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یادداشت مدیرمسئول

مقام معظم رهبری:سرآغاز
در جمهوری اسالمی هرجا که قرار گرفته اید، همانجا را مرکز دنیا 

گاه باشید که همه کارها به شما متوجه است.  بدانید و آ

کنفسیوس:
بـــرگ درخـــت در هنـــگام زوال می افتـــد، ســـیب ســـرخ در هنـــگام 
کمـــال! ببیـــن چگونـــه می افتـــی؛ چـــون ســـیبی ســـرخ یـــا برگـــی زرد.

مورد  بسیار  جهان  در  که  اقتصاد  انواع  از  یكی  امروزه 
اقتصاد خالق است، در دنیای  گرفته است،  قرار  توجه 
و  شده  منسوخ  سنتی  کسب وکارهای  رویكرد  مدرن 
در  داده اند،  دست  از  را  خود  کارآرایی  زیادی  حد  تا 
کسب وکارها  از  دسته  آن  سنتی،  کسب وکارهای  مقابل 
اجتماعی،  و  فرهنگی  ظرفیت های  از  بهره گیری  با  که 
حائز  می دهند،  شكل  را  خود  اقتصادی  فعالیت های 

اهمیت شده اند. 
گاهی بروز برخی مشكالت مانند شیوع  گذر زمان  اما در 
سیر  برای  تمهیداتی  که  می شود  باعث  کرونا  ویروس 
کسب وکارها از سنتی به مدرن اندیشیده شود  صعودی 
کثیری از  تا مسائل و مشكالت ناشی از آن دامن گیر عده 
کننده، عرضه کننده و متقاضی از آسیب های پس از  افراد جامعه نشده، تولید 
گاهی غیر قابل درمان شده  آن در امان بمانند، زیرا زخم های عمیق اقتصادی 
و مشكالت فراوانی را برای دولت ها و مردم رقم می زند. ضمن اینكه تغییر شیوه 
کنونی  کسب وکارهای صنفی نبوده و در عصر  کار از سنتی به مدرن تنها مختص 
از  اعم  مشاغل  همه  برای  معامالت  و  اداری  کارهای  انجام  در  تسهیل  جهت 
گر برنامه های  که ا کرد  کوید۱۹ روشن  خصوصی و دولتی نیازی مبرم می باشد. 
که  دولت الكترونیک به موقع و درست انجام شده بود، بسیاری از مشكالتی 

گریبان گیر مردم شده است، اتفاق نمی افتاد. کنون  ا
کسب وکارهای آنالین مزایای بسیاری دارد که یک بعد آن حفظ سالمتی افراد است 
و بعد دیگر آن کاهش هزینه های تمام شده در خدمات و کاالست، زیرا هزینه های 
می یابد. کاهش  شدت  به  نوین  شیوه های  از  استفاده  بحث  در  شده  تمام 
که هم مردم  کسب وکار از سنتی به نوین الزمه ای است  لزوم تغییر شیوه های 
متقاضی این امر هستند و هم برای واحدهای صنفی توجیه اقتصادی داشته 

کاهش قیمت تمام شده، در بازار ایجاد رقابت هم می کند. که عالوه بر 
کشور ما با توجه به هزینه های خرید یا اجاره مغازه، پرسنلی، آب، برق و...  در 
حالی  در  این  ندارد،  وجود  سنتی  کسب وکارهای  ادامه  برای  توجیهی  تقریبا 
کسب وکارهای نوین پیش رود، نیازی به خرید یا  گر جامعه به سوی  که ا است 
کسب وکار مجازی  اجاره مغازه چند متری یا چند صد متری نبوده و متصدی 
کنندگان، تصویر  کاال می تواند ضمن توافق با تولید کنندگان و صادر  برای تامین 
کاالهای مورد نیاز را در سایت مربوطه قرار داده و پس از ثبت سفارش  و بارکد 
موعد  در  کاال  ارسال  با  و  نموده  آن  تهیه  به  اقدام  فروشنده  کاال،  متقاضیان 
را فراهم می نماید.  آرامش خاطر مشتری  و  مقرر به مقصد مورد نظر، رضایت 
نیازی  و  داشته  همراه  به  را  تسهیالتی  خریدار  و  متقاضی  برای  موضوع  این 
کاالی مورد نظرخود باشد  که فرد وارد بازار شده و مغازه به مغازه دنبال  نیست 
که با شیوه  و یا در این حین به مقایسه قیمت ها بپردازد، این در حالی است 
به  برخوردار شده و در آن واحد دسترسی  کاال  تنوع  از  کارجدید می تواند هم 
کاال داشته باشد و هم اینكه می تواند به راحتی به مقایسه مبالغ  تعداد زیادی 
کاالی مورد  کاال و پرداخت الكترونیكی مبلغ مورد نظر،  پرداخته و پس از ثبت 
کسب وکارها برای جلب  که برخی از  نظر را درب منزل تحویل بگیرد، ضمن آن 
اعتماد مشتری مبلغ مورد نظر را درب منزل دریافت می نمایند و آرامش خیال 
کنار هم بگذاریم مزایای  را  اینها  گر همه  ا که  ارمغان می آورند،  به  آنها  برای  را 

بسیار زیادی را عاید خریدار می کند.
کسب وکار، مزایای اجتماعی است، همانطور  یكی دیگر از مزایای این شیوه از 
که می دانید ما در شهرهای بزرگ با مشكل آلودگی هوا و ترافیک مواجه هستیم 
کارهای  که بسیاری از مردم برای انجام  که شاید یكی از علت های آن این است 
گاهی صرف  کار،  که این  ج شده  کارخود خار اداری و خرید، از منزل و یا محل 
زمان زیادی را می طلبد و هم اینكه هزینه هایی را به افراد تحمیل می کند، اما 
به این سمت  گرایش بیشتری  یافته و مردم  کسب وکارهای مجازی رونق  گر  ا

کسب وکارها از سنتی به مدرن  گذار  عصر 

مهندس
محمود بنانژاد

رئیس اتاق
اصناف مشهد

ادامه در ستون صفحه بعد

Confucius
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یادداشت سردبیر

امام خمینی؟هر؟: 
ـــز یکدفعـــه  کارهـــا مأیـــوس نشـــوید، چـــون همـــه چی ـــچ گاه از  هی
گیرد.  کارهـــای بـــزرگ باید بـــه تدریج صـــورت  درســـت نمی شـــود، 

ضرب المثل مدیریتی:
گشاد پوشید باید؛ کفش  که  کسی 

آماده زمین خوردن باشد.

که فعالیت های اقتصادی ریشه در فرهنگ بازار  از آنجا 
کسب وکارهای سنتی و ورود به عرصه  از  دارد، در عبور 
الزامات  از  نوین سازی  و  فرهنگی  تغییرات  بازار  نوین 
ثابت  حالل،  روزی  کسب  و  بازار  در  ستد  و  داد  است. 
کسبه  مذهبی  اعتقادات  کاری،  محیط  بودن  ساده  و 
و  بوده  قدیم  بازاریان  مرام  و  معرفت  از  دینی،  اصول  و 
زمره  در  باخته اند  رنگ  زمان  طول  در  که  سنت هایی 
به  گر  ا است.  نوین  بازاریابی  در  موجود  ضعف های 
ورود  استراتژیک  و  جامع تر  رویكرد  با  نوین  کسب وکار 
بر  پیشرفت،  و  رشد  بر  تكیه  به جای  و  می کردیم  پیدا 
شرایط  با  امروز  می کردیم،  تمرکز  همزمان  کیفی  توسعه 
در  باید  بودیم.  مواجه  بازار  در  موفق تر  و  ارزشمندتر 
عنوان  به  بازارهاست  توسعه  و  رشد  الزمه  که  نوین  و  سنتی  کسب وکار  ادغام 
پر  محیط  بهبود  و  مقاوم سازی  هدف  با  استراتژیک  و  ساختی  زیر  اقدام  یک 
کسب وکارهای خرد  مخاطره امروز شرایط بازار را به نحو دیگری رقم زد. سهم 
رفتارهای حرفه ای،  و داخلی مستلزم  بازارهای صادراتی  در  کوچک صنفی  و 
و  سنتی  شرایط  ادغام  آن  الزمه  البته  که  می باشد  خالق  و  تخصصی  نوآور، 
و  کسبی  که میراث  بازار  در  گرفتن ظرفیت های موجود  با درنظر  نوین است. 
فرهنگی اصناف از سال های دور می باشد، فن آوری نوین، تكنولوژی و شرایط 
کرد و همگام با  دیجیتالی روز را در تقویت زیرساخت های بازار می توان ایجاد 
که از اهمیت  کردن نظام بازار به نظام شغلی را  این تحوالت، تناسب نزدیک 
کسب وکار  در  کیفی  توسعه  زیرا  داد،  قرار  توجه  مورد  است،  برخوردار  ویژه ای 
کارآمد، فرهنگ سازی و آموزش های الزم میسر می شود. نوین با نیروی انسانی 
کیفی بر رشد و مسائل  سال ها ما با غفلت از تمرکز بر  نوگرایی، توسعه و شرایط 
کسب وکار مدنظر  و پیشرفت حوزه  بعنوان رشد  را  نوسازی  و  کرده  تكیه  کمی 
از علل تورم  قرار داده ایم، بی رویه سازی مجتمع های تجاری مثال بارز و یكی 
گرفتن درصد توزیع  که منجر به پیشی  توزیعی در مقابل تولید توسعه ای است 

کشور را فراهم ساخته است. کاالهای خارجی در  گشته و ورود  بر تولید 
کز  الگوبرداری غربی و ساخت مجتمع های بالاستفاده امروز بر مرا گر به جای  ا
تولید و تولید توسعه ای توجه می کردیم و هم راستا با نوسازی، نوگرایی را هم 
کسب وکار بودیم و در  مدنظر قرار می دادیم، امروز شاهد توسعه یافتگی در حوزه 
مسائلی چون، رکود اقتصادی، تحریم های ظالمانه، مشكالت بازار، نامناسب 

کرونایی این قدر آسیب زا نبودیم. کسب وکارها و شرایط  بودن 

کسب وکارهای نوین  چالش های فرا روی 

هادی مخملی
سردبیر ماهنامه 

اتاق اصناف

ادامه یادداشت مدیرمسئول

از  آن  تبع  به  بلكه  یافته  کاهش  آمدها  و  رفت  حجم  تنها  نه  باشند،  داشته 
کاسته خواهد شد. ترافیک و آلودگی هوا نیز 

که  کافی در این بخش بوده ایم  متأسفانه در چند سال اخیر شاهد عدم رونق 
باید آسیب شناسی الزم در این زمینه صورت پذیرد، برای مثال افرادی هستند 
کار بوده، به بازار اشراف داشته و  کسب وکارهای سنتی مشغول  که سال ها در 
که  کنون به هر دلیلی وارد این عرصه نشده اند در حالی  کرده اند و ا کسب  تجربه 
کسب وکارهای مجازی آنها به صورت حرفه ای، قادر  با ورود این افراد به عرصه 
کاال نقش خود را ایفا نمایند، در مقابل،  خواهند بود در جهت تامین و توزیع 
افرادی هستندکه در این بازار مشتری مداری را نتوانسته اند حفظ نمایند و با 
که  کسب وکارها شده اند،  سلب اعتماد از مشتریان باعث آسیب به این نوع از 

کار شده و تمهیدات الزم اندیشیده شود. نیاز است در این زمینه بیشتر 
کسب وکارهای سنتی به سوی  گذار از  بنابراین نیاز است تا افراد عالقمند برای 
گاهی و اطالعات الزم اقدام نموده و توجه داشته  کسب وکارهای مدرن با کسب آ
باشند که برای دست یابی به موفقیت الزم باید چارچوب فكری شان را تغییر دهند.
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خاوری هاشمی   محسن  سید   / شهامت  فرزانه 
مشهد،  اصناف  بدنه  در  ما  کرد:  اظهار  دراین باره 
که تولید آنها جنبه  تولیدکنندگان صنفی زیادی داریم 
کارشان معلوم  صادراتی و ارز آوری دارد اما مسیر و افق 
فعالیت شان  راه  سر  بر  مشكالتی  همچنین  نیست. 
می بینند که گاهی آنها را از انجام صادرات با تمام منافعی 
می کند.  منصرف  دارد،  کشور  و  خودشان  برای  که 
کار میز توسعه صادرات اصناف، بررسی  او ادامه داد: 
مشكالت اصناف در زمینه های مختلف به طور مثال 
با  موانع  این  است.  غیره  و  بانک  گمرک،  حوزه  در 
و  بررسی  مذکور،  دستگاه های  نمایندگان  از  دعوت 

پیشنهادات تا حصول نتیجه پیگیری می شود. 
خ دالر را با  نایب رئیس اتاق اصناف مشهد باال رفتن نر
تمام معایب آن، منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی برای 
تولیدات  معتقدیم  افزود:  و  دانست  صادرات  توسعه 
از  ناشی  جدید  اقتصادی  شرایط  در  ویژه  به  ایران 
با  کشورهایی  جزو  غیره  و  برق  آب،  کارگر،  دالر،  خ  نر
برای  فرصت  این  از  باید  و  است  تولیدات  ارزان ترین 
کرد؛  استفاده  هدف  کشورهای  در  صادرات  توسعه 
که برخی از آنها مبدا واردات ما بودند، در  کشورهایی 
کاالهای صادراتی  کنونی می توانند به مشتری  شرایط 

مان تبدیل شوند. 
توسعه  میز  اجرای  در  موفقیت  خاوری هاشمی 
و  و...  فقر  از  جلوگیری  به  منجر  را  اصناف  صادرات 
صنفی  واحدهای  مرگ  از  جلوگیری  آن  دنبال  به 
کوچک  خطر  مهم،  این  گفت:  و  کرد  عنوان  تولیدی 
را  خ دالر  شدن سفره های مردم به دلیل باال رفتن نر

از این تهدید یک فرصت می سازد،  کاهش می دهد و 
کشورها عمدا ارزش پول ملی خود  که برخی  همچنان 
در مقابل دالر را پایین نگه می دارند تا فرصتی مشابه 

کنند.  کنونی ما را برای اقتصاد خود خلق  شرایط 
کمیت را از مهم ترین شرط های  او حمایت دولت و حا
گفت:  موفقیت توسعه میز صادرت اصناف دانست و 
که به حمایت همه جانبه نیاز داریم،  در شرایط تحریم 
هستیم.  داخلی  تحریمی های  خود  برخی  شاهد 
به طور مثال به نظر می رسد یكی از راهكارهای اتخاد 
و  ارز  تقاضای  کاهش  برای  مسئوالن  سوی  از  شده 
خ آن در بازار، افزایش زمان ترخیص  کردن نر متعادل 
از آنها مواد  که برخی  کاالهایی  گمرک است؛  از  کاالها 
کارگاه های تولیدی صنفی به شمار می روند  اولیه برای 

کمبود عرضه آنها، قیمت ها را افزایش می دهد.  و 
پیش  آنجا  تا  تاخیر  این  کرد:  اضافه  خاوری هاشمی 
که تا پیش  کاالیی  گاهی مشاهده می شود  که  می رود 
کنون به 2  از این در ظرف 2 هفته ترخیص می شد، ا
گفته  که  نیاز دارد. همچنان  ترخیص  برای  زمان  ماه 
شد نتیجه این سیاست نادرست باال رفتن قیمت ها 
هر  ندارد،  نقشی  آن  در  اصناف  که  موضوعی  است؛ 
گاهی به چشم مقصر به آنها نگاه می شود و  که  چند 
ایفا نمی کنند، به  که اصناف در آن هیچ نقشی  گرانی 

پای آنها نوشته می شود. 
به  اشاره  با  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  او 
را  برندسازی  صنایع،  و  اصناف  صادرات  تفاوت های 
اصناف  صادرات  توسعه  میز  رویكردهای  مهم ترین  از 
مراجعه  با  خارجی  خریدارهای  گفت:  و  برشمرد 

تولیدات واحدهای صنفی ما را به نام و برند خودشان 
ستدی  و  داد  چنین  می فروشند.  نهایی  مشتری  به 
اما  می کند  رفع  را  اصناف  روزمره  مالی  نیاز  چند  هر 
سال   5 دلیل  همین  به  ندارد.  بلندمدت  خاصیت 
کار  اتاق اصناف روی موضوع برندسازی  که در  است 
زیرا  می دهیم  آموزش  را  صنفی  واحدهای  و  می کنیم 

کار مقدمه رونق صادرات است.  معتقدیم این 
گفته وی اقبال واحدهای صنفی تولیدی به ثبت  به 
گاه به سمت رعایت استانداردها و در  برند، آنها را ناخودآ
تولیدات شان سوق می دهد.  نهایت توسعه صادرات 
برای  اصناف  اتاق  آمادگی  ابراز  با  خاوری هاشمی 
کرد:  کید  تا متقاضی،  واحدهای  به  برندینگ  آموزش 
برندسازی در اصناف با هزینه های پایین امكان پذیر 
است و بیش از آنكه توان مالی بخواهد، نیازمند صرف 

فعل خواستن است. 
کشورها در استفاده از مزایای  او با اشاره به تجربه دیگر 
گفت: در واحد صنفی تولیدی فاقد برند، حتی  برند، 
گر صاحب واحد  گر تمكن مالی باالیی داشته باشد، ا ا
کار بكشد، ارزش دارایی های او  به هر دلیلی دست از 
برای خود یا ورثه احتمالی اش در حد همان ملک و 
جا  برند  مقوله  که  مجموعه هایی  در  اما  است  کاالها 
صاحب  که  هستیم  مواجه  مواردی  با  است،  افتاده 
به  او  برند  ارزش  و  می گذرد  فوتش  از  سال  ده ها  برند 

کش است.  مراتب بیش از ملک و امال
این  به  پاسخ  در  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
که مساله بازاریابی به عنوان یكی از حلقه های  سوال 
تولیدی  اصناف  برای  چگونه  صادرات،  توسعه  اصلی 
با امكانات مالی محدود در مقایسه با صنایع ممكن 
خواهد بود، پاسخ داد: صادرات در صنایع و اصناف با 
یكدیگر متفاوت است و حجم ها و وزن های متفاوتی 
صادراتی  هدف  کشورهای  از  برخی  می شود.  انجام 
شرایط  در  ما،  اصناف  تولیدی  کاالهای  خریدار  و 
داشتند.  تردد  مشهد  به  طبیعی  به طور  کرونایی  غیر 
کشورهای  به  سفرهایی  نیز  مشهدی  شهروندان 

کرد نایب رئیس اتاق اصناف مشهد اهداف برگزاری میز توسعه صادرات اصناف تولیدی را تشریح 

میز توسعه صادرات اصناف، نگاه ایده آل گرایانه ندارد

صادرات
میز توسعه صادرات اصناف

کار میز توسعه صادرات اصناف، بررسی مشکالت 
اصناف در زمینه های مختلف است. این موانع با 
دعوت از نمایندگان دستگاه های مذکور، بررسی و 
پیشنهادات تا حصول نتیجه پیگیری می شود
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است.  بارز  مثال های  از  یكی  عراق  داشتند.  یادشده 
چمدانی  اصطالحا  صادراِت  برای  را  بستر  سفرها  این 

کرده است.  مهیا 
او ادامه داد: حمایت از این سبک صادرات، رسمیت 
که در داخل  کنار اقداماتی  دادن و رفع مشكالت آن در 
خواهد  انجام  برند سازی  و  استانداردسازی  برای 
بود.  خواهد  اصناف  صادرات  توسعه  زمینه ساز  شد، 
برنامه های در حال اجرا در  از  اقدامات  این  مجموعه 

میز توسعه صادرات اصناف است. 
رویداد  این  برگزاری  به  اشاره  با  خاوری هاشمی 
سنگ های  و  فلزات  رسته های  برای  اقتصادی 
رسته ها  این  صادراتی  مشكالت  کرد:  اضافه  گران بها، 
رفع  درخواست  و  شناسایی  گمرکی  و  بانكی  حوزه  در 
مؤثری  گام های  که  است،  شده  ارسال  تهران  به  آنها 

برای رفع موانع آن برداشته شده است.
این  اجرای  در  صمت  سازمان  همراهی  از  تشكر  با  او 
اصناف  صادرات  توسعه  میز  در  کرد:  کید  تا برنامه، 
و  ایده آل گرایانه  نگاه  عنوان  هیچ  به  ما  تولیدی، 
گر بتوانیم  صددرصدی نداریم. بلكه معتقدیم حتی ا
کنیم،  یک پنجم مشكالت صادرکنندگان صنفی را حل 
کنیم.  کمک  اقتصادی  چرخه  بهبود  به  توانسته ایم 
حوزه  به  صادرات  توسعه  دوم  میز  در  وی  گفته  به 
آبمیوه  آبنبات،  نبات،  آجیل،  شیرینی،  صادرات 
تره بار  و  میوه  صادرات  به  سوم  میز  در  و  بستنی  و 

پرداخته می شود. 
است  این  خاوری هاشمی  محسن  سید  پیش بینی 
صادرات  توسعه  میز  دور،  چندان  نه  آینده ای  در  که 
در  صادرات  تقویت  و  مشكالت  رفع  به  اصناف 
ماهیت  ظاهرا  که  بپردازد  تولیدی  صنفی  رسته های 
از  ناشی  شده  ایجاد  مزیت های  اما  ندارند  صادراتی 
کرده  فراهم  آنها  برای  را  فرصت  این  غیره،  و  ارز  خ  نر
خ ارز  که در صورت موفقیت حتی با باالرفتن نر است، 
ایجاد  با  و  کرده  تقویت  را  تولیدی  واحدهای  بتوانیم 

اشتغال پایدار سفره های مردم را پر نگه داریم. 

مالیات

خراســـان   مالیاتـــی  امـــور  کل  اداره  سرپرســـت 
پایـــدار  منبـــع  یـــک  مالیـــات  گفـــت:  رضـــوی 
درآمـــدی اســـت و در جهـــت اجـــرای سیاســـت های 
و  مالـــی  توزیعـــی،  از  اعـــم  دولـــت  اقتصـــادی 
اهـــداف  مســـیر  در  اقتصـــاد  هدایـــت  همچنیـــن 

مـــی رود.  شـــمار  بـــه  اقتصـــادی  کالن 
جعفـــر احســـانی مهر افـــزود: درآمدهـــای مالیاتـــی 
کشـــورهای  یكـــی از مهم تریـــن منابـــع درآمـــدی در 
در  قابـــل  توجهـــی  نقـــش  و  اســـت  توســـعه یافته 
کشـــورها  اعمـــال سیاســـت های اقتصـــادی در ایـــن 
نیـــز خوشـــبختانه  مـــا  کشـــور  ایفـــا می کننـــد و در 
ــه  ــرلوحه برنامـ ــات را سـ دولـــت، سال هاســـت مالیـ
اســـت. تحریم هـــای  قـــرار داده  اقتصـــادی خـــود 
ــه فـــروش نفـــت  ــكا بـ کاهـــش اتـ ــه افزایـــش درآمدهـــای مالیاتـــی و  ــه بـ ــا توجـ ظالمانـــه آمریـــكا ســـبب شـــده تـ
کشـــور قـــرار بگیـــرد. امـــا از  گذشـــته مـــورد توجـــه مســـئوالن و صاحـــب نظـــران حـــوزه اقتصـــادی  بیـــش از 
ــاری  ــی از بیمـ ــادی ناشـ ــاالن اقتصـ ــع آن فعـ ــه تبـ ــور و بـ کشـ ــاد  ــاص اقتصـ ــرایط خـ ــه دلیـــل شـ ــر بـ ــوی دیگـ سـ
کـــم درآمـــد جامعـــه در زمینـــه اخـــذ  کســـبه و اقشـــار  ـــی و رعایـــت حـــال  ـــه مســـئله عدالـــت مالیات ـــا، توجـــه ب کرون

ــد. ــروری می باشـ ــكار و ضـ ــل انـ ــر قابـ ــری غیـ ــات امـ مالیـ
ح جامـــع مالیاتـــی اولویت دارتریـــن برنامـــه وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی و  گفـــت: طـــر وی در ادامـــه 
ح و دامنـــه تاثیـــرات آن بســـیار  کشـــور بـــوده اســـت و آثـــار اجتماعـــی ایـــن طـــر عظیم تریـــن پـــروژه IT اقتصـــاد 
ح روش ســـنتی جـــای  ـــا اجـــرای ایـــن طـــر ـــا آن در ارتبـــاط هســـتند. ب ـــه نوعـــی همـــه مـــردم ب ـــوده و ب گســـترده ب
ــت  ــا پرداخـ ــالغ تـ ــی از ابـ ــای مالیاتـ ــل پرونده هـ ــه در آن، مراحـ کـ ــت  ــی داده اسـ ــه روش الكترونیكـ ــود را بـ خـ
کاهـــش هزینـــه وصـــول مالیـــات،  کـــه در نهایـــت منجـــر بـــه  مالیـــات، به صـــورت الكترونیكـــی انجـــام می شـــود 

ــرار مالیاتـــی، افزایـــش درآمدهـــای مالیاتـــی می شـــود.  کاهـــش فـ ــتری،  افزایـــش رضایـــت مشـ
گفـــت: هـــدف اصلـــی نظـــام مالیاتـــی، اصـــالح نظـــام  کل امـــور مالیاتـــی خراســـان رضـــوی  سرپرســـت اداره 
کشـــور و حرکـــت بـــه ســـمت توســـعه و عدالـــت اجتماعـــی اســـت و وصـــول بـــا اصـــول  درآمـــدی و اقتصـــادی 
ـــراد  ـــی اف ـــد و دارای ـــروت، درآم ـــا ث ـــب ب ـــد متناس ـــات بای ـــی، مالی ـــت مالیات ـــق عدال ـــرای تحق ـــت و ب ـــات اس مالی
انتظـــار  عـــادل می تـــوان  کارا، منصـــف،  یـــک نظـــام مالیاتـــی هوشـــمند،  بـــا  اخـــذ شـــود و در حقیقـــت، 
گام  کشـــور، نیازمنـــد برداشـــتن دو  تحقـــق عدالـــت در جامعـــه را داشـــت. هوشمند ســـازی نظـــام مالیاتـــی 
کـــه برداشـــته شـــده اســـت و  ح جامـــع مالیاتـــی  گام نخســـت تحـــت عنـــوان اجـــرای طـــر اساســـی اســـت، 
کـــه ریل گـــذاری درســـتی انجـــام شـــده و  گام دوم تحـــت عنـــوان هوشمند ســـازی نظـــام مالیاتـــی اســـت 
ــای  ــم درآمدهـ ــه هـ کـ ــرد  ــرار می گیـ ــی قـ ــور مالیاتـ ــازمان امـ ــار سـ ــا در اختیـ ــز داده هـ ــام ریـ ــام تمـ ــن نظـ در ایـ
ـــوق  ـــی س ـــت مالیات ـــفافیت و عدال ـــمت ش ـــه س ـــور را ب کش ـــاد  ـــم اقتص ـــد و ه ـــش می ده ـــور را افزای کش ـــی  مالیات
کشـــور نیـــز بخـــش مهـــم دیگـــر  می دهـــد. همچنیـــن عملیاتـــی  ســـازی ســـامانه پایانه هـــای فروشـــگاهی 

ــمند اســـت.  ــام مالیاتـــی هوشـ نظـ

هوشمند ســـازی نظام مالیاتی
و  قانونـــی  تكالیـــف  بـــه  توجـــه  بـــا  مالیاتـــی  امـــور  ســـازمان  اولویت هـــای  از  افـــزود:  احســـانی مهر  جعفـــر 
بودجـــه ای، مالیـــات بـــر واحدهـــای مســـكونی خالـــی و خودروهـــای لوکـــس اســـت. ایشـــان همچنیـــن بـــا 
ـــال  ـــل و انتق ـــپاری نق ـــرون س ـــی ب ـــذاری اجتماع ـــرورت فاصله گ ـــا و ض کرون ـــاری  ـــیوع بیم ـــت ش ـــه وضعی ـــه ب توج
ــه  ــوب بـ ــانی مطلـ ــت الكترونیـــک، خدمت رسـ ــتای دولـ ــی را در راسـ ــی اوراق مالیاتـ ــالغ الكترونیكـ ک، ابـ ــال امـ
ـــان محتـــرم خواســـت از  ـــالف زمـــان دانســـت و از مودی کاهـــش رفـــت آمـــد و عـــدم ات کاهـــش هزینـــه،  ـــان،  مودی

ــد.  ــتفاده نماینـ ــی اسـ ــل بخشـــش مالیاتـ ــم قابـ ــودگی جرایـ ــژه بخشـ فرصـــت ویـ
کل امـــور مالیاتـــی خراســـان رضـــوی، ضمـــن تقدیـــر و تشـــكر از مودیـــان اشـــخاص حقیقـــی  سرپرســـت اداره 
کـــه اظهارنامه هـــای خـــود را در موعـــد مقـــرر تســـلیم نموده انـــد بیـــان داشـــت بـــا توجـــه بـــه تمدیـــد دو ماهـــه 
کرونـــا، مودیـــان محتـــرم اشـــخاص حقوقـــی و صاحبـــان درآمـــد  بـــه ســـبب شـــرایط خـــاص ناشـــی از بیمـــاری 

ک نیـــز تـــا پایـــان شـــهریورماه مهلـــت دارنـــد تـــا اظهارنامـــه خـــود را تســـلیم نماینـــد. اجـــاری امـــال

هوشمندسازی نظام مالیاتی منجر به عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی می شود 

نظام مالیاتی هوشمند

جعفر احسانی مهر
کل امور مالیاتی خراسان رضوی سرپرست اداره 
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زبان می آید در ذهن مردم تصویر   بر  بازار  نام  وقتی 
نقش  مسقف  راهروهای  و  مغازه  از  مملو  مكانی 
می بندد. این تصویر، شكل فیزیكی همان بازار سنتی 
جایگاهی  و  نقش  متمادی،  سال های  در  که  است 
مختص به خود داشته است. اما در حال حاضر، بازار 
در  آنچه  با  متفاوت  تصویری  جدید  نسل  ذهن  در 
از  همواره  بازار  فضای  دارد.  بوده،  پیشینیان  اذهان 
کنون در حال تغییر و تحول بوده است. اما  گذشته تا 
در سالیان اخیر تغییرات بازار، سرعت فزاینده ای یافته 
است. اصناف و بازاریان امروزه برای حفظ و یا حصول 
به  دستیابی  و  خود  کسب وکار  در  پایدار  موقعیتی 
گاهی از این تغییرات  مشتریان دائمی و بیشتر نیازمند آ
کسب آمادگی مورد نیاز هستند تا بتوانند با  به منظور 
سازگاری  ضمن  متناسب،  راهبردهای  و  تدابیر  اتخاذ 
کمتر  و  آمده  فائق  آنها  بر  تا  نمایند  تالش  تغییرات  با 
شوند.  مواجه  آن  منفی  تبعات  و  ناخواسته  اثرات  با 
در این دوران، جهان حامل تحوالت سریع، نیازهای 
کسب وکارهایی، امروزه  متنوع و رقابت فشرده است. 
که به خوبی فضای موجود و تعامالت  موفق هستند 
برنامه  و  چشم انداز  آن  اساس  بر  و  بشناسند  را  آن 
مناسبی را اتخاذ نمایند. شناخت آینده بدون تحلیل 
و  گذشته و جاری، ممكن نیست  روندهای  بررسی  و 

نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت. 
نقش  چه  گذشته  در  بازار  نهاد  ببینیم  باید  پس 
در  دارد.  کارکردی  چه  کنون  ا و  داشته  کارکردی  و 
کارکردهایی  گذشته های دورتر بازار یک نهاد سنتی با 
و  اجتماعی  اقتصادی،  جمله  از  متنوع  و  گسترده 
اقتصاد  با  مقایسه  در  است.  بوده  کشور  در  فرهنگی 
متفاوت  و  جدید  سازوکار  با  بازاری  آن  در  که  امروزه 
در  که  داشتیم  سنتی  اقتصادی  ما  می شود،  تشكیل 

گر این فاصله را مورد  گرفته بود. ا آن بازار سنتی شكل 
ارزیابی قرار دهیم آن وقت می توانیم مرحله توسعه ای، 
که قدیم در آن قرار داشتیم و مرحله توسعه فعلی و سیر 
کنیم. همانگونه  تحوالت آن را بسنجیم و پیش بینی 
از سنتی بودن به مدرن  گذار  که یک جامعه در حال 
دچار  نهادهایش  و  می گذراند  سر  از  را  تحوالتی  بودن 
می کند،  تغییر  آن  بر  کم  حا قواعد  و  می شود  دگرگونی 
الگوهای  می کند.  تبعیت  قاعده  همین  از  هم  بازار 
خرید و فروش در بازار به علت همگام بودن با وضعیت 
اجتماعی، به سرعت در حال تغییر و تحول می باشند. 
در این راستا تبیین تحوالت مذکور از این منظر قابل 
که با علم بر ضرورت پذیرش تغییر ساختار  توجه است 
کارکردهای بازار، چگونه باید به اثرات مثبت و منفی  و 
آن،  از  گاهی  آ دیگر  معنای  به  کرد.  توجه  پدیده  این 
کرد.  نگاه شفافتر و موضع منصفانه تری را ارائه خواهد 
خواهد  قیمتی  توسعه،  و  رشد  راه  در  تجربه  کسب 
گزیر از پذیرش برخی از هزینه ها  داشت و در این راه نا
کشف  اینكه  به  توجه  با  بود؛  خواهیم  تناقضات  و 
مدرنیته  از  ناشی  تجربه  این  در  مؤثر  مكانیسم های 
بازارهای  در  آن  تأثیرگذاری  میزان  و  شدن  مدرن  و 
کنترل تبعات منفی و تقویت اثرات  معاصر می تواند در 

گردد. مثبت بسیار مؤثر واقع 
در این نوشتار در ابتدا سعی در بررسی تاثیر مدرنیزم 
و عناصر آن بر تغییرات ساختار بازار ایران و حرکت آن 
از  از سوی سنتی به مدرن و پسامدرن داریم. منظور 
ساختار بازار فعالیت های اقتصادی آن از قبیل تولید، 
و درواقع  و خرده فروشی است  تجارت، عمده  توزیع، 
در پی جواب به چیستی حرکت بازار از سنتی به مدرن 
که  هستیم. در بخش دوم به این موضوع می پردازیم 
چرا باید اصناف مدرن شوند آیا این مدرنیزاسیون در 

صنوف  ساختار  در  دگرگونی  و  اساسی  تغییر  یک  بازار 
و  گی ها  ویژ تكامل  جهت  عاملی  می تواند  یا  است 
به  صنوف  ویژه  توجه  به  نیاز  و  باشد  بازار  کارکردهای 
این امر دارد. در بخش پایانی و سوم به چگونگی این 
آینده  که  دیجیتال  بازاریابی  به  یعنی  اصناف،  در  امر 
همچنین  خورد  خواهد  رقم  فضا  این  در  کسب وکارها 
دیجیتال  اجرای  منظور  به  که  روش هایی  انواع 
استفاده  مورد  می تواند  کسب وکار  یک  در  مارکتینگ 

گیرد، پرداخته ایم. قرار 
این بررسی چند خاصیت می تواند داشته باشد. اول 
گذشته ما  با توجه به اینكه اصناف در مقاطعی از تاریخ 
کاال ایفا می کردند اما چرا  نقشی فراتر از مكان مبادله 
در زمان حاضر دیگر آن نقش را ندارند. و امروزه ما چه 
که مبادله  انتظاری می توانیم از بازار به عنوان مكانی 
می تواند  این  باشیم.  داشته  می افتد،  اتفاق  آن  در 
آفرینی  نقش  زمانی  چرا  بفهمیم  تا  کند  کمک  ما  به 
فرهنگی  یا  سیاسی  آفرینی  نقش  ما  کشور  در  اصناف 
این  است  ممكن  فعلی  زمان  در  چرا  اینكه  و  بوده 
خاصیت  باشد.  کرده  تغییر  یا  نداشته  وجود  نقش ها 
دوم هم اینكه ما مفهوم بازار را به عنوان یک سازوکار از 
کنیم تا بتوانیم  مفهوم آن به معنای مكان مبادله جدا 
این شاید  قرار دهیم.  را مدنظر  کار  و  اقتصاد، ساز  در 
که بتوانیم بهتر سازوکار را درک و آن را در  بهانه ای باشد 
کنیم و حرکت به سمت مدرن شدن را  جامعه نهادینه 
که چگونه می توانیم  کنیم  بپذیریم و در نهایت بررسی 
مدرینته  کارهای  و  ساز  از  یكی  با  را  خود  کسب وکار 
کنیم. هماهنگ  دیجیتال  دنیای  یعنی  بازار  در 
کشور انجام  که در اقتصاد یک  در مسیر رشد طبیعی 
می گیرد انتقال از یک جامعه سنتی به مدرن این گونه 
کارکرد نهادها دچار دگرگونی  که نقش و  تعریف میشود 
می شود و نهادهای مدرن جایگزین نهادهای سنتی 
کارکردی  به  تبدیل  بازار  کارکرد  نتیجه  در  می شوند. 
که برقرار می کند  که می تواند در سایه رقابتی  می شود 
انحصارات  برای  که  اجتناب ناپذیری  تنظیمات  و 
کند  گذاشته می شود، رفاه بیشتری برای مردم فراهم 
از  بیش  اهمیت  به  توجه  با  تا  دارد  سعی  نوشتار  این 
پیش اصناف، سیر تحوالت آن را از شكل بازار سنتی تا 
متمرکز  فروشگاه های  پاساژها،  تخصصی،  راسته های 
عمده فروشی، مال وامروزه بازار دیجیتال مورد مطالعه 
شناخت  نوشتار  این  از  هدف  بنابراین  دهد.  قرار 
است. امروز  تا  گذشته  از  بازار  توسعه  و  رشد  الگوی 

گذشته تا امروز  بررسی روند تغییرات ساختار بازار ایران: از 

رخت نو بر قامت بازار سنتی

کسب وکار
گرایش کسب وکارها از سنتی به مدرن

در این نوشتار در ابتدا سعی در بررسی 
تاثیر مدرنیزم و عناصر آن بر تغییرات 
ساختار بازار ایران و حرکت آن از سوی 
سنتی به مدرن و پسامدرن داریم

کاظمی  سید جمال 
دبیر اجرایی اتاق اصناف 

مشهد

دکتر میالد نمایان
واحد تحقیق و توسعه

اتاق اصناف مشهد

مهندس خسرو برزشی
واحد تحقیق و توسعه

اتاق اصناف مشهد
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اصناف از گذشته به دلیل دارا بودن از کارکردهای متنوع و گسترده  که در ویژه نامه  
خرداد ۱3۹۹ اتاق اصناف مشهد به برخی از آنها، از جمله اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی اشاره شد، نقش محوری در جامعه داشته و پدیده  مهمی در ساختار زندگی 
بنا بر وضع زندگی خود، همواره با  ایران  شهری محسوب می شد. مردم شهرهای 
صنوف ارتباطی تنگاتنگی داشته اند و هم گرایی اقتصادی و اجتماعی آنان در آن جا 
کنان شهرها به دلیل نیازهای معیشتِی شان، فرهنگ اصناف را  هویدا می گشت. سا
کارکردهای آن هماهنگ می ساختند. بازار نه تنها بنیادی  می پذیرفتند و خود را با 
به  معماری  و  هنر  از  بازتابی  و  فرهنگی  میراثی  اجتماعی،  نهادی  بلكه  اقتصادی، 

که در زندگی مردم تأثیر به سزایی داشت.  شمار می رفت 
به  دارد  وجود  ایران  در  آنچه  معنی  به  بازار  که  است  این  اهمیت  حائز  نكته ی 
که در  کشورها دیده می شود. حتی برخالف شهرهای عربی اسالمی  ندرت در سایر 
کوی های تجاری فقط  کوی های مسكونی به  بسیاری از موارد , بازار از طریق تبدیل 
کثر بازارهای  متشكل از دو ردیف دکان در امتداد دو سوی راسته یا معبر بود، در ا
ایران نظامی منسجم براساس تنوع صنف حكم فرما بود و هر صنف در هر محل 
کز اقتصادی، اجتماعی،  ویژه ای موسوم به راسته فعالیت می کرد. جمع آمدن مرا
مذهبی و فرهنگی مرکز شهر، در زیر چتری به نام بازار پدیده ای، خاص ایران است. 
کاال نبوده اند. افزون بر  بازارهای شهری در ایران هیچ گاه تنها مكان فروش و عرضه 
کارکرد بازار به تولید و تجارت محدود نمی شد. در ایران بخش اقتصادی بازار  این، 
از بخش اجتماعی آن جدا نبوده و بازار سنتی به عنوان نهاد مهمی در جامعه در 
انطباق با سایر بخش ها و نهادهای جامعه سنتی بود، چون بازار برخواسته از نیاز 
مردم و در راستای پاسخ گویی به آن ایجاد و تداوم یافته بود. در نتیجه بازار نقش 
مهم و چندگانه ای در شهرها ایفا می کرد و از همین رو به عنوان قلب تپنده اقتصاد 

گرفت. شهرهای ایران نام 
کارآمدتریــن  گســترده فعــال بــوده و از  گذشــته به طــور  امــروزه نیــز اصنــاف، همچــون 
عرصه هــای  در  عمــده  تغییــرات  می رونــد.  شــمار  بــه  شــهری  حیــات  عرصه هــای 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی ایــران از یــک ســو و رویكــرد خــاص دولت هــا نســبت 
بــه اصنــاف در دوره هــای مختلــف تاریخــی از ســویی دیگــر، مشــكالت و آســیب هایی 
جهت گیری هــای  کــه  کوشــیدند  بازاریــان  امــا  آورد،  پدیــد  اصنــاف  اقتصــاد  بــه  را 
اقتصــادی خــود را همــگام بــا تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی و جــدا از مالحظــات 
خــود  هســتی  حفــظ  بــرای  بازاریــان  همچنیــن  دهنــد.  ســامان  محــض،  سیاســی 
کردنــد و در  و رویارویــی بــا مشــكالت احتمالــی، فعالیت هــای خــود را منظم تــر نیــز 
ادای وظایفشــان در چارچوبــی تشــكیالتی ماننــد اتاق هــای اصنــاف و اتحادیه هــا 
و  بازارهــای شــهری  پایــدار مانــدن  و  اقدامــات اصنــاف در حفــظ  ایــن  کوشــیدند. 
کارکردهــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بازاریــان مؤثــر بــود و صنــوف را همچــون 

گذشــته از اهمیــت و جایــگاه برجســته ای برخــوردار ســاخت.
دارای  همزمان  به طور  ایران  در  معاصر  دوران  و  است  چندالیه  داستانی  تاریخ  اما 
اجتماعی  عنوان  به  ایران  جامعه  است.  مدرن  پست  و  مدرن  سّنتی،  گی های  ویژ
نوگرایی  ایران  در  است.  شده  تقسیم  سنت گرا  و  نوگرا  قطب  دو  به  سومی،  جهان 
همین  به  و  نیافته  رشد  فرهنگی  پتانسیل های  بستر  در  که  است  بیرونی  امری 
کامل درونی نشده است. از این رو، شاهد آسیب های فراوانی  کنون به طور  دلیل تا
کرده است. تغییر ارزشی، هنجاری و  که جامعه را به نوعی دوگانگی دچار  هستیم 
که پس از ورود مدرنیته در جامعه ایران و  فرهنگی یكی از آسیب های جدی است 

به تبع آن در بازار و اصناف به وجود می آمد.
نتیجه  در  است.  شده  صنوف  و  بازار  در  اساسی  تغییرات  زمینه ساز  مدرنیسم 
صورت  اصناف  اقتصادی  و  اجتماعی  ساخت  با  رابطه  در  چشم گیری  تغییرات 
گرفت، همچنین با از هم پاشیدن بافت فیزیكی بازار از سراها، راسته های بازاری و 

گذشته قلب اقتصادی شهرهای ایران بودند به پاساژها، مال ها و  که در  حجره ها 
گی های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بازارهای سنتی را به  مجتمع های تجاری، ویژ

کرده است. کمرنگ  تدریج 
عالوه بر وجود همزمان عناصر دوران سّنت و مدرن در اصناف، بازار ایران در عصر 
جهانی شدن و از بین رفتن مرزها، تحت تأثیر رویكرد پست مدرنیسم نیز قرار دارد؛ 
فرهنگی،  متغّیرهای  به  توّجه  عدم  و  شتابان  توسعه ی  که  دلیلی  همان  به  یعنی 
آسیب هایی را در بازار به وجود آورده است، افكار پست-مدرنیسم نیز در جامعه ای 
کاماًل درونی نكرده است، می تواند  که از سّنت بریده و افكار مدرنیته را در اجتماع 
بر  زیرا  کند؛  ج  خار خود  اصلی  کارکرد  از  را  اصناف  جمله  از  اجتماعی  نهادهای 
دگرگونی  ابهام،  از  مدرنیسم  پست  اندیشمندان،  نظر  نیز  و  اولیه  اصول  اساس 
گروهی، جهانی شدن،  کید بر ظواهر و تصاویر، رسانه های  بی وقفه، مصرفگرایی، تأ
است.  آن  مشخصات  از  و  می کند  حمایت  واقعّیت  در  تردید  پیش بینی ناپذیری، 
که هم عناصری از سّنت و هم  چنین معیارهایی با عناصر فرهنگی بازارهای ایران 

عناصری از مدرنیته در آن ملموس است، تا حدودی در تعارض قرار دارند.
در نتیجه مجموعه مدرنیزاسیون به نوبه خود تبدیل به یک جریان تكاملی در ایران 
گسترش  و  ساختارها  شدن  متفاوت  اجتماعی،  پیچیدگی  افزایش  که  است  شده 
بازار  در  نوگرایی،  روند  که  است  آشكار  است.  آن  مشخصات  از  ظرفیت ها  و  نیازها 
گسترده  کرد و زمینه ساز تغییرات  گسترش پیدا  نیز همانند سایر بخش ها و نهادها 
در اصناف شده است و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی بازار و اصناف را در پی 
بزرگ  صنفی  کارگاه های  و  مغازه ها  پاساژها،  آمدن  پدید  به  منجر  که  است  داشته 
تا اقتصاد جدید خیابانی و فضای مجازی،  بازار دیجیتال شده  کوچک و امروزه  و 

جایگزین اقتصاد قدیم و سنتی بازار شود.
خرده  در  تغییرات  درک  برای  اساسی  مرجع  یک  مدرنیزاسیون  ابعاد  به  توجه 
نظام های اجتماعی و به تبع آن نهاد بازار و تغییرات ساخت اقتصادی و اجتماعی 
که بازارهای ایران را مورد بررسی قرار  اصناف را فراهم می آورد. این عوامل از مقاالتی 

داده اند، برگرفته شده است. 

 عوامل مدرنیزاسیون در بازار چیست ؟ 

بازار سنتی در عصر نوین!

در ایران بخش اقتصادی بازار از بخش اجتماعی 
آن جدا نبوده و بازار سنتی به عنوان نهاد 
مهمی در جامعه در انطباق با سایر بخش ها و 
نهادهای جامعه سنتی بود
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1- وسایل ارتباط جمعی
اساسـی  امـر  عنـوان  بـه  جمعـی  ارتبـاط  وسـایل  کم کـم  مدرنیزاسـیون  گسـترش  بـا 
حـال  در  کشـورهای  در  جمعـی  ارتبـاط  وسـایل  درآمـد.  جوامـع  ضـروری  و 
اعتقـاد  جامعه شناسـان  هسـتند.  اجتماعـی  مهـم  کارکردهـای  دارای  توسـعه 
بـه  تقیـدش  و  می شـود  آزادتـر  رسـانه ها  بـا  مواجهـه  طریـق  از  خویشـتن  دارنـد 
زندگـی  و در جسـت وجوی شـیوه های جدیـد  کمتـر می شـود  پیشـینه های سـنت 
نظـام  اجتماعـی  و  نظـم  رسـانه ای  مخاطـب،  یعنـی  اصلـی  بخـش  سـه  مـی رود. 
مجـازی  اجتماعـی  شـبكه های  و  رسـانه ها  همچنیـن  مرتبطنـد.  هـم  بـه  همگـی 
نـوع  تبلیغـات در دنیـای جدیـد نقـش بسـیار عمـده در تغییـرات  زیـاد در  تاثیـر  بـا 
رسـانه ها  تبلیغـات  معاصـر  دنیـای  در  کـه  معنـی  بدیـن  داشـته اند.  مـردم  مصـرف 
بـر سـلیقه خریـد مـردم جهـت می دهـد و ناتوانـی بـازار سـنتی در هماهنگـی خـود 
کـه بـازار سـنتی خـود بـه خـود از دایـره خرید مـردم به  بـا تغییـر مصـرف سـبب شـده 
گذشـته اصلی تریـن منبـع خریـد بـرای مـردم  حاشـیه رانـده شـود و دیگـر هماننـد 
گسـترش تبلیغـات جدیـد  گذشـته خـود را از دسـت داده اسـت. بـا  نباشـد و رونـق 
کـم بـر  عـدم رونـق مغازه هـای بـازار )یكـی از مهم تریـن بیماری هـای اقتصـادی حا

می شـود. تشـدید  روزبـه روز  امـروز(  بـازار 
امروزه در نتیجه تغییرات الگوهای مصرف دگرگون شده و بسیاری از راسته های بازار 
گردیده و مشاغلی زیادی چون مسگری، عطاری و آهنگری و... در رقابت با  متروک 
کنون فقط نام آن ها باقی مانده است.  که ا کاالی خارجی تاب نیاوردند، به طوری 
در نتیجه این عوامل بازار قدیم با وجود اهمیت اقتصادی در دوره حاضر برخی از 
بازار مرکزی در  ایفای نقش یک  به جای  و  از دست داده  را  گذشته اش  کارکردهای 
کنار بازارهای مدرن جامعه همانند پاساژها، مجتمع های تجاری و به تازگی فضای 

مجازی به حیات خود ادامه می دهد.

2- تکنولوژی
گذشــته،  بــه  نســبت  امــروزه  از  آن  اثــر  بــر  کــه  اســت  تكنولــوژی جریانــی  انقــالب 
ابــزار  ایجــاد  بــا  تكنولــوژی  اســت.  آمــده  بــه وجــود  تغییــرات عمیقــی در جوامــع 
گذشــته فعالیت هــای تجــاری بــازار  گذاشــته در  جدیــد و پیشــرفته بــر بــازار تاثیــر 
در درون بــازار تكویــن می یافــت، امــا امــروزه اجنــاس از میــان یــک زنجیــره تجــاری 
کشــور شــروع می شــود و مســیر طوالنــی  ج از  کــه از وارد کننــده در خــار می گــذرد 
فروشــان  خــرده  و  عمــده  دقیــق  تشــخیص  و  می پیمایــد  بــازار  بــه  رســیدن  تــا  را 
در درون بــازار بســیار ســخت شــده اســت، زیــرا امــروزه در نتیجــه راحتــی حمــل 
کشــور مبــدا، تقریبــا همــه بازارهــا بــه ســطوح مختلفــی از  و نقــل و دسترســی بــه 

می زننــد. دســت  تجــاری  فعالیت هــای 

گسترش اقتصاد مدرن  -3
این  است  مدرن  اقتصاد  گی های  ویژ از  نوین  بانكداری  نظام  و  بانک ها  گسترش 
شبكه های  بر  مبتنی  جنبه  چند  از  اعتباری  نظام  بازار  در  قبال  که  است  حالی  در 
اجتماعی اقتصادی)تعامالت رودررو( بود. ولی امروزه سیستم نوین بانكی در بازار 
گرفته است و معامالت به  جای روابط سنتی مبتنی بر شبكه های سنتی اصناف را 
صورت نقدی یا چكی صورت می گیرد و از روابط اعتبار مبتنی بر ترتیبات درازمدت 

و عمودی و افقی خبری نیست و بنیان های اقتصادی بازرگانی تغییر یافته است.

4- نظام سیاسی
دولت  دارد.  نفوذ  جا  همه  در  امروزه  دولت  است.  بازار  بر  دیگر  موثر  عامل  دولت 
تغییر، عمل  به مثابه هدایت کننده  یا  و  برابر دگرگونی  به عنوان سدی در  می تواند 
چاچوب  در  باید  را  جامعه ای  هر  در  دگرگونی  به  دادن  سمت  اعظم  بخش  و  کند 
که بازار به دولت  کرد در نتیجه تعامل بازار با سیاست است  فعالیت دولت آن درک 
امنیت  را دارند و ضامن  کار  و هماهنگی  امور  که مسئولیت  افرادی متكی است  و 

که در راه بازار سرمایه گذاری شده است. سرمایه ای هستند 
نهادهای سیاسی اختیار کم یا زیاد کردن حجم نقدینگی و حفظ ارزش یا کاهش ارزش 
گرفته  که در مراجع سیاسی  پول را دارند و در اساس، نظام اقتصادی بر تصمیماتی 
که منابع مالی الزم برای سرمایه گذاری  می شود، مبتنی است و این تصمیمات است 
در بازار را تخصیص می دهد و بازار نیز بهره وری اقتصادی را در مقابل این سرمایه و 
اعتبار نهاد سیاست به آن باز می گرداند. خط و مشی ها و سیاست های دولتی نظیر 
شبكه های  که  می کنند  مشخص  دولتی  انحصارهای  و  صادرات   - واردات  مقررات 
اقتصادی چگونه باید ساخته شوند تا بتوانند به منابع دسترسی داشته باشند. در 
که به تدریج فعالیت دولت در بازار  نتیجه اقدامات نوسازی در دوران رضاخان بود 
ایران گسترش یافته تا به امروز که وزارتخانه ها دامنه فعالیت هایشان را گسترش دادند 
و وزارت صمت از طریق ایجاد موانع تعرفه ای و انتشار مجوزهای واردات - صادرات، 
کم کم پس از انقالب اسالمی پیوندهای  کنترل خود درآورد.  بازرگانی خارجی را تحت 
بازرگانی دروِن بازار بسیار کمتر از گذشته، و فعالیت های بازار بیشتر تحت قیود مقررات 
گذشته،  دولت درآمد و مقامات دولتی حضور بیشتری در دولت داشتند. در حالی در 
بازاریون واصناف تمام تالش خود را در درون بازار برای بازشناخت مشتری و اطالعات 
کثر این کوشش ها برای ایجاد و یا تقویت ارتباطات  کنون ا مربوط به بازار صرف می کردند ا
گمرک، تعاونی ها و بانک های دولتی به عمل  ج از بازار یعنی وزارتخانه ها، ادارات،  خار
کس به آنها دسترسی  می آید و امروزه شبكه ها ضروری تر و انحصاری تر شده و همه 
است. ویژه  ارتباطات  داشتن  به  منحصر  تجاری  فعالیت های  از  بسیاری  و  ندارند 

در نتیجه تغییرات الگوهای مصرف دگرگون شده 
گردیده و  و بسیاری از راسته های بازار متروک 
مشاغلی زیادی چون مسگری، عطاری و آهنگری 
کاالی خارجی تاب نیاوردند و... در رقابت با 

کسب وکار
گرایش کسب وکارها از سنتی به مدرن
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5- آموزش
ایران آموزش عامل تغییر در بلند مدت است.  کشورهای در حال توسعه نظیر  در 
که تحصیالت  بود  از مدرنیزاسیون  متاثر  نتیجه سیاست های  در  و  پهلوی  از دوره 
کم کم از ارزش بازاریان به عنوان یک نیروی اجتماعی-  گسترش یافت و  در جامعه 
که محصول نظام آموزشی نوین در  کاسته شد، زیرا قشر متوسط حرفه ای  اقتصادی 
ج از ایران بودند زمام اقتصاد در حال تحول ایران را به دست  دانشگاه های داخل و خار
گسترش  گسترش بیشتر تحصیالت در جامعه سنتی بود. با  گرفتند و این نوید بخش 
تحصیالت شیوه تربیت فرزندان از خانواده ها به نظام آموزش نوین منتقل می شود. 
با تغییر در شیوه جامعه پذیری و انتقال آن به مدارس و آموزش عالی می توان انتظار 
که ارزش های انتقال یافته نیز تغییر یابد در نتیجه افراد با ارزش های متفاوتی  داشت 
گردد. اجتماعی  توازن  خوردن  هم  بر  زمینه ساز  تغییر  این  و  شوند  جامعه پذیر 
رواج گسترده تحصیالت عالی در سال های اخیر و تغییر پایگاه اجتماعی افراد تحصیل 
گذشته تجار فرزندان خود را از  کرده زمینه ساز تغییراتی در بازارها شد، چنانچه در 
همان ابتدا با بازار و تجارت آشنا می کردند، ولی با رواج ارزشمندی تحصیالت این 
کرده است و بازاریون اولویت را بر تحصیل فرزندانشان قرار می دهند. اولویت تغییر 

6- تغییرات خانواده
گسترده بود، ولی امروزه این  در جامعه سنتی، نوع خانواده مسلط معموال خانواده 
است.  گردیده  هسته ای  و  کوچک  خانواده  به  تبدیل  و  شده  کم  خانواده ها  نوع 
درآمده  اجباری  نه  و  اختیاری  روابط  صورت  به  بیشتر  خویشاوندی  روابط  امروزه 
پیوندهای  گذشته  در  نیز  بازار  در  است.  گراییده  ضعف  به  روابط  این  قدرت  و 
کار  با  عموما  اقتصادی  فعالیت های  و  داشت  تجارت  در  به سزایی  تاثیر  خانوادگی 
که بازاریون از آن بهره می بردند سرمایه داری  تیمی انجام می شد و نوع سرمایه داری 
تغییر  با  بعدها  ولی  بود،  باال  اعضا خانواده  بین  اعتماد  بود چون درجه  خانوادگی 

کرد. روابط خانوادگی نوع سرمایه داری مورد استفاده تغییر 

7- تغییر فضای شهری
مهم  این  به  می توان  شهرها  در  مدرن  تجاری  فضای  تحوالت  سیر  به  نگاهی  با 
که افزایش جمعیت و متعاقب آن افزایش میزان تقاضا برای مصرف  دست یافت 
موجب شكل گیری بیش از پیش فضاهای تجاری در شهرها شده است. با افزایش 
جمعیت بازارهای سنتی دیگر پاسخ گوی نیازهای شهروندان نبوده و شكل گیری 
این  شكل گیری  نحوه  بود.  جمعیت  رشد  این  الزامات  از  جدید  تجاری  فضاهای 
شكل  زمین  باالی  قیمت  و  فضایی  محدودیت  همچون  عواملی  دلیل  به  فضاها 
گرفت. همچنین در این شرایط نوع و مصرف و شیوه زندگی مردم  خاصی به خود 
نیز دچار دگرگونی وسیعی  شد و نظام عمده فروشی و خرده فروشی را دچار تحول 
ج از بازار اصلی و سنتی شهر  کسب وکارهایی در فضاهایی خار ساخت. شكل گیری 
و در خیابان ها به عنوان آخرین فضاهای در دسترس خود منجر به ایجاد فرهنگی 
نظر  مد  را  اقتصادی  بیشتر  و  جدید  کارکردهای  که  شده  سنتی  بازار  با  متفاوت 

داشت.
محدودیت هــای موجــود در توســعه فضایــی، افزایــش جمعیــت، افزایــش ارزش 
بــرای  تقاضــا  ازدیــاد  و  جامعــه  پیــش  از  بیــش  شــدن  مصرفــی  زمیــن،  قیمــت 
کاالهــای مصرفــی باعــث تبعیــت نظــام خــرده فروشــی و عمــده فروشــی از الگوهــای 
کــه اقتصادی تــر  متفــاوت شــد. بازارهــای جدیــد نیازمنــد نظــام دیگــری بودنــد 
بــود. در راســتای ادامــه چرخــه مصــرف و بــر پــا شــدن دائمــی بازارهــای مصــرف 
جدیــد نیــاز بــه تعاریــف جدیــدی بــود تــا مــردم بــه مصــرف دو چنــدان و ســرازیر 
کــه خــود بــه تنهایــی نمی توانســت  کــز جدیــد ترغیــب شــوند. بــازار  شــدن بــه مرا
و  خیابان هــا  ســمت  بــه  ناچــار  بــه  کنــد  رفــع  را  مــردم  افــزون  روز  احتیاجــات 
بوده انــد.  دارا  را  خــود  خــاص  کارکــرد  یــک  هــر  کــه  رفــت  تجــاری  مجتمع هــای 
نظــر  از  و  آورده  وجــود  بــه  را  جدیــدی  بافــت  تجــاری  فضاهــای  ایــن  نتیجــه  در 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  فعالیت هــای  و  زندگــی  مختلــف  بخش هــای  ارتباطــات 

بودنــد. بازارهــای ســنتی  بــا  مذهبــی و سیاســی متفــاوت 

نتیجه گیری
با  کشورهای در حال توسعه  که در  اجتناب است  پدیده ای غیرقابل  نوگرایی 
بروز  کلی در  به عنوان یک عامل  نوگرایی  از  پیگیری می شود.  گاهانه  آ هدفی 
را  دگرگونی  مدرنیزاسیون،  پردازان  نظریه  می شود.  دفاع  اجتماعی  تحوالت 
گرایی به معنی  گرایی به سوی تجدد می دانند. سنت  حرکتی نظام مند از سنت 
که از جمله روابط مستحكم خویشاوندی، داد  عوامل فرهنگی و ارزش ها است 
شامل  را  رانی  حكم  مستقیم  غیر  شیوه های  صنوف،  و  بازار  در  ساده  ستد  و 
که نوگرایی مجموعه ای از ارزش ها و صفات شخصی از جمله  می شود. در حالی 

که برای نوسازی جامعه الزم اند.  کارآفرینانه ای  تحرک، فردگرایی و روحیه ی 
که همه ی مولفه های دوره ی سنتی را به نقد  نوگرایی دوره ی جدیدی است 
می کشد. فرهنگ مدرن و پست مدرن فرهنگ رسانه ها و دنیای مجازی است 
که در آن، قطعّیت فرهنگی از بین می رود و سطحی نگری رسانه ها، امكان تفّكر 
موضوع  این  شاهد  امروزه  و  می گیرد.  اجتماعی  کنشگران  از  را  عمیق  تعّقل  و 
که نظریات پست مدرنیسم در اندیشه ی جامعه و مردم ایران به شّدت  هستیم 

در حال افزایش است.
این  بنا شده بود، در  امری قطعی،  بر مبنای  که  برخالف فرهنگ های سّنتی 
و  سطحی گرایی  است.  ک  مال و  معیار  نبودن  و  قطعّیت  عدم  بر  اصل  فرهنگ 
که در زبان مدرن فرهنگ عالی و دانی نامیده می شود،  در هم آمیختن آن چه 
مبهم،  هوّیتی  دارای  نیز  امروزی  انسان  است.  جدید  فرهنگ  مسّلط  گی  ویژ

چندگانه و فاقد ابعاد مشّخص است.
بازار  چون  و  می کند  ایجاد  را  بازار  بر  سوء  تاثیرات  زمینه ساز  موارد  این  تمام 
سنتی در تعامل با سایر نهادهای جامعه بود و نقش مهمی در جامعه ایجاد 
می کرد لذا تغییر در بازار می تواند سبب تغییرات اساسی در جامعه شود و عدم 
تغییر  و  رو دگرگونی  این  از  تعادل در شهر منجر می شود  تعادل در آن به عدم 
گیرد و در راستای تحول جامعه  شكل حادث در آن باید با دقت بیشتری انجام 

مدرن به تغییرات آن توجه خاص شود.

کردن حجم  کم یا زیاد  نهادهای سیاسی اختیار 
کاهش ارزش پول را  نقدینگی و حفظ ارزش یا 
دارند و در اساس، نظام اقتصادی بر تصمیماتی 
گرفته می شود، مبتنی است که در مراجع سیاسی 
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کاال و خدمات به سر می بریم. بازار همیشه در حال تغییر بوده   در عصر انفجار تنوع 
است، از ابتدا تا همین امروز. اما چرا؟ چون ما انسان ها در حال تغییر بوده ایم و 
کمال گراست و می خواهد همیشه در حال  کرد، بشر موجودی  باز هم تغییر خواهیم 
پیشرفت باشد. تغییر جز الینفک بازار است. تغییر اجتماعی یک امر مداوم و استوار 
است و در طول زمان بر نقش ها تاثیر می گذارد. این تغییرات ساختاری، تغییراتی 

کارکرد نظام اجتماعی و زیر مجموعه آن یعنی اقتصاد و بازار را سبب می شوند.  در 
هستیم.  متعدد  خدمات  و  محصوالت  تبلیغاتی  پیام های  بمباران  زیر  روزه  همه 
گستردگی تنوع، و تصمیم گیری در میان حجم وسیع تبلیغات،  انتخاب از میان این 
کسب وکارهای خرد و صنوف دیكته می کند. در  رقابتی بسیار فشرده را به صاحبان 
این بازار، نه تنها شاهد رقابتی فشرده هستیم، بلكه رقابت ها سخت تر و زیرکانه ترنیز 

شده اند. موفقیت در این بازار زیرکی و هوشمندی صاحبان صنوف را می طلبد.
است،  نیز  آور  اضطراب  اصناف  برای  نوعی،  به  بازار  به  تاملی  چنین  طرفی  از 
تفسیرهای  و  می کند  دگرگون  را  سنتی  بازاریان  عینیت-های  و  مفهوم ها  که  چرا
در  تدریج  به  را  گذشته  صنفی  تجربه های  به  نسبت  موجود  مشابه  و  گاه  ناخودآ
بازاِرنو  آن  تبع  به  و  مدرن  دنیای  با  شدن  همرنگ  که  وقتی  می دهد.  قرار  اقلیت 
و  تجربی مشترک  تفسیرهای  بر  کید  تا به سختی میسر است،  برای صنوف سنتی 
تعبیر  این اضطراب  از  گریزی  گذشته،  کسب وکار  نوع  از  نوستالژیک مطلوب  حس 
می شود. آنگاه شاید جست وجو برای یافتن جماعتی همرنگ و سنتی در بازار چاره 
کند. علی القاعده چنین دیدگاهی می بایست این نوشته را به سوگنامه ای  ساز جلوه 
کنش منطقی  گر صاحبان صنوف در بازار سنتی وا کند. اما ا برای بازار سنتی تبدیل 
انجام دهند،  بازار  آن  راستای  در  و  روند مدرن شدن جامعه  برابر  در  بی تعصبی  و 
می توانند خود را با این تغییرات تطبیق داده و حتی با نگاهی خوشبینانه در جهت 
مدیحه  دیگر  کاری،  چنین  انجام  و  نیت  کنند.  حرکت  نیز  بازار  کارکردهای  تكامل 

گذشته را بر نمی تابد. سرایی در وصف بازار سنتی و قرائت فاتحه برای صنوف 
گســتره ای  کــه در ایــن ایــام انتخــاب یــک بــازار در  ذکــر ایــن نكتــه هــم الزم اســت 
ــت.  ــانی نیس کار آس ــود،  ــالق نم ــنتی اط ــازار س ــوان آن را ب ــه بت ک ــاص،  ــی خ جغرافیای
ــودن، تنهــا در معمــاری  کثــرت نشــانه های متضــاد، شــاید مفهــوم ســنتی ب به دلیــل 
خــاص بــازار متجلــی باشــد. در واقــع چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم در دوران معاصــر 
کــم بــر اصنــاف ایــران دســتخوش تغییــرات دنیــای مــدرن  آداب، روش هــا و روابــط حا
ــان تر از  ــنتی آس ــی س ــرد صنف ــک ف ــن ی ــاید یافت ــرایط ش ــن ش ــت. در ای ــه اس گرفت ــرار  ق

ــازار باشــد.  تعمیــم ایــن مفهــوم بــه خــود ب
گسترده  کسب وکارها با دسترسی به پلتفرم های وسیع و اطالعات  در دنیای مدرن 
کسب وکارها از مدت  ها قبل شروع  به خودی خود جذاب هستند. البته سیر تحول 
با  نكرده ایم.  پرواز  وبسایت ها  به  بازار،  در  فیزیكی  حجره های  از  قطعا  است.  شده 
درواقع  دانست.  اینترنت  به  دسترسی  مرهون  باید  را  مدرن  شیوه  این  وجود  این 
بر تغییرات  کرده است، مبتنی  کسب وکارها فراهم  اینترنت برای انجام  که  بستری 

دیگر حوزه ها است. 
که  با وجود اپلیكیشن های موبایلی و سایت های فروش اینترنتی فراوان و متنوعی 
به  بازار  به  مراجعه  زحمت  دیگر  مشتریان  می شود  افزوده  نیز  تعدادشان  بر  روز  هر 
منظور خرید را به خود نمی دهند و این روند هر روز در حال افزایش است و رونق 
کم شدن است و حتی در بخش هایی از بازار  اقتصادی بازار و اصناف سنتی در حال 
که در پی آن به نابودی زودرس  گردیده است  و صنوف منجر به بسته شدن مغازه ها 
کساد در فروش می شود و آن نیز نوعی نابودی اقتصادی و اجتماعی و  و یا حداقل 

کارکردهای نهاد بازار تلقی می شود. تضعیف 
است.  بوده  عجیبی  و  سریع  تغییرات  شاهد  سنتی  کسب وکار  اخیر  سال  های  در 
که خوِد مفهوم بازار نیز دست خوش تغییرات بنیادین شده است. بازار  همانطور 

در شیوه سنتی به عنوان مكانی برای انجام مبادالت شناخته میشد. البته یادآوری 
که امروزه  کار بازار خالی از لطف نیست. این درحالی است  ساعات شروع و خاتمه 
مدت  برای  کسب وکارها  درواقع  است..  شده  ج  خار زمان  و  مكان  ظرف  از  بازار 
که پیشرفت تكنولوژی و ظهور  طوالنی اصطالحا به شكل سنتی رواج داشتند تا این 
اینترنت موجب تغییر شگرفی در این زمینه شد. شاید استفاده از واژه "تكامل" در 
کسب وکار ابدا از بین نرفته است.  که مفهوم سنتی  این لحظه شایسته تر باشد. چرا 

صرفا دچار یک سری تغییرات شده است.

کسب وکارها باید مدرن شوند؟ چرا 
طی  پیاده  از  که  می کردیم  استفاده  اهلی  حیوانات  از  آمد  و  رفت  برای  ما  زمانی 
کردن مسیر خیلی بهتر بود. همین امر باعث می شد تا مشاغل مرتبط با آنها پدید 
یكی  کند،  تهیه  را  دام  ک  خورا و  علوفه  تا  می کرد  کشاورزی  باید  یكی  یعنی  بیاید. 
کند و شخصی  کسب وکار پر سودی را ایجاد  می توانست با ساخت زین های مختلف 
دیگر می توانست به خدمات تیمار و مراقبت از حیوانات بپردازد در واقع مشاهده 
به  کسب وکار  شروع  برای  را  جالب  ایده های  این  جامعه  زمان  هر  نیاز  که  می شود 
گذاشتند  که خودروهای دیزلی و بنزینی پا به عرضه  ذهن افراد می رساند اما زمانی 
کم کم جای خود  گرفتند. آنها  که به آنها اشاره شد تحت شعاع قرار  تمام مشاغلی 
که حاال به اتومبیل ها خدمات ارائه می کردند. دیگر ماشین ها  را به مشاغلی دادند 
گازوئیل داشتند نه علوفه. به همین شكل بسیاری  برای رفت و آمد نیاز به بنزین و 
جدید  مشاغل  به  را  خود  جای  و  دادند  ماهیت  تغییر  کلی  به  کسب وکار ها  از 
یعنی  هستند.  شكل  همین  به  هم  دنیا  در  جدید  کسب وکارهای  تمامی  دادند. 
عنوان  به  دیگر  زمانی  شاید  می گیرد  خود  به  جدید  عنوان  امروزه  کسب وکاری  گر  ا

کسب وکار قدیمی از آن یاد شود.
غ از نوع رسته آن، به یک فروشگاه مدرن  که هر صنفی فار دالیل زیادی وجود دارد 
و آنالین نیاز دارد. طبق آمار Live Internet Stats، هر روزه حداقل سه و نیم میلیارد 
به  را  افراد  روزافزون  گرایش  موضوع،  این  که  می شود  انجام  گوگل  در  جست وجو 

استفاده از اینترنت و خدمات آنالین نشان می دهد. 
چند واقعیت جالب دیگر را در این مورد بررسی می کنیم:

• 86٪ از مشتریان برای یافتن مشاغل محلی، به اینترنت متكی هستند.
در  را  محلی  کسب وکارهای  بار  یک  روز   7 هر  حداقل  مصرف کنندگان  از   ٪2۹  •

اینترنت بررسی می کنند.
گزینه آن ها برای  • 72٪ از مصرف کنندگان می گویند جست وجو در اینترنت، اولین 

کسب وکار های مورد نیازشان است. یافتن اطالعات در مورد فروشندگان و 
که  باشید  مطمئن  است،  سنتی  کاماًل  شما  کسب وکار  گر  ا حتی  بنابراین، 
سرمایه گذاری در مدل بازارهای نو از جمله فروشگاه اینترنتی ارزش آن را دارد. البته 
کار نیست. ایجاد یک  منظور از سرمایه گذاری، به منظور پر هزینه بودن انجام این 
زیادی  تعداد  امروزه  ندارد.  زیاد  ثروت  به  نیازی  کارآمد  و  مدرن  اینترنتی  فروشگاه 
فوق العاده  هزینه های  با  که  دارد  وجود  عالی  اینترنتی  فروشگاه  نرم افزار  سازنده 
کار را می کنند. در ادامه چند مورد از دالیل استفاده  مقرون به صرفه، برای شما این 

و مزیت های بازارهای نو اشاره می شود.

آیا مدرنیته ضرورت آینده بازار و اصناف است ؟ 

نابودی بازار سنتی یا تکامل

کسب وکار
گرایش کسب وکارها از سنتی به مدرن
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با وجود اپلیکیشن های موبایلی و سایت های فروش اینترنتی 
که هر روز بر تعدادشان نیز افزوده می شود  فراوان و متنوعی 
مشتریان دیگر زحمت مراجعه به بازار به منظور خرید را به خود 
نمی دهند و این روند هر روز در حال افزایش است

 1- تغییر سلیقه مشتری 
کسب وکار و رسته مشخص از صنوف فقط تعداد محدودی رقیب وجود  گر در یک  ا
صنفی  فرد  یا  فروشنده  سازمان  خوِد  سایپا،  و  ایران خودرو  مثل  باشد،  داشته 
که مشتری به چه صورت خرید را انجام دهد. فیزیكی، آنالین  می تواند تعیین  کند 
کسب وکاری در یک بازار بزرگ با  گر  و تحویل درب منزل، نقدی یا اقساطی. ولی ا
کثر اصناف امروزی موجود در بازار ایران، این مشتری  کلی رقیب باشد، دقیقا مثل ا
گر فروشنده  که به چه صورت به آن جنس فروخته شود. ا که تعیین می کند  است 
که مشتری بیشتر تمایل دارد ارائه دهد، مشتری  کاال و خدمات را به روشی  نتواند 

کار را با توجه به سلیقه مشتری دارا می باشد، می رود. که توان این  به سراغ رقیبی 
گوشی های موبایل و اینترنت   سلیقه مشتریان در بازار هر روز تغییر بیشتری می کند. 
کرونا و در پی آن  کرده اند، شیوع ویروس  برای همه متحول  را  از اساس خرید  که 
فاصله اجتماعی نیز مزید بر علت شد تا سرعت این تغییرات هر روز بیشتر و بیشتر 
کنند و همه مشتریان  که همه دوست دارند آنالین خرید  شود. منظور این نیست 
گر  ا که  شود  توجه  نكته  این  به  باید  ولی  خیر.  می دهند،  ترجیح  را  خریدن  آنالین 
کرده است. در این  کسب وکاری آنالین نشود از یک بازار خیلی بزرگ چشم پوشی 
که در ضمن خواسته های خیلی بیشتری  بازار مشتریان خیلی بیشتری وجود دارند 
که هنوز آنالینش  کسب وکاری دارید  یا  کسب وکار فیزیكی دارید  گر  ا نیز دارند. پس 

کسب وکار خود باشید. کردن  نكردید همین امروز به فكر آنالین 

کمتر و مشتری بیشتر  2- هزینه 
که حجره، مغازه  کسب وکار فیزیكی یعنی آن هایی  یكی از دغدغه های خیلی مهم 
صنفی  واحد  یعنی  می باشد.  مكانی شان  موقعیت  دارند،  سنتی  کسب وکار  یک  یا 
که  کافیست تا بشنود  کسب وکاری  موقعیتش نسبت به رقبا بهتر باشد. هر صاحب 
در یک جایی جمعیت زیاد است و برود و خودش را در آن  جهت به نمایش بگذارد. 
کسب وکار داشته باشید، متوجه این  یا تجربه  کرده  بازاری ورود  بار در هر  گر یک  ا
خیلی  فروشش  میزان  و  پاخور  در  کسب وکار  مكانی  موقعیت  که  هستید  موضوع 
کوچه ها قرار  که در حاشیه خیابان ها و  تاثیرگذار است. هیچگاه یک واحد صنفی 
از  که اول یک سه راه است فروش داشته باشد و  اندازه واحدی  دارد نمی تواند به 
گاه هستند. به همین دلیل رقابت می کنند  کسب وکارها به خوبی آ این موضوع را 
و رقابتشان هزینه دارد یعنی اجاره بیشتری می دهند تا به موقعیت مكانی و ملكی 
که  بگیرید  نظر  در  کنون  ا باشند.  داشته  بیشتری  فروش  بتوانند  تا  برسند  بهتری 
که هیچ فرقی بین فروشگاه هایش وجود نداشته باشد و نیازی  بازاری موجود باشد 
نیست که پول بیشتری هزینه کنید تا بتوانید مشتری بیشتری جذب کنید. اینترنت 
توانایی ارتباط با میلیون ها انسان در جای جای دنیا را دارد. و می تواند برای شما 

کم  به دیگر روش ها،  این روش نسبت  کند.  تعریف  تازه و جهانی  بازارهای هدفی 
گر این دو  هزینه تر و پربازده تر می باشد تنها نیاز به خالقیت و تالش بیشتر می باشد. ا
کرده و منجر  کسب وکار خود جذب  را داشته باشید، مشتریان بیشتری را به سمت 
به فروش بیشتر می شود. در این بازار هنوز تمام رقیبان ورود نكرده اند و در نتیجه 
گر قصد  مشتریان بیشتری وجود دارد. این بازار چیزی نیست جزء بازار دیجیتال. ا

دارید تا بهترین جا را در این بازار داشته باشید، باید دیجیتال شوی.

3- نسل جدید، نسل تکنولوژی
کسبه  گر به سن  یک نكته قابل تامل در مورد صاحبان صنوف در ایران وجود دارد. ا
بازار  که در  افرادی  کثر  ا بازارها دقت شود. متوجه یک موضوع مهم می شویم.  در 
افراد متولدین دهه 40، 50 و  کثر  ا یا مغازه ای دارند نه همه ولی  کسب وکار  ایران، 
که  60 هستند نه اینكه جوان تر و پیرتر نداریم. این موضوع از این لحاظ مهم است 
کسبه بازاری این نسل بر خالف دهه های بعدی در عصر تكنولوژی به دنیا نیامدند. 
کردن با لوازم الكترونیكی مدرن از جمله  کار  که  برخالف متولدین دهه ها 80 و ۹0 
کودکی با این ابزار آشنا  کامپیوتر برایشان یک امر راحت  و بدیهی بوده و از  گوشی و 
با  بیشتری  طمأنینه  و  مالحظه  با  گذشته  نسل های  صنوف  صاحبان  هستند. 
که ما در عصری زندگی  کسبه باید بدانند  تكنولوژی ارتباط برقرار می کنند. ولی این 
که سرعت پیشرفت تكنولوژی از سرعت عمر بشر سریع تر شده است. این  می کنیم 
و  آشتی  تكنولوژی  با  را  خود  باید  صنوف  صاحبان  که  است  معنی  بدین  موضوع 
کار را نكنند خیلی  گر این  کنند. ا کسب وکار خودشان وارد  تطبیق بدهند و آن را در 
در  بازارها وکسب وکارهای سنتی  آن هستند.  و سرعت  بازارهای جدید  بازنده  زود 
حال پوست اندازی هستند و به منظور دوام و باقی ماندن در این عصر باید مدرن 
کسب وکارها یكی از روش ها و مسیرهای مدرن شدن می باشد. شوند و آنالین شدن 

4- فعال بودن شبانه روز فروشگاه
و  بوده  دسترس  در  همیشه  اینترنت  بستر  از  استفاده  به  توجه  با  مدرن  بازار های 
محدود به زمان نیستند. مهم ترین مزایای راه اندازی کسب وکار الكترونیكی نداشتن 
محدودیت زمانی و مكانی است. 24ساعته بودن فروشگاه در بازار مدرن خودش 
بدون  کجا  هر  از  می تواند  مشتری  و  است  سنتی  بازار  به  نسبت  مثبت  امتیاز  یک 
کند.  جابه جایی و صرفه جویی در اتالف وقت، محصول مورد عالقه اش را خریداری 
زیرا اینترنت همیشه در دسترس است و مخاطبان و مشتریان می توانند 24 ساعت 

در روز، 7روز در هفته و 365 روز در سال به استفاده از آن بپردازند.
کسبه در بازار فیزیكی و سنتی در طول روز تنها زمان های خاصی می توانند فروش 
و  می کند  باز  را  خود  فروشگاه  صنفی  واحد  صاحب  که  زمانی  یعنی  باشد.  داشته 
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که بازار و صنوف ما الزمش دارند به معنای برون رفتن از سنت بازار  مدرنیته ای 
نیست چون همواره درون سنت زیست می کنیم، بلکه اصناف باید درون همین 
کسب وکار  سنت مدرن شوند. مبنای مدرن بودن بازار تنها در شکل و ظاهر 
نیست بلکه در افکار، رفتار و عملکرد صاحبان صنوف است

اتفاق می افتد ولی مشكل  زمان مسلما فروش  آن  و  ببیند  بیاید  مشتری می تواند 
است  دلیل  همین  به  باشد  باز  نمی تواند  همیشه  صنفی  واحد  که  اینجاست 
این  باشند.  داشته  فروش  می توانند  خاصی  زمان های  یک  در  فقط  کاسبان  که 
عصر  امروز  اما  داد.  نمی توان  چندانی  تغییر  و  بوده  فیزیكی  و  سنتی  بازار  قانون 
کسب وکارهای فیزیكی  کنار  بازار های مدرن است این یعنی چه یعنی الزم است در 
کار همیشه فروشكاه و واحد صنفی باز  کسب وکارمان آنالین هم شود، در واقع با این 
کنار فیزیكی بودن آنالین هم  کسب وکار فیزیكی شما در  گه  و در حال فروش است. ا
که زمان در اختیار  کسب وکارتان اضافه می کنید آنجاست  شود و این قابلیت را به 
است  الزم  فقط  است  باز  همیشه  که  دارید  جدید  فروشگاه  یک  یعنی  شماست 

کل شبانه روز می فروشید. کنید بعد از آن  درست عمل 

نتیجه گیری
کسب وکارها در فضای سنتی صورت می گرفتند. در این مفهوم  گذشته  در سال  های 
کسب وکار  الزاما وجود مكانی به عنوان بازار، حداقل یک خریدار و یک فروشنده به 
سنتی  کسب وکارهای  شالوده  اساسی  رکن  سه  این  واقع  در  می بخشید.  معنی 
که می گذرد تأثیر مدرنیسم و یكی از  محسوب می شدند. اما به نظر می رسد هر روز 
کمتر  ابعاد آن یعنی تكنولوژی و فضای دیجیتال بیشتر و بیشتر مشخص می شود و 
در  کاربری  حساب  خود  کسب وکار  برای  حداقل  که  یافت  می توان  را  کسب وکاری 

کسب وکار و نحوه رفتار  فضای دیجیتال ایجاد نكرده باشد. نگاهی به بزرگان حوزه 
بازارهای نو به چه سمت و  که رویكرد  آنها در این فضا به خوبی مشخص می کند 
کسب وکارها نیز تأییدی دیگر بر این  سویی است. نگاهی به جامعه مخاطب امروز 
گوشی هوشمندی نداشته  که امروز  کرد  کسی را می توان پیدا  کمتر  موضوع است. 
گروه های تلگرامی  کنترل  باشد و زمانی را با آن سپری نكند، خواه برای جست وجو و 
می دهد  نشان  آمار  می گردد.  آن  دنبال  به  که  محصولی  یا  سرویس  کردن  پیدا  تا 
تجارت  و  آنالین  فروش های  در  مهمی  نقش  هوشمند  ابزارهای  این  امروزه  که 

الكترونیک بازی می کنند.
آن،  کوچكی  و  بزرگی  از  غ  فار هستید،  کسب وکاری  صاحب  گر  ا اینكه  سخن  کوتاه 
آینده می تواند به سادگی از آن شما باشد و یا به سادگی می توانید در این بازی تند 

کسب وکار خود متصور نباشید. روزگار از رقبای خود عقب مانده و آینده ای برای 
کار می تواند ساده باشد، وب سایتی، شبكه اجتماعی به دلخواه شما، تعریف  شروع 
کسب وکار رایگان  گوگل، استفاده از سرویس های اطالعات  کسب وکارتان روی نقشه 
کسب وکار و شما آماده اید تا قدم بعدی را محكم تر و مطمئن تر بردارید.  برای معرفی 
دیجیتال  کسب وکارهای  انواع  ایجاد  چگونگی  به  بعدی  بخش  منظوردر  بدین 
کنند. کامل می پردازیم تا اصناف آشنایی بیشتر و دقیق تری با این حوزه پیدا  به طور 

به بازار نو خوش آمدید...

کسب وکار
گرایش کسب وکارها از سنتی به مدرن

کسب وکار و نحوه رفتار آنها  نگاهی به بزرگان حوزه 
که رویکرد  در این فضا به خوبی مشخص می کند 
بازارهای نو به چه سمت و سویی است. نگاهی 

کسب وکارها نیز تأییدی  به جامعه مخاطب امروز 
کسی را می توان  کمتر  دیگر بر این موضوع است. 

گوشی هوشمندی نداشته باشد  که امروز  کرد  پیدا 
کوتاه سخن اینکه  و زمانی را با آن سپری نکند، 

غ از بزرگی و  کسب وکاری هستید، فار گر صاحب  ا
کوچکی آن، آینده می تواند به سادگی از آن شما 

باشد و یا به سادگی می توانید در این بازی تند 
گار از رقبای خود عقب مانده و آینده ای برای  روز

کسب وکار خود متصور نباشید
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 با تعریفی از دیجیتال مارکتینگ، به نقش، اهمیت و مزایای 
کسب وکارها می پردازیم و سپس با معرفی اجمالی  آن در 
مراحل برنامه اجرای دیجیتال مارکتینگ در بیزینس ها را ذکر 
کرده و مدرن شدن بازار سنتی را تجزیه و تحلیل می کنیم

در عصر امروز نقش اقتصاد دیجیتال در اصناف و بازار و ابعاد مختلف آن و لزوم استفاده از ابزارهای نوین و 
کسی پوشیده نیست. بدیهی  کسب وکارهای سنتی و قدیمی بر  کسب وکارها، به ویژه  جدید در اقتصاد و 
کنیم، باید به  کاربران بیشتری جذب  است برای اینکه امروزه بتوانیم روی مخاطب بیشتر تاثیر بگذاریم و 
گرفته و وارد بازاریابی مدرن و دیجیتال  تدریج و با برنامه ریزی اصولی و حرفه ای از بازاریابی سنتی فاصله 
می شد  تلقی  هزینه زا  فعالیتی  اصوال  بازاریابی  گذشته  در  می باشد.  پربازده  و  هزینه  کم  روشی  که  شویم 
که در صورت انجام آن به صورت  حال اینکه در شرایط فعلی بازاریابی یک سرمایه گذاری محسوب می شود 
به  توجه  با  کنون  ا است.  گردیده  نائل  خود  اهداف  به  کسب وکار  که  بود  امیدوار  می توان  کارا  و  اثربخش 
کامل مباحث قبلی به ویژه در  کید بر اجرا و استفاده  لزوم مدرنیزاسیون و درک ابعاد آن در بازار، عالوه بر تا
کسب وکارها، موارد تکمیلی را در بحث دیجیتالی شدن و دیجیتال  زمینه اجرای تحقق دیجیتال شدن در 
و  اقتصادی  سخت  و  بحرانی  و  حساس  مقاطع  در  به ویژه  مدرن،  اقتصاد  و  کسب وکارها  در  مارکتینگ 
ابزارهای نوین جهت بهبود  از  کرونا و استفاده  با ویروس  همچنین جهت رویارویی هر چه بهتر و قوی تر 

کنیم.  کسب وکارها بیان 
کسب وکارها  در  آن  مزایای  و  اهمیت  نقش،  به  مارکتینگ،  دیجیتال  از  تعریفی  با  ابتدا  گفتار،  این  ادامه  در 
جمله  از  بیزینس ها،  در  مارکتینگ  دیجیتال  اجرای  برنامه  مراحل  اجمالی  معرفی  با  سپس  و  می پردازیم 
ابزارها و تکنیک های دیجیتال مارکتینگ، در انتها نکات اجرایی و راهکارهای اجرای دیجیتال مارکتینگ در 

کرونا را مشخص و مدرن شدن بازار سنتی را تجزیه و تحلیل می کنیم. طول بحران 

تعریف دیجیتال مارکتینگ
در  مارکتینگ  دیجیتال  از  واحدی  تعریف  چه  گر  ا
را  زیر  بتوان تعریف  اما به نظر می رسد  دست نیست، 
تا حد خوبی، فصل مشترک توضیحات رایج در زمینه 

گرفت. بازاریابی دیجیتال در نظر 
ــا و  ــه ابزارهـ ــه همـ ــامل مجموعـ ــال شـ ــی دیجیتـ بازاریابـ
ـــوالت و  ـــی محص ـــرای بازاریاب ـــه ب ک ـــت  ـــی اس فعالیت های
خدمـــات در بســـتر دیجیتـــال و از طریـــق دســـتگاه های 
ســـایر  یـــا  موبایـــل  اینترنـــت،  )وب،  الكترونیكـــی 
ابزارهـــای دیجیتـــال( مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد. 
ـــری  ـــی دیگ ـــوع بازاریاب ـــر ن ـــد ه ـــی مانن ـــی دیجیتال بازاریاب
بالقـــوه  مشـــتریان  مشـــتری،  شناســـایی  دنبـــال  بـــه 
گســـترش تجـــارت اســـت؛ تفـــاوت آن تنهـــا در نـــوع  و 
ایجـــاد ارتبـــاط اســـت. در ایـــن شـــیوه ارتبـــاط اینترنتـــی 
اهمیـــت  از  کـــه  می باشـــد  نـــكات  مهم تریـــن  از  یكـــی 

باالیـــی برخـــوردار اســـت.

تاریخچه دیجیتال مارکتینگ
اصالح دیجیتال مارکتینگ برای نخستین بار در سال 
بازاریابی  آن  از  و هدف  گرفت  قرار  استفاده  ۱۹۹0 مورد 
اینكه  هم   2000 سال  تا  حتی  آن  از  پس  بود.  اتومبیل 
هنوز  دارد  مزایایی  چه  و  چیست  مارکتینگ  دیجیتال 
کسب وکارها و مردم روشن نبود و آنچنان  برای خیلی از 
نمی گرفت.  قرار  استفاده  مورد  و  نبود  شده  شناخته 
در سال ۱۹۹3 میالدی اولین بنر تبلیغاتی اینترنتی به 
گرفته شد و پس از راه اندازی یاهو  کار  کلیكی به  صورت 
بیشتر  اینترنتی  دنیای  با  مردم  آشنایی   ۱۹۹6 سال  از 
گوگل  تولد  با  همزمان   ۱۹۹8 سال  در  شد.  بیشتر  و 
موتورهای جست وجوی اینترنتی فعال شدند و پس از 
آن رقابت گوگل و یاهو به عنوان موتورهای جست وجوگر 
این  در  مارکتینگ  دیجیتال  تاریخچه  یافت.  گسترش 
سال ها در حال تكمیل شدن و ساخته شدن بود و با 
ظهور شبكه های اجتماعی تقریبا از سال 20۱0 به تدریج 

مارکتینگ  دیجیتال  در  چشم گیری  پیشرفت های 
گوشی های  از  استفاده  داد؛  خ  ر مدرن  بازاریابی  و 
کرد و همین  هوشمند و تبلت در میان مردم رواج پیدا 
کاربران دنیای اینترنتی به شدت افزایش  موجب شد تا 
نیز  مارکتینگ  دیجیتال  تاریخچه  مسیر  و  کنند  پیدا 

مسیر متفاوتی به خود بگیرد.

اهمیت دیجیتال مارکتینگ
 در عصــر حاضــر دیجیتــال مارکتینــگ بــه عنــوان یــک 
بخــش جدایــی ناپذیــر در هــر تجارتــی شــناخته شــده 
نفــوذ  انســان ها  زندگــی  سرتاســر  در  اینترنــت  اســت. 
ــزار را  ــن اب ــه ای ــژه ب ــه وی ــه توج ــن نكت ــت، همی ــرده اس ک
بیــش از پیــش نشــان می دهــد. دیجیتــال مارکتینــگ 
کــه مــردم پــول و زمــان خــود را در  همــان جایــی اســت 
مــردم  فعالیــت  حاضــر  حــال  در  می کننــد.  صــرف  آن 
در رســانه های اجتماعــی بــه شــدت در حــال افزایــش 
کاالهــا،  گســترش اســت. تنــوع در ارائــه خدمــات و  و 
درگیــر  قیمت هــا،  بــودن  رقابتــی  آســان،  دسترســی 
نشــدن بــا شــلوغی و ترافیــک شــهر و فروشــگاه ها و... 
باعــث شــده اســت تــا مــردم روزبــه روز بــه خریدهــای 
کســب وکارها  ابــزار  ایــن  بــا  کننــد.  اطمینــان  آنالیــن 
کســب وکار  بیشــتر دیــده خواهنــد شــد، تفاوتــی در نــوع 
کوچــک بــودن و یــا نــوع برنــد از لحــاظ اعتبــار  از لحــاظ 
در ایــن ابــزار وجــود نــدارد، بلكــه بســتری ویــژه بــرای 
آن  از  اســتفاده  بــا  تــا  می شــود  فراهــم  کســب وکارها 
شــوند.  خارجــی  و  داخلــی  معتبــر  برند هــای  رقیــب 
اجــازه  کوچــک  مشــاغل  بــه  مارکتینــگ  دیجیتــال 
بــه  کمتــری  بســیار  تبلیغاتــی  بودجــه  بــا  تــا  می دهــد 
کــه ایــن خــود بســیار حائــز اهمیــت  رقابــت بپردازنــد 
اســت. بــا توجــه بــه نــكات فــوق بــه اهمیــت ابــزار مهــم 
و تاثیرگــذاری مثــل دیجیتــال مارکتینــگ در هــر زمــان و 
از همــه مهم تــر، در زمــان بحران هــای مختلــف بــرای 

بــرد. پــی  می تــوان  کســب وکارها 

کسب وکارها  استفاده از دیجیتال مارکتینگ در 

چگونه مدرن شویم؟
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مزایای دیجیتال مارکتینگ
که  است  این  دیجیتال  بازاریابی  مزیت  مهم ترین 
کمترین  می توان مخاطب را به صورت هدفمند و با 
به  توجه  با  همچنین  آورد.  دست  به  هزینه  میزان 
میزان  می توان  راحتی  به  دارد،  وجود  که  امکاناتی 
میزان  بررسی  کرد.  تجزیه  و  تحلیل  را  دسترسی 
نقطه  تا  شد  خواهد  منجر  مخاطب،  به  دسترسی 
کشف شده  ضعف های تجارت و بیزینس به درستی 
تجربیات  همچنین  و  قوت  نقاط  حال،  عین  در  و 
ذیل  در  شود.  نمایان  نیز  گذشته  ناموفق  و  موفق 
ذکر  مارکتینگ  دیجیتال  امتیازات  و  مزایا  از  برخی 
کمک شایانی در ترغیب استفاده از  که  شده است 

این ابزار به بیزینس ها می کند.

 دسترسی جهانی
مثـل  مارکتینـگ  دیجیتـال  ابزارهـای  از  اسـتفاده  بـا 
بازارهـای  از  اسـتفاده  امـكان  امثالهـم،  و  وب سـایت 
کسـب وکارها  کوچـک در  جدیـد بـا سـرمایه گذاری های 
بیـن  و  جهانـی  سـطح  در  می تـوان  و  می شـود  فراهـم 

نمـود. تجـارت  المللـی 

کاهش هزینه ها  
بـا برنامه ریـزی درسـت و هدفمند دیجیتـال مارکتینگ 
کمتـر از روش هـای سـنتی بـازار، یـک  و بـا هزینـه بسـیار 
زیادتـری  و  جدید تـر  مشـتریان  می توانـد  کسـب وکار 
کـه ایـن امر در دراز مـدت هزینه های جاری  کنـد  کسـب 

کاهـش می دهـد. را بـه شـكل قابـل توجهـی 

 نتایج قابل بررسی و اندازه گیری
بـا  می توانـد  کسـب وکار  یـک  مارکتینـگ،  دیجیتـال  در 
اسـتفاده از انـواع نـرم افزارهـای مرتبـط براحتـی، میـزان 
و  اندازه گیـری  مشـتریان  بیـن  در  را  خـود  گـذاری  تاثیـر 
سـنتی  روش هـای  در  امـر  ایـن  بررسـی  نمایـد.  بررسـی 
بسـیار دشـوار و سـخت بـوده و در برخـی مـوارد بـا خطـا 

کسـب وکارها  همـراه می باشـد. بررسـی عملكرد به انواع 
کـرد تا به فكر روش هـای خالقانه و نوین  کمـک خواهـد 

گرفتـن از رقیبـان خـود بیفتنـد. بـرای پیشـی 

 ارتباط همیشگی با مخاطب
و  دقیـق  به صـورت  اجتماعـی  رسـانه های  مدیریـت  بـا 
کسـب وکار می توانـد در مشـتری،  یـک  حسـاب شـده، 
بـه  منجـر  وفـاداری  ایـن  کنـد.  ایجـاد  وفـاداری  حـس 
کـه نتیجـه  ایجـاد شـهرت و معـروف شـدن خواهـد شـد 
سـود  کسـب  و  تجـاری  فعالیـت  گسـتردگی  امـر  ایـن 
بیشـتر و همچنیـن ارتبـاط همیشـگی و طوالنـی مـدت 

بـود. بـا مشـتری و مخاطـب مـورد نظـر خواهـد 

 محبوبیت اجتماعی
را  امـكان  ایـن  کسـب وکارها  بـه  مارکتینـگ  دیجیتـال 
بازاریابـی  کتیک هـای  تا از  اسـتفاده  بـا  کـه  می دهـد 
ایجـاد  جـذاب  هـدف  گروه هـای  و  کمپین هـا  محتـوا، 
تصاویـر،  شـامل  می توانـد  کـه  محتـوا  ایـن  کنـد. 
فیلم هـا، مقـاالت و... باشـد، بـر محبوبیـت اجتماعـی 

می افزایـد. کسـب وکارها 

خ بهره وری  افزایش نر
شـــبكه های  و  وب ســـایت ها  در  کـــه  کســـب وکارهایی 
اجتماعـــی فعالیـــت دارنـــد، مخاطبـــان آن هـــا فاصلـــه 
ـــی فقـــط  ـــه عبارت ـــا ب ـــد، ی ـــرای ارتبـــاط دارن کمـــی ب بســـیار 
فاصلـــه  مجـــازی  دنیـــای  در  آن هـــا  بـــا  کلیـــک  چنـــد 
کـــه مـــردم را مجبـــور  دارنـــد. بـــر خـــالف ســـایر رســـانه ها 
بـــه بلنـــد شـــدن و برقـــراری تمـــاس تلفنـــی یـــا مراجعـــه 
می کننـــد،  امثالهـــم  یـــا  و  فروشـــگاه ها  بـــه  حضـــوری 
و  فـــوری  و  یكپارچـــه  می توانـــد  دیجیتـــال  بازاریابـــی 
روش هـــای  محدودیت هـــای  بـــدون  حـــال  عیـــن  در 
خ بازگشـــت ســـرمایه  ســـنتی عمـــل نمایـــد. همچنیـــن نـــر
مثبـــت  نـــكات  از  نیـــز  مالحظـــه  قابـــل  ســـودآوری  و 

دیجیتـــال مارکتینـــگ اســـت.

مراحل اجرای دیجیتال مارکتینگ
کسب وکارها بایستی انجام  که در  هر برنامه و مدلی 
داد، باید با برنامه ریزی و تعیین زمان بندی مشخص 
انجام شده و مراحلی را نیز برای آن در نظر بگیریم 
تا ضمن مدیریت زمان بندی، در رسیدن به اهداف 
راه اندازی  نیز تسریع بخشیده و سریع تر  مورد نظر 
گردد. در راستای اجرای برنامه دیجیتال مارکتینگ، 
گانه( اجرای آن را در  گام )مراحل 5  گام به  مراحل 
کسب وکار را به صورت شکل زیر درآورده و در ادامه 
کدام از این مراحل خواهیم پرداخت. به توضیح هر 

 

تجزیه و تحلیل موقعیتی 
در اجرای دیجیتال مارکتینگ

مارکتینگ  دیجیتال  برنامه  تهیه  در  گام  اولین 
مربوطه  کسب وکار  از  خارجی  و  داخلی  آنالیزهای 
چهارچوب   SWOT تحلیل  از  استفاده  می باشد. 
که نقاط قوت، ضعف،  کار می باشد  مناسبی برای این 
بازار  و  صنف  برای  موجود  تهدیدهای  و  فرصت ها 
نیاز  بایستی  همچنین  می شود.  شناسایی  فعالیت 
مشتریان و بهترین شیوه های بازاریابی را شناسایی و 

کرد. کسب وکار استفاده  در 

تعیین اهداف دیجیتال مارکتینگ 
یک  جایگاه  و  قوت  نقاط  شناسایی  از  پس 
باید  که  و مسیری  اهداف  بایستی  بازار،  در  کسب وکار 
گزینه ها  بهترین  از  یكی  شود.  مشخص  شود،  طی 
چهارچوب  از  استفاده  کار،  این  پیشبرد  جهت 
از  است  عبارت  چهارچوب  این  می باشد.   SMART
اندازه گیری،  قابل  مشخص،  و  خاص  اهداف  تعیین 
و  موقع  به  و  واقع بینانه  و  مرتبط  دستیابی،  قابل 

زمان بندی شده.

تعریف استراتژی بازاریابی دیجیتال مارکتینگ 
کسب وکار مورد  پس از تعیین نمودن اهداف 
برنامه  کردن  کارها و اقدامات جهت عملی  باید  نظر، 
بازاریابی دیجیتال، مشخص شود و پارامترهای زیر را 

گرفت: درراستای تحقق این امر در نظر 

و  مخاطبین  شناسایی  مخاطبین:  بخش بندی 
تفكیک مناسب به همراه سالیق، نیازها و ترجیحات 
جمله  از  آن ها  انتظارات  کردن  برآورده  نحوه  و  آن ها 

الزامات این بخش می باشد.

مناسب،  موقعیت  کردن  پیدا  برای  موقعیت یابی: 
واضح  شكل  به  اهداف  و  پیشنهادی  ارزش  باید 
شود  عمل  شكلی  به  بایستی  عبارتی  به  شود.  تعیین 
و  شما  کسب وکار  بین  انتخاب  در  بالقوه  مشتریان  تا 

رقبایتان، شما را برگزینند.

محتواهای  مدیریت  و  ارائه  ایجاد،  محتوا:  استراتژی 
مناسب برای جلب نظر مخاطبین از اهمیت بسیاری 

برخوردار است و بایستی بطور ویژه به آن عمل نمود.

با مدیریت رسانه های اجتماعی به صورت دقیق 
کسب وکار می تواند در  و حساب شده، یک 
کند. این وفاداری  مشتری، حس وفاداری ایجاد 
منجر به ایجاد شهرت و معروف شدن خواهد شد

کسب وکار
گرایش کسب وکارها از سنتی به مدرن
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ابزارها و تکنیک های دیجیتال مارکتینگ 
که هرکدام از آن ها  گسترده ای دارد  دیجیتال مارکتینگ ابزارهای مختلف و 

که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. با توجه به شرایط و نیاز استفاده می گردند 

Marketing Analytics   1- آنالیز و تحلیل داده
کسب وکار معین، ابتدا بایستی با  کمپین های تبلیغاتی توسط  با اجرای پویش ها و 
که از  کمپین مورد نظر پرداخته شود  کمک پلتفرم های مختلف، به تحلیل و بررسی 
کمپین، انواع پلتفرم های داخلی و خارجی می باشد و با  نمونه های موفق در بهبود 
تحلیل درست، عالوه بر افزایش بازدهی کمپین مورد نظر، کمپین های بهتری نیز اجرا 
می شود. از ابزارهای پرکاربرد آنالیز و تحلیل دیتا، گوگل آنالیتیكس و متریكس می باشد.

SEO   2- بهینه سازی موتور جست وجو
جست وجو  گوگل  در  را  خود  مسائل  و  ابهامات  و  سواالت  اینترنت،  کاربران  کثر  ا
نتایج  در  که  است  اهمیت  حائز  کسب وکار  یک  برای  موضوع  این  پس  می کنند، 
محصول  ارائه  با  کاربر،  نیاز  هنگام  و  باشد  داشته  وجود  گوگل  خروجی های  و 
واقع  در  سئو  عبارتی  به  کند.  کمک  و  یاری  را  نظر  مورد  شخص  خود،  خدمت  یا 
در  وب سایت  یک  جایگاه  و  رتبه  می شود  باعث  که  است  فرآیندهایی  مجموعه 
هایی  عبارات  یا  کلمه  جست وجوی  هنگام  و  یابد  ارتقا  جست وجو  موتورهای 
در  موفق  ابزارهای  از  گیرد.  قرار  جست وجو  نتایج  ابتدایی  سطرهای  در  خاص 
 ... و   SEMrush، MOZ، Alexa به  می توان  جست وجو  موتور  بهینه سازی  زمینه 
کانال های مختلف ورودی  کمک می کند تا بتوانند  کسب وکارها  که به  اشاره نمود 
ایران و  را در  را بررسی و رتبه سایت خود و سایت های رقیب  و خروجی مخاطبان 
بكنند.  را  بهینه  استفاده  آمده،  دست  به  اطالعات  از  و  کنند  رصد  کشور  از  ج  خار
گیرد باید نكات  برای اینكه یک وب سایت در رده های باالی نتایج جست وجو قرار 
سایت،  کاربری  سطح  سایت،  طراحی  شود.  بهینه سازی  وب سایت  در  مختلفی 
در  سایت  نمایش  بودن  مناسب  وب سایت،  شدن  لود  سرعت  سایت،  محتوای 
موبایل، میزان فعالیت در شبكه های اجتماعی و سایر مواردی از این قبیل از جمله 

که برای سئو سایت باید به آن ها توجه شود. نكاتی است 

 SEM   3- بازاریابی توسط موتورهای جست وجو
استفاده  با  اینترنتی  بازاریابی  نوعی  درواقع  جست وجو  موتور  بازاریابی  یا   SEM

شدن  دیده  بیشتر  طریق  از  وب سایت ها  ارتقا  به منظور  که  است  پولی  تبلیغات  از 
کسب وکار مورد  آن ها در صفحات موتورهای جست وجو انجام می شود. به عبارتی 
نظر برای دیده شدن در صفحه های ابتدایی جست وجو به موتورهای جست وجو 
در  معموال  جست وجو  موتورهای  در  پولی  نتایج  می کند.  پرداخت  را  مبلغی 

سطرهای ابتدایی یا چند سطر آخر صفحه نتایج قرار می گیرند.

Email Marketing   4- ایمیل مارکتینگ
دیجیتال  بودجه  از  اعظمی  قسمت  همچنان  تكنولوژی،  رشد  سرعت  به  توجه  با 
مارکتینگ به ایمیل مارکتینگ اختصاص دارد. شاید از دالیل این موفقیت بتوان 
از  نمود.  اشاره  قبل  سال  به  نسبت  هرساله  رشد  و  خوب  سرمایه  بازگشت  خ  نر به 
ابزارهای خوب و قوی در اجرای ایمیل مارکتینگ می توان به سرویس های ایرانی 
 GetReponse، چون میل چی، میل تاز، چابک و... و سرویس های خارجی مانند
کدام با قابلیت های  که هر  Marketo، Emma، Mailerlite ، Mailchimpو... نام برد 
مختلف از جمله ارسال ایمیل های رایگان به تعداد زیاد، تقسیم بندی مخاطبان، 
کمپین مورد  کسب وکار مورد نظر، عالوه بر تحلیل  اتوماسیون قوی و... می تواند در 

کند. نظر، محتوای بهینه و جذاب تری را در ایمیل خلق 

PPC   کلیک کلیکی)بر اساس  5- تبلیغات 
کرده  که تبلیغ را مشاهده  کاربری  کسب وکار مورد نظر به ازای  با استفاده از این ابزار، 
با  کرده است، هزینه پرداخت می کند. در نتیجه هزینه تبلیغات  کلیک  و روی آن 
کرده اند، متناسب است. در واقع هر  کاربران روی تبلیغ  که  کلیكی  مجموع تعداد 
گفت با توجه  گیرد، هزینه افزایش پیدا می کند. می توان  کلیک بیشتری صورت  چه 
به قیمت کلیكی که توسط کسب وکار تعیین می شود و متناسب با بودجه ای که برای 
کلیک دریافت و هزینه پرداخت می شود.  گرفته می شود،  کلیكی در نظر  تبلیغات 

Retargeting   6- ریتارگتینگ
که در آن،  گفته می شود  بازاریابی  از  گونه ای  گیری مجدد به  ریتارگتینگ یا هدف 
انواع  با  را  کرده اند  بازدید  شما  وبسایت  از  گذشته  در  که  کاربرانی  شما،  کسب وکار 
کثر  ا در  آمار  طبق  می کند.  هدف گیری  وب  صفحات  سراسر  در  آنالین  تبلیغات 
کرده یا در  کاربران در اولین بازدید از وبسایت خرید  وبسایت ها تنها ۱ تا 2 درصد از 
کمک  که به شرکت ها و وبسایت ها  وبسایت ثبت نام می کنند. ریتارگتینگ ابزاریست 

گوگل  کاربران اینترنت، سواالت و ابهامات و مسائل خود را در  کثر  ا
کسب وکار حائز اهمیت  جست وجو می کنند، پس این موضوع برای یک 
گوگل وجود داشته باشد و هنگام نیاز  که در نتایج و خروجی های  است 
کند کمک  کاربر، با ارائه محصول یا خدمت خود، شخص مورد نظر را یاری و 
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که در همان بازدید اول خرید یا ثبت نامی  کاربران  کرده تا به ۹8 درصد باقی مانده از 
ابزار می توان به یكتانت،  از نمونه های موفق در این  یابند.  انجام نداده اند دست 

Tboola و... اشاره نمود.

Social Media   7- تبلیغات در شبکه های اجتماعی
برندهــای  بــرای  خــوب  فرصتــی  می تــوان  اجتماعــی  شــبكه های  از  اســتفاده  بــا 
کاربــران  کــرد تــا نــام برنــد خویــش را در ذهــن  کســب وکار مــورد نظــر ایجــاد  تجــاری در 
کــرد. همچنیــن انتشــار تبلیــغ  همیشــگی نمــود و بــا آنهــا یــک رابطــۀ دوســتانه برقــرار 
در شــبكه های اجتماعــی مختلــف و پرکارَبــر می توانــد تاثیــر بســزایی در درآمــد داشــته 
کنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اســتفاده  کمــک بســیار  کســب وکار شــما  باشــد و بــه رشــد 
بســیاری از افــراد از شــبكه های اجتماعــی، لــزوم حضــور فعــال و موثــر در ایــن شــبكه ها 
کســب وکار بســیار حائــز اهمیــت اســت و باعــث افزایــش تعامــل برنــد مــورد نظــر  در یــک 
کمــک می کنــد، تمــام  کســب وکار شــما  کــه بــه  می شــود. ابزارهــای زیــادی وجــود دارد 
کــرده و زمــان  شــبكه های اجتماعــی خــود را همزمــان در یــک داشــبورد مدیریــت 
کنیــد. از ابزارهــای مناســب در ایــن زمینــه می تــوان  انتشــار محتــوای خــود را تعییــن 

کاوان، سوشــیالو و... نــام بــرد. بــه نویــن هــاب، 

Influencer Marketing   8- اینفلوئنسر مارکتینگ
 Marketing یا  بازاریابی  ارتباطات  زیرمجموعه های  از  یكی  مارکتینگ  اینفلوئنسر 
بیابند  را  افرادی  می کوشند  کسب وکارها  شیوه،  این  در  است.   Communications
اطالعات  آنها  کمک  به  سپس  می گذارند.  تأثیر  مشتریانشان  رفتار  و  تصمیم  بر  که 
که می تواند منجر به رفتارهای مطلوب شود  محصول خود یا هر نوع پیام دیگر را 
برای مخاطبان واقعی خود ارسال می کنند. در حقیقت طبق تعریف براون و فیرال، 
کسب وکار به چشم مشتری به او نگاه  که  اینفلوئنسر فردی حقیقی یا حقوقی است 
آن  یا  کند  تولید  یا محصولش، محتوا  برند  او می خواهد در مورد  از  بلكه  نمی کند؛ 
تأثیرگذاری  این  نوعی  به  مقابل،  در  و  کند  توصیه  خود  مخاطبان  به  مستقیمًا  را 
تگرو،  می توان،  زمینه  این  در  استفاده  قابل  موجود  ابزارهای  از  می کند.  جبران  را 

اسنت وی، ادونچر، ادسنسور و... را نام برد.

Push Notifications   9- ارسال پوش نوتیفیکیش
و متن  تیتر  که می تواند شامل عكس،  کوتاه است  پیام  به  پیامی مشابه  ابزار  این 
کسب وکار مورد نظر ارسال می شود و آن ها را به وبسایت  کاربران  که به  کوتاه باشد 

کمک پلتفرم های ارسال پوش نوتیفیكیشن  یا اپلیكیشن مورد نظر باز می گرداند. با 
افزایش  را  سایت  ترافیک  و  فروش  میزان  سایت،  به  کاربران  بازگشت  خ  نر می توان 
کاربران  کسب وکار خویش را به  کاربر، حضور خود و  داد و با ارسال نوتیف به هزاران 

هدف یادآوری نمود.

Digital PR   گهی 10- انتشار رپورتاژ آ
گزارش ارائه شود. یعنی،  که در قالب  گفته می شود  گهی  گهی به شكلی از آ رپرتاژ آ
گزارش بی طرفه به آن ها ارائه می شود، در  که یک  کنند  مخاطبان رسانه ای تصور 
سازمان  تالشی  واقع  در  می خوانند،  و  می شنوند  می بینند،  آن ها  آنچه  که  حالی 
که  یافته برای تقویت جنبه های ذهنی یک محصول یا خدمت در ذهن آن ها است 
با انتشار محتوایی مناسب و جذاب، مورد توجه  کمک می کند  کسب وکار شما  به 
گاهی از  کسب وکارها با اهداف مختلفی اعم از افزایش آ گیرید.  کاربران بسیاری قرار 
برند، سئو، روابط عمومی و افزایش فروش اقدام به انتشار محتوا در سایر رسانه ها 
و  بهینه  استفاده  و  بهبود  باعث  نتیجه  در  که  می کنند  گهی  آ رپورتاژ  عنوان  تحت 
از  یكی  گهی  آ رپورتاژ  حقیقت  در  می کند.  نظر  مورد  کسب وکار  در  مطلوب  نتایج 

برترین راهكار بازاریابی آنالین می باشد.

URL shortener   کوتاه کننده ی لینک  -11
برخی  در  اجتماعی،  شبكه های  از  افراد  از  بسیاری  استفاده  گسترش  به  توجه  با 
را در شبكه های اجتماعی  کسب وکار خویش  از سایت  آدرسی  که  موارد الزم است 
کاربران را به صفحه مورد نظر افزایش داد. بسیاری  کون قرار دهید تا دسترسی  گونا
که عالوه بر از دست دادن جذابیت ظاهری،  کارکترهای زیادی داشته  از لینک ها، 
کننده لینک بسیار اهمیت  کوتاه  فضای زیادی را نیز اشغال می کند. پس استفاده از 
 bit.ly ،که از نمونه های موفق این ابزار می توان به لینک پی، لیش، پی لینک دارد 

و... نام برد.

Online Chat   12- چت آنالین
صفحه  پایین  کوچكی  آنالین  کس  با چت  ورود،  از  پس  سایت ها،  از  بسیاری  در 
القای حس همراهی  بر  آنالین عالوه  گفت وگو و پشتیبانی  ابزار  که این  باز می شود 
کسب وکار خویش با مخاطبان سایت خود ارتباط  که در  همیشگی، باعث می شود 
کنید. رای چت، دینگ چت، ریتین، دیالوگ و...  کرده و رفتار آنان را تحلیل  برقرار 

مثال هایی از این ابزار موفق در عصر حاضر می باشند.

با توجه به استفاده بسیاری از افراد از شبکه های 
اجتماعی، لزوم حضور فعال و موثر در این شبکه ها 
کسب وکار بسیار حائز اهمیت است و  در یک 
باعث افزایش تعامل برند مورد نظر می شود

کسب وکار
گرایش کسب وکارها از سنتی به مدرن
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Content Marketing   13- بازاریابی محتوا
و  گیــرا  محتــوای  تولیــد  بــه  کــه  اســت  کســب وکار  در  فراینــدی  محتــوا  بازاریابــی 
گــروه  یــک  درگیرکــردن  و  جــذب  توجــه،  جلــب  بــرای  آن  توزیــع  و  مجاب کننــده 
در  ســودآور  اقدام هــای  برانگیختــن  هــدف  بــا  مخاطبــان،  از  هــدف  مشــخص 
مشــتریان می پــردازد. بازاریابــی محتــوا بــا ارضــاء ســریع و لحظــه ای نیــاز بــه اطالعــات 
در مشــتریان بالقــوه، بــرای آن هــا ارزش می آفرینــد و مشــتریان بالقــوه را بــدون فشــار 
بــرای خریــد، بــا محصــول جــذب و درگیــر می کنــد. در حقیقــت نوعــی از اســتراتژی 
نحــوه  مــورد  در  مناســب  برنامه ریــزی  یــک  بــا  کــه  می شــود  شــامل  نیــز  را  محتــوا 
انتشــار و موضوعــات محتوایــی، در مــورد نحــوه جــذب مخاطــب و نگهــداری آن هــا و 

کیــد موکــد می نمایــد. تا بــه آن هــا  همچنیــن رســیدن 

SMM   14- بازاریابی شبکه های اجتماعی
کانال هـــای اجتماعـــی ماننـــد  بـــا توجـــه بـــه فعالیـــت بخـــش زیـــادی از جامعـــه در 
اجتماعـــی،  بازاریابـــی در شـــبكه های  و  توئیتـــر و … حضـــور  گرام،  اینســـتا تلگـــرام، 
ــر داشـــت  ــا بایـــد در نظـ کســـب وکاری مفیـــد واقـــع خواهـــد شـــد؛ امـ ــر  ــًا بـــرای هـ تقریبـ
کمـــک بـــه  کانـــال فـــروش مســـتقیم نیســـت و تنهـــا ابـــزاری اســـت بـــرای  کـــه SMM یـــک 
فـــروش بیشـــتر، درواقـــع فـــروش را مســـتقیمًا انجـــام نمی دهـــد و نیـــاز بـــه زمـــان دارد. در 
کـــه محتـــوای تولیـــدی  بازاریابـــی شـــبكه های اجتماعـــی بایـــد بـــه دنبـــال راه هایـــی بـــود 
کاربـــران ایـــن  کانـــال توزیـــع مناســـب قـــرار بگیـــرد و بتواننـــد  کســـب وکار شـــما در یـــک 

ــد. کنـ ــر  ــا را درگیـ کانال هـ

Inbound Marketing   گرا 15- بازاریابی درون 
جـــذب  موجـــب  کـــه  اســـت  تكنیک هـــا  از  مجموعـــه ای  بازاریابـــی  از  روش  ایـــن 
روش  ایـــن  در  می شـــود.  برنـــد  و  محصـــوالت  خدمـــات،  ســـمت  بـــه  مخاطبیـــن 
کســـب وکار از طـــرف مخاطـــب آغـــاز می شـــود و  گفت وگـــوی مخاطـــب بـــا برنـــد یـــا 
کاربـــران موجـــب افزایـــش  کســـب وکارها بـــا تولیـــد محتـــوای مـــورد نیـــاز  صاحبـــان 
ترافیـــک وب ســـایت خـــود خواهنـــد شـــد. ترافیـــک ایجـــاد شـــده در وب ســـایت بـــه 
کاربـــران  مـــرور زمـــان افزایـــش اعتبـــار وب ســـایت را بـــه همـــراه دارد و باعـــث می شـــود تـــا 
ــزار نوعـــی بازاریابـــی  ــتریان واقعـــی و دائمـــی تبدیـــل شـــوند. در واقـــع ایـــن ابـ بـــه مشـ
کـــه به جـــای تمرکـــز بـــر تبلیغـــات بـــر محتـــوا تمرکـــز دارد. برخـــالف  غیرمســـتقیم اســـت 
کـــه بـــر فـــروش مســـتقیم تمرکـــز دارد بازاریابـــی درون گـــرا تمرکـــز  بازاریابـــی برونگـــرا 

اصلـــی خـــود را بـــر رفـــع ســـؤاالت و دغدغه هـــای ذهنـــی مخاطـــب قـــرار می دهـــد و در 
کنـــد، خـــود  ـــه آن هـــا معرفـــی  ـــا خدمتـــی را ب ـــدون اینكـــه مســـتقیمًا محصـــول ی ادامـــه ب

ــد. کنـ ــدام  ــد اقـ ــه خریـ ــبت بـ ــه نسـ کـ ــد  ــه می رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــب بـ مخاطـ

Banner Advertising   16- تبلیغات بنری
گرافیكی و  که در قالب  تبلیغات بنری، اولین فرم از تبلیغات آنالین غیر رایگان است 
کاربران ظاهر می شود  فرمت های مختلف مانند متن، تصاویر، ویدئو و … در مقابل 
تبلیغ کننده  را به وب سایت  کاربر  اینترنت  بر روی آن ها، مرورگر  کلیک  و در صورت 
به  تبلیغات  و  برند  پیام  انتقال  بنری،  تبلیغات  از  هدف  کرد.  خواهد  منتقل 

بازدیدکنندگان وب سایت موردنظر است.

Mobile Marketing   17- موبایل مارکتینگ
بـــا  و  یكدیگـــر  بـــا  شـــرکت ها  کـــردن  متصـــل  بـــرای  ابـــزاری  مارکتینـــگ  موبایـــل 
ــتقیم، در زمـــان  ــام مسـ ــال پیـ ــتفاده از ارسـ ــا اسـ ــان از طریـــق موبایـــل، بـ مشتریان شـ
و مـــكان مناســـب اســـت. در واقـــع موبایـــل مارکتینـــگ مجموعـــه اقدام هایـــی اســـت 
کمـــک می کنـــد تـــا بـــا مخاطبـــان خـــود ارتبـــاط تعاملـــی و مناســـب  کـــه بـــه ســـازمان ها 
کننـــد. ایـــن نـــوع ارتبـــاط می توانـــد از طریـــق  )منطبـــق بـــر نیازهـــای هـــر مخاطـــب( برقـــرار 
ــن تعریـــف،  ــدام  در ایـ ــالح اقـ ــود. اصطـ ــام شـ ــی انجـ ــبكه مخابراتـ ــا شـ ــزار یـ ــوع ابـ ــر نـ هـ
هـــر نـــوع فعالیـــت، نهـــاد، فراینـــد، بخش هـــای صنعـــت، اســـتانداردها، تبلیغـــات و 
رســـانه، ترویـــج، بازاریابـــی مســـتقیم، CRM )مدیریـــت ارتبـــاط بـــا مشـــتری(، خدمـــات 
مشـــتریان، برنامه هـــای وفـــاداری مشـــتری، بازاریابـــی اجتماعـــی و هـــر وجـــه دیگـــری 
ــوق،  ــا مخاطـــب در تعریـــف فـ ــاط بـ ــن ارتبـ ــد. هم چنیـ ــی را پوشـــش می دهـ از بازاریابـ
ـــا مشـــتری  همـــه ی مراحـــل رابطه ســـازی، بـــه دســـت آوردن مشـــتری، ایجـــاد تعامـــل ب

یـــا میـــان مشـــتری و هـــر شـــكل دیگـــری از رابطـــه را پوشـــش می دهـــد.

Affiliate Marketing   18- بازاریابی از طریق همکاری در فروش
کمترین هزینه فروش  کمک آن، با  که می توان به  امروزه سیستمی پدید آمده است 
یک  محصوالت  فروش  برای  بازاریابان  سیستم  این  در  داد.  افزایش  را  محصوالت 
که محصولی به فروش برسد،  شرکت تالش می کنند، و شرکت فروشنده فقط زمانی 
درصدی از درآمد آن را به عنوان پورسانت فروش به شخص بازاریاب پرداخت می کند. 
بازاریابی  یا   Affiliate Marketing از طریق همكاری در فروش بازاریابی  کار  این  به 
برسند. خوبی  درآمد  به  آن  در  می توانند  بازاریابان  که  می شود،  گفته  پورسانتی 

بازاریابی محتوا با ارضاء سریع و لحظه ای نیاز به 
اطالعات در مشتریان بالقوه، برای آن ها ارزش 
می آفریند و مشتریان بالقوه را بدون فشار برای خرید، 
با محصول جذب و درگیر می کند
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Viral Marketing   19- بازاریابی ویروسی دیجیتال
که به شكلی  بازاریابی ویروسی یک تكنیک بازاریابی است و شامل محتوایی است 
کرده و  گروه بزرگی از مخاطبان را به خود جلب  که بتواند توجه  طراحی شده است 
کاربران شبكه های اجتماعی پخش شود. پیام محتوای  مانند یک ویروس در میان 
بیزینسی در بازاریابی ویروسی به سرعت از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می کند. 
که دارد، هزینه  که علی رغم تاثیر فوق العاده ای  بهترین مزیت این تكنیک این است 
کار بازاریابی محتوا  که  گذارد، چرا  آنچنانی را روی دست بیزینس ها و برندها نمی 
که محتوا را با سرعت  کسب وکار شما انجام داده و آن ها هستند  را خود مردم برای 

باورنكردنی در میان مردم پخش می کنند.

B2B   20- بازاریابی تجارت با تجارت
دیگر  برای  را  خدماتش  و  محصوالت  که  است  کسب وکار  نوعی   ،B2B بازاریابی 
نیز  اینترنتی  کسب وکارهای  در  بازاریابی  نوع  این  از  می کند.  تبلیغ  کسب وکارها 
کرد. از قضا برخی از بزرگترین این نوع تجارت ها فعالیت عمده ای  می توان استفاده 
کرده اند، از جمله  در اینترنت داشته و سوددهی زیادی از این بستر برای خود فراهم 
کلیكی(،  استراتژی های رایجی همانند ایمیل مارکتینگ، تبلیغات PPC ) تبلیغات 

سئو وب سایت، و بازاریابی رسانه اجتماعی.

بررسی نتایج در اجرای دیجیتال مارکتینگ 
بازاریابی  گام در اجرای  به  گام  از مهم ترین مراحل در استراتژی های  یكی 
دیجیتال مارکتینگ تجزیه و تحلیل نتایج می باشد. داده ها و تحلیل آن ها به یكی 
بازاریابی  به  مربوط  هزینه های  و  عملكرد  بهینه سازی  جهت  در  اصلی  اقدامات  از 
عملكرد(  اصلی  )شاخص های   KPI از  استفاده  با  است.  شده  تبدیل  دیجیتال 
کرده تا مشخص شود  کسب وکار مورد نظر را بررسی  می توان میزان موفقیت عملكرد 
که بازگشت سرمایه به صورت مناسب بوده است یا خیر. همچنین میزان اثر بخش 
را  آینده خود  و  بازاریابی دیجیتال سنجیده  زمینه  را در  استراتژی های خود  بودن 

کردن این امر، ترسیم نمایید. جهت محقق 
کسب وکار بتواند در اجرای  گانه فوق، یک  که با اجرای مراحل 5  بنابراین امید است 

دیجیتال مارکتینگ، موفق تر عمل نموده و سریع تر راه اندازی نماید. 

چالش های دیجیتال مارکتینگ
1- تنوع رسانه های آنالین

و  برنامه ریــزی  بــرای  برنــد  صاحبــان  تــا  می شــود  باعــث  آنالیــن  رســانه های  تنــوع 
فعالیــت در هــر رســانه بــا مشــكل روبه رو بشــوند؛ ده ها شــبكه اجتماعی،ســرویس های 
آنالیــن  از رســانه های  تنهــا بخشــی  پربازدیــد  ایمیــل مارکتینــگ و وب ســایت های 

ــتند. هس
کافی کمبود دانش   -2

گرفتن  آژانس های آفالین و دیجیتال بدون در نظر  کثر شرکت ها و  ا در حال حاضر 
این حوزه می شوند و  نیاز به دانش تخصصی دارد وارد  اینكه دیجیتال مارکتینگ 
که قبل از این در فضای تبلیغات آفالین ارائه می دادند را با برچسب  همان خدماتی 
آمدن  بوجود  باعث  است  ممكن  که  می دهند  قرار  مشتری  اختیار  در  دیجیتال 

کسب وکار شود. ح برای  مشكالتی در اجرای این طر
3- هزینه پایین نسبت به سایر روش ها

هزینه پایین و باور اشتباه به عدم نیاز به تخصص در رسانه های آنالین در مقایسه با 
که باعث می شود تعداد زیادی از برندها با رویكردهای حرفه ای  سایر رسانه ها است 
این خودش سبب تشدید  و  بیاورند  این فضا هجوم  به  تبلیغ  برای  و غیرحرفه ای 

رقابت می شود.
گسترش شدید اطالعات  -4

حجم  با  مخاطبان  می شود  باعث  آنالین  رسانه های  در  اطالعات  این همه  انفجار 
کاال یا خدمت  زیادی از تبلیغات روبه رو شوند. بسیاری از این افراد با واقعیت آن 
کم شدن اعتماد مصرف کننده نسبت به همه تبلیغات  زیاد آشنایی نداشته و سبب 

در فضای مجازی می شود.

اجرای راهکارهای دیجیتال مارکتینگ موفق در طول بحران کرونا
گفتـــه شـــد و شـــناخت دیجیتـــال مارکتینـــگ و مراحـــل  کـــه  بـــا توجـــه بـــه مطالبـــی 
کســـب وکار، بـــه نقـــش و اهمیـــت ایـــن ابـــزار بـــرای موفـــق شـــدن  اجرایـــی آن در یـــک 
کرونـــا و لـــزوم اســـتفاده از  می تـــوان پـــی بـــرد. حـــال بـــا توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس 
ابزارهـــای نویـــن و جدیـــد جهـــت پیشـــبرد اهـــداف مـــورد نظـــر و جلوگیـــری از ضـــرر و 
زیـــان بیشـــتر و نابـــود شـــدن احتمالـــی، دیجیتـــال مارکتینـــگ یكـــی از ابزارهـــای بســـیار 
کســـب وکاری می باشـــد. بنابرایـــن اجـــرای هـــر  موفـــق در ایـــن برهـــه حســـاس بـــرای هـــر 
ـــا از اهمیـــت ویـــژه ای  کرون چـــه بهتـــر و موفق تـــر دیجیتـــال مارکتینـــگ در طـــول بحـــران 
کـــه بـــرای ایـــن امـــر نیـــز، راهكارهـــا و ترفندهـــای مختلفـــی وجـــود دارد.  برخـــوردار اســـت 

در ذیـــل بـــه ذکـــر چنـــد ترفنـــد در اجـــرای راهـــكاری ایـــن ابـــزار می پردازیـــم.
1- همدلی با مشتریان

که مشتریان  نشان دادن همدلی در زمینه های مختلف و مرتبط منجر خواهد شد 
کسب وکار شما شوند و به آن بیشتر احترام بگذارند. از طرفداران برند 

2- بکارگیری هشتگ مربوطه
یكی از راهكارهای افزایش دیده شدن در شبكه های اجتماعی استفاده از هشتگ 
افزایش  را  شما  کسب وکار  برند  شدن  دیده  راهكار،  این  از  استفاده  است.  مربوطه 
که همگام با مشتریان است،  می دهد و همچنین برند شما را به عنوان برندی معتبر 

در معرض دید همگان قرار می دهد.
3- توجه به نحوه راهکارها در رسیدن به هدف نهایی

کرد و در  کرونا بیشتر فكر  کسب وکار با عموم مردم و ویروس  بایستی به ارتباط برند 
که تمام جوانب  گونه ای متفاوت انجام داد  کار را به  صورت وجود راههای جایگزین، 

گرفته شده باشد. درنظر 

کرونا گسترش  مزایای استمرار در دیجیتال مارکتینگ در دوره 
۱- پشت سرگذاشتن رقیبان خود

کسب اطالعات بیشتر در مورد مخاطبان مورد نظر خود  -2
3- ایجاد ارتباط با مشتریان احتمالی

4- سرمایه گذاری روی مشتریان آماده خرید جدید
کرونا کسب وکار خویش برای موفقیت در دوره بعد از  کردن خود و  5- آماده 

کرونا در  که  دیجیتال مارکتینگ در دوره ای 
گسترش یافته، اهمیت ویژه های دارد،  جهان 
کسب وکارهای فیزیکی را به سوی  که  چرا 
کسب وکار اینترنتی سوق داده است

کسب وکار
گرایش کسب وکارها از سنتی به مدرن
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جمع بندی

کسب وکارها و صاحبان   کردن فضای واقعی اقتصاد و بازار به روی  هدف این نوشتار روشن و آشکار 
که سرعت  که برای حصول به موفقیت پایدار و بقا در این دوران  کید بر این نکته  صنوف بوده و تا
ابعاد متنوع است. در این  با  کاوش عمیق در میدانی  نیاز به  گرفته است،  بازار بسیار شتاب  تغییرات 
کسب وکارها و صنوف بزرگ و  تی به طور پنهان و آشکار در جریان هستند و بر همه  فضا، روندها و تحوال

کوچک، محلی و بین المللی، تولیدی یا خدماتی احاطه و اثر خواهند داشت. 
پایان می پذیرند و نظمی جدید  که به مرور نظام های پیشین  کسب وکار و صنوف  امروزی  در فضای 
دارد.  همراه  به  میدان  این  در  بازندگانی  و  برندگان  خود،  که  می یابد  بروز  و  ظهور  نوین،  اقتصادی  و 
نرم  پنجه  و  گاهانه دست  آ با چالش های پیش رو،  نتوانند  که  کسبه ای  و  این نظام جدید صنوف  در 
گوِن  گونا که همراه با دگرگونی های ساختاری در ابعاد  کنند، نخواهند توانست در دوران پرتالطم امروزی 
گر چه فرصت ها و تهدیدات بیشماری در  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناورانه است، دوام بیاورند. ا
گار شد. در گرداب پر  تغییر و دگرگونی وجود دارد و نمی توان از تغییرات جلوگیری کرد اما می توان با آن ساز
که آماده و به انتظار آن نشسته باشند. کسب وکارهایی به ساحل نجات می رسند  تالطم تغییرات، تنها 
گی های روند بازار ایران از سنتی به مدرن و پست- ابعاد و ویژ از  در این نوشتار تالش شد تا پاره ای 
اصناف  تا  شود،  ارئه  بخش  سه  در  و  چگونگی  چرایی،  چیستی،  سوال  سه  به  پاسخ  قالب  در  مدرن 
کنند. زیرا تحوالت هزاره جدید  کسب وکار امروز پیروزمندانه فعالیت  بتوانند در دنیای پر تالطم بازار و 
کار نیست بلکه دگرگونی در مفاهیم است، زیرا بسیاری از آنها  تنها در حوزه فناوری و یا شتاب انجام 
کسب وکار خود و  به راحتی مشاهده نمی شود بلکه باید درک شوند. پس اصناف امروزه باید در مورد 
کند تا با بصیرت و خردورزی  گاری با آن، جامعه را بشناسد و درک  برای درک روند تغییرات بازار و ساز

اقدامات خود را همراه سازند.
بازار و  که سرازیر شدن نسخه های غربی در اقتصاد و  پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می سد  در 
ترجمه ای بودن این نسخه ها بدون توجه به بستر های مورد نیاز آنها به خصوص درحیطه ی اجرا در 
کشیده است، بطوریکه  مواردی هنجارها، باورها و ارزشهای اخالقی مطلوب بازار ایران را به چالش 
که بازار و صنوف ما  کامل به این ارزشها سخت یا شاید غیر ممکن شده است. مدرنیته ای  گشت  باز
الزمش دارند به معنای برون رفتن از سنت بازار نیست چون همواره درون سنت زیست می کنیم، بلکه 
کسب وکار  اصناف باید درون همین سنت مدرن شوند. مبنای مدرن بودن بازار تنها در شکل و ظاهر 

نیست بلکه در افکار، رفتار و عملکرد صاحبان صنوف است.
واحد تحقیق و توسعه اتاق اصناف مشهد

بازار آینده، بازار اقتصاد جدید نیست
بلکه بازار جامعه جدید است

نتیجه گیری
ما در عصر انقالب فن آوری هستیم. انقالبی که به صورت 
ارتباطات ماست.  کار و  بنیادین در حال تغییر زندگی، 
اما  نداریم.  بزرگ  تحول  این  آینده  از  روشنی  تصویر  ما 
تحول  این  به  ما  کنش  وا است؛  واضح  کامال  چیز  یک 
گیر باشد و همه ابعاد جامعه،  عظیم باید منسجم و فرا
و  مدنی  جامعه  تا  دولتی  و  خصوصی  بخش های  از 
کادمیک و همچنین بازار را در برگیرد .با توجه به مطالبی  آ
که در بخش¬های قبلی در رابطه با تغییرات بازار از سنتی 
کسب وکارها  سریع  و  صحیح  استفاده  لزوم  و  مدرن  به 
از اقتصاد دیجیتال و ابزارها و شیوه های نوین آن بیان 
شد، در این بخش ابزار بسیار مهمی همچون دیجیتال 
به  مفصل  بطور  کسب وکارها  در  آن  نقش  و  مارکتینگ 

بحث گذاشته شد و ابعاد گسترده فنی آن بررسی شد.
کسب وکار  یک  داشتن  برای  که  برد  پی  می توان  قطعا 
موفق، حضور در رسانه های دیجیتال الزامی می باشد. 
گیری شدن  امروزه با توجه به پیشرفت تكنولوژی و فرا
فعالیت در دنیای مجازی و اینترنت، شیوه های بازاریابی 
کرده است. در واقع بازاریابی  و جلب نظر مشتری تغییر 
سنتی به بازاریابی دیجیتال و مدرن تغییر یافته است. 
در  کرونا  که  دوره ای  در  مارکتینگ  دیجیتال  ضمن  در 
که  دارد، چرا  ویژه های  اهمیت  یافته،  گسترش  جهان 
اینترنتی  کسب وکار  سوی  به  را  فیزیكی  کسب وکارهای 
سوق داده است. تغییراتی که در بازار رخ داده در بسیاری 
گذار بوده و حضور فیزیكی مشتری در  تاثیر  از باصناف 
کرده است. لذا پس  کمرنگ و یا حتی حذف  صنوف را 
کرونا با جهان جدیدی مواجه خواهیم بود. از این رو  از 
استفاده از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ یكی از عوامل 
شیوع  به  توجه  با  می باشد.  امروزی  بازار  در  موفقیت 
این بحران، بایستی صنوف مشغول طراحی برنامه های 
کرونا باشند؛ در غیر  کاربردی برای فعالیت در دوران پسا 
کنونی در رقابت با دیگر  این صورت پس از پایان وضعیت 
برندها شكست خواهند خورد. تمرکز بر روی اهداف برند 
اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین بایستی در عین مدیریت 
شرایط برای عبور از وضعیت کنونی، چشم انداز بلندمدت 
برند مورد نظر را نیز مد نظر قرار داد. در عین حال ضروری 
کسب وکارها  کنونی، باید  که در شرایط  به نظر می رسد 
برای جلوگیری از ضرر و زیان دیدن و نابود شدن، خود را 
با شرایط جدید اقتصاد دیجیتال و بازار مدرن و ابزارهای 
مختلف و نوین آن از جمله دیجیتال مارکتینگ، هر چه 
سریع تر وفق داده و با برنامه ریزی و استراتژی مناسب وارد 
بازی جدید این عصر شگفت انگیز و پیچیده و جذاب 
شوند و کسب وکار خود را رونق بخشیده و سود و منفعت 
بیشتری را بدست آورند، این نكته را نیز باید در نظر گرفت 
کارآمدتری  روش  مارکتینگ  دیجیتال  روش  گرچه  ا که 
کان  کما نسبت به سایر روش ها محسوب می شود، اما 
بازاریابی سنتی نیز جزء جدایی ناپذیر روش های بازاریابی 
به عبارت دیگر هر دو روش مكمل  محسوب می شود؛ 
گذاشت و  کنار  کال  هم هستند و نمی توان یک روش را 
بایستی با توجه به نیاز بازار و مقتضییات آن، از هر دو 
گرفتن درصد بیشتر  روش به صورت تلفیقی و با درنظر 
بطور  همچنین  و  سنتی  به  نسبت  دیجیتال  بازاریابی 
نمود. استفاده  تخصصی  و  هدفمند  اصولی،  درست، 
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گر با تمام سرعت به دویدن ادامه  کیام: در دنیای تجارت ا ویکتور 
گر ثابت و بی حرکت بمانید،  دهید، رقابت شما را می گزد اما ا
گذر از  رقابت شما را خواهد بلعید. بدون شک مقاومت در مقابل 
کرد کرخت خواهد  کسب وکار شما را  بازاریابی سنتی به مدرن، 

مهسـا براتـی/ نائـب رئیـس اتحادیـه صنـف رایانـه و  
گفـت: بازاریابـی مـدرن،  ماشـین های اداری مشـهد 
گـذر از روش هـای سـنتی و ورود بـه حـوزه تحـول  الزمـه 

دیجیتـال اسـت. 
و  رایانـه  صنـف  اتحادیـه  رئیـس  هاشـمی نائب 
بـا توجـه بـه  گفـت: امـروزه  ماشـین های اداری مشـهد 
جهانـی،  بازارهـای  در  تحـول  و  تكنولـوژی  پیشـرفت 
و  بقـا  بـرای  راهـكاری  نویـن  کسـب وکاری  روش هـای 

می شـود.  محسـوب  تجـارت  در  موفقیـت 
وی افزود: رقابت در بازارها و حوزه های مختلف باعث 
شـده تـا روش هـای سـنتی در فـروش و خدمات رسـانی 
کثـر  ا در  و  نباشـد  مشـتریان  پاسـخ گوی  تنهایـی  بـه 
کسـب وکار ها نیـاز بـه روز رسـانی و تحـول در روش هـای 

می شـود.  دیـده  بازاریابـی 
از  گـذر  الزمـه  مـدرن،  بازاریابـی  داد:  ادامـه  هاشـمی 
دیجیتـال  تحـول  حـوزه  بـه  ورود  و  سـنتی  روش هـای 
کشـورهای پیشـرفته جهـان از اینترنـت و  اسـت، بیشـتر 
ابزارهـای الكترونیكـی بـه منظـور مارکتینـگ و بازاریابـی 
کـه در واقـع الزمـه حضور یک  مـدرن اسـتفاده می کننـد 

کسـب وکار در فضـای مجـازی خواهـد بـود. 
جدیدتریـن  از  یكـی  حاضـر  حـال  در  کـرد:  تصریـح  او 

گرفتـن فضـای  گرایش هـا بـرای تصـرف بـازار، در اختیـار 
اهمیـت  پذیـرش  و  کـردن  قبـول  بـا  اسـت؛  دیجیتـال 
کسـب وکار،  موفقیـت  در  آن  نقـش  و  آنالیـن  بازاریابـی 
روش هـای  از  گـذر  در  حیاتـی  و  مؤثـر  گامـی  می تـوان 

برداشـت. مـدرن  بـه  سـنتی 
ماشـین های  و  رایانـه  صنـف  اتحادیـه  رئیـس  نائـب 
کرونا بیشـتر  اداری مشـهد اظهار داشـت: پس از شـیوع 
روش هـای  از  چرخـش  بـه  نیـاز  زمانـی  و  وقـت  هـر  از 
بـه  سـنتی فـروش و بازاریابـی بـه دیجیتـال مارکتینـگ 
ایـن  شـیوع  از  قبـل  کـه  کسـب وکارهایی  و  آمـد  وجـود 
بیمـاری در ایـن حـوزه قدمـی برداشـته بودنـد، آسـیب 

دیدنـد.  کمتـری 
گرفتـن فضای دیجیتال  کرد: در اختیار  کیـد  هاشـمی تا
کـه بـه درکـی صحیـح  کسـب وکار مسـتلزم آن اسـت  در 
دیجیتـال  از  تـا  دسـت  یابیـم  خـود  شـرکت  ظرفیـت  از 
بهـره  نحـو احسـنت  بـه  مـدرن  بازاریابـی  یـا  مارکتینـگ 
کارآزمـوده و متخصـص  افـرادی زبـده،  ببریـم، داشـتن 
بازاریابـی  کمپین هـای  اجـرای  و  گسـترش  راسـتای  در 
کسـب وکارها در شـرایط حـال حاضر  آنالیـن بـرای بقـای 
کرونـا  همه گیـری  دلیـل  بـه  شـده  وارد  آسـیب های  و 

اسـت. امـروزی  کسـب وکارهای  ضـرورت  بزرگتریـن 

کیـام، یكـی از موفق تریـن مدیـران در  گفـت: ویكتـور  او 
بـا  گـر  ا سـطح بین المللـی می گویـد؛ در دنیـای تجـارت 
تمـام سـرعت بـه دویـدن ادامـه دهیـد، رقابـت شـما را 
گـر ثابـت و بی حرکـت بمانیـد، رقابـت شـما  می گـزد امـا ا
گـذر  را خواهـد بلعیـد. بـدون شـک مقاومـت در مقابـل 
کرخت  کسـب وکار شـما را  از بازاریابـی سـنتی بـه مدرن، 

کـرد. خواهـد 
نایـب رئیـس ایـن اتحادیـه ادامه داد: بر همین اسـاس، 
رسـالتی  جهـت  بـه  گرین تـک  شـتاب دهنده  شـرکت 
نوپـا  کسـب وکارهای  آماده سـازی  و  زمینـه رشـد  کـه در 
کار دارد و بـا توجـه بـه شـرایط پیـش  بـرای ورود بـه بـازار 
آمـده وظیفـه خـود دانسـت تـا بـا حمایت هـای مختلف 
جـای  تـا  وارده  آسـیب  از  مرحلـه  ایـن  در  اسـتارتاپ ها 
بسـتر  در  را  خدمـات  ارائـه  و  نمایـد  پیشـگیری  ممكـن 
مـدرن انجـام دهـد. بـه جهت نیـل به این هـدف مهم، 
زمینـه  توانسـتیم  آنالیـن  شـتاب دهنده  راه انـدازی  بـا 
را  نوپـا  کسـب وکارهای  و  اسـتارتاپی  تیم هـای  فعالیـت 

فراهـم نماییـم.
ارائـه  کـه  امتیازاتـی  جملـه  از  کـرد:  بیـان  هاشـمی 
بوجـود  مـدرن  بـه صـورت  و  آنالیـن  بسـتر  در  خدمـات 

کـرد: اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  می تـوان  مـی آورد 

نائب رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشین های اداری مشهد خبر داد:

بازاریابی مدرن، راهکار مقابله با کرونای اقتصادی

کسب وکار
گرایش کسب وکارها از سنتی به مدرن
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ستون آزاد

گفت:  رضوی  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  براتی/  مهسا 
تا  آورد  وجود  به  فرصتی  تحریم ها،  مانند  کرونا  بیماری  شیوع 
تامین  توانایی  که  دهند  نشان  بتوانند  بنیان  دانش  شرکت های 

کشور را در هر زمینه ای دارند.  نیاز 
گفت:  دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی 
چالش هایی  و  آسیب ها  پس  در  همیشه  جهانی  و  بزرگ  بحران 
که می توانند  با خود دارند  را  که به وجود می آورند، فرصت هایی 
که  کامل تغییر دهند؛ فرصت هایی  معادالت بین المللی را به طور 

شاید قرن ها زمان ببرد تا دوباره بتوان از آنها بهره برد. 
که باعث شد آمریكا  او افزود: بحران هایی از جمله جنگ جهانی 
به قدرت بزرگ تبدیل شود و از آن ملموس تر تحریم های ظالمانه 
که باعث شده در حوزه های مختلف و تكیه بر توان داخلی به دستاوردهای  کشورمان پس از انقالب  علیه 
که می توان به توان موشكی، پیشرفت های پزشكی، فناوری نانو و مواردی  بزرگ و بین المللی دست  یابیم 

گر تحریم ها نبود شاید هرگز به چنین جایگاهی دست پیدا نمی کردیم. که ا کرد  بسیار از این دست اشاره 
که با شیوع آن در سراسر جهان  کرونا نیز یكی از همین بحران های بزرگ و جهانی است  کرد:  قنبری بیان 
کشورهای توسعه یافته و پیشرفته را در  که می بینیم  چالش های فراوانی را به وجود آورده است؛ همانطور 

کرده است. سطح دنیا با مشكالت جدی پزشكی و درمانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مواجه 
کرونا شرکت های دانش بنیان به سختی  رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی ادامه داد: قبل از شیوع 
نمونه های  با  رقابت  توان  محصوالت شان  که  کنند  مجاب  را  داخلی  بازار های  و  مسئوالن  می توانستند 
گاها از نمونه های خارجی پیشرفته تر است و در زمینه های مختلف دچار مشكالت فراوانی  خارجی را دارد و 

کرد. که می توان به تامین مواد اولیه اشاره  بودند 
که در حال حاضر  کرد: برای مثال شرکت تولید کننده ونتیالتور های آی سی یو در خراسان رضوی  او تصریح 
کرونا در  کلیدی و اساسی در مقابله و درمان بیماری  کشور را در این زمینه تامین می کند و نقش  تمام نیاز 
کرونا با سختی های فراوان در روز 5 عدد ونتیالتور تولید می کرد و در اولین  کشور را ایفا می کند، قبل از شیوع 

روزهای شیوع این بیماری، تولید خود را به 40 دستگاه در روز رساند.
به  دولتی  مسئوالن  نگاه  گر  ا که  است  تولید  جهش  بارز  مصادیق  از  یكی  اقدام  این  داشت:  اظهار  قنبری 
داخل و استعداد ها و توان جوانان نخبه این مرز و بوم باشد، می توانیم شاهد پیشرفت های چشم گیری در 

عرصه های بین المللی باشیم.
ک مقدس  کید کرد: کرونا هم مانند تحریم ها نشان داد، مردم این خا رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی تا
می توانند مسائل و مشكالت خود را حل کنند، فقط کافی است همانطور که مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و نگاه به توان داخلی فرمودند، ما مسئوالن، توانایی ها و استعداد هایشان را باور داشته باشیم.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی 

کرونا، فرصتی برای درخشش توان شرکت های دانش بنیان

معنـا  ایـن  بـه  دسترسـی  محدودیت هـای  حـذف   
دنیـا  یـا حتـی  و  کشـور  نقـاط  تمامـی  از  افـراد  کـه همـه 
می توانند به خدمات آنالین دسترسـی داشـته باشـند. 
رسـاندن  و  کـردن   deliver اینكـه سـرعت  نكتـه دوم   
اینكـه  بـه  بـا توجـه  آنهـا  کیفیـت  خدمـات و همچنیـن 
و  کـردن   track امـكان  کـه  دارنـد  وجـود  ابزارهایـی 
می دهنـد،  مـا  بـه  را  دقیـق  بررسـی  و  کـردن   Record

می شـود.  بیشـتر  خیلـی 
می توانیـم  مـا  آنهـا  واسـطه  بـه  کـه  ابزارهایـی  وجـود   
ابزارهـای  جملـه  از  باشـیم  داشـته  بهتـری  نظـارت 
مربـوط بـه مدیریـت پـروژه، ابزارهـای مربـوط بـه ضبـط 

دارنـد.  وجـود  کـه  ابزارهایـی  سـایر  و  مكالمـات 
کـه ایـن ابزارهـا  کـه مهـم هـم اسـت ایـن   نكتـه بعـدی 

کـردن دارنـد.  قابلیـت رجـوع 
کرونـا در جهان به وجود  که  کـرد: بـا شـرایطی  او تصریـح 
کسـب وکارهایی امكان بقا  گفـت،  آورده اسـت می تـوان 
کـه بتواننـد هـر چـه زودتـر خـود را بـا شـرایط وفـق  دارنـد 
ارائـه  و  بازاریابـی  و  تجـارت  نویـن  روش هـای  از  داده، 
کننـد؛ مـا هـم در ایـن حـوزه بـا تمـام  خدمـات اسـتفاده 
ظرفیـت در تالشـیم تـا بـه ایـن پوسـت اندازی در حـوزه 

کنیـم. کمـک  کسـب وکار 
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امیری محتشم/ تقریبا دبیرستانی بودم که پدرم به خاطر موفقیت در امتحانات ساعت نو و قشنگی را برایم  
کرده بود، تصور می کردم هرگز خراب نخواهد شد و از  کار می کرد و رضایت خاطرم را جلب  که با دقت  خرید 
که ورزش می کردم، ساعت از دستم بر زمین افتاد،  آسیب دیدگی هرگونه بحرانی ایمن خواهد بود، اما یک روز 
گاهی  گاهی دقایقی جلو می زد و  کرد، زمان دقیق ساعتم به هم خورده بود،  این حادثه مرا بسیار دلگیر 
کفم ربوده شده بود، حتما شما هم می دانید زنگ های تفریح چقدر برایمان مهم بود  عقب، زمان دقیق از 
که از دست سوال و پرسش های معلمان بگریزیم و نفس راحتی بکشیم، از این جهت همیشه چشم مان 
گفت این  که آن را به ساعت سازی بردم و ساعت ساز پس از معاینه  به ساعت پشت دستمان بود، بگذریم 
کنم دست از سر ساعتم بردارد، موفق  کردم او را قانع  ساعت را باید چند دقیقه جلو بکشی، هرچه سعی 
که ساعت ساز در نهایت خونسردی و  کردم  گرفته بود، مشاهده  که اندوه بی پایان مرا فرا  نشدم، در حالی 
گوار ساعت من افزود  که این موضوع بر وضع نا کشید. طبیعی بود  با وجود خواهش من، ساعتم را به جلو 
کردم اما دیگر ساعت من منظم  که به چند ساعت ساز دیگر مراجعه  و ساعتم هر روز جلو می زد و با وجودی 
کوتاه بود بر نیاز افراد به داشتن ساعت و نیاز جامعه  کنار بگذارم، این مقدمه ای  نشد و مجبور شدم آن را 
کافی و وافی برخوردار بوده و  که از تجربه  به داشتن تعمیرکاران خبره در زمینه تعمیر و سرویس انواع ساعت 
عاشق کارشان باشند، کمی وجدان و انصاف هم داشته باشند، تا کار را تمام و کمال تحویل مشتری بدهند.
که 48 سال به تعمیر انواع ساعت پرداخته  در این شماره با آقای محمدرضا حسینی آبرودی آشنا می شویم 

گفت وگو با ما همراه باشید. کاری باالیی برخوردار است، از شما دعوت می کنیم در این  و از تجربه و سابقه 
که از سن 20 سالگی در حجره برادر به  محمدرضا حسینی آبرودی متولد 1332 در آبرود تربت حیدریه است 
حرفه ساعت سازی مشغول شد، مدت سه سال از تجربیات برادر استفاده نمود و از آموزش های دلسوزانه 

کار ساعت سازی را در مشهد ادامه داد.  او برخوردار شد، سپس 
که در رشته الکترونیک مهارت و  در سال 1376 با همکاری دکتر حکیمی )استادیار دانشگاه شریف تهران 
تخصص خاصی داشت(، رئیس وقت اتحادیه صنف ساعت سازان آقای محّی الدین آموزش های الزم را در 

گواهینامه مهارت فنی دریافت نمود. کسب نموده و از اتحادیه صنف ساعت مشهد  ساعت سازی 
کردن آزمون های تئوری و عملی  از آن با تالش مستمر رئیس وقت اتحادیه صنف ساعت ضمن طی  پس 
کارت مدیریت و مربیگری از سازمان آموزش فنی وحرفه ای شد، او یکی از دو نفری است  موفق به دریافت 

کارت مربیگری است. که در استان خراسان رضوی دارای این 

تعمیر  و  کنون  تا  گذشته  از  ساعت ها  تحوالت  سیر 
آنها چگونه بوده، چه تفاوت هایی با هم دارند؟ 

که در واقع  کوکی یا مكانیكی بود  گذشته ساعت ها  در 
قطعات  و  حجم  نظر  از  بودند،  ساده ای  ساعت های 
که ده روز  ساعت تقریبا محدود بود، مثال یادم می آید 
مانده به ماه مبارک رمضان ما همیشه سرمان خیلی 
برای  روزه داری  ایام  در  مردم  چون  می شد،  شلوغ 
ساعت های  شرعی،  اوقات  دقیق  زمان  از  برخورداری 
رومیزی شان را برای سرویس یا تعمیر به ساعت سازی 
کار  که شب ها تا صبح  گاهی اتفاق می افتاد  می آوردند، 
کرده و  می کردیم تا بتوانیم ساعت ها را به موقع تعمیر 

به دست صاحبانش برسانیم. 
ساعت های رومیزی قباًل کوکی بودند و هر 24 ساعت یک 
بار باید کوک می شدند اما اینها هم مانند دیگر ساعت ها 
دیجیتال  و  عقربه ای  کوارتز  صورت  به  کارشان  شیوه 
کوک  که وقت را دقیق نشان داده، نیاز به  کرده،  تغییر 
می شود.  تغذیه  باتری  از  آن  انرژی  و  نداشته  کردن 
ساعت های مچی هم مكانیكی بودند، هر 24 ساعت 
باید  ساعت   24 اتمام  از  پس  می شدند،  کوک  یكبار 
دوباره  ساعت  پرشده،  فنر  تا  می شدند  کوک  مجدد 
گردش درآمده، نهایتًا شروع  خ ها به  گرفته، چر انرژی 
فنر  چون  و  دهد  نشان  افراد  به  را  زمان  و  کارکرده  به 
به ساعت می داد،  انرژی  تا 35 ساعت   30 نهایتا  آن، 
و  شده  باز  کامال  فنر  کوک،  شدن  فراموش  صورت  در 

ساعت می خوابید.

محمدرضا حسینی آبرودی می گوید:

تجربه 48 ساله ام را، رایگان در اختیار جوانان قرار می دهم

گفت وگو
گفت وگو با پیشکسوت صنفی در کار ساعت

در این شماره با آقای محمدرضا حسینی آبرودی آشنا 
که 48 سال به تعمیر انواع ساعت پرداخته و  می شویم 
کاری باالیی برخوردار است، از شما  از تجربه و سابقه 
گفت وگو با ما همراه باشید. دعوت می کنیم در این 
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محمدرضا حسینی آبرودی متولد 
1332 در آبرود تربت حیدریه است 
که از سن 20 سالگی به حرفه 
ساعت سازی مشغول شد

ساعت های  جای  آنالوگ  ساعت های  مدتی  از  پس 
که وقتی ساعت روی  گرفت، به این صورت  مكانیكی را 
در  که،  وزنه ای  دورانی  حرکت  با  می شد  بسته  دست 
گردش در آمده،  خ ها به  داخل ساعت قرار داشت، چر
کوک به صورت اتوماتیک انجام می شد، البته  کار فنر و 
این ساعت هم می بایست حداقل 6 تا 7 ساعت روی 

کار نیفتد.  دست بسته می شد تا از 
کوارتز،  ساعت های  از  مملو  بازار  حاضر  حال  در 
که مكانیزم  دیجیتال و ساعت های حافظه دار است 
باتری  توسط  ساعت ها  این  حرکت  و  تغذیه  نیروی 
ولت   ۱/5 باتری های  آنها  از  برخی  می شود،  انجام 
و  ماه است  تا 20  بین ۱5  آنها  که عمر مفید  می خورد 
گذشت این مدت باتری تعویض شود، این  بایدپس از 
کردن و یا حرکت دست نداشته  کوک  ساعت ها نیاز به 

کارشان بسیار دقیق است،  و 
کودرایو هستند،  ا نام ساعت های  به  برخی ساعت ها 
نور  با  که  می خورند  ساله  ده  باتری های  دیگر  برخی 
از  و  ندارند  تعویض  به  نیازی  و  می شوند  شارژ  آفتاب 

دقت فوق العاده باالیی برخوردارند، 
عالوه  که  دارند  حافظه  ساعت ها  از  دیگر  تعدادی 
کردن،  بیدار  برای  آالرم  و  روشنایی  المپ  ساعت،  بر 
کورنومتر برای مسابقات، تایمر معكوس برای آزمون ها 
را  دیگری  متعدد  کارهای  سایر  و  تقویم  تست ها،  و 

انجام می دهند.
و اما ساعت های دیواری هم به همین صورت در ابتدا 
کار  کردن  کوک  که با  کوکی بودند، پاندول و آویز داشت 
کوک فنرگاهی برای 24 ساعت، هفته ای و در  می کرد و 
می کرد.  کفایت  هم  ماه  یک  برای  شاید  آنها  از  برخی 
به  و  تغییرنموده  هم  آنها  کار  مكانیزم  حاضر  حال  در 
صورت  به  باتری  وسیله  به  که  شده اند  تبدیل  کوارتز 
و  مختلف  کارهای  با  دیجیتال  صورت  به  و  عقربه ای 
در  و...  روشنایی  المپ  آالرم،  متفاوت،  کارآیی های 

اختیار مردم قرار می گیرند.

کارتان  و  هستید  کار  مشغول  ساعت  چند  روزانه 
بیشتر تعمیر ساعت است یا خرید و فروش ساعت؟
کار اصلی  کار هستم.  روزانه بیش از ۹ ساعت مشغول 
کار را با عالقمندی  که این  من تعمیرات ساعت است، 

و دقت بسیار انجام می دهم. در حال حاضر با توجه 
شده،  گران  فوق العاده  دالیلی  به  ساعت ها  اینكه  به 
که ساعت های خود را تعمیر  گرایش دارند  مردم بیشتر 

کم و بیش فروش ساعت هم داریم.  کنند، اما 

کوچکی  و  ظرافت  به  توجه  با  ساعت  تعمیر  کار 
آیا  باشد،  سختی  خیلی  کار  باید  آن،  قطعات 
کسی می تواند به  تخصص آن چنانی الزم دارد یا هر 

کار تعمیر ساعت بپردازد؟
کار بسیار دقیق، حساس و پیچیده ای  کار ساعت سازی 
نظر  از  مناسب  فضایی  و  آرام  محیطی  نیازمند  است، 
می باشد،  ساعت  تعمیر  لوازم  و  امكانات  و  روشنایی 
ابتكار عمل،  و  باید عالقمندی، خالقیت  اینكه  ضمن 
کار شده تا به این ترتیب بتوان جوابگوی نیاز  چاشنی 
کار ساعت ها  مشتریان بود. با عنایت به اینكه مكانیزم 
تغییر نموده و ساعت های دیجیتالی و الكترونیک تقریبا 
گر کسی بخواهد  جای ساعت های مكانیكی را گرفته اند، ا
دوره های  باید  نماید،  شغل  این  انجام  به  مبادرت 
شود. کار  این  وارد  سپس  گذرانده،  را  الزم  آموزشی 

سختی کار تعمیر ساعت از چه نظر حائز اهمیت است؟ 
کار  اداره  از  داشتم  صنفی  سابقه  سال   27 که  زمانی 
جزء  را  ساعت سازی  شغل  تا  نمودم  درخواست 
از  پس  نمایند،  محسوب  زیان آور  و  سخت  مشاغل 
تشكیل جلسه و حضور اینجانب در جلسه مورد نظر، 
ساعت سازی  شغل  گرفتن  قرار  برای  را  زیادی  دالئل 
افراد  از  یكی  نمودم،  عنوان  سخت  مشاغل  رده  در 
قطعات  شما  که  وسیله ای  کرد  سوال  من  حاضراز 
ساعت را بر می دارید، آنها را مونتاژ نموده و یا ساعت 
گفتم:  را با آن باز می کنید، چقدر وزن دارد؟ در جواب 
اتم هم بسیار ریز و سبک است، ولی بسیار مخرب! و 
کردم برای صحت صحبت های اینجانب به  خواهش 
که  کنند  مغازه ام بیایند و از نزدیک موارد را مشاهده 

گرفت. خوشبختانه مورد موافقت قرار 
و  دقت  وضوح  به  من  مغازه،  در  آنها  حضور  از  پس 
با  یكسره  نشستن  ساعت سازی،  کار  در  حساسیت 
مخصوص،  ذره بین های  از  استفاده  و  خمیده  سر 
مخصوصا  ساعت،  در  رفته  کار  به  ریز  بسیار  قطعات 

با  حتی  آنها  قطعات  که  ظریفی  بسیار  ساعت های 
بین های  ذره  به  نیاز  و  نمی شود  دیده  هم  چشم 
ک  خطرنا محلول هایی  از  استفاده  دارد،  مخصوص 
که به ریه ها آسیب می زند و...  ک  و بد بو مثل آمونیا
شغل  که  کردند  قبول  باالخره  آنها  و  کردم  توصیف  را 
زیان آور  و  سخت  مشاغل  دسته  از  ساعت  تعمیرات 
بوده و اینجانب را به صورت انفرادی با 27 سال سابقه 

کردند. کار و 35 روز حقوق بازنشست 

که  کار رونق اقتصادی مطمئنی دارد  از نظر شما این 
کار وارد این شغل شده، به سمت  جوانان جویای 

آموزش رفته و سپس به این شغل بپردازند؟
هر  که  است  وسیله ای  ساعت  اینكه  دلیل  به  بله، 
که بتواند  فرد اجتماعی به آن نیاز داشته و برای این 
کارهای روزمره خود را در زمان و وقت مناسب شروع و 
به پایان برساند، نیاز به ساعت دارد، پرواز هواپیماها، 
جلسات  برگزاری  کشتی ها،  قطارها،  پیماها،  فضا 
گرو محاسبه زمان دقیق است،  مهم، همه و همه در 
کار به عالقه  کردم این  که قبال هم اشاره  اما همانطور 
همراه  خاصی  ظرافت  با  چون  و  دارد  نیاز  خالقیت  و 
کار  که جوانان پس از آموزش به این  است، می طلبد 
گذشته،  مبادرت ورزند. با توجه به اینكه سنی از من 
بدون  را  خود  ساله   48 تجربه  دارم،  زیادی  تمایل 
الصالحات  باقیات  برای  وجهی  هیچگونه  دریافت 
آقای  همكارم  و  من  لذا  دهم،  قرار  جوانان  اختیار  در 
کارت مربیگری داشته  که ایشان هم  محمد غفاریان 
کامال  برخوردارند،  الزم  تخصص های  و  تجربیات  از  و 
و  پذیرفته  را  عالقمند  جوانان  که  داریم  آمادگی 

کنیم.  آموزش های الزم را به آنها ارائه 

کردید؟ چند فرزند دارید؟  در چه سالی ازدواج 
کردم و حاصل ازدواجم 5 فرزند  در سال ۱353 ازدواج 
بود یک دختر و 4 پسر، دخترم پس از اتمام تحصیالت 
در  پسرم  دو  کرد،  ازدواج  لیسانس،  فوق  مقطع  در 
کار ساخت  از پسرانم به  کشور هستند، یكی  از  ج  خار
را  پدر  شغل  هم  کوچكتر  پسر  و  است  مشغول  ساز  و 

کار است.  دنبال می کند و با من در مغازه مشغول 
زندگی مشترک با همسرم پرخیر و برکت بود، او همواره 
بوده  همدلم  و  همراه  زندگی  بلندی های  و  پستی  در 
آوردم، مرهون تشویق ها  گر موفقیت هایی بدست  ا و 
زحمات  که  هستم  متوجه  هستم،  صبوریش  و 
در  که  بود  او  و هم  زندگی متحمل شد  در  را  بسیاری 
کنون نیز تمام  تربیت فرزندانم نقش بسزایی داشت، ا
کار  کنار  وقت من، در بیرون از منزل می گذرد، زیرا در 
همسرم  هستم،  مشغول  هم  کشاورزی  به  ساعت 
بوده  دار  عهده  را  خانه  مدیریت  متانت  و  صبوری  با 
آرامش و آسایش را در منزل برای من و فرزندانم فراهم 
تمام  خاطر  به  او  از  جا  همین  در  دارد  جا  می نماید، 

زحماتش تشكر و قدردانی نمایم.

ساعت سازی  کار  از  خاطره ای  امکان  صورت  در 
که به خاطر آوردن آن شما را به وجد  بیان بفرمائید 
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آورد و برای مخاطبان ما جذاب باشد؟
از  ساعت سازی  کار  کردم  عرض  قبال  که  همانطور 
که به عالقه و دقت زیادی  کارهای بسیار ظریفی است 
کار  کاری،  از 48 سال سابقه  نیاز دارد، من هنوز بعد 
مایلم  و  می دهم  انجام  عالقمندی  با  را  ساعت سازی 
دارد،  فنی  عیب های  که  را  دقت  با  ظریف  کارهای 
عیب  تا  می کنم  مطالعه  ساعت ها  گاهی  دهم،  انجام 

ساعت را پیدا و رفع نمایم.
دو  کوارتز  نوع  از  که  را  ساعتی  روزی  دارم  خاطر  به 
این  آوردند،  من  نزد  تعمیر  برای  بود،  آنادیجی  زمانه 
اما  کردم و اشكال آن برطرف شد،  را سرویس  ساعت 
چرخش  با  بود،  کلید  دو  شامل  که  آن  دوزمانه  تایمر 
ساعت  دیگری،  چرخش  با  و  عقربه ای  ساعت  یكی، 
دوم  کلید  ساعت  این  در  می شد،  تنظیم  کامپیوتری 

کار افتاده بود. از 
تا  بودم  مشغول  مغازه  در  ساعت  سه  تا  دو  حدود 
کنم، اما موفق نشدم  بتوانم این اشكال را پیدا و رفع 
و پس از تعطیلی مغازه در همه زمان ها چه موقع غذا 
خوردن، استراحت، خواب و بیداری ذهنم درگیر بود 

کجاست؟  کار این ساعت  که اشكال 
که  در همین فاصله به خواب رفتم، در خواب دیدم 
کردم،  و سرویس  انجام دادم  را  کارهای ساعت  تمام 
که باید به بدنه شاسی  را  آیا اتصال مثبت ساعت  اما 
کرده و  کار  وصل شود و اتصال برقرار شود، تا شروع به 
کردم؟  کامپیوتری انجام شود، را چک  تنظیم ساعت 

که بیدار شدم به سرعت خود را به مغازه رساندم  صبح 
که باید از بدنه به شاسی  و دقیقا آن اتصال مثبتی را 

کردم، دیدم پایه لقی دارد، با یک  متصل شود، چک 
برطرف  را  ساعت  اشكال  کردن  لحیم  و  دادن  جوش 
کردم و با خوشحالی ساعت را به صاحبش تحویل دادم. 
تنها  نه  می رسانم،  اتمام  به  این گونه  را  کاری  وقتی 
خوشایند  احساسی  بلكه  درمی رود،  تنم  از  خستگی 
انجام  در  باالخره  که  می نوردد  در  را  وجودم  سراپای 
که  کار هم سربلند بیرون آمدم و رضایت مشتری،  این 

رضایت خداوند را به دنبال دارد، بدست آوردم.
که ما از مشتری می گیریم،  کار اجرتی دارد  گرچه این  ا
که  ولی آنچه برای من حائز اهمیت است، این است 
کردن  من قبل از اینكه اجرتی از مشتری بگیرم، با باز 
ساعت، عیب یابی و تعمیر آن شادابی و نشاط می یابم 

کار واقعا خستگی مرا برطرف می کند. و این 

کیفی چه پیشنهادی برای ارتقاء سطح 
کار همکارانتان دارید؟

مدیره  هیئت  تالش  با   78 تا   76 سال های  طی 
همكاران  مهارت  سطح  ارتقاء  برای  اتحادیه، 
کالس های آموزشی تشكیل شد، بعد از طی دوره های 
سازمان  همكاری  و  هماهنگی  با  آموزشی  متعدد 
که  افرادی  از  آموزش فنی وحرفه ای در محل سازمان 
کتبی  آموزش های الزم را دیده بودند، آزمون عملی و 
دریافت  به  موفق  آنها  از  نفر   70 حدود  و  آمد  بعمل 

کارت مهارت فنی شدند. 
مدیره  هیئت  اعضاء  متاسفانه  سال ها  آن  از  بعد 
آموزش  کار  ادامه  به  عالقه ای  چندان  صنف  جدید 
کار آموزش اعضاء اتحادیه  نداشتند، به همین جهت 

که  گذشته  سال  از  مجددا  اما  شد،  گذاشته  کنار 
تمایل  کرد،  تغییر  ساعت سازان  صنف  مدیره  هیئت 
با  متعددی  جلسات  گرفت،  قوت  اعضاء  آموزش  به 

سازمان آموزش فنی وحرفه ای برگزار شد.
مجدد  راه اندازی  جهت  در  فراوانی  تالش های 
امید  که  اقدام می باشد  آموزشی در دست  کالس های 
از  راستا  همین  در  برسد،  مقصود  سرانجام  به  است 
اتاق اصناف و سازمان آموزش فنی وحرفه ای خواستارم 
بتوانیم  تا  نموده  همكاری  ما  با  مهم  امر  این  در  که 
که نیاز به آموزش  کالس های آموزشی را برای همكارانی 
کنیم و تجربیات خود را در اختیار آنها  دارند، راه اندازی 

قرار دهیم. 

سخن پایانی؛
زمان  تعیین  برای  انسان ها  دور  خیلی  زمان های  در 
همچون  گونی  گونا ساعت های  از  شرعی  اوقات  و 
آن  نمونه  )که  آفتابی  ساعت های  شنی،  ساعت های 
مطهر  حرم  سقاخانه  کنار  جمهوری  صحن  در  هنوز 
رضوی به چشم می خورد( استفاده می کردند، امروزه 
کوارتز،  دیجیتال،  آنالوگ،  مكانیكی،  ساعت های 
ساعت های حافظه دار و آنادیجی به بازارآمده است، 
لذا برای رسیدن به یک جامعه پویا برای هریک از ما 
کثر استفاده را نموده،  الزم است تا از حداقل زمان حدا
به این امر مهم اهتمام ورزیده و به یاد داشته باشیم 
از  و  برنمی گردند  عقب  به  هرگز  ساعت  عقربه های  که 
شدن  فراهم  که:  است  )ع(  امیرالمؤمنین  فرمایشات 

وقت را غنیمت شمار!

گفت وگو
گفت وگو با پیشکسوت صنفی در کار ساعت

کارهای ساعت را انجام دادم و سرویس  که تمام  در خواب دیدم 
که باید به بدنه شاسی وصل  کردم، اما آیا اتصال مثبت ساعت را 
کرده و تنظیم ساعت  کار  شود و اتصال برقرار شود، تا شروع به 
که بیدار شدم... کردم؟ صبح  کامپیوتری انجام شود، را چک 

که ما  کار اجرتی دارد  گرچه این  ا
از مشتری می گیریم، ولی آنچه 
برای من حائز اهمیت است، این 
که من قبل از اینکه اجرتی از  است 
کردن ساعت،  مشتری بگیرم، با باز 
عیب یابی و تعمیر آن شادابی و 
کار واقعا  نشاط می یابم و این 
خستگی مرا برطرف می کند
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کتورهای مهم در راستای   خ و قیمت گذاری فا | نر امیری محتشم 
ارزیابی و سنجش هر  کاالهاست،  ارزش بخشی به محصوالت و 
باره  در  امر  این  می گیرد،  صورت  آن  ارزش  با  افراد  ذهن  در  چیزی 
محصوالت و خدمات صادق است، قیمت محصوالت و خدمات، 
ارزش آن محصول را تعیین می کند و این ارزش در انتخاب افراد برای 
کاال و خدمات  خ و قیمت  خریدن یا نخریدن تأثیر بسزایی دارد، نر
کسب وکارها دارد. قیمت گذاری می تواند  تأثیر بسیار زیادی در سود 
هر  در  شود،  اقتصادی  فعالیت  یک  نابودی  یا  موفقیت  باعث 
عامل  شغلی شان  و  شخصی  مهارت های  و  کارآفرینان  کسب وکار، 

کسب وکار می باشد. اصلی و محرک واقعی موفقیت آن 

کتـــور مهـــم در تعییـــن قیمـــت عبـــارت اســـت از:  ســـه فا
 اولین مهارت، اختراع و ابتکار

کاال و خدمات است، قدرت خلق  ایجاد ارزش و تولید 
عواملی  از مهم ترین  کسب وکار  ایده  به وجودآوردن  و 

کارآفرینان را می سازد.  که چهره مثبت  است 
 دومین مهارت: فروش 

است،  خدمات  یا  محصوالت  فروش  مهارت  دومین 
روش های  بهبود  با  کارآفرینان  و  اقتصادی  فعاالن 
فروش در جهت افزایش سود خریداران و فروشندگان 
تالش می کنند، دو مهارت اولیه یعنی خلق ایده و فروش 
کارآفرینان مدیریت شود.  کار توسط  آن باید از ابتدای 
ایده، حضور داشته و  کنار مبتكر و خالق  بازاریاب در 
گمان بسیاری  برای فروش محصول تالش می کند. به 
درصورتی که  است  مرحله  آخرین  کاال  بازاریابی  در 
کسب وکاری بخواهد  گر  ا رایج غلط است و  این تصور 
متحمل  بی شک  کند  تصور  پایانی  مرحله  را  بازاریابی 

ضرر و زیان خواهد شد. 
 سومین مهارت: قیمت گذاری 

خ  نر از  می توان  که  تعریفی  بدیهی ترین  و  کوتاه ترین 
مشتری  که  است  پولی  مقدار  داد،  ارائه  قیمت  و 
دیگر  عبارت  به  یا  می پردازد،  محصول  خرید  برای 
خدمات  یا  محصول  از  مشتری  درک  برای  وسیله ای 
و  خ  نر مصرف کنندگان  کثر  ا برای  می شود،  قلمداد 

در  آن هاست.  انتخاب  اصلی  تعیین کننده  قیمت 
در  مشتریان  تصمیم  برای  عامل  تنها  قیمت  گذشته 
امروزه عوامل  اما  بوده است.  یا نخریدن  باره خریدن 
دخیل  خرید  برای  مشتری  تصمیم  در  هم  دیگری 
کاال و خدمات  خ  نر و  می باشد، ولی هنوز هم قیمت 

مهم ترین عامل است. 
عوامل  سایر  به  نسبت  قیمت  ویژگی های  از  یكی 
آن  می توان  و  است  آن  انعطاف پذیری  قابلیت  تولید 
ویژگی های  از  بسیاری  برخالف  شرایط  به  بسته  را 
اقتصادی  فعال  داد.  تغییر  سرعت  به  خدمات،  و  کاال 
هوشمند قیمت گذاری را به عنوان یک ابزار استراتژیک 
برای متمایز کردن خود با رقبا در نظر می گیرد، در هنگام 
نرخ گذاری و تعیین قیمت بایستی به نكات زیر توجه کرد: 

 ماهیت محصول یا خدمت 
 توجه به هزینه های اولیه تولید محصول یا خدمت 

 قیمت گذاری محصوالت و خدمات مشابه آن در بازار 
یا  محصول  آن  از  که  مشتریانی  داشتن  نظر  در   

خدمت استفاده می کنند. 
اقتصادی-  بحران های  مانند  خارجی  عوامل  سایر   

سیاست های دولت و مسائل حقوقی 

خ گذاری دستوری،  با توجه به مطالب فوق قیمت و نر

در  مؤثر  عوامل  سایر  زیرا  نیست  موفق  هیچ گاه 
بند  به  توجه  با  و صرفا  لحاظ نشده است  خ گذاری  نر
کنترل  )5( مسایل اقتصادی مدنظر آن هم به جهت 
توسط  قیمت ها  افزایش  از  جلوگیری  و  تورم  مهار  و 

دولت ها صورت می پذیرد. 
در  بازار  تنظیم  جهت  در  قیمت گذاری  سیاست های 
کوتاه  مدتی  برای  هم  آن  حوزه ها  از  اندکی  محدوده 
قیمت گذاری ها  این گونه  ماحصل  است.  اعمال  قابل 
خ گذاری ها  نر این گونه  است.  رانت  و  فساد  متأسفانه 
مؤثر  عوامل  گرفتن  نظر  در  عدم  به  عنایت  با  معموال 
تولید کنندگان  زیان  و  ضرر  معموال  قیمت گذاری  در 
سود  و  داشته  همراه  به  را  خدمات  دهندگان  ارائه  و 

سرشارنصیب دالالن بازار شده است. 
قیمت  تعیین  و  نرخ گذاری  از  منظور  گر  ا تقدیر  هر  به 
کاال و خدمات باشد با روش های دخالت  تعیین ارزش 
گر به منظور مهار  نهادها و دستگاه ها محقق نمی شود و ا
به  توجه  با  باشد  افزایش قیمت ها  از  و جلوگیری  تورم 
کاالها و خدمات اوال تعیین نرخ بسیار  گستردگی انواع 
مشكل و ثانیا نظارت بر تمامی آنها در تمام واحدهای 
صنفی انجام شدنی نبوده و ثالثًا با توجه به فرآیندهای 
زمانبر شده  نرخ گذاری و دستگاه های مسئول در آن، 
که نرخ تصویب می شود دیگر قابلیت اجرایی  و زمانی 

نداشته و اجرا نمی شود.
امید است در نرخ گذاری متولیان امر اعم از محصوالت 
به  توجه  با  مسئول  نهادهای  تمامی  و  خدمات  و 
سرعت،  قیمت ها  تعیین  در  فوق الذکر،  توضیحات 
دقت، رقابت پذیری در بازار و روزآمد بودن قیمت ها را 

مدنظر داشته باشند. 
اقتصاد  دستورالعمل   23 بند  که  است  ذکر  شایان 
و  قیمت گذاری  توزیع،  نظام  خصوص  در  مقاومتی 

روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار می باشد.

ایران  از مقاالت  برگرفته  تعیین قیمت  نحوه  توضیح: 
مدیر بوده است.

دبیر و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد خبر داد: 

نگاهی برچالش های جدی نرخ گذاری کاال و خدمات

نرخ بازار
نرخگذاری کاال و خدمات صنفی

قیمت گذاری می تواند باعث موفقیت یا نابودی یک 
کارآفرینان  کسب وکار،  فعالیت اقتصادی شود، در هر 
و مهارت های شخصی و شغلی شان عامل اصلی و 
کسب وکار می باشد محرک واقعی موفقیت آن 
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کنونی خراسان رضوی   علیرضا رزم حسینی استاندار 
موفق  طرحی  کرمان،  استانداری  تصدی  زمان  در 
کرد  اجرا  کرمان  استان  »قلعه گنج«  در  را  توسعه  از 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  تشویق  و  توجه  مورد  که 
قلعه گنج  موفق  تجربه  از  الگوگیری  با  وی  گرفت.  قرار 
به  را  فرهنگی«   - اقتصادی  توسعه  مثلث  ح  »طر
برای  تالش  چارچوب  در  خود  عملیاتی  برنامه  عنوان 
تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعالم و در 
همین راستا با تقسیم استان به ۱2 منطقه بر مبنای 
کرده  شمار حوزه های انتخاباتی اجرای آن را پیگیری 
الگوی   ۱3۹7 سال  زمستان  از  است  گفتنی  است. 
که مدلی مبتنی بر  مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی 
اقتصاد مقاومتی- مشارکتی در سایه ارکان حكومت با 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی برای عبور 
خراسان  در  است  شده  برنامه ریزی  تحریم  شرایط  از 
هدف  با  الگو  این  است.  پیگیری  حال  در  رضوی 
نقدینگی  منابع داخلی، هدایت  و  مدیریت سپرده ها 
جامعه  توانمندسازی  ثروت،  خلق  تولید،  سمت  به 
درآمدی  سرانه های  افزایش  شهری،  و  روستایی 
سلیقه ای،  برخوردهای  و  رفتارها  کاهش  مردم، 
بخش  مشارکت  کارآفرینی،  و  کار  فرهنگ  ارتقای 

و  سازی ها  تصمیم  و  تصمیم گیری ها  در  خصوصی 
همه  کار  دستور  در  اجتماعی  مسئولیت های  احیای 
ح  طر این  دارد.  قرار  استان  اقتصادی  مسئوالن 
اجتماعی  وفاق  و  همگرایی  ایجاد  رویكرد  با  ابتكاری 
توان  به  اتكا  و  اداری  بوروکراسی  کاهش  سیاسی،  و 
شده  ایجاد  رضوی  خراسان  در  خصوصی  بخش 
مدیران  جمعه،  ائمه  از  اعم  نظام  ارکان  تمامی  و 
قضایی،  دستگاه   مسئوالن  اجرایی،  دستگاه های 
نمایندگان مجلس، فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
کار  که مسئولین نظام پای  کار آورده است. حال  را پای 
آمده و بطور جدی آمادگی خودشان را جهت حمایت 
ح اعالم نموده اند، و با علم به  صد درصدی از این طر
که منابع درآمدی دولت در این شرایط سخت  اینكه 
و  است  و محدود  متفاوت  کشورها  با سایر  اقتصادی 
باید  دولت  و  مسئولین  تكیه  تولید،  جهش  سال  در 
کشور  و  استان  اقتصادی  رونق  قطعا  و  باشد  مردم  بر 
محقق  داخلی  بازارهای  در  حضور  و  درون  به  نگاه  با 
خواهد شد و تالش بر این است تا مردم در این مسیر 
و  همراهی  خودشان  خدمتگزاران  و  مسئولین  با 
ح، در نهایت  کنند تا سود و منفعت این طر همكاری 

برای خود مردم باشد.

عنوان  به  مشهد  اصناف  اتاق  راستا  درهمین 
در  که  گردید  تعیین  رضویه  بخش  اقتصادی  معین 
ماهنامه های قبلی اتاق، بطور مفصل به آن پرداخته 
این  از  ماه  چندین  گذشت  با  کنون  ا است.  شده 
در  متعدد  جلسات  برگزاری  با  اصناف  اتاق  گذاری،  وا
جمله  از  اشتغال آفرینی  جهت  مختلف  زمینه های 
کفش  و  خیاطی  کارگاه های  تولید  گلخانه،  احداث 
سخت  مسیر  این  در  را  موثری  گام های  امثالهم  و 
به  که  ح ها  طر این  از  یكی  است.  گذاشته  سر  پشت 
ح  گرفته است طر قرار  بهره برداری  ثمر رسیده و مورد 
گلخانه توسط یكی از روستاییان فعال اره به  احداث 
خیار  محصول  با  ح،  طر سرمایه گذار  و  مجری  عنوان 
حضور  با  که  می باشد  رضویه  اره-بخش  روستای  در 
استانداری،  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  کل  مدیر 

نگاهی بر اقدامات اشتغال آفرینی اتاق اصناف مشهد در بخش رضویه 

طرح احداث گلخانه در رضویه

یکی از بومیان روستای اره آب مال: 

احداث گلخانه در بخش رضویه صرفه اقتصادی دارد
کبـــر فیضـــی پـــور یكـــی از بومیـــان روســـتای اره آب مـــال  امیـــری محتشـــم | علی ا
گلخانـــه در  ـــا داشـــتن زمیـــن مناســـب و آب مـــورد نیـــاز اقـــدام بـــه ایجـــاد  کـــه ب اســـت 

ایـــن روســـتا نمـــوده اســـت.
ــن  گفـــت: مـ ــه  گلخانـ ــاد  ــی ایجـ ــات اجرایـ ــود در اقدامـ ــزه خـ ــوص انگیـ وی در خصـ
کار مشـــغول بـــودم، دیـــدم  کودکـــی بـــه ایـــن  بچـــه دشـــت و زراعـــت هســـتم و از 
ــرای  هـــم آب هســـت، هـــم زمیـــن، بـــه همیـــن جهـــت در راســـتای اشـــتغال زایی بـ
کارهـــای  و  گرفتـــم  گلخانـــه  احـــداث  بـــه  بیكارروســـتا تصمیـــم  افـــراد  و  جوانـــان 

اولیـــه را انجـــام دادم. 
گلخانـــه را بـــه  فیضـــی پـــور در ادامـــه افـــزود: در ابتـــدا تصمیـــم داشـــتم محصـــوالت 
ــرف  ــه از طـ کـ ــی  ــا راهنماییهایـ ــا بـ ــرم، امـ ــال ببـ ــاء و نهـ ــد نشـ ــوی تولیـ ــمت و سـ سـ
ــوالت  ــت محصـ کاشـ ــه  ــم بـ ــد، تصمیـ ــن شـ ــه مـ ــاق بـ ــاورین اتـ ــاف و مشـ ــاق اصنـ اتـ
کـــه الحمـــدهلل ســـود خوبـــی داشـــت. گوجـــه فرنگـــی نمـــودم  گلخانـــه مثـــل خیـــار و 
ــه  کـ ــم  ــت می کنیـ ــار برداشـ ــو خیـ کیلـ ــدود ۱00  ــه حـ ــر روزانـ ــال حاضـ ــت: در حـ گفـ او 
عـــالوه بـــر تامیـــن خیـــار دو روســـتا، مـــازاد آن را بـــرای فـــروش بـــه مشـــهد می بریـــم.
ــه  ــرد و ادامـ کـ ــالن را بیـــش از 40 میلیـــون اعـــالم  ــر سـ ــاد هـ ــه ایجـ ــور هزینـ فیضـــی پـ
گلخانـــه بـــه بهره بـــرداری رســـیده و دو ســـالن دیگـــر را در  داد: هنـــوز یـــک ســـالن 

کارهـــای زیربنایـــی آن انجـــام شـــده اســـت. کـــه  دســـت اقـــدام داریـــم 
وی ضمـــن ابـــراز رضایـــت از ســـرمایه گذاری در ایـــن بخـــش اظهـــار داشـــت: پـــس از 
کـــه برداشـــت روزانـــه بیـــش از ۱00  گذشـــت 45 روز ســـالن اول بـــه بهره بـــرداری رســـید 

ـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت.  ـــو محصـــول، برگشـــت ســـرمایه و ســـود مـــورد نظـــر را ب کیل
فیضـــی یـــادآور شـــد: امـــا دو ســـالن دیگـــر هنـــوز در دســـت اقـــدام اســـت و بـــرای 
امـــر  متولیـــان  از  لـــذا  دارد،  مالـــی  منابـــع  بـــه  نیـــاز  بهره بـــرداری  و  راه انـــدازی 
ایجـــاد  بـــر  عـــالوه  تـــا  دارم  را  قیمـــت  ارزان  تســـهیالت  تخصیـــص  درخواســـت 
گام مؤثـــری برداشـــته شـــود.  اشـــتغال، در تهیـــه محصـــوالت مـــورد نیـــاز جامعـــه 
گفـــت:  گلخانه هـــا  ـــدازی و نگهـــداری  ـــع راه ان او در خصـــوص دیگـــر مشـــكالت و موان
گاز نـــدارد، لـــذا مـــا بـــرای تهیـــه ســـوخت مـــورد نیـــاز در زمســـتان  روســـتای مـــا 
کـــه در ایـــن  گلخانه هـــا دچـــار مشـــكل هســـتیم و از مســـئولین می خواهیـــم  بـــرای 
خصـــوص تدابیـــر الزم را اندیشـــیده و در تهیـــه ســـوخت مـــورد نیـــاز مـــا را یـــاری دهنـــد. 
گلخانه هـــای  احـــداث  پیش بینـــی  خصـــوص  در  ســـوالی  بـــه  پاســـخ  در  فیضـــی 
ــی و  ــوان مالـ ــزات الزم، تـ ــع و تجهیـ ــتن منابـ ــه داشـ ــاز بـ کار نیـ ــن  ــزود: ایـ ــتر افـ بیشـ
کمـــک نماینـــد، در  گـــر متولیـــان امـــر در ایـــن خصـــوص  کـــه ا نیـــروی انســـانی دارد 

کـــرد.  گلخانه هـــای بیشـــتری را احـــداث خواهیـــم  آینـــده 

او در خصوص دیگر مشکالت و موانع راه اندازی و نگهداری 
گاز ندارد، لذا ما برای تهیه سوخت  گفت: روستای ما  گلخانه ها 

گلخانه ها دچار مشکل هستیم  مورد نیاز در زمستان برای 
که در این خصوص تدابیر الزم را  و از مسئولین می خواهیم 

اندیشیده و در تهیه سوخت مورد نیاز ما را یاری دهند

معین اقتصادی
اتاق اصناف مشهد معین اقتصادی بخش رضویه
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کمیته امداد امام و سایر  ریاست اتاق اصناف، نماینده 
صورت  اهالی  از  جمعی  همراه  به  اجرایی  مسئولین 
بسیار  آب  مصرف  چون  دالیلی  به  گلخانه  پذیرفت. 
کم، برداشت محصول به صورت چهار فصل، در امان 
گرمای بیش از  ماندن محصوالت از باد، تگرگ، سرما و 
حد، مدیریت راحت میزان مصرف آب، سوخت و برق، 
کنترل  محصوالت،  سرقت  مورد  در  استرس  نداشتن 
کاشت  مكان  آلودگی ها،  و  بیماری ها  آفات،  راحت 
محصول در مناطق بد آب و هوا، افزایش میزان تولید 
کشاورزی  زمین  به  نسبت  سطح،  واحد  در  محصول 
مذکور  روستای  در  شده  افتتاح  گلخانه  دارد.  مزیت 
بوده  تونلی  به صورت  و  مترمربع   400 حدود  متراژ  به 
می کند.  ایجاد  اشتغال  نفر  دو  برای  مستقیم  بطور  و 
دمایی  و  لیتر   2000 روزانه  میانگین  بطور  آب  مصرف 

تا  بین 50  و رطوبت  گراد  تا 25 درجه سانتی  بین ۱8 
گلخانه، در  65 درجه را باید تامین نماید. در این نوع 
سال بطور نرمال و میانگین سه دوره می توان برداشت 
محصول  تن   ۱2 تا   7 بین  دوره  هر  انتهای  در  و  کرد 
برداشت می شود. مدت بازگشت سرمایه تقریبا 8 ماه 
پس از احداث می باشد. البته دوره برداشت و میزان 
آن و همچنین بازگشت سرمایه و سایر موارد دخیل، 
کمی با  که ممكن است  تابع عوامل مختلفی می باشد 

کند. این اعداد و رقم تفاوت پیدا 
در این راستا اتاق اصناف مشهد با انجام آزمایش های 
ک آبروان و روستاهای تابعه  متعدد در بخش آب و خا
آن و همچنین مشاوره و تسهیل گری از ابتدای احداث 
کارشناسی  تا موقع برداشت و برگزاری جلسات متعدد 
نقش  مهم  این  شدن  اجرایی  زمینه  در  تخصصی،  و 

سرمایه گذار  و  مجری  است.  نموده  ایفا  را  پررنگی 
کاشت خیار احداث  با ظرفیت  را  گلخانه  مذکور، این 
با  و  کرد  برداشت  را  اولین محصول خود  ماه  تیر  در  و 
جهت  الزم  مقدمات  انجام  حال  در  اتاق،  حمایت 
مجاورت  و  زمین  همان  در  دیگر  گلخانه  دو  احداث 
آفرینی ها  اشتغال  این گونه  می باشد.  قبلی  گلخانه 
که با همت و پشتكار و تالش  نشان دهنده آن است 
فراوان، می توان، حتی در این شرایط سخت اقتصادی 
کار و اشتغال نموده و نمونه بارزی برای سایر  نیز تولید 
که  حال  و  کنند  الگوبرداری  بتوانند  که  روستاییان 
حمایت های  که  است  شده  محیا  بگونه ای  شرایط 
مشهود  ح ها  طر این گونه  از  ربط  ذی  دستگاه های 
هر  و  کرده  را  استفاده  کثر  حدا فرصت  این  از  است، 
چه سریع تر جهت اشتغال آفرینی اعالم آمادگی بكنند

گلخانه 40 تا 50 میلیون تومان سرمایه الزم است برای ایجاد هر 

اشتغال زایی در بخش معین رضویه با احداث گلخانه 
ـــه  گلخان ـــداث  ح اح ـــر ـــتیبان ط ـــاور و پش ـــان مش ـــد خدادادی ـــم | محم ـــری محتش امی
از طـــرف اتـــاق اصنـــاف در بخـــش رضویـــه اســـت او در خصـــوص اطالعـــات فنـــی و 
ــی  ــه زمینـ ــاز بـ ــل نیـ ــه حداقـ گلخانـ ــداث  ــد: احـ ــه می گویـ گلخانـ ــداث  ــی احـ تخصصـ
تـــا 50 میلیـــون  کـــه هزینـــه احـــداث آن بیـــن 40  بـــه متـــراژ 400 متـــر مربـــع دارد 
کاشـــت شـــود، برداشـــت محصـــول نیـــز بســـتگی  تومـــان اســـت تـــا ایـــن فضـــا آمـــاده 

کشـــت دارد. بـــه نـــوع 
خدادادیـــان در ادامـــه افـــزود: بـــرای مثـــال در ۱400 متـــر زمیـــن ۱300 بـــذر خیـــار 
ــن  ــد، ضمـ ــرداری می رسـ ــه بهره بـ ــول بـ ــس از 50 روز محصـ ــه پـ کـ ــود  ــته می شـ کاشـ
خیـــار  تـــن   ۱2 تـــا   7 بیـــن  زمیـــن،  متـــر   400 در  خیـــار  کاشـــت  صـــورت  در  اینكـــه 

برداشـــت خواهـــد شـــد.
او افـــزود: محصـــول خیـــار بـــه مـــدت چهـــار مـــاه قابـــل برداشـــت خواهـــد بـــود و پـــس 
ک محصـــوالت  کشـــت دوبـــاره انجـــام شـــده و یـــا بســـته بـــه نـــوع خـــا از آن بایـــد 
ــا محصـــوالت  گوجـــه، ســـبزیجات و یـ دیگـــری همچـــون فلفـــل دلمـــه، بادمجـــان، 

کاشـــته شـــود. کـــه از درآمـــد مطلوبـــی برخـــوردار اســـت،  غیـــر فصلـــی 
مســـتقیم،  اشـــتغال زایی  تولیـــد،  تنـــاژ  افزایـــش  گفـــت:  خدادادیـــان  محمـــد 
تحـــت  محیـــط  ســـرمای  و  گرمـــا  کنتـــزل  دهـــم،  یـــک  بـــه  آب  مصـــرف  کاهـــش 
ــاالنه روکـــش  ــاز تعویـــض سـ گازوئیلـــی، عـــدم نیـ ــا  گازی و یـ ــا مشـــعل های  کشـــت بـ
کاشـــت  گلخانـــه ای نســـبت بـــه  کاشـــت  پالســـتیكی یـــو وی دار، از جملـــه مزایـــای 

ســـنتی اســـت. 

گلخانـــه بـــه صـــورت مســـتقیم بـــوده و حداقـــل  وی یـــادآور شـــد: اشـــتغال زایی در 
ـــرای  ـــه ب گلخان ـــه همیشـــه در  ک کار مشـــغول می شـــوند  ـــه  ـــم ب ـــه صـــورت دائ دو نفـــر ب

کار بـــوده و هیـــچ وقـــت بیـــكار نمی شـــوند. آنهـــا 
کاشـــت،  کـــرد: اتـــاق اصنـــاف مشـــهد ضمـــن ارائـــه مشـــاوره در  کیـــد  خدادادیـــان تأ
کالس هـــای آموزشـــی، مشـــاوره و راهنمایـــی بـــرای  داشـــت و برداشـــت بـــا برگـــزاری 
امـــور  انجـــام  تســـهیل در  بـــرای  پیگیریهـــا و هماهنگیهـــای الزم  و  روســـتا  افـــراد 
کشـــاورزی و دیگـــر  روســـتائیان و نیـــز برقـــراری تعامـــالت الزم بـــا ســـازمان جهـــاد 
ــزایی  ــر بسـ ــا تأثیـ گلخانه هـ ــاد انگیـــزه در برپایـــی  ــر ایجـ ــازمان های ذیربـــط در امـ سـ

داشـــته اســـت. 
کنان  کل ســـرمایه بـــه ســـرمایه گذار اظهـــار داشـــت: ســـا وی بـــا اشـــاره بـــه برگشـــت 
گلخانـــه اســـتقبال زیـــادی نمـــوده  ح احـــداث  روســـتاهای بخـــش رضویـــه از طـــر
دریافـــت  متقاضـــی  مواجه انـــد،  مشـــكل  بـــا  نقدینگـــی  خصـــوص  در  چـــون  و 

می باشـــند،  گلخانـــه  راه انـــدازی  بـــرای  مالـــی  تســـهیالت 
گلخانـــه اشـــتغال زایی مســـتقیم ایجـــاد  کـــه  گفـــت: ازآنجایـــی  محمـــد خداددیـــان 
گلخانـــه، واحدهـــای صنفـــی فـــروش ســـم،  نمـــوده، عـــالوه بـــر اشـــتغال افـــراد در 
کـــود، باربـــری و... نیزدرایـــن روســـتاها مشـــغول فعالیـــت شـــده اند، لـــذا بـــا ایـــن 
تفاســـیر نیـــاز اســـت تـــا ارگانهـــای متولـــی نســـبت بـــه ارائـــه تســـهیالت ارزان قیمـــت 
کاســـته  بـــه افـــراد متقاضـــی اقـــدام نمـــوده تـــا از مهاجـــرت جوانـــان بـــه شـــهرها 

شـــده و رونـــق اقتصـــادی بـــه ایـــن روســـتاها بازگـــردد.
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میترا عبداللهی / اتاق اصناف مشهد به عنوان یکی از معین های اقتصادی این شهرستان در قالب الگوی 
گلخانه های تونلی زمینه ساز  مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی با راه اندازی شهرک های صنفی - صنعتی و 
اقتصادی  الگوی مثلث توسعه  این شهرستان خواهد شد.  و 500 شغل در روستاهای  از هفت هزار  بیش 
کمک  ح ابتکاری آقای رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی برای توانمندسازی روستاها با  - فرهنگی طر
تشکل های بخش خصوصی، نهادهای عمومی و برخی سازمان های دولتی به عنوان معین های اقتصادی 
که اجرای آن از زمستان سال 1397 در خراسان رضوی آغاز شد و توفیقات زیادی را برای این استان  است 
که 393 روستا دارد و 1.5 میلیون نفر از  به همراه داشته است. شهرستان سه و نیم میلیون نفری مشهد 
گزینه های اصلی الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی  جمعیت آن در حاشیه شهر زندگی می کنند یکی از 

برای توانمندسازی روستاییان به ویژه حاشیه نشیان است.

معین های  فعالیت  درباره  نیز  مشهد  فرماندار 
اقتصادی  معین   3۱ گفت:  شهرستان  این  اقتصادی 
در چارچوب الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی 
 ۱۹ تعداد  این  از  که  دارد  وجود  مشهد  شهرستان  در 
معین در بخش مرکزی، 6 معین در بخش احمدآباد و 

6 معین در بخش رضویه فعال هستند.
انعقاد  طی  کنون  تا افزود:  هاشمی  محمدرضا  سید 
چارچوب  در  اقتصادی  معین های  با  تفاهم نامه 
با  پروژه   3۱6 فرهنگی،   - اقتصادی  توسعه  مثلث 

با  ریال  میلیون   520 و  میلیارد   7۱3 سرمایه گذاری 
پیش بینی اشتغال زایی برای ۹4 هزار نفر در شهرستان 

مشهد تعریف شده است.
در  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معین   کرد:  اضافه  وی 
میلیارد  سرمایه گذاری 4۹0  با  پروژه  مرکزی 2۱3  بخش 
ریال و اشتغال زایی برای 73 هزار نفر، معین اقتصادی 
شرکت ایران خودرو خراسان در بخش احمدآباد 47 پروژه 
و سرمایه گذاری 7 هزار و ۱70 میلیارد ریال و اشتغال زایی 
برای 2 هزار و 323 نفر را در این شهرستان تعریف کرده اند.
شرکت  اقتصادی  معین  مشهد  شهرستان  فرماندار 
و  پروژه   27 با  مشهد  شرق  دهیاری های  تعاونی 
سرمایه گذاری ۱0 میلیارد ریال و اشتغال زایی برای هزار 
و 300 نفر، معین اقتصادی شرکت تعاونی دهیاری های 
غرب مشهد با ۱8 پروژه و سرمایه گذاری هزار و 3۱0 میلیارد 
معین  نفر،  هزار  برای  اشتغال زایی  پیش بینی  و  ریال 
اقتصادی اتاق اصناف مشهد با 6 پروژه و سرمایه گذاری 
برای  اشتغال زایی  و  ریال  میلیارد   550 و  هزار  هفت 
چارچوب  در  فعالیت ها  دیگر  از  را  نفر   ۹72 و  هزار  سه 
برشمرد. مشهد  شهرستان  اقتصادی  توسعه  مثلث 
و  پیشرفت  قرارگاه  اقتصادی  معین  افزود:  هاشمی 
آبادانی سپاه با یک پروژه و سرمایه گذاری 70 میلیارد 

ریال و معین اقتصادی یكتا الیاف شرق با سه پروژه و 
سرمایه گذاری 660 میلیارد ریال، فعالیت های خود را 
در چارچوب مثلث توسعه اقتصادی برای شهرستان 

مشهد به انجام رسانده اند.
اقتصادی  مختلف  بخش های  سهم  کرد:  اضافه  وی 
در  اقتصادی  معین های  پروژه های  تعداد  نظر  از 
پروژه   ۱3۱ با  صنعت  بخش  شامل  مشهد  شهرستان 
کل پروژه ها، بخش خدمات با ۱۱5  معادل 4۱ درصد از 
پروژه معادل 36 درصد از کل پروژه ها، بخش کشاورزی 
با 5۱ پروژه معادل ۱6 درصد از کل پروژه ها، بخش عمران 
می شود. پروژه ها  کل  از  درصد   6 معادل  پروژه   ۱۹ با 
بخش های  سهم  گفت:  مشهد  شهرستان  فرماندار 
پروژه های  سرمایه گذاری  نظر  از  اقتصادی  مختلف 
شامل  مشهد  شهرستان  در  اقتصادی  معین های 
بخش خدمات 52 درصد، بخش عمران 38 درصد، 
 ۱۱ صنعت  بخش  و  درصد  هشت  کشاورزی  بخش 

درصد می شود.
کنون 2۹ حساب سپرده روستایی با  هاشمی افزود: تا
مبلغ سه میلیارد و 4۱0 میلیون ریال و عضویت هزار و 
شهرستان  اقتصادی  توسعه  مثلث  قالب  در  نفر   4۱3

گزارش شده است. مشهد 

عملکرد متوسط مثلث توسعه اقتصادی مشهد
رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
وضعیت  بررسی  پیگیر  که  است  نهادی  عنوان  به 
معین های اقتصادی در استان است، درباره وضعیت 
توسعه  مثلث  الگوی  قالب  در  مشهد  شهرستان 
می دهد  نشان  بررسی ها  گفت:  فرهنگی   - اقتصادی 
که عملكرد معین های اقتصادی شهرستان مشهد در 
چارچوب الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی در 

حد متوسط است.
اقتصادی  معین   30 کنون  تا افزود:  لبافی  کبر  علی ا
مبلغ  کل  با  پروژه  یا  فعالیت   4۱0 مشهد  شهرستان 
و  ریال  میلیارد   882 و  هزار   86 سرمایه گذاری 

31 معین برای توانمندسازی 1.5 میلیون جمعیت مشهد 

اتاق اصناف مشهد بانی اشتغال زایی برای 7500 نفر در رضویه

سید محمدرضا هاشمی
فرماندار مشهد

کبر لبافی علی ا
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی

کنون 29 حساب سپرده روستایی با مبلغ  تا
سه میلیارد و 410 میلیون ریال و عضویت هزار 
و 413 نفر در قالب مثلث توسعه اقتصادی 
گزارش شده است شهرستان مشهد 

معین اقتصادی
اتاق اصناف مشهد معین اقتصادی بخش رضویه
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گزارش خبری

بیماری  گسترش  و  شیوع  به  توجه  با  محتشم/  امیری 
نگرانی های  کشور  سطح  در  ماه  اسفند  اوایل  از  کرونا 
کاالهای  ویژه ای در بین شهروندان در خصوص تامین 
ماسک،  جمله  از  کرونا  با  مرتبط  محور  سالمت 
ضدعفونی کننده و... ایجاد شد. یكی از راه های مهم و 
کرونا استفاده از ماسک توسط  اصلی پیشگیری از شیوع 
کن عمومی و پرتردد بود و به  عموم مردم خصوصا در اما
درخواست های  از  زیادی  حجم  یكباره  به  دلیل  همین 
گردید. با توجه به  مردمی جهت تهیه ماسک روانه بازار 
شروع  از  کوتاه  زمانی  بازه  در  تقاضا  از  حجم  این  اینكه 
کرونا بی سابقه بود، تولیدات موجود پاسخ گوی  بیماری 
کوتاه به دلیل شوک  نیاز شهروندان نبوده و درمقطعی 
افزایش  کمبود ماسک مواجه شدکه موجبات  با  بازار  تقاضا،  افزایش  از  ناشی 
قیمت غیرمنطقی در سطح بازار را فراهم کرد. ابتدا به دلیل حجم زیاد مراجعات 
به بیمارستان ها و بستری های فراوان مبتالیان به کرونا، کادر درمانی، پرستاران 
و پزشكان دراولویت تامین ماسک قرارداشتند در همین راستا تمامی تولیدات 
که چندان فراوان هم نبود، فقط در اختیار دانشگاه علوم پزشكی قرار می گرفت. 
توانایی  که  ک و...  از پوشا اعم  تولیدکنندگان مختلف  از  زیادی  به مرورتعداد 
تولید ماسک را داشتند، وارد صحنه شدند و با فراهم آوردن تجهیزات و لوازم 
مورد نیاز و دریافت مجوزات الزم از دانشگاه علوم پزشكی فضای تولید ماسک 
ج دادند در مدت  که به خر کارگاهی را فراهم آوردند و با همت زیادی  صنعتی و 
اختیار  در  سهولت  به  و  تامین  کاماًل  ماسک  به  بازار  نیاز  تقریبا  کوتاهی  زمان 
گرفت و تا حدودی نگرانی ها در  مصرف کنندگان محترم با قیمت مناسب قرار 
این حوزه مرتفع گردید. طبق آخرین آمار دریافتی در حال حاضر تعداد 42 واحد 
کارگاهی و مجاز در سطح استان خراسان رضوی با ظرفیت تولید روزانه 825 
کارگاه ها به مواد اولیه تولید،  هزارو 300 ماسک فعالیت دارند. میزان نیاز این 
خصوصا پارچه اسپاندباند در ماه ۱0 میلیون و ۱4۹ هزار و 600 متر و میزان مورد 
نیاز ملت بلون ماهیانه 5 میلیون و ۱۹7 هزار و 800 متر در سطح استان می باشد.
کلیه شهروندان  کرونا مدتی است  با توجه به اینكه طبق مصوبات ستاد ملی 
در مكان های عمومی ملزم به استفاده از ماسک می باشند، این موضوع باعث 
کارگاهی ۱5000 ریال تعیین  که قیمت مصوب برای تولیدات ماسک های  گردید 

گیرد.  و باید با این قیمت در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار 
از  اولیه  مواد  تامین  خصوص  در  تولیدکنندگان  اخیر  روزهای  در  اینكه  ضمن 
کارخانجات مربوطه  جمله اسپان باند و ملت بلون اظهار نگرانی می نمایند و 
ماسک  تولید  بخش  اختیار  در  را  اصلی  و  اولیه  مواد  این  محدود  صورت  به 

کارگاهی قرار می دهند.
به  مجبور  محترم  شهروندان  نیازهای  رفع  جهت  تولیدکنندگان  که  به طوری 
که قطعا  تهیه این ملزومات از سطح بازار آزاد و با قیمت های باالتر می شوند 
از  باالتر  ماسک  عدد  هر  شده  تمام  قیمت  و  یافته  افزایش  تولید  هزینه های 

قیمت مصوب و تعیین شده می باشد.
کاالهای  بحث  در  محترم  مصرف کنندگان  حقوق  حفظ  جهت  در  همچنین 
سطح  در  ویژه  نظارت های  ماسک  خصوصا  کرونا  با  مرتبط  محور  سالمت 
گشت های مشترک با سایر دستگاه های نظارتی )تعزیرات  عرضه برنامه ریزی و 
حكومتی، دانشگاه علوم پزشكی و...( برنامه ریزی و مرتبا بازار نظارت و پایش 
با  صنفی  نظام  قانون  وفق  احتمالی  تخلفات  با  مواجهه  درصورت  و  می گردد 

متخلفان برخورد قانونی الزم توسط بازرسان اتاق اصناف صورت می گیرد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان: 
42 واحد مجاز کارگاه تولید ماسک

مقاومتی خراسان  اقتصاد  نهاد  در سامانه  را  نفر  و 2۹8  هزار   ۱۹ برای  اشتغال زایی 
با مبلغ سرمایه گذاری ۱5  از این تعداد 20۱ فعالیت  که  رضوی به ثبت رسانیده اند 

هزار و 657 میلیارد ریال و اشتغال زایی برای ۱۱ هزار و ۱2۹ نفر تایید شده است.
شهرستان  اقتصادی  معین های  شده  تایید  فعالیت های  کل  از  داد:  ادامه  وی 
با مبلغ سرمایه گذاری 5۱3 میلیارد ریال و اشتغال زایی  یا پروژه  مشهد 40 فعالیت 
برای 80۹ نفر به بهره برداری رسیده و 38 پروژه با مبلغ سرمایه گذاری ۱2 هزار و 224 

میلیارد ریال و اشتغال زایی برای هشت هزار و 360 نفر در مرحله اجراست.
اقتصادی  گفت: معین های  اقتصادی مقاومتی خراسان رضوی  نهاد مردمی  دبیر 
کرد 30 میلیارد و 56  شهرستان مشهد همچنین 62 فعالیت فرهنگی با مبلغ هزینه 

میلیون ریال انجام داده اند.
و  ندارند  کسب وکار  پروژه  مشهد  شهرستان  روستاهای  از  درصد   70 افزود:  لبافی 
همچنین نیمی از معین های اقتصادی این شهرستان برنامه خود را به نهاد مردمی 

اقتصاد مقاومتی ارایه نكرده اند.
و  بانوان  برای  کارآفرینی  صندوق   ۱2 و  روستایی  خرد  صندوق   6 راه اندازی  وی 
راه اندازی دو کارگاه تولیدی ماسک در بخش احمدآباد، تدوین سند راهبردی تحقق 
مشترک  پروژه   63 اجرای  برای  تفاهم نامه   2۹ انعقاد  مشهد،  در  مقاومتی  اقتصاد 
صنفی،  شهرک  پنج  احداث  برای  زمین  تملک  مشهد،  در  اجرایی  دستگاه های  با 
با  قالی  دار   25 کردن  دایر  رضویه،  بخش  روستاهای  در  تونلی  گلخانه  سه  ایجاد 
کارگاه تولید میوه خشک با اشتغال زایی برای 30  اشتغال زایی برای 50 نفر، ایجاد ۱5 
نفر، ساخت مدرسه توسط خیرین، راه اندازی ۱5 مرکز توانمندسازی بانوان، ایجاد 
ح جامع مدیریت  چهار صندوق خرد روستایی در روستاهای غرب مشهد، تدوین طر
برشمرد. مشهد  شهرستان  اقتصادی  معین های  فعالیت های  جمله  از  پسماند 

عملکرد اتاق اصناف مشهد
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی درباره عملكرد اتاق اصناف مشهد 
به عنوان یكی از معین های اقتصادی این شهرستان گفت: اتاق اصناف مشهد یكی از 
که مسئولیت توانمندسازی روستاهای  معین های اقتصادی شهرستان مشهد است 

گرفته است. بخش رضویه، حاشیه شهر و مناطق محروم مشهد را برعهده 
همراه  به  مشهد  مشهد  اصناف  اتاق  پروژه های  از  یكی  افزود:  لبافی  کبر  علی ا
اتحادیه های زیرمجموعه آن برای توانمندسازی روستاها، ایجاد پنج شهرک صنفی 
گذاریهای  کنون زمین های مورد نظر جانمایی و وا که در این راستا تا - صنعتی است 

گرفته است. اولیه در این خصوص انجام 
وی میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای ایجاد پنج شهرک صنفی - صنعتی 
زمینه  کرد:  بیان  و  ذکر  ریال  میلیارد   ۹50 و  هزار   ۱۹ را  مشهد  اصناف  اتاق  توسط 
فعالیت این شهرک ها در خصوص تولید محصوالت پالستیكی، سازه آهن و پروفیل، 

کشاورزی است. فرش دستباف و فرآوری محصوالت 
لبافی ادامه داد: اجرای برخی از این شهرک ها 20 تا 30 درصد پیشرفت فیزیكی دارد و 
کامل از آنها زمینه ایجاد هفت هزار و 400 فرصت شغلی را فراهم می کند. بهره برداری 
وی اظهار داشت: راه اندازی شهرک های صنفی - صنعتی عالوه بر اشتغال زایی ارایه 

خدمات فنی و خدمات توزیعی را در شهرستان مشهد سامان می بخشد.
برای  مجوزها  صدور  گفت:  رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
رفع موانع  و  کارگروه ستاد تسهیل  - صنعتی هم در  راه اندازی شهرک های صنفی 
پیگیری  جدیت  با  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  در  هم  و  تولید 
می شود، منتها در این پروژه در اخذ مجوزهای مربوط به محیط زیست به ویژه در 

کیلومتری شهر با مشكالتی مواجه است. گرفتن شهرک در شعاع 30  خصوص قرار 
لبافی افزود: موافقت های اولیه با مسووالن اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
واحدهای  برای  فعالیت  مجوز  صدور  منظور  به  اولیه  مشكالت  رفع  برای  رضوی 
گرفته شده اما در تالش برای رایزنی و اخذ  مستقر در شهرک های صنفی - صنعتی 
مجوز از سازمان مربوطه در تهران هستیم. وی پروژه دیگر اتاق اصناف مشهد به 
گلخانه تونلی در  عنوان یكی از معین های اقتصادی شهرستان مشهد را ایجاد ۱5 
روستاها با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۹ میلیارد ریال و اشتغال زایی برای ۱06 نفر ذکر 
کنون دو گلخانه از مجموعه این گلخانه ها به بهره برداری رسیده است. و بیان کرد: تا

امیر دلداری
مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف 
استان خراسان 

رضوی 

اتاق اصناف مشهد یکی از معین های اقتصادی 
که مسئولیت توانمندسازی  شهرستان مشهد است 
روستاهای بخش رضویه، حاشیه شهر و مناطق 
گرفته است محروم مشهد را برعهده 



شماره 16 . تیر ماه 1399 30 ماهنامه اتاق اصناف مشهد

کرونا
کنترل تولید و تامین اقالم پیشگیرانه

اولویت استان تامین ماسک با قیمت مناسب 
برای مردم است و در این زمینه واحدهای صنعتی 
در خراسان رضوی توانایی تولید روزانه بیش از 
300 هزار ماسک سه الیه طبی را دارند

همه گیر   ویروس  شیوع  دنبال  به  گذشته  سال  اسفندماه  عبداللهی/  میترا 
کمیته  کووید 19  بیماری  با  تامین اقالم پیشگیرانه و مقابله  کرونا و ضرورت 
پیشگیری  برای  نیاز  مورد  کاالهای  توزیع  بر  نظارت  و  توزیع  تامین،  اقتصادی 
کرونا به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان  و مقابله با 

رضوی در مشهد تشکیل شد.
کاالهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از شیوع بیماری   به دلیل اهمیت تامین 
با همکاری دانشگاه های  کرونا  با  مبارزه  استانی  مزبور ذیل ستاد  کمیته  کرونا 
وظیفه  که  شد  تشکیل  استان  اجرایی  و  نظارتی  دستگاه های  پزشکی،  علوم 
سیاستگذاری و بسترسازی برای افزایش تولید مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات 
صنعت،  سازمان  نظر  زیر  تولیدی  واحدهای  توسط  کرونا  با  مقابله  نیاز  مورد 
معدن و تجارت و دانشگاه های علوم پزشکی، تعریف شبکه توزیع این مواد و 
کاالهای  تجهیزات و ساماندهی توزیع آنها در سطح بازار و نظارت بر قیمت های 

مورد نظر را برعهده دارد.
کمیته اقدام به شناسایی تمام واحدهای تولیدی اقالم بهداشتی، موانع  این 
و مشکالت پیش روی آنها و حل آن در قالب ستاد تسهیل از قبیل مشکالت 
نیاز  اقالم مورد  توزیع مناسب  کرد، همچنین  گمرکی  و  بانکی  زیست محیطی، 
و  شهرستان ها  در  دستکش  و  الکل  کننده،  ضدعفونی  مواد  ماسک،  جمله  از 

کمیته بوده است. دانشگاه های علوم پزشکی از دیگر اقدامات این 
استانداری خراسان رضوی،  اقتصادی  امور  براساس اطالعات دفتر هماهنگی 

کمبود اقالم  از ابتدای اسفندماه تا پایان 15 فروردین ماه امسال به منظور رفع 
پیشگیرانه و تامین لوازم مورد نیاز بیمارستان ها، اقداماتی از جمله تولید 800 
کننده، تولید 610 هزار لیتر الکل، واردات 521  هزار لیتر محلول و مواد ضدعفونی 
هزار لیتر الکل، تولید 650 هزار عدد ماسک، تولید 145 هزار عدد ماسک پزشکی، 
به  مصرف  بار  چند  غیرپزشکی  ماسک  عدد  هزار   490 ِان95،  ماسک  هزار   20
گرفت. صورت تولید صنعتی و خانگی در سراسر استان خراسان رضوی انجام 
کاالهای مورد نیاز برای  کرونا خراسان رضوی توانایی تولید برخی  قبل از شیوع 
همت  با  اما  نداشت  را  بیمارستان ها  در  ویروس  این  با  مقابله  یا  پیشگیری 
تولیدکنندگان تا 15 فروردین ماه امسال، ظرفیت لباس سرم )آپرون( از صفر به 
9 هزار عدد در روز، ماسک ِان95 به 20 هزار عدد، ماسک سه الیه به 145 هزار 
به  شیلد  بسته،  یکهزار  به  معاینه  دستکش  عدد،  یکهزار  به  ساده  گان  عدد، 
سه هزار عدد، هندراپ به 100 هزار لیتر، ماسک مصرفی غیرپزشکی به 500 هزار 

عدد رسید.
کرونا بیش  بخش خصوصی برای تامین اقالم مورد نیاز پیشگیرانه یا مقابله با 
از جمله  از اقالم  کرد و بسیاری  کمک  از 16 میلیارد تومان به خراسان رضوی 
مانیتور،  سنج،  تب  ونتیالتور،  شیلد،  یکسره،  لباس  دستکش،  الکل،  ماسک، 
و  سرم  پمپ  آستینچه،  ملحفه،  کاور،  پت،  بای  کاله،  انگشتی،  پالس  گانف 
کز درمانی اغلب به  سرنگ به میزان بسیار تامین و با اولویت بیمارستان ها و مرا

صورت رایگان یا در قبال دریافت وجه در خراسان رضوی توزیع شد.

کرونا در خراسان رضوی  تامین، تولید و نظارت بر اقالم پیشگیرانه و مقابله با 

تولید علیه کرونا
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اقدامات در جهت تولید و تامین
کرونا اقالم پیشگیرانه از 

معاون امور بازرگانی و توسـعه تجارت سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت خراسـان رضـوی نیـز در ایـن نشسـت 
کـه در دو هفتـه آخـر اسـفندماه  گفـت: دو اتفـاق خوبـی 
گذشـته افتـاد و باعـث انسـجام بیشـتر و افزایـش  سـال 
سـرعت در رسـیدگی بـه امـور شـد، تهیـه شـیوه نامـه  و 
واحدهـای  بـر  نظـارت  بـر  کـه  بـود  آن  شـدن  اجرایـی 
کرونـا بـا محوریـت الـكل و  تولیدکننـده اقـالم مقابلـه بـا 

داشـت. تمرکـز  ضدعفونی کننـده  محلـول 
اقـالم  تامیـن  در  اینكـه  بـا  افـزود:  غفوری مقـدم  علـی 
کمبـود مواجـه بودیـم،  کرونـا بـا  پیشـگیری و مقابلـه بـا 
کمبودهـا در حـوزه تولیـد ماسـک، الـكل و  بـه سـرعت 
از  کـه  شـد  باعـث  و  برطـرف  ضدعفونی کننـده  محلـول 
کمبودی در اسـتان  فروردین ماه امسـال به بعد، دیگر 

خراسـان رضـوی وجـود نداشـته باشـد.
برخـی  بهره بـرداری  پروانـه  اصـالح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
محلـول  تولیـد  افزایـش  بـرای  تولیـدی  واحدهـای 
تقریبـا  راسـتا  ایـن  در  گفـت:  الـكل  و  ضدعفونی کننـده 
6 واحـد تولیـدی بـرای دریافـت تسـهیالت بـه صنـدوق 
 64 کنـون  تا کـه  شـدند  معرفـی  شـكوفایی  و  نـوآوری 

کردنـد. جـذب  ریـال  میلیـارد 
الـكل  تامیـن  منظـور  بـه  داشـت:  اظهـار  غفوری مقـدم 
خراسـان  تولیـدی  واحدهـای  نیـاز  مـورد  صنعتـی 
صنعـت  وزارت  بـه  اسـتان  ایـن  از  واحـد   ۱6 رضـوی، 
از  الـكل  لیتـر  هـزار   660 نتیجـه  در  کـه  شـدند  معرفـی 
اسـتان های دیگـر بـه خراسـان رضـوی وارد شـد و یـک 
تولیـد  اسـتان  در  نیـز  الـكل  لیتـر  هـزار   322 و  میلیـون 
الـكل  لیتـر  هـزار   ۹0 اینـک  هـم  نهایـت  در  کـه  گردیـد 

دارد. وجـود  اسـتان  در  صنعتـی 
صنعـت،  سـازمان  تجـارت  توسـعه  و  بازرگانـی  معـاون 
بـه  بـا توجـه  گفـت:  معـدن و تجـارت خراسـان رضـوی 
نظـر  از  رضـوی  خراسـان  وضعیـت  متاسـفانه  اینكـه 
کیـد  کرونـا مناسـب نیسـت و وزارت بهداشـت تا شـیوع 
فراوانـی بـر اسـتفاده از ماسـک توسـط عمـوم مـردم بـه 
کـن عمومـی و وسـایل حمـل و نقـل دارد،  ویـژه در اما
نیاز به تامین ماسـک و سـایر اقالم پیشـگیرانه از شـیوع 
کوویـد۱۹ ماننـد الـكل و مـواد ضدعفونی کننده  بیمـاری 

گذشـته وجـود دارد. بیـش از 
ماسـک  تامیـن  اسـتان  اولویـت  افـزود:  غفوری مقـدم 
بـا قیمـت مناسـب بـرای مـردم اسـت و در ایـن زمینـه 
واحدهـای صنعتـی در خراسـان رضـوی توانایـی تولیـد 
روزانه بیش از 300 هزار ماسـک سـه الیه طبی را دارند.
واحدهـای  کنونـی  مشـكالت  مهم تریـن  از  یكـی  وی 
کمبـود  را  اسـتان  در  الیـه  سـه  ماسـک  تولیـد  صنعتـی 
الیـه  سـه  ماسـک  هـر  افـزود:  و  دانسـت  اولیـه  مـواد 

دارای دو الیـه "اسـپان بانـد" و یـک الیـه میانـی "ملـت 
بانـد در  تولیـد اسـپان  بـرای  کـه مشـكلی  بلـون" اسـت 
داخـل اسـتان وجـود نـدارد امـا الیـه "ملـت بلـون" بایـد 
اینكـه  بـه  توجـه  بـا  شـود.  تامیـن  دیگـر  اسـتان های  از 
دو واحـد صنعتـی عمـده بـزرگ تولیـد "ملـت بلـون" در 
کاالیی  کشـور در ایـن قلم  کل  کشـور وجـود دارنـد و نیـاز 
اسـتان  صنعتـی  واحدهـای  لـذا  می کننـد،  تامیـن  را 
شـده اند. مشـكل  دچـار  کاالیـی  قلـم  ایـن  تامیـن  در 
خراسـان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  معـاون 
تامیـن  موضـوع  بـه  قضایـی  دسـتگاه  گفـت:  رضـوی 
کـرده و بـه صـورت مـوردی  مـاده اولیـه مزبـور ورود پیـدا 
چنـد محمولـه از "ملـت بلون" بـرای واحدهای صنعتی 
بایـد  اولیـه  مـاده  ایـن  تامیـن  امـا  شـد،  تامیـن  اسـتان 
کافـی بـه دسـت  بـه صـورت مسـتمر باشـد و بـه انـدازه 
واحدهـای صنعتـی برسـد تـا ایـن واحدهـا بـدون وقفـه 

کننـد. تولیـد  تـا سـقف ظرفیت شـان ماسـک 
که  کنون واحدهـای صنعتی  غفوری مقـدم افـزود: هـم ا
ظرفیـت روزانـه آنهـا تولیـد بیـش از 300 هـزار ماسـک در 
روز اسـت بـه دلیـل عـدم تامیـن بـه موقـع مـواد اولیـه، 
تـا ۱00 هـزار  بـه 80  به طـور میانگیـن  تولیدشـان  میـزان 

ماسـک سـه الیـه در روز رسـیده اسـت.
کمیته اقتصادی ستاد  کرد: در نشست اخیر  وی اضافه 
کرونا، دربـاره نظارت بر تولید و توزیع  اسـتانی مقابلـه بـا 
تصمیم گیـری   ۱۹ کوویـد  بیمـاری  از  پیشـگیرانه  اقـالم 
محوریـت  بـا  حتمـا  می کننـد  تولیـد  آنچـه  کـه  شـد 
و  درمانـی  کادر  اولویـت  بـا  و  پزشـكی  علـوم  دانشـگاه 
بیمارسـتان ها توزیـع شـود و بعـد سـایر نیازهـا بـه ایـن 
شـود. تامیـن  پزشـكی  علـوم  دانشـگاه  ناحیـه  از  اقـالم 
خراسـان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  معـاون 
کـه تامیـن مـواد اولیـه  گفـت: قـرار شـد تـا زمانـی  رضـوی 
اسـتان  در  ماسـک  تولید کننـده  صنعتـی  واحدهـای 
میلیـون  دو  درخواسـت  تهـران  از  می شـود،  پیگیـری 
گیرد تا بتـوان نیاز  ماسـک سـه الیـه بـرای اسـتان انجـام 

کـرد. کاال را تامیـن  کنونـی خراسـان رضـوی بـه ایـن 
تولید کننـده  صنعتـی  واحدهـای  افـزود:  غفوری مقـدم 
بـه  قـادر  رضـوی  خراسـان  در  طبـی  الیـه  سـه  ماسـک 
هسـتند،  بخـش  ایـن  در  اسـتان  نیـاز  از  بیـش  تامیـن 
کاال  مشـروط بـر اینكـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیـد ایـن 
تامیـن شـود، ضمـن اینكـه خراسـان رضـوی در زمینـه 
تامیـن الـكل و مـواد ضدعفونی کننـده مشـكلی نـدارد و 

ایـن مـواد در حـد نیـاز اسـتان تولیـد می شـود.

تولید ملزومات پیشگیری از کرونا در 22 واحد صنعتی
معـاون امـور صنایـع سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
گفـت: 22 واحـد  مـا  بـه خبرنـگار  نیـز  خراسـان رضـوی 
صنعتـی دارای پروانـه بهره بـرداری و متعلـق بـه بخـش 
کرونـا  خصوصـی در ایـن اسـتان ملزومـات پیشـگیری از 

را تولیـد می کننـد.
انـواع  اتانـول،  متانـول،  افـزود:  ناصـری  ابراهیـم 
الـكل  صنعتـی،  الـكل  الـكل،  برپایـه  ضدعفونـی  کننـده 
حفاظتـی،  ماسـک  دسـت،  ک کننـده  پا ژل  اتیلیـک، 
کن، محصوالت بهداشـتی و آرایشـی  ک  مایع شیشـه پا

می دهـد. تشـكیل  را  واحدهـا  ایـن  تولیـدات 
انـواع  ایـن تعـداد  از  وی ادامـه داد: ۱4 واحـد صنعتـی 
صنعتـی  واحـد   2 الـكل،  پایـه  بـر  ضدعفونی کننـده 
ماسـک حفاظتـی در مجمـوع بـا ظرفیـت ۹8 هـزار عـدد 
ک کننـده  ماسـک در روز، سـه واحـد صنعتـی نیـز ژل پا
شـامل  صنعتـی  واحـد  دو  می کنـد.  تولیـد  دسـت 
شـرکت تقطیـر خراسـان و شـرکت شـیمیایی سـینا نیـز 
و  صنعتـی  الـكل  انـواع  اتانـول،  متانـول،  تولیدکننـده 
مـواد  از  بسـیاری  تولیـد  پایـه  عنـوان  بـه  اتیلیـک  الـكل 

اسـت. ضدعفونی کننـده 

کرونا اقدامات نظارتی در خصوص مقابله با 
اقـالم،  برخـی  تامیـن  ضـرورت  و  کرونـا  شـیوع  زمـان  از 
بـه  اقـدام  و  کـرده  اسـتفاده  فرصـت  از  سـودجویان 
گـران فروشـی، احتـكار و ارتـكاب بـه برخـی جرایـم دیگـر 

کردنـد.
و  اجتماعـی  امـور  معـاون  مرتضـوی،  امیـر  سـید 
خراسـان  دادگسـتری  جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری 
اسـت:  گفتـه  دراین بـاره  خبـری  نشسـت  در  رضـوی 
یـک هـزار و  تیرمـاه امسـال  تـا ۱0  کرونـا  زمـان شـیوع  از 
احتـكار،  قبیـل  از  ویـروس  ایـن  بـا  مرتبـط  تخلـف   400
کـز و عـدم رعایـت فاصله گـذاری  بازگشـایی غیرمجـاز مرا
پیشـگیری  مردمـی  بانـان  دیـده  توسـط  اجتماعـی 
اسـت. شـده  گـزارش  اسـتان  دادگسـتری  بـه  جـرم  از 
فرمانـده انتظامـی خراسـان رضـوی در اسـفندماه سـال 
کرونـا  کـه بـه یكبـاره احتـكار اقـالم پیشـگیرانه از  گذشـته 
متهـم   33 دسـتگیری  بـا  بـود:  گفتـه  یافـت،  افزایـش 
اقـالم  و  احتـكاری  ضدعفونی کننـده  مـواد  مقادیـری 

کشـف شـد. مـورد نیـاز مـردم 
ح هـای ضربتـی  کاظـم تقـوی افـزود: طر سـردار محمـد 
نیـاز  مـورد  اقـالم  احتكارکننـدگان  بـا  قاطعانـه  مقابلـه 
مـردم و مـواد ضدعفونی کننـده توسـط تیم هـای پلیـس 
ابتـدای  از  رضـوی  خراسـان  عمومـی  امنیـت  و  گاهـی  آ

آغـاز شـد. اسـفندماه در اسـتان 
کنون  ح تا  وی اظهار داشـت: در جریان اجرای این طر
نیـاز شـهروندان  مـورد  اقـالم  احتـكار  اصلـی  عامـل   33
دسـتگیر و هـزار و ۱45 لیتـر مایـع دستشـویی، ۱6 هـزار 
لیتـر   ۱۱5 و  هـزار  کننـده،  عفونـی  ضـد  ژل  عـدد  و602 
ضدعفونـی،  محلـول  لیتـر   260 و  هـزار  هفـت  الـكل، 
۹02هـزار و 280 جفـت دسـتكش، 2۹۱هـزار و 504 عـدد 
تـن  بـه همـراه ۱25  الكلـی  پـد  ماسـک و 6۹ هـزار عـدد 

کشـف شـد. اسـتان  احتـكاری در سـطح  لیموتـرش 

علی غفوری مقدم
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت خراسان رضوی

ابراهیم ناصری
معاون امور صنایع سازمان صمت خراسان رضوی

سید امیر مرتضوی
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
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را   کرونــا تســهیالتی  از  بــه بنگاه هــای اقتصــادی آســیب دیــده  کمــک  بــرای  میتــرا عبداللهــی / دولــت 
کارمــزد 12 درصــد بــه صنــوف یــا واحدهــای تولیــدی 14 رســته اختصــاص داد، امــا بــه نظــر می رســد،  بــا 
کــم و ســود زیــاد آن را  صاحبــان صنــوف در مشــهد اســتقبال چندانــی از ایــن تســهیالت نداشــتند و مبالــغ 

ــد. کردن ــوان  ــی عن ــل اصل دلی
گذشـــته  کـــه در ایـــن شـــرایط بایـــد بانک هـــا ســـختگیری های  از ســـوی دیگـــر صاحبـــان صنـــوف معتقـــد بودنـــد 
کنـــار می گذاشـــتند و بـــه بهانـــه چـــک برگشـــتی و اقســـاط معـــوق بانکـــی شـــرایط پرداخـــت تســـهیالت را  را 
ــا  ــه بـ کـ ــاری از دوش صنوفـــی  ــر صـــورت ایـــن تســـهیالت نتوانســـت بـ ــوار نمی کردنـــد. در هـ ــرای صنـــوف دشـ بـ

ــردارد. ــد، بـ ــرم می کننـ ــه نـ ــتن درآمـــد دســـت و پنجـ ــورم و نداشـ ــود، تـ مشـــکالت ناشـــی از تشـــدید رکـ

رییـــس اتـــاق اصنـــاف مشـــهد و عضـــو هیـــات مدیـــره 
گفـــت: تســـهیالت ویـــژه  ـــاره  اتـــاق اصنـــاف ایـــران دراین ب
کرونـــا جوابگـــوی نیـــاز صنـــوف  کســـب وکارهای متضـــرر از 
گذشـــته نبـــود،  زیـــان دیـــده از شـــرایط ســـخت ماه هـــای 
دریافـــت  مســـیر  در  بانكـــی  موانـــع  هـــم  و  ســـود  هـــم 
کـــه  تســـهیالت زیـــاد بـــود و ایـــن مســـاله باعـــث شـــد 
ــادی  ــتقبال زیـ ــهیالت اسـ ــن تسـ ــت ایـ ــوف از دریافـ صنـ

ــند. ــته باشـ نداشـ

ــورم  ــدید و تـ ــود شـ ــت: رکـ ــار داشـ ــژاد اظهـ ــود بنانـ محمـ
اســـت و پیش بینـــی می شـــد  کـــم  کشـــور حا بـــازار  بـــر 
کرونـــا  کســـب وکارهای متضـــرر از  کـــه از تســـهیالت ویـــژه 
اســـتقبال زیـــادی نشـــود، شـــاید ایـــن تســـهیالت بـــرای 
کارکنـــان زیـــادی داشـــتند،  کـــه  هتل هـــا و رســـتورانها 
ــرد  ــوف خـ ــی از مشـــكالت صنـ گرهـ ــا  ــود امـ مناســـب تر بـ
کمتـــری داشـــتند، بـــاز نمی کـــرد و صرفـــه  کارگـــران  کـــه 

اقتصـــادی نداشـــت.

بانكـــی  نامه هـــای  ضمانـــت  اینكـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــادی  ــكالت زیـ ــا مشـ ــهیالت را بـ ــدگان تسـ کننـ ــت  دریافـ
مواجـــه می کـــرد، افـــزود: هرچنـــد دولـــت یارانـــه بـــرای 
کرونـــا  کســـب وکارهای متضـــرر از  ســـود تســـهیالت ویـــژه 
اختصـــاص داد و آن را بـــه ۱2 درصـــد رســـاند امـــا ایـــن 

میـــزان هـــم باعـــث اســـتقبال صنـــوف نشـــد.
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه  رییـــس اتـــاق اصنـــاف مشـــهد 
ـــی دولـــت،  ـــع مال کشـــور و وضعیـــت مناب کلـــی  شـــرایط 
پرداخـــت مبالـــغ بیشـــتر در قالـــب تســـهیالت بـــرای 
دولـــت  بـــرای  کرونـــا  از  متضـــرر  کســـب وکارهای 

مقـــدور نبـــود.
پیشنهاد  اصناف  به  شرایط  این  در  افزود:  بنانژاد 
بیش  را  شرایط  یكدیگر،  با  توافقی  طی  که  می شود 
در  انصاف  رعایت  با  و  نكنند  سخت  هم  برای  این  از 
بشتابند،  همدیگر  یاری  به  حق االجاره ها  دریافت 
آن  از  بهتر  یكدیگر  با  و همراهی صنوف  قطعا همدلی 
که درگیر بانک ها و بازپرداخت تسهیالت شوند. است 

دست اندازهای تسهیالت حمایتی دولت برای صنوف مشهدی 

صنوف: وام بانکی در این شرایط صرفه ندارد

کشور  رکود شدید و تورم بر بازار 
که از  کم است و پیش بینی می شد  حا
کسب وکارهای متضرر  تسهیالت ویژه 
کرونا استقبال زیادی نشود از 

که طی  به اصناف پیشنهاد می شود 
توافقی با یکدیگر، شرایط را بیش از 

این برای هم سخت نکنند و با رعایت 
انصاف در دریافت حق االجاره ها به 

یاری همدیگر بشتابند، قطعا همدلی 
و همراهی صنوف با یکدیگر بهتر از آن 
که درگیر بانک ها و بازپرداخت  است 

تسهیالت شوند

تسهیالت
سهم اصناف از تسهیالت دولت
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که  در این شرایط به اصناف پیشنهاد می شود 
طی توافقی با یکدیگر، شرایط را بیش از این برای 
هم سخت نکنند و با رعایت انصاف در دریافت 
حق االجاره ها به یاری همدیگر بشتابند

رئیس اتحادیه صنف خیاطان مردانه 
مشهد  ک  پوشا تولیدکنندگان  و 
استقبال  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
از  اتحادیه  این  پوشش  زیر  صنوف 
کسب وکارهای متضرر  تسهیالت ویژه 
گفت:  و  دانست  مطلوب  را  کرونا  از 
کارا  سامانه  در  صنوف  از  درصد   ۹0
دریافت  حال  در  و  کردند  ثبت نام 

تسهیالت از بانک ها هستند.
کبر طاهری افزود: بیشتر صنوف  علی ا
در ابتدای ثبت نام با مشكالتی مواجه 
مشكالت  این  مرور  به  اما  شدند، 
شدند. ثبت نام  به  موفق  و  برطرف 
کسب وکارهای  که به  کرد: محاسبه ۱2 درصد سود برای تسهیالت اندکی  وی بیان 
خ  کرونا اختصاص می یافت، توجیه اقتصادی ندارد، اما این رقم بهتر از نر متضرر از 

کنونی است. ۱8 درصدی رایج سود تسهیالت بانكی در شرایط 
گرفتار  کرونا، دولت نیز  وی اظهار داشت: در شرایط تحریم و مشكالت ناشی از شیوع 
گرفتار  از رکود شدید در بازار رنج می برند و  با اینكه  معضالت بزرگی است و صنوف 

مشكالت متعدد هستند، با این حال توقع زیادی ار دولت ندارند.
 

شیرینی سازان  صنف  اتحادیه  رییس 
خبرنگار  به  دراین باره  نیز  مشهد 
قنادان  از  درصد   50 حدود  گفت:  ما 
در  تسهیالت  دریافت  برای  مشهد 
اغلب  اما  کردند  ثبت نام  کارا  سامانه 
مشكل  دچار  ثبت نام  فرآیند  در 
بودند و با سختگیری  بانک ها مواجه 

شدند.
محمد فرزانی افزود: یكی از صاحبان 
مراجعه  بانک  به  فروشی  شیرینی 
از  بودند،  گفته  او  به  که  بود  کرده 
دارد،  بانكی  معوق  بدهی  که  آنجا 
کند،  نمی تواند از تسهیالت استفاده 
اما بعد از آن شروط بانكی برای پرداخت تسهیالت حذف شد و در نهایت صاحبان 

کنند. کارا ثبت نام  صنوف توانستند در سامانه 
کرد: بانک ها آیین نامه ها و قوانین را به نفع خود تفسیر می کنند و مراجعه  وی بیان 
کنونی باید به صنوف متضرر  که در شرایط  کنندگان را به زحمت می اندازند، در حالی 

کرونا مهلت داد و اوضاع را از آنچه هست برای آنان سخت تر نكرد. از 
برای  سودی  نباید  دولت  گفت:  مشهد  شیرینی سازان  صنف  اتحادیه  رییس 
کرونا در نظر می گرفت، صاحبان صنوف با  کسب وکارهای متضرر از  تسهیالت ویژه 
کرونا، تعدیل نیروی انسانی  وجود مشكالت متعدد و نداشتن درآمد در ایام شیوع 

کردند. کارکنان خود را حفظ  کارگران و  نداشتند و اشتغال 
کمک  کرونا،  فرزانی اظهار داشت: همه صاحبان واحدهای صنفی آسیب دیده از 
آنان در شرایط  کردند،  کادر سالمت  زیادی به دولت و تامین هزینه های درمان و 

کردند و به یاری مردم شتافتند. کرونا احساس مسئولیت  دشوار ناشی از شیوع 
کرد: صنوف و صاحبان واحدهای تولیدی با تشكیل مجموعه ای  وی خاطر نشان 
تحت عنوان "میزبانان خورشید" در بیمارستان امام رضا)ع( بیش از 30 میلیارد ریال 
کردند، همین  کمک  کووید ۱۹ در آن بیمارستان  به درمان بیماران مبتال به بیماری 
صاحبان صنوف و واحدهای تولیدی بودند که در این شرایط سخت نیز به یاری دولت 
آمدند، لذا دولت باید قدردان زحمات آنان باشد و شرایط را برایشان سخت تر نكند.
از مالیات از صنوف  کرد: بهتر بود امسال دولت از دریافت 50 درصد  فرزانی اضافه 
چشم پوشی می کرد، صنوف بازار توریستی و نوروزی خود را در سال جاری از دست 

دادند و درآمدی نداشتند که بتوانند مالیات را پرداخت کنند، صنوفی که به سالمت 
کردند، باید بیش از این مورد حمایت دولت قرار می گرفتند. کمک  جامعه و مردم 

 
رئیس اتحادیه صنف سفره خانه های 
به  دراین باره  نیز  مشهد  سنتی 
گفت: 80 درصد از صنوف  خبرنگار ما 
سامانه  در  اتحادیه  این  پوشش  زیر 
کردند اما هنوز تسهیالت  کارا ثبت نام 

به آنان پرداخت نشده است.
سفره  افزود:  دهستانی  ابوالفضل 
تعطیلی  وجود  با  سنتی  خانه های 
و  مشهد  در  زائر  و  گردشگر  نبود  و 
تعدیل  مالی  گذراندن شرایط سخت 
مقابل  در  و  نداشتند  انسانی  نیروی 
بازپرداخت  حداقل  داشتند  انتظار 
شیوع  از  قبل  صنوف  که  تسهیالتی 
گرفته بودند، دو یا سه ماه به تعویق افتد اما با وجود پیگیری ها در  کرونا از بانک ها 

این خصوص مسووالن موافقت نكردند.
ویژه  تسهیالت  دریافت  مسیر  در  زیادی  موانع  ابتدا  در  داشت:  اظهار  وی 
تسهیالت  گرفتن  از  صنوف  برخی  و  داشت  وجود  کرونا  از  متضرر  کسب وکارهای 
پشیمان شدند، هرچند بعد از مدتی این موانع برداشته شد اما صاحبان صنوف 

متحمل رنج زیادی شدند.
 

ســراجان  صنــف  اتحادیــه  رییــس 
خبرنــگار  بــه  دراین بــاره  نیــز  مشــهد 
گفــت: فقــط پنــج تــا ده درصــد از  مــا 
کیــف  تولیدکننــدگان  و  فروشــندگان 
دریافــت  بــرای  توانســتند  مشــهد  در 
ثبت نــام  کارا  ســامانه  در  تســهیالت 
کارگاه هــای تولیــدی  کننــد، زیــرا اغلــب 
بیمــه  اتحادیــه  ایــن  پوشــش  زیــر 
در  ندارنــد،  کارگاهــی  کــد  و  نیســتند 
دریافــت  شــروط  از  یكــی  کــه  حالــی 
تســهیالت برخــورداری از بیمــه بــود.
حسین اصغر ثابتی افزود: ضرر ناشی 
زیاد  بسیار  سراجان  صنف  بر  کرونا  از 
کرونا از بین رفته و همه چیز به روال سابق بازگردد، باز هم این  گر هم از فردا  بود، ا
صنف تا شهریور سال آینده مشتری ندارد زیرا عمده درآمد سراجان از محل فروش 
هم  گر  ا بودند،  تعطیل  گذشته  ماه  چند  در  آموزشی  کز  مرا و  است  مدارس  کیف 
کیف سال  که دانش آموزان  مدارس در سال تحصیلی جدید بازگشایی شوند، از آنجا 
کرد و نیازی به  کهنه نكردند، همان را در سال جدید استفاده خواهند  قبل خود را 

کیف نو تا سال آینده پیدا نمی کنند. خرید 
کیف در مشهد  کارگاهی تولید  وی اظهار داشت: هم اینک 85 درصد از واحدهای 
که درآمدی ندارند، قادر به پرداخت مالیات نیستند. تعطیل هستند و در شرایطی 

کرونا  کسب وکارهای متضرر از  کرد: مبلغ 60 میلیون ریال تسهیالت ویژه  وی بیان 
تحمل  ارزش  هم  و  است  ناچیز  مبلغ  هم  زیرا  نمی کند،  باز  صنوف  کار  از  گرهی 

مشكالت بانكی و دردسر بازپرداخت آن را ندارد.
کرد: دولت حداقل در این شرایط می توانست مالیات سال های ۱3۹8 و  وی بیان 

کار را نكرد. ۱3۹۹ را بر صاحبان صنوف ببخشد اما این 
گفت: همه امید صاحبان صنف به بازگشایی  رییس اتحادیه صنف سراجان مشهد 
کشورهای همسایه است تا شاید از این محل بتوان جبران  کیف به  مرزها و صادرات 

کرد. گذشته را  کسری 
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کمک به اصناف آسیب دیده در حد شعار ماند وعده 
کرد. کرونا را شعار و وعده ای عمل نشده توصیف  کمک به اصناف آسیب دیده از  رئیس اتحادیه بانوان خیاط مشهد 

 
به  اشاره  با  فرحدل  طهماسبی  زهرا 
تسهیالت  این  مشموالن  تغییر  روند 
اعالم  ابتدا  که  شرایطی  کرد:  اظهار 
شد، سخت گیرانه بود. صاحب واحد 
شده  بیمه  کار  نیروی  از  باید  صنفی 
برخودار  خاص  شرایطی  با  هم  آن 
شرایط  کم کم  چند  هر  می بود. 
که  آن  اصلی  مشكل  اما  شد  تسهیل 

درصد سود بود، حل نشد. 
کرد  اشاره  بازار  بر  کم  حا رکود  به  او 
تاالرها،  تعطیلی  داد:  ادامه  و 
عزاها،  و  عروسی ها  مهمانی ها، 
به  را  اتحادیه  این  اعضای  بیكاری 
خ سود ۱2 درصد حكم  گرفتن تسهیالت با نر همراه داشته است. با این وضعیت، 
را  آن، واحد صنفی  اقساط  بازپرداخت  و  را دارد  افتادن در چاه  و  از چاله  درآمدن 

دچار چالش می کند. 

کرد: وضعیت رکورد در بازار برای اعضای ذیل این اتحادیه  طهماسبی فرحدل اضافه 
در حدی است که حتی بازپرداخت وام با درصدهای سود پایین تر از ۱2 درصد را هم با 
کمک  معین های اقتصادی، به ۱2  کرده است. به طور مثال پارسال با  مشكل مواجه 
نفر از اعضای اتحادیه وام 4 درصد داده شد تا به تولید ماسک اقدام کنند. در ماه های 
نخست امسال، وضعیت بازار ماسک خوب بود اما پس از آن چالش تازه ای به وجود 
کمبود پارچه پیش آمد.  آمد؛ هم بازار اشباع از ماسِک دیگر تولید کنندگان شد و هم 
کید بر لزوم حمایت های جدی و واقعی از  رئیس اتحادیه بانوان خیاط مشهد با تا
گفت: فقط در یک ماه اخیر 80 پروانه صنفی را به درخواست  اصناف آسیب دیده، 
صنفی  واحدهای  از  حمایتی  نه  که  وضعیت  این  با  کردیم.  باطل  پروانه  صاحب 
گرفته و نه بازار راه افتاده است، واحدها حتی قادر به پرداخت اجاره بهای  صورت 

کنند.  کارشان را تعطیل  خود نیستند و ناچارند 
گر قرار بود این تسهیالت، دستگیر صاحبان واحدهای صنفی باشد،  او ادامه داد: ا
و  می آمد  پایین  آن  سود  درصد  مثال  می شد.  اعمال  سهل گیرانه تری  شرایط  باید 

تنفس پرداخت اقساط، افزایش می یافت. 
رغبتی  آن  به  نسبت  اتحادیه  اعضای  تسهیالت،  کنونی  شرایط  با  وی  گفته  به 

نداشتند و برای دریافت آن نیز اقدامی نكردند.

کثر همکاری را با ستاد مبارزه   کرونا، خانواده بزرگ اصناف مشهد با وجود اهمیت ایام نوروز برای حیات اقتصادی شان، حدا فرزانه شهامت / همزمان با شیوع 
کسب وکارها نیز، رعایت پروتکل های  گشایی  کردند. پس از باز کرونا انجام دادند و با تعطیلی واحدهای صنفی، سهم خود را در حفظ سالمت جامعه ایفا  با 
بهداشتی، رویه غالب واحد های صنفی بوده و هست. سوی دیگر این قضیه، به حداقل رسیدن تاب آوری اقتصادی اصناف و انتظارات به حق آنها برای برخورداری 
که می توانست به نیاز  کرونایی به اصناف آسیب دیده، خبری بود  از سیاست های حمایتی بود.اختصاص رقم هایی از جنس هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیالت 
کند. نتیجه انتشار این دست خبرها و حمایت های کالمی از اصناف آسیب دیده، در عمل چه بود؟  آنها پاسخ دهد و بارقه امید را در صاحبان واحدهای صنفی زنده 

تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی مشهد به این سوال پاسخ داده اند.

ُکندی روند پرداخت تسهیالت به اصناف  انتقاد از 

ثبت نام اصناف آسیب دیده از کرونا در سامانه به کجا رسید؟

کنونی عالی نیست اما  خ  هر چند نر
با توجه به وسع دولت و وضعیت نه 
چندان مناسب آن، شرایط قابل قبولی 
برای وام اعالم شده است
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کرونایی  ضعف اطالع رسانی برای تسهیالت 
کرد.  رئیس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، فالوده و بستنی مشهد، اطالع رسانی برای شرایط و نحوه دریافت تسهیالت را سردرگم کننده و ضعیف توصیف 

 
مشــهدی،  شــریف زاده  ســعید 
کــرد: بنــده بــه عنــوان  دراین بــاره اظهــار 
که در جلســات شــرکت  رئیــس اتحادیه 
دراین بــاره  همچنــان  نیــز  می کنــم 
بــا  کــه  ابهام هایــی  دارم،  ابهام هایــی 
اطالع رســانی منســجم و شــفاف قابــل 

بــود. شــدن  برطــرف 
کردنــد  اعــالم  ابتــدا  داد:  ادامــه  او 
اقــدام  کاال  ســبد  دریافــت  بــرای  کــه 
ــا 600 عضــو  ــه مــا ب کــه در اتحادی کنیــد 
پروانــه دار، بــا اســتقبال مواجــه شــد. 
ایــن ثبت نــام هیــچ نتیجــه  و عایــدی 
نداشــت.  کننــدگان  ثبت نــام  بــرای 
ح شــد. خیلی هــا  کرونــا مطــر ســپس موضــوع پرداخــت وام بــه اصنــاف آســیب دیــده از 
ــام دفعــه  ح قبلــی اســت. برخــی هــم می گفتنــد ثبت ن فكــر می کردنــد ایــن همــان طــر

کنیــم.  کــه ایــن بــار هــم ثبت نــام  پیــش چــه فایــده ای داشــت 
ــدو  ــرد: در ب ک ــه  ــوده و بســتنی مشــهد اضاف ــه فروشــندگان آبمیــوه، فال رئیــس اتحادی
کــه شــما جــزو  کردیــم و بــا ایــن پیغــام مواجــه شــدیم  اعــالم تســهیالت، ثبت نــام 
کردیــم.  بعــد، دوبــاره فراخــوان دادنــد و ثبت نــام  اولویت دارهــا نیســتید. چنــدی 

ــر  کارگ ــتن  ــت و آن نداش ــود داش ــه وج ــای اتحادی ــرای اعض ــازه ای ب ــكل ت ــار مش ــن ب ای
کــه بــدون بیمه هــا  کردنــد  ح اصالحیــه خــورد و اعــالم  بیمــه شــده بــود. دوبــاره طــر

هــم شــامل می شــوند.
گویــا  گفتــه وی ایــن، پایــان ماجــرا نبــود و پــس از اتمــام فرآینــد ثبت نــام اینترنتــی،   بــه 
کــه در نامه هــای دریافتــی بــه  بایــد مــدارک بــه ســازمان صمــت هــم ارائــه می شــد 

صــورت صریــح بیــان نشــده بــود.
کــرد: هــر چنــد تمــام بخشــنامه ها و نامه هــای دریافــت شــده دراین بــاره،  او اضافــه 
بــه اطــالع اعضــای اتحادیــه رســیده اســت امــا نتیجــه ایــن تغییــرات پیاپــی، و پیــچ و 

ــه همــراه داشــت. ــرای دریافــت وام، ســردرگمی مشــموالن را ب خم هــا ب
کــه ثبت نــام بــرای دریافــت تســهیالت از طریــق  شــریف زاده ادامــه داد: از آنجایــی 
ــه  ــم امــا ب اتحادیه هــا انجــام نمی شــد، اطــالع دقیقــی از میــزان اســتقبال اعضــا نداری
کارگاهــی بیمــه، اســتقبال  کــد  صــورت شــهودی بــه نظــر می رســد بــه دلیــل نداشــتن 

ــی صــورت نگرفتــه اســت.  چندان
کرونایــی بــه اصنــاف آســیب دیــده نیــز معتقــد اســت  خ ســود تســهیالت  او در مــورد نــر
ــه  ــت و وضعیــت ن ــه وســع دول ــا توجــه ب ــی نیســت امــا ب ــی عال کنون خ  ــر ــه هــر چنــد ن ک
ضمــن  اســت.  شــده  اعــالم  وام  بــرای  قبولــی  قابــل  شــرایط  آن،  مناســب  چنــدان 
اینكــه بدهــكار بــودن بــه بانــک بهتــر از بدهــكاری بــه اشــخاص اســت. همچنیــن 
ممكــن اســت تمدیدهــا و تخفیف هایــی بــه صــورت ملــی اتخــاذ شــود و بازپرداخــت 

کنــد. تســهیالت را تســهیل 

حمایت از اصناف آسیب دیده در حد وعده!
کرد.  کرونا انتقاد  گلدوزان مشهد از وعده های عمل نشده برای حمایت مالی از اصناف آسیب دیده از  رئیس اتحادیه صنایع دستی و 

 
صــادق ابراهیــم زاده فرشــچی بــا اشــاره 
بــه عمــق خســارت های وارد شــده بــه 
اتحادیــه،  ایــن  پروانــه دار  عضــو   800
افــزود: 50 درصــد از واحدهــای صنفــی 
عضــو، در حریــم حــرم مســتقر هســتند 
حضــور  بــه  وابســته  اقتصادشــان  و 
تمــام  کرونــا،  شــیوع  بــا  اســت.  زائــر 
 ۱00 میــزان  بــه  یادشــده  واحدهــای 
درصــد خســارت دیده انــد و نیازمنــد 
بــرای  دولــت  فــوری  کمک هــای 

هســتند.  کسب وکارشــان  احیــای 
به گفته وی باقی ماندن صحبت های 
اصناف  از  حمایت  برای  مسئوالن 
کنون یک  که از ابتدای سال تا کرونا در حد وعده، باعث شده است  آسیب دیده از 

کل اعضای پروانه دار اتحادیه، درخواست ابطال پروانه بدهند.  هشتم از 
اتحادیــه،  اعضــای  از  درصــد   70 از  بیــش  کــه  ایــن  بیــان  بــا  فرشــچی  ابراهیــم زاده 
متقاضــی دریافــت تســهیالت حمایتــی بانک هــا هســتند، ادامــه داد: میــزان بــاالی 
خ ســود تســهیالت بانكــی نبــود بلكــه از نیــاز مبــرم  تقاضــا، بــه دلیــل ایــده ال بــودن نــر
کارگاهی بیمه  کــد  کمــک مالــی حكایــت داشــت. اعضــای اتحادیــه اعم از دارنــدگان  بــه 
ــهیالت را  ــای تس ــخت گیرانه اعط ــرایط س ــود و ش خ س ــر ــد ن ــی بودن ــدان آن، راض و فاق
کننــد. ــه برایشــان ایجــاد شــده اســت، نجــات پیــدا  ک ــا از چالشــی  ــد ت ــه جــان بخرن ب
ــا چالــش  کــه مســتاجرند ب کــرد: به طــور مثــال بســیاری از اعضــای اتحادیــه  او اضافــه 
کــه حاضــر بــه فســخ  صاحــب مغازه هایشــان مواجــه هســتند، صاحــب مغازه هایــی 

گرفتــن مغازه شــان نیســتند.  قــرار داد، تســویه حســاب و تحویــل 

گالیـــه از بدقولـــی دولـــت در  گلـــدوزان مشـــهد بـــا  رئیـــس اتحادیـــه صنایـــع دســـتی 
ــان  ــر از متقاضیـ ــی یـــک نفـ ــه داد: حتـ ــاف ادامـ ــه اصنـ ــی بـ کرونایـ ــهیالت  ــای تسـ اعطـ
ایـــن اتحادیـــه اعـــم از دارنـــدگان لیســـت بیمـــه و غیـــره، نتوانســـته اســـت از ایـــن 

کنـــد. تســـهیالت اســـتفاده 
گفــت: مســئوالن  کــه لیســت بیمــه نداشــتند نیــز  او بــا اشــاره بــه مشــكالت متقاضیانــی 
کاربــران تــا آخریــن روز ثبت نــام بــا  کــه مشــكالت را بــر طــرف می کننــد امــا  وعــده دادنــد 
خطــای » شــماره ملــی شناســایی نشــد« مواجــه می شــدند. بــه زعــم بنــده مشــكالت 
بــود و در واقعیــت موضــوع،  نكــردن تســهیالت  بــرای پرداخــت  بهانــه ای  ســامانه 

عزمــی بــرای پراخــت تســهیالت وجــود نداشــت.
کارا، بارهــا  کــرد: بــرای رفــع مشــكالت یادشــده در ســامانه  کیــد  ابراهیــم زاده فرشــچی تا

کردیــم و پاســخی دریافــت نكردیــم.  مكاتبــه 
گفتــه وی خلــف وعــده بــرای عمــل بــه وعده هــای یادشــده محــدود بــه تســهیالت  بــه 
کرونایــی اصنــاف نیســت و مــواردی مثــل اســتفاده از بیمــه بیــكاری و تعویــق اقســاط 

بانكــی را هــم شــامل می شــود. 
کدکارگاهــی توانســتد 500 هــزار  گفــت: فقــط برخــی از اعضــای دارای  او دراین بــاره 
تومــان را بــه عنــوان بیمــه بیــكاری بگیرنــد و بقیــه همیــن مبلــغ را هــم نگرفتنــد. 
ــه  ــک بهان ــه ی ــار ب ــر ب ــد، ه ــب می اندازن ــاط را عق ــد اقس ــه می ش گفت ــه  ک ــم  ــا ه بانک ه
گفتنــد فــالن وام بانكــی تــان، قــرض الحســنه  از انجــام آن ســرباز زدنــد، مثــال یــک بــار 
ــار دیگــر همیــن بهانــه را بــرای اقســاط  اســت و مشــمول تعویــق اقســاط نمی شــود. ب
کلیــات آن  کــه بدهــی بــه بانــک، بدهــی اســت و در  وام مســكن آوردنــد. در حالــی 

ــدارد.  ــود ن ــی وج تفاوت
او ادامــه داد: تــا االن نتیجــه وعده هــا صرفــا بدقولــی و دلگیــر شــدن اعضــای اتحادیــه 
بــوده اســت. مراجعــه می کننــد و می گوینــد، نتیجــه اطالع رســانی شــما و دوندگــی مــا 

چــه شــد؟ پاســخی بــرای سوال شــان نداریــم.

باقی ماندن صحبت های مسئوالن برای حمایت از 
کرونا در حد وعده، باعث شده  اصناف آسیب دیده از 
کل اعضای  کنون یک هشتم از  که از ابتدای سال تا است 
پروانه دار اتحادیه، درخواست ابطال پروانه بدهند
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رضوی  خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
برای  تسهیالت  ریال  میلیارد   680 و  هزار   28 گفت: 
 ۱4 از  کرونا  از  متضرر  اقتصادی  بنگاه   3۹6 و  هزار   67
رسته شغلی در استان با اشتغال ۱83 هزار و 4۱۹ نفر 

اختصاص یافت.
شده  احصا  شغلی  رسته   ۱4 افزود:  سنجری  محمد 
اغذیه  و  آماده  غذاهای  توزیع  و  تولید  کز  مرا شامل 
نقل  و  حمل  سیستم  گردشگری،  کز  مرا فروشی ها، 
عمومی و مسافر، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، 
ک، بخش های تولید و  بخش های تولید و توزیع پوشا
کفش، بخش های تولید و توزیع آجیل  کیف و  توزیع 
و  باشگاه ها  آبمیوه،  و  بستنی  و  قنادی  خشكبار،  و 

هنری،  آموزشگاه های  تفریحی،  و  ورزشی  مجامع 
فروش صنایع دستی، موسسات  و  توزیع  بخش های 
خصوصی دارای پروانه از وزارت بهداشت، واحدهای 
محصوالت  تولید  کز  مرا و  گوشتی  غ  مر پرورش 

گیاه و ماهیان زینتی هستند. گل و  کز  گلخانه ای، مرا
آسیب  شاغل  نفر   4۱۹ و  هزار   ۱83 از  کرد:  اضافه  وی 
کرونا در خراسان رضوی ۱2۹ هزار و 3۹3 نفر  از  دیده 
افراد  بیشترین  و  نفر زن هستند  و 26  هزار  و 54  مرد 
کرونا در حوزه حمل و نقل عمومی به  آسیب دیده از 

کار بوده اند. تعداد 53 هزار و ۱34 نفر مشغول به 
رضوی  خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
از  دیده  آسیب  شغلی  رسته های  آسیب  میزان  گفت: 

حمل  حوزه  شامل  رضوی  خراسان  استان  در  کرونا 
درصد،   ۱۱ گردشگری  حوزه  درصد،   3۱ مسافر  نقل  و 
کز بهداشتی ۱۹ درصد،  حوزه رستوران ها 6 درصد، مرا
و  آموزشی  مجتمع های  درصد،  یک  دستی  صنایع 
درصد،  یک  ورزشی  باشگاه های  درصد،   ۱۹ فرهنگی 
کیف و  کز تولید  کز آجیل و خشكبار سه درصد، مرا مرا
کفش چهار درصد، دفاتر خدمات مسافری یک درصد 

و حمل و نقل درون شهری چهار درصد می شود.
سنجری افزود: بنا بر تقسیم بندی دیگری در خراسان 
از مردان شاغل  از زنان و 7۱ درصد  رضوی 2۹ درصد 
که سهم آنان از تسهیالت  کرونا صدمه دیدند  استان از 
بانوان و 64 درصد مردان است همچنین  36 درصد 
فرد   206 و  هزار   65 و  حقوقی  واحد   ۱60 و  هزار  دو 

کرونا متضرر شدند. حقیقی در استان از 
وی ادامه داد: مشهد با برخورداری از 27 هزار و 628 
سهم  بیشترین  نفر،   ۹57 و  هزار   ۱۱7 اشتغال  و  واحد 
را در خراسان  کرونا  از  و واحد آسیب دیده  از اشتغال 
در  نیشابور  و  سبزوار  شهرستان های  و  داشت  رضوی 

گرفته اند. رده های بعدی قرار 
کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی  کل تعاون،  مدیر 
گرفته شده برای واحدهای  گفت: کل تسهیالت در نظر 
کشور  در  کرونا  از  متضرر  صنعتی  و  خدماتی  تولیدی، 
که سهم استان خراسان  400 هزار میلیارد ریال است 
رضوی 28 هزار و 680 میلیارد ریال معادل 7.2 درصد 

کشور دارد. که از این حیث رتبه سوم را در  است 
به  تسهیالت  پرداخت  اصلی  هدف  افزود:  سنجری 
کرونا حفظ اشتغال آنهاست  بنگاه های آسیب دیده از 
است  این  تسهیالت،  دریافت  شمولیت  شروط  از  لذا 
کرده  تعدیل  را  خود  انسانی  نیروی  نباید  کارفرما  که 
ماه  اردیبهشت  و  فروردین  ماه،  دی  لیست  باشد، 
کرده و بنگاه  کاهش پیدا  بیمه شدگان هر بنگاه نباید 
کارفرما هم پرداخت  اقتصادی باید فعال و حق بیمه 

شده باشد.
در  شده  بیمه  شاغل  هر  ازای  به  داشت:  اظهار  وی 
از  متضرر  صنعتی  و  خدماتی  تولیدی،  واحدهای 
اما  می گیرد،  تعلق  تسهیالت  ریال  میلیون   ۱20 کرونا 
تعطیل  الزاما  به مصوبه ستاد ملی  بنا  که  واحدهایی 

هدف اصلی پرداخت تسهیالت به بنگاه های آسیب 
کرونا حفظ اشتغال آنهاست لذا از شروط  دیده از 
کارفرما  که  شمولیت دریافت تسهیالت، این است 
کرده باشد نباید نیروی انسانی خود را تعدیل 

محمد سنجری
کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی مدیرکل تعاون، 

تسهیالت
سهم اصناف از تسهیالت دولت

کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی محمد سنجری؛ مدیرکل تعاون، 

۱20 میلیون ریال تسهیالت به ازای هر شاغل بیمه شده
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شدند، به ازای هر نفر نیروی شاغل بیمه شده در آنها 
۱60 میلیون ریال تسهیالت پرداخت می شود.

کرد: صاحبان بنگاه های اقتصادی مشمول  وی بیان 
ثبت نام  فرصت  ماه  مرداد  پایان  تا  تسهیالت  دریافت 
کارا را دارند و بانک ها نیز باید در این مدت  در سامانه 

کنند. تسهیالت را به آنان پرداخت 
کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی  کل تعاون،  مدیر 
بنگاه های  برای  مزبور  تسهیالت  سود  خ  نر گفت: 
سه  از  بعد  بازپرداخت  دوره  و  درصد   ۱2 اقتصادی 
که  تسهیالتی  از  بخشی  و  است  ساله  دو  تنفس،  ماه 
و  ماه  سه  در  کارگران  مزد  سهم  می شود  پرداخت 

گردش واحد است. بخشی سهم سرمایه در 
کمتر از 50 نفر  که  سنجری افزود: بنگاه های اقتصادی 
کارگر دارند، 70 درصد از تسهیالت را باید به پرداخت 
گردش  در  به سرمایه  را  و 30 درصد  کارگران  دستمزد 
نفر   50 از  بیش  دارای  واحدهای  و  دهند  اختصاص 
 50 و  دستمزد  برای  را  تسهیالت  درصد   50 باید  کارگر 

کنند. گردش مصرف  درصد از آن را برای سرمایه در 
وی ادامه داد: تضامین تسهیالت تا ۱60 میلیون ریال 
سفته و چک به تشخیص بانک، از ۱60 تا 480 میلیون 
 480 تا   ۱60 ضامن،  یک  با  همراه  چک  یا  سفته  ریال 
میلیون ریال سفته و دو نفر ضامن، 480 میلیون ریال 
تا دو میلیارد ریال سفته و سه نفر ضامن است و برای 
ضمانت  هم  ریال  میلیارد   2 از  بیش  مبالغ  تضامین 

نامه بانكی الزم است.
اعتباری  و  مالی  موسسه  و  بانک   ۱۹ افزود:  سنجری 
استان  در  را  تسهیالت  ریال  میلیارد   680 و  هزار   28
توزیع  کرونا  از  دیدگان  آسیب  بین  رضوی  خراسان 
که بیشترین سهم از این تسهیالت به ترتیب  می کنند 
مربوط به بانک ملی به میزان پنج هزار و 3۹0 میلیارد 
ریال، بانک سپه به میزان یک میلیارد و 800 میلیون 
 2۹0 و  میلیارد  یک  میزان  به  صادرات  بانک  و  ریال 

میلیارد ریال است.
احتساب  با  نیاز  مورد  تسهیالت  داد:  ادامه  وی 
آسیب  واحدهای  برای  ریالی  میلیون   ۱60 تسهیالت 
کرونا در خراسان رضوی 20 هزار و 6 میلیارد  از  دیده 

ریال است.

ستون آزاد

گله مندی   امیری محتشم / نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهدضمن ابراز 
از خلف وعده بانک ها، اظهار داشت: با اینكه بانک ها وعده عدم به اجراء 
هیچ  اما  بودند،  داده  را  صنفی  واحدهای  بانكی  معوقات  و  چک ها  گذاشتن 
گذاشتند،  یک از آنها، به وعده خود عمل ننموده و نه تنها چک ها را به اجرا 
بلكه به مدیران واحدهای صنفی برای پرداخت تسهیالت عقب مانده فشار 
که این امر موجبات  کردند  آوردند، آنها در انجام موارد اعالم شده، خلف وعده 

اعتراض اصناف را فراهم نمود. 
تسهیالت  از  اصناف  رضایت  میزان  خصوص  در  وحدتی  کاشفی  ابوالقاسم 
گذشت زمان طوالنی راه اندازی شد،  کارا پس از  کرد: سامانه  کرونایی تصریح 
همچنین تكلیف متقاضیان بیمه شده و بیمه نشده نیز با تأخیر بسیار اعالم 
کار و رفاه  گردید و عدم هماهنگی فی مابین بانک ها، سازمان صمت و وزارت 

اجتماعی بابت تضامین مشهود بود. 
وی در ادامه افزود: در اتحادیه صنف اغذیه و پیتزا فروشان مجموعا 50 واحد 
که تقریبا تعداد 250 نفر موفق به دریافت تسهیالت شدند، ضمن آن  صنفی 
کارکنان آبان، آذر و دی ۹8 را پرداخت  که لیست بیمه  که واحدهای صنفی هم 
در  این  شده اند،  تسهیالت  تومان  میلیون   ۱6 یا   ۱2 دریافت  مشمول  کردند، 
که از بیمه خویش فرما و یا فاقدین بیمه استفاده  کارفرمایانی  که  حالی است 

نموده اند، مشمول دریافت 6 میلیون وام با سود ۱2 درصد می شوند. 
کاشــفی ضمن ابراز تأســف از ابطال پروانه های فعالیت و جمع آوری واحدهای 
کــه تا  کنــم  کمــال تأســف بایــد اعــالم  گفــت: بــا  صنفــی در دســت اقــدام 
ایــن تاریــخ 220 عضــو پروانــه دار جهــت ابطــال پروانــه اقــدام 
کــه پرونــده آنهــا  نمــوده و حــدود ۱60 نفــر هــم 
بــود ؛ واحــد صنفــی  اقــدام  در دســت 
خــود را جمــع آوری نمودنــد.

نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد: 
خلف وعده بانک ها در اجرای وعده ها

14 رسته شغلی 
کرونا شامل  متضرر از 

کز تولید و توزیع  مرا
غذاهای آماده و 

اغذیه فروشی ها، 
گردشگری،  کز  مرا

سیستم حمل و نقل 
عمومی و مسافر، دفاتر 

خدمات مسافرتی و 
گردشگری، بخش های 

تولید و توزیع 
ک، بخش های  پوشا

کیف  تولید و توزیع 
کفش، بخش های  و 
تولید و توزیع آجیل 

و خشکبار، قنادی 
و بستنی و آبمیوه، 

باشگاه ها و مجامع 
ورزشی و تفریحی، 

آموزشگاه های هنری، 
بخش های توزیع و 

فروش صنایع دستی، 
موسسات خصوصی 

دارای پروانه از وزارت 
بهداشت، واحدهای 

گوشتی و  غ  پرورش مر
کز تولید محصوالت  مرا

گل  کز  گلخانه ای، مرا
گیاه و ماهیان زینتی  و 

هستند




