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22بهمن پیروزی 
انقالب اسالمی 
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 پیرمرد نجاری که تالش می کند
هنرش را زنده نگه دارد

پیروزی نهایی وقتی است كه اسالم، به همه ابعاد و به همه 
احكامش در ایران پیاده شود؛ وپیروزی باالتر آن كه در همه 

اقطار عالم، اسالم حكومت كند. اسالم مایه سعادت بشر 
است. حفظ این پیروزی از اصل پیروزی مشكل تر است. 

دهه فجر، یادبود حیات دوباره ملت ایران و کشور عزیز 
ماست. مردم این ایام را جشن می گیرند و حق دارند 

جشن بگیرند.
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و  تولیدکننده  به  می تواند  توزیع  مرحله  در  قیمت  درج  طرح 
مصرف کننده کمک کند و در واقع، مشتری با اجرای این طرح  در 

اعمال تخفیف های زیاد فریب نمی خورد.
از  توزیع  مرحله  در  کاال  بر  قیمت  درج  طرح  تاثیر 
اغلب  در  زیرا  است،  برخوردار  بسزایی  اهمیت 
کاالهایی که مشخص شده بر روی آن قیمت درج 
حدود  یعنی  بود؛  زیاد  خیلی  قیمت  تنوع  نشود، 
60 تا 70 درصد قیمت در کارخانه با قیمت درج 

شده بر روی کاال اختالف داشت.
این مساله در بازار حاشیه زیادی برای کاالها ایجاد 
قیمت ها  مشتری  فریب  برای  بعضا  که  می کرد 
اضافه می شد. به عنوان مثال فروشنده 30 درصد 

می داد  قرار  کاال  روی  تخفیف 
در حالی که این تخفیف واقعی 
روی  بر  که  قیمتی  چون  نبود 
قیمت  یک  بود،  شده  درج  کاال 
تخفیف  آن،  تبع  به  و  غیرواقعی 

نیز غیرواقعی بود.
اساس  بر  حاضر  حال  در 
را  خود  تولیدی  محصول  باید  کارخانه  آیین نامه 
آن  قیمت  که  فروش  برساند  به  فروش،  فاکتور  با 
فروش  عمده  یا  فروش  خرده  و  است  مشخص  نیز 
هم درصد سودی که برای آن ها مشخص شده را 
مرحله  در  قسمت  این  واقع  در  می کنند.  دریافت 
فروش روی قیمت کاال اضافه می شود و براساس 

آن، قیمت واقعی تحقق پیدا می کند.
هیچ طرحی بدون اشکال نیست. در حال حاضر 
این طرح در مرحله اجراست و پیشنهاد مشهد به 
وزارتخانه این بود که براساس کار کارشناسی آن 
را اجرا کنند چراکه حاشیه سود کاذبی که ایجاد 

می شود، باعث بر هم ریختن بازار می شود.
این  شدن  اجرایی  و  تصویب  با  دیگر  طرف  از 
آیین نامه در بعد نظارتی کار ما سخت تر می شود. 
مراجعه  فروشگاهی  به  وقتی  اینکه  لحاظ  به 
بررسی  را  آن  فروش  فاکتور  باید  حتما  می کنیم، 
کنیم و از لحاظ سود خرده فروشی و عمده فروشی 

قیمت واقعی کاال را به دست آوریم.
افزایش  این طرح، رقابت پذیری  نتیجه اجرای  در 
از  پیش  می یابد،  کاهش  قیمت ها  و  می کند  پیدا 
این بازرسی از قیمتی که روی کاال درج شده بود 
راحت تر بود ولی این طرح کار را سخت تر می کند. 
طرح  این  اجرای  از  مدتی  باید  می رسد  نظر  به 

بگذرد تا عمل به آن نهادینه شود.
زیاد  بسیار  کاال  فروش  برای  فروشندگان  رقابت 

کاهش  کاال  قیمت  که  می شود  باعث  معموال  رقابت  همین  و  است 
یابد، یعنی فروشندگان معموال به دنبال سود بیشتر و گران فروشی 
واحدهای  تعداد  هم  و  دارد  اطالعات  هم  مشتری  چون  نیستند 
عرضه کننده زیاد است. به همین خاطر عرضه کنندگان قیمت کاال 

را پایین تر می آورند.
عرضـه  تومـان   2000 قیمـت  بـه  کاالیـی  پیش تـر  مثـال  عنـوان  بـه 
می شـد امـا قیمـت درج شـده روی آن 4000 تومـان بـود؛ یعنـی یـک 
مجـوز قانونـی بـه ایـن فروشـنده داده شـده بـود کـه کاال را بـه قیمـت 
4000 تومـان بـه فـروش برسـاند کـه ایـن امـر یـک اشـکال محسـوب 
کاالهـا  اصلـی  قیمـت  در  تغییـر  باعـث  طـرح  ایـن  بنابرایـن  می شـد 

نخواهـد شـد
مثال کاالیی مانند پنیر در بازار 4500 تومان است و عمده فروش آن 

اهمیت درج قیمت برکاال در مرحله توزیع

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد
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تاریخی  سابقه ی  یادآور  انقالب  پیروزی  فجر  سومین  و  چهل 
عدالت خواهی و ظلم ستیزی ملت ایران است. انقالب اسالمی تجلی 
و  مستضعفان  حقوق  از  دفاع  و  نرفتن  ظلم  بار  زیر  و  استقالل طلبی 
چگونگی  تحلیل گران  بود،  ایرانیان  حق طلبی 
حضور  را  انقالب  پیروزی  و  اسالمی  انقالب 
همزمان مردمی در حد کمال مطلوب و نقش سه 
رکن اصلی و مهم نهضت اسالمی در ایدئولوژی 
در  مبارزات  پیشبرد  دانسته اند.  مردم  و  رهبری 
علیه  مبارزه  و  بود  اسالمی  مفاهیم  چارچوب 
دینی  آموزه های  بر  تکیه  با  طاغوت  حکومت 
بازار،  نقش  شد،  مطرح  اسالمی  معیارهای  و 
و  رهبری  پیام  رساندن  در  روحانیت  و  مساجد 
اصلی  موارد  از  یکی  انقالب  در  مردم  هدایت 
و  اصناف  نقش آفرینی  بود.  اسالمی  انقالب  در 
از  بعد  رویدادهای  و  انقالب  پیروزی  در  بازاریان 
دفاع  سال  هشت  عرصه ی  در  خصوصا  انقالب 
پایداری  و  ارزشی  نظام  ایجاد  مبانی  از  مقدس 
مؤمن  بازاریان  است.  اسالمی  نظام  استحکام  و 
و  مقاومت  سالها  با  اسالمی  نظام  به  معتقد  و 
در  مؤثر  حضور  و  انقالبیون  از  مالی  حمایت های  و  پنهانی  مبارزات 
خاستگاه  اسالمی  حکومت  تشکیل  در  رژیم  با  مخالفت  و  تظاهرات 
اصلی مستضعفان و انقالبیون بود، نقش خود را بدرستی ایفا کرده و 
ماندگار در حافظه تاریخ انقالب شدند. اتحاد روحانیت و بازاریان یکی 
این  امر  واقعیت   « است.  اسالمی  انقالب  بودن  مردمی  جلوه های  از 
است که روحانیت در میان مردم زندگی کرده و مسجد جزو الینفک 
زندگی مردم بود، روحانیت احساسات توده ها در دست گرفت. وقتی 
روحانیت با سیاست دولت مخالفت کند نظرات آنان مشروعیتی دارد. 
که در سخت ترین شرایط استبدادی هم مورد توجه مردم است و زیرا 
می کرد.  فراهم  روحانیت  برای  مردم  اقشار  با  تماس  قدرت  مسجد 
»مقام معظم رهبری«،  در این میان امام خمینی )ره( به این علت رهبر 
سیر  در  رهبری  شرایط  بودن  دارا  بر  عالوه  که  شد  نهضت  بالمنازع 

فکری روحی و نیازهای مردم ایران قرار داشت. » مرتضی مطهری «
انسان  میلیونها  دستاورد  که  اسالمی  انقالب  امام،  دیدگاه  در 
ارزشمند و هزاران شهید جاوید و مایه ی امید مسلمانها و مستضعفان 
و سرآغاز انقالب انسان ساز جهان است، فراتر از آن است که به بیان 
جزآنچه  ماهیتی  اسالمی  انقالب  بنیانگذار  اعتقاد  به  و  آید  زبان  و 
اهل بیت در اندیشه تحقق آن بوده اند ندارد. یعنی انقالب اسالمی 
تاریخی  حماسه ی  راستای  در  دارد  اطهار  ائمه  سخنان  در  ریشه 
سرخ  راه  از  راستین  اسالمی  انقالب  ترتیب  بدین  است.  عاشورا 
زیبا  چه  و  نیست  جدانشدنی  بیت  اهل  سیاسی  فرهنگ  و  شهادت 
گفت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که جمهوری اسالمی مرکز 
است،  ایران  علی  بن  حسین  قرارگاه  امروز  و  است  تشییع  و  اسالم 
بدانید جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگرماند دیگر حرم ها 

می ماند. ) صحیفه انقالب صفحه 5 (

یادداشت سردبیریادداشت مدیرمسئول

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر

بهمن، ماه پیروزی انقالب اسالمی
را از کارخانه به قیمت 4200 تومان خریداری می کرد و 4500 
تومان   300 کاال  این  سود  فروش  بنابراین  می فروخت.  تومان 
عمده  به  کارخانه  در  دیگر  پنیر  مدل  یک  اما  می شد.  محاسبه 
باز هم آن را  با قیمت 2500 تومان فروخته می شد  ولی  فروش 
فروشنده  واقع  در  می رساند.  فروش  به  بازار  در   4500 قیمت  با 
باید آن پنیر را به قیمت 2800 تومان بفروشد ولی آن را به قیمت 
دست  به  کاذب  سود  یک  که  می رساند  فروش  به  تومان   4500
می آمد و آن کاالیی که کیفیت باالیی داشت، متاسفانه در چرخه 

رقابت بازار عقب می ماند.
و  تولیدکننده  به  می تواند  توزیع  مرحله  در  قیمت  درج  طرح 
مصرف کننده کمک کند و در واقع با اجرای این طرح مصرف کننده 

در اعمال تخفیف های زیاد فریب نمی خورد.
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گزارش

این  عفاف  و  پوشش  فلسفه  مهمترین 
است که افراد در روابط خود با دیگران، 
حجاب  و  عفاف  شوند،  قائل  حریمی 
ما داشته و رعایت  مبانی دینی  ریشه در 
به  است،  جامعه  افراد  نفع  به  اصول  این 
و  عفاف  ضوابط  رعایت  منظور  همین 
جامعه ی  ویژه  به  و  جامعه  در  حجاب 
توجه  مورد  پیش  از  بیش  اصناف  بزرگ 
سال  ابتدای  از  که  طوری  به  گرفته  قرار 
معظم  رهبر  تأکیدات  به  توجه  با  جاری 
و  ایشان  منویات  به  عمل   و  انقالب 
و  عفاف  کارگروه  مصوبات  همچنین 
سایر  و  دادگستری  معاونت  حجاب 
دستور  در  مهم  این  ذیربط  دستگاههای 
اتحادیه های  و  اصناف  اتاق  جدی  کار 
مبسوطی  گزارش  که  گرفت  قرار  مرتبط 

در همین زمینه ارائه می گردد. 

گزارش اقدامات 
 تحقق فلسفه ی 

عفاف و حجاب 
در اصناف
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و  علل  بررسی  ها،  آسیب  شناسایی  بمنظور 
کاربردی  و  اجرایی  راهکارهای  ارائه  عوامل، 
آیین  و  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده  با 
عفاف  با  مرتبط  دستورالعمل های  و  نامه ها 
جهت  ریزی  برنامه  مشابه،   موارد  و  حجاب  و 
ویژه  ورز  های اندیشه  هیات  جلسات  تشکیل 
اتحادیه های پوشاک، بانوان آرایشگر و عکاسان 
ضوابط  تهیه ی  و  مرتبط  اتحادیه  یا  و  اتاق  در 
کافی  مانند  صنوفی  برای  آور  الزام  و  اجرایی 
دست  در  که  عکاسان  و  داران  آتلیه  و  شاپ ها 

اقدام می باشد.

برگزاری دوره های مختلف تخصصی و عمومی 
ویژه بانوان جهت صدور و تمدید پروانه کسب و...

برنامه ریزی جهت تجلیل و قدردانی از فعالین 
برتر حوزه عفاف و حجاب در صنوف مرتبط

با  آموزشی  کارگاههای  و  دوره ها  برگزاری 
مسابقه  برگزاری  آن،  وتحکیم  خانواده  موضوع 

عفاف و حجاب و...

و  عفاف  نمایشگاه  برگزاری  جهت  ریزی  برنامه 
صمت  سازمان  شهرداری،  همکاری  با  حجاب 

و استانداری 

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی 
احکام  حجاب،  و  عفاف  سرفصل های  با 
و...  عفیفانه  زندگی  نرم،  جنگ  تخصصی، 
میزان  افزایش  و  ارتقا  آمادگی،  کسب  بمنظور 
آگاهی و دانش جهت متقاضیان صدور و تمدید 

پروانه کسب

بازرسین  ویژه  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
تشکل های  نظارت  کمیسیون   52 ماده 
به  پاسخ  و  الزم  توضیحات  ارائه  و  مردمی 

سواالت و ابهامات 

بازدید های نوبه ای و سرزده توسط مسئولین 
اماکن-رئیس  اتاق-رئیس  امر)ریاست 
اتحادیه و...( در سطح شهر از صنف پوشاک 
و ارائه دستورات الزم جهت رسیدگی فوری و 

برخورد با متخلفین

در صنف پوشاک تعداد 29 مورد پلمپ ماده 
البسه  ویژه   28 ماده  پلمپ  مورد   8 و   27
در  و  حجاب  و  عفاف  رعایت  عدم  و  نامتعارف 
و   27 ماده  پلمپ   58 آرایشگر  بانوان  صنف 
20 مورد پلمپ ماده 28  تا کنون انجام شده 

است.

انجام اطالع رسانی های گسترده به واحدهای 
از  پوشاک  اتحادیه  توسط  پوشش  تحت  صنفی 
مجازی  فضای  پیامک،  جمله  از  مختلف  طریق 
با  مرتبط  بخشنامه های  ارسال  بر  مبنی  و... 
الزام  و  اجرایی  ضوابط  نصب  حجاب،  و  عفاف 

آور در واحد صنفی، رعایت قوانین و...

واحدهای  از  بازرسی  مورد  هزار   30 حدود 
انجام  اتحادیه پوشاک  صنفی پوشاک توسط 
شده است که از این تعداد 492 فقره اخطار 
صنفی  واحد  تکالیف  اجرای  عدم  به  مربوط 
ماده 28 و 3 هزارو 924 فقره اخطار مربوط 
هزارو  یک  پروانه،تعداد  بدون  واحدهای  به 
تعهد  اخذ  و  کتبی  اخطار  صدور  فقره   80
تذکر  مورد   762 هزارو  یک  تعداد  نامه، 
لسانی و بیش از 15 مورد برگزاری جلسات 
داخلی اتحادیه ویژه بررسی البسه نامتعارف، 

عفاف و حجاب و... انجام شده است.

از 6 هزار و 500 مورد صنف  انجام بازرسی 
پوشاک توسط بازرسی و نظارت اتاق اصناف 
فقره   55 تعداد  صدور  به  منجر  که  انجام 
 277 تنظیم  و  ارشادی  نظارتی  گزارش  فرم 
البسه  ویژه  بازرسی  گزارش  تخلف  فرم  فقره 
نامتعارف جهت ارسال به تعزیرات شد، ضمن 
یک  آرایشگرنیزحدود  بانوان  صنف  در  اینکه 
به  منجر  که  شد  انجام  بازرسی  هزارو800 
تنظیم 122 فقره فرم تخلف گزارش بازرسی 

جهت ارسال به تعزیرات شد.

با  اصناف  اتاق  منظم  جلسات  برگزاری 
و  فروشندگان  مانند  مرتبط  اتحادیه های 
بانوان  خیاط،  بانوان  پوشاک،  تولیدکنندگان 
بر  تاکید  و  فیلمبرداران  و  عکاسان  و  آرایشگر 
اقدامات نظارتی و تشدید بازرسی ها در ارتباط 

با عفاف و حجاب و موارد مرتبط

طرق  از  همگانی  رسانی های  اطالع 
فضای  اتاق،  ماهنامه  مختلف)بخشنامه، 
اتاق  توسط  و...(  صداسیما  و  جراید  مجازی، 
رعایت  بر  مبنی  ذیربط  اتحادیه های  به  اصناف 
به  الزام  ها،  بازرسی  حجاب،تشدید  و  عفاف 

قوانین و ضوابط اجرایی و الزام آور و...

صنف  دو  آور  الزام  و  اجرایی  ضوابط  تهیه 
به  الزام  و  اتاق  آرایشگر توسط  بانوان  و  پوشاک 
در  گسترده  بطور  مربوطه  پوستر  نصب  و  چاپ 
صنفی  واحد   7500 صنفی)حدود  واحدهای 
با  ارایشگر(  بانوان  در پوشاک و 500 واحد در 

بخشنامه به اتحادیه های ذیربط

برگزاری جلسه توجیهی عفاف و حجاب توسط 
اتاق، ویژه بازرسین اتاق و اتحادیه های پوشاک 
و بانوان آرایشگر جهت توجیه ضوابط اجرایی و 
رفع ابهامات، تقویت و تشدید گشت ها و اعمال 
ماده 28 ق ن ص و فرم تخلف گزارش بازرسی 

اتاق

عفاف  گسترش  توجیهی  طرح  جلسه  برگزاری 
و  اتحادیه ها  روسای  ویژه  اتاق  توسط  حجاب  و 
هیات مدیره های تولیدکنندگان و فروشندگان 
پذیرایی،  تاالرهای  خیاط،  بانوان  پوشاک، 

عکاسان و بانوان آرایشگر

برگزاری جلسه طرح توجیهی گسترش عفاف و 
حجاب با مدیران مجتمع های تجاری

گزارش
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 ایجاد شهرک گوهرسنگها
آرزوی 20 ساله مشهد در آستانه ی تحقق

تخصصی  شهرک  ایجاد  لزوم  که  بود   1380 سال  در  بار  نخستین   
ویژه گوهرسنگها یا سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد از زبان 
بنیان  تا  کشید  طول  سال   20 تقریبا  اما  شد،  شنیده  امر  متولیان 
ساله  چندین  آرزوی  و  شود  پایه گذاری  شهرک  این  ایجاد  اصلی 

فعاالن صنعتی این بخش در مسیر تحقق قرار بگیرد. 
وجود  مشهد  هنری  و  گردشگری  صنعتی،  جاذبه های  از  یکی 
زیورآالت و مصنوعات ساخته شده از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 
است که جایگاه این شهر را در این حوزه ارتقا داده است تا آنجا که 
این کالنشهر از سوی یونسکو در سال 1396 )2017 میالدی( به 
عنوان شهر جهانی گوهرسنگها برگزیده شد، که نشان از توان باالی 

مشهد در این زمینه دارد.
شاید یکی از دالیل جدی شدن ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگها 
برای  متولیان  تالش  و  مشهد  برای  نامگذاری  این  تاثیرات  بتوان  را 
حفظ آن دانست که امسال نخستین گامها برای عملیاتی شدن این 

مهم از سوی دستگاه های اجرایی برداشته شده است.
فعاالن  تردید  بی  گوهرسنگها  تخصصی  شهرک  ایجاد  اصلی  محور 

شهرک  این  در  عرضه  تا  تولید  از  که  هستند  خصوصی  بخش 
با  آن ها  تعامل  و  مکان  یک  در  آن ها  استقرار  و  شده،  سازماندهی 
سوغات  عنوان  به  را  گوهرسنگها  بازار  و  تولید  می تواند  یکدیگر 

همیشگی مشهد پویا نگه دارد.
تخصصی  شهرک  اصلی  بنیانهای  گذاشتن  مرحله  تا  رسیدن 
و  پیموده  را  زیادی  مسیر  مشهد،  حوالی  در  گوهرسنگها 
سر  از  را  زیادی  سختی های  و  رفته  پیش  پله  پله  دست اندرکاران 
گذرانده اند که مصائب طی این مسیر را از کالم معاون برنامه ریزی 

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی بهتر می توان دریافت.
صنعت  توسعه  که  زمانی  از  گفت:  ایرنا  با  گفتگو  در  علیخواه  مجید 
سنگهای قیمتی را در شهر مشهد آغاز کردیم، ایجاد خوشه صنعتی 
در دستور کار قرار گرفت و فعال شدن این خوشه که عمدتا بر پایه 
رقابت  قدرت  افزایش  اشتغال،  حفظ  و  تثبیت  است،  جواهرسازی 
در بازار، کمک به ارتقای سطح فنی و فناوری واحدهای تولیدی و 

کاهش هزینه های تولید و بازاریابی را فراهم کرد.
وی بیان کرد: کارگاه های سنگ تراشی در حوزه سنگهای قیمتی و 

گزارش
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عبدالصمد رحیمی »
مقدم: تا سال 

۱۳۶۸ کسی به 
فکر توسعه 
صادرات در 

چهارچوب مقررات 
نبود و می توان 
نخستین اقدام 
پایه ریزی برای 

صادرات سنگهای 
قیمتی و نیمه 

قیمتی در کشور 
را مربوط به سال 

«۱۳۵۹ دانست

نیمه قیمتی در مشهد و اطراف آن بسیار محدود بود که هریک تنها 
این  در  متعدد  کارگاه های  اکنون  هم  اما  داشتند  کارگر  پنج  تا  سه 
زمینه شکل گرفته که تعداد کارگران آن ها به 14 هزار نفر می رسد.

رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  ریزی  برنامه  معاون 
گفت: امروزه همه کارگاه های سنگ تراشی مشهد به چاپگرهای سه 
بعدی مجهز هستند، همه طراح زیورآالت بوده و قالبهای مربوط را 
خود به تنهایی می سازند، کیفیت ساخت زیورآالت در این کارگاه ها 
آنچنان باال است که به سختی می توان نقره و طالی سفید را از هم 

تشخیص داد.
نیمه  و  قیمتی  سنگهای  ویژه  معدن   29 وجود  به  اشاره  با  علیخواه 
قیمتی در خراسان رضوی افزود: امروزه پایگاه های فروش سنگهای 
و  طرح  فروش  قابلیت  و  گرفته  شکل  مشهد  در  زیورآالت  و  قیمتی 

جذب مشتری بین المللی را به دست آورده اند.  
قیمتی  سنگهای  زمین  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  ایجاد  وی 
دیگر  از  را  تراش  آموزش  مرکز  گوهرشناسی،  مرکز  قیمتی،  نیمه  و 
ظرفیتهای ایجاد شده برای مشهد در زمینه سنگهای قیمتی و نیمه 
قیمتی برشمرد که اهمیت ایجاد شهرک تخصصی ویژه این موضوع 

را در مشهد دوچندان می کند.

تحقق آرزوی 20 ساله
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز ایجاد شهرک 
یک  تحقق  را  مشهد  در  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  سنگهای  تخصصی 
آرزوی طوالنی از سال 1380 تاکنون برشمرد و گفت: همه مدیران 
چه در سطح ملی یا استانی به لزوم ایجاد چنین شهرکی در مشهد با 
توجه به قابلیتهای آن واقف شده اند و نسبت به ایجاد آن اهتمام الزم 

را خواهند داشت.
رضوی  خراسان  ساله  پنج  فرصت  به  اشاره  با  خانی زاده  حسین 

و  قیمتی  سنگهای  تخصصی  شهرک  ایجاد  برای 
صنفی  شهرکهای  افزود:  مشهد  در  قیمتی  نیمه 
از  زیرساخت اعم  حوزه  در  مشکالتی  با  صنعتی  و 
زمین، برق و گاز و آب روبه رو هستند لذا ضروری 
مشکالت  رفع  و  مشکل  این  حل  برای  که  است 

زیست محیطی آن چاره ای اندیشیده شود.
از  برخی  امروز  صنعتی  دنیای  در  کرد:  بیان  وی 
شهرکهای صنعتی در داخل شهرها قرار گرفته اند 
و با در نظر گرفتن زائرپذیری مشهد، شاید بتوان 
سنگهای  تخصصی  شهرک  استقرار  برای  محلی 
قطعا  که  گرفت  نظر  در  شهر  داخل  در  قیمتی 

بازخورد بهتری خواهد داشت.

اولویت؛ رفع مشکالت صادراتی گوهرسنگها
فعال  معدن  قدیمی ترین  نیشابور،  فیروزه  معدن 
دنیاست و شواهد باستان شناسی نشان می دهد 
از  باقیمانده  آثار  قبل  سال   700 و  هزار   6 از  که 
با  و  داشته  وجود  معدن  این  از  فیروزه  استخراج 
استخراج  از  پس  قدیمی  معادن  از  خیلی  اینکه 
متروکه شده اند اما معدن فیروزه نیشابور همچنان 

فعال است.
هم اینک مسوولیت این معدن برعهده یک شرکت 
تعاونی است که سهامداران آن خود روستاییان و 
ساکنان شهر فیروزه هستند و آنان عالوه بر بهره 

معدن  این  در  نیز  خود  معدنی،  مواد  استخراج  سود  از  شدن  مند 
اشتغال دارند.

به موازات استخراج مواد معدنی از معدن فیروزه در نیشابور، فیروزه 
تراشی نیز در مشهد اندک اندک رونق گرفت، چنانکه در زندگی نامه 
فردوسی آمده است سال 332 هجری قمری، وقتی فردوسی را به 
در  واقع  تراشان  فیروزه  محله  در  مکتبخانه  این  آوردند  خانه  مکتب 

سمت بست پایین حرم مطهر رضوی کنونی قرار داشت.
رییس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد، رفع مشکالت صادراتی 
گوهرسنگها از جمله فیروزه ای که در ساخت زیورآالت بر نقره سوار 
می شود را در اولویت دانسته و گفت: الزم است قبل از ایجاد شهرک 
تخصصی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، فکری برای حل مشکالت 

صادرات آن صورت گیرد.
عبدالصمد رحیمی مقدم خاطرنشان کرد: تا سال 1368 کسی به 
فکر توسعه صادرات در چهارچوب مقررات نبود و می توان نخستین 
در  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  سنگهای  صادرات  برای  ریزی  پایه  اقدام 

کشور را مربوط به سال 1359 دانست.
قیمتی  سنگهای  واردات  وقت  دولت  که   1397 سال  از  گفت:  وی 
مختل  نیز  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  زیورآالت  صادرات  کرد،  ممنوع  را 
تا 5 مردادماه سال 99 صادرات  از 19 اردیبهشت سال 97  شد و 

آن به شدت کم شد.
رحیمـی مقـدم افـزود: از سـوی دیگـر ظرفیتـی کـه بـرای اسـتخراج 
قـرار  نیشـابور  در  رضـوی  خراسـان  فیـروزه  معـدن  تنهـا  از  فیـروزه 
داده انـد، سـالی 40 تـن بیشـتر نیسـت کـه کفاف نیاز سـنگ تراشـان 
گفـت:  مشـهد  تراشـان  فیـروزه  صنـف  اتحادیـه  رییـس  نمی دهـد.  را 
صادراتـی  ارزیابـی  مسـوولیت  اعتبـار  و  پـول  شـورای  ایـن  از  پیـش 
سـنگها را بـه وزارت صمـت و مسـوولیت ارزیابـی صـادرات فلـزات را 
نیـز بـه بانـک مرکـزی داده اسـت و ایـن موضـوع صـادرات زیـورآالت 
سـنگهای قیمتـی و نیمه قیمتی را به شـدت مختل 
فقـط  بعضـا  مشـکالت  همیـن  سـبب  بـه  و  کـرده 
سـنگ قیمتـی از کشـور صـادر می شـود. رحیمـی 
مقـدم افـزود: سـنگ قیمتـی صـادر شـده در خـارج 
قالـب  در  و  می شـود  سـوار  فلـزات  روی  بـر  کشـور 
زیـورآالت بـه فـروش می رسـد، بـا ایـن رویه بخشـی 
در  تراشـان  سـنگ  و  سـازان  زیـورآالت  اشـتغال  از 

مشـهد از بیـن مـی رود.
و  قیمتی  سنگهای  تخصصی  شهرک  ایجاد  وی 
نیمه قیمتی را جهشی در این صنعت دانست اما 
مسیر  در  پاگیر  و  دست  مقررات  رفع  را  آن  الزمه 

صادرات زیورآالت آن ذکر کرد.

ساخت شهرکی با ابعاد بین المللی
سنگهای  نیز  رضوی  خراسان  معدن  خانه  رییس 
ظرفیتهایی  از  را  استان  قیمتی  نیمه  و  قیمتی 
استفاده  آن  از  مطلوب  نحو  به  تاکنون  که  دانست 
طی  مشهد  افزود:  نازپرور  غالمرضا  است.  نشده 
گوهرسنگها  جهانی  شهر  عنوان  به  سال  سه 
پیشی  تایلند  و  هند  کشورهای  از  و  شد  معرفی 
گرفت، اما از این مزیت به نحوی استفاده نشد که 

درخور این عنوان باشد.
مربوط  صنعت  و  هنر  بخواهیم  اگر  کرد:  بیان  وی 
به سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی خراسان رضوی 

گزارش
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را به دنیا معرفی کرده و آن ها را متناسب با ارزش واقعی خود عرضه 
نماییم باید بدانیم که نمی توان فقط به بازارهای داخلی و زائرانی که 

به این شهر می آیند، بسنده کرد.
تخصصی  شهرک  کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  معدن  خانه  رییس 
در  را  آن  بتوان  تا  باشد  صنعتی  باید  حتما  مشهد  در  گوهرسنگها 
مقیاس جهانی ارتقا داد و بعد بین المللی آن حتما در برنامه ریزی ها 

باید مدنظر قرار گیرد.

جانمایی همه فعاالن؛ از تولید تا عرضه در شهرک 
گوهرسنگها

نقره  و  جواهر  طال،  سازندگان  کمیسیون  دبیر  و  تولیدکننده  یک 
تخصصی  شهرک  ایجاد  در  اولویتها  مهمترین  از  یکی  نیز  مشهد 
از  صنعت  این  فعاالن  چیدمان  را  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  سنگهای 

معدن دار تا عرضه کننده مصنوعات آن دانست.
و  طال  صنعت  گمشده  حلقه های  از  یکی  گفت:  صمدی  اسماعیل 
مهم  این  سال  هشت  گذشت  از  بعد  که  بود  طراحی  مشهد،  جواهر 
تقویت شد و اکنون 200 طراح کارآزموده وارد عرصه بازار شده اند.

در  شده  فراهم  امکانات  و  تجهیزات  و  بسترها  با  داشت:  اظهار  وی 
عرصه تولید مصنوعات طال و نقره و جواهر، امروز سنگهای قیمتی 

و نیمه قیمتی یکی از پاکترین صنایع به شمار می روند.
وی بیان کرد: جانمایی همه فعاالن صنعت طال و نقره و جواهر در 
قالب شهرک تخصصی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مشهد و قرار 
برای  فرصت  بهترین  می تواند  آن  نزدیکی  یا  مشهد  در  آن  گرفتن 

خودنمایی و بروز همه قابلیتهای این صنعت باشد.

لزوم ایجاد شهرک در نزدیکی مشهد
رییس اتحادیه صنف فروشندگان طال، نقره و جواهر مشهد نیز ایجاد 
شهرک تخصصی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در این کالنشهر را 
یک فرصت بی نظیر برای ارایه هر چه بیشتر قابلیتهای این صنعت و 

شناساندن آن به جهان دانست.
و  قیمتی  سنگهای  تخصصی  شهرک  گفت:  معبودی نژاد  محمدباقر 
ارایه مصنوعات در این زمینه است  نیمه قیمتی بهترین محل برای 
حضرت  زائران  هم  تا  باشد  داشته  زیادی  فاصله  شهر  با  نباید  اما 
رضا)ع( بتوانند از آن بازدید کنند و هم بتوان امنیت آن را حفظ کرد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه طال و جواهر دیماه امسال در مشهد برپا 
و  قیمتی  سنگهای  حوزه  فعاالن  مشارکت  چه  هر  افزود:  می شود، 
برای  مناسبی  بستر  باشد،  پررنگ تر  نمایشگاه  این  در  قیمتی  نیمه 
تعامل بیشتر و نزدیکتر در ایجاد شهرک تخصصی سنگهای قیمتی و 

نیمه قیمتی فراهم می شود.

جلب مشارکت بخش خصوصی، محور اصلی شهرک 
گوهرسنگها

ایران در زمره هفت کشور دنیا است که قابلیت تولید انبوه و صادرات 
گوهرسنگها را دارد، در این زمینه سه هزار و 600 واحد دارای مجوز 
بخش  در  فعال  واحد  هزار   40 تا   35 استاندارد،  ملی  سازمان  از 
توزیع و فروش این بخش در کشور فعالیت دارند و این صنعت برای 

200 هزار نفر در ایران شغل ایجاد کرده است.
و  تن   500 کشور  داخل  در  جواهر  و  طال  مصنوعات  ساالنه  تولید 
میلیارد  چهار  معادل  تن   500 هر  از  تن   100 آن  ساالنه  صادرات 
دالر است، اشتغالزایی این بخش نیز حداقل 100 هزار شغل پایدار 
است. سهم اشتغالی که به ازای هر 100 کیلوگرم از مصنوعات طال 

تا   20 که  است  نفر   180 حدود  می شود،  ایجاد  کشور  در  جواهر  و 
30 درصد این میزان سهم بانوان است. گردش مالی هزار میلیارد 
نگاه  که  شده  باعث  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  سنگهای  صنعت  دالری 

ویژه ای به آن از سوی دولتمردان انجام گیرد.
مصنوعات  موضوع  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  راهبردهای 
توسعه  تجارت،  و  تولید  تامین  زیرساختهای  تسهیل  جواهر،  و  طال 
واردات،  مدیریت  و  داخل  ساخت  توسعه  تولید،  تقویت  و  صادرات 
توسعه،  و  تحقیق  و  طراحی  تقویت  و  انسانی  نیروی  توانمندسازی 

اصالح قوانین و مقررات و بخشنامه های مانع تولید است.
در خصوص تسهیل زیرساختهای تامین، تولید و تجارت برنامه هایی 
از سوی وزارت صمت برای دستگاه های اجرایی مختلف تعریف شده 
است که در این راستا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 
فلزات  صنعتی  یا  صنفی  تخصصی  شهرک  ایجاد  مسوولیت  ایران 

گرانبها و گوهرسنگها در کالنشهرها را برعهده گرفته است.
باره  این  در  رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
در  نیمه قیمتی  و  قیمتی  سنگهای  تخصصی  شهرک  برپایی  گفت: 
مشهد با توجه به ظرفیتهای باالی ذخایر معدنی و مهارتهای تراش 
سنگ و فعالیت خوشه صنعتی طال و جواهر در این منطقه در دست 

پیگیری است.
علی بهرامی زاده افزود: پس از اینکه 200 طراح در زمینه مصنوعات 
فرا  را  الزم  آموزشهای  مشهد  در  قیمتی  سنگهای 
به  قیمتی  سنگهای  تراش  کارگاه های  و  گرفتند 
توسعه  به  نیاز  شد،  مجهز  بعدی  سه  چاپگرهای 
قیمتی  سنگهای  تراش  زمینه  در  آموزی  مهارت 

بیش از گذشته احساس شد.
وی ادامه داد: در این راستا مرکز فنی و حرفه ای 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  همکاری  با  مشهد  در 
خراسان رضوی و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ایجاد شد که به گوهرشناسی و آموزش 

تراش سنگهای قیمتی اختصاص یافت.
خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
مربوط  آموزشهای  توسعه  ادامه  در  گفت:  رضوی 
شد  احساس  نیاز  این  قیمتی،  سنگهای  تراش  به 
تمرکز  برای  مرکزی  رضوی  خراسان  باید  که 
و  گوهرسنگها  کنندگان  عرضه  و  تولیدکنندگان 
مصنوعات در این زمینه، واحدهای طرح و توسعه، 
نماینده بانک مرکزی برای ارزشگذاری و استقرار 
شناسنامه های  صدور  برای  تخصصی  تیم های 

بین المللی مصنوعات داشته باشد.
شهرک  ایجاد  راستا  این  در  افزود:  زاده  بهرامی 
نیمه  و  قیمتی  سنگهای  تخصصی   – صنعتی 
لذا  رسید،  نظر  به  ضروری  مشهد  در  قیمتی 
اخذ  و  اولیه  مطالعات  انجام  از  پس  آن  راه اندازی 
دستور  در  مربوطه  اجرایی  دستگاه های  از  مجوز 
برنامه ریزی  زیربنایی و شورای  امور  کار کارگروه 

و توسعه استان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
شهرک  راه  اندازی  برای  دارد  نظر  در  رضوی 
و نیمه قیمتی استان،  تخصصی سنگهای قیمتی 
این  تولیدی  خوشه های  و  اتحادیه ها  مشارکت  از 

بخش بهره گیرد.

بهرامی زاده: در »
این راستا ایجاد 
شهرک صنعتی 

– تخصصی 
سنگهای قیمتی 

و نیمه قیمتی در 
مشهد ضروری 

به نظر رسید، لذا 
راه اندازی آن پس 

از انجام مطالعات 
اولیه و اخذ مجوز 

از دستگاه های 
اجرایی مربوطه در 
دستور کار کارگروه 

امور زیربنایی و 
شورای برنامه 

ریزی و توسعه 
استان قرار 

«می گیرد

گزارش
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بزرگداشت ایام ا... دهه ی فجر بهمن 1400
فراموش  و  ماندگار  روزهایی  فجر  دهه 
ماست،  بزرگ  ملت  تاریخ  در  نشدنی 
است؛  اسالمی  انقالب  پیروزی  روزهای 
را  آن  تاریخ،  فریاد  رساترین  که  انقالبی 
برای  و  رساند  فرجام  به  و  کرد  رهبری 
کرد.  تالش  وجود  تمام  با  آن،  حفظ 
انقالبی که مبتنی بر بینش عمیق توحیدی 
انقالب سرخ عاشورای  از  الهام گرفته  و 

حسینی بود.
مشهد  اصناف  اتاق  منظور  همین  به 
اجرای  با  گذشته  سالهای  همچون 
ایام  باشکوه  گرامیداشت  در  برنامه هایی 
ا... دهه ی فجر به شرح ذیل اقدام نموده 

است.

اتحادیه های  ● و  اتاق  سردرب  بندی  آذین 
صنفی تحت پوشش

اطالع  ● برای  اتحادیه ها  به  بخشنامه  ارسال 
برگزاری  جهت  صنفی  واحدهای  به  رسانی 
مراسمات و آذین بندیهای سردرب واحدهای 

صنفی در سطح شهر
به  ● مربوطه  سازمانهای  بخشنامه های  ارسال 

بزرگداشت  خصوص  در  صنفی  اتحادیه های 
ایام ا... دهه ی فجر 

واحد  ● هر  پویش  در  مشهد  اصناف  شرکت 
صنفی یک پرچم 

غبار روبی مزار شهدای گمنام و قرائت زیارت  ●
عاشورا در جبل النورکوهسنگی 

دیدار با خانواده شهدا  ●
حضور پرشور اتحادیه ها در مراسم غبار روبی  ●

و راهپیمایی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزاری مراسم دعای کمیل در حسینیه های  ●
اتحادیه های صنفی 

اهداء 150 شاخه گل به شرکت کنندگان در  ●
مراسم  روز 12 بهمن 

با  ● شهدا  مزار  افشانی  گل  مراسم  برگزاری 
اهداء گل 

اهداء گل برای مراسم گل افشانی راهپیمایی  ●
22 بهمن

شرکت در رژه موتوری و خودرویی مراسم 22 بهمن ●
در  ● اتحادیه ها  روسای   و  مدیره  حضورهیئت 

مراسم نماز جمعه  
نمازخانه  ● محل  در  عاشورا  زیارت  برگزاری 

روسای  پرسنل،  ویژه  مشهد  اصناف  اتاق 
پایگاههای  و فرماندهان  اتحادیه های صنفی 

بسیج اتحادیه های صنفی 
انجام سایر موارد مرتبط ●
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بازار، نمایشگاهی بی رونق در روز مادر
اسماء  عرب | فاطمه السادات سید موسوی

هرساله در روز والدت حضرت فاطمه )س( و روز مادر تب وتاب مردم 
از  خبری  دیگر  نیز  امروز  می کند.  پیدا  افزایش  بازار  در  خرید  برای 
خلوتی شهر و بازارهای سوت وکور برخالف دو سال گذشته نیست و 
با توجه به اینکه موج کرونا فروکش کرده بازار مملو از حضور مشتری 
مشکالت  اما  فروشگاه ها  و  پاساژها  بودن  شلوغ  وجود  با  است. 
برای  نایی  قیمت ها  افسارگسیخته  افزایش  و  معیشتی  و  اقتصادی 
نمایشگاهی  حالتی  به  بازار  فروشنده ها  گفته  به  و  نگذاشته  مردم 

درآمده است. 
افزایش قیمت ها، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است 
این در حالی است که در سال های گذشته وضعیت معیشت مردم 
انتخاب  قدرت  مناسبت ها  در  مردم  و  داشت  قرار  بهتری  سطح  در 
نمی توان  باز  تخفیف  دادن  با  حتی  داشتند.  نیز  بیشتری  کاالهای 
و  است  باال  قیمت ها  هم  باز  و  هستیم  قیمت ها  کاهش  شاهد  گفت 

توان خرید برای قشر متوسط نیز بسیار اندک است.
به  روز  این  مناسبت  به  درشت  و  ریز  تخفیف های  هیاهوی  میان  در 
فروشگاه های پوشاک و تعدادی از مغازه های مختلف در مناطق شهر 

سر زدیم و با فروشندگان و خریداران گفت وگو کردیم.
وارد شیرینی فروشی در منطقه جالل می شویم. مغازه تقریبا خلوت 

و  مردم  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  می گوید:  فروشنده  است؛ 
وضعیت کرونا خریدها رونق دو سال گذشته را ندارد. به رغم افزایش 
اولیه مانند شکر، خامه و تخم مرغ طی سه ماه گذشته  قیمت مواد 
اما افزایشی در قیمت شیرینی نداشتیم زیرا اتحادیه اجازه افزایش 

قیمت را به ما نمی دهد.
مواد  زیرا  کنند  تغییر  باید  قیمت ها  بنده  نظر  به  می دهد:  ادامه  وی 
اولیه  که در انواع شیرینی استفاده می شود مشمول افزایش قیمت 
بوده است. همچنین با اینکه سال گذشته محدودیت های کرونایی 
به  نسبت  تقاضا  اما  بود  باال  کرونا  میر  و  مرگ  آمار  و  داشت  وجود 

امسال بهتر بود.
مغازه  می کنیم.  مراجعه  آباد  وکیل  در  دیگری  فروشی  شیرینی  به 
می گوید:  است،  میانسالی  مرد  که  فروشنده  است.  شلوغ  نسبتا 
قیمت شیرینی نسبت به ماه گذشته حدود 15 درصد افزایش پیدا 
افزایش  دلیل  به  گذشته  سال  به  نسبت  مردم  تقاضای  ولی  کرده 

واکسیناسیون بهتر است.
وارد یک مغازه گل فروشی در بلوار استقالل می شویم، از فروشنده 
درباره وضعیت فروش گل می پرسیم، وی می گوید: قیمت هر شاخه 
گل رز ایرانی 25 هزار تومان، رز هلندی 40 هزار تومان، هردسته 
هزار   100 نیز  داوودی  گل  هرسبد  و  تومان  هزار   45 داوودی  گل 

تومان است. نزدیک روز مادر خرید گل بهتر می شود.
فروشنده دیگری می گوید: استقبال مردم نسبت به گذشته با توجه 

گزارش
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رز  گل  هرشاخه  قیمت  است.  کرده  پیدا  افزایش  واکسیناسیون  به 
هلندی در انواع رنگ 35 هزار تومان و هر دسته گل نرگس نیز 20 

هزار تومان است.
فروشنده  می شویم.  راهنمایی  خیابان  در  فروشی  مانتو  مغازه  وارد 
که مرد جوانی است، می گوید: بازار وضعیت خوبی ندارد و حتی با 
وجود عرضه اجناس با ضمانت قیمت و سود کم اما مردم تمایلی به 

خرید ندارند.
استقبال  می کند:  عنوان  شهریور  خیابان 17  در  دیگری  فروشنده 
کرونا  بیماری  شیوع  کاهش  و  واکسیناسیون  انجام  دلیل  به  مردم 
حضرت  والدت  از  بهتر  مناسبتی  چه  است.  کرده  پیدا  افزایش 
نیز سعی  باشند. ما  برای خرید داشته  زهرا )س( که مردم فرصتی 
خرید  مردم  اگرچه  بفروشیم.  مناسب  قیمتی  با  را  اجناس  می کنیم 

می کنند اما مانند گذشته نیست.
ببینیم؛  را  مردم  خرید  وضعیت  تا  می زنیم  بازار  در  دیگر  گشتی 
او  بررسی اجناس است، می رویم  به سراغ خانم جوانی که مشغول 
می گوید: تنوع اجناس در بازار کم است و هنوز هدیه مناسبی برای 
خرید پیدا نکردم. مغازه ها شلوغ است اما قیمت ها سرسام آور است 
تردید  کادو  خرید  در  هنوز  نیز  من  ندارند.  خرید  به  تمایلی  مردم  و 

دارم. شاید تنها گل بخرم.
مناسب تر  اینترنتی  خرید  من  نظر  از  می کند:  عنوان  دیگری  خانم 
تومان  هزار   40 حدود  را  اجناس  آنالین  فروشگاه های  زیرا  است، 
مناسبت  به  مغازه ها  اگرچه  می کنند.  عرضه  مغازه ها  از  ارزانتر 
از  باالتر  قیمت شان  اما  می کنند  ارائه  را  اجناس  تخفیف  با  زن  روز 

فروشگاه های اینترنتی است.
 20 قرمز  رز  گل  دسته  یک  گذشته  سال  می گوید:  میانسالی  مرد 
شاخه ای برای همسرم با قیمت 400 هزار تومان خریدم، اما امسال 
همین دسته گل را باید با قیمت 700 هزار تومان تهیه کنم.با این 

شرایط طبقه کارگر و متوسط باید چگونه زندگی خود را بگذراند.

بازار پوشاک نمایشگاهی است و مردم توان اقتصادی برای 
خرید ندارند

در ادامه با جواد مفیدی، رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد 
گفت وگو کردیم. وی در خصوص وضعیت بازار پوشاک در آستانه روز 
زن عنوان می کند: هم اکنون وضعیت بازار پوشاک بسیار سنگین و 
قیمت ها باال است. همچنین توان اقتصادی مردم برای خرید بسیار 
کاهش پیدا کرده و حتی اولویت خرید در مناسبات نیز بازار را تکان 
بیماری  شیوع  کاهش  همچنین  می دهد:  ادامه  وی  است.  نداده 
کرونا و انجام واکسیناسیون تنها به رونق بازار از نظر افزایش تردد 

جمعیت کمک کرده است.
بوده  نمایشگاهی  پوشاک  بازار  اکنون  هم  می کند:  تصریح  مفیدی 
و مردم باوجود شلوغ بودن بازار و مغازه ها خریدی انجام نمی دهند 
و بیشتر بازدید کننده هستند. اصوال در دو ماه بهمن و اردیبهشت 
خرید  تابستانی  لباس  و  زمستانی  لباس  مردم  زیرا  است  راکد  بازار 

نمی کنند.

مردم تمایلی به خرید شیرینی در مناسبت ها ندارند
شیرینی سازان،  اتحادیه  رئیس  فرزانی،  محمد  همچنین  
شهر  حال  امروز  می گوید:  مشهد  قنادی  و  کافه  شیرینی فروشان، 
به تبع آن  از آن و همچنین  ما به دلیل گرانی ها و مشکالت حاصل 
حال صنف شیرینی خوب نیست. تحریم های ظالمانه در سال های 
شیوع  و  آورد  وجود  به  اقتصادی  حوزه  در  را  زیادی  اخیر مشکالت 

رئیس اتحادیه »
شیرینی سازان، 

شیرینی فروشان، 
کافه و قنادی 

مشهد:  جا دارد 
دولت سیزدهم 
جهت کمک به 

اصناف الاقل 
مصوباتی 

که به عنوان 
بسته های حمایتی 

تصویب شده را 
«اجرا نماید

کرونا مزید بر علت شده و شرایط را بدتر و دشوارتر کرده است.
پیش  ماه  سه  که  روغنی  نمونه  عنوان  به  می دهد:  ادامه  وی 
آن  بابت  باید  امروز  می کردیم،  خریداری  تومان  هزار   230
سال  که  است  شکری  دیگر  نمونه  بپردازیم.  تومان  هزار   640
آن  قیمت  اما  می شد  خریدار  تومان   7000 کیلویی  گذشته 
همچنین  است.  رسیده  تومان  هزار   16 به  کیلو  هر  در  امروز 
قبض های  قبل  سال  به  نسبت  و  شده  برابر  چندین  انرژی  هزینه 
است. داشته  چشمگیری  افزایش  انرژی  حامل های  به  مربوط 

قنادی  و  کافه  شیرینی فروشان،  شیرینی سازان،  اتحادیه  رئیس 
مشهد تصریح می کند: دستمزد نیروی کار نیز بسیار گران شده و از 
طرفی نیروی های ماهر به دلیل افزایش هزینه های زندگی تمایلی 
به کار با حقوق های پیش بینی شده در قراردادها را ندارند. در حال 
کار  پای  مصوب  و  قبلی  حقوق های  با  هم  ساده  کارگر  یک  حاضر 

نمی آید.
رخ  صنوف  کلیه  در  اتفاق  این  البته  می کند:  خاطرنشان  فرزانی 
سهم  خود  فعالیت  پرونده  در  که  اصنافی  حاضر  حال  در  و  داده 
17.5 درصدی از تولید ناخالص ملی دارند، با فشار زیادی روبه رو 
در  مهمی  بسیار  نقش  اصناف  همین  مشکالت  همه  با  اما  شده اند، 
تمام  در  مردمی  کمک های  در  غیرمترقبه  حوادث  و  رویدادها  تمام 
دولت  دارد  می کنند.  جا  کرده و  ایفا  کشور  در  سمن ها  و  خیریه ها 
عنوان  به  که  مصوباتی  الاقل  اصناف  به  کمک  جهت  سیزدهم 

بسته های حمایتی تصویب شده را اجرا نماید.

فروش ما نسبت به سال قبل و سال های قبل تر از کرونا 
بسیار افت کرده است

شرایط  این  به  توجه  می دهد: با  ادامه  وی 
قرار  تعطیلی  آستانه  در  شیرینی پزی  کارگاه های 
گرفته اند و اگر مسئوالن فکری برای این موضوع 
نیروهای  از  بسیاری  بیکاری  شاهد  شاید  نکنند، 
این صنف باشیم. همچین فروش ما نسبت به سال 
قبل و سال های قبل کرونا بسیار افت کرده است. 
همکاران ما در 2 سال اخیر برای تمام اعیاد ملی 
و مذهبی برنامه ریزی و به نوعی با اخذ وام و... به 
امید فروش اجناس تولیدی خود در این ایام روی 
آن حساب کرده بودند، اما این فرصت را به علت 
متحمل  زیان  و  ضرر  کلی  و  داده  دست  از  کرونا 
بسته های  ایجاد  با  الاقل  دولت  دارد  جا  شده اند. 
اصناف  کمک  به  کمی  خصوص  این  در  حمایتی 

بشتابد.
شیرینی فروشان،  شیرینی سازان،  اتحادیه  رئیس 
و قنادی مشهد تصریح کرد: طی 3 ماه  اخیر  کافه 
گرانی در بازار بیداد کرده است. در تولید شیرینی 
که  می شود  برده  کار  به  کاال  100 قلم  از  بیش 
تاثیرگذار  شیرینی  قیمت  بر  کدام  هر  گرانی 
کره،  قهوه،  کاکائو،  آرد،  مرغ،  تخم   است.  قیمت 
درصد   100 تا  قبل  سال  به  نسبت  و...  نارگیل 
افزایش داشته است. به طور کلی شیرینی به علت 
گرانی افسارگسیخته مواد اولیه و هزینه های تولید 
در حال تبدیل شدن به کاالی لوکس است و مردم 
تمایلی به خرید آن حتی در مناسبت ها ندارند. شیرینی در حال حذف 

شدن از سبد خانوار است. 
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والدت حضرت فاطمه )س( بزرگداشت مقام مادر و روز زن 
قدری  به  زهرا)س(  حضرت  سیره  و  زندگی 
در  آزاده ای  زن  هر  که  است  جذاب  و  آموزنده 
می کند؛  تحسین  قدیسه ای  همچون  را  او  جهان 
همسر  کبری،  خدیجه  دامن  از  تولدش  که  زنی 
پیامبر گرامی اسالم و در کانون نخستین خانواده 
قدسیان  تسبیح  و  آسمانی  نغمه های  با  اسالمی 
کرد  عطا  را  کوثر  لقب  او  به  خداوند  و  شد  همراه 
جهان  خوبی های  تمام  سرچشمه  وی  که  چرا 
بنیان  ابتکار  به  قدر  گران  بانوی  این  تولد  است. 
گذار جمهوری اسالمی، امام خمینی)ره(؛ روز زن 
و روز مادر نام گرفت و البته اگر روزی باید روز زن 
یا روز مادر باشد، چه روزی واالتر و افتخار آمیز تر 
وجود  زهرا)س(  فاطمه  سعادت  با  والدت  روز  از 

دارد؟
بیستم  با  مصادف  )س(  فاطمه  حضرت  تولد  روز 
تولد  روز  می باشد.  بعثت  دوم  سال  الثانی  جمادی 
حضرت فاطمه را روز بزرگداشت مقام مادر و روز زن 
نیز می نامند. در روایتی آمده كه حضرت فاطمه )س( 
الثانی سال دوم بعثت كه جمعه  در بیست جمادی 
بود، متولد شد. امام رضا )ع( فرمود، رسول خدا )ص( 
فرمودند: فاطمه حوریه انسان نماست و من هرگاه 
می كنم. بو  را  دخترم  می شوم،  بهشت  بوی  مشتاق 

و  مكه  شهر  در  )س(«  فاطمه  حضرت  تولد  »محل 
در خانه خدیجه بوده است. این خانه در محله ای 
می  عطارها  كوچه  آن  به  گذشته  در  كه  است 
در  هجرت،  هنگام  تا  )ص(  خدا  رسول   گفتند. 
در  بارها  كه  مباركی  خانه  بود.  ساكن  خانه  آن 
این  گردید.  نازل  )ص(  پیامبر  بر  وحی  فرشته  آن 
كه  آنجا  از  و  آمد  در  مسجد  صورت  به  بعدها  خانه 
محل نزول وحی و بخشی از قرآن،  زیستگاه پیامبر 
)ص( و مكان تولد حضرت زهرا )س( بود، در نظر 
خاص  قداستی  و  معنوی  ارزش  مسلمین  عموم 
با  همزمان  تاریخ  طول  در  بارها  رو  این  از  داشت. 
مرمت  به  نسبت  الحرام،  مسجد  توسعه  و  تعمیر 

بنای آن اقدام كردند.

وقتی  )س(:  فاطمه  حضرت  تولد  چگونگی 
كرد،  ازدواج  خدا)ص(  رسول  با  خدیجه  حضرت 
زنان مكه او را ترك كردند. هیچ یك از زنان مكه به 
او سر نمی زدند و حتی به او سالم هم نمی دادند. 
این  از  و  شد  ناراحت  خود  تنهایی  از  خدیجه 
فاطمه  به  وقتی  او  بود.  شده  هراسان  ناراحتی 
باردار شد، فاطمه از داخل رحم با مادرش حرف 
مطلب  این  خدیجه  می داد.  آرامش  او  به  و  می زد 
خدا  رسول  روزی  كرد.  پنهان  )ص(  پیامبر  از  را 
من  به  جبرئیل  فرمود:  خدیجه  به  و  شد  متوجه 
گفته، آنچه در رحم داری دختر است و فرزندانش 
هم پاك و پاكدامنند. مدت زیادی نگذشته بود كه 
هاشم  بنی  و  قریش  زنان  سراغ  خدیجه  حضرت 
رفت و گفت: مثل همه زنان كه در هنگام زایمان 
هم  مرا  می كنند  پرستاری  و  مراقبت  یكدیگر  از 
حرف  چون  دادند  پیغام  آن ها  كنید.  پرستاری 
در  ابوطالب  یتیم  محمد،  با  و  ندادی  گوش  را  ما 
از  نمی توانیم  كردی،  ازدواج  بود  فقیر  كه  حالی 
رنجیده  پاسخ  این  از  خدیجه  كنیم.  پرستاری  تو 
خاطر گشت، اما در یكی از همین روزها در حالی 
زن  چهار  بود،  آرمیده  بستر  در  همچنان  او  كه 
وارد  او  بر  كه  نمود  مشاهده  بلندباال  و  گندمگون 
شده  هراس  در  آنان  دیدن  از  كه  خدیجه  شدند. 
آرام نمود  را  او  زنان  از  اما یكی  افتاد  تكاپو  به  بود 
و گفت: ای خدیجه! اندوهگین و هراسناك مباش، 
تو  خواهران  و  آمده ایم  سویت  به  خدا  جانب  از  ما 
این  و  خلیلم  ابراهیم  همسر  ساره  من  هستیم، 
دختر  مریم  یكی  آن  و  است  فرعون  همسر  آسیه 
است.  شعیب  دختر  صفورا  ما  چهارمین  و  عمران 
خدیجه  سوی  چهار  در  زن  چهار  هنگام  این  در 
حمل  )س(  خدیجه  حضرت  و  گرفتند  قرار  )س( 
گردید  ساطع  او  از  نوری  و  نهاد  زمین  بر  را  خود 
كه  نوری  شد.  پرتوافكن  عالم  غرب  و  شرق  بر  كه 
به خانه  های مكه راه یافت و همه را در حیرت فرو 
برد. پس از آن ده فرشته همراه با طشت و ابریقی 

مملو از آب كوثر از آسمان فرود آمدند. آن بانویی 
كه در پیش روی خدیجه قرار داشت مولود را با آن 
از  و  سفیدتر  شیر  از  كه  جامه  و  داده  شستشو  آب 
عنبر خوشبوتر بود بیرون آورد. با یكی تن مولود را 
پوشاند، و دیگری را مقنعه او قرار داد آن گاه دست 
او را به سخن گفتن  خود را بر لبان كودك نهاد و 
فرمود:  چنین  و  گشود  دهان  فاطمه  نمود،  وادار 
رسول اللَّ  محمد  ان  اشهد  و  اللَّ  اله  ال  ان  »اشهد 
سیداالنبیاء و ان بعلی سیداالوصیاء و ولدی سادة 
به  داده  سالم  را  بانوان  یكایك  گاه  آن  االسباط« 
مولود  گشاده  رویی  با  هم  آن ها  خواند.  نامشان 
حوریان  دادند.  قرار  مالطفت  مورد  را  فرخنده 
از  بردند. در آسمان  به آسمانها  را  او  تولد  بشارت 
یمن قدوم او نوری پدیدار آمد و ساطع گردید كه 
تا آن زمان سماواتیان چنین نوری را رؤیت ننموده 

بودند.
و  میمنت  از  گفته  شادباش  را  خدیجه  بانوان   
خدیجه  گفتند.  سخنها  نسلش  طهارت  و  مباركی 
با  و  كشید  آغوش  در  را  كودك  بسیار  سروری  با 

دنیایی امید و آرزو پستان در دهان او گذارد. 
وقتی  روایتی  بنابر  )س(:  فاطمه  حضرت  ازدواج 
بعثت  از  سال  پنج  شد،  متولد  )س(  زهرا  حضرت 
معراج  شب  از  سال  سه  و  اسالم)ص(  مكرم  نبی 
بزرگوارش  پدر  با  سال  هشت  ایشان  می گذشت. 
كرد.  هجرت  مدینه  به  او  با  سپس  و  بود  مكه  در 
یك سال از ورود ایشان به مدینه می گذشت كه با 
امیرالمومنین  اگر  كرد.  ازدواج  )ع(  علی  حضرت 
فاطمه  برای  كند  ازدواج  فاطمه  با  تا  نبود  )ع( 
همسری بر روی زمین پیدا نمی شد. وقتی پدرش 
از دنیا رفت، ایشان هیجده ساله بود و بعد از پیامبر 

اعظم )ص( هفتاد و دو روز بیشتر زندگی نكرد.
فاطمه  حضرت  )س(:  فاطمه  حضرت  نام های 
گرفته  خداوند  نام های  از  كه  دارد  اسم   9 )س( 
شده است كه عبارتند از فاطمه، صدیقه، مباركه، 

طاهره، زكیه، مرضیه، محدثه، زهرا



ماهنامه اتاق اصناف مشهد
15بهمن ماه ۱۴٠٠ | شماره ٣١

سارا محتشم

تولیدی  اصناف  استقرار  فعلی  وضعیت  اصالح 
اصناف  اتاق  رویکردهای  از  یکی  مشهد؛  شهر  در 
تولیدی  اصناف  استقرار  راستا  این  می باشد.در 
در  شهرک های صنفی – صنعتی که با استفاده از 
قانون شهرکهای صنعتی غیر دولتی مصوب سال 
مشارکت  با  و  اسالمی  شورای  مجلس   1392
به  توجه  می شوند،با  ایجاد  اتحادیه ها  اعضِای 

مزایای مترتب بر آن در دستور کاراست.
خوشبختانه ریاست فعلی سازمان صنایع کوچک 
اساسنامه  اصالح  با  ایران  صنعتی  شهرکهای  و 
صنفی-  شهرکهای  ایجاد  الذکر،  فوق  سازمان 
و  نموده  اضافه  سازمان  اساسنامه  به  را  صنعتی 
محترم  شورای  و  دولت  هیات  تایید  به  را  موضوع 

نگهبان رسانیده اند.
ساماندهی  شهرک ها  دراینگونه  که  واحدهایی   
خواهند شد، هم اکنون در داخل شهر و محدوده 
مشهد و عمدتا در رسته مشاغل مزاحم شهری در 
حال فعالیت بوده که با ایجاد شهرکهای صنفی- 
می گیرند.  توجهی  قابل  فاصله  شهر  از  صنعتی،  
لذا ایجاد شهرکهای مذکور می بایست در اولویت 
جمله  از  مرتبط  دولتی  مراجع  و  سازمانها  کاری 

اداره کل محیط زیست قرار گیرد. 
شرایط  با  صنعتی   – صنفی  شهرک های  احداث   
فوق می تواند نقش مهمی در ساماندهی اصناف، 
هزینه ای  کاهش  صنعتی،  خوشه های  ایجاد 
به  کمک  تولیدی،  واحدهای  سطح  ارتقاء  تولید، 
کمک  مشهد،  شهر  حاشیه ی  در  اشتغال  ایجاد 
در  برداشتن  گام  و  نشینی  حاشیه  مشکل  رفع  به 

راستای اقتصاد مقاومتی داشته باشد. 
جمله  از  کشورها  سایر  تجاری  مراودات  به  نظر   
با  میانه  آسیای  کشورهای  و  افغانستان  و  عراق 
تولیدکنندگان  تجمیع  مشهد،  تولیدکنندگان 
فضایی  ایجاد  و  صنعتی  صنفی-  شهرک های  در 
در  که  مراکزی  مانند   ( خصوص  این  در  مناسب 
در  مؤثری  نقش  شده اند(  ایجاد  ترکیه  کشور 
خواهد  صادرات  و  اقتصادی  مراودات  باالرفتن 

داشت.

گزارش

بررسی آخرین وضعیت 
مشکالت تحقق شهرکهای 

صنفی - صنعتی مشهد 

1
آجیل و خشکبار  شهرک صنعتی غیر دولتی 

و حبوبات مشهد
جاده  در  و  بوده  هکتار   19.3 شهرک  مساحت 
میزان  می باشد.  واقع  اروند  میدان  نبش  میامی، 
برآورد  نفر    3500 شهرک  مستقیم  اشتغال 
ریال  میلیارد   1000 حدود  تاکنون  می گردد. 
شده  هزینه  آن  موارد  سایر  و  زمین  تملک  جهت 
تاسیس  پروانه  است  توضیح  به  الزم  است. 
شهرک به نام موسسه غیر انتفاعی آذران توسعه 
گردیده  اخذ  صنعتی  شهرکهای  شرکت  از  مهر، 
است. نقشه های اجرایی شهرک به تایید شرکت 
و  رسیده  رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای 
امکانات زیر بنایی اعم از آب و برق و گاز شهرک 
تامین گردیده است. نقشه های اجرایی شبکه های 
آب و فاضالب و گاز تهیه و تایید نقشه های برق و 
روشنایی در دست اقدام است. موانع و مشکالت و 

نیز ادامه روند تحقق شهرک به شرح زیر می باشد:

 اخذ مجوز تغییر کاربری زمین است:
علیرغم اینکه در شهرک قرار است کار فرآوری آجیل 
و خشکبار و حبوبات صورت پذیرد و این موضوع جزء 
صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد، شهرک متقاضی 
استفاده از تبصره چهارماده یک قانون حفظ کاربری 
اراضی کشاورزی )تغییر کاربری صنایع وابسته به 
کشاورزی( و معافیت از عوارض تغییر کاربری بوده 
لکن امور اراضی جهاد ضمن استنکاف از موضوع 
طبق  کاربری  تغییر  عوارض  پرداخت  خواستار 
تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری)طرح های 
شده  باعث  موضوع  می باشد.این   ) کشاورزی  غیر 
تاعلیرغم تامین امکانات زیربنایی شهرک، موضوع 

احداث شهرک مسکوت بماند.

 تایید نقشه های برق و روشنایی شهرک:
از  خشکبار  و  آجیل  شهرک 
تامین  درخواست  به  تاریخ98/10/25نسبت 
روشنایی  و  برق  شبکه  نقشه های  تایید  و  برق 
نمودو  اقدام  مشهد  برق  توزیع  شرکت  از  شهرک 
مدیریت  مختلف  کمیسیونهای  موضوع  این 
کمیسیون  و  مشهد  شرق  برق  انشعابات  فروش 
مصرف سنگین شرکت توزیع برق مشهد را پشت 
سرگذاشته و نقشه ها و اطالعات مختلف مورد نیاز 
شرکت توزیع برق نیز ارائه گردید.  پس از تصویب 
درکمیسیونهای فوق، علیرغم تاکیدبر لزوم تایید 
نقشه هاتوسط قایم مقام مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق مشهد، تاکنون شرکت فوق نسبت به 
و  ننموده  اقدام  روشنایی  و  برق  نقشه های  تایید 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   60 به  منوط  را  موضوع 
شهرکهای  خصوص  در  است.لکن  نموده  شهرک 
و  برق  نقشه های  تایید  موضوع  دولتی،  صنعتی 
روشنایی قبل از هر گونه احداث صورت میپذیرد.  

 تمدید پروانه تاسیس شهرک:
مدت زمان پروانه تاسیس شهرک به اتمام رسیده 
است و برای بار اول پروانه نیاز به تمدید دارد.الزم 
به یادآوری است تمدید پروانه جهت موضوع تغییر 

کاربری مورد نیاز است.
نظر به اینکه در حال حاضر ایجاد تعدادی شهرک 
صنفی- صنعتی در دستور کار اتاق اصناف مشهد 
وضعیت  آخرین  بررسی  به  ادامه  در  می باشد، 
آن ها  تحقق  ومشکالت  شهرکها  این  پیگیری 

می پردازیم:
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شهرک صنعتی غیر دولتی 
جعبه سازان مشهد      

کالتـه  پـالک  اراضـی  در  و  بـوده  هکتـار  شـهرک21  مسـاحت 
می باشـد.  واقـع  ابوطالـب  کیلوولتـی   400 پسـت  قاضی-پشـت 
می گردد.  برآورد  نفر   1200 شهرک  مستقیم  اشتغال  میزان 
نیز  شهرک  اساسی  استعالمات  و  گرفته  صورت  زمین  تملک 
..اداره  و..  تدبیر  ستاد  تسهیل،  ستاد  مصوبات  به  توجه  با  و  اخذ 
تصویب  و  انجام  از  پس  شهرک  مجوز  صدور  با  زیست  محیط  کل 
این  که  نمود  موافقت  شهرک  محیطی  زیست  ارزیابی  مطالعات 
زیست  مجوز  باالخره  و  برگزار  دفاعیه  جلسات  و  انجام  مطالعات 
تاریخ  در  می باشد  شهرک  مجوز  مهمترین  که  شهرک  محیطی 

1400/3/23 اخذ گردید. 

زیر  شرح  به  شهرک  تحقق  روند  ادامه  نیز  و  مشکالت  و  موانع 
می باشد:

 تایید صالحیت مالی:
سازمان   1400 جدیدسال  بخشنامه  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
تایید  لزوم  بر  مبنی  ایران  صنعتی  شهرکهای  و  کوچک  صنایع 
غیر  صنعتی  شهرک  ایجاد  متولیان  حقوقی  و  مالی  صالحیت 
می باشد.  پیگیری  دست  در  صالحیت  تایید  موضوع  دولتی، 
وزیر  معاون  رسولیان  دکتر  آقای  جناب  مساعد  قولهای  علیرغم 
برای  ایران  و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 
ایشان  با  مشهد  اصناق  اتاق  مکاتبه  مورد  دو  و  فوق  موضوع  حل 
 1400/7/7 مورخ  های684/ص/1400/307  شماره  به 
)تصویر  مورخ1400/7/26،  و752/ص/1400/307 
به  است.الزم  نرسیده  تایید  به  هنوز  موضوع  پیوست(  مکاتبات 
تا  و  می باشد  عضو   120 به  مربوط  شهرک  سهام  است  یادآوری 
به  اعضا  این  مشارکت  با  شهرک  احداث  هزینه های  کلیه  کنون 
به  اعضا  مشارکت  با  آینده  نیزدر  هزینه ها  سایر  و  رسیده  نتیجه 

انجام خواهد رسید.

 استعالم پدافند غیر عامل:
غیر  پدافند  استعالم  زیربنایی،   امور  کارگروه  استعالمات  از  یکی 
غیر  پدافند  کل  اداره  موضوع  خصوص  این  در  که  می باشد  عامل 
لکن  است.  نموده  طرح  مطالعات  ارائه  به  منوط  را  موضوع  عامل 
با توجه به مساحت کم و نوع تولیدات شهرک، موضوع در موارد 

مشابه مستقیما پاسخ داده شده است.

 تصویب طرح در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه 
ریزی استان

ادامه روال اخذ مجوز شهرک می بایست سایر استعالمات  جهت 
تکمیل و موضوع در کارگروه امور زیربنایی به تایید برسد. 

شهرک صنعتی غیر دولتی 
تولیدکنندگان پالستیک مشهد

کارده  سد  جاده  کیلومتر 4  در  و  بوده  هکتار  شهرک8.5  مساحت 
میزان  می باشد.  واقع  سفلی(  آباد  معین  روستای  دست  )پایین 
صورت  زمین  تملک  می گردد.  برآورد  نفر  مستقیم600  اشتغال 
به  توجه  با  و  اخذ  نیز  شهرک  اساسی  استعالمات  برخی  و  گرفته 
زیست  محیط  کل  ..اداره  و..  تدبیر  ستاد  تسهیل،  ستاد  مصوبات 
باصدور مجوز شهرک پس از انجام و تصویب مطالعات ارزیابی زیست 
محیطی شهرک موافقت نمود. این مطالعات انجام و جلسات دفاعیه 
برگزار گردیده و باالخره مجوز زیست محیطی شهرک که مهمترین 

مجوز شهرک می باشد در تاریخ 1400/3/11 اخذ گردید.

موانع و مشکالت و نیز ادامه روند تحقق شهرک به شرح زیر می باشد:

 تامین آب شهرک: 
آب  تامین  موضوع  شهرک  این  تحقق  عمده  مشکالت  از  یکی 
شهرک می باشد.در این خصوص مذاکرات و پیگیریهای فراوانی 
به  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  و  منطقه ای  آب  شرکت های  از 
انجام رسیده است لکن موضوع هنوز به نتیجه الزم نرسیده است.
الزم به یادآوری است جهت تامین آب فضای سبز شهرک از طریق 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی پساب تخصیص یافته است. 
پروسه  در  آبی  مصرف  هیچگونه  شهرک  واحدهای  که  آنجا  از 
و  شرب  آب  تامین  اصلی  مشکل  حاضر  حال  ندارند،در  صنعتی 

بهداشت پرسنل شهرک می باشد. 

 تایید صالحیت مالی
سازان  جعبه  صنعتی  شهرک  خصوص  در  موضوع  کامل  شرح 
آورده شد الزم به یادآوری است سهام شهرک مربوط به 120 عضو 
می باشد و تا کنون کلیه هزینه های احداث شهرک با مشارکت این 
اعضا به نتیجه رسیده و سایر هزینه ها نیزدر آینده با مشارکت اعضا 

به انجام خواهد رسید.

 استعالم پدافند غیر عامل
غیر  پدافند  استعالم  زیربنایی  امور  کارگروه  استعالمات  از  یکی 
غیر  پدافند  کل  اداره  موضوع  خصوص  این  در  که  می باشد  عامل 
لکن  است.  نموده  طرح  مطالعات  ارائه  به  منوط  را  موضوع  عامل 
با توجه به مساحت کم و نوع تولیدات شهرک، موضوع در موارد 

مشابه مستقیما پاسخ داده شده است.

 تصویب طرح در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه 
ریزی استان 

ادامه روال اخذ مجوز شهرک می بایست سایر استعالمات  جهت 
تکمیل و موضوع در کارگروه امور زیربنایی به تایید برسد. 

3 2

گزارش
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شهرک صنعتی غیر دولتی 
پروفیل کاران مشهد

جاده   14 کیلومتر  در  و  هکتاربوده   14 حدود  شهرک  مساحت 
کالت واقع می باشد. میزان اشتغال مستقیم شهرک 1500 نفر 
برآورد می گردد. زمین شهرک در سال 1387 تملک و موضوع 
شهرک صنعتی به تصویب کارگروه امور زیربنایی 88/12/19. 
  1399/2/29 تاریخ  به  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  و 
رسیده است.                                                                                                                                  

زیر  شرح  به  شهرک  تاسیس  پروانه  صدور  مشکالت  و  موانع 
می باشد:

 موضوع تایید صالحیت مالی:
سازان  جعبه  صنعتی  شهرک  خصوص  در  موضوع  کامل  شرح 
حدود  به  مربوط  شهرک  سهام  است  یادآوری  به  الزم  شد  آورده 
350 عضو می باشد و تا کنون کلیه هزینه های احداث شهرک با 
مشارکت این اعضا به نتیجه رسیده و سایر هزینه ها نیزدر آینده با 

مشارکت اعضا به انجام خواهد رسید.

 صدور مجوز زیست محیطی شهرک:
است  رسیده  انجام  به  شهرک  محیطی  زیست  ارزیابی  مطالعات 
استان  زیست  محیط  کل  اداره  ایرادات  رفع  مرحله  در  موضوع  و 

می باشد.

صدور استعالم اوقاف شهرک:
شرکت  شهرک،  برای  ملکی  دانگ  شش  سند  وجود  علیرغم 

شهرکها موضوع اوقافی یا ملکی بودن زمین  را از اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان استعالم نموده است.

عنوان  با  اوقاف  کل  اداره  متاسفانه 
ششدانگ  سند  اینکه 

صادره از طرف اداره کل 
ثبت را قبول ندارد از پاسخگویی و ارائه 

جواب مثبت استنکاف نموده است. 

 صدور سند تک برگ شهرک:
یکی از مواردیکه اداره اوقاف اعالم نموده که در صورت وجود 

نسبت به پاسخ استعالم شرکت شهرکها اقدام خواهد 
شهرک  زمین  برگ  تک  سند  ارایه  نمود 

بیش  سند  شدن  برگ  می باشد.تک 
اداره  از   پیش  ماه  یک  از 

مشهد   5 ناحیه  ثبت 
درخواست شده لکن 
نتیجه  به  تاکنون 

نرسیده است.

شهرک صنعتی فرش مشهد 
)قالیشویان(

کنویس  جاده   5 کیلومتر  ودر  بوده  هکتار   15 شهرک  مساحت 
از  برداری  بهره  جهت  گذاری  سرمایه  میزان   می باشد.  واقع 
شهرک و واحدهای مستقر، 1250 میلیارد ریال و میزان اشتغال 
موضوع  و  انجام  زمین  تملک  می گردد.  برآورد  نفر  مستقیم600 
شهرک به نام شرکت فرش گستر آستانه بهشت به تایید کارگروه 
همچنین  است.  رسیده   1396/11/29 مورخ  زیربنایی  امور 
با پرداخت عوارض مربوط، مجوز تغییر کاربری زمین به صنعتی 
اخذ گردید. مطالعات فاز یک طراحی شهرسازی شهرک انجام و 
به تایید شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی رسیده است. 
اداره کل راه و شهرسازی استان ارائه مصوبه کارگروه به شورای 
دانگ  شش  سند  ارائه  به  منوط  را  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه 

زمین میداند که اخذ سند شش دانگ در حال پیگیری می باشد.

دستگاههای  ● می رود  انتظار  شده  عنوان  موارد  به  توجه  با 
متولی تعامل بیشتری در راستای صدور مجوز نهایی شهرکها 
چندین  که  شهرک  برداری  بهره  مشکالت  تا  داشته  مبذول 
سال اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی و اعضاء آن ها را درگیر 
این مسئله نموده است، مرتفع شده و گام مهمی در راستای 
انتقال صنوف مورد نظر و تحقق راه اندازی شهرکهای صنفی 

برداشته شود. 

5 4

گزارش
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اولین جشنواره فروش فوق العاده نوروزی با عنوان نمایشگاهی به 
وسعت ایران برای اصناف سراسر کشور در اسفند ماه سال گذشته 
برگزار شد که نقش مؤثری در تقویت صنوف سراسر کشور و رضایت 
در  کننده  مشارکت  منتخب  فروشگاههای  از  خرید  در  مردم  مندی 
این  برگزاری  روند  ادامه ی  برای  مقدمه ای  و  داشته  جشنواره  این 

نمایشگاه در سال جاری و سالهای پس از آن شده است. 
در همین راستا رئیس اتاق اصناف مشهد و عضو و خزانه دار هیئت 
رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار داشت: نمایشگاهی به وسعت ایران 
از  حمایت  و  بازار  ثبات  بر  مبنی  اقتصادی  سیاستهای  راستای  در 
متوالی  سال  دومین  در  کنندگان  مصرف  و  کنندگان  تولید  حقوق 
که  تورم،  با  همراه  رکود  از  ناشی  اقتصادی  شرایط  از  برهه  این  در 
وزارت  حمایت  است،از  نموده  صنوف  متوجه  را  ضرر  بیشترین 
تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  تجارت،  و  صنعت،معدن 
صنفی  سازمانهای  بر  نظارت  عالی  هیئت  دبیرخانه  و  کنندگان 

کشوربرخوردار شده است.
با  اساس  همین  بر  افزود:  ادامه  در  مشهدی  بنانژاد  محمود 
هماهنگیهای انجام شده اتاق اصناف ایران با وزارت صنعت معدن 
با  همراه  تجمعی  نمایشگاههای  برگزاری  عدم  بر  مبنی  تجارت  و 
به  توجه  و  مستقیم  عرضه  یا  و  بهاره  فروش  نظیر  عناوینی  با  فروش 
از  کننده  مصرف  و  تولیدی  واحدهای  گروه  دو  هر  نارضایتی های 
فروش  جشنواره  طرح  راه اندازی  برای  نمایشگاهها  این  عملکرد 
بیستم  پایان  تا  سالجاری  ماه  بهمن  یکم  از  نوروزی  العاده  فوق 
در  اصناف  اتاقهای  طریق  از  را  خود  کار   ،1401 سال  فروردین 

سراسرکشوربرای دومین سال متوالی آغاز نموده است. 
بنانژاد خاطرنشان کرد: این طرح با واگذاری مسئولیت های اجرایی 
به صورت اتحادیه محور طراحی شده و از اتاق های اصناف سراسر 
اجرای  بر  کافی  نظارت  و  هدایت  همراهی،  دارد  انتظار  کشور 
به تحقق اهداف اصلی جشنواره  به نحوی که  را داشته  بهینه طرح 
منجر شده و جلب رضایت و تکریم مردم با رونق کسب وکار اصناف 
و  حفظ  ایرانی،  تولید  از  حمایت  که  طوری  به  داشته  همراه  را 
توسعه ی فرصتهای شغلی با رعایت پروتکل های بهداشتی در رأس 

دستاوردهای این طرح ارزشمند قرار گیرد. 
عضو و خزانه دار اتاق اصناف ایران رونق کسب وکار اصناف به ویژه 
بدنه ی  بر  وارده  خسارت های  از  بخشی  جبران  تولیدی،  صنوف 
حس  ایجاد  کرونا،  بیماری  شیوع  و  تورمی  رکود  دلیل  به  اصناف 
تولید  از  حمایت  مناسب،  کیفیت  و  قیمت  لحاظ  از  مردم  در  مثبت 
در  شغلی  فرصتهای  توسعه  و  حفظ  ایرانی،  محصوالت  عرضه   و 
بنگاههای تولیدی و توزیعی و ممانعت از تمرکز فروش و جلوگیری 
از تجمع مشتریان در برخی اماکن در شرایط کرونایی را از مهمترین 

رئیس اتاق اصناف مشهد:

دومین جشنواره طرح ملی نمایشگاهی به وسعت 
ایران در مشهد برگزار می شود

عضو و خزانه دار اتاق اصناف ایران رونق کسب وکار »
اصناف به ویژه صنوف تولیدی، جبران بخشی از 

خسارت های وارده بر بدنه ی اصناف به دلیل رکود 
تورمی و شیوع بیماری کرونا، ایجاد حس مثبت در 
مردم از لحاظ قیمت و کیفیت مناسب، حمایت از 
تولید و عرضه  محصوالت ایرانی، حفظ و توسعه 
فرصتهای شغلی در بنگاههای تولیدی و توزیعی 
و ممانعت از تمرکز فروش و جلوگیری از تجمع 
مشتریان در برخی اماکن در شرایط کرونایی را از 

«مهمترین اهداف و انتظارات جشنواره برشمرد

اخبار

اهداف و انتظارات جشنواره برشمرد.
ارائه  خدمات  و  کاالها  افزود:  ادامه  در  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
شده در این طرح شامل کاالها و خدمات پرتقاضا شب عید با کیفیت 
گروههای  شامل  منتخب  صنفی  واحدهای  در  مناسب  قیمت  و 
خشکبار،  و  آجیل  چرمی،  محصوالت  و  کفش  کیف،  پوشاک، 
و  می باشد  خانگی  لوازم  و  قالیشویی  میوه،  شکالت،  و  شیرینی 
مشارکت سایر رسته های صنفی با رعایت شرایط دستورالعمل مورد 
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وی  بود.   خواهد  بالمانع  نظر 
این  رویکرد  کرد:  خاطرنشان 
اتحادیه  صورت  به  جشنواره 
نام،  ثبت  که  است  محور 
پاسخگویی  ارزیابی،  نظارت، 
به  شکایات  به  رسیدگی  و 
صنفی  اتحادیه های  عهده ی 
اصناف  اتاق های  نظارت  تحت 
عرضه  و  می باشد  شهرستانها 
مناسب  قیمت  و  کیفیت  با  کاال 
برچسب  درج  سود،  حداقل  با 
کاالهای  تمامی  روی  بر  قیمت 
دید  معرض  در  که  عرضه  مورد 
فاکتور  صدور  باشد،  مشتری 
عرضه  و  خدمات  و  کاال  فروش 
تولیدات  و  مجاز  کاالهای 
ویژگیهای  ازجمله ی  داخلی 

برجسته ی این طرح است.
ضمن  مشهدی  بنانژاد  محمود 
تأکید بر نظارت دقیق بر اجرای 
بیان  صنفی  واحدهای  در  طرح 
نظارت  و  بازرسی  واحد  داشت: 
در  اتحادیه ها  و  اصناف  اتاق 
مصرف  از  حمایت  راستای 
کنندگان ضمن نظارت کامل بر 
همه ی فرآیندها رسیدگی فوری 
پایان  تا  را  مردمی  شکایات  به 
بر  نظارت  داشته،  برعهده  طرح 
اتحادیه ها توسط  حسن عملکرد 
اتاق اصناف انجام شده و تشدید 
واحدهای  سایر  از  بازرسیها 
صنفی خارج از طرح مزبور بعمل 
ممهور  همچنین  آمد،  خواهد 
تخلف  گزارشات  تمامی  نمودن 
بازرسی  تشدید  طرح  مهر  به 
مربوطه  صنفی  اتحادیه  توسط 
رسیدگی  در  تسریع  جهت 
تعزیرات  شعب  در  تخلف  به 

حکومتی الزامی می باشد. 
مدیره  هیئت  اعضاء  گفت:  وی 
همراه  به  صنفی  اتحادیه های 
اتحادیه  بازرسان  و  کارشناسان 

مردمی  شکایات  به  رسیدگی  و  نظارت  فرآیند  و  طرح  اجرای  در 
داشت:  بیان  ادامه  در  داشت.بنانژاد  خواهند  مؤثر  و  مستمر  حضور 
بر  نظارت  و  کنترل  خدمات،  و  کاال  کیفیت  و  قیمت  پایش  و  رصد 
کرونا  ملی  ستاد  مصوبات  با  مطابق  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
معرض  در  که  گونه ای  به  صنفی  واحد  در  جشنواره  پوستر  نصب 
از دیگر مواردی است که در نظارت و بازرسی  دید مشتریان باشد، 

واحدهای صنفی ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت. 
اظهار  شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
ضمن  گذشته  سال  همچون  نیز  مشهد  اصناف  اتاق  داشت: 

به  الزم  رسانیهای  اطالع  جهت  توجیهی  جلسه  چندین  برگزاری 
جهت  جشنواره  بنر  و  پوستر  چاپ  و  باتکثیر  مربوطه،  اتحادیه های 
وی  است.   نموده  آغاز  را  خود  اقدامات  الزم  رسانی های  اطالع 
افزود: اتاق اصناف در حال هماهنگی با شهرداری مشهد برای تهیه 
معرفی  جهت  در  شهر  مختلف  مناطق  در  جشنواره  بنر های  نصب  و 
طرح جشنواره فروش به زائران و مجاوران است که در صورت محقق 
جشنواره  برگزاری  جریان  در  بهتر  مجاوران  و  زائران  امر  این  شدن 
با  مزبور  طرح  می شود  بینی  پیش  صورت  این  در  و  گرفته  قرار 

استقبال بیشتری نسبت به سال گذشته مواجه شود. 
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 احداث کارگاه های مهارت آموزی 
برای سربازان وظیفه

 با بهره مندی از این کارگاه ها، تربیت نیروی کارآمد و ماهر محقق شده 
و زمینه ورود سربازان نظام وظیفه به بازار کار تسهیل می شود

انسیه سروش

خدمت  مشمولین  همیشگی  دغدغه های  از  یکی 
در  پیشرفت  و  رشد  توقف  و  زمان  اتالف  سربازی، 
مسیر شغلی آینده آن ها بوده است اما خوشبختانه 
خصوص  در  شده  اخذ  تصمیمات  اساس  بر 
که  است  قرار  سربازی،  خدمت  جدید  رویکرد 
گذراندن  با  خدمت  طول  در  وظیفه  کارکنان 
فنی  مهارت  یک  حداقل  آموزی  مهارت  آموزش 
از  پس  آن ها  اشتغال  زمینه ی  تا  فراگرفته  را 

با  نیز  جاری  سال  در  شود.  هموارتر  خدمت  پایان 
وظیفه  کارکنان  آموزی  مهارت  قرارگاه  تشکیل 
ریزی های  برنامه   مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  در 
است. گرفته  صورت  مهم  امر  این  تحقق  برای  الزم 
رضا  امام  سپاه  فرمانده  جانشین  مهدوی  سردار 
کارکنان  مهارت آموزی  قرارگاه  با  رابطه  در  )ع( 
قرارگاه  این  می گوید:  )ع(  رضا  امام  سپاه  وظیفه 
ستاد  آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  زیرمجموعه 
کل نیروهای مسلح است که در سال 96 با دستور 
فرمانده  خامنه ای  امام  العظمی  الل  آیه  حضرت 
مهارت های  سطح  افزایش  منظور  به  قوا  کل 

اینکه  به  توجه  با  گردید.  ایجاد  وظیفه  نیروهای 
مجموعه های نظامی در برگیرنده نیروهای جوان 
خدمت  دوران  در  نیروها  این  و  است  کار  به  آماده 
وظیفه، فقط آموزش نظامی می بینند، این فرصت 
قرارگاه های  در  جوانان  این  مهارت  افزایش  برای 
تا  گردیده  فراهم  مسلح  نیروهای  آموزی  مهارت 
نیز  کار  بازار  آماده  سربازی  خدمت  با  همزمان 

گردند.  
وی وجود این کارگاه ها را در تسهیل ورود سربازان 
و  موثرمی داند  کارآمد  نیروی  تربیت  و  کار  بازار  به 
ابراز می کند: این فرآیند عالوه بر اینکه دید جوانان 

اخبار
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را نسبت به بازار کار بازتر می کند، جهت دهی الزم 
برای آنچه که بازار کار الزم دارد را انجام می دهد؛ 
صنایع  نیازهای  شده  انجام  هماهنگی های  طبق 
دریافت شده و آموزش ها نیز در همان راستا صورت 

می گیرد.

اعطای تسهیالت به سربازان مهارت دیده
با پیگیری های انجام شده  مهدوی ادامه می دهد: 
مهارت  سربازان  برای  ریالی  میلیارد  یک  وام  مبلغ 
دیده در نظر گرفته شده است.  مشوق های خدمتی 
می گذرانند  را  آموزش ها  این  که  کسانی  برای  نیز 
مانند بخشش اضافه خدمت و مرخصی تشویقی و 
درون سازمانی  کشورهای  از  خدمت  محل  انتخاب 

است.
وی خاطر نشان می کند: با امضای تفاهم نامه هایی 
با صنایع و سازمان فنی و حرفه ای و استانداری های 
شرایط  گرفتن  نظر  در  بر  عالوه  کشور،  سطح 
جذب  شرایط  نیروها،  این  برای  وام  پرداخت 
فی  نامه  تفاهم  است.   شده  دیده  صنایع  در  آن ها 
برای  کشور  وزارت  و  آموزی  مهارت  قرارگاه  مابین 
از ظرفیت های اصناف بسته  و استفاده  هماهنگی 

شده که در اختیار قرارگاه مرکزی است. 
مهدوی با اشاره به اینکه شرکت در این کالس ها به 
صورت داوطلبانه انجام می شود، به بیان رشته های 
می گوید:  و  می پردازد  آموزی  مهارت  کارگاه های 
ساختمان،  برقکاری  رشته های  کارگاه ها،  این  در 
انژکتور  برقکاری  ساختمان،  کار  سفت  بنایی 
عکاسی،  واقعی(،  کار  محیط   ( آشپزی  خودرو، 
حراست،  و  حفاظت  بهداشت،  و  ایمنی  تدوین، 
در  که  می شود  داده  آموزش  گردشگری  و   ICDL
صورت وجود امکانات، امکان برگزاری کالس های 

دیگری مانند تعمیرات موبایل نیز فراهم است.

صدور گواهینامه رسمی برای مهارت 
آموزان

وظیفه  سربازان  آموزی  مهارت  طرح  اجرای   در 
مقرر شد برای کارکنان وظیفه ای که قبل از اعزام 
خاص  فنی  تخصص  یک  دارای  وظیفه  خدمت  به 
بوده اند و یا در مدت خدمت سربازی با بکارگیری 
را  الزم  مهارت  عماًل  مسلح  نیروهای  در  تخصصی 
حال  عین  در  و  کرده اند  کسب  مربوطه  فعالیت  در 
گواهی نامه  می باشند،  تخصصی  گواهی نامه  فاقد 

رسمی صادر شود.
از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل  تقوایی،  مهدی 
نیز  رضوی  خراسان  استانداری  گذاری  سرمایه 
آموزی  مهارت  کارگاه های  وجود  خصوص  در 
از  یکی  می کند:  عنوان  وظیفه  نظام  سربازان 
و  جوان  کار  نیروی  کشوری،  هر  مهم  ظرفیت های 
استفاده بهینه از فرصت موجود و به طور مشخص، 
براساس  است.  سربازی  مقدس  خدمت  سال  دو 
نیروهای  کل  ستاد  بین  منعقده  تفاهم نامه   4 ماده 

نامه  تفاهم  این  اهداف  که  کشور،  وزارت  و  مسلح 
برای  که  است  آمده  می دهد،  توضیح  بند   7 در  را 
به  باید  آموزی،  مهارت  طرح  بهتر  هرچه  اجرای 
آموزشی،  کمپ های  جمله  از  زیرساخت ها  ایجاد 
از  کرد.  کمک   . و..  کارورزی  و  کارآموزی  مراکز 
نامه، نیروهای  این تفاهم  طرفی، براساس ماده 5 
به  مشمولین،  غربالگری  در  شده اند  متعهد  مسلح 
تفکیک نوع رشته و سطوح مدرک تحصیلی و نوع 
خالهای  و  ظرفیت ها  شناسایی  منظور  به  مهارت 
مهارتی اهتمام ویژه داشته باشند. لذا وجود چنین 
و  نامه  تفاهم  کارگاه هایی قطعا در راستای اجرای 

تسهیل ورود سربازان به بازار کار موثر است. 
وی می افزاید: بر اساس ماده 5 تفاهم نامه مذکور، 
نیروهای مسلح متعهد هستند در نیازسنجی شغلی 
آموزش های  توسعه  منظور  به  استان   مهارتی  و 
مهارتی مبتنی بر بازارکار استان، همکاری داشته 

باشند.
ارائه  و  برنامه  تنظیم  از  نامه  تفاهم  این   5 ماده  در 
مهارت  سربازان  اشتغال  جهت  اجرایی  طرح های 
جزو  که  وظیفه  خدمت  اتمام  از  پس  استان  دیده 
شده  مطرح  نکته  دو  است،  کشور  وزارت  تعهدات 
است؛ اعطای اولویت پرداخت تسهیالت اشتغال زا 
به کارکنان وظیفه دارای گواهینامه مهارتی مورد 
از  مندی  بهره  اولویت  اعطای  و  کل  ستاد  تایید 
فرصت های شغلی استان به کارکنان وظیفه دارای 

گواهینامه مهارتی مورد تایید ستاد کل.
عنوان  به  تسهیالت  پرداخت  حاضر،  درحال  لذا 
کارکنان  پایدار  اشتغال  ایجاد  برای  امتیاز  اولین 

وظیفه در دستور کار مسئولین است.
رضوی  خراسان  استان  می شود:  یادآور  تقوایی 

مهارت  قرارگاه  راه اندازی  با  ابتکاری،  اقدامی  در 
ارتقای  برای  را  زمینه  وظیفه،  سربازان  آموزی 
کرده  مهیا  کار  بازار  به  ورود  و  سربازان  مهارت 
است. بدین جهت با همکاری اتاق اصناف و شرکت 
شهرک های صنعتی استان، اقدام به تعامل بیشتر 
بین صنف و صنعت با فارغ التحصیالن دانشگاهی 
سربازی  مقدس  خدمت  به  مشغول  اکنون  هم  که 
و  صنعتی  تورهای  برگزاری  با  و  نموده  هستند 
تعامل با روسای اتحادیه ها در محل قرارگاه مهارت 
آموزی و در اصناف تولیدی و خدماتی با فن آوری 
مناسب  بستر  و  سازنده  تعامل  یک  زمینه  باال، 
و  کار  بازار  به  را  کار  جویای  جوانان  حضور  برای 

کارآفرینی و اشتغال زایی فراهم می کند.

اصناف آماده همکاری در طرح مهرات آموزی 
سربازان وظیفه

یکی  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  بنانژاد،  محمود 
انجام  )ع(  رضا  امام  سپاه  که  ویژه ای  اقدامات  از 
آموزی  مهارت  دوره های  برگزاری  را  است  داده 
آن ها  فراغت  اوقات  در  وظیفه  نظام  سربازان  برای 
تصریح  و  می خواند  عملی  و  تئوری  صورت  به 
می کند: برای آموزش سربازان از ظرفیت سربازان 
تحصیل کرده در پادگان و همکاری فنی و حرفه ای 
استفاده شده است. ما نیز بازیدی از این کارگاه ها 
مدرس  عنوان  به  ظرفیت هایی  بتوانیم  تا  داشتیم 
اختیار  در  نرم افزاری  و  سخت افزاری  امکانات  و 
ظرفیت  از  استفاده  با  بتوانند  تا  دهیم  قرار  سپاه 
سربازان  به  آموزش  برای  اصناف  استادکارهای 
استفاده کنند. قاعدتا اگر این افراد آموزش درستی 
حوزه های  در  کارآمدی  نیروی  می توانند  ببینند 

صنفی باشند.
وی تشریح می کند: نیروهایی که در این کارگاه ها 
دوره  اتمام  از  بعد  می توانند  می بینند،  آموزش 
و  تولیدی  واحدهای  در  خود  سربازی  خدمت 
در  شوند.  کار  به  مشغول  اصناف  فنی  خدمات 
صنفی  نیروهای  به  جامعه  سطح  در  حاضر  حال 
نیروها  از  خیلی  متاسفانه  که  داریم  نیاز  بامهارت 
دارای تحصیالت آکادمیک هستند اما مهارت الزم 
که  اقدامی  جهت،  بدین  ندارند.  را  کار  در  کافی  و 
در سپاه اما رضا )ع( انجام شده، اقدامی ارزشمند 
می کند  کمک  کار  این  رونق  به  نیز  اصناف  و  است 
نیروهایی  از  بعدها  بتوانیم  که  می کنیم  تالش  و 
کار  محیط  در  می شوند  خارج  کارگاه ها  این  از  که 

استفاده کنیم.

مهدی تقوایی: ماده 4 »
تفاهم نامه منعقده بین 

ستاد کل نیروهای مسلح 
و وزارت کشور، که اهداف 

این تفاهم نامه را در 7 بند 
توضیح می دهد، آمده است 

که برای اجرای هرچه بهتر 
طرح مهارت آموزی، باید به 
ایجاد زیرساخت ها از جمله 

کمپ های آموزشی، مراکز 
کارآموزی و کارورزی و.. . کمک 

«کرد

اخبار
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وزیر دادگستری اظهار داشت: کسبه کار مقدسی 
دارند و باید امین مردم باشند. مردم انتظار دارند 
وضعیت  که  چرا  کنند  انصاف  رعایت  کسبه  که 
تورم و معیشت مردم مناسب نیست و انتظار دارند 
این  در  کنند.  دریافت  را  متعارف  سود  کسبه  که 
آن  باشند  ناراحت  گرانی  از  وقتی  حتی  صورت 

کاسب را منصف می نامند.
امین حسین رحیمی در خصوص نظارت و برخورد 
حکومتی،  تعزیرات  سازمان  گفت:  نیز  تخلفات  با 

اتاق ها  کشاورزی،  جهاد  وزارت  صمت،  وزارت 
بازرسی  امر  در  همگی  صنفی  اتحادیه های  و 
این سوال پیش می آمد که  همکاری دارند. بعضا 
هماهنگی  لذا  است.  نهاد  کدام  کار  نظارت  این 
به وجود آمد و ستاد تنظیم بازار مستقیما زیر نظر 
معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد و وزرای 
مرتبط عضو آن ستاد شدند. از سوی دیگر کمیته 
آن  در  متولیان  همه  و  شده  ایجاد  مشترک  اقدام 
عضو فعال  ایران  اصناف  اتاق  یافته اند.  عضویت 

کمیته  این  جلسه  هفته  هر  و  است  کمیته  این  
برگزار می شود. با بخشنامه وزیر کشور کمیته های 
زودی  به  و  شده  ایجاد  نیز  استان ها  در  متناظر 

شیوه نامه اجرایی این کمیته ها ابالغ خواهد شد.
وی افزود: به عنوان دولت، اصل تمرکز در نظارت 
را بر تولید کننده، واردکننده و توزیع کننده عمده 
می دانیم. ما می خواهیم که در مبدا تولید، قیمت 
مناسب کاال درج شود. در این صورت اصناف باید 
قیمت مصرف کننده را نیز با توجه به سود قانونی 

وزیر دادگستری:

لزوم توجیه واحدهای صنفی نسبت به قانون 
درج قیمت در کنار قیمت تولید
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الزام تمامی واحدهای صنفی به تزریق 
    QR Code سه دوز واکسن و اخذ

با توجه به موج جدید شیوع بیماری کرونا و در 
ملی  ستاد  پیشگیرانه  سیاست های  راستای 
ضروری  گسترده،  تعطیلی  از  کرونا  با  مقابله 
تزریق  به  نسبت  صنفی  واحدهای  تمامی  است 
سه دوز واکسن کرونا و اخذ  QR Code و نصب 
برای  رویت  قابل  محل  )در  صنفی  واحد  در  آن 

همگان( به فوریت اقدام کنند.
 اتـاق اصنـاف ایـران در اطالعیـه ای اعـالم کـرد:   
واحدهـای صنفی ضمن تزریق سـه دوز واکسـن 
و اخـذ “QR Code”از سـامانه “ایـران مـن” مجـاز 
ضـرورت  موجـب  بـه  لـذا  هسـتند.  فعالیـت  بـه 
اجـرای مصوبـات سـتاد ملـی کرونـا، بـه فوریـت 
فعالیت هـای  و  واحدهـا  اطالعـات  بارگـذاری 
خدماتـی،  بازرگانـی،  تجـاری،  از  )اعـم  صنفـی 
تفریحـی، رفاهی، تولیـدی، صنعتی، کارگاهی، 
اقتصـادی و اجتماعـی( بـر بسـتر سـامانه ایـران 

اسـت.  الزامـی   asnaf.moi.ir نشـانی  بـه  مـن 
بیمـاری  قرنطینـه  وضعیـت  در  می بایسـت  ضمنـا 

نباشـند.

ضمانت اجرایی این طرح:
واحدها  ● به  پلمب،  کتبی  اخطار  اول:  مرحله 

)صنفی و.. .( که بدون داشتن الزامات طرح 
از سامانه امید فعالیت دارند. و اخذ QR کد 

به  ● بانکی  پوز  کردن  مسدود  دوم:  مرحله 
 ). و..  )صنفی  واحدها  برای  هفته  دو  مدت 

ناقض الزامات تعیین شده
رعایت  ● عدم  صورت  در  سوم:  مرحله 

روز  30 مدت  به  پلمب  الزامات 
و  ● الزامات  رعایت  صورت  در  است،  بدیهی 

پلمب  رفع  به  نسبت  بهداشت  وزارت  تایید 
اقدام خواهد شد.

نباید  صورت  این  در  کنند.  درج  کاالها  روی  بر 
بیاید. نظارت ما  مشکلی در گران فروشی پیش 
بر تولید خواهد بود و اما نظارت بر خرده فروشان 
که حدود 3 میلیون واحد صنفی را در بر می گیرد 

باید توسط تشکل های صنفی انجام شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: نظارت بر اصناف 
از طریق تشکل های صنفی از وظایف قانونی و 
اختیارات ایشان است. الزم است تا اصناف این 
نظارت بر خود را جدی بگیرند. چرا که بازرسان 

اصناف خود مسلط بر موضوع هستند.
قیمت  امروز  تا  اگرچه  گفت:  همچنین  رحیمی 
اما  می شد،  درج  کاال  روی  بر  کننده  مصرف 
قیمت  باید  صنفی  واحدهای  بعد  به  حاال  از 
درج  شلف  یا  کاال  روی  بر  را  کننده  مصرف 
محسوب  تخلف  نکنند،  چنین  اگر  و  کنند 
از  لذا  می شود.  جریمه  مشمول  و  شده 
واحدهای  که  می خواهیم  صنفی  تشکل های 
کنند. توجیه  قانون  این  به  نسبت  را  صنفی 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استقرار ساختار جدید وزارت 
به  داد.  خبر  ساختار  این  در  اصناف  بخش  به  ویژه  توجه  صمت از 
یازدهمین  در  امین  فاطمی  سیدرضا  ایران،  اصناف  اتاق  گزارش 
با  که  ایران  اصناف  نمایندگان اتاق  هیئت  دوره  هفتمین  اجالس 
خان  االسالم  حجت  دادگستری،  وزیر  رحیمی  امیرحسین  حضور 
به  امر  ستاد  سخنگوی  و  گری  مطالبه  و  اجتماعی  معاون  محمدی 
سازمان  رییس  و  صمت  وزیر  معاون  تابش  منکر،  از  نهی  و  معروف 
نمایندگان  و  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت 
اتاق اصناف ایران برگزار شد با تقدیر از تالش ها و زحمات اصناف 
گفت:  کرونا  بیماری  شیوع  و  تحریمی  سخت  شرایط  در  مختلف 
اصناف هم پیش از انقالب شکوهمند اسالمی، هم در دوران جنگ 
تحمیلی و دفاع مقدس و هم در سال های اخیر و تحریم های ظالمانه 

دشمنان، نقش بی بدیل و ارزنده ای در اقتصاد کشور داشته اند.

توجه ویژه به بخش اصناف در بازطراحی معماری 
سازمانی وزارت صمت

وی با اشاره به اصالح ساختار وزارت صمت و استقرار ساختار جدید 
در این وزارتخانه، بیان کرد: به دنبال ادغام واقعی بازرگانی و صنعت 
متنوعی  موضوعات  ویژه  طور  به  رویکرد  این  در  که  بودیم  معدن  و 
بخش های  تمامی  در  و  دادیم  قرار  تاکید  مورد  اصناف  حوزه  در  را 
معدن  صنعت،  وزیر  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  اصناف  عملیاتی، 
و تجارت در این خصوص گفت: در ساختار جدید به صنف و صنعت 
به صورت همزمان توجه می شود و بسیاری از اصناف تولیدی مانند 
امین  فاطمی  هستند.  بزرگ تر  صنعتی  واحدهای  از  پوشاک  حوزه 
رشته  بر  مبتنی  را  حوزه ها  جدید  ساختار  در  کرد:  تاکید  همچنین 
امور  تمامی  تخصصی  دفتر  هر  و  کردیم  سازماندهی  فعالیت ها 
کسب وکارهای همان بخش)صنف و صنعت( اعم از تولید، صادرات، 

نوآوری، قاچاق و... را پیگیری می کند.
وی ادامه داد: همچنین معاونت تجارت و خدمات را برای توجه ویژه 
به حوزه خدمات ایجاد نمودیم که امیدواریم بخش عمده مشکالت 

اصناف با این ساختار حل و فصل گردد.

ایجاد آرامش برای واحدهای صنفی با درج قیمت تولید 
کننده

تحولی  پروژه های  سایر  اجرای  به  اشاره  با  همچنین  صمت  وزیر 
درج  پروژه ها  از  یکی  گفت:  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
بازرسی ها  تسهیل  شفافیت،  پروژه  این  است،  کننده  تولید  قیمت 
دارد. دنبال  به  را  صنفی  واحدهای  برای  آرامش  ایجاد  و 

دیگر  از  تجارت را  جامع  تکمیل سامانه  همچنین  امین  فاطمی 
با  کرد:  مطرح  و  عنوان  وزارتخانه  این  اقدام  دست  در  پروژه های 
سامانه  این  سال  پایان  تا  امیدواریم  شده  انجام  برنامه ریزی های 

رویکردهای  سامانه،  این  تکمیل  با  که  چرا  شود  نهایی  و  تکمیل 
بخش های صنعتی، معدنی و تجاری حرفه ای و هوشمند می شود.

قالب  در  گفت:  و  کرد  اشاره  ساماندهی)pos( ها  طرح  به  وی 
دارای  صنفی  واحد  تجارت هر  جامع  و سامانه  اصناف  ساماندهی 
پروانه و مجوز می تواند دستگاه پوز داشته باشد، ابزار های انتظامی 
معموالً در ساماندهی واحدهای بی مجوز تاثیری ندارند و این طرح 
قرار  اصناف  اتاق  اختیار  در  که  است  قوی  نسبتًا  ابزار  یک  نوین 

می گیرد.
برای اخذ  را  باید یک دوره  البته  وزیر صمت همچنین تصریح کرد: 
برای  ندارند  مجوز  که  واحدهایی  که  بگیریم  نظر  در  موقت  پروانه 

دریافت پروانه و حضور در این طرح اقدام کنند.

وزیر صمت:

 توجه ویژه به بخش اصناف 
در ساختار جدید وزارت صمت

اخبار
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برگزاری منظم جلسات با اصناف و بخش 
خصوصی هر سه ماه یک بار

سه  هر  که  مختلفی  جلسات  به  اشاره  با  وی 
می شود،  انجام  خصوصی  بخش  با  بار  یک  ماه 
خاطرنشان کرد: با اعضای اتاق اصناف ایران نیز 
جلسه برگزار کردیم و می خواهیم این جلسات 
بار  یک  ماه  سه  هر  مداوم  و  منظم  صورت  به  را 
برای حل و فصل مسائل مختلف ادامه بدهیم.

وزیر صمت با اشاره به وجود بیش از سه میلیون 
میلیون   10 به  قریب  با  کشور  در  صنفی  واحد 
شغل، بیان کرد: اصناف بخش مهمی از اقتصاد 
اقتصاد  از  اصناف  تحلیل  نوع  و  کشور هستند 
می گذارد.  تاثیر  کشور  اقتصادی  عملیات  بر 
فاطمی امین با بیان اینکه درگیر مسائل متعدد، 
روندهای  گفت:  هستیم،  پیچیده  و  انباشته 
وضعیت  بهبود  و  ارتقا  برای  را  امیدبخشی 
آینده  سال  امیدواریم  که  ایم  کرده  آغاز  موجود 

بسیاری از چالش ها مرتفع شود.
اشاره  روند ها  این  از  مورد  دو  به  ادامه  در  وی 
گذشته  سال  صادرات  حوزه  در  گفت:  و  کرد 
اکنون  که  صادرات داشتیم  دالر  35 میلیارد 
و  کردیم  صادرات عبور  دالر  40 میلیارد  مرز  از 
برآورد ما این است که این رقم تا پایان سال به 

45 میلیارد دالر برسد.

ارتقای صادرات نشانگر بهبود فضای 
اقتصادی کشور است

ارتقاء  کرد:  یادآوری  همچنین  صمت  وزیر 
درآمد  افزایش  و  تولید  افزایش  یعنی  صادرات 
آینده رونقی را در اقتصاد  کشور و انشالل سال 
شاهد خواهیم بود؛ در حقیقت افزایش صادرات 
شاخصی است که بهبود فضای اقتصادی کشور 
به  اشاره  با  همچنین  می دهد.وی  نشان  را 
کاهش میزان تورم تولیدکننده و مصرف کننده 
تصریح کرد: از شهریور ماه تا پایان آذر ماه تورم 
تولیدکننده که به باالی 90 درصد رسیده بود، 
26 درصد کاهش یافت، همچنین تورم مصرف 

کننده نیز 16 درصد کاهش یافته است.

کاهش تورم تولیدکننده نوید بخش 
اقتصادی پویا و پررونق در سال آینده

تورم  نرخ  وقتی  کرد:  یادآوری  صمت  وزیر 
تولیدکننده پایین می آید چند ماه بعد نرخ تورم 
مصرف کننده نیز پایین خواهد آمد،هر چند در 
طول یک سال نمی توان تورم را کنترل کرد اما 
پررونق  و  پویا  اقتصادی  بخش  نوید  کاهش  این 

در سال آینده است.
با  اصناف  افزایی  هم  از  پایان  در  امین  فاطمی 
باید  افزایی  هم  این  گفت:  و  کرد  تقدیر  دولت 
تقویت شود تا با اتحاد، همدلی و همراهی وضعیت 
باشیم. کشور شاهد  در اقتصاد  را  مطلوبی 

رئیس اتاق اصناف ایران:

خروج عرضه کنندگان 
از صحنه رقابت با 

توزیع قطره چکانی 
تولیدکنندگان

رئیـس اتـاق اصنـاف ایـران اظهـار کـرد: شـرایط اقتصـادی در دو دهـه اخیـر، در دنیـا 
تغییـر کـرده اسـت و عمومـا تحـت تاثیـر فنـاوری، محیـط کسـب وکار متحول شـده اسـت 
و شـاهد ظهـور کسـب وکارهای نویـن نیـز هسـتیم. ایـن تحـوالت از دو منظـر قابـل توجه 
بـوده اسـت. در تمامـی دنیـا، دولت هـا از جمله دولت چیـن به دنبال حفظ سـهم خود از 
تجـارت جهانـی بوده انـد و کسـب وکارها نیـز بـه دنبال حضـور بیشـتر در بازار بـا توجه به 

شـرایط رقابتـی جدیـد بوده انـد.

اخبار
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فشـارهای  رغـم  علـی  مـا  کشـور  در  کـرد:  بیـان  ممبینـی  سـعید 
جانبـی از جملـه تحریـم هـا، انگیـزه فعالیـت وجـود داشـت. در همه 
حمایـت  و  خصوصـی  بخـش  ظرفیـت  از  اسـتفاده  نیـز،  برنامه هـا 
نخـورد.  رقـم  اتفاقـی  چنیـن  عمـل  در  امـا  شـد  دیـده  اصنـاف  از 
ضمـن ایـن کـه کسـب وکارهـا هـم بـا توجـه بـه شـرایط سـختی کـه 
داشـته اند، نتوانسـتند توسـعه داشـته باشـند. در سـه سـال اخیـر، 
عـالوه بـر تشـدید تحریم هـا گرانی، تـورم، رکود، کاهـش ارزش پول 
ملـی و گاهـا تصمیمـات لحظه ای و غیرکارشناسـانه موجب شـد که 
کسـب وکارها بـه ویـژه کسـب وکارهای خـرد کـه عمومـا اصنـاف در 

ایـن دسـته قـرار می گیرنـد، آسـیب زیـادی ببیننـد.
وی تاکیـد کـرد: عـالوه بر این گاهـا تصمیماتی گرفته شـد که منجر 
بـه تضعیـف جایگاه تشـکل های صنفی شـده اسـت. نخبگانـی که از 
بدنـه ایـن کسـب وکارها بـاال آمده انـد و توجـه بـه نظـرات و تجربیات 
ایشـان می توانـد بـه تصمیـم گیری هـای صحیـح کمک کنـد و نتایج 
بهتری به دسـت آورده شـود. افت سـرمایه گذاری بنگاه ها و کاهش 
اشـتغال، محدویـت واردات، فسـاد در زمینـه تامیـن، بیمـاری کرونا 
و... عمـال شـرایط را بـه گونـه ای تغییـر داد کـه بـا شـروع کار هیـات 
رئیسـه دور هفتـم اتـاق اصنـاف ایـران، بحران هایـی مثـل صف های 
طوالنـی، کمبـود عرضـه کاال و.. . ایجـاد شـد. گاهـا ایـن مشـکالت 
بـه پـای عناصر خرده فروش نوشـته شـده بـود اما با جلسـات متعدد 

انجـام  کـه  روشـن گری هایی  و 
متوجـه  نهادهـا  حـاال  دادیـم، 
شـده اند تامیـن نقـش اصلی در 
این مشـکالت را داشـته اسـت.

ممبینـی گفـت: ایـن مشـکالت 
کننـده  تامیـن  همـکاری  نحـوه 
داده  تغییـر  را  کننـده  توزیـع  و 
معامـالت  گذشـته  در  اسـت. 
کننـده  توزیـع  و  کننـده  تامیـن 
بـود  اعتبـاری  صـورت  بـه 
شـرایط  شـدن  دشـوار  بـا  امـا 
معامـالت  ایـن  اقتصـادی، 
پولـی و مالـی شـد. این شـرایط 
از  زیـادی  تعـداد  شـد  موجـب 
صحنـه  از  کننـدگان  توزیـع 
کار خـارج رانـده شـوند و حـاال 
حتـی برخـی از تولیدکنندگان 

تزریـق قطـره چکانـی کاال در  بـا  لـوازم خانگـی  ویـژه در حـوزه  بـه 
فروشـگاه های زنجیـره ای خودشـان عناصـر توزیع کننـده صنفی را 

می کننـد. خـارج  رقابـت  صحنـه  از  عمـال 
بـر  کرونـا  بیمـاری  تاثیـر  خصـوص  در  ایـران  اصنـاف  اتـاق  رئیـس 
کسـب وکارها نیـز گفـت: بـا شـیوع بیمـاری کرونـا نخسـتین اتفاقی 
کـه افتـاد، ایجـاد محدودیـت بـرای کسـب وکارها بـود کـه بعضـا هـم 
طوالنـی مـدت شـد و در ادامه اصنـاف با کاهش تردد هـا، معامالت 
وجـود  بـا  امـا  دیدنـد.  آسـیب  مجـددا  نیـز  اجتماعـی  ارتباطـات  و 
همـکاری اصنـاف در کنتـرل بیمـاری کرونـا، حمایـت مناسـبی از 

اصنـاف آسـیب دیـده نکردنـد.
وزیـر   1400 شـهریور  سـوم  نامـه  بنابـر  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
جمعیـت  گذشـته،  سـال  یـک  در  اجتماعـی،  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
شـاغل کشـور حـدود 1.5 میلیـون نفـر کاهـش داشـته اسـت. بیش 
از 80 درصـد از ایـن افـراد، از بخـش خصوصـی، بنگاه هـای خـرد 

رئیس اتاق اصناف ایران: علی رغم کم »
لطفی سازمان مدیریت، با تامین اعتبار 

از ناحیه تشکل ها، بازرسان اصناف به 
کار خود ادامه می دهند. تعداد زیادی از 

این بازرسان عالوه بر کنترل بازار و گرانی 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت 

داشتند و در این راستا افرادی بیمار 
«شده یا جان خود را از دست دادند

و کوچـک بوده انـد. عمومـا اصنـاف در ایـن دسـته 
بنـدی قـرار می گیرنـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش با 
 235 دولـت،  حمایتـی  سیاسـت های  بـه  توجـه 
هـزار میلیـارد ریـال منابـع بـرای مشـاغل آسـیب 
دیـده در نظـر گرفتـه شـد کـه فقـط 40 درصـد آن 
یعنـی90 هـزار میلیـارد ریـال به کسـب وکارهای 
آسـیب دیـده بـا 391 هـزار بنـگاه تخصیـص داده 
شـد و تامیـن شـد. علل عـدم اسـتقبال اصنـاف از 
دسـته  از  اصنـاف  اسـت.  متعـدد  تسـهیالت  ایـن 
افـرادی هسـتند کـه وقتـی تسـهیالتی می گیرنـد 
و  هسـتند  خـود  دیـون  بازپرداخـت  دنبـال  بـه 
بـرای  مناسـب  اسـتمهالی  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
بازپرداخـت در نظـر گرفتـه نشـد آن هـا هـم از این 
تسـهیالت اسـتقبال نکردنـد. عالوه بر این، سـود 
بـاال و فراینـد دشـوار و پیچیـده بـرای تضامین نیز 

بسـیار موثـر بـود.
دیگـری  بخـش  در  ایـران  اصنـاف  اتـاق  رئیـس 
سـازمان  لطفـی  کـم  رغـم  علـی  کـرد:  اظهـار 
بـا تامیـن اعتبـار از ناحیـه تشـکل هـا،  مدیریـت، 
بازرسـان اصنـاف بـه کار خـود ادامـه می دهنـد. 
تعـداد زیـادی از ایـن بازرسـان 
و  بـازار  کنتـرل  بـر  عـالوه 
گرانـی بـر رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی نظارت داشـتند و در 
ایـن راسـتا افـرادی بیمار شـده 
یـا جان خود را از دسـت دادند. 
بـرای ادامـه یافتـن ایـن رونـد از 
می خواهیـم  دادگسـتری  وزیـر 
از  اطالعـات  ارائـه  بـا  کـه 
کـه  پرونده هایـی  بازخـورد 
اصنـاف  بازرسـان  سـوی  از 
ارائـه  حکومتـی  تعزیـرات  بـه 
کنـد  یـاری  را  مـا  می شـود، 
را  بازرسـی  رونـد  بتوانیـم  تـا 
مطالباتمـان  و  بخشـیم  بهبـود 
را از طریـق دولـت پـی گیریـم. 
می کنیـم  پیشـنهاد  همچنیـن 
کـه از ظرفیـت و نظـرات تخصصـی اتحادیه هـا در 
بیشـتری  اسـتفاده  پرونده هـا  بـه  رسـیدگی  امـر 

شـود.
ممبینــی همچنیــن بــر ضــرورت حضــور نماینــده 
ــرد  ــد ک ــر تاکی ــد نظ ــای تجدی ــاف در هیات ه اصن
و گفــت: بعضــا لــزوم ایــن حضــور رعایــت نشــده و 
تبعــات بــدی را بــر اصنــاف می گــذارد. همچنیــن 
ــطح  ــاق، در س ــای قاچ ــه پرونده ه ــیدگی ب در رس
نیازمنــد  نیــز  اســت  فروشــی  خــرده  و  عرضــه 
مقــام  کــه  ایــن  رغــم  علــی  هســتیم.  بازنگــری 
معظــم رهبــری تاکیــد کرده انــد کــه منظــور از 
کنتــرل قاچــاق ایــن نیســت کــه بــه واحــد صنفــی 
چنیــن  شــاهد  همچنــان  امــا  شــود،  مراجعــه 

رونــدی هســتیم. 
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 نرخ مصوب خدمات 
پارکینگ ها و توقفگاه های خودرو - سال 1400

اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور، فیلترجات،  تعویض روغن،  شستشو و توقفگاه خودرو مشهد

نرخ خدمات ) ریال ( سال1400

شرح خدمات پارکینگ ویژه سواری ردیف
توقف 24 ساعته 

)شبانه روزی(

شروع ساعت دوم به بعد
ورودی

۳0 دقیقه دومبرای ساعت اول ۳0 دقیقه اول

180.000 ۷.000 ۷.000 24.000 پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیر طبقاتی 1

210.000 9.000 9.000 2۵.000 پارکینگ های دارای پوشش موقت 2

100.000 4.200 4.200 18.۵00 پارکینگ روباز و محصور ۳

90.000 4.200 4.200 1۵.000 روصحم و زابور گنیکراپ 4

نرخ خدمات ) ریال ( سال1400

شرح خدمات پارکینگ ویژه ) موتور سیکلت( توقف 24 ساعته ردیف
)شبانه روزی(

شروع ساعت دوم به بعد ورودی
۳0 دقیقه دومبرای ساعت اول ۳0 دقیقه اول

۵6.000 2.100 2.100 12.000 پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیر طبقاتی 1

۵0.000 2.100 2.100 10.000 پارکینگ های دارای پوشش موقت 2

۳۵.000 1.000 1.000 ۷.000 پارکینگ روباز و محصور ۳

نرخ خدمات ) ریال ( سال1400

شرح خدمات پارکینگ ویژه ) مینی بوس( توقف 24 ساعته ردیف
)شبانه روزی(

شروع ساعت دوم به بعد ورودی
۳0 دقیقه دومبرای ساعت اول ۳0 دقیقه اول

24۵.000 10.۵00 10.۵00 ۳4.000 پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیر طبقاتی 1

19۵.000 9.000 9.000 28.000 پارکینگ های دارای پوشش موقت 2

1۷۵.000 8.۵00 8.۵00 2۵.000 پارکینگ روباز و محصور ۳

نرخ خدمات ) ریال ( سال1400

شرح خدمات پارکینگ ویژه ) اتوبوس( توقف 24 ساعته ردیف
)شبانه روزی(

شروع ساعت دوم به بعد
ورودی

۳0 دقیقه دومبرای ساعت اول ۳0 دقیقه اول

**** **** **** **** پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیر طبقاتی 1

**** **** **** **** پارکینگ های دارای پوشش موقت 2

۳۵0.000 16.۵00 16.۵00 42.000 پارکینگ روباز و محصور ۳

حداکثر مبلغ دریافتی پارکینگ ها به ازای پارک ساعتی وسیله نقلیه نباید از تعرفه پارک 24 ساعته تجاوز کند. ●
نرخ مذکور مختص واحد های صنفی دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه می باشد. ●

نرخنامه
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 پیرمرد نجاری که تالش می کند
هنرش را زنده نگه دارد

سارا محتشم

با  اخمو  پیرمردی  می شد،  که  نجاری  نجارو  از  حرف 
پشت گوش  مدادی  با  موی  سپید  و  گندمگون  چهره ای 
رنگی  قهوه ای  با چشمهای  برسر  سورمه ای  کاله  یک  و 
که به اره و چوب دوخته شده و انگشتانی که به خاطر 
تماس مکرر با چوب و خاک اره زمخت و ترکدار شده را 
متصور می شدم. امروز با پیرمردی 89 ساله که یک نجار 
سختی های  را  بلندش  قد  داشتم،  گفتگو  است،  باتجربه 
روزگار خموده کرده بود، تقریبا با همان چهره و تصوراتی 

که داشتم با این تفاوت که او لبخندشیرینی برلب داشت، 
برخالف  دستهایش  و  بود  مهربان  و  برخورد  خوش 
گیرایی  و  عمیق  نگاه  نبود،  وترکدار  زمخت  تصوراتم 
بیایی  برو  خودش  برای  زمانی  که  بزرگ  مردی  داشت، 
داشته و اکنون دیگر نمی تواند کار نجاری انجام دهد و به 
دنبال راهی است تا هنر 70 ساله ی خود را به نسل جوان 
صحبت های  پای  ماهنامه  از  شماره  دراین  نماید،  منتقل 
خودمانی. محمود منیری می نشینیم  که از فرازو نشیب های 
زندگانی اش برایمان دردل می کند، توجه شما مخاطبان 

عزیز را به این گفتگو جلب می نماییم: 

گفتگوی صنفی
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شش  در  او  بود،  عالقمند  نجاری  هنر  به  کودکی  دوران  همان  از 
منزل  صندلی  که  هنگامی  داد،  انجام  را  خود  کار  اولین  سالگی 
پایه اش لق می زد، بوسیله یک میخ و چکش آن را تعمیر کرد، مادر 
اگرچه مخالف این کار او بود اما هرگز مانعی برای پیشرفت او در کار 

نجاری نبود.
به تدریج که بزرگتر شد، عالقه به کار نجاری هم، همزمان با او رشد 
بهانه های  به  او  که  بود  نجاری  یک  منزل  نزدیک  زمان  آن  در  کرد، 
می گرفت،  یاد  را  حرفه  این  و  رفته  نجاری  آن  به  کودکی،  مختلف 

ناگفته نماند که پدربزرگ مادری اش نیز کار چوب انجام می داد. 
او متولد سال 1311 در مشهد است وتا کالس ششم درس خوانده 
است که درمدرسه دانش آموزان هم از هنر نقاشی او بهره می بردند 
در حدی که او روی تخته سیاه کالس نقاشی ها را می کشید و دانش 

آموزان نقاشی های او را در دفتر نقاشی تمرین می کردند.
لطفا از نحوه ی ورود خود به شغل نجاری برایمان بگویید؟     ●

از فوت پدر به دلیل شرایط سخت زندگی ترک تحصیل کردم  پس 
بود،  عالقه ام  مورد  شغل  در  من  رسمی  کار  شروع  موضوع  این  و 
بنابراین کارگری در نجاری را در مغازه ای شروع کردم که کارهای 
سنتی آستان قدس را انجام می داد و به جهت استعداد و عالقه در 
کارم بعد از یک سال در سن 15 سالگی استاد کار شدم و در همین 
سال کارهای سنتی مهمی را که روی چوب کار می شد، توانستم بر 

روی کاغذ هم ترسیم کنم.
تا برایش  پس از گذشت چند سالی یکی از آشنایان از من خواست 
این  دریافت  با  من  اصلی  کار  بسازم،  تومان   500 مبلغ  به  در  یک 
پول شروع شد، زیرا توانستم با این پول مغازه ای راه اندازی کرده و 

کسب وکار خود را رونق بدهم.
در گذشته معموال کسبه از معتمدین شهر و محله بودند، شما     ●

در چه محله هایی کسب وکار راه اندازی کردید؟ 
تقریبـا در سـال 1328، هنـوز سـربازی نرفتـه بـودم که قصد داشـتم، 
مغـازه ای را در خیابـان رضـوی کـه صاحـب آن آقایـی به نام اشـکذری 
بـود را اجـاره نمایـم، بعضـی ازکسـبه فهمیدنـد کـه مـن ایـن مغـازه را 
بـرای نجـاری می خواهـم و بـه صاحـب مغـازه حرفهایـی گفتـه بودنـد 
کـه واقعیـت نداشـت، از ایـن بابت صاحب مغازه خواسـت کـه من یک 
ضامـن معتبـر بـه او معرفـی نمایم، مـن اسـتادم را برای ضمانـت بردم 
کـه صاحـب مغـازه از دیـدن اسـتاد مـن کـه فـردی سرشـناس در بیـن 
کسـبه بـود، تعجـب کـرد و باالخـره بـا ضمانـت ایشـان مغـازه را بـه من 

اجـاره داد. 
خیابان  به  آن  از  بعد  و  شد  شروع  رضوی  خیابان  از  من  کسب وکار 
نیمکت  میزو  بود،  گرفته  رونق  خیلی  من  کار  رفتم،  کوهسنگی 
ارتش  فرهنگ،  چوب  کارهای  انجام  می ساختم،  مدرسه ها  برای 
که  ازمدتی  بعد  دادم،  وانجام  پذیرفته  را  انقالب  دادسرای  و 
خوبی  به  مرا  محله  مردم  و  بودم  شده  سرشناس  درکوهسنگی 
حاشیه ی  به  را  مغازه  کار،  محل  کوچکی  دلیل  به  می شناختند، 
بزرگراه آزادی منتقل کردم و در آنجا لوازم مورد نیاز یک کارخانه را 
فراهم و شروع به کار کردم که از درآمد خوبی برخوردارشد اما اکنون 
مشکالت  کار،  نیروی  و  سفارشات  نداشتن  جهت  به  کارخانه  این 

اقتصادی، بیمه ای، مالیاتی و... غیرفعال شده است.
از قدیم االیام مرسوم بوده مردم برای بعضی مشاغل احترام     ●

خاصی قائل بودند، چوب در کسب وکار شما حرف اول را می زند، 
آیا این موضوع به صنف شما هم رسیده است؟ 

من معتقدم حق چوب را باید ادا کرد، چوب برای من نجار مقدس 
است، مخصوصا چوب چنار، درختان زیادی هستند که چوب آن ها 

ملچ،  چنار،  گردو،  مثل  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  نجاری  کار  در 
وجود  ایران  در  که  دیگر  چوب  هزاران  و  نرات  توسکا،  افرا،  راش، 

ندارد.
هردرختی و هرچوبی خاصیتی دارد و هر کدام برای یک کار آفریده 
همکاران  از  بعضی   . و..  درب  برای  یکی  صندلی  برای  یکی  شده 
چوب را نمی شناسند، به همین دلیل ایراداتی در کارشان به وجود 
درکج  کار،  اتمام  از  پس  می سازند،  را  در  یک  وقتی  مثال  می آید 

می شود یا ترک می کند ویا حتی شیشه می شکند. 
مواد اولیه ی کارتان را که همان چوب است، چگونه تهیه می کنید؟ 

یا 4 متر می باشد که  و  ارتفاع هر درب تقریبا 3 و نیم  از آنجایی که 
گردو  درختان  دربها  این  ساخت  برای  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید 

کهن که خیلی درشت باشند، نیاز دارم و به همین 
دلیل  به فروشنده های معتبری که از قبل آن ها را 
از  در،  ساختن  برای  و  نموده  مراجعه  می شناسم 

آن ها چوب می خرم. 
نفیس     ● کارهای  انجام  در  شما  ایم  شنیده 

برای چه  و  کارهایی  مهارت خاصی دارید، چه 
مکانهایی انجام دادید؟

در  دادیم  انجام  مسجدها  برای  ما  که  کارهایی   
انجام  کار  هم  کاشان  برای  ما  ندارد،  نظیر  جهان 
دادیم، می دانید که کاشان شهر هنر است وهمه 
کار  نوع  اما  کارند،  ظریف  شهرهنرمندند،  این  در 
پنج  کاشان  بیدگل  درآران  است  شده  تضمین  ما 
باید  که  دیدم  خواب  در  گرفتم،  سفارش  درب 
شش در بسازم و این کار را کردم،  اتفاقا خبرآمد 
قبل  از  من  که  می خواهد  در  شش  کاشان  که 
درب  ساختن  هم  درمشهد  بودم،  کرده  آماده 
پیروزی،  آزادشهر،  کوهسنگی،  در  مسجدهایی 
مسجد  توفیق،  مسجد  ابیطالب،  ابن  علی  مسجد 
پایگاه  داخل  مسجد  نقویه،  مسجد  المنتظر، 
است  کارهایی  جمله  از  و...  مشهد  هوایی  نیروی 

که من انجام دادم.
سال     ● سن  این  در  شما  دغدغه ی  مهمترین 

چیست؟
من 75 سال سابقه ی نجاری دارم، اگر این قدمت را 
از سمت خانواده ی پدری در نظر بگیرم، خانواده ی 
ما 150 سال سابقه ی نجاری دارند، من االن باید 
بیش از30 کارگر داشته باشم و به اینها کارآموزی 
بام  لب  آفتاب  بزرگان،  گفته ی  به  من  بدهم،  یاد 

هستم، امروز هستم، فردا نیستم،  تمام هم و غم من اینست که بتوانم 
تجربیاتم را به جوانان عالقمند به این کار منتقل کنم، اما بودجه ی 
این کار را ندارم و نیاز به حمایت مسئوالن دارم تا بتوانم با راه اندازی 
بدهم.  آموزش  را  کار  جویای  جوانان  و  کنم  ایجاد  اشتغال  کارخانه 
به  کاد  طرح  آموزش  برای  را  دانشگاهها  دانشجویان  گذشته  در   
انجام  را  کار  این  مشکلی  هیچ  بدون  ما  و  می فرستادند،  ما  کارگاه 
می دادیم، اما االن  بیمه و اداره کار برای ما مشکل ایجاد می کنند، 
از زندانیانی  تا کارگر داشتیم، آن ها  برای مثال چند سال پیش ده 
دفعه  بودیم،یک  زده  کارگاه  آن ها  آموزش  برای  زندان  در  که  بودند 
مأمور بیمه آمد، اسم همه ی آن ها را نوشت، یکی از زندانیان که سواد 
داشت، فهمید و به مأمور بیمه گوشزد کرد که آن ها همه زندانی اند و 

بیمه دارند، به این ترتیب ما را از یک مشکل بزرگ نجات داد.

من االن باید »
بیش از۳0 کارگر 

داشته باشم و 
به اینها کارآموزی 
یاد بدهم، من به 

گفته ی بزرگان، 
آفتاب لب بام 
هستم، امروز 

هستم، فردا 
نیستم،  تمام 
هم و غم من 

اینست که بتوانم 
تجربیاتم را به 

جوانان عالقمند 
به این کار منتقل 

«کنمد

گفتگوی صنفی
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لطفا تعدادی از ابزار نجاری کاربردی در حرفه ی نجاری را برای     ●
به کار نجاری  ما و جوانانی که عالقمند  آشنایی بیشتر مخاطبان 

هستند، معرفی کنید؟
باشداما  متفاوت  است  ممکن  نجار  نیاز  نوع  به  توجه  با  نجاری  ابزار 
پرکاربردترین ابزار در حرفه ی نجاری می تواند مثال اره نواری باشد 
که یکی از ابتدایی ترین ابزارهایی هست که یک نجار باید در کارگاه 
تنه  می تواند  ابزار  این  از  استفاده  با  نجار  باشد.  داشته  خود  نجاری 

درخت یا الوارهای خریداری شده از چوب فروشی را برش دهد.
 اره فلکه را معموالً با قطر فلکه های آن می شناسند. یکی از رایج ترین 
مدل های اره فلکه، اره نواری 60 هست.  برای یک کارگاه معمولی 
اره نواری 60 و اره فلکه 80 گزینه های مناسبی هستند؛ اما برای 
قطعات  برش  برای  هم  کوچک تر  و   40 مدل های  خانگی  کارگاه 
با فضای زیاد،  اما برای کارخانه تولیدی بزرگ  کوچک مناسب اند، 

قطر 100 هم گزینه بسیار خوبی است.
رنده های  انواع  از  استفاده  با  است.  مهم  بسیار  کاری  چوب  رندیدن 
از  و یکنواخت می کنند. رنده میزی یکی  را صاف  چوب،  سطح چوب 
می توان  میزی  رنده  از  استفاده  با  است.  چوب  رنده  انواع  بزرگ ترین 
الوارهای برش شده با اره نواری را صاف و یکنواخت کرد. به عبارتی با 
استفاده از رنده، نر روی الوار چوبی را می توان در زاویه 90 درجه نسبت 
به هم تراش داد تا آماده رندیدن با گندگی یا برش با ساید دستگاه ها 
شود.ابعاد رنده میزی با توجه به عرض صفحه آن شناخته می شود. یکی 
هست.  30 عرض  میزی  رنده  بازار،  در  موجود  رنده های  رایج ترین  از 

سه کاره نجاری درواقع همان رنده میزی هست که دو قابلیت دیگر به 
آن افزوده شده است. کام کنی و اره میزی دو بخش دیگری از اره میزی 
هستند که به آن افزوده شده است. در قسمت کام کنی امکان نصب 
انواع مته بر روی آن وجود دارد و با استفاده از صفحه متحرکی که در 
قسمت کام کن وجود دارد، می توان شیار کام )مخصوص اتصال کام و 
زبانه( را ایجاد کرد. در بخش اره میزی هم یک تیغه اره متصل به شفت 
دستگاه وجود دارد که تیغه برش دیسکی بر روی آن نصب می شود. 
فارسی بر، یکی از پرکاربردترین ابزارهای یک کارگاه نجاری است. 
فارسی بر، وظیفه برش چوب در زوایای مختلف )زوایای دقیق( را بر 
عهده دارد. این زاویه ها می تواند در حالت عمودی و یا افقی باشد. 
و  چوب  صنعت  در  نیاز  مورد  اصلی  ابزارهای  از  یکی  هم  بر  فارسی 

نجاری است.
با استفاده از عمود بر، می توان چوب را در حالت های مختلف برش 
داد. از برش ساقه های درخت گرفته تا برش الوار و ورق های چوبی 
و... جزء وظایف اره عمود بر نجاری است. مهم ترین مزیت اره عمود 
اره  برای برش چوب در حالت صاف  انحنا است.  بر، برش چوب در 
اما  هستند؛  کارآمد  و  دقیق  و  مناسب  بسیار  میزی  اره  و  بر  فارسی 
برای برش منحنی یا ناصاف باید دستگاهی استفاده کرد که امکان 
قابلیت  این  بر،  عمود  اره  بدهدکه  را  راحتی  مسیر  تغییر  و  چرخش 
ابزار نجاری مناسب برای هر نجار حرفه ای یا  را فراهم نموده و یک 

آماتور است.
ورود تکنولوژی و ابزار و دستگاه های جدید نجاری چه تأثیری بر     ●

تولیدات صنعت چوب داشته است؟
تکنولوژی روی دستگاه های صنعت چوب آن قدر تأثیر گذاشته  است 
که خیلی از محصوالت چوبی که امروز می بینیم به انواع گوناگونی 
نجاری،  ابزارهای  سی،  ان  سی  دستگاه های  شده اند،  تبدیل 
چکش ها، تیغ اره ها و دستگاه فارسی بر ازجمله تجهیزاتی به شمار 
می آیند که در گذشته و تاریخچه نجاری رنگ و بویی از آن ها نبود، 
روز  هم  چوب  صنعت  و  نجاری  ابزار  تکنولوژی،  پیشرفت  با  درواقع 

به  روز پیشرفته تر شد و همین امرسبب شده است تا شما بتوانید به  
خوبی و به  راحتی محصوالت چوبی که در حال حاضر وجود دارد را 
ببینید، صنعت چوب مانند هر صنعت دیگری درگیر تکنولوژی شد 
که  چرا  گرفت،  فاصله  می شد  تولید  گذشته  در  که  محصوالتی  از  و 
درگذشته ابزار ساده تر بود و بالتبع کارها هم ساده تر بود اما اکنون 
با ابراز پیشرفته تر و امکانات بیشتر تولیدات نجاری متنوع و در رنگها 

و طرح های مختلف عرضه می شود. 
رضایت مشتریان در ارائه سفارشات را تا چه حد در نظر دارید؟    ●

با  آقا  و  خانم  که  می خواهم  مشتری  از  می گیرم  سفارش  وقتی  من 
حتی  بگویند،  را  هایشان  خواسته  و  بیایند  هم 
گفتگوی  در  هم  کوچکی  بحث  یک  اوقات  گاهی 
از همین گفتگوها  این زوجها پیش می آید که من 
طوری  را  کار  و  می خواهند  چه  اینها  که  می فهمم 
بوده  راضی  طرف  دو  هر  که  می دهم  تحویل 
من  هردونفرباشد.  گفته های  وکارموردنظرمطابق 
بعدی  سه  تصویر  می گیرم،  سفارش  که  را  آنچه 
آن را در ذهنم تصور نموده و حتی عیب کار را در 
که  را  چوبی  هرکار  مثال  ویا  بینم  تصورمی  همین 
نگاه می کنم،عیبها و حسن های آن کار را می بینم، 
بعد حسن ها را حفظ می کنم و در کارهای خودم به 

کار می بندم و عیبها را فراموش می کنم.
در     ● چه اندازه  تا  نجاری  کار  برای  خالقیت 

موفقیت تأثیر دارد؟
در گذشته که فیلم های هندی در سینماها نمایش 
داده می شد، من هم برای تماشای فیلم به سینما 
برای  بلکه  فیلم،  داستان  دیدن  برای  نه  می رفتم 
چوبی  کارهای  و  دکورها  از  گرفتن  الگو  و  دیدن 
که در این فیلم ها استفاده شده بود، من در سینما 
در  و  می زدم  ورق  را  طرح ها  ژورنالیست  یک  مثل 
تولیدات  در  اینکه  ضمن  می سپردم.  خود  ذهن 
گره  منبت،  معرق،  مثل  چوبی  هنرهای  از  خود 
ام،  برده  بهره  آن  از  که  دیگری  هنر  وهر  چینی 
استفاده می کردم، منبر ده پله ای که برای کاشان 
بود  زیبایی  بسیار  کارهای  همین  از  یکی  ساختم 

که نقشه ی آن را خودم کشیدم.
جهان  در  که  بود  سازی  منبت  همکارانم  از  یکی 
تک بود، روزی از من خواست که دو تا کار منبت او 
زحمت  خیلی  منبت  برای  او  بدهم،  نظر  و  ببینم  را 
کشیده بود، اما درب مشکالتی داشت،  به او گفتم 
می دادی  ساخت  سفارش  نجار  به  را  درب  این  باید 
کار  شما  بعد  و  می گفت  شما  به  را  نجارابعاد  یا  و 
دارد،  فرق  خیلی  نجاری  با  کاری  منبت  می کردید، 
برای ترکیب این دو باید مهارت هردو کار را داشت 
و یا هر کسی کار خودش را روی محصول انجام دهد 
تا حاصل نهایی خوش ترکیب و مناسب از کار درآید. 

و بیان خاطره ای از پدر بزرگ مادری در کار نجاری و آهنگری.. .    ●

پدر بزرگ مادری من به نام اکبر آهنگران یزدی معروف بود، وقتی 
سمت  ساعت  طاق  شد،  بسته  توپ  به  )ع(  رضا  امام  مطهر  حرم  که 
باالخیابان کنده شد، برای تعمیرساعت به پدربزرگ من مراجعه شد، 
چون او هم آهنگر و هم نجار بود، از پدربزرگ من راهکارخواستند، 
چون  و  کرد  درست  متر  سه  به اندازه ی  پیچ  یک  بالفاصله  ایشان 

گفتگوی صنفی

من وقتی »
سفارش می گیرم 

از مشتری 
می خواهم که 

خانم و آقا با هم 
بیایند و خواسته 

هایشان را بگویند، 
حتی گاهی اوقات 
یک بحث کوچکی 

هم در گفتگوی 
این زوجها پیش 
می آید که من از 
همین گفتگوها 

می فهمم که اینها 
چه می خواهند 

و کار را طوری 
تحویل می دهم 
که هر دو طرف 

راضی بوده و کار 
موردنظرمطابق 

گفته های 
«هردونفرباشد
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واشرهایی  آشنابود،  قالویز  و  حدیده  به  مهره  و  پیچ  تبدیل  روش  به 
به اندازه ی یک کف دست درست کرد و باالخره با استفاده از کار و 
به  را  حرم  ساعت  و  کرد  بندی  پیچ  و  برده  باال  را  سقف  خود  مهارت 

جایگاه اول برگرداند و تعمیرکرد. 
خوب است که بدانید ساخت پنجره فوالد، درب سقاخانه حرم مطهر 
میخ  با  که  پنجره هایی   ( )ع(  رضا  امام  بیمارستان  دور  پنجره های  و 
پرچ است و جوشکاری نیست( از تولیدات پدر بزرگ من بوده است.

و یک نصیحت از استاد که تا همیشه فراموش نکرد.. .    ●
خدا رحمت کند استادم همیشه می گفت وقتی کار را قبول می کنی 
چه کوچک باشد و چه بزرگ مثل دریچه ی کنتور و یا درب اشکاف، 
انجام بده و کار را  بلکه آن را خیلی خوب  اینها چه کاری است  نگو 
تمام کن، وقتی هم کارت تمام شد از صاحب کار با روی خوش جدا 

شو و حتی سالم علیک را با او ادامه بده و رفت و آمد را قطع نکن!
و من این نصیحت رابه گوش گرفتم و تا این زمان مردم هرکاری به 
من دادند،از پذیرفتن آن امتناع نکردم، چون به دنبال کسب روزی 
حالل بودم و مشتری ها از من راضی بودند تا جایی که حتی با آن ها 

رفت و آمد خانوادگی هم دارم.
آیا شما ازدواج سنتی داشتید؟ حاصل ازدواج شما چند فرزند بود؟    ●

وقتی در خیابان رضوی مغازه داشتم، مرد کار بودم و شب و روز کار 
با  می کردم و مردمی که دختر داشتند همه دوست داشتند که من 
دخترشان ازدواج کنم، ازدواج ما به صورت سنتی بود، به رسم همان 
ازدواجهای قدیمی من همسرم را ندیدم وازدواج کردم و از زندگی 
با او خیلی راضی هستم، حاصل ازدواج ما سه پسر است،  همسرم 
سکته کرده بود و 17 سال بیمار بود که من از او پرستاری می کردم، 

اکنون پنج سال است که همسرم به رحمت خدا رفته است.
چه انتظاری از مسئوالن دارید؟    ●

انتظار دارم از تجربه ی کاری من استفاده شود، می دانید هزینه ای 
سایر  و  دستگاهها  و  مکان  ایجاد  برای  حرفه ای  و  فنی  سازمان  که 
مواردی که برای آموزش افراد عالقمند هزینه می کند، چقدراست؟ 

خوب من چنین شرایطی را مهیا داشته وآماده همکاری هستم تا به 
هم  داده،  قرار  کارآموزان  اختیار  در  را  آموزشها  این  رایگان  صورت 
 75 تجربه ی  اینکه  هم  و  خدا  بنده ی  هم  باشد،  راضی  من  از  خدا 
ساله ی خود را بتوانم به نسل آینده منتقل نمایم، نجاری هنری است 
تجربه  این  حیف  دارد،  پیشکسوتان  تجربه ی  از  استفاده  به  نیاز  که 

است که بی فایده بماند. 
در گذشته درآمد داشتم، بیمه و دارایی و.. . را می توانستم پرداخت 
کنم،اما در شرایط حاد کنونی من توانایی اداره کارگاهم را ندارم و 
به همین دلیل با پیگیریهایی که انجام دادم از مالیات معاف شدم اما 
مسئوالن دارایی قبول نمی کنند و می گویند که من سلیقه ای معاف 
شدم وملزم به پرداخت مالیات هستم، من هم چند کارگر باقیمانده 

را اخراج کردم ودر حال حاضر کارگاهم کال غیرفعال شده است. 
و سخن آخر؟     ●

شغل  یک  امروز  نجاری  است.  کاربرد  پر  شغل های  از  یکی  نجاری 
مختلف  کسب وکارهای  در  که  یعنی  می شود  محسوب  وجهی  چند 
به  شدت کارایی دارد؛ به  عنوان مثال نجاری در دکوراسیون داخلی 
که  می شویم  متوجه  امروز  دنیای  در  دارد  زیادی  خیلی  اهمیت 

نجاری می تواند دکوراسیون داخلی را تا حد زیادی عوض کند،
صنعت  از  جدایی  ناپذیری  بخش  به  هم  دکوراسیون  واقع  در   
ساختمان تبدیل  شده است؛ اگر یک نجار بتواند محصوالت خوبی را 
تولید کند در کمترین زمان ممکن می تواند. جای خودش را در بازار 

باز نموده و به فروش خیلی باالیی برسد.
به  باید  را  کار  معتقدم  من  باشد،  داشته  نقش  می تواند  دولت  اینجا 
چیز  هیچ  به  است  خالی  اش  سفره  االن  که  جوانی  سپرد،  کاردان 
نمی تواند فکر کند نه به دین و مذهب، نه به کار و هنر، االن سفره ها 
هرچند  باشیم،  داشته  نباید  جوانان  از  توقعی  ما  پس  است،  خالی 
پر  حرام  نان  از  که  است،  پری  سفره ی  از  بهتر  باشد،  خالی  سفره 
باشد، بنابراین باید به جوانان راه درآمد نان حالل را یاد داد که این 

توجه و حمایت مسئوالن را می طلبد.
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کسب وکار

گرداورنده: خسرو برزشی

در گزارش های قبلی در سه شماره از ماهنامه به بررسی 
در  منتخب  خوراکی  کاالهای  قیمت  متوسط  تغییرات 
شش ماه اول سال جاری و مقایسه آن با ماه های قبل و 

همچنین ماه های مشابه سال قبل پرداختیم.
تـورم  نـرخ  بـا  را  منتخـب  اقـالم خوراکـی  ادامـه  در 
نقطـه ای کل کشـور، مقایسـه کردیم و در بررسـی روند 

تغییـرات اقـالم خوراکـی از سـه حـد مطلوب، هشـدار 
و بحرانـی اسـتفاده نمودیـم. در پایـان ایـن گـزارش بد 
نیسـت کـه نگاهـی کوتـاه به تغییـرات قیمتـی در بخش 
مصالـح سـاختمانی بزنیـم. شـاید بتـوان بطـور قطع این 
موضـوع را بیـان کـرد کـه بعـد از اقـالم خوراکـی، کـه 
تاثیـر مسـتقیم و بسـزایی در اقتصـاد دارد، تغییـر اقـالم 
سـاختمانی نیـز تاثیـر ویژه ای در قشـر کثیـری از جامعه 

خواهـد گذاشـت کـه در ادامـه بـه آن می پردازیـم. 

بررسی تغییرات متوسط قیمت کاالهای خوراکی و بخش 
مصالح ساختمانی منتخب در شش ماه اول سال 1400

بخش چهارم
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ضریب اهمیت سال اقالم و شاخص كل
پایه

شاخص فصل 
تابستان1400

 درصد تغییر درصد تغییر تابستان1400 نسبت به
تابستان 1399 نسبت به

درصد تغییر چهار 
فصل منتهی به 

تابستان1400 
نسبت به دوره مشابه 

سال قبل )نوخ تورم(
فصل مشابه سال قبلفصل قبلفصل مشابه سال قبلفصل قبل

1001154.27.265.230.371.488.4کل بخش ساختمان 

14.961382.118.2144.017.740.1133.6گروه سیمان بتن شن ماسه

0.961035.15.673.913.546.481.7گروه گچ و گچ کاری

5.19953.16.164.030.067.489.4گروه انواع بلوک سفال آجر

2.961054.29.377.027.256.796.8گروه موز اییک کاشی سرامیک

9.791211.26.4100.929.177.0122گروه سنگ

18.21385.22.838.263.9172.291.4گروه آهن آالت میلگرد پروفیل درب و پنجره

7.791446.16.463.134.661.191.6گروه چوب

1.311299.56.652.136.153.690.8گروه ایزوگام و قیر گونی آسفالت

1.311389.97.663.630.951.182.4گروه شیراالت بهداشتی 

3.2616277.257.637.190.094.6گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی

2.651396.710.052.330.060.275.6گروه یراق آالت درب و پنجره

1.514357.962.829.339.478.7گروه نقاشی ساختمان

3.261565.64.956.721.859.282.1گروه تاسیسات برقی

1.31992.111.687.215.031.378.3گروه شیشه 

25.55636.62.838.75.533.040.4گروه خدمات

شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران و درصد تغییرات شاخص در فصل تابستان 1400 و فصل تابستان 1۳99 
)بر مبنای سال پایه 1۳90(

تورم  نرخ  ایران  آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر 
تابستان1400  در  ساختمانی  مصالح  ساالنه 
به  آن  نقطه ای  تورم  نرخ  و  88.4درصد  به 
نهاده های  قیمت  شاخص  رسید.  65.2درصد 
ساختمانی تهران در فصل تابستان امسال به عدد 
شاخص  به  نسبت  رقم  این  که  رسید   1154.2
می دهد.  نشان  افزایش  درصد   7.2 امسال  بهار 
نقطه ای  تورم  که  هرچند  گزارش  این  اساس  بر 
نسبت  امسال  تابستان  در  ساختمانی  مصالح 
داشته،  درصدی   35.5 کاهش  بهار  فصل  به 
در  ساختمانی  مصالح  نقطه ای  تورم  نرخ  اما 
از نرخ تورم عمومی بوده  باالتر  تابستان همچنان 
در  موضوع  این  است.  رسیده  درصد   65.2 به  و 

مصالح  نقطه ای  تورم  نرخ  که  می دهد  رخ  حالی 
آمار  مرکز  و  شده  رقمی  سه  بهار  در  ساختمانی 
تورم  بود.  کرده  گزارش  درصد   100.7 را  آن 
به   1400 سال  در  اما  ساختمانی  مصالح  ساالنه 
88.4 درصد رسیده است که نسبت به نرخ تورم 
 5.1 بهار  فصل  در  ساختمانی  مصالح  ساالنه 
گزارش  همچنین  است.  داشته  کاهش  درصد 
تورم فصلی مصالح ساختمانی حاکی از آن است 
نهاده های  تورم  نرخ   1400 بهار  فصل  در  که 
در  که  است  بوده  درصد   7,2 معادل  ساختمانی 
کاهش  درصد  واحد   12.2 قبل  فصل  با  مقایسه 
تغییر  درصد  فصلی،  تورم  از  منظور  است.  داشته 
به  نسبت  جاری  فصل  در  قیمت  شاخص  عدد 

مرکز  گزارش  است.  قبل  فصل  در  شاخص  عدد 
تمامی  بین  در  که  می دهد  نشان  همچنین  آمار 
انواع مصالح ساختمانی، گروه »سیمان،بتن،شن 
به  نقطه  تورم  بیشترین  درصد   144 با  ماسه«  و 
همین  در  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  نقطه 
مربوط  نیز  نقطه  به  نقطه  تورم  کمترین  دوره 
و  درب  آالت،میلگرد،پروفیل  »آهن  گروه  به 
بوده  افزایش  درصد   38.2 با  نرده«  و  پنجره 
بیشترین  نیز  اجرایی  گروه های  بین  در  است. 
گروه  به  مربوط  دوره  همین  در  ساالنه  تورم  نرخ 
 133,٦ با  ماسه«  و  اجرایی»سیمان،بتن،شن 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ٤0.٤ درصد 

افزایش متعلق به گروه »خدمات« بوده است.
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معرفی کتاب

طرح بازاریابی 
کسب وکارهای 

کوچک 
نویسنده: آلن دیب

مترجم: فؤاد معصومی

از آنجاکه درحال خواندن این متن هستید، احتماالً 
شما هم نیاز به داشتن طرح بازاریابی در کسب وکار 
فکر  این  به  هم  شاید  کرده اید.  احساس  را  خود 
باید  خیر؟  یا  دارید  آن  به  نیازی  اصاًل  که  می کنید 
و  بهبود  برای  و  دارید  سروکار  مشتری  با  اگر  بگویم 
گسترش این ارتباط معتقد به استفاده از فعالیت های 
بازاریابی هستید، بله، نیاز دارید. اما این کتاب چطور 
به شما کمک می کند؟ قرار است در کنار هم طرح 
بازاریابی شما را به 9 قسمت تقسیم و با گذر از هر 
از آن بخش ها  فصل کتاب، به کمک خودتان، یکی 
را کامل کنیم. درواقع وقتی به پایان کتاب برسید، 
بازاریابی یک صفحه ای شما هم کامل شده و  طرح 
این  است  کافی  سادگی.  همین  به  اجراست،  آمادۀ 
صفحه را در طول سال مقابل خودتان قرار دهید و به 

آن عمل کنید.

درباره کتاب طرح بازاریابی کسب وکارهای 
کوچک

معرفی:
بسیاری از کسب وکارهای کوچک و استارتاپ ها به 
دلیل کمبود منابع و بودجه های محدود، مخصوصًا 
تعویق  به  را  بازاریابی  فرآیندهای  کار،  اوایل  در 
می اندازند یا کمتر به آن ها توجه می کنند و در بهترین 
هم عرض  را  بازاریابی  واحد  فعالیت های  حالت 
اما  می دانند.  مجازی  فضای  در  مخصوصًا  تبلیغات 
کتاب  این  نویسنده  و  می شود  دیده  عمل  در  آنچه 
می کند  اشاره  آن  به  تجربه  سال ها  اساس  بر  هم 
در  بازاریابی  مشخص  برنامه  داشتن  که  است  این 
کسب وکارهای کوچک در مقایسه با کسب وکارهای 
بزرگ و جاافتاده اهمیت بیشتری دارد و طبق برنامه 

و با شناخت فعالیت کردن در این زمینه مستقیمًا در 
سودآوری، بقا و مقیاس پذیری شرکت ها مؤثر است.

پیش از این کتابهای بسیاری در حوزه استارتاپ ها و 
برای کسب وکارهای کوچک منتشر شده که بیشتر 
آن ها به بحث های مربوط به انتخاب مشتری، کانال 
و  مشتری  به  پیام  رساندن  نحوه  مشتری،  با  ارتباط 
منظر  از  کتاب  این  حال  است  پرداخته  اینها  مانند 
بازاریابی به این موضوعات پرداخته است. این کتاب 
بازار  کتاب های  دیگر  به  شباهت ها  برخی  علی رغم 
ازنظر سبک بیان و رویکردش به موضوع بازاریابی با 

دیگر کتاب ها متفاوت است.
هر  و  دارد  صریح  و  ساده  بسیار  زبانی  دیپ  آلن   
بازاریابی  دانش  با  آشنایی  میزان  هر  با  فردی 
می تواند از کتاب استفاده کند. او سعی کرده است 
فرآیند  مرحله ای   9 و  یک صفحه ای  تابلوی  ارائه  با 
در  اجرا  و  حرکت  و  بازاریابی  طراحی  و  برنامه ریزی 

این مسیر را تسهیل کند. 

بخشی از طرح بازاریابی کسب وکارهای 
کوچک

قرار است درباره ی چه چیزی صحبت کنیم؟
اگر بخواهم ماهیت این کتاب را در جمله ای خالصه 
 » پول.  به  رسیدن  راِه  سریع ترین   « است:  این  کنم، 
کتاب  از  ممکن  جای  اولین  در  را  مطلب  این  تعمدًا 

می گویم، چون نمی خواهم وقتتان را هدر کنم. 
زیادی  افراد  برای  آغازین  جمله  این  دانم  می 
ترجیح  بگویم،  رک  بخواهم  اگر  و  است  ناخوشایند 
می دهم کتاب کسب وکار فرد دیگری را بخوانند که 

پر از کلیشه های گوش نواز باشد، مانند: 
» دنبال عشق و عالقه تان بروید. « 

» سخت تالش کنید. « 
» افراد مناسب را استخدام کنید. « 

و از این حرف ها. 
آمازون  سایت  در  هستید،  چیزها  این  دنبال  به  اگر 
پیدا  کتاب ها  این  از  انبوهی  کنید.  وجو  جست 
نشدنی  و  تخیلی  مفاهیم  این  درباره  که  می کنید 
و  حرفه ای  نویسنده های  عمدتًا  و  می کنند  صحبت 
محقق هایی آن ها را نوشته اند که تا به حال حتی یک 

کسب وکار با رشد زیاد ایجاد نکرده اند. 
رشد  درباره  شرمندگی،  و  تعارف  بدون  کتاب،  این 
سریع کسب وکار شما و بهره برداری از دستاوردهای 

این نوع موفقیت است. 

تمام شدن اکسیژن واقعًا افتضاح است! 
چیز  همه  پول   « می گوید:  معروف  زیگالر  زیگ 
نیست... ولی در حد اکسیژن مهم است. « بله، هیچ 
 « نبود  از  سریع تر  را  وکار  کسب   - چیز  هیچ   - چیز 

اکسیژن « ) یا همان پول ( از بین نمی برد. 
چرا بدون خجالت روی دریافت پول تمرکز کرده ام؟ 

دالیل خوبی دارد. 
اوالً، تقریبًا هیچ مشکلی در کسب وکار وجود ندارد 
که با پول بیشتر حل نشود. پول به دردمان می خورد 
چون تقریبًا همه کسب وکارهایی که می شناسم پر از 
مشکالت ریز و درشت اند. پول کمک می کند تا اکثر 

مشکالت پشت پرده کسب وکارتان را حل کنید. 
ثانیًا، وقتی از خودتان مراقبت کردید، شانس کمک 

به دیگران را خواهید 
و..

جویای  مطالب،  بقیه ی  به  رسیدن  برای  است  بهتر 
در  آن  بستن  کار  به  و  خواندن  از  و  شده  کتاب 

کسب وکارتان لذت ببرید.
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