
پیـش  و  آنهـا  نواقـص  رفـع  بـا  و  گذشـته  سـالهای 
بینـی زیرسـاختهای الزم بـا هـدف ایجـاد شـفافیت 
اقتصـادی و ایجـاد اطالعـات اقتصـادی بـه تصویب 

اسـت. رسـیده 
ایـن راسـتا صاحبـان  افـزود: در  محمـود باغشـنی 
جهـت  می بایسـت  حقوقـی  اشـخاص  و  مشـاغل 
صدور صورتحسـاب الکترونیکـی )فاکتور ( از یکی 
از انـواع پایانه هـای فروشـگاهی سـخت افـزاری یـا 
نـرم افـزاری پیش بینـی شـده در قانون کـه قابلیت 
اتصـال بـه سـامان مودیـان و درگاههـای پرداخـت 
الکترونیکی کشور را داشته باشد استفاده نمایند.
از  یکـی  بانکـی  داد:کارتخوان هـای  ادامـه  وی 
ایـن پایانـه هاسـت کـه بـرای برخـی از مشـاغل بـه 
عنـوان پایانـه فروشـگاهی پذیرفتـه شـده اسـت. و 
و  فروشـگاهی  پایانه هـای  قانـون  اجـرای  آغـاز  بـا 
دسـتگاههای  چاپـی  رسـیدهای  مودیـان  سـامانه 
و  مالیاتـی  امـور  سـازمان  آرم  دارای  کارتخـوان 
شـماره منحصربـه فـرد مالیاتی خواهد شـد و حکم 

داشـت. خواهـد  را  الکترونیکـی  صورتحسـاب 

مالیات
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سامانه  راه اندازی  با  چنین  هم  گفت:  باغشنی 
امور  ادارت  و  مالیاتی  مودیان  ارتباط  مودیان،  
در  که  است  کارپوشه ای  طریق  از  صرفًا  مالیاتی 
مالیاتی  امور  رئیس  است.   شده  ایجاد  سامانه  آن 
یادآور شد: اجرای صحیح این قانون مزایایی برای 
مودیان مالیاتی خواهد داشت مانند: قابلیت تولید 
اظهارنامه های مالیاتی،  عدم نیاز به ارسال فهرست 
دفاتر  تحریر  به  نیاز  عدم    ،169 ماده  معامالت 
قانونی و نیز جوایز نقدی و عدم تمکین به قانون و 
قصور در اجرای آن نیز مشمول جرایمی خواهد شد.

صاحبان  نیاز  به  توجه  با  کرد:  تصریح  باغشنی 
امور  کل  اداره  قانون،  این  خصوص  در  مشاغل 
مالیاتی آمادگی الزم جهت ارایه محتوای آموزشی 
و  نیاز  حسب  آموزشی  جلسات  برگزاری  نیز  و 

درخواست اتحادیه های صنفی را دارد.

مشکالت اصناف در ثبت پوزهای بانکی
در ادامه مشاور اتاق اصناف مشهد اظهار داشت: 
از سال گذشته  تا کنون با توجه به اجرایی شدن 
پوزهای  نصب  و  فروشگاهی  پایانه های  قانون 
آن  در  و  اعالم  شغلی  گروه   15 ابتدا  فروشگاهی 
و  انجام  الزم  رسانی های  اطالع  زمانی  مقطع 
خود  فروشگاهی  پوزهای  ثبت  سمت  به  اصناف 

حرکت کردند.
ثبت  آمار  اما  افزود:  ادامه  در  کاظمی  جمال  سید 
پرونده های  وشناسایی  بود  کرده  تغییر  شده  
مشمول انجام شد در آن مقطع خیلی از واحدهای 
مالیاتی  امور  نام  ثبت  که  اولیه  مراحل  در  صنفی 
خود را انجام دادند، انتخاب  صحیح اینتا کدهای 
با  مودیان  که  شده  باعث  و  نداشتند  را  خود 

مشکالتی مواجه شوند.
برای  اصناف  که  رویکرد  این  با  شد:  یادآور  وی   

دو  باید  پوزخود  دستگاه  شناسه های  دریافت 
مرحله کار انجام می دادند، درابتدا مشکل اولیه، 
بانکها بودند که اطالعی از این موضوع نداشتند، 
به مرور زمان سامانه ای طراحی شد که پس از ثبت 
اطالعات اصناف، همزمان شناسه ها گرفته شده 
و در سامانه ی امور مالیاتی ثبت می شد تا پوز در 
با  ما  زمانی  مقطع  این  در  شود،  فعال  مقطع  این 

چالش های جدی روبه رو شدیم. 
بود  پیامکهایی  از آن دو مرحله  بعد  کاظمی گفت: 
که از ابتدای سالجاری برای اصناف ارسال شد در 
صنفی  واحدهای  برای  مالیاتی  پرونده  اول  مورد 
باز شد و مربوط به دستگاههای  اتومات  به صورت 
پوزی بود که کدپستی دستگاه با کد پستی موجود 
از  این  داشت،   مغایرت  مالیاتی  امور  ی  سامانه  در 
این موضوع نشأت می گرفت که بسیاری از اصناف 
اطالعات  بود  ممکن  خودشان  بانکی  حساب  در 
محل سکونت را به جای واحد صنفی داده باشند، 
این تفاوت در کدپستی باعث شده بود که با پرونده 
ی مالیاتی مغایرت ایجاد شده ضمن اینکه اطالعات 
پرونده های  و  شده  گرفته  مرکزی  بانک  توسط 
اصالح  از  بعد  البته  و  شده  باز  جدید  مالیاتی 
پرونده های  مشکل  اتومات  صورت  به  کدپستی 

ایجاد شده رفع و مشکالت آن برطرف شد. 

تغییر رویکرد رسیدگی پرونده های مالیاتی 
مودیان  

مدیرکل سازمان امور اقتصاد و دارایی استان در 
 31 مصوب  اصالحیه  در  کرد:  اظهار  نشست  این 
مرداد ماه سال 1394 قانون مالیاتهای مستقیم،  
پس  باید  تغییر  این  است.  کرده  تغییر   97 ماده 
سال  عملکرد  از  که  می شد  اجرایی  سال  سه  از 
1398 با تهیه و ابالغ آئین نامه های اجرایی الزم 

توسط سازمان امور مالیاتی به اجرا گذاشته شد. 
مدبرنیا در ادامه افزود: مهم ترین بخش این اصالح 
تغییر رویکرد رسیدگی پرونده های مالیاتی مودیان 
تعیین  برای  الراس  علی  روش  حذف  با  که  است. 
درآمد مشمول مالیات، رسیدگی به اقالم ابرازی 
مودیان  توسط  شده  ارایه  مالیاتی  اظهارنامه  در 
تعیین  جهت  آنها  مدارک  و  اسناد  به  توجه  با  را 
است. نموده  جایگزین  مالیات  مشمول  درآمد 
وی یادآور شد: بنابراین مودیان مالیاتی می بایست 
مالیاتی  اظهارنامه های  تکمیل  در  را  دقت  نهایت 
را  اظهارنامه  قسمت های  کلیه  و  باشند  داشته 
مدارک  و  اسناد  به  متکی  و  واقعیت  بر  مبتنی 
مامورین  درخواست  هنگام  در  و  نمایند  تکمیل 

مالیاتی آن اسناد و مدارک را ارائه نمایند. 
استان   دارایی  و  اقتصاد  امور  سازمان  مدیرکل 
مامورین  که  صورتی  در  اساس  این  بر  کفت: 
مالیاتی مغایرت و ایرادی در اظهارنامه و اسناد و 
پایگاههای  در  آنها  مغایر  اطالعاتی  نیز  و  مدارک 
به  مکلف  نیاورند،  دست  به  سازمان  اطالعاتی 

تایید اظهارنامه مودیان هستند.
که  صورتی  در  چنین  هم  داشت:  بیان  نیا  مدبر   
واقعیت  بر  منطبق  و  صحیح  مودیان  اظهارنامه 
طرح  ریسک  درآزمون های  و  باشد  شده  تکمیل 
شو،د  برخوردار  پائین  ریسک  از  مالیاتی  جامع 
احتمال قطعی سازی آن توسط سازمان به صورت 

سیستماتیک وجود دارد. 
تکمیل  نحوه  اهمیت  موضوع  این  افزود: 
اظهارنامه های مالیاتی را افزایش داده است و در 
این خصوص باید آموزش های الزم به کلیه اصناف 
گردد.  ارائه  اصناف  اتاق  و  اتحادیه ها  توسط 
آمادگی  راستا  این  در  هم  مالیاتی  امور  کل  اداره 

همکاری و مساعدت را دارد.

مالیات
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سورتینگ، نقش و تأثیر آن بر رونق کسب وکارها 
در ایجاد اشتغال

گردآورنده: سارا محتشم

فروش  و  خرید  در  آنها  فعالیت  حوزه  که  افرادی 
با  فراوان  احتمال  به  است،  کشاورزی  محصوالت 
افراد عادی  کلمه سورتینگ آشنایی دارند. حتی 
نیز شاید در هنگام خرید برنج، بر روی کیسه های 
کرده  مشاهده  را  شده  سورت  برنج  عبارت  آن 

باشند.
به  را  جداسازی  عملیات  سورتینگ،  دستگاه 
این  می دهد،  انجام  اتوماتیک  کامال  صورت 
اساس  بر  را  جداسازی  فرآیند  می تواند  دستگاه 
آن  به  اپراتور  توسط  که  مشخصی  پارامترهای 
داده می شود، انجام دهد. در حال حاضر عملیات 
صورتی  به  همچنان  موارد  برخی  در  سورتینگ 
وجه  هیچ  به  که  میگیرد  صورت  دستی  و  سنتی 
توجیه اقتصادی ندارد؛ زیرا سرعت انجام عملیات 
این  مخصوص  دستگاه های  وسیله  به  سورتینگ 
صورت  به  سورتینگ  انجام  برابر  چندین  تا  کار، 
سنتی است و با یک محاسبه ساده در مورد هزینه 
طور  به  موضوع  این  شده،  صرف  زمان  و  کارگر 

کامل مشخص می شود.

چرا  که  است  این  باره  این  در  اصلی  پرسش   
محصوالت  ویژه  به  محصوالت،  سورتینگ 
این  در  فعال  کارهای  و  کسب  برای  کشاورزی 
از  شماره  این  در  امروز  ما  دارد،  اهمیت  زمینه 
ماهنامه به نقل از اقتصاد آنالین قصد داریم  شما 
و  کسب  بر  آن  تاثیرات  و  سورتینگ  دستگاه  با  را 

کار ها آشنا نماییم.

سورتینگ چیست؟ 
می شود  اطالق  دهی  سامان  فرآیند  به  سورتینگ 
بندی  بسته  و  بندی  دسته  متفاوت  معنای  دو  و 
بسته  می دانید  که  همانطور  می شود.  شامل  را 
صورتی  در  است؛  دهی  سامان  معنای  به  بندی 
با  مواد  بندی  گروه  معنای  به  بندی  دسته  که 
بنابراین  است.   مشترک  ویژگی های  سری  یک 
به درجه بندی و  سورتینگ محصوالت کشاورزی 
و رنگ  به شکل، اندازه  با توجه  جداسازی میوه ها 

گفته می شود.
که  است  انگلیسی  کلمه  یک  اصل  در  سورتینگ 
یا  جداسازی  معنای  به   sort کلمه  از  برگرفته 
بر  می تواند  سازی  مرتب  میباشد.  سازی  مرتب 
این  گیرد.  صورت  متفاوت  پارامترهای  اساس 

محصول  با  محصول  هر  برای  می تواند  پارامترها 
دیگر متفاوت باشد ولی به طور کلی این پارامترها 
 .. و.  رنگ  ظاهری،  شکل  وزن، اندازه،  شامل 
بسیار  عملیات  یک  سورتینگ  عملیات  می شوند. 
که  می شود  شناخته  بندی  بسته  از  پیش  مهم 

می تواند ارزش افزوده ای به محصول شما بدهد.
قصد  که  افرادی  خواسته های  مهمترین  از  یکی   
مرغ،  گوشت،  مانند  غذایی  محصول  یک  خرید 
سالم  محصولی  خرید  دارند،   .. و.  میوه  برنج، 
سورتینگ  عملیات  با  شما  است.  یکدست  و 
دست  به  رسیدن  از  پیش  را  محصوالت  می توانید 
یا  ناخالصی ها  و  کنید  سازی  مرتب  مشتری، 
جدا  محصوالت  دیگر  از  را  ناسالم  محصوالت 
عالقه  افراد  که  است  داده  نشان  تجربه  نمایید. 
عیب  گونه  هیچ  بدون  و  سالم  محصوالت  دارند، 
خریداری  بیشتر  وجه  پرداخت  با  حتی  را  ایراد  و 

نمایند.
مردم  بین  در  غلط  باور  یک  گذشته  در  البته 
محصوالت  قیمت  تفاوت  که  بود  کرده  پیدا  رواج 
سورتینگ و بسته بندی شده با محصوالت فله ای، 
تنها در بسته بندی آن است اما امروزه مردم متوجه 
این قضیه شده اند که محصوالت بسته بندی شده 

سورتینگ
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به مراتب کیفیت باالتری دارند و می توانند از این 
محصوالت به طور کامل استفاده نمایند به طوری 
ناخالصی  مقداری  همواره  فله ای  محصوالت  که 

در آن وجود دارد.
دو  به  سورتینگ  فرآیند  که  است  ذکر  به  الزم 

صورت انجام می پذیرد:
انسانی  نیروی  که  است  صورت  این  به  اول  روش 
می گیرد.  عهده  به  را  محصول  جداسازی  وظیفه 
در این روش به دلیل خطای انسانی ممکن است 
شخص  دید  از  میوه  نواقص  و  عیوب  از  تعدادی 
دستگاه  توسط  که  دوم  روش  در  اما  بماند.  پنهان 
می گیرد،  صورت  لیزر  و  قرمز  مادون  کمک  به  و 
امکان خطا بسیار کمتر بوده و در نتیجه محصولی 
دست  به  را  اول  روش  به  نسبت  باالتر  کیفیت  با 

مشتری می رساند.
از طرفی دیگر نیز دستگاه سورتینگ باعث تسریع 
فرآیند بسته بندی و دسته بندی می شود و از این 

رو در صنعت میوه نقش مهمی را ایفا می کند.

 تاریخچه سورتینگ در ایران
ورود  تاریخچه  با  ارتباط  در  که  است  گفتنی 
دسترس  در  دقیقی  تاریخ  ایران  به  سورتینگ 
اخیر،  دهه  در  علم  پیشرفت  با  اما  نیست. 
دستگاه های سورتینگ نیز وارد بازار شده و امکان 
را  کشاورزی  محصوالت  منظم  عرضه  و  توزیع 

فراهم ساخته است.
هنوز  گرفته،  شکل  پیشرفت های  وجود  با  البته 
را  سورتینگ  دستگاه  خرید  افراد  از  تعدادی 
بندی های  بسته  به  و  دانسته  ضروری  غیر  امری 
البته  می کنند.  اکتفا  نشده  بندی  دسته  و  فله ای 
با  افراد  که  کرد  انکار  را  واقعیت  این  نمی توان 
قرار گرفتن  بندی های غیر اصولی، فرصت  بسته 
در بین رقبای خارجی را از دست داده و در نتیجه 
می کنند.  تبدیل  ضایعات  به  را  خود  محصوالت 
با گذشت زمان، استقبال  انتظار می رود  بنابراین 
افراد به خرید دستگاه های سورتینگ افزایش یابد.

انواع دستگاه های سورتینگ:
دستگاه سورتینگ به اقتضاء محصوالت کشاورزی 
کدام  هر  که  دارند  مختلفی  انواع  غذایی،  و 
خاصی  محصول  جداسازی  و  سورتینگ  میتوانند 
را انجام دهند. مشهورترین و کاربردی ترین انواع 

دستگاه سورتینگ عبارتند از:
ماشین سورتینگ نوری یا سورتر لیزری ●

آجیل  و  حبوبات  دانه های  برای  دستگاه  نوع  این 
که  پیشرفته،  تصویر  الگوریتم  است.  مناسب تر 
می تواند الگوریتم خاص را با توجه به مواد مختلف 
براساس  این معیارها می تواند  مرتب سازی کند. 
دوربین های  باشد.  آنها  و اندازه  شکل  رنگ، 
دستگاه ها،  نوع  این  در  شده  تعبیه  رنگی  تمام 
سپس  و  می شوند  تبدیل  تصویر  سیگنال های  به 

تصویر  پردازش  سیستم  یک  به  را  سیگنالها 
اختصاصی منتقل می کنند CCD سیستم بینایی 
میلیمتر   0.01 وضوح  با  دوربین های  طریق  از  را 
نقص های  و  رنگی  تفاوت های  می توانند  که  مربع 
ظریف را با موفقیت شناسایی کنند. پیکسل ها با 
دانه  هر  به  مربوط  جزئیات  می توانند  باال  کیفیت 
را تشخیص داده و آنها را از یکدیگر تفکیک کنند. 
که  است  دستگاهی  سورتر  کالر  یا  لیزری  سورتر 
گندم  و  برنج  مثل  ساده تر  دانه های  برای  معموال 
استفاده می شود. کالر سورتر برای مغز پسته هم 
روش  دقیق ترین  و  بهترین  ولی  می شود  استفاده 
استفاده از سورتر مغز پسته به صورت هوشمند و 
با هوش مصنوعی است که میزان خرابی و هزینه 

را به حداقل ممکن می رساند. 
ماشین سورتینگ تسمه ای ●

نقاله  تسمه های  وجود  با  سورت  دستگاه  نوع  این 
اقالم  از  زیادی  حجم  شده اند.  متصل  یکدیگر  به 
می شوند.  سورت  و  کرده  عبور  تسمه  طرف  دو  از 
متوسط  و  کوچک  در اندازه های  مواد  سورتینگ 
از  می توانند  تخریب  قابل  و  شکننده  محصوالت  و 
این نوع ماشین سورت استفاده کنند. تسمه های 
ابعاد  به  تنظیم  قابل  دستگاه  نوع  این  در  موجود 
سورت  ماشین  هستند.  مختلف  و اندازه های 
افقی  تسمه  و  ضربدری  صورت  دو  به  تسمه ای 
موجود است که هرکدام کارایی و اهداف مشخص 

خود را دارند. 
 ماشین های سورتینگ تلفیقی ●

این نوع ماشین سورت صرفا برای تلفیق مواد تک 
دانه های  انتخاب  و  مختلف  بخش های  از  خطی 
سالم قرار گرفته برروی پالت است. قابلیت تنظیم 
دستگاه و بررسی محصوالت از جنبه های مختلف 
سورتینگ  دستگاه  نوع  این  ویژگی های  ازجمله 

است. 
 حس گر های ماشین سورتینگ ●

حس گرها معموال در ماشین سورت نوری و برای 
طبقه بندی نوری و ضبط تصاویر اشیاء بکار برده 
می شوند. تا به این ترتیب دستگاه تشخیص دهد 
شوند.  رد  باید  یا  و  هستند  قبول  مورد  دانه ها  که 
لیزر  از  استفاده  با  و  دوربین  بوسیله  سازی  مرتب 
باعث  ماده  نوع  هر  با  متناسب  موج های  طول  با 
می شود که دوربین ها و سنسورهای لیزر به وضوح 
تفاوت میان اجسام موجود در دستگاه را تشخیص 
بنفش  ماوراء  اشعه  از  استفاده  با  سپس  و  داده 
نقص های کوچک و جزئی را نیز کشف کرده و آنها 

را از سایر مواد جدا سازند. 
خاکستری  سایه های  که  رنگ  تک  دوربین های 
از سفید تشیخص می دهند و می توانند هنگام  را 
دهند.  تشخیص  را  ناقص  محصوالت  سورت، 
رنگی  دوربین های  با  دستگاه های  همچنین 
تشخیص  به  قادر  باال  رنگ  وضوح  و  پیچیده 
ظریف  نواقص  بهتر  تشخیص  و  رنگ  میلیون ها 

سورت  ماشین  هستند.  محصوالت  در  موجود 
نوری همچنین دارای یک نرم افزار هوشمند است 
تشخیص  را  نقص  محل  و  شکل  رنگ، اندازه،  که 
به  حتی  سورت  دستگاه های  از  برخی  می دهد. 
را  معیوب  محصوالت  که  می دهد  اجازه  کاربران 
براساس سطح معایب دسته بندی و درجه بندی 
کنند. برای مثال دستگاه سورتر پسته قادر است 
انواع پسته مانند پسته دربسته یا پسته پوست دار 

را از پسته مرغوب جدا کند. 
اطالعات  داشتن  سورتینگ  تجهیزات  انتخاب 
کار  است  ممکن  سورتینگ  جزئیات  درباره 
کار  و  کسب  صاحبان  اغلب  اما  باشد  دشواری 
اطالعات  کسب  به  ملزم  مرتبط  تجارت های  و 
آنها  کارایی  و  سورت  ماشین  انواع  با  دررابطه 
مناسبترین  و  گزینه  بهترین  نحو  این  به  تا  هستند 

دستگاه را تهیه و مورد استفاده قرار دهند. 

دستگاه سورتینگ برنج 
سورتینگ،  دستگاه  انواع  معروف ترین  از  یکی 
دستگاه سورتینگ برنج است. جداسازی دانه های 
برنج در دستگاه سورتینگ برنج معموال بر اساس 
شکل ظاهری آن مانند رنگ، اندازه و دانه شکسته 
به  شده  جداسازی  دانه های  و  میشود  انجام  شده 
طور کامال یکدست و یک شکل، آماده بسته بندی 

قرار می گیرند.
دارد.  نیز  دیگر  بزرگ  مزیت  یک  برنج  سورتینگ 
جداسازی  با  شما  که  است  این  آن  بزرگ  مزیت 
دانه های  یکدست،  و  هم اندازه  برنج  دانه های 
و  داشت  خواهید  اختیار  در  نیز  را  شده  شکسته 
فروش  به  جداگانه  صورت  به  را  آنها  می توانید 
مصارف  در  شده  شکسته  دانه های  این  برسانید. 
حتی  و  زرد  شله  برنج،  شیر  پخت  همانند  دیگری 

در تهیه برخی شیرینی ها کاربرد دارند.

دستگاه سورتینگ مرکبات 
دستگاه  سورتینگ،  دستگاه  دیگر  پرکاربرد  نوع 
سورتینگ مرکبات است. دستگاه های سورتینگ 
پرتقال،  همچون  مرکباتی  می توانند  مرکبات 
حتی  و  رنگ  اساس اندازه،  بر  را  نارنگی  و  لیمو 
یک  تا  نمایند  جداسازی  معیوب  نمونه های 
محصول کامال یکدست و سالم به دست مشتری 

برسد.
یک  مرکبات،  سورتینگ  پیشرفته تر  دستگاه های 
تجهیز  هم  آن  که  دارند  بفردی  منحصر  ویژگی 
عملیات  آغاز  از  پیش  شو  و  شست  قسمت  به 
و  گرد  و  ِگل  بدون  محصوالت  تا  است  سورتینگ 
غبار، جداسازی شوند و پس از آن به قسمت بسته 

بندی هدایت گردند.

دستگاه سورتینگ مرغ 
دستگاه  از  دیگری  نوع  مرغ،  سورتینگ  دستگاه 

سورتینگ
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سورتینگ  برای  آن  از  معموال  که  است  سورتینگ 
این  در  کار  روش  میشود.  استفاده  ماهی  و  مرغ 
دستگاه بدین صورت است که مرغ و ماهی در این 
دستگاه ها معموال بر اساس اندازه و وزن جدا شده 
و برای بسته بندی در اندازه ها و وزن های مختلف 

مهیا می شوند.

دستگاه سورتینگ حبوبات 
سورتینگ،  دستگاه های  محبوب ترین  از  یکی 
دستگاه سورتینگ حبوبات است. برداشت حبوبات 
ناخالصی هایی  با  محصول  این  تا  میشود  سبب 
سورتینگ  دستگاه  و  شود  همراه  سنگ  همچون 
دقت  باالترین  با  را  ناخالصی ها  این  میتواند 
بسته  حبوبات  از  خانواده ها  معموال  دهد.  انجام 
ناخالصی ها  از  سازی  پاک  فرآیند  که  شده  بندی 
موضوع  این  که  میکنند  استفاده  گذرانده اند،  را 

میتواند اهمیت باالی این دستگاه را نشان دهد.
شده  گفته  دستگاه های  البته 
دستگاه های  از  بخشی  تنها 
می روند  شمار  به  سورتینگ 
مانند  دیگری  دستگاه های  و 
مرغ،  تخم  سورتینگ  دستگاه 
سیب  سورتینگ  دستگاه 
سورتینگ  دستگاه  زمینی، 
وجود   .. و.  خشکبار  و  آجیل 
میتوانند  یک  هر  که  دارند 
مورد  مرتبط،  بخش های  در 

استفاده قرار گیرند.

خرید دستگاه سورتینگ با 
کیفیت

با توجه به نقش باالی سورتینگ 
خرید  کشور،  میوه  صنعت  در 
اهمیت  از  نیز  کیفیت  با  دستگاه 
این  از  است.  برخوردار  باالیی 

دستگاه  الزم  و  مهم  ویژگی های  با  باید  کاربران  رو 
این  از  یکی  باشند.  داشته  آشنایی  سورتینگ 
به  است.  دستگاه  بدنه  جنس  کلیدی،  ویژگی های 
جنس  از  آن ها  بدنه  که  ماشین هایی  مثال  عنوان 
تمام استیل بوده، خاصیت ضدزنگ داشته و طول 

عمر باالیی دارند.

ضرورت استفاده از ماشین های سورت
مرحله  از  پیش  بخصوص  سورتینگ  فرآیند 
باعث  که  چرا  دارد.  بسیاری  اهمیت  انبارداری 
ماشین  از  استفاده  می شود.  پروسه  این  سهولت 
مواد  و  مصرفی  کاالهای  در  بخصوص  سورت، 
و  ضایعات  از  زیادی  حد  تا  فسادپذیر  غذایی 
انبار  یک  می کند.  جلوگیری  غذایی  مواد  تلفات 
یا مرکز تحقیق به خوبی سورت شده. اگر سیستم 
باشید  داشته  اختیار  در  پیشرفته ای  سازی  مرتب 

سریع تر و راحت تر می توانید موجودی انبار را تهیه 
این  به  نیازی  کنید.  سازی  ذخیره  را  آن  و  کرده 
بازاریابی  امکان  ترتیب  این  به  یادآوری نیست که 
و دستیابی به مشتریان نیز بسیار راحت تر خواهد 
دست  به  و  مقصد  به  بار  حمل  همچنین  بود. 

مشتریان نیز بسیار سریع تر صورت می گیرد. 

اهمیت سورتینگ در ایران
میوه،  سورتینگ  دستگاه  گیری  کار  به  با 
با کیفیت مطلوب و یکسان  محصوالت کشاورزی 
به دست مشتری می رسد که این امر باعث رضایت 
می شود.  فروش  افزایش  نتیجه  در  و  مشتریان 
شرکت های  در  ماشین ها  این  وجود  بنابراین 
بتوانند  تا  است  ضروری  کارخانه ها  و  تولیدی 
اختیار  در  باال  کیفیت  با  را  خود  محصوالت 

مشتریان قرار دهند.
میوه های  سازی  جدا  امکان  دستگاه  این  خرید 
بندی  بسته  و  سالم  و  خراب 
را  مختلف  در اندازه های  آن ها 
می کند.  فراهم  کاربران  برای 
سورتینگ  نیز  دیگر  طرفی  از 
صادرات  سهولت  باعث  میوه، 
خارجی  کشورهای  به  آن 
کیفیت  با  محصولی  و  شده 
خارجی  کشورهای  به  را  باال 
امر  همین  که  می کند  عرضه 
بیشتر  هرچه  جذب  باعث 
محصوالت  مصرف  به  مشتریان 
می شود. ایران  کشاورزی 

سورت  به  مربوط  ماشین های 
به نوع میوه متفاوت  میوه بسته 
دستگاه  مثال  عنوان  به  است. 
سورتینگ پرتقال تنها مربوط به 
جداسازی و بسته بندی پرتقال 
دیگر  میوه های  برای  و  است 
بررسی  از  پس  باید  متقاضیان  لذا  ندارد.  کاربرد 
با  و  نیاز خود  به  بازار، بسته  نمونه های موجود در 
توجه به قیمت دستگاه های سورت بندی، ماشین 

مورد نیاز خود را خریداری کنند.
کاربران پس از خرید دستگاه سورتینگ می توانند 
به صورت اینترنتی برای کسب و کار خود بازاریابی 

کرده و محصوالت خود را به فروش برسانند. 

تاثیر سورتینگ محصوالت در کسب و کار ها
خرید های  مردم،  از  عظیمی  قشر  حاضر  حال  در 
انجام  بزرگ  و  زنجیره ای  فروشگاه های  از  را  خود 
افراد  این  که  است  شده  سبب  اتفاق  این  میدهند. 
مرغ،  گوشت،  از  اعم  خود  نیاز  مورد  محصوالت 
به صورت  را   .. و.  ماهی، تخم مرغ، میوه، خشکبار 
نمایند.  خریداری  شده  بندی  بسته  و  سورت 
مشکالت مالی و اقتصادی موجود در جامعه سبب 

آقایان  قدم  هم  و  همراه  نیز  بانوان  که  است  شده 
خرید  برای  را  کمی  زمان  و  باشند  کار  به  مشغول 
تا  است  شده  موجب  اتفاق  این  دهند.  اختصاص 
افراد سعی کنند محصوالت خود را به صورت بسته 
بندی شده بخرند و دیگر زمانی را صرف تمیز کردن 
و پاک کردن گوشت، مرغ، سبزیجات و میوه نکنند.
به  کم  کم  الکترونیک،  تجارت  توسعه  با  همچنین 
صورت  به  خرید ها  تمام  تا  رفت  خواهیم  سمتی 
تلفنی یا اینترنتی خواهد بود. در این صورت تنها 
استقبال  مورد  بازار  این  در  می توانند  محصوالتی 
قرار گیرند که به صورت بسته بندی شده و بدون 
وجود  صورت  در  زیرا  باشند؛  مشکلی  گونه  هیچ 
کوچکترین مشکل، مشتری اعتماد خود را نسبت 

به آن محصول از دست خواهد داد.
نکته قابل ذکر دیگر در مورد محصوالت سورتینگ 
ارز به داخل کشور  شده، افزایش صادرات و ورود 
است. شاید همگی این جمله را شنیده باشیم که 
دارند  باالیی  کیفیت  ایرانی  محصوالت  می گویند 
جمله  این  هستیم.  ضعیف  بندی  بسته  در  ما  ولی 
تبدیل به یک کلیشه شده است ولی به طور کامل 
سورتینگ  زمینه  در  ما  نادرست  ذهنیت  به  اشاره 
است  شده  سبب  نکته  همین  دارد.  بندی  بسته  و 
زعفران،  جمله  از  ایرانی  العاده  فوق  محصوالت  تا 
بازار های  در  نتوانند   .. و.  مرکبات  خرما،  پسته، 
جهانی به دلیل عدم بسته بندی درست و مناسب 
به فروش چندانی دست پیدا نمایند در صورتی که 
بسیاری از کشور ها با خرید فله ای این محصوالت 
بندی،  بسته  و  سورتینگ  فرآیند  انجام  و  ایران  از 
جهانی  بازارهای  در  خود  نام  با  را  محصوالت  این 
جیب  به  کالنی  سودهای  و  می رسانند  فروش  به 
می زنند. شما با استفاده از دستگاه های سورتینگ 
با  را  خود  محصوالت  می توانید  بندی،  بسته  و 
قرار  خارجی  مشتریان  اختیار  در  مناسب  ظاهری 
داده تا سبب افزایش ورود ارز به داخل کشور شویم.

نکات ذکر شده اهمیت سورتینگ در حوزه صنایع 
غذایی و کشاورزی را به طور کامل نشان می دهد 
و توجه به همین نکات می تواند سبب رشد کسب 
بازار های  در  هم  حوزه،  این  در  فعال  کارهای  و 

داخلی و هم در بازار های بین المللی شود.

 تأثیر سورتینگ در کیفیت بسته بندی 
محصوالت کشاورزی

بهتر  انتخاب  به  کمک  بر  عالوه  سورتینگ  امر 
از میوه ها  مشتریان، باعث کاهش ضایعات ناشی 
در حین حمل و نقل شده است؛ زیرا با بسته بندی 
به صورت سورتینگ، وزن میوه ها به طور متعادل 
در جعبه پخش شده و از له شدن، ترک خوردگی 
و فشار بیش از حد به میوه ها در حین حمل و نقل 
جلوگیری می شود. بنابراین کاربران می توانند با 
و  کیفیت  با  محصولی  سورتینگ،  دستگاه  خرید 

بسته بندی مناسب را به بازار عرضه کنند.

این ماشین ها »
در شرکت های 

تولیدی و 
کارخانه ها ضروری 

است تا بتوانند 
محصوالت خود 

را با کیفیت باال در 
اختیار مشتریان 

«قرار دهند
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رضا الهامیان

مدیر حقوقی اتاق اصناف مشهد

تبانی یکی از جرایمی است که حق مالکیت افراد 
بر اموالشان را مورد تعرض قرار داده و از این بابت 

مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.   

ارکان جرم تبانی برای بردن مال غیر                                                                                                                               
تبانی،   با  غیر  مال  بردن  مورد  در  قانونی:  رکن 
اشخاصی  مجازات  قانون   ” عنوان  تحت  قانونی 
که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند” در سال 
این  آن   1 ماده  در  که  است  شده  تصویب   1307
جرم اینگونه مقرر شده است: ”  هر گاه اشخاصی 
با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق 
این  نمایند  دعوی  اقامه  همدیگر  بر  است  غیر  به 
برای  متقلبانه  وسایل  تشبث  به  جزء  آن ها  اقدام 
بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون 
محسوب  است  شده  پیش  بینی  عمومی  مجازات 
محکوم  ماده  مزبوره  در  مندرجه  مجازات  به  و 
خواهند شد.”                                                                                 

که  است  ترتیب  این  به  جرم  این  وقوع  واقع  در 
مال  بردن  برای  که  کنند  تبانی  یکدیگر  با  نفر  دو 
البته  کنند.  دعوا  طرح  هم  علیه  سومی  شخص 
غیر،   مال  بردن  برای  تبانی  جرم  مصادیق  از  یکی 

این  در  است.  ثالث  شخص  توسط  دعوا  اقامه 
وارد  ثالث  شخص  عنوان  به  اشخاصی  شرایط 
که  حکمی  به  ثالث  عنوان  به  یا  می شوند  دعوا 
دادگاه درباره مال متعلق به دیگری صادر نموده،  
این  است  ممکن  این  بر  عالوه  می کنند.  اعتراض 
دعوا  اقامه  حکمی  به  محکوم  به  نسبت  اشخاص 
یکی  با  قبلی  تبانی  با  را  اعمال  این  تمام  و  کنند 
کردن  ضایع  یا  مال  بردن  برای  دعوا  طرفین  از 
 A حق طرف دیگر دعوا انجام دهند. مثال شخص
حین  و  است  کرده  اقامه   B شخص  علیه  دعوایی 
به   A شخص  با  قبلی  تبانی  با   C شخص  رسیدگی 
بردن  و  حق  تضییع  منظور  به  ثالث  شخص  عنوان 
مال شخص B وارد دعوا شده است. در این صورت 
بارز  مثال  می شوند.  محسوب  کالهبردار   C و    A
داشتن  دست  در  با  اشخاص  برخی  ورود  در  آن 
صورت  وی  اموال  توقیف  و  شخصی  از  چکی 
دعوا  یک  که  است  قرار  این  از  داستان  می گیرد.  
وی  و  می شود  مطرح  شخصی  علیه  دادگاهی  در 
تبانی،   با  علیه  محکوم  ادامه  در  می گردد  محکوم 
صادر  ثالثی  شخص  وجه  در  تاریخی  به  را  چکی 
می نماید تا وی برگشت زده و اموال او را توقیف و 
سپس به فروش رساند در این بین محکوٌم له اصلی 
باقی نمی ماند لذا  هیچ مالی برای وصول طلبش 
شخص محکوٌم علیه در حکم کالهبردار و شخص 
ثالث،  کالهبردار محسوب گردیده و عالوه بر تأدیه 

محکوم  نیز  کالهبردار  مجازات  به  وارده  خسارت 
می شوند.  

رکن مادی: رکن مادی جرم تبانی برای بردن مال 
برای  تبانی  عنوان  تحت  عملی  هر  می تواند  غیر 
صاحب  عنوان  به  دعوا  اقامه  و  دیگری  مال  بردن 
دعوا یا به عنوان شخص ثالث باشد مثل اعتراض 

به دعوا به عنوان ثالث با قصد بردن مال دیگری.
و  قصد  را  جرم  این  معنوی  رکن  معنوی:   رکن 
تبانی  راستایی  چه  در  اینکه  به  مرتکب  آگاهی 
که  باشد  داشته  را  این  قصد  و  می دهد  صورت  را 
یا  ببرد  را  دیگری  مال  جرم،  مادی  رکن  انجام  با 

حقوق او را تضییع نماید.

مجازات جرم تبانی برای بردن مال غیر
اثبات  غیر  مال  برای  تبانی  جرم  که  صورتی  در 
محکوم  کالهبرداری  مجازات  به  مجرمان  شود 
می شوند. در ماده 1 قانون گفته شده اشاره شده 
قانون   238 ماده  طبق  مجازات  اعمال  که  است 
مجازات عمومی تعیین می شود اما با نسخ قانون 
ماده  در  کالهبرداری  مجازات  عمومی،  مجازات 
1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشا 
رد  بر  عالوه  که  است  شده  وضع  کالهبرداری  و 
اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا هفت سال 
و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده 

است می باشد.

تبانی برای بردن مال غیر

حقوقی
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اخبار

امیری محتشم

به  اشاره  با  مشهد  اصناف  ونظارت  بازرسی  مدیر 
و  اتحادیه ها  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری 
در  آنها  زیرمجموعه  صنفی  اعضاء  برای  آن  تبع  به 
داشت:  اظهار  تجارت  جامع  ی  سامانه  خصوص 
این سامانه در حوزه ی صنفی با رویکرد نظارت و 
رصد کاال از مبدا تولید و یا واردات کاال تا مصرف 
بر  نظارت  همچون  خدماتی  اصناف  به  کننده 
ارائه  را  و اساسی  اولویت دار  توزیع کاالهای  روند 
همچون  کاال   قلم   100 تقریبی  طور  به  و  داده 
خارجی،  شکر  خارجی،  برنج  خوراکی،  روغن 
فوالد،  سیمان،  مرغ،  خانگی،  لوازم  موتور،  روغن 
را  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  خودرو،  الستیک 

شامل می شود.
به  توجه  با  همچنین  افزود:  ادامه  در  دلداری  امیر 
ارتباط دادن سامانه های ایرانیان اصناف با جامع 
تجارت، فعالیت کلیه ی اصنافی که  دارای مجوز 
رؤیت  قابل  سامانه  در  می باشند،  صنفی  فعالیت 
بوده ضمن این که تا کنون ثبت نام هر یک از آنها 
در سامانه جامع تجارت، باعث جلوگیری از تخلف 
سوء استفاده از کد نقش  جهت فروش غیرقانونی 

کاال شده است. 

ثبت  از  پس  نقش  کد  دریافت  توضیح  در  دلداری 
کدنقش  گفت:  تجارت  جامع  ی  سامانه  در  نام 
اختصاصی پس از ثبت نام در سامانه دریافت شده 
که فرد می تواند کارپوشه ی خود را بررسی نموده 
قرار  سودجویان  احتمالی  استفاده  سوء  مورد  تا 
به  اقدام  دیگر  افراد  ملی  کد  با  برخی  زیرا  نگیرد 
موجب  که  می نمایند  خود  درخواستی  موارد  ثبت 

ایجاد مشکالتی می شود.
ابتدای آذرماه سال جاری تعداد  تا  وی بیان کرد: 
بالغ  واحدهای فعال صنفی مشهد در این سامانه 
این  از  که  است  شده  گزارش  مورد  هزار   10 بر 
تعداد 577 مورد توزیع گوشت مرغ، 2 هزار مورد 
توزیع لوازم آرایشی و بهداشتی، 120 مورد تولید 
و توزیع سیمان، 218 مورد توزیع لوازم خانگی و 
7 هزار، 600 مورد توزیع مواد غذایی شامل شکر، 

برنج، روغن و. ..  می باشد.
به  توجه  با  گفت:  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
ایجاد سامانه جامع تجارت روند هوشمند سازی و 
تغییر نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی تولیدی 
و توزیعی در بازرسی و نظارت در حال جایگزینی و 
بهینه سازی است که می توان در آینده ای نزدیک 
شیوه های  به  نظارت  سنتی  بافت  تغییر  شاهد 

هوشمند سامانه ای بود.
سامانه  این  مزایای  از  کرد:  خاطرنشان  دلداری 
صحیح  توزیع  بر  دقیق  نظارت  و  رصد  شفافیت 
و  کننده  مصرف  تا  محصول  تولید  مبدأ  از  کاال 

بررسی میزان موجودی کاالهای اساسی در کلیه 
شرکتهای  کارخانجات،  گمرک،  از  اعم  انبارها  ی 
می باشد  فروش  عمده  صنفی  واحدهای  و  پخش 
و  غیرقانونی  واسطه های  حذف  گفت  می توان  که 
دالل های شبکه ی توزیع را به دنبال داشته است، 
ضمن اینکه تخلفات عرضه خارج از شبکه و قاچاق 
گیری  چشم  کاهش  غیرقانونی  صورت  به  کاال 

داشته است.
آموزشی  جلسات  برگزاری  به  اشاره  ضمن  وی 
توجیهی جهت روسای اتحادیه های صنفی مرتبط 
تحت  صنفی  واحدهای  و  نمایندگان  و  موضوع  با 
استفاده  لزوم  و  آشنایی  راستای  در  آنها  پوشش 
اصناف  اتاق  کرد:  تصریح  تجارت  جامع  سامانه  از 
صنفی  اتحادیه های  به  نامه ای  ابالغ  ضمن  مشهد 
ی  سامانه  در  صنفی  واحدهای  نام  ثبت  لزوم  بر 
پروانه کسب و دریافت  جامع تجارت جهت صدور 
خدمات صنفی اتاق و اتحادیه ها تاکید نموده است. 
راستای  در  افزود:  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
با  مشترکی  گشتهای  نظر  مورد  طرح  اجرای 
ضمن  شد،  انجام  ذیربط   صنفی  اتحادیه های 
بروز  صورت  در  مذکور  طرح  مشمولین  که  این 
جامع  ی  سامانه  خصوص  در  مشکل  هرگونه 
تجارت می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 
31730126 تماس حاصل نموده و یا به صورت 
حوزه  اصناف  نظارت  و  بازرسی  واحد  به  حضوری 

ی تنظیم بازار مراجعه نمایند.

نظارت و رصد کاال از مبدأ تولید 
تا مصرف کننده همراه با سامانه 

جامع تجارت

مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان خراسان رضوی:
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 دغدغه نانوایی های مشهد 
برای سوخت زمستانه

میترا عبداللهی

افت  زمستان  رسیدن  فرا  با 
آن  قطعی  بعضا  یا  گاز  فشار 
را  مشهد  نانوایی های  برخی 
این  از  می کند،  مشکل  دچار 
در  مشهد  نانوایان  اتحادیه  رو 
رایزنی  با  بتواند  تا  است  تالش 
فرآورده های  پخش  شرکت  با 
نفتی بتواند سوخت جایگزین را 

در زمستان تامین نماید.
نانوایان  صنف  اتحادیه  رییس 

دلیل  به  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  این  در  مشهد 
احتمال افت فشار یا قطعی گاز در برخی مناطق 
شهر  این  در  نانوایی   600 صاحبان  مشهد، 
اعالم  زمستان  فصل  در  شدن  سوز  دوگانه  برای 
پخش  شرکت  به  آنها  اسامی  و  کرده اند  آمادگی 

فرآورده های نفتی استان اعالم شده است.
سهمیه  یا  واحدها  این  افزود:  کشتگر  مصطفی 
آنها  صاحبان  یا  داشتند  گاز  مصرف  از  باالیی 
تقاضا  اعالم  شدن  سوز  دوگانه  برای  داوطلبانه 
در  شده  تمهیدات اندیشیده  طبق  اما  کرده اند 
غیرعامل،  پدافند  به  مربوط  موضوعات  قالب 
برای  فشار  افت  یا  گاز  قطعی  درصد  یک  احتمال 
در  مصرف  افزایش  دلیل  به  مشهد  نقاط  برخی 
گاز  مدیریت  رو  این  از  دارد  وجود  سرد  روزهای 
دستور  در  صنفی  واحدهای  برخی  برای  مصرفی 

کار قرار گرفته است.
خصوص  در  مشهد  نانوایان  صنف  اتحادیه  رییس 
تجهیزات دوگانه سوزی نانوایی ها در مشهد گفت: 
به  نسبت  نانوایی  واحدهای  برخی  قبل  سال   12
که  بودند  کرده  آمادگی  اعالم  شدن  سوز  دوگانه 
مخزن نفت برای آنها جانمایی شد اما در طول این 
سالها استفاده از آن به ندرت انجام گرفته و عمدتا 
هیچ  تقریبا  اینک  هم  لذا  است  شده  خارج  رده  از 
یک از واحدهای نانوایی برای استفاده از سوخت 

دوم به لحاظ تجهیزاتی آماده نیستند.
کشتگر افزود: در صورت دوگانه سوز شدن برخی 
سوی  از  آنها  برای  مایع  گاز  نانوایی،  واحدهای  از 
تایید  مورد  که  موضوع  این  متصدی  شرکتهای 
باشند،  استان  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت 

تامین می شود.
نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیرعامل 
خراسان رضوی نیز در این باره گفت: این شرکت 

نانوایی های  مایع  سوخت  تامین  آمادگی 
متقاضی سوخت دوم را برای زمستان آنها دارد.

در  مشکلی  هیچ  افزود:  اصغری  اصغر  علی 
تامین گاز مایع نانوایی ها در زمستان به عنوان 
سوخت دوم نیست اما باید زیرساختهای الزم و 
نانوایان  اتحادیه  از سوی  بینی های کامل  پیش 
سوخت  بتوان  تا  گیرد  انجام  زمینه  این  در 

نانوایی ها را در زمستان فراهم کرد.
بخش  در  مشهد  نانوایان  صنف  اتحادیه  رییس 
رسیدگی  مساله  به  خود  صحبتهای  از  دیگری 
نان  نرخ  اصالح  از  پس  نانوایان  تخلفات  به 
و  تاکنون  امسال  تابستان  از  بیان کرد:  و  اشاره 
پایش  مرحله  دو  انجام  نان،  نرخ  اصالح  از  بعد 
کار  دستور  در  نظارتی  مراکز  توسط  نانوایی ها 
نانوایی   900 نخست  مرحله  در  که  گرفت  قرار 
توسط اتحادیه پایش شد و 260 واحد متخلف 
عدم  فروشی،  کم  گرانفروشی،  مرتکب  که 
شده  دیگر  تخلفات  و  بهداشتی  موارد  رعایت 

بودند توسط اتحادیه شناسایی شدند.
است  بار  نخستین  این  داشت:  اظهار  کشتگر 
تخلفات  پایش  برای  راسا  نانوایان  اتحادیه  که 
راستا  این  در  و  می شود  عمل  وارد  واحدها 
مرحله دوم پایش از 2 هفته قبل آغاز شده است 
در  و  است  شده  پایش  تاکنون  واحد   200 که 
این مرحله افزون بر شناسایی و معرفی نانوایان 
متخلف، کاسبان یا نانوایان امین نیز شناسایی 

و معرفی می شوند.
در  نانوایی  واحد   500 و  هزار   2 از  افزود:  وی 
کسب  پروانه  واحد   400 و  هزار   2 شهر  این 
صادر  الزم  اخطار  نیز  باقی  برای  و  دارند  معتبر 

شده است و به زودی تعیین تکلیف می شوند.

دوگانه گرانی 
و شور خرید 

در یلدای آبی 
مشهد

میترا عبداللهی

سایه  در  یلدا  باستانی  آیین  که  سال   2 از  پس 
شدن  آبی  با  بود،  باخته  رنگ  کرونا  وحشت 
به ویژه  رضوی  خراسان  کرونایی  شرایط 
مردم  شوق  و  شور  امسال  مشهد،  کالنشهر 
برای خرید اقالم ویژه این شب فزونی یافته، اما 
از  خروج  به  اصناف  امیدواری  و  گرانی  دوگانه 
کسادی بازار، شرایط متفاوتی را رقم زده است.
رضوی  خراسان  پزشکی  امور  دست اندرکاران 
وضعیت استان به ویژه مشهد را به لحاظ شیوع 
کرونا آبی اعالم کرده اند که نویدبخش برگزاری 
شب یلدایی پرشور توسط مردم و بازگشت رونق 
به بازار است، اما تورم و گرانی آجیل و خشکبار، 
این  پرتقاضای  کاالهای  دیگر  و  غذا  گل،  میوه، 
حتی  و  درآمد  کم  اقشار  یلدایی  سفره  شب، 
دهکهای متوسط را تازده و کوچکتر کرده است 
و آنان سعی دارند خرید کمتری داشته باشند، 
هر  به  را  خود  یلدای  سفره  سال   2 از  پس  اما 

طریق ممکن بچینند.
نسبت  یلدا  شب  پرتقاضای  اقالم  از  یک  هیچ 
و  است  نداشته  قیمت  کاهش  گذشته  سال  به 
تا   2 آجیل،  کیلوگرم   2 تا  یک  هزینه  سرجمع 
سه کیلوگرم میوه، یک کیلو شیرینی و یک پرس 
پنج  حدود  به  معمولی  خانواده  یک  برای  غذا 
خوشبینانه ترین  در  که  می رسد  ریال  میلیون 
حالت برای یک خانواده با درآمد ماهانه حدود 
صنوف  اغلب  اما  است،  زیاد  ریال  میلیون   50
به  امیدشان  بازار،  کسادی  ماه ها  از  بعد  هم 
با  می کنند  سعی  و  است  یلدا  شب  بازار  رونق 

سود کمتر، فروش بیشتری داشته باشند.
خبرنگار ما با نگاهی به این وضعیت ویژه، برای 
کاالهای  قیمت  شرایط  و  بازار  دقیق تر  بررسی 
روسای  با  گو  و  گفت  به  یلدا  شب  پرتقاضای 
در  را  آنها  نظر  و  پرداخته  مختلف  اتحادیه های 
مورد قیمت ها و میزان استقبال مردم از فروش 
شده  جویا  سال  شب  بلندترین  آستانه  در  کاال 

است.
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 عمدتا مردم برای شب یلدا 
آجیل و خشکبار شیرین خریداری می کنند

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار 
مشهد، که اقالم بازار آن جزو پرطرفدارترین مواد 
سفره شب یلدای مشهدی ها است، گفت: با توجه 
دیرین  مناسبت های  از  یکی  یلدا  شب  اینکه  به 
برای  اقالم  مهمترین  از  یکی  و  است  ایران  مردم 
از  گذران این شب، آجیل و خشکبار است، مردم 
آجیل  کار  و  کسب  و  می کنند  استقبال  آن  خرید 

فروشان کساد نمی ماند. 
 2 در  کرد:  خاطرنشان  ممقانی  ارزانی  علیرضا 
بازار در سایه کرونا کم رونق شده بود،  سال قبل 
داشت  کاهشی  روند  نیز  خشکبار  و  آجیل  فروش 
و  همگانی  واکسیناسیون  در  جدیت  از  بعد  اما 
تغییر شرایط کرونایی در کشور از جمله خراسان 
رضوی و شهر مشهد، فروش آجیل و خشکبار نیز 

در شب یلدای امسال جانی تازه گرفته است.
وی بیان کرد: پارسال به دلیل خشکسالی، تولید 
 40 تا   30 بین  خشکبار  و  آجیل  مختلف  اقالم 
درصد در کشور کاهش یافت که این امر بر قیمت 
آنها نیز اثرگذار بود اما از آنجا که در ابتدای فصل 
برداشت محصوالت خشکبار قرار داریم، خشکبار 
در  مشکلی  و  می شود  یافت  بازار  در  فراوانی  به 

بازار آن وجود ندارد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار 
و  آجیل  یلدا  شب  برای  مردم  عمدتا  گفت:  مشهد 
اینک  هم  که  می کنند  خریداری  شیرین  خشکبار 

شیرین  خشکبار  و  آجیل  کیلوگرم  هر  قیمت 
)متشکل از بادام و پسته خام، خرما، توت خشک، 
در  آن  کیفیت  به  بسته   ).. و.  خشک  انجیر  مویز، 
تا  بازار مشهد بین یک میلیون و 500 هزار ریال 

سه میلیون و 500 هزار ریال به فروش می رسد.
ارزانی ممقانی، قیمت هر کیلوگرم آجیل شور در 
بازار مشهد را هم بین یک میلیون و 800 تا چهار 
البته  کرد:  بیان  و  ذکر  ریال  هزار   200 و  میلیون 
قیمت هر کیلوگرم آجیل، بسته به انتخاب مشتری 
از نظر چیدمان اقالم و کیفیت آن، متفاوت خواهد 

بود.
وی اظهار داشت: آجیل و خشکبار هم محصوالتی 
ارز،  نرخ  از  متاثر  و  است  وارداتی  هم  و  صادراتی 
این راستا امسال  تغییر می یابد، در  نیز  آن  قیمت 
قیمت انواع اقالم آجیل و خشکبار با توجه به تغییر 
یافته  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  ارز  قیمت 

است.
ارزانی در خصوص استقبال امسال مردم از خرید 
آجیل و خشکبار شب یلدا در مشهد گفت: تاکنون 
از  و  شده  بازار  در  اقالم  این  از  مناسبی  استقبال 
آجیل  العاده  فوق  فروش  صنفی  واحد   25 امروز 
با قیمت مناسب در سطح شهر آغاز  را  و خشکبار 
مسووالن  تاکید  مبنای  بر  است  قرار  که  کرده اند 
رضوی  خراسان  سطح  در  العاده  فوق  فروشهای 

گسترش یابد.

حداقل قیمت یک کیلو 
شیرینی ۶۰ هزار تومان

اما  است  یلدایی  پرمصرف  اقالم  از  یکی  شیرینی، 
بسیار گران است و شاید دیگر نتوان آن را در سفره 
نظر  به  گرفت،  سراغ  خانواده ها  از  برخی  یلدای 
متناسب  جاری  سال  در  شیرینی  قیمت  می رسد 
شکالت  و  شکر  مرغ،  تخم  لبنیات،  قیمت  تغییر  با 
به  وقت  هیچ  و  داشته  افزایشی  به  رو  روند  روغن  و 
شیرینی  خرید  نیز  میزان  همان  به  نرسیده،  تعادل 
اتحادیه  رییس  است.  داشته  کاهش  مردم  توسط 
صنف شیرینی سازان و شیرینی فروشان مشهد نیز 
و قیمت های  این صنف  باره گفت: نرخنامه  این  در 
مصوب آن مربوط به سال گذشته است و نرخ انواع 
قیمتی  تغییر  امسال  یلدای  شب  برای  شیرینی 
از  افزود: مردم بیشتر  نداشته است. محمد فرزانی 
خرید شیرینی تر و تازه در شب یلدا استقبال می کنند 
و هم اینک حداقل قیمت هر کیلوگرم شیرینی تر در 
بازار مشهد 600 هزار ریال است، با این حال به نظر 
می رسد مردم در شب یلدا رغبت چندانی به خرید 
شیرینی در شب یلدای امسال نداشته باشند.  وی 
با بیان اینکه امسال صنف شیرینی سازان و شیرینی 
فروشان مشهد فروش فوق العاده ای برای شیرینی 
نخواهند داشت، گفت: از یکسو بازار به دلیل کاهش 
توان اقتصادی مردم کساد و سنگین است و از سوی 
دیگر هزینه های تولید شیرینی افزایش قابل توجهی 
یافته است، شیرینی فروشان نیز چون امکان ذخیره 
و یا نگهداری شیرینی را برای درازمدت ندارند، به 
حداقل سود خود قناعت می کنند تا محصولشان به 

فروش برسد.

اخبار
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 چلوکباب؛ غذای مطلوب مشهدی ها 
در شب یلدا 

یلدا  شب  چلوکباب  از  هیچکس  تردید  بی 
برای  مالی  بضاعت  که  خانواده هایی  نمی گذرد، 
سفارش دادن به رستوران برای خرید غذای شب 
اولویت قرار می دهند  یلدا دارند، چلوکباب را در 
اما این غذا هم نسبت به پارسال گران شده است.

رییس اتحادیه صنف رستوران داران مشهد گفت: 
غذای  سه  از  یلدا  شب  در  شهر  این  مردم  معموال 
"چلوماهیچه"  و  "پلوماهی"  کوبیده"،  "چلوکباب 
استقبال بیشتری دارند که قیمت آنها بسته به نوع 

کیفیت شان متفاوت است.
بیشتر  "چلوکباب"  اینکه  بیان  با  امیریان  حسن 
مورد تقاضای اقشار مناطق برخوردار در شب یلدا 
است، افزود: نرخ غذا در رستوران های مشهد سه 
مصرف  حقوق  از  حمایت  انجمن  توسط  قبل  ماه 
طبق  اتحادیه  این  و  است  شده  ابالغ  کنندگان 
قیمت گذاری  به  نسبت  راسا  نمی تواند  قانون 

غذاها اقدام کند.
رییس اتحادیه صنف رستوران داران مشهد گفت: 
اگر قیمت گذاری انواع غذا به اتحادیه واگذار شود 
که نرخها را تعیین و به تایید اتاق اصناف برساند، 
روند  قیمتها  و  شده  ایجاد  صنوف  بین  رقابت 
به  نرخها  که  شرایطی  در  زیرا  می یابد،  کاهشی 
باالی شهر  نیز در  باشد، قیمتها  صورت دستوری 
و پایین شهر یکسان است و نمی توان روی کاهش 

قیمت حساب کرد.
قیمت  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 

دو  به  یلدا  شب  در  مردم  تقاضای  مورد  غذاهای 
مختلف  کیفیت  با  رستوران  دو  در  قیمتی  سطح 
اشاره کرد و گفت: در رستورانهای سه ستاره، هر 
ماهی  گرم   300 وزن  به  آال  قزل  چلوماهی  پرس 
یک  قیمت  به  ایرانی  برنج  گرم   350 و  شده  تمیز 
چلوکباب  پرس  هر  ریال،  هزار   100 و  میلیون 
کوبیده شامل دو سیخ 160 گرمی کباب همراه با 
350 گرم برنج ایرانی به قیمت 680 هزار ریال، 
هر پرس چلوماهیچه به وزن 550 گرم ماهیچه و 
 50 به قیمت 2 میلیون و  ایرانی  برنج  350 گرم 

هزار ریال عرضه می شود.
امیریان بیان کرد: در رستورانهای چهارستاره، هر 
ماهی  گرم   300 وزن  به  آال  قزل  چلوماهی  پرس 
یک  قیمت  به  ایرانی  برنج  گرم   350 و  شده  تمیز 
چلوکباب  پرس  هر  ریال،  هزار   250 و  میلیون 
کوبیده شامل دو سیخ 160 گرمی کباب همراه با 
350 گرم برنج ایرانی به قیمت 820 هزار ریال، 
هر پرس چلوماهیچه به وزن 550 گرم ماهیچه و 
350 گرم برنج ایرانی به قیمت 2 میلیون و 200 

هزار ریال عرضه می شود.
رییس اتحادیه صنف رستوران داران مشهد گفت: 
به قیمت هر پرس از غذاهای مزبور در رستورانها 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد   9 قانون  براساس 
و  دریافت  مشتریان  از  که  می شود  اضافه  نیز 
توسط واحد صنفی به اداره امور مالیاتی پرداخت 

می شود.

یک کیلو میوه یلدایی 
بین ۷ تا ۲۲۰ هزار تومان

میوه های پرطرفدار شب یلدا هم اغلب گران است، 
اما مردم کم بضاعت تر سعی می کنند میوه های کم 
کیفیت تر را برای شب یلدا خریداری کنند، آنچنان 
تره  و  میوه  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس  که 
توجه  با  داشت:  اظهار  خصوص  این  در  مشهد  بار 
به کاهش توان اقتصادی مردم، خرید شب یلدا در 
مناطق کم برخوردار شهر عمدتا بر میوه های درجه 2 
تا سه یا بعضا ضایعاتی دور می زند و اغلب میوه های 
تازه و درجه یک در مناطق برخوردار شهر به فروش 
می رسد. حسین مصدق افزود: معموال مردم در 2 
شب آخر آذرماه )29 و 30 آذر( خرید میوه شب یلدا 
را انجام می دهند و برای قضاوت در خصوص میزان 
امسال  است،  دیر  یلدا  شب  میوه  از  مردم  استقبال 
هیچ کمبودی در زمینه تامین میوه های مورد عالقه 
مردم برای شب یلدا وجود ندارد و انواع هندوانه، انار، 
پرتقال، سیب و نارنگی در بازار مشهد به فراوانی در 
دسترس است. وی به قیمت میوه های مورد تقاضای 
اینک هر  بیان کرد: هم  و  یلدا اشاره  مردم در شب 
کیلوگرم هندوانه به قیمت 70 تا 115 هزار ریال، 
انار 200 تا 400 هزار ریال، پرتقال شمال 120 تا 
200 هزار ریال، پرتقال جنوب 200 تا 400 هزار 
ریال، سیب 130 تا 320 هزار ریال، نارنگی 120 
تا 300 هزار ریال، موز پاکستانی 200 تا 230 هزار 
ریال، موز آمریکای التین 270 تا 350 هزار ریال، 
آناناس یک میلیون و 500 هزار ریال تا 2 میلیون 
و 200 هزار ریال در سطح خرده فروشی مشهد به 

فروش می رسد.

اخبار
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فروش فوق العاده راهکار 
مسووالن برای کنترل بازار یلدا

اقشار  همه  دسترسی  و  فروشی  گران  از  جلوگیری  برای  مسووالن 
واحدهای  مناسب،  قیمت  با  شب  این  پرمصرف  کاالهای  به  مردم 
صنفی منتخب در هر اتحادیه را ملزم به فروش فوق العاده کرده اند 

که خوشبختانه از آن استقبال خوبی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: به 
از افزایش قیمتها، فروش  منظور کنترل بازار شب یلدا و جلوگیری 
فوق العاده کاالهای پرمصرف این شب نظیر میوه و آجیل و خشکبار، 

برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شده است.
مرتضی اشرفی افزود: به منظور کنترل قیمتها در شب یلدا و رسیدن 
العاده  فوق  فروش  کننده،  مصرف  دست  به  مناسب  قیمت  با  کاال 
روستابازارهای  و  مشهد  منتخب  صنوف  در  خشکبار  و  آجیل  میوه، 

استان از 25 آذرماه آغاز شده است.
انجام شده و  برنامه ریزی های  به  با عنایت  وی ادامه داد: این طرح 
صنف  اتحادیه های  عامل  مدیران  با  آمده  عمل  به  هماهنگی های 
خرده  صنف  اتحادیه  و  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  مشهد،  بارفروشان 
مشهد،  شهرداری  میادین  سازمان  مشهد،  بار  تره  و  میوه  فروشان 
آنها در  از مدیران  سازمان تعاون روستایی استان و دعوت جداگانه 
توسط  آمده  عمل  به  توافقات  و  غذایی  امنیت  قرارگاه  نشست های 
ذی  اجرایی  دستگاه  عنوان  به  استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان 

مدخل اجرا شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: در 
شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  و  میادین  سازمان  راستا  این 
یلدا را در مناطق مختلف  مشهد 9 مرکز فروش ویژه کاالهای شب 
نماز،  بلوار  اول دی ماه فعال کرده که در  تا  آذرماه  از 25  این شهر 
استقرار  پیروزی  بلوار  و  سجادیه  بلوار  فردوسی،  میدان  الهیه،  بلوار 

دارند.
محل  در  نیز  استان  روستایی  تعاون  سازمان  افزود:  اشرفی 
 54 و  کاال  مستقیم  عرضه  مرکز  چهار  مشهد  شهر  روستابازارهای 
روستابازار در سایر شهرستان های خراسان رضوی ایجاد کرده است. 
وی ادامه داد: به مناسبت شب یلدا فروش فوق العاده میوه با تخفیف 
ویژه توسط 40 واحد صنفی منتخب با همکاری اتحادیه صنف خرده 
فروشان میوه و تره بار مشهد زیر نظر بازرسان اتحادیه مربوطه، اتاق 
اصناف و سازمان جهاد کشاورزی استان از 25 آذرماه آغاز شده که 

تا اول دی ماه ادامه خواهد یافت.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: به همین مناسبت 40 واحد 
صنفی منتخب در مشهد با همکاری اتحادیه صنف آجیل و خشکبار 
العاده  فوق  فروش  مربوطه،  اتحادیه  بازرسان  نظارت  زیر  استان 
آجیل و خشکبار را با تخفیف ویژه در بازه زمانی 25 آذر تا اول دیماه 

برعهده گرفته اند.

 تشدید نظارت 
بر بازار یلدا 

با افزایش تقاضا برای کاالهای پرمصرف شب یلدا، 
را  خود  نظارتی  طرحهای  نیز  نظارتی  نهادهای 
تشدید کرده اند. مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف 
کاالهای  بر  نظارت  تشدید  طرح  گفت:  مشهد 
قالب  در  کالنشهر  این  در  یلدا  شب  پرتقاضای 
 20 از  حکومتی  تعزیرات  با  مشترک  گشت های 
آذرماه بر صنوف آجیل فروشی، شیرینی فروشی، 
آغاز  داران  رستوران  و  فروشی  گل  فروشی،  میوه 
اتاق  بازرسان  افزود:  دلداری  امیر  است.  شده 
اصناف روزانه 2 تا سه گشت مشترک با همراهی 
عوامل تعزیزات حکومتی در شهر در 2 نوبت صبح 
و عصر انجام می دهند که این طرح تا سوم دیماه 

ادامه خواهد داشت.
به  مشهد  شهر  مناسب  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
وضعیت  حال  این  با  گفت:  کرونا  شیوع  لحاظ 
کنونی شکننده بوده و امکان تغییر شرایط وجود 
دارد، لذا صاحبان صنوف و شهروندان باید نسبت 
و  خرید  هنگام  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به 
فروش جدیت داشته و از حضور در دورهمی های 
بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر  کنند.  پرهیز  شلوغ 
اصناف مشهد گفت: از 20 آذرماه تاکنون 6 هزار 
نظارت  مشترک  گشت های  توسط  بازرسی  مورد 
و  است  گرفته  انجام  مشهد  بازار  در  یلدا  شب  بر 
از شهروندان تقاضا می شود تخلفات را به سامانه 

124 یا شماره 31730 اطالع دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز از 
تشکیل 61 پرونده تعزیراتی در جریان اجرای طرح 
نظارتی یلدا در مشهد خبر داد و گفت: در جریان 
اجرای این طرح تا امروز 58 پرونده در حوزه کاال 
و خدمات و سه پرونده در حوزه بهداشتی تشکیل 
به  توجه  با  افزود:  مدنی  سیدمرتضی  است.  شده  
مصرف   سوی  از  تقاضا  افزایش  و  یلدا  فرارسیدن 
شیرینی،  و  خشکبار  میوه،  خرید  برای  کنندگان 
طرح نظارتی یلدا از 20 آذرماه آغاز شده که تا اول 
از  فقره   21 داشت:  اظهار  وی  دارد.  ادامه  دیماه 
پرونده های تشکیل شده منجر به صدور رای شده 
است،  ریال  میلیون   256 نیز  محکومیت  میزان  و 
این  و  است  بررسی  دست  در  نیز  پرونده ها  باقی 

طرح با جدیت ادامه دارد.

 ُرز یلدایی
کمیاب و گران

خرید گل در شب یلدا در شرایط 
کاالهای  جزو  تقریبا  کنونی 
لوکس شده است و مردم کمتر 
به خرید آن در شب یلدا اقبالی 
هم  باز  اما  می دهند  نشان 
عده ای از خرید آن در بلندترین 
شب سال فروگذار نکرده و آن را 

حتی گران می خرند.
صنف  اتحادیه  رییس 
دفع  سموم  و  گل  فروشندگان 
به  باره  این  در  نیز  مشهد  آفات 
استقبال  گفت:  ما  خبرنگار 
یلدا  شب  در  مردم  عمده 
معطوف به خرید گل "رز" است 
زمستان  شرایط  دلیل  به  که 
هزینه های  قیمت  افزایش  و 
تولید، قیمت انواع گل از جمله 
رز در آستانه شب یلدا نسبت به 
سال گذشته 50 درصد افزایش 

یافته است.
عموما  افزود:  علیان  محمود 
کاهش  زمستان  در  گل  تولید 
برای  تقاضا  افزایش  و  می یابد 
مانند  مناسبتهایی  در  آن 
کاهش  مقابل  در  یلدا  شب 
افزایش  را  آن  قیمت  عرضه، 
در  گل  میزان  تقریبا  می دهد، 
کاهش  امسال  زمستانی  بازار 
قبل  سال  به  نسبت  محسوسی 

داشته است.
وی بیان کرد: برخی گلها مانند 
تمام  در  داودی  یا  میخک  رز، 
آنچه  اما  می کنند  رشد  سال 
زمستان  فصل  در  را  آن  قیمت 
هزینه های  می دهد،  افزایش 
جانبی از جمله سوخت، سموم، 

کود و غیره است.

اخبار
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نمایندگان سه قوه در شورای گفت وگوی خراسان رضوی اعالم کردند

حمایت تمام قد از تولید
ضرورت افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت وگو

شورای  مصوبات  اجرایی  ضمانت  افزایش  برای  پیگیری  لزوم 
غالمحسین  که  بود  موضوعی  شورا،  این  جایگاه  ارتقاء  و  گفت وگو 
آن  بر  نشست  این  در  مشهد  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  شافعی، 
در  چنانچه  شورا  مصوبات  گذشته  »در  گفت:  شافعی  کرد.  تاکید 
سطح ملی نیاز به تایید داشت، باید به هیات دولت ارجاع می شد و 
این ساختار نیز موظف بود تا ظرف یک ماه، در خصوص آن بررسی و 
تصمیم گیری کند؛ اما آنچه اکنون مطرح است و امیدواریم به تصویب 
و  آیین نامه ها  بخشنامه ها،  با  مرتبط  مسائل  در  که  است  این  برسد، 
شیوه نامه ها، مصوبه شورای گفت وگو به امضای وزیر اقتصاد برسد 
و دیگر نیازی به ارجاع مصوبه نزد هیات دولت نباشد. در استان ها 
امضای  به  مصوبه  اینکه  از  بعد  شود،  تایید  موضوعی  چنین  اگر  نیز 
استاندار رسید، نیازمند ارجاع به نهاد دیگری نخواهد داشت و این 
اتفاق، باعث تحول عظیمی در کارآیی شورا و حل مشکالت فعاالن 

اقتصادی خواهد شد.

ایجاد قرارگاهی برای حمایت از تولید 
در  اقتصادی  موانع  رفع  و  تولید  از  حمایت  برای  قرارگاهی  ایجاد 
استاندار  نظری،  یعقوب علی  که  بود  موضوعی  هم  رضوی  خراسان 
خراسان رضوی در سخنانش به آن اشاره کرد. او ماموریت قرارگاه 
را »چاره جویی برای مشکالت اساسی این خطه با حداکثر ظرفیت 
مسیر  از  ملی  مراجع  در  موضوعات  پیگیری  توامان  و  موجود 
گفتگوی  شورای  کنار  در  مذکور  ساختار  گفت:  و  خواند  رایزنی ها« 

زهرا صفدری

اعالم حمایت استاندار و رئیس کل دادگستری خراسان 
رضوی از بخش تولید و فعاالن اقتصادی و تاکید برای 
بخش  روی  پیش  موانع  حل  و  کارشناسی  در  جدیت 
خصوصی را شاید بتوان مهمترین نتیجه هشتاد و پنجمین 
بخش خصوصی  و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست 
اولین  با  مصادف  که  نشستی  دانست.  رضوی  خراسان 
و  جدید  استاندار  قامت  در  نظری  یعقوب علی  حضور 

رئیس این شورا بود.
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی در این جلسه شورا به 
بیان چالش های اقتصادی و گره های موجود در روندها 
و رویه های قانونی و انتظارات خود از سه قوه پرداختند 
و استانداری، رئیس کل دادگستری و نایب رئیس مجمع 
نمایندگان خراسان رضوی هم بر لزوم رفع مشکالت و 
تالش مجدانه نهاد متبوع خود در این راستا تاکید کردند.

اخبار
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موضوعات  چنان که  کرد.  خواهد  عمل  خصوصی  بخش  و  دولت 
نیازمند  که  مواردی  و  شده  بررسی  شورا  این  صحن  و  دبیرخانه  در 
ارجاع  قرارگاه  به  هستند،  باالتر  مراجع  در  گره گشایی  و  رسیدگی 

می شوند.
اجرای  زمینه  در  که  داد  دستگاه هایی  به  هم  اولتیماتومی  نظری 
این  کرد:  تصریح  او  کنند.  عمل  ضعیف  گفت وگو  شورای  مصوبات 
کدام  که  کرد  خواهد  مشخص  خود،  دیگر  ماموریت  در  قرارگاه 
نیز مجدانه  و چه مراجعی  بوده  راکد  و  دستگاه ها در استان منفعل 

مشکالت را پیگیری و چاره جویی کرده اند؟
که  مساله ای  و  مشکل  هیچ  کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  استاندار 
در شورای گفت وگو مطرح می شود، نباید بدون راه حل و رسیدگی 
بخش  مدد  به  خطه  این  در  متولی  نهادهای  یا  شود.  رها  نشده، 
آن ها  برای  و  هستند  مشکالت  به  رسیدگی  به  قادر  آن  خصوصی 
راه حل درون استانی دارند یا موضوع باید در مرکز و در چهارچوب 
رایزنی با نهادهای فرادستی پیگیری شود. قرارگاه مذکور همچنین، 
دستگاه های اجرایی را وادار به استفاده از اختیاراتشان خواهد کرد.
نطری با گالیه از نگاه خودتحریمی در برخی از مدیران و تاثیر این دیدگاه 
در عملکرد آنها گفت: دستگاه ها باید وادار به استفاده از اختیارات خود 
شوند. رئیس جمهوری تاکید کرده که استانداران در استان های مرزی 
به  مذکور  ظرفیت  که  امیدواریم  و  داشت  خواهند  ویژه ای  اختیارات 
ارتقای زیرساخت ها و پتانسیل های ما در بخش تجارت خارجی، تعامل 

با همسایگان و جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شود.

تاکید بر دستیابی به خروجی کارآمد از شورای گفت وگو
نیز  گفت وگو  شورای  جلسات  از  کارآمد  خروجی  به  دستیابی  لزوم 
موضوعی بود که غالمعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان 
رضوی در این نشست بر آن تاکید کرد. صادقی خواستار پیگیری، 
رصد و ارزیابی میزان تحقق تصمیمات ماخوذه در این ساختار شد 
به صحبت های شافعی درباره ضمانت اجرایی مصوبات  پاسخ  و در 
خودمان  گفت وگو،  شورای  مصوبات  اجرایی  ضمانت  گفت:  شورا 
به عنوان اعضای آن هستیم. مهم ترین و قوی ترین ضامن مصوبات، 
همین مدیران دستگاه های دولتی حاضر در این جلسه هستند و باید 

به آنچه که مصوب می شود، به شایستگی عمل کنند.
تنها  نباید  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
شد:  متذکر  شود،  بسنده  جلسات  در  مشکالت  انعکاس  و  بیان  به 
مجالی  دیگر  مردم  معیشتی  چالش های  و  کشور  اقتصادی  شرایط 
برای آزمون و خطا یا بحث و مجادله در مورد رویه ها و روندها باقی 
پس  است،  مردم  رفاه  و  معیشت  سر  بر  اصلی  موضوع  و  نمی گذارد 
باید تصمیمات خوب اقتصادی را به شایستگی و با نیت گشایش در 

این بخش اتخاذ و اجرا کنیم.
علی آذری، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان هم در این جلسه، 
از عملکرد راکد برخی مدیران در بخش اجرا، خاطرنشان  انتقاد  با 
کرد: شماری از مسووالن تصور می کنند اگر حرکتی انجام ندهند، 
چالش  دچار  دهند،  انجام  اقدامی  اگر  و  بود  خواهد  امان  در  بیشتر 

می شوند. این دیدگاه باید تغییر کند.

درخواست تشکیل کارگروه ویژه مسائل افغانستان
گفت وگوی  شورای  اعضای  دیگر  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
خراسان رضوی به بیان نظرات و انتظارات خود پرداختند. محمود 
سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به در پیش بودن 
کارگروه  استان  در  است  الزم  کرد:  ابراز  افغانستان،  آوارگان  موج 

ویژه ای در این زمینه با اختیارات مناسب تشکیل 
شود تا تهدیدها و فرصت های این موضوع بررسی 

شد.
سیادت افزود: براساس تصمیم هیات رئیسه اتاق 
ایران و با موافقت اتاق های سیستان و بلوچستان 
مطالعات  مرکز  تا  شد  مقرر  جنوبی،  خراسان  و 
دائمی در موضوع تعامالت اقتصادی با افغانستان 
بگیرد.  شکل  مشهد  اتاق  و  رضوی  خراسان  در 
دارد.  موضوع  این  به  مثبتی  نگاه  هم  کشور  مرکز 
معتقدیم نظر به تحوالت سیاسی صورت گرفته در 
افغانستان، اگر پیش بینی ها و هماهنگی های الزم 
انجام نشود، ظرفیت های فراوانی از دست می روند 
می شود. ما  گریبانگیر  متعددی  آسیب های  و 

درخواست برای دقت در انتخاب مدیران 
میانی

خراسان  صنعت  خانه  رئیس  حسینی،  حسن 
صحیح  انتصاب  و  انتخاب  لزوم  بر  هم  رضوی 
تقاضای  کرد:  ابراز  و  تاکید  استان  میانی  مدیران 
ما این است که استاندار رصد کند و ببیند از سال 
1389 که نامگذاری سال ها با مفاهیم اقتصادی 
مختلف همراه بوده، چند درصد از شعارها تحقق 
یافته است. در زمینه اصالح الگوی مصرف به کجا 
رسیده  ایم؟ در بحث جهش تولید، چه توفیقی کسب 
زدایی ها  مانع  »تولید،  سال  در  حتی  یا  کردیم؟ 
بخش  نفع  به  خاصی  ظرفیت  چه  پشتیبانی ها«  و 
که  بگوییم  می توانیم  مصداق  با  خورد؟  رقم  مولد 
دشواری ها در این سال ها، رو به فزونی بوده است.

و  صنعتی  تولیدکننده  طبسی،  محمدزاده  مجید 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  عضو 
استان هم با اشاره به نرخ انرژی برای بخش صنعت 
کرد:  ابراز  رو،  پیش  مشکالت  از  یکی  عنوان  به 
15درصد  صنعت  برای  را  گاز  نرخ  ترکیه  امسال 
افزایش  ایران 275درصد  ما در  اما  افزایش داده 
بهای این انرژی را شاهدیم؛ آیا با این روند امکان 
رشد و جهش تولید وجود دارد؟ بهای برق صنعت 
مشابه  مدت  با  قیاس  در  امسال  ماهه  شش  در 
و  داشته  رشد  222درصد  گاز  و  7درصد  پارسال 
بها  درصدی   30 رشد  نیز  بخش  این  مصرفی  آب 
 1.4 صنعتی  گاز  ترکیه  در  است.  کرده  تجربه  را 
برابر گرانتر از این انرژی مصرفی در بخش خانگی 

است اما در ایران این تفاوت 2.5 برابر است.
محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد در بخش 
سال  دو  در  کرونا  کرد:  عنوان  جلسه  این  پایانی 
خدمات  و  اصناف  به  را  آسیب  بیشترین  گذشته 
داشتیم  حمایت  توقع  اخیر  سال  دو  در  کرد؛  وارد 
موانعی  بلکه  نگرفت،  صورت  کمکی  تنها  نه  اما 
شیوع  ایام  در  شد.  گذاشته  صنوف  پای  پیش  هم 
کمک ها  بودند،  تعطیل  ناگزیر  اصناف  که  کرونا 
به  دولت،  سوی  از  شده  داده  وعده  حمایت های  و 

بهانه اینکه منابع آن تامین نشده، معلق ماند.

اخبار
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 هنوز زیرساخت های اجرای قانون 
حذف مالیات بر ارزش افزوده از طال فراهم نیست

نگار نقیبی

و  جواهر  طال،  اتحادیه  رئیس 
اینکه  بر  تاکید  با  مشهد  نقره 
ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالح 
افزوده باید با نصب صندوق های 
همزمان  مکانیزه  فروش 
حاضر  حال  در  گفت:  باشد، 
انجام  قانون  این  اصالح  که 
ساخت های  زیر  هنوز  شده، 
صندوق  ایجاد  برای  آن  اجرای 
و  نشده  ایجاد  مکانیزه  فروش 
مساله  این  که  می رسد  نظر  به 

شد.  نخواهد  عملیاتی  هم  آینده  سال  چند  تا 
باقر معبودی نژاد شب گذشته، 20 آذر، در نشست 
خبری اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده طال که 
طال،  بین المللی  نمایشگاه  هفتمین  با  همزمان 
برگزار  سی نور  هتل  در  مشهد  در  نقره  و  جواهر 
کشور  شرق  در  مهم  رویداد  کرد: 2  اظهار  شد، 
حذف  نخست  رویداد  شد.  خواهد  آغاز  زودی  به 
از 13  که  طالست  اصل  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
برگزاری  نیز  اتفاق  دومین  می شود.  اجرا  ماه  دی 
و  نقره  جواهر،  طال،  بین المللی  نمایشگاه  هفتمین 
رئیس  است.  مشهد  در  ماه  همان  در  گوهرسنگ ها 
اتحادیه طال، جواهر و نقره مشهد در پاسخ به سوال 
خبرنگار ایسنا در خصوص ارائه فاکتور به مشتری بعد 
از 13 دی ماه و استفاده از صندوق فروش مکانیزه در 
مشهد برای جلوگیری از بروز تخلفات گفت: اصالح 
مالیات بر ارزش افزوده باید با اجرای قانون و نصب 
صندوق های فروش مکانیزه همزمان باشد. در حال 
زیر  هنوز  شده،  انجام  قانون  این  اصالح  که  حاضر 
فروش  صندوق  ایجاد  برای  آن  اجرای  ساخت های 
مکانیزه ایجاد نشده و به نظر می رسد که این مساله تا 

چند سال آینده هم عملیاتی نخواهد شد.
بر  مالیات  قانون  اصل  به  ما  گفت:  معبودی نژاد 
ارزش افزوده اعتراضی نداشتیم اما انتقاد اصلی 
کارشناسی  باید  طرحی  چنین  که  بود  این  ما 
می شد و الزم نبود از اصل طال مالیات اخذ شود. 
مالیات  طال  خرید  بار  هر  برای  باشد  قرار  اگر 
پرداخت شود، این مالیات مکرر محسوب می شود. 
بنابراین مالیات باید از سود و اجرت دریافت شود. 
حذف مالیات از اصل معامله طال باعث خواهد شد 
مصرف کننده هفت درصد پول کمتری پرداخت و 

طالی بیشتری را خریداری کند.

وی افزود: بر اساس قاعده مصرف کننده طال نباید 
بر اصل طال مالیات پرداخت کند اما امروز مشاهده 
طال  9  معامله  برای  مصرف کنندگان  می شود 
درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند. 
این مبلغی قابل توجه است و موجب شده خریدار 
از خرید طال صرف نظر کند؛ در نتیجه کسادی و 
تعطیلی کارگاه های تولیدی را در پی داشته است.
بیان  مشهد  نقره  و  جواهر  طال،  اتحادیه  رئیس 
کرد: قبل از سال 1390 بیش از 350 کد واحد 
سازندگی و کارگاه تولیدی طال و جواهر در شهر 
مشهد فعالیت داشت ولی امروز این تعداد به زیر 
همین  اجرای  با  واقع  در  است.  رسیده  واحد   70
از  بسیاری  که  بود  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 
حکم  بازار  بر  کسادی  و  رکود  و  تعطیل  کارگاه ها 

فرما شد.
معبودی نژاد خاطرنشان کرد: به همین دلیل الزم 
بود اقدامی انجام شود تا صنعت بومی طال تعطیل 
گرفته  صورت  پیگیری های  با  خوشبختانه  نشود. 
حذف مالیات از اصل مبلغ طال آن هم پس از بعد 
از 10 سال به نتیجه رسید و این قانون اصالح شد.
یک  طال  داشت  توجه  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرمایه است و نباید از اصل آن مالیات ستاند. اگر 
باید  قرار است مالیاتی دریافت شود، این مالیات 
بر ساخت و اجرت طال اعمال شود. خوشبختانه با 
اصالح قانون جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مشهد  پالتین  و  جواهر  طال،  واحدهای  تمام  به 

ابالغ شد و از 13 دی ماه نیز عملیاتی می شود.
بیان  با  مشهد  نقره  و  جواهر  طال،  اتحادیه  رئیس 
اینکه در حال حاضر صنعت طال و جواهر با مشکالت 

زیادی از جمله مسائل ارزی، تحریم ها و... رو به رو 
که  صنایعی  معدود  از  وجود  این  با  گفت:  است، 
باشد،  داشته  فعالیت  نیز  تحریم  دوره  در  می تواند 
حاضر  حال  در  خوشبختانه  است.  جواهر  و  طال 
تمام ابزارهای صنعت طال و جواهرسازی در کشور 
متخصصان  بهترین  و  می شود  تولید  خودمان 
می کنند. فعالیت  مشهد  در  کشور  در  صنف  این 
معبودی نژاد افزود: پیشتر در زمینه تهیه ابزارهای 
از  بهره مندی  همچنین  و  جواهر  و  طال  تولیدی 
مهارت استادان در حوزه طراحی مصنوعات طال 
حال  در  اما  می شد  احساس  عقب ماندگی هایی 
روز  به  و  پیشرفته  آموزش های  برگزاری  با  حاضر 

بهترین طراحان در مشهد فعالیت می کنند.
وی اضافه کرد: البته متاسفانه بی توجهی مسئوالن 
مانع پیشرفت و توسعه این صنعت شده است. باید 
توجه داشت طال و جواهر بهترین ارزش افزوده و 
در  است.  کرده  کشورایجاد  برای  را  اشتغال زایی 
حال حاضر فقط در شهر مشهد بیش از 25 هزار 
نفر در زمیه طال، جواهر و نقره فعالیت دارند. این 
به  بزرگترین حجم اشتغال زایی در بخش اصناف 
حساب می آید. همین امروز و در حالی که بانک ها 
جواهر  و  طال  صنعت  می برند،  سر  به  تحریم  در 
می تواند مصنوعات طال را صادر کرده و شمش به 
کشور وارد و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کند.
رئیس اتحادیه طال، جواهر و نقره مشهد د ر رابطه 
طال،  بین المللی  نمایشگاه  هفتمین  برگزاری  با 
در  ماه  دی  طی  گوهرسنگ ها  و  نقره  جواهر، 
از تاریخ 9 تا 12 دی  مشهد گفت: این نمایشگاه 

ماه 1400 در مشهد برگزار خواهد شد.
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مسئوالن صنعت طال و جواهر را صنف  می بینند
رئیس کانون صنعت جواهرات و سنگ های قیمتی:

نگار نقیبی

بازار  و  صنعت  دانش،  هماهنگی  کانون  رئیس 
متاسفانه  گفت:  قیمتی  سنگ های  و  جواهرات 
نگاه  یک  جواهر  و  طال  صنعت  به  مسئوالن  نگاه 
صرفا صنفی است اما تالش می کنیم این دیدگاه 
را تغییر دهیم زیرا طال و جواهر یک صنعت است 
مربوط  قانونی  مصوبات  بر  حاکم  صنفی  نگاه  اما 
به این صنعت موجب برخی مشکالت شده است. 

در  آذر،   20 گذشته،  شب  پیش بین  محمدجواد 
ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالح  خبری  نشست 
افزوده طال در نشست خبری اصالح قانون مالیات 
به ظرفیت های شهر  اشاره  با  افزوده طال  ارزش  بر 
مشهد در صنعت طال و جواهر اظهار کرد: در حال 
سنگ  یعنی  جواهرات  صنعتی  خوشه  تنها  حاضر 
است.  گرفته  قرار  مشهد  شهر  در  کشور  در  فلز  و 
افزایش  موجب   97 سال  پایان  تا  خوشه  همین 
بود  شده  اصناف  حوزه  در  اشتغال  درصدی   12
که البته به دلیل پاره ای از مسائل مانند مشکالت 
ارزی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، سایر قوانین 
دچار  نیز  مشهد  جواهر  و  طال  صنعت  و...  مالیاتی 
بخش  این  که  حالی  در  شد؛  زیادی  مشکالت 
سایر  به  نسبت  زیادی  اقتصادی  نسبی  مزیت های 

بخش های تولیدی در کشور دارد.

 1396 سال  از  مشهد  همچنین  داد:  ادامه  وی 
انتخاب  گوهرسنگ ها  جهانی  شهر  عنوان  به 
باز  این ها  همه  کنار  در  و  حال  این  با  است.  شده 
طال  صنعت  در  بخش ها  از  بسیاری  در  مشهد  هم 
مثال  برای  است.  بوده  پیشتاز  همواره  جواهر  و 
اولین  قیمتی،  سنگ های  پژوهشکده  اولین 
آزمایشگاه های گوهرشناسی، دفتر مرکزی کانون 
و  جواهرات  بازار  و  صنعت  دانش،  هماهنگی 
سنگ های قیمتی و همچنین اولین مرکز نوآوری 
در  مورد  نخستین  خود  نوع  در  که  جواهرات 

خاورمیانه است، در مشهد قرار دارد.
بازار  و  صنعت  دانش،  هماهنگی  کانون  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  قیمتی  سنگ های  و  جواهرات 
تولیدات جواهرات مشهد با کشورهای پیشکسوت 
حال  در  گفت:  می کند،  برابری  صنعت  این  در 
فعالیت  چیره دستی  طراحان  مشهد  در  حاضر 
دارند که تولیدکنندگان بدون آن ها کمبود زیادی 
زیادی  تقاضای  امروز  کرد.  خواهند  احساس  را 
کشور  از  خارج  در  مشهدی  طراحان  حضور  برای 
باید  که  است  دالیل  همین  به  است.  گرفته  شکل 
دیگر  بخش های  از  بیش  جواهر  و  طال  صنعت  به 

رسیدگی شود و مورد حمایت قرار گیرد.
اشتغال زایی  ظرفیت های  به  اشاره  با  پیش بین 
صنایع مربوط به سنگ های قیمتی افزود: در کنار 
گران بهایی  سنگ  که  زمانی  ظرفیت ها  این  همه 

تبدیل  تا  شناسایی  زمان  از  می شود،  شناسایی 
آن به نگین و قرارگیری اش روی پایه 280 حرفه 
محدوده  این  صنعتی  هیچ  در  می گیرد.  شکل 

وسیع از ایجاد فرصت شغلی دیده نمی شود.
طالی  از  درصد   28.4 حاضر  حال  در  گفت:  وی 
کشور را تولیدکنندگان مشهدی مصرف می کنند 
و 85 درصد واحدهای جواهرسازی کشور نیز در 
تنهایی  به  موضوع  همین  است.  مستقر  شهر  این 
به  مشهد  برای  بزرگ  بسیار  امتیاز  و  مزیت  یک 

حساب می آید.
بازار  و  صنعت  دانش،  هماهنگی  کانون  رئیس 
است  امید  گفت:  قیمتی  سنگ های  و  جواهرات 
مسئوالن با تصویب یکسری قوانین حمایتی برای 
آن  از  جواهرات  و  طال  قطب  عنوان  به  شهر  این 
پشتیبانی الزم را به عمل آورند. باید توجه داشت 
آینده این صنعت در بخش نقره خواهد بود که این 
دنیای  واقع  در  است.  توجه  نیازمند  نیز  موضوع 
امروز در حال حرکت به سمت ساخت مصنوعات 

نقره است.
سند  گذشته  سال  سه  طی  کرد:  اضافه  پیش بین 
وزارت  همکاری  با  گوهرسنگ ها  توسعه  ملی 
صنعت، معدن و تجارت تصویب و به پنج وزارتخانه 
است.  بازبینی  حال  در  سند  این  البته  شد.  ابالغ 
بر اساس بررسی ها به طور کلی چشم انداز بسیار 
 1404 سال های  در  مزبور  سند  افق  در  مثبتی 
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آن  اجرای  و  داشت  خواهد  وجود   1410 و 
شرایط بسیار خوبی برای صنعت طال و جواهر و 

همچنین گوهرسنگ ها ایجاد خواهد کرد.

نمایشگاه طال، جواهر و نقره مشهد حداقل 
20 میلیارد تومان برای خراسان رضوی 

آورده مالی دارد
مجری  بندرچی،  محمود  نشست  این  ادامه  در 
مشهد،  نقره  و  جواهر  طال،  نمایشگاه  برگزاری 
اظهار کرد: صنعت طال، جواهر و گوهرسنگ ها 
تجارت  اولین  و  جهانی  مهم  تجارت  سومین 
صنعت  این  می آید.  حساب  به  دنیا  در  رسمی 
بسیار سبز بوده و میزان ارزش افزوده آن یک به 
100 است. همچنین این صنعت اشتغال زایی 

باال و فراگیری ایجاد می کند.
بر لزوم شکل گیری یک جو روانی  تاکید  با  وی 
نمایشگاه  هفتمین  برگزاری  رونق  جهت  مثبت 
بین المللی طال، جواهر و نقره در مشهد افزود: 
ارکان  تمام  کشور  از  خارج  نمایشگاه های  در 
یک شهر در خدمت رویدادهای مهم شهر قرار 
موثرترین  از  یکی  حاضر  حال  در  می گیرد. 
به  مربوط  گردشگری  دنیا  در  گردشگری  انواع 
در  آن  از  ما  که  است   Event همان  یا  رویدادها 
کشور بی بهره ایم. به نظر من برگزاری هفتمین 
در  نقره  و  جواهر  طال،  بین المللی  نمایشگاه 
مشهد حداقل 20 میلیارد تومان برای اقتصاد 
که  داشت  خواهد  مالی  آورده  رضوی  خراسان 

اتفاق بسیار مثبتی است.
نقره  و  جواهر  طال،  نمایشگاه  برگزاری  مجری 
شهری  نیازمند  ما  کشور  داد:  ادامه  مشهد 
و  طال  صنعت  تایلند  کشور  مانند  که  است 
جواهر در آن رونق داشته باشد. در حال حاضر 
به  را  مناسب  موقعیت  این  می تواند  مشهد 
افغانستان  با  رضوی  خراسان  همجواری  دلیل 
از  می توان  که  دلیل  این  به  آورد؛  دست  به 
خوبی  به  افغانستان  گوهرسنگ های  ظرفیت 

بهره برداری کرد.
نمایشگاه  هفتمین  کرد:  بیان  بندرچی 
بین المللی طال، جواهر و نقره در سالن فردوسی 
شد  خواهد  برگزار  مشهد  بین اللملی  نمایشگاه 
پا شده  بر  که در حدود 10 هزار متر مربع فضا 
این  در  دارد.  مفید  فضای  مربع  متر   4500 و 
در  کشور  کل  از  برند   100 بر  بالغ  نمایشگاه 
تمام حوزه های مربوط به صنعت طال و جواهر و 
صنایع وابسته از زنجیره ارزش گرفته تا زنجیره 
نمایشگاه  از  دوره  این  در  دارند.  حضور  تامین 
حضور فعاالن صنعت طال، جواهر و گوهرسنگ 
به دوره قبل رشد 100 درصدی داشته  نسبت 
از  است. پیش بینی می شود حداقل 30 درصد 
متخصصان صنعت طال و جواهر و 70 درصد از 

مردم از این نمایشگاه بازدید کنند.

کنترل هوشمند کرونا در تمام 
واحدهای صنفی مشهد اجرا شد

نگار نقیبی

کنترل  اینکه  بیان  با  مشهد  اصناف  اتاق 
مشهد  در  صنفی  واحدهای  تمام  در  هوشمند 
حاضر  حال  در  گفت:  گرفت،  خواهد  صورت 
در  کرونا  هوشمند  کنترل  سیستم  سامانه 
که  است  آماده سازی  مرحله  در  مشهد  اصناف 
اصناف  در  کرونا  هوشمند  کنترل  آن  طریق  از 

مشهد انجام خواهد شد. 
الزم  همچنین  کرد:  اظهار  بنانژاد  محمود 
تمام  در  افراد  واکسیناسیون  میزان  است 
واحدهای صنفی به خصوص در فروشگاه هایی 
که مواد غذایی در آن عرضه می شود، چه برای 

متصدی و چه کارگران، مشخص شده باشد. 
رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: کسانی که 
  PCR تست  و  می شوند  کرونا  ویروس  به  مبتال 
اعالم  ما  به  سامانه  طریق  از  است،  مثبت  آن ها 
می شوند که از حضور این افراد در واحد صنفی 

جلوگیری خواهیم کرد. 
تمام  در  هوشمند  کنترل  اینکه  بیان  با  بنانژاد 
گرفت،  خواهد  صورت  صنفی  واحدهای 
پروتکل های  رعایت  سامانه  این  کرد: در  عنوان 
مخصوص برای هر صنف نسبت به خدمتی که 
تعیین  مشتری  نوع  نسبت  به  و  می دهد  انجام 

شده است. 

کارکنان  اینکه  بر  عالوه  البته  کرد:  اضافه  وی 
تاالرها  و  اغذیه   فست فودی ها،  رستوران ها، 
باید  می شود،  عرضه  غذایی  مواد  آن   در  که 
واکسیناسیون انجام داده باشند، کسانی که به آن 
باید  حتما  نیز  می کنند  مراجعه  صنفی  واحدهای 
کارت واکسن داشته باشند؛ یعنی از ورود افرادی 
جلوگیری  واحدها  به این  نزده اند  واکسن  که 

می شود. 
کرد:  خاطرنشان  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
کارت  بدون  کسی  که  شود  مشاهده  اگر 
از  و  یافته  حضور  صنفی  واکسن در واحدهای 
موضوع  این  می کند،  استفاده  محل  آن  خدمات 

برای آن واحد صنفی نیز تبعات خواهد داشت. 
بنانژاد ادامه داد: در گذشته سیستم محدودیت ها 
به این صورت بود که تمام واحدهای یک صنف را 
به صورت همزمان تعطیل می کردیم. این ایرادی 
ایجاد  برای  قبلی  دستورالعمل های  در  که  بود 
کنترل  سیستم  اما  داشت  وجود  محدودیت ها 

هوشمند موجب حل معضل خواهد شد. 
تعطیلی  دیگر  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
و  نداریم  گروهی  صورت  به  صنفی  واحدهای 
واحد  یک  در  اگر  که  شده  گونه ای  به  شرایط 
صنفی تخلفی صورت گیرد، با آن واحد به صورت 
شدن  فعال  با  واقع  در  می شود.  برخورد  جداگانه 
کرونا محدودیت های  هوشمند  کنترل  سیستم 

ایجاد شده به صورت هوشمند اعمال می شود. 

اخبار
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امیری محتشم

انجام  برای  تسهیل کننده  مکانیسم  یک  ایران  تجارت  جامع  سامانه 
امور بازرگانی است. این سامانه یکی از برنامه های دولت در راستای 
کاهش  بر  عالوه  که  است  الکترونیک  دولت  برنامه های  اجرای 
پیچیدگی ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین الملل، باعث 
کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می شود، بنابراین نباید کاربرد 

سامانه تجارت را نادیده گرفت.
شده  باعث  زیادی  اداری  و  قانونی  پیچیدگی های  که  شرایطی  در 
به  نیاز  شود،  تبدیل  پیچیده  امری  به  بین الملل  تجارت  مسئله  که 
سیستم های تسهیل گری مثل سامانه تجارت ایران به واقع احساس 
به بسیاری  را  این سیستم های تسهیل گر دسترسی تجار  می شود. 
حال  در  به دست آمده  اطالعات  طبق  می کند.  آسان تر  فرصت ها  از 
نیز  جهان  کشورهای  از  دیگر  مورد   73 در  سیستمی  چنین  حاضر 
راه اندازی شده و هدف آن ها نیز کمک به تسهیل و تسریع انجام امور 
تجارت بین الملل است. البته ممکن است در این کشورها نحوه کار 
ایران وجود دارد کمی  آنچه که در سامانه تجارت  با  این سیستم ها 

متفاوت باشد.
در   1395 مرداد   5 تاریخ  در  بار  اولین  برای  تجارت  جامع  سامانه 
بهره برداری  آن  از  رسمی  به طور  و  گرفت  قرار  کاربران  دسترس 
اخذ  کاال،  سفارش  ثبت  مثل  اموری  بازرگانان،  و  تجار  اکنون  شد. 
از  استفاده  با  را  خود  بازرگانی  کارت  استعالم  و  ورود  مجوزهای 

سامانه تجارت و مراجعه به nstw.ir انجام می دهند.
زیر سامانه های سامانه جامع تجارت ایران شامل: 

سامانه جامع تجارت خارجی و داخلی ●
سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال ●
سامانه شناسه کاال ●
سامانه سنجش اعتبار و رتبه بندی اعتباری ●
پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معامالت ارزی نیما ●
سامانه جامع حمل ونقل ●
سامانه جامع امور گمرکی ●
و... ●

کاال  رصد  و  اطالعات  سازی  یکپارچه  داخلی  تجارت  سامانه  در  که 
فروش  خرده  سطح  تا  واردات  و  تولید  مبادی  از  تجاری  زنجیره  در 
مورد توجه قرار گرفته است، در این سامانه ثبت اطالعات ورود کاال 
به زنجیره تجاری )واردات و تولید( انتقال مالکیت )خرید، فروش( 
شناسه  و  کاال  شناسه  سطح  در  انبارش(  و  حمل   ( مکان  انتقال  و 

رهگیری فراهم شده است.
شایان ذکر است برخی از این بخش ها که اکنون زیرمجموعه سامانه 
اکنون  اما  داشته اند،  وجود  هم  قباًل  هستند  ایران  تجارت  جامع 
انجام  سرعت  تا  می کنند  فعالیت  هماهنگ  و  یکپارچه  به صورت 
مکاتبات، نقل وانتقال اسناد و اطالعات و مدارک در کمترین زمان 
توانسته  الکترونیک  تجارت  سامانه  واقع  در  گیرد.  صورت  ممکن 
و  کند  حذف  را  مشکل ساز  و  بیهوده  بوروکراسی های  و  تشریفات 

باعث کاهش مدت زمان و صرفه جویی در آن شود.

مزایای سامانه جامع تجارت
یکی از مزایای اصلی سامانه مذکور افزایش سرعت انجام امور کسب 
به  هم  را  بین المللی  بازاریابی  توسعه  اساس  همین  بر  کارهاست  و 

دنبال دارد.
سال  مصوب  کار  و  کسب  فضای  مستمر  بهبود  قانون   8 ماده  طبق 
1390 و بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصوب سال 
1392 مجلس شورای اسالمی تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه 
جامع تجارت بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی 
از سازمان های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
این سامانه به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعاالن اقتصادی را 
دستگاه های  و  سازمان ها  با  تولیدکنندگان  و  واردکنندگان  از  اعم 

ذیربط در امر تجارت، کنترل می کند.
تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های  و  هویت  به  مربوط  اطالعات 
کارت  دارندگان  انبارداران،  واردکنندگان،  تولیدکنندگان، 

بازرگانی و...  در »سامانه جامع تجارت« ثبت می شود.
بنابراین فرآیند تولید و واردات کاال و وارد شدن آن به چرخه توزیع 
و  صنعت  وزارت  بوسیله  و  ثبت  تجارت«  جامع  »سامانه  در  فروش  و 
نظارت  و  پایش  مورد  ناظر،  سازمان  های  و  دستگاه ها  دیگر  و  معدن 
سامانه جامع تجارت قرار می گیرد. 

 یکپارچه سازی
 اطالعات و رصد کاال 

ازتولید و واردات تا خرده فروش 



گزارش تصویری

برگزاری جلسه هم اندیشی کارگروه اجرایی 
 پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

با حضور اعضاء کارگروه بند2
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12 آذرماه 
روز جهانی معلوالن گرامی باد

معلولیت محدودیت نیست

با بال شکسته پرکشیدن هنر است


