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 شیرینی عید در مشهد 
کیلویی حداقل ۴۰ هزار تومان

در این عید )نوروز( هم که عید ملی است و اسالمی نیست، لکن اسالم هم 
مخالفتی ندارد باز می بینیم که در روایات وارد شده که از آداب امروز ، 

روزه گرفتن است. از آداب امروز دعا کردن و نماز خواندن است و این به 
ما می فهماند که هر ملتی بخواهد به راه راست برود و بخواهد استقالل 

خویش را ، آزادی خودش را حفظ کند، باید در عیدش و غیر عیدش تذکر 
داشته باشد. ذکر خدا بکند، برای خدا باشد

اگر شما می خواهید روز اّوِل فروردین را برای خودتان روز »نو« و نوروز 
قرار دهید، شرط دارد. شرطش این است که کاری کنید و حرکتی انجام 

دهید؛ حادثه ای بیافرینید. آن حادثه در کجاست؟ در درون خود شما! »یا 
مقّلب القلوب و االبصار. یا مدّبر اللیل و الّنهار. یا محّول الحول و االحوال. 

حّول حالنا الی احسن الحال«. اگر حال خود را عوض کردید، اگر توانستید 
گوهر انسانی خود را درخشان تر کنید، حقیقتًا برای شما »نوروز« است!
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نوبهار است رد آن کوش هک خوش دل باشی 
سال 1400 با تمام فراز و نشیب هایش روزهای پایانی را سپری می کند، ما همه با هم 

یک سال دیگر را پشت سرگذاشتیم و 365 روز دیگربر عمرمان افزوده شد.
 نزدیک بهار که می شود، خانه تکانی دل ها و قلب ها نیز از اهمیت خاصی برحوردار 
می شود، اینکه چقدر به فکر پاک کردن و زدودن گردوغبارهای درونی مان هستیم؟ تا 
چه میزان برای ورود به سال جدید جان و روحمان را آماده کرده ایم.

می شود  یادآور  می رود،  ما  بین  از  عزیزی  که  گاهی  از  هر 
و  بدانیم  را  بهار  قدر  باید  و  داریم  راه  در  خزانی  هم  ما  که 
در  بودن  ناچیز  و  محدود  فرصت   از  و  بشوییم  دل  از  کدورت ها 
تکاندن  از  پیش  که  نبریم  یاد  از  و  شده  مند  بهره  کنارعزیزان 
شود. گردگیری  دل  آئینه های  است  نیاز  خانه ها  غبار  و  گرد 
آن  می شود،  زده  آخرعمرما  ی  لحظه  زنگ  زمان  چه  می داند  خدا 
کاری  نمی شود  دیگر  ماند،  نخواهد  باقی  جبران  برای  روزفرصتی 
اش،  بزرگی  همه  این  با  دنیا  می فهمیم  تازه  لحظه  آن  حتی  کرد، 
در  است  سختی  سوال  عجب  زندگی  و  بود  امتحان  ی  جلسه  یک 

عمرمان  روزهای  گذراندن  چگونگی  آن  جواب  که  امتحان  این 
سیاه  تخت  روی  ما  نام  و  باشیم  سربلند  روز  آن  خداکند  است! 
حواسمان  کند  خدا  باشد،  شده  نوشته  خوبها  درقسمت  قیامت 
زندگی  خوشگذرانیهای  در  و  باشد  بوده  زندگیمان  روزهای  به 

خورده  خط  و  سیاه  صفحات  باشیم  نکرده  فراموش 
دفترزندگیمان را پاکنویس کنیم، پس تا زمان 

سال  واپسین  روزهای  این  در  است  باقی 
را که جبران  آنچه  به پشت سر، در دفتر زندگی  با نگاهی 

شدنی است، پاکنویس کنیم.
و اما هزاران سال است که در کشور ما تولد بهار جشن 
امید  و  سبزه  شوروشوق،  تولد  نوروز  می شود،  گرفته 
زیستن  دوباره  به  را  ما  بهار  پای  صدای  است.  حرکت  و 
زندگی  موسیقی  انگیز  دل  صدای  بهار  می کند،  دعوت 

می شود،   تکرار  سال  هر  که  است  آفرینش  جهان  در 
تکراری بی مالل، که رفت و آمدش در زندگی به ما اندرز 

می دهد.
نوروز ما را از این رخوت و بی تفاوتی خارج می کند تا از تکرار 

زیبای زندگی در جهان آفرینش بهره برده وسفره های ذهن و آینه های دل 
را به هم نزدیکتر نموده و بیشتر قدر زندگی را بدانیم.

سال نو و فرا رسیدن بهار لحظه ای شگفت انگیز است که با آمدنش همه چیز به روز 
شده و دوباره آغاز می شود،  فرصت مغتنمی است تا برای همه ی شما در سال 

جدید سالی مملو از دستاوردهای موفقیت آمیز، اقیانوسی از عشق و سالمتی، 
سهولت در زندگی و نبود مشکالت همراه با یک شروع خوب آرزو نمایم.

و  هاتان  چهره  بر  لبخند  و  بپیوندد  حقیقت  به  رویاهایتان  که  که  دارم  آن  امید 
شادی برچشمهایتان بدرخشد و سال نو بهترین ها را برایتان رقم بزند. 

نوروز با مرکب بهار از راه می رسد 

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد
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رزق ما با پای مهمان می رسد از خوان غیب
میزبان است رهکس می شود مهمان ما
»صائب تبریزی«

علی  شهر  خورشید  شهر  مشهد 
افتخار  الرضا)ع(  موسی  ابن 
)ع(  رضا  امام  آقا  مجاورت 
آخرت  و  دنیا  معنوی   سعادت 
است. کسبه و مجاورین آقا امام 
رضا )ع( افتخار میزبانی میلیون 
دارند،  سال  طی  در  را  زائر  ها 
میزبانی  مستلزم  زائران  حضور 
آنها  از  درخورشأن  و  شایسته 
فرهنگی  های  سیاست  است. 
می  ایجاب  متنوع  اجتماعی  و 
کند که فرهنگ میزبانی و ادب 
و  کسبه  رفتارهای  در  حضور 
میزبانان  عنوان  به  مجاورین 
و  شده  نهادینه  خورشید  شهر 
فرهنگ میزبانی و تکریم زوار و 

جذب مسافرین شهر مشهد مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا اتاق اصناف با تمرکزبر اجرای طرح 
نظارتی ویژه نوروز 1401 )در سه فاز( هدفمند این 
مهم را برای اعتماد سازی بر وجود نظارت،  ایجاد 
آرامش  و اطمینان بر بازار،تکریم زائر و حضور تیم 
میزبانی  پیش  از  بیش  اصناف  اتاق  بازرسی  های 
داد.  قرار  نظر  مد  قرار  بدین  را  رئوف  امام  زائر  از 
نظارت  افزایش  باهدف  پیشگیری  و  نظارتی  طرح 
صورتحساب.  صدور  و  کاالها  قیمت  درج  بر  ها 
طرح مجاورین با هدف افزایش نظارت ها بر قیمت 
با حضور  زائرین  وکیفیت کاالها و خدمات و طرح 
در  اصناف  نظارت  و  بازرسی  های  تیم  حداکثری  
بازرسی  موقت  پایگاه  چهار  ایجاد  و  ثامن  محدوده 
انتخاب شهر  بازرسی،  افزایش ساعات  و  ونظارت  
مشهد به عنوان برند مقصد زیارت یک امر ضروری 
برای صیانت از این نعمت و برکات است و باید نگاه 
مردم و کسبه نسبت به این امر اصالح با رویکردی 

وظیفه محور و خدمت به زائر شود.

فرهنگ  در  نوازی  مهمان 
برای  میزبان  تالش  به  فارسی 
تأمین راحتی و آسایش میهمان 
نوازی  مهمان  و  شود  می  گفته 
ابراز  معنای  به  لغوی  نظر  از 
از  پذیرایی  و  تفقد  عملی،  لطف 
احترام  طرفی  از  است.  مهمان 
به میهمان در فرهنگ میزبانی- 
عملکرد میزبان در قبال میهمان 
تفسیرمی شود، احترام و تکریم 
از فضائل اخالقی است که  زائر 
باید میزبان شهر خورشید به آن 

مباهات و افتخار کنند. 
دین  در  پسندیده،  صفت  این 
تأکید  و  تأیید  مورد  هم  اسالم 
است. فرهنگ میزبانی پذیرایی 
از مسافر غریب و بی پناهی است که برای گرفتن 
حاجت و رفع گرفتاری به امام مهربانی پناه آورده 
فقط  مسافر  دغدغه  است  سزاوار  بنابراین  است، 
زیارت باشد و برمیزبانان واجب است که میهمانان 
خود را گرامی بدارند و همه گونه خدمات رفاهی 
را تمام و کمال برای آنها به انجام برساند. اصناف 
هرچه  میزبانی  برای  اجرایی  دستگاههای  هم  و 
را همه  ویژه ای  امام رضا )ع( شرایط  زائر  از  بهتر 
و  بررسی  ضمن  و  درآورده  اجرا  مرحله  به  ساله 
آستان  سوی  از  زائران  مشکالت  شناسی  آسیب 
قدس رضوی در سه محور معرفت افزایی، شادی و 

نشاط و خانواده محوری تدوین شده است. 
خدمات  بهبود  و  زیارت  سنداثربخش  این  در 
گیری  جهت  همین  با  است  شده  ای  ویژه  توجه 
شعار معنوی » همه خادم امام رضائیم« به عنوان 
شد،  انتخاب  جاودانه  عهدی  و  کریمانه  میزبانی 
به این معنا که همه مردم در هرجای عالم خود را 
خادم حضرت رضا )ع( و زائران و مجاوران بدانند.

یادداشت سردبیر

ادب حضور، فرهنگ میزبانی

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر
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مشهدگردی

بقعه هارونیه: 
توس  شهر  تاریخی  اثر  مرتفع ترین  هارونیه 
قرار  فردوسی  آرامگاه  نزدیکی  در  که  است 

گرفته است. 
"بقعه  نام های  با  مردم  میان  در  بنا  این 
نیز  هارون  بقعه  و  هارونیه"  هارونیه"،"گنبد 

شناخته میشود.
مردم عادی به سـبب شـباهت اسـمی این بنا، 

آن را منتسـب به هارون الرشـید می دانند. 
هجـری   1۹3 سـال  در  الرشـید  هـارون  امـا 
در سـناباد تـوس درگذشـت و فرصـت سـاخت 

نداشـت.  را  بنایـی  چنیـن 
نظـرات  هارونیـه  سـاخت  تاریـخ  دربـاره 
متعـددی وجـود دارد و قدمـت آن را بـه حـدود 
نسـبت  قمـری  هجـری  هفتـم  و  هشـتم  قـرن 
می دهنـد. برخـی هارونیـه را خانقـاه و محـل 
کـه  می داننـد  غزالـی  محمـد  امـام  تدریـس 
و  اسـت.  شـده  سـاخته  مغـول  حملـه  از  قبـل 
البتـه برخـی مـردم ایـن بنـا را زنـدان هـارون 
هیـچ  آن  معمـاری  سـبک  امـا  می نامنـد 

نـدارد. زنـدان  بـه  شـباهتی 

میل اخنگان:
برج میل اخنگان به عنوان یک اثر تاریخی مشهد، 
آن  در  مدفون  فرد  هویت  که  است  آرامگاهی 
نامشخص بوده و به صورت معما باقی مانده است.

وجود  که  متعددی  نظریات  به  توجه  را  با  بنا  این 
قرن  و  تیموری  دوره  به  متعلق  کلی  طور  به  دارد 
هستند  معتقد  محلی  مردم  می دانند.  هجری  نهم 
گوهرشاد  خواهر  تاج،  گوهر  دفن  محل  بنا  این  که 
آغای تیموری است. در حالی که برخی این آرامگاه 
را متعلق به دختری هندی می دانند که از مریدان 
امام رضا )ع( بوده و در حالی که عازم زیارت بوده 
اخنگان  میل  تاریخی  بنای  است.  رفته  دنیا  از 
که  می باشد  شکل  مخروطی  گنبدی  از  متشکل 
نوارهای  در  فیروزه ای  و  الجوردی  کاشی های  به 
افقی مزین شده است. از ویژگی های دیگر این بنا 
خصوص  به  تیموری،  دوره  معماری  سبک  ظهور 
دوران  آن  ستاره ای  و  شکل  صلیبی  کاشی های 
نماد  را  اخنگان  میل  میتوان  واقع  در  می باشد. 

دگرگونی معماری ایلخانی به تیموری دانست.
آدرس: مشهد ۲0 کیلومتری شمال شهر مشهد، 

روستای اخنگان

معرفی 
مکان های 

دیدنی مشهد
مطهر  حرم  وجود  سبب  به  مشهد  شهر 
طول  در  که  مهمی  جایگاه  و  رضا  امام 
تاریخ داشته است از آثار تاریخی متعددی 
برخوردار است. در میان جاهای دیدنی این 
شهر مکان های تاریخی مشهد بسیار مورد 
توجه بوده و مسافران مشهد همواره بخشی 
از زمان سفر خود را به بازدید از این اماکن 
اطالعات  ادامه  در  می دهند.  اختصاص 
مشهددر  تاریخی  مورد آثار  در  بیشتری 

اختیار شما قرار می گیرد.
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خانه های تاریخی مشهد
معماری خانه های تاریخی یکی از مواردی است که همواره مورد توجه و عالقه فرهنگ دوستان قرار 
دارد؛ کسانی که تمایل دارند با قرار گرفتن در فضای تاریخی این خانه ها با معماری دلنشین و سبک 
زندگی در آن ها بیشتر ارتباط برقرار کنند. خانه های تاریخی مشهد نیز با توجه ویژه سازمان میراث 

فرهنگی به عنوان آثار تاریخی ثبت شده اند و مورد مرمت قرار گرفته اند

خانه ی اردکانی
ــی  ــانـ اردکـ ی  خـــانـــه 
ــه ای تــاریــخــی در  ــان خ
شهر  مــرکــزی  منطقه 
نزدیکی  در  و  مشهد 
رضا  ــام  ام مطهر  حــرم 
مـــی بـــاشـــد.از  )ع( 
ویژگی های  مهم ترین 
وجود  اردکانی  منزل 

عناصر کالبد خانه های سنتی ایران در آن می باشد از جمله  حیاط مرکزی، تابستان نشین، 
زمستان نشین، تنور خانه، شاه نشین، آب انبار و حوض خانه.کاشی کاری های بسیار زیبا 
در نمای بنا مربوط به دوران قاجار می باشد. ویژگی جالب دیگری که این بنا دارد این 
است که تفاوت در سبک معماری و تزیینات بخش اعیان نشین جنوبی و شمالی با توجه 
به تفاوت در دوران ساخت قابل مشاهده می باشد. خانه اردکانی را با نام خانه دوالبیان 
نیز می شناسند. وجه تسمیه این نامها مالک اولیه بنا حسین اردکانی بوده است که بعد 
از ایشان آقای دوالبیان خانه را از ورثه ایشان خریداری کرده اند. این خانه در سال 84 در 

لیست آثار ملی ایران قرار گرفت اما در سال ۹1 از این لیست خارج شد.
بلوار وحدت - وحدت ۲1 ) شهید صفاری مقدم( وچه                 صفار   هروی )کوچه  آدرس: 

ساربان ها( بن بست دوم سمت چپ ، پالک 1۲۷ واقع شده است.

خانه توکلی مشهد
خانه توکلی که در فهرست آثار ثبت ملی قرار دارد،در دوران قاجار 
دوران  آن  تاجران  از  »کشمشیان«  آن  اولیه  مالک  و  شده  ساخته 
بوده است که پس از درگذشت وی، این خانه توسط فردی به نام 

»توکلی« خریداری می شود.
کاشی کاری  از  استفاده  به  می توان  بنا  این  بارز  ویژگی های  از 
قسمت های  تمام  در  که  کرد  اشاره  آن  در  نفیس  آجرکاری  و 
ساختمان؛ از درب ورودی گرفته تا نمای بیرون و حتی داخل بنا 
به چشم می خورد.خانه ی توکلی از جاهای دیدنی مشهد نزدیک 

حرم می باشد و فاصله ی آن تا حرم حدود 550 متر می باشد.

خانه پیشه وران
دوره  حدود  در  قدمتی  با  وران  پیشه  خانه   
و  سبز  گنبد  نزدیکی  در  پهلوی  و  قاجار 
خیابان تجاری خسروی است.این بنا در سال 
آثار  عنوان  13365  به  شماره  به   1384
تاریخی و فرهنگی شناخته و ثبت شده است. 
کاشی  و  آجرکاری  معرق،  کاری های  حاشیه 
کاری های خورشیدی همراه با تلفیق رنگ ها 
آبچکانی  تزیینی  کاری های  آجر  و  وطرح ها 
تِزیینی زیبا و  ناودانی  و  با رنگهای فیروزه ای 
درب ورودی چوبی مزین به کتیبه ماشااهلل با 
آجرکاری های خفته  و راسته از جمله تزیینات 
می رود. شمار  به  بنا  این  زیبای  ویژگیهای  و 
برگزاری نشست های داستان گویی و نقالی 
روحوضی،  نمایش  خوانی،  پرده  شاهنامه، 
موسمی  آیین های  برگزاری  و  مفاخر  معرفی 
است  طرح هایی  جمله  از  اسالمی  و  ایرانی 
که می تواند منجر به استقبال بیشتر از چنین 

فضاهایی شود.
کوچه  خسروی،  مشهد،خیابان  آدرس: 

رازقی، کوچه سه شهید، پالک 4۲

خانه کوزه کنانی مشهد 
ی  دوره  تاریخی  خانه های  از  کوزه کنانی  خانه 
در  شمسی  سال  1۲4۷  در  که  می باشد  قاجار 
شده  ساخته  مربع  متر  هزار  از  بیش  مساحتی 
با  هشتی  صورت  به  خانه  ورودی  بخش  است. 
و پوشش کاربندی است،به طور کلی  بدنه آجری 

تزیینات این بنا آجری می باشد.
میراث  عنوان  به  خانه  این  از  حاضر  حال  در 
استفاده  مشروطیت  موزه  و  استان  فرهنگی 
اهالی  از  که  کنانی  کوزه  خانه  مالکان  میشود. 
تصمیم  خانه  خرید  از  بعد  هستند  شهر  خمینی 
روز  به  ساختمانی  به  را  قدیمی  بنای  این  داشتند 
تبدیل کنند. با وجود اینکه حکم خروج این بنا از 
این  اما کاربری  آثار ملی قطعی می باشد  فهرست 
ملک فرهنگی تاریخی بوده و شهرداری به مالکان 

خانه های تاریخی مجوز ساخت و ساز نمی دهد.
این بنا متعلق به یکی از تجار شهر به نام کوزه کنانی 
شده  بیان  خانه  این  تاریخی  سابقه  در  است  بوده 
است که آیت اهلل بروجردی به دلیل سابقه دوستی با 
صاحب این خانه آقای کوزه کنانی، هر زمان به مشهد 
می کردند. اقامت  خانه  این  در  می شدند  مشرف 

ماه  یک  مدت  به  رضاشاه  می شود  گفته  چنین  هم 

ساختمان  است.این  داشته  سکونت  خانه  این  در 
استفاده  مورد  آمریکا  کنسولگری  عنوان  به  مدتی 
و  کنسولگری  داخلی  ساختمان  می گرفت.  قرار 
در  بوده  سرکنسول  کار  محل  که  اصلی  ساختمان 
قسمت راست خانه  قرار دارد و در روبروی ساختمان 
که  متعدد  اتاقهای  با  دارد  وجود  ساختمانی  اصلی 
احتماالً  و  سرکنسول  اقامت  محل  زیاد  احتمال  به 
کارکنان کنسولگری بوده است. گفته می شود؛  در 
سال 13۲۲ ه.ش ساختمان این کنسولگری توسط 
حاج آقای کوزه کنانی از آمریکاییها خریداری شده 
هییت  به  ساختمان  این  ایشان  فوت  از  بعد  و  است 

مذهبی خمینی شهر فروخته می شود.
آدرس: خیابان شیرازی، کوچه چهارباغ، کوچه پنجه

این بنا حدودا در فاصله 30 متری با باب الجواد 
واقع شده است.
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آرامگاههای مشهد: 
آرامگاه پیر پاالن دوز 

آرامگاه پیر پاالن دوز در بخش  شمال شرقی حرم 
مطهر امام رضا )ع( و ابتدای خیابان نواب صفوی 

واقع شده است.
گنبدی  با  چهارگوش  بنایی  شامل  مقبره  این 
یزدی  با  نشین  شاه  و  آجری  ایوان  آن،  فراز  بر 
بندی های دارای نقاشی که جلوه ای ویژه به مقبره 
به  منسوب  را  دوره  اولیه  بنای  است.  بخشیده 
دوره صفویه می دانند، این بنا در دوره شاه محمد 
خدابنده صفوی که پدر شاه عباس صفوی و فردی 
بن  علی  قنبر  نام  به  فردی  کوشش  به  بود  نابینا 
خواجه حسین در سال ۹85 قمری ساخته شده 
است. این بنا در گذر زمان بارها ترمیم و بازسازی 

شده است. 
آخرین بازسازی آن به سال های اخیر برمی گردد 
این  که  است  شده  بازسازی  کامل  طور  به  که 
مقبره،  اصلی  فضای  صحن،  شامل  بازسازی 
است.  طرفین  فضاهای  و  ورودی  درگاه  رواق ها، 

 5 تاریخ  در  پاالندوز  پیر  مقبره  است  گفتنی 
در   13۷5 ثبت  شماره  با   1356 اردیبهشت 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
شده،  سپرده  خاک  به  بقعه  این  در  که  شخصیتی 
مزارش،  سنگ  روی  بر  موجود  نوشته  به  توجه  با 
ذهبیه،  سلسله  عرفای  از  عباسی  عارف  محمد 
ملقب به پیر پاالن دوز می باشد. وی در نیمه دوم 
قرن دهم هجری قمری و در روستای کارند مشهد 
زندگی  دوره  در  پاالندور  پیر  است.  آمده  دنیا  به 
خود عالوه بر این که به مقامات بلندی در عرفان 
دست یافت، در خطاطی و کیمیاگری نیز به تبحر 
رسیده بود. امروزه از ایشان هفت سوره از قرآن با 
خط ثلث موجود است. شیخ محمد عارف عباسی 
بود  خوبی  موقعیت  صاحب  زندگی  در  که  این  با 
خوبی  زندگی  خاصی  تالش  بدون  می توانست  و 
داشته باشد، ولی از طریق پاالندوزی روزگار خود 
را می گذراند و به همین دلیل است که ایشان به 

پیر پاالندوز معروف شده بودند.

مدرسه ی تاریخی مشهد: مدرسه پریزاد 
تیموری  دوره  بناهای  از  مشهد  پریزاد  مدرسه 
می باشد  که همزمان با مسجد گوهرشاد ساخته 
شده است. متولی مدرسه پریزاد، زنی نیکوکار و 
بود.  میرزا(  شاهرخ  )همسر  گوهرشاد  خدمتکار 
دارای  طبقه  دو  در  ایوان  چهار  با  مدرسه  این 
۲۲ حجره می باشد و هر حجره ایوانچه ای دارد 
شده اند.  تزیین  دار  کتیبه  کاشی های  با  که 
از  باالسر،  مدرسه  به  شمال  از  پریزاد  مدرسه 
شرق به دارالسیاده رضوی و از جنوب به مسجد 
این  حاضر  حال  است.  در  محدود  گوهرشاد 
و  دینی  سواالت  به  پاسخگویی  اداره  مدرسه 
اطالع رسانی که یکی از ادارات معاونت تبلیغات 
آستان قدس رضوی می باشد و شامل بخش های 
پاسخگویی به مسایل شرعی به صورت حضوری، 
پاسخگویی  دینی،  مشاوره  مکاتبه ای،  و  تلفنی 
معرفت،  حلقه های  مکاتبه ای،  سواالت  به 

حرم شناسی، رایانه و اطالع رسانی است.
آدرس مدرسه پریزاد مشهد: جنوب غربی حرم 

در نزدیکی مسجد گوهرشاد

خانه داروغه 
خانه داروغه یک خانه تاریخی مربوط به دوره 
خان  یوسف  دستور  به  که  می باشد  قاجار 
شده  ساخته  مشهد  داروغه  آخرین  هراتی، 
صفوی،  نواب  خیابان  در  خانه  این  است. 
واقع  داروغه  کوچه  مسگران،  حوض  راسته 
شده است و در تاریخ ۷ مهر 1381 با شماره 
ثبت 635۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده است.
سبک معماری خانه داروغه سه طرف ساخت 
ضلع  یک  و  نشیمن  ضلع  دو  شامل  که  است 
متصل  هم  به  سه  هر  و  میباشد  رو  غالم 
هستند. شگفتی معماری این بنا در طراحی 
نشین  تابستان  و  نشین  زمستان  بخش  دو 
با معماری کامال مهندسی  و  نمایان می شود 
به نوعی این سبک را به رخ آیندگان کشیده 
انرژی هایی نظیر آب،  از  با استفاده  است که 
بنای  یک  می توان  چگونه  و...  آفتاب  باد، 

بزرگ را بدون هیچ هزینه ای اداره کرد.
ساعت بازدید خانه داروغه: 8 الی 14

خانه ملک 
مانده  جای  به  مشهد  تاریخی  آثار  از  ملک  خانه 
امام  خیابان  در  که  می باشد  قاجار  دوران  از 
لحاظ  از  است.  شده  واقع  مشهد  شهر  خمینی 
پالن های  و  سنتی  سازی های  نما  با  معماری 
معماری  از  اروپایی،تلفیقی  معماری  شده  اجرا 

سنتی و اروپایی محسوب می شود.
گچبری  حجاری،  کاری،  کاشی  آجرکاری، 
چوبی،  تزیینات  کاری،  منبت  قاجار،  دوره 
از  فلزی  تزیینات  و  قاجاری  پوش های  دیوار 
ملک  خانه  تزیینات  در  رفته  کار  به  هنرهای 
خانه  گذشته  در  خانه  این  می شوند.  محسوب 
مشهدی  نیکوکار  ثروتمند  ملک،  حسین  حاج 
بوده است. حاج حسین ملک را می توان یکی از 
ثروتمندان ایران، طی صد سال گذشته به شمار 
آورد که دارایی او بی نهایت بود. در حال حاضر 
خانه ملک به صورت یک مرکز اداری، فرهنگی 
توانمند به صورت  با حضور هنرمندان  و هنری 
کارگاه های زنده هنری فعالیت می نماید و بالغ 

بر 10 کارگاه در این مرکز فعال می باشد.
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آرامگاه فردوسی
آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر گرانقدر 
 60,000 گنجینه  با  که  زمین  ایران  پرآوازه  و 
حفظ  در  بسزایی  نقش  خود  ی  شاهنامه  بیتی 
و پاسداشت زبان فارسی داشته است.در طول 
گرامیداشت  برای  مقبره ای  بار  چندین  تاریخ 
ایشان ساخته شده است اما به دالیل گوناگون 
الهام  با  آرامگاه  فعلی  بنای  است،  شده  تخریب 
آرامگاه  ویژه  به  هخامنشی  دوره  معماری  از 
کوروش، توسط هوشنگ سیحون بر پایه طرحی 

از کریم طاهرزاده طراحی و بازسازی شد.
 1343 سال  در  بنا  این  ساخت  و  بازسازی 
سال  در  و  شد  آغاز  ملی  آثار  انجمن  دستور  به 
134۷ به پایان رسید. که همزمان با کنگره ی 
بزرگداشت جهانی فردوسی افتتاح شد و افراد 
کردند.  شرکت  آن  در  جهان  سراسر  از  زیادی 
ابوالحسن  توسط  که  نیز  فردوسی  مجسمه 
صدیقی، هنرمند ایرانی، در ایتالیا ساخته شده 

بود، به این آرامگاه آورده شد.
یادبود  موزه،  باغ،  دربردارنده  آرامگاه  این 
فردوسی، ساختمان اداری، کتابخانه و آرامگاه 

شاعر بزرگ مهدی اخوان ثالث است.
آدرس آرامگاه فردوسی: ۲5 کیلومتری شمال 

غربی مشهد – توس
اول  ماه  شش  فردوسی:  آرامگاه  بازدید  ساعت 
سال  دوم  ماه  شش   /  ۲0 الی   ۷:30 سال 

۷:30 الی 1۷

آرامگاه نادرشاه افشار یا همان باغ موزه 
نادری

که  است  ایرانی  پادشاهان  از  افشار  نادرشاه 
مکان های  پربازدیدترین  از  یکی  او  آرامگاه 

گردشگری مشهد به شمار می رود.
مجسمه ای  می رسیم  که  آرامگاه  نزدیکی  به 
از  تندیسی  میکند،  جلب  را  مان  توجه  بزرگ 
شنیده  را  توصیفش  که  نادرشاه  لشکرکشی 
نادرشاه می  آرامگاه  معماری  مورد  در  ایم. 

توان به نکات زیر اشاره کرد:
هوشنگ  ● مهندس  توسط  بنا  این  طراحی 

سیحون بوده است.
ابوالحسن  ● گرامی،  هنرمند  را  مجسمه ها 

صدیقی ساخته است.
بنا از سال 1336 تا سال 134۲  ● ساخت 

به طول انجامیده است.
دیدنی های  نادری  ی  موزه  آرامگاه،  این  در 
است،  داده  جای  خود  دل  در  را  بسیاری 
چند  تا  افشاریه  دوره  افزارهای  جنگ  از 
و  نادری  جهانگشای  تاریخ  از  خطی  نسخه 
دو شمشیر که متعلق به نادرشاه بوده است. 
به  نیز  دیگری  تاالر   13۷3 سال  در  البته 
سکه،  انواع  آن  در  که  شد  افزوده  مجموعه 
و  ظروف  مردم شناسی،  و  باستانی  اشیای 
تا  صفویه  دوره ی  از  اهدایی  اشیای  دیگر 

معاصر به نمایش در آمده است.
کلنل  آرامگاه  نادری  باغ  شمالی  گوشه  در 

محمدتقی خان پسیان قرار دارد. او از نظامیان 
بود  ایرانی  فرد  اولین  و  قاجاریه  دوره  اواخر 
بگذراند.  را  خلبانی  آموزش  دوره  توانست  که 
را  پسیان  خان  محمدتقی  مزار  سنگ  طراحی 

نیز هوشنگ سیحون انجام داده است.

حمام موزه ی شاه ) قلی بیگ(
حاشیه  در  گذشته  در  که  تاریخی  بنای  این 
قرار  نام  همین  به  مسجدی  جنب  و  بزرگ  بازار 
در  رضوی  حرم  حریم  توسعه  با  اکنون  داشت، 
به  و  واقع  رضوی  جامع  صحن  غربی  جنوب 
عنوان یک بنای تاریخی مربوط به دوران صفویه 
به  تبدیل  صفوی،  اول  عباس  شاه  به  منتسب  و 

موزه مردم شناسی مشهد شده است.
جمله  از  قدیمی  حمام  این  مختلف  بخش های 
سربینه، گرم خانه و سقف های گنبدی اندرونی 
معرض  در  قدیمی  ساختار  همان  با  بیرونی  و 
و  بزرگ ترین  است.  عالقمندان  تماشای 
به  که  است  آن  سربینه  حمام  بخش  زیباترین 
صورت مربع احداث شده و هشت ستون سنگی 

پوشش گنبدی را برپا داشته اند.
این حمام قدیمی از آثار مهدی قلبی بیگ،  میر 
آخورباشی شاه عباس صفوی است که سازنده 
و  است  کرده  رضوی  قدس  آستان  وقف  را  آن 
رفته  میان  از  کتیبه  روایت  به  آن  تأسیس  سال 
سایت  از  است./برگرفته  بوده  قمری   10۲۷

زواران
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یکی از مزیتهای صادراتی گوهرسنگها و زیورآالت بویژه نقره مشهد 
با  آن  صادرات  اما  دارد  زیادی  خواهان  اطراف  کشورهای  در  که 
صنف  اتحادیه  رییس  که  نحوی  به  است،  مواجه  متعددی  مشکالت 
گفت:  خبرنگار  با  گفتگو  در  مشهد  جواهر  و  نقره  طال،  فروشندگان 
طرحها و ماشین آالت و ابزارآالت مصنوعات طال، نقره و جواهرسازی 
این کالنشهر مزیت صادراتی داشته و به کشورهای ایتالیا، ترکیه و 

امارات متحده عربی صادر می شود.

میترا عبداللهی

از  چرم  و  کفش  زیورآالت،  و  قیمتی  سنگهای  میوه، 
مزیتهای صادراتی صنوف تولیدی است که تولیدکنندگان 
را به امید روزهای بهتر و توسعه بازار ترغیب کرده اما 
و  ریز  مشکالت  برخی  و  پاگیر  و  دست  قوانین  سایه 

درشت دیگر، آنان را در تنگنا قرار داده است.

 تالش برای روزهای بهتر 
در سایه تنگناهای صادراتی صنوف

محمدباقر معبودی  نژاد افزود: عالوه بر مشهد برخی فعاالن حوزه 
طال، جواهر و نقره در استانهای دیگر کشور نیز دستاوردهای خود 
صادر  دیگر  کشورهای  به  را  طرحها  و  آالت  ماشین  این  زمینه  در 

می کنند.
وی ادامه داد: تحریم های اقتصادی مانعی در مسیر صادرات ماشین 
آالت و ابزارآالت و طرحهای مربوط به طال و جواهر 

و نقره به کشورهای دیگر ایجاد نکرده است.
مشهد  در  رضوی  منور  بارگاه  وجود  افزود:  وی 
و  زیورآالت  صادرات  توسعه  برای  مزیتی  مقدس 
بسیاری  زیرا  است  جواهر  و  نقره  طال،  مصنوعات 
عربی  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  زائران  از 
خواهان این کاالها می باشند و در این راستا بیش 
فعالیت  مشهد  در  حوزه  این  در  نفر  هزار   16 از 

دارند.
مشهد  مزیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  نژاد  معبودی 
در صنعت طال، نقره و جواهر یکی از خواسته های 

میز توسعه صادرات صنوف
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و  نقره  زیورآالت  صادرات  میزان  قانونی  افزایش  بخش  این  فعاالن 
طال از کشور از 150 گرم صادرات چمدانی طالی ساخته شده به 
۲00 گرم و از 300 گرم صادرات چمدانی نقره ساخته شده به سه 

کیلو است.
 ۲0 از  بیش  گفت:  مشهد  جواهر  و  نقره  طال،  صنف  اتحادیه  رییس 
هزار نفر از تولید تا عرضه در صنعت طال، نقره و جواهر این کالنشهر 
و نقره و جواهر  فعالیت دارند، همچنین زیورآالت و مصنوعات طال 

از  خارج  و  داخل  در  بسیاری  خواهان  از  مشهد 
کشور برخوردار است.

نیز  مشهد  تراشان  فیروزه  صنف  اتحادیه  رییس 
جمله  از  گوهرسنگها  صادراتی  مشکالت  رفع 
سوار  نقره  بر  زیورآالت  ساخت  در  که  فیروزه ای 
است  الزم  گفت:  و  دانست  اولویت  در  را  می شود 
قبل از ایجاد شهرک تخصصی سنگهای قیمتی و 
نیمه قیمتی، فکری برای حل مشکالت صادرات 

آن صورت گیرد.
تا  کرد:  خاطرنشان  مقدم  رحیمی  عبدالصمد 
در  صادرات  توسعه  فکر  به  کسی   1368 سال 
چهارچوب مقررات نبود و می توان نخستین اقدام 
نیمه  و  قیمتی  سنگهای  صادرات  برای  ریزی  پایه 
قیمتی در کشور را مربوط به سال 135۹ دانست.

وی گفت: از سال 13۹۷ که دولت وقت واردات سنگهای قیمتی را 
ممنوع کرد، صادرات زیورآالت قیمتی و نیمه قیمتی نیز مختل شد 
و از 1۹ اردیبهشت سال ۹۷ تا پنجم مردادماه سال ۹۹ صادرات آن 

به شدت کم شد.
استخراج  برای  که  ظرفیتی  دیگر  سوی  از  افزود:  مقدم  رحیمی 
فیروزه از تنها معدن فیروزه خراسان رضوی در نیشابور قرار داده اند، 
سالی 40 تن بیشتر نیست که کفاف نیاز سنگ تراشان را نمی دهد.

رییس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد گفت: پیش از این شورای 
پول و اعتبار مسوولیت ارزیابی صادراتی سنگها را به وزارت صمت و 
مسوولیت ارزیابی صادرات فلزات را نیز به بانک مرکزی داده است 
را  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  سنگهای  زیورآالت  صادرات  موضوع  این  و 
از  و به سبب همین مشکالت بعضا فقط سنگ قیمتی  مختل کرده 

کشور صادر می شود.
رحیمی مقدم افزود: سنگ قیمتی صادر شده در خارج کشور بر روی 
این  با  به فروش می رسد،  و در قالب زیورآالت  فلزات سوار می شود 
رویه بخشی از اشتغال زیورآالت سازان و سنگ تراشان در مشهد از 

بین می رود.

سود حاصل از صادرات شیرینی به کام دالالن 
رییس اتحادیه صنف شیرینی سازان مشهد نیز در 
این باره به خبرنگار ما گفت: صادرات شیرینی از 
این شهر رونق گرفته اما به دلیل روند غیرمستقیم 
صادرات، سود ناشی از آن به جیب دالالن می رود.
شیرینی  غیرمستقیم  صدور  علت  فرزانی  محمد 
از  صادرات  به  مربوط  "مشکالت  را  مشهد  تولید 
مجوزها"  دریافت  در  اداری  بوروکراسی  و  گمرک 

ذکر کرد. 
وی افزود: این وضعیت در حالی است که شیرینی 
صاحب  قنادیهای  برخی  تولیدی  بستنی  حتی  و 
فارس،  خلیج  حاشیه  کشورهای  در  مشهد  برند 

میز توسعه صادرات صنوف

اروپا و کشورهای همسایه مشتریان و طرفداران بسیار دارد اما این 
شهر  این  کارگاههای  از  را  مشهد  تولید  شیرینی  که  هستند  دالالن 

خریداری کرده و مبادرت به صدور آن می کنند. 
دستمزد  داد:  ادامه  مشهد  شیرینی سازان  صنف  اتحادیه  رییس 
تولیدکنندگان شیرینی صادراتی مشهد به صورت "ریالی" پرداخت شده 
و هیچگونه ارز خارجی بابت آن به تولیدکننده اصلی تعلق نمی گیرد. 
وی گفت: این وضعیت سبب شده سود اصلی و قابل توجه صادرات 

شیرینی مشهد روانه جیب دالالن شود. 
فرزانی افزود: افزون بر 50 برند معتبر شیرینی در مشهد وجود دارند 
که از این تعداد 15 برند آن صادراتی است. وی شیرینی خشک تولید 
قنادان مشهدی را مانند باقلوا، عسلی )مشهدی( و پادرازی را از جمله 
اقالم صادراتی این شهر ذکر و بیان کرد: این نوع شیرینی که جزو 
اقالم پرمصرف هم محسوب می شوند مشتریان بسیار در کشورهای 
نیز  مشهد  تولید  بستنی  آن  بر  عالوه  و  دارند  ایران  صادرات  مقصد 
است.  کرده  پیدا  عمان  کشور  در  ویژه  به  توجهی  قابل  مشتریان 
تولیدات  داد:  ادامه  مشهد  شیرینی سازان  صنف  اتحادیه  رییس 
شیرینی واحدهای تولیدی نیشکر، رضاشهر )با برند یزدیها( و طوسی 
مشهد و برخی دیگر از برندهای این شهر نه تنها طرفداران بسیار در 
کشورهای مقصد صادرات دارد بلکه گردشگران عراقی نیز در سفر 
به مشهد برای خرید شیرینی واحد صنفی "پارسه" صف می بندند.
وی به اشتغالزایی واحدهای تولیدی شیرینی در مشهد اشاره و بیان 
این  تولید شیرینی در  ازای هر واحد صنفی  به  کرد: بطور میانگین 
شهر برای 1۲ نفر اشتغال ایجاد شده اما تعداد کارگران واحدهای 

بزرگ و صادراتی از 100 نفر هم فراتر می رود.
این  قنادی های  برخی  بسیار  اشتغالزایی  به  توجه  با  گفت:  فرزانی 
شهر نیاز است مسووالن حمایت بیشتری از این صنف داشته باشد، 
و  ندارند  بهره ای  دولتی  یارانه  هیچ  از  سازان  شیرینی  اینک  هم 

تمامی هزینه های خدماتی آنها با نرخ تجاری محاسبه می شود.
صنعتی  شهرک  در  استقرار  با  تولیدی  بزرگ  واحدهای  افزود:  وی 
لذا  شوند  مند  بهره  بخش  این  در  دولت  یارانه  و  مزایا  از  می توانند 
تولیدی  واحدهای  استقرار  و  صنفی  شهرک  ایجاد  با  می توان 

شیرینی در آنها به توسعه تولید و صادراتشان کمک کرد.
مجوز  اخذ  داد:  ادامه  مشهد  شیرینی سازان  صنف  اتحادیه  رییس 
برای راه اندازی شهرک صنفی در مشهد بسیار زمان بر است بطوریکه 
بیش از 10 سال است از زمان آغاز اخذ مجوز برای شهرک صنفی 
راه اندازی  شهرک  این  هنوز  اما  می گذرد  مشهد  خشکبار  و  آجیل 
این در حالی است که شهرکهای صنفی در استانهای دیگر  نشده، 

آسانتر از خراسان رضوی و مشهد راه اندازی می شوند.

قیمت چرم، مانع اصلی در توسعه صادرات
کفاشان  صنف  اتحادیه  رییس 
ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  مشهد 
کفش  اولیه  مواد  قیمت  نوسان 
بویژه چرم را مانع اصلی توسعه 
جــاری  ســال  در  آن  ــادرات  ــ ص
موضوع  ایــن  گفت:  و  دانــســت 
ــده تــولــیــد را  ــام شـ ــم قــیــمــت ت

افزایش داده است.
مــحــمــد مــحــمــدی افـــــزود: در 
ــی بـــرخـــی از  ــون ــن شـــرایـــط ک
تــولــیــدکــنــنــدگــان کــفــش چــرم 
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اولیه کفش به سمت تولید کفش  طبی به دلیل نوسان قیمت مواد 
چرم مصنوعی سوق یافته اند.

وی با بیان اینکه چرم خام در داخل کشور تامین می شود، بیان کرد: 
از خارج وارد شده که   لعاب و جالی چرم  به  مواد شیمیایی مربوط 

قیمت این مواد در سال جاری افزایش زیادی داشته است.
وی خاطر نشان کرد: قیمت چرم طبیعی امسال با نوسانات شدیدی 
همراه بود و بدین دلیل نرخ تمام شده کفش های چرمی نه تنها در 
مشهد بلکه در شهرهای دیگر کشور نیز افزایش یافت و این موضوع کار 
تولید را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مشهدی دشوار کرد.

مواد  قیمت  که  زمانی  گفت:  مشهد  کفاشان  صنف  اتحادیه  رییس 
اولیه کفش در نوسان باشد، نمی توان نرخ مشخصی برای محصول 
صادرات  برای  قرارداد  انعقاد  زیرا  کرد،  تعیین  بخش  این  صادراتی 

باید بر مبنای میزان مشخص و قیمت ثابتی باشد.
دست  به  آن  رسیدن  تا  کفش  صادرات  زمان  از  داد:  ادامه  محمدی 
مشتری در کشور مقصد صادراتی حداقل دو ماه طول می کشد، در 
طول همین دو ماه قیمت زیر کفش و رویه چرمین آن نوسان زیادی 
داشته و این موضوع بر صادرات محصول تاثیر می گذارد، لذا دشواری 
تولید  به  بیشتر  مشهدی  تولیدکنندگان  شد  باعث  کفش  صادرات 
و عرضه برای مصرف داخل کشور تمایل پیدا کنند. رییس اتحادیه 
این  فعالیت  امسال  ابتدای  از  کرونا  گفت:  مشهد  کفاشان  صنف 
صنف را در برخی ایام با نوساناتی همراه کرد و در این میان تحوالت 
افغانستان نیز در کاهش صادرات کفش به آن کشور بی تاثیر نبود.

 محمدی با بیان اینکه آمار دقیقی از صادرات کفش در دست نیست، 
افزود: نظارت و کنترل بیشتر بر روی صادرات کفش ضروری است تا 

اصول آن به صورت دقیق رعایت شود.
محل  در  چرم  و  کفش  نمایشگاه  امسال  آذرماه  در  داد:  ادامه  وی 
از  حرفه ای  گروه  و  شد  دایر  مشهد  بین المللی  نمایشگاه  دائمی 
و  موثر  حضور  شهر  این  کفش  عرضه کنندگان  و  تولیدکنندگان 
خارجی  و  داخلی  بازدیدکنندگان  داشتند،  نمایشگاه  در  پررنگی 
که  کردند  دیدن  نمایشگاه  این  در  شده  عرضه  کفش های  از  زیادی 

یکی از اتفاقات خوب امسال در صنعت کفش رقم خورد.
برای  مشهد  کفش  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  کرد:  بیان  وی 
شرکت نمایشگاه کاالی جمهوری اسالمی ایران در اسفندماه امسال 
در تاجیکستان برنامه حضور داشتند، اما آنقدر حضور تولیدکنندگان 
محصول  دیگر  که  بود  قوی  مشهد  نمایشگاه  در  آن  کاالیی  عرضه  و 
نداشتند. تاجیکستان  نمایشگاه  در  عرضه  برای  صادراتی  جدید 

محمدی اظهار داشت: با این حال پایان سال جاری و خرداد ماه سال 
آینده نمایشگاه هایی در ترکیه و قرقیزستان برپا می شود که درصدد 
هستیم گروهی از تولیدکنندگان کفش مشهد را برای حضور پررنگ 
و تاثیرگذار آنها به آن نمایشگاهها اعزام کنیم تا بستر توسعه صادرات 
در این زمینه فراهم شود و تولیدکنندگان بتوانند شیوه اصولی کار را 
نیز بیاموزند. رییس اتحادیه صنف کفاشان مشهد گفت: تولید کیفی 
و استاندارد الزمه رونق صادرات کفش است، اما تولید خوب نیازمند 
تسهیالت  اینکه  جای  به  دولت  است،  مناسب  تجهیزات  و  دستگاه 
و  دستگاه ها  است  بهتر  دهد،  قرار  تولیدکنندگان  اختیار  در  مالی 
محصوالت  کیفی  سطح  تا  نماید  تامین  را  آنها  نیاز  مورد  تجهیزات 

ارتقا یابد و صادرات رونق گیرد.
کشورهای  در  مشهد  تولیدی  کفش های  اینک  هم  افزود:  محمدی 
میزان  افزایش  الزمه  اما  دارد  زیادی  مشتری  افغانستان  و  عراق 
و  تولیدکنندگان  تقویت  صادراتی،  مقصد  کشورهای  و  صادرات 

تامین دستگاهها و تجهیزات آنها است.

قوانین داخلی، مشکل اصلی صادرات میوه
به  نیز  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رییس 
خبرنگار ما گفت: صادرات میوه از کشور به شدت 
درگیر قوانین دست و پاگیر و موانع داخلی است 
که این موضوع بسیار بیشتر از تحریم های خارجی 

تجار را آزار می دهد.
برای  مشکل  بزرگترین  افزود:  برجی  ساکن  حیدر 
صادرکنندگان در شرایط دشوار کنونی، رفع تعهد 
انعطافی  هیچ  و  بوده  دشوار  بسیار  که  است  ارزی 
اگر  ندارد،  وجود  صادرکنندگان  برای  بابت  این  از 
هم در این شرایط سخت، رفع تعهد ارزی با تاخیر 
همراه باشد، تاجر جریمه می شود. وی بیان کرد: در رفع تعهد ارزی، 
صادرکننده پس از اینکه در شرایط تحریم اقتصادی با دشواری فراوان 
پاسخگوی  ممکن  طریق  هر  به  باید  می کند،  صادر  را  خود  کاالی 
سیستم دولتی در رفع تعهد ارزی خود در برابر دستورالعمل های خلق  
الساعه و دست و پاگیر باشد. وی اظهار داشت: در موضوع صادرات 
میوه و تره بار، مهلت پیش بینی شده برای رفع تعهد ارزی حدود چهار 
ماه است که با توجه به شرایط و اقتضائات موجود به هیچ وجه کفایت 
نمی کند، مطالبه فعاالن و صادرکنندگان میوه و تره بار این است که 
زمان مذکور به یک سال ارتقا پیدا کند و در غیر اینصورت فعاالن این 

بخش با مشکالت جدی روبه رو خواهند شد.
به  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رییس 
مشکالت صادرات در مرز افغانستان اشاره و بیان 
کرد: کرایه حمل کامیونی صادرات میوه و تره بار 
و  است  یافته  افزایش  شدت  به  دوغارون  مرز  از 
بار  که  می کشد  طول  روز  پنج  از  بیش  همچنین 
میوه صادراتی از مرز دوغارون به هرات برسد که 
دلیل عمده این دیرکرد مربوط به شرایط مرزی و 

داخلی کشور افغانستان است.
ساکن ادامه داد: همچنین کشور ترکمنستان نیز 
صادراتی  کاالهای  حامل  کامیونهای  آنکه  برای 
ایرانی ها  برای  را  شرایط  دارد،  نگه  فعال  را  خود 
روان سازی  هنوز  بطوریکه  است،  کرده  دشوار 
ترکمنستان  مرز  در  صادراتی  کامیونهای  تردد 
تعیین  صادراتی  عوارض  و  تعرفه ها  نشده،  محقق 
ایرانی  کامیونهای  برای  ترکمنستان  توسط  شده 

با دالر محاسبه می شود و بسیار گران شده است.
که  محدودیتهایی  دیگر  سوی  از  کرد:  اضافه  وی 
ایرانی  کامیونهای  ورود  برای  ترکمنستان  کشور 
ایجاد کرده، صادرات را کند کرده است، به نحوی 
که کامیون ایرانی باید بار خود را تخلیه کند و این 
از  پس  و  رفته  ترکمنستان  داخل  به  کشنده  با  بار 
بررسی دوباره به سمت کامیون ایرانی بازگردد و 

این وقت زیادی را می گیرد.
شیوه  بودن  قدیمی  گفت:  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رییس 
هنوز  بطوریکه  است،  میوه  صادرات  مشکالت  از  دیگر  یکی  نامه ها 
تعریف درستی از صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در کشور 
افزایش  سیب زمینی  قیمت  مثال  عنوان  به  زمانی  است،  نشده 
می یابد، چندین دستگاه اجرایی مجوز واردات آن را صادر می کنند 
محدود  محصول  یک  واردات  شدت  به  زمان  از  مقطعی  در  اینکه  یا 

می شود، بدون آنکه جوانب کار به درستی سنجیده شود.

میز توسعه صادرات صنوف

کشور ترکمنستان »
نیز برای آنکه 

کامیونهای حامل 
کاالهای صادراتی 
خود را فعال نگه 

دارد، شرایط را 
برای ایرانی ها 

دشوار کرده 
است، بطوریکه 

هنوز روان سازی 
تردد کامیونهای 
صادراتی در مرز 

ترکمنستان 
«محقق نشده
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ساکن اظهار داشت: کار تخصصی صادراتی در حوزه میوه و تره بار 
در کشور انجام نمی گیرد، زیرا ریل گذاری و سیاستگذاری درستی 
در این بخش صورت نگرفته است، فقط در شرایطی صادرات میوه از 
ایران انجام می شود که یا کشور مقصد صادراتی در آن میوه کمبود 
از  میوه  واردات  ایران،  پول  ارزش  کاهش  دلیل  به  اینکه  یا  دارد 

کشورمان برای سایر کشورها صرفه اقتصادی پیدا می کند.
وی با اشاره به تاثیر برخی تصمیم گیریها در ممنوعیت واردات بیان 
کرد: از آنجا که ایران برای واردات برخی اقالم از پاکستان ممنوعیت 
ایجاد کرده است، در مقابل کشور پاکستان تعرفه سنگین تری برای 
صادرات میوه ما به آن کشور در نظر گرفته و این موضوع بر صادرات 

سیب درختی به پاکستان تاثیر گذاشته است.
اجازه  که  انبه  و  موز  مانند  اقالمی  واردات  برای  کرد:  اضافه  وی 
نمی توانند  تجار  هم  باز  است،  شده  صادر  دولت  توسط  آن  رسمی 
به طور مستقیم این اقالم را وارد کنند و باید این صادرات از طریق 
مرزنشینان و پیله وران انجام گیرد که این موضوع هزینه تمام شده 

کاالی وارداتی را افزایش می دهد.
ثبت  روند  بودن  طوالنی  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رییس 
کرد:  بیان  و  ذکر  مشکالت  دیگر  از  را  میوه  واردات  برای  سفارش 
ثبت سفارش واردات موز در ازای صادرات کیوی، 45 روز به طول 
سفارش  ثبت  برای  صادرکننده  نوبت  هم  که  زمانی  می انجامد، 
روال  این  و  می ماند  معطل  تاجر  مشکل  کوچکترین  برای  می رسد، 
به دلیل وجود شیوه نامه ها و مقررات دست و پاگیر شرایط را بسیار 

سخت تر می کند.
ساکن اضافه کرد: در شرایط تحریم اقتصادی، قوانین دست و پاگیر 
برای صادرات و واردات میوه به شدت آزاردهنده است و باید برای 
پرتقال،  مانند  اقالمی  هم اینک  شود،  تدبیری اندیشیده  بخش  این 
سیب درختی، پیاز، کیوی  و صیفی جاتی مانند خیار، گوجه فرنگی 
که  می روند  شمار  به  رضوی  خراسان  صادراتی  اقالم  از  فلفل  و 
و  روسیه  آسیای میانه،  همسایه،  خلیج فارس،  حوزه  کشورهای  به 

آذربایجان صادر می شوند.

میزهای صادراتی و احصای مشکالت اصناف 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رییس 
به  توجه  با  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  این  در  نیز  رضوی  خراسان 
خارجی  تجارت  توسعه  در  اصناف  فعاالنه  و  بیشتر  حضور  ضرورت 
به  اصناف  ترغیب  گذشته،  سال  دو  طی  ما  رویکرد  صادرات،  و 
صادرات، شناسایی و احصای مشکالت و رفع آنها در سطح استان 
و در صورت لزوم انعکاس آن به سطوح ملی و مراجع تصمیم گیری 

بوده است.
مطلوبی  اقدامات  راستا  این  در  افزود:  امیرفخریان  محمدعلی 
انجام گرفته و نشستهای مستمری به صورت حضوری و مجازی در 
خصوص صنوف تولیدی با همراهی اتاق اصناف مشهد برگزار شده 

است.
خصوص  در  مشکالت  و  مسائل  سری  یک  وجود  به  اشاره  با  وی 
تقریبا صادرات سنگهای  ابتدای کار  سنگهای گرانقیمت گفت: در 
قیمتی انجام نمی گرفت اما با توجه به مشکالتی که در ارزشگذاری 
سنگها و فلزات گرانبها بوجود آمده بود، با پیگیریهایی انجام گرفته 

هم اینک صادرات آن در حال انجام است.
وی اظهار داشت: در راستای پیشنهادات ارایه شده، پیگیریهایی با 
هدف خارج کردن نقره از فهرست فلزات گرانبها، تسهیل صادرات، 
زیورآالت  به  مربوط  که  مواردی  یا  دستی  صنایع  اشتغال  رونق 

اقدام  و  پیگیری  حال  در  است  استان  سطح  در 
می باشد.

صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رییس 
خصوص  در  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
صادرات میوه گفت: در بین میوه ها و صیفی جات، 
با  مقایسه  در  امسال  ماهه   10 در  میوه  صادرات 
مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد و صادرات سیب 
زمینی در این مدت 3۷5 درصد افزایش داشت.  

صادرات  برای  دولت  کرد:  بیان  امیرفخریان 
محصوالت کشاورزی از جمله میوه تسهیالتی در 
صادرکنندگان  اینکه  جمله  از  است  گرفته  نظر 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد   ۹ پرداخت  مشمول  بخش  این 
یارانه  اقالم  از  استفاده  دلیل  به  صادرکنندگان  این  اما  نمی شوند، 
ارز  به  نیاز  آنها  واردات  و  شیمیایی  سموم  و  بذر  و  کود  مانند  داری 
دارند و بانک مرکزی مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای 

این صادرکنندگان مشابه سایر صادرکنندگان قرار داده است.
ارزی  تعهدات  ایفای  تسهیل  برای  اقداماتی  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
صادرکنندگان انجام گرفته که کار را بسیار آسان تر از گذشته کرده 
است، چرا که در گذشته ایفای تعهدات ارزی به عنوان یک مشکل 
اساسی در نظر گرفته می شد، ایفای تعهدات ارزی با هدف برقراری 
که  تولید  اولیه  مواد  و  نهاده ها  تامین  و  تولید  رونق  تداوم  امکان 
قاعدتا ارز آن از محل صادرات غیرنفتی تامین می شود و محصوالت 

کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رییس 
چرم  و  کفش  کیف،  شکالت،  و  شیرینی  همچنین  رضوی  خراسان 
از ظرفیتهای صادراتی استان برشمرد و گفت: تولیدکنندگان ما در 
این زمینه اطالعات ضعیفی دارند و به صورت مستقیم وارد صادرات 
از  یا  دیگر  شرکتهای  از  هستند  ناگزیر  تجارت  برای  لذا  نمی شوند 

بازرگانان استفاده کنند.
فروش  و  خرید  و  ستد  و  داد  هم  بازرگانان  کار  افزود:  امیرفخریان 
در  ممانعتی  اما  می کنند  صادرات  و  می خرند  را  جنس  است، 

صادرات تولیدکننده وجود ندارد.
وی اظهار داشت: یکی از برنامه های ما در خصوص توسعه صادرات، 
برگزاری میزهای صادرات صنفی و ترغیب و تشویق افراد، افزایش 
خواست  حال  این  با  است،  بخش  این  از  آنان  آگاهی  و  اطالعات 
را  خود  بازرگانی  کارت  تا  است  مهم  زمینه  این  در  صادرکننده 
برای  مهم  این  کند،  اقدام  خود  کاالی  صادرات  به  نسبت  و  گرفته 
وقتی  قطعا  می کند،  صدق  نیز  چرم  و  کفش  و  کیف  صادرکنندگان 
آن  هزینه های  می کند،  اقدام  صادرات  به  نسبت  خود  تولیدکننده 

کاهش می یابد.
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  خارجـی  بازرگانـی  اداره  رییـس 
خراسـان رضـوی گفـت: یکـی از مهمتریـن هزینه هـای صادراتـی کـه 
بـه بازرگانـان تحمیـل می شـود، ۹ درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده 
امـور مالیاتـی عـودت داده می شـود، در  اسـت کـه توسـط اداره کل 
 ۹ کنـد،  اقـدام  صـادرات  بـه  نسـبت  خـود  تولیدکننـده  کـه  صورتـی 
درصـد مالیـات از وی اخـذ نمی شـود و قـدرت رقابـت بیشـتری نیـز 

می کنـد. پیـدا 
تولیدکنندگان  که  است  این  دنبال  به  دولت  داشت:  اظهار  وی 
به  اقدام  خود  اینکه  به  نسبت  را  چرم  و  کفش  و  کیف  شیرینی، 
صادرات اقدام کنند، ترغیب نمایند و اگر اراده خود تولیدکنندگان 

بر این مهم باشد، قطعا مورد حمایت قرار می گیرند.
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سارا محتشم

در اتاق اصناف از ابتدای سال تا کنون تعداد چهارجلسه  میزتوسعه 
گوهر  گروه  ازجمله  مختلف  موضوعات  با  تولیدی  صنوف  صادرات 
جات  شیرینی  بار،  تره  و  میوه  زینتی،  و  قیمتی  سنگ های  و  سنگها 
سنتی و محصوالت مرتبط  کیف و کفش و محصوالت چرمی، برگزار 

گردیده است.
در  داشت:  اظهار  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب  زمینه  همین  در 
خصوص گوهر سنگ ها به مصوبات مطلوبی همچون ارزش گذاری 
شهرهای  گمرکات  در  طال  تخصصی  اتاق  ایجاد  قیمتی،  سنگهای 

تهران، مشهد، یزد، اصفهان و تبریزدست یافتیم.
ارزش  خصوص  در  افزود:  ادامه  در  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
گذاری سنگهای قیمتی مقرر گردید، صدور مجوز صادرات سنگها 
به سازمان صنعت؛ معدن وتجارت استان ها تفویض شود، همچنین 
و  مانده  مسکوت  قیمتی  سنگهای  گذاری  ارزش  اینکه  به  توجه  با 
واردات  صادرات  مقررات  قانون  اجرایی  نامه  آیین  در  آن  متولی 
و  مشخص نشده است،لذا پیشنهاد شد هنگام صدور مجوز صنعت 

معدن، ارزش کاال نیز مشخص شود.

گفت:  هاشمی  خاوری 
گذاری  ارزش  نحوه  همچنین 
فلزات  پایه  بر  قیمتی  سنگهای 
نشده   مشخص  هنوز  گرانبها 
راهکار  است،  مبهم  قیمتی  سنگهای  گذاری  قیمت  که  آنجایی  از  و 

عملیاتی و اجرایی آن باید مشخص گردد.
گمرکات  در  طال  تخصصی  اتاق  ایجاد  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
شماره  نامه  تبریز)موضوع  و  اصفهان  یزد،  مشهد،  تهران،  شهرهای 
۹۹/100/48۲0 مورخ ۹۹/۲/۲۹ سازمان توسعه تجارت( و با 
عنایت به عدم ایجاد اتاق مذکور، مقرر شد موضوع از طریق سازمان 
توسعه تجارت پیگیری شده و دستگاههای مرتبط همکاری الزم را به 

منظور تسهیل صادرات در این خصوص مبذول نمایند.
خروج  محدودیت  به  اشاره  ضمن  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
زیورآالت از کشور و با عنایت به خروج سنگهای قیمتی به کشورهای 
سودآوری  عدم  و  فروشی(  زیورآالت)خام  به  شدن  تبدیل  و  همسایه 
موضوع  است،  شده  مقرر  کرد:  کشورخاطرنشان  اقتصاد  برای 
نقره  پایه  بر  محصوالت  برای  مسافر  همراه  کاالی  میزان  افزایش 
ارزش  تفویض  موضوع  و  شده  پیگیری  ملی  دستگاههای  توسط 
سازمان  توسط  کننده  تولید  استان های  به  گرانبها  فلزات  گذازی 

اعالم مصوبات میز توسعه ی 
صادرات صنوف تولیدی

نائب رئیس اتاق اصناف مشهد 
اعالم کرد:

میز توسعه صادرات صنوف
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توسعه تجارت پیگیری شود.
در  داشت:  بیان  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
محصوالت  و  سنتی  جات  شیرینی  گروه  خصوص 
دوره های  و  جلسات  که  شد  مقرر  نیز  مرتبط 
قوانین  با  ارتباط  در  تخصصی  بصورت  آموزشی 
از  شده  معرفی  افراد  برای  صادرات  با  مرتبط 
سوی اتحادیه های صنفی در محل اتاق اصناف یا 
محل اتحادیه صادرکنندگان استان و با همکاری 
اتحادیه  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
ظرفیت  از  استفاده  با  استان،  صادرکنندگان 

شرکت های مدیریت و صادرات برگزار شود.
مشکالت  خصوص  در  همچنین  افزود:  خاوری 
مطرح شده اتحادیه صنف نبات و آبنبات مقررشده 
تعداد  شامل  دقیق  کارشناسی  گزارش  که  است 
تولید،  ظرفیت  میزات  آبنبات،  و  نبات  واحدهای 
جدید  ظرفیت  بینی  پیش  صادرات،  ظرفیت 
صادرات بعد از رفع مشکالت و...  در اسرع وقت 
ستاد  در  طرح  جهت  اصناف  اتاق  به  و  احصاء 
تسهیل ارائه شده و با توجه به ممنوعیت صادرات 
صادرات،  محدودیت  رفع  بمنظور  شکر،  و  قند 
غذایی  همگن  صنایع  انجمن  سوی  از  نامه ای 
تنظیم تا به سازمان جهاد کشاورزی و استانداری 

جهت رفع مشکل ارسال شود.
وی در خصوص میزهای توسعه ی صادرات گروه 
نامه  تفاهم  به  توجه  با  اظهارکرد:  بار  تره  و  میوه 
منظور  به  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با  تجاری 
در  بویژه  شده  اعمال  تخفیفات  از  مندی  بهره 
صنف  اتحادیه  گردید  مقرر  صیفی،  و  میوه  حوزه 
ظرفیت های  گرفتن  درنظر  با  مشهد  بارفروشان 
خود، نسبت به ارائه برنامه ها و الزامات مورد نیاز 
متولی  دستگاه های  از  خود  درخواست های  و 
هدف  با  صمت  سازمان  و  کشاورزی  جهاد  مانند 
استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های حوزه اوراسیا 

و با محوریت خود اتحادیه، اقدام نماید.
واردات  اینکه  به  توجه  با  یادآورشد:  خاوری 
میوه های گرمسیری بعنوان مشوق صادرات میوه 
در نظر گرفته شده و با عنایت به تامین ارز وارداتی 
از محل صادرات و نقش موثر آن در ترغیب و حفظ 
گردید،  مقرر  حوزه،  این  صادرکنندگان  انگیزه 
قبل  در  گرمسیری  میوه های  واردات  مشوق های 
شده  برقرار  پرتقال  و  کشمش  سیب،  صادرات 
سیب،  صادرات  ازاء  به  نارنگی  واردات  امکان  و 
شده  میسر  داخلی(  ارجح  انار)میوه های  انگور، 
جهاد  و  صمت  سازمان  طرف  از  مصوبه  دو  این  و 
متبوع  خانه های  وزارت  به  و  پیگیری  کشاورزی 

منعکس گردد.
نائب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: در خصوص 
با  و  صادرکنندگان  ارزی  تعهدات  ایفای  لزوم 
بار  تره  و  به ارزش گذاری غیر واقعی میوه  عنایت 
بارفروشان  صنف  اتحادیه  شد  مقرر  گمرکات،  در 
و  اسناد  ارائه  با  را  مراتب  مکاتبه ای  طی  مشهد 

مدارک به گمرک و سازمان صمت جهت انعکاس 
نموده   ارسال  قیمت ها  اصالح  منظور  به  مرکز  به 
کشور  با  تجاری  مراودات  اهمیت  به  توجه  با  و 
اقالم  و  فهرست  بارفروشان  اتحادیه  افغانستان، 
مورد نظر خود را برای اعمال تعرفه های ترجیحی 

به سازمان صمت ارائه نماید.
با  داد:  ادامه  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
در  انار  صادرات  برای  ایران  بازارسازی  به  عنایت 
استفاده  منظور  به  و  صادراتی  هدف  کشورهای 
افغانستان،  کشور  تولیدی  ظرفیت های  از  بهینه 
مقرر گردید موضوع ورود موقت انار با هدف بسته 
که  ثالت  کشور  به  محصول  این  صادرات  و  بندی 
میوه  این  صادرات  موانع  از  یکی  قرنطینه  مشکل 
می باشد، توسط جهاد کشاورزی پیگیری و نتیجه 

به دستگاه های عضو اعالم گردد.
نقش  به  عنایت  با  کرد:  اعالم  هاشمی  خاوری 
افزایش  و  ضایعات  کاهش  در  بندی  بسته  موثر 
هدف،  بازارهای  در  محصوالت  بازارپسندی 
مقرر شد متقاضیان به منظور نوسازی و بهسازی 
در  تخفیف  و  بندی  بسته  و  تولیدی  واحدهای 
جهت  آالت  ماشین  ورود  گمرکی  تعرفه های 
و  بندی  بسته  و  تولید  خطوط  نوسازی  و  بهسازی 
طرح های  تخفیفات،  و  تسهیالت  این  از  استفاده 
خود را به سازمان صمت ارائه نموده تا پیگیریهای 

الزم صورت پذیرد.
و  کامیون ها  تامین  ضرورت  داشت:  بیان  وی 
و  سرد  زنجیره  حفظ  برای  دار  یخچال  واگن های 
کاهش ضایعات میوه و تره بار و لزوم اتخاذ تدابیر 
واحدهای  به  مشوق ها  تخصیص  اولویت  با  الزم 
کشورها  در  بویژه  دار  شناسنامه  و  شده  ثبت  برند 
عملیاتی  راستای  در  صادراتی  هدف  بازارهای  و 
متقاضیان  تا  است  نیاز  موضوع  این  شدن 
سازمان  به  خصوص  این  در  را  خود  طرح های 

صمت ارائه دهند.
به  اشاره  ضمن  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
مشکالت صادرات گروه کیف و کفش و محصوالت 
باال  تعرفه  به اعمال  با توجه  چرمی اظهار داشت: 
پیشنهاد  افغانستان  در  ایران  کفش  و  کیف  برای 
و  ایران  بین  ترجیحی  تعرفه  برگزاری  در  شد 
گرفته  قرار  توجه  مورد  کفش   و  کیف  افغانستان، 
و اقدام الزم در این خصوص توسط سازمان توسعه 

تجارت انجام شود. 
خاوری افزود: با توجه به ضرورت معرفی محصول 
کیف و کفش در کشورهای هدف خارجی مقرر شد، 
پیشنهاد اعزام هیأت تخصصی توسط اتحادیه های 
کشورهای  به  صمت  سازمان  نظارت  با  مرتبط 
آسیای  صادراتی)قرقیزستان،افغانستان،  هدف 
میانه و...( به سازمان توسعه تجارت منعکس شده 
و مراکز تخصصی فروش کفش با حمایت سازمان 
توسعه تجارت در کشورهای هدف صادراتی پیش 

بینی و اجرا شود.

مشکل  به  توجه  با  همچنین  گفت:  ادامه  در  وی 
شد  مقرر  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  تأمین 
اتحادیه های مرتبط نسبت به معرفی اعضاء تحت 
پوشش مورد تأیید به صورت موردی جهت تعجیل 
از  آنان  درخواستهای  به  رسیدگی  در  تسریع  و 
طریق اتاق اصناف به سازمان صمت اقدام نمایند.
خاوری هاشمی با توجه به اقدامات مؤثرکشورهای 
تشویق  و  ترغیب  جهت  در  منطقه ای  رقیب 
از  کشورشان  تولیدی  اقالم  خرید  به  گردشگران 
فرودگاه  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  عودت  جمله 
ارزش  مالیات  عودت  پیشنهاد  گفت:  مشهد 
طریق  از  مسافران  همراه  صادراتی  اقالم  افزوده 

دستگاههای مرتبط پیگیری خواهد شد. 
با  داشت:  اظهار  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
خصوص  در  مرتبط  اتحادیه های  اطالع  به  توجه 
مشکالت موجود در گمرکات عراق و زمان بر بودن 
ترخیص کاال از جمله کیف و کفش از گمرکات این 
کشور مقرر شد موضوع به سازمان توسعه تجارت 
منعکس شده تا تدابیر الزم به منظور رفع مشکل 

صورت پذیرد.
که  نکته  براین  تأکید  با  خاوری  محسن  سید 
را  خود  مشکالت  و  مسائل  مرتبط،  اتحادیه های 
در زمینه های مطرح شده از جمله نوسازی و خرید 
جهت  و  احصاء  مربوطه  آالت  ماشین  و  تجهیزات 
اصناف  اتاق  به  متولی  دستگاه های  از  پیگیری 
مندی  بهره  جهت  به  یادآورشد:   نمایند،  ارسال 
مدیریت  شرکت های  ظرفیت های  و  تجارب  از 
صادرات، اتحادیه های مرتبط برای افزایش توان و 
ظرفیت صادراتی خود، از بانک اطالعاتی سازمان 
و  انتخاب  را  شرایط  واجد  شرکت  تجارت،  توسعه 
در چهارچوب قانون و وفق مقررات، در قالب های 
برند، قرارداد  و ثبت  تعاونی  قانونی مانند شرکت 

انعقاد نمایند.
از  استان  مندی  بهره  به  توجه  با  گفت:  وی 
این  از  استفاده  جهت  به  و  مرزی  بازارچه های 
بازار  به  استان  محصوالت  معرفی  برای  مزیت 
اتحادیه های صنفی  کشورهای همسایه مقرر شد 
آن  از  استفاده  و  ظرفیت  بررسی  به  نسبت  مرتبط 
برای ارتقاء صادرات به کشورهای همسایه اقدام و 

نتیجه را به سازمان صمت منعکس نماید. 
دوره های  برگزاری  با  ارتباط  در  افزود:  هاشمی 
آموزشی مرتبط با صادرات، با توجه به شیوع کرونا 
دوره  یک  کنون  تا  آن،  از  ناشی  محدودیت های  و 
آموزشی قوانین مرتبط با صادرات در اتاق برگزار 
گردیده است که با استقبال مطلوبی همراه شده 
است. و برگزاری دوره های بعدی، در دستور کار 

اتاق قرار گرفته است.
برگزاری  بینی  پیش  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 
میزهای توسعه صادرات برای گروه های پوشاک، 
کار  دستور  در  دستباف  فرش  و  خشکبار  و  آجیل 

می باشد که برگزار خواهد شد.

میز توسعه صادرات صنوف
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پیک هفتم کرونا پس از نوروز می آید
سوم  دز  تزریق  شرط  به  نوروزی  سفرهای  آزادبودن  وجود  با 
وجود  تعطیالت  از  پس  کرونا  دوباره  اوج گیری  درباره  نگرانی هایی 

دارد. 
روز   1۷ سال  پایان  »تا  نوشت:  جم  جام  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
مقابله  ملی  ستاد  سبز  چراغ  به  توجه  با  و  است  نمانده   باقی  بیشتر 
برای  برنامه ریزی  مشغول  روزها  این  خیلی ها  مسافرت،  به  کرونا  با 
سفرهای نوروزی هستند. این در حالی است که  هنوز حدود شش 
که  این   با  نشده اند.  واکسینه  کرونا  برابر  در  نفر  میلیون  هشت  تا 
بخشی از این آمار مربوط به حوزه کودکان و دانش آموزان است اما 
پالک  میلیون  دو  تا  یک ونیم  بین  می دهد  نشان  اولیه  برآوردهای 
آنها  تردد  و  رانندگانی است که واکسینه نشده اند  به  خودرو متعلق 
ممکن است به شیوع دوباره کرونا دامن بزند. در این بین مسئوالن 
ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید دارند که  جریمه یک میلیون تومانی 
مانع  می تواند  افراد  این  برون شهری  تردد  ساعت   ۲4 هر  برای 
این   به  توجه  با  حال  این  با  شود.  کرونا  دوباره  فراگیری  و  آنها  تردد 
سرنشینان  واکسن  تزریق  وضعیت  کنترل  برای  برنامه ای  هیچ  که 
خودروها اعالم نشده و سازوکار مشخصی در این رابطه وجود ندارد، 

کارشناسان حوزه سالمت از این بابت ابراز نگرانی می کنند.

سومین تعطیالت نوروز با کرونا
30 بهمن ماه 13۹8  زمانی بود که شیوع کرونا در ایران اعالم شد 
و پس از آن مردم که شناخت زیادی از این بیماری نداشتند با ترس 
از ابتال به کرونا، شروع به رعایت نکاتی کردند که از سوی مسئوالن 
سفرهای  از  بسیاری  آن  دنبال  به   و  می شد  اعالم  بهداشت  وزارت 
از  جلوگیری  منظور  به  زمان  آن  همچنین  شد.  کنسل  نیز  نوروزی 
استان ها  از  بسیاری  مسئوالن  کشور،  در  کرونا  بیماری  گسترش 
اعالم کردند برای حفظ جان شهروندان از حضور مسافران نوروزی 
در استان خود جلوگیری خواهند کرد و مراکز گردشگری و اقامتی 
را به روی مردم بستند. به این شکل در نوروز 13۹۹ برای نخستین 
سفرهای  در  حضور  جای  به  شهروندان  از  توجهی  قابل   تعداد  بار، 

نوروزی در خانه ماندند.
بنا بر اعالم وزارت راه و شهرسازی در نوروز ۹۹ به نسبت سال قبل تر 
از آن، میزان سفرهای ریلی ۹4 درصد، سفرهای جاده ای با ناوگان 
کاهش  هوایی۷0 درصد  سفرهای  و  ۷5 درصد  عمومی  حمل ونقل 
یافتند. دومین نوروز کرونایی اما رنگ و بوی دیگری داشت. با این  
که وضعیت بیماری در کشور وخیم اعالم شده بود و شرایط بسیاری 
از شهرها قرمز یا نارنجی اعالم شده بود و این نشان از وضعیت وخیم 

گزارش
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کرونا در کشور داشت، بسیاری از مردم که مدت ها از ترس بیماری 
کرونا در خانه مانده بودند دیگر توان در خانه ماندن نداشتند و این  
طور شد که با آغاز سال 1400 موج سفرهای نوروزی به شکل غیر 

معمول آغاز شد.
در شرایطی که هنوز رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف کشور برای 
سفرهای نوروزی به  صورت رسمی اعالم نشده بود، حسن روحانی، 
استان ها  همه  که  این   مبنی  بر  سخنانش  با  وقت،  رئیس جمهور 
شرایط خوبی دارند، چراغ سبز سفرها را روشن کرد. در این زمان 
با  مقابله  ملی  ستاد  تومانی  هزار   500 و  میلیون  یک  جریمه  حتی 
چندان  هم  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  از  خروج  یا  ورود  برای  کرونا 
آغاز  را  از شهروندان دورزدن قانون  فایده نداشت؛ چرا که بسیاری 

کرده بودند.
از جاده های فرعی و مخدوش کردن پالک خودروها گرفته  از عبور 
تا درگیری با ماموران پلیس راهور و حتی کرایه  تریلی برای رساندن 
خودروهای گرانقیمت و الکچری به مقصد، همه راهکارهایی بودند 
بر  بنا  کردند.  استفاده  آنها  از  سفرکردن  برای  قانون گریز  افراد  که 
و  راهداری  سازمان  راه های  مدیریت  مرکز  سوی  از  اعالم شده  آمار 
حمل ونقل جاده ای، ترددها در ایام نوروز 1400 در مقایسه با نوروز 

سال قبل آن ۹3 درصد افزایش یافت.
نوروزی  طرح  آغاز  با  همزمان   13۹۹ اسفند   ۲0 روز  از  آمار  این 
وزارت راه و شهرسازی تا پایان روز 14 فروردین 1400 ثبت شده و 
نشان می دهد در این زمان به  طور متوسط روزانه یک میلیون و ۷۷۹ 
به   زمان  آن  است.  داشته  تردد  کشور  معابر  در  خودرو   886 و  هزار 
دلیل انجام نشدن واکسیناسیون کامل، بار دیگر به تعداد افراد مبتال 
به بیماری کرونا با شرایط وخیم افزوده شد و بیمارستان های کشور 
پر شد از تعداد بیمارانی با شرایط وخیم که نیازمند تخت های خالی 

در بخش مراقبت های ویژه بودند.
اکنون اما بیش از دو سال است که از شیوع بیماری کرونا در کشور 
می گذرد و نوروز 1401 سومین نوروزی خواهد بود که کرونا مهمان 
ناخوانده مردم ایران شده است. با این  که وضعیت واکسیناسیون در 
اما تاکید کارشناسان به  کشور اکنون روند مطلوبی را طی می کند 

رعایت پروتکل های بهداشتی نباید فراموش شود.

پیش بینی بحران در جاده ها
ایجاد کرده که  را  این دغدغه  نوروزی  آسان شدن شرایط سفرهای 
آیا نهادهای مسئول در حوزه سفرهای نوروزی می توانند مانع سفر 
افرادی شوند که هر سه دز واکسن خود را دریافت نکرده اند. علیرضا 
اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه پلیس، در این باره به جام  جم 
می گوید: گفته می شود قرار است پلیس به صورت هوشمند افرادی 
باید  و  کند  جریمه  نکرده اند،  دریافت  را  خود  واکسن  سوم  دز  که  را 

دید این طرح تا چه حد تأثیرگذار و بازدارنده خواهد بود.
وی می افزاید: بدون شک اگر در سومین سال ورود کرونا به کشور 
سفرهای نوروزی از سر گرفته شود، شاهد موج سنگینی از سفرها 
خواهیم بود. مردم بعد از دو سال در خانه ماندن می خواهند به سفر 

بروند و در بعضی از جاده ها با بحران روبه رو خواهیم شد.
جاده های  شمالی،  جاده های  از  پلیس  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
منتهی به شهرهای زیارتی و جاده هایی که مسیر تردد به شهرهای 
پذیرای  که   کرد  یاد  مناطقی  بیشترین  عنوان  به  هستند  جنوبی 

مسافران نوروزی خواهند بود.
می گوید:  کشور  جاده های  محدود  ظرفیت  به  اشاره  با  اسماعیلی 
باید بپذیریم جاده های کشور ظرفیت محدودی دارد و طبیعی است 

اگر بین عرضه و تقاضا که همان جاده ها و تعداد سفرهاست، تعادل 
شد.  خواهند  مواجه  مشکل  با  راهور  پلیس  مأموران  نشود،  برقرار 
باشیم  کوه  ریزش  یا  بارندگی  شاهد  جاده ها  در  اگر  شرایط  این  در 
در  را  زیادی  ساعات  شهروندان  و  شد  خواهد  دوچندان  بحران  نیز 

ترافیک های جاده ای تجربه خواهند کرد.
تغییر  یا  جاده ها  در  فرد  و  زوج  طرح  اساس  بر  خودروها  تردد  وی 
جمله  از  را  افراد  سایر  با  دولتی  ادارات  در  شاغالن  تعطیالت  زمان 
راهکارهایی دانست که می تواند مانع ترافیک جاده ای شود. بدون 
شک در دو سال گذشته حوزه گردشگری با آسیب های جدی روبه رو 
بوده و بسیاری از مشاغل فعال در این بخش تعطیل شده اند اما این 
مسائل نباید سبب شود سفرهای نوروزی با هر شرایطی از سر گرفته 
رعایت نکردن  و  دارد  قرار  کرونا  ششم  پیک  در  اکنون  ایران  شود. 
می تواند  نوروزی  سفرهای  در  شهروندان  سوی  از  بهداشتی  نکات 

سبب ایجاد موج جدیدی از کرونا در کشور شود.

اما و اگرهای سفرهای نوروزی ۱۴۰۱
6۲میلیون  گذشته  روز  تا  بهداشت،  وزارت  اعالم  آخرین  اساس  بر 
 14۷ و  553هزار  و  55میلیون  اول،  دز  نفر   14۷ و  ۹30هزار  و 
واکسن  سوم  دز  نفر،   3۷۲ و  356هزار  و  ۲3میلیون  و  دوم  دز  نفر 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 

به 141میلیون و 83۹هزار و 666دز رسید.
سخنگوی  شیرواژن،  عباس  از  توییتری  پیام  یک  اما  شرایط  این  در 
ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با مهار نسبی موج ششم بیماری 
شهروندان  که  این   به  مشروط  استانی  سفرهای  ازسرگیری  و  کرونا 
تا  بود  کافی  باشند،  کرده  دریافت  را  خود  واکسن  دز  سه  هر 
بدون  بار  این   نوروز  عید  تعطیالت  برای  مسافران  برنامه ریزی های 

دغدغه های گذشته از سر گرفته شود.
اکنون شهروندانی که طی دو سال قبل با سختگیری های زیاد ستاد 
مقابله با کرونا جلوی سفرهایشان تا حدود زیادی گرفته شده بود در 
تعطیالت عید نوروز 1401 می توانند آسان تر از سال های قبل سفر 

کنند.
بر اعالم کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور پیش بینی می شود  بنا 
بین 50 تا 5۷ درصد افزایش ترددها در ایام نوروز 1401 نسبت به 
با این شرایط فراهم شدن  و  مدت مشابه سال  جاری را تجربه کنیم 
از  جلوگیری  منظور  به   نوروزی  ایمن  سفرهای  برای  زیرساخت ها 
که  است  موضوعی  کشور،  در  کرونا  بیماری  از  جدیدی  موج  شیوع 

باید به آن توجه شود.
در حال  حاضر برای جلوگیری از سفر افراد واکسن گریز، سامانه ای 
مدیریت  حوزه  در  اطالعات  تبادل  مدیریت  سکوی  عنوان  تحت 
سامانه  این  کمک  با  است  قرار  که  شده  راه اندازی  کرونا  هوشمند 
جلوی افرادی که اقدام به تزریق واکسن کرونا نکرده اند گرفته شود.

در فاز نخست بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای، تصاویری که از 1۷00 دوربین بین شهری و 

1۲۷ دوربین شهری احصا می شود، مالک عمل قرار می گیرد.
افراد فعال در حوزه بهداشت و درمان کشور همچنان تاکید دارند که 
تزریق سه دز واکسن در کاهش ابتال به بیماری کرونا بسیار تاثیرگذار 
است و افرادی که هنوز اقدام به تزریق سه دز واکسن نکرده اند بهتر 

است هرچه سریع تر نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.
جم  جام   به  باره  این   در  اپیدمیولوژی  متخصص  عشرتی،  بابک 
می گوید: ستاد مقابله با کرونا، تزریق سه دز واکسن را شرط اصلی 
سفرهای نوروزی اعالم کرده است و اگر این شرط به درستی اجرایی 
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شیوع  جلوی  زیادی  حدود  تا  که  بود  خواهد  درستی  تصمیم  شود 
دوباره موج جدید کرونا در کشور را می گیرد. درخواست ما این است 
مسئوالن تا حد امکان مانع از سفرهای افرادی شوند که هنوز اقدام 

به تزریق واکسن نکرده اند.
اعالم  مانع  بدون  را  سفررفتن  کشور  مسئوالن  اگر  است  معتقد  وی 
را  سفررفتن  چطور  منظور  به  الزم  آموزش های  است  بهتر  می کنند 
سفر،  نوع  بهترین  کنونی  شرایط  در  دهند.  ارائه  شهروندان  به  نیز 
مسافرت و معاشرت صرف با اعضای خانواده است و توصیه می شود 
افراد از حضور در مراکز تفریحی سرپوشیده یا حضور در دورهمی ها 

خودداری کنند.
نشان  کرونا  ویروس  که  این   بر  تاکید  با  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
می گوید:  باشد،  داشته  جدیدی  جهش های  می تواند  که  داده 
به  توجه  با  و  دارد  وجود  همچنان  کرونا  جدید  سویه  شیوع  احتمال 
این  که سرایت پذیری این ویروس بسیار باالست، 
آینده  نوروز  عید  تعطیالت  از  بعد  هستیم  امیدوار 
در  کرونایی  بیماران  از  جدیدی  موج  شاهد 

بیمارستان های کشور نباشیم.

طبیعت گردی و بومگردی، چاره کار
حوزه  کرونا،  بیماری  شیوع  زمان  از  که  این   با 
قرار  بیماری  این  تاثیر  تحت  به شدت  گردشگری 
گرفته اما فعاالن حاضر در این حوزه تاکید دارند 
همچون  ایمن  مسافرت های  باید  شهروندان 
خود  کار  دستور  در  را  طبیعت گردی  یا  بوم گردی 

قرار دهند.
با  گردشگری،  پژوهشکده  عضو  رضایی،  ناصر 
سرگیری  از  برای  کشور  آماده نبودن  به  اشاره 
حال  در  می گوید:  جم  جام   به  نوروزی  سفرهای 
حاضر برای جلوگیری از موج جدید بیماری کرونا 
در کشور، باید مسافران به سفرهای طبیعت گردی 
یا بوم گردی با تعداد محدود سوق داده شوند. این 
دو نوع گردشگری می تواند تا حدود زیادی عالوه 
بر رونق گردشگری در کشور مانع شیوع بیماری 

کرونا شود.
مسافرت  کنونی  شرایط  در  سفر  نحوه  بهترین  است  معتقد  وی 
شهروندان با خودروهای شخصی است، زیرا یک خانواده که دائم با 

یکدیگر در ارتباط هستند، کمترین خطر را برای هم دارند.
به  سفر  برای  هواپیما  یا  اتوبوس  از  استفاده  وی،  گفته  به  همچنین 
خواهد  همراه  به  شهروندان  سالمت  برای  بیشتری  خطر  مراتب 

داشت و این نوع سفرها باید به حداقل برسند.
که  تاثیری  شک  بدون  می گوید:  گردشگری  پژوهشکده  عضو  این 
حوزه  هیچ  در  داشت  کشور  گردشگری  چرخه  بر  کرونا  بیماری 
حوزه  در  فعال  سرمایه گذاران  هتل ها،  نبودیم.  شاهد  دیگری 
از  بحث پذیرایی  در  شاغل  افراد  مسافرتی،  آژانس های  گردشگری، 
مسافران، شرکت های حمل و نقل مسافر و حتی خرده فروشانی که 
اقدام به فروش سوغاتی می کردند، همه در ایام کرونا آسیب دیدند و 

افراد بسیاری کار خود را از دست دادند.
از نظر این کارشناس فعال در حوزه گردشگری، حمل و نقل هوایی 
برای  باید  و  نوروز است  ایام عید  و نقل در  خطرناک ترین نوع حمل 
شرکت های  متأسفانه  شود.  اتخاذ  ویژه تری  تدابیر  موضوع  این 
فعال در حوزه حمل ونقل هوایی از حداکثر ظرفیت مسافران برای 

سوارشدن در هواپیماها استفاده می کنند و با توجه به سرعت انتشار 
ویروس کرونا، این موضوع می تواند بسیار خطرناک باشد.

با  مقابله  ستاد  سخنگوی  سوی  از  مطرح شده  مسائل  درباره  وی 
در  واکسینه نشده،می گوید:  افراد  سفر  از  جلوگیری  بر  مبنی  کرونا 
حال حاضر کنترل تمام امور مردم با کد ملی امکان پذیر است و در 
سوم  دز  تزریق  از  ماه  سه  هنوز  که  افرادی  شده  اعالم  که  شرایطی 
جمع  به  و  شوند  سفر  راهی  می توانند  هم  نگذشته  واکسن شان 
واکسینه شدگان کامل بپیوندند و باید در اماکن گردشگری و مبادی 

شهرها به این موضوع توجه شود.
در شرایطی که تزریق هر سه دز واکسن شرط اصلی سفر در نوروز 
کامل  طور  به   که  افرادی  برای  نگرانی هایی  شده،  اعالم   1401
به  خودرویشان  پالک  مبادا  که  دارد  وجود  نیز  شده اند  واکسینه 

اشتباه جریمه شود.
می گوید:  باره  این   در  ناجا  راهور  پلیس  جانشین  حسینی،  تیمور 
با کرونا، افرادی که سه دز واکسن  برابر مصوبات ستاد ملی مقابله 
کرونا را تزریق کرده باشند برای سفر به دیگر شهرها در نوروز هیچ 
محدودیتی ندارند؛ حتی اگر شهرها در شرایط قرمز کرونایی باشد. 
افرادی که دزهای کامل واکسن  کرونا را تزریق کرده و می خواهند 
برای نوروز عازم شهرهای دیگر شوند، نیازی نیست مشخصات خود 
یا پالک خودروی شخصی را در سامانه ای ثبت کنند. دوربین های 
مالک  اگر  و  کرده  ثبت  را  خودروها  پالک  شماره  جاده ای  هوشمند 
خودرو سه دز واکسن را تزریق نکرده باشد تردد و سفرش غیرمجاز 

تلقی شده و روزانه یک میلیون تومان جریمه خواهند شد.
و  امنیتی  اجتماعی،  کمیته  دبیر  قاسمی،  حسین  اعالم  وجود  با 
انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا، مبنی بر استعالم واکسیناسیون 
افراد  سفر  از  جلوگیری  برای  ملی  کد  اساس  بر  آنها  ابتالی  و  افراد 
واکسن نزده یا مبتال به کرونا، باید دید این تصمیم جدید به درستی 
طرح  سرنوشت  مانند  آن  سرنوشت  که  این   یا  می شود  اجرایی 
با  است  ممکن  بود.  خواهد  شبانه  تردد  ممنوعیت  موفق  نه چندان 
وجود در نظر گرفتن جریمه یک میلیون تومانی برای هر ۲4 ساعت 
تردد مالکان خودروهای شخصی که سه دز واکسن کرونا را تزریق 
نکرده اند این طرح آن  طور که باید تاثیرگذار نباشد. هر چند از سوی 
پیشنهاد  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  مرکز 
واکسن  هنوز  که  افرادی  به  نوروزی  سفرهای  آغاز  از  قبل  که  شده 
کرونا تزریق نکرده اند اطالع داده شود که ممنوع السفر هستند اما 
با وجود این هنوز ابهاماتی برای تردد شهروندان واکسن نزده وجود 
دارد. برای مثال هنوز اعالم نشده که نهادهای نظارتی که کد ملی 
راننده یک خودرو را کنترل می کنند چطور قرار است وضعیت تزریق 

واکسن سرنشینان خودروها را نیز کنترل کنند.
درصد    85 تخلف،  ثبت  دوربین   1800 مجموع  از  می شود  گفته 
و  کار  به  آماده  دوربین  دستگاه   1600 معادل  یعنی  دوربین ها  این 
ازسوی  نیز  جاده ای  نظارت  دوربین   884 همچنین  هستند،  فعال 
راهداری فعال بوده و ترددهای جاده ای رصد می شوند و این موضوع 
نیز می تواند به  عنوان عاملی بازدارنده برای سفرهای نوروزی افراد 
راهکارهای  معتقدند  کارشناسان  باشد.  مطرح  نشده  واکسینه 
جدید اتخاذشده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای ازسرگیری 
سفرهای نوروزی در سال 1401 و همکاری سایر نهادهای نظارتی 
با کرونا، ممکن است مانع سفرهای  و انتظامی با ستاد ملی مقابله 
دیگر  بار  قانون گریز  افراد  که  این   یا  نشود  را  واکسینه نشده  افراد 
پرخطر  رفتارهای  با  و  کنند  پیدا  قانون  از  فرار  برای  جدیدی  شگرد 

خود برای دیگر شهروندان و کادر درمان دردسرساز شوند.

عضو پژوهشکده »
گردشگری: در 

حال حاضر برای 
جلوگیری از موج 

جدید بیماری 
کرونا در کشور، 

باید مسافران 
به سفرهای 

طبیعت گردی یا 
بوم گردی با تعداد 

محدود سوق داده 
«شوند

گزارش
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نظارت هوشمند بر واکسیناسیون اصناف مشهد
از  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  عبداللهی/  میترا 
توسط  واکسن  تزریق  هوشمند  کنترل  و  نظارت 
گفت:  و  داد  خبر  شهر  این  در  صنوف  صاحبان 
طبق بررسی های انجام گرفته تاکنون ۹0 درصد 
از صاحبان صنوف در مشهد دوز اول، 80 درصد 

دوز دوم و 30 درصد دوز سوم را انجام داده اند.
افزود:  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  بنانژاد  محمود 
به  موسوم  کرونا  جدید  سویه  ورود  با  همزمان 
وظایف،  بر  مبنی  جدیدی  شیوه نامه  "اومیکرون" 
مدیریت  طرح  اجرای  فرآیندهای  و  الزامات 
هوشمند بیماری کووید 1۹ برای صاحبان صنوف 

این کالنشهر تدوین شد.
جلسه  نودمین  مصوبه  براساس  کرد:  بیان  وی 
به  عنایت  با  و  کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد 
وظایف،  نامه  شیوه  کرونا،  جدید  سویه  شیوع 
مدیریت  طرح  اجرای  فرآیندهای  و  الزامات 
اتاق  به  امید  سامانه  بستر  در  کرونا  هوشمند 
معاونت  سوی  از  امسال  دیماه  در  مشهد  اصناف 
ابالغ  مشهد  شهرستان  فرمانداری  و  استانداری 
و  اطالع  برای  فوریت  قید  با  ابالغیه  این  که  شد  
اقدام الزم طی بخشنامه ای به اتحادیه های صنفی 

ذیربط ارسال گردید.
نامه،  شیوه  این  ابالغ  پی  در  داد:  ادامه  وی 
میزبان  که  مشاغلی  و  صنفی  واحدهای  فعالیت 
که  است  آن  به  منوط  هستند،  محل  در  مشتری 
مشاغل،  صاحبان  همه  به  واکسن  ُدز   ۲ تزریق 
کارفرمایان، کارکنان و مشتریان مربوط را داشته 
و نیز قرار نداشتن آنان در دوره قرنطینه و درمان 
باشد،  شده  درج  امید  سامانه  در  کرونا  بیماری 
سرو  مراکز  شامل  اصناف  بخش  در  مراکز  این 

فست  شاپها،  کافی  ها،  چایخانه  رستورانها،  غذا، 
پاساژها،  تاالرها،  باغ  پذیرایی،  تاالرهای  فودها، 
قبیل  از  اقامتی  مراکز  ای،  زنجیره  فروشگاههای 

هتل، متل و مسافرخانه ها است.
مرحله  در  داد:  ادامه  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
بعد همه واحدهای صنفی ملزم به اخذ کد QR از 
سامانه و نصب در مدخل ورودی واحد صنفی خود 
هستند، به نحوی که توسط خدمات گیرنده قابل 

مشاهده و اسکن باشد.
موظف  صنفی  واحدهای  داشت:  اظهار  بنانژاد 
شدند عالوه بر پیگیری این موضوع، بر چگونگی 
کنترل برخط تزریق واکسن و در وضعیت قرنطینه 
و بیمار نبودن مراجعان و مشتریان از طریق سامانه 
کنند،  نظارت  صنفی  واحدهای  متصدیان  توسط 
شدند  موظف  نیز  صنفی  واحدهای  در  مشتریان 
که پروفایل شهروندی خود را از سامانه دریافت و 
در تلفن همراه خود ذخیره کنند تا بتوانند قبل از 
ورود به محل واحدهای صنفی، آن را به متصدیان 

مربوط ارائه کنند.
که  مشتریانی  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
واکسن آنها در سامانه ثبت نشده و یا در وضعیت 
باشند،  کرونا  بیماری  درمان  تحت  و  قرنطینه 
فعالیت های  و  واحدها  محل  در  نمی توانستند 

صنفی حضور داشته باشند.
گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رییسه  هیات  عضو 
نظارت  ضمن  هستند  موظف  اصناف  اتاق های 
الزامات مربوط در حوزه  مؤثر بر چگونگی رعایت 
از  دسته  آن  به  نسبت  صنفی،  واحدهای  عملکرد 
واحدهای صنفی مربوط که الزامات مقرر را نقض 
اجرایی  سازوکارهای  چهارچوب  در  کرده اند، 

تعیین شده اقدام نمایند.
چگونگی  بر  نظارت  مراحل  تشریح  در  بنانژاد 
صنفی  واحدهای  در  نظر  مورد  الزامات  رعایت 
ارسال  شامل  اول  مرحله  در  نظارت ها  گفت: 
در  متخلف،  صنفی  واحد  به  پلمب  کتبی  اخطار 
پوز  شدن  مسدود  درخواست  شامل  دوم  مرحله 
 ۲ مدت  به  متخلف  صنفی  فعالیت  و  واحد  بانکی 
هفته از طریق سامانه و در مرحله سوم پلمب 30 
در  آن  گزارش  درج  و  متخلف  صنفی  واحد  روزه 

سامانه است.
وی در خصوص چگونگی رفع پلمب و سایر موارد 
نیز گفت: در صورت رعایت الزامات مربوط و تایید 
و آموزش پزشکی نسبت  وزارت بهداشت، درمان 
به رفع پلمب و مسدودیت پوز بانکی واحدها ظرف 

۷۲ ساعت اقدام می شود.
راستای  در  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
برای  تعطیلی  دیگر  شد  مقرر  هوشمند،  نظارت 
رعایت  فقط  و  نشود  اعمال  صنوف  واحدهای 
اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی  پروتکلهای 
گیرد،  قرار  دقیق  نظارت  مورد  واکسن  زدن  و 
غذایی،  مواد  فروشندگان  صاحبان  میان  این  در 
واکسن  دوز  سه  باید  فودهای  فست  و  رستورانها 
به  مجاز  صورت  این  غیر  در  باشند  زده  حتما  را 

فعالیت نخواهند بود.
بنانژاد اضافه کرد: کدهای ملی صاحبان صنوف 
مشهد به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
نشان  بررسی ها  و  است  شده  داده  شهر  این 
صنوف  بین  در  واکسیناسیون  میزان  می دهد 
شهر  این  مردم  بین  در  واکسیناسیون  میزان  با 

برابری می کند.

اخبار
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خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
واگذاری  و  ساخت  آینده  سال  از  گفت:  رضوی 
شهرکهای  در  خدماتی  و  تولیدی  کارگاه های 
شرکتهای  اولویت  با  استان  محور  تقاضا  صنعتی 
و  دانشگاهی  آموختگان  دانش  بنیان،  دانش 
صورت  به  فناورانه  کارهای  و  کسب  صاحبان 

استیجاری انجام می شود. 
با  گفتگو  در  چهارشنبه  روز  زاده  بهرامی  علی 
شامل  را  صنعتی  شهرکهای  این  ایرنا،  خبرنگار 
توس،  خیام،  غذایی،  صنایع  فناوری  شهرکهای 
کرد  ذکر  برتر  فناوریهای  و  سازی  ماشین  کالت، 

قطعات  در  شهرکها  این  در  تولیدی  کارگاه های  واگذاری  گفت:  و 
100، ۲00، 300 و 500 مترمربعی انجام می گیرد.

صنعتـی  شـهرکهای  شـرکت  برنامـه  مجمـوع  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آینـده سـاخت 300 واحـد کارگاهـی  بـرای سـال  خراسـان رضـوی 
اسـت،  افـزود: امسـال نیـز اراضـی کارکاهی بـرای سـاخت 80 واحد 
کارگاهـی در شـهرکهای صنعتـی اسـتان واگـذار شـده و 50 کارگاه 

تولیـدی هـم سـاخته شـده و بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت.
وی بیـان کـرد: هـم اینک اشـتغال اراضـی کارگاهی در وضـع موجود 
شـهرکها و نواحـی صنعتـی خراسـان رضـوی بـه ازای واگـذاری هـر 
اشـتغال  کـه  حالـی  در  اسـت،  نفـر   450 کارگاهـی  زمیـن  هکتـار 
ایجـاد شـده بـه ازای واگـذاری هـر هکتـار زمیـن تولیـدی در شـهرکها 

 واگذاری کارگاه ها در شهرکهای صنعتی
تقاضامحور خراسان رضوی استیجاری می شود

اخبار
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از  نشـان  ایـن  و  اسـت  نفـر   54 صنعتـی  نواحـی  و 
ایـن کارگاه هـا دارد. بـاالی  اشـتغال 

مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی خراسـان 
واگـذاری  شـرایط  مجمـوع  در  گفـت:  رضـوی 
دسـتورالعمل  براسـاس  تولیـدی  کارگاه هـای 
واگـذاری سـال 1401 سـازمان صنایـع کوچـک و 
شـهرکهای صنعتـی ایـران بـه صورت نقد و اقسـاط 
کـه  کارگاه هایـی  بـرای  همچنیـن  بـود،  خواهـد 
کارگاه هـای  یـا  برسـند  بـرداری  بهـره  بـه  سـریعتر 
زنـان  ایثارگـران،  بنیـان،  دانـش  متقاضـی  دارای 
سرپرسـت خانـوار، مددجویـان کمیتـه امـداد امـام 
تخفیفـات  و  شـرایط  بهزیسـتی،  و  (ره(  خمینـی 

اسـت. شـده  گرفتـه  نظـر  در  ویـژه ای 
ایجـاد شـهرکها و مناطـق صنعتـی- تخصصـی در 

رضـوی خراسـان 
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی خراسـان 
مناطـق  و  شـهرکها  ایجـاد  از  همچنیـن  رضـوی 
گفـت:  و  داد  خبـر  اسـتان  در  تخصصـی  صنعتـی 
جایـگاه  ارتقـا  و  توسـعه  هـدف  بـا  آینـده  سـال  از 
و  زیرسـاختها  تامیـن  حمایـت،  کوچـک،  صنایـع 
از مزیتهـای شـهرکهای  آنهـا  بیشـتر  بهـره گیـری 
صنعتـی، ایـن شـرکت نسـبت بـه ایجاد 6 شـهرک 
اقـدام  اسـتان  در  تخصصـی  صنعتـی  منطقـه  و 

. می کنـد
شـهرکهای  ایجـاد  افـزود:  زاده  بهرامـی  علـی 
تخصصـی در راسـتای رفـع مشـکالت و چالشـهای 
در  کـه  اسـت  بنیانـی  دانـش  و  کوچـک  صنایـع 
در  کشـور  کالن  سیاسـتهای  بـه  عمـل  قالـب 
خصـوص نامگـذاری سـال بـا عنـوان "سـال تولیـد،  
پشـتیبانی ها و مانـع زدایـی هـا" انجـام می گیـرد.

صنایـع  چالشـهای  مهمتریـن  کـرد:  بیـان  وی 
کوچـک اسـتان مشـکالت زیرسـاختی )آب و بـرق 
براسـاس  شـهرکها  اسـتراتژی  تهیـه  لـزوم   ،).. و. 
واحدهـای  نمایـی،  کارآفریـن  منطقـه،  بـوم 
تعطیـل و نیمـه تعطیـل، ظرفیـت خالـی واحدهـا، 
زا  ابهـام  کثـرت  مخـل،  مقـررات  و  قوانیـن  برخـی 
صنایـع  و  مالـی  تامیـن  مشـکالت  غیررقابتـی،  و 

هسـتند. تکـراری 
وی اظهـار داشـت: راهکارهـا بـرای رفع مشـکالت 
و  تحقیـق  و  نـوآوری  ارتقـای  شـامل  نیـز  مزبـور 
توسـعه، تکمیـل ظرفیتهـای خالـی بـا اسـتفاده از شـرکتهای دانـش 
بنیـان، رفـع مشـکالت زیرسـاختی، جـذب سـرمایه گـذاری داخلـی 
و خارجـی، افزایـش رقابـت پذیـری، بررسـی اهلیـت سـرمایه گـذار، 
تکثـر  بـا  مقابلـه  مالـی،  تامیـن  نویـن  روشـهای  ظرفیـت  از  اسـتفاده 

می شـود. زا  غیررقابـت 
گفـت:  رضـوی  خراسـان  صنعتـی  شـهرکهای  شـرکت  مدیرعامـل 
در راسـتای رفـع برخـی از ایـن مشـکالت ایجـاد 6 شـهرک و منطقـه 
صنعتـی شـامل "شـهرک صنعتـی گوهرسـنگها و صنایـع دسـتی در 
مشـهد"، "شهرک صنعتی پوشاک،  کیف و کفش در مشهد"، "منطقه 
تخصصـی دانـش بنیـان در شـهرک ماشـین سـازی و فناوریهـای برتـر 
در جـاده مشـهد- قوچـان"، "منطقـه تخصصـی کائولـن در شـهرک 

صنعتـی تربـت حیدریـه ۲"، "منطقـه تخصصـی قطعـه سـازی خـودرو 
در شـهرک صنعتـی عطـار نیشـابور" و "شـهرک تخصصی غیـر دولتی 

پروفیـل کاران در مشـهد" در اسـتان آغـاز می شـود.
بهرامـی زاده خاطـر نشـان کـرد: بـا توجه به الزام توسـعه بـرای حضور 
جملـه  از  موانعـی  مشـهد،  غـرب  محـور  در  بنیـان  دانـش  واحدهـای 
مشـهد،  دشـت  آبخوانهـای  مسـکونی،  مناطـق  بـا  کاربـری  تداخـل 
محیطـی  زیسـت  آالیندگی هـای  و  جمعیتـی  و  ترافیکـی  مشـکالت 

دارد. وجـود 
لـزوم  بـر  مبنـی  دولـت  هیـات  مصوبـه  بـه  عنایـت  بـا  داد:  ادامـه  وی 
اسـتقرار واحدهـای دانـش بنیـان و فنـاور و هایتـک فاقـد آالیندگـی 
در محـور غـرب مشـهد، بـا مصوبـه نودمیـن جلسـه شـورای گفتگـوی 
توسـعه  خصـوص  در  رضـوی  خراسـان  خصوصـی  بخـش  و  دولـت 
100 هکتـاری شـهرک صنعتـی ماشـین سـازی بـرای ایجـاد منطقـه 
تخصصـی دانـش بنیـان، از ایـن گـره بازگشـایی شـد که سـاخت آن از 
سـال آینـده در قالـب منطقـه تخصصـی دانـش بنیـان آغـاز می شـود.

از  گفـت:  رضـوی  خراسـان  صنعتـی  شـهرکهای  شـرکت  مدیرعامـل 
هشـت  کشـور  خـودرو  صنعـت  در  رضـوی  خراسـان  سـهم  کـه  آنجـا 
درصـد و صنعـت قطعه سـازی 18 درصد اسـت و باید بـرای حفظ این 
سـهم به تولید سـه میلیون دسـتگاه در سـال برسـد و قطعه سـازی نیز 
تقویـت شـود، ایجـاد منطقـه تخصصـی قطعـه سـازی نقـش مهمـی در 

کاهـش هزینه هـای تولیـد دارد.
وی اظهـار داشـت: بـه همیـن منظـور ایجـاد منطقـه تخصصـی قطعـه 
سـازی خـودرو در مجـاورت شـهرک صنعتـی عطـار و شـرکت ایـران 
خـودرو خراسـان در زمینـی به مسـاحت 40 هکتار از سـال آینده آغاز 
می شـود کـه ظرفیت اسـتقرار 500 واحـد کارگاهی و اشـتغالزایی را 

برای سـه هـزار نفـر دارد.
بهرامـی زاده اضافـه کـرد: ایجـاد شـهرک تخصصی سـنگهای قیمتی 
و نیمـه  قیمتـی در مشـهد بـا توجـه به ظرفیتهـای باالی ذخایـر معدنی 
و مهارتهـای تـراش سـنگ و فعالیـت خوشـه صنعتـی طـال و جواهر در 

مشـهد نیـز در حال انجام اسـت.
وی ایجاد "شهرک صنعتی پوشاک،  کیف و کفش در مشهد"، "منطقه 
"شهرک  و   "۲ حیدریه  تربت  صنعتی  شهرک  در  کائولن  تخصصی 
پروفیل  دولتی  غیر  تخصصی 
دیگر  از  را  مشهد"  در  ــاران  کـ
ــده ایــن  ــن بــرنــامــه هــای ســـال آی
ایجاد  گفت:  و  برشمرد  شرکت 
این مناطق و شهرکهای صنعتی 
راستای  در  استان  در  تخصصی 
صنعتی  ــود  ــوج م ظــرفــیــتــهــای 
از  حمایت  و  اســتــان  معدنی  و 

صنایع کوچک انجام می گیرد.
صنعتی  ناحیه  و  شهرک   50
خــراســان  ــان  ــت اس در  مــصــوب 
این  از  کــه  دارد  ــود  وج ــوی  رض
تعداد ۲۹ واحد شهرک صنعتی 
صنعتی  نــاحــیــه  واحـــد   ۲1 و 
است. از مجموع این تعداد ۲6 
ناحیه   14 و  صنعتی  شهرک 
واگــذاری  و  بوده  فعال  صنعتی 
انــجــام  حـــال  در  آن  در  زمــیــن 

است.

 واگذاری کارگاه ها در شهرکهای صنعتی
تقاضامحور خراسان رضوی استیجاری می شود

بهرامی زاده اضافه کرد: »
ایجاد شهرک تخصصی 

سنگهای قیمتی و نیمه  
قیمتی در مشهد با توجه 
به ظرفیتهای باالی ذخایر 
معدنی و مهارتهای تراش 

سنگ و فعالیت خوشه 
صنعتی طال و جواهر در 
مشهد نیز در حال انجام 

«است

اخبار
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اصنافی که دوز اول و دوم واکسن کرونا را تزریق نکرده اند، برخورد 
این  در  اما  کرده ایم  اجباری  نیز  را  سوم  دوز  تزریق  البته  می شود. 
و  تذکری  صورت  به   تنها  برخوردها  و  می شود  ارائه  فرصتی  خصوص 
باید به سامانه  بیان کرد: واحدهای صنفی  ارشادی است.   دلداری 
کد  و  کرده  ثبت  را  شده  درخواست  اطالعات  و  مراجعه  من«  »ایران 
زمینه  این  در  البته  کنند.  نصب  خود  واحدهای  در  را  دریافتی   QR
این  دریافت  برای  و  کرده اند  عمل  ضعیف  اصناف 

کد فرصت ۷۲ ساعته  به اصناف داده شده است.  

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ۷۰ 
درصد واحدهای صنفی در مشهد

واحدهای  با   1400 سال  ابتدای  از  افزود:  وی 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  که  صنفی  
نکرده اند، برخورد کرده ایم اما رعایت پروتکل های 
و  باشد  طرفه  دو  باید  جامعه  در  بهداشتی 
شهروندان نیز باید این پروتکل ها را رعایت کنند. 
مشهد  در  صنفی  واحدهای  درصد   ۷0 هم اکنون 

پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.  
اشاره  با  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
به پیش بینی سفر 10 میلیون زائر به مشهد بیان 
و  بوده  وابسته  زائر  به  مشهد  شهر  اقتصاد  کرد: 
تاکنون دو نوروز را به دلیل بیماری کرونا از دست 
واحدهای  برای  زیادی  اقتصادی  ضرر  که  دادیم 
امسال  امیدواریم  است.  داشته  همراه  به  صنفی 
زائرین  پذیرای  بتوانیم  و  شده  جبران  مساله  این 
باشیم اما باید اقداماتی برای زائران و مجاوران در 
این خصوص صورت گیرد. بر همین اساس طرح 
فاز  سه  در   1401 نوروز  برای  ویژه ای  نظارتی 
پیشگیری، مجاوران و زائران در نظر گرفته ایم که 

عمال از 15 دی ماه آغاز شده است.  

اجرای برنامه های نظارتی بسیار شدید در مشهد

مدیر بازرسی و نظارت بر »
اصناف مشهد با اشاره به 
پیش بینی سفر ۱۰ میلیون 

زائر به مشهد بیان کرد: 
اقتصاد شهر مشهد به 

زائر وابسته بوده و تاکنون 
دو نوروز را به دلیل بیماری 

کرونا از دست دادیم که 
ضرر اقتصادی زیادی برای 
واحدهای صنفی به همراه 

داشته است. امیدواریم 
امسال این مساله جبران 

شده و بتوانیم پذیرای زائرین 
«باشیم

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با اشاره به طرح نظارتی ویژه  
توجه  با  گفت:  زائران  و  مجاوران  پیشگیری،  فاز  سه  در  نوروز  برای 
قوی  و  شدید  بسیار  نظارتی  برنامه های  مشهد  در  زائران  حضور  به 

خواهد شد. 
نظارتی  اقدامات  خصوص  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  دلداری  امیر 
اظهار  مشهد  در  رمضان  ماه  و  نوروز  ایام  برای  اصناف  فعالیت  بر 

سه  پایه  بر  اصناف  بر  نظارتی  برنامه  کرد: 
تنظیم  نظارت  کرونایی،  نظارت های  موضوع 
تنظیم  نو  سال  مخصوص  نظارت های  و  بازار 
فعالیت  خصوص  در  حاضر  حال  در  است.  شده 
وجود  خاصی  محدودیت  و  ممنوعیت  اصناف 
سالن های  که  است  این  محدودیت  تنها  و  ندارد 
و  آبمیوه  فست فودی ها،  رستوران ها،  پذیرایی، 
درصد   30 با  باید  کافی شاپ ها  و  بستی فروشی 

ظرفیت خود فعالیت کنند.
وی افزود: در طرح هوشمند مدیریت کرونا که از 
اواسط آذر ماه ابالغ شده، مواردی همچون رعایت 
پروتکل های بهداشتی، تزریق دو دوز واکسن و... 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  صنوف  فعالیت  برای 
مشهد  شدن  قرمز  و  ششم  پیک  به  ورود  از  پس 
اجباری  تقریبا  اصناف  برای  نیز  سوم  دوز  تزریق 

شده است.  
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در رابطه با 
اقداماتی که اتاق اصناف مشهد در راستای مبارزه 
خصوص  این  در  کرد:  بیان  داده،  انجام  کرونا  با 
هماهنگی  با  واکسیناسیون  سیار  اتوبوس های 
مراکز بهداشت در مراکز خرید مستقر شد. در حال 
حاضر نیز با مراکز بهداشت هماهنگی هایی صورت 
تا اعضای آن در مجتمع های تجاری حضور  گرفته 
با  همچنین  کنند.  تزریق  را  سوم  دوز  و  کرده  پیدا 
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صدور  و  قیمت  درج  پیشگیری  فاز  در  داد:  ادامه  دلداری 
است.  شده  الزامی  صنفی  واحدهای  تمام  برای  صورت حساب 
ثامن  منطقه  در  پیشگیرانه  اقدامات  این  که  است  ماه  یک  حدود 
خوبی  نتایج  و  است  انجام  حال  در  رضوی  مطهر  حرم  اطراف  و 

خصوصا در منطقه ثامن به دست آورده ایم.  
وی اضافه کرد: از ۲0 بهمن ماه وارد فاز مجاوران و طرح نوروزی 
فروش  بر  نظارت ها  تشدید  زمینه  این  در  شده ایم.  مشهد  در 
کاالهای اساسی و همچنین بازار پوشاک، کیف و کفش،  فرش، 
خشکشویی و قالیشویی انجام شده و حتی به بخش لوازم خانگی 
ورود کرده ایم. برگزاری نمایشگاهی به وسعت ایران و افتتاح شش 
این  در  که  است  اقداماتی  جمله  از  کاال  مستقیم  عرضه  بازارچه 
این موضوع کار خواهیم  تا ۲5 اسفند ماه روی  و  انجام  خصوص 

کرد. ساعت کاری و تیم های نظارتی را نیز افزایش داده ایم.   
توجه  با  کرد:  تصریح  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
اجرا  قوی  بسیار  نظارتی  برنامه های  مشهد  در  زائران  حضور  به 
می شود  آغاز  اسفند   ۲5 از  زائران  فاز  راستا  این  در  شد.  خواهد 
ایجاد  حرم  اطراف  در  ویژه  بازرسی  پایگاه  چند  آن  براساس  که 
پایگاه های نظارتی در اطراف حرم در  این  از  خواهیم کرد.  یکی 
تا سه پایگاه موقت  تمام طول سال فعال است. برنامه ریزی شده 
نظارتی نیز در اطراف حرم راه اندازی شود. این پایگاه ها در فلکه 
آب، طبرسی جنوبی، چهارراه شهدا و محدوده نواب واقع خواهد 
شد. این فاز تا 15 فروردین ادامه داشته و بالفاصله پس از پایان 
تعطیالت نوروز طرح ضیافت برای ماه مبارک رمضان و نظارت بر 

کاالهای مصرفی ماه رمضان را در دستور کار داریم.
دلداری با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر در خصوص 
هیچ کاالیی کمبودی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: احتمال دارد 
نیز  رمضان  ماه  در  کاال  مستقیم  عرضه  بازارچه های  فعالیت  که 

ادامه پیدا کند.

صدور بیش از ۲۰۰۰ اخطار کتبی برای واحدهای صنفی 
در مشهد

وی در خصوص وضعیت نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
شکننده  کرونا  وضعیت  اینکه  به  توجه  با  گفت:  اصناف  توسط 
است، احتمال دارد وارد پیک دیگری شویم. بنابراین نظارت های 
بهداشتی را تشدید خواهیم کرد. با واحدهای صنفی  که خود و یا 
مراجعه کنندگان شان پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
برخورد شده و حتی االمکان این واحدها پلمب خواهد شد. از 15 
دی ماه تاکنون ۹5 گشت مشترک صورت گرفته که این گشت ها 
منجر به صدور 6500 تذکر شفاهی و ۲140 اخطار کتبی برای 

واحدهای صنفی در مشهد شده است.

تشکیل ۱۶۴۰ پرونده عدم درج قیمت برای اصناف در 
مشهد

تا  ماه  دی   ۲0 از  گفت:  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
کنون 1640 پرونده عدم درج قیمت و ۲55 پرونده عدم صدور 
صورت حساب برای واحدهای صنفی در مشهد تنظیم شده است.

و  میلیون  دو  قیمت  درج  عدم  پرونده  هر  ریالی  ارزش  افزود:  وی 
600 هزار ریال و هر پرونده عدم صدور صورت حساب دو میلیون 
دلیل  به   بازرسی  گزارش   180 بازرسی ها  روند  در  است.  ریال 
از  نیز  واحد  هفت  و  شده  تنظیم  صنفی  نظام  قوانین  رعایت  عدم 

15 دی ماه تا کنون به این دلیل پلمپ شده است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی اعالم کرد:

 راه اندازی 6 مرکز 
عرضه مستقیم کاال در مشهد 

تنظیم  ستاد  مصوبه  با  سالجاری  ماه  اسفند  در  کاال  مستقیم  عرضه  مرکز  شش 
مشهد  در  خانوار  سبد  اساسی  کاالهای  تأمین  راستای  در  مشهد  شهرستان  بازار 

راه اندازی شد. 
در همین زمینه مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی اظهار داشت: 
محوریت  با  برخوردار  کم  مناطق  در  غرفه   1۷۹ با  کاال  مستقیم  عرضه  مرکز  شش 
علی  الحجج  ثامن  حضرت  مجاورین  به  خدمت  ارائه  هدف  با  و  مشهد  اصناف  اتاق 
ابن موسی الرضا)ع( براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تأمین کاالهای اساسی 
سه  روز  در  بازار  در  عرضه  سطح  از  ارزانتر  و  کیفیت  با  کاالهای  ارائه  و  خانوار  سبد 
شنبه 10 اسفند ماه همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم )ص( با حضوراستاندار 

خراسان رضوی آغاز به فعالیت نمود.
امیر دلداری در ادامه افزود: در این 1۷۹ غرفه که به معتمدین اصناف واگذار شده 
انواع کاالها شامل موادغذایی، شیرینی و شکالت،  میوه و تره بار ،  آجیل و خشکبار،  

نبات و آبنبات،  پالستیک جات با تخفیف مورد نظر عرضه می گردد. 
وی یادآور شد: با مشارکت ادارات جهاد کشاورزی مشهد و پشتیبانی امور دام مشهد 
روزانه 600 کیلوگرم گوشت گرم گوساله، 35 تن مرغ منجمد بسته بندی، یک تن 
برنج، یک تن شکر، 10 تن روغن و 1.5 تن تخم مرغ با قیمت مصوب تنظیم بازار در 

این مراکز عرضه می  شود.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خاطرنشان کرد: اتاق اصناف مشهد با تشکیل 
سه کمیته اجرایی، قیمت گذاری و نظارت در روزهای پایانی سال جاری برای این 
و  کیفی  نظر  از  گذشته  سالهای  به  نظرنسبت  مورد  کاالهای  تا  نموده  تالش  مراکز 
گیری  چشم  تفاوتهای  کاال  مستقیم  عرضه  مراکز  در  غرفه ها  طراحی  حتی  و  کمی 

داشته باشد.
 گفتنی است این مراکز همه روزه تا هفتم فروردین ماه 1401 از ساعت 10 صبح 

لغایت ۲۲ شب آماده ارائه خدمات به زائرین و مجاورین هستند.

اخبار
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رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: 

 پنج شهرک صنفی در مرحله
اخذ استعالم ها و مجوزهای مربوطه است

ــورای  ــ ریـــیـــس دبــیــرخــانــه ش
بــخــش  و  ــت  ــ ــ دول ــوی  ــگ ــت ــف گ
خــصــوصــی خـــراســـان رضــوی 
صنفی-  شــهــرک  پــنــج  گــفــت: 
صنعتی در مشهد با پیش بینی 
 ۲00 و  یکهزار  گذاری  سرمایه 
اشتغالزایی  و  تومان  میلیارد 
مرحله  در  نفر  هزار  هفت  برای 
مجوزهای  و  استعالمها  ــذ  اخ
مربوطه است که در این ارتباط 

مشکالتی وجود دارد.
شهرکهای  ایجاد  بحث  ــزود:  اف لبافی  اکبر  علی 
از  یــکــی  خــصــوصــی  بــخــش  صنعتی   – صــنــفــی 
ــت کــه بــرای  ــای جــدیــد در کــشــور اس ــرده ــک روی
مشهد  بویژه  ــوی  رض خــراســان  در  بــار  نخستین 

دنبال می شود.
صنعتی  شــهــرکــهــای  شــرکــت  کـــرد:  ــیــان  ب وی 
بوده  صنعتی  شهرکهای  اصلی  متولیان  همواره 
زمین  ــذاری  واگ مشکالت  که  آنجا  از  هستند،  و 
نسبت  استان  ایــن  در  صنعتی  شهرکهای  بــرای 
مشکل  این  بویژه  است  بیشتر  دیگر  استانهای  به 
در  بنیان ها  دانش  برای  زمین  تامین  خصوص  در 
شهرکهای صنعتی اطراف مشهد از جمله توس و 

ماشین سازی وجود دارد.
واحدهای  استقرار  برای  زمین  داشت:  اظهار  وی 
پنج  شماره  صنعتی  شهرک  در  صنفی  و  صنعتی 
مشکالت  با  شهرک  این  اما  است  فراهم  مشهد 
رییس  می باشد.  مــواجــه  متعددی  زیرساختی 

گفتگوی  ــورای  ــ ش دبــیــرخــانــه 
خــصــوصــی  بــخــش  و  دولـــــت 
ــت:  ــف ــان رضــــــوی گ ــ ــراسـ ــ خـ
صنعتی   – صنفی  شهرکهای 
از  پس  که  است  جدیدی  اقدام 
ایجاد  مربوطه  مجوزهای  اخذ 
آن  اصلی  متولیان  مــی شــودو 
اتاق  در  مربوطه  اتحادیه های 
هم  هستند،  مشهد  ــاف  ــن اص
پنج  ــاد  ــج ای از  صحبت  ایــنــک 
بینی  پیش  بــا  صنفی  شهرک 
و  تومان  میلیارد   ۲00 و  یکهزار  گــذاری  سرمایه 

اشتغالزایی برای هفت هزار نفر مطرح است.
خصوص  در  مربوطه  صنفهای  ــرد:  ک بیان  وی 
مزبور  صنفی   – صنعتی  شهرکهای  راه انـــدازی 
کرده اند  اعالم  و  داده  انجام  را  خوبی  پیگیریهای 
که به منابع جدید بانکی نیاز ندارند و خود قادر به 

تامین منابع مالی مورد نظر هستند.
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  دبیرخانه  رییس 
خصوصی خراسان رضوی گفت: پیشرفت اجرایی 
 30 تا   10 مزبور  صنعتی   – صنفی  شهرکهای 
عملیات  تــداوم  بــرای  آنها  اغلب  اما  است  درصــد 
اجرایی درگیر اخذ استعالمها و مجوزهای الزم از 

دستگاه های اجرایی مربوطه هستند.
از  زمین  دریافت  بــرای  مجوز  اخذ  ــزود:  اف لبافی 
سازمانهایی نظیر سازمان جهاد کشاورزی، اداره 
سازمانهای  برخی  و  زیست  محیط  حفاظت  کل 
شهرکهای  شهرکهای  راه انــدازی  منظور  به  دیگر 

است  همراه  مشکالتی  با  مزبور  صنفی   – صنعتی 
تعیین  و  محیطی  زیست  حوزه های  در  عمدتا  که 
مسیرهای  که  اســت  مربوطه  زمینهای  تکلیف 

متفاوتی طی کرده است.
گفتگوی  ــورای  ش دبیرخانه  ــت:  داش اظهار  وی 
این  در  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و  دولت 
خصوص چندین مرتبه جلساتی را تشکیل داده و 
مقرر شده است که دستگاه های اجرایی این موارد 

را تعیین تکلیف کنند.
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  دبیرخانه  رییس 
حال  ایــن  بــا  گفت:  ــوی  رض خــراســان  خصوصی 
و  صنعتی  صنفی-  شهرکهای  ایــن  ــدازی  ــ راه ان
تسهیل در روند موجود نیاز به عزم جدی استانی 
استان  هم  ارتباط  این  در  که  دارد  حاکمیتی  و 
استفاده  آنها  از  می تواند  و  دارد  را  الزم  اختیارات 
آن  در  گذاری  سرمایه  قصد  که  افــرادی  هم  کند؛ 

شهرکها را دارند، افراد توانمندی هستند.
شهرکهای  ایــن  راه انـــــدازی  ــا  ب ــزود:  ــ اف لبافی 
مختلف  رسته های  در  صنوف  ســرریــز  صنفی، 
سازان،  جعبه  فرش،  حبوبات،  و  خشکبار  و  آجیل 
پالستیک، پروفیل به این شهرکها انتقال یافته و در 
آنجا مستقر می شوند، در صورتی که دستگاه های 
اداره کل حفاظت محیط زیست  از جمله  اجرایی 
بیشتری  همکاری  و  مساعدت  مجوزها  صدور  در 
داشته باشند و موضوعات مربوط به زیرساختهای 
این شرکها که مربوط به شرکتهای خدمات رسان 
است، حل شود، هیچ مانعی برای راه اندازی آنها 

نمی ماند.

اخبار
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شیرینی عید در مشهد کیلویی حداقل ۴۰ هزار تومان
شیرینی  ساز،  شیرینی  صنف  اتحادیه  رییس 
فروش و کافه قنادی با اشاره به کسادی بازار عید 
شیرینی  کیلوگرم  هر  گفت:  شهر  این  در  نوروز 
توان  مردم  عمده  و  است  تومان  هزار   40 حداقل 

خرید را برای شیرینی ندارند.
افزود:  ما  خبرنگار  به  باره  این  در  فرزانی  محمد 
مانند  مشهد  در  سال  آخر  شیرینی  بازار  اگر 
به  از پنج روز قبل مانده  باید  سالهای گذشته بود 
قنادی های  مقابل  خریداران  از  صفی  نوروز،  عید 
با  کرد:  بیان  وی  می شد.  تشکیل  مشهد  معروف 
شده  آغاز  نوروز  عید  تا  معکوس  شمارش  اینکه 
بسر  رکود  در  همچنان  بازار  ها،  شیرینی  گرانی  دلیل  به  اما  است 
شیرینی  صنف  اتحادیه  رییس  نیست.  آن  رونق  به  امیدی  و  می برد 
سازان مشهد گفت: با روغن کیلویی 800 هزار تومان، آرد کیلویی 
اصلی  اقالم  سایر  و  تومان  هزار   ۲1 کیلویی  شکر  تومان،  هزار   1۲
گران برای تهیه کیک و شیرینی، قیمت تمام شده این ماده مصرفی 

افزایش می یابد و مردم توان خرید ندارند.
سازمان  و  اصناف  اتاق  و  شهرداری  همت  با  داشت:  اظهار  فرزانی 
مستقیم  عرضه  نمایشگاه  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
نیز  سازان  شیرینی  و  شده  برپا  شهر  این  از  نقطه  هفت  در  کاال 
حال  رفاه  برای  و  گرفته اند  اختیار  در  نمایشگاه  این  در  غرفه هایی 
مردم کم بضاعت، هر کیلو شیرینی را به قیمت تمام شده آن عرضه 
می کنند. وی اضافه کرد: به همکاران شیرینی ساز در شهر مشهد 
و  العاده  فوق  فروش  به  تمایل  که  صنفی  هر  که  است  شده  اعالم 

طرح  در  می تواند  دارد،  مردم  به  پایین تر  قیمت  به  شیرینی  عرضه 
عرضه  برای  ایران"  وسعت  به  "نمایشگاهی  بر  مبنی  اصناف  اتاق 
شیرینی با قیمت مناسب اقدام کند اما هنوز استقبالی از سوی این 
صنف انجام نگرفته است. وی نسبت به افزایش قیمتهای کاالهای 
اساسی در سال آتی اظهار نگرانی کرد و گفت: مدتی قبل شکر در 
به اندازه کافی در اختیار شیرینی سازان قرار  و  بود  بازار مشهد کم 
نمی گرفت اما با همت سازمان جهاد کشاورزی استان، اخیرا یکهزار 
و 450 تن شکر به این صنف اختصاص یافته اما مصرف شکر قنادان 

بیش از این است.
رییس اتحادیه صنف شیرینی سازان مشهد با اشاره به کمبود روغن 
شرکتهای  داشت:  اظهار  بازار  در  قنادی  ویژه  نباتی  روغن  و  مایع 
بر  موضوع  این  و  نمی کنند  توزیع  را  روغن  کافی  به اندازه  پخش 
نزدیک  اینکه ماه رمضان  بویژه  تاثیر گذاشته است،  قنادان  فعالیت 
است و قنادان روغن کافی برای درست کردن زولبیا و بامیه ندارند.

فرزانی سخن اخیر یکی از مسووالن کشوری را مبنی بر اینکه "دپو 
و صادر کردن روغن توسط اتحادیه قنادان عامل کمبود آن است" به 
شدت تکذیب کرد و گفت: در حالی که روغن به صورت قطره چکانی 
امکان  چطور  می یابد  اختصاص  قنادان  به  پخش  شرکتهای  توسط 
یکی  را  مشهد  قنادان  صنف  وی  دارد.  وجود  آن  صادرکردن  و  دپو 
بیشترین  نفر  هزار   1۲ گرفتن  خدمت  به  با  که  کرد  ذکر  صنوفی  از 

اشتغال را در بین سایر صنوف این شهر ایجاد کرده است.
صنفی  واحدهای  تعداد  گفت:  مشهد  قنادان  صنف  اتحادیه  رییس 
مجوزدار این صنف 8۲0 مورد است که 1۷0 مورد از آنها در شرف 

دریافت پروانه کسب هستند.

بازار در نوروز
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 مردم میوه ها را 
دانه ای می خرند

ریــــیــــس اتــــحــــادیــــه صــنــف 
قیمت  گفت:  مشهد  بارفروشان 
باالی میوه باعث شده است که 
دانه ای  صورت  به  را  میوه  مردم 
از  نشان  این  و  کنند  خریداری 
کاهش قدرت خرید مردم برای 

میوه های نوروزی است.
خبرنگار  به  برجی  ساکن  حیدر 
به  نوروز  آستانه  افزود:در  ما 
اصناف  ها،  میوه  گرانی  دلیل 
در  العاده  فوق  فروش های  از 

شب  میوه  خرید  توان  مردم  تا  می کنند  استقبال  مختلف  قالبهای 
سال  پایانی  روزهای  در  داشت:  اظهار  وی  باشند.  داشته  را  عید 
در  میوه ها  بیشتر  ندارد،  جوشی  و  جنب  و  است  راکد  بازار  هنوز 
در  را  آنها  ناگزیرند  و  می ماند  فروشندگان  دست  روی  بار  میدان 
اشاره  با  وی  برسانند.  فروش  به  تری  پایین  قیمت  با  بعد  روزهای 
روزهای  این  از  پیش  گفت:  گذشته  سالهای  در  میوه  بازار  رونق  به 
مشهد،  میوه  میادین  از  زیادی  کامیونهای  می رسید،  که  سال  آخر 
کشورهای  به  حتی  و  مشهد  اطراف  شهرستانهای  به  و  می زدند  بار 
این  از  اما امسال خبری  ارسال می کردند  و ترکمنستان  افغانستان 
موضوع نیست.  ساکن دلیل دیگر کاهش خرید میوه توسط مردم را 
عرضه میوه های تنظیم بازاری در شهر دانست و گفت: مردم منتظر 
کنند  خریداری  کمتر  قیمت  با  بازار  تنظیم  طرح  میوه  که  می مانند 
افزود:  لذا میوه های معمولی روی دست فروشندگان می ماند. وی 
دولت میوه را به قیمت واقعی آن خریداری کرده و با استفاده از یارانه 
دولتی، از طریق سازمان تعاون روستایی در قالب طرح تنظیم بازار 
با قیمت کمتر عرضه می کند، این موضوع باعث می شود که میوه ها 

را روی دست سایر فروشندگان بماند و بازار عید نوروز کساد شود.
جای  به  دولت  اگر  گفت:  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رییس 
از  بخشی  که  بخواهد  اصناف  از  بازار  تنظیم  طرح  میوه  توزیع 
عرضه  نمایشگاه های  یا  بازارها  دوشنبه  قالب  در  را  خود  میوه های 
از  اصناف  کنند،  عرضه  بضاعت  کم  مردم  حال  رفاه  برای  مستقیم 
کمتر  قیمت  با  میوه  فروش  برای  و  می کنند  استقبال  موضوع  این 
کننده  تعیین  باید  تقاضا  و  عرضه  داشت:  اظهار  وی  دارند.  آمادگی 
نرخ در بازار باشد، همان طور که در شب یلدا زمانی که تقاضا برای 
در  اما  می گیرند  مناسب  قیمت  به  را  آن  مردم  می شود،  زیاد  میوه 
بازار نه سودی برای اصناف و  هنگام عید، عرضه میوه طرح تنظیم 
نه منفعتی برای مردم دارد. رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد 
درباره قیمت میوه های پرتقاضا در ایام عید از جمله پرتقال و سیب 
گفت: نرخ هر کیلو پرتقال تامسون هشت تا 1۲ هزار تومان است که 
نوع مرغوب آن )پرتقال والنسیا( تا 3۲ هزار تومان می رسد. ساکن، 
قیمت هر کیلو سیب زرد را هفت تا هشت هزار تومان و نوع مرغوب 
بخش  کرد:  بیان  و  ذکر  تومان  هزار   1۷ تا   15 را  آن  استثنایی  و 
زیادی از میوه های پرمصرف ایام نوروز هنوز جذب بازار نشده و در 

سردخانه ها و انبارها مانده است.

بازار کفش مشهد در انتظار 
استقبال نوروزی مردم

کفاشان  صنف  اتحادیه  رییس 
از  مردم  هنوز  گفت:  مشهد 
این  در  کفش  نوروزی  خرید 
شهر استقبال نکرده و بازار این 
کاال رونق خود را نگرفته است، 
آمدن  انتظار  در  فروشندگان 
نوروز و ورود زائران به این شهر 
گذشته  رونق  بازار  تا  هستند 
محمد  آورد.  بدست  را  خود 
افزود:  ما  خبرنگار  به  محمدی 
مشهد  در  کفش  قیمت  امسال 

در مقایسه با سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است که از رشد 
قیمتی مواد اولیه آن بویژه چرم نشات می گیرد.

وی بـا بیـان اینکـه ۷0 عامـل در قیمت تمام شـده کفش بـرای فروش 
تاثیـر دارد، گفـت: ایـن عوامـل شـامل مـواد اولیـه، دسـتمزد کارگـر و 
نـرخ خدمـات بوده و رشـد قیمتـی همه ایـن عوامل در مجمـوع قیمت 
تمـام شـده کفـش را افزایـش داده اسـت. محمـدی اظهـار داشـت: از 
مجمـوع مـواد اولیـه تولیـدی کفـش، 50 درصـد داخلـی و 40 درصد 
وارداتـی اسـت کـه طـی یـک سـال اخیـر عمـده ایـن مـواد بویـژه چـرم 
نوسـان قیمتـی زیـادی داشـته اسـت، دلیـل عمـده آن افزایـش قیمت 
دالر بـوده کـه نرخهـای مـواد اولیـه تولید کفـش را افزایـش داده اما با 
کاهـش نـرخ دالر، قیمـت مـواد اولیـه ثابـت مانـده و کاهشـی نداشـته 
اسـت. رییـس اتحادیه صنف کفاشـان مشـهد گفـت: با توجه بـه اینکه 
فـروش  بـه  امسـال  نمایشـگاه  در  مشـهد  کفاشـان  تولیـدات  عمـده 
رسـید، کفشـهای عرضـه شـده در بـازار نـوروزی تولیدات جدیـد بوده 

و بـا قیمـت روز بـازار عرضه شـده اسـت.
مردم  اغلب  مالی  بضاعت  نوروز  عید  آستانه  در  کرد:  اضافه  وی 
جوابگوی خرید کفش نیست لذا خرید و فروش کمتری انجام می شود، 
با این حال در طرح "نمایشگاهی به وسعت ایران" اتاق اصناف، برخی 
از واحدهای صنفی نسبت به نصب بنرهای متحدالشکل برای فروش 
فوق العاده اقدام کرده و کفش های خود را پایین تر از نرخ بازار عرضه 
محمدی  یابد.  افزایش  آنها  تعداد  نوروز  تا  است  امید  که  می کنند 
کرد  اشاره  مشهد  در  کفش  تولیدی  بخش  قابلیت های  به  همچنین 
درصد  تا ۷0  می شود، 60  عرضه  بازار  در  که  کفش هایی  از  گفت:  و 
مربوط به تولیدات مشهد و باقی آنها مربوط به تولیدات شهرهای دیگر 
از جمله تهران و تبریز است. وی با اشاره به صادرات کفش مشهد به 
صادراتی  مطلوب  بازار  و  افغانستان  و  عراق  ترکمنستان،  کشورهای 
آن در کشورهای همسایه گفت: هم اینک چندین برند بویژه در حوزه 
کفش های چرمین در مشهد فعالیت دارند و اتحادیه کفاشان به شدت 
روی برندسازی کفش تمرکز کرده تا بتواند بازارهای صادراتی خود را 
حفظ کند. رییس اتحادیه صنف کفاشان مشهد به راه اندازی شهرک 
ویژه تولیدات این صنف تاکید و بیان کرد: راه اندازی شهرک تخصصی 
درآمدزایی  و  اشتغالزایی  ارزآوری،  به  منجر  تولیدی  رسته  این  برای 
مطلوب برای صاحبان تولید می شود.  ۲ هزار و 400 واحد صنفی از 

اتحادیه صنف کفاشان مشهد پروانه کسب دارند.

بازار در نوروز
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بازار راکد پوشاک 
نوروزی در مشهد

صنف  اتحادیه  رییس 
مشهد  پوشاک  فروشندگان 
گفت: با وجود اینکه بخش قابل 
توجهی از صنوف زیر پوشش این 
العاده  فوق  فروش  در  اتحادیه 
اما  کرده اند  شرکت  نوروزی 
هنوز خرید زیادی در بازار انجام 
حاکم  آن  بر  رکود  و  نمی شود 
خبرنگار  به  مفیدی  جواد  است. 
حال  به  تا  افزود:  باره  این  در  ما 
بازار  در  سنگینی  رکود  چنین 
پوشاک مشهد آن هم در آستانه 

عید نوروز سابقه نداشته که دلیل اصلی آن هم قیمت باالی پوشاک و 
قدرت اندک مردم برای خرید است. وی بیان کرد: طرح "نمایشگاهی 
به وسعت ایران" توسط اتاق اصناف در مشهد به اجرا گذاشته و حدود 
با  و  شده اند  طرح  این  مجری  پوشاک  فروشنده  صنفی  واحد   ۹50
با  را  خود  اجناس  العاده"  فوق  "فروش  الشکل  متحد  بنرهای  نصب 
15 تا ۲0 درصد تخفیف کمتر از نرخ نرم بازار به فروش می رسانند. 
انواع  قیمت  گفت:  مشهد  پوشاک  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
پوشاک نسبت به سال گذشته در این شهر دو برابر شده که ناشی از 
افزایش قیمت تمام شده تولید است، در کنار این هزینه های جانبی 
اصناف نیز افزایش زیادی یافته و دخل و خرج آنها به هیچ وجه با هم 
همخوانی ندارد.  مفیدی اظهار داشت: در شرایطی که قیمت پوشاک 
تولید داخلی افزایش یافته و بضاعت مردم برای خرید آن سیر نزولی 
پیدا  بازار مزیت  داشته است، قاچاق پوشاک خارجی و عرضه آن در 

کرده و این زنگ خطری برای تولید داخلی است.
هزینه های  حداقل  که  بیاندیشند  تدبیری  خواست  مسئوالن  از  وی 
تولید  اولیه  مواد  قیمت  یا  یابد  کاهش  مالیات  مانند  اصناف  جانبی 

کمتر شود تا بتوان قیمت پوشاک را در بازار کنترل کرد.
واحدهای  شمار  مشهد  پوشاک  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 

صنفی دارای مجوز از این اتحادیه را 10 هزار واحد ذکر کرد.

قالی تکانی گران 
نوروزی در مشهد

فرش  صنف  اتحادیه  رییس 
و مواد مصرفی مشهد  دستباف 
قالی شویی  خدمات  نرخ  گفت: 
با  همزمان  شهر  این  در 
فرارسیدن ایام خانه تکانی های 
 40 حدود  نوروز  عید  ویژه 

درصد افزایش یافته است.
به  باره  این  در  مخملی  هادی 
نرخ  تغییر  افزود:  ما  خبرنگار 
مشهد  در  قالی شویی  خدمات 
هزینه های  افزایش  به  توجه  با 
شوینده  مواد  نرخ  و  جانبی 

تایید  به  که  است  قانونی  کامال  نرخ  این  و  است  ناپذیر  اجتناب 
کمیسیون نظارت مشهد نیز رسیده است.

اولیه  مواد  قیمت های  تاکنون  گذشته  سال  از  کرد:  تصریح  وی 
کارگر  حقوق  کرایه ها،  مانند  جانبی  هزینه های  قالی شویی،  صنف 
با صنف قالی شویی رشد قابل  و نرخ تمام کاالهای مصرفی مرتبط 
رییس  است.  داشته  مالحظه ای 
مواد  و  دستباف  فرش  صنف  اتحادیه 
مصرفی مشهد گفت: به دنبال افزایش 
چندین  شویی  قالی  هزینه های  نرخ 
ماه پیگیر تهیه نرخ نامه جدید برای این 
صنف بودیم که در نهایت با مصوبه ۲0 
مشهد،  نظارت  کمیسیون  ماه  بهمن 
قالی شویی ها  همه  به  جدید  نرخنامه 

ابالغ شد.
تقاضای  البته  کرد:  اضافه  مخملی 
نرخ  افزایش  برای  قالی شویی  صنف 
هزینه ها،  افزایش  به  توجه  با  خدمات 
کمیته  که  بود  درصد   40 از  بیشتر 
نمایندگان  از  متشکل  نرخ گذاری 
از  حمایت  انجمن  صمت،  سازمان 
برای  اتحادیه  که  نرخی  اصناف،  اتاق  و  کنندگان  مصرف  حقوق 
بازار  واقعیت های  با  را  است  کرده  ارایه  شویی ها  قالی  نرخ  افزایش 
تطبیق داده و با افزایش 3۹.5 درصدی آن موافقت کرده که مورد 

تایید کمیسیون نظارت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: هیچ اقدام خودسرانه ای در افزایش قیمت خدمات 
قالی شویی ها انجام نگرفته است، این در حالی است که اتحادیه نیز 
چشمگیر  افزایش  به  توجه  با  اما  نداشت  قیمت  افزایش  به  تمایلی 
به  ناگزیر  قالی شویی  صنف  مرتبط،  هزینه های  و  اولیه  مواد  قیمت 
افزایش نرخ خدمات خود شد و بدین منظور انطباق الزم بین نرخها در 
بازار، حقوق مصرف کننده و نرخ قانونی خدمات انجام گرفته است.
به  مشهد  مصرفی  مواد  و  دستباف  فرش  صنف  اتحادیه  رییس 
شهروندان توصیه کرد که به آگهی های قالی شویی بویژه در فضای 
مجازی اعتماد نکنند و قبل از دادن هر سفارشی، اعتبار آن واحد را 

از اتحادیه یا اتاق اصناف این شهر استعالم کنند.

تقاضای صنف »
قالی شویی برای 

افزایش نرخ 
خدمات با توجه به 
افزایش هزینه ها، 
بیشتر از ۴۰ درصد 

«بود

بازار در نوروز
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پای صحبت یک صافکار کارآفرین

 از کودکی تاکنون آنچه به یاد دارم
تالش و کوشش مستمر بوده است

سارا محتشم

دستاوردهای  ازبزرگ ترین  یکی  سازی  خودرو  صنعت 
کرده  هموارتر  انسان  برای  را  راه  که  است  بشر  علمی 
ومعتبر  مختلف  شرکت های  باوجود  امروزه  است، 
خودرو سازی در جهان،  تولید انبوه انواع خودرو های 
متنوع روز دنیاو تقاضای باال از سوی مشتریان، نیازمند 
خدمات پس از فروش و تعمیر خودروها در مکان های 
صنعتی یا کارگاه های معتبر هستیم، صافکاری ونقاشی از 
بخش های مهم در یک تعمیرگاه خودرو است که خدمات 
متنوع زیادی برای خودرو های تصادفی یا آسیب دیده به 
بدنه ارائه می دهد،  اینک گفتگویی صمیمانه با یکی از 
صافکاران کارآفرین، پرتالش و نمونه شهرمان داریم که 

به سمع ونظر شما عزیزان می رسانیم.

گفتگوی صنفی

در ابتدا خودتان را معرفی کنید وچگونگی ورود به این حیطه     ●
کاری را برای مخاطبان ما توضیح دهید؟

در  8سالگی  تا  هستم،  مشهد  مقدس  شهر  متولد  نادری،  رضا  من 
روستازندگی می کردم و در آنجا درس می خواندم،تا اینکه با خانواده 
به مشهد آمدیم ودر منطقه جاده قدیم مستقر شدیم،  پدرم نظامی 
به  جبهه  در  زمان  درآن  عراق  و  ایران  نابرابر  جنگ  به  توجه  وبا  بود 
مناسبی  مالی  وضعیت  و  بودیم  برادر  و  خواهر  شش  ما  می برد،  سر 
نداشتیم،آن زمان تصمیم گرفتم در کنار تحصیل، کار کنم تا حداقل 
متقبل  را  من  ی  ومدرسه  درس  هزینه های  نباشد  مجبور  پدرم 
راهنمایی  سوم  می رفتم،تا  سرکار  به  را  تابستان ها  بنابراین  شود، 
درس خواندم و به دلیل مشکالت متعدد وارد بازار کار شده مدتی 
دیگر  با  عید  شبهای  خیاطی  کارگاه  در  شدم،  مشغول  خیاطی  در 
کنیم،  آماده  بموقع  را  سفارشات  تا  می کردیم  کار  صبح  تا  کارگران 
خیاطی شغلی مقطعی بود، بعد از عید کار به خوبی پیش نمی رفت 
و بازارکار و درآمد اصال خوب نبود تا اینکه با توجه به عالقه ام وارد 
در  زمان  آن  که  نیا  علی  آقای  کنار  ودر  شدم  ماشین  صافکاری  کار 
ابوطالب مشهد کار می کرد، مشغول به کارشدم، پس از مدتی موعد 
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یا  فرصت  اگر  داد  اجازه  من  به  استادم  و  آمد  پیش  سربازی  خدمت 
مرخصی داشتم، همان چند ساعت را در مغازه ی او مشغول به کار 
شوم، از قضا خدمت را در شهر مشهد گذراندم و کار برایم راحت تر 
اینکه  تا  می رفتم،  سرکار  به  سربازی  خدمت  از  ظهر ها  بعداز  شد، 
اواخر خدمت ازدواج کردم، برای گذران زندگی شبها در شب بازار 
بودم،  مشغول  صافکاری  در  را  وصبح ها  می کردم  کار  حرم  اطراف 
ماشین  چند  سپرد،  من  به  را  ومغازه  رفت  مکه  به  کارفرما  اینکه  تا 
اتمام  به  را  کارشان  ودقیق  تمیز  بسیار  ومن  آوردند  صافکاری  برای 
رساندم، بعد از برگشتن استادکارم از سفر، اوبسیار متعجب شد که 
چگونه توانسته بودم از پس کار به خوبی برآیم و مشتریان را راضی 
نگه دارم وچون تالش مرا دید 15 درصد از کل کار مغازه را به من 
آموختم،  را  فراوانی  وتجربه های  زیاد  چیزهای  همانجا  و  داد  اجرت 
بازار  شب  کار  بود،  شده  جدی  برایم  صافکاری  دیگر  که   86 سال 
مشغول  صافکاری  ی  مغازه  در  فقط   ۹۷ سال  تا  و  گذاشتم  کنار  را 
شدم، در این زمان تصمیم گرفتم دوره های صنعتی وپیشرفته ی کار 
صافکاری پی دی آر را یاد بگیرم، در واقع پی دی آر صنعت صافکاری 
با سرعت ودقت باالتر و همچنین استفاده از دستگاه های پیشرفته تر 
از کار سنتی ودستی است،کم کم  برای خودم کار کردم، مغازه ای 
هایم  تجربه  که  مدتی  از  بعد  شدم،  کار  به  مشغول  همانجا  و  گرفتم 
سهولت  برای  دستگاه هایی  خودم  کردم،  بیشتر  صنعت  این  در  را 
با نمونه های خارجی مطابقت می کند وکیفیت  بهترکار ساختم که 
باالیی دارد، مشتریان زیادی هم از نقاط مختلف ایران برای دریافت 
این دستگاهها داریم، حتی از اربیل عراق،  که به علت قیمت مناسب 
و کیفیت مطلوب به ما مراجعه می کنند، در کنار این کار مدت 3سال 
است که آموزشگاه هم دایر کرده ایم و در آنجا دوره های پیشرفته ی 
تالشم  تمام  من  می دهیم،  آموزش  مدرن  شیوه های  با  را  صافکاری 
عرضه ی محصوالت و دستگاه های مخصوص این کار به افراد شاغل 
در صافکاری است که بدون واسطه و با قیمت مناسب در اختیارشان 

قرار بگیرد.
چند     ● به  وصافکاری  دارید  اتومبیل  صافکاری  از  تعریفی  چه 

صورت انجام می شود؟
صافکاری ماشین، یک مهارت مهم است که فرورفتگی های ایجاد شده 
روی بدنه خودرو را که در اثر فشار، ضربه وتصادفات ایجاد می شود، 
تعمیر داده به طوری که اثری از آن بر روی بدنه ی خودرو باقی نمی ماند.

حرارت  از  پس  که  است  شده  ساخته  فلز  الیه  چند  از  اتومبیل  بدنه 
دهی در دمای باال به شکل اتومبیل در آمده اند. این بدنه های فلزی 
به گونه ای طراحی شده اند که افراد معمولی قادر به رفع خراش ها،  
فرورفتگی ها،  قرشدگی ها و حتی آسیب های رنگی بدنه نیستند و 
الزم است به یک صافکار با تجربه و ماهر مراجعه شود تا با استفاده از 
ابزارهای مخصوص مانند چکش و دستگاه مکنده، قرشدگی و فرو 

رفتگی یا برآمدگی را به حالت اول برگرداند.
با انجام همین مرحله ترمیم می شود و صافکار  برخی صدمات تنها 
پس از رفع پستی و بلندی ایجاد شده در بدنه به سراغ پولیش کاری 

می رود و با ایجاد یکدستی در بدنه کار صافکاری تمام می شود.
 صافکاری به دو شکل با رنگ و بدون رنگ انجام می شود. صافکاری 
محکمی  ضربه  خودرو  بدنه  که  است  نیاز  مورد  حالتی  در  رنگ  با 

خورده و دچار آسیب جدی شده باشد.
درصافکاری بی رنگ، هدف صافکار صاف کردن سطح فرو رفته یا 
برآمده در بدنه خودرو است.که این کار با استفاده از چکش کاری و 
استفاده از دستگاه پمپ باد یا همان دستگاه مکش انجام می شود. 
می آورد  وجود  به  بدنه  رنگ  در  را  موج هایی  عملیات ها  این  انجام 

اما در  ببرد.  از بین  را  این موج ها  که یک صافکار حرفه ای می تواند 
و  رنگ  از  بستری  ایجاد  با  که  است  الزم  صافکار  رنگ  با  صافکاری 

پولیش بر روی بدنه خودرو، آسیب های وارده را ترمیم کند. 
ما     ● مخاطبان  برای  توضیحاتی  نوین  و  سنتی  صافکاری  مورد  در 

استفاده  مورد  بیشتر  یک  کدام  حاضر  حال  در  فرمائید؟  ارائه 
قرار می گیرد؟

نقاط  دارای  خودرو   نوین  صافکاری  به  نسبت  سنتی  صافکاری 
ضعفی است و تنها صافکار بسیار حرفه ای می تواند با استفاده از ابزار 
مناسب یک کار بی عیب و نقص را تحویل مشتری بدهد، صافکاری 
سنتی با استفاده از ابزار مشتی و قالب تنه هنوز در شهرستان ها و 
شهرهای بزرگ هم  استفاده می شود، اما نمی توان از این شیوه برای 

پس  کرد.  استفاده  وخارجی  لوکس  ماشین های 
نیازمند استفاده از شیوه ها وابزارهای  پیشرفته تر 
در امر صافکاری و نتیجه ی مطلوب تر هستیم که 
از صافکاری نوین بهره می بریم، صافکاری نوین به 

سه روش انجام می شود.

روش لیزری:
خودرو  نوین  صافکاری  روش های  جدید ترین  از 
روش  همان  یا  ایپتیک  روش  از  است،استفاده 
لیزر است،  تقریبا 10 سال است که از این روش 
که  است  این  آن،  مثبت  نکته  می شود.   استفاده 
بدون هیچ آسیبی به رنگ و فرم اصلی خودرو این 

فرآیند انجام می شود. 
در این روش با استفاده از دستگاه های مخصوص 
است  لیزر  قدرت  در  بندی  درجه  دارای  که 
صافکاری انجام شده و اشعه تابیده شده به نقطه 
مورد نظر باعث می شود که اتم ها و ساختار فلزی 
بدنه خودرو جنبش بیشتری داشته باشند. دقیقا 
با  صافکاری  دیگر  روش های  در  که  کاری  همان 
دستگاه  هر  یا  و  صنعتی  سشوار های  از  استفاده 

گرما ده دیگری انجام می شود.

روش ساکشن:
مکش  دستگاه  با  صافکاری  آن  به  که   ساکشن 

بدون  صافکاری  برای  لیزری   روش  مانند  روش  این  می گویند. 
نمی خواهند  که  لوکس  خودرو های  از  برخی  یا  و  دارد  کاربرد  رنگ 
با انجام صافکاری، قیمت ماشین کاهش یابد، بسیار مناسب است. 
زمان  مدت  در  که  است  هزینه  کم  روش  یک  ساکشن  با  صافکاری 
پیچیده ای   دستگاه های  از  روش  این  در  می شود.   انجام  کمتری  
با  استفاده می کنند که بسیار گران قیمت هستند و این دستگاه ها 
ایجاد یک خالء به بدنه خودرو چسبیده و می تواندتوسط دستگیره ای 
که در آن تعبیه شده است، تو رفتگی بدنه ی خودرو را بکشند. در این 
صورت فرورفتگی بدنه خودرو به جای اصلی بر گشته اما مانند روز 

اولش نمی شودو نیاز به دخالت صافکار و چکش دارد.

:PDR روش
با  که  است  رنگ  بدون  صافکاری  انگلیسی  کلمه  شده  مخفف 
آسیب  می توان  صورتی  در  اما  می شود  انجام  مختلفی  روش های 
باشد  ندیده  زیادی  آسیب  که  کرد  اصالح  را  خودرو  رنگ  دیدگی 

یعنی شکستگی رنگ نیز رخ نداده باشد.

صافکاری سنتی »
نسبت به 

صافکاری نوین 
خودرو  دارای 
نقاط ضعفی 
است و تنها 

صافکار بسیار 
حرفه ای می تواند 

با استفاده از ابزار 
مناسب یک کار 

بی عیب و نقص 
را تحویل مشتری 

«بدهد

گفتگوی صنفی
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ابزار مورد نیاز برای صافکاری نوین خودرو به روش PDR  یک میله با 
طول های مختلف است که در یک سر خود دسته ای برای گرفتن آن 
و در سوی دیگر دارای یک خم ۹0 درجه است، در انتهای زاویه ۹0 
کاربردی  میله  های  است،  ریز  ابزارهای  اتصال  برای  رزوه ای  درجه 
شناخته  نیز  صافکاری  اهرم  یا  چوموک  نام  به  صافکاری  نوع  این  در 
تیز،  نوک  سرگرد،  مختلف  شکل های  دارای   pdr میله های  می شود. 
قاشقی و. . می باشد. جنس میله های صافکاری فوالد هستند. انتخاب 

آن  مقاومت  خاطر  به  آلیاژ  این 
کار  حین  شکل  تغییر  عدم  و 

می باشد. 
امکان     ● صورت  در 

خصوص  در  توضیحاتی 
که  ابزار هایی  مهمترین 
مورد  صافکاری  صنعت  در 
را  می گیرند  قرار  استفاده 

عنوان بفرمایید؟
صافکاری  در  ابزار  از  استفاده 
است  متفاوت  وبارنگ  رنگ  بی 
اما در صافکاری بی رنگ بیشتر 
کش  و  صافکاری  میله های  از 
در  و  می شود،  استفاده  چسبی 
سنباده،  از  بارنگ  صافکاری 
جوش،  دستگاه  کش،  شاسی 
بیشتر  کن  خشک  و  رنگ  پمپ 

استفاده می کنند. 
کار     ● جویای  افراد  و  جوانان 

و یا حتی عالقمندان به این 
حرفه  یادگیری  برای  شغل 
کجا  به  باید  صافکاری  ی 

مراجعه نمایند؟
پی  در  کسی  هر  گذشته  در 
صافکاری  ی  حرفه  یادگیری 
بود،  اتومبیل  مکانیکی  کار  یا 
در  تجربی  صورت  به  بیشتر 
عنوان  به  خبره  شخصی  کنار 
کار  سنتی  شکل  به  و  استادکار 
را  فرا می گرفت وطی مدتی که 
می کرد،  وردستی  یا  شاگردی 
تمام جزئیات را از نزدیک لمس 

کرده و موارد ریز و درشت این حرفه را آموخته و تجربه کافی را در آن 
کارکسب می کرد، اما امروزه در کنار سبک سنتی اگرافراد به دنبال 
سازمان  بدهد،  واعتبار  ارزش  کارشان  به  که  هستند  معتبر  مدرک 
برگزاری  به  اقدام  که  است  سال  چندین  کشور،  حرفه ای  و  فنی 
دوره های  است.  نموده  صافکاری  فن  حرفه ای  آموزش  کالس های 
زیادی در سال تحت نظارت سازمان های مختلف برای آموزش این 
حرفه در کشور برگزار می شوند، که با شرکت در این دوره ها و کسب 
مهارت های مورد نیاز افراد می توانند برای فعالیت در این حرفه وارد 

بازار کار شوند.
این دوره ها عموما شامل توضیحاتی درباره نحوه جداسازی قطعات 
از خودرو، آموزش صافکاری قطعات مختلف خودرو و کار با ابزار های 

تخصصی این حرفه و همچنین رگالژ درهای خودرو است.

بانکی     ● تسهیالت  از  وکارخود  کسب  شرایط  بهبود  جهت  در  آیا 
استفاده نموده اید؟ 

یا  تسهیالت  حال  به  تا  خود  ی  حرفه  در  سالها  این  مدت  در  من 
از  ام.  ایستاده  خود  پای  روی  مدت  این  طی  و  نکرده ام  دریافت  وام 
برای  حتی  ام،  داده  ادامه  اینجا  به  تا  و  کرده  شروع  صفر  ی  نقطه 
هیچ   از  آنها  وتکثیر  تولید  و  مختلف  دستگاه های  وساخت  تجهیزات 
بلد  را  راهش  شاید  ام،  نکرده  دریافت  کمک  وموسسه ای  ارگان 
نبودم و یا دوندگی و مشکالتی که برسر راه گرفتن وام  است، مثل 
معرفی ضامن و اسناد و مدارک الزم را نداشتم که پیگیر باشم و خدا 
که  فراوانی  مشکالت  و  سختی ها  تمام  با  اینجا  به  تا  که  شاکرم  را 

داشته ام با توکل به خدا همیشه حرکت رو به جلو داشته ام.
ی     ● حرفه  به  مند  عالقه  افراد  و  جوانان  برای  توصیه ای  چه 

صافکاری دارید؟
بین تمام مشاغل مرتبط با خودرو؛ صافکاری شغل بسیار حساسی 
بوده و نیازمند تجربه ی بسیار زیادی است که استفاده از ابزار های 

درست و دقت ومهارت الزم  برای انجام این کار را می طلبد.
مهم ترین ویژگی که یک فرد صافکار باید داشته باشد دقت و ظرافت 
وجود  علت  به  ومکانیکی،   صافکاری  محیط  است،  کار  انجام  در 
یک  دستگاه ها  و  خودرو  فلزات  با  کار  به  مربوط  مختلف  صداهای 

مکان با آلودگی صوتی بسیار است.
که  نیستند  مناسب  دمای  و  نور  دارای  ها،  تعمیرگاه  اکثر  همچنین 
وجود  می کند،  ایجاد  کردن  کار  برای  نامطلوبی  امرشرایط  همین 
شرایط  از  دیگر  یکی  نیز  دستگاه ها  و  روغن  به  مربوط  آالینده های 
شغل  است.  صافکاری  کار  محدود  فضای  در  محیطی  نامناسب 
صافکاری به سواد آن چنانی نیاز ندارد،  ما هم هنرجویان بی سواد 
تحصیالت  لیسانس  فوق  درمقطع  حتی  که  داریم  باسواد  هم  و 
داشتن  است،  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  که  آنچه  داشته اند، 
و  حرفه  این  در  دقت  الزم،  مهارت  صحیح،  آموزش  کافی،  استعداد 
درآمد  ومنبع  شده  کار  بازار  وارد  بتواند  فرد  تا  است  فراوان  تالش 
فردی  وقتی   می کنم   پیشنهاد  نماید،  ایجاد  خود   برای  مناسبی 
و  موانع  شرایط،  ابتدا  است  بهتر  شود.  حرفه ای  وارد  دارد  تصمیم 
سختی ها ی آن را با توانایی ها و استعداد های خود بسنجد تا بتواند 

انتخاب درستی برای شغل آینده اش داشته باشد.

وسخن آخر...
 برای همکاران خود در حیطه ی صافکاری  و خوانندگان ما چه     ●

توصیه ای دارید؟ 
تـوکل بـه خـدا بزرگ تریـن  و مهم تریـن اصـل اساسـی زندگی هـر فرد 
اسـت، از یـاد خـدا در زندگـی خود غافل نشـوید،به یاد داشـته باشـید 
بـدون تـالش هیـچ کسـی بـه هیـچ جایـی نمی رسـد، مـن از کودکـی 
تـا بـه اینجـا هرچـه بـه یـاد دارم تـالش و کوشـش مسـتمر بـوده اسـت، 
همیشـه متکـی بـه خودتـان باشـید و مـرد عمـل باشـید، از نقطـه صفر 
شـروع کـردن باعث می شـود، محکم واسـتوار قـدم برداریـد و نیازمند 
بـا  و در برخـورد  باشـید  انسـانیت داشـته  نباشـید، همیشـه  دیگـران 
افـراد حتـی در کار خـود اصـل انسـانی را زیـر پـا نگذاریـد،  دوسـت 
عزیـزم! گاهـی بـرای رضـای خـدا کار کـردن جـای دوری نمـی رود، 
بدانیـد روزی همـان کار خیـر با برداشـتن سـنگی از جلوی راه کسـی 
بـه خودتـان برمـی گـردد، همیشـه در هـر کاری تنهـا سـود ومنفعـت 
خـود را در نظـر نگیریـد، تـا بـه آرامـش خاطـر و رضایـت از خود دسـت 
یابیـد، امیـدوارم بـرای همه ی ما خـدای بزرگ بهترین هـا را رقم بزند 

و همیشـه شـاد و امیـدوار باشـید.

گفتگوی صنفی

در گذشته هر کسی در پی »
یادگیری حرفه ی صافکاری 

یا کار مکانیکی اتومبیل بود، 
در کنار شخصی خبره کار را  
فرا می گرفت وطی مدتی که 
شاگردی یا وردستی می کرد، 

تمام جزئیات را از نزدیک 
لمس کرده و موارد ریز و 

درشت این حرفه را آموخته 
و تجربه کافی را در آن 

کارکسب می کرد، اما امروزه 
در کنار سبک سنتی اگر 

افراد به دنبال مدرک معتبر 
هستند که به کارشان ارزش 

واعتبار بدهد، سازمان فنی و 
حرفه ای کشور، چندین سال 

است که اقدام به برگزاری 
کالس های آموزش حرفه ای 

«فن صافکاری نموده است
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معرفی کتاب

هنر 
فروش کردن 

هرچقدر هم که فروشنده ای راستگو و پرشور باشید، لبخند دوستانه 
جالب  و  تاثیرگذار  مشتری  برای  شما  شخصیت  یا  باشید  داشته 
مجاب  را  مشتری  و  کنید  قطعی  را  خود  فروش  نتوانید  اگر  باشد. 
برای خریدن محصول خود کنید تالش شما هیچ نتیجه ای نخواهد 
داشت. کتاب هنر فروش کردن مهارتهای قابل یادگیری را به شکلی 
یک  به  فروش  فرآیند  تبدیل  برای  می تواند  فردی  هر  که  می آموزد 
را  کتاب  این  تریسی  برایان  کند،  استفاده  آن  از  همیشگی  پیروزی 
برای افرادی نگاشته است که می خواهند با فروش باال ارتقاء شغلی 
که  نکنید  فراموش  بسازند.  خود  برای  آمیزی  موفقیت  آینده ی  و 
»تمام مهارت های فروش یاد گرفتنی هستند و با تمرین و ممارست 
می توانید فروشنده ماهری شوید« و کتاب هنر فروش کردن همه ی 

این مهارت ها را در اختیار شما می گذارد.

درباره کتاب هنر فروش کردن:
 The Art of Closing انگلیسی  عنوان  با  کردن  فروش  هنر  کتاب 
بار در سال ۲00۹ منتشر  the Sale نوشته ی برایان تریسی اولین 
فروش  دنیای  در  سریعتر  و  بیش تر  درآمد  کسب  راه  کتاب  این  شد. 
باشند  موفق  حوزه  این  در  می خواهند  که  افرادی  به  را  حرفه ای 
می آموزد. هنر فروش کردن همان طور که از نامش پیداست کتابی 
است که این فرصت را در اختیار خوانندگان خود قرار می دهد تا به 
جایی برسند که فروش کردن هنر آن ها باشد و از این راه بتوانند به 

موفقیت های چشمگیر در کار و تجارت خود برسند.

کتاب هنر فروش کردن اثر برایان تریسی را نشر ذهن آویز با ترجمه ی 
»مهدی قراچه داغی« به فارسی برگردانده است و نسخه ی صوتی آن را 
انتشارات نوین کتاب گویا با صدای »نفیسه زاجکانی ها« در سال 13۹6 
در اختیار مخاطبان و عالقه مندان به کتاب های صوتی قرار داده است. 
کتاب هنر فروش کردن یکی از پر فروش ترین کتاب های روانشناسی 
کسب و کار در دنیاست که در ایران هم استقبال خوبی از آن شده است. 
در سال 13۹8 این کتاب برای بار دوازدهم تجدید چاپ شده است.
است  دقیقه   18 و  ساعت   6 کردن  فروش  هنر  صوتی  کتاب  زمان 
به طوری که مدیران کسب و کارها و افرادی که قصد دارند تجارت 
داشته  موفقیت آمیزی  نتیجه ی  و  سود  و  کنند  راه اندازی  تازه ای 
گوش  صرف  را  زمانی  مناسب  برنامه ریزی  یک  با  می توانند  باشند 

دادن به فایل های صوتی این کتاب کنند.

فهرست کتاب هنر فروش کردن
مقدمه: از میان برداشتن موانع موفقیت فروش

1- ایجاد شخصیت قدرتمند فروش
۲- روانشناسی قطعی کردن فروش

3- چگونه با اعتراضات و انتقادها روبرو شویم
4- موفقیت در قطعی کردن فروش 1
5- موفقیت در قطعی کردن فروش ۲

6- با دو برابر کردن بهره وری
۷- نتیجه
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کتاب هنر فروش کردن مناسب چه کسانی است
می دانند  خوب  آن ها  که  است  این  موفق  افراد  ویژگی های  از  یکی 
با یک  یاد گرفته اند در سریع ترین حالت ممکن  چطور چیزی را که 
افرادی  واقع  در  برسانند.  عمل  مرحله ی  به  صحیح  برنامه ریزی 
بفروشند  مرجوعی  بدون  را  خود  کاالی  و  محصول  می خواهند  که 
موفقیت  به  کنند  قطعی  را  محصول  آن  فروش  بتوانند  اصل  در  و 
هنر  کتاب  گفت  می توان  بنابراین  پیداکرده اند؛  دست  چشمگیری 
در  را  محصولی  دارند،  قصد  که  است  افرادی  برای  کردن  فروش 
اولین دیدار مشتری به او بفروشند و نیاز به مهارتی دارند که بتوانند 

مشتری را وادار به تصمیم گیری و خرید کنند.
به تصمیم گیری  مشتری  کردن  وادار  به  معنای  فروش  کردن  قطعی 
و خرید در اولین دیدار است. این ها همه  نکاتی است که  نگارنده  در 
طی سالیان به آن ها رسیده و  دست یافته  است. مخاطب این کتاب 
محصول  باالی  فروش  به  دارند  تصمیم  که  هستند  افرادی  همه ی 
بازرگانی  بزرگ  شرکت  یک  مدیر  شما  ندارد  تفاوتی  برسند.  خود 
کیک های  فروش  با  دارید  قصد  خانه دارکه  خانم  یک  یا  هستید 
فروش  قصد  اگر  حال  هر  به  کنید.  کسب  خوب  درآمدی  خانگی 
راهکارهای  کتاب  این  در  تریسی  برایان  دارید،  را  خود  محصول 

موثری را به شما ارائه می دهد.
جهان  در  مشهور  فروش  متخصصان  از  یکی  خود  که  تریسی  برایان 
است در شروع راهش نتایج موفقیت آمیزی از فروش و قطعی کردن 
آن نداشت؛ اما بعدها با دقت و مطالعه و نگاه به زندگی افراد موفق 
در این حوزه توانست راهکارها و فنون خاص فروش را یاد بگیرد و 
تجارت خود را رونق دهد تا جایی که تریسی توانست رکورد فروش 
را در محل کار خود بشکند و آن را چندین برابر حد معمول گذشته 
چون  کنیم  اعتماد  او  به  می توانیم  خواننده  عنوان  به  بنابراین  کند؛ 
تریسی تا امروز بیش از صدها هزار نفر را از سراسر جهان تعلیم داده 
اطالعات  او  شوند.  تبدیل  موفقی  و  بزرگ  فروشندگان  به  تا  است 
بگوید  افراد  به  تا  است  کرده  جمع  کتاب  این  در  را  خود  تجربیات  و 
چطور می توان نقش تعیین کننده ای در فروش داشت. به گفته ی او 
»بزرگ ترین مانع اساسی بر سر راه موفقیت در فروش توانایی شما 

در وادار کردن مشتری به تصمیم گیری است«.
»همه ساله  است:  آورده  تریسی  برایان  کتاب  مقدمه  از  بخشی  در 
می کند  پیدا  خارجی  صورت  جدید  تجاری  فعالیت   میلیون ها 
فروشندگان  دارد.  فروش  موفقیت  به  بستگی  آن ها  که  موفقیت 
کنند.  کسب  بیشتری  درآمد  مختلف،  روش های  با  می توانند 

مهم ترین جنبه موفقیت در تجارت، عمل گرا بودن است«.
فروشندگی ام  کار  که  »وقتی  می گوید:  کتاب  این  در  تریسی  برایان 
از  عصرها  آن دفتر و  به  دفتر  این  از  سرزده  روزها  کردم،  شروع  را 
میترسیدم.  معامله  پایان  از  همیشه  و  میرفتم  خانه  آن  به  خانه  این 
هرروز تمام اطالعاتم را با اشتیاق در اختیار مشتریانم قرار میدادم 
و در پایان میپرسیدم، بسیار خوب چه تصمیمی میگیرید؟ مشتری 
نیز معموالً جواب میداد، اجازه بدهید راجع به آن بیشتر فکر کنم. 
بعدها آموختم معنی این جمله خداحافظی مؤدبانه است و آن ها را 
هرگز دوباره نخواهیم دید. خودم را متقاعد کرده بودم که همه مردم 
این شهر، زمان بیشتری را برای فکر کردن احتیاج دارند و به زودی 
سیل تماسهای تلفنی خریداران مشتاق به سویم روانه خواهد شد؛ 
مشکل  فهمیدم  تا  کردم  فکر  خیلی  نگرفت!  تماسی  هیچ کس  اما 
کارم کیفیت کاال، قیمت آن، وضعیت بازار و حتی رقبای فروشنده 

نبود بلکه اشکال از من بود«.
چطور  که  می آموزد  افراد  به  را  مهارت  این  کردن  فروش  هنر  کتاب 

چطور  و  بروند  آن ها  سراغ  و  کنند  پیدا  را  خود  مشتری  می توانند 
می توانند اعتماد و اطمینان مشتری را برای سفارش و خرید کاالی 
از  باال در گرو قطعی شدن خرید  و فروش  خود تضمین کنند. سود 
طرف مشتری است و زمانی که این موضوع از طرف مشتری انجام 
مشتری  بر  حس  این  و  می رود  باالتر  فروشنده  نفس  به  اعتماد  شد 
شما  محصوالت  یا  محصول  از  راحت  خیال  با  تا  می گذارد  تاثیر  هم 

خریداری کند.

درباره برایان تریسی
جلد  بر  را  او  نام  که  نویسنده ای   Brian Tracy تریسی  برایان 
ایران  در  بده  قورت  را  قورباغه ات  یا  بخور  را  قورباغه ات  کتاب های 
حوزه ی  در  جهان  مطرح  نویسنده ی  و  سخنران  تریسی  دیده ایم. 
عالوه  است،  شده  ساله   ۷5 روزها  این  که  موفقیت  روانشناسی 
خودسازی،  و  خودیاری  کتاب های  نوشتن  بر 
الهام بخش  خود  انگیزشی  سخنرانی های  با 
روانشناسی  زمینه های  در  انسان  میلیون ها 
کاری  و  خانوادگی  فردی،  حوزه های  در  موفقیت 

در جهان بوده است.
برایان تریسی دوران نوجوانی خود را در کالیفرنیا 
در ایاالت متحده آمریکا گذراند و از همان دوره ی 
نوجوانی در رویای میلیونر شدن و داشتن سرمایه 
شد  باعث  او  رویاپردازی های  همین  بود.  رفاه  و 
برای  و  کند  رها  کاره  نیمه  را  تحصیل  و  درس  تا 
تحقق آرزوهای خود تالش و کوشش کند. تریسی 
کار خود را از صفر شروع کرد چون معتقد بود که 
به هرحال برای موفقیت باید از جایی شروع کرد و 
هیچ مدیر موفقی در طول یک شب تا صبح مدیر 
کاری  هیچ  از  مدرسه  ترک  از  بعد  او  است.  نشده 
نظافت  هتل،  در  ظرف ها  شستن  از  نکرد  دریغ 
کاری تا کار در کارگاه چوب بری، کارخانه، مزارع 
سن  در  نهایت  در  باربری  کشتی های  و  دامداری 
جوانی به این نتیجه رسید که چرا با این که سخت 
زندگی  در  خوبی  رفاه  و  حقوق  از  اما  می کند  کار 
خود  زندگی  در  پیشرفتی  و  نیست  برخوردار 
نمی بیند. به همین دلیل زمانی که ۲5 ساله بود 
تصمیم گرفت ببیند فروشندگان موفق و حرفه ای 
چطور توانستند به این درجه برسند و با الگو قرار 
یکی  به  تبدیل  آن ها  کاری  روش  و  زندگی  دادن 
 ۲5 در  او  شد.  کارآمد  و  حرفه ای  فروشندگان  از 
سالگی با ثبت شرکت و استخدام ۹5 نفر کار خود 

را به عنوان یک مدیر فروش موفق آغاز کرد.
تریسی در دهه ی 30 سالگی اش تحصیالت خود را 
ادامه داد و در رشته ی کارشناسی ارشد بازرگانی 
به پایان رساند. او از جمله افراد موفق و تاثیرگذار 
و  افراد  موفقیت  بر  توانسته  که  است  جهان  در 
کسب وکار شرکت های بزرگ نقش پررنگی داشته 
آموزشی و  از 300 محتوای  با بیش  باشد.تریسی 
مشاوره ای در جهان و حضور در کشورهای مختلف 
برای  متعدد  سمینارهای  و  همایش  ایران  ازجمله 
استراتژی  و  فروش  مدیریت،  زمینه ی  در  مشاوره 

کسب وکار برگزار کرده است.

برایان تریسی »
از همان دوره ی 

نوجوانی در رویای 
میلیونر شدن و 

داشتن سرمایه و 
رفاه بود. همین 
رویاپردازی های 
او باعث شد تا 

درس و تحصیل 
را نیمه کاره رها 

کند و برای تحقق 
آرزوهای خود 

تالش و کوشش 
کند. تریسی کار 
خود را از صفر 

شروع کرد چون 
معتقد بود که 
به هرحال برای 

موفقیت باید از 
جایی شروع کرد و 
هیچ مدیر موفقی 

در طول یک شب 
تا صبح مدیر 

«نشده است

گفتگوی صنفی
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نرخنامه

نرخنامه مصوب خشکشوئی سال 1۴۰۰

نرخنامه مصوب لباسشوئی درجه یک سال  1۴۰۰

الزم به توضیح است:
مواد  ● از  استفاده  به  ملزم  صنفی  واحد   

پرکلراتین جهت خشکشوئی البسه میباشد.
غیر  ● البسه های  اطو  و  شستشو  اجرت 

عروس،پر،جیر،چرم  لباس  شامل  معمولی 
لباس های  تختی،  رو  دوزی،  طبیعی،سنگ 
سفید،لباس های مارک دار،لحاف،         لکه 
صورت  به  معمولی  غیر  پرده های  و  گیری 
حضور  در  و  فیش  صدور  موقع  در  و  توافقی 

مشتری تعیین خواهد شد.
چروکیده  ● و  شور  خانه  البسه های  اطو  اجرت 

به صورت توافقی بین مشتری و واحد صنفی 
محاسبه میگردد.

چوب  ● هزینه  مشتری  درخواست  صورت  در 
لباس و کاور جداگانه محاسبه میشود.

جهت شستشوی البسه روشن ۲0% به مبلغ  ●
فوق اضافه میگردد.

قبض  ● ارائه  به  ملزم  صنفی  واحد  متصدی 
رسید به همراه درج قیمت خدمات می باشد.

در  ● اتحادیه  مهر  به  ممهور  نرخنامه  الصاق 
محل واحد صنفی الزامی خواهد بود.

الزم به توضیح است:
غیر  ● البسه های  اطو  و  شستشو  اجرت 

عروس،پر،جیر،چرم  لباس  شامل  معمولی 
لباس های  تختی،  رو  دوزی،  طبیعی،سنگ 
سفید،لباس های مارک دار،لحاف،                 لکه 
صورت  به  معمولی  غیر  پرده های  و  گیری 
حضور  در  و  فیش  صدور  موقع  در  و  توافقی 

مشتری تعیین خواهد شد.
چروکیده  ● و  شور  خانه  البسه های  اطو  اجرت 

به صورت توافقی بین مشتری و واحد صنفی 
محاسبه میگردد.

و  ● لباس  چوب  مشتری  درخواست  صورت  در 
کاور جداگانه محاسبه میگردد.

جهت شستشوی البسه روشن ۲0% به مبلغ  ●
فوق اضافه میگردد.

قبض  ● ارائه  به  ملزم  صنفی  واحد  متصدی 
رسید به همراه درج قیمت خدمات می باشد.

در  ● اتحادیه  مهر  به  ممهور  نرخنامه  الصاق 
محل واحد صنفی الزامی خواهد بود.

لباسشوئی و اطو )ریال(شرح خدماتردیف

لباس تیره اطو)ریال(

۴۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰کت معمولی ۱

۲۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰شلوار ساده تیره ۲

۲۲۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰شلوار لی و کتان تیره ۳

۲۲۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰پیراهن مردانه تیره۴

۲۹۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰مانتو ساده تیره ۵

۲8۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰چادر مشکی معمولی۶

۳۰۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰کاپشن ساده بهاری۷

۴۱/۰۰۰۲۶/۰۰۰پرده توری ساده ) هرمتر مربع( 8

۵۲/۰۰۰۳۲/۰۰۰پرده پارچه ای ) هرمتر مربع( ۹

۶۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰پالتو، بارانی، اورکت۱۰

۳۲۰/۰۰۰پتوی یک نفره۱۱

۳۷۰/۰۰۰پتوی دونفره ۱۲

 اطو)ریال(لباسشوئی و اطو )ریال(شرح خدماتردیف

تیرهتیره

۲۶۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰کت معمولی ۱

۱۵۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰شلوار ساده تیره ۲

۱۶۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰شلوار لی و کتان تیره ۳

۱۶۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰پیراهن مردانه تیره۴

۲۱۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰مانتو ساده تیره ۵

۲۱۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰چادر مشکی معمولی۶

۲۱۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰کاپشن ساده بهاری۷

۳8۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰پالتو، بارانی، اورکت تیره8

۳۳/۰۰۰۲۶۰/۰۰۰پرده توری ساده ) هرمتر مربع( ۹

۴۲/۰۰۰۳۲/۰۰۰پرده پارچه ای ) هرمتر مربع( ۱۰

۲۵۰/۰۰۰پتوی یک نفره۱۱

۳۱۰/۰۰۰پتوی دونفره ۱۲
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نرخنامه مصوب لباسشوئی درجه دو سال 1۴۰۰

نرخ مصوب اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف و مواد مصرفی سال  1۴۰۰
) رسته قالیشوئی ها (

الزم به توضیح است:
غیر  ● البسه های  اطو  و  شستشو  اجرت 

عروس،پر،جیر،چرم  لباس  شامل  معمولی 
لباس های  تختی   رو  دوزی،  طبیعی،سنگ 
سفید،لباس های مارک دار،لحاف،                 لکه 
صورت  به  معمولی  غیر  پرده های  و  گیری 
حضور  در  و  فیش  صدور  موقع  در  و  توافقی 

مشتری تعیین خواهد شد.
چروکیده  ● و  شور  خانه  البسه های  اطو  اجرت 

به صورت توافقی بین مشتری و واحد صنفی 
محاسبه میگردد.

و  ● لباس  چوب  مشتری  درخواست  صورت  در 
کاور جداگانه محاسبه میگردد.

جهت شستشوی البسه روشن ۲0% به مبلغ  ●
فوق اضافه میگردد.

قبض  ● ارائه  به  ملزم  صنفی  واحد  متصدی 
رسید به همراه درج قیمت خدمات می باشد.

در  ● اتحادیه  مهر  به  ممهور  نرخنامه  الصاق 
محل واحد صنفی الزامی خواهد بود.

 استفاده از پودرهای استاندارد جهت شستشو الزامی می باشد. ●
توافقی  ● باال  به  متر   1۲ فرش های  و  نفیس  و  اعالء  فرش های  شستشوی   

می باشد.

نرخنامه

 اطو)ریال(لباسشوئی و اطو )ریال(شرح خدماتردیف

۱۷۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰کت معمولی  تیره۱

۹۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰شلوار ساده تیره ۲

۱۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰شلوار لی و کتان تیره ۳

۱۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰پیراهن مردانه تیره۴

۱۳۰/۰۰۰8۰/۰۰۰مانتو ساده تیره ۵

۱۳۰/۰۰۰8۰/۰۰۰چادر مشکی معمولی۶

۱۳۰/۰۰۰8۰/۰۰۰کاپشن ساده بهاری تیره۷

۲۴۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰پالتو، بارانی، اورکت تیره8

۲۱/۰۰۰۱۵/۰۰۰پرده توری ساده ) هرمتر مربع( ۹

۲۶/۰۰۰۱۹/۰۰۰پرده پارچه ای ) هرمتر مربع( ۱۰

۱8۰/۰۰۰پتوی یک نفره۱۱

۲۱۰/۰۰۰پتوی دو نفره ۱۲

شرح خدماتردیف
 مبلغ به ازای 

هر متر مربع )ریال(

۱۲۵/۰۰۰فرش ماشینی۱

۱۹۵/۰۰۰فرش دستباف معمولی تیره۲

۳
 فرش دستباف معمولی روشن 

و قالیچه دستی
۳۱۵/۰۰۰

۶۳/۰۰۰موکت معمولی۴

۹۰/۰۰۰موکت طرح دار و پرزدار۵

شرح خدماتردیف
 مبلغ به ازای 

هر متر مربع )ریال(

۲۲۵/۰۰۰قالیچه ماشینی۱

۲۲۵/۰۰۰کناره ماشینی۲

۲۶۵/۰۰۰کناره دستی۳



روز بزرگداشت 
خواجه نصیر 

طوسی، روز مهندس
دانشمندان، آنچه را که هست 

کشف می کنند، و مهندسان آنچه 
را که نیست خلق می کنند، روز 

بزرگداشت خواجه نصیر طوسی 
و روز مهندس برمهندسان 

کشورمان خجسته باد.

شهادت حضرت امام 
موسی کاظم )ع( 
سالروز شهادت امام موسی 

کاظم)ع(  باب الحوائج، را به تمامی 
شیعیان آن حضرت تسلیت عرض 

می نماییم.

مبعث حضرت 
رسول اکرم )ص( 

گل، بوی بهشت را ز احمد دارد، 
این بوی خوش از خالق سرمد 

دارد
گویند که گل عطر محمد دارد، نور 

و شعف از وجود احمد دارد
مبعث رسول اکرم )ص( بر تمامی 

مسلمانان جهان گرامی باد.

 روز احسان 
و نیکوکاری

آنکه پاداش الهی را باور دارد، 
در بخشش سخاوتمند است. روز 

احسان و نیکوکاری گرامی باد.

والدت حضرت امام 
حسین )ع( و روز پاسدار

میالد سومین پرچم دار امامت، 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( بر 

شما مبارک باد.

روز درختکاری
مثل درخت باشید که در تهاجم 
پاییز هرچه بدهد،  روح زندگی 

را برای خویش نگه می دارد.  روز 
درختکاری گرامی باد. 

والدت حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( 

و روز جانباز
چهارم شعبان، روز شکفتن گل 

معطر ابوالفضل )ع( بر شاخسار 
اهل  بیت )ع( و روز جانباز مبارک 

باد

والدت حضرت 
زین العابدین)ع( 

امشب ای اهل دعا روح دعا می آید 
پسر خامس اصحاب کسا می آید

مؤمنین گرد هم آیید به محراب دعا، 
صف ببندید که موالی شما می آید

روز والدت سید الساجدین )ع( 
مبارک باد

والدت حضرت علی 
اکبر)ع( و روز جوان 

والدت حضرت علی اکبر )ع( و روز 
جوان مبارک باد

بزرگداشت پروین 
اعتصامی

روز بزرگداشت پروین اعتصامی 
گرامی باد

والدت حضرت قائم )عج( 
مژده ای دل که مسیحا نفسی 

می آید،که ز انفاس خوشش بوی 
کسی می آید

از غم هجر نکن ناله و فریاد که 
من، زده  ام فـالـی و فریـادرسی 

می آید
والدت حضرت قائم )عج(، مهدی 

موعود خجسته باد.

روز ملی شدن 
صنعت نفت 

فرخنده روز ملی شدن صنعت 
نفت گرامی باد.




