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۱۲
برنامه عملیاتی سوغات زائر

دفاع مقدس جهاد بزرگ دینی و ملی ملت ایران بود. ملت 
ایران روح اعتماد به نفس ملی را به وسیله ی هشت سال 
دفاع قدرتمندانه توانست در خود تقویت کند، توانست 

استعدادها را در خود شکوفا کند، توانست ظرفیتهای 
ناشناخته ی خود را بشناسد.

جـنـگ مـا جـنـگ حق و باطل بود و تمام 
شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا 
بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود 

و ایـن جـنـگ از آدم تـا خـتـم زنـدگـی 
وجـود دارد.

۳۲

۲۹

شناخت اقتصاد کرونایی 
تاثیرگذار بر رشد اقتصادی 

کسب وکارها خواهد بود

بازاریابی و فروش 
در دوران بحران اقتصادی
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اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و درست در بحرانی ترین 
شرایط مدیریتی حوزه تجارت بود که با عزل رضا 
رحمانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست 
حسین  شد.  واگذار  سرپرستان 
حمایت  با  خیابانی  مدرس 
به  تجارت  حوزه  فعاالن  قاطع 
و  نیاورد  رای  اما  رفت  مجلس 
بیشتر  که  سرقینی  جعفر  بعد 
شده  شناخته  معدن  حوزه  در 
این  سرپرستی  عهده دار  است، 
روحانی،  حسن  شد.  وزارتخانه 
علیرضا  ایران  جمهوری  رئیس 
سه شنبه  روز  را  رزم حسینی 
شورای  مجلس  به  ماه  مهر   ۸
معتمد  تا  کرد  راهی  اسالمی 
نمایندگان مجلس برای تصدی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
شود. اما  رزم حسینی چه کسی 

است و چه سابقه ای دارد؟
است  کرمان   ۱۳۴۰ متولد  رزم حسینی  علیرضا 
دولت  ابتدایی  سال  در  و  یازدهم  دولت  در  که 
ماه  دی   ۱۹ از  و  بود  کرمان  استاندار  دوازدهم 
عنوان  به  مشهد  در  کشور  وزیر  حکم  با   ۱۳۹۷

استاندار  خراسان رضوی منصوب شد.
دارای  هدفمند،  توانمند،  مدیری  حسینی  رزم 
به  گذشته  سال  دو  در  که  است  پیگیر  و  برنامه 
تعاملی  توانسته  خراسان رضوی  استاندار  عنوان 
بسیار عالی در سطح استان  خراسان رضوی ایجاد 
شاید  که  کرد  مطرح  برنامه هایی  ابتدا  در  او  کند. 
به  اما  می رسید.  نظر  به  اجرایی  غیر  و  شعارگونه 
هدفی  و  برنامه  که  این  بر  عالوه  او  دیدیم  مرور 
این  شدن  اجرایی  پیگیر  جدیت  با  دارد،  مشخص 

برنامه ها و نیز تعامل گرا است.
همواره مدیریت استان خراسان رضوی به واسطه 
این  در  متعدد  تاثیرگذار  مجموعه های  وجود 
استان، برای عالی ترین مقام اجرایی دولت دشوار 
با  توانست  رزم حسینی  اما  است.  بوده  پیچیده  و 
ائمه  تعاملی سازنده، آستان قدس رضوی،  ایجاد 
به  و  قضایی  دستگاه  مجلس،  نمایندگان  جمعه، 

« رزم حسینی» 
مدیری دارای برنامه 
پیگیر و تعامل گراست

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئيس  اتاق اصناف مشهد

کار  پای  )به اصطالح(  را  خصوصی  بخش  ویژه 
کمک  با  را  امورات  از  بسیاری  نهایت  در  و  بیاورد 

بخش خصوصی انجام دهد.
در  اقتصـادی  معیـن   ۲۰۰ حـدود   رزم حسـینی 
کـه  کـرد  تعییـن  اسـتان  خراسـان رضوی  سـطح 
یکـی از آن هـا اتاق اصناف مرکز این اسـتان اسـت. 
کار  منطقـه ای  هـر  در  اقتصـادی  معین هـای  ایـن 
ایـن  گرفتنـد.  دسـت  بـه  را  منطقـه  آن  اقتصـادی 
کار چیـزی شـبیه بـه مقولـه مسـئولیت اجتماعـی 
ترتیـب  ایـن  بـه  اسـت.  یافتـه  نظـم  طـور  بـه  امـا 
جملـه  از  دسـتگاه  چندیـن  میـان  نامـه ای  تفاهـم 
مجلـس،  نماینـدگان  بخشـداری،  فرمانـداری، 
دسـتگاه قضایـی، ائمـه جمعه و ... امضا می شـود و 
امـورات منطقـه معین اقتصادی بـا محوریت بخش 
خصوصـی و کمـک تمـام عوامـل حل و فصل شـود.

« رزم حسینی» در »
ابتدا برنامه هایی 

مطرح کرد که 
شاید شعارگونه 
و غیر اجرایی به 

نظر می رسید. اما 
به مرور دیدیم او 

عالوه بر این که 
برنامه و هدفی 

مشخص دارد، با 
جدیت پیگیر اجرایی 
شدن این برنامه ها 

و نیز تعامل گرا 
«است
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خاستگاه و مبانی طرح مثلث اقتصادی - فرهنگی بر مبنای توسعه اقتصادی روستاها بر 
اساس توسعه متوازن می باشد. رونق اقتصادی روستاها، جلوگیری ازمهاجرت روستائیان، 
توجه به روستاها و نقاط محروم توسط استاندار وقت خراسان رضوی بعنوان یک الگوی 

اقتصاد توسعه ای مطرح گردید. 
وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد روستایی یک امر 
مسلم و بدیهی است، قدرت فوق العاده اقتصاد و تاثیر 
آن در توسعه متوازن و زندگی انسانها ضرورت اجرای 

طرح مثلث اقتصادی  را دو چندان می سازد.
عدم توجه مسئولین به اشتغال روستایی علیرغم ارائه 
خدمات زیربنایی روستایی داده شده توسط دولتها از 
قبیل آبرسانی، گازرسانی، برق،  ایجاد راه، بهداشت 
و ... باعث عدم توسعه و کاهش سرانه درآمد و تبعات 

منفی آن در اقتصاد و جامعه ی ایرانی است.
مثلث اقتصادی- فرهنگی  یک الگوی واسط توسعه 
با ویژگی فراگیر شدن در سطح اقتصاد کشورکه با 
اتکاء به توان معین های اقتصادی برگزیده، کسب 
و کارهایی که در روستا فعال و ایجاد می کند را به 
اتاق  ظرفیت  به  توجه  با  طرفی  از  و  زده  پیوند  بازار 
با  رضویه  بخش  اقتصادی  معین  عنوان  به  اصناف 
داشتن ظرفیت های موجود می تواند مشکالت دریافت مجوزها و تأمین امکانات زیربنایی و 
تسهیالت مورد نیاز را از بخش های مختلف رفع و با ارتباط دادن مزیت بالفعل بازار با مناطق 
محروم و هدف معین که پتانسیل های در دسترس اتاق اصناف می باشد، تقویت زیرساخت 
الزم از جمله آموزشهای تخصصی مورد نیاز برای تحقق این جنش اقتصادی، معنوی مایه ی 
شکوفایی و محرومیت زدایی گردد و به عنوان تسهیل گر و متولی این امر مأموریت خود را به 
طور کامل به اجرا درآورد. این رویکرد با ایجاد فرصت های نوظهور در رابطه با تعامل فرآیند 
خالقانه و نوگرایی در کسب و کارهای خرد روستایی با تحول و کارگذاشتن شالوده ها، 
شناسایی استعدادهای موجود و فعالیتهای بالقوه در روستا و دارای سابقه ی کاری امکان 

رشد و توسعه ی جدید اقتصاد روستایی را با خود به همراه می آورد. 
طرح مثلت اقتصادی - فرهنگی یکی از شاخص های اصلی مدل سیاست اقتصاد مقاومتی 
است که مورد تاکید رهبر معظم انقالب قرارگرفته و با رویکرد توسعه اقتصادی وتقویت زیر 
ساخت اقتصادی کشور برمبنای اشتغال روستایی بوده که می توان آن را به عنوان موتور 
محرک اقتصادی کشوردر طرح جان بخش و مقاوم سازاقتصاد مقاومتی که نقش زیر بنائی 

ومنسجمی را با باورهای جدیدی درحرکت نو از خودش رقم می زند، تلقی کرد.
  تجربه موفق مثلث اقتصادی در استان کرمان و پیاده سازی آن توسط مهندس رزم حسینی  
با دیدگاه جامع و استراتژیک که در همه زمینه ها موجب رشد و توسعه شده و با توانمندسازی 
کسب و کارهای کوچک از مبدا روستایی، در راستای تولید، ارائه خدمات انعطاف پذیر و 

مقرون به صرفه که با سرمایه های اندک، ایده های اشتغال زایی را به ارمغان  می آورد.
الزم به ذکراست این طرح با مزیتی که در دل خود دارد، می تواند سرمشق راهبردی،  برای 

فعالیت توسعه ای کالن کشور باشد. 

ضرورت اجرای 
طرح مثلث اقتصادی 

در سطح ملی 

یادداشت سردبیر

●    

دکتر هادی مخملی
سردبير

مشهد  اصناف  اتاق  اختیارات،  تفویض  این  با 
در  شد.  مشهد  رضویه  بخش  اقتصادی  معین 
می توانیم  کاری  چه  که  نمی دانستیم  ما  ابتدا 
کارهایی  شدیم  متوجه  مرور  به  اما  دهیم  انجام 
که فرای وظایف معمول انجام  می دهیم، وسعت 
منطقه  و  اقتصادی  حوزه های  به  نسبت  ما  دید 
چه  که  دیدیم  می دهد.  افزایش  را  پیرامونمان 
آن  از  که  دارد  وجود  ما  پیرامون  ظرفیت هایی 
تجربه  که  این  از  غیر  همچنین  بودیم.  بی خبر 
خوبی به دست آوردیم، توانستیم ارتباط خوبی 

را با دستگاه های متولی ایجاد کنیم.
در این راستا کارهایی که ممکن است با ماموریت 
اتاق اصناف خیلی سازگار نباشد ولی در راستای 
مسئولیت اجتماعی مهم است، توسط این اتاق و 

زیر مجموعه های آن انجام شد.
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میترا عبداللهی

حسینی"  رزم  "علیرضا  اعتماد  رای  اخذ  از  پس   
استاندار سابق خراسان رضوی از مجلس به عنوان 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و انتصاب وی به این 
ابتکاری  طرح  شاید  که  می رسید  نظر  به  سمت 
اقتصادی-  توسعه  مثلث  "الگوی  عنوان  با  وی 
مسیر  گذشته  همچون  نتواند  دیگر  فرهنگی" 
خود را طی کند اما اراده مسئوالن ارشد و فعاالن 
این  اجرای  تداوم  بر  رضوی  خراسان  اقتصادی 

طرح استوار است.
خراسان  به  خود  ورود  ابتدای  در  حسینی  رزم 
ابتکاری  طرح   ۱۳۹۷ سال  دوم  نیمه  در  رضوی 
روستا  اقتصاد  کردن  فعال  آن  شالوده  که  را  خود 
مجریان  اجتماعی  های  مسئولیت  احیای  و 
و  زد  کلید  بود،  منطقه  هر  در  اقتصادی  طرحهای 
برعهده  را  استانداری  مسئولیت  که  لحظه ای  تا 
داشت همه شهرستانها را زیرپوشش این طرح برد.
نامتوازن  توسعه  به  کشور  بود  معتقد  حسینی  رزم 
شدن  خالی  جمله  از  آن،  از  ناشی  پیامدهای  و 
شهرها  در  نشینی  حاشیه  گسترش  و  روستاها 
مثلث  الگوی  و  مبتالست  اجتماعی  آسیبهای  و 
توسعه اقتصادی – فرهنگی را،  راه حلی برای فعال 
کردن ظرفیت روستاها، اشتغالزایی، رفع بیکاری، 
بین  ناامیدی  رفتن  بین  از  و  سرانه  درآمد  افزایش 

مردم می دانست.

ضلع  سه  شامل  فرهنگی  اقتصادی،  توسعه  مثلت 
کارگزاران حکومتی، سرمایه گذاران، کارآفرینان 
و  است  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و 
درون  در  عالی  ناظران  عنوان  به  نیز  جمعه  ائمه 
یک  الگو  این  اجرای  لذا  دارند،  جای  مثلث  این 
ظرفیتهای  از  گیری  بهره  بر  مبتنی  همگرایی 
برای  خصوصی  بخش  فعاالن  و  عمومی  نهادهای 
فعال کردن اقتصاد روستا بین مسئوالن بخشهای 

مختلف خراسان رضوی به وجود آورد.
از آنجا که عموما با رفتن هر مسئولی از یک استان 
این گمان وجود  ابتر باقی می ماند،  طرحهای وی 
داشت که با رفتن رزم حسینی از خراسان رضوی 
و قرار گرفتن وی در راس وزارت صنعت، معدن و 
 – اقتصادی  توسعه  مثلث  الگوی  اجرای  تجارت، 

فرهنگی در استان متوقف شود.
توسعه  مثلث  ذیل  که  هایی  طرح  حال  این  با 
اقتصادی – فرهنگی در خراسان رضوی شناسایی 
سهم  که  است  بزرگی  طرحهای  شده،  تعریف  یا 
می رسد  نظر  به  و  داشته  استان  اقتصاد  در  زیادی 
باقی  ناقص  اقتصادی  الگوی مثلث توسعه  اجرای 

نماند.

سرمایه گذاریهای بزرگ در چارچوب مثلث 
توسعه اقتصادی

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
سرمایه گذاری  طرحهای  درباره  رضوی  خراسان 
فرهنگی   – اقتصادی  توسعه  مثلث  چارچوب  در 

اجرای  طی  که  است  نوینی  شیوه  الگو  این  گفت: 
مدیریتی  تیم  یکپارچگی  و  رویه  وحدت  شاهد  آن 
در  شخصی  سلیقه  اعمال  از  پرهیز  منطقه،  هر 
و  فعالیتها  شدن  هنجارمند  اقتصادی،  طرحهای 
روند امور مربوطه هستیم و در نهایت سبب تسهیل 

و سرعت توسعه و رونق اقتصادی خواهد شد.
اقتصادی  توسعه  مثلث  افزود:  رسولیان  علی 
تفاهم نامه های  انعقاد  بخش  دو  در  فرهنگی   –
"بی.پی.ام. سامانه  در  آن  ثبت  و  سرمایه گذاری 
و  اقتصادی  معین های  با  نامه  تفاهم  امضا  و  اس" 
اقتصاد  مردمی  نهاد  سامانه  در  آنها  عملکرد  ثبت 

مقاومتی دنبال می شود.
وی ادامه داد: در بخش نخست این الگو، تاکنون 
با  اقتصادی  طرح  نامه  تفاهم   ۲۷۹ و  هزار  یک 
میلیارد   ۱۰۹ و  هزار   ۲۶۰ سرمایه گذاری  حجم 
تومان و پیش بینی اشتغالزایی برای ۲۲۷ هزار و 
به  با سرمایه گذاران در خراسان رضوی  نفر   ۹۷۰

امضا رسیده است.
این  از  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
تعداد بیشترین طرح به میزان ۳۴۸ مورد با حجم 
تومان  میلیارد   ۸۶۳ و  هزار   ۶۸ سرمایه گذاری 
نفر   ۱۹۱ و  هزار   ۱۲۷ برای  اشتغالزایی  حجم  و 

مربوط به شهرستان مشهد است.
سرمایه گذاری  طرحهای  کل  از  افزود:  رسولیان 
ایجادی و  مزبور ۲۵ درصد توسعه ای، ۶۰ درصد 
بخشهای  از  آنها  سهم  و  است  تکمیلی  درصد   ۱۵
سه  خدمات  درصد،   ۲ دامپروری  شامل  مختلف 

عزم خراسان رضوی برای تداوم مثلث رزم حسینی

معین اقتصادی
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درصد،   ۲۰ گردشگری  درصد،   ۶ معدن  درصد، 
صنعت  و  درصد   ۱۴ عمران  درصد،   ۲ کشاورزی 

حدود ۵۲ درصد است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: ۲۷۰ طرح 
سرمایه گذاری  تفاهم نامه های  محل  از  اقتصادی 
الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی با حجم 
سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای ۱۳ هزار و ۱۲۵ 

نفر ۱۰۰ درصد پیشرفت اجرایی دارند.
طرحهای  باقی  از  درصد   ۲۵ افزود:  رسولیان 
اقتصادی مزبور دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت 
اجرایی، ۱۰ درصد طرحها بین ۷۰ تا ۹۰ درصد 
تا   ۵۰ بین  طرحها  درصد   ۱۳ اجرایی،  پیشرفت 
طرحها  درصد   ۱۰ اجرایی،  پیشرفت  درصد   ۷۰
 ۴۲ و  اجرایی  پیشرفت  درصد   ۵۰ تا   ۳۰ بین 
درصد طرحها کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت اجرایی 

دارند.
طرحهای  این  از  برخی  داد:  ادامه  رسولیان 
مربوط  سرمایه گذاری  تفاهم نامه های  اقتصادی 
دارای  بزرگ  اقتصادی  طرحهای  یا  "مگاپروژه"  به 
 ۵۰ از  بیش  و  اشتغال  ظرفیت  نفر   ۱۰۰ از  بیش 

میلیارد تومان سرمایه گذاری است.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

گفت:  رضوی  خراسان 
طرح   ۳۵۰ اساس  براین 
حجم  با  )مگاپروژه(  بزرگ 
هزار   ۲۵۴ سرمایه گذاری 
و  تومان  میلیارد   ۶۸۹ و 
هزار   ۲۰۸ برای  اشتغالزایی 
"بی.  سامانه  در  نفر   ۸۹۹ و 
رسیده  ثبت  به  پی.ام.اس" 

است.
استمرار  بر  تاکید  با  رسولیان 
توسعه  مثلث  الگوی  اجرای 
در  فرهنگی   – اقتصادی 
اجرای  از  هدف  افزود:  استان 
سرمایه  کردن  فعال  الگو  این 
در  خصوصی  بخش   گذاران 
مردمی  نهاد  و  روستاهاست 
برای  مقاومتی  اقتصاد 
از این الگو در استان  پشتیبانی 

شکل گرفته است.
برای  تالش  در  کرد:  اضافه  وی 
اقتصاد  مردمی  نهاد  تبدیل 
مردم  سازمان  یک  به  مقاومتی 
نهاد هستیم که در صورت تغییر 
اجرای  استان،  سیاسی  شرایط 
الگوی مثلث توسعه اقتصادی – 

فرهنگی متوقف نشود.

احیای مسئولیتهای اجتماعی 
رمز دوام مثلث توسعه 

اقتصادی
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی 
فرهنگی  اقتصادی-  توسعه  مثلث  الگوی  گفت: 
مسئولیتهای  احیای  راستای  در  کلی  طور  به 
اجتماعی است به این معنا که بنگاه های اقتصادی 
خود  طرحهای  اجرای  پیرامونی  مردم  به  نسبت 
طرح  هر  اجرای  ثمرات  یعنی  دارند،  مسئولیت 

اقتصادی باید بر سفره مردم بنشیند.
علی اکبر لبافی افزود: در کشورهای توسعه یافته 
احیای مسئولیت های اجتماعی در کسب و کارها 
هر  مزیتهای  از  پیرامونی  مردم  و  است  اصل  یک 

طرح اقتصادی بهره می گیرد.
در  حسینی  رزم  آقای  که  طرحی  کرد:  اظهار  وی 
دولتی  پول  به  نیازی  کرد،  اجرا  رضوی  خراسان 
یا دستور حاکمیتی یا بخشنامه دولتی ندارد، وی 
یک تفکر همگرایانه در استان داشت و شعارش این 
بود که باید با همدلی خراسان رضوی را ساخت و 
پیرو طرح وی برای نخستین بار یک هم افزایی بین 

مسئوالن و فعاالن اقتصادی استان شکل گرفت.
اقتصادی  توسعه  مثلث  الگوی  کرد:  اضافه  لبافی 
فعاالن  سوی  از  نیکوکارانه  کار  یک  فرهنگی   –
برای  اقتصادی  معین های  که  است  اقتصادی 
ویژه  به  مردم  توانمندسازی 

روستائیان انجام می دهند.
اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
مقاومتی خراسان رضوی گفت: 
وزارت  مسئولیت  تصدی  با 
توسط  تجارت  و  معدن  صنعت، 
استاندار  حسینی  رزم  آقای 
نه  رضوی،  خراسان  سابق 
توسعه  مثلث  طرح  اجرای  تنها 
این  در  فرهنگی  اقتصادی، 
استان کمرنگ نخواهد شد بلکه 
تداوم  پیگیر  بیشتری  جدیت  با 
آن در بخشهای مختلف هستیم.
هفته  طی  کرد:  اضافه  وی 
توسعه  مثلث  طرح  گذشته 
برنامه  قالب  در  اقتصادی 
برای  حسینی  رزم  آقای  دوم 
مجلس  به  صنعت  وزارت  پست 
گردید؛  ارائه  اسالمی  شورای 
برنامه  عنوان  به  را  طرح  این 
شرایط  در  می تواند  که  جامعی 
با  کند  ایجاد  تحولی  موجود 
و  مجلس  مختلف  کمیسیونهای 
نمایندگان  مجمع  و  نمایندگان 
استانهای مختلف مطرح و برای 
آنان تشریح کردیم و به سواالت 

و ابهاماتشان پاسخ گفتیم.
اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
مقاومتی خراسان رضوی گفت: 

مجلس  علنی  صحن  در  اقتصادی  توسعه  مثلث 
مورد  و  شد  مطرح  حسینی  رزم  آقای  سوی  از  نیز 
لذا  گرفت،  قرار  نمایندگان  از  بسیاری  استقبال 
مسئولیتهای  اجرای  قالب  در  برنامه  این  اجرای 
قرار  هم  صنعت  وزارت  کار  دستور  در  اجتماعی 

گرفته است.
بلکه  خراسان  در  تنها  نه  مدل  این  داد:  ادامه  وی 
تواند در استان های مختلف در غالب احیای  می 
همچنین  شود.  فراگیر  اجتماعی  های  مسئولیت 
تا ۵۰۰ شرکت  به دنبال آن است  نیز  وزیر صمت 
بزرگ را برای همراهی با هدف احیای مسئولیت 

های اجتماعی این طرح آماده کند.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: تاکنون چهار هزار و ۳۸۶ کسب 
و کار خرد و متوسط توسط ۱۷۱ معین اقتصادی 

در سامانه به ثبت رسیده است. 
فعالیت   ۱۳۹ و  هزار  سه  همچنین  افزود:  وی 
گروه  توسط  اقتصادی  معین   ۱۳۶ از  اقتصادی 
کارشناسی نهاد مردمی مورد بررسی و تایید قرار 
و  هزار   ۳ مجموع  از  این  بر  عالوه  است.  گرفته 
۱۳۹ پروژه کسب و کار خرد و متوسط، یک هزار 
و ۷۶۰ فعالیت به بهره برداری رسیده است که با 
اجرای کامل آن می توان ۲۰ هزار فرصت شغلی و 
یا بهبود سرانه های درآمدی  در استان ایجاد کرد. 
یافته  بهبود  یا  شاغل   نفر   ۱۶۰ و  هزار   ۲ از  بیش 
کد  و  مشخصات  درج  به  اقدام  نیز  درآمدی  سرانه 

ملی خود نموده اند.
الگوی  اجرای  تداوم  مجموع  در  کرد:  اضافه  او 
خراسان  در  فرهنگی   – اقتصادی  توسعه  مثلث 
استانداران،  رویکرد  به  استانها  سایر  و  رضوی 
ارکان  اگر  و  دارد  بستگی  آنان  تفکر  و  بینش 
این  می توانند  بخواهند  استانی  هر  در  حاکمیت 

الگو را اجرایی کنند.

مطالبات اصناف از وزیر صمت

شبکه مویرگی اصناف 
مانع از کمبود کاال در 

دوران کرونا شد
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران انتصاب آقای 
رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت 
در  موفقیت  آرزوی  ایشان  برای  و  گفت  تبریک  را 
عرصه های مختلف اقتصادی بویژه باز کردن گره 

مشکالت کنونی بر اقتصاد کشور نمود.
شناخت  بر  تاکید  با  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
به شبکه صنفی در کشور  بیشتر مسئوالن نسبت 
داد،  رخ  کرونا  شیوع  ایام  در  که  اتفاقاتی  گفت: 
کشور  در  را  صنفی  مویرگی  شبکه  وجود  مزایای 

برای همگان تبیین کرد.
اغلب  در  ایام  این  در  کرد:  بیان  بنانژاد  محمود 

دبیر نهاد مردمی »
اقتصاد مقاومتی 
خراسان رضوی: با 
تصدی مسئولیت 

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت 
توسط آقای رزم 
حسینی، نه تنها 

اجرای طرح مثلث 
توسعه اقتصادی، 

فرهنگی در این 
استان کمرنگ 

نخواهد شد بلکه 
با جدیت بیشتری 
پیگیر تداوم آن در 

بخشهای مختلف 
«هستیم
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برای  تقاضا  یکباره  افزایش  دلیل  به  جهان  نقاط 
و  بزرگ  فروشگاه های  ضروری،  اقالم  خرید 
زنجیره ای در تامین نیاز مردم دچار مشکل شدند 
فروشگاه ها  این  از  خرید  به  مردم  وابستگی  زیرا 
این  قفسه های  که  بود  زیاد  آنقدر  کشورها  آن  در 
کردن  پر  و  می شد  خالی  سرعت  به  فروشگاه ها 

مجدد آن زمان بر بود.
وی اظهار داشت: با اینکه در ایام شیوع کرونا نظام 
توزیع مایحتاج روزانه مردم از طریق فروشگاه های 
زنجیره ای و بزرگ در کشورهای توسعه یافته دچار 
شبکه  همین  واسطه  به  ایران  در  اما  شد  مشکل 
مویرگی صنفی هیچ کمبودی در عرضه کاال بوجود 
نیامد و مردم براحتی توانستند مایحتاج خود را از 

صنوف تامین کنند.
رییس اتاق اصناف مشهد با تاکید بر اینکه افزایش 
قیمت کاالها در ایام شیوع کرونا ارتباطی با شبکه 
صنفی نداشت، افزود: وجود شبکه مویرگی صنفی 
که  است  ما  کشور  بازار  محاسن  بزرگترین  از  یکی 
عنایت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  می بایست 
داشته  کاال  توزیع  نظام  در  آنها  نقش  به  بیشتری 

باشد.
صنوف  تخصصی  گسترده  شبکه  وجود  بنانژاد 
هزار   ۶۰۰ همچنین  و  فنی  خدمات  و  خدماتی 
واحد صنفی تولیدی را از دیگر مزایای نظام صنفی 
کشور دانست و گفت: ۸۰ درصد تولیدات کیف و 
کفش کشور توسط واحدهای صنفی تولیدی انجام 
می تواند  بخش  این  به  بیشتر  توجه  که  می گیرد 
ناخالص  تولید  ارتقاء  و  اشتغال  حوزه  در  انقالبی 

داخلی بوجود آورد.
داد:  ادامه  ایران  اصناف  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  عمده  توجه  هرچند 
باید  البته  که  است  صنعت  بخش  به  معطوف 
ظرفیتهای  نیز  اصناف  حوزه  اما  باشد،  گونه  این 
بالقوه ای دارد که الزم است به این بخش به عنوان 
توجه  صمت  وزارت  مجموعه  زیر  بخشهای  از  یکی 

ویژه ای شود.
و  معدن  صنعت،  وزیر  از  داشت:  اظهار  بنانژاد 
حوزه  در  که  عقایدی  و  مدیریتی  شیوه  با  تجارت 
تخصص  و  تجربه  همچنین  و  دارند  اقتصادی 
بخش  در  فعالیت  واسطه  به  سالها  که  ارزشمندی 
که  می رود  انتظار  آورده اند،  بدست  خصوصی 
مدیران  به  را  وزارتخانه  سطح  در  اختیارات  برخی 

استانی بویژه استاندار واگذار کنند .
از  اختیارات  برخی  تفویض  کرد:  اضافه  وی 
حوزه های  در  استانی  مدیران  به  وزارتخانه 
در  شدن  درگیر  زمان،  رفتن  هدر  از  اقتصادی 
چالشها  از  بسیاری  بروز  و  اداری  بوروکراسی 
برنامه های  پیشبرد  فرآیند  و  نموده  جلوگیری 

توسعه ای در استان را تسهیل می نماید.
که  آنجا  از  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
ایران  صنعتی  شهرکهای  و  کوچک  صنایع  سازمان 

حمایت  است،  صمت  وزارت  زیرمجموعه  نیز 
واحدهای  تجمیع  برای  صنفی  شهرکهای  از 
تولیدی صنفی و توسعه فعالیتهای آن نیز از دیگر 
خواسته های مجموعه اصناف از آقای رزم حسینی 

است.
صنفی  شهرکهای  ایجاد  داشت:  اظهار  بنانژاد 
جانبی  هزینه های  کاهش  به  منجر  می تواند 
نرم  و  حقوقی  خدمات  از  گیری  بهره  در  صنوف 
محور،  صادرات  تولید  بویژه  تولید  رشد  افزاری، 
توسعه  و  محصوالت  بندی  بسته  سطح  ارتقای 
زمینه  این  در  که  شود  صنفی  حوزه  برندینگ 

نیازمند توجه ویژه وزیر صمت هستیم.

الگوی مثلث توسعه اقتصادی، تجربه ای 
فراموش نشدنی

الگوی  به  اشاره  با  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
عنوان  به  فرهنگی   – اقتصادی  توسعه  مثلث 
طرح ابتکاری آقای رزم حسینی، استاندار سابق 
اصناف  اتاق  که  زمانی  گفت:  رضوی  خراسان 
توابع  از  رضویه  بخش  اقتصادی  معین  قالب  در 
شهرستان مشهد انتخاب و تفاهم نامه مربوط به 
ابهاماتی  با  الگو  این  اجرای  در  کرد،  امضا  را  آن 
مواجه شدیم و نمی دانستیم اتاق اصناف با توجه 
به وظایفی که قانون برای آن تعریف کرده است، 

چه نقشی می تواند در توسعه رضویه ایفا کند.
بنانژاد اظهار داشت: اما زمانی که برای کمک به 
توسعه رضویه وارد عمل شدیم، ظرفیتهای بالقوه 
آشکار  بیشتر  ما  برای  صنف  حوزه  در  بخش  آن 
آنها  از  بسیاری  از  تاکنون  که  ظرفیتهایی  شد، 
صنوف  مسئولیت  که  آنجا  از  و  بودیم  شده  غافل 
بخش رضویه نیز برعهده اتاق اصناف مشهد بود، 
برای توسعه این بخش به جد کار را شروع کردیم.
از  را  طیور  پرورش  توسعه  و  گلخانه ها  ایجاد  وی 
جمله فعالیتهایی برشمرد که اتاق اصناف مشهد 
به عنوان معین اقتصادی بخش رضویه با کمک 
اجرا  مرحله  به  اندک  هزینه  و  منطقه  این  مردم 

رساند.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: این اتاق زمینه 
فراهم  رضویه  در  را  توزیع  و  تولید  چرخه  ایجاد 
کرد به نحوی که بتوان تولیدات بخش رضویه را 
به صورت مستقیم در بخش صنفی مشهد توزیع 

کرد.
بنانژاد ورود اتاق اصناف مشهد به بخش کشاورزی 
را از دیگر مزیتهای فعالیت این نهاد به عنوان معین 
اقتصادی بخش رضویه ذکر کرد و گفت: مهمترین 
دستاورد الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی 
ایجاد همدلی بین دستگاههای حاکمیتی و بخش 
خصوصی و قرار گرفتن نمایندگان قوای مجریه، 
مقننه، قضا و مسئوالن محلی، ائمه جمعه در کنار 
بخش خصوصی و مردم برای توسعه یک منطقه 

است.

 دستورالعمل اجرایی 
تامین مالی 

بنگاه های اقتصادی 
 در سال 99

ابالغ شده توسط 
 وزیر صمت

آقای رزم حسینی

ماده1(تعاریف
۱-۵- دامنه شمول: بنگاه های اقتصادی دارای 
مجوز از وزارت صمت، جهاد کشاورزی،سازمان 
تولیدی  صنوف  گردشگری،  و  فرهنگی  میراث 
دارای مجوز بر اساس قانون نظام صنفی کشور و 
مراکز پژوهش های صنعتی و معدنی و واحدهای 
تعداد  و مهندسی که در زمان درخواست،  فنی 
کارکان آنها تا ۱۰۰ نفر باشد و طرح های نیمه 
از %۶۰  با پیشرفت فیزیکی بیش  تولیدی  تمام 
نفر)واحدهای   ۱۰۰ تا  اشتغال  بینی  پیش  با  و 
با کارکنان بیش از ۱۰۰ نفر، در صورت تصویب 
کارگروه استانی و تایید کارگروه ملی، مشمول 

ضوابط این دستورالعمل خواهند بود(
یاب،  بهین  اینترنتی  سامانه  سامانه:   -۷-۱
ثبت  که   www.behinyab.ir نشانی  به 
می  صورت  آن  طریق  از  متقاضیان  درخواست 
گیرد و قابلیت ارائه آمارها و گزارش های مورد 

نیاز مدیریتی را در هر لحظه دارد.

ماده2( اهداف
عامل  های  بانک  طریق  از  مالی  تامین   -۱-۲
هایی  بنگاه  در  اقتصادی  تحرک  تقویت  جهت 
که به علت محدودیت در تامین نقدینگی امکان 
بادریافت  و  ندارد  وجود  ها  آن  کامل  فعالیت 
و  اشتغال  افزایش  یا  و  تثبیت  امکان  تسهیالت 

تولید آن ها فراهم می شود.
و  بازسازی  جهت  تسهیالت  تامین   -۲-۲
نوسازی بنگاه های اقتصادی و صنوف تولیدی 

مشمول تولیدی 
۲-۳- تامین تسهیالت جهت تکمیل و راه اندازی 
طرح های نیمه تمام تولیدی باپیشرفت فیزیکی 
بیش از ۶۰% و یا معادن دارای پروانه بهره برداری

معین اقتصادی



ماهنامه اتاق اصناف مشهد
9مهر و آبان ماه ۱۳۹۹ | شماره ١٨ معین اقتصادی

ماده3( فرآیند اجرا
سـازمان  توسـط  کامـل  رسـانی  اطـالع   -۱-۳
هـای اسـتانی بـه مشـمولیت جهـت ثبـت نـام در 

سـامانه
های  بنگاه  تسهیالت  درخواست  ثبت   -۲-۳

مشمول 
کمیته  مستمر  و  منظم  جلسات  تشکیل   -۳-۳
های  درخواست  به  رسیدگی  جهت  بررسی  های 
کارگروه  به  گزارش  ارائه  و  سامانه  از  دریافتی 

استانی
کارگروه  مستمر  و  منظم  جلسات  تشکیل   -۴-۳
های  درخواست  تصویب  و  بررسی  جهت  استانی 

پذیرش شده
بانک  به  استانی  کارگروه  مصوبات  ابالغ   -۵-۳
دبیر  عنوان  به  صمت  سازمان  توسط  عامل  های 

کارگروه استانی
۳-۶- ارجاع سریع و منظم درخواست های ابالغ 

شده به شعب بانک عامل
از  اعم  گرفته  صورت  اقدامات  کلیه  ثبت   -۷-۳
و  قرارداد  انعقاد  تصویب،  معرفی،  تقاضا،  بررسی 

پرداخت تسهیالت توسط مسئوالن مربوطه
تصویب  عدم  یا  پذیرش  عدم  ثبت   -۸-۳
در  دالیل  ذکر  با  اقتصادی  های  بنگاه  درخواست 

هریک از مراحل

ماده 4( وظایف بنگاه های اقتصادی
بنگاه متقاضی تسهیالت موظف است درخواست 
و  نموده  ثبت  سامانه  در  مربوط  فرآیند  در  را  خود 
پس از ارائه مدارک الزم به کمیته بررسی، حداکثر 
به  معرفی  و  تصویب  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 
بانک عامل، مدارک و مستندات درخواستی را به 

بانک عامل ارائه نماید.

ماده5( وظایف عوامل اجرایی
و  هماهنگی  به  موظف  استانداری   -۱-۵
جلسات  مستمر  و  منظم  تشکیل  پیگیری 
کارگروه و اطمینان از ضمانت اجرای مصوبات 

است.
۵-۲- هر یک از سازمان های استانی موظف به 
تشکیل کمیته بررسی مرتبط بوده و مسئولیت 
پیگیری روند تخصیص و پرداخت تسهیالت در 

بخش ذیربط را عهده دار خواهند بود.
ارجاع  ضمن  موظفند  عامل  های  بانک   -۳-۵
سریع و منظم درخواست های ابالغ شده به شعب 
موجود  قانونی  های  ظرفیت  به  توجه  با  و  خود 
مورخ   ۹۹/۱۱۴۲۶۰ شماره  دستورالعمل  و 
مساعدت  حداکثر  مرکزی،  بانک   ۹۹/۴/۱۸
را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت 
تسهیالت به بنگاه های اقتصادی، به عمل آورند 

و کلیه اقدامات را در سامانه ثبت نمایند.
از  صرفا  بایست  می  عامل  های  بانک   -۴-۵
تهران،  استان  در  مستقر  مرکزی  ستاد  طریق 
به  مستقیم  پرداخت  به  مربوط  اطالعات 
این  بند۵-۱  موضوع  اقتصادی  های  بنگاه 
دستورالعمل را در قالب جدول اعالمی از سوی 
وزارت صمت بصورت ماهیانه به سامانه ارسال 
به  مربوط  ستون  در  بررسی  از  پس  تا  نمایند 

پرداخت مستقیم آن ها ثبت گردد.

ماده6(نظارت 
تسهیالت  پرداخت  اثربخشی  پایش  منظور  به 
برای تحقق اهداف تعیین شده، کمیته نظارت 
استانی  های  سازمان  نماینده  مسئولیت  با 
مستقل  بطور  ذیربط  های  بخش  از  هریک  در 
سازمان  استانداری،  نمایندگان  عضویت  با  و 
برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، شرکت شهرک های صنعتی استان 
نماینده  و عنداللزوم  بانک عامل حسب مورد  و 
استاندار  تشخیص  با  و  نظارتی  دستگاه)های( 
محترم، موظف است پس از پرداخت تسهیالت 
بازدید و تکمیل فرم مربوط  به  به بنگاه، نسبت 

در سامانه اقدام نمایند.

ماده7( سایر موارد
این دستورالعمل  بر حسن اجرای  نظارت کلی 
برنامه  معاونت  عهده  بر  کشاورزی  بخش  در 
و  بوده  جهادکشاورزی  اقتصادی  و  ریزی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  بخش  در 
و  گذاری  سرمایه  معاونت  عهده  بر  گردشگری 
برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی و در حوزه 
وزارت صنعت،معدن و تجارت بر عهده معاونت 
هرگونه  و  بوده  صمت  وزارت  برنامه  و  طرح 
آن  توسط  دستورالعمل  موردی  اصالح  و  تغییر 

معاونت ابالغ خواهد شد.

گره قانون بر 
ساماندهی صنوف 

مشهد
میترا عبداللهی

یک ضابطه زیست محیطی بر ساماندهی صنوف 
در قالب "شهرک صنعتی غیردولتی" در محدوده 
شعاع ۳۰ کیلومتری کالنشهر مشهد گرهی ایجاد 
کرده که فقط با مصوبه هیات دولت باز می شود 
اما گرفتن این مصوبه پیچ و خمهای زیادی دارد 

که از توان صنوف مشهدی خارج است.
ظرفیت باالی صنوف تولیدی مانند کیف و کفش 
در مشهد از یک سو و مخاطرات زیست محیطی 
که تجمع آنها در شهر می تواند برای شهروندان به 
همراه داشته باشد، ساماندهی آنها در قالب یک 

شهرک در اطراف مشهد را ضروری می سازد.
تا  تولید  زنجیره  از  شهرکی  ایجاد  دیگر  سوی  از 
عرضه محصوالت صنوف تولیدی می تواند به یک 
مزیت اقتصادی ویژه برای شهر و توسعه صادرات 
تبدیل  غیرایرانی  تجار  و  گذاران  سرمایه  جذب  و 

شده و برای صنوف ایجاد ارزش افزوده نماید.
شهرکهای  امور  در  مشهد  اصناف  اتاق  مشاور 
برای  شده  یاد  مشکل  تشریح  در  صنعتی 
صنعتی  شهرک  قالب  در  صنوف  ساماندهی 
از  تعدادی  می گوید:  ما  خبرنگار  به  غیردولتی 
مشهد  اصناف  اتاق  پوشش  تحت  اتحادیه های 
برای ساماندهی صنف خود اقدام به تملک زمین 
صنعتی  شهرکهای  قانون  از  استفاده  با  و  کرده 
غیردولتی پیگیر اخذ مجوز ایجاد شهرک صنعتی 

غیردولتی می باشند.
محمد فارابی افزود: متاسفانه اداره کل حفاظت 
تبصره  به  توجه  با  رضوی  خراسان  زیست  محیط 
ذیل ماده ۱۰ ضوابط و معیارهای محیط زیستی 
و  شهرکها  ایجاد   ، خدماتی  واحدهای  استقرار 
 ۳۰ معینه  شعاع  محدوده  در  صنعتی  نواحی 
کیلومتر کالنشهرها را منوط به اخذ مجوز از هیات 
قانون  اینکه  وجود  با  بنابراین  می داند،  دولت 
که  می دهد  اجازه  غیردولتی  صنعتی  شهرکهای 
بالفاصله شهرکها بعد از محدوده شهری مستقر 
شهر  تا  را  آنها  فاصله  مزبور  ضابطه  اما  شوند 

افزایش می دهد.
وی بیان کرد: اصناف چندان تمایلی به استقرار 
از قانون  از شهر ندارند و استفاده  در فاصله زیاد 
صنوف  برای  غیردولتی  صنعتی  شهرکهای 

تولیدی غیرممکن می شود.
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مجموع  در  داشت:  اظهار  وی 
کفش،  و  کیف  صنوف  اینک  هم 
و  چوب  خواب،  کاالی  پوشاک، 
می  کشاورزی  تجهیزات  الوار، 
خواهند در قالب شهرک صنعتی 
مشهد  اطراف  در  غیردولتی 
ضابطه  اما  شوند  ساماندهی 
از  مانع  مزبور  محیطی  زیست 

اجرای این خواسته شده است.
دیدگاه  از  داشت:  اظهار  وی   
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
قالب  در  متقاضی  صنوف  اگر 
در  صنفی  شهرک  یا  مجتمع 
در  و  کیلومتری   ۳۰ شعاع 
مستقرشوند،  شهر  محدوده 
آنها  اما  ندارد  وجود  مانعی  هیچ 
در  شعاع  همین  در  نمی توانند 
قالب شهرک صنعتی غیردولتی 
استقرار  برای  و  شده  مستقر 
اخذ  را  دولت  هیات  مصوبه  باید 

نمایند.
در  مشهد  اصناف  اتاق  مشاور 
گفت:  صنعتی  شهرکهای  امور 
محیطی  زیست  لحاظ  به  عمال 
هیچ تفاوتی بین استقرار صنوف 
در  چه  کیلومتری   ۳۰ شعاع  در 
قالب شهرک صنعتی غیردولتی 

و چه در قالب شهرک صنفی وجود ندارد، اما گفته 
مصوبه  اخذ  به  نیاز  شعاع  این  در  استقرار  می شود 

هیات دولت دارد.
از  مختلفی  صنوف  اینک  هم  کرد:  اضافه  فارابی 
جمله کفش در مشهد مستقر هستند که تولید آنها 
بتوانند  اگر  و  دارد  را  خود  مخاطرات  و  آلودگیها 
شوند  مستقر  غیردولتی  صنعتی  شهرک  قالب  در 
عرضه  به  قادر  مخاطرات،  و  آلودگیها  رفع  بر  عالوه 
بهتر قابلیتهای خود به عنوان یکی از قطبهای تولید 
تولید  بهتر  وضعیت  به  دستیابی  کشور،  در  کفش 

کمی، کیفی و توسعه صادرات خواهند بود.
استقرار  برای  اصناف  خواسته  داشت:  اظهار  وی 
مشکالت  و  غیردولتی  صنعتی  شهرک  قالب  در 
تحقق  مانع  که  محیطی  زیست  ضابطه  به  مربوط 
به  نامه  چندین  قالب  در  است،  شده  خواسته  این 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی بویژه 
حجت االسالم پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ 

مجلس شورای اسالمی منعکس شده است.
خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  عامل  مدیر 
رضوی نیز در پاسخ به خبرنگار ما در این باره گفت: 
یا  شهرک  قالب  در  استقرار  برای  مزبور  اصناف 
مجتمع صنفی که مجوز آن از طریق شهرداری صادر 
اما  می شود، منعی در شعاع ۳۰ کیلومتری ندارند 
غیردولتی  صنعتی  شهرک  قالب  در  بخواهند  اگر 

در این محدوده مستقر شوند، 
شعاع  در  ممنوعیت  موضوع 
۳۰ کیلومتری لحاظ می شود.

استقرار  افزود:  شجاعی  رضا 
شهرک  قالب  در  صنوف 
غیردولتی  یا  دولتی  صنعتی 
زیست  ضابطه  مشمول 
شعاع  خصوص  در  محیطی 
معینه،  کیلومتری   ۳۰

می شود.
رفع  برای  کرد:  بیان  وی 
و  مزبور  صنوف  مشکل 
آنها در قالب شهرک  استقرار 
با  نامه ای  غیردولتی  صنعتی 
حسینی،  رزم  آقای  امضای 
خراسان  وقت  استاندار 
کالنتری،  آقای  به  رضوی 
حفاظت  سازمان  رییس 
اما  شد  ارسال  زیست  محیط 
کالنتری  آقای  نامه  این  در 
است  کرده  اعالم  صراحت  به 
شهرکهای  ایجاد  برای  که 
شعاع  در  غیردولتی  صنعتی 
ممنوعه،  کیلومتری   ۳۰
هیات  مصوبه  دریافت 
حتی  و  است  الزامی  دولت 
قانون   ۱۱ ماده  کمیسیون 
زمینه  این  در  نمی تواند  نیز  استان  پاک  هوای 

اظهار نظری داشته باشد.
خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
برای  مزبور  اصناف  مجموع  در  گفت:  رضوی 
صنعتی  شهرک  قالب  در  استقرار  مجوز  دریافت 
غیردولتی باید مصوبه هیات دولت را بگیرند اما 
برای استقرار در قالب شهرک صنفی باید مجوز 

شهرداری را داشته باشند.
شجاعی افزود: استقرار صنوف در قالب شهرک 
به  ناگزیر  را  آنها  شهرداری،  مجوز  با  صنفی 
لذا  می کند  دیگر  هزینه های  و  عوارض  پرداخت 
صنوف ترجیح می دهند در قالب شهرک صنعتی 

غیردولتی ساماندهی و تجیمع شوند.
کل  اداره  انسانی  زیست  محیط  اداره  رئیس 
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در این 
باره به خبرنگار ما گفت: پیگیریهای الزم از طریق 
این اداره کل برای تحقق خواسته اصناف مبنی بر 
استقرار در قالب شهرک صنعتی غیردولتی انجام 

گرفت.
محیط  حفاظت  سازمان  افزود:  فر  معظمی  زیبا 
زیست پاسخ داده که استقرار صنوف در شعاع ۳۰ 
غیردولتی  صنعتی  شهرک  قالب  در  کیلومتری 
صنفی  مجتمع  قالب  در  اما  دارد  قانونی  منع 

می توانند در این محدوده مستقر شوند.

معین اقتصادی

رفع کمبود روغن
لغو محدودیت 
10 روزه خروج 
گوشت قرمز و 

گوشت مرغ
میترا عبداللهی

نشستهای کارگروه تنظیم بازار خراسان 
هماهنگی  معاون  ریاست  به  رضوی 
و  مهر  طی  استاندار  اقتصادی  امور 
جمله  از  مصوبه  چندین  امسال  آبانماه 
لغو محدودیت 10 روزه خروج گوشت 
قرمز و گوشت مرغ از استان، اختصاص 
1618 تن روغن نباتی به فروشگاه های 
زنجیره ای و کاهش قیمت گوشت قرمز 

را در پی داشت.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
تنظیم  کارگروه  نشست  در  رضوی  خراسان 
روغن  تن   ۶۱۸ و  یکهزار  گفت:  استان  بازار 
استان  فروشگاه های  به  خانوار  سهمیه  گیاهی 
این  در  مصوب  قیمت  با  که  یافته  اختصاص 

فروشگاه ها توزیع می شود.
شعبه   ۲۴۰ وجود  به  اشاره  با  رسولیان  علی 
افزود:  استان  در  زنجیره ای  فروشگاه های  از 
زمینه  در  می توان  فروشگاه ها  این  ظرفیت  از 
عرضه مستقیم کاالها بویژه کاالهای اساسی به 

دست مصرف کننده بهره برد.
فروشگاه های  که  صورتی  در  کرد:  بیان  وی 
مستقیم  عرضه  و  توزیع  در  بتوانند  زنجیره ای 
کاال به صورت شفاف ورود پیدا کنند، ما آمادگی 
داریم در کارگروه تنظیم بازار استان از ظرفیت 
طرح  کاالهای  توزیع  زمینه  در  فروشگاه ها  این 

تنظیم بازارحداکثر  استفاده را داشته باشیم.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان رضوی گفت: بهتر است فروشگاه های 
محصوالت  مستقیم  عرضه  حوزه  در  زنجیره ای 
تولیدی استان با قیمت مناسب وارد شده وآنها 

محمد فارابی: اداره 
کل حفاظت محیط 

زیست خراسان رضوی 
استقرار واحدهای 

خدماتی ، ایجاد 
شهرکها و نواحی 

صنعتی در محدوده 
شعاع معینه ۳۰ 

کیلومتر کالنشهرها را 
منوط به اخذ مجوز از 

هیات دولت می داند

تنظیم بازار
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را به دست مصرف کننده برسانند ، همچنین الزم 
است فضایی بوجود آورند که میزان اعتماد مصرف 

کننده به خرید از این فروشگاه ها افزایش یابد.
فروشگاه های  سهمیه  جذب  بر  تاکید  با  رسولیان 
در  گفت:  آنها  ملی  سهمیه  از  استان  زنجیره ای 
از  مکاتبه  به  نیاز  سهمیه  این  تحقق  که  صورتی 
یا سازمان صنعت استان دارد،  طریق استانداری 
تا  دهیم  انجام  را  مکاتبه  این  داریم  آمادگی  ما 
سهمیه بیشتری از کاالهای اساسی در سطح ملی 

به این فروشگاه ها اختصاص یابد.
کشی  روغن  واحدهای  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
خراسان رضوی افزود: در این زمینه مکاتبات الزم 
سهمیه  تا  شد  خواهد  انجام  تهران  در  متولیان  با 
روغن استان را به گونه ای تخصیص دهند تا بتوان 
جذب  استان  تولیدی  واحدهای  محل  از  را  آن 
را  رضوی  خراسان  نیاز  مورد  خام  روغن  و  نموده 
به واحدهای تولیدی این استان اختصاص دهند.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
و  هزار   ۶ گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
۱۸ تن سهمیه روغن بخش خانوار استان از محل 
توزیع  برای  ۲۰ هزار تن سهمیه روغنی است که 
زنجیره ای  فروشگاه های  کل  به  خانوار  بخش  در 

سطح کشور اختصاص دادند.
 ۴۹۰ میزان  این  از  افزود:  مقدم  غفوری  علی 
به  تن   ۱۰۰ کوروش،  افق  فروشگاه های  به  تن 
رفاه  فروشگاه های  به  تن   ۷۰ اتکا،  فروشگاه های 
از  نیز به سایر فروشگاه های زنجیره ای  و باقی آن 

جمله فروشگاه های شهرما اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: تقریبا ۳۰ درصد نیاز روغن خانوار را 
فروشگاه های زنجیره ای تامین می کنند و سیاست 
دولت این است که تا پایان ماه مبارک رمضان سال 
آینده به هیچ وجه فروشگاه های زنجیره ای از روغن 
خالی نمانند، در همین راستا سهمیه ویژه ای برای 

آنها اختصاص داده شده است.
وی اظهار داشت: در صورتی که واحدهای تولیدی 
فروشگاه های  به  خام  روغن  از  سهمیه ای  استان 
بابت  نگرانی  دیگر  دهند،  اختصاص  زنجیره ای 
تامین روغن فروشگاه های زنجیره ای نخواهد بود 
و این فروشگاه ها نیز باید سهمیه خود از تهران را 

به طور کامل جذب کنند.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
محل  از  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
محرم  ماه های  سهمیه  روغن  تن   ۴۰۰ و  هزار   ۲
روغن  تن   ۱۶۰ و  یکهزار  تاکنون  استان،  صفر  و 
واحدهای  محل  از  آنها  عمده  که  شده  جذب 

تولیدی داخل استان بوده است.
غفوری مقدم افزود: به طور معمول جذب سهمیه 
استان از روغن طرح تنظیم بازار ماه های محرم و 
صفر که تامین آن از محل واحدهای تولیدی خارج 
از خراسان رضوی بوده، ناچیز انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: در صورتی که محل تامین کل 
سهمیه خراسان رضوی از محل روغن طرح تنظیم 
دهند،  قرار  استان  تولیدی  واحدهای  را  بازار 
جذب سهمیه آسانتر انجام می گیرد و از این طریق 

را  استان  صنعتی  واحدهای  تولید  خط  می توان 
فعال نگه داشت.

لغو محدودیت 1٠ روزه خروج گوشت قرمز 
و گوشت مرغ از استان

هدف  با  رضوی  خراسان  بازار  تنظیم  کارگروه   
بندی  بسته  واحدهای  و  دامداران  از  حمایت 
تنظیم  مصوبات  اجرای  و  کشتارگاهها  و  گوشت 
گوشت  خروج  روزه   ۱۰ محدودیت  کشور  بازار 

قرمز و گوشت مرغ از استان را لغو کرد.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت:  کارگروه  این  نشست  در  رضوی  خراسان 
رضوی  خراسان  از  سنگین  و  سبک  دام  خروج 

کماکان محدودیت دارد.
با بیان این که بخشی از دام سبک  علی رسولیان 
از  قاچاق  صورت  به  رضوی  خراسان  سنگین  و 
متولیان  قانونی  برخورد  می شود  خارج  استان 
دستگاه های نظارتی با قاچاق دام را خواستار شد و 
اضافه کرد: قیمت گوشت سفید و قرمز در خراسان 

رضوی نسبت به سایر نقاط کشور پایین تر است.

قیمت گوشت قرمز خراسان رضوی به کمتر 
از متوسط کشوری رسید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
در نشست کارگروه تنظیم بازار استان گفت: با لغو 
محدودیت ۱۰ روزه خروج گوشت قرمز از استان، 
این استان  قیمت گوشت دام سبک و سنگین در 
کاهش یافته و از متوسط قیمتی این اقالم در کل 
افزود:  اورانی  کشور کمتر شده است. محمدرضا 
گوسفند  کیلوگرم  هر  متوسط  قیمت  اینک  هم 
زنده در استان ۴۶۵ هزار ریال است در حالی که 
قیمت متوسط کشوری آن هر کیلوگرم ۵۳۲ هزار 

و ۹۱۰ ریال است.
وی بیان کرد: قیمت متوسط هر کیلوگرم گوساله 
زنده در خراسان رضوی ۳۸۵ هزار ریال است در 
حالی که متوسط قیمت کشوری آن هر کیلوگرم 

۴۴۶ هزار ریال می باشد.
رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
گوسفند  الشه  کیلوگرم  هر  متوسط  قیمت  گفت: 
که  حالی  در  است  ریال  هزار   ۹۴۰ استان  در 
یک  کیلوگرم  هر  آن  کشوری  متوسط  قیمت 
قیمت  همچنین  است،  ریال  هزار   ۸۰ و  میلیون 
استان  در  گوساله  گوشت  کیلوگرم  هر  متوسط 
۷۰۰ هزار ریال است در حالی که قیمت متوسط 
کشوری آن هر کیلوگرم ۸۳۹ هزار ریال می باشد.
فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس  باقری،  مهدی 
گفت:  نشست  این  در  نیز  مشهد  دامی  گوشت 
پس از لغو محدودیت خروج گوشت قرمز از استان 
قیمت هر کیلوگرم گوشت در انواع مختلف آن به 
طور متوسط ۷۰ تا ۸۰ هزار ریال در بازار مشهد 

کاهش یافته است.
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برنامه عملیاتی سوغات زائر
کسب و کار

●    

سید جمال کاظمی
دبير اجرایی اتاق اصناف مشهد

●    

میالد نمایان  |  دانشجوی دکترا
واحد تحقيق و توسعه اتاق اصناف مشهد

●    

مهندس خسرو برزشی
واحد تحقيق و توسعه اتاق اصناف مشهد

امـروزه صنعـت گردشـگری از اهمیـت بسـیار زیـادی 
در اقتصـاد کشـورها برخـوردار اسـت و حجـم نسـبتا 
باالیـی از تولیـد ناخالـص ملی در کشـورهای پیشـرفته 
را شـامل مـی شـود. ایـن مقولـه مهم در کشـور مـا، آن 
طـور کـه باید مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت و شـاید 
بتـوان گفـت کـه مـورد غفلـت مسـئولین امـر نیـز قرار 
گرفتـه اسـت. بنابراین بـا توجه به نقـش و اهمیت ویژه 
صنعت گردشـگری و به تبع آن سـوغات زائر در مشـهد 
مقـدس، اتـاق اصنـاف و واحـد تحقیـق و توسـعه را بر 
آن داشـت کـه بـه این موضـوع ورود کنـد و ضمن بیان 

مقدمـه ای از نقـش و اهمیـت گردشـگری و جایـگاه 
مشـهد در بیـن زائران، برنامـه عملیاتی را بـرای افزایش 
خریـد سـوغات و بـه همـراه آن همچنین افزایش سـبد 
سـوغات و فـروش بیشـتر ایـن مهـم، در مشـهد ارائـه 
دهـد تـا بتوان به مدل مناسـبی بـرای اجرای ایـن برنامه 
عملیاتـی رسـید کـه در نهایـت منجر بـه افزایش فروش 
همچنیـن  و  بـازار  بیشـتر  توسـعه  و  سـوغات  بیشـتر 

افزایش گردشـگر شـود.
 به دلیل حجم باالی مطالب و اهمیت ویژه این گفتار، 

مطالب را در شماره بعدی ماهنامه ارائه خواهیم داد.

بخش اول

از قـرن نوزدهـم معمـول شـد در آن  اصطـالح توریسـت )جهانگـرد( 
زمـان اشـراف زادگان فرانسـه می بایسـت بـرای تکمیـل تحصیالت و 
کسـب تجربـه هـای الزم زندگـی اقـدام بـه مسـافرت می نمودنـد، این 
جوانـان در آن زمـان توریسـت نامیـده مـی شـدند و بعدهـا در فرانسـه 
ایـن اصطـالح در مـورد کسـانی بـه کار مـی رفت کـه برای سـرگرمی و 
وقـت گذرانـی و گـردش بـه فرانسـه سـفر مـی کردنـد و بعـدًا بـا تعمیم 
بیشـتر بـه کسـانی اطـالق مـی شـد کـه اصـوالً بـه ایـن منظـور بـه سـفر 
بـه بعضـی زبانهـای دیگـر وارد  مـی رفتنـد. کـم کـم کلمـه توریسـت 
شـد و از آن واژه توریسـم بـه وجـود آمـد، از همـان زمـان توریسـت و 
توریسـم بـه بعضـی از مسـافرت هـا و مسـافرینی گفتـه مـی شـود کـه 
هـدف آنهـا اسـتراحت، گـردش، سـرگرمی و آشـنایی با مردم بـود و نه 
کسـب درآمـد و اشـتغال بـه کار. امـا اگـر بخواهیـم یـک تعریـف جامـع 
از گردشـگری ارائـه کنیـم بایـد بگوییـم کـه گردشـگری یـا توریسـم بـه 

معنـای مجموعـه اقدامـات و تالش هایـی اسـت کـه طـی آن، یـک فـرِد 
بـه جابجایـی مکانـی می زنـد و تصمیـم  بـه گردشـگر دسـت  موسـوم 
دیگـر  نقطـه ای  بـه  و  جغرافیایـی  و  مکانـی  نقطـه ای  از  کـه  می گیـرد 
سـفر کنـد. چنیـن سـفری، عـالوه بـر داشـتن ابعـاد تفریحـی، بـه طـور 
خواسـته یـا ناخواسـته می توانـد نتایـج مختلفـی را بـرای فـرد و تمـام 
ذی نفعانـی کـه در این سـفر به نوعـی به ماجـرا ارتباط پیـدا می کنند، 
در  خاصـی  و  ویـژه   جایـگاه  گردشـگری  باشـد.  داشـته  همـراه  بـه 
اقتصـاد کشـورها پیـدا کـرده اسـت. سـرمایه گـذاری و میزان سـرمایه 
در گـردش در ایـن صنعـت روز بـه روز بیشـتر می شـود. ایـن صنعـت 
توانایـی بسـزا و بالقـوه ای در اشـتغال زایـی در جوامـع مختلـف دارد. 
گردشـگری نقـش پررنگ و ویژه ای در شـکوفایی اقتصـادی می تواند 
ایفـا کنـد و از بعـد فرهنگـی و اجتماعـی نیـز می توانـد بسـیار مهـم و 
مفیـد باشـد. کشـورهای میزبـان از طریـق ایـن صنعـت، می تواننـد بـه 
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به دلیل تنوع گسترده گردشگران پرداختن به تمامی آن ها ممکن 
نیست، اما می توان انواع متداول و پرطرفدار گردشگران در جهان 
را در گروه های زیر طبقه بندی کرد که در ادامه شرح مختصری از 

هر کدام توضیح داده خواهد شد.

گردشگری سالمت
به  جهت  افراد  از  عظیمی  خیل  عمدتا  گردشگری  از  شکل  این  در 
این گردشگران  و درمان قصد سفر می کنند.  آرامش  آوردن  دست 
با  هوا،  و  آب  تغییرات  از  استفاده  جهت  که  هستند  افرادی  شامل 
پزشکی  اهداف  و  نیت  و  قصد 
آب  از  استفاده  مانند  درمانی  و 
کردن  سپری  معدنی،  های 
و  معالجه  نقاهت،  دوران 
امثالهم اقدام به سفر می کنند. 
تقسیم  بخواهیم  اگر  عبارتی  به 
بندی در این حوزه انجام دهیم، 
در دو نوع درمان و مراقبت قابل 
برای  که  گروهی  است.  تقسیم 
به  پزشکی  خدمات  از  استفاده 
نظر  مورد  کشورهای  یا  شهرها 
سفر می کنند که با هدف تامین 
انجام  فرد  سالمت  و  بهداشت 
و  نقاهت  دوره  گذارندن  و  بهداشتی  های  مراقبت  مثل  پذیرد.  می 

امثالهم

 گردشگری تلخ یا تاریک
این نوع گردشگری، مسافران و بازدیدکنندگان از مکان ها و جاذبه 
یک  یا  و  انگیز  غم  و  تلخ  حادثه  یک  آن  در  که  کنند  می  دیدن  هایی 

توسـعه و ترویـج فرهنـگ، زبـان و رسـوم اجتماعی شـان بپردازنـد. از 
دیگـر نقـش هـا و مزیـت هـای مهـم صنعـت گردشـگری مـی تـوان بـه 

مـوارد ذیـل اشـاره نمـود.
توسعه گردشگری در مقیاس بزرگ، صرفه جویی های خارجی  ●

از  یکی  ها  زیرساخت  بهبود  و  توسعه  که  دارد  خود  همراه  را 
مهمترین پیامدهای آن می باشد که عالوه بر ترویج و گسترش 
صنعت گردشگری، به سایر بخش های اقتصادی و تولید کشور 

نیز کمک کرده و سود خواهد رساند. 
در  ● فعالیت ها  اقتصادی ترین  از  یکی  صنعت  این  آن  بر  عالوه 

چرخه ملی کشورها، به ویژه برای اشتغال و ایجاد فرصت های 
شغلی و همچنین جلب سرمایه های خارجی و توسعه صادرات 
غیر نفتی به همراه ارزآوری و افزایش درآمد ها و رونق مناطق 
فرهنگی  سیاسی،  ارتباطی،  مزایای  دارای  و  است  مختلف 

تأثیرات بین الملل خاصی می باشد.
گردشگری به عنوان یک فعالیت اصلی عالوه بر مزایای نسبی،  ●

حساب  به  توسعه  ابزار  نوعی  توسعه  حال  در  کشورهای  برای 
می آید و نقش مهمی را در ساختار اقتصادی ایفا می کند.

به  ● توسعه گردشگری می تواند در فرآیند برنامه ریزی منطقه ای 
ابزاری برای ترویج اشتغال محلی و توسعه منطقه ای و  عنوان 
بهبود کیفیت عمومی زندگی و باال بردن سطح رفاه اقتصادی 

منطقه محسوب شود.
های  ● سوغات  و  دستی  صنایع  رونق  افزایش  باعث  گردشگری 

محلی و بومی آن جامعه می گردد.
باعث  ● نیز  سیاسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  در  گردشگری 

کاهش  گاها  و  فرهنگی  تعامالت  و  تبادالت  گسترش  و  تعامل 
می  جوامع  و  کشورها  بین  سیاسی  های  درگیری  و  ها  تنش 

گردد.
گردشگری نیز مانند سایر رسته ها از تنوع مختلفی برخوردار است. 

گردشگری نقش پررنگ »
و ویژه ای در شکوفایی 

اقتصادی می تواند ایفا کند 
و از بعد فرهنگی و اجتماعی 

نیز می تواند بسیار مهم و 
«مفید باشد

کسب و کار
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به عبارت بهتر گردشگری خرید  انگیزه سفر قلمداد می شود.  تنها 
 . تاثیر قرار می دهد  یک روند است که مسائل مختلفی آن را تحت 
مهم ترین دلیلی که باعث شکل گیری گردشگری خرید می شود ؛ 
گونه  به   , است  مدرن  انسان  زندگی  در  خرید  و  تنوع  روحیه  تقویت 
ای که هم اکنون خرید کردن به عنوان یکی از مهم ترین رفتارهای 
انسان وارد سبک زندگی بشر امروزی شده است و همین مساله در 
حقیقت باعث شکل گیری و تاسیس بازارهای بزرگ شده است که 
نیز در حال گسترش  از یکدیگر می ربایند و هر روز  را  گوی سبقت 
هستند . ترکیب دو واژه گردشگری و خرید می تواند ، معانی عمده 
مقاصد  به  خرید   ، فراغتی  مصرف  و  خرید   ، فراغت   ، خرید  از  ای 
گردشگری برای رفع نیازهای شخصی و جمعی را به صورت ضمنی 
در خود داشته باشد . گردشگران برای بهره مند شدن از قیمت های 
و  مالیات  از  معاف  فروشگاههای   ، مشهور  تجاری  های  نام   ، ارزان 
.توسعه  پردازند  می  مسافرت  به  اغلب  فرد  به  منحصر  محصوالت 
گردشگری  صنعت  ترویج  و  پیشبرد  در  مهم  ابزاری   ، خرید  بخش 
خرید  مراکز  به  رفتن  فرآیند  خرید  محققان  نظر  طبق   . باشد  می 
را  خرید  دیگر  منظری  از   . است  خدمات  و  کاالها  خریداری  جهت 
تعامل پیچیده ی خریدار با ۱- فروشگاه ها و زیر ساخت های تولید 
و  سیاسی  و  اقتصادی   ، فرهنگی   ، اجتماعی  زندگی   -۲  ، توزیع  و 
اند . خرید در مورد  ۳- ارزش های تجاری و فرهنگی تعریف کرده 
ارزش پول ، هدف از کار و زندگی ، تاثیر مصرف بر جامعه ، تصمیم 
گیری ها ، نیازها و ماهیت انسانی است . خرید یکی از محرک های 
های  فعالیت  از  و  مقصد  مهم  های  جاذبه  از  یکی   ، مسافرت  اصلی 
رفع  جمله  از  متعددی  بدالیل  خرید   . است  گردشگران  توجه  مورد 
نیاز ، تفریح و سرگرمی ، کسب تجربه و لذت ، همراهی با دوستان 
البته دالیل ذکر شده   . با جوامع محلی صورت می گیرد  و آشنایی 
تنها قسمت اندکی از طیف گسترده ی مربوط به اهداف خرید می 
باشد .معموال در مقاصد خرید گردشگران از دو دسته امکانات اظهار 
رضایت یا عدم رضایت می کنند ، که مستقیما بر ماندگاری و افزایش 
امکاناتی   ، اول  ی  دسته   . گذارند  می  تاثیر  گردشگر  اقامت  مدت 
دیگری  و  شود  می  مقصد  گردشگری  محیط  به  مربوط  که  هستند 
تاثیر قرار  را تحت  آنچه تجربه ی خرید  به فرآیند خرید و هر  مربوط 

گردشگری مذهبی نسبت به »
سایر گردشگری ها بیشترین 

سازگاری را با محیط زیست 
«دارد

فاجعه تاریخی اتفاق افتاده است. از جنگ و زلزله گرفته تا هر گونه 
حادثه ناگوار دیگر. با وجود تلخ بودن و القای ناراحتی در این گونه 
مکان ها، اما به دلیل ارزش تاریخی، گردشگران و بازدیدکنندگان 
بسیاری را به خود جذب میکند. در برخی موارد یکی از اهداف این 

نوع گردشگری می تواند کمک به حادثه دیدگان باشد.

گردشگری مذهبی
این نوع گردشگری از قدیمی ترین، رایج ترین و پررونق ترین انواع 
به اکنون و زمان حال  تا  از زمان های گذشته  گردشگری است که 
برای  که  است  افرادی  و  ها  گروه  شامل  و  است  داشته  ادامه  نیز 
یا فعل  و  و زیارتگاه های مقدس و مذهبی  اماکن  از  بازدید  و  دیدار 
و نقل مکان می  و مراسمات مذهبی مسافرت  امورات  انجام دادن 
باشد،  نمی  خاص  آیین  یا  دین  یک  مختص  گردشگری  این  کنند. 
می  واتیکان  با  را  آنان  مذهبی  های  آیین  همگان،  که  مسیحیان  از 
شناسند گرفته و یهودیان که اورشلیم معروفترین زیارتگاه مذهبی 
و  مقدس  اماکن  بیشترین  که  مسلمانان  تا  شود  می  محسوب  شان 
به  را  گروه  این  گردشگران  بتوان  شاید  باشند.  می  دارا  را  مذهبی 
از  آنان  قصد  یا  نیت  که  زائرانی  اولی  نمود.  تقسیم  کلی  دسته  دو 
مسافرت فقط انجام امورات مذهبی و دینی است و دیگری کسانی 
که ضمن انجام زیارت و سیر و سلوکات مذهبی، از سایر اماکن دیگر 
گردشگری و تفریحی سیاحتی نیز دیدن می کنند طوریکه می توان 

گفت اهداف آنان از مسافرت چند منظوره می باشد.
گردشگری مذهبی و زیارتی عالوه بر مزیت های صنعت گردشگری 
که در مطالب فوق برشمرده شد، دارای جنبه های مثبت و خاص 

خود نیز می باشد که در ذیل به چند مورد مهم آن اشاره می کنیم. 
تـر،  ● عمیق  بسیار  عواطف  و  احساسات  زیارتي  گردشگري  در 

اقتصـادي  های  فرصت  و  منـافع  و  باال  معنوي  هـاي  انگیـزه 
زیـادي بـه مـردم محلـي تعلـق مـیگیـرد. 

بیشترین  ● ها  گردشگری  سایر  به  نسبت  گردشگری  این 
سازگاری را با محیط زیست دارد که خود از اهمیت فوق العاده 

ای برخوردار می باشد.
زائران  ● شمار  بی  حضور 

بسیار  آثار  می تواند 
و  شکوفایی  در  شگرفی 
شهر  اقتصاد  یابی  رونق 
فرصت های  ایجاد  و 
منابع  ایجاد  شغلی، 
درآمدی، بازار و بازاریابی، 
تبادل  سرمایه گذاری، 
داشته  اجتماعی  فرهنگی 

باشد.

گردشگری خرید:
مختلف  های  زمینه  در  گردشگری  پدیده  اهمیت  حاضر  عصر  در 
چند  در  که  است  روشن  همگان  بر  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
می  ها  جنبه  سایر  از  تر  پررنگ  بسیار  آن  اقتصادی  اخیرجنبه  سال 
در  است.  گرفته  قرار  ای  ویژه  توجه  مورد  خرید  گردشگری  و  باشد 
این نوع گردشگری میل به سفر و خرید در هم آمیخته شده و زمینه 
فراهم  را  سوغاتی  و  گردشگری  محصوالت  فروش  برای  مناسبی 
می آورد، بطوریکه همراه انگیزه اصلی و اولیه سفر، خرید در قالب 
پاره ای موارد  یا حتی در  و  نیز مورد توجه قرار گرفته  ثانویه  انگیزه 
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می دهد . دسته ی دوم هسته ی اصلی تجربه را برای گردشگری که 
صرفا جهت خرید عازم مقصد مورد نظر می شود را شکل می دهد . 
پس عامل رضایت از عوامل تحریک کننده برای افزایش مدت اقامت 
گردشگر  چه  هر   . شود  می  محسوب  خرید  مقاصد  در  گردشگران 
مقصد  اینکه  یا  وی  بازگشت  احتمال   ، باشد  تر   راضی  و  تر  خرسند 
مورد نظر را به دیگران توصیه نماید ) تبلیغات دهان به دهان ( بیشتر 
 ، صورت  این  در  که  است  صادق  نیز  قضیه  این  عکس   . بود  خواهد 
زیان های سنگینی برای مدیریت بازاریابی مقصد به دنبال خواهد 
داشت . تجربیات سایر کشورها در زمینه ی استفاده از گردشگری 
جوامع  به  کمک   ، زایی  اشتغال   : مانند  اهدافی  به  رسیدن  برای 
محلی و حفظ بنیان های فرهنگی راه را برای درک این نکته که در 
قرن ۲۱ گردشگری از پرقدرت ترین صنایع دنیا محسوب می شود 
گردشگری  اقتصاد  کشورها   از  بسیاری  اکنون   . نماید  می  هموار 
خود را مبتنی بر گردشگری خرید رهبری می کنند . با توجه به سه 
عامل کلیدی ) کاال ، قیمت ، مقصد ( گردشگری خرید ، در قاره آسیا 
خود  برای  مسیر  این  از  اند  توانسته  بخوبی  مالزی  و  تایلند   ، چین   :
ارزش افزوده به دست آورند .واقعیت این است که گردشگری خرید 
است  شده  تبدیل  گردشگری  رفتاری  رویکرد  مهمترین  به  امروزه   ،
دو  تقویت  شاهد  امارات  و  ترکیه  در  خودمان  کشور  همسایگی  در   .
 . باشیم  می  خرید  گردشگری  زمینه  در  گردشگری  صنعت  چندان 
به نظر می رسد خرید و سبک جدید آن در ایران نیز طی این سال 
بزرگ  های  مجتمع  احداث   . است  داشته  گیری  چشم  تغییرات  ها 
چند منظوره خرید از جمله رخدادهایی است که ضمن ایجاد موج در 
صنعت گردشگری و باال بردن ضریب تکاثری خرید بیانگر تحول در 
این عرصه می باشد . اما هنوز ظرفیت های زیادی برای فعال کردن 
بعنوان   . است  نشده  واقع  جَدی  توجه  مورد  تاکنون  که  دارد  وجود 
داشته  ترکیه  کشور  با  ای  مقایسه  زمینه  این  در  بخواهیم  اگر  مثال 
جشنواره  ریزی  برنامه  با  ترکیه  کشور  در  که  هستیم  شاهد   ، باشیم 
صنعت  در  شگرف  تحول  ایجاد  ضمن  است  توانسته  خرید  های 
گردشگری ، ارقام میلیاردی سود برای فعاالن بازار خود فراهم کند 
. اینجا فرصت مناسبی است که تجربه ترکیه را با دقت بیشتری مَد 
نظر قرار دهیم . مرور تجربه ترکیه از این جهت حائز اهمیت است که 
بخش مهمی از گردشگران بازار ترکیه مبتنی بر گردشگران ایرانی 
بیانگر آن است که سود  آمارها  تا جایی که   ، ساماندهی شده است 
ایرانیان برای ترک ها حدود یک میلیارد دالر در  گردشگری خرید 
مهم  از  یکی  ها  ترک  کنیم  فراموش  نباید  اینکه  ضمن   ، است  سال 
ترین جشنواره های خرید خود را از پایان اسفند تا اردیبهشت برگزار 
می کنند که درست همزمان با فصل خرید و مسافرت ایرانیان است 
. تجار ترکیه در مدت برگزاری این جشنواره تالش می کنند با ارائه 
تخفیف های زیاد ، گاهی اوقات تا ۷۰ درصد ، سودی پر منفعت  که 
است  شده  حاصل  آنها  اقتصادی  َشم  و  ریزی  برنامه  براساس  البته 
برای خود تضمین کنند .با مرور تجربه ی دیگر کشورهای پیشرو در 
زمینه ی گردشگری خرید ، در می یابیم که سیاست مناسبی برای 
توسعه ی مقاصد گردشگری است. عالوه بر ترکیه که از گردشگری 
بازار ایرانیان سود می برد ، در دبی ارقام باالتر از این است و برآوردها 
حاکی از آن است که سهم سود بازار دبی از ایرانیان حدود دو میلیارد 
دالر است . این شهر فاصله چندانی با جزایر ) کیش و قشم ( خلیج 
فارس ندارد و درست در روزهایی که این دو جزیره رویایی روزهای 
از  پر  دبی  بازارهای   ، گذارند  می  سر  پشت  را  یکسانی  بیش  و  کم 
این  اقتصاد  چرخ  و  شوند  می  جیب  به  دست  که  است  گردشگرانی 
شیخ نشین را با سرعت بیشتری به گردش در می آورند و یا شهرهای 

دیگر از جمله مشهد که جایگاه بسیار ویژه ای دارد.  امروزه اهمیت 
گردشگری در عرصه های مختلف  اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بر 
کسی پوشیده نیست . خرید از جمله مواردی است که همواره مورد 

قرار  زائران  و  گردشگران  توجه 
مراکز  و  بازارها  وجود  و  گرفته 
که  شهرهایی  در  متنوع  خرید 
زائران  و  گردشگران  پذیرای 
هستند  جهان  نقاط  اقصی  از 
این  اهمیت  دهنده  نشان 
گردشگری  باشد.  می  موضوع 
خرید در شهرها و کالنشهرهای 
جزو  عنوان  به  پذیر  گردشگر 
و  مدیریت  مقوله  الینفک 
بوده  مدنظر  شهری  توسـعه ی 
اقتصـاد  و  مقاصـد  توسـعه  در  و 
گردشـگری جایگـاه بـا اهمیتـی 
گردشگری  مـی باشـد.  دارا  را 
خاص  منافع  بر  عالوه  خرید 
اشتغال  ایجاد  مانند  اقتصادی، 
کمکی  تواند  می  درآمد،  و 

توسـعه ی  و  تـاریخی  آثـار  حفاظت  و  وصولی  عوارض  و  مالیاتها  به 
حیاتی  نیروی  یک  موارد  از  بعضی  در  و  باشد  زیربنایی  تاسیسـات 
برای توسعه و تقویت مرکز شهر و رونق گردشگری گـردد . در جریــان 
جــزو  خریــد  مراکــز  شــهری  نــواحی  در  خصــوص  بــه  گردشــگری 

الینفــک اقتصــاد گردشــگری محسوب می شـوند.

تعریف و نقش زیارت در گردشگری:
مذهبی  معنای  در  و  قصد،  با  کردن  دیدار  یعنی  لغت  در  زیارت 
برای  دین  یک  پیروان  سوی  از  که  مذهبی  اماکن  به  است  عزیمتی 
انجام می گیرد. پدیده زیارت  یا فریضه دینی  آیین  پا داشتن یک  به 
که  شخصی  به  دارد.  وجود  جهان  دین های  بیشتر  در  کمابیش 
زیارت  است.  ُزّوار  آن  جمع  و  می شود  گفته  زائر  می رود  زیارت  به 
آن چنان که در کتاب های لغت آمده، به معنای دیدار کردن، مالقات 
کردن و قصد و آهنگ چیزی کردن است. اما در تعبیر اصطالحی، 
مالقات با اشخاص و دیدار از اماکنی است که از نظر زیارت کنندگان 
دارای احترام ، شرافت، برتری و خارق العادگی می باشد. احمد بن 
فارس می گوید: زائر را از آن جهت زائر می گویند که وقتی به زیارت 
باشد  می  منسک  یک  زیارت  می گرداند  عدول  تو  غیر  از  می آید،  تو 
ادیان دنیا وجود دارد. در دوران باستان، زیارت اماکن  که در اکثر 
میداده،  تشکیل  را  ایرانیان  زندگی  از  قسمتی  همیشه  مقدسه 
ها،  زاده  امام  برای  مزار  ساختن  نیز  اسالمی  دوره  از  پس  بطوریکه 
گسترش و بسط فضاهای مختلف داخلی و خارجی  آن ها از اهمیت 
بسیار زیاد زیارت در عقاید و باورهای عمومی مردمان دارد. به بیان 
دیگر داشتن پیشینه قوی در حفظ باورها و آیین های دینی از دوران 
باستان تا به امروز یکی از ویژگی های اصلی کشور ما محسوب می 
شیعه،  یعنی  کشور  رسمی  غالب  مذهب  بر  عالوه  ایران  در  شود. 
پیروان سایر ادیان  اعم از یهودی ، مسیحی، زرتشتی و.... نیز دارای 
از  به عبارتی زیارت  آیین های خاص خود هستند.  و  اماکن مقدس 
قدیم  های  دوران  در  گردشگری  اقسام  ترین  قدیمی  و  ترین  کهن 
از جمله پر جلوه ترین گردشگری ها در عصر حاضر و کنونی می  و 
می  برابری  دینی  تاریخچه  با  گردشگری  نوع  این  تاریخچه  باشد. 

گردشگری خرید در شهرها »
و کالنشهرهای گردشگر 

پذیر به عنوان جزو الینفک 
مقوله مدیریت و توسـعه ی 

شهری مدنظر بوده و در 
توسـعه مقاصـد و اقتصـاد 

گردشـگری جایگـاه بـا 
«اهمیتـی را دارا مـی باشـد
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کند بطوریکه یکی از دالیل اصلی امر گردشگری در شکل و شمایل 
با  دیداری  زیارت  است.  بوده  فرهنگی   – دینی  عمل  یک  سنتی 
در  فطری  انگیزه  زیارت  است.  خاص  احترام  با  و  فراوان  اشتیاق 
جوامع مختلف دارد و انسان بطور فطری و غریزی پیشوایان دینی و 
مذهبی و اسوه های سیاسی اجتماعی را بزرگ محسوب کرده و به 

طرق مختلف به آن ها ادای احترام میکند. 
برخوردار  ای  ویژه  و  خاص  جایگاه  از  زیارت  نشین  شیعه  جوامع  در 
الهیاتی،  تاریخی،  رخدادهای  جمله  از  مختلف  دالیل  به  است، 
بعد  از  جوامع،  این  سرتاسر  در  سبب،  همین  و....به  احساسی 
که  دارد  وجود  بسیاری  مقدس  اماکن  و  مراکز  مذهبی،  و  فرهنگی 
شوند.  می  محسوب  زیارتی  های  آیین  و  آداب  برای  عظیمی  ماخذ 
را  بقیع  و قبرستان  پیامبر اسالم  و مدینه عربستان که مرقد  از مکه 
کاظمین  و  سامرا  کربال،  نجف،  در  عالیات  عتبات  و  دیده  خود  به 
و... عراق گرفته تا کشور خودمان ایران که امامان شیعه و امام زاده 
حضرت  حرم  و  مشهد  در  رضا)ع(  امام  حرم  جمله  از  مختلفی  های 
معصومه)س( در قم را فرا گرفته است. این امر در ایران ما، اهمیت 
بسیار ویژه های دارد بطوریکه محوریت زیارت در فرهنگ ما و اهمیت 
کرده  ایجاد  را  زیارتی  سفرهای  از  عظیمی  مقدس،سیر  اماکن  این 
است. شاید بتوان زیارت را از جنبه های مختلف 
معنوی  و  روحی  بعد  که  اول  جنبه  نمود.  بررسی 
آرامش  جهت  و  است  موارد  سایر  از  تر  پررنگ  آن 
پذیرد. در عین حال که  روحی روانی صورت می 
و  دید  گردی،  طبیعت  چون  دیگری  های  انگیزه 
و  سوغاتی  خرید  همراه  به  نیز  و...  تفریح  بازدید، 
گردش برای زائر خالی از لطف نیست. جنبه دیگر 
آن که  بعد گردشگری آن در نظر گرفته می شود، 
زیارت را مقوله ای چند بعدی محسوب میکند، به 
عبارتی زائران با خرید سوغات و هزینه های حمل 
و نقل و هتل و امثالهم به کسب و کارهای آن شهر 
نیز رونق می دهند، در واقع مفهوم زیارت با مفهوم 
آنست  اصلی  مساله  خورد.  می  پیوند  گردشگری 
سفر  یک  مردم،  عموم  عینی  تجربه  در  زیارت  که 
سیاحتی و مذهبی همزمان است. به سخن دیگر، 
تزکیه  برای  را  ایامی  تنها  که  اندکی  شمار  جز  به 
می آیند،  امام  بارگاه  مجاورت  به  نفس  تهذیب  و 
باقی مردم به زیارت می روند تا هم سفری معنوی 
داشته و هم در مسیر یا در مقصد نهایی، لذت سفر 
باشند.در  داشته  هم  را  سیاحتی  مراکز  طریق  از 
واقعیت امر، بیشتر مردم زیارت را همراه با سیاحت می دانند و تجربه 
می کنند. بر پایه تعریف هم، گردشگری مفهومی اعم از زیارت است و 
گردشگران زائر، نوع خاص و محدودی از گردشگران هستند. بدون 
شک یکی از دستاوردهای زیارت، خرید سوغات توسط گردشگران 
میتواند باشد، سوغاتی که عالوه بر منافعی برای خریدار دارد ، برای 

فروشنده نیز منفعت و سود آوری خواهد داشت.   

مفهوم سوغات در گردشگری خرید:
منطقه ای  یا  روستا  شهر،  یک  از  که  است  کاالیی  ره آورد  یا  سوغات 
از  پس  تا  می گردد  خریداری  گردشگران  و  مسافران  معموالً  توسط 
شود.  داده  هدیه  آشنایان  و  دوستان  نزدیکان،  به  مسافر  بازگشت 
و  صنعتی  محصوالت  دستی،  صنایع  جزء  معمول  به طور  ره آوردها 
هستند. جغرافیایی  مختلف  نواحی  در  شده  ساخته  غذایی  مواد 

خاصی  مفاهیم  یادآور  تواند  می  اشیاء  یا  کاال  این  پدیا(  )ویکی 
و  وآداب  ها  مراسم  تا  گرفته  مختلف  افراد  و  ها  مکان  از  باشند، 
بتوان  آن  انواع  و  گردشگری  با  که  ای  رابطه  نوع  هر  یا  و  ها  رسوم 
دارد.  سفر  در  مهمي  نقش  كه  است  قرنها  سوغات  نمود.  تعریف 
سال  هزاران  حتي  میدهد،  نشـان  شناسـان  باسـتان  گزارشهـاي 
از  سـیاحان  و  مسـافران  دیگـر  و  رومـیهـا  باسـتان،  مصـریان  پیش 
سفرهاي خارجیشان یادگارهایي با خود همراه مي آورده اند. با ایـن 
حـال محققـان اسـتدالل میكنند كه ریشه هاي حقیقي سوغات دوره 
مسـافران  كه  طوري  بـه  دارد،  قـرار  مسـیحي  زیـارتهـاي  در  مـدرن 
مـذهبي یادگارهـاي مربـوط بـه مقدسـات نظیـر شـمایلهـا، داروهـاي 
سرزمین  و  قسطنطنیه  رم،  مقدس  مكانهاي  طلسمها،  شفابخش، 

مقدس را گرد میآورند.

مشخصه های یک سوغاتی خوب در خرید:
های  ویژگی  دارای  باید  قبول  قابل  و  خوب  سوغاتی  حتم  بطور 
یا  زاور  ها،  شاخص  آن  کردن  رعایت  صورت  در  که  باشد  مناسبی 
گردشگر در خرید آن سوغاتی بیشتر جذب خواهد شد و ترغیب می 
گردد که هزینه بیشتری کرده تا سوغاتی های متنوع تری را بخرد. 
از جمله قیمت مناسب، حمل آسان، دسترسی آسان،  ویژگی های 
بسته بندی شکیل، نماد و شناسنامه سفر، معرفی فرهنگ و هویت 
منطقه سفر، معروفیت کاال، ماندگاری و زیبایی، بومی بودن و حفظ 
اصالتهای فرهنگی، یا دینی و امثالهم، در ترغیب مسافران به خرید 

سوغاتی بسیار تاثیرگزار خواهند بود.

جایگاه مشهد در بین گردشگران:
کالن شهر  دومین  و  ایران  معنوی  پایتخت  عنوان  به  مقدس  مشهد 
مذهبی جهان شناخته شده است و با توجه به پتانسیل های فراوان که 
عالوه بر جاذبه های مذهبی و معنوی آن بخاطر وجود ساحت مقدس 
حضرت رضا)ع(، جاذبه های طبیعی و اکوسیستمی و آثار باستانی و 
صنایع دستی آن نیز ساالنه میزبان تعداد بیشماری از گردشگران و 
زائران و مسافرانی از اقصی نقاط کشور و دیگر کشورهای مسلمان 
ابعاد  دارای  معنوی  جنبه  بر  عالوه  موضوع  این  باشد.  می  همجوار 
اقتصادی مورد توجه و گسترده ای به ویژه فرصت های بهره برداری 
در زمینه های اشتغال و کارآفرینی فراهم نموده است. اگر تنها درصد 
با  بخواهند  مشهدالرضا  گردشگران  و  زائرین  سالیانه  آمار  از  پایینی 
توجه به سالیق و عالیق متنوع بازار صنایع دستی و تولیدات کاالها و 
مصنوعات دستی همچون کیف، کفش و پوشاک ره آوردی از این سفر 
تحت عنوان سوغات را فراهم نمایند، می توان عالوه بر زمینه سازی 
بی  واردات  از  جلوگیری  با  تولید؛  افزایش  و  اشتغالزایی  بسترهای 
بهبود  و  دستی  هنرهای  از  برخی  احیای  به  خارجی  کاالهای  رویه 
بازار حوزه اشتغال افراد، در این زمینه و همچنین شاهد عدم خروج 
ساالنه میلیونها دالر ارز از کشور باشیم. از این ثروت می توان عالوه بر 
اشتغال زایی داخلی از گردش مالی آن بصورت مدیریت شده در صدر 

درآمدهای غیر نفتی بهره مند شد.

انگیزه های سفر به مشهد:
نظر  از  اخیر  سالیان  طی  در  مشهد  کالنشهر  به  زیارتی  سفرهای 
در  زیارتی  سفرهای  دیگر  عبارتی  به  است؛  نموده  تغیر  ماهیتی 
انجام  تک بعدی  صورت  به  دیگر  مذهبی  گردشگری  و  زیارت  قالب 
خرید  سفر  در  زائرین  از  درصد  یک  تنها  مثال  عنوان  به  نمی گیرد؛ 
نکرده اند. سفرهای زیارتی به این کالنشهر از حالت تک انگیزه ای 

زائران با خرید »
سوغات و هزینه 
های حمل و نقل 
و هتل و امثالهم 

به کسب و کارهای 
آن شهر نیز رونق 

می دهند، در واقع 
مفهوم زیارت با 

مفهوم گردشگری 
«پیوند می خورد
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یافته  تغییر  زیارت(  )بااولویت  انگیزه ای  چند  بـه  زیارت(  )برپایه 
است. خرید به عنوان یک انگیزه ی ثانویه در کنار زیارت در کالنشهر 
مشهد مطرح می باشد، به طوریکه انگیزه ی زیارت و خرید با حدود 
۳۷ درصد باالترین انگیزه  سفر زیارتی و گردشگری چند منظوره به 
تفریح،  و  زیارت  همچون  ها  انگیزه  سایر  و  می شود  محسوب  مشهد 
های  جایگاه  در  ها  انگیزه  سایر  و  تجارت  و  زیارت  دیدار،  و  زیارت 

بعدی قرار می گیرند.
در  مـذهبی  گردشگری  و  زیارت  قطب  عنوان  به  مشهد  کالنشهر 
مواجه  گردشگران  و  زائران  از  باالیی  حجـم  بـا  سـاالنه  کـه  کشـور، 
محسوب  سوداگری  و  تجاری  اقتصادی،  کارکرد  با  شهری  است، 
مـی شـود و اقتصاد زیارت و گردشگری در آن اهمیت دو چندان دارد. 
وجود بیش از ۵۰۰ بازار و مرکز خرید بزرگ نشان دهنده پتانسیل 
باالی این شهر در زمینه گردشگری خرید می باشد. با سپری شدن 
با  تولید  عرصه  فعالین  و  مدیران  تولید»،  «رونق  نام   با  گذشته  سال 
و  حوزه  این  در  کارآفرینی  و  اشتغال  جهت  جدید  بسترهای  ایجاد 
ایجاد شبکه ای هدفمند جهت مدیریت چرخه تولید صنایع دستی 
طراحی  محوریت  با  ای  نامه  شیوه  براساس  مشهد  شهر  سوغات  و 
و  بیشتر  گذاری  سرمایه  و  تحقق  پیگیری  زمینه  در  ریزی،  برنامه  و 
همچنین با توجه به آغاز سال ۱۳۹۹ بنا به نامگذاری سال جهش 
تولید به تولیدات با کیفیت  تر و مورد قبول همه سالیق در سال پیش 
رو تاکید نمودند. همچنین سایر جاذبه های مشهد مانند ییالقات و 
قشالقات مختلف، موزه ها و اماکن تاریخی، فرهنگی، مراکز ورزشی 
و تفریحی متفاوت، انواع مراکز سالمت و پزشکان و بیمارستان های 
تاثیر  کالنشهر  این  به  گردشگران  ترغیب  در  نیز  امثالهم  و  مجهز 

بسزایی گذاشته است که باید به نوبه خود مورد توجه قرار گیرد.

میزان خرید سوغات توسط زائرین:
هزار   ۳ الی   ۲ حدود  سهم  زائر،  ۲۵میلیون  ساالنه  حضور  با  مشهد 
میلیارد تومان در خرید و فروش سوغات را داراست که سهم کاالهای 
داخل ۶۰-۷۰درصد و کاالهای وارداتی و خارجی ۳۰-۴۰ درصد 
می باشد. به عبارتی سوغات بطور کلی حدود ۱۷ درصد از سبد کل 
گردشگران را شامل می شود که باید این سهم بیشتر شود و با این 
به  را  خارجی  کاالهای  سهم  درست  و  صحیح  مدیریت  با  که  نسبت 
کمترین حد ممکن و سهم کاالهای داخل و بومی را به بیشترین حد 

در سبد سوغات گردشگران رساند.
کاالها  از  یک  هر  سهم  خرید  میزان  از  دقیقی  آمار  بخواهیم  اگر 
سازمان  از  یکسانی  و  درست  آمار  دهیم،  ارائه  گردشگران  توسط 
ترین  اصلی  قرائن   و  شواهد  طبق  اما  شود.  نمی  پیدا  مختلف  های 
فراوانی  لحاظ  به  می خرند  مشهد  شهر  از  گردشگران  که  کاالهایی 
آبنبات و نقل و نبات، مرتبه دوم زعفران  و تعداد خرید در رتبه اول 
لحاظ  از  اگر  ولی  است.  پارچه  و  پوشاک  سوم  مرتبه  و  زرشک  و 
ریالی و ارزش در نظر بگیریم پوشاک و محصوالت چرمی در مرتبه 
قرار  دستی  صنایع  و  خوراکی  محصوالت  آن  از  پس  و  هستند  اول 
می گیرند. آماری نیز از سازمات صنعت معدن تجارت استان نیز در 
سوغاتی  گروه های  عمده ترین  که  باشد  می  دسترس  در   ۹۷ سال 
شامل زعفران و زرشک ۲۸ درصد، پوشاک ۲۱درصد ، مهر و تسبیح 
۱۵ درصد، نبات ۱۴ درصد، خشکبار ۷ درصد، ، صنایع دستی ۴ 

درصد، کفش ۵ درصد و سایر کاالها ۷ درصد می باشد. 

برنامه عملیاتی سوغات زائر:
بطور حتم برای پیاده کردن هر مدل و ایده ای، بایستی یک برنامه 

مدون و برنامه ریزی شده را ارائه نمود. لذا در مورد بازار سوغات که 
می  الزم  عملیاتی  برنامه  یک  ارائه  نیز  باشد  می  گفتار  این  موضوع 
افزایش  جهت  عملیاتی  برنامه  که  ایم  کرده  سعی  بنابراین  باشد. 
سوغات زائر در مشهد را با ۸ گام پیاده سازی کرده و عملیاتی کنیم 

که به شرح ذیل است.
گام اول- شناسایی با تحلیل SWOT و شناخت رفتار زائرین

تحلیل  و  حمایتی  و  تشویقی  های  سیاست  با  دوم-بسترسازی  گام 
وضعیت محصوالت و بازار سوغات

گام سوم- نظام سازی فکری با اطالع رسانی و تبلیغات و برگزاری 
دوره های آموزشی

گام چهارم- ایجاد پایگاه های اطالعاتی با سامانه سوغات
گام پنجم- سیاست گذاری و پشتیبانی با تشکیل کمیته مشترک 

هماهنگی سوغات و ایجاد واسط توسعه ای
گام ششم- ساماندهی بازار سوغات و مجتمع های تجاری

با تشکیل خوشه صنفی و شهرک صنفی  گام هفتم- شبکه سازی 
تخصصی سوغات

گام هشتم- برند سازی
با توجه به حجم باالی این قسمت سعی نموده ایم که الباقی مطالب 
های  شماره  در  عملیاتی  برنامه  این  های  گام  توضیحات  جهت  را 
بسیار  که  دهیم  قرار  واکاوی  مورد  و  داده  توضیح  ماهنامه  بعدی 
مسئولین  و  نهادها  توجه  مورد  اگر  و  باشد  می  جذاب  و  کاربردی 
بازار  توسعه  در  را  بسیاری  های  پیشرفت  قطعا  گیرد،  قرار  ذیربط 

سوغات و گردشگری خواهیم داشت.

منابع:
۱- مقاله بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی - فرامرز 

نودهی - حسین بهروان - علی یوسفی - احمد محمدپور
با گردشگری و زیارت  ۲- مقاله تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه 
در کالن شهرها - مهدی سقایی - زهره جوانبخت - عزت ا... مافی

۳- وب سایت برنانیوز
۴- وب سایت آواکیش

۵- وب سایت شهرفردا
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برنامه عملیاتی بازار سوغات

شناسایی
شناسایی رفتار   ●

باترین و گردشگران 

●   SWOT تحلیل
بازار سوغات

بسترسازی
أعمال سیاست های   ●

تشویقی

اعمال سیاست های   ●
حمایتی

تحلیل وضعیت   ●
محصوالت

نتایج گام سوم
معرفی قابلیت های گردشگری و   ●

خرید سوغات 

بروز رسانی و افزایش سطح دانشی   ●
و مهارتی واحدهای صنفی به صورت 

تخصصی

نتایج گام دوم
تسهیل سرمایه گذاری در   ●

بازار سوغات 

تحلیل وضعیت فعلی و   ●
آتی محصوالت بازار سوغات

ایجاد انگیزه به منظور   ●
مطالعه و تحقیق در بازار 

سوغات

نتایج گام چهارم
بهبود معامالت با صنوف و   ●

خریداران سوغات 

ایجاد یکپارچگی در  بازار   ●
سوغات از بعد اطالعاتی

به روز بودن و افزایش   ●
سرعت دسترسی به اطالعات

نتایج گام اول
شناخت زمینه های سرمایه گذاری بر   ●

قرار سوغات

شناخت ماهیت و چگونگی دالر با   ●
افرین در خرید سوغات 

شناسایی و انتخاب نوع استراتژی   ●
مورد نیاز در برنامه ریزی بازار سوغات

رونق بازار 
سوغات

گام اول

ایجاد پایگاه 
اطالعاتی

سامانه سجام  ●

گام چهارم

گام دوم

نظام سازی 
فکری

اطالع رسانی و   ●
تبلیغات 

برگزاری دوره های   ●
آموزشی

گام سوم

اهداف برنامه
افزایش زمینه اشتغال  ●

بهبود معیشت صنوف  ●

افزایش درآمد ارزی کشور  ●

رشد بازار سوغات   ●

حمایت از تولید داخلی  ●
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نتایج گام پنجم
امنیت و صالحیت طرحهای مرتبط سوغات  ●

پشتیبانی از کسب و کارهای خرد و   ●
متوسط نوپای سوغات

اجماع فکری و ایجاد هماهنگی پیرامون   ●
برنامه های بازار سوغات

نتایج گام ششم
افزایش میل به  سفر و خرید   ●

در ایام غیرپیک گردشگری 

کاهش خسارات مجتمع ها ناشی   ●
از فصلی بوتان خرید سوغات زائر

نتایج گام هفتم
ایجاد معافیت های مایتی،   ●

بیمه ای و ارزی

کاهش هزینه های واحد صنفی   ●
ناشی از تجمیع

نظارت و بازرسی بهتر بر کیفیت   ●
و قیمت اقالم سوغات

ایجاد فرصت و تهدیدات مشترک   ●
در شبکه های به وجود آمده

هم رشته شدن واحدهای   ●
صنفی 

و ایجاد ارتباط تجاری در حوزه

سوغات و تشکیل زنجیره ارزش  ●

نتایج گام هشتم 
افزایش امتیاز بازار   ●

سوغات مشهد

افزایش میزان اعتماد و   ●
واگذاری گردشگران

موفقیت بیشتر فرآیندهای   ●
بازاریابی و فروش سوغات

جهش 
بازار 
سوغات

ساماندهی
ساماندهی جشنواره ها   ●

ساماندهی مجتمع های تجاری  ●

سیاست گذاری 
و پشتیبانی

ایجاد واسط توسعه ای   ●

تشکیل کمیته مشترک هماهنگی  ●

گام پنجم

فاز دوم

گام ششم

برندسازی
تهیه و تنظیم بسته مسوغات  ●

أحداث موزه بازار و سوغات  ●

گام هشتم

شبکه سازی
تشکیل خوشه سوغات  ●

سوغات  ● شهرک  ایجاد 

گام هفتم

فازها

ترتیب زمانی
شناسایی

                  بسترسازی

نظام سازی

                          پایگاه اطالعاتی

 سیاست گذاری و پشتیبانی

         شبکه سازی

         ساماندهی

  برندسازی

فاز اول
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بررسی
 عمده ترین چالش های 

پیش روی اصناف

مسایل و مشکالت اصناف:
بدون شک ارگان ها و نهادهای مختلفی در کشور 
با  غیرمستقیم  یا  مستقیم  بطور  که  دارند  وجود 
از جمله نهادهای موثر و  اصناف سر و کار دارند. 
قدرتمندی که نقش پررنگ و با اهمیتی در حوزه 
سازمان  شک  بدون  کنند،  می  ایفاء  اصناف  ی 
می  مالیاتی  امور  سازمان  و  اجتماعی  تامین 
باشند. شاید بتوان به جرأت بیان نمود که رابطه 
تر  بازاریان بسیار نزدیک  و  با اصناف  نهاد  این دو 
ها  سال  این  طی  در  اصناف  است.  اقشار  سایر  از 

در  و  داشته  فوق  نهادهای  با  خوبی  بسیار  تعامل 
اند.  ننموده  کوتاهی  خود  قانونی  تکالیف  انجام 
اما موانع و مشکالتی، بیمه و مالیات برای اصناف 
تا به حال  و  از سالیان قدیم بوده  ایجاد نموده که 
توجه  باید  هم  را  نکته  این  است.  داشته  ادامه  نیز 
شده  حل  مشکالت  این  از  بسیاری  که  داشت 
خواهد  را  نهاد  دو  این  از  تشکر  و  تقدیر  جای  که 
از  یکدیگر  با  ها  آن  تعامل  اوصاف  این  با  داشت. 
اهمیت بسزایی برخوردار بوده که به نفع اقتصاد 
کشور، دولت، اصناف و در نهایت مردم می باشد. 

تایید اکثر  به  از مشکالت و موانع مهم که  بخشی 
و  رسیده  کشور  اصناف  فعالین  و  کارشناسان 
بخشی نیز از وب سایت فردانیوز استخراج شده را 
بصورت ذیل عنوان می کنیم و راه حل های ممکن 

را نیز بازگو می نماییم.
مالیاتی  تعاریف  در  شفافیت  وجود  عدم  بدلیل 
نتیجه  در  و  میشود  تفسیر  ها  سلیقه  طبق  قانون 
به  منوط  تولیدی  واحدهای  در  ضررها  و  سودها 
قانون.  حاکمیت  نه  و  بود  خواهد  افراد  تصمیم 
این ابهام باعث شده که استنباط متعدد از قانون 
مقررات  زدن  دور  برای  ها  انگیزه  و  گیرد  صورت 
این  حل  برای  اصناف  پیشنهاد  گردد.  تشدید 
قوه  توسط  مالیاتی  واحد  پنجره  تعیین  مشکل، 
های  اظهارنامه  نشدن  قطعی  است.  مجریه 
نزد  مؤدیان  پرونده  بودن  باز  منزله  به  که  مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی خواهد بود و همچنین لزوم 
مؤدیان،  توسط  مدارک  و  دفاتر  اسناد،  نگهداری 
و  برده  بین  از  را  جدید  مالیات  مطالبه  امکان 
از  پس  مؤدیان  مالیاتی  اظهارنامه  رد  نتیجه،  در 
گذشت چند سال رخ داده و جریمه های مالیاتی 
به  باید  مالیات  معتقدند  اصناف  گردد.  می  اخذ 
عنوان عنصر موثر در سهولت کسب و کار شناخته 
فرآیند  شدن  طوالنی  موارد،  این  کنار  در  شود. 
بخشی  کردن  دریغ  با  مترادف  مالیاتی  استرداد 
از نقدینگی تولید کنندگان و صادرکنندگان بوده 

که به مشکالت آنها اضافه می گردد.

در کشور ما چالش ها و معضالت فراوانی پیش روی اصناف و بازاریان 
وجود دارد. چه در حوزه تولیدی و خدمات فنی و چه در حوزه توزیعی 
خود  درگیر  را  مختلف  صنوف  سال  سالیان  که  مشکالتی  خدماتی،  و 
نموده و تا هم اکنون نیز ادامه داشته است. سالهاست که مشکالت تکرار 
نمی گیرد.  ارگان های دخیل صورت  از سوی  اقدام جدی  شده، ولی 
رکودی که از سال گذشته بر بازار حاکم شده و کاهش چشمگیری بر 
سطح فروش اصناف داشته از یک طرف و از طرفی دیگرشیوع ویروس 
و  نهاد  بازاریان  و  اصناف  اقتصادی  چرخه  بر  منفی  بسیار  تاثیر  کرونا 
از جامعه را دو چندان نمود و مشکالت و موانع  این گروه  مشکالت 
داده  قرار  اصناف  بر دوش  را  فشار مضاعفی  نیز  اجرایی  های  دستگاه 
است. ممکن است بیان این مشکالت برای بسیاری، تکراری باشد، ولی 
تکرار و یادآوری این مشکالت در این گفتار خالی از لطف نیست، شاید 
بتوان امیدی به حل و فصل آن ها در آینده نزدیک داشته باشیم. عمده 
ترین چالش ها و موانع پیش رو صنوف مختلف را می توان بصورت 
تفکیک شده و در حوزه های مختلف بصورت ذیل اشاره کرد و راه حل 

های مطرح شده توسط فعالین بازار را نیز ارائه نمود.
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توان  عدم  و  مالیاتی  و  ای  بیمه  فشارهای   -۱
سخت  شرایط  در  تعهدات  اجرای  در  اصناف 
ای  عدیده  مشکالت  جامعه،  کرونایی  و  اقتصادی 
چندان  دو  را  آنان  مشکالت  و  گذاشته  بازار  بر  را 
نیروها،  تعدیل  قبیل  از  مشکالتی  است.  نموده 
کارکنان  بیمه  حق  پرداخت  عدم  نیروها،  اخراج 

و... 
اداره  با  اصناف  تعامل  شرایطی  چنین  در   -۲
اهمیت  از  بالعکس  و  اجتماعی  تامین  و  دارایی 
رابطه  این  در  و  است  برخوردار  ای  العاده  فوق 
هم اصناف بایستی تکالیف قانونی خود را به نحو 
احسن انجام دهند، هم این دو نهاد بایستی موانع 
و مشکالت را از سر راه اصناف برداشته و تسهیل 
حوزه  فعالین  پیشنهادهای  همچنین  و  دهند 
مد  وضعیت  این  بهبود  با  رابطه  در  نیز  را  اصناف 

نظر قرار دهند.
در  ای  بیمه  و  مالیاتی  مشاوره  ارائه  لزوم   -۳
قالب تشکیل نهادهایی ازجمله واسط توسعه ای 
جمله  از  نیز  نوپا  کارهای  و  کسب  برای  امثالهم  و 
آید؛ چرا که  نیازهای تولیدکنندگان به شمار می 
بسیاری از واحدهای تولیدی که به تازگی شروع 
قوانین  با  ناآشنایی  علت  به  کنند،  می  فعالیت  به 
دچار  راه  ابتدای  در  است  ممکن  بیمه  و  مالیات 
زمینه  نوعی  به  امر  این  و  شوند  جدی  مشکالت 
 ... و  ضروری  های  مالیات  پرداخت  برای  سازی 

خواهد بود.
تسهیالت  و  مالی  منابع  تامین  کشورها،  تمام  در 
بانکی به اصناف جهت بهبود وضعیت و کمک به 
آنان امری ضروری می باشد. بانک در مواقعی که 
تولید،  بهبود  بقاء،  جهت  کمک  نیازمند  اصناف 
گسترش تولید و سایر موارد است، به میدان آمده 
روش  سایر  و  سود  حداقل  با  تسهیالت  ارائه  با  و 
در  بخشند.  می  یاری  را  اصناف  نیاز،  مورد  های 
ها  بانک  کند.  می  فرق  کمی  داستان  ما  کشور 
توانایی پرداخت تسهیالت ارزان قیمت را نداشته 
های  زمینه  در  اصناف  به  بخشیدن  کمک  در  و 
هایی  چالش  و  مشکالت  هستند.  ناتوان  مختلف 
های  بدهی  قبیل  از  دارد.  وجود  حوزه  این  در 
سررسیدها  درپرداخت  توان  عدم  اصناف،  معوق 
سال  سالیان  مشکل  این  که  که  بانکی  جرائم  و 
روبروکرده  جدی  چالش  با  را  اصناف  که  است 
است. رکودی که از سالهاست بازار با آن دست و 
پنجه نرم می کند و باعث شده که بازاریان جهت 
خرید مواد اولیه ویا اجاره بها و یا پرداخت دستمزد 
از  موجود  فشارهای  دلیل  به  امثالهم،  و  پرسنل 
با  آن،  بازپرداخت  در  و  گرفته  تسهیالت  ها  بانک 
در  و  بوده  ناتوان  بانکی  سود  باالی  نرخ  به  توجه 
زمزه بدهکاران بانکی قرار گرفته اند. با این وجود 
بر  همگان  که  فراوانی  مشکالت  و  کرونا  بیماری 
آن واقف هستیم، نیز بدهکاران بانکی و جرائم را 

سنگین تر و بیشتر کرده است.

بانکی  قیمت  ارزان  تسهیالت  تخصیص  عدم 
نبود  و  بانکی  بهره  نرخ  افزایش  و  اصناف  به 
تعدد  و  کشور  بانکی  نظام  با  مرتبط  حمایتهای 
مسائل  این  جمله  از  تسهیالت  اخذ  در  ضامنین 
فشار  و  موجود  شرایط  به  توجه  با  بطوریکه  است، 
ویروس  شیوع  جهت  به  اصناف  بر  که  سنگینی 
و  مناسب  بطور  تسهیالت  اگر  باشد،  می  کرونا 
شرایط  نگیرد،  قرار  اصناف  دسترس  در  آسان 
بازار و علی الخصوص واحدهای تولیدی با مشکل 
بسیار جدی روبرو خواهند شد. بنابراین ضروری 
به نظر می رسد که در این شرایط سخت اقتصادی 
را  ها  بانک  مالی  منبع  دولت  اوال  بازار  رکودی  و 
ارزان  تسهیالت  بتوانند  ها  بانک  تا  نموده  تامین 
قیمت و با سود کم و اقساط بلند مدت در اختیار 
اصناف و بویژه واحدهای تولیدی قرار دهند، ثانیا 
جریمه  عدم  جهت  در  بیشتری  انعطاف  ها  بانک 
اقساط معوق و بدهی های بانکی و امثالهم از خود 
نشان دهند تا این شرایط بحرانی هر چه سریع تر 

تمام شود. 
اصناف  نقش  اصناف،  مهم  های  نقش  دیگر  از 
تامین  و  شهرها  زیباسازی  شهر،  امنیت  تامین  در 
به  اصناف  باشد.  می  ها  شهرداری  پایدار  درآمد 
ارائه می دهند،  ازای هر خدمتی که شهرداری ها 
با  اصناف  آن  بر  عالوه  می کنند،  پرداخت  هزینه 
درآمد  شهرداری  برای  شهری  عوارض  پرداخت 
عنوان  به  شهرداری ها  طرفی  از  می کنند.  ایجاد 
موظف  شهری  مدیریت  مرجع  و  محلی  حاکمیت 
سرمایه گذاری  و  اشتغال  زمینه های  که  هستند 
اصناف  کنند.   فراهم  و  تسهیل  را  شهر  در 
گسترش  هستند.  شهری  مدیریت  رسان  یاری 
نمونه یی  اخیر  سال های  در  صنفی  واحدهای 
شهری  اقتصاد  در  اصناف  سرمایه گذاری  از 
آنگونه  اصناف  تنها  نه  وجود  این  با  است.  بوده 
مشارکت  شهری  مدیریت  در  بوده  شایسته  که 
سیاست  بسیاری  موارد  در  بلکه  نشده اند،  داده 
آن  تبع  به  و  اصناف  برای  شهرداری  عملکرد  و 
اقتصاد شهر و در نهایت شهروندان چالش برانگیز 
که  هایی  چالش  و  معضالت  از  است؛  بوده  نیز 
اهمیت بیشتری در رابطه با این موضوع دارند می 

توان به موارد ذیل اشاره نمود.
بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که در رابطه 
غیرشهری  و  آالینده  واحدهای  ساماندهی  با 
باشد.  می  خوبی  طرح  کلی  نگاه  یک  در  است، 
از این قانون  اما متاسفانه شاهد مدیریت درستی 
این  از  ابزاری  و  ای  سلیقه  بصورت  و  ایم  نبوده 
جدی  آسیب  که  است  شده  استفاده  موضوع 
خصوص  این  در  است.  نموده  وارد  اصناف  به 
پیشنهاد فعالین بازار این است که ساخت شهرک 
های تخصصی اصناف بایستی هر چه سریع تر در 
و پیگیری شود. هیچ گونه  دستور کار قرار گرفته 
بنگاه  برای  بند  این  اجرای  جهت  در  تسهیالتی 

کسب و کار

نامناسب  فرآیند  مشکالت  این  از  دیگر  یکی 
هیئت  استقالل  عدم  که  است  مالیاتی  دادرسی 
های حل اختالف مالیاتی منجر به آن شده است. 
سازمان امور مالیاتی با استفاده نامناسب از ابزار 
برای  مؤدیان  بر  مضاعفی  فشار  مالیاتی  دادرسی 
وارد  مالیاتی،  درآمدهای  وصولی  میزان  افزایش 
مالیاتی،  اختالف  هیأت  جلسات  در  مینماید. 
در  نتواند  کارفرما  نماینده  یا  کارفرما  چنانچه 
نماید  ارائه  را  دفاع  برای  الزم  مدارک  مقرر  زمان 
مدیون  نگیرد،  قرار  تأیید  مورد  کارفرما  مدارک  یا 
عنوان  به  را  مبلغی  باید  و  شده  دولت  به  پرداخت 
نماید.   پرداخت  دولت  به  خسارت  یا  جریمه 
بخش  اقشار  برخی  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری 
دیگر  از  کشور،  مالیاتی  سازمان  توسط  خدماتی 
است  صنعت  بخش  تولیدکنندگان  های  دغدغه 
شفافیت  نباشد.  آنها  متوجه  تنها  مالیاتی  بار  تا 
تولیدکنندگان  از  دریافتی  مالیات  هزینه کرد  در 
باعث  شفافیت  ،این  باشد  می  مسایل  دیگر   از 
تا فرار مالیاتی نیز کاهش یافته و فعاالن  میگردد 
فعالیت  به  ترغیب  را  خدماتی  و  صنعتی  غیرمجاز 
به  معتقدند  اصناف  نمایند،  قانون  چارچوب  در 
میبایست  اشتغال،  توسعه  و  حفظ  ضرورت  دلیل 
امور مالیاتی در تمامی قسمت ها و  نگاه سازمان 
واحدهای آن بخصوص هیأت حل اختالف نسبت 
به تولید و تولیدکننده منصفانه تر، منعطف تر و در 
جهت حمایت از تولید کنندگان باشد. یکی دیگر 
برای  مالیاتی  قوانین  اعمال  تسری  مشکالت،  از 
یا  بدهکار  عامل  مدیران  یا  و  مدیره  هیات  اعضاء 
دیگری  های  شرکت  به  ورشکسته  های  شرکت 
حساب  خوش  ولی  بوده  آن  عضو  افراد  این  که 
ندارند،  مالیاتی  مشکل  گونه  هیچ  و  باشند  می 
این  تا  است  آن  تولیدکنندگان  درخواست  بود. 
این  انتقال  از  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  موضوع 

نوع مشکالت و بدهی ها خودداری گردد.
اجتماعی  تامین  و  بیمه  به  مربوط  مسایل 
محدودیت های مندرج در قوانین و دستور العمل 
های اجرایی پیرامون این موضوع، عدم دسترسی 
آسان  به بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره 
دقیق  اجرای  عدم  اجتماعی،  تامین  سوی  از 
ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نیز از موارد مهم 
چنین  هم  باشد.  می  اجتماعی  تامین  حوزه  در 
مشکالت موجود در نرخ حق بیمه نیز از معضالت 
با  زیر  نمودار  طبق  که  چرا  باشد.  می  اصناف 
افزایش حق بیمه، در این شرایط سخت اقتصادی 
ای  عدیده  مشکالت  دچار  کرونایی،کارفرمایان  و 
خود  اجتماعی  تامین  حساب  مفاصا  پرداخت  در 
هستند و اکثرا در پرداخت معوقات خود به مشکل 
های  چالش  بر  نیز  موضوع  این  که  اند  برخورده 

بازاریان افزوده است.
 با توجه به این موارد چند نکته حائز اهمیت است 

که بیان آن ها خالی از لطف نیست.
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موضوع  این  است.  نشده  دیده  کارفرین  های 
یکی از بزرگ ترین ایراداتی است که موجب شده 
غیرمولد  کارهای  سمت  به  سرمایه ها  از  بخشی 
ندارد  وجود  قانونی  دلیل  شود.  داده  سوق 
همه  شهر  از  صنفی  واحدهای  خروج  برای  که 
باید  کنیم.  بند  این  مشمول  را  صنفی  واحدهای 
برای سامان دادن به این موضوع راه حل اساسی 
متضرر  شهرداری  هم  اصناف،  هم  که  نمود  پیدا 
عوارض  بحث  با  رابطه  در  بعدی  موضوع  نشوند. 
صنفی شهرداری است که متاسفانه سال به سال 
درهنگام  که  رسد  می  نظر  به  و  یابد  می  افزایش 
وضعیت  به  توجهی  صنفی،  عوارض  ارقام  تعیین 
رکود اقتصادی و کاهش درآمد اصناف نمی شود 
سردر  در  که  تابلوهایی  مورد  در  عوارض  .دریافت 
واحد  یک  شناسنامه  و  شود  می  نصب  ها  مغازه 
بایستی  که  باشد  می  مطالبه  مورد  است  صنفی 
تجدید نظر شود. تجاری فروشی شهرداری یکی از 
اشکاالت و آسیب های قابل بحث در حوزه شهری 
است. این مجوزها بدون اینکه مکان یابی درستی 
متاسفانه  رو  این  از  می شود.  داده  گیرد،  صورت 
در  تجاری  مجتمع های  از  بسیاری  ایجاد  شاهد 
به  نیاز  شاید  که  صورتی  در  هستیم.  شهر  سطح 
نباشد. ما شاهد رشد  بنگاه های تجاری  این همه 
این مراکز هستیم که نظام شهری  اندازه  از  بیش 
این  کرده اند.  چالش  دچار  نوعی  به  متاسفانه  را 
موجب  و  نیستند  همگون  صنفی  مجموعه های 
ضروری  بنابراین  می شوند.  منابع  هدررفت 
مورد  در  شود.  رسیدگی  موضوع  این  به  که  است 
از  برخی  توسط  بدون مجوز  که  نمایشگاه هایی 
برگزار  ها  ارگان  سایر  و  مناطق  شهرداری های 
این  با  دارد.  وجود  جدی  چالش  نیز  می شود 
شاهد  دارد،  وجود  شهر  در  که  صنفی  واحد  همه 
که  می شود  دایر  نمایشگاه هایی  که  هستیم  آن 
بی کیفیت  کاالهای  گاها  و  هستند  غیرکاربردی 
می فروشند که نیاز است در این خصوص تدابیری 
اندیشیده شود. در برخی موارد شهرداری و برخی 
دیگر از تعاونی ها مبادرت به داد و ستد کرده و در 
اصناف شهری مداخله ایجاد می کنند که بایستی 
اتاق  کامل  نظر  تحت  و  شود  مدیریت  امر  این 
تجاری  ستد  و  داد  عبارتی  به  گیرند  قرار  اصناف 
گردد.  مدیریت  کامل  بطور  باید  دولتی  بخش 
آب،  انشعاب،  و  زیرساخت  از  ناشی  مشکالت 
موضوعات  از  هم  ها  آن  تعرفه  افزایش  و  برق،گاز 
بر  را  سنگینی  هزینه  که  باشد  می  تامل  قابل 
واحدهای صنفی تحمیل کرده است، که بایستی 
سخت  شرایط  به  توجه  با  خدمات  این  تعرفه 
تسهیالت  و  گردیده  تعدیل  موجود،  اقتصادی 
ایجاد  زمینه  این  در  اصناف  برای  را  تری  مناسب 
از  ناشی  پیامدهای  به  توجه  با  همچنین  نمود. 
برای  متعدد  مشکالت  و  کرونا  ویروس  شیوع 
در  پرداخت  توان  عدم  مشکل  بازاریان،  و  اصناف 

اجاره بهاء مستاجران در مجتمع های تجاری نیز 
مشکالت بازار را دو چندان نموده است که انتظار 
ای  چاره  معضل  این  با  رابطه  در  شهرداری  است 
اخیر  های  سال  طی  که  بهائی  اجاره  بیاندیشد. 
فزاینده  رشد  زمین،  و  مسکن  قیمت  افزایش  با 
ای داشته و همبستگی زیادی با نرخ تورم ساالنه 
داشته است. طبق نمودار زیر و مطابق داده های 
بانک مرکزی مشاهده می شود که در سال ۹۷ و 
چشم  بطور  بهاء  اجاره  آن  تبع  به  و  تورم  نرخ   ۹۸
گیری افزایش پیدا کرده و این امر فشار سنگینی 
افزایش  با  بطوریکه  است.  گذاشته  بازاریان  بر  را 
کرده  پیدا  کاهش  مردم  خرید  قدرت  تورم  نرخ 
این  که  است  شده  کم  نیز  خرید  جهت  تقاضا  و 
از  است.  نموده  زیان  و  ضرر  دچار  را  اصناف  امر 
آشفتگی  دچار  بازار  بهاء،  اجاره  افزایش  با  طرفی 
با  شده، علی الخصوص در سال ۹۹ که همزمان 
شیوع ویروس کرونا نیز بوده است، طبق تحقیقات 
میدانی تقاضا جهت اجاره واحدهای تجاری بطور 
این  تخلیه  روند  و  کرده  پیدا  کاهش  گیری  چشم 
واحدها سرعت بیشتری گرفته است که این خود 
نشان دهنده اوضاع آشفته و بسیار سخت اصناف 

در این حوزه می باشد.

در  تشکل  ترین  مهم  اصناف  شک  بدون  پس 
را  شهر  چهارم  یک  بر  بالغ  جمعیتی  و  شهر  سطح 
و  اتاق  مابین  فی  تعامل  میبایست  و  میباشد  دارا 
شهرداری در باالترین سطح باشد. با این اوصاف 
متصدی  عنوان  به  شهرداری ها  است،  الزم 
اقتصادی  توسعه  و  اشتغال  سرمایه گذاری، 
عنوان  به  اصناف  با  بیشتری  هماهنگی  از  شهر 
و  باشند  برخوردار  شهری  اقتصاد  اساسی  رکن 

مشکالت و موانع را به نحو احسن حل نمایند.
واردات  و  صـادرات  بویـژه  و  تولیـد  توزیـع،  حـوزه 
اسـت،  کشـوری  هـر  اساسـی  نیازهـای  از  یکـی 
واردات  و  صـادرات  بحـث  در  می توانـد  کشـوری 
بـرای  داخلـی  نیازهـای  کـه  کنـد  عمـل  موفـق 
کاالهـای  و  داده  تشـخیص  به خوبـی  را  واردات 
همیـن  بـا  دهنـد.  قـرار  مدنظـر  را  مـردم  اساسـی 
داخلـی  نیازهـای  بابـت  الزم  اصالحـات  مدنظـر 

بـازار و نحـوه کمیـت، کیفیـت و قمیـت کاال را هیچ 
تشـخیص  نمی توانـد  اصنـاف  مثـل  تشـکیالتی 
دهـد. بـا واگذاری بخـش عمـده ای از فعالیت های 
واردات  و  صـادرات  جملـه  از  اقتصادی اجتماعـی 
اصنـاف  ارتقـای  بـرای  زمینـه  اصنـاف،  بـه  کاال 
ایـن  در  دولـت  فعالیت هـای  کاهـش  و  کشـور 
نیـاز  حاضـر  حـال  در  می شـود.  مهیـا  بخش هـا 
اساسـی کشـور حضـور با صالبـت اصنـاف در تمام 
می طلبـد  اسـت،  مـردم  نیـاز  مـورد  زمینه هـای 
اصنـاف،  عظیـم  ظرفیـت  از  بهره منـدی  بـا  دولـت 
زمینـه را برای شـکوفایی بیشـتر بـازار فراهم کند. 
قطعـا کشـوری موفـق خواهـد بـود کـه نظـام تولیـد 
و  باشـد  پویـا  و  صالبـت  قـدرت،  بـا  کشـور  آن  در 
موانـع پیـش روی ایـن حـوزه کمتـر و کمتـر شـود. 
برخـی از مشـکالت و چالـش هـای مهم ایـن حوزه 
را در ادامـه ذکـر مـی کنیـم. عـدم اجـرای صحیـح 
آییـن  تعـدد  و  مـوازی  مقـررات  وجـود  بـا  قانـون 
نامـه هـا و دسـتورالعمل هـا یکـی از ایـن مشـکالت 
آمـده  خوبـی  بـه  قانـون  مـوارد  برخـی  در  اسـت. 
اسـت، امـا بـه علـت عـدم شـفافیت و صریـح بـودن 
آن و همچنیـن تعـدد قوانین، اصنـاف و بازاریان را 

بـا چالـش روبـرو خواهـد کـرد.

و  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  و  شدید  نوسانات 
از  یکی  که  بازار  به  اولیه  مواد  کمبود  همچنین 
نیز مساله  تولید محسوب می شوند  ارکان اصلی 
ها  روز  این  که  ای  اولیه  مواد  است.  مهمی  بسیار 
عدم  و  ارزی  مشکالت  ها،کرونا،  تحریم  بخاطر 
گمرک  مناسب  همکاری  عدم  ارز،  تخصیص 
و  رسد  می  تولیدکننده  به  سختی  به  امثالهم  و 
با  بایستی  و  رسد  نمی  موارد  بیشتر  در  حتی  یا 
تدابیری چون تشکیل خوشه های صنفی، تامین 
قاچاق  از  جلویگری  اعتباری،  بصورت  اولیه  مواد 
و ...به داد تولید کننده ها و اصناف رسید، وگرنه 

قطعا با ورشکستگی عظیمی روبرو خواهیم بود.
ضعف  برندسازي،  حوزه  در  موجود  مشکالت 
و  تولیدي  واحدهاي  بازاریابی  هاي  سیستم  در 
متولیان  کار  دستور  در  باید  نیز  صنفی  تجاري 
و  بازریابی  حاضر  عصر  در  که  چرا  گیرد،  قرار  امر 
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بازار  حوزه  اساسی  ارکان  از  مطلوب،  برند  تولید 
محسوب می شود و باید به نحو احسن اجرا گردد.

عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات شدید آن که درصد 
افزایش  دهنده  نشان  تا    ۹۵ سال  از  آن  تغییرات 
باشد که  ارز طی ۳ سال می  نرخ  ۴۱۸ درصدی 
فشار بسیار سنگینی بر اصناف و بویژه واحدهای 
از  یکی  ارز  نرخ  است.  کرده  تحمیل  تولیدی 
مهم ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات 
و صادرات کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان 
ارز  واقعی  نرخ  کاهش  آنهاست.  پذیری  رقابت 
بازارهای  در  صادراتی  کاالهای  قیمت  یکسو  از 
خارجی را افزایش و از سوی دیگر قیمت کاالهای 
وارداتی در بازارهای داخلی را کاهش میدهد که 
ماحصل آن انتقال تقاضای کل به سمت تقاضای 
کاالها و خدمات خارجی و عدم استفاده کامل از 
در  میباشد.  اقتصاد  در  موجود  ظرفیتهای  تمامی 
ارز(،  نرخ  )افزایش  داخلی  پول  ارزش  تنزل  اثر 
شدت  بر  ولی  یابد  می  افزایش  صادرات  خالص 
طرفی  از  می شود.  افزوده  نیز  تولید  هزینه های 
از  ارز(  نرخ  )کاهش  داخلی  پول  ارزش  بهبود  با 
تولید  هزینه های  و  شده  کاسته  صادرات  خالص 
تولید،  های  هزینه  افزایش  یابند.  می  کاهش 
کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود 
سیستم  در  اختالل  ها،  بنگاه  گردش  در  سرمایه 
خریدها و معامالت اقتصادی از مهمترین تاثیرات 
در  باشد.  می  کشور  اقتصاد  در  ارز  نرخ  نوسانات 
چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید 
باالی  حجم  دلیل  به  که  هستند  اولیه  مواد  نقدی 

نیاز آنها با مشکل مواجه می شوند.
کمبود  و  تولید  های  هزینه  مستمر  افزایش 
نقدینگی و سرمایه در گردش معظل بسیار جدی 
هر  برای  اهمیتی  حائز  جزء  نقدینگی  باشد.  می 
اقتصادی می باشد که اگر کنترل نگردد، اقتصاد 
و بازار را دچار چالش کرده و به مرز ورشکستگی و 
نابودی خواهند کشانید. نقدینگی از دو جزء پول 
و شبه پول تشکیل شده است. پایه پولی یا همان 
پول پرقدرت جمع سپرده های دیداری موجود در 
بانک ها، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 
در گردش به حساب می آید و شبه پول از سپرده 
سرمایه  های  سپرده  مانند  دیداری  غیر  های 
گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و حساب های پس 
های  صندوق  خزانه،  اسناد  و  قرضه  اوراق  انداز، 
سرمایه گذاری و به عبارتی کلیه اوراقی که برای 
دارد.  نیاز  قانونی  زمان  گذشت  به  آن  شدن  نقد 
جامعه  یک  اقتصاد  در  تورمی  ضد  نقش  پول  شبه 
مدتی  برای  الاقل  آن  دارندگان  زیرا  می کند  ایفا 
اگر  بنابراین  اند  از هزینه کردن آن منصرف شده 
با  باید  نمایند  کنترل  را  تورم  بخواهند  دولت ها 
نرخ  افزایش  قبیل  از  جذاب  های  سیاست  اعمال 
را  بانکی پول موجود در جامعه  سود سپرده های 
را  تورم  تقاضا  کاهش  با  بتوانند  تا  نمایند  جذب 

کنترل نمایند و در زمانی که نیاز به تحریک تقاضا 
با کاهش نرخ  توانند  باشد، می  اقتصادی  و رونق 
جامعه  در  موجود  پول  ها  سپرده  و  اوراق  سود 
باعث  پول(  به  پول  شبه  دهند)تبدیل  افزایش  را 

ایجاد رونق و افزایش تقاضا شوند.
تولید  از  بعد  به   ۹۲ سال  از  نقدینگی  حجم   
ناخالص داخلی پیشی گرفته است. رشد نقدینگی 
بانکی  موجب شد نقدینگی به سمت سپرده های 
نداشته  کشور  اقتصاد  بر  تاثیری  شده،  داده  سوق 
به دلیل  و رشد کند. نرخ تورم در سال ۹۷ و ۹۸ 
امر  این  اما  داشت  زیادی  افزایش  ارز  نرخ  جهش 

ناخالص  تولید  به  نقدینگی  نسبت  کاهش  باعث 
و  نقدینگی  باالی  رشد  است.  نشده  داخلی 
بوده   بازارها  ناپایداری های  منشا  مزمن،  تورم 
و  نموده  اختالل  دچار  را  بنگاه ها  برنامه ریزی  و 
ریسک تولید و سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش 
داده است که این نقدینگی قدرت تخریبی خود را 
انگیزه  تورم  است.  کرده  حفظ  بازار  و  اقتصاد  در 
قیمت گذاری  و  بازارها  در  دولت  مستقیم  مداخله 
دخالت  و  است  داده  افزایش  را  دولت  سوی  از 
با  تولید  نهاده های  قیمت گذاری  در  دولت 
منجر  سرمایه گذاران  به  نادرست  سیگنال دهی 
مورد  بخش های  در  مازاد  سرمایه گذاری های  به 
بخش های  در  مازاد  ظرفیت های  ایجاد  و  حمایت 
ظرفیت های  ایجاد  به  منجر  نهایت  در  و  اقتصادی 
شده  اقتصادی  بنگاه های  تعطیلی  حتی  و  خالی 
است. از طرفی در سال ۹۸ رشد نقدینگی ۳۱/۳ 
درصد و رشد پول ۴۹/۸ درصد را نشان می دهد. 
رشد  درصد   ۲۸ پول  شبه  بازار  در  که  حالی  در 
هم  عدم  که  است  بدیهی  ایم.  کرده  مشاهده  را 
نقدینگی  و  پول  مقابل  در  پول  شبه  رشد  خوانی 
زیاد مطلوب به نظر نمی رسد و به معنی آن است 
که  نیست  چنان  آن  اصناف  و  بازار  در  ثبات  یا  که 
بتوان کاالها و خدمات مورد نظر را بصورت مدت 
آن  از  حاکی  یا  و  کرد  معامله  بازاری  عقود  و  دار  
است که چک ها و امثالهم دیگر آن اعتبار خود را 
ندارد و اعتماد بین بازاریان و مردم کم شده است. 
قطعا تحلیل درستی می باشد، چرا که در شرایط 
اکثر  ارز،  و  بازار  شدید  نوسانات  دلیل  به  و  فعلی 

می  خریداری  نقد  بصورت  اجناس  اتفاق  به  قریب 
شود و معامله بصورت مدت دار دیگر رونق ندارد. 
از طرفی افزایش پایه پولی شاید در کوتاه مدت به 
با  ولی  شود،  منجر  تولید  محدود  و  موقت  افزایش 
عکس  رابطه  اثرات  این  تدریج  به  و  زمان  گذشت 
بلندمدت می  تولید در  به کاهش  و  به خود گرفته 
به  پول  شبه  نسبت  افزایش  همچنین  انجامد. 
ضدتورمی  اثرات  بلندمدت  و  کوتاه مدت  در  پول 
ترکیب  تغییر  یعنی  عامل  این  و  دارد  دنبال  به 
نقدینگی به نفع شبه پول در کوتاه مدت و بلندمدت 

باعث افزایش رشد اقتصادی و بازار می شود.  

به  توجه  با  اوال  رسد  می  نظر  به  ضروری  بنابراین 
شرایط موجود در کشور و با توجه به اینکه با افت 
درآمد های ارزی و نفتی و کاهش نرخ سود بانکی 
بیشتری  زایی  تورم  اثر  نقدینگی  هستیم،  مواجه 
نسبت به قبل گذاشته باشد و دور از ذهن نیست 
نقدینگی  رشد  به  منجر  که  عواملی  یا  عامل  که 
رشد  به  منجر  شود،  بازار  آن  تبع  به  و  کشور  در 
صحیح  ریزی  برنامه  بایستی  ثانیا  گردد،  نیز  تورم 
مدیریت  نقدینگی  که  پذیرد  صورت  هدفمندی  و 
تحت  بازارها  به  نقدینگی  هدایت  نحوه  و  شود 
کنترل قرار گیرد تا شاخص های تورم زا را بتوان 
اعداد  همچنین  و  مشکالت  این  نمود.  کنترل 
تولید،  حوزه  ویژه  اهمیت  دهنده  نشان  ارقام  و 
کنترل  لزوم  همچنین  و  واردات  صادرات،  توزیع، 
پررنگ  نقش  و  کشور  در  نقدینگی  و  تورم  صحیح 
اصناف در این حوزه می باشد که بایستی تمامی 
نهادها نگاه متفاوتی داشته باشند تا اقتصاد کشور 

و بازار شکوفاتر و پویاتر شود.
بازرسی و به تبع آن نظارت در اصناف و بازار یکی 
هر  شود.  می  محسوب  اصناف  ارکان  ترین  مهم  از 
چه قدر بازرسی و نظارت تقویت شود و قدرتمندتر 
و مرجی  و بی هرج  بازار کمتر دچار تالطم  گردد، 
فرصت  توانند،  می  ندرت  به  سودجو  افراد  و  شده 
پیدا کنند که در بازار خللی ایجاد نمایند. این حوزه 
هم مانند سایر حوزه ها با مشکالتی دست و پنجه 
نرم می کند که در ذیل آمده است. درج آگهی های 
غیر مجاز توسط افراد فاقد مجوز و صالحیت یکی 
از معضالت اساسی این حوزه بسیار مهم می باشد. 
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بعضا دیده می شود که واحدهای صنفی که پروانه 
کسب نداشته و فاقد صالحیت می باشند، براحتی 
در جراید تبلیغات کرده و در برخی موارد خسارات 
در  توانایی  و  تخصص  عدم  جهت  به  را  سنگینی 
بایستی  لذا  اند،  نموده  ایجاد  نظر،  مورد  رسته 
جراید و رسانه ها، با هماهنگی مراجع ذی صالح 
درج  به  نسبت  اصناف  اتاق  و  ها  اتحادیه  همچون 

این نوع اگهی ها مبادرت ورزند.
سلیقه  موارد  برخی  در  بعضا  ورود 
حوزه  به  کارشناسی  غیر  و  ای 
نیز  ها  قیمت  تعیین  و  نرخگذاری 
گیرد.  قرار  کار  دستور  در  بایستی 
بسیار  نرخگذاری  حوزه  که  آنجا  از 
برای  چه  باشد،  می  اهمیت  با 
چرا  اصناف.  برای  چه  و  مردم 
اعالم  درستی  به  نرخ  این  اگر  که 
برای  هم  و  مردم  برای  هم  نگردد 
نماید.  می  ایجاد  مشکل  اصناف 
حوزه  این  به  افرادی  بایستی  پس 

اوال  که  کنند  ورود 
بوده  کارشناس 
را  الزم  تخصص  و 
ثانیا  باشند،  داشته 
بخش  متولیان  از 
و  بوده  بازار  و  اصناف 
ارگان  و  نهادها  سایر 

ها غیر مرتبط از این چرخه حذف شوند.  
بنابراین بایستی با برنامه ریزی مناسب و اصولی 
این حوزه استراتژیک را مدیریت کرده تا به اهداف 
برسیم.  بازار  های  سیاست  تحقق  در  نظر  مورد 
توسعه  زمینه  در  مناسب  مالی  تامین  ضرورت 
جرائم  محل  از  اصناف  اتاق  بازرسی  تقویت  و 
بازار  و تنظیم  تعزیری، لزوم مدیریت شبکه توزیع 
تنظیم  مدیریت  اصناف،  های  اتاق  توسط 
شبکه  تعیین  و  مربوطه  کاالهای  و  بازار 
و  ضرورت  نهایت  در  و  اصناف  به  توزیع 
اهمیت همکاری کلیه سازمان ها در جهت 
ساماندهی اصناف و واحدهای صنفی غیر 

مجاز نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.
ایراد  موارد  شناسایی  و  بررسی  شک  بدون 
بینی  پیش  و  صنفی  نظام  قانون  نقصان  و 
جایگزینی  جهت  قانونی  مواد  و  راهکارها 
هدف  با  قانون  این  ایرادات 
و  عملکرد  سازی  بهینه 
اصناف  جایگاه  ارتقاء 
مختلف  های  عرصه  در 
مهم  امر  یک  کشور،  در 
هر  که  است  دلیل  بی  و 

چه سریع تر بایستی از فاز مطالعاتی، به فاز اجرایی 
وعدم  ناهماهنگی  کمتر  شاهد  تا  گردد  تبدیل 

همخوانی قانون با اهداف اصناف و بازار باشیم. 
حوزه  معضالت  از  نیز  دالالن  و  ها  واسط  موضوع 
موارد  از  بسیاری  در  که  چرا  باشد.  می  اصناف 
دو  را  موجود  مشکالت  که  هستند  ها  واسطه  این 
مواد  جمله  از  ها،  حوزه  تمام  در  و  کرده  چندان 
ایجاد  منفی  نقش  امثالهم  و  ها  قیمت  اولیه، 
بازنگری  لزوم  کنند.  می  متالطم  را  بازار  و  نموده 
همچنین  و  انتظامی  نیروی  وظایف  از  برخی  در 
همکاری و تعامل بیشتر این نهاد مهم و تاثیرگذار 
با اصناف نیز از خواسته های به حق بازاریان می 
باشد. علی الخصوص در رابطه با استعالمات اولیه 
در صدور پروانه، نحوه پلمپ و فک پلمپ واحدهای 
صنفی و.... مراجع موازی در رسیدگی به تخلفات 
صنفی مانند شورای حل اختالف بهداشت نیز از 
نواقص موجود در اصناف می باشد که  لزوم ایجاد 
شورای حل اختالف صنفی را بیش از پیش نشان 

می دهد.
وجود موانع و مشکالت موجود در مسیر دریافت 
استعالم های اداره بهداشت، سازمان فنی و حرفه 
واحدهای  از  بسیاری  پروانه  صدور  و...برای  ای 
استعالم  پاسخ  است.  نموده  ایجاد  مشکل  صنفی 
های طوالنی مدت اداره بهداشت و اعمال سلیقه 
از  بسیاری  دغدغه  از  بهداشتی  کارشناسان  ای 

واحدهای صنفی می باشد.

نتیجه گیری:
اصناف  های  چالش  و  مشکالت  شک  بدون 
دغدغه بسیاری از فعالین بازار و مسئولین می 
با برنامه ریزی مناسب  باشد که بایستی 
و  حل  به  نسبت  گام  به  گام  بصورت  و 
این  در  شود.  اقدام  معضالت  این  فصل 
های  سازمان  و  ها  تشکل  نقش  میان 
صنفی بیش از پیش پرنگ تر دیده می 
شود و بایستی به آن توجه ویژه ای شود. 
اتحادیه ها و تشکل های صنفی در سرتاسر 
ارائه  اعضاء،  همه  از  حمایتی  نقش  دنیا 
به  کارشناسی  های  کمک  و  مشاوره 
کردن  پیاده  و  حاکمیت  و  دولت  ارکان 
های  سیاست  از  برخی  کردن  اجرایی  و 
دارند.  را  مشابه  موارد  سایر  و  ها  دولت 
شاید بتوان گفت مهمترین و اصلی ترین 
ها  تشکل  از  گونه  این  تشکیل  هدف 
زیر  اعضای  همه  منافع  از  حمایت  را 
حرفه  آن  دهنده  تشکیل  و  مجموعه 
و  تهدیدها  مقابل  در  صنف  و  کسب  و 
آسیب هایی که از بیرون مجموعه به آن 
وارد می شود؛ دانست. بنابراین در کشور 
ها  سازمان  و  ها  اتحادیه  تشکیل  دالیل  از  یکی  ما 
مصونیت  اصناف،  با  مرتبط  صنفی  های  تشکل  و 

جراید و رسانه ها، با هماهنگی مراجع ذی صالح 
درج  به  نسبت  اصناف  اتاق  و  ها  اتحادیه  همچون 

این نوع اگهی ها مبادرت ورزند.
سلیقه  موارد  برخی  در  بعضا  ورود 
حوزه  به  کارشناسی  غیر  و  ای 
نیز  ها  قیمت  تعیین  و  نرخگذاری 
گیرد.  قرار  کار  دستور  در  بایستی 
بسیار  نرخگذاری  حوزه  که  آنجا  از 
برای  چه  باشد،  می  اهمیت  با 
چرا  اصناف.  برای  چه  و  مردم 
اعالم  درستی  به  نرخ  این  اگر  که 
برای  هم  و  مردم  برای  هم  نگردد 
نماید.  می  ایجاد  مشکل  اصناف 
حوزه  این  به  افرادی  بایستی  پس 

اوال  که  کنند  ورود 
بوده  کارشناس 
را  الزم  تخصص  و 
ثانیا  باشند،  داشته 
بخش  متولیان  از 
و  بوده  بازار  و  اصناف 
ارگان  و  نهادها  سایر 

جرائم  محل  از  اصناف  اتاق  بازرسی  تقویت  و 
بازار  و تنظیم  تعزیری، لزوم مدیریت شبکه توزیع 
تنظیم  مدیریت  اصناف،  های  اتاق  توسط 
شبکه  تعیین  و  مربوطه  کاالهای  و  بازار 
و  ضرورت  نهایت  در  و  اصناف  به  توزیع 
اهمیت همکاری کلیه سازمان ها در جهت 
ساماندهی اصناف و واحدهای صنفی غیر 

مجاز نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.
ایراد  موارد  شناسایی  و  بررسی  شک  بدون 
بینی  پیش  و  صنفی  نظام  قانون  نقصان  و 
جایگزینی  جهت  قانونی  مواد  و  راهکارها 
هدف  با  قانون  این  ایرادات 
و  عملکرد  سازی  بهینه 
اصناف  جایگاه  ارتقاء 
مختلف  های  عرصه  در 
مهم  امر  یک  کشور،  در 
هر  که  است  دلیل  بی  و 

دو  را  موجود  مشکالت  که  هستند  ها  واسطه  این 
مواد  جمله  از  ها،  حوزه  تمام  در  و  کرده  چندان 
ایجاد  منفی  نقش  امثالهم  و  ها  قیمت  اولیه، 
بازنگری  لزوم  کنند.  می  متالطم  را  بازار  و  نموده 
همچنین  و  انتظامی  نیروی  وظایف  از  برخی  در 
همکاری و تعامل بیشتر این نهاد مهم و تاثیرگذار 
با اصناف نیز از خواسته های به حق بازاریان می 
باشد. علی الخصوص در رابطه با استعالمات اولیه 
در صدور پروانه، نحوه پلمپ و فک پلمپ واحدهای 
صنفی و.... مراجع موازی در رسیدگی به تخلفات 
صنفی مانند شورای حل اختالف بهداشت نیز از 
نواقص موجود در اصناف می باشد که  لزوم ایجاد 
شورای حل اختالف صنفی را بیش از پیش نشان 

می دهد.
وجود موانع و مشکالت موجود در مسیر دریافت 
استعالم های اداره بهداشت، سازمان فنی و حرفه 
واحدهای  از  بسیاری  پروانه  صدور  و...برای  ای 
استعالم  پاسخ  است.  نموده  ایجاد  مشکل  صنفی 
های طوالنی مدت اداره بهداشت و اعمال سلیقه 
از  بسیاری  دغدغه  از  بهداشتی  کارشناسان  ای 

واحدهای صنفی می باشد.

نتیجه گیری:
اصناف  های  چالش  و  مشکالت  شک  بدون 
دغدغه بسیاری از فعالین بازار و مسئولین می 

اتحادیه ها و تشکل های صنفی در سرتاسر 

ها  سازمان  و  ها  اتحادیه  تشکیل  دالیل  از  یکی  ما 
مصونیت  اصناف،  با  مرتبط  صنفی  های  تشکل  و 
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اعضاء  همه  بودن  محفوظ  و 
صنف  آن  زیرمجموعه  افراد  و 
تهدید  از  برخی  از  کسب،  و 
همچنین  و  ها  آسیب  و  ها 
ها  فعالیت  برخی  انجام 
منافع  با  مرتبط  امورات  و 
کمک  ارائه  و  اعضاء  قالب 
به  امثالهم  و  کارشناسی 
های  ارگان  و  دولتی  ارکان 
شاید  باشد.  می  حکومتی 
که  گفت  قطعیت  با  بتوان 
مشکالت  فصل  و  حل  با 
کردن  اجرایی  و  شده  اشاره 
بتوان  شده  گفته  پیشنهادات 
گروه  در  پایدارتر،  اقتصاد 
بازار توانمندتر داشته باشیم. 
خوب  پیشنهادهای  از  یکی 
آن  به  بازار  فعالین  اغلب  که 
راه  و  تشکیل  هستند،  معتقد 
مادر  های  شرکت  اندازی 
اصناف  هلدینگ  و  تخصصی 
سرمایه  تجمیع  منظور  به 
عملکردی  جهت  خرد  های 
در  موثرتر  و  بهتر  مراتب  به 
امکان  و  کشور  توزیع  نظام 
خدمات  و  کاال  پایش  و  رصد 
توزیع  فرآیند  از  مرحله  هر  در 
گوشه  تواند  می  که  است 
الذکر  فوق  مشکالت  از  ای 
نماید.  حل  و  شناسایی  را 
دلیل  به  که  نماند  ناگفته 
اصناف  روی  پیش  مشکالت 
ایمنی  مسائل  رعایت  عدم  و 
در برخی از واحدهای صنفی 
های  طرح  از  بایستی  اصناف 
اجرای  چون  ارزشمندی 
آتش  بیمه  مسئولیت،  بیمه 
نمایند  استفاده  و...  سوزی 
گونه  این  اتفاق  صورت  در  تا 
موارد فشار مضاعفی بر دوش 
بنابراین  نگذارد.  اصناف 
دلیل  بی  نقش  به  توجه  با 
اقتصاد  و  جامعه  در  اصناف 
است  ناپذیر  کشور،اجتناب 
که قدرت چانه زنی اصناف با 
ارکان های مختلف حکومتی 
گردد  تقویت  بیشتر  بایستی 
به  شده  اشاره  مشکالت  تا 
در  که  برسد  ممکن  حداقل 
نتیجه سود و منفعت نهایی آن 
برای بازار و مردم خواهد بود.

انسیه سروش

گاز مایع که بعد از افزایش قیمت بنزین از اهمیت ویژه ای برخوردار شد، عالوه بر مصارف 
خانگی در بسیاری از مشاغل و واحدهای صنفی نیز کاربرد دارد، اما بعضا مصرف کنندگان 
در تهیه این گاز دچار مشکل شده و یا مجبورند که از مراکز غیر رسمی توزیع و با قیمت 
باالتر از قیمت مصوب، آن را تهیه کنند. برخی از مسئولین، عرضه خارج از شبکه را باعث 
تحت تاثیر قرار گرفتن بازار این فرآورده در مشهد می دانند و معتقدند که گاز مایع به حد 
کفایت برای استفاده صنوف تولیدی و خدماتی در بازار وجود دارد. گاهی مشاهده می شود 
که عده ای گاز مایع را برای استفاده از خودرو درخواست می کنند و برخی نمایندگی های 
توزیع گاز مایع نیز در این خصوص مرتکب تخلف شده و سهمیه گاز مایع صنوف را به 

متقاضیان استفاده از آن در خودرو اختصاص می دهند.

موانع کسب و کار

روایت سرگردانی واحدهای صنفی 
و متقاضیان با سهمیه بندی گاز مایع

شرکت های موزع بدون پروانه کسب، عامل بروز تخلفات افراد سودجو در حوزه 
خرید و فروش کپسول های گاز مایع است

مشکالت واحدهای صنفی
توزیع  صنف  در  که  کسانی  از  یکی  غالمی،  حسن 
می گوید:  می کند  فعالیت  گاز،  و  نفت  مصنوعات 
دیگر  و  صافکاران  ایزوگام کاران،  مانند  مشاغلی 
مشاغلی که به این نوع گاز نیاز دارند در شرایط سختی 
به سر می برند و گاها مجبورند کپسول های خود را با 

قیمت باالیی پر کنند. 
وی ادامه می دهد: کار ما تقریبا تعطیل شده است و هر 
وقت سهمیه گاز می رسد، حدود یک ساعت بعد تمام 
می شود و اصال گازی نداریم که بخواهیم به صورت آزاد 
بفروشیم. از زمانی که گاز مایع، سهمیه بندی شد، تنها 
به کسانی که مجوز داشته و در سامانه ثبت نام کرده 
و  دفتر  که  آن هایی  و  می گیرد   تعلق  سهمیه  باشند، 
مجوزی ندارند و در درجه ۲ و ۳ هستند، نمی توانند گاز 
تهیه کنند و تقریبا بیکار شده اند. من برای ساختمان 
در حال ساخت خودم هم نتوانستم کپسول تهیه کنم و 
حاضر هم نیستم که مبلغ ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان هزینه 
کنم، چون می دانم که قیمت واقعی آن حدود ۹ هزار 
تومان است. توزیع گاز توسط افراد مشخصی از جانب 
با توجه به  شرکت های توزیع کننده انجام می شود و 
گازکشی شدن اکثر روستاها، کپسول های مازاد بر نیاز 
آن ها را در شهر و با قیمت های سرسام آور می فروشند.

کنندگان  توزیع  از  دیگر  یکی  که  طلوعی  امان اهلل 

کپسول های گاز است از سهمیه بندی گاز به عنوان 
یکی از مشکالت این حوزه نام می برد و می گوید: ما 
بیشتر از دو ماه است که در سامانه ثبت نام کرده ایم اما 
به تازگی این سهمیه بندی به مرحله اجرا رسیده است. 
از طرفی با توجه به قیمت کپسول که ۹۷۰۰ تومان 
اجاره  همچنین  و  برسد  کننده  مصرف  دست  به  باید 
بهای مغازه و کرایه ماشین برای آوردن کپسول ها، این 
طوریکه   به  ندارد،  اقتصادی  صرفه  ما  برای  اصال  کار 
با  است.  تومان  هزار   ۵۰ از  کمتر  من  روزانه  درآمد 
احتساب هزینه ها، بهای هر کپسول برای من حدود 
قیمت  با  را  کپسول ها  اما  می آید  در  تومان  هزار   ۱۳
۹۷۰۰ تومان باید در اختیار مصرف کننده قرار دهیم. 
علیرضا اژدری که ۳۵ سال در این حوزه سابقه دارد، از 
سهمیه بندی گاز به عنوان یکی از مهم ترین مشکالت 
مشتریان خود نام می برد و اضافه می کند: افرادی که 
ثبت نام کرده و سهمیه خود را گرفته اند، اگر یک ماه 
بعد،  ماه  از  نکنند  مراجعه  خود  سهمیه  گرفتن  برای 
سهمیه آن ها قطع می شود و یا به جوشکاران سیاری 
که مغازه نداشته و کنار جاده در انتظار کار می نشینند، 
سهمیه ای تعلق نمی گیرد. شرط دریافت سهمیه برای 
این افراد، گرفتن مجوز و بیمه کردن یک کارگر است که 
آن ها توانایی این کار را نداشته و بدون سهمیه می مانند. 
اما  بودیم  مواجه  گاز  کمبود  با  ما  پیش،  وقت  چند  تا 
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خوشبختانه حدود ده روزی است که این مسئله رفع 
شده است. قیمت کپسول ها هم یکی دیگر از مشکالت 
ما است که با توجه به هزینه ها و قیمت فروش، سودی 
کارگر  و  نقل  و  حمل  هزینه  واقع،  در  ندارد.  ما  برای 
برای جابجایی کپسول ها بر عهده شرکت های توزیع 
این  همه  و  نمی کنند  توجهی  اصال  که  است  کننده 
اجاره  مسائل،  این  همه  به  می پردازیم؛  ما  را  موارد 
گاز  شرکت  شرایط  این  با  کنید،  اضافه  هم  را  مغازه 
ما  برای  سود  تومان   ۴۰۰ مبلغ  کپسول  هر  برای 
است.  کرده  تعیین  را  کننده  مصرف  قیمت  و  منظور 
با رئیس اتحادیه  صنف  در همین رابطه به گفت وگو 
و  گاز  و  نفت  مصنوعات  یدکی  لوازم  فروشندگان 
در  نیک  صالحیان  حسین  پرداختیم.  نیز  الکتریک 
رابطه با وجود تفاوت قیمت کپسول های گاز مایع ابراز 
سال های  طی  در  که  متعددی  جلسات  در  می کند: 
سازمان  و  نفتی  فرآورده های  شرکت  با  متمادی 
صنعت، معدن و تجارت داشتیم، فروشندگان به عنوان 
متخلفین در حوزه ایجاد تفاوت قیمت شناخته شدند. 
از موزعین گاز مایع در سطح شهر دارای  نیمی  تنها 
پروانه هستند و نیمی دیگر بدون داشتن پروانه اقدام به 
توزیع گاز مایع می کنند. عالوه بر این، برخی مشاغل 

دیگر نیز اقدام به دریافت و فروش گاز مایع می کنند. 

تحقق نظارت واقعی با انسجام بین ادرات تابعه 
و اتحادیه

گرفتن  درنظر  اتحادیه  پیشنهاد  می دهد:  ادامه  وی 
پوشش  برای  شهر  ورودی های  در  منطقه  چهار 
گازرسانی به حاشیه شهر و چهار منطقه در داخل شهر 
در جهت پوشش گازرسانی به مناطق داخل شهر بود 
که گاز رسانی آن هم توسط شرکت های دارای پروانه 
و  سودجویی  تا  شود  انجام  اتحادیه  نظر  زیر  و  کسب 
از  تعدادی  برسد؛  حداقل  به  زمینه،  این  در  تخلفات 
رضایت  که  کردند  کار  به  شروع  و  تعیین  مناطق  این 
مردم و شرکت های موزع دارای پروانه نیز جلب شد، 
قیمت ها هم به ثبات رسید و کپسول های گاز، بدون 
اما  می گرفت،  قرار  مردم  اختیار  در  واسطه ای  هیچ 
فرآورده های  پخش  شرکت  یعنی  ناظر  و  تابعه  اداره 
نفتی این روال را ملغی کرد و وضعیت افسارگسیخته 

برگشت.  سابق  شکل  به  توزیع کننده،  شرکت های 
نظارت واقعی زمانی اتفاق می افتد که بین ادارت تابعه 

و اتحادیه، انسجام عمومی وجود داشته باشد.
کپسول ها  کردن  پر  خصوص  در  نیک  صالحیان 
تصریح می کند: اکثر افراد در همان مکان خود اقدام 
به پر کردن کپسول ها می کردند که خطرات بسیاری 
چند  در  که  شد  داده  پیشنهاد  رو  همین  از  داشت، 
فروشندگان،  و  شود  انجام  کار  این  مشخص  نقطه 
برده  محل  این  به  و  جمع آوری  را  خالی  کپسول های 
و کپسول ها را پر و بعد توزیع کنند. در حال حاضر در 
امکان  این  طبرسی  انتهای  و  ساختمان  قلعه  منطقه 
وجود دارد و در جاده قدیم نیز مقرر شد که محل مذکور 
احداث شود. این روال صورت پذیرفت و نتایج خوبی 
هم داشت، اما هم اکنون شرکت های توزیع کننده به 
وضعیت قبل، بازگشته اند و مثل سابق کار می کنند. 
عمل  خود  بیشتر  سود  برمبنای  موزع  شرکت های 
باید  مسئله  این  حل  برای  که  صورتی  در  می کنند 
زیر  و  پروانه  دارای  شرکت های  اختیار  در  تنها  توزیع 
نظر اتحادیه انجام شود تا روال استاندارد آتش نشانی 
به حداقل برسد. سازمان  نیز رعایت شود و خطر آن 
صنعت، معدن و تجارت و شرکت های توزیع کننده که 
زیر نظر شرکت فرآورده های نفتی بوده و متولی این امر 
هستند، باید از تجربیات اتحادیه، سازمان آتش نشانی و 
اداره استاندارد در این زمینه استفاده کنند تا معضالت 
آن حل شده و واحدهای غیر مجاز نیز جمع آوری شوند. 
خاطرنشان  واحدها،  این  بر  نظارت  خصوص  در   وی 
انجام   ، بودجه  کمبود  وجود  با  اتحادیه  می کند: 
در  و  گرفت  عهده  بر  را  نظارتی  مشترک  گشت های 
زمان های مختلف، گشت های نظارتی مشترک و منفرد 
را از واحدهای دارای مجوز و بدون مجوز انجام دادیم و 
با اطالع مردم، واحدهای غیر مجاز را تعطیل کردیم.

وی در نظر گرفتن کارت سوخت برای گاز مایع را از 
اقدامات مربوط به شرکت فرآورده های نفتی می داند 
این  در  الزم  زیرساخت های  باید  ابتدا  می افزاید:  و 
خصوص فراهم شود تا زمینه ای برای سودجویی افراد 

منفعت طلب ایجاد نشود. 
مصنوعات  یدکی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
خود  صحبت های  پایان  در  الکتریک  و  گاز  نفت، 

حسین صالحیان نیک
رئيس اتحادیه  صنف 

فروشندگان لوازم 
یدکی مصنوعات نفت و 

گاز و الکتریک

محمد طیرانی
رئيس اتحادیه صنف 

آهن آالت و صنایع 
پروفيل

سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و شرکت های توزیع کننده باید 

از تجربیات اتحادیه، سازمان 
آتش نشانی و اداره استاندارد  

استفاده کنند

واحدهای صنفی برای دریافت 
گاز مایع و پرداخت حواله باید 

معرفی نامه ای از اتحادیه مرتبط به 
خود دریافت کرده و به اتاق اصناف 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

ارائه دهند

حضور  از  جلسات  تمام  در  و  بارها  می کند:  عنوان 
مداوم اتحادیه صحبت کردیم که تنها راهکار مقابله با 
واحدهای غیرمجاز و خطراتی که ایجاد می کنند، این 
است که سهمیه گاز ورودی به مشهد و همچنین میزان 
توسط  آن  حاشیه  و  مشهد  در  مایع  گاز  مصرف  نیاز 
کارشناسان شرکت فرآورده های نفتی و شرکت های 
موزع اعالم شود و بر همین اساس با نظارت اتحادیه و 
در واحدهای مجاز، به افراد واجد شرایط توزیع شود تا 

مواردی چون قاچاق ودیگر سودجویی ها از بین برود.

عدم صدور معرفی نامه برای واحد صنفی متخلف
در  پروفیل  صنایع  و  آالت  آهن  صنف  اتحادیه  رئیس 
واحدهای  برای  مایع  گاز  دریافت  شرایط  با  رابطه 
صنفی زیرمجموعه خود که از رسته های شغلی نیازمند 
احساس  به  توجه  با  می گوید:  هستند،  مایع  گاز  به 
کمبود گاز مایع که در یک مقطع زمانی اتفاق می افتد، 
پرداخت  و  مایع  گاز  دریافت  برای  صنفی  واحدهای 
خود  به  مرتبط  اتحادیه  از  معرفی نامه ای  باید  حواله 
دریافت کرده و به اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن 

و تجارت ارائه دهند.
محمد طیرانی بهتری می افزاید: در ابتدا متقاضی باید 
نامه درخواست را به اتحادیه صنف خود ارسال می کند 
و اتحادیه مربوطه نیازسنجی اولیه را انجام می دهد و 
در صورت منطقی دانستن تقاضا، نامه درخواست را 
از آن، شرکت  و بعد  اتاق اصناف و سازمان صمت  به 
پخش فرآورده های نفتی ارسال می کند و این شرکت 
دوباره نامه را بر اساس میزان مصرف گاز در گذشته 
الزم  سهمیه  و  می کند  بررسی  موجود  داشته های  و 
سهمیه  تخصیص  اینکه  از  پس  می گیرد.  نظر  در  را 
انجام  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  سوی  از  الزم 
فروش  نمایندگی های  به  می تواند  متقاضی  گرفت، 
یکی از چهار شرکت "بوتان، فرگاز، ایران گاز)پرسی( 
و امیدگاز" مراجعه کرده و سهمیه خود را دریافت کند.

وی ادامه می دهد: تاکنون هر کدام از واحدها که به 
اتحادیه مراجعه کرده و معرفی نامه گرفته، سهمیه گاز 
مایع خود را دریافت کرده است و تا کنون با مشکل و 
اینکه فصل سرد  به  با توجه  کمبودی مواجه نشدیم. 
ضروری  غیر  مصارف  از  باید  داریم  پیش رو  را  سال 
جلوگیری شود تا مشکلی پیش نیاید. اگر واحدهای 
و  نظربگیرند  در  را  تعادل  خود،  مصرف  در  صنفی 
اتحادیه نیز در بررسی نیازسنجی واحدهای متقاضی، 
دقت کافی به خرج دهد و همچنین شرکت های موزع 
هم گاز مایع را تنها در اختیار کسانی که نیاز واقعی و 
البته معرفی نامه دارند، قرار دهند با معضل خاصی 

مواجه نمی شویم.
طیرانی در رابطه با تخلفات صورت گرفته دراین زمینه 
عنوان می کند: فرهنگ سازی مرتبط با این امر برای 
تمام واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه انجام شده 
که تنها به میزان نیاز خود اقدام به تهیه گاز کنند و اگر 
تخلفی در این رابطه مشاهده شود، دیگر معرفی نامه 

برای واحد صنفی متخلف صادر نمی شود.

موانع کسب و کار
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امیری محتشم

چگونه     ● اصناف  به  شما  ورود  و  آشنایی  ی  نحوه 
بوده است؟

سال ۱۳۸۴ وارد کسب و کار بازار شده و فعالیتهای 
صنفی خود را شروع کردم ، از سال ۱۳۸۵ تا کنون 
شیرینهای  کنندگان  تولید  صنف  اتحادیه  مسئول 
این  که  شدم    ) برنجی  نان   ( کرمانشاه  سنتی 

مسئولیت تا کنون ادامه دارد. 
در سال ۱۳۸۹ به عضویت در اتاق اصناف کرمانشاه 
و در سال ۱۳۹۱ عضو اتاق اصناف ایران شدم، این 
انتخاب  هم توسط همکاران صنفی تکرار شده و تا 

به امروز در خدمتگزاری به اصناف مشغول بوده ام.
در حوزه صنفی کالسهای آموزش قانون نظام صنفی 

دارد،  ادامه  کنون  تا  امر  این  و  کردم  می  تدریس  را 
از  بخشی  تدریس  به  هم  کوتاهی  زمان  مدت  البته 

حوزه ی حقوقی مشغول بوده ام.  
نیزبه  من  رو  همین  از  بود،  صنفی  پدرم  شغل  چون 
براینکه  عالوه  البته  آوردم،  روی  صنفی  ی  حوزه 
عضو اتاق اصناف کرمانشاه هستم، با داشتن کارت 
بازرگانی در حوزه ی تولیدی و بازرگانی فعالیتهای 

اقتصادی هم دارم.  
چه تعداد اتحادیه و واحد صنفی دارید؟ فعالیت     ●

کدام رسته ها از رونق بیشتری برخوردار است؟

اتاق   ۱۴ و  شهرستان   ۱۴ کرمانشاه  استان  در  ما 
اصناف داریم که در شهرستان کرمانشاه ۵۷ اتحادیه 
به  صنفی فعال در قالب رسته های متعدد مشغول 

کار هستند. 
در سال جاری صدور و ابطال پروانه های کسب     ●

نسبت به سال قبل چه تغییری داشته است؟ در 
صورت امکان علت ابطالها را توصیف بفرمایید؟

گذشته  سالهای  تناسب  به  جدید  سال  در  چه  اگر 
صدور پروانه کسب داشته ایم، اما در ایام اخیر روند 
افزایش ابطال پروانه ها ی کسب را هم شاهد بودیم، 
یعنی هم درصدور پروانه کسب و هم در ابطال پروانه 
و  کسب  زیرا   داشتیم،  افزایشی  روند  کسب  های 
بسیار  خود   سنتی  معنای  به  ستدها  و  داد  و  کارها 
ضعیف شده اند و ما نه تنها در شهر کرمانشاه بلکه 
ی  حوزه  در  که  مشکالتی  دلیل  به  کشور  سطح  در 

بیکاری شاهد هستیم، با این مشکل مواجه شدیم.
در  خود  شدن  شاغل  برای  راههایی  افراد  اغلب   
خصوصی  بخش  شرکتهای  و  اداری  دستگاههای 
پیدا نکرده و درنتیجه مبادرت به ایجاد واحد صنفی 
با کار کارشناسی  می کنند که این تأسیس ها توأم 
شده،  مواجه  شکست  با  معموال  نبوده،  تحقیقی  و 
بسیاری از خانواده ها را دچار مشکالت مالی جدی 
نموده، تعدادی از آنها درگیر مباحث متعددی شده و 
چه بسا ایجاد مشکالتی در حوزه های قضایی برای 

آنها نموده است.
شده  گرفته  کارها  و  کسب  از  رونق  این  متاسفانه   
شیوع  اینکه  علیرغم  است،  آینده  به  ما  امید  تمام  و 
بیماری کرونا برتعطیلی برخی از کسب و کارها مزید 
تواند آسیب  این روند می  اما استمرار  برعلت شده، 

جدی به کسب و کارها وارد نماید.
کنون     ● تا  که  را  اقداماتی  و  ها  برنامه  مهمترین 

برای هیئت مدیره و کارکنان اتحادیه های صنفی 
و حتی اعضاء اتحادیه ها در کرمانشاه اجرا نموده 

اید، بیان بفرمایید؟

چهار سال است در هیئت عالی نظارت جلسه ای برگزار نشده است

مجتبی صفایی در سال 1364 در کرمانشاه 
تحصیالت  دارای  وی  شد،  متولد 
گرایش  ارشد  کارشناسی  دانشگاهی 
های  دوره  گذرانده  و  عمومی  حقوق 
MBA و DVA  مدیریت کسب و کار 

در حوزه استراتژی است.
در این شماره پای گفتگو با آقای صفایی 
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه 
ایران  اصناف  اتاق  سخنگوی  و  عضو  و 
نشسته ایم، توجه شما را به مشروح این 

گفتگو جلب می نماییم. 

روند افزایشی صدور و ابطال پروانه های کسب
گرایش اصناف به سمت و سوی فضای مجازی برای عرضه ی کاال و خدمات
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ی   پروژه  کرمانشاه   اصناف  اتاق  خوشبختانه 
جاری  درسال  را  کرمانشاه  اصناف  برج  تأسیس 
شده  اخذ  آن  قانونی  مجوزهای  زد.  خواهد  کلید 
انجام  پیمانکار  به  واگذاری  برای  الزم  اقدامات  و 
شده، ان شاء ا... در سالجاری اقدام به کلنگ زنی 
تمام  با  توأم  مطلوب  ساختمان  یک  تأسیس  برای 
اتاق  نیازهای یک مجموعه سازمانی تحت عنوان 
را  بهتری  خدمات  بتوانیم  تا  کرد  خواهیم  اصناف 

به همه ی همشهریان خود ارائه دهیم. 
چه اقداماتی تاکنون در راستای پیشبرد اهداف     ●

صنفی  های  اتحادیه  و  اصناف  اتاق  اقتصادی 
تحت پوشش انجام شده است؟ 

زمانی بازار، یک بازار توسعه ای بود و تجارو کسبه به 
میزان فروشی که داشته اند؛ می توانستند مبادرت 
به خرید خانه ، ماشین، تأمین آینده فرزندان بنمایند 

،اما متأسفانه امروزه اینگونه نیست. 
درحال حاضر فعالیت عمده صنوف، بازار معیشتی 
و  کسب  برای  اصناف  تالش  که  طوری  به  است، 
کارشان از صبح که کرکره ها را باال می زنند، تا شب 
تأمین  برای  تنها  آورند،  می  پایین  را  ها  کرکره  که 
معیشت بوده و درآمد آنها به سایر هزینه ها نمی رسد.

بسیاری از صنوف ما می بایستی نحوه ی عرضه ی 
و  سمت  به  زمانه  فراخور  به  را  خود  خدمات  و  کاال 
متأسفانه  که  دادند  می  سوق  مجازی  فضای  سوی 
که  تحوالتی  با  توأم  و  نکرده  را  کار  این  هردلیلی  به 
در فضای مجازی در نوع مخاطبین آنها ایجاد شد با 
مصرف کننده، خودشان را تطبیق ندادند، درنتیجه 
بخشی از آنها حذف شدند، اما خوشبختانه با توجه به 
اینکه بیماری کوید ۱۹ معایب بسیار زیادی داشت، 
سمت  به  ما  سنتی  صنفی  واحدهای  که  شد  باعث 
نوین سازی ترغیب شده، به فروش در فضای مجازی  

روی آورده و تالش کنند که از این قافله جا نمانند.
امراست  این  مترصد  ایران  اصناف  اتاق  باب  این  از 
ایران  اتاق  در  را  نوین  کارهای  و  کسب  معاونت  که 
تشکیل داده تا بسیاری از صنوف سنتی بتوانند بنابر 
اقتضای زمانی خود در شرایط فعلی کشور با کسب و 
کارهای نوین تطبیق داده شده و امکان فروش کاال و 

خدمات آنها در فضای مجازی فراهم شود. 
تأثیر کیفیت کاال، خالقیت و هنر درتولید کاالهای     ●

را  اقتصادی  رونق  و  مشتری  جذب  در  صنفی 
چگونه توصیف می نمایید؟

عصر جدید عصر خالقیت در نوع کسب و کار است، 
چون خودم به نوعی درگیر این مسئله ی مهم هستم 
بسته  در  بایست  می  معموال  ما  تولیدی  کاالهای  و 
شود،  دیده  متفاوتی  کیفیت  و  مناسب  های  بندی 

بنابراین باید با سلیقه مشتریان به روز پیش برویم.
با  را  هایشان  خواسته  مشتریها  که  بود  زمانی   
واحدهای صنفی و با موجودی آنهاتطبیق می دادند 
اما اکنون شرایط تغییر یافته و کسب و کارها به گونه 
کند،  مطالبه  مشتری  که  آنچه  تمام  و  اند  شده  ای 
باید برای او فراهم شود که این مهم  همواره مد نظر 

خریداران و فروشندگان قرار گرفته است. 
نظر  مورد  همواره  که  هایی  آیتم  از  یکی  همچنین 
بندی  بسته  نوع  بوده  کنندگان  و مصرف  خریداران 
و طراحیهای خاص است که در بسته بندی ها مورد 
زمانه  در  نکنیم  فراموش  گیرد،  می  قرار  استفاده 
غذایی  مواد  ی  حوزه  در  مخصوصا  که  هستیم  ای 
شرکتهای  و  ها  مجموعه  ازآن  فروش  بیشترین 
تولیدی است که به لحالظ روانی در باب طراحی و 
توجه  بتوانند  دهند،  می  ارائه  که  کاالهایی  کیفیت 

مصرف کننده و خریدار را جلب نمایند. 
خالقیت، به روزرسانی و کیفیت باال در شرایط امروز 
کشورامری بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیراست، 
در  متاسفانه  که  نکنیم  فراموش  را  نکته  این  البته 
سالیان اخیر بازاری داریم که ارزش پول ملی ما افت 
مردم  خرید  توان  و  درآمد  میزان  و  کرده  پیدا  جدی 
کاهش یافته، در نتیجه  میزان خرید بسیار کم شده 
و اولویت مردم بیشتر برتامین ضروریات زندگی قرار 
گرفته است، چون مازاد برآن امکان خرید کاالهای 
لوکس مطلقًا وجود نداشته وچه بسا بسیاری از مردم 
داشته،  خرید  توان  ضروریات  حد  در  فقط  ما  کشور 
آن قدر که بتوانند سبد غذایی خانوار خود را تأمین 
و  رفته  کنار  لوکس  کاالهای  عمال  بنابراین  نمایند، 
بخش عظیمی از این مشاغل از بین خواهند رفت و از 
طرفی هم کسری مصرف کننده و خریدار،آثار خوبی 

را بر بازار نخواهد گذاشت. 
بیان     ● را  ایران  اصناف  اتاق  اقدامات  مهمترین 

بفرمایید؟
یکی از ابزارهایی که می شود در سازوکار اصناف 
نظارت  عالی  هیئت  داد،  قرار  توجه  مورد  کشور 
به  توان  می  آن  جلسات  برگزاری  از  که  است 
 ۴ به  قریب  بنده  یافت،  دست  مفیدی  مصوبات 
هستم،  نظارت  عالی  هیئت  عضو  است،  سال 
دو  و  وزیر  دو  مدت  این  در  که  حالیست  در  این 
سرپرست وزارتخانه عوض شدند، اما هنوز جلسه 
ای برای هیئت عالی نظارت تشکیل نشده است، 
می  هیئت  این  مصوبات  دارم  تأکید  اینکه  ضمن 
بسیارگره  اصناف  ی  حوزه  مشکالت  برای  تواند 

گشا باشد، کما اینکه در گذشته هم چنین بود.
آن  تبع  به  و  اصناف  اتاقهای  در  زمانی  مثال   برای 
کسب   پروانه  صدور  برای  صنفی،  های  اتحادیه 
دریافت  به  ملزم   ۱۲ ماده  اجرائی  تبصره  براساس 
کندی  باعث  امر  این  بودند،  شهرداریها  از  استعالم 

روند صدور پروانه کسب در سراسر کشور شده بود.
تجاری  های  مجتمع  و  اصناف  برخی  طرفی  از 
و  داشته  شهرداری  به  کالنی  و  سنگین  بدهیهای 
پایان کار نداشتند، در نتیجه در مسیر دریافت پروانه 
کسب با مانع مواجه شده و نمی توانستند به صورت 
قانونی به کسب و کار بپردازند، از طرفی هم اصناف 
آنها  تالش  با  و  کرده  دنبال  را  شهرداریها  کاری  کم 
شهرداری به پول رسیده و دیون خود را وصول می 
کرد، در همین راستا در یکی از جلسات هیئت عالی 

شد  گرفته  تصمیم  نویسی  پیش  ی  تهیه  با  نظارت 
که این مانع از سرراه اصناف برداشته شود، لذا این 
مصوبه با موافقت و امضاء وزیر وقت ) نعمت زاده(، که 
موجب تسریع در صدور پروانه های کسب می شد، به 

اتاقهای اصناف سراسرکشور ابالغ گردید.
اما از آن تاریخ به بعد هیچگونه جلسه ای در هیئت 
دبیرخانه  متاسفانه  و  نشده  تشکیل  نظارتی  عالی 
هیئت عالی نظارت به رسالتی که قانون بردوشش 
درگیر  بیشتر   ، ننموده  عمل  درستی  به  نهاده، 
اکنون  است،  شده  ای  کلیشه  وکارهای  حواشی 
نرم  پنجه  و  دست  درگیر  کشور  که  است  شرایطی 
کردن با تحریم ها وجنگ ظالمانه اقتصادی است، 
دولت مکرر اصرار می کند و دستور می دهد آنچه که 
تصدی گری دولت است به بخش خصوصی واگذار 
شود، اما متاسفانه این نگاهها در وزارت صمت حاکم 
نبوده و بیشتر به دنبال چنگ اندازی به آنچه که در 

حال حاضر جزء وظایف اصناف است، می باشند.
 این نگاه، نگاه خطرناکی است که امید داریم با ورود 
جناب آقای رزم حسینی وزیر توانمند صمت برطرف 
شود،ایشان قولهایی به بخش صنفی کشور داده اند 
عالی  هیئت  جلسات  و  شده  حل  مشکالت  این  که 
نظارت مجددا راه اندازی شده تا ما بتوانیم خدمات 

مؤثرتری را به اصناف کشور ارائه دهیم . 
اتاق  رئیس  حضور  بدون  دربسته  اتاق  یک  در  اینکه 
شود،  ابالغ  و  شده  گرفته  تصمیماتی  ایران  اصناف 

زیبنده مجموعه اصناف کشور و این دولت نیست.
برای مثال در خصوص واگذاری تسهیالت کرونایی، 
صنفی  واحد  هر  به  که  صادرنمود  مصوباتی  دولت 
داده  تسهیالت  تومان  میلیون  کارگر ۱۵  هر  ازاء  به 
میلیون   ۱۵ صنفی  واحد  هر  به  اگر  بسا  چه  شود، 
تومان بالعوض هم می دادند، هیچ اثرگذاری مثبتی 
برای صنوفی که آسیب جدی دیده بودند، نداشت، 
چه برسد به اینکه به ازاء هر کارگر ۱۵ میلیون تومان 
و  اداری  های  خم  و  پیچ  در  هم  آن  شود،  داده  وام 

بانکی! این اقدام زیبنده و مطلوب اصناف نبود. 
در شرایط سخت تعطیلی های بیماری کرونا شاهد 
بودیم، بسیاری از اصناف ، آسیب دیدند و خیلی از 
سوم،آسیبهای  دوره  در  بیماری  پیک  رفتن  با  آنها 
مسئوالن  بنابراین  کنند،  می  تجربه  را  تری  جدی 
باید در شرایط خاص برای رفع مسائل و مشکالت، 
دهند،  قرار  توجه  مورد  ویژه  صورت  به  را  اصناف 
کاری نکنیم با بی اعتمادی اصناف مواجه شده و  
باعث شویم که نگاه آنها به مجموعه ی حاکمیتی و 

دولتی نگاه بی تعصبانه باشد.
 اصناف در همه ی برهه ها اثبات کردند که کشورشان 
را دوست دارند و دوست خواهند داشت، پای نظام و 
انقالب کشورشان بوده، هستند  و خواهند بود، اما 
افرادی که تصمیم گیرنده اند، بایستی اینها را در نظر 
بگیرند،البته اعتقاد داریم، گوش شنوایی نیست و یا 
اگر هم هست، میلی برای شنیدن مشکالت حوزه ی 

صنفی کشور وجود ندارد . 
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امیری محتشم

روانشناسی افراد در دوران بحران به میزان درآمد 
قابل تعریف و اطمینان به آینده، اعتماد به فضای 
و  زندگی  سبک  و  موجود  شرایط  در  کار  و  کسب 

ارزش های آنان بستگی دارد. 
در زمان بحران اقتصادی انتشار موج اخبار ناگوار 
اقتصادی، اعتماد و قدرت خرید مردم را به شدت 
کاهش داده و موجب تغییر رفتار عمده در مصرف 

کنندگان می شود. 
بحران  دوران  در  عمیقی  چالش  با  بازار  بنابراین 
شرایط  به  پاسخ  در  گام  اولین  گردد.  می  مواجه 
جدید به وجود آمده شناخت و دسته بندی جدید 
مشتریان در این دوران می باشد، بنابراین بایستی 
و  رفتاری  ویژگیهای  حیث  از  را  کنندگان  مصرف 
فضای  به  آنان  های  واکنش  نوع  اساس  بر  روانی 

اقتصادی ایجاد شده، دسته بندی کنیم.
۱- گروه با واکنش شدید: این گروه از افراد بیش 
پذیر  آسیب  مالی  بحرانهای  به  نسبت  سایرین  از 
هستند، به محض وقوع بحران، کلیه انواع مخارج 
خود را با حذف، به تعویق انداختن یا جایگزینی با 

کاالهای دیگر کاهش می دهند.
۲- گروه آسیب پذیر اما صبور: این دسته از مصرف 
پذیری  آسیب  قبل  گروه  با  مقایسه  در  کنندگان 
کمتری دارند و نسبت به بهبود شرایط در بلند مدت 
خوش بین هستند. این گروه مانند گروه اول در مورد 
می  کاهش  را  خود  مصرف  خدمات  و  کاال  نوع  همه 
دهند اما با شدت کمتری، این گروه بزرگترین بخش 

مصرف کنندگان در بازار را تشکیل می دهند. هرچه 
اوضاع اقتصادی نابه سامان تر شود افراد بیشتری از 

این گروه به گروه اول منتقل می شوند.
۳- گروه باالتر از درآمد متوسط: این دسته به توانایی 
ایمان  اقتصادی  بحران  از  رفت  برون  در  خود  های 
دارند، در هنگام بحران خرید آنها گزیده تر می شود.
این گروه جزء ۵ درصد درآمدهای باالی جامعه می 
باشند، اما افرادی که جزء ۵ درصد نیستند ولی از 
ثبات وضعیت مالی خود اطمینان دارند صرف نظر از 
اینکه یک مصرف کننده در کدام یک از گروه بندی 
به  اولویت بندی ذیل  های فوق قرار دارد، براساس 

مصرف کاال و خدمات می پردازد.
الف - کاالهای ضروری :    ●

به  ضروری  افراد  سالمتی  و  بقا  برای  که  مواردی 
درمان  پوشاک،  خوراک،  مانند  روند  می  شمار 

پزشکی، حمل و نقل درون شهری، اجاره مسکن
ب - کاالهای موجه :     ●

است  موجه  آنها  بابت  کردن  هزینه  که  مواردی 
مانند هزینه های آموزشی 

ج- کاالهای قابل به تعویق انداختن:     ●
مواردی که می توان خرید آنها را به تعویق انداخت.

د- کاالهای غیر ضروری :     ●
نظر  به  ضروری  آنها  خرید  که  غیرضروری  اقالم 
طبقه  کدام  در  خدمت  یا  کاال  هر  اینکه  رسد  نمی 
به  بسته  و  ای  سلیقه  بسیار  گیرند  می  قرار  فوق 

افراد مختلف است. 
در دوران بحران، تمامی مصرف کنندگان به جز گروه 
کنند.  می  نظر  تجدید  خود  مصرف  اولویت  در   ،  ۳
یا  و  صرف  چون  مواردی  شود  می  مشاهده  چنانچه 

های  لباس  خرید  مسافرت،  رستوران،  از  غذا  خرید 
جدید و ... به سرعت در ذهن مصرف کننده از دسته 
ضروری به دسته موجه جابجا می شود و یا مثال هزینه 

نظافت و کارگر منزل به کلی حذف می شود.
به  نسبت  کنندگان  مصرف  حساسیت  همچنین 
برند  یک  به  آنها  وفاداری  و  شود  می  بیشتر  قیمت 
خاص کاهش می یابد و ترجیح می دهند از کاالها 

یا خدمات ارزان تر استفاده کنند.
نظر  در  همیشه  بایستی  بحران  دوران  طول  در 
داشت که مشتریان وفادار، اصلی ترین و پایدارترین 
به  اقتصادی  واحد  نقدینگی  جریان  رشد  منبع 

شمار می رود و بیش از همیشه اهمیت می یابند.
از  درآمد  کسب  برای  ضروری  فعالیت  یک  بازاریابی 
کنندگان  مصرف  سایر  و  وفادار  و  کلیدی  مشتریان 
به شمار می رود. بنابراین الزم است واحد اقتصادی 
کاهش  آن  تبع  به  و  درآمد  کاهش  با  مواجهه  هنگام 
بودجه فعالیت های بازاریابی، در تشخیص هزینه های 

ضروری و غیرضروری دقت کافی بعمل آورد.
یا خدمات  برند کاال  ارزیابی  با  ارزیابی فرصت ها 
آغاز می شود و اینکه چشم انداز هرکدام در آینده 
زمان بحران چگونه است، با کاهش فروش مواجه 

می شوند یا افزایش ؟
به طور مثال کاالهای ضروری با برند دارای قیمت 
آنها  هدف  مشتریان  که  صرفه  به  مقرون  و  معقول 
خوبی  فرصت  از  هستند،  شدید  واکنش  با  گروه 

برخوردار هستند.
که  است  بازارهایی  به  تمایل  بحران  ایام  در 
امر  این  و  دارند  وجود  کمتر  درآمد  با  مشتریان 
گردد،  بیشتر  مشتریان  کسب  باعث  است  ممکن 

دبیر اتاق اصناف مشهد:

بازاریابی و فروش در دوران بحران اقتصادی 
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عبدا... افشاری صالح
دبير اتاق اصناف مشهد

خبر
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می  تضعیف  بحران  دوران  از  پس  را  اقتصادی  واحد  موقعیت  اما 
کند. تجربه نشان داده است واحدهائی که در ایام بحران تبلیغات 
نگاه  صحنه  و  بازار  در  را  خود  همچنان  و  دهند  می  ادامه  را  خود 
می دارند، سهم بیشتری از بازار را نسبت به رقبای خود که در این 

زمینه ضعیف عمل کرده اند ، کسب می کنند. 

بازاریابی در دوران بحران و رکود اقتصادی: 
در دوران بحران یا رکود اقتصادی بایستی هزینه ها را کاهش داد 
و از فروش کوتاه مدت در مقابل سرمایه گذاری بلند مدت چشم 
کم  از  است  عبارت  اهداف  این  به  دستیابی  راههای  کرد،  پوشی 
اعتمادسازی   و  خرید  قدرت  بهبود  محصوالت،  گوناگونی  کردن 
گوناگونی زیاد محصوالت، هزینه تبلیغات و بازاریابی را زیاد می 
کند و منابع و سرمایه را صرف انبار کردن محصوالت گوناگون می 
کند، البته این به معنای تعطیل نوآوری نیست، نوآوری می تواند 

منجر به افزایش تمایل خرید مشتریان گردد.

بهبود قدرت خرید مشتریان : 
ترین  مناسب  یافتن  به  مشتریان  اول  دسته  دو  تمایل  دلیل  به 
قیمت محصول یا خدمت، رقابت عمده بر سر قیمت است. تخفیف 
اقبال بیشتری مواجه  با  تاخیر  با  هنگام فروش در مقابل تخفیف 
می گردد. در صورت کاهش بیش از حد قیمت، تصویر مشتری از 
قیمت پایین آمده و در دوران بهبود اوضاع اقتصادی واحد بنگاه را 

دچار مشکل خواهد کرد.
را  خود  قیمت  تواند  نمی  اقتصادی  بنگاه  و  واحد  که  شرایطی  در 
کاهش دهد، می تواند برندی با نام جدید و قیمت کمتر و حداقل 
میزان را ارائه نماید. در پایان دوره بحران، برند جدید می تواند به 

آرامی از بازار حذف یا محو شود
با کاهش  را  نباید مشکل  و افت فروش  اقتصادی  در شرایط بحران 
کیفیت یا افزایش قیمت به سمت مشتری منتقل نمود. برنامه وفاداری 
به مشتریان نباید صرفا به مشتریان با حجم باالی خرید معطوف شود، 
باید به مشتریانی که در دفعات زیاد، حجم کمی را خرید می  بلکه 
کنند، نیز در نظر گرفته شوند. پس از اتمام دوران بحران غالبا" حس 
وجود  مدتی  تا  مشتریان  در  جویی  صرفه  به  تمایل  و  پذیری  آسیب 

خواهد داشت. این مدت بسته به عمق و شدت بحران و رکود است.
برخی فعالیت هایی که در دوران بحران و کرونا دچار رکود کاهش 

یا افزایش فروش می شوند ذیال عبارتند از: 
به دلیل حساسیت بیشتر مردم به گذراندن زمان بیشتر در خانه، 

فروش سیستم های امنیتی افزایش می یابد. 
تقاضا برای تعمیرات کامپیوتر افزایش یافته، و این در حالی است 

که تقاضا برای خرید دستگاه جدید کم می شود. 
فروش لوازم یدکی خودرو کاهش می یابد، فروش سبزیجات، میوه 
جات، انواع  گوشت و پروتئین ها افزایش می یابد، چرا که مردم بیشتر 

در منزل غذا می خورند و نیز تهیه محصوالت جدید مشکل تر است.
به استفاده  و مردم  یافته  عضویت در باشگاههای ورزشی کاهش 
یا نرمش در خانه  تر مانند پیاده روی  از جایگزین های کم هزینه 

می پردازند. 
افزایش  انواع دستگاههای صوتی و تصویری  ممکن است فروش 

یابد، چرا که مردم کمتر از خانه بیرون می روند. 
فروش مجالت کاهش یافته در نتیجه درآمد حاصل از تبلیغات نیز 

به همین نسبت کاهش می یابد.
برگرفته از: روزنامه دنيای اقتصاد و کتاب اقتصادخرد

ملی  ی  رسانه  خبر  ی  شبکه  کانال  در  متاسفانه 
وزیر  از  گزارشی  مجازی  فضای  در  آن  از  پس  و 
محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر 
در  صنفی،  واحد  چند  از  بازدید  ضمن  که  شد 
انتها مطالبی بیان نمودند که باعث رنجش خاطر 

تشکل های صنفی و بازار و اصناف شده است.
مشکالت  علیرغم  اصناف  گذشته  ماه  هفت  طی   
عدیده اقتصادی با تعطیلی مغازه ها و مجتمع های 
تجاری و همینطور محدودیت های فعالیت ، پیشگام 
در همراهی مبارزه با بیماری کرونا بودند، همچنین 
در عرصه های کمک به اقشار نیازمند با پیام مقام 
بی بدیلی  نقش  مواسات  طرح  در  رهبری  معظم 
محترم  کادر  از  قدردانی  و  سپاس  ضمن  آفریدند.  
این  به  باید  اما  عزیز  پرستاران  و  پزشکان  درمانی، 
باور رسید که پیروزی بر کرونا و راه برون رفت از این 
معضل جهانی غیر از در کنار هم بودن و هم افزایی راه دیگری ندارد. پس باید هر کدام از 
ارکان جامعه بنا به تخصص و وظیفه خود در این مسیر تالش نمایند، متهم کردن بخش 

خاصی غیر از تفرقه افکنی و بی انگیزه کردن آن بخش اثر دیگری نخواهد داشت.
 اصناف در این مدت و حتی قبل از آن بدون هیچ بودجه دولتی و کمک های دیگر و 
تنها از پول و از جیب خود در این مبارزه شرکت کرده اند، همانطور که دیده ایم در این 
شرایط سخت گاهًا بعضی از بخش ها به خاطر نداشتن بودجه و یا به تعویق افتادن 
حقوق برخی از پرسنل موارد را به رسانه ها کشیده و با هجمه به دولت به اهداف خود 

رسیده اند، این درحالی است که هیچوقت شکایتی از حوزه اصناف نداشته ایم. 
همانطور که از آمار رسمی وزارت بهداشت پیداست درصد رعایت دستورالعمل ها در 
اصناف نزدیک به میانگین کشوری است و حتی با ادارات و دستگاه های اجرایی که 
بودجه دولتی می گیرند و داروخانه ها که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت فعالیت    

می نمایند و مراجعات بسیار بیشتری نسبت به اصناف دارند، فاصله زیادی ندارند.
لذا ضمن لزوم اطالع رسانی بیشتر به اصناف و تشدید نظارت با توجه به اوج گرفتن 
بیماری در فصل پاییز الزم است  وزیر محترم بهداشت جهت انسجام بیشتر و مشارکت 

بیشتر همه اقشار طی مصاحبه یا بیانیه ای رفع ابهام الزم را انجام دهند.

بیانیه رئیس اتاق اصناف مشهد 
در پاسخ به انتقاد وزیر بهداشت 

از اصناف

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئيس  اتاق اصناف مشهد

امیری محتشم

واحدهای  از  بهداشت  وزیر  بازدید  تلویزیونی  گزارش  پیش  چندی 
صنفی، از شبکه ی خبر رسانه ی ملی پخش شد.

دکترسعید نمکی وزیر محترم بهداشت در این گزارش گفته بود: «در ستاد 
ملی قرار براین بود که اصناف بر واحدهای صنفی نظارت کنند، معتقد 
بودیم که چاقو دسته اش را نمی برد و اعتماد بیش از حد به نظارت از 
طریق اصناف کردیم، دارد اثبات می شود که عزیزان خوب نظارت نمی 
کنند و ما باید از ابزار نظارتی بیشتری مثل ضابطین قضایی استفاده کنیم 
بیانیه ای در  اتاق اصناف مشهد  از سوی رئیس  بر همین اساس  و...» 

حمایت از اصناف سراسر کشور صادر شد، در این بیانیه آمده است:  
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نیمه آخر اسفند و نیمه اول فروردین برای اصناف 
همه  و  داشته  را  بازار  رونق  ماه  چهار  حکم  مشهد 
می  را  عید  شب  انتظار  سال  طول  در  اصناف  ی 
کشند و مدیران واحدهای صنفی به فکر تهیه و تاءمین اجناس مورد 
نیاز خود هستند تا بتوانند ضررهای ماههای گذشته را در این روزها 

جبران کنند.
در همین زمینه نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد اظهار داشت: در 
اواخر سال گذشته و اوایل سالجاری با نهایت تاسف شاهد بودیم که 
شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی های پیاپی اصناف در همان ماه 
حساس شده و ضرر و زیانهای بسیاری را به  حوزه ی اقتصادی، به 

ویژه بنگاههای خرد و کوچک وارد کرد. 
در  وحدتی  کاشفی  ابوالقاسم 
برند  مثال  برای  افزود:  ادامه 
بودن  دارا  با  مشهد  در  ویونا 
کارگاه آماده سازی و ۱۲ شعبه 
پرسنل   ۳۰۰ با  فود  فست 
مجبور به تعطیلی ۱۱ شعبه ی 
از  نفر   ۲۵۰ شدن  بیکار  و  خود 

پرسنل این شعبه ها شد. 
شیوع  آسیبهای  شد:  یادآور  وی 
فست  رسته  در  کرونا  ویروس 
 ۵۰۰ ابطال  به  منجر  فودها؛ 
پروانه کسب شده و این واحدهای 
کشاند. تعطیلی  به  را  صنفی 

از  بسیاری  آن،  بر  عالوه  افزود:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
صنوف دیگر مانند رستورانها و تاالرهای پذیرایی هم در این زمینه 

ضرر و زیان های جبران ناپذیری را متحمل شدند.
یاد شده  به موارد  با توجه  ابوالقاسم کاشفی وحدتی اظهار داشت: 
از دریافت  این است که حداقل  از مسئولین  کمترین توقع اصناف؛ 
مالیات و جریمه های آن و یا بیمه و عوارض کسب و پسماند صرف 
میسر  امر  این  شده  انجام  پیگیریهای  با  متاسفانه  نمایندکه  نظر 

نگردید.
کلیه  مشهد  شهر  اصناف  نمایندگان  عنوان  به  ما  داشت:  بیان  وی 
پیشنهادها را به صورت مکتوب به مسئوالن مربوطه اعالم نموده و 
خواستاریم تدبیری به حال و روز کسبه برای پرداخت اجاره محل، 
قبوض آب؛ برق؛ گاز و اقساط به تعویق افتاده بانکها اندیشیده شود 
تا اصناف بتوانند در شرایط سخت اقتصاد کنونی اندکی کمر خمیده 
شان را راست نمایند. کاشفی ضمن یادآوری همکاری خیرین صنف 
فعلی  شرایط  به  توجه  با  اغذیه 
آسیب  به  کمک  و  خیر  امر  در 
کرونا  های  تعطیلی  از  دیدگان 
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
مشکالت اقتصادی سال جاری 
اغذیه  صنف  اعضاء  از  تعدادی 
همچون  مشهد  پیتزافروشان  و 
 ۳۰۰ تعداد  گذشته  سالهای 
 ۲۰ ی  باضافه  معیشتی  بسته 
در  ترکی  کباب  ساندویچ  هزار 
مطهر  حرم  در  و  شهر  سطح 
حسن  امام  صحن  رضوی؛ 

مجتبی )ع( توزیع نمودند.

نائب رئیس اول  
اتاق اصناف مشهد:

مسئوالن اصناف را از پرداخت 
مالیات و بیمه معاف کنند
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نائب رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به وضعیت 
کرونا  بیماری  شیوع  شرایط  در  کنونی  اقتصادی 
اظهار داشت: امروزه وضعیت اقتصادی در سراسر 
تقسیم  کرونا  از  بعد  و  قبل  اقتصاد  نوع  دو  به  دنیا 
می شود، در سال ۲۰۰۸ بسیاری از اقتصادهای 
از  بسیاری  فروپاشید،  آمریکا  و  اروپا  در  بزرگ 
برندهای معروف دنیا ورشکست شده وجای خود 
معروف  غیر  و  نوظهور  برندهای  از  برخی  به  را 
نه  کرونا  ویروس  شیوع  با  کنونی  اقتصاد  دادند، 
تنها در اروپا و آمریکا بلکه در سراسر دنیا با چنین 
معضلی روبه رو گشته و چنانچه کسب و کارها به 
زودی  به  نپردازند،  خود  کاری  های  شیوه  تغییر 

اثری از آنها باقی نخواهد ماند. 
افزود:  ادامه  در  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
کرونا  ویروس  ظهور  اولیه  ماههای  و  روزها  در 
مدتی  از  پس  کردند،  می  گمان  مردم  از  بسیاری 
توقف در کسب و کارها یشان ویروس از بین رفته 
و می توانند مانند گذشته به فعالیتهای خود ادامه 
قصد  ناخوانده  میهمان  این  اینکه  از  غافل  دهند، 
با هم زیستی  را  باید زندگی خود  و  رفتن نداشته 

در کنار آن ادامه دهند.  
مانند  کشورها  برخی  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
سوریه ، عراق، افغانستان و ... شاهد ناامنی هایی 
بودیم که برای مردمان این سرزمین ها مشکالتی 
منزل  از  خروج  هنگام  مردم  بود،  آورده  بار  به  را 
است،  انتظارشان  در  چیزی  چه  دانستند  نمی 

انتحاری  یا حمله ی  و  آیا درگیر یک بمب گذاری 
هنگام  گردند،آیا  نمی  باز  منزل  به  دیگر  و  شده 
بازگشت به منزل عزیزانشان در امان مانده و هنوز 

به زندگی ادامه می دهند؟
مردم  کشورها  این  در  که  آنچه  افزود:  خاوری 
پذیرفتن  بود،  نموده  موفق  حیات  ی  درادامه  را 
شرایط  این  در  مردم  زیرا  بود،  سخت  شرایط  این 
می  ادامه  خود  روزمره  کار  و  کسب  و  زندگی  به 
سخت  شرایط  بر  توانستند  آنها  بنابراین  دادند، 
زندگی و وضعیت اقتصادی خود فائق آمده، از این 
مرحله عبور کرده و به موقعیت  مناسب تری دست 
بحران  پایان  منتظر  کشورها  این  اگر  یابند،شاید 
می شدند، نه تنها پایان نمی یافت بلکه تمام کشور 
تحت الشعاع این نا امنی ها قرار گرفته و اقتصاد 

آنها به کلی نابود می شد.   
حال  داد:  ادامه  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
کوچکی  جزء  عنوان  به  خودمان  کشور  در  هم  ما 
وضعیت  در  که  بپذیریم  باید  کرونایی  اقتصاد  از 
چگونه  کرونایی  اقتصاد  با  کرونا،  بیماری  شیوع 

رفتار کنیم؟
مانند  باشیم  کرونا  پایان  منتظر  بخواهیم  اگر   
منتظر  رودخانه  یک  از  عبور  برای  که  است  این 
بمانیم تا روزی آب از جریان بیفتد و ما بتوانیم به 
به  همه  که  گذرکنیم  رودخانه  عرض   از  سالمت 
این امر واقفیم، چنین چیزی میسر نخواهد شد و 
با احتماالت نمی توان واقعیت زندگی را رقم زد، 
زیرا زندگی هم مانند این رودخانه در جریان است 

و ثانیه ای متوقف نخواهد شد.
برخی  شد:  یادآور  هاشمی  خاوری  محسن  سید 

در  مشاغل  صاحبان  حتی  یا  و  ها  دان  اقتصاد  از 
بقیه  از  زودتر  را  کرونایی  اقتصاد  دنیا،  سراسر 
کشف و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی نموده 
دراقتصاد  توانستند  شغلی  های  رویه  تغییر  با  و 
به  ورشکستگی  جای  به  نموده،  رشد  خود  برند 
بینیم  می  اساس  برهمین  و  یابند  دست  موفقیت 
که با اجرای این روشها بر تعداد میلیونرهای دنیا 

افزوده شده است.
وی بیان داشت: درکشور ما هم بسیاری از مشاغل 
همکاران  از  توانستند  و  شده  مواجه  رشد  این  با 
خود در دیگرمشاغل پیشی گرفته، رشد اقتصادی 
قابل توجهی را عاید خود نموده و به جای شکست 
به موفقیت دست یافتند، اما در مقابل بسیاری از 
شیوع  جدی  های  آسیب  از  که  بودند  هم  مشاغل 
برای  حتی  و  نمانده  امان  در   ۱۹ کوید  بیماری 

امرار معاش روزانه خود دچار مشکل شدند. 
نائب رئیس اتاق اصناف مشهدتأکید کرد: با توجه 
اتحادیه های  برای  اتاق اصناف مشهد  امر  این  به 
واحدهای  برای  ها  اتحادیه  آن  تبع  به  و  صنفی 
هایی  برنامه  و  ها  طرح  خود  پوشش  تحت  صنفی 
و  شناسایی  جمله  آن  از  که  است  نموده  تدوین  را 
ریشه یابی مشاغل موفق و ناموفق در این شرایط 

است.
صنفی  های  اتحادیه  طریق  از  مشاغل  این 
مشاغل  موفقیت  راهکارهای  و  شده  شناسایی 
هم  آنها  تا  رسیده  افراد  سایر  اطالع  به  مختلف 
تغییر  با  و  برده  بهره  کرونایی  اقتصاد  از  بتوانند 
موفقیت  به  کارشان  و  کسب  در  خود  های  رویه 

هایی دست یابند.  

نائب رئیس 
اتاق اصناف مشهد: 

شناخت اقتصاد 
کرونایی تاثیرگذار

بر  رشد اقتصادی 
کسب وکارها خواهد بود 
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و  از ویروس کرونا نخستین اقدامات  در راستای مقابله و پیشگیری 
فعالیت های بازرسی و نظارت اصناف مشهد با ابالغ دستورالعملهای 
بهداشتی به اتحادیه های ذیربط و  و به تبع آن ابالغ به اعضاء تحت 
در  مربوطه  پوسترهای  نصب   و  دستورالعملها  اجراء  جهت  پوشش 

واحدهای صنفی، آغاز شد. 
اظهار  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر  زمینه  همین  در 
داشت:  گشت های مشترک واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف و 
رعایت  در  صنفی  واحدهای  بررسی  جهت  در  صنفی  های  اتحادیه 
و  احتکار  از  جلوگیری  همچنین  و  بهداشتی  دستورالعملهای 
گرانفروشی کاالهای مرتبط بهداشتی طی چندین مرحله ی پیاپی 

انجام شد.
از  مکانها  دیگر  و  تاالرها  رزرو  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  دلداری  امیر 
و  کرونا  شروع  از  قبل  ایام  در  مجالس  برگزاری  برای  شهروندان  طرف 
سوی  از  دریافتی  مبالغ  عودت  جهت  مکانها،  این  تعطیلی  به  توجه  با 
واحدهای صنفی به شهروندان بدون کسر هیچگونه وجهی، بخشنامه 
و  آبمیوه  فروشندگان  پذیرایی،  تاالرهای  صنف  های  اتحادیه  به  ای 
بستنی، رستورانداران، فروشندگان فرآورده های گوشتی، اغذیه و پیتزا  

در اجرای این مهم ارسال شد.
ابتدای  در  ضدعفونی  مواد  کمبود  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  وی 
شیوع ویروس کرونا اتاق اصناف مشهد نسبت به توزیع ۱۲ هزار لیتر 
مصوب  قیمت  با  مختلف  صنوف  بین  صنوف  بین  ضدعفونی  مایع 
اقدام نمود. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان یادآور شد: تعداد 
رعایت  بررسی  خصوص  در  محور  سالمت  مشترک  گشت   ۵۶۴
های  اتحادیه  با  اصناف  اتاق  توسط  بهداشتی  های  دستورالعمل 

صنفی و کارشناسان بهداشت مناطق پنج گانه مشهد انجام شد. 
امیر دلداری خاطرنشان کرد: طی هفت ماه گذشته ۲ هزار و ۴۷۵ 
مورد پرونده تخلف درگشت های سالمت محور مشترک با اتحادیه 
با اداره کل تعزیرات حکومتی و ۱۷۰   های صنفی، ۴۹۰۰ پرونده 
با دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد، همچنین   مورد پرونده تخلف 
۷۶۰  گشت مشترک با اماکن نیروی انتظامی انجام شد که منجر به 

پلمپ تعدادی از واحد های صنفی متخلف شد.
و  بازرسی  توسط  آمده  بعمل  های  بررسی  جهت  داد:  ادامه  وی 

در  بهداشتی  دستورالعملهای  رعایت  راستای  در  اصناف  نظارت 
واحدهای صنفی، تعداد ۱۳ هزار و ۵۸۰ بازرسی انجام شده که به 
جهت عدم رعایت در داشتن ماسک، دستکش، شوینده بهداشتی، 

الکل و ... یک هزار و ۹۲۰ پرونده تخلف تشکیل شد. 
کاالهای  بر  اصناف  بازرسی  نظارت  و  توزیع  به  اشاره  با  دلداری 
اساسی بیان داشت: توزیع و نظارت بازرسی اصناف بر عرضه ۷۵۵ 
تن شکر، ۱۴۵ تن برنج، ۳۷ تن روغن جامد و ۳۰۰ تن روغن مایع 
) کاسب  اول سال ۹۹ توسط شبکه صنفی  بازار در ۷ ماهه  تنظیم 

امین( انجام شده است.

مدیر بازرسی و نظارت 
اصناف استان

13هزار و 580 مورد 
بازرسی از واحدهای صنفی 

در راستای مقابله با ویروس کرونا
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غرفه اتاق اصناف مشهد
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هفته دفاع مقدس از افتخارات ملت ایران در دفاع 
دالورانه  جانفشانی  و  اسالمی  میهن  مرزهای  از 
مردان و زنان رشید و پاک سرشت این مرز و بوم 
در راه برافراشته نمودن پرچم اسالم و قرآن بود. 
هشت سال دفاع جانانه ملت در پرتودین اسالم و 
برابر  در  مان  سرزمین  برومند  جوانان  رشادتهای 
بشود  که  نیست  چیزی  دشمن  وحشیانه  تجاوز 
با  مشهد  اصناف  اتاق  کرد،  گذر  آن  از  آسانی  به 
برنامه  تدوین  و  تهیه  با  اصناف  بسیج  همکاری 
اجرایی  دستگاههای  دیگر  همچون  مختلف  های 
همه ساله حماسه ی دالوری جوانان آگاه و شجاع 

هشت سال دفاع مقدس را گرامی می دارد. 
دفاع  دستاوردهای  استانی  نمایشگاه 
سالگرد  چهلمین  ستاد  دبیر  نظر  زیر  مقدس 
بین  نمایشگاه  دائمی  محل  در  مقدس  دفاع 
آغاز  شهریورماه  ام  سی  از  مشهد  المللی 
داد. پایان  خود  کار  به  مهرماه  ودرششم 

اصناف  اتاق  به  ای  غرفه  نمایشگاه  این  در 
در  اصناف  خدمات  آن  در  که  شد  داده  اختصاص 

هشت سال دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد. 
اصنـاف  اتـاق  مقـدس  دفـاع  سـال  هشـت  ایـام  در 
وقـت و اتحادیـه های صنفی تحت پوشـش، نسـبت 
غیـر  و  نقـدی  کمکهـای  ارسـال  و  آوری  جمـع  بـه 
نقـدی اقـدام نمـوده انـد کـه از آن جملـه اتحادیـه 
دوخـت  و  تعمیـر  جهـت  مردانـه  خیاطـان  هـای 

جهـت  مردانـه  آرایشـگران  اتحادیـه  هـا،  لبـاس 
خودرویـی  خدمـات  محاسـن،  و  مـو  کـردن  کوتـاه 
جهـت تعمیر ماشـین های سـبک و سـنگین، عمده 
فروشـان مـواد غذایـی جهت ارسـال کنسـرو و مواد 
خوراکـی، کفاشـان جهـت تعمیـر و واکـس کفـش 
در  نمایشـگاه  ایـن  در  را  خـود  دسـتاوردهای  و... 

معـرض دیـد عمـوم قـرار دادنـد.


