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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع
مسئوالن استان می رساند.
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شهرستانها

گزارشی از مشکالت صنف هایی که کاالی صنف دیگر را به فروش می رسانند

تداخل شغلی در اصناف

رئیس اتاق اصناف مشهد :تا پایان سال آیین نامه سامان دهی تمام اتحادیه ها تدوین می شود
•ادغام 16اتحادیه

گزارش
محمدبهبودی

با گذر زمان و ورود کاالهای جدید به بازار ،هر روز شــاهد
ظهورصنفیجدیددربیناصنافموجوددربازارهستیم.
تداخلصنفییکیازموضوعاتیاستکهتعدادزیادیاز
مردم و فعاالن واحدهای صنفی مختلف را دچار مشــکل
کرده اســت  .به عنــوان مثال ،اگر بــه مراکز فــروش لوازم
صوتیوتصویریبرویم،مشاهدهخواهیمکردکهدرتعداد
زیادیازاینمراکزلوازمخانگیکهمتعلقبهصنفدیگری
است ،نیز به فروش می رسد .نکته قابل تامل این جاست
که برخی افراد با سوء اســتفاده از خأل قانون ،تخلفاتی را
انجام می دهند و توان برخورد اتحادیــه ها با متخلفان به
دلیل همپوشــانی های موجــود کاهش می یابــد.در این
زمینه یکی از شــهروندان مدعی بود که چند مــاه قبل در
پی خرید یک کاالی معیوب به یکی از فروشگاه های لوازم
خانگی،اعتراض کردم و پس از پیگیری متوجه شــدم که
این فروشگاه از اتحادیه ای که کاال را فروخته مجوز ندارد.
در همین زمینه یکی از فعــاالن صنفی در تماس تلفنی با
روزنامه "خراسان رضوی" می گوید :چند سالی است که
در مشــهد به فروش کاالهای خواب مشغول هستم .من و
دیگرهمکارانمبرایگرفتنپروانهکسبدچارسردرگمی
شده ایم؛ چرا که به دلیل تداخل صنفی به وجود آمده بین
اتحادیهپتوفروشهاواتحادیهکاالیخواب،هرروزبایدبا
بازرسانایندواتحادیهدرگیریداشتهباشیم.ویمعتقد
اســت ،هر کدام از این اتحادیه ها مدعی می شوند که باید
پروانه کسب را از آن ها بگیریم  .هر روز از سوی یکی ازاین
دواتحادیهتهدیدبهجریمهوپلمبمحلکارمانمیشویم.
وی خاطر نشان می کند :بارها این موضوع را با مسئوالن
اتاق اصناف در میان گذاشــته و درخواســت کرده ایم که
این دو اتحادیه را باهم ادغام کنند تا در شــرایط نامناسب
این روزهای بازار ،این موضوع زخمــی بر زخم های دیگر
مان نباشــد .مگر ادغام دو اتحادیه همچون اتحادیه های
پتو فروش هــا و کاالی خواب کــه نوع فعالیت شــان با هم
همپوشــانی دارد ،چقدر طول می کشــد که اتاق اصناف
مشهداینکارراانجامنمیدهد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

•ادغاماتحادیههاکارآسانینیست

برایچگونگیفعالیتاتحادیههاواعتراضهاییکهدرباره
آنهاوجودداردبهسراغرئیساتاقاصنافمشهدرفتیم.
ویدربارهتداخلصنفیایجادشدهبهواسطههمپوشانی
هایموجوددربرخیازمشاغلبهخبرنگارمامیگوید:این
روزها کسبوکارهاباورودکاالهایجدیدبهبازاردایم در
حال تغییر اســت  .به همین دلیل موضوع تداخل صنفی
یکی از موضوعاتی اســت که همیشــه وجود داشته است
و برطرف کردن آن هم به آســانی میســر نیست" .محمود
بنا نژاد مشــهدی" می افزاید :با بروز این قبیل مشکالت و
برایرسیدنبهیکراهحلقطعی،آییننامههاییدراتاق
اصنافتنظیموفعالیتهایهراتحادیهدرآنمشخصشد.
برایناساساتحادیهها طبقکدهاییکهبرایآنهادراین
آیین نامه ها تعریف شده اســت  ،می توانند فعالیت کنند.
ویخاطرنشانمیکند:دربرخیاتحادیهها،همپوشانی
شغلیبهشدتزیاداستکهایناتحادیههابایدباهمدیگر
ادغامشوند.امادربرخیازموارد،بنابهدلیلنبودآییننامه
ای امکان ادغام وجود ندارد که در ایــن مورد نیز راه حلی
در نظر گرفته ایم .وی ادامه می دهد :صنف مد نظر که در
یک واحد صنفی به دو نوع فعالیت صنفی مشغول است،
می تواند در صورت دریافت اســتانداردهای تعریف شده
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همچنان به دو شــغل ادامه دهد و در ایــن زمینه افراد می
توانندطبققانونیکهدرسال 92تصویبوابالغشده،دو
پروانهکسبازدواتحادیهدریکمحلبگیرند.

•فعالیت 99اتحادیه
رئیس اتاق اصناف مشــهد در ادامه خاطر نشان می کند:
هم اکنون 99اتحادیه در ســطح شهر مشــهد وجود دارد
کهتعدادزیادیازایناتحادیههاباهم،همپوشانیشغلی
دارند  .مثال اتحادیه های بلــور و چینی  ،صوتی و تصویری
لوازم خانگی و اتحادیه ســماور ســازان کــه در قالب چند
اتحادیهمشغولبهفعالیتاندکهبهشدتباهمهمپوشانی
شــغلی دارند.بــه عنوان مثــال  ،در یــک فروشــگاه لوازم
خانگی ،بلور و چینی و کاالی خواب هم می فروشند  .در
صورتی که این مشــاغل از نظر صنفی تداخل بسیاری با
همدیگر دارند و می توان تمام این اتحادیــه ها را در قالب
یکیادواتحادیهادغامکرد.ویدرخصوصچگونگیروند
ادغام اتحادیه ها تصریح می کند :برای ادغام دو اتحادیه،
ابتدا طرح مد نظر در کمیســیون تخصصــی اتاق اصناف
بررســی می شــود و بعد از رای گیری و دریافت تاییدیه در
کمیسیوننظارت،اجراییمیشود.البتهدربرخیموارد
برایادغامدواتحادیه،یکسالزمانصرفمیشود.

بنایینژادمشهدیبابیاناینکهتاکنونحدود 16اتحادیه
بایکدیگرادغامشدهاند،خاطرنشانمیکند:دواتحادیه
کهبهدلیلهمپوشانیشغلیبهطورقطعبایدادغامشوند،
اتحادیهپتوفروشهاوکاالیخواباست.ولیبهدلیلاین
که هنوز آیین نامه های مربوط به ایــن دو اتحادیه مصوب
نشده ،ادغام آن ها انجام نشده است.در این زمینه نیز هر
چند وقت یک بار خبرهایی مبنی بر ســردرگمی اعضای
ایندواتحادیه برایدریافتپروانهبهماگزارشمیشود.
امابایدبهایننکتهاشارهکردکههمکارانمادراتاقاصناف
مشهداینروزهادرحالبررسیموضوعهستندتاآییننامه
هایایندواتحادیهراهرچهسریعترتنظیمکنند.اینمقام
مسئولمیگوید:هماکنونآییننامه 30اتحادیهمصوب
شده که امیدواریم تا پایان سال آیین نامه تمام اتحادیه ها
تدوینشودوبعدازتعییناتحادیههامشخصمیشودکه
هرواحدصنفیبایدازکداماتحادیهپروانهبگیرد.

•نحوهرسیدگیبهشکایات
مدیربازرسیونظارتاصنافمشهددربارهنحوهرسیدگی
به شکایات مردمی می گوید :درباره ســردرگمی مردم در
برخورد با تداخل صنفی برخی از مشــاغل باید به این نکته
اشــاره کنیم که یک اتحادیه صرف این که مشــتری ،کاال را
از فروشــنده ای خریده که از آن اتحادیه پروانه ندارد ،نمی
تواند از رسیدگی به این موضوع شانه خالی کند و اتحادیه
ها موظف به پاسخ گویی هستند  .اتحادیه ای که تخلف در
حوزه فعالیت آن صــورت گرفته موظف به پیگیری موضوع
است .امیر دلداری درباره تعداد پرونده های تشکیل شده
میافزاید:بهدلیلاینکههرشکایتبهصورتمجزادرمحل
اتحادیهخودشرسیدگیوپروندههادراتحادیههاتشکیل
میشود،آماردقیقیازتعدادشکایتهایانجامشدهتوسط
مشترینداریم.ولیبازرسیاصنافهمنظارتهایالزمرا
دراینزمینهانجاممیدهد.دلداریدربارهچگونگیروند
رســیدگی به تخلفات برخی اصناف خاطر نشان می کند:
وقتیشکایتیبهمااعالممیشودبایدبعدازانجامبررسی
های الزم ظرف مدت سه روز شکایت را به اتحادیه مربوط
ارسالکنیم وآناتحادیهنیزبایدظرفمدت 10روزموضوع
رابررسیونتیجهرابهبازرسیاصنافاعالمکند.

سگ های ولگرد امان ســاکنان مسکن مهر
شاندیز را بریده است  .چرا اداره بهداشت در این
زمینه اقدامی نمی کند.
برخی مجتمع های مسکونی گلبهار مشرف
به زمین های بایر هستند و سگ های ولگرد زیادی
در ایــن مناطــق وجــود دارند که با شــروع ســال
تحصیلی بچه های دبســتانی می ترسند از منزل
بیــرون بیایند .ایــن موضوع حتی باعــث به وجود
آمــدن برخــی بیمــاری هــا هــم مــی شــود .از
بخشــداری ،شــهرداری و شــورای اســامی
شــهرجدید گلبهــار می خواهیــم ایــن موضوع را
پیگیری کنند.
شــهرداری گناباد چرا برای آســفالت فرعی
خیابان سعدی کاری نمی کند 15.سال است که
این خیابان خاکی است و اهالی با مشکل رو به رو
هستند.
سرعت گیر ها در سطح شهر باید دارای رنگ
باشد تا راننده ها متوجه آن ها شوند و سرعت شان
را کم کنند  .اما متاسفانه بیشتر سرعت گیرها به
خصوص در مسیر طرقبه شاندیز هیچ رنگی ندارد
و باعث آســیب رســاندن به خودروهــا و در برخی
موارد هم باعث بروز حادثه می شود.
آپارتمانــی در گلبهار خریدم کــه پکیج برای
گرمایــش نداشــت.برای خرید بــه بــازار مراجعه
کردم،فهمیدم پکیج دو میلیون تومانی شده شش
میلیون تومان.چاره ای هم جز خرید نداشتم .این
مبالغ برای خانواده های متوسط خیلی سنگین
است.

متفرقه

کارمند خط  2قطار شــهری هســتم .از تیر
ماه حقوق نگرفته ام .فرزندم دیروز به مدرســه
نرفت ،چون نتوانستم برایش کیف و کفش تهیه
کنم.
در بولــوار فکــوری حــد فاصــل هاشــمیه تــا
هنرستان ،هرشب بوی مشــمئز کننده فاضالب
فضا را فرا می گیرد.
دبســتان ابتدایی اســتاد "شــهریار" واقع در
منطقه هفت تیر از دانش آموز کالس اول بیش از
انــدازه لــوازم تحریــر درخواســت کرده اســت از
مســئوالن آموزش و پــرورش می خواهیــم به این
موضوع رسیدگی کنند.
لیموترش را در بولوار رضا بین 16تا 18هزار
تومان و در میدان شهدا مبلغ  10هزار تومان می
فروشــند .چرا باید این قــدر تفــاوت قیمت وجود
داشته باشد.
دیروز از ساعت  4:28تا  5:19صبح با 110
تماس گرفتم و درخواست مامور کردم.اما مامور
بعد از یک ساعت تاخیر به محل حادثه آمد.
چند وقت قبــل ،دوچرخه ام به ســرقت رفت
آگاهی طبرسی شمالی توانســت آن را پیدا کند.

تلگرام 09393333027 :

ولی برای تحویل گرفتــن آن حدود پنج روز کاری
درگیر بودم .حتی  80هزار تومان هم بابت هزینه
پارکینگ پرداخت کردم.
چرا موسسه کاسپین پول سپرده گذاران را
پرداخــت نمــی کنــد .ســه مــاه اســت کــه پیگیر
هستیم و در پاســخ می گویند ،پرداختی نداریم.
واقعا خسته شدیم.
اداره پســت بگویــد ،خاصیت صنــدوق های
پستی منازل چیست؟ چرا قبوض آب ،برق و ...را
از پایین در مــی اندازند.در برخــی مواقع هم این
قبض ها به دست ساکنان نمی رسد و گم می شود.
وقتی هم یک ماه هزینه قبــض را نپردازیم،کنتور
مربوط را قطع می کنند.
مسیر خاکی در کنار لوله گاز است که شمال
مشــهد یعنی اول جــاده کالت را به غرب مشــهد
یعنی بولوار شاهنامه متصل می کند .دو طرف این
جاده دکل های فشــار قوی و تیرهای برق وجود
دارد که عده ای در مجاورت این دکل های فشــار
قوی به زراعت مشغول شده اند و حریم ها را رعایت
نمی کنند.
بهمسافربرهایشخصیدرسطحشهربیشتر
نظارت شود.هر کرایه ای که بخواهند از مسافران
دریافت می کنند.
وضعیت فاضالب رها شده در بولوار طبرسی
اسفناک اســت و هیچ اقدامی برای جلوگیری از
ایــن موضــوع که بــا ســامتی مــردم هــم مرتبط
است،صورت نمی گیرد.
فکری به حال اهالی مطهری شمالی بکنید.
چند مکان که قلیان عرضه می کنند ،آرامش را از
ما گرفته انــد .به هر جا هم کــه مراجعه می کنیم،
کسی پاسخ گو نیست.
شب ها ،پارک خیابان ویال به محل رفت و آمد
معتادان تبدیل شده است و خانواده ها برای رفتن
به پارک امنیت ندارند.

شهرداری

ســازمان حمل و نقل شــهرداری بــرای یک
برچســب کــه بــه در خودروهــا مــی چســباند،
500هزار تومــان دریافت می کند امــا در مقابل
خدماتی ارائه نمیکند.
خیابــان "گاز"  ،مســلم شــمالی  ۱۹کــه
خیابان ۲۰متری است ،جدول و آسفالت خوبی
ندارد .چند بار پیگیری کردیم ،اما کسی پاسخ گو
نیست.
در این شــرایط کم آبی،روزانه مشــاهده می
کنیــم کــه آب زیادی بــرای آبیــاری چمــن ها در
خیابان ها مصرف می شــود.الاقل دیگر بولوارها
چمن کاری نشود.
چرا برخی از ایستگاه های اتوبوس در سطح
شهر سایه بان ندارد .هوا کم کم سرد می شود و
الزم اســت که ایــن مکان ها به ســایه بــان مجهز
شود.

