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یادداشت مدیرمسئول

مقام معظم رهبری: سرآغاز
خلیج فارس یک دریای اسالمی

و مرکز مهم انرژی برای همه جهان است. 

کرونا، هنوز شرایط آرام و با  بازار به دلیل شیوع ویروس 
در  تدریج  به  شرایط  اما  است،  نیافته  باز  را  خود  ثبات 
افزایش  تحمل  از  پس  صنفی  حوزه  است،  بهبود  حال 
افزایش  جمله  از  جدی  مشکالت  با  بنزین  و  ارز  خ  نر
که این امر رکود را به ارمغان آورد،  قیمت ها مواجه شد 
که می دانیم معموال افزایش قیمت ها به دلیل  همانطور 
می کند،  مواجه  رکود  با  را  بازار  مردم  خرید  توان  کاهش 
کاالی مورد نیاز توسط مردم از یک تا چند  عدم تجدید 
ماه و یا حتی چند سال، زمان تجدید خرید را طوالنی تر 
کاهش میزان تقاضا در بازار و نهایتا بروز  که باعث  کرده 

مشکالتی برای جامعه صنفی می شود. 
کرونا اقتصاد ایران  که بحران ویروس  شکی وجود ندارد 
است،  شده  داخلی  ناخالص  تولید  به کاهش  منجر  و  قرارداده  تحت الشعاع  را 
کرونا  این بیماری تیر خالصی بر رکود بازار بود، شوک اقتصادی شیوع ویروس 
گذشته، منجر به کاهش فروش و حتی تعطیلی بسیاری  در روزهای پایانی سال 

کشور شد.  از واحدهای صنفی نه تنها در سطح شهر مشهد بلکه در سراسر 
بودند،  قیمت ها  افزایش  از  حاصل  رکود  گریبان گیر  اصناف  اینکه  به  توجه  با 
از معادالت  از آن ضمن برهم زدن بسیاری  تبعات ناشی  کرونا و  بروز بیماری 
از تحمیل  که  زد  رقم  اصناف  برای حوزه  را  و پیش بینی ها مشکالت جدیدی 

کشور حکایت داشت.  شرایط سخت تر بر اقتصاد 
اجتماعی  تعامالت  کثری  حدا کاهش  جهت  به  اخیر  ماه های  طی  متأسفانه 
که الزمه آن تعطیلی شمار زیادی از صنوف بود، حوزه اصناف با انواع  غیرضرور 
کنونی  گرفتن شرایط  گفت با در نظر  که به جرأت می توان  چالش ها مواجه شد 
گذر نسبی از این بحران، حوزه صنفی هنوز نتوانسته به وضعیت نرمال  و تقریبا 

که بتواند از حداقل امکانات بهره مند شود، بازگردد.  گذشته خود 
زودی  این  به  که  داشت  همراه  به  تبعاتی  آمد،  فائق  بازار  برگرده  که  تالطمی 
قابل جبران نخواهد بود، به عبارتی دیگر برگرداندن واحدهای صنفی به تولید 
کار بسیار  که آسیب های جبران ناپذیری را متحمل شده اند،  و چرخه اقتصاد 
کم براصناف، براساس  سختی بوده و خروج از این بحران در رکود اقتصادی حا
پایان بحران، نمی توان  از  بر خواهد بود وحتی پس  برخی پیش بینی ها زمان 
انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال به کار برخی از مشاغل خاص درگیر 

با بحران را داشت. 
کرده  کرونا زندگی  که یاد بگیریم با  بنابراین آنچه حائز اهمیت بوده، این است 
به  و...  آموزش  رسانی،  اطالع  با  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  ضمن  و 
اقتصاد  خ  کم چر کم  و  کرده  آغاز  را  پلکانی صنوف  حوزه صنفی، فعالیت های 

گردش درآوریم.  کوچک را به  بنگاه های 
کسب وکارهای آسیب  کمک به  کرونا و  اما در بخش مقابله با تبعات اقتصادی 
خ  کاهش نر کمک های دولت در ارائه تسهیالت ارزان قیمت و  دیده نمی توان از 
گستردگی ابعاد خسارات ناشی  کرد، زیرا با توجه به  سود بانکی چشم پوشی 
خ فعالیت های  از چه زمانی چر که  کرد  از شیوع بیماری نمی توان پیش بینی 
اقتصادی دوباره شروع به حرکت می کند، اما آنچه واضح و مبرهن است، این 
که تعطیلی واحدهای صنفی بر حجم افراد بیکار در جامعه خواهد افزود،  است 
لذا باید بتوانیم با تزریق منابع مالی آنها را سرپا نگه داشته و از بروز بیکاری و 

تبعات بعدی آن جلوگیری بعمل آوریم. 
کرونا شرایط  حال با توجه به اینکه ارائه تسهیالت دولتی به آسیب دیدگان از 
سختگیرانه ای دارد، پیشنهاد می شود این شرایط تغییر نموده و این تسهیالت 
کننده های حوزه های  به ازاء ایجاد اشتغال برای هر فرد بیکار در اختیار تولید 
بکارگیری  به  در  آنها  تشویق  و  ترغیب  ضمن  تا  گرفته  قرار  اقتصادی  و  صنفی 
کاسته  بیکاران جامعه  از تعداد  ایجاد اشتغال  با  تا حدودی  نیروهای جدید، 

گردد.  شده و معضل بیکاری تا حدی حل و فصل 

کرونا هنوز هم بر بازار سنگینی می کند  سایه 

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق
اصناف مشهد

کنفسیوس فیلسوف چینی:
برگ درخت در هنگام زوال می افتد،

کمال، ببین چگونه می افتی،  خ در هنگام  سیب سر
خ یا برگی زرد.  Confuciusچون سیبی سر

براساس یک پارادایم و اعتقاد
کسبه بازار نیازمندان را شرکای

منافع شغلی پنداشته و
بنابر همین عقیده افراد نیازمند را

کسب وکار خود شریک می دانستند، در 
که این مطلب امری طبیعی و مسلم است 

در رفتارهای بازاریان نهادینه شده
و رسم و رسوماتی واجب و مفروض بر

کاسب حبیب ا... است
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یادداشت سردبیر

امام خمینی ؟هر؟: 
کارها مأیوس نشوید چون همه چیز یک دفعه  هیچ گاه از 
گیرد.  کارهای بزرگ باید به تدریج صورت  درست نمی شود و 

ضرب المثل مدیریتی:
بیل زنی؟ باغچه خودت را بیل بزن! 

کار خودش وامانده و با دخالت  که در  کسی می گویند  به 
کارش برآید.  کار دیگری در صدد اصالح و راه انداختن  در 

برای  اصناف  بزرگ  نیکوکاری در جامعه  تجلی  از دیرباز 
کمک و دستگیری از افراد ضعیف و نیازمند مرسوم بوده 
گرفته است.  و به صورت یک فرهنگ در میان اصناف پا 
که فرد صنفی مغازه ای باز می کرد، از  گذشته هنگامی  در 
امکانات جامعه استفاده می نمود اما در قبال آن نسبت 
به جامعه متعهد نبود و هدفش صرفا فعالیت اقتصادی 
کارخیر و رعایت حال مردم  کم فرهنگ و عرف  کم  بود، اما 
که از آن می توان به عنوان مسئولیت  کم شد  برجامعه حا
افراد  تا  شد  باعث  موضوع  این  و  کرد  یاد  اجتماعی 
نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته و در مواقع 
زمان  آن  بشتابند.  یکدیگر  کمک  به  گرفتاری  و  سختی 
افراد نسبت به یکدیگر حق قانونی و عرفی پیدا  که  بود 
کامل بوده و از ثروت و نعمت برخوردار باشند  که نباید عده ای در رفاه  نمودند 
کل از این موهبت الهی محروم باشند.  درخصوص شیوع بیماری  و برخی به 
گفت اصناف بسیار شاهد چنین  کرونا و حوادث غیرمترقبه ناشی از آن می توان 
گاهی حتی تمام هستی و نیستی خود را یک شبه از دست  ماجراهایی بوده و 
کثریت قریب به اتفاق اصناف در ایام نوروز، قبل و  داده اند، در این اتفاق هم ا
بعد از آن در راستای جلوگیری از شیوع بیماری و رعایت دستورالعمل های صادره 
که به جهت ناموزون شدن دخل و  مراجع باالتر مجبور به خانه نشینی شدند 
خرج خود نتوانستند پاسخ گوی تعهدات خود، هچون حقوق پرسنل، پرداخت 
هزینه ها، پاس کردن چک ها و... باشند که به همین جهت آسیب های جدی به 
آنها وارد شد.  بدین منظور برای رهایی از این بحران ابتدا باید زیرساخت هایی 
کارها به صورت  که در مواقع بروز مشکالت اینچنینی این سازو  کنیم  را تعریف 
اتوماتیک پاسخ گوی نیاز اصناف در مشکالت و حوادث غیرمترقبه باشد.  توجه 
کمک، همیاری و دستگیری از همنوعان آسیب دیده  به رسم دیرین اصناف در 
کمک ها دوباره توان از  که توسط این  که تجربه نشان داده می دهد آنها  است 
کمک به نیازمندان  دست رفته خود را بازیافتند، تبدیل به منبعی دیگر برای 
تکرار  فعالیت  یک  به  بازار  در  مدت  دراز  در  امر  این  که  شدند  خود  دوره های 
کارآفرینی  شدنی و ماندگار تبدیل شده است.  در همین راستا مرکز نیکوکاری، 
کارآفرینی و اشتغال راه اندازی  و توانمند سازی اتاق اصناف مشهد با هدف ایجاد 
شد تا با ایجاد شعباتی در اتحادیه ها به ایفاء نقش مسئولیت اجتماعی خود در 
قبال اصناف آسیب دیده در قالب یک فعالیت نظام مند بپردازد. این موضوع 
مستلزم تشکیالتی پایدار برای جذب و تخصیص منابع با هدف اشتغالزایی به 
که می دانیم در جامعه امروزی اولین و مهم ترین  صورت شفاف است، همانطور 
مسئله مقابله با بیکاری است، بنابراین باید مشکالت اصناف را مدیریت کرده که 
کاری نشود. زیرا اصناف  منجر به بیکاری و درنتیجه تعطیل شدن فعالیت های 
که  کوچک را در بر می گیرد  گستره ء جامعه فعالیت های خرد و  بخش بزرگی از 
این فعالیت ها و جوشش ها باعث ایجاد شرایط ثابت اجتماعی می شود. براساس 
را شرکای منافع شغلی پنداشته و  نیازمندان  بازار  کسبه  اعتقاد  پارادایم و  یک 
کسب وکار خود شریک می دانستند، این  بنابر همین عقیده افراد نیازمند را در 
و  شده  نهادینه  بازاریان  رفتارهای  در  که  است  مسلم  و  طبیعی  امری  مطلب 
کاسب حبیب ا... است. وجود اعتماد به  رسم و رسوماتی واجب و مفروض بر 
اقشار مختلف در بازار و خصوصا به معتمدان و پیشکسوتان در جمع آوری اعانه 
گهانی  کمک، رسم دیرینه ای در توزیع قدرت و تفویض اختیار در حوادث نا و 
خ نمود.  همکاری مردم  کرونایی چقدر زیبا ر که شاهد بودیم در شرایط  بوده 
و اصناف بر مهم ترین نیازهای اولیه جامعه در دادن آرامش به آسیب دیدگان 
احساسات معنوی  از مهم ترین  یکدیگر  مقابل  در  نرمش  و  کرونایی  در شرایط 
مترقبه  غیر  حوادث  شرایط  در  وضوح  به  بارها  و  بارها  که  بود  بازار  عاطفی  و 
و  مدیران  تصمیم  به  جامعه  کل  اعتماد  رابطه  این  در  و  ایم  بوده  آن  شاهد 
است.  تامل  قابل  موضوع  یک  کرونایی  شرایط  در  آنان  عملکرد  از  پشتیبانی 

تجلی نیکوکاری رسم دیرینه اصناف 

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف
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کسبه اجاره بها را به صنوف  برخی از صاحبان مغازه یا 
کردند، برخی از بازاریان نیز  بخشیدند یا آن را تقسیط 
بین مالکین مغازه ها و مستاجرین وساطت نموده و از 
گرفتند مالک برای وصول اجاره بهاء مهلت 

کم به  فرزانه شهامت / بازار، روزهای سخت رکود را 
خود ندیده است. هنوز آن قدر از ماه های پرتالطم 
منتهی به پیروزی انقالب و دوران جنگ تحمیلی، 
کرکره های نیمه پایین و  که خاطرات  دور نشده ایم 
کسبه از جان و مال شان برای آرامش  گذاشتن  مایه 
و آسایش جامعه از یادمان رفته باشد. با این حال 

این  اقتصادی  وضعیت  می گویند  بازار  قدیمی های 
کرونایی و بزرگی خسارت های آن بر اقتصاد  ماه های 
بازار  آیا  ندارد.  شباهت  دوره ای  هیچ  به  شهرمان، 
پس از فراز و فرود سال های اخیر، رمقی برای دوباره 
کسبه  آیا  داشت؟  خواهد  قوا  تجدید  و  برخاستن 
گذشته پلی برای  می توانند از تجربه های همدالنه 

از این روزهای پر تنگنا بزنند؟  عبور هر چه ساده تر 
گفت وگو با روسای اتحادیه ها سواالت یادشده  در 
کردیم و از آنها خواستیم به عنوان عضوی  ح  را مطر
از خانواده بزرگ اصناف مشهد، از نیمه پر و خالی 
چکیده  بگویند.  کرونا  شیوع  از  پس  کسبه  رفتار 

نطرات آنها را در ادامه می خوانید. 

گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی  رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرآورده های 

کمک بازاریان به همدیگر بار مشکالت کرونایی را سبک کرد
صنف  اتحادیه  رییس  و  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
و  پیتزا  اغذیه،  گوشتی،  فرآورده های  فروشندگان 
کمک بازاریان به  گفت: فقط  غذاهای فانتزی مشهد 
کرونا مانع از ورشکستگی شد،  یکدیگر در ایام سخت 
کمکی از هیچ مرجع یا  کسبه در این شرایط هیچ  زیرا 

دستگاه دولتی دریافت نکردند. 
کسبه  کاشفی وحدتی به خبرنگار ما افزود:  ابوالقاسم 
متصل  یکدیگر  به  زنجیر  یک  حلقه های  مانند  بازار 
حلقه ها  این  از  هریک  برای  مشکلی  گر  ا و  هستند 
راه  و  می شود  مشکل  درگیر  زنجیر  همه  آید،  بوجود 

نجاتی جز ترمیم آن حلقه باقی نمی گذارد. 
ایران  سراغ  به  زمان  بدترین  در  کرونا  کرد:  بیان  وی 
کرونا زمان  آمد، زیرا تعطیلی صنوف در شرایط شیوع 

کرد.  طالیی درآمد را از صنوف ضایع 
گفت: درآمدزایی در  اتاق اصناف مشهد  رئیس  نائب 
درآمد  با  برابر  مشهدی  صنوف  برای  نوروز  عید  ایام 
چهار ماه از سال است، حال با تعطیلی صنوف در این 
بار  آن  و جبران  بین رفت  از  ماه  این چهار  ایام درآمد 

گذاشت.  سنگینی را بر دوش صنوف 
وی اظهار داشت: در این شرایط عده قلیلی کم انصافی 

شدند،  اصناف  از  خود  طلبهای  خواستار  و  کردند 
که  با اینکه می توانستند چک هایی را  برخی دیگر نیز 
کار خودداری  این  از  کنند،  نقد  نزد اصناف داشتند، 

کسبه افزودند.  نموده و بر مشکالت 
کاشفی ادامه داد: در مقابل، برخی از صاحبان مغازه یا 
کسبه اجاره بها را به صنوف بخشیدند یا آن را تقسیط 
و  مغازه ها  مالکین  بین  نیز  بازاریان  از  برخی  کردند، 
وصول  برای  مالک  از  و  نموده  وساطت  مستاجرین 

گرفتند.  اجاره بهاء مهلت 
همه  کنار  در  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
که داده بود، عمل نکرد و  اینها دولت به وعده هایی 
کمکی از جانب دولت دریافت نکردند، اما این  اصناف 
کردند  سعی  و  رسیدند  هم  داد  به  که  بودند  اصناف 

کنند.  شرایط را برای همدیگر آسان 
کسبه بازار مشهد مانند سال های قبل  کرد:  وی بیان 
وجود  آنان  بین  همدلی  همچنان  که  دادند  نشان 
و  کرده  ایثار  هم  به  نسبت  سخت  شرایط  در  دارد، 

شجاعانه به جنگ با مشکالت رفتند. 
وجه  هیچ  به  کسبه  وضعیت  داشت:  اظهار  کاشفی 
ندارد  وجود  بازار  در  زیادی  مشتری  نیست،  خوب 
و  خورده  برگشت  همگی  صنوف  بانکی  چک های  و 

سخت می توان جای آنها را پرکرد. 
فرآورده های  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
گفت:  گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشهد 
کرونا مایه دلگرمی و  به هرحال آنچه در شرایط دشوار 
همدلی  و  مهربانی  بخشش،  است،  کسبه  قلب  قوت 
با  را  شرایط  این  بتوان  تا  است  همدیگر  با  بازاریان 

گذاشت.  کمتری پشت سر  آسیب 

کمک به همنوعان گزارشی از اخالقیات اصناف در 

فضائل اخالقی در بازار ارزنده ترین سرمایه اجتماعی است

اتحادیه ها
نقش اصناف در ُحسن اخالق و نیکوکاری
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رئیس اتحادیه صنف شیشه و آینه 
حساب نوع دوستی اصناف از عملکرد مسئوالن سوا است

گفــت: بــا وجــود  رئیــس اتحادیــه شیشــه و آینــه مشــهد 
عملکــرد  ســوء  از  ناشــی  بی اعتمادی هــای  برخــی 
حــال  کمــک  کرونــا  شــرایط  در  اصنــاف  مســئوالن، 

هســتند.  یکدیگــر 
محمــد خــدادادی بــا بیــان اینکــه حســاب نوع دوســتی 
افــزود:  اســت،  ســوا  مســئوالن  عملکــرد  از  اصنــاف 
نشــده  باعــث  آمــده  وجــود  بــه  بی اعتمادی هــای 
کســبه نســبت بــه یکدیگــر دریــغ داشــته باشــند.  اســت، 
می کننــد،  کمــک  هــم  بــه  بتواننــد  کــه  طــور  هــر  آنهــا 
ــد.  ــرده باش ک ــر  ــا تغیی کمک ه ــن  ــب ای ــه قال ک ــد  ــر چن ه
تعــدد  وجــود  بــا  کرمانشــاه،  زلزلــه  در  مثــال  به طــور 
مردمــی،  کمک هــای  کننــده  جمــع آوری  نهادهــای 

واســطه  بــی  صــورت  بــه  اتحادیــه  ســوی  از  مبالغــی 
کرمانشــاه  در  محلــی  معتمــدان  بــه  مســتقیم  و 
رســید.  هــدف  جامعــه  دســت  بــه  و  شــد  پرداخــت 
در  ضعیف تــر  کســبه  بــه  اقتصــادی  کمک هــای  او 
و  انســانیت  مصداق هــای  از  را  کنونــی  وضعیــت 
گســتردگی تبعــات  ــا اشــاره بــه  نوع دوســتی برشــمرد و ب
کــه  کرونــا ادامــه داد: واقعیــت ایــن اســت  اقتصــادی 
گرفتــار ایــن تبعــات شــده   حتــی بــزرگان اصنــاف هــم 
کــه  کســانی  دیگــر  بیــان  بــه  هســتند.  مســتاصل  و 
کمک گــر بودنــد، حــاال در شــرایط شــبه  خودشــان روزی 
ــد.  ــاز دارن ــک نی کم ــه  ــد و ب ــر می برن ــه س ــتگی ب ورشکس
خــدادادی بــا اشــاره بــه نوســانات اقتصــادی ســال های 

در  کــرد:  اضافــه  اصنــاف،  تــاب آوری  کاهــش  و  اخیــر 
کــه 15 تــا 20 نفــر  اتحادیــه مــا، واحدهــای تولیــدی بزرگــی 
ــل  ــه دلی ــد، ب ــت می کردن ــان فعالی ــط تولیدش ــرو در خ نی
کلــی خوابیده انــد بــا وجــود ایــن تــالش می کنیــم  کرونــا بــه 
کار ایــن واحدهــا، حداقل هــای حقــوق و مزایــا را  نیــروی 
کننــد. ایــن شــرایط باعــث شــده بــزرگان اصنــاف  دریافــت 
نیازمنــدان  از  می خواهنــد  کــه  آنچنــان  نتواننــد  نیــز 

کننــد.  دســتگیری 
کــرد: بــا  کیــد  رئیــس اتحادیــه شیشــه و آینــه مشــهد تا
از  متعــددی  مــوارد  شــاهد  یادشــده،  اوضــاع  وجــود 
مــدارای بنکــداران و بــزرگان اتحادیــه بــا خــرده فروشــان 
زمیــن  از  جلوگیــری  موجــب  کــه  موضوعــی  هســتیم؛ 
ایــن  اســت.  شــده  اتحادیــه  عضــو  صدهــا  خــوردن 
کمک هــا نمونه هــای مختلفــی دارد؛ از ادامــه همــکاری 
کــه بدهی هــای میلیونــی دارنــد  کاال بــه افــرادی  و دادن 

ــا.  ــک آنه ــزدن چ ــت ن ــا برگش ت
آرمانــی نیســت  مــا،  کــه جامعــه  گفــت  را هــم  ایــن  او 
و  ســودجو  کســبه  برخــی  وجــود  منکــر  نمی شــود  و 
کســانی  رســته های مختلــف شــد،  در  فرصــت طلــب 
کــه رفتارشــان مشــابه محتکــران ماســک و ملزومــات 

اســت.  کرونــا  اوج  روزهــای  در  بهداشــتی 
را  خود  واقعی  عیار  انسان ها  اینکه  بیان  با  خدادادی 
نشان  بیاید  میان  به  اقتصادی  منافع  پای  که  زمانی 
می دهند، افزود: هر چند شاید تعداد این دست افراد 
با  باشد؛  کرده  پیدا  افزایش  اخیر  دهه های  به  نسبت 
وجود این همچنان جمعیت شان قابل اغماض است 

و رفتار آنها را نباید به بدنه اصناف تعمیم داد. 
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با وجود اوضاع یادشده، شاهد موارد متعددی 
از مدارای بنکداران و بزرگان اتحادیه با خرده 
که موجب جلوگیری  فروشان هستیم؛ موضوعی 
از زمین خوردن صدها عضو اتحادیه شده است

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل 
کرد کارها صدمات جبران ناپذیری وارد  کسب و  کرونا به 

داران  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس  حیدری  حمیدرضا 
کرونا مشکالت و چالش های  اتومبیل می گوید: معضل 
با  که  آورد  وجود  به  مختلف  مشاغل  برای  را  زیادی 
کسب وکار اعضای اتحادیه  توجه به هزینه های باالی 
نمایشگاه داران اتومبیل، ضررهای مالی جدی به آنها 

وارد شد. 
کرد  را  خود  سعی  همه  اتحادیه  می دهد:  ادامه  او 
سراسری  تعطیلی های  آمدن  وجود  به  از  قبل  که 

آماده  رو  پیش  مشکالت  برای  را  صنفی  واحدهای 
کند، به همین منظور اطالع رسانی دقیق انجام شد و 
که معامالت را به صورت شفاف و  کردیم  از آنها تقاضا 
تضمین شده انجام بدهند و فروش اقساطی نداشته 

کمتری مواجه شوند.  باشند تا با مشکالت 
می گوید:  اتومبیل  داران  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس 
نشدن  پاس  درخصوص  اتحادیه  اعضاء  مهم  مسئله 
مبالغ  نشدند،  پاس  چک ها  درصد   ۸0 بود.  چک ها 

گردش های معامالتی در صنف  و  و معامالت  چک ها 
نیز  شده  بدل  و  رد  چک های  و  باالست  معمواًل  ما 

مبالغ سنگینی دارند. 
در  مدیــره  هیئــت  همــکاری  بــا  می افزایــد:  حیــدری 
بــا  و  را دعــوت می کردیــم  اتحادیــه دو طــرف معاملــه 
ــد مهلــت چــک و قســط بنــدی مبلــغ آن، تــالش  تمدی
کــه هیــچ یــک از طرفیــن آســیب نبیننــد، زیــرا  نمودیــم 
ــا وجــود چــک برگشــتی از بیــن  ــازار اعتبــار شــغلی ب در ب

مــی رود. 
اتومبیل  داران  نمایشگاه  اتحادیه  می کند:  تصریح  او 
 20 جاری  سال  در  اما  است،  فعال  عضو   100 دارای 
صنفی  واحد  تعداد  این  که  داشتیم  ریزش  درصد 

کاربری اقدام نموده اند.  نسبت به تغییر 
کید می کند:  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تا
نرم  پنجه  و  دست  آن  با  اعضا  بیشتر  که  مشکلی 
می کنند، قوانین مالیاتی است. مالیات های دریافتی 
از اعضا به دو صورت مالیات بر ارزش افزوده و دیگری 

مالیات بر عملکرد سالیانه محاسبه می شود. 
ما  کسب وکار  در  معامالت  ارزش  می کند:  تشریح  او 
فشار  سالیانه  عملکرد  بر  دریافتی  مالیات  و  باالست 
گاهی واحدها  که  زیادی را به واحدها تحمیل می کند 
با اصالح قوانین  از پرداخت آن عاجزند و توقع داریم 

کنند.  کمک  کسب وکارها  مالیاتی به رونق 
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رییس اتحادیه صنف بارفروشان 
کردند کرونا ایثار  بارفروشان در دوران 

در  گفت:  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رییس 
به  گزیر  نا تره بار  و  میوه  میادین  کاسبان  کرونا  دوران 
و  کرونا  شیوع  بحبوحه  در  واقع  در  و  بودند  فعالیت 
زیادی  گذشتگی  خود  از  و  ایثار  آن  از  ناشی  خطرات 

نشان دادند. 
ایام  از  خود  خاطرات  به  اشاره  با  برجی  کن  سا حیدر 
کرونا  نخست  روزهای  در  افزود:  ما  خبرنگار  به  کرونا 
کثر  ا و  بود  شده  کم  حا مردم  بین  عمومی  وحشت 
گزیر  صنوف مجبور به تعطیلی شدند، اما بارفروشان نا
و  داده  ادامه  خود  فعالیت  به  شرایط  این  در  بودند 

حتی یک روز هم تعطیل نباشند. 
لیموترش،  تاثیر  خصوص  در  روزها  آن  کرد:  بیان  وی 
کشاورزی برای جلوگیری  زنجبیل و برخی محصوالت 
کرونا تبلیغات زیادی شد و درپی آن میادین  از ابتال به 
میوه و تره بار با افزایش تقاضا برای خرید این میوه مواجه 

شد، همچنین این موضوع نگرانیهایی را درخصوص 
که به جرأت می توان  کرده بود  ابتال به بیماری ایجاد 
باالیی  ریسک  صنفی  واحدهای  متصدیان  گفت 
پذیرفتند.  مردم،  به  خدمات  ارائه  و  حضور  برای  را 
رانندگان  کثریت  ا دیگر  سوی  از  داشت:  اظهار  وی 
بیشترین  که  کشور  شمالی  شهرهای  از  میوه  حمل 
کرونا را به خود اختصاص داده بودند، وارد  آمار شیوع 
میادین  کاسبان  نگرانی  امر  این  که  مشهد می شدند 
کرده بود.  میوه و تره بار را به ابتال به بیماری دوچندان 
گفت: ممکن  رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد 
است بین یکهزار و 400 واحد صنفی مستقر در میادین 
میوه و تره بار، افرادی به تعداد محدود به فکر منافع 
مادی خود بوده و از آن شرایط سوء استفاده کرده باشند. 
کن برجی اظهار داشت: با وجود این در همان ایام به  سا
پیشنهاد کسبه میادین میوه و تره بار تعدادی از میوه ها 
بسته بندی و به صورت رایگان به مدت چند روز بین 
اما  شد  توزیع  بودند،  کرونا  درگیر  که  بیمارستانهایی 
کار خود داشتند،  که به  کسبه به دلیل نجابت و ایمانی 

اطالع رسانی  بدون  و  نکرده  علنی  را  موضوع  ایین 
رضایت  جلب  برای  فقط  موضوع،  این  پیرامون 
ورزیدند.  مبادرت  کار  این  انجام  به  نسبت  پروردگار 
گفت: مبنای  رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد 
بیش  زیرا  است  اعتماد  مبنای  بر  صنف  این  فعالیت 
میادین  در  تره بار  و  میوه  فروش  و  خرید  درصد   ۸0 از 
که خرده  به صورت نسیه انجام می گیرد، به این معنا 
و  گرفته  نسیه  صورت  به  را  میوه  بار  میدان  از  فروش 

پس از توزیع در شهر، بهای آن را پرداخت می کند. 
رسته ای  و  صنفی  هر  در  داشت:  اظهار  برجی  کن  سا
داشته  حضور  گری  استفاده  سوء  افراد  است  ممکن 
بارفروشان  صنف  بین  در  موضوع  این  اما  باشند، 

کمرنگ است. 
بین  در  نشده ای  پاس  چک  هم  گر  ا کرد:  بیان  وی 
تره بار وجود داشت، ناخواسته  کسبه میادین میوه و 
بود زیرا به احتمال زیاد چک آن فرد پاس نشده بود 
تاخیر  به  هم  را  او  چک های  تسویه  موضوع  این  و 
چک  یک  نشدن  پاس  که  معنا  این  به  بود،  انداخته 
نهایت  در  و  دیگر  چک  چندین  نشدن  پاس  باعث 

کل میدان بار شده است.  سرایت آن به 
در  گفت:  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رییس 
کرونا  مجموع سواستفاده صنوف از شرایط در دوران 
کار  کسبه مانند دوران جنگ پای  کمرنگ بود و  بسیار 

کردند.  بودند و تالش زیادی 
ایام  این  در  بازاریان  از  بسیاری  داشت:  اظهار  وی 
وساطت  یا  مکان  اجاره  بخشیدن  در  زیادی  کمک 
یکدیگر  مکان  بهای  اجاره  افتادن  تعویق  به  برای 
نگه  سرپا  را  کسبه  سایر  تا  کردند  تالش  و  داده  انجام 
که  دارند، با این حال تعداد انگشت شماری نیز بودند 
کمک به هم نوعان خود وارد عمل نشدند.  در عرصه 
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کرایه  رییس اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی و ظروف 
کرونا به یکدیگر قرض می دادند صاحبان صنوف در دوران 

کرایه  رییس اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی و ظروف 
کرونا اعضای این صنف  گفت: در دوران سخت  مشهد 
نسبت به یکدیگر مساعدت زیادی داشته و نیاز مالی 

همدیگر را به صورت دادن قرض برطرف می کردند. 
ما  خبرنگار  به  باره  این  در  حقیقی  کاردیده  ابراهیم 

برای  دوران ها  سخت ترین  از  یکی  کرونا  ایام  افزود: 
صنوف بود زیرا بسیاری از آنها مجبور به تعطیلی شدند 
شد.  هزینه هایشان  تأمین  مانع  اجباری  تعطیلی  و 
مالی  مشکالت  باعث  موضوع  این  کرد:  بیان  وی 
خود  تنها  دوران  این  در  و  شد  صنوف  برای  فراوان 

کردند بتوانند  بازاریان به داد یکدیگر رسیدند و تالش 
کنند.  مشکالت همدیگر را حل 

کرایه  رییس اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی و ظروف 
آمده  پیش  شرایط  از  که  کسانی  تعداد  گفت:  مشهد 
کرونا درصدد سوء استفاده برآیند و نسبت به  ناشی از 
اندک  بسیار  کنند،  اقدام  خود  چک های  کردن  پاس 
گرفتار  نشده  پاس  چک های  صاحبان  بیشتر  و  بود 
مشکالت مالی بودند، به همین منظور اتحادیه صنف 
کردن  پاس  برای  آنان  از طلبکاران  پذیرایی  تاالرهای 

گرفت.  چک مهلت 
در  بازار  کسبه  بین  همدلی  به  اشاره  با  حقیقی 
از  و  همدلی  این  هرچند  گفت:  دشواری ها  مواقع 
کمرنگ  گذشته  خودگذشتگی بین صنوف نسبت به 
شده اما هنوز بازاریان در دستگیری از افراد و همراهی 

با مردم پیشتاز هستند. 
کنونی مشکالت  کرد: با این وجود در شرایط  وی بیان 
صبر  که  شده  ایجاد  کسب وکار  صاحبان  برای  زیادی 
کاهش داده است،  گرفتاری  و تحمل آنان را در زمان 
گذشتگی  خود  از  کرونا  دوران  در  کسبه  حال  این  با 

گذاشتند.  زیادی را به نمایش 
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هرچند این همدلی و از خودگذشتگی بین 
کمرنگ شده  گذشته  صنوف نسبت به 
اما هنوز بازاریان در دستگیری از افراد و 
همراهی با مردم پیشتاز هستند

اتحادیه ها
نقش اصناف در ُحسن اخالق و نیکوکاری
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رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی 
خوش انصافی مالکین در رسته موبایل فروشان

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات 
مخابراتی مشهد می گوید: مالکین مغازه های موبایل 
فروشی احمدآباد و مجتمع های تجاری مشرف به آن 
کرونا 15 روز تا یک ماه از اجاره بهای  محدوده در ایام 

کسبه بخشیدند.  خود را به 
به  اشاره  با  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کبری  ا افشین 
که بر همه صنوف تحمیل  کرونا  شرایط دشوار ناشی از 
شیوع  دلیل  به  صنوف  اجباری  تعطیلی   افزود:  شد، 
کرونا لطمات زیادی به اصناف زد و هزینه های آنها را 

به شدت افزایش داد. 
بها  اجاره  بخشش  شرایط  این  در  کرد:  بیان  وی 
در  فروشان  موبایل  به  زیادی  کمک  مغازه  صاحبان 
کرد و این اقدام باعث شد  کرونا  شرایط سخت ناشی از 
ک و مستغالت در دیگر نقاط  تا برخی از صاحبان امال

از مستاجرین  شهر نیز انصاف را در دریافت اجاره بها 
کنند.  صنفی رعایت 

وی افزود: در مجموع بیش از 10 میلیارد ریال از بهای 
شد،  بخشیده  فروشان  موبایل  رسته  در  مغازه  اجاره 
این  توسط  پویشی  راه اندازی  نتیجه  در  اقدام  این 
در  که  بود  آن  در  متعدد  مالکین  شدن  عضو  و  صنف 
بخشش  و  مالکین  همکاری  گسترش  باعث  نهایت 

اجاره بها بسیاری از مغازه ها شد. 
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات 
گفت: در مجموع همکاری و همدلی  مخابراتی مشهد 
خیلی خوبی بین اعضای این صنف در شرایط دشوار 
از موبایل  کرونا، برقرار بود، 95 درصد  از شیوع  ناشی 
کردند  کرونا را رعایت  فروشان اوامر ستاد ملی مقابله با 
کسب وکار خود  که الزام به تعطیلی داشتند،  و در ایامی 

کردند.  را متوقف 
که  کبری اظهار داشت: با این حال برخی صنوف دیگر  ا
کرونا تعطیل می کردند،  می بایست در روزهای شیوع 
ادامه  خود  کسب وکار  به  و  نموده  بازگشایی  به  اقدام 
دادند، لذا تعداد قلیلی از موبایل فروشان تحت تاثیر 
کسب وکار  و  نکرده  رعایت  را  بخشنامه  مزبور،  صنوف 

کرونا متوقف نکردند.  خود را در ایام شیوع 
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات 
همسو  دلیل  به  صنف  این  گفت:  مشهد  مخابراتی 
از  سال   12 و  ندارد  زیادی  عمر  روز  فناوری  با  بودن 
کسبه  تاسیس آن نمی گذرد لذا چندان با خلق و خوی 

قدیمی آشنا نیست. 
بازار  بر  بهتری  جو  گذشته  در  داشت:  اظهار  کبری  ا
حالل  بازاریان  بین  در  کسبه  از  تعدادی  بود،  کم  حا
کسی روی حرفشان حرف نمی زد،  مشکالت بودند و 

گستردگی بازار امروز نبوده است.  البته بازار قدیم به 
اختالفــی  حــل  کمیســیون  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
ــال  ــراه فع ــن هم ــات تلف ــف خدم ــه صن ــر اتحادی ــر نظ زی
کــه حــالل مشــکالت صاحبــان صنــوف بــوده و بــه  اســت 
گره هــای  کی و فــرد مقابــل،  نحــوی بــا وســاطت بیــن شــا
مصــداق  اقــدام  ایــن  کــه  اســت  کــرده  بــاز  را  زیــادی 
کســبه قدیمــی بــازار بــرای حــل  همــان ریــش ســفیدی 

می باشــد.  اختالفــات 
کسانی در رسته  آیا  که  کبری در پاسخ به این سوال  ا
کرونا  از  ناشی  شرایط  از  که  بودند  فروشان  موبایل 
که  می دانم  بعید  افزود:  باشند،  کرده  سواستفاده 
سواستفاده  شرایط  این  از  باشند  خواسته  افرادی 
گر هم چکی پاس نشده یا تاخیری در پرداخت  کنند، ا

خ داده، عمدی نبوده است.  بدهی ر
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رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان و ساعت فروشان 
کید کرد بر ضرورت فرهنگ سازی برای احیای بیش از پیش روحیه نوع دوستی میان کسبه تا

کاظــم واحــدی بــا اشــاره بــه وفــاق عمومی و همبســتگی 
ــی مــردم در دوران پیــروزی انقــالب اســالمی  مثــال زدن
فرصتــی  دنبــال  بــه  کــرد:  اظهــار  مقــدس،  دفــاع  و 
از  اســتفاده  و  فیزیکــی  محدودیت هــای  رفــع  بــرای 
فرصت هایــی مثــل برگــزاری مجمــع عمومــی اتحادیــه 
تجربیــات  پیشکســوتان،  از  دعــوت  بــا  تــا  هســتیم 

ــد و جــوان  ــه اعضــای جدی ــم را ب موفــق نســل های قدی
دهیــم.  انتقــال  اتحادیــه 

چیزی  به  کرونا  اقتصادی  آسیب های  به  اشاره  با  او 
قابل  غیر  را  ضررها  این  کسبه،  از  درصد   ۸0 حدود 
و  کرد  عنوان  مدت  بلند  در  جبران  قابل  یا  جبران 
کرونا با عیدنوروز و شعبان،  گفت: همزمانی تعطیالت 

را  کار  و  ریخت  هم  به  را  ما  همکاران  برنامه ریزی 
انجام  امکان   کسبه  از  بسیاری  که  رساند  جایی  به 
دوران  در  آنچه  گستردگی  به  دوستانه  نوع  اقدامات 

انقالب شاهد بودیم را نداشته باشند. 
اعضای  از  درصد   ۸0 حدود  چیزی  وی  گفته  به 
ضعیف  و  متوسط  سطح  در  مالی  نظر  از  اتحادیه، 
صورت  به  صرفا  آنها  مشکالت  رجوع  و  رفع  و  هستند 
کمک های 20 درصد عضو  با پشتوانه  و  درون صنفی 

متمکن اتحادیه ممکن نیست. 
و  نوروز  بازار  اهمیت  وجود  با  کرد:  کید  تا واحدی 
برابر  در  اعضا  تمکین  اتحادیه،  اعضای  برای  شعبان 
تعطیلی  در  همراهی  و  اصناف  اتاق  بخشنامه های 
که از شرایط  واحدهای صنفی، از تجربیات موفقی بود 

کرونا به یادگار ماند. 
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حدود 80 درصد از اعضای اتحادیه، از رئی

نظر مالی در سطح متوسط و ضعیف 
هستند و رفع و رجوع مشکالت آنها 

صرفا به صورت درون صنفی و با پشتوانه 
کمک های 20 درصد عضو متمکن 

اتحادیه ممکن نیست

کم بود، تعدادی  گذشته جو بهتری بر بازار حا در 
کسبه در بین بازاریان حالل مشکالت بودند  از 
کسی روی حرفشان حرف نمی زد، البته بازار  و 
گستردگی بازار امروز نبوده است قدیم به 
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رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه
گذشته مسئولیت و همبستگی بیشتری داشتند مردم در 

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت 
و دوچرخه مشهد، سوء رفتار برخی مسئوالن و انتشار 
باعث  را  المال  بیت  میل  و  حیف  بر  دال  خبرهایی 
برای  جامعه  بدنه  دلسردی  و  عمومی  اعتماد  کاهش 

کشور دانست.  مشارکت در حل مشکالت 
دوران  در  کشــور  فضــای  مقایســه  بــا  ع  زار حبیب الــه 
کرونــا  شــیوع  از  پــس  شــرایط  بــا  جنــگ  و  انقــالب 
کــرد: فضــای روانــی و اقتصــادی جامعــه در ایــن  اظهــار 
انقــالب  تــورم در ســال های  برهه هــا متفــاوت اســت. 
می کنــد،  بیــداد  گرانی هــا  کــه  االن  ماننــد  جنــگ  و 
ــردم  ــود و م ــده ب ــالب ش ــازه انق ــر، ت ــوی دیگ ــود. از س نب
فوق العــاده ای  همبســتگی  و  مســئولیت  احســاس  بــا 
کــه  بــرای حــل مشــکالت همــکاری می کردنــد؛ تــا جایــی 

یــک روســتایی از دادن ســرمایه انــدک خــود بــه جبهــه 
غ بــود، دریــغ نمی کــرد.  کــه شــامل چنــد نــان و تخــم مــر
کرده است.   او ادامه داد: متاسفانه االن شرایط تغییر 
جامعه  از  اعم  مردم،  عموم  وقتی  بگویم  پرده  بی 
را  میل ها  و  حیف  جامعه  قشرهای  دیگر  و  اصناف 
می دهند  دست  از  را  شان  گذشته  اعتماد  می بینند، 
از  مشکالت،  حل  برای  مستقیم  مشارکت  جای  به  و 

دولت می خواهند به نابسامانی ها سامان بدهد. 
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت 
کید می کند: با وجود این فضای  و دوچرخه مشهد تا
اقتصادی  خسارت های  گستردگی  علی رغم  و  روانی 
موردی  صورت  به  وقتی  کسبه  آن،  گیری  فرا و  کرونا 
حد  در  می بینند  را  خورده  زمین  و  ورشکسته  فردی 

برای  خودشان  که  چند  هر  می کنند  کمک  توان 
کردن از سرمایه و بی سر  ج  امورات روزمره در حال خر

کردن از این و آن هستند.  و صدا قرض 
 100 که  می زند  مثال  را  اتحادیه  اعضای  از  یکی  ع  زار
میلیون تومان بدهی به دیگر اعضای اتحادیه داشت، 
بررسی ها نشان می داد به واقع از پرداخت بدهی اش 
آنها،  با  گفت وگو  و  طلبکاران  دعوت  است.  ناتوان 
بخشش بدهی را موجب شد و پایانی خوش برای این 

مساله را به همراه داشت. 
موفق  تجربیات  کردن  بازگو  چند  هر  است  معتقد  او 
تحمیلی  جنگ  و  انقالب  دوران  خاطرات  از  گفتن  و 
برای جوان ترهای اتحادیه می تواند به تقویت روحیه 
کاهش  این  وجود  با  کند،  کمک  کسبه  همبستگی 
برخی  نامطلوب  عملکرد  دلیل  به  اجتماعی  سرمایه 

کرده است.  کم  کار را  مسئوالن، تاثیر این 
مشــکالت  گســتردگی  و  عمــق  می کنــد:  اضافــه  ع  زار
کــه  اســت  حــدی  بــه  کرونــا  از  ناشــی  اقتصــادی 
بــه تنهایــی حــالل  نمی شــود انتظــار داشــت اصنــاف 
اینچنیــن  مالــی  تــوان  هــم  چــون  باشــند،  مشــکالت 
ــا  کــم ی گســترده ندارنــد هــم اینکــه، همگــی بــه نوعــی- 

دیده انــد.  آســیب  کرونــا  از  زیــاد- 
آزمون  از  چنین  این  که  کسانی  برابر  در  وی  گفته  به 
که  کرونا با سربلندی بیرون می آیند، هستند بازاریانی 
گرفتند و از شرایط سوء  صرفا منافع خودشان را در نظر 
که می توانستند  کردند؛ به طور مثال در حالی  استفاده 
کنند، از تمهید دولت برای رفع  چک های خود را پاس 
سوءاثر چک، سوءاستفاده و از پرداخت بدهی خود به 

کردند.  دیگر بازاریان خودداری 
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غ  غ ماهی و تخم مر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مر
کننده و الکل برای اتحادیه ها اقدامات موثراتاق اصناف در تأمین مواد ضدعفونی 

فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس  جاجرمی  غالمرضا 
که صنف  غ می گوید: به این دلیل  غ ماهی و تخم مر مر
می کرد،  فعالیت  اساسی  کاالهای  فروش  زمینه  در  ما 
اقتصادی  ضررهای  آن  تبع  به  و  نشد  تعطیلی  شامل 

هم برای اعضا اتحادیه بوجود نیامد. 
اتحادیه  کرونا،  با  مقابله  زمینه  در  می دهد:  ادامه  او 
اصناف  اتاق  راهنمایی های  و  همکاری  با  توانست 

جمله  آن  از  که  دهد  انجام  موثری  اقدامات  مشهد 
به  بهداشتی  پروتکل های  تمامی  ابالغ  به  می توان 
زمینه  در  آنها  عملکرد  بر  نظارت  و  صنفی  واحدهای 
به  جلساتی  طی  الزم  آموزش های  دادن  و  بهداشت 

کرد.  متولیان واحدهای صنفی اشاره 
غ، ماهی و تخم  رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مر
در  نیز  کاری  قطعه  راستا  همین  در  می افزاید:  غ  مر

و  شد  ممنوع  شهرمشهد  سطح  واحدهای  تمامی 
اتحادیه  اعضاء  بین  در  که  شد  باعث  موضوع  همین 

کرونا نداشته باشیم.  حتی یک نفر مبتال به 
غ  مر فروشندگان  اتحادیه  در  می کند:  بیان  جاجرمی 
۶00 عضو فعال داریم و حدود 100 متقاضی هم پرونده 
اصناف  اتاق  است  ذکر  به  الزم  دارند.  اقدام  دردست 
و  ویژه  کمک های  کرونا،  با  مقابله  زمینه  در  مشهد 
رعایت  آموزشی در  برگزاری جلسات  از  اعم  فعاالنه ای 
اتحادیه های مربوطه  برای  نامه های بهداشتی  شیوه 
غ و ماهی داشت، همچنین  از جمله اتحادیه صنف مر
در  کننده  ضدعفونی  مواد  و  الکل  تأمین  راستای  در 
بود،  شده  سخت  ما  برای  مواد  این  تأمین  که  ایامی 
که  شد  انجام  اصناف  اتاق  جانب  از  مؤثری  اقدامات 

قابل تقدیر است. 
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کرونا به حدی  گستردگی مشکالت اقتصادی ناشی از  عمق و 
که نمی شود انتظار داشت اصناف به تنهایی حالل  است 
گسترده  مشکالت باشند، چون هم توان مالی اینچنین 
کرونا آسیب دیده اند ندارند هم اینکه، همگی به نوعی از 

اتحادیه ها
نقش اصناف در ُحسن اخالق و نیکوکاری

در راستای تأمین الکل و مواد 
که  کننده در ایامی  ضدعفونی 

تأمین این مواد برای ما سخت 
شده بود، اقدامات مؤثری از 

جانب اتاق اصناف انجام شد 
که قابل تقدیر است



ماهنامه اتاق اصناف مشهد 9شماره 14 . اردیبهشت 1399

رئیس اتحادیه صنف عمده فروشان مواد غذایی 
کم مهری مسئوالن قرار می گیرند گاهی فروشگاه ها و تجارتخانه های سنتی مورد 

در  غذایی  مواد  فروشان  عمده  صنف  اتحادیه  رئیس 
می دانیم  داشت:  اظهار  ماهنامه  خبرنگار  با  گفت وگو 
کثر اصناف  کرونا رکود سنگینی را بر ا که شیوع بیماری 
تحمیل داشته و باعث تعطیلی بسیاری از صنوف شد. 
ظاهر  به  افزود:  ادامه  در  شرف زاده  حسینعلی  سید 
این بیماری منجر به تعطیلی واحدهای صنفی اعضاء 
اتحادیه صنف برنج فروشان و عمده مواد غذایی )به جز 
کو( نگردید،  رسته عمده فروشی دخانیات وتوتون وتنبا
اما اثرات نا مطلوب و عمیقی را در این صنف برجا گذاشت 
کننده مایحتاج و مواد اولیه  که واحدهای صنفی تأمین 

آشپزخانه ها،  رستوران ها،  مهمان پذیرها،  هتل ها، 
زندان ها،  آموزشی،  خوابگاه های  اغذیه فروشی ها، 
دیدند.  جدی تری  صدمات  و...  آموزشی  کز  مرا دیگر 
وی یادآور شد: از طرفی در مصرف خانوار هم به علت 
کافی از این بیماری خرید برخی از اقالم  عدم شناخت 
خانواده ها  اینکه  ضمن  کرد،  پیدا  کاهش  شدت  به 
کاالهای اصلی  بیشتر توا ن خود را صرف خرید و تهیه 
هم  مذکور  کاالهای  متاسفانه  که  نموده  اساسی تر  و 
و  زنجیره ای  فروشگاه های  از طریق  آن،  کل  به  قریب 
تعاونی های مصرف، روزبازارهای شهرداری توزیع شد 

بازار مصرف  از  کشیده شدن قسمت مهمی  که باعث 
بسیار  صدمات  و  شده  فروشگاه ها  اینگونه  سمت  به 
جدی به صنف مواد غذایی و سوپر مارکت ها وارد نمود. 
رئیس اتحادیه صنف عمده فروشان مواد غذایی ادامه 
واحدهای  طریق  از  توزیع  که  حالیست  در  این  داد: 
خانوار  آسان  دسترسی  ضمن  فروش  خرده  صنفی 
هزار   50 بر  بالغ  معشیت  وسیله  مذکور  کاالهای  به 
می نمایند  معاش  امرار  طریق  این  از  که  خانواراست 
که امیدواریم این موضوع ملحوظ نظر مسئوالن ستاد 

گیرد.  تنظیم بازار قرار 
توجه،  قابل  نکته  گفت:  شرف زاده  حسینعلی  سید 
سنتی  و  خصوصی  بخش  تجار  و  بازرگانان  حضور 
کننده  تأمین  و  دولت  پشتیبان  همواره  که  می باشد 
جرأت  به  و  بوده اند  شهروندان  غذایی  مواد  ذخیره 
گر بازار مواد غذایی در کشورمان با شیوع  می توان گفت ا
و  اروپایی  کشورهای  و بحران  کمبود  با  کرونا،  ویروس 
و  فروشگاه ها  همین  وجود  نشد،  مواجه  آمریکایی 
و  دینی  اعتقادات  با  که  بود  سنتی  خانه های  تجارت 
انقالبی برای خدمت رسانی به خلق خدا حضور داشته 
و  جامعه  به  مفید  و  دولت  پشتوانه  و  همراه  همواره  و 
کم مهری مسئوالن  که متاسفانه مورد  اقتصاد بوده اند 
قرار گرفته اند ؛ مصداق بیت هرکه به درگه مقرب تر است، 
حداقل  است  انتظار  لذا  می دهند،  بیشترش  بال  جام 
را  نماید مالیات  اداره مربوطه سعی  در بحث مالیات، 
که واقعا در آمد داشته اند، اخذ نمایند.  از واحدهایی 
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رییس اتحادیه صنف فروشندگان پالستیک و مشمع 
کرونا گذشت ها و از خودگذشتگی ها در دوران  کسبه عامل  ایمان و اعتقاد 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان پالستیک و مشمع 
ایمانی  و  اعتقادی  مسایل  به  پایبندی  گفت:  مشهد 
امروز  تا  و  داشته  وجود  صنوف  بین  قبل  سال ها  از 
از  بسیاری  بروز  باعث  مساله  این  و  است  یافته  ادامه 

ایثارگری ها و از خودگذشتگی ها شده است. 
گذشته های  گفت وگو با خبرنگار ما افزود: از  فکری در 
کنون همواره ایثار و از خودگذشتگی بین اصناف  دور تا
دشوارهای  و  شرایط  درک  با  همیشه  و  بوده  مرسوم 

کرده اند.  زندگی از یکدیگر دستگیری 
و  کسب وکار  در  خود  ساله   42 تجربه  به  اشاره  با  وی 

سختی  دوران  در  اصناف  تحمل  و  صبر  گفت:  بازار 
و  هستند  یکدیگر  یاور  و  یار  همواره  است،  باال  بسیار 

گذشت دارند.  نسبت به هم 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پالستیک و مشمع 
گفت: اصناف همواره سعه صدر و نوع دوستی  مشهد 
کشور نشان داده اند، چه در  خود را در دوران سخت 
زمان جنگ و چه در زمان سازندگی اصناف همراهی 

و مساعدت زیادی نسبت به دولت و مردم داشتند. 
فکری اظهار داشت: مبدع بسیاری از خیریه ها در شهر 
اصحاب صنفی هستند، آنان در دوران جنگ تحمیلی 

را  رزمندگان  جنگ  به  کاال  یا  غذایی  مواد  ارسال  با 
کردند و خود نیز به میدان جنگ رفتند.  مساعدت 

کرد: اصناف همیشه در مردانگی و گذشت در  وی بیان 
راس بودند و در دوران سختی به یاری مردم شتافته اند. 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پالستیک و مشمع 
نوع دوستی اصناف  و  و استقامت  گفت: صبر  مشهد 
گذشته  سخت  سال های  مانند  نیز  کرونا  دوران  در 
از  گرفته  نشات  که  گی ها  ویژ همین  و  بود  محسوس 
گذاشتن  ایمان و اعتقاد اصناف است باعث پشت سر 

دوران سخت شیوع این بیماری همه گیر شد. 
گذشته  کسبه مانند  کرونا نیز  کرد: در دوران  وی بیان 
بسیار  تعداد  آنها  بین  در  و  شتافتند  هم  یاری  به 
که همراهی نداشته و بیشتر به منفعت  اندکی بودند 
طلب  رفع  و  چک ها  کردن  پاس  از  و  کردند  فکر  خود 

صاحبان صنوف دیگر خودداری نمودند. 
کرده  ثابت  همواره  ایرانی  کسبه  داشت:  اظهار  وی 
کمک و امدادرسانی به هم نوع پیشتاز است و  که در 
کرونا بیش از همیشه به منصه  این موضوع در دوران 
کشورها  برخی  در  که  بودیم  شاهد  زیرا  رسید  ظهور 
برای دریافت مواد غذایی یا اقالم بهداشتی هیچ رحم 

و مروتی بین مردم نبود. 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پالستیک و مشمع 
کم  حا کسبه  بین  کرونا  دوران  در  آنچه  گفت:  مشهد 
و  خدا  رضایت  جلب  به  اعتقاد  و  باور  می توان  را  بود 

کمک به خلق خدا دانست. 
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گذشته به یاری هم شتافتند و  کسبه مانند  کرونا  در دوران 
که همراهی نداشته  در بین آنها تعداد بسیار اندکی بودند 
کردن چک ها  کردند و از پاس  و بیشتر به منفعت خود فکر 
و رفع طلب صاحبان صنوف دیگر خودداری نمودند
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رئیس اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل 
گیر برای اصناف کرونایی، نفس  روزهای 

ــادی در  ــادی زیـ ــکالت اقتصـ ــا مشـ کرونـ ــیوع  ــس از شـ پـ
ــیاری از صنـــوف و تولیـــد  ــه بـــه وجـــود آمـــد و بسـ جامعـ
کـــرد، امـــا واحدهـــای  کننـــدگان را بـــا مشـــکل مواجـــه 
ــرر و زیان هـــای فـــروان  ــا وجـــود ضـ تولیـــدی و صنفـــی بـ
بـــا همدلـــی و تعامـــل، ســـعی می کننـــد بـــاری از روی 

دوش یکدیگـــر بردارنـــد. 

رویـــدادی جهانـــی  کـــه  از جنـــگ جهانـــی دوم  پـــس 
بـــر  فراوانـــی  سیاســـی  و  اقتصـــادی  تاثیـــرات  و  بـــود 
ــن  ــا بزرگ تریـ کرونـ گذاشـــت،  ــان  ــورهای جهـ کشـ ــه  همـ
حاضـــر  عصـــر  در  جهانـــی  رخـــداد  تاثیرگذارتریـــن  و 
تغییـــر  حـــال  در  کـــه  واقعـــه ای  می شـــود ؛  محســـوب 
در  اقتصـــادی  و  سیاســـی  موازنه هـــای  و  معـــادالت 

اســـت.  جهـــان  سراســـر  کشـــورهای 
اقتصـــادی  مشـــکالت  دوم،  جهانـــی  جنـــگ  از  بعـــد 
ایـــران  از جملـــه  کشـــورها  از  بـــرای بســـیاری  فراوانـــی 

کشـــید تـــا  بـــه وجـــود آمـــد و ســـال های زیـــادی طـــول 
ــد؛  کننـ ــران  ــان را جبـ ــرر و زیـ ــن ضـ ــد ایـ ــا بتواننـ دولت هـ
کشـــورهای  کرونـــا در ســـطح دنیـــا،  کنـــون و در ایـــام  هـــم ا
چالش هـــای  بـــا  زیـــادی  یافتـــه  توســـعه  و  پیشـــرفته 
و  سیاســـی  اقتصـــادی،  معضـــالت  از  اعـــم  اساســـی 

شـــده اند.  مواجـــه  اجتماعـــی. 
تعطیلی هـــای  همزمانـــی  دلیـــل  بـــه  نیـــز  ایـــران  در 
سراســـری بـــا ایـــام نـــوروز، بـــار ایـــن مشـــکالت بـــر دوش 
صنایـــع، اصنـــاف و واحدهـــای تولیـــدی مضاعـــف شـــد 
ایـــن  کرونـــا  پایـــان  از  بعـــد  می شـــود  پیش بینـــی  کـــه 
ـــد.  کن ـــدا  ـــز پی ـــری نی ـــر و جدی ت ـــاد جدیدت ـــکالت ابع مش
کالن شـــهر مشـــهد در ایـــران جایـــگاه ویـــژه ای دارد و 
فعالیت هـــای اقتصـــادی آن عـــالوه بـــر اتـــکا بـــه صنایـــع 
وابســـتگی  پذیـــری  زائـــر  و  گردشـــگری  موضـــوع  بـــه 
اســـتان  و  کشـــور  بـــه  کرونـــا  ورود  بـــا  دارد.  ویـــژه ای 
خراســـان رضـــوی و بـــا تصمیـــم ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا 
کرونـــا مصوبـــه تعطیلی هـــای سراســـری در مشـــهد اجـــرا 
ــدن  ــاری شـ ــل از اجبـ ــی قبـ ــاف حتـ ــی اصنـ ــد و تمامـ شـ
ــه اقـــدام بـــه تعطیلـــی  تعطیـــالت بـــه صـــورت داوطلبانـ
همـــکاری  و  بودنـــد  کـــرده  خـــود  صنفـــی  واحدهـــای 
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رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران 
کمک به نیازمندان را از دولت ربودند گوی سبقت در  جامعه صنفی 

معتقد  مشهد  زعفران  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
است جامعه صنفی و صنعتی، با وجود آسیب دیدن 
کمک به نیازمندان را از دولت  گوی سبقت در  کرونا  از 

ربوده است. 
خود  متبوع  اتحادیه  اعضای  برخی  میری،  غالمرضا 
و  طوالنی  تعطیلی های  وجود  با  که  می زند  مثال  را 
کنون،  تا اسفند  اواخر  از  درآمدشان  رسیدن  صفر  به 
کار خود را تعدیل نکردند و حقوق و مزایای آنها  نیروی 

را پرداخت می کنند. 
برای  اتحادیه  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  او 
کرونا،  شیوع  از  پس  در  به ویژه  اعضا  مشکالت  رفع 
می کند:  بیان  طور  این  را  کمک ها  این  از  مثال هایی 
در  ماه  چند  این  طی  اتحادیه  که  کمک هایی  جز  به 
مراجعاتی  شاهد  داشته،  خیریه ها  به  خود  وسع  حد 
درخواست  برخی  بودیم.  اتحادیه  اعضای  سوی  از 

داشتند  را  چک هایشان  وصول  انداختن  تعویق  به 
مادی  مشکالت  دچار  آنها  از  برخی  دادیم.  انجام  که 
بیماری  کردیم. یک مورد  کمک شان  که  بودند  شده 
به  نیاز  خود،  سرطان  درمان  و  جراحی  برای  که  بود 
مساعدت داشت. مبلغ قابل توجهی از سوی اتحادیه 
کرونا  نیز  موارد  برخی  در  شد.  پرداخت  و  جمع آوری 
برگزاری  با  که  بود  شده  کاری  اختالفات  بروز  باعث 
در  شرایط  بهبود  به  نسبت  دادن  امیدواری  و  جلسه 

کردیم.  آینده، اختالفات را حل و فصل 
که  کید بر این  رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران با تا
کم شدن  نقد و دلخوری از عملکرد دولت نباید باعث 
با  کمک به یکدیگر شود، اذعان می کند:  انگیزه ها در 
انگیزه  بر  دولت  رفتار  تاثیر  منکر  نمی توان  حال  این 
یک  حکم  ما  کشور  شد.  هم نوع  به  کمک  برای  افراد 
بزرگترها  از  خانواده  فرزندان  وقتی  دارد.  را  خانواده 

سو  و  سمت  همان  به  هم  ببینند،  رافت  و  مهربانی 
را  رفتارها  همان  خود  زیردست  با  و  می کنند  حرکت 

تکرار می کنند. 
کنونی، به فکر  میری ادامه می دهد: دولت در شرایط 
کشور نیست، شاید هم نمی تواند بیش از این  خانواده 
کمک می کند. به هر حال وقتی اعضای خانواده کشور، 
کدام از دستگاه ها  رفتار دولت را می بینند، اینکه هیچ 
گاه دلسرد می شوند و حس  کنار نمی آیند، ناخودآ با ما 

کشته می شود.  عطوفت به همنوع 
در  مسووالن  رفتارهای  دست  این  است  معتقد  او 
در  آنان  نشده  عمل  وعده های  و  اخیر  دهه های 
کرونا باعث شده  حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی 
کسبه  است با وجود مصداق های متعدد خیرخواهی 
نسبت به نیازمندان و یکدیگر، عطوفت و عالقه مندی 
انقالب  دوران  با  مقایسه  قابل  هم  به  نسبت  مردم 

نباشد. 
رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران معتقد است زنده 
کنونی و با وجود  کرونایی  کردن بازار آن هم در وضعیت 
قدرت  کاهش  تورم،  خ  نر آمدها،  و  رفت  محدودیت 
کاهش درآمدهای صادراتی صرفا از  اقتصادی مردم و 

عهده بازاریان برنمی آید. 
و  کم بهره  تسهیالت  اعطای  می گوید:  باره  این  در  او 
تعویق  یا  مالیاتی  معاقیت های  اعمال  مدت،  بلند 
دولت  که  است  سیاست هایی  از  مالیات  تخفیف  و 
عطوفت  و  رافت  روحیه  تسری  موجب  آن،  اتخاذ  با 

نسبت به یکدیگر در جامعه خواهد شد. 
که  کید مجدد او مراعات با واحدهای صنفی است  تا
که  زمانی  تا  هستند،  ضعیف تر  اقتصادی  لحاظ  به 
فعالیت های  چرخه  در  شود،  عادی  شرایط  احتماال 

اقتصادی باقی بمانند و زمین نخورند. 
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که برای جراحی و  یک مورد بیماری بود 
درمان سرطان خود، نیاز به مساعدت 
داشت. مبلغ قابل توجهی از سوی 
اتحادیه جمع آوری و پرداخت شد

اتحادیه ها
نقش اصناف در ُحسن اخالق و نیکوکاری
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ــود.  ــر بـ ــل تقدیـ ــا قابـ کرونـ ــا  ــه بـ ــتاد مقابلـ ــا سـ ــان بـ شـ
بازارهـــای نـــوروزی و بـــه اصطـــالح شـــب عیـــد بـــرای 
ـــژه ای برخـــوردار  اصنـــاف و تولیدکننـــدگان از اهمیـــت وی
کـــه تمـــام ســـال را بـــرای بـــازار شـــب  اســـت به طـــوری 
ــال  ــد؛ امسـ ــرمایه گذاری می کننـ ــزی و سـ ــد برنامه ریـ عیـ
کثـــر اصنـــاف  ـــه ا ک امـــا اتفاقـــات پیـــش آمـــده باعـــث شـــد 
ایـــن فرصـــت را از دســـت داده و نتیجـــه زحمـــات یـــک 
ســـاله خـــود را دریافـــت نکننـــد و عـــالوه بـــر آن ضـــرر و 

کسب وکارشـــان وارد شـــود.  زیان هـــای جـــدی بـــه 
علیرضـــا اردکانـــی فـــرد رئیـــس اتحادیـــه لـــوازم یدکـــی 
اتومبیـــل در ایـــن بـــاره می گویـــد: دو مـــاه پایانـــی ســـال 
بـــرای اصنـــاف، پیـــک اقتصـــادی محســـوب می شـــود، 
در صنـــف مـــا نیـــز بـــازار شـــب عیـــد از اهمیـــت ویـــژه ای 
ـــفرهای  ـــرای س ـــود را ب ـــردم خ ـــون م ـــت، چ ـــوردار اس برخ
ســـرویس  و  تعمیـــر  قطعـــا  و  نمـــوده  آمـــاده  نـــوروزی 
مهم تریـــن  از  یکـــی  یدکـــی  لـــوازم  خریـــد  و  خـــودرو 

از ســـفر محســـوب می شـــود.  پیـــش  اقدامـــات 
ـــا  کرون ـــه شـــیوع  ـــا توجـــه ب او ادامـــه می دهـــد: امســـال و ب
ایـــام پایـــان ســـال را از دســـت دادیـــم و اعضـــای اتحادیـــه 

بـــا مشـــکالت زیـــادی روبـــه رو شـــدند. 

اتومبیـــل  یدکـــی  لـــوازم  صنـــف  اتحادیـــه  رئیـــس 
گردشـــگران نیـــز همـــه ســـاله  می افزایـــد: حضـــور زائـــران و 
در ایـــام پایـــان ســـال و نـــوروز باعـــث ایجـــاد رونـــق بـــرای 
کـــه امســـال از ایـــن بابـــت هـــم  کســـب وکارها می شـــد 

نتوانســـتیم درآمـــدی داشـــته باشـــیم. 
دریـــغ  بـــی  کمک هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  فـــرد  اردکانـــی 
ــار  ــروز ســـختی ها و مشـــکالت اظهـ اصنـــاف در مواقـــع بـ
داشـــت: رســـم دیرینـــه اعضـــاء اتحادیـــه صنـــف لـــوازم 
کـــه همـــه ســـاله روز نیمـــه  یدکـــی اتومبیـــل ایـــن اســـت 
مـــاه مبـــارک رمضـــان نـــان رایـــگان در حاشـــیه شـــهر بیـــن 
نیازمنـــدان توزیـــع می نماینـــد و امســـال نیـــز همچـــون 
کمک هـــای اعضـــاء اتحادیـــه  بـــا  گذشـــته  ســـال های 
ــان رایـــگان  ــه نـ حـــدود بیســـت نانوایـــی در ایـــن منطقـ
کرونـــا توزیـــع نمودنـــد.  بیـــن هموطنـــان آســـیب دیـــده از 
مذهبـــی  هیئـــت  توســـط  همچنیـــن  داد:  ادامـــه  وی 
محبیـــن اهـــل بیـــت اتحادیـــه در روزهـــای نیمـــه شـــعبان 
ـــارک  ـــاه مب ـــه م ـــج ( و نیم ـــر ع ـــی عص ـــرت ول ) والدت حض
رمضـــان) والدت حضـــرت امـــام حســـن مجتبـــی و روز 
ـــی  ـــه ارزش ریال ـــرام ( مجموعـــًا 2۸0 بســـته معیشـــتی ب ک ا
ـــال بیـــن همشـــهریان  هربســـته 2 میلیـــون و 300 هـــزار ری

کرونـــا توزیـــع شـــد.  آســـیب دیـــده از 
رئیـــس اتحادیـــه صنـــف لـــوازم یدکـــی اتومبیـــل مشـــهد بـــا 
ـــی  ـــوازم یدک ـــه ل ـــال در اتحادی ـــو فع ـــزار عض ـــه 2 ه ـــاره ب اش
اتومبیـــل بیـــان می کنـــد: بـــا تعامـــل بوجـــود آمـــده بیـــن 
ــدد،  ــات متعـ ــزاری جلسـ ــن برگـ ــاء ضمـ ــه و اعضـ اتحادیـ
اقدامـــات خوبـــی در زمینـــه بررســـی و رفـــع مشـــکالت 

کســـب وکار اعضـــاء اتحادیـــه در حـــال انجـــام اســـت. 
او تصریـــح می کنـــد: توقـــع مـــا از نهادهـــا و ارگان هـــای 
جملـــه  از  تســـهیالتی  کـــه  اســـت  ایـــن  امـــر  متولـــی 
تســـهیالت و بخشـــودگی مالیاتـــی را بـــرای مشـــاغل و 
گرفتـــه تـــا بتوانیـــم بـــا  گرفتـــه  اصنـــاف مختلـــف در نظـــر 
کنیـــم.  کمتـــری از ایـــن موضـــوع عبـــور  هزینـــه و آســـیب 
ــیوع  ــام شـ ــاف در ایـ ــاق اصنـ ــده اتـ ــات ارزنـ وی از اقدامـ
کرونـــا بـــرای اتحادیه هـــا صنفـــی و اعضـــاء تحـــت پوشـــش 
کـــرد و آن را نمـــود حقیقـــی »مـــن  آنهـــا تشـــکر و قدردانـــی 

ـــق« برشـــمرد.  ـــم یشـــکر الخال ـــم یشـــکر المخلـــوق ل ل

دو ماه پایانی سال برای اصناف، پیک اقتصادی 
محسوب می شود، در صنف ما نیز بازار شب عید 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چون مردم 
خود را برای سفرهای نوروزی آماده نموده و 

قطعا تعمیر و سرویس خودرو و خرید لوازم یدکی 
یکی از مهم ترین اقدامات پیش از سفر محسوب 

کرونا ایام  می شود. امسال و با توجه به شیوع 
پایان سال را از دست دادیم و اعضای اتحادیه با 

مشکالت زیادی روبه رو شدند
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کشور و با توجه به   رهبر معظم انقالب در دهه اخیر اسم سال ها را بر محور اقتصاد نام گذاری می کنند. به نظر می رسد، رهبر معظم انقالب بر اساس رصد وضعیت 
اساسی ترین نیازها و ضرورت تقویت یک سری از مسائل مهم کشور، سال ها را نام گذاری می نمایند.  بنابراین این اسامی، از یک سو ترسیم کننده جریان کلی کشور 
با نگاه به نیازها و آینده است و از سوی دیگر این موضوع، نشان از توجه به گذشته و رصد ضعف ها و آسیب های موجود در حوزه های مختلف در کشور دارد تا این مهم 
بتواند سرلوحه برنامه ریزی های مسئوالن و مردم قرار بگیرد، واقعیت های موجود در اقتصاد ایران در زمینه ی حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می دهد 
کید بر ضرورت توجه مردم و مسئوالن بر مسئله تولید، سال جدید را با نام سال  کشور از این جهت هنوز به نقطه ی قابل قبول نرسیده است، لذا ایشان ضمن تأ که 
جهش تولید نام گذاری کردند. همواره تولید  در کشور با چالش های زیادی روبه رو بوده است؛ به طوریکه موانع فراوان در قوانین و رویه های اداری باعث شده تا تولید با 
ریسک های زیادی روبه رو شود؛ برای حرکت در مسیر، اتاق اصناف مشهد نیز از طریق واحد تحقیق و توسعه خود در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقالب مبادرت 
به تدوین برنامه عملیاتی در سال 1399 برای خود و بخش های تحت پوشش در صنوف شهر مشهد مقدس نموده است تا با اجرای این برنامه در ابتدا بتواند موانع و 
مشکالت اصناف در بخش تولیدی را شناسایی و سپس با توجه به اختیارات و مسئولیت های محول شده از سوی سازمان های مربوطه همچنین گستردگی مساحت 
که منجر به حرکت در مسیر رونق و سپس جهش تولید شود.  شهر مشهد و به طبع آن ازدیاد صنوف تحت پوشش این مشکالت را برطرف و راهکارهایی را ارئه دهد 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

برنامه عملیاتی اتاق اصناف مشهد در سال جهش تولید

جهش تولید
برنامه عملیاتی اتاق اصناف مشهد در سال جهش تولید

برای حرکت در مسیر اتاق اصناف مشهد نیز از طریق واحد تحقیق و 
توسعه خود در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقالب مبادرت 
به تدوین برنامه عملیاتی در سال 1399 برای خود و بخش های 
تحت پوشش در صنوف شهر مشهد مقدس نموده است

کاظمی  سید جمال 
دبیر اجرایی اتاق اصناف 

مشهد

میالد نمایان
واحد تحقیق و توسعه

اتاق اصناف مشهد

خسرو برزشی
واحد تحقیق و توسعه

اتاق اصناف مشهد
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جهش تولید
کم است.  گهانی و سطح باال در مقابل افزایش تدریجی و  جهش به معنای افزایش نا
با چند اقدام اساسی و چند تغییر اصلی شاخص های اقتصادی را می توان به یک 
که به جهش منجر  کرد  باره با یک افزایش محسوس و غیر قابل پیش بینی مواجه 
شود؛ هدف رونق، خروج تولید از رکود است، ولی جهش تولید هم افزایی و مشارکت 

گرفته برای رونق اقتصادی است.  جدی تر بر مبنای تالش های انجام 
کار فوق العاده و تغییر در نوع نگاه مردم و  جهش تولید یعنی با اصالح برخی روش ها، 
مسئوالن به مقوله تولید و بهره گیری از مدیریت هوشمندانه و ایجاد فرهنگ کار و تالش 
که در نهایت منجر به افزایش قابل توجه و معنادار میزان بازدهی و بهره وری در تولید 
شود، لذا نیاز به یک برنامه کوتاه مدت و در سایه آن برنامه میان مدت و بلند مدت  است 
که دستگاه ها آن را پیش بینی کنند تا امکان نظارت و راستی آزمایی وجود داشته باشد. 
از  برخی  بازگشت  به  منجر  باید  تولید  جهش  راستای  در  اقدامات  و  برنامه ریزی ها 
کد یا تعطیل، افزایش ظرفیت تولید بعضی از واحدها،  صنوف و واحد های تولیدی را
گام های جدی در پژوهش و  به میدان آمدن شرکت های دانش بنیان و برداشتن 

تحقیق به عنوان سرچشمه تولید، شود. 

ضرورت جهش تولید
گر ما قوی شدیم و قدرتمند شدیم، دیگر  رهبر معظم انقالب فرمودند در اقتصاد ا
گر ما در داخل توانستیم اقتدار  کار زائد می شود. ا تحریم ها معنا ندارد و تحریم یک 
فقط  نه  اقتصادی؛  ارتباط  دنبال  به  می آیند  خودشان  آنها  آوریم؛  بدست  داخلی 
نکنید.  تحریم  می گویند  می آیند  آنها  کنیم،  تحریم  ما  گر  ا بلکه  نمی کنند،  تحریم 

کار این است و به مردم عزیزمان می گویم، بروید سراغ تولید داخلی.  طبیعت 
خ  کشور با مشکالت اقتصادی همچون، تورم، نوسانات شدید نر که  با توجه به این 
FATF وکاهش فروش نفت در سال های  به  افزایش تحریم ها، مسائل مربوط  ارز، 
با  نیز  جاری  سال  و  شده  مزمن  ایران  اقتصاد  در  تورم  و  رکود  بوده،  مواجه  اخیر 
خرد  کسب وکارهای  از  بسیاری  تعطیلی  همچنین  بود.  خواهد  درگیر  مسائل  این 
 1399 سال  ابتدای  و   139۸ سال  انتهای  در  کرونا  ویروس  شیوع  پی  در  کالن  و 
که  انداخته  تاخیر  به  شده  ایجاد  مشکالت  دلیل  به  را  مالیاتی  درآمدهای  تحقق 

می تواند کسری بودجه را برای دولت به همراه بیاورد. 
اما تالش در زمینه جهش تولید در این شرایط نشانه رویکرد مبتنی بر فرصت دیدن 
که از دل محدودیت و بحران ها  کدام قدرت جهانی است  تهدیدات موجود است. 
که به دلیل تحریم ها و مشکالت فروش نفت و تعامالت  کنون  متولد نشده باشد. ا
کشور ایجاد  بین المللی مالی، شوک های اقتصادی الزم به منظور جهش تولید در 

گام ها به سمت قله می باشد.  شده است، بهترین زمان تاریخی جهت برداشتن 

کندگی واحد های صنفی بر اساس نوع فعالیت پرا

وضعیت آماری تعداد صنوف در شهر مشهد )سال 139۸(

 

توزیعی  واحدهای  با  مقایسه  در  تولیدی  واحدهای  تعداد  باال  نمودار  به  توجه  با 
کمتر از حد انتظار و نرمال می باشد و با استانداردهای بین المللی نیز فاصله  بسیار 
که واحدهای تولیدی می توانند از سهم بسزایی در رونق تولید  زیادی دارد. از آنجا 
و  توجه  می بایست  باشند،  برخوردار  کشور  در  اقتصاد  خ  چر درآمدن  گردش  به  و 
توسط  واحدها،  نوع  این  گردش  در  سرمایه  افزایش  و  توسعه  در  ویژه ای  اهتمام 

گردد.  مسئوالن ذیربط اتخاذ 

برنامه عملیاتی
جزء  به  جزء  راه  نقشه  نیازمند  تولید،  جهش  عملیاتی  برنامه  تدوین  منظور  به 
کجا  کجا به  که در بخش های مختلف از  عملیاتی هستیم تا دقیقا نشان داده شود 
خواهیم رسید. نقشه راه جهش تولید، شامل تدوین مدل است، داشتن مدل به 
کمک می کند،  مدل تدوین شده  کارها  تکمیل زنجیره ارزش داخلی و اولویت بندی 
که شامل سه بخش اصلی به ترتیب رفع موانع تولیدی،  از سوی اتاق اصناف مشهد 
گام های مخصوص  رونق تولید و سپس جهش تولید می باشد و هر کدام دارای اجزا و 
کسب وکارهای  مدل،  این  اجزای  و  گام ها  نمودن  عملیاتی  با  که  هستند  خود  به 
کنند.  حرکت  و  گرفته  قرار  اقتصادی  درست  مسیر  در  آسانی  به  می توانند  صنفی 
گام نخست با شناسایی واحد های تولیدی صنفی شروع می شود، پس از شناسایی   
شناسایی  و  توسعه ای  واسط  ایجاد  صنفی،  خوشه های  تشکیل  واحدها  این 
کارگروه اصناف به  کمک  ریسک ها در واحدهای شناسایی شده انجام می شود و به 
که امیدواریم با این اقدامات  کردن ریسک های تولیدی مبادرت می نماییم  برطرف 
اساسی  اقدام  چهار  تولید  رونق  با  درآید.  حرکت  به  اصناف  در  تولید  رونق  خ  چر
حمایتی،  و  تشویقی  سیاست های  اعمال  صنفی،  بازار  توسعه  شامل  که  را  بعدی 
ایجاد شهرک صنفی و تشکیل شتاب دهنده صادراتی می باشند نیز انجام می شود 
کسب وکارهای  خ جهش تولید را در  تا تمامی این اقدامات و فعالیت ها بتوانند چر

تولیدی اصناف مشهد در سال 1399 با سرعت باال بچرخاند. 

کردن  کارگروه اصناف به برطرف  کمک  به 
ریسک های تولیدی مبادرت می نماییم 
خ رونق  که امیدواریم با این اقدامات چر
تولید در اصناف به حرکت درآید

3

جهش تولید
توسعه بازار

ایجاد شهرک های صنفی
واسط صادراتی

اعمال سیاست های تشویقی

1
رفع موانع تولید

شناسایی ریسک ها و موانع
شناسایی واحدهای تولیدی

2

رونق تولید
تشکیل خوشه های صنفی

کارگروه اصناف تشکیل 
ایجاد واسط توسعه ای

18.775واحدهای خدماتی

55.519

15.424

17.847

واحدهای توزیعی

واحدهای خدمات فنی

واحدهای تولیدی
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توجه به ریسک و موانع در طراحی برنامه 
کلیدی و پراهمیت  عملیاتی یکی از موضوعات 
می باشد. ریسک ها می توانند باعث اختالل در 
دستیابی به نتایج و اهداف یک برنامه شوند

شناسایی واحد های تولیدی صنفی 

گستردگی نیز باعث  گسترده است و این  کسب وکار تولیدی، بسیار  ادبیات مربوط به 
واحد های  شود؛  ارائه  واحدها  این  برای  گونی  گونا تعریف های  کشور  در  که  شده 
کشور دارای شباهت های بسیاری هستند، اما با وجود این، نمی توان  تولیدی در 

تعریف واحد و یکسانی از آنها به دست آورد. 
که از طریق به کارگیری مواد و منابع خام اقدام به تهیه  به صورت سنتی هر واحدی 
که حسب مورد انواع مختلفی دارد  کاال نماید واحد تولیدی نامیده می شود  و تولید 
که امروزه تولیدات  و آنچه مورد توجه است خروجی این واحد ها می باشد در صورتی 
تنها به صورت فیزیکی نمی باشند و ممکن است به شکل دیجیتال و غیر فیزیکی ارائه 
گیرد در برخی از رسته ها ممکن است هم  که باید مورد توجه قرار  شوند، نکته دیگری 
واحد تولیدی و هم توزیعی وخدماتی داشته باشیم و تفکیک این واحد بسیار مهم 
می باشد در نتیجه در ابتدا باید این واحد ها شناسایی شوند و سپس به دنبال رفع 
ارائه راهکارهایی جهت رونق وجهش تولید بپردازیم.  موانع بود و به دنبال آن به 

 برنامه عملیاتی جهت شناسایی واحدهای تولیدی صنفی

 تعیین شاخص هایی به منظور تفکیک واحد های تولیدی از غیر تولیدی در صنوف
کسب وکار های موجود و اولویت دار تولیدی  شناسایی 

که قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند  شناسایی واحد های تولیدی 
 شناسایی واحدهای تولیدی زیان دیده

 شناسایی فرصت های شغلی جدید در صنوف تولیدی
کارآفرینی در تولید  شناسایی فرصت های 

ارگان های دخیل: اتاق اصناف / اتحادیه ها / سازمان صمت / استانداری

شناخت موانع و ریسک ها در واحد های تولیدی 

و  کلیدی  موضوعات  از  یکی  عملیاتی  برنامه  طراحی  در  موانع  و  ریسک  به  توجه 
و  نتایج  به  دستیابی  در  اختالل  باعث  می توانند  ریسک ها  می باشد.  پراهمیت 
همین  به  نمایند  متوقف  را  هدف  به  رسیدن  حتی  یا  و  شوند  برنامه  یک  اهداف 

کرد.  گام ریسک ها و موانع را شناسایی و طبقه بندی  منظور باید در اولین 
با رکود تورمی در اقتصاد مواجه شده است،  کشور  که  به نظر می رسد در شرایطی 
یک  گر  ا شرایط،  این  در  روبه روست.  متعددی  دشواری های  با  آن،  رونق  و  تولید 
کارآفرین قصد شروع یک فعالیت تولیدی و اشتغال زایی  کسب وکار صنفی و یا یک 
کدام موانع روبه رو  با  باید بداند  را داشته باشد،  تولید خود  کسب وکار و  یا رونق  و 

خواهد شد و راهکارها برای رفع این موانع چیست. 

 برنامه عملیاتی شناخت موانع و ریسک ها در واحد های تولیدی

کسب وکار تولیدی در صنوف  شناسایی ریسک های ایجاد 
 شناخت مشکالت تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی

 شناخت قوانین و مقررات ضدونقیض خود مانعی برای رونق تولید شده 
کسب وکار های تولیدی کلیدی در حفظ و توسعه   شناسایی موانع 

کاهش یا رفع موانع   ارائه راهکارهایی جهت 

ارگان های ذیربط: اتاق اصناف / شهردرای / بیمه / دارایی / بانک ها

کوچک  کارشناسانه بر تولید در بنگاه های خرد و  نگاهی 

تعریف و شرح اجزاء مدل برنامه عملیاتی 

جهش تولید
برنامه عملیاتی اتاق اصناف مشهد در سال جهش تولید
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خوشه های صنفی را می توان تجمعی از صنوف مرتبط 
و خدمات مربوط به آن در یک فعالیت مشخص تعریف 
کارآفرینی قابل توجهی همراه باشد و  که می تواند با  کرد 
افزایش فرصت های شغلی را در پی داشته باشد

خوشه های صنفی 

خوشه های صنفی را می توان تجمعی از صنوف مرتبط و خدمات مربوط به آن در یک 
کارآفرینی قابل توجهی همراه باشد و افزایش  که می تواند با  کرد  فعالیت مشخص تعریف 
کار به توزیع مجدد درآمد در منطقه و  فرصت های شغلی را در پی داشته باشد و با این 
درنهایت افزایش عدالت اجتماعی منتج شود. همچنین تشکیل و ایجاد خوشه های 
صنفی می تواند منجر به رشد اقتصاد محلی و تشویق سرمایه گذاری در منطقه شود. با 
تجمع گروهی از کسب وکارها در جوار یکدیگر و تشکیل خوشه صنفی نوعی از همکاری های 
که  مشترک مانند آموزش، بازاریابی، خرید و یا تغییرات خاص در بازار و فرآیند های تولید 
مزایای گستردهای را برای مجموع آنها در پی خواهد داشت. در واقع با کنار هم قرارگیری 
کسب وکارهای تشکیل دهنده خوشه صنفی به لحاظ جغرافیایی از یک سو و ارتباطات 
ارتباطات  تا  از سوی دیگر باعث می گردد  آنها به لحاظ فعالیتی  عمودی و افقی میان 
اجتماعی وسیعی در منطقه تحت پوشش خوشه صنفی در جریان باشد که این امر خود 
به گسترش فرهنگ کار از یک طرف و شکل گیری و ارتقا یادگیری جمعی از طرف دیگر کمک 
می کند. برای داشتن توسعه کالبدی و فیزکی نیز الزم است تا زمینه های توسعه اجتماعی 
برای خوشه های صنفی صادق است.  این موضوع  آید  فراهم  اقتصادی در منطقه  و 

 برنامه عملیاتی خوشه های صنفی

 تعیین پتانسیل جغرافیایی و زیربنایی به منظور ایجاد خوشه صنفی
گی  که امکان ادغام عمودی و افقی آنها بواسطه ویژ کسب وکارهایی   شناسایی 

خط تولید آنها وجود داشته باشد 
کانال های ارتباطی  استخراج 

 شناسایی نقشه توسعه ای خوشه صنفی برای شناسایی مشکالت و مسائل احتمالی 
آن  واسطه  به  تا  دارند  را  شدن  تخصصی  قابلیت  که  کسب وکار هایی  شناسایی   

خوشه تخصص باالتری یافته و مزیت نسبی آن تقویت شود. 
 تمرکز بر روی داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات یدکی

ح موضوع با نهادهای ذیربط از جمله شهرداری و اداره راه و شهرسازی  طر
کارگروه زیربنایی در دفتر معاون استاندار و تصویب موضوع  برگزاری 

 ارائه موضوع به دفتر برنامه ریزی و توسعه استان

ارگان های دخیل: اتاق اصناف / سازمان صمت / شهردار

گروه اصناف   کا

کاری امور اصناف با پیشنهاد ریاست اتاق و تایید این پیشنهاد توسط رئیس  گروه 
کارگروه ستاد تسهیل زیر  کاری ذیل  گروه های  که یکی از  سازمان صمت تشکیل شد 
که وظیفه آن اخذ مشکالت عمده صنوف تولیدی  نظر استاندار محسوب می شود 
کن، شهرداری، بیمه ای، مالیاتی و سایر موارد مرتبط و  در امور مختلف از جمله اما
کسب وکارهای آسیب دیده و زیان دیده  پیگیری جهت حل و فصل آن ها، شناسایی 
که مشکالت آن ها قابل طرح و حل در گروه کاری بوده و موجب روتق تولید در آن واحد 
صنفی شده و از طریق تشکیل گروه کاری و ارجاع به ستاد تسهیل جهت ابالغ می باشد. 

کارگروه اصناف  برنامه عملیاتی 

ابالغ به دستگاه های اجرایی و رفع مشکل برای  ارجاع مشکل به ستاد تسهیل   
به  جهت  تولیدی  واحد  پایش  و  موضوع  رسیدن  نتیجه  به  راستای  در  پیگیری   

رونق رسیدن واحد مشکل دار
کارگروه اصناف در جهت رفع موانع و مشکالت مربوط به   پیگری به منظور ایجاد 

واحدهای صنفی تولیدی

کن / شهردرای  ارگان های دخیل: اتاق اصناف / سازمان صمت / استانداری / اما
/ بیمه / دارایی / بانک ها / بهداشت و سایر ارگان های مرتبط

ایجاد واسط توسعه 

عنوان  به  انجمن  این  که  کند  فعالیت  انجمن  صورت  به  می تواند  توسعه  واسط 
تعریف و  قابل  زیر مجموعه خانه صنعت و معدن  انتفاعی در  نهاد صنفی غیر  یک 
تحقیقاتی  فعالیت های  انجام  به  عالقه مند  مختلف  شرکت های  است.  شکل گیری 
یا  از حوزه های مختلف صنعت می توانند به عضویت این انجمن درآیند  و نوآورانه 
به صورت یک شرکت توسعه نوآوری منطقه ای زیر مجموعه انجمن توسعه نوآوری 
که مدل  آنجا  از  بپردازند،  انجام فعالیت  به  با آن  منطقه ای تعریف و در هماهنگی 
انجمن های صنفی غیر انتفاعی در کشور توان انجام کارهای بزرگ و اقتصادی محور را 
ندارد و بیشتر به اجرای فعالیت های روزمره مانند یک نهاد دولتی می پردازند لذا الزم 
کارآفرین  است تا برای دستیابی به اهداف مورد نظر، شرکتی خصوصی توسط چند 
که درصدی از سهام شرکت توسعه نوآوری منطقه ای را در اختیار داشته  ایجاد شود 
باشد. سایر سهام به شرکت های خواهان عضویت در انجمن اختصاص خواهد یافت. 
خوشه ها  این  بین  واسط  نقش  وایفای  صنفی  خوشه های  بین  همکاری  تسهیل 
انجمن  این  اساسی  اهداف  از  نوآوری  با  مرتبط  نهادهای  و  تحقیقاتی  نهادهای  و 
برای  اعتماد سازی  و  فرهنگ سازی  توسعه،  واسط  وظیفه  مهم ترین  بود،  خواهد 
انجام تحقیق و توسعه شبکه ای و انجام امور مشاورهای به صورت تخصصی است. 

 برنامه عملیاتی جهت ایجاد واسط توسعه

 معرفی نمونه های موفق تحقیق و توسعه و همچنین نمونه های موفق همکاری 
مشترک داخلی و خارجی

مورد  صاحب نظران  و  متخصصان  باحضور  هم اندیشی  جلسات  برگزاری   
کسب وکارهای تولیدی و صنعتی

کسب وکارهای   انجام امور مشاوره ای در زمینه حقوقی، فنی، اداری و مدیریتی به 
تولیدی

کارفرمایان احتمالی  از   همکاری با دانشگاه ها جهت باال بردن درک دانشجویان 
شان در آینده

 ایجاد سیستم آموزش و تخصص مهارتی
کشور   تشکیل بانک اطالعاتی مشاوران توانمند استان و 

از  حمایت   )BP(تجاری ح  طر مسابقه  طریق  از  جدید  مشاغل  ایجاد  از  حمایت   
ح تجاری ایجاد مشاغل جدید از طریق مسابقه طر

 تعیین حدود حقوقی و مدل های تسهیم منافع اقتصادی در شبکه های تحقیقاتی 
کسب وکارهای استان و   شناسایی و دسته بندی مشکالت و نقاط فشار صنایع و 

ارائه در سایت مربوطه 
مدل  از  بهره گیری  با  استان  مشاوران  ارتقای  آموزشی  دوره  برگزاری  و  تدوین   

واسطه ای و شبکه ای
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توسعه بازار  

که بازارهای جدیدی  کسب وکار هایی است  توسعه بازار یکی از استراتژی های رشد 
استراتژی  می دهد.  توسعه  و  کرده  شناسایی  فعلی  خدمات  و  محصوالت  برای  را 
بازار  را در  و غیرمشتریان  بازارهای جدید  را در  بالقوه  جدید  بازار، مشتریان  توسعه 
شامل  بازار  توسعه  استراتژی  واقع  در  می دهد.  قرار  خود  هدف  کنونی،  هدف 
کاربران جدید می توانند در  کاربران جدید می شود، این  گسترش بازار بالقوه در میان 
گروه های اجتماعی جدید و در بخش های صنفی  بخش های جغرافیایی جدید، در 
گروه مشتریان موجود، مشتریان  گرفته شوند و مشتریان نیز به چهار  جدید در نظر 

رقبا، غیرمشتریان و بخش بندی های جدید مشتریان تقسیم بندی می شوند. 

 برنامه عملیاتی توسعه بازار 

 شناسایی بازار در دسترس )داخلی (و بازار هدف احتمالی )صادراتی(
 ارزیابی وسعت و اندازه بازار

کثر رساندن استفاده از ظرفیت های تولیدی و افزایش بهره وری و تکمیل   به حدا
کسب وکارهای نو وجدید زنجیره ارزش در بخش اصناف بویژه 

کانال های توزیع به منظور درک بهتر از پتانسیل های موجود در بازار.   تعیین 
شرکت های  مدیران  با  ارتباط  برقراری  وسیله  به  صنفی  تأمین  زنجیره  تقویت   

کسب وکارهای صنفی کاال و خدمات مورد نیاز  تأمین کننده  
ایران،  اسالمی  گمرک جمهوری  مانند  مربوطه  ادارات  و  با دستگاه ها   هماهنگی 
بانک مرکزی، وزارت صنایع، وزارت جهاد کشاورزی و یا به وزارت خانه ها، سندیکاها 

و اتحادیه های مرتبط. 

سیاست تشویقی و حمایتی 

حمایت  است،  آمده  دست  به  تولید  جهش  برای  الزم  مشوق های  بررسی  از  آنچه 
دستگاه های دولتی و بستر سازی مناسب و همچنین اطمینان دادن به واحدهای 
تولیدی ازاین امر است به طوریکه از بین بردن موانع اداری و مالی در تمامی صنوف 
و  مسئوالن  است  الزم  بنابراین  می خورد.  چشم  به  دیگر  موارد  از  بیش  گون  گونا
کار فرهنگی برای جهش و رونق تولید، بسترهای الزم  کنار  مدیران حوزه تولید، در 
کسب وکار های صنوف تولیدی برطرف  به منظور برطرف نمودن مشکالت و موانع 
کسب وکارهای تولیدی برای جهش تولید، بدون هیچ مشکل اداری، مالی  نموده تا 

و اجتماعی و... به سمت این مسئله تشویق شوند. 

 برنامه عملیاتی سیاست های تشویقی و حمایتی

کسب وکار های تولیدی  ایجاد سهولت دریافت مجوز برای 
کسب برای واحد صنفی تولیدی  اعمال تخیف در صدور پروانه 

 برگزاری نمایشگاه های مجازی و عیر مجازی تولید داخلی در طول سال
کاالهای قاچاق  بازرسی دوره ای اصناف به منظور شناسایی فروشندگان 

کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی به   تدوین وابالغ فهرست ممنوعیت خرید 
اصناف

کسب وکار های   معرفی به منبع تأمین بودجه ارزی جهت دریافت تسهیالت برای 
تولیدی

 اصالح سیاست های مالیاتی -بیمه ای و بانکی و ایجاد مجوز های تشویقی جهت 
سهولت در دریافت این منابع از سوی واحدهای تولیدی

 ثبات در قوانین و جلوگیری از اعمال سلیقه ای قانون توسط ارگان های دخیل و 
وضع قوانین تسهیل گرانه

ارگان های ذیربط: اتاق اصناف / سازمان صمت / ستاد تسهیل / اداره دارایی / 
کن / بهداشت اداره بیمه / امور بانک ها / اما

شهرک های صنفی 

بهداشت محیطی  اثرات  از جمله  گونی  گونا زوایای  از  ایران  در  شهرک های صنفی 
نگریسته  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  بر  تأثیر  آنها، 
کیفیت زندگی  شده است. از طریق شهرک های صنفی می توان در راستای بهبود 
شهر  در  اخیر  پیشرفت های  و  توسعه  برداشت.  گام  شهری  یکپارچه  مدیریت  و 
امروزه  است.  ساخته  فراهم  صنفی  شهرک های  تأسیس  برای  را  مبناهایی  مشهد 
و  پاسخ گویی  ضرورت  و  شدن  جهانی  و  جوامع  شدن  شهری  همچون  مسائلی 
شهروندمداری، مدیران و تصمیم گیران را به سوی بهره گیری از روش های مطلوب 
در زمینه مدیریت صنفی شهرها سوق داده است. با تأسیس شهرک های صنفی از 
گام  ک، شهرک صنفی آجیل و خشکبار و... در مشهد  جمله شهرک صنفی پوشا
راهبری شهرک صنفی  و  برداشته خواهد شد. احداث  این شهر  توسعه  مؤثری در 
بتواند  باید  مشهد  شهری  مدیریت  است  پایدار  توسعه  اشکال  بارزترین  از  یکی 
از  یکی  می تواند  صنفی  شهرک های  واقع  در  باشد.  صنفی  شهرک های  پذیرای 

راهبردهای مهم اقتصادی به منظور جهش تولید در منطقه باشد. 

 برنامه عملیاتی شهرک های صنفی

 شناسایی میزان تولیدکنندگان خانگی و غیرخانگی هر صنف
توجیح  منظور  به  صنفی  واحدهای  مدیران  حضور  با  گروهی  جلسات  برگزاری   

اقتصادی
ح موضوع با نهادهای ذیربط از جمله شرکت شهرک های صنعتی و اداره راه   طر

و شهرسازی
 اخذ نظر و صدور استعالمات از اداره راه و شهرسازی

کارگروه زیربنایی از دفتر معاون استاندار و تصویب موضوع  برگزاری 
 ارائه موضوع به دفتر برنامه ریزی و توسعه استان
 اخذ پروانه تأسیس از شرکت شهرک های صنعتی

کردن موانع ایجاد شهرک های صنفی و تولیدی  پیگری به منظور برطرف 
کوچک و زود بازه به شهرک های صنفی تخصصی  لزوم انتقال واحدهای 

ارگان های مربوطه: شرکت امور شهرک ها / اتاق اصناف / شهرداری

جهش تولید
برنامه عملیاتی اتاق اصناف مشهد در سال جهش تولید
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شتاب دهنده صادراتی 

به  یا  انجمن  صورت  به  می تواند  توسعه  واسط  مانند  نیز  صادراتی  شتاب دهنده 
صورت شرکت زیر نظر سازمان صنعت معدن و تجارت تعریف شود، وظیفه اصلی 
در  نوآوری  توسعه  طریق  از  صنفی  شهرک های  رقابتی  توان  افزایش  شتاب دهنده 
شتاب دهنده  منظور  این  برای  می باشد،  صادرات  منظور  به  منطقه  تولیدات 
آن  پذیرندگان  و  خدمات  دهنده  ارائه  شرکت های  نهاد،  یک  عنوان  به  صادراتی 
حوزه های  تعیین  شتاب دهنده  عملیاتی  وظیفه  مهم ترین  می کند.  مدیریت  را 
کسب وکار در  بهره برداری از تکنولوژی ها برای ارتقای توان رقابتی بنگاه ها و توسعه 

بازارهای هدف و صادراتی می باشد. 
به  شرکت  قالب  در  یا  انجمن  صورت  به  صادراتی  شتاب دهنده  اینکه  به  توجه  با 
از  تا  است  الزم  کرد،  خواهد  فعالیت  شبکه سازی  پایه  بر  و  واسط  نهاد  یک  عنوان 
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  توسط  خصوص  به  و  دولتی  حمایت های 
ساله   5 تا   3 پروسه ای  طی  شهرک ها  شرکت  است  الزم  واقع  در  گردد.  برخوردار 
گذاری  کفایی و استقالل برساند. اما در ابتدا باید از طریق وا نهاد مذکور را به خود 
واسط  نهاد  با  خود  تحقیقاتی  اهداف  کردن  سو  هم  و  خود  تحقیقاتی  پروژه های 

کمک نماید.  مذکور به تقویت آن 

 برنامه عملیاتی شتاب دهنده صادراتی

 ایجاد ارتباط با شرکای همکار د اخلی و بین المللی
شهرک های  بین  تطابق  به  توجه  با  همکاری  طول  در  مشاورهای  خدمات  ارائه   

صنفی
گذاشتن  نمایش  به  جهت  بین المللی  و  تجاری  نمایشگاه های  سامان دهی   

محصوالت و فناوری ها
و  فناوری ها  محصوالت،  از  داده ای  پایگاه  ایجاد  توسط  اعضا  میان  اطالع رسانی   

فعالیت های پژوهشی شرکت های عضو و محققان دانشگاهی
نفوذ  و  به تجاری سازی موفق  )OpenMarket( جهت رسیدن  باز  بازار های  ایجاد   

نوآوری های تکنولوژی
مورد  صاحب نظران  و  متخصصان  باحضور  هم اندیشی  جلسات  برگزاری   

کسب وکارهای تولیدی و صنعتی

جمع بندی
ــای  ــزی بنیان هـ ــه پی ریـ کـ ــد  ــان می دهـ ــف نشـ ــورهای مختلـ کشـ ــه  ــی تجربـ بررسـ
توســـعه صنعتـــی بـــر پایـــه مواهـــب طبیعـــی و شـــرایط جغرافیایـــی دو راهبـــرد مهـــم 
کشـــورها بـــوده اســـت. در راهبـــرد اول بـــه هـــر موهبتـــی طبیعـــی می بایســـت بـــه  ایـــن 
کنیـــم و بـــه دنبـــال شـــاخ  کامـــل نـــگاه  دیـــد یـــک خوشـــه صنعتـــی تولیـــدی - خدماتـــی 
کـــه بـــا توجـــه بـــه مزیت هـــای  و بـــرگ دادن و توســـعه طولـــی و عرضـــی آن باشـــیم 
کشـــاورزی،  توریســـم،  و  گردشـــگری  صنعـــت  حـــوزه  مشـــهد،  شـــهر  نســـبی 
ک و امنیـــت غذایـــی پتانســـیل ایجـــاد جهـــش در تولیـــد را دارا هســـتند.  پوشـــا
دقیـــق  شـــناخت  گیـــرد.  قـــرار  مبنـــا  بایـــد  ســـرزمینی  موقعیـــت  دوم  راهبـــرد  در 
کســـتان  کشـــورهای همســـایه نظیـــر افغانســـتان، تاجیکســـتان، پا نیازمندی هـــای 
ـــل ایجـــاد  ـــای قاب کشـــور ها از جملـــه مزای ـــی ایـــن  ـــر نیازهـــای واردات ـــز ب و هنـــد و تمرک

ــا بـــه منظـــور رقابـــت در ایـــن بازارهـــا می باشـــند.  مـ
تحقـــق تمامـــی مـــوارد اشـــاره شـــده، نیازمنـــد جدیـــت و حمیـــت مـــردم و مســـئوالن 
در  حرکـــت  و  می کنـــد  مطالبـــات  صاحـــب  را  جامعـــه  تـــالش  فرهنـــگ  اســـت. 
ــه یـــک  ــد بـ ــن رونـ ــه ایـ ــد و در نتیجـ ــان می کنـ ــد را آسـ ــق و جهـــش تولیـ ــیر رونـ مسـ
ــا یـــک موضـــوع بـــه  ــر نهادینـــه شـــده و درون زا در جامعـــه تبدیـــل می شـــود. تـ امـ
دغدغـــه و نیـــاز جـــدی تبدیـــل نشـــود، توجـــه و رویکـــرد جامعـــه را بـــه خـــود جلـــب 
نمی کنـــد، بنابرایـــن تـــا تولیـــد بـــه یـــک ارزش فرهنگـــی مهـــم در زندگـــی روزمـــره 

ــت.  ــدی داشـ ــول جـ ــار تحـ ــوان انتظـ ــود، نمی تـ ــل نشـ ــراد تبدیـ افـ

از طریق شهرک های صنفی می توان در راستای بهبود 
گام برداشت.  کیفیت زندگی و مدیریت یکپارچه شهری 
توسعه و پیشرفت های اخیر در شهر مشهد مبناهایی 
را برای تأسیس شهرک های صنفی فراهم ساخته است
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که در نظریه   کرونا از جمله مسائلی است  بحران 
یا  ذات،  بد  قلق،  بد  مسائل  آنها  به  سیستم ها 
چنین  دچار  سیستمی  وقتی  می شود  گفته  بدخیم 
مشکلی شود، در هر یک از اجزای سیستم به منظور 
جای  یابد  بهبود  تا  شود  ایجاد  تغییری  مشکل  رفع 
حاضر  حال  در  یعنی  برمی خورد،  مشکل  به  دیگر 
باشد  اولویت  سالمت  و  انسان ها  جان  حفظ  گر  ا
در  بگیرند  کشور  تعطیلی  به  تصمیم  باید  دولت ها 
نتیجه با مشکالت زیادی ممکن است روبه رو شوند، 
این اقدام منجر به از بین رفتن کسب وکار ها، بیکاری، 
گر اقتصاد در  گرسنگی می شود، از سویی دیگر ا فقر و 
اولویت باشد جان انسان ها به خطر افتاده، سیستم 
درمانی دچار فشار شده و در دراز مدت ممکن است 
به  ببیند،  آسیب  اقتصاد،  بازخوردی  چرخه  یک  در 
که صورت مسئله و راه حل هایی  همین دلیل است 
که به نظر درست می رسند، به این وابسته هستند 
که ما سطح مسئله را چه طور می بینیم و مرزبندی 
مسئله را چگونه انتخاب می کنیم و قصد در رفع کدام 
بخش از مشکل را داریم، پس باید در ابتدا یک دید 
و  تاب آوری  ظرفیت  و  باشیم  داشته  مسئله  از  کلی 
تغییر در سیستم را برای حل مشکل بدانیم تا بتوانیم 

یک سری اقدامات اساسی انجام دهیم. 
رابطه  در  اختالل  کرونا  بحران  پیامدهای  از  یکی 
بوده  جهانی  و  ملی  بازارهای  در  تقاضا  و  عرضه 
آن  پی  در  و  بیماری  شیوع  از  نگرانی  است. 
تقاضا  و  عرضه  گرفته،  صورت  فاصله گذاری های 
و  تحقیق  واحد  لذا  است.  کرده  نوساناتی  دچار  را 
توسعه اتاق اصناف مشهد بنابر اهمیت این مسئله 
کرونا بر رابطه میان  در بخش نخست، تأثیر بحران 
از  که  رابطه  این  در  تعادل  ایجاد  و  تقاضا  عرضه، 
مسائل بنیادین نقاط ضعف و قوت اقتصاد کشور ها 

کرده است.  می باشد، را بررسی 
به این معنا که ساختار اقتصادی کشورها به گونه ای 
ناشی  مالی  خسارات  میزان  که  باشد  می تواند 
صاحبان  برای  را  تقاضا  و  عرضه  رابطه  اختالل  از 
واحد  رو  این  از  دهد.  افزایش  یا  و  کاهش  صنوف 
ظرفیت سنجی  به  دوم  بخش  در  توسعه  و  تحقیق 

اقتصاد و صنوف در ایران پرداخته است. 
غالب  شکل  دو  به  کشورها  اقتصادی  ساختار 
از  یکی  دیجیتالی  اقتصاد  که  مدرن،  و  سنتی  است: 
شیوه ها و اشکال ساختار اقتصادی مدرن می باشد. 
لیکن با توجه به بحران اخیر ورود به مقوله انقالب 

صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتالی به ویژه در حوزه 
کاهش  در  مولفه  دو  این  مهم  نقش  و  کسب وکارها 
پیامدهای منفی ناشی از این بحران ضرروت یافته 
است. بر این اساس در بخش سوم و پایانی توسط 
صنعتی  انقالب  و  صنعتی  انقالب های  واحد،  این 
آن  مختلف  تاثیرات  و  دیجیتال  اقتصاد  چهارم، 
همچنین  کسب وکارها،  اقتصادها،  دولت ها،  بر 
چالش ها و الزامات موجود این بخش به صورت ویژه 
صنعتی  انقالب  شد.  گذاشته  بحث  به  مفصل  و 
چهارم همچنین اقتصاد دیجیتال، می توانند دنیای 
ما  قبلی  دنیای  با  اساس  از  که  کنند  خلق  جدیدی 
گذاشته ایم.  کنون ما به این دنیا پا  متفاوت است. ا
ما  اطراف  تحوالت  اما  نمی کنیم  احساسش  هنوز 
این  افراد  از  خیلی   

ً
احتماال است.  سریع  بسیار 

کسب وکار و آینده  تغییرات را متوجه می شوند و برای 
خیلی ها  اما  می گیرند،  تازه  تصمیم های  خویش 
را  خود  و  نشوند  تغییرات  این  متوجه  است  ممکن 
وفق  صورت  در  که  نکنند  آماده  جدید  جهان  برای 
شکست  دچار  سریع،  تغییرات  این  با  خود  ندادن 
یا  و  ورشکسته  ده،  زیان  را  خود  کسب وکار  و  شده 

حتی نابود شده می بینند. 

کرونا بر رابطه میان عرضه، تقاضا و ایجاد تعادل میان این دو  تاثیر بحران 

وظایف سنجی اقتصاد و صنوف در ایران

کرونا واقتصاد
بررسی تاثیر بحران کرونا بر رابطه میان عرضه و تقاضا 

کرونا اختالل در رابطه عرضه  یکی از پیامدهای بحران 
و تقاضا در بازارهای ملی و جهانی بوده است. نگرانی 
از شیوع بیماری و در پی آن فاصله گذاری های صورت 
کرده است گرفته، عرضه و تقاضا را دچار نوساناتی 
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پیامدهای  با  کرونا  بحران  اقتصادی  پیامدهای 
است.  متفاوت  پیشین  بحران های  سایر  اقتصادی 
گذاشته، پدیده قابل تأمل  کرونا بر اقتصاد  که  تاثیری 
متحیر  را  کسب وکار  تحلیلگران  از  خیلی  که  است 

اقتصادی،  بحران های  مواقع  در  معمواًل  کرده  است. 
سپس  و  می شوند  آسیب  دچار  بزرگ  بنگاه های 
کوچک تر و بازارهای مالی  مشکالت آنها به بنگاه های 
اوضاع  اما  بار  این  می کند.  سرایت  فروشی  خرده  و 

کوچک  کسب وکارهای  ابتدا،  از همان  متفاوت بود و 
و متوسط و بازارها به طور همزمان با بنگاه های بزرگ 
با  مرتبط  کسب وکارهای  شده اند،  بحران  دچار  نیز 
کسب وکارهای  همین طور  کاال،  انواع  خرده فروشی 
ترس  به واسطه  که  گردشگری  و  تفریحی  و  خدماتی 
تعطیل  اجباری  صورت  به  کرونا  شیوع  از  اجتماعی 
کرونا دیده اند و در  شده اند، بیشترین تاثیر را از شیوع 
کسب وکارهای مرتبط با حمل  و  انتهای این زنجیره، 
اصناف  گرفته اند.  قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  نیز  نقل 
زیان دیدگان  اول  حلقه  کوچک  تولیدی  بنگاه های  و 
از آنها بنگاه های متوسط و بزرگ  کرونا هستند و پس 

گرفته  و دچار بحران شده اند.  در صف تعلیق قرار 
بین عرضه  کرونا یک دیوار  از  ناشی  اقتصادی  بحران 
و تقاضا با بازخوردهای مکمل قوی در اقتصاد جهان 
چرخه  در  نخست  بحران  این  است.  آورده  وجود  به 
کرد و ترس ناشی از شیوع  عرضه و تقاضا اخالل ایجاد 
در  شد.  صنوف  عمومی  تعطیلی  باعث  آن  همگانی 
کاهش  متعاقبًا  یافت.  شدیدی  کاهش  تقاضا  نتیجه 
اینکه  ضمن  داشت.  دنبال  به  را  عرضه  توقف  تقاضا 
ویروس  این  شیوع  از  دیگر  شکلی  به  هم  عرضه  خود 
ضربه خورده است. لذا عرضه و تقاضا همزمان دچار 
و  کرده  پیدا  ادامه  منفی  روند  این  و  شده اند.  اخالل 

گشت.  منجر به ازبین رفتن مازاد اقتصادی 

بخش اول 

کرونا؛ عرضه و تقاضا و سناریو های پیش روی صنوف

 در مواقع بحران های اقتصادی، بنگاه های 
ً
معموال

بزرگ دچار آسیب می شوند و سپس مشکالت آنها به 
کوچک تر و بازارهای مالی و خرده فروشی  بنگاه های 
سرایت می کند. این بار اما اوضاع متفاوت بود

که در اشکال تصویر مقابل قابل مشاهده  همان طور 
اختالل  و  کرونا  ویروس  از  ناشی  بحران  ابتدا  در  است 
فاصله گذاری  و  قرنطینه  جهانی،  تأمین  زنجیره  در 
شد  عرضه  کاهش  باعث  جهانی  سطح  در  اجتماعی 
اما پس از آن با توجه به نااطمینانی در مورد پیشرفت 
دهنده  کاهش  اقتصادی  سیاست های  و  بیماری 
دائمی  غیر  درآمدکارکنان  دادن  دست  از  و  اثرات  این 
انداز احتیاطی خانوار و نگرانی  افزایش پس  همچنین 
شدن  مشخص  زمان  تا  سرمایه گذاری  از  بنگاه ها 
نمایان  تقاضا  اثرات  کرونا  ویروس  بهبود  وضعیت 
از مدتی احتماال حلقه بازخوردی به سمت  شد، بعد 
آنهایی  خصوص  به  بنگاه ها  میآید،  وجود  به  عرضه 
از  دارند،  نقدی  جریان های  به  بیشتری  وابستگی  که 
ایفای تعهدات رنج می برند، در  برای  کمبود نقدینگی 
کاهش تقاضا مواجه هستند و لذا وادار به  که با  حالی 
اعالم ورشکستگی می شوند و دوباره حلقه بازخوردی 
دلیل  به  که  افرادی  می شود،  پدیدار  تقاضا  سمت  به 
تعطیلی بنگاه ها شغل خود را از دست می دهند، درآمد 
که  کاهش می دهند،  دیگری ندارند و لذا مصرف خود را 

کل می شود.  کاهش تقاضای  این نهایتا باعث 
آنچه نگران کننده تر به نظر می رسد، تداوم این وضعیت 
معمول  به طور  است.  آینده  وضعیت  درباره  ابهام  و 

بحران های اقتصادی و یا تغییراتی از این جنس ممکن 
که اشاره شد  است، سال ها طول بکشد اما همان طور 
کرونا در مدت کوتاهی سبک زندگی مردم را به طور کامل 
از سرایت ویروس به  برای جلوگیری  تغییر داد و مردم 
دیگران، از همدیگر فاصله گرفتند و این فاصله گرفتن ها 
گذاشته است.  طبیعتا بر اقتصاد و کسب وکار ها نیز تاثیر 

اولویت اول بسیاری از دولت ها دیگر تجارت نیست و تا 
راهی  یا علم پزشکی  کرونا مهار شود  که بحران  زمانی 
عجیب  تغییرات  کند،  پیدا  آن  درمان  و  کنترل  برای 
و  ماموریت  آن  پی  در  و  اقتصاد  در  تصور  غیرقابل  و 
و خیلی  ایجاد می شود  کسب وکار ها و صنوف  ماهیت 
از بنگاه ها در معرض تغییرات ناخواسته قرار می گیرند. 
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1( سناریو محتمل؛ U شکل
کرونا در تمامی طول سال 2021 میالدی  شیوع ویروس 
هم به اقتصاد جهانی ضربه می زند پیش بینی می شود 
 4/2 میالدی   2020 سال  کل  در  جهانی  اقتصاد  که 
درصد رشد منفی خواهد داشت و سال 2021 میالدی 
کاهش تولید در نیمه اول  در نیمه دوم سال، نمی توان 
که محدودیت ها لغو  کرد، زمانی  کامل جبران  را به طور 
گرفته شود، بسته به نوع  و فعالیت های اقتصادی از سر 
کز تولیدی در سطحی بین 45 تا ۷0 درصد  فعالیت، مرا
ظرفیت کامل کار می کنند در نتیجه شاهد روند تدریجی 
بهبود از نیمه دوم سال خواهیم بود و 9/5 درصد رشد 

که مشاهده می شود  کرد. آنچه  مثبت را تجربه خواهیم 
بیشترشبیه به رکود نوع U می باشد در حالیکه مطابق 
کاهش  اینکه  یعنی  است  باز  بسیار   U دهانه  شکل 
کند و آهسته جبران خواهد شد.  اقتصادی با روندی 

2( سناریو خوشبینانه؛ V شکل
این سناریو بهترین و خوش بینانه ترین سناریو است و 
که اقتصاد دنیا بعد از تعطیلی  بیان می کند همان طور 
از  بعد  کرد،  سقوط  به یکباره  اقتصادی  فعالیت های 
خ رشد  نر افزایش  شاهد  ما  بحران  این  شدن  برطرف 
اقتصادی خواهیم بود و به همان سرعت اقتصاد دنیا 
وقوع  احتمال  اقتصاد  جهانی  مجمع  می کند.  رشد 

که  است  باور  این  بر  زیرا  می داند،  کم  را  سناریو  این 
سرمایه گذاری  و  مصرفی  عادات  اقتصاد،  بر  عالوه 
تا  و  کرده است  تغییر  این بحران  مردم هم در جریان 
اعتماد  دنیا  اقتصاد  به  نتوانند  دنیا  مردم  که  زمانی 
کنند،  مبادا  روز  برای  پس انداز  جایگزین  را  مصرف  و 
که انتظار می رود  روند بازسازی اقتصاد دنیا با شدتی 
سال  ژوئن  تا  آوریل  ماه های  فاصله  در  بود.  نخواهد 
با  دنیا  داخلی  ناخالص  تولید  ارزش  میالدی   2020
که پیش از این تاریخ سابقه نداشت، منقبض  سرعتی 
که دولت ها انجام  شد. اما حمایت های پولی و مالی 
می دهند، می تواند نویدبخش بازسازی سریع اقتصاد 
دنیا بعد از شروع دوباره فعالیت های اقتصادی باشد. 

3( سناریو پر دست انداز؛ W شکل
کووید-19  کسن و درمان موثری برای  در حال حاضر وا
یافت نشده و این وضعیت چالش دیگری را برانگیخته 
کنونی را  است. ممکن است دولت ها محدودیت های 
که  گیرند؛  سر  از  را  اقتصادی  فعالیت  و  دهند  کاهش 
بیماری  این  به  ابتالی  دوم  موج  به  شاید  خود  این 
باز خواهند  این صورت محدودیت ها  منجر شود، در 
در  بود.  خواهد  شدید  اقتصاد  به  دوم  ضربه  و  گشت 
رکود شدید پشت  گرفتار دو  اقتصاد  چنین وضعیتی، 
 W شکل  به  اقتصادی  مسیر  و  شد  خواهد  هم  سر 
خواهد بود. در این صورت، بهبود نهایی پس از یک 
که در طول آن، یک بار  کرد  فاصله زمانی بروز خواهد 
دوام  بهبود  این  اما  می شود  دیده  اقتصادی  بهبود 

کاهش اقتصادی باز هم بروز می کند.  ندارد و 
4(سناریو هنجار جدید؛ L شکل

در سناریوی L شکل اقتصاد پس از یک سقوط سریع رو 
به بهبود می رود اما فعالیت های اقتصادی در سطحی 
بحران  این  یافت.  خواهد  ادامه  گذشته  از  پائین تر 
تغییری  و  باشد  رکود عادی  از یک  بیش  ممکن است 
دایمی در سطح رشد در پی داشته باشد. بازگشت پر 
دست انداز به رشد می تواند به بروز خسارت های بلند 
یا  کسن  گر وا ا مدت اقتصادی منجر شود به خصوص 
چنین  در  نشود.  یافت   19- کوید  برای  قطعی  درمان 

صورتی، بازگشت به وضعیت عادی ناممکن است. 

کرونا واقتصاد
بررسی تاثیر بحران کرونا بر رابطه میان عرضه و تقاضا 

گسترده در  در نتیجه صاحبان صنوف ناچار به تغییرات 
گر این تغییرات اعمال نشود  کسب وکار خود هستند و ا
احتمااًل بنگاه ها دچار مرگ زودرس شوند.  این امر منجر 
کسب وکار ها و اصناف  به شرایط نااطمینانی شدید در 
کسب وکارها  از  شده است، در چند دهه اخیر بسیاری 
در ایران معموال در مواجه با این نااطمینانی ها یا نسبت 
یا  نداشته اند  آن  به  توجه  و  کرده  پوشی  چشم  آن  به 
شده اند،  نابود  پیش بینی  در  توانایی  عدم  دلیل  به 
از  نمی توانیم  دیگری  زمان  هر  از  بیش  حاضر  حال  در 
نسبی  دید  و  چشم انداز  شویم،  خالص  نااطمینانی 
بازه های  به  توجه  با  اقتصاد  از  و سرمایه گذاران  صنوف 
کرونا  ویروس  اتمام همه گیری  زمانی پیش بینی شده، 
و  مهم  بسیار  کسب وکارشان  بر  آن  متفاوت  تاثیرات  و 
را  بنگاهشان  آینده  بتوانند  تا  می باشد  تعیین کننده  
کنند، یک راه خوب  کم  ترسیم و نااطمینانی را تاحدی 

کسب وکار،  و قابل اتکا برای داشتن چشم انداز از آینده 
گون  ساختن سناریوهای مختلف با توجه به شرایط گونا
است، در این راستا بسیاری از سازمان های جهانی در 
به  توجه  با  دنیا  اقتصاد  روند  مطالعه  به  اخیر  ماه های 
این مطالعه  برآیند  کرونا پرداختند.  همه گیری  ویروس 
جامع در قالب چهار سناریوی پیشنهادی برای بازگشت 
و  ویروس  گسترش  به  توجه  با  رشد  مسیر  به  اقتصاد 
همچنین  عمومی  بهداشتی  کنش های  وا بخشی  اثر 
می باشد.  دولت ها  اقتصادی  سیاست های  بخشی  اثر 
سناریو  در  هستند.  خوشبینانه  سناریو ها  این  از  تا  دو 
اول ویروس در عرض چند ماه و بدون آسیب جدی به 
زیرساخت های اقتصادی مهار می شود و اقتصاد تقریبا 
این  و در سناریو دوم  را پیش می گیرد  به رشد  رو  روند 
با تاخیر صورت می پذیرد، در سناریو سوم  کمی  اتفاق 
افزایش  همه گیری  دوباره  و  برگردد  مجددا  ویروس  گر  ا

یابد و کشور ها برای مهارش آماده باشند، روند رو به رشد 
اقتصاد متزلزل خواهد بود، ولی ادامه دار، اما چنانچه 
زیرساخت های  و  شود  مهار  دیر  خیلی  همه گیری  این 
ورشکست  مالی  موسسات  و  ببینند  آسیب  اقتصادی 
در  بود.  خواهیم  مواجه  چهار  شماره  سناریو  با  شوند 
در  و  بود  خواهد  منفی  اقتصادی  رشد  حالت  بدترین 
کرونا  بهترین وضعیت بازگشت به شرایط قبل از ویروس 
سال ها طول می کشد البته این سناریوها تنها در صورتی 
ساخت  تا  کرونا  همه گیری  پایان  که  هستند  محتمل 
کسن و یا به وجود آمدن مصونیت جمعی طول بکشد.  وا
که ممکن  به عبارت دیگر، ما با رکودی مواجه هستیم 
اینها  باشد.  داشته   L یا   V, U, W نظیر  اشکالی  است 
که اقتصاددان ها برای توصیف روند  حروف الفبا هستند 
رکود تا بهبودی به کار می برند. "منظور از این حروف شکل 
منحنی رشد تولید ناخالص داخلی در طول زمان است.”

بهتر   بدتر
اثربخشی سیاست های اقتصادی دولت ها
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کرونا  گزارش خود از تاثیر بحران  صندوق بین المللی پول در تازه ترین 
که رشد اقتصادی ایران  کرده  در وضعیت اقتصادی جهان پیش بینی 
در سال جاری میالدی برای سومین سال پیاپی منفی باشد و تولید 
کاهش یابد کشور در سال 2020 شش درصد  ناخالص ملی در 

وجـود  فراوانـی  شـباهت های  بحران هـا  همـه  در 
دسـت  از  گسـترده،  ورشکسـتگی های  نظیـر  دارد، 
کاهـش نقدینگـی امـا بحـران ناشـی از  رفتـن مشـاغل، 
کرونـا دارای وسـعت وعمـق بسـیار  همه گیـری ویـروس 
بـوده  گذشـته  بحران هـای  سـایر  بـه  نسـبت  بزرگتـری 
کـه سـرعت تاثیـر آن نیـز بسـیار سـریع خـود  ضمـن ایـن 
بـرای  اسـت  کـرده  آشـکار  کسـب وکارها  و  اقتصـاد  در  را 
جهـان  صنعتـی  کشـور  هفـت  مالـی  بازارهـای  مثـال 
به طـور متوسـط در بـازه چنـد ماهـه اخیـر 33 درصـد از 
ارزش خـود را از دسـت دادنـد؛ ایـن رقـم در بحـران 1۸ 
ماهـه سـال 200۷ تـا 2009 حـدود 55 درصـد بـود. بـازار 
اسـت؛  بـوده  بی سـابقه ای  سـقوط  شـاهد  هـم  نفـت 
نسـبت بـه اول سـال جاری میـالدی در دورهای حدود 
کـم شـده، یـا در مثالـی دیگـر  ۶0 درصـد از ارزش نفـت 
کشـور از صنـدوق بین المللـی پـول تقاضـای  بیـش از 90 
کـه ایـن رقـم بـی سـابقه اسـت.  کرده انـد  وام اضطـراری 
صنـوف  و  کسـب وکارها  از  بسـیاری  کنونـی  بحـران  در 

کرده انـد  کلـی متوقـف  را به طـور  یـا فعالیت هـای خـود 
و  نمی شـوند؛  انجـام  دیگـر  آنهـا  از  اعظمـی  بخـش  یـا 
کسـب وکارها و صنـوف بـدون  احتمـاال بسـیاری از ایـن 
از  کمک هـای دولـت ورشکسـته می شـوند. یکـی دیگـر 
تعطیلـی  جهـان  در  ویـروس  ایـن  شـیوع  مهـم  تبعـات 
رفتـن  دسـت  از  آن  پـی  در  و  اقتصـادی  بنگاه هـای 

بودنـد.  آن هـا مشـغول  افـراد در  کـه  بـود  شـغلهایی 
گـزارش  تازه تریـن  در  پـول  بین المللـی  صنـدوق 
اقتصـادی  وضعیـت  در  کرونـا  بحـران  تاثیـر  از  خـود 
در  ایـران  اقتصـادی  رشـد  کـه  کـرده  جهان پیش بینـی 
سـال جـاری میـالدی بـرای سـومین سـال پیاپـی منفی 
کشـور در سـال 2020  ناخالـص ملـی در  تولیـد  و  باشـد 
کاهـش یابـد. این نهـاد بین المللـی برآورد  شـش درصـد 
کـرده امسـال میـزان تـورم در ایـران اندکـی بیـش از 34 
درصـد باشـد و رشـد اقتصـادی منفـی و تـورم شـدید در 
اخیـر  گـزارش  دیگـر  طرفـی  از  یابـد.  ادامـه  آینـده  سـال 
نشـان  )شـاپرک(  کارت  پرداخـت  الکترونیـک  شـبکه 

را   کرونـا مـدل رفتـاری مـردم  می دهـد شـیوع ویـروس 
طـی چنـد مـاه اخیـر تغییـر داده اسـت و ایـن تغییـر رفتار 
در پایانه هـای فـروش خـود را به خوبی نشـان می دهد. 
فروردیـن  در  کنش هـا  ترا تعـداد  مقایسـه  بـه  توجـه  بـا 
کاهـش چشـم گیری  سـال 9۸ و فروردیـن 1399 خریـد 
گـزارش شـاپرک  کنش هـا طبـق  داشـته اسـت. تعـداد ترا
نسـبت بـه فروردیـن مـاه 9۸ فقـط 19/5 درصـد بـوده، 
کـه ایـن تفـاوت در مـدت مشـابه  ایـن در حالـی اسـت 
بـود.  شـده  گـزارش  درصـد   2۶ از  بیـش  قبـل  سـال 
کنش هـا نیـز خـود را نشـان  همیـن تفـاوت در مبلـغ ترا
کنش هـا نسـبت بـه فروردین  کـه  مبلـغ ترا می دهـد چـرا 
مـاه سـال قبـل از آن فقـط ۸5/۷ درصـد افزایـش یافتـه 
اسـت. امـا ایـن تفـاوت مبلـغ در سـال های 9۷ و 9۸ در 
گـر  گـزارش شـده بـود. در اصـل ا حـدود ۷1/55 درصـد 
ارزش  کنیـم،  کـم  کنش هـا  ترا ارزش  از  را  تورمـی  اثـرات 
 )9۸( قبـل  سـال  بـه  نسـبت  امسـال  کنش هـای  ترا

کاهـش یافتـه اسـت.  نزدیـک بـه 10 درصـد 

بخش دوم / تاب آوری یا شکنندگی صنوف

ظرفیت سنجی کسب وکارهای ایران در مقابله با کرونا
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ظریف  نکته  یک  اما  است  صحیح  یادشده  داده های 
نشده اند.  تورم زدایی  و  هستند  خام  اینکه  دارد،  هم 
خرید یک محصول در فروردین امسال به دلیل تورم، 
ارزش به مراتب بیشتری نسبت به اسفند و فروردین 
افزایش  روی  نباید  بنابراین  است،  داشته  پارسال 
به  نسبت   99 سال  در  شاپرکی  کنش های  ترا ارزش 
و  کرونا  که  بدانیم  بخواهیم  گر  ا کرد.  باز  حساب   9۸
ارزش  با  بیماری  این  از  متأثر  اقتصادی  شرایط  تغییر 
و  حقیقی  رشد  باید  است،  کرده  کار  چه  کنش ها  ترا
تورم زدایی شده را مدنظر قرار دهیم. با حذف اثر تورم 
فروردین  در  کنش ها  ترا حقیقی  ارزش  گفت  می توان 
به  نسبت  و  درصد   ۸9  .40  ،9۸ اسفند  به  نسبت   99

کاهش داشته است.  فروردین پارسال 9. ۸۷ درصد 
جهـان  مختلـف  کشـور های  اقتصـاد  بـر  کرونـا  ویـروس 
افـراد  از  بسـیاری  اعتقـاد  بـه  امـا  اسـت  گذاشـته  تأثیـر 
اعـم از متخصـص و غیرمتخصـص ترکیـب ایـن ویـروس 
کسـب وکار ها  بـر  بـا تحریـم، تأثیـرات منفـی ایـن وقایـع 
گرچـه فشـار  کـرده اسـت، ا و صنـوف ایـران را مضاعـف 
که در  خارجـی مهـم اسـت، امـا مهم تـر از آن، از مسـائلی 
کشـور وجـود دارد، می تـوان بـه مشـکالت تصمیم گیـری 
وخامـت  کـه  کـرد  اشـاره  اقتصـادی  کارآمدهـای  نا و 
اوضـاع را در اغلـب دوره هـای اقتصـادی تشـدید نمـوده 
و  کسـب وکار ها  کـه  مشـکالتی  دیگـر  طرفـی  از  اسـت 
و  دیگـر  شـکلی  بـه  هـم  دولـت  دارنـد،  امـروز  صنـوف 
بـرای  روسـت.  بـه  رو  مشـکالت  ایـن  بـا  کالن  ابعـاد  در 
مثـال درآمدهـای نفتـی دولـت بـه یـک ششـم رسـیده 
امسـال در عمـل روی درآمدهـای مالیاتـی  از طرفـی  و 
اوضـاع  کـرد، چـون  بـاز  گونـه حسـابی  نمی تـوان هیـچ 
ایـن رو  از  نـدارد؛  کشـور تعریـف چندانـی  کسـب وکار در 
هـم  و  دولـت  اقتصـادی  اوضـاع  بـد  واقعیـت  هـم  بایـد 
کسـب وکارها و صنوف  اوضـاع بـد اقتصادی و معیشـتی 

گرفـت.  را بـا هـم در نظـر 
کـه اقتصاد  بـا توجـه بـه مـوارد بـاال می تـوان مدعـی شـد 
کـه  اسـت  منحصربه فـردی  گی هـای  ویژ دارای  ایـران 
کشـور ها متمایز  ماهیت و سـاختار آن را از اقتصاد دیگر 
نمـوده و شـاید تاثیـر ایـن ویروس در دراز مـدت بر ایران 
باشـد و حتـی  بیشـتر  کشـورها بسـیار  بـه سـایر  نسـبت 
ثبـات  عـدم  مثـال  بـرای  شـود.  مواجـه  شـکنندگی  بـا 
بحران هایـی  و  یکسـو  از  اقتصـادی  مقـررات  و  قوانیـن 
گذشـته از سـوی  ماننـد تحریـم و جنـگ در سـال های 
دیگـر اقتصـاد ایـران را در بخش هـای مختلـف به ویـژه 
تـا  شـده  سـبب  و  کـرده  متزلـزل  کسـب وکار  محیـط  در 
ایـران،  قابلیـت تطبیق پذیـری و تـاب آوری در اقتصـاد 
کاهـش یابـد.  متناسـب بـا نیـاز بـازار داخلـی و خارجـی 

گی هـای اقتصـاد امروز ایران این اسـت  یکـی دیگـر از ویژ
کـه تحـت شـرایط تحریـم و بـا توجـه بـه افـت قیمـت در 
وابسـته  و  تک محصولـی  اقتصـاد  نفـت،  جهانـی  بـازار 
گذشـته  سـال های  در  ایـران  نفتـی  درآمد هـای  بـه 
وابسـتگی  ایـن  از  رهایـی  بـه منظـور  تمهیـدات جـدی 
کار مسـئوالن ذیربـط قـرار نگرفتـه  بـا جدیـت در دسـتور 
علـت  بـه  کـه  شـد  مدعـی  می تـوان  همچنیـن  اسـت. 
ضعـف سیسـتم دولتـی در حمایـت از بخـش اقتصـادی 
و نیـز بـه واسـطه قطـع ارتبـاط شـرکت های خارجـی بـا 
صنایـع ایـران، ایـن بخـش نیـز بـه شـکل قابـل توجهـی 

آسـیب دیـده اسـت. 
ایـران  در  اقتصـاد  شـد  مدعـی  می تـوان  به این ترتیـب 
از بحران هـای  ناشـی  نتیجـه منفـی متصـور  هـر  تقریبـًا 
و  کـرده  تجربـه  گذشـته  سـال های  در  را  گـون  گونا
تأثیـر  درازمـدت  در  می توانـد  ویـروس  ایـن  تأثیـر  لـذا 
داشـته  ایـران  بـر  کشـور ها  سـایر  بـه  نسـبت  متفاوتـی 
ماننـد؛  و صنوفـی  کسـب وکار ها  کوتاه مـدت  در  باشـد. 
گردشـگری،  و  توریسـم  صنعـت  فصلـی،  مشـاغل 
ک، رسـتوران ها و شـیرینی  صنعـت حمل ونقـل، پوشـا
و خشـکبار متضـرر خواهنـد شـد، امـا نکتـه قابل تأمـل و 
کـه بخـش قابل توجهـی  کننـده در ایـن اسـت  امیـدوار 
گذشـته مصـادف بـا  از تعطیلـی صنـوف در یکـی دو مـاه 
گرچه  تعطیـالت ایـام عیـد و مـاه مبارک رمضان بـوده و ا
کسـادی بازار مواجه  کسـبه با  برخـی از تولیدکننـدگان و 
بعضـًا  و  کاهـش  بـه  توجـه  بـا  درعین حـال  امـا  شـدند، 
ایـام،  ایـن  در  معمـول  هزینه هـای  از  بسـیاری  حـذف 
میـزان نقدینگـی و درنتیجه قـدرت خرید مردم افزایش 
یافتـه و یـا حداقـل حفـظ شـده اسـت و ایـن وضعیـت 
عمـده  بخـش  کرونـا  بحـران  شـدن  فروکـش  از  پـس 
بخش هـا  ایـن  در  بـازار  کسـادی  از  حاصـل  زیان هـای 

شـود.  جبـران  احتمـاال 
کسـب وکار در ایـران بسـیار  امـا در بلنـد مـدت، فضـای 
توجـه  بـا  شـد.  خواهـد  دسـت انداز  از  پـر  و  نامطلـوب 
کاهـش تولیـد بسـیاری از صنایـع و  بـه ورشکسـتگی و 
فـوالد  پتروشـیمی،  ماننـد  داخلـی  بـزرگ  شـرکت های 
بیـن  از  و  کاهـش صـادرات  نتیجـه  در  و  و...  و خـودرو 
اشـتغال  و  کارآفرینـی  بـرای  جدیـد  فرصت هـای  رفتـن 
سـویی  از  و  نفتـی  درآمد هـای  کاهـش  همچنیـن 
از  ناشـی  مخـرب  نوسـان های  و  نااطمینانـی  دیگـر 
سیاسـتمداران  نظـر  اختـالف  و  غلـط  سیاسـتگذاری 
کاهـش فاحـش سـرمایه گذاری و  درگذشـته، منجـر بـه 
کشـور شـده اسـت. در  فـرار همزمـان سـرمایه و دانـش از 
کـه  کوچـک  کسـب وکارهای  نتیجـه؛ خیلـی از اصنـاف و 
کاهش تقاضا  بنیـه مالـی قـوی ندارند، از بیـن می روند. 

نمی کنـد،  رهـا  را  ایـران  اقتصـاد  گریبـان  مدت هـا  تـا 
گرفتـار موانـع  کـه بـه صـورت سـنتی همـواره  عرضـه هـم 
از  ناشـی  رکـود  و  کرونـا  عواقـب  بایـد  بـوده،  کسـب وکار 
طـرف  آن  از  کنـد  تحمـل  نامعلـوم  آینـده  تـا  هـم  را  آن 
کـه نویـد دهنـده  کسـری بودجـه بزرگـی پیـش رو داریـم 
به طـور  بایـد  صنـوف  پـس  اسـت.  بیشـتر  تورم هـای 
کالن را تحمـل  همزمـان هـم بی ثباتـی محیـط اقتصـاد 
کسـب وکارش سـخت تر و تنگ تر شـود  کند، هم محیط 
کاهـش تقاضـا را پشـت سـر بگـذارد  و هـم اینکـه بحـران 
کمتـر صنفـی می توانـد از ایـن مرحلـه بـدون  در نتیجـه 

کنـد.  عبـور  آسـیب 
 

کـه بـه یـک دیـد نسـبی از بحـران اقتصادی ناشـی  حـال 
مقابلـه  در  ایـران  کسـب وکارهای  ظرفیـت  و  کرونـا  از 
کـه  دریافتیـم  همچنیـن  رسـیدهایم،  بحـران  ایـن  بـا 
بـه تغییـرات اساسـی در فرضیـات سـنتی صنـوف  نیـاز 
کسـب وکارها  مدیـران  دارد،  وجـود  کسـب وکارها  و 
بحـران  ایـن  از  خـروج  بـرای  بایـد  صنـوف  صاحبـان  و 
اقداماتـی علمـی و منطقـی را در پیـش بگیرنـد  و حرکت 
کـه  کننـد  بـه سـمت مرحلـه بعـدی را بـا سـرعت شـروع 
کسب وکارشان شـود  منجر به بازسـازی قریب الوقوع در 
کاربردی در پنج  بدیـن منظـور در ادامه روشـی علمـی و 
کسـب وکارها و صنـوف  کـه می توانـد  مرحلـه ارائـه شـده 
کـه پـس  را از ایـن روزهـای بحرانـی بـه وضعیتـی عـادی 
کرونـا شـکل خواهـد  از پیـروزی در نبـرد علیـه ویـروس 
اقتصـادی  کارشناسـان  کنـد.  اعتقـاد  هدایـت  گرفـت، 
کـردن ایـن مراحـل نهایتـا باعـث  کـه طـی  بـر ایـن اسـت 
کسـب وکارها و صنـوف بهبـود یابـد.  می شـود وضعیـت 

1- عکس العمل یا حل و فصل

انجام  که  کنشی  وا اقدامات  با  کشورها  تمامی  تقریبًا 
شده اند.  فعال  کامل  به طور  بحران  برابر  در  داده اند، 
بهداشت  زمینه  در  گسترده ای  اقدامات  مجموعه 
کارکنان  ایمنی  کنار  در  کسب وکار  تداوم  و  عمومی 
جهان  سطح  در  گسترده  به طور  کاری  دور  انجام  و 
بر  کسب وکارها  با این حال تمام  گرفته است.  صورت 
سر دوراهی های مشکل زایی مانده اند که باید بین آنها 
کنند، ممانعت یا عدم ممانعت در رفت و آمد  انتخاب 
کارخانجات  کامل؛ تعطیلی بخش تولید و  یا قرنطینه 
یا منتظر صدور دستور ماندن از سطوح باالتر مدیریت 
در نتیجه بایستی به سرعت اقدامات الزم در سطوح 
کسب وکار، تعیین  کل اقتصاد یا  محلی- منطقه و نیز 

تکلیف یا به عبارتی تصمیم گیری شود. 

کرونا واقتصاد

جدول مقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش های شاپرک
درصد تغییراتفروردین 1399فروردین 1398ارزش تراکنش ها )میلیون ریال(

10/1,834,589,12868/1,978,580,30585/7ارزش اسمی تراکنش ها
10/10,734,86932/9,675,20987/9ارزش حقیقی تراکنش ها

90/17050/20466/19شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی

بررسی تاثیر بحران کرونا بر رابطه میان عرضه و تقاضا 
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 هر نتیجه منفی 
ً
می توان مدعی شد اقتصاد در ایران تقریبا

گذشته  گون را در سال های  گونا متصور ناشی از بحران های 
کرده و لذا تأثیر این ویروس می تواند در درازمدت  تجربه 
کشور ها بر ایران داشته باشد تأثیر متفاوتی نسبت به سایر 

2- تاب آوری یا مقاومت 

کرونا  ویروس  که  می دهد  نشان  تحلیل ها  و  تجزیه 
احتماال  آن،  با  مبارزه  اقتصادی  تأثیر  واسطۀ  به 
بزرگ ترین شوک و فشار وارده به معیشت ما انسان ها 
با  برای رویارویی  در طول یک قرن اخیر خواهد بود، 
انعطاف پذیری  صنوف،  و  کسب وکار  چالش های  این 
کوتاه  مدت، اولویت های  امری حیاتی است. مثال در 
کسب وکار عبارت از مدیریت نقدینگی و توان  اساسی 
نخواهد  دیری  اما  می باشند.  بدهیها  بازپرداخت 
را  موجود  صنعتی  ساختارهای  مزبور  شوک  که  پایید 
بر هم زده و مناسبات اقتصاد رقابتی را برای همیشه 
صنوف  و  کسب وکارها  بنابراین،  می دهند.  تغییر 
و  انعطاف پذیر  برنامه های  اساس  بر  باید  ناچار  به 
که  آنست  از  کی  بررسیها حا کنند.  اقدام  گسترده تری 
استرس  و  تردید  دچار  دنیا،  جمعیت  اعظم  بخش 
گزیر  نا صنوف  صاحبان  شد.  خواهند  شخصی  مالی 
مدت،  کوتاه  زمانی  فواصل  طی  و  مرتبا  بود  خواهند 
تاب آوری  نهایتا  که  کنند  اخذ  را  دشواری  تصمیمات 

کسب وکارشان را توازن می بخشد. 

گشت 3- باز

بــه  کســب وکارها  بازگردانــدن  بــرای  بزرگــی  چالــش 
ــدید،  ــی ش ــک دورۀ تعطیل ــس ازی ــادی پ ــالمت اقتص س
کشــور  کــه بــه نظــر می رســد حتــی  انتظــار مــی رود. چــرا 
کــردن مرحلــه  کــه بــه آهســتگی در حــال طــی  چیــن هــم 
کــم بــه  کــم  فــوق و بازگشــت بــه حالــت نرمــال اســت، 
عمــق و اهمیــت مســاله رکــود و دوره نقاهــت پــس از 
کل  ــتی  ــوف بایس ــع و صن ــتر صنای ــرد. بیش ــی می ب آن پ
کننــد. بــا ایــن  زنجیــره تأمیــن خــود را مجــددا فعــال 
وجــود، مقیــاس و زمانبنــدی متفــاوت تأثیــر ویــروس 
کــه در مناطــق جغرافیایــی  کرونــا بــه معنــای ایــن اســت 
مختلــف بــا ایــن اختــالل به شــکل های متفاوتــی روبه رو 
خواهنــد شــد. ضعیف تریــن حلقــه در زنجیــره تأمیــن، 
کسب وکارهاســت.  کننــده موفقیــت یــا شکســت  تعییــن 

مختلــف  کســب وکارهای  در  ضعیــف  حلقــه  ایــن 
کــه  شــود  موجــب  می توانــد  امــا  اســت  متفــاوت 
صاحبــان صنــوف مجبــور بــه اســتخدام مجــدد پرســنل 
اخراجــی، بازآمــوزی پرســنل و تــالش بــرای رســیدن بــه 

کار بشــوند.  ســطوح قبلــی بهــره وری نیــروی 

4- تصویرسازی مجدد 

جهان  اقتصاد  آسیب پذیر  نقاط  تنها  نه  کرونا  بحران 
می تواند  مثبت(  دیدی  )با  بلکه  کرده،  برمال  را 
نیز  را  کسب وکارها  عملکرد  ارتقاء  برای  فرصت هایی 
در  بود  خواهند  گزیر  نا کشورها  سران  نماید.  فراهم 
کنند،  بازنگری  متغیر  و  ثابت  هزینه های  خصوص 
مشخص  تولید  از  زیادی  بخشهای  تعطیلی  که  چرا 
هر  اقتصاد  برای  محصولی  چه  تولید  واقعا  می کند 
اعظم  بخش  تعطیلی  احتمااًل  است.  ضروری  کشور 
تولید جهانی به تصمیم گیری در مورد تخصیص بهینه 
بدون  می توان  نتیجه  در  و  کرد  خواهد  کمک  منابع 
کرد.  کارآیی، تولید برخی محصوالت را محدود  کاهش 
تولید،  چرخه  و  گردش  تداوم  برای  راهکاری  یافتن 
کار در دسترس نیست، دوگانه چالش  که نیروی  وقتی 
با  تطبیق  برای  فرصت  نهایتا  بودکه  خواهد  فرصت  و 
که  آن  نتیجه  را تسریع می کند.  فناوری های مناسب 
مقابل  در  را  کسب وکار  چیزی  چه  می شود  مشخص 
نهایت  در  و  مولدتر  تاب آورتر،  بعدی،  شوک های 
کسب وکارها و صنوف را در رساندن محصول به دست 

مشتریان، توانمندتر می کند. 

5- اصالح اساسی 

ویــروس  باعــث شــدند  کــه  از عواملــی  برخــی  بررســی 
کرونــا بــه جــای یــک مســاله محلــی و قابــل مدیریــت بــه 
چالشــی جهانــی تبدیــل شــود، مفیــد اســت. دولت هــا 
پشــتیبانی  و  تشــویق  خــود  شــهروندان  جانــب  از 
بــه  ســاماندهی  در  فعال تــری  نقــش  تــا  می شــوند 
کــه جامعــه  فعالیت هــای اقتصــادی ایفــا نماینــد. حــال 
یــک بحــران ســالمتی  بــروز  تــالش اســت احتمــال  در 
از  و  کاهــش داده  آینــده  را در  ابعــاد جهانــی  دیگــر در 
کســب وکار نیــز بایــد  کنــد، فعــاالن حــوزه  آن پیشــگیری 
مدنظــر  و  مطلــوب  تغییــرات  پیش بینــی  دنبــال  بــه 
عامــه مــردم در سیاســت ها و مقــررات فعلــی باشــند. 
در بیشــتر اقتصادهــای دنیــا، نظام هــای بهداشــتی و 
از جنــگ جهانــی  پــس  زمــان شــکل گیری  از  ســالمت 
گزیــر  کنــون نا دوم تغییــرات اندکــی داشــته اند، ولــی ا
خواهنــد شــد، همزمــان بــا ارائــه بــی وقفــه خدمــات 
مراقبتــی )چــه حضــوری و چــه مجــازی( بــا مــوج ســریعی 
بیاینــد.  کنــار  هــم  بیمــار  زیــادی  تعــداد  مراجعــه  از 
ــاره  رویکردهــای بهداشــتی و سیاســت های دولتــی درب
راهبــردی  ذخایــر  ســالمت،  نظــام  زیرســاخت های 
کاالهــای اساســی و تولیــد تجهیــزات پزشــکی در زمــان 
بــروز حــوادث غیرمترقبــه، بایســتی بــه ســرعت و به طــور 
گردنــد. در زمینــه آمــوزش، ادغــام  هماهنــگ بازنگــری 
کالس هــای حضــوری و یادگیــری از راه دور و در ســایر 
زمینه هــا بایســتی تمهیــدات مناســبی اندیشــیده شــده 

گیرنــد. کارهــای زیــادی صــورت  و 
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تعریـف  کرونـا در جهـان، سـازوکارهای  شـیوع ویـروس 
سیاسـت،  اقتصـاد،  بهداشـت،  در  دولت هـا  شـده 
تغییـرات  دسـتخوش  را  مـوارد  سـایر  و  کسـب وکارها 
سـرعت  باعـث  زیـاد  احتمـال  بـه  کـه  تغییراتـی  کـرد. 

و  اقتصـاد  حـوزه  در  جملـه  از  تحـوالت،  برخـی  گرفتـن 
خواهـد  آن  بـا  مرتبـط  تکنولوژی هـای  و  کسـب وکارها 
ناخـواه  انقـالب  یـا  خـواه  می شـود  سـبب  کرونـا  شـد. 
گسترش یافته  چهارم صنعتی در جهان از جمله ایران 

کرونا  کرونا و پسـا و روند آن سـرعت بگیرد. اقتصاد دوره 
کشـورها  اقتصـاد  بـرای  زیـای  تهدیدهـای  و  فرصت هـا 
داشـت.  خواهـد  دنبـال  بـه  آنـان  کسـب وکارهای  و 
گرفتـن  مهم تریـن فرصـت مغتنـم در ایـن دوره، سـرعت 
رشـد اقتصـاد دیجیتـال و افزایـش نفـوذ آن در اقتصـاد 
کـه  کشـورهایی  کسـب وکارهای آنـان اسـت.  کشـورها و 
برداشـته اند  گام  اقتصـاد  شـدن  دیجیتالـی  مسـیر  در 
دیجیتالـی  بـرای  معینـی  و  مشـخص  برنامه هـای  یـا 
شـدن اقتصـاد دارنـد، قطعـا در ایـن مسـیر موفـق شـده 
و می تواننـد جهـش رشـد و توسـعه اقتصـادی را تجربـه 
فضـای  در  کـه  کشـورهایی  مقابـل،  سـوی  در  کننـد. 
گام هـای  دیجیتالـی شـدن اقتصـاد تالشـی نکرده انـد یـا 
تهدیدهـای  بـا  دوره  ایـن  در  اسـت،  کُنـد  آنهـا  حرکـت 
گفتـار  ایـن  در  بنابرایـن  بـود.  خواهنـد  مواجـه  جـدی 
و  انقـالب صنعتـی  تعریـف  از  بیـان مقدمـه ای  بـا  ابتـدا 
گسـترده فنـی  تشـریح انقـالب صنعتـی چهـارم و ابعـاد 
ایـن انقـالب، تاثیـر آن را بر اقتصاد ها، دولت ها و بهویژه 
و  شـغلی  وظایـف  اشـتغال-  حـوزه  دو  در  کسـب وکارها 
کرده ایـم. سـپس  کسـب وکار بررسـی  مدل هـای جدیـد 
نقـش اقتصـاد دیجیتـال و دیجیتالـی شـدن در انقـالب 
کسـب وکارها در ایـران  صنعتـی چهـارم و همچنیـن بـر 
را تحلیـل نمـوده. در ادامـه بـا ذکـر چالش هـای توسـعه 
کشـور و الزامات و زیرسـاخت های  اقتصاد دیجیتال در 
مـورد نیـاز اقتصـاد دیجیتـال، بـر لـزوم رفـع ایـن موانـع و 
کیـد شـد. در انتهـا بـا توجه  اجـرای الزامـات مـورد نیـاز تا
کشـور  کرونـا بـر اقتصـاد  بـه پیامدهـای شـیوع ویـروس 
و صنـوف و صنایـع مختلـف، نقـش اقتصـاد دیجیتـال 
بـر ایـن مقولـه در ایـن مقطـع حسـاس را بیـان نمـوده 
و  نویـن  ابزارهـای  از  اسـتفاده  لـزوم  و  مختلـف  ابعـاد  و 
کسـب وکارها و نیـز بـروز شـدن آن ها  جدیـد در اقتصـاد و 
کرده ایـم.  بازگویـی  را  جدیـد  مدل هـای  از  اسـتفاده  بـا 
بحران هایـی  در  می رسـد،  نظـر  بـه  ضـروری  بنابرایـن 
کرونا، برنامه های  مهم، سـخت و پیچیده ای همچون 
ارزیابـی  مـورد  کسـب وکارها  و  ایـران  اقتصـاد  در  تحـول 
اقتصـاد  سـمت  بـه  حرکـت  برنامه هـای  و  گرفتـه  قـرار 
بـا  و  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  پیـش  از  بیـش  دیجیتـال، 

کنـد.  بیشـتری حرکـت  شـتاب 

بخش سوم: 

کرونا؛ سرعت بخشیدن به انقالب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال

تعریف انقالب صنعتی
کرده و با  ح و مترداف با تغییرات اساسی و ریشه ای است. این مفهوم راه خود را به حوزه های دیگر نیز باز  مفهوم انقالب غالبا در حوزه های اجتماعی و سیاسی مطر
که  کار می رود. واژه انقالب صنعتی نیز بیانگر همین موضوع است و اشاره به تغییرات مهمی و عمیقی دارد  حفظ معنای اصلی خود، در زمینه تغییرات قابل توجه به 
که در اواسط قرن هجدهم از  کشاورزی، تولید، حمل و نقل  در سطح جوامع به وقوع می پیوندد. به عبارتی انقالب صنعتی عبارتست از دگرگونی های بزرگ در صنعت، 
که  کنون صحبت از انقالب صنعتی چهارم می شود. اعتقاد بر این است  انگلستان آغاز شد. تا همین چند سال پیش، غالبا از سه انقالب صنعتی نام برده می شد اما ا
کدام از انقالبات صنعتی باعث خودکاری و بهم پیوستگی  تمام این انقالبات در دو موضوع رشد داشته اند: خودکاری یا اتوماسیون و بهم پیوستگی، به بیانی دیگر، هر 

بیشتر جنبه های مختلف زندگی شده است. 

کرونا واقتصاد
فرصت ها و تهدیدها
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گام  که در مسیر دیجیتالی شدن اقتصاد  کشورهایی 
برداشته اند یا برنامه های مشخص و معینی برای دیجیتالی 
شدن اقتصاد دارند، قطعا در این مسیر موفق شده و 
کنند می توانند جهش رشد و توسعه اقتصادی را تجربه 

انقالب صنعتی اول

 اولیـــن انقـــالب صنعتـــی بیـــن قـــرون هجدهـــم و نوزدهـــم در اروپـــا و آمریـــکا شـــکل 
ــه جوامـــع شـــهری  ــاورزی، بـ کشـ ــرا غیرشـــهری و  کثـ ــع ا گرفـــت. طـــی ایـــن دوره جوامـ
ــار نقشـــی  ــراه موتـــور بخـ و صنعتـــی تبدیـــل شـــدند. صنایـــع آهـــن و نســـاجی بـــه همـ
کنـــار آن، ایـــن موضـــوع، انقـــالب  کردنـــد. در  مرکـــزی در انقـــالب صنعتـــی اول ایفـــا 
ـــی را از طریـــق ســـفرهای وســـیعتر و ضـــرورت ایجـــاد پروژه هـــای زیرســـاختی از  ارتباطات

ــال داشـــت.  ــه دنبـ ــادر بـ ــا و بنـ ــا، آبراه هـ ــا، تونلهـ قبیـــل پلهـ

انقالب صنعتی دوم

ــی اول  ــل از شــروع جنــگ جهان ــا 1914 درســت قب ــی بیــن 1۸۷0 ت ــالب دوم صنعت انق
خ داد. ایــن مرحلــه توســط ســه عامــل متمایــز می گــردد: ســطوح باالتــر اتوماســیون  ر
طریــق  از  تولیــدات  در  موثرتــر  هم پیوســتگی  بــه  انبــوه،  تولیــدات  رشــد  طریــق  از 
کار، و پیشــرفت های بیشــتر در اســتفاده از منابــع انــرژی از قبیــل الکتریســته  تقســیم 
کــه از قبــل وجــود داشــتند  و نفــت. طــی ایــن دوره جهــان شــاهد رشــد صنایعــی بــود 
و صنایعــی جدیــد مثــل فــوالد، نفــت و الکتریســته هــم بــه وجــود آمدنــد. مهم تریــن 
کــه باعــث شــد تولیــد  خصوصیــت ایــن دوره ورود نیــروی الکتریســته بــه صنعــت بــود 
دوره  ایــن  جریــان  در  عمــده  تکنولوژیــک  پیشــرفت های  شــود.  امکان پذیــر  انبــوه 

ــد.  ــور درون ســوز بودن ــون و موت گراماف تلفــن، المــپ، 

انقالب صنعتی سوم

انقالب صنعتی سوم یا انقالب دیجیتال به پیشرفت تکنولوژی از الکترونیک آنالوگ و 
که  کنونی اطالق می شود و زمانی است  دستگاه های مکانیکی به تکنولوژی دیجیتال 
که با  گام بلندی به صورت جهشی به سمت جلو برداشت. جریانی  به هم پیوستگی 
اختراع نیمه رساناها و ارزان شدن هزینه ی تولید و کاهش ابعاد ترانزیستورها و ساخت 
کامپیوترها و به وجود آمدن اینترنت  کوچک تر شدن  گرفت و بعدًا با  کامپیوترها شکل 
کرد. این دوره از دهه 19۸0 شروع شد. مهم ترین پیشرفت های  و اختراع موبایل، رشد 
است.  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و  اینترنت  شخصی،  کامپیوترهای  دوره  این 

انقالب صنعتی چهارم

نمایانگر  و  می آید  حساب  به  دیجیتال  انقالب  تداوم  صنعتی  انقالب  چهارمین 
ریشه  انسان  بدن  حتی  و  جوامع  در  تکنولوژی  آن  در  که  است  جدیدی  راه های 
می دواند. در واقع انقالب صنعتی چهارم انقالب در ارتباطات است. در مقایسه با 
انقالب صنعتی قبلی،  انقالب چهارم به سرعت و به صورت غیرخطی در حال تکامل 
گستردگی  کشورها دگرگون می کند؛  است. عالوه بر این تقریبا هر صنعتی را در تمامی 
کل نظام تولید، مدیریت و حکمرانی است و  کی از تحول  و عمق این تغییرات، حا
مدیران در دنیا می بایست برای مدیریت آتی در نگرش خود تغییرات بنیادین ایجاد 
گرفته و شرایط را مدیریت  نمایند تا بتوانند در شرایط اضطراری کنترل را دردست 
کنند. انقالب صنعتی چهارم با تغییرات بنیادین در سه حوزه اصلی فیزیکی، زیستی 
و دیجیتال شکل می گیرد. در واقع، این سه حوزه در تعامل با یکدیگر قرار دارند و 
کدام از آنها به تنهایی با تغییرات جدی مواجه می شوند، در تعامل  عالوه بر آنکه هر 

با یکدیگر نیز، باعث به وجود آمدن تغییرات عمیق تری می شوند. 
پرینترها  راننده،  از جمله خودروهای بدون  فیزیکی  پیشرفت های عمده در حوزه 
جمله  از  دیجیتال  حوزه  در  جدید،  مواد  و  پیشرفته  رباتیک  سه بعدی،  چاپ  و 
کی، هوش مصنوعی،  کچین، اقتصاد اشترا تغییرات برافکنی چون اینترنت اشیا، بال
زیستی  حوزه  در  و  کوانتومی  محاسبات  انرژی  ذخیره  نانو،  فناوری  بیوتکنولوژی، 

انقالب چهارم به سرعت و به صورت غیرخطی در حال تکامل است. 
کشورها دگرگون می کند؛  عالوه بر این تقریبا هر صنعتی را در تمامی 

کل نظام تولید،  کی از تحول  گستردگی و عمق این تغییرات، حا
مدیریت و حکمرانی است و مدیران در دنیا می بایست برای مدیریت 
آتی در نگرش خود تغییرات بنیادین ایجاد نمایند تا بتوانند در شرایط 

کنند گرفته و شرایط را مدیریت  اضطراری کنترل را دردست 
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عمده  برافکن  تغییرات  موثر،  رسانش  مصنوعی،  زیست شناسی  ژنی،  توالییابی 
ذیل  شکل  می باشد.  شده  ذکر  حوزه  سه  در  فناوری  پیشران های  عبارتی  به  یا 
فناوری های جدید و نقش آن ها در توسعه صنعتی جامع و پایدار را نشان می دهد. 

کار و رابطه ما با یکدیگر  انقالب چهارم صنعتی مظهر تغییراتی بنیادین در نحوه زندگی، 
کمک پیشرفت های تکنولوژیک است و  است. این فصلی جدید در توسعه انسانی به 
می توان اهمیت و قدرت این تکنولوژی ها را با تکنولوژی های انقالب های اول، دوم و 
که بر پایه فناوری دیجیتال استوار است و به لحاظ  کرد. انقالبی  سوم صنعتی مقایسه 
واسطه  به  بشریت  که  ست  چیزی  آن  از  متفاوتتر  بسیار  پیچیدگی  دامنه  و  مقیاس 
تغییرات  واسطه  به  انقالب،  این  در  است.  کرده  تجربه  پیشین  صنعتی  انقالب های 
برافکن)پیشران های فناوری(، تحوالت عمیقی در سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی 
که در نهایت با نوعی جابه جایی تمدنی همراه خواهد  و سیاسی به وجود خواهد آمد 
که سرعت این انقالب بسیار بیشتر از انقالب های پیشین است، رهبری  بود. از آنجا 
فرصت های  و  ظرفیت ها  از  بتوانند  که  است  کشورهایی  به  متعلق  آینده  در  جهانی 
پیش آمده به واسطه این انقالب نهایت بهره را ببرند. در واقع ایجاد تغییرات عمیق و 
نظاممند و همچنین ایجاد نابرابری وجه تمایز انقالب صنعتی چهارم از دیگر انقالب ها 
است. این انقالب آینده جهان را در مسیری متفاوت روایت می کند، به عبارتی همه 
کیفیت زندگی انسان ها می باشد. این انقالب تازه،  این رشد و پیشرفت ها برای بهبود 
کنون بی سابقه  جهان های فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیکی را طوری با هم می آمیزد که تا
این  و عمق  ارمغان می آورد. سرعت، وسعت  به  را  تازه  و مخاطرات  و فرصت ها  بوده 
از  بزنیم:  بازاندیشی  به  دست  مختلفی  حوزه های  در  که  می کند  مجبور  را  ما  انقالب 
ورود  چگونگی  سازمان ها،  در  ارزش  ایجاد  چگونگی  تا  گرفته  کشورها  توسعه  شکل 
کسب وکارها و... . در این انقالب جدید و طی 40 الی 50 سال  به تغییرات بنیادین در 
آینده، داده حرف اول را می زند. شرکت های بزرگ تأمین داده، اینترنت اشیا و اینترنت، 
کرد. الگوریتم های هوش مصنوعی این داده ها را پردازش  این منبع را تأمین خواهند 
می کنند تا براساس آن تصمیمات هوشمند بگیرند. این تصمیمات از سوی فناوری 
که همه چیز را به یکدیگر مرتبط می کند، اعمال  کل توزیع شده(  DLT )تکنولوژی دفتر 
کامال خودکار بوده  کند  کار  کامل شده و شروع به  که این سیستم  می شوند. هنگامی 
و طی زمان هوشمندتر می شود. این سیستم خودکار، انقالب صنعتی چهارم خواهد 
کشانده ایم.  گسترده فنی انقالب صنعتی چهارم را به تصویر  بود. در شکل ذیل ابعاد 

با توجه به آنچه گفته شد، می توان بیان کرد که انقالب صنعتی چهارم از در هم تنیدگی 
که این انقالب همچون سایر انقالب ها تأثیراتی  سه حوزه تغییر در حال جریان است 
که بیشترین  را در حوزه های مختلف به همراه خواهد داشت. اما سه حوزه اصلی 
کسب وکارها  گرفت،  اقتصاد، دولت ها، حکومت ها و  تأثیر را از این جریان خواهند 
گذرا به دو حوزه اقتصاد و دولت ها، به طور مفصل  می باشند)شکل ذیل(، با نگاهی 
کسب وکارها مورد بررسی قرار خواهیم داد.  تاثیر انقالب صنعتی چهارم را در حوزه 

انقالب صنعتی چهارم و تاثیرات آن بر اقتصاد
کاهش رشد، افزایش سالمندی  تأثیرات اقتصادی انقالب چهارم با مسائلی چون 
توسعه  حال  در  اقتصاد های  گر  ا به طوریکه  می باشد  مواجه  بهره وری  کاهش  و 
نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، توانایی رقابت با اقتصادهای پیشرفته 
هر  در  تحول  ایجاد  باعث  سرعت  به  چهارم  صنعتی  انقالب  داشت.  نخواهند  را 
بخش می شود. تا سال 2022، بیش از ۶0٪ تولید ناخالص داخلی جهان دیجیتالی 
بر  آینده  دهه  یک  طی  اقتصاد  در  شده  ایجاد  جدید  ارزش   ٪۷0 حدود  می شود. 

اساس سیستم عامل های دیجیتالی فعال خواهد شد. 

انقالب صنعتی چهارم و تاثیرات آن بر دولت ها
از  دولت ها  دارند.  دیجیتالی  اقتصاد  گسترش  و  توسعه  در  اساسی  نقش  دولت ها 
کاهش فاصله یا نابرابری در  گذاری، تأمین زیرساخت های الزم و نیز  طریق سیاست 
بهره گیری از فناوری اطالعات و طراحی مکانیزم های تشویقی در توسعه و بکارگیری 
گسترش اقتصاد دیجیتالی را تسهیل می نمایند. بنابراین محرک اصلی  آن، نفوذ و 
اقتصادی  مختلف  بخش های  دولت ها  حرکت  با  هستند.  دولت ها  اقتصاد  این 
کسب وکارها می توانند با بهره گیری از اقدامات دولت، نیازهای  جامعه، سازمان ها و 
کسب وکار خود را تشخیص و با تکیه بر توانمندی های به وجود آمده بستر خاص 
افراد  نهایت  در  و  شوند  بهره مند  اقتصاد  این  مزایای  از  و  تأمین  را  خود  نیاز  مورد 
می توانند  شده  ارائه  خدمات  و  بستر  این  از  بهره مندی  با  نیز  جامعه  گروه های  و 
اجتماعی  و  اقتصادی  فضای  این  در  حیات  از  و  داده  ارتقاء  را  خود  زندگی  سطح 
گر و حمایت کننده داشته باشد و اجازه دهد  لذت ببرند. دولت باید نقشی تسهیل 
بخش خصوصی در یک محیط رقابتی و شفاف واقعی بتواند سکاندار اجرای این 
اقتصاد مبتنی بر نیاز یا آینده نگری باشد. دولت باید در بخش داده های ملی نیز 
کشور  که داده مهم ترین دارایی هر  یک رویکرد و برنامه منسجم داشته باشد، زیرا 
است و مبنای توسعه تلقی می شود و از طرفی این داده و اطالعات با سرعت باالیی 
می گذارد،  دولت ها  بر  انقالب  که  تاثیراتی  می یابد.  گسترش  پیشران ها  بر  مبتنی  و 
شفافیت،  افزایش  بهتر،  خدمات  ارائه  و  اجرایی  دستگاه های  بهره وری  شامل 
کمیتی در مسائل مختلف،  کمرنگ شدن نقش حا همکاری بازیگران غیر دولتی و 
کمیت چابک و لزوم پاسخ گویی  تاثیر قدرت فراملی در عین تاثیر قدرتهای خرد، حا

سریع می باشد. 

کسب وکارها انقالب صنعتی چهارم و تاثیر آن بر 
انقالب صنعتی چهارم با عوامل جمعیت شناختی و اقتصادی-اجتماعی در تعامل 
که موج های بزرگی از تغییرات مدل های اقتصادی در تمام صنایع  است، از جهت آن 
کار شده است. این تغییرات اختالل  که باعث اختالالت اساسی در بازار  کرده  ایجاد 
انداز اشتغال در سال های  بر چشم  تاثیرات عمیقی  اقتصادی،  برای مدلهای  ساز 
آینده خواهد داشت. در مورد بسیاری از نیروهای پیش برنده اصلی تغییردهنده ای 

کرونا واقتصاد

کسب وکارها
تاثیرات انقالب
صنعتی چهارم

اقتصاد

دولت ها

فرصت ها و تهدیدها
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که اثرات مهمی  کنون صنایع جهانی را تحت تاثیر قرار داده اند، انتظار می رود  که ا
تا جابجایی مشاغل و  ایجاد مشاغل مهم  گسترده ای شامل  بر مشاغل، در طیف 
را در پی خواهد  تا عمیقت ر ساختن شکاف مهارتی  کار  افزایش تولیدگری نیروی 
از مشاغل پدید خواهد آمد  که دسته بندی های جدیدی  داشت. به نظر می رسد 
نمود. مجموعه مهارت های  را جابجا خواهد  افراد  کامل  به طور  یا  زیادی  تا حد  و 
گروه مشاغل قدیمی و جدید در بسیاری از مشاغل تغییر خواهد  مورد نیاز در هر دو 
کار می کنند را شکل خواهد بخشید. شاید  کجا  که افراد چگونه و  کرد و این موضوع 
تاثیرات مهم در  از  کسب وکارها یکی  بنیادی در  تغییرات  که  گفت  بتوان  به جرات 
اقتصاد  و  مجازی  جامعه  امروز،  تولیدات  سرنوشت  است.  چهارم  صنعتی  انقالب 
کسب وکار  دیجیتال، تغییرات حمل و نقل و حتی انقالب اطالعات و بازی ها، فضای 
کرده،  کار تغییر پیدا  افتاده، مفهوم  اتفاق  کنون  ا را تغییر خواهد داد. این امر هم 
کشورهای  که به مفهوم فیزیکی اختصاص داشته، در بسیاری از  کسب وکار  فضای 
کسب وکار اینترنتی داده است. امروزه بسیاری از فروشگاه های  دنیا جای خود را به 
کسب درآمد مشغولند و  کار توزیع اجناس و  اینترنتی به جای مغازه های فیزیکی به 
گسترده تر می شود.  گرفته و هر روز  کسب وکارهای جدیدی در دنیای مجازی شکل 
گی های منحصر به فردی در عصر حاضر می باشد  انقالب صنعتی چهارم دارای ویژ
که دو پارامتر اشتغال و  کرد  کسب وکارها تحول عظیمی را ایجاد خواهد  که در حوزه 
که به واسطه  کسب وکارها، از جمله تغییراتی است  وظایف شغلی و مدل های جدید 
به  ذیل  در  که  گرفت  خواهد  شکل  کسب وکارها  حوزه  بر  انقالب  این  گذاری  تاثیر 

کدام از این پارامترها پرداخته ایم.  توضیح هر 

کسب وکارها؛ الف- انقالب صنعتی چهارم و تاثیر آن بر 
 اشتغال و وظایف شغلی

کرد. با توجه   انقالب چهارم صنعتی وظایف شغلی و مهارت ها را دگرگون خواهد 
کسب وکار در این انقالب تغییر می کنند وضعیت مشاغل نیز به  به اینکه مدل های 

گرفت.  شدت تحت تاثیر قرار خواهد 
کارگر و لزوم اهمیت به این موضوع نیز  کارفرما و  کار و تغییر روابط   جایگزینی نیروی 

از موضوعات قابل توجه در این عصر می باشد. 
کسب وکار و مشاغل در انقالب چهارم صنعتی نسبت به انقالب های   سرعت تحول 
کدام صنعت مورد استفاده  کدامیک از مهارت ها در  که  قبلی تندتر است و این نکته 

کار آفرینان است.  قرار می گیرد، عامل موفقیت 
کثری   ناتوانی سیستم های آموزشی در شناسایی استعدادهای نهفته و استفاده حدا
گر در مسیر درست  که ا از این استعداد ها نیز از موارد قابل ذکر در این انقالب می باشد 
کرد.  حرکت نشود، هزینه های انسانی و اقتصادی فراوانی را بر جامعه تحمیل خواهد 

حوزه  در  مهم  مسائل  از  نیز  کار  بازار  در  اطالعات  بودن  نامرتب  و  نبودن  دقیق   
اثر  بی  و  بروز مهارت های جدیدتر  عبارتی  به  انقالب صنعتی می باشد.  در  مشاغل 
یک  از  استفاده  جمله  از  می باشد،  مهم  این  از  تفسیری  فعلی  مهارت های  شدن 
مهارت در صنایع مختلف و لزوم بکارگیری روش های تازه ای از دسته بندی مشاغل 

و مهارت ها
کار  کار، لزوم استفاده از شیوه های جدید برای بازار   با توجه به متحول شدن بازار 

کار آینده نیز از الزامات انقالب صنعتی چهارم می باشد.  و نیروی 
 در این انقالب و در این حوزه اقتصادهای در حال توسعه به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد 
که باید آمادگی صد درصدی را جهت رویارویی با این تحول شگرف داشته باشند. 

کسب وکارها؛ ب- انقالب صنعتی چهارم و تاثیر آن بر 
کسب وکار مدل های جدید 

کسب وکارها، مشتریان و انتظار مشتریان یکی دیگر   تغییر بنیادین در روابط میان 
 Access(از نتایج این انقالب است. در این مدل روابط به سمت اقتصاد دسترسی
 )on demand economy(متصل همیشه  مدل  و  تقاضا  بر  بنا  اقتصاد  یا   )economy
حال  در  سرعت  به  دنیا  کشور های  تمام  در  دیجیتال  رشد  یعنی  می کند.  حرکت 
خود  کسب وکار  در  پیشرفت  و  رشد  این  دنبال  به  شرکت ها  تمام  و  است  گسترش 
می باشند و به دنبال باال بردن ارزش محصوالتشان به لحاظ دیجیتال می باشند. 
از طرفی با استفاده از این مدل، نیارها و انتظارات جدید مشتریان نیز تاحد زیادی 

برطرف خواهد شد. 
کسب وکارها  و  شرکت ها  میان  همکاری  از  تازه ای  انواع  نیازمند  انقالب  این  در   
گیری بوجود  کل اقتصاد ارزش افزوده چشم  که برای طرف های تقسیم و  می باشیم 
گروهی از موضوعات بسیار مهم در این عرصه می باشد. در  می آید. در واقع نوآوری 
کرد  کمک خواهد  کسب وکارها و مدیران آن  چنین شرایطی مدل های تجاری نو به 
کرده و مدل های  که از میان انواع استراتژی های موجود بهترین استراتژی را انتخاب 

کنند.  کسب وکارهای پلتفرمی را پیاده سازی  جدید عملیاتی مانند توسعه 
 در عصر انقالب صنعتی چهارم، با توجه به سرعت باالی تحوالت عالوه بر انتخاب 
مدل تجاری توسط شرکت، قابلیت انعطاف پذیری نیز از اهمیت باالیی برخوردار 

کرد.  که سرنوشت شرکت ها را مشخص خواهد  است 
 در این حوزه، محصوالت بهبود یافته با داده بایستی به طور جدی بررسی و تجزیه 

کسب وکارها استفاده شود.  و تحلیل شود و بصورت هدفمند در 
 از دیگر تاثیرات انقالب صنعتی چهارم بر کسب وکارها می توان به مواردی نظیر کاهش 
مرزهای  ناپدیدی  جدید،  بازارهای  ظهور  جدید،  مواد  پیدایش  تولید،  هزینه های 
جغرافیایی، تغییر ماهیت رقابت، سرعت تغییر فناوری و تغییر نیاز مشتریان اشاره نمود.
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 در انقالب صنعتی چهارم همه چیز بر اساس واقعیت 
کسب وکار معجزه می کند  شکل می گیرد. آنچه در یک 
کسب وکارها  دانش و فناوری روز دنیا است. رمز موفقیت 
در انقالب صنعتی چهارم، ترکیب ابتکار و دانش است

چهارم صنعتی  انقالب  در  دیجیتال  اقتصاد  نقش 
که  سازمان هایی  به ویژه  و  مختلف  سازمان های 
تحوالت  از  نشده اند،  تاسیس  دیجیتالی  صورت  به 
گذشت زمان به صورت  دیجیتالی تاثیر می پذیرند و با 
که این پدیده  دیجیتالی دچار تحول می شوند. زمانی 
به طور غالب تجربه شود، بلوغ دیجیتالی اتفاق افتاده 
است. با این وجود بلوغ دیجیتالی به پایان نمی رسد 
و سازمان ها  یعنی صنایع  قرار دارد،  پویا  و در شرایط 
مزایای  از  شدن  بهره مند  منظور  به  کسب وکارها  و 
بروزرسانی  پیوسته  به طور  باید  تکنولوژی  توسعه ی 
جدید  نوآوری های  از  صورت  این  غیر  در  شوند. 
بهره مند نخواهند شد و در نتیجه در شرایط رکود قرار 
گرفت. تحول دیجیتالی در حقیقت حرکت به  خواهند 
آخرین  دیجیتالی  بلوغ  و  است  دیجیتالی  بلوغ  سوی 
اجرای  می شود.  محسوب  دیجیتالی  تحول  از  مرحله 
تحول دیجیتالی به منظور حفظ امکان رقابت با سایر 
رقبا در تمامی بخش های صنعت حیاتی است. انجام 
سایت  وب   یک  راه اندازی  و  سنتی  روش  به  تولید 
فروش؛ تجهیز بدون استراتژی زیرساخت های فناوری 
سنتی  فعالیت های  برخی  کردن  آنالین  اطالعات؛ 
تحول  مشتری،  تجربه  کردن  دیجیتالی  کسب وکار؛ 
یک  دیجیتال  تحول  نمی شود.  محسوب  دیجیتال 
بنیادین در فعالیت ها، فرآیندها، شایستگی ها  تحول 
از  کثری  حدا استفاده  هدف  با  کسب وکار  مدل  و 
نوآوری  جهت  در  دیجیتال  فناوری های  امکانات 
همچنین  است؛  مشتریان  برای  ارزش  خلق  در 
جهت  در  دیجیتال  فناوری های  از  نوین  استفاده 
خلق نوآوری هایی برای حل مسائل سنتی می باشد. 
سنتی  فرآیندهای  بنیادین  تغییر  تحول،  این  در 
کسب وکار و استفاده  کسب وکار؛ تغییر مدل فرایندهای 
محقق  اطالعات  فناوری  ظرفیت های  از  کثری  حدا
دیجیتال  عصر  در  بازاریابی  گی های  ویژ می شود. 
در  بازاریابی  نظیر؛  بازاریابی  کتیک های  تا تغییر  در 
نظیر  بازاریابی  جدید  ابزارهای  از  استفاده  لحظه، 
در  محتوا  نقش  اجتماعی؛  اهمیت  رسانه های 

بازاریابی و همچنین اهمیت خلق تجربه برای مشتری 
صنعت،  نوع  به  بسته  کسب وکاری  می باشد.  هر 
را  خود  مسائل  و...  صنعتی  بلوغ  کسب وکار،  محیط 
کسب وکار معنای  دارد، پس دیجیتالی شدن برای هر 
با  متناسب  ساختار  و  فرآیندها  باید  دارد.  را  خود 
اقتضائات دیجیتال، بازطراحی شود. بایستی بهترین 
کرد. برای  کسب تکنولوژی را انتخاب  استراتژی را برای 
را  کارکنان  باید  دیجیتال  بنیادین  تحول  پیاده سازی 
دیجیتال،  تحول  عبارتی  به  کرد،  آماده  تحول  برای 
بیش و پیش از هر چیز به تقویت فرهنگ دیجیتال در 
سازمان نیاز دارد. عالوه بر این باید بهترین ساختارها 
نقشه  ترسیم  کرد.  طراحی  نوآوری  و  چابکی  برای  را 
از  نیز  دیجیتالی شدن  به  کسب وکار  و  سازمان  گذار 
که تبدیل شدن از  اهمیت باالیی برخوردار است چرا 
پرهزینه،  به دیجیتال، سخت،  کسب وکار سنتی  یک 
پرمقاومت و پرریسک است، قطعا پیوستن به اقتصاد 
زیادی  فوایدی  سنتی  کسب وکارهای  برای  دیجیتال 
کسب وکار  مختلف  عملیات های  ساده سازی  ازجمله 
کسب وکار با  مثل تولید، توزیع، فروش و همسوسازی 
سرعت باالی انتقال داده، حذف رابط ها و دسترسی 
به  خدمات  و  محصوالت  کنندگان  تولید  مستقیم 
کننده نهایی، وضع مقررات و روندها بر اساس  مصرف 
ورود  موانع  شدن  کمتر  و  دیجیتال  اقتصاد  فضای 
با  کارآمدتر  و  موثر تر  شکل  به  تبلیغات  اجرای  آن،  به 
استفاده  و...،  اجتماعی  شبکه های  وجود  به  توجه 
ارز رمزها و حذف تدریجی فیزیکی  از پول دیجیتال و 
گفت  این گونه  پول. خواهد داشت. در واقع می توان 
به  را  خود  که  صورتی  در  سنتی  کسب وکارهای  که 
محکوم  نکنند،  مجهز  اطالعات  فناوری  و  تکنولوژی 
به شکست و به تدریج محو خواهند شد. حوزه هایی 
می کند  ایجاد  تغییر  آن ها  در  دیجیتال  فناوری  که 
رقابت؛  درباره  تفکر  شیوه  مشتری؛  با  ارتباط  شامل 
ارزش  خلق  و  نوآوری  خلق  شیوه  داده ها،  به  نگاه 
انقالب صنعتی  کشورهای جهان در زمینه  می باشد. 
درزمینه  و  دارند  مختلفی  سیاستگذاری های  چهارم 

سرمایه گذاری  و  آمادگی  میزان  سنجش  استراتژی، 
جدید  روش های  شناسایی  هستند.  فعال  بسیار 
فرصت های  شدن  دیجیتالی  فرآیند های  اجرای 
بررسی  می کند.  ارائه  صنایع  برای  را  جدیدی 
بهره مندی از این فرصت ها به شکل امن در بخشی از 

برنامه ی تحول دیجیتالی اهمیت دارد. 
سخت تر  بسیار  چهارم  صنعتی  انقالب  در  رقابت 
صنعتی  انقالب  در  است.  شده  قبلی  دوره های  از 
می گیرد.  شکل  واقعیت  اساس  بر  چیز  همه  چهارم 
و  دانش  می کند  معجزه  کسب وکار  یک  در  آنچه 
در  کسب وکارها  موفقیت  رمز  است.  دنیا  روز  فناوری 
و دانش است.  ابتکار  ترکیب  انقالب صنعتی چهارم، 
گسترش  با  که  است  بازی  مفهوم  دیجیتال  اقتصاد 
فناوری های روز در جامعه پررنگ تر می شود در حال 
از  اقتصاد در بسیاری  حاضر، نماد عینی موج چهارم 
که  کسب وکارها  این  هستند.  استارت آپ ها  کشورها 
می گیرند،  شکل  روز  تکنولوژی های  بستر  بر  بیشتر 
از  توجهی  قابل  سهم  می توانند  کوتاهی  مدت  در 
چشم  موفقیت های  به  و  کنند  خود  آن  از  را  بازارها 
به  اخیر  اقتصاد دیجیتال در سال های  برسند؛  گیری 
موفقیت های  بیشترین  و  تبدیل  پایدار  اقتصاد  یک 
و  است  شده  حاصل  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
اقتصاد  در  سرمایه گذاری  از  مطلوبی  بسیار  نتایج 
دیجیتال به دست آمده است. بیشتر استارت آپ های 
کسب وکارهای دیجیتال راه اندازی  جهان هم بر پایه 
گردونه  از  گروهی  انقالب صنعتی چهارم  شده اند؛ در 
به  پیوستن  توانایی  که  می شوند  ج  خار رقابت 
اما  ندارند؛  را  جهان  تازه  موج  و  روز  تکنولوژی های 
دیجیتال  اقتصاد  از  تازه ای  بخش  دیجیتال،  تجارت 
که موفق ترین های جهان در آن سرمایه گذاری  است 
است  تجارت هایی  شامل  دیجیتال  تجارت  کرده اند. 
گرفته است و موج تازه ای  که بر بستر نرم افزارها شکل 
دیجیتال  تجارت  می دهد.  شکل  را  کسب وکارها  از 
ایجاد  کننده  مصرف  و  کننده  تولید  بین  ارزشی 
همان  اثرگذاری  این  برای  ابزار  مهم ترین  که  می کند 
شبکه های دیجیتال هستند. انقالب صنعتی چهارم 
کسب وکارهایی  یک زمین بازی برای استارت آپ ها و 
داشته اند.  اخیر  درسال های  کافی  رشد  که  است 
آغاز  تحوالت  و  تغییر  که  زمانی  در  کسب وکارها  این 
برای  چالش  یک  و  پیوسته اند  چهارم  موج  به  شد، 
استارت آپ ها  هستند.  دیجیتال  سنتی  روش های 
می کنند؛  رشد  هم  سرعت  به  هستند،  کوچک 
جدی  چالش  و  تهدید  یک  دیجیتال  سیستم های 
نسبت  که  هستند  بزرگی  بسیار  کسب وکارهای  برای 
نمی کنند.  خطر  احساس  خود  پیرامون  تغییرات  به 
کشورها  نماد عینی موج چهارم اقتصاد در بسیاری از 
بر  بیشتر  که  کسب وکارها  این  هستند،  استارت آپ ها 
مدتی  در  می گیرند.  شکل  روز  تکنولوژی های  بستر 
کوتاهی می توانند سهم قابل توجهی از بازارها را از آن 
و  برسند  گیری  چشم  موفقیت های  به  و  کنند  خود 
کسب وکارهای سنتی آمده و آن ها  کمک  همچنین به 

را برای ورود به عصر دیجیتال ترغیب نمایند. 

کرونا واقتصاد
اقتصاد دیجیتال
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کسب وکارهای دیجیتال در ایران رشد خوبی داشته اند؛ البته با 
کشورهای اروپایی  کنش های مالی مانند  که ترا توجه به این موضوع 
نیست اما خریدوفروش اینترنتی و استفاده از اپلیکیشن های مختلف 
برای خرید، سفر و… از جایگاه مناسبی برخوردار است

کسب وکارها در ایران نقش اقتصاد دیجیتال بر 
دادن  قـرار  دسـتمایه  بـا  می دهـد  نشـان  مطالعـات 
نویـن؛  کسـب وکارهای  راه انـدازی  و  دیجیتـال  اقتصـاد 
کمبـود  و  بیـکاری  حـوزه  در  آمـده  وجـود  بـه  مشـکالت 
نقدینگـی بـا سـرعت بیشـتری قابـل حـل خواهـد بـود، 
سـمت  بـه  سـنتی  اقتصـاد  از  حرکـت  و  تغییـر  بنابرایـن 
اسـت.  ضـروری  امـر  یـک  دیجیتـال  یـا  جدیـد  اقتصـاد 
هزینه هـای  کاهـش  بـا  می توانـد  دیجیتـال  اقتصـاد 
حوزه هـای  در  واسـطه گری  کـردن  کمرنـگ  مبادلـه، 
و  اثربخشـی  افزایـش  و  شـفافیت  ارتقـای  کسـب وکار 
همچنیـن افزایش قـدرت ذینفعان به ویژه مشـتریان در 
کسـب وکارهای مختلـف و محوریت یافتـن فناوری های 
قاعـده  در  اساسـی  تغییـرات  دانشـی  و  پیشـرفته 
تولیـد  رونـد  و  شـده  ایجـاد  سـنتی  اقتصـاد  بازی هـای 
صـورت  بـه  دیجیتـال  اقتصـاد  می یابـد.  افزایـش  ثـروت 
بنیادیـن شـیوه تولیـد، بازاریابی و ارائـه خدمات را تغییر 
داده و فرآینـد انجـام امـور در ایـن بخش هـارا بـا تکیـه بـر 
دانـش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بهبـود بخشـیده 
حوزه هـای  در  را  کسـب وکار  از  جدیـدی  مدل هـای  و 
کشـورهای  تجربـه  اسـت.  آورده  ارمغـان  بـه  مختلـف 
اقتصـادی  بنگاه هـای  کـه  اسـت  ایـن  مویـد  مختلـف 
بـه حرکـت بـه سـمت اقتصـاد دیجیتـال و بهره گیـری از 
ظرفیت هـای بـاالی آن تمایـل دارنـد و وظیفـه دولت ها 
کردن  در ایـن زمینـه، فراهـم سـاختن بسـترها و مسـاعد 
کسـب وکار مبتنـی بـر اقتصـاد دیجیتال اسـت. با  فضـای 
کشـور  که در  توجـه بـه ظرفیـت نیروی انسـانی و منابعی 
مـا وجـود دارد، اقتصـاد دیجیتـال می توانـد منشـأ یـک 
کشـور باشـد. بـه دلیـل بـاال بـودن  تحـول بـرای اقتصـاد 
ظرفیـت انسـانی مهارت هـای بسـیاری به وجـود می آید 
انقـالب صنعتـی چهـارم و  کـه در  ایـن مهـارت اسـت  و 
بـه  دانـش  و  علـم  چاشـنی  بهتریـن  دیجیتـال  اقتصـاد 
کـه در مطالـب قبلـی توضیـح داده شـد.  شـمار مـی رود 
تغییـرات  باعـث  اقتصـاد  شـدن  دیجیتـال  همچنیـن 
می شـود.  مـردم  مالـی  و  پولـی  رفتارهـای  در  بسـیاری 
کنش هـای  کشـور دیجیتـال می شـود، ترا وقتـی اقتصـاد 

مالـی مـردم هـم تغییر می کند و بیشـتر خریدهـا از طریق 
ایـن  می شـود.  انجـام  اینترنتـی  یـا  اعتبـاری  کارتهـای 
همـان نقطـه آغازیـن یـک اقتصـاد دیجیتـال بـا رقابـت 

اسـت.  آن  بازیگـران عرصـه  بـاالی  بسـیار 
برتریــن  و  ســرمایه دارترین  حاضــر  حــال  در 
دیجیتــال  کســب وکارهای  جهــان،  کســب وکارهای 
دیجیتــال  اقتصــاد  در  پیشــرو  شــرکت های  هســتند. 
پلتفــرم  یــک  ارائــه  بــا  کــه  هســتند  آنهایــی  امــروز، 
زیــادی  تعــداد  آنالیــن  تعامــل  امــکان  کــه  دیجیتــال 
تعــداد  بــا  را  ارائــه دهنــده خدمــات  یــا  کننــده  تولیــد 
کننده هــا بــه ســاده ترین  زیــادی از مشــتریان و مصــرف 
شــکل ممکــن فراهــم می کننــد و از محــل ارزش افــزوده 
ایجادشــده و تســهیل ارتبــاط بیــن خریــدار و فروشــنده 
ایــن  میــان،  ایــن  در  می پردازنــد.  درآمــد  کســب  بــه 
روندهــا  دقیــق  پیش بینــی  بــا  می تواننــد  شــرکت ها 
هــر  و  باشــند  داشــته  اختیــار  در  را  بــازاری  هــر  نبــض 
چــه بیشــتر محصــوالت و خدمــات اختصاصــی را بــرای 
سیســتم های  کننــد.  بازاریابــی  و  طراحــی  مشــتریان 
تســریع  بــرای  برنامــه  یــک  می تــوان  را  دیجیتــال 
گذاشــت؛ امــا ایــن ســرعت  کارآفرینــی در جامعــه نــام 
ک گذاری دانــش  نیــاز بــه مراقبــت بیشــتری دارد. اشــترا
چهــارم  صنعتــی  انقــالب  در  اصــل  یــک  جامعــه  در 
مــی رود.  شــمار  بــه  نوظهــور  کســب وکارهای  بــرای 
بایــد  کســب وکاری  هــر  چهــارم  صنعتــی  انقــالب  در 
کســب وکارهای  بگیــرد.  شــکل  دانــش  کات  اشــترا بــا 
دیجیتــال در ایــران رشــد خوبــی داشــته اند؛ البتــه بــا 
کنش هــای مالــی ماننــد  کــه ترا توجــه بــه ایــن موضــوع 
کشــورهای اروپایــی نیســت امــا خریدوفــروش اینترنتــی 
خریــد،  بــرای  مختلــف  اپلیکیشــن های  از  اســتفاده  و 
ســفر و… از جایــگاه مناســبی برخــوردار اســت. وقتــی 
صحبــت  چهــارم  صنعتــی  انقــالب  ظرفیت هــای  از 
ــه عنــوان  ــه ظرفیــت نیــروی انســانی ب ــد ب می شــود، بای
مــا  کشــور  در  انســانی  نیــروی  کــرد.  نــگاه  اصــل  یــک 
بــه  را  انقــالب صنعتــی چهــارم  بــه  ظرفیــت پیوســتن 
انقــالب  در  کســب وکارها  موفقیــت  رمــز  دارد.  خوبــی 

صنعتــی چهــارم، ترکیــب ابتــکار و دانــش اســت. ایــن 
کــه تبدیــل بــه یــک نقطــه تمایــز  مهــارت و دانــش اســت 
وجــود  بــه  را  تــازه  دنیایــی  و  شــده  کســب وکار  بــرای 
بســیار  چهــارم  صنعتــی  انقــالب  در  رقابــت  مــی آورد. 
ســخت تر از دوره هــای قبلــی شــده اســت و چــون تمامی 
سیســتم ها هوشــمند شــده اســت، در انقــالب صنعتــی 
چهــارم همــه چیــز بــر اســاس واقعیــت شــکل می گیــرد. 
کســب وکار تحــول ایجــاد می کنــد، دانــش  آنچــه در یــک 
و فنــاوری روز دنیاســت. بایــد بــه اقتصــاد دیجیتــال بــه 
کســب وکار ها نگریســت.  منزلــه یــک فرصــت بــرای رشــد 
کــه  گرفــت  همچنیــن بایســتی ایــن نکتــه را هــم در نظــر 
کســب وکارهای نــو و ورود بازیگــران جدیــد در  تجربــه 
که فعالیتشــان  کشــور  حــوزه فعالیت هــای اقتصــادی در 
کــی از آن اســت  مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات اســت، حا
بــه تمهیــدات الزم و مناســب  اندیشــیدن  بــدون  کــه 
کســب وکارهای  ســاختن محیــط در ایــن حــوزه، ایــن 
بــا مشــکالت و چالش هــای مختلفــی مواجــه  جدیــد 
اقتصــاد دیجیتــال  بــه  پیوســتن  پــس  خواهنــد شــد. 
ــه شــکل هدفمنــد و برنامه ریــزی شــده  کشــورمان ب در 
اقتصــاد  در  مثبتــی  و  بســیار شــگرف  اثــرات  می توانــد 
مــدت،  کوتــاه  در  کســب وکارها،  چنیــن  هــم  و  کشــور 
میــان مــدت و بلنــد مــدت داشــته باشــد، عــالوه بــر آن 
بــا افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی و ایجــاد درآمــد و 
کمــک شــایانی بــه تحقــق اجــرای  ارزش افــزوده بیشــتر، 
کشــوری در تمــام زمینه هــا بنمایــد. امــا  اســتراتژیهای 
قطعــا در زمینــه اجــرای ایــن سیســتم و اقتصــاد بســیار 
کــه بعــد  کشــور وجــود دارد  پیشــرفته، چالش هایــی در 
کــردن آن هــا، بــه  از شناســایی ایــن چالش هــا و برطــرف 
عــالوه شناســایی زیرســاخت ها والزامــات مــورد نیــاز در 
ــرای ورود  ــی را ب ــای عملیات گام ه ــوان  ــوزه، می ت ــن ح ای
کــه در ادامــه بــه ایــن  جدی تــر بــه ایــن حــوزه برداشــت 
زیرســاخت های  و  الزامــات  چنیــن  هــم  و  چالش هــا 

کشــور می پردازیــم.  نیــاز در  مــورد 

کشور چالش های توسعه اقتصاد دیجیتال در 
 نبودن زیرساخت های مناسب ارتباطی در حوزه های 

مختلف از جمله حوزه پهنای باند اینترنت و... 
به  آموزش مناسب  و   فقدان سیستم فرهنگ سازی 

کم بودن دانش بخشی از افراد جامعه شهروندان و 
کافی در شبکه   نبودن امنیت 

 عدم اعتماد بخشی از جامعه به فضای دیجیتال
 نبودن ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی

 عدم وجود قوانین حقوقی مناسب برای به رسمیت 
شناختن تجارت الکترونیک

در  سرمایه گذاری  عدم  و  مخابرات  در  ذاتی  انحصار   
حوزه دسترسی ثابت و نبود تناسب قیمت سرویس ها

 ضعف ساختارهای اداری و خالء های قانونی
 ضعف در حوزه تولید محتوا )ویدیو و...(

نظام  هویت،  احراز  و  هویت  تعیین  نظام  نبودن   
کپی رایت مالکیت معنوی و قانون 

 ضعف و مشکل در حوزه برندسازی در کسب وکارهای 
دیجیتال
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الزامات و زیرساخت های مورد نیاز
کشور اقتصاد دیجیتال در 

گسترش ارزهای دیجیتال و پول الکترونیکی  رشد و 
اینترنت  جدید)  فناوری های  ظرفیت  از  استفاده   
 ) و...  ارز ها  رمز  و  کچین  بال مصنوعی،  هوش  اشیاء، 
در توسعه اقتصاد دیجیتال و حرکت به سوی اقتصاد 

هوشمند
 ICT مخصوصا  دیجیتالی  زیرساخت های  توسعه   
کردن  کشور و رشد اینترنت و تلفن همراه و فراهم  در 

کیفیت باال دسترسی امن به داده های با 
و  دیجیتال  کسب وکارهای  گسترش  و  توسعه   

شرکت های نوپا و استارت آپ ها
دولت  خدمات  و  مناسب  شکل  به  محتوا  تولید   

الکترونیک
 توجه ویژه به اقتصاد فناورانه و دانش بنیان
 توسعه مهارت های دیجیتالی برای همگان
 ارائه بهتر خدمات دیجیتالی از سوی دولت

توسعه  و  دیجیتال  هویت  و  سایبری  امنیت  حفظ   
سیستم های رگوالتوری

الزام  باالدستی  اسناد  و  سیاست ها  تدوین  ضرورت   
آور برای توسعه مولفه های انقالب صنعتی چهارم

برای  بنگاه ها  و  صنایع  آمادگی  میزان  سنجش   
پذیرش انقالب صنعتی چهارم

و  سازمان ها  بنگاه ها،  در  فناوری  و  نوآوری  توسعه   
نهادها

توسعه  با  مرتبط  قوانین  تمامی  بازنگری  و  تدوین   
نظام  دیجیتال  تحول  سند  کامل  )اجرای  فناوری 
اطالعات  آزاد  گردش  فکری،  مالکیت  حقوق  بانکی، 

و... (
 توسعه دانش و تخصصی نیروی انسانی و حرکت به 

سمت تربیت نیروی متخصص
تجاری  تولیدی،  سیاست های  در  یکپارچگی  ایجاد   
و اقتصادی در جهت حمایت از رقابت پذیری بنگاه ها

 جهانی سازی صنایع در جهت ارتباط با زنجیره های 
جهانی صنایع

فرآیند های  و  اتوماسیونی  جدید  ابزار  از  استفاده   
کارکنان استاندارد برای ارتقای تجارب 

کاری و حل مساله کوسیستم های   ایجاد و راهبری ا
پژوهش،  آموزش،  پلتفرم های  و  کوسیستم  ا ایجاد   

فناوری و نوآوری بر اساس نیاز همه ذی نفعان

کرونا کسب وکارها در دوران  نقش اقتصاد دیجیتال بر 
اهمیت  شد،  ذکر  که  اخیر  مطالب  به  توجه  با  قطعا 
تکنولوژی و دیجیتالی شدن و نحوه استفاده از آن ها 
بیش  حاضر  عصر  در  اقتصاد  و  کسب وکارها  در  بویژه 
آمادگی  داشتن  و  بودن  روز  به  شد.  نمایان  پیش  از 
تکنولوژی  آخرین  از  بکارگیری  و  ورود  برای  کثری  حدا
با حوادث  رویارویی  نحوه  الزامات در  از  یکی  دنیا  روز 
گر  ا و  می باشد  بحرانی  شرایط  و  نشده  پیش بینی 
کثری  شخصی شرایط دیجیتالی شدن و استفاده حدا
کند، در زمان بحران  کسب وکار خویش محیا  از آن را در 
کرد و موفق تر خواهد  بهتر از رقبای خود عمل خواهد 
کمتر دچار ضرر و زیان خواهد شد و یا شاید هم  بود و 
خود  کسب وکار  دیجیتالی  نوین  روش های  اعمال  با 
شیوع  با  کند.  سود  هم  بیشتر  و  بخشیده  بهبود  را 
شده  تعریف  سازوکارهای  جهان،  در  کرونا  ویروس 
دولت ها در بهداشت، اقتصاد، سیاست و سایر موارد 
که به باور صاحب نظران  دچار تغییراتی شد. تغییراتی 
پیش  از  پروتکل های  برخی  زیاد،  احتمال  به 
سرعت  باعث  و  داد  خواهد  تغییر  نیز  را  شده  تعریف 
و  اقتصاد  حوزه  در  جمله  از  تحوالت،  برخی  گرفتن 
کسب وکارها و تکنولوژی های مرتبط با آن خواهد شد. 

در  بزرگی  انقالب  زمینه ساز  می توان  را  کرونا  ویروس 
تکنولوژی  فن آوری،  و  صنایع  گیر  فرا و  سریع  توسعه 
که  نامید  اینترنت  از  استفاده  چگونگی  و  دیجیتال، 
توجه  با  حساس،  برهه  این  در  بایستی  کسب وکارها 
و شناخت  بر شناسایی  گفته شده، عالوه  به مطالب 
خویش،  کسب وکار  در  الزم  ملزومات  و  زیرساخت ها 
کرده و از  خود را آماده ورود به عرصه دیجیتالی شدن 
فرصت های بسیار این عصر فوق پیشرفته بهره ببرند 
با رقبای خود عقب نیفتاده و بتوانند به  تا در رقابت 
که در نظر دارند  اهداف عالی و استراتژی های مطلوبی 
که این ویروس بر جامعه  برسند و از محدودیت هایی 
استفاده  با  است،  گذاشته  کسب وکارها  آن  تبع  به  و 
بر  و عالوه  عبورکرده  نوین،  و شیوه های  ابزارها  این  از 
برای دوران  را  این شرایط سخت، خود  کردن  سپری 
کنندگان از  کرونا آماده نموده و در زمره استفاده  بعد از 
دیجیتالی شدن و اقتصاد دیجیتال در انقالب صنعتی 
کسب وکارها  که  ابزارهایی  از  یکی  گیرند.  قرار  چهارم 
بویژه  خویش،  کاری  دوران  زمان  طول  در  آن  از  باید 
کنند،  استفاده  کرونا  بحران  مثل  بحرانی  زمان  در 
که  دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال می باشد 

کرونا واقتصاد

کرونا را می توان زمینه ساز انقالب  ویروس 
گیر صنایع و  بزرگی در توسعه سریع و فرا
فن آوری، تکنولوژی دیجیتال، و چگونگی 
کسب وکارها  که  استفاده از اینترنت نامید 
بایستی در این برهه حساس، با توجه به 
گفته شده، عالوه بر شناسایی و  مطالب 
شناخت زیرساخت ها و ملزومات الزم در 
کسب وکار خویش، خود را آماده ورود به 
کرده و از فرصت های  عرصه دیجیتالی شدن 
بسیار این عصر فوق پیشرفته بهره ببرند

اقتصاد دیجیتال
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جمع بندی 

ـــه تفـــاوت  ـــا نگاهـــی ب ـــدا ب ـــار ســـعی نمـــود در ابت گفت ـــاق اصنـــاف مشـــهد در ایـــن  واحـــد تحقیـــق و توســـعه ات
کســـب وکارها، ممکـــن  کـــه  کرونـــا بـــا ســـایر بحران هـــای اقتصـــادی و ارائـــه ســـناریو های مختلـــف  بحـــران 
ـــل  ـــاب آوری و شـــکنندگی صنـــوف را در مقاب ـــا آن درگیرشـــوند، ظرفیت هـــای ت ـــی ب اســـت در ایـــن برهـــه زمان
کنـــد و ســـپس بـــه تشـــریح انقـــالب صنعتـــی چهـــارم و نقـــش  آســـیب های ناشـــی از ایـــن بحـــران بررســـی 
کســـب وکارها، همچنیـــن اســـتفاده بهینـــه از  مهـــم اقتصـــاد دیجیتـــال در ایـــن انقـــالب و تغییـــر ســـبک 

ابزارهـــای مختلـــف ایـــن اقتصـــاد در شـــرایط مختلـــف پرداخـــت. 
ــد:  ــاب درپیـــش روی دارنـ ــا دو انتخـ کرونـ ــران  ــرایط بحـ ــران در شـ ــب وکارها در ایـ ــوف وکسـ ــان صنـ صاحبـ
رویکـــرد ســـنتی و رویکـــرد مـــدرن. در رویکـــرد ســـنتی صنـــوف بـــا حفـــظ و تـــداوم همـــان مکانیزمهـــا و 
روش هـــای پیشـــین بـــه اداره بنگاه هـــای اقتصـــادی میپردازنـــد و منتظـــر بهبـــود اوضـــاع هســـتند، ولـــو 
گردونـــه رقابـــت بـــا رقبـــای خـــود حـــذف شـــوند. امـــا در رویکـــرد مـــدرن  اینکـــه شـــرایط بدتـــر شـــود و یـــا حتـــی از 
گرفتـــه می شـــوند. ازایـــن طریـــق آنـــان بـــه تغییـــرات اساســـی  کار  اســـتراتژیهای جدیـــد در اداره بنگاه هـــا بـــه 
کننـــد. همچینیـــن  کســـب وکار خـــود ایجـــاد می کننـــد تـــا از میـــزان زیانهـــای اقتصـــادی جلوگیـــری  در شـــیوه 
کســـب وکارهای  کســـب وکار خـــود را ارتقـــا داده و خـــود را در زمـــره  ـــا حرکـــت بـــه ســـوی اقتصـــاد دیجیتـــال،  ب
ــا زده  کرونـ ــاد  ــور از اقتصـ ــرای عبـ ــی بـ ــه عبارتـ ــد. بـ ــرار دهنـ ــارم قـ ــی چهـ ــرفته انقـــالب صنعتـ ــن و پیشـ نویـ
کشـــور  ـــر اقتصـــاد دیجیتـــال و همچنیـــن آموزش هـــای مرتبـــط بـــه ایـــن حـــوزه در  بایـــد فعالیت هـــای مبتنـــی ب
توســـعه یابـــد و همچنیـــن بـــه واســـطه توســـعه اقتصـــاد دیجیتـــال شـــاهد فراهـــم شـــدن زمینـــه رشـــد بیشـــتر 
ـــای  ـــایر بخش ه ـــد، در س ـــش تولی ـــوزه و جه ـــن ح ـــب وکارها، در ای کس ـــت و  ـــژه در صنع ـــور بوی کش ـــتان و  اس

تولیـــدی و صنعتـــی باشـــیم. 
صبر کـــرد  و ماه هـــا  و پی بردن به وســـعت این بحران باید هفته ها  موضـــوع  ارزیابـــی  بـــرای  چنـــد  هـــر 
ــادی  ــه ســـمت وضعیـــت عـ ــردی بـ ــاز راهبـ ــرای آغـ ــنی بـ ــیر روشـ ــد، مسـ ــه توضیـــح داده شـ کـ ــی  ــا مراحلـ امـ
کســـب وکار قـــرار می دهـــد. بعـــد از پایـــان ایـــن دوره نـــه تنهـــا بایـــد  بعـــدی پیـــش پـــای صاحبـــان صنـــوف و 
ــاد  ــا ابعـ ــدد، بـ ــوع می پیونـ ــده بوقـ ــه در آینـ کـ ــی  ــد و متفاوتـ ــای جدیـ ــران و بحران هـ ــن بحـ ــت ایـ ــه مدیریـ بـ
وســـیع بیندیشـــیم، بلکـــه بایـــد بـــه بازســـازی مجـــدد و قریب الوقـــوع در نظـــم اقتصـــادی ایـــران بـــا توجـــه 

کنیـــم.  بـــه نقـــش مهـــم اقتصـــاد دیجیتـــال در عصـــر حاضـــر هـــم فکـــر 

دو رویکرد سنتی و مدرن انتخاب پیش روی کسب وکارها در ایران است

مدیریت بحران ها در ابعاد وسیع

کسب وکارها باید از آن که  یکی از ابزارهایی 
کاری خویش، بویژه در  در طول زمان دوران 

کنند، کرونا استفاده  زمان بحرانی مثل بحران 
دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال 

که در حال حاضر مهم ترین نقش را می باشد 
کرد درتجارت یک صنعت بازی خواهد 

در حال حاضر مهم ترین نقش را درتجارت یک صنعت 
خواهد  کمک  کسب وکارها  به  و  کرد  خواهد  بازی 
مانند  شده  وضع  محدودیت های  به  توجه  با  که  کرد 
به  مشتریان  فیزیکی  مراجعه  عدم  صنوف،  تعطیلی 
که  واحد صنفی و... و هم چنین مشکالت عدیده ای 
از  استفاده  با  ایجاد شده،  این محدودیت ها  به علت 
کشورهای  روش های نوین و جدید و پرکاربرد توسط 
آنها،  از تجارب موفق  بهره گیری  پیشرفته و همچنین 
کرده و باعث بهبود  کسب وکار خویش تغییر ایجاد  در 
وضعیت در فروش و حفظ اشتغال خویش در مقطع 
استراتژی  یک  انتخاب  با  و  نمایند  حساس  کنونی 
مناسب در زمینه دیجیتال شدن و اقتصاد دیجیتال، 
کسب وکارها، از این برهه بسیار سخت  توسط مدیران 
از قبل  را برای شرایط جدید و بهتر  کرده و خود  عبور 
جامعی  و  گسترده  مطالب  به  توجه  با  نمایند.  آماده 
که در مبحث دیجیتال مارکتینگ وجود دارد، به طور 
مفصل و به تفصیل در ماهنامه خرداد ماه، در رابطه 
ابزار بسیار مهم در اقتصاد دیجیتال در جهان  با این 
بهبود  و  ارتقا  در  آن  مهم  نقش  و  کشورمان  در  و 

کسب وکارها، می پردازیم. 
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انسیه سروش | وقتی در بازار قدم می زنم و در بین زرق و برق شهر و پاساژها و مغازه های لوکس، مغازه ای  
کوله باری از تجربه های  که صاحب آن موی سپیدی دارد و سن وسالش از فاصله دور نشانه  را می بینم 
آجیل  مغازه  یک  با  مصلی  خیابان  حوالی  کنم.  تماشایش  بهتر  تا  می ایستم  گاه  ناخودآ اوست،  رنگارنگ 
گفتی  گپ و  هوای  دلم  بود،  شغل  این  در  اصالتش  از  نشان  مغازه  صاحب  ظاهر  که  شدم  مواجه  فروشی 
و  بشینم  کنارش  در  را  ساعتی  تا  خواستم  خودم،  معرفی  از  بعد  و  رفتم  سمتش  به  کرد؛  را  او  با  صمیمانه 
برند » حسن پور « در حوزه آجیل و  را علی حسن پور، صاحب  که خود  او  بزنیم.  با هم ورق  را  خاطراتش 
تم پاسخ داد.  خشکبار با 60 سال سابقه معرفی کرد، به گرمی من را در کنار خود پذیرفت و با حوصله به سواال

به عنوان  را  آن  و  وارد شدید  این حرفه  به  چگونه 
کردید؟ شغل خود انتخاب 

که  دقیق به خاطر ندارم، اما حدودا 1۶-1۷ ساله بودم 
کاری هم نداشتم، به یک مغازه  درس نمی خواندم و 
کار شدم.  گرد مشغول به  رفتم و در آنجا به عنوان شا
که این روزها  البته آن موقع، آجیل فروشی به شکلی 
برشته  نخود  فقط  و  نداشت  وجود  می شود،  دیده 
به آن  که اصطالحا  به مردم می فروختیم  و  می کردیم 
آجیل  زمان  گذر  با  و  کم کم  می شد؛  گفته  بریز  نخود 
و خشکبار مختلف به آن اضافه شد و آجیل فروشی ها 
سربازی  به  گردی،  شا سال  چند  از  بعد  گرفت.  رونق 
رفتم و بعد از اینکه از سربازی برگشتم دوباره به همین 
گذشت سه الی چهار سال از  کار مشغول شدم. بعد از 
کردم و در این  گردی ام، با دختر استادکارم ازدواج  شا
گذشت  شغل ماندگار شده، آن را ادامه دادم و بعد از 
و  اجاره  خودم  برای  را  مغازه ای  توانستم  سال  چند 

کنم.  کار  مستقل 

چند فرزند دارید، آن ها شغل شما را ادامه می دهند؟
چهار  و  دارد  هتل  آن ها  از  یکی  که  دارم  پسر  پنج  من 
از  تا  دو  کرده اند.  انتخاب  را  من  شغل  دیگرم  پسر 
به طور  دیگر  تای  دو  و  می کنند  کار  من  با  پسرهایم 
کار می کنند. اینکه فرزندان شغل پدر  مجزا و مستقل 
ماست  عرف  در  مرسوم  موارد  از  می کنند  انتخاب  را 
همین  به  را  خود  فرزندان  نیز  مادرها  و  پدر  معموال  و 

جهت سوق می دهند. 

کار می کنید؟ چند ساعت در روز 
می کنم،  کار  کمتر  دارم،  سن  سال   ۸0 حدود  من 
را بر عهده دارم و طبیعتا  کنترل امور  بیشتر نظارت و 
دوران  در  اما  کنم،  کار  نمی توانم  جوانی  دوران  مثل 
کارم را بسیار دوست داشتم و نسبت به  جوانی چون 
آن مشتاق بودم، تمام وقتم را صرف آن می کردم. چه 
کار می کردم  گرد بودم و برای دیگران  که شا در زمانی 
مشتاقانه  بسیار  شدم،  مستقل  که  آن  از  پس  چه  و 

معنایی  برایم  استراحت  و  می کردم  کار  بی دریغ  و 
کارم را شروع می کردم و تا  نداشت. از ساعت ۸ صبح 
کار بودم  ساعت 9 - 10 شب به طور مداوم مشغول به 

و خستگی برایم معنایی نداشت. 

به عنوان کسی که سال های بسیاری را در این شغل 
بوده اید و دوران  مختلف مثل قبل و بعد از انقالب 
کرده اید، در مورد  و دوران جنگ تحمیلی را تجربه 
شرایط  و  گذشته  دوران  در  زندگی  و  کاری  شرایط 

کنید.  فعلی برایمان صحبت 
و  استرس  و  بود  ارزان  زندگی  اقالم  همه  گذشته،  در 
دل نگرانی های مردم هم کمتر بود. مردم مشغله فکری 
همه  در  کاسبان  همه  و  داشتند  کمتری  مشکالت  و 
راحت تری  کسب وکار  ما،  درشغل  فقط  نه  و  شغل ها 
کار می کردند. در  داشتند و با شرایط بهتر و ساده تری 
آن زمان مثل این روزها، چک و موارد این چنینی نبود 
فعلی  شرایط  در  داشتند.  کمتری  دغدغه  کاسبان  و 
خود  کارگران  حقوق  نمی توانند  حتی  افراد  از  خیلی 
سود  و  فروش  زمان  آن  در  اینکه  با  کنند.  پرداخت  را 
می گذشت.  راحت  و  ساده  بسیار  زندگی  اما  بود  کمتر 

در شغل شما، وضعیت فروش و استقبال مردم در 
مقابل آجیل نسبت به گذشته چه فرقی کرده است؟
تنها  کشور  کل  و  بود  کمتر  شهر  جمعیت  گذشته،  در 
زیاد  هم  کسی  و  داشت  جمعیت  نفر  میلیون  شانزده 
توانایی  خیلی  مردم  درواقع  نمی کرد،  مصرف  آجیل 
به  موقع  آن  در  آجیل  البته  نداشتند،  را  آجیل  خرید 
و  خربزه  تخمه  تنها  و  نبود  می بینید  امروز  که  شکلی 
همه  و  نبود  بادام  و  پسته  اصال  و  بود  هندوانه  تخمه 
امروزی  مردم  اما  شد،  اضافه  زمان  مرور  به  این ها 
هستند  عالقه مند  محصوالت  این  و  آجیل  به  نسبت 
گذشته ما فروش  و آن را تهیه می کنند. در سال های 
کال  که یک روز تا شب  چندانی نداشتیم، یادم می آید 
هم  فروش  همان  البته  داشتیم،  فروش  تومان  یازده 
از  برایمان خوب بود و زندگی راحت و ساده  و به دور 
که چرا امروز فروش  هرگونه استرس و دلواپسی از این 
کم داشته ایم، را می گذراندیم. در دوران جنگ، دغدغه 
مردم متفاوت بود و بازار هم جو سنگینی داشت و در 
هم،  مردم  مصرف  حتی  یا  و  صادرات  واردات،  زمینه 
شرایط خوبی نداشتیم اما بعد از دوران جنگ، مردم 
استقبال بیشتری نسبت به تهیه آجیل دارند و شرایط 
کرونا  ویروس  درگیر  مردم  اینکه  تا  بود  خوب  بازار 
نداریم.  مناسبی  شرایط  بعد  به  زمان  آن  از  و  شدند 

شما چند دوره هم رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 
بودید، از این تجربه خودتان برای ما بفرمایید. 

گفت وگو با علی حسن پور یکی از پیشکسوتان صنف آجیل و خشکبار با 60 سال سابقه 

از نخودبریزی تا برند حسن پور 

گفت وگو
گپ وگفتی با پیشکسوتان صنفی
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برعهده  را  اتحادیه  ریاست  دوره  چهار  حدود  من  بله 
داشتم و خوشبختانه در همه این سال ها، هیچ کدام 
در  رضایت  این  نداشتند،  نارضایتی  کارم  از  اعضا،  از 
که این  کنون  که حدود 30-40 عضو داشتیم تا  ابتدا 
داشته  ادامه  است،  رسیده  عضو   ۸00-۷00 به  تعداد 
که متاسفانه با وجود شرایط جدید تعداد اعضا رو به 

کاهش است. 

خود  فعالیت  دوران  در  که  خاصی  اقدامات  از 
انجام دادید، چه بود؟

که به لطف خدا انجام شد و بخاطر آن هم  کارهایی  از 
کردیم خشکباری  که سعی  بسیار خوشحالم این بود 
کم نمک را  کنیم و خشکبار  که پرنمک بودند را حذف 
کاالیی  شهرستان ها  از  گر  ا حتی  کنیم،  آن  جایگزین 
که نمک آن زیاد بود آن را نمی پذیرفتیم.  آورده می شد 

برند  چگونه نام آجیل فروشی »حسن پور« به یک 
در این حوزه تبدیل شد؟

اول از همه لطف خدا بود و بعد از آن برخورد مناسب 
افراد و مشتریان، احترام به نظر و سلیقه  با  و درست 
از  مردم،  به  سالم  و  کیفیت  با  کاالی  ارائه  و  آن ها 
شغل های  در  افراد  همه  که  است  موارد  مهم ترین 

کنند.  مختلف باید آن ها را رعایت 

کار خود تبلیغات انجام دادید؟ چقدر برای 
حوزه  این  در  زیاد  که  من  نداشتیم،  زیادی  تبلیغات 
مجازی  فضای  در  پسرهایم  بیشتر  و  ندارم  تخصصی 

تبلیغات مختصری انجام می دهند. 

به  نفر  چند  و  دارید؟  هم  غیرحضوری  فروش  شما 
کار می کنند؟ صورت حضوری برای شما 

کار  بله. به جز پسران خودم، چهار نفر دیگر برای من 
می کنند. 

به عنوان متخصص در این حوزه، در خصوص تهیه و 
نگهداری محصوالت خشکبار چه توصیه ای دارید؟
کلی آجیل و خشکبار در فصل سرد سال بیشتر  به طور 
که  محصوالتی  مورد  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
که مشکلی به  به نمک آغشته هستند در فصول سرد 
وجود نمی آید اما در فصل تابستان به مشتریان خود 
کنند، محصوالتی هم  کمتر تهیه  که  توصیه می کنیم 
که به صورت خام تهیه می شوند بهتر است در یخچال 
تا  آن ها  کیفیت  صورت  این  در  که  شوند  نگهداری 
راحتی  به  زمستان  فصل  در  می شود.  حفظ  مدت ها 

کرد بدون اینکه  می توان آجیل را تا شش ماه نگهداری 
کند  کیفیت و طعم آن تغییر  دچار آفت شود و یا اینکه 
اما در فصل تابستان هیچ تضمینی برای تعیین زمان 

مشخص وجود ندارد. 

که قصد ورود به این شغل را  کسانی  گر بخواهید  ا
کنید، به آن ها چه می گویید؟ دارند راهنمایی 

باید به  کنند  را شروع  کار  که می خواهند این  افرادی 
کافی مهارت داشته و با چالش های این شغل  انداره 
در  تجربه ای  اینکه  بدون  بسیاری  افراد  باشند.  آشنا 
این زمینه داشته باشند و یا با متخصصان این حوزه 
کار می کنند  کنند، مغازه ای را اجاره و شروع به  مشورت 
گذشت چند ماه با  کثر این افراد بعد از  اما متاسفانه ا
ضرر مالی و اغلب بدهی مجبور به تخلیه مغازه و تغییر 
که  کسب وکار خود می شوند. بهترین راه برای افرادی 
که  است  این  شوند  کار  این  به  مشغول  می خواهند 
گردی بگذرانند تا با  مدتی را در یک مغازه دیگر به شا
موارد مختلف آشنا شوند و بدانند هر نوع از خشکبار 
را باید چگونه و چه مدت نگهداری نموده و یا اجناس 

کنند.  کجا تهیه  خود را از 

شیوع  و  جدید  شرایط  با  شما  کسب وکار  وضعیت 
کرد؟ کووید-19 چه تغییری  بیماری 

کرده  کاهش پیدا  در شرایط فعلی، قدرت خرید مردم 
لوکسی  کاالی  که  آجیل  خرید  سمت  به  کمتر  و  است 
کسی برای خرید  گر قبال  ا محسوب می شود، می آیند. 
کنون برای خرید 100  کیلو پسته به مغازه می آمد، ا یک 
زمان  در  آجیل  طرفی  از  می کنند.  مراجعه  گرم   200-
بعد  مردم  و  می شود  استفاده  فراغت  اوقات  و  شادی 
حوصله  و  حال  گذشته  مثل  بیماری،  این  شیوع  از 
بخواهند  که  ندارند  کردن  تفریح  برای  شاد،  دل  و 
کنند؛ در شغل ما میزان فروش، قبل  آجیل هم تهیه 
کنون، بسیار متفاوت و غیر  ا با  کرونا  انتشار ویروس  از 
برای  که  از خشکبار  البته بخشی  قابل مقایسه است. 
تقویت بدن و افزایش سیستم ایمنی بدن مفید است 
مثل پسته، فندق و یا مغز بادام، در این دوران افزایش 

فروش داشت. 

فروش  برای  کرونا،  ویروس  شیوع  دوران  در 
محصوالت خود چه تدبیری اندیشیدید؟

از  قبل  را  آجیل ها  و  دادیم  قرار  مایکروفر  مغازه  در  ما 
گرم  خودشان  نگاه  مقابل  در  مشتری،  به  تحویل 
اینکه ضدعفونی  بر  آجیل عالوه  کار،  این  با  می کنیم، 

می شود طعم بهتر و تردتری هم پیدا می کند. 

مراجعه  خرید  برای  شما  به  که  مردمی  برخورد 
می کنند، در این رابطه چگونه است؟ آیا با اطمینان 

و آسودگی خاطر خرید می کنند؟
موراد  تمام  ما  که  چرا ندارد  وجود  مشکلی  بله، 
پروتکل های  براساس  و  می کنیم  رعایت  را  بهداشتی 
کرده است  اعالم  ما  به  که وزرات بهداشت  بهداشتی 
کشیده ایم و به طور مرتب  روی محصوالت را پالستیک 

همه جا را ضدعفونی می کنیم و مردم با آسودگی خاطر 
می توانند خرید خود را انجام دهند. 

وضعیت صادرات خشکبار به چه صورت است؟ آیا 
شما هم صادرات دارید؟

متاسفانه به دلیل تحریم ها و قطع ارتباط با کشورهای 
کشورهای دیگر،  دیگر و عدم امکان جابجایی پول با 
می توان  و  ندارد  قرار  خوبی  وضعیت  در  صادرات 
گذشته تقریبا صادرات پسته و  که در یک سال  گفت 
صادرات  ما  شد.  متوقف  دیگر  محصوالت  از  بسیاری 
نداریم اما در بین اعضای اتحادیه، تعدای از اعضا، در 

این حوزه فعالیت می کنند. 

کردید و  کار  که  یک خاطره خاص در تمام 60 سالی 
کنید.  همیشه برایتان جذاب است را برای ما تعریف 
که زیاد است مخصوصا در ایام جوانی اتفاقات  خاطره 
خ می دهد و خاطرات بد و خوب  زیادی برای انسان ر
بود  خاص  بسیار  برایم  که  خاطره ای  اما  دارد  زیادی 
به  مربوط  کنم  فراموش  را  آن  نمی توانم  هیچ وقت  و 
سال ها پیش است. در دوره ولیان، من مغازه ای را در 
کوچکی  کرده بودم، آنجا میدان  خیابان تهران اجاره 
گسترش محوطه حرم، تعدادی از  که ولیان برای  بود 
کرد،  خراب  را  مردم  مغازه های  و  تاسیسات  خانه ها، 
مغازه من هم خراب شد و مجبور شدم مغازه دیگری 
آن  اما  کنم  اجاره  خودم  برای  سرخس  خیابان  در 
کم برخوردار بود و مردم استقبال  منطقه جزو مناطق 
در  نداشتند.  خشکبار  و  آجیل  به  نسبت  چندانی 
همان سال برای اولین بارعازم سفر حج شدم، وقتی 
کعبه افتاد، پرده  به مسجدالحرام رسیدم و چشمم به 
گرفتم و به زبان خیلی ساده و صمیمی از خدا  کعبه را 
که وقتی به مشهد برگشتم یک مغازه بزرگ  خواستم 
کمتر  شوم.  کار  به  مشغول  آن  در  تا  کند  فراهم  برایم 
از دو ماه، بعد از بازگشتم از سفر حج، مغازه بزرگی در 
کنار مسجد عباس قلی  ابتدای بست پایین خیابان و 
که بیش از هشت  که مربوط به فردی بود  خان دیدم 
و  بود  کرده  رها  خالی  همان طور  را  خود  مغازه  سال 
کسی جرات نداشت حتی از ایشان بپرسد  جالب اینکه 
که قصد فروش مغازه خود را داری یا نه، چه برسد به 
دهند.  انجام  هم  معامله  ایشان  با  بخواهند  اینکه 
هم  شاه  با  و  بود  دوره  آن  سرشناس  افراد  از  ایشان 
که شاه می آمد به استقبال  رفت وآمد داشت و هر زمان 
کسی جرات نداشت با ایشان  و بدرقه او می رفت و هر 
معامله  ایشان  با  من  خدا  لطف  به  اما  بگیرد  تماس 
کرده و مغازه اش را خریدم و جالب تر اینکه معامله ما به 
ساده ترین شکل و بدون هیچ مشکلی انجام شد، این 
از خاطرات فراموش نشدنی در دوران زندگی من است. 

به همکاران خود چه توصیه ای دارید؟
که  می کنم  توصیه  خود  همکاران  به  همیشه  من 
بگذارید،  مردم  اختیار  در  کیفیت  با  و  مرغوب  کاالی 
اصل  اینکه  یا  و  شود  کمتر  خودتان  سود  گر  ا حتی 

سودی نداشته باشید. 

گذشته، همه اقالم زندگی ارزان بود و  در 
کمتر  استرس و دل نگرانی های مردم هم 

بود. مردم مشغله فکری و مشکالت 
کاسبان در همه  کمتری داشتند و همه 

کسب وکار  شغل ها و نه فقط درشغل ما، 
راحت تری داشتند و با شرایط بهتر و 

کار می کردند ساده تری 

آجیل در زمان شادی و اوقات فراغت استفاده 
می شود و مردم بعد از شیوع این بیماری، مثل 
گذشته حال و حوصله و دل شاد، برای تفریح 
کنند که بخواهند آجیل هم تهیه  کردن ندارند 
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و   نهاد ها  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
کنند  کمک  بخش خصوصی با همکاری مردم باید 
کارگاه های  تا با رفع موانع بوجود آمده برای صنف ها و 

گام برداریم.  تولیدی در جهت جهش تولید 
تولید  نوع  دو  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 

مستقل  تولید  یکی  دارد  وجود  اقتصادی  سیستم  در 
بیشتر  که  مستقل  تولید  در  وابسته،  تولید  دیگری  و 
همه  است،  بزرگ  صنایع  و  کارخانجات  به  مربوط 
انجام  واحد  همان  در  محصول  یک  تولید  مراحل 
گفته می شود  می شود، اما تولید وابسته، به تولیدی 

معموال  و  بوده  وابسته  دیگر  مجموعه های  به  که 
عمدتا  و  بوده  اصناف  و  خصوصی  بخش  به  مربوط 

کننده های صنفی را شامل می شود.  تولید 
تولید  در  داد:  ادامه  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
مانند  تولیدی  واحدهای  و  کارگاه ها  وابسته 
از  یک  هر  و  متصل اند  یکدیگر  به  زنجیر  حلقه های 
آنها دچار مشکلی در تولید یا تأمین مواد اولیه شوند، 

مجموعه های دیگر نیز دچار چالش خواهند شد. 
مشکل  دچار  واردات  برای  گر  ا بنابراین  افزود:  وی 
کارگاه های  و  شده  مواجه  اولیه  مواد  کمبود  با  شویم 
تولیدی و اصناف نیز با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه 
بود.  نخواهند  خود  فعالیت  ادامه  به  قادر  و  شده 
پس  کرد:  کید  تا مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
با  اصناف  سراسری،  تعطیلی های  و  کرونا  شیوع  از 
مشکالت و معضالت جدی مواجه شدند و حاال پس 
از گذشت چند ماه و ادامه یافتن رکود در بازار، چنانچه 
ادامه  جهت  تولیدی،  کارگاه های  و  مجموعه ها  به 
کارکنان  کمک نشود دیگر قادر به تأمین مالی  فعالت 
شد.  خواهند  نیرو  تعدیل  به  مجبور  و  نیستند  خود 
گر برای  که ا کرد: این نگرانی وجود دارد  خاوری بیان 
اندیشی  برای اصناف، چاره  آمده  چالش های بوجود 
رشد  با  بازار  در  بیشتر  رکود  بر  عالوه  نگیرد،  صورت 
معیشت،  جدی  خطر  و  شویم  روبه رو  نیز  بیکاری 

کند.  خانواده های زیادی را تهدید 

نائب رئیس اتاق اصناف مشهدخبر داد: 

تسهیل واردات مواد اولیه، گامی به سوی جهش تولید

خبر
خبرهای حوزه اصناف مشهد

دبیر و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد خواستار شد: 

برای ایجاد رونق در بازار باید قیمت کاالها و خدمات واقعی شود

مشهد   اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  و  دبیر 
خ گذاری اتحادیه ها شد و در  خواستار به روزرسانی نر
خ گذاری یکی از مطالباتی  ادامه افزود: در حال حاضر نر
و  تولیدی  صنوف  به ویژه  اصناف  برای  که  است 
است.  اهمیت  حائز  توزیعی  حتی  و  فنی  خدمات 
ادامه  در  مطلب  این  بیان  با  افشاری صالح  عبدا... 
کاال مورد مطالبه  افزود: در بحث صنوف توزیعی چون 
کاال  برای  قانون  براساس  می بایستی  بنابراین  است، 
ک عمل بوده تا به عنوان سود واحد  ضریب سود مال

گیرد.  صنفی ملحوظ نظر قرار 
و  فروش ها  با  بازار  در  گاهی  کرد:  خاطرنشان  وی 
حال  می شویم،  مواجه  تخفیف  درصد   50 حراج های 
است،  درصد   20 صنفی  واحد  یک  قانونی  سود  آنکه 
بحث  در  ما  قانون  که  است  این  مبین  امر  این  پس 
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سرمایه گذاری بی برنامه در بورس
تهدیدی برای اصناف 

بد  شرایط  وجود  با  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  او 
سرمایه گذاری  به  جامعه  کثریت  ا و  مردم  اقتصادی، 
در بازار بورس روی آورده اند. سرمایه گذاری در بورس 
با  باید  معموال  و  دارد  را  خود  خاص  قوانین  و  قواعد 
مازاد سرمایه به این بازار وارد شد. این در حالی است 
که می بینیم مردم و قشرهای مختلف همه نقدینگی 
باید در  که  نقدینگی  و  بورس نموده  بازار  وارد  را  خود 
کرده و اصناف را به جریان  گردش پیدا  بازار های خرد 

بیندازد، سر از بورس درآورده است. 
گر شرایط فعلی  نائب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت : ا
کند و نقدینگی به بازار خرد باز نگردد، عالوه  ادامه پیدا 
بر تشدید شرایط سخت برای اصناف، زندگی اقتصادی 
شد.  خواهد  مواجه  زیادی  مشکالت  با  نیز  مردم 
صورت  در  شد:  یادآور  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
کند شدن جهش تولید  تضعیف واحدهای تولیدی و 
قطعا تأمین کاال برای توزیع کننده دچار مشکل شده که 
کاال ها تاثیر مستقیم داشته  در افزایش احتمالی قیمت 
کاهش می یابد و بازخورد آن باز هم  و قدرت خرید مردم 
به واحدهای تولیدی برمی گردد و تولید کننده به جهت 
با  تولید  در  اینکه  بر  عالوه  کننده  توزیع  خرید  کاهش 
مشکل مواجه می شود، بازار خود را نیز از دست می دهد. 
ایام  وی ضمن یادآوری همیاری و همکاری مردم در 
گفت: در حال حاضر باید مردم دست به  کرونا  شیوع 
کاالی  کنند،  کمک  دست هم بدهند و به اقتصاد خرد 
سرمایه گذاری  جای  به  حتی  و  کنند  خریداری  ایرانی 
که این  در زمین و ملک و... وارد زمینه صادرات شوند 
در  که  کرده  دگرگون  را  کشورمان  اقتصاد  می تواند  امر 

نهایت نتیجه آن برای خود مردم خواهد بود. 

بازرسی اصناف

کشــور و اســتان در راســتای تنظیــم بــازار  گــروه تنظیــم بــازار  کار  بــر اســاس مصوبــات 
ــا اســتفاده از ظرفیــت واحدهــای  گســترده صنفــی و ب کاالهــای اساســی توســط شــبکه 
کاالهــای مــورد نظــر اقدامــات الزم صــورت پذیرفــت.  صنفــی منتخــب نســبت بــه توزیــع 
از ابتــدای ســال 99 میــزان 100 تــن شــکر فلــه و بســته بنــدی، ۷5 تــن برنــج هنــدی و 100 
کــم برخــوردار و حاشــیه  تــن روغــن جامــد و مایــع مصــرف خانــوار بــا اولویــت مناطــق 

کــه همچنــان ادامــه دارد.  شــهر توزیــع شــد 
الزم به توضیح است نظارت بر شبکه منتخب توسط بازرسان اصناف به صورت روزانه 
و دقیق انجام که در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد الزم و قانونی انجام می گیرد. 
کلیــه سفارشــات واحدهــای مربوطــه از طریــق اپلیکیشــن ســامانه  یــادآور می گــردد، 
کــه پــس از بررســی  تنظیــم بــازار توســط متصدیــان واحدهــای صنفــی انجــام شــده 
درخواســت در واحــد بازرســی و نظــارت تأییــد الزم صــادر و ســاعت مراجعــه بــه انبــار 

تعییــن می گــردد.  کاال  جهــت تحویــل 
کننــده  ــا مصــرف  کاال از محــل تأمیــن ت ــه اینکــه درســامانه جامــع تجــارت امــکان رصــد  ــا توجــه ب همچنیــن ب
نهائــی میســر می باشــد، آموزش هــای الزم بــه متصدیــان واحدهــای صنفــی در محــل واحــد بازرســی و نظــارت 

کاالی تنظیــم بــازار تخصیــص می یابــد.  کامــل بررســی و مجــددًا  انجــام، رونــد ثبــت بــه صــورت 
کارخانجات، مباشر تأمین )انبار( و عاملین توزیع خرد ) واحدهای صنفی( باید  در سامانه مذکور شرکت ها، 
کننده  کارخانه تأمین  کاربری عضو شوند تا بعد از تعریف انبار، در ابتدا شرکت یا  کد  ثبت نام و پس از دریافت 
ج نموده و در ادامه نیز مباشر تأمین  کاالی تحویلی به مباشر تأمین را به صورت دقیق در سامانه در میزان 
کاال به واحد صنفی )عامل توزیع( را در سامانه جامع تجارت ثبت و در حلقه  )انبار( میزان تخصیص یافته 

کننده قرار دارد، توسط عامل توزیع به عنوان پایان زنجیره، ثبت نهایی انجام شود.  که مصرف  آخر 
کــه بــا توجــه بــه  کاالهــای تنظیــم بازاردرســطح جامعــه می باشــد  از مزایــای ایــن ســامانه شــفاف ســازی توزیــع 
کننــده واقعــی برســد، نگرانی هــای فعلــی را تــا حــدودی  کاال حتمــا بــه دســت مصــرف  کــه  حساســیت موجــود 

مرتفــع می ســازد. 

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی:
توزیع شکر، برنج، روغن در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر

امیر دلداری
مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف 
استان خراسان 

رضوی 

تعیین ضرایب دچار اشکال است و ضرایب، در عمل 
قابلیت اجرا ندارد. 

و  اصناف  اتاق های  افزود:  ادامه  در  افشاری صالح 
بارها  حمایت  سازمان  از  ایران  اصناف  اتاق  همچنین 
تقاضای بازبینی این ضرایب را داشته است تا جامعه 
دچار سردرگمی نشود، زیرا ضرایب مورد نظر با توجه به 
شرایط امروز غیر کارشناسانه، مرده و غیر قابل عمل است. 
یادآور  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  و  دبیر 
است،  درصد  ده  فروشی  گل  سود  مثال  برای  شد: 
دارد،  پرت  فقط  درصد   15 از  بیش  گلفروشی  یک  اما 
گلفروشی  در  ضرایب  این  که  است  واضح  بنابراین 

اعمال نشود. 
صنوف  بحث  در  داشت:  بیان  افشاری صالح  عبدا... 
کاال  شده  تمام  قیمت  باید  فنی  خدمات  و  تولیدی 
که براساس مواد اولیه هرروز افزایش می یابد، با توجه 
قانونی  افزایش های  و  بحران ها  فعلی،  شرایط  به 
آن  کنار  در  و  شود  سنجیده  خدماتی  سازمان های 
محاسبه  گانه  جدا صورت  به  هم  تولید  هزینه های 

خ واقعی دست یابیم.  شود تا بتوانیم به یک نر
آب،  نظیر  عمومی  خدمات  هزینه های  در  گفت:  وی 

گاز و یا حتی در هزینه های حمل و نقل با افزایش  برق، 
الستیک  خ  نر مثال  برای  می شویم،  مواجه  قیمت 
و  شده  تبدیل  آزاد  خ  نر به  دولتی  ارز  خ  نر از  کامیون 
برابر  سه  تا  دو  کامیون  الستیک  جفت  یک  قیمت 
که ما با افزایش هزینه حمل و نقل  افزایش یافته است 
افزایش  درنتیجه  شده  مواجه  شهری  برون  و  درون 
قیمت ها در سایر اقالم اتفاق می افتد اما با این وجود 
با ارسال دستوالعمل ها از سوی سازمان های مختلف 
زیرا  نمی شود  داده  اصناف  به  قیمت  افزایش  اجازه 
سال های  در  شده  تعیین  ضرایب  همان  عمل  ک  مال

گذشته با پارامترهای غیرواقعی است.
افزود:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  و  دبیر 
هستند  خدماتی  صنوف  از  دیگر  یکی  خشکشویی ها 
که از بخشنامه ها و دستورالعمل ها مصون نمانده اند و 
کنتور آب خریداری  که باید  اخیرا از آنها خواسته شده 
نمایند، این در حالی است که بسیاری از این واحدهای 
مبلغی  کردن  هزینه  امکان  و  بوده  استیجاری  صنفی 
از سوی متصدی واحد صنفی  کار  این  برای  هنگفت 
به  را  بازار  توازن  اقدامات  این گونه  و  نمی باشد  میسر 
می کند. مواجه  مشکل  با  را  نظارت ها  و  ریخته  هم 

که چرا  وی در ادامه افزود: اما سوال اصلی این است 
خ های  نر نباید  خ نامه،  نر از  سال  یک  گذشت  از  پس 
مواد  هزینه های  مگر  یابد؟  افزایش  مربوطه  صنوف 
نداشته  افزایش  گاز  برق،  آب،  بیمه،  کارگری،  اولیه، 

است؟ 
اظهار  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  و  دبیر 
باید  هستیم،  رونق  پر  بازاری  دنبال  به  گر  ا داشت: 
مورد  کاالی  قیمت  و  انتخاب  خریداربرای  امنیت  به 
باعث  ذهنی  و  روانی  امنیت  زیرا  نماییم؛  نظرتوجه 
کرده  می شود خریدار با اطمینان و آرامش خاطر خرید 
کاال  کاهش  کاال نبرده و باعث  و هر بار هجوم به یک 

در بازار و افزایش قیمت آن نشود. 
از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در  داشت:  بیان  وی 
افزایش  متقاضی  فنی  خدمات  صنوف  رسته های 
خ ها اتفاقی  کنون در افزایش نر گر تا  قیمت می باشند، ا
شیوع  درپی  صنوف  این  تعطیلی  دلیل  به  نیفتاده 
گر این صنوف بازگشایی  که ا کرونا بوده است  بیماری 
افزایش  با  یقینا  بپیوندند  خدمات  جرگه  به  و  شده 
که  خ خدمات مواجه خواهیم شد  نر قیمت هایی در 

خ ها دور از منطق نخواهد بود. این افزایش نر



شماره 14 . اردیبهشت 1399 36 ماهنامه اتاق اصناف مشهد

اتحادیه صنف ساعت سازان 
مرحـوم حـاج محمدعلـی جواهریـان: بنیان گـذار مجموعـه شـهر سـاعت مشـهد و 
یکـی از پیشکسـوتان صنـف سـاعت در آذر مـاه 131۸ در شـهر مقـدس مشـهد متولـد 
شـد. وی در دوران جوانـی بـه شـغل اجـدادی خـود یعنـی تولیـد مصنوعـات طـال و 
گردیـد. در سـال 134۸ بـه تهـران عزیمـت نمـوده و بـه همـراه بـرادران  جواهـر مشـغول 
خـود مجموعـه تولیـدی بزرگـی بـا حـدود 140 نفـر پرسـنل بنـام ))جواهریـان وثـوق(( را 
کردنـد. در سـال 13۶5 بـه علـت مشـکالت فـراوان تولیـد مصنوعـات طـال و  تاسـیس 
کنـون بـا 5 شـعبه در  کـه ا جواهـر وارد صنـف سـاعت شـده و مجموعـه شـهر سـاعت را 
کـه از بی نظیرتریـن مجموعه هـای  تهـران و مشـهد فعالیـت دارد را تاسـیس نمودنـد 
سـاعت در ایـران می باشـد. مرحـوم حـاج محمدعلـی جواهریـان در تمـام طـول ایـن 
سـال ها آرزوی تولیـد سـاعت مچـی در ایـران را داشـتند. وی در فروردیـن مـاه سـال 

1399 در شـهر مشـهد دیـده از جهـان فروبسـت. روحـش شـاد و راهـش پاینـده بـاد.

اتحادیه صنف سنگبری ها 
گشـود، یکـی از  مرحـوم حـاج علـی اسـماعیل نـژاد: در سـال 1315 چشـم بـه جهـان 
کودکـی مشـغول بـه  بنیان گـذاران صنعـت سـنگ خراسـان بـود. وی از همـان دوران 

کـرد.  کار در ایـن زمینـه بـود و فعالیـت جـدی خـود را از معـادن خلـج شـروع 
کار و صنعـت را تعطیـل و بـه مبـارزه  بـا شـروع جنـگ تحمیلـی همزمـان بـا دیگـر مـردم 
درجـه  بـه  و  شـد  دشـمن  شـیمیایی  موج هـای  گرفتـار  حیـن  ایـن  در  کـه  پرداخـت 
خـود  حرفـه  بـه  جـدی  پشـتکاری  بـا  جنـگ  اتمـام  از  بعـد  امـا  آمـد.  نائـل  جانبـازی 
و  زحمـات  ایـن  از  حاصـل  نتیجـه  کـرد.  کار  بـه  مشـغول  را  نفـر  چندیـن  و  بازگشـت 
کارخانـه سـنگبری و همچنیـن فعالیت در معـادن مختلف  تالش هـا سـاخت چندیـن 
شـد، وی در زمـان حیـات جاودانـه خویـش، دوسـتدار یتیمـان و مسـتمندان بـود. 
کرونـا چشـم بـر جهـان بسـت و بـر همـگان  او در 2۷ اسـفندماه 139۸ بـر اثـر بیمـاری 

گرامـی. یـادش  گذاشـت. روحـش شـاد و  حسـرتی مانـدگار 

اتحادیه صنف طاقه فروشان 
کسبه خوشنامی  مرحوم حاج رضا حضوری: در فروردین ماه 1300 متولد شد. او از 
کسـب وکار را از دوران نوجوانـی در جـوار حـرم مطهـر آقـا علی ابن موسـی الرضا  کـه  بـود 
کـرد و از همـان ابتـداء در هیات هـای مذهبـی فعالیـت می کـرد، دلباختگی  )ع( شـروع 
کـه عضویت هیات امناء حسـینه قماش  وی بـه ائمـه عصمـت و طهـارت موجب شـد 
بـا قدمـت بیـش از یکصـد و شـصت سـال را پذیرفتـه و بـه بازسـازی آن مـکان اقـدام 
نمایـد. ایـن مـکان در ایـام محـرم و صفـر، مـاه مبـارک رمضـان و اعیـاد فعال می باشـد. 

گرامی. او در سـی ام شـهریور 13۸۶ چشـم از جهان فروبسـت. روحش شـاد و یادش 

اتحادیه صنف صوت و تصویر
گشـود. وی از سـال 13۷0 بـه عنـوان متصـدی فروشـگاه صـدا و سـیما روی بـه ایـن شـغل آورد، در سـال 13۷۷  کبـر مظلومـی: در سـال 131۷ چشـم بـه جهـان  مرحـوم علـی ا
بـا سـمت بـازرس بـه عضویـت هیئـت مدیـره اتحادیـه در آمـد، وی سـه دوره دیگـر را بـا سـمت ریاسـت در اتحادیـه مشـغول خدمت رسـانی بـه اعضـاء صنـف و مـردم شـد، وی 
کاری و خدمت  کار می گرفت. او در سـال 1390 پس از 25 سـال سـابقه  کـه درجهـت انجـام خدمـات مخلصانـه و رفـع مشـکالت اعضـاء تمـام توان خـود را به  فـردی مـردم دار بـود 

گرامـی.  گفـت. روحـش شـاد و یـادش  صادقانـه بـه علـت بیمـاری دارفانـی را وداع 

کنندگان جراید  اتحادیه صنف توزیع 
گشـود. وی  بـه جهـان  در پنجـم مهـر مـاه 1304 دیـده  مرحـوم سـلیمان یوسـفی: 
کتـاب، ادعیه  کیوسـک بـا فروش  فعالیـت صنفـی خـود را از سـال 133۸ در یـک واحـد 
کنـار امرارمعـاش در مراسـمات مذهبـی بـه عنوان  و مطبوعـات آغازکـرد. نامبـرده او در 
کـرده و بـا برپایـی مراسـم های  مـداح اهـل البیـت اقـدام بـه نوحـه خوانـی و مداحـی 
مذهبـی و دعـای ندبـه، فعالیت هـای چشـم گیری در هئیت هـای مذهبـی داشـت. 

وی پـس از 53 سـال خدمـت درایـن صنـف، در هجدهـم مهرمـاه سـال 1391 دعـوت 
گرامـی. گفـت و بـه دیـار باقـی شـتافت. روحـش شـاد و یـادش  حـق را لبیـک 

امام علی؟ع؟: 
ِلُکّلِ داٍر باٌب َو باُب اآلخرِه َالَموُت. 
هر خانه و سرائی دِر ورودی دارد، دِر 
ورودی آخرت، مرگ است. 

یادبود اصناف
یاد و یادبود درگذشتگان اصناف مشهد






