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 تعطیلی تولیدات داخلی 
با ورود اجناس چینی

روز ایمنی و 
حمل و نقل 

هفتم اردیبهشت 
روز ایمنی و حمل و نقل 

 گرامی باد. 

والدت امام 
حسن مجتبی)ع( 

میالد مظهر کرم، جود 
و بخشش، امام حسن 

مجتبی )ع( بر تمامی 
مسلمین جهان خجسته 

باد.

روز اکرام و 
تکریم خیرین 

به احسانی آسوده 
کردن دلی، ِبه از َالْف 

رکعت به هر منزلی، 
روز ملی اکرام و تکریم 

خیرین گرامی باد.

روز شوراها 
نهم اردیبهشت ماه روز 
ملی شوراها گرامی باد.

 روز ملی 
خلیج فارس

وطن یعنی خلیج 
همیشه تا ابد فارس ، 

روز ملی خلیج فارس را 
گرامی میداریم.

 روزجهانی 
کارو کارگر

شانه هایت بوی کار 
می دهد و دستهایت بوی 

نان، روز جهانی کار و کارگر 
بر تمامی زحمتکشان این 

عرصه گرامی باد.

روز معلم 
معلم باغبان باغ عشق 

است، معلم قافله 
ساالر عشق است، همه 

کار معلم کار عشق 
است، روز معلم گرامی 

باد.

 شهادت
امام علی )ع( 

شهادت مولی 
الموحدین حضرت 

علی )ع( بر شیعیان 
حضرتش تسلیت باد. 

روز جهانی قدس
قدس متعلق به 

مسلمانان است، روز 
جهانی قدس گرامی باد.

روز اهداء عضور 
21 اردیبهشت ، روز 

اهداء عضو ، اهداء 
زندگی

کارگر ستون اصلی 
تولید داخلی است

سرمایه گذاری یک رکن است، رکن اساسی 
کارو کارگر است، قشرکارگر زحمتکش ستون 

اصلی تولید در کشور است.

عید سعید فطر
عید سعید فطر، عید پیروزی ایمان بر نفس پرستی، 

برمیهمانان سفره ضیافت الهی مبارک باد.
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گاهی یک قانون یا 
بخشنامه اشتباه، 
کارگاه های تولیدی را 
دچار مشکل می کند

در راستای رشد  
تولیدات طال و نقره و 
اشتغالزایی صادرات 
چمدانی آزاد شود
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تا  اســت  بــهــانــه ای  کــارگــر  روز 
باری دیگر شأن واالی کارگران 
و  داشته  گرامی  را  زحمتکش 
خدمات  و  کوشش  و  تــاش  از 
و  زحمتکش  قشر  ارزنــده ایــن 
عرصه های  در  جامعه  گرانقدر 
بعمل  تجلیل  اقتصادی  مختلف 

آوریم. 
معظم  مقام  ــوده ی  ــرم ف بــه  بنا   
حق  کارگری  جامعه ی  رهبری 
افــراد  همه ی  ــردن  گ بر  بزرگی 
اصلی  ستون  و  داشــتــه  جامعه 
ــد،  ــوران ــش ــاد ک ــص ــت اق و  تــولــیــد 
فضیلت  نوعی  کارگری  ــروزه  ام
انسانی به شمار رفته و کارگران 

جامعه  در  واالیـــی  ارزش  و  بدیل  بــی  ازاهــمــیــت 
چرخ  که  درحالیست  می باشند، این  بــرخــوردار 
عظیم اقتصاد جوامع بشری همواره با دست توانای 
کارگران در حرکت است و حیات و پیشرفت جوامع 
مرهون  عــزیــزمــان، ایــران،  کشور  ویــژه  به  مختلف 
تاش کارگرانی است که بی دریغ از زندگی خود 

مایه گذاشته و بر رشد اقتصاد کشور افزوده اند،
منفی  ماهرتأثیر  کــارگــران  کمبود  یــا  فــقــدان 
خواهد  متوسط  و  کوچک  بنگاههای  برفعالیت 

ــژه  ــه وی گــذاشــت، ایــن تــأثــیــر ب
اصطاح  به  که  درکارگاههایی 
نمود  هستند،  کاربر  بنگاههای 
در ایـــن  زیـــرا  دارد،  بیشتری 
کارگری  مهارت  بنگاههاکاربر، 
با ماشین  به کار  است که، قادر 
بنگاهها  واین  بوده  مدرن  آالت 
ماهر  کارگر  به  دسترسی  بدون 
زمینه  در  تــوانــســت  نخواهند 
ماشین آالت مدرن و روش های 

تولید، سرمایه گذاری کنند. 
یکی از عوامل بسیار تأثیر گذار 
در توان کارآیی کارگران و تولید 
مؤثر، تجربه ی عملی و یادگیری 
کار  انــجــام  حین  در  ــران  ــارگ ک
در  کارآیی  رشد  افزایش  کارفرما  برای  که  است 
کسب و کار و ایجاد ظرفیت بیشتر در اشتغال را در 

پی خواهد داشت. 
دور از انتظار نخواهد بود که بقاء اشتغال کارگران 
و  تولیدی  کارخانجات  و  کارگاهها  بقاء  به  بسته 
کار  و  کسب  بقاء  و  رونــق  به  بستگی  کل  طور  به 
دیگری  بر  یکی  در  مشکل  بروز  و  داشته  کارفرما 
را  زیستی  هم  زنجیره ی این  و  داشته  منفی  تأثیر 
بقاء  برای  تا  است  نیاز  بنابراین  زد،  خواهد  برهم 

هردو راهکارهای مفید فایده اندیشیده شده تا هر 
یک دوای درد دیگری باشد. 

ــم،  کــارشــنــاســان و  ــذری ــگ ب از کـــار و کــارگــرکــه 
شناسایی  ــا  ب ــواره  ــم ه اقــتــصــادی  متخصصان 
تــوازن  بــرقــراری  دنبال  به  چالش ها  و  فرصت ها 
برخی  پیشنهاد  با  و  بوده  درآمدها  و  هزینه ها  در 
راهکارهای اجرایی در راستای افزایش بهره وری 
و  کسب  در  اشتغال  سازی  بهینه  شرایط  و  ایجاد 
کارهای کوچک کوشیده اند که این مهم با کمک 
در ایجاد  آسان  شرایط  با ایجاد  و  دلسوز  مسئوالن 
شده  مهیا  کوچک  و  خرد  کارهای  و  کسب  برخی 
تا در کوتاه مدت شاهد شکوفایی و رونق اشتغال 

درکشور باشیم.
افزایش  راهکارهای  مهمترین  از  یکی  می توان  اما 
کوچک  و  خرد  بنگاههای  در  وری  بهره  و  اشتغال 
و  محلی  و  کوچک  بازارهای  محدوده  از  خروج  را 
دسترسی به بازارهای بزرگتر و ورود به شبکه های 
به  دسترسی  تــا  کــرد  عــنــوان  کــار  و  کسب  ــزرگ  ب
فناوری پیشرفته، اطاعات و شیوه های کسب و کار 
فراهم شده و انگیزه کارفرما را در سرمایه گذاری 
و  داده  افزایش   یادگیری   و  نــوآوری  جهت  حیاتی 
سرمنشاء ایجاد اشتغال شود که البته ناگفته نماند 
که:  از مسئله ی بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی 

نمودن آن در کشور نیز نباید  غافل ماند.

جمهوری  انداز  چشم  سند 
 ۱۴۰۴ درسال  اسامی ایران 

هجری شمسی:
چشم  افق این  در  جامعه ایرانی 
خواهد  ویژگی هایی  چنین  انداز 

داشت: 
رفاه،  سامت،  از  برخوردار 
تامین اجتماعی،  امنیت قضایی، 
مناسب  توزیع  برابر،  فرصت های 
خانواده،  مستحکم  نهاد  درآمد، 
بدور از فقر، تبعیض و بهره مند از 

محیط زیست مطلوب
۱. نظام تامین اجتماعی در جامعه 
کنونی به لحاظ حمایت از آسیب 
اقتصادی  و  اجتماعی  دیدگان 

شماره  نامه  مقاوله  است،  بسزایی  اهمیت  دارای  
 ،)۱۹۵۲ کار)مصوب  المللی  بین  سازمان   ۱۰۲
تامین اجتماعی را به منزله حمایتی که جامعه در قبال 
آسیب های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه 
بیماری،  اثر  در  افراد  درآمد  شدید  کاهش  یا  قطع 
بارداری، حوادث و بیماری های ناشی از کار، بیکاری، 
افزایش  نیز  و  فوت  سالمندی،   افتادگی،  کار  از 
هزینه های درمان و نگهداری خانواده )عائله مندی( به 

اعضای خود ارائه می دهد، تعریف نموده است. 
برخورداری  حق  المللی،  بین  مقررات  منظر  از   .۲
حقوق  مطالبات  زمره  در  اجتماعی  تامین  و  رفاه  از 
از  مختلف  اسناد  در  که  گونه ای  به  دارد  قرار  بشری 
جمله اعامیه حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، 
است.  شده  پرداخته  آن  به  فرهنگی  و  اجتماعی 
از  برخورداری  به  افراد  تمامی  حق  بر  اسناد،  در این 
رفاه و تامین اجتماعی تاکید گردیده به نحوی که هر 
دولتی مکلف است با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و 
اجتماعی کشور، تمام تاش خود را جهت برقراری این 
حق به عمل آورد. عاوه بر این، در ماده ۲۵ اعامیه 
اسامی  اعامیه   ۱۷ ماده   ،)۱۹۴۶( بشر  حقوق 
میثاق   ۱۱ ۹و  مواد  و   )۱۹۹۳ )مصوب  بشر  حقوق 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)۱۹۴۸( نیز 
هر  برای  اجتماعی  تامین  و  رفاه  از  برخورداری  حق 
فرد به رسمیت شناخته شده است.)قوانین و مقررات 

تامین اجتماعی،بهروز مرادی ودیگران(
سال تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، یکی از عوامل 
مؤثربرتولید و توجه به نیروی انسانی، نحوه بکار گیری 
و استفاده ازسر مایه های انسانی، وجود کارگران ماهر 
و متخصص و نحوه توزیع دستاوردهای حاصل از تاش 

است. اشتغال   و  انسانی  منابع 
گارگران باید بعنوان  منابع انسانی 
بخشهای  در  گذار  تاثیر  و  مولد 
مختلف اقتصادی، تولید و خدمات  
مسئله  گیرند.  قرار  توجه  مورد 
اقتصاددانان  سوی  از  اشتغال 
بعدی  چند  متغیر   بعنوان  توسعه 

مورد توجه قرار گر فته است.
دانشمندان  از  یکی  امارتیاسن 
اشتغال  دارد  اعتقاد  اقتصاد 
بودن،  مفید  حس  در ایجاد 
عزت  و  آینده  به  امید  احساس 
نفس آنچنان آثار تعیین کننده ای 
دارد که می تواند وجوه اقتصادی 
اقتصاد  دهد.  قرار  تًاثیر  تحت  را 
بعنوان یک سیستم، نیروی کار، گارگران و کارمندان 
و  تولید محصوالت، خدمات  را در بخشهای مختلف 

منابع انسانی موثر را در دل خود دارد.
عدم استفاده مناسب از ظرفیتهای بخش خصوصی، 
بودن  محدود  ماهر،  و  متخصص  نیروهای  کمبود 
زمینه های کارآفرینی، وضعیت اقتصادی و محدودیت 
بین  بخصوص  و  داخلی  بازارهای  به  دسترسی  در 
اقتصادی، وجود قوانین  و فشارهای  المللی، تحریم 
و  جدید  قوانین  فقدان  یا  پاگیر  و  دست  و  قدیمی 
فساد  همچنین  و  زاید  بروکراسی های  مناسب، 
سیستم  در  موثر  و  موجود  نامحسوس  و  محسوس 
اداری کشورها، ضعف دولتها در حمایت هدفمند و 
اجتماعی،  رفتارهای  و  فرهنگ  تولید،  از  یافته  نظام 
انتظارات غیر منطقی برخی از افراد جویای کار و حتی 
نفس،  به  اعتماد  انگیزه،  و  اراده  مانند:  مولفه هایی 
همینطور  و  پذیری  ریسک  و  گیری  تصمیم  قدرت 
خاقیت و ابتکار عمل فردی را باید به عنوان برخی 
و  موثردراشتغالزایی  موانع  یا  عوامل  مهمترین  از 

کارآفرینی معرفی نمود.
امروزه دغدغه ما راهبردهای منابع انسانی هستند. 
راهبردهای منابع انسانی یک عامل بنیادی و اجتناب 
ناپذیر بوده که حیات و حمایت سازمان ها به آن بستگی 
دارد. راز موفقیت درقابلیت ها تواناییهاست. مدیریت 
افراد در محیط پیچیده اقتصادی یک چالش است. 
منابع انسانی یکی از مهره های اصلی در تاش برای 
تحول و ذاتا پویا می باشد.کارکنان را باید پایه و اساس 
دانست.  فرآیند ها  کلیه  وری  بهره  و  کیفیت  بهبود 
از این روست که سازمانهای پیشرو افراد را به عنوان 
با ارزش ترین سرمایه تلقی کرده و به تاش در جهت 

جذب، پرورش، توسعه، نگهداشت و به کارگیری منابع 
انسانی دانش محور و ماهر می پردازند. 

از آنجا که سه عامل زمین، سرمایه، کار)منابع انسانی( 
دیگری  عوامل  می باشند  تولید  تابع  شاخص های  از 
شرایط  در این  فناوری...  کارآفرینی،  مدیریت،  نظیر 
عوامل  مهمترین  از  انسانی  می گیرند.نیروی  قرار 
مهم در این معادله قرار دارد. با تحلیل نقش سرمایه  
درتولید، اهمیت عامل انسانی در ایجاد ،خلق ارزش 
اذعان  به  می شود.  مشخص  سودآوری  و  افزوده 
اقتصادانان پدیده کار و اشتغال  در دو مورد موضوعیت 
از  که  جا  هر  شایسته  وکار  مولد  می کند،کار  پیدا 
اشتغال  و  کار  منظور  می آید  میان  به  سخن  اشتغال 

مولد و شایسته است.
کار مولد بنا به تعریف، کاری است سودمند که ضمن 
تایید نیروی کار در زمان اشتغال بازنشستگی، رقابت 
بنگاه های  سطح  در  چه  را  پایدار  توسعه  و  پذیری 
به  می کند.  تضمین  ملی  سطح  در  چه  و  اقتصادی 
کردن  مفیدبودن،تنظیم  مولفه  چهار  دیگر  عبارت 
زندگی  یک  با  شرافتمندانه  کار  شیفت  یک  رابطه 
شرافتمندانه، تضمین  رقابت پذیری بنگاه و اقتصاد 
ملی و توسعه پایدار ارکان چهار مولدند، همانطور که 
تعریف  هدف  چهار  تحقق   اساس  بر  نیز  کارشایسته 
می شود که عبارت است از ارتقاء حقوق بنیادین کار 
و اشتغال مولد برای همه که با گسترش حمایت های 
اجتماعی همراه است. برآیند مطالب پیش گفته این 
است که قانون برای رفاه حال اجتماعی وضع می شود. 
عدم بروز رسانی قانون کار که باید متناسب با شرایط 
و  اشتغال   برای  انسانی،  نیروی  جذب  در  باشد  روز 
کار  نیروی  گیری  بکار  در  صنوف  و  مشاغل   بر  کار، 
تاثیرمنفی گذاشته ، که صد البته برنرخ بیکاری هم اثر 
بخش است. تعادل بخشی بازار کار و تنظیم مناسب 
از مهمترین وظایف قوانین کار است که   شرایط کار 
باید مبتنی بر نظریه پذیرفته شده  از بازارکار و روابط 
کار تدوین گردد. از آنجا که قوانین سخت مانع اشتغال 
مختلف  سطوح  در  وکارفرما   کار  وایجادروابط  زایی 
می باشد . عملکرد قانون  فعلی کار هم حاکی از این 
واقعیت است که قانون در جهت تنظیم رفتار، روابط 
کارو تامین رضایت کارگران و کار فرمایان موفق نبوده 
است. برای پشتیبانی از تولید  باید به موانع آن توجه 
نمود و سهم خواهی نهادی دستگاههای دولتی را از 
با تسهیل و بروز رسانی  دوش تولید کننده برداشته 
قوانین و هم راستا شدن با فعالیت ها به طور جامع و 
استراتژیک، تولید مولد و اشتغال شایسته بوجودآورده 

و اهداف را محقق ساخت.

کارگری یک فضیلت انسانی به شمار می رود

یادداشت سردبیریادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر

تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها / درآمدی بر کار، کارگر و اشتغال
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بنگاه های اقتصادی خرد

لطفا در صورت امكان در خصوص سابقه صنعت     ●
توضیحاتی  خوانندگان  برای  در ایران  چاپ 

بفرمایید؟ 
بر اساس سندهای موجود قبل از اینکه صنعتی به نام صنعت 

در  و  تکثیر  دستی  صورت  به  کتاب ها  شود،  پدیدار  چاپ 

زمان  در  می شد.  نوشته  حیوانات  پوست  روی  وسطی  قرون 

به  ادبی  شاهکارهای  و  کتاب ها  آتن  و  رم  امپراتوری های 

صورت دستی نوشته می شدند. باید بدانیم كاغذ از ابداعات 

گیاهی  کاغذ  وسطی  قرون  اواخر  در  است.  چین  سرزمین 

و  كرده  خرد  را  گیاه  الیاف  چینیان  زمان  درآن  شد.  اختراع 

پارچه  روی  آبگیری  از  پس  و  می آوردند  در  خمیر  صورت  به 

به  محصول  آن   از  و  می كردند  خشک  و  کرده  پهن  صخره  و 

دست آمده برای نوشتن استفاده می کردند.

اقای عبدالحسن آذرنگ در کتاب خود نوشته است در سال 

برای ایده  بی شنگ،  نام  به  چینی  کیمیاگر  ۱۰۴۰میادی 

چاپ با استفاده از گل و چسب مخصوص ترکیبی درست کرد 

که به وسیله آن حروف ساخته شد و این حروف در کوره پخته 

شد تا محکم شود . سپس بی شنگ با کنار هم قرار دادن این 

حروف و مالیدن خاکستر موم و رزین و قراردادن این حروف 

روی صفحه اثر چاپ ایجاد كرد. كار بی شنگ حروف چینی 

نامیده  شد.

بعد از این مورد در سال ۱۴۴۵ میادی تحوالتی در صنعت 

در  گوتنبرگ  یوهانس  نام  به  فردی  اروپا  در  شد.  چاپ ایجاد 

صنعت چاپ نقش تاثیرگذاری ایفا نمود. از یوهان گوتنبرگ 

آنچه را  اما  یاد می شود  به عنوان مخترع صنعت چاپ  اغلب 

چاپی  حروف  از  استفاده  روش  اولین  ابداع  داد  انجام  او  که 

قابل جابجایی بود. در سال ۱۴۵۵ گوتنبرگ به وسیله چاپ 

متحرکی که با حروف سربی ساخته بود اولین کتاب انجیل 

معروف به کتاب انجیل گوتنبرگ را ساخت.

رم  امپراتوری  در  چاپخانه هایی  ۱۴۶۰میادی  سال  در 

راه اندازی شد. سرانجام۳۰۰ سال بعد از تاش ها و اختراع 

آلویس  نام  به  شخصی  میادی   ۱۷۹۶ سال  در  گوتنبرگ 

زنفلدر لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع كرد. قدمت چاپ 

در جهان به اواخر قرون وسطی می رسد و مورخان پیدایش 

از  دارند  اعتقاد  و  می دانند  چین  به  مربوط  را  چاپ  صنعت 

چین به اروپای غربی رسیده است.

دارد.  سال   ۱۵۰ از  بیش  قدمتی  در ایران  چاپ  صنعت 

در ایران موارد چاپی مانند روزنامه و كتاب در دروه قاجار و در 

زمان والیت عهدی عباس میرزا برای اولین بار منتشر شد. 

در سال ۱۲۳۳ قمری به دستور عباس میرزا  اولین چاپخانه 

توسط زین العابدین تبریزی در شهر تبریز ساخته شد. سپس 

در سال ۱۲۳۴ قمری نخستین کتاب فارسی با عنوان فتح 

نامه نوشته قائم مقام فراهانی با موضوع جنگ های بین ایران 

و روسیه منتشر و چاپ شد.

وضعیت صنعت چاپ در حال حاضر با توجه به     ●
بررسی  را  استان  در  خودتان  فعالیت  سابقه 
كرده و در این خصوص توضیح بدهید؟ به نظر 
شما در  طول سالیان اخیر پیشرفت های حاصل 
موجود  مشكالت  بار  از  چاپ  صنعت  در  شده 

در این  صنعت كاسته است؟
وضعیت کنونی صنعت چاپ در ایران  نسبت به دهه۶۰ و ۷۰ 

بسیار تغییر کرده است و از لحاظ تکنولوژی پیشرفت خیلی 

خوبی در كشور حاصل شده است اما متاسفانه به دلیل عدم 

حمایت دولت و گران بودن ارز، گویا کشتی صنعت چاپ در 

همان دهه۸۰ به گل نشسته است.  در حال حاضر صنعت 

 ۱۵ روز،  به  تجهیزات  و  تکنولوژی  لحاظ  از  كشور  در  چاپ 

در  است.  دنیا  بخش های  سایر  از  ماندگی  عقب  دچار  سال 

سالیان اخیر در این صنعت پیشرفتی به چشم نمی آید.

صنعت  ● مشكات  درصد  چند  شما  نظر  به 
چاپ در حوزه داخلی و چند درصد در حوزه  
خارج و مربوط به وابستگی ها در صنعت چاپ 

است؟ 
اما  هستیم  تحریم  دچار  درصد   ۵۰ جهانی  سطح  در  اگر 

تحریم  داخل  در  را  چاپ  صنعت  درصد   ۱۰۰ دولت  گویا 

 ۸۰ و  ماشین آالت  درصد   ۱۰۰ حاضر  حال  در  است.  کرده 

است.  وارداتی  چاپ  صنعت  اولیه   مواد  و  ملزومات  درصد 

دولت می توانست با تقویت و تشویق بخش خصوصی، دادن 

مشوق ها  دیگر  و  مالیاتی  معافیت  قیمت،  ارزان  تسهیات 

و  چاپ  آالت  ماشین  اروپا  از  چاپ  به  مربوط  بخش های  در 

دستگاه های تولید مرکب و پلیت،دستگاه های کارخانه های 

کاغذ تحریر،گاسه،روزنامه و مقوا را وارد و راه اندازی کند تا 

وابستگی در کشور کاهش یابد.

آیا صادرات در سال گذشته در حوزه صنعت  ●
چاپ وجود داشته است؟

زمینه  چاپی  کاالی  صادرات  حوزه  در  گذشته  سال های  در 

صادرات به دلیل مشوق معافیت های مالیاتی  و بسته ریالی 

می کرد،  شارژ  را  آن  تجارت  و  معدن  و  صنعت  سازمان  که 

اخذ  مشوق ها،  وجود  عدم  دلیل  به  امروز  اما   بود   مناسب 

رکود  کاالها  از  زیادی  دسته  ممنوعیت  و  ارزی   تعهدات 

بسیاری در صادارت این حوزه ایجاد شده است. 

چاپ  ● صنعت  در  خود  موفقیت های  مورد  در 
توضیحاتی  خودتان  توسط  صادارت  و 

بفرمایید؟
داشتم،  میانه  آسیای  كشورهای  به  بنده  که  سفری  در 

جذب  را  مشتری هایی  و  منعقد  را  قراردادهایی  توانستم 

آغاز كردم.  را  با  ۲۰ تن در سال  كنم.  درآن زمان صادارت 

به   ۱۳۹۲ سال  در  داشتم  حوزه  در این  كه  تاش هایی  با 

صادارتی حدود۷۰۰تن دست پیدا کردم اما در سال اخیر به 

دالیل مشکاتی که بیان شد تنها ۱۰۰ تن صادارت کاالی 

چاپی داشتیم.

فرمایشات  ● و  سال۱۴۰۰  شعار  به  توجه  با 
تولید،  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام 
حاضر  حال  در  زدایی ها  مانع  پشتیبانی ها، 
است  رو  به  رو  مشكاتی  چه  با  چاپ  صنعت 
چگونه  مشكات  از این  رفت  برون  راهكار  و 

حاصل خواهد شد؟ 
دستگا ه های دولتی بر خاف فرمایشات مقام معظم رهبری 

عمل  دارند،  تاكید  زدایی  مانع  و  برپشتیبانی ها  امسال  كه 

در  می كنند.  هم ایجاد  مانع  كه  است  جالب تر اینجا  و  كرده 

اجتماعی،  تامین  سازمان  به  می توان  مورد  خصوص این 

شهرداری  صنعتی،   شهرك های  شركت  دارایی،  سازمان 

تامین  سازمان  مثال  برای  كرد.  اشاره  برق  شركت  اخیرا  و 

پرسنل  نفر   ۵ زیر  کارگاه  نوع   ۳۸ می كند  عنوان  اجتماعی 

بگوید  باید  که  درصورتی  است.  معاف  کارفرما  بیمه  حق  از 

و  کرده  پرداخت  را  بیمه  تمام  بایستی  کوچک  کارگاه های 

و باالی ۲۰  نفر  کارگاهای باالی۱۰ نفر پرسنل ۱۰درصد 

در این  هستند.  معاف  بیمه  پرداخت  از  درصد   ۲۰ پرسنل 

صورت می توانیم نظاره گر اشتغالزایی و تولید باشیم.

در  شغلی  اگر  كه  داشت  قانونی  مالیاتی  امور  سازمان 

مركز  از  كیلومتری   ۱۵ بافاصله  صنعتی  شهرك های 

چنین  بنده  ولی  بود،  معاف  مالیات  از  می شد،  شهر ایجاد 

كنند  تصویب  مجلس  و  دولت  اگر  نبودم.  شاهد  را  چیزی 

ملزم  همگی  و  شود  درصد  سه  افزوده  ارزش  بر  مالیات  كه 

و  کارآفرینان  شکوفایی  شاهد  آنگاه  شوند،  آن  از  اطاعت  به 

رغبت سرمایه گذاران در امر تولید خواهیم بود.

وزرات  توسط  صنعتی  شهرک های  شرکت  وجودی  فلسفه   

صنعت  به  خدمت  جز  آیا  چیست؟  تجارت  و  معدن  و  صنعت 

شهرکهای  شرکت  نیست.  متاسفانه اینگونه  اما  است؟ 

قرداردادی  دفترچه  با  می دهد  صنعتگر  به  زمین  صنعتی 

از   مانع  و  می گیرد  امضا  خریدار  از  طرفه  یك  ماده های  با  و 

باعث  و  نموده  صادر  ید  خلع  بعد  و  می شود  ساز  و  ساخت 

كه  ادارتی  یاری  به  نیز  برق  شركت  اخیرا  می شود.  گرانی 

برق  بی برنامه   قطع  با   است.  پیوسته  می كنند،  موانع ایجاد 

فكر  به  كسی  آیا  می شود.  هفته  در  تعطیلی  روز  دو  موجب 

تولید كننده است؟ این همه موانع موجب تشویق و پیوستن 

تولید كننده به صف دالالن و واسطه گران می شود. 

از این  رفت  برون  برای  پیشنهادی  بسته های  بنده  نظر  به 

سازی  نو  انجام  برای  کم بهره  تسهیات  ارائه  شرایط 

در  قیمت  ارزان  زمین های  واگذاری  چاپ،  صنعت  در 

معدن  و  صنعت  بانک  به  معرفی  با  و  صنعتی  شهرک های 

جهت اخذ وام برای ساخت و ساز و خرید تجهیزات با وثیقه 

صنعتی،  شهرک های  شرکت  قرارداد  دفترچه  قراردادن 

۲۰نفر  باالی  کارگاه های  برای  کارفرما  سهم  بیمه  معافیت 

پرسنل،  معافیت مالیات بر عملکرد و به ازای هر نفر اشتغال 

و  درصد  سه  به  افزوده  ارزش   بر  مالیات  درصد   ۹ تبدیل   ،

همانند  شهر  داخل  چاپخانه های  مکان  تجاری  برداشتن 

داروخانه ها و ... توسط شهرداری ها است. 

قیمت کاغذ و تامین کاغذ در طی این سال ها  ●
بر فعالیت صنعت چاپ چگونه اثر گذار بوده 

است؟
همانطور که می دانید بعد از انقاب پروانه تاسیس چاپخانه 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط  مدیران  صاحیت  تایید  و 

قدم  هیچگاه  متاسفانه  ولی  می گرفت.  صورت  اسامی 

چاپخانه ها  برای  وزارتخانه  طرف این  از  کنون  تا  مثبتی 

برداشته نشده و تنها  امر و نهی آن برای ما بوده است. وزارت 

می توانست  که  کارهایی  از  یکی  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ 

انتشارات  مانند  چاپخانه ها  به  کاغذ  تخصیص  دهد،  انجام 

خود  که  چاپخانه  نگرفت.  صورت  مهم  متاسفانه این  بود، 

داشت،  را   ... و  افزار  نوشت  دفتر،  کتاب؛  چاپ  توانایی 

می کرد  تهیه  را  یارانه ای  کاغذ  همان  آزاد  بازار  از  بایستی 

است  جالب اینجا  بود.  چاپخانه ها  مشکات  از  یکی  و این 

بایستی  نمی كردند،  دریافت  یارانه  کاغذ  که  چاپخانه ها 

کاغذ  که  کسانی  ولی  می كردند،  پرداخت  هم  مالیات 

تجاری  مکان  و  مالیات  از  می كردند،  دریافت  را  یارانه ای 

به  ناتنی  چشم  به  ارشاد  وزارت  که  بودند. اینجاست  معاف 

دولتی  ارز  از  کاغذ  دیگر  خوشبختانه  می نگرد.  چاپخانه ها 

بهره مند نیست و این خود نوید عدم رانت خواری را در کاغذ 

حال  در  را  ثباتی  با  نسبتا  و  مشخص  قیمت  کاغذ  و  می دهد 

گذران است.

قطعات  تامین  و  تعمیر  فرآیند  دستگاه ها  خرابی  صورت  در 

چگونه صورت می گیرد؟ برای مخاطبان توضیح بفرمایید؟ 

خوب  کارهای  وارث  که  رتاتیو  شرکت ایران  خوشبختانه 

مرحوم نوریانی است به خوبی از پس تعمیر و تامین قطعات 

با  و  گران  قطعات  تحریم ها  علت  به  هرچند  است.  برآمده 

تراشکارهای  وجود  با  ولیکن  می شود،   وارد  فراوان  تاخیر 

دستگاه ها  قطعات  از  درصد   ۶۰ حدود  کارکشته  و  حاذق 

از  قطعات   از   بخشی  همچنین  می شوند.  نوسازی  در ایران 

حادی  مشکل  بابت  از این  و  شده  كشور  وارد  وترکیه  چین 

وجود ندارد. 

و سخن آخر ... ●
از همگان می خواهم  برای سربلندی ایران عزیزمان از هیچ 

کشتی صنعت چاپ به گل نشسته است

بنگاه های اقتصادی خرد

نگار نوائیان

علی اصغر جلیلیان هستم. در سال 1342 
در محله دریادل مشهد به دنیا آمدم. پدرم 
اکبر جلیلیان در سال 134۰  مرحوم علی 
در  بنده  و  نمود  تاسیس  را  جهان  چاپ 
سال 13۶2 این حرفه را ادامه دادم. در حال 
حاضر در نسل دوم چاپ فعال هستم. بنده 
در ابتدا محل چاپخانه را در  سال 13۶7 
به خیابان هاشمی نژاد انتقال دادم و سپس 
برای توسعه فعالیت در حوزه چاپ و نشر 
در سال 13۸۹ به شهرک صنعتی آمده و 

اکنون مدیریت شرکت جهان چاپ خاوران را با4۰ نفر 
پرسنل بر عهده دارم. قابل ذکر است که خوشبختانه در 

حال انتقال به نسل سوم چاپ هستم.
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سایه تورم و گرانی بر کارگاه های تولید کفش مشهد
یک تولیدکننده کفش: گاهی یک قانون یا بخشنامه اشتباه، کارگاه های تولیدی را دچار مشکل می کند

ناخوانده     ● میهمان  روزهاست. این  داغ این  بحث  همچنان  -کرونا 
بر آن  تأثیری  و چه  تغییر کرده  را دچار  اندازه کسب وکار شما  تا چه 

گذاشته است؟
تا قبل از ورود این ویروس به کشور، مجموعه تولید کفش بنده در حال 
رشد و توسعه بود. برنامه های بسیاری برای گسترش فعالیت مان داشتم 
اما کرونا از راه رسید و همه نخ ها را پنبه کرد. با آمدن این ویروس، تولیدی 
کفش اینجانب از حالت رشد به حالت رکود درآمد و در شوکی چندین 
ماهه فرو رفت. در سال ۹۸ بودکه به این رکود ناخوشایند دچار شدیم و 
تا چندین ماه درگیر آن بودیم. پس از گذشت چند ماه از شیوع ویروس 
اما  از سر بگیریم  کرونا در کشور، باألخره توانستیم فعالیت تولیدی را 
کارمان  توسعه  و  رشد  برای  وضعیت  نبود.  سابق  همانند  دیگر  شرایط 
از  مدتی  آن که  با  هم  حاضر  حال  در  و  نمی شد  میسر  آسانی ها  به این 
در  فقط  تولیدی ام  مجموعه  می گذرد،  کشور  در  ویروس  شیوع این 
آن  که  می گویم  خود  با  گاهی  است.   خود  جایگاه  حفظ  برای  تاش 
برنامه ریزی ها برای توسعه کسب وکارم کجا رفت؟ ما داشتیم با سرعت 

خوبی رو به جلو حرکت می کردیم اما ناگهان ورق برگشت.
البته ناگفته نماند که شیوع ویروس کرونا، شیوه های جدید بازاریابی 
و  بود  کرده  بسیاری  تغییر  شرایط  داد.  آموزش  ما  به  را  فروش  و 
بازاریابی  از شیوه های  بودیم که  ناگزیر  برای فروش محصوالت مان 

همیشگی فاصله بگیریم. اکنون خیلی از رویه ها عوض شده اند.
- از دیگر شوک هایی که طی این مدت به مجموعه های تولیدی وارد شد،     ●

افزایش دستمزد کارگران بود. از طرفی برخی فعاالن اقتصادی هم بر این 
عقیده اند که این افزایش دستمزد، دستوری است. به نظر شما افزایش 
دارد؟ اصناف  ویژه  به  و  کسب وکارها  بر  تأثیری  چه  کارگران  دستمزد 

به شکل دستی و سنتی فعالیت  به طور معمول،  تولیدی های کفش 
می کنند و این یعنی فعالیت ها ده ها نیروی کار در کنار هم. در چنین 
شرایطی ساماندهی نیروی انسانی و مسائل مربوط به حقوق و دستمزد 

آن ها اهمیت زیادی دارد.

توجه  بدون  عزیز  کارگران  دستمزد  افزایش  وقتی 
به سود و فروش بنگاه ها و تولیدی ها صورت بگیرد، 
آن ها  کمین  در  تعدیل  و  اخراج  همچون  مسائلی 
به  است  ممکن  هم  باقیمانده  کارگران  می نشیند. 
تدریج انگیزه خود را از دست بدهند و تولیدی ها هم در 

چنین شرایطی، به سمت تعطیلی کشیده می شوند.
یکی  کفش،  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  طرفی  از 
دستمزد  وقتی  است.  صادرات  مستعد  کاالهای  از 
تولیدی ها  هزینه  نظرگرفتن  در  بدون  را  کارگران 
صادرات  فرصت های  صورت  در این  بدهیم،  افزایش 
کاال را از تولیدکنندگان می گیریم و دیگر نمی توانیم 
با تولیدکنندگان کشورهای همسایه رقابت کنیم. این 
امر در نهایت به از دست دادن بازارها ختم می شود و 
همگی می دانیم که انزوا در بازارهای بین المللی، چه 
دستاوردهای نامطلوبی را به همراه دارد. پس بهتر است 
افزایش دستمزد کارگران متناسب با وضعیت اقتصاد 
شود. سنجیده  مؤلفهها،  همه  و  باشد  کشور  عمومی 

می گویند     ● کفش  تولید  حوزه  فعاالن  -برخی 
بیش  اخیر  سال  دو  طی  اولیه  مواد  گرانی  که 
طرفی  از  است.  گرفته  اوج  زمان ها  دیگر  از 
تحریم ها و گرانی ارز، اجازه واردات مواد اولیه 
در این  شما  نظر  نمی دهد.  را  کشور  خارج  از 
رابطه چیست و در این شرایط باید چه سیاستی 

را اتخاذ کرد؟
به طور کلی قیمت همه چیز نسبت به دو سال اخیر، 
بیش از حد گران شده و این تورم، خودش را در همه 
بازارها نشان داده است. کمبود مواداولیه و گرانی 
را دچار مشکات جدی  تولیدکنندگان کفش  آن، 
کرده و گاهی حتی وضعیت را به سوی بحران پیش 
دیگری این  زاویه  از  بخواهیم  اگر  البته  است.  برده 
کاال  واردات  شدن  دشوار  کنیم،  بررسی  را  مسائل 
شود.  تمام  داخلی  تولیدکننده  نفع  به  می تواند 
زیرا کاالی خارجی دیگر نمی تواند به عنوان رقیب 
آن  می گیرند.  انگیزه  تولیدی ها  و  کند  عرضه اندام 
تولیدکنندگان  میان  خوبی  رقابتی  فضای  وقت 
تا  می کند  تاش  هرکس  و  می گیرد  شکل  داخلی 

کاالی باکیفیت تری را به بازار عرضه کند.
آمد،     ● میان  به  تورم  و  گرانی  از  حرف  که  -حاال 

بگویید که در دو سال گذشته، یک فرد با چه 
راه  کفش  تولیدی  می توانست  سرمایه  میزان 
کارگاه  همان  راه اندازی  برای  االن  بیندازد؟ 

حداقل به چه میزان سرمایه نیاز است؟
با یک حساب سرانگشتی می توانم بگویم که در دو 
سرمایه  تومان  میلیون  صد  با  تقریبا  گذشته،  سال 
کفش  تولید  کوچک  کارگاه  یک  می شد  اولیه 
راه اندازی کرد. اکنون شرایط طوری شده که برای 
راه اندازی همان کارگاه کوچک، باید ۵۰۰ میلیون 

تومان هزینه کرد.
چگونه     ● داخل  تولید  کفش  از  مردم  -استقبال 

بوده است؟
و  داریم  خوبی  وضعیت  زمینه  در این  خوشبختانه 

در  هم  و  مردم  رفتار  در  هم  توجهی  قابل  تغییرات 
سطح  می خورد.  چشم  به  تولیدکنندگان  عملکرد 
فرهنگ عموم مردم افزایش یافته و شهروندان به این 
نهایت  در  داخلی  کاالی  خرید  که  رسیده اند  باور 
طرفی  از  و  بوده  تولید  زنجیره  افراد  همه  نفع  به 
به صرفه تر است. از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی 
را  تا ذائقه مردم  به کار بسته اند  را  همه تاش شان 
بهتر بشناسند و براساس نیاز آن ها، اقدام به تولید 
کنند. این هماهنگی و اتفاق خوب، جای خرسندی 
دارد. البته باید بگویم که فرهنگ سازی های زیادی 
هم در این زمینه صورت گرفته و مردم اهمیت حمایت 

از کاالی تولید داخل را به درستی فهمیده اند.
»تولید،     ● عبارت  می دانید،  که  -همان طور 

شعار  عنوان  به  مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی ها 
و  انتخاب  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  امسال 
دستگاه های  راستا  در این  است.  شده  اعالم 
کنند  حمایت  شما  از  می توانند  چگونه  دولتی 

و این شعار را محقق سازند؟
سال  چندین  از  پس  کفش  تولیدکنندگان  کنید  باور 
تحریم بودن، دیگر یاد گرفته اند که چطور با آن زندگی 
کنند و کسب وکارشان را بچرخانند. با وجود مشکات 
زیادی که در زمینه تأمین مواد اولیه و دیگر ملزومات مان 
هر  به  را  موردنیازمان  اقام  می توانیم  هم  باز  داریم، 
نحوی تهیه کنیم. ما از دستگاه های دولتی توقع زیادی 
نداریم و حتی آن چنان انتظاری هم نداریم که بخواهند 
مشکات ما را حل کنند. از نظر مِن تولیدکننده همین 
که دستگاه های دولتی و ادارات، سخت گیری هایشان 
را کنار بگذارند و قدری فرآیندهای اداری را تسهیل 
کنند، کفایت می کند. مهم ترین کاری که دستگاه های 
دولتی می توانند برای حمایت از تولیدکننده داخلی 
تصویب  نادرست  قوانین  که  است  دهند، این  انجام 
زیرا  بسنجند.  را  شرایط  اقدامی  هر  از  قبل  و  نکنند 
کارگاه های  اشتباه،  بخشنامه  یا  قانون  یک  گاهی 
تولیدی را دچار مشکل می کند و امکان ادامه فعالیت 

را از آنان می گیرد.
-از مهم ترین مشکالت صنف کفش بگویید.    ●

دارد  وجود  صنف  در  زیادی  مشکات  متأسفانه 
به  ببرم،  نام  را  مشکل  مهم ترین  بخواهم  اگر  اما 

»بی توجهی برخی مسئوالن« اشاره می کنم.
از  یکی  را  کفش  تولید  دنیا،  کشورهای  دیگر  در 
برندسازی  برای  و  می دانند  مشاغل  پرسودترین 
می دهند.  خرج  به  زیادی  تاش  زمینه،  در این 
وضعیت برندهای مطرح تولید کفش دنیا هم خوب 
حمایت  آن ها  از  مطبوع شان  دولت های  و  است 

می کنند.
را  ما  صنف  مشکات  مسئوالن  گاهی  اینکه 
نمی بینند غم انگیز است. انگار که هیچ برنامه  مدونی 
وجود  تولیدکنندگان  مشکات  ساماندهی  برای 

ندارد و این موضوع به ضرر همه است.
داشته  توجه  مهم  نکته  به این  مسئوالن  است  الزم 
باشند که با جان گرفتن هر کارگاه تولید کفش، ده ها 

فرصت شغلی ایجاد می شود. به نوعی هر کارگاه تولید 
کفش این ظرفیت را دارد و می تواند در فهرست مشاغل 
اشتغال زا قرار بگیرد. متأسفانه برخی سیاستگذاران 
پایین  پاپوش  تولید  حد  در  را  کفش  تولید  صنعت 
را  پا  برهنگی  صرفا  که  چیزی  یعنی  می آورند؛ 
بپوشاند. این در حالی است که ظرافت و ظرفیت این 
مسئوالن  برخی  اگر  است.  نگاه  از این  فراتر  حرفه، 
توجه بیشتری نسبت به صنف کفاشان داشته باشند، 
نفع آن هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده 
تولیدکننده  یک  عنوان  به  مجموع  در  است. 
هستم. مسئوالن  بیشتر  توجه  خواهان  کفش، 

جریان     ● در  صنفی  انجمن های  و  تشکل ها  آیا   -
تا  دارند؟  قرار  کفش  تولیدکنندگان  مشکالت 
به حال کمکی از جانب آنها شامل حال شما شده 
چه  باید  صنفی  تشکل های  شما  نظر  به  است؟ 
تولیدکنندگان  برای  تا  کنند  را ایجاد  تغییراتی 

مفید باشند؟
چند سالی از تأسیس انجمن های صنفی فعال در 
حوزه تولید کفش می گذرد و هم اکنون نیز در حال 
فعالیت هستند. دلم نمی خواهد این طور بگویم اما 
چندانی  قدرت  صنفی  انجمن های  متأسفانه این 
مصرف کننده  و  تولیدکننده  از  بتوانند  تا  ندارند 
حمایت کنند. علت این ضعف را هم باید در نهادهایی 
جستجو کرد که چندان به انجمن ها توجهی نکردند 
و در نتیجه فضایی برای انجمن های صنفی به وجود 
نیامده تا حرف بزنند، مشکات افراد صنف را بیان 

کنند و کسی هم به حرف شان گوش بدهد.
صنفی  انجمن های  سوی  به  بیشتری  توجه  اگر 
البته  شوند.  واقع  موثر  می توانند  شود،  معطوف 
می توانند  که  اقدامی  حداقل  صنفی  انجمن های 
انجام دهند، ایجاد هماهنگی و وفاق میان اعضای 

صنف است که همان خودش کار بزرگی است.
-وضعیت تولید کفش در مشهد چگونه است و     ●

بنظر شما این شهر، چه جایگاهی دارد؟
کارگاه های تولید کفش مشهد، فعالیت های خود را با 
جدیت دنبال می کنند و تصور بنده بر این است که این 
شهر، رتبه سوم کشور در زمینه تولید کفش را دارد.

شما     ● حرفه  به  است  ممکن  زیادی  -افراد 
آنان  برای  توصیه ای  چه  باشند.  عالقه مند 

دارید؟
عاقه  کسب وکار،  هر  در  پیروزی  و  موفقیت  شرط 
تمام  باشید،  عاقه مند  کارتان  به  وقتی  است. 
صرف  آن  رشد  و  شکوفایی  برای  را  تاش تان 
می کنید. پس به دنبال خواسته تان بروید و جوانب 

کار را هم در نظر بگیرید.
شما     ● از  و  هستیم  پذیرا  را  شما  پایانی  -حرف 

بابت این گفتگو تشکر می کنیم.

قدردانی  اصناف  اتاق  ماهنامه  عوامل  از  پایان  در 
می کنم که با تهیه این گزارش نشان دادند در صدد 
برای  هستند.  کفاشان  صنف  مشکات  پیگیری 

فعاالن این حوزه نیز آرزوی سربلندی دارم.

ملیکا درودی

بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد و چندین 
قرنطینه نصفه و نیمه نیز به اجرا گذاشته شده  است. قرنطینه های گاه و 
بی گاهی که نه تنها تأثیر چندانی بر گسترش شیوع این ویروس خطرناک 
نداشته اند، بلکه بسیاری از کسب وکارها را هم به حالت کما فرو برده اند.
به جرأت می توان گفت که اصناف، زخم خورده ترین قشری هستند که 
از ابتدای شیوع ویروس کرونا، با سختی های بسیاری دست و پنجه نرم 

کرده اند و موانع متعددی را از سر گذرانده اند.
در حالی که صنایع بزرگ و باالدست از موهبت وام ها و تسهیالت کالن 
بهره برده اند، اصناف اما در این میان سرشان بدون کاله مانده و تسهیالت 

قابل توجهی، دست شان را نگرفته است.
نمی شود. مسائلی  به ویروس کرونا محدود  تنها  اما  اصناف  مشکالت 
افزایش نرخ تورم، کوچک شدن سبد  مانند بی ارزش شدن پول ملی، 
کارگاهی،  مشاغل  به  کار  نیروی  و  جوانان  تمایل  عدم  مردم،  خرید 
مشکالت بیمه ای، نبود حمایت های صنفی و... تنها بخش کوچکی از 

مشکالتی اند که اصناف همه روزه با آن ها رو به رو هستند.
قدیمی ترین  از  یکی  که  مشهد  کفاشان  صنف  اتحادیه  میان  در این 
متحمل  را  بسیاری  آسیب های  می رود،  شمار  به  شهر  اتحادیه های این 
شده است. به همین سبب تصمیم برآن شد که در این شماره، گفتگویی 
با یکی از تولیدکنندگان کفش مشهد داشته باشیم. »جواد پریشان« یکی از 
جوانان توانمند مشهدی است که پای گفتگو آمده و قصه کسب وکارش 

را برای ما روایت می کند.

بنگاه های اقتصادی خرد
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انسیه سروش

جایگاه  که  است  انرژی  حامل های  از  یکی  برق 
ویژه ای در مصارف خانگی و صنعتی دارد و رد حضور 
آن در تمام شریان های زندگی قابل مشاهده است. 
تقاضای  برآوردها  آخرین  طبق  است  حقیقت این 
برابر  دو   ۲۰۳۰ سال  تا  الکتریکی  انرژی  مصرف 
می شود و همین امر موجب شده دنیای انرژی برقی 
و به طور کلی محصوالتی که در ارتباط با این انرژی 
تولید و ساخته می شوند، از اهمیت زیادی برخوردار 
باشند. یکی از کاالهای مرتبط با انرژی برق که در 
دارد،  حضور  جمعی  و  شخصی  زندگی  ارکان  همه 
گفت وگو  به  جهت  همین  به  است.  برق  تابلوی 
صنعتی  گروه  شرکت  مدیرعامل  تفکرنیا  ناصر  با 
تفکرنیا، تولیدکننده تابلو برق پرداختیم که در ادامه 

شما را دعوت به خواندن این مطلب می کنم.
از روند شروع به کار خود، برای ما بگویید.    ●

تولید  حوزه  در  سابقه  سال   ۲۰ با  تولیدکننده ای 
حمایت  هیچ  بدون  و  صفر  از  را  خود  کار  که  هستم 
و پشتیبانی شروع کرده ام. من در دوران تحصیلم، 
در کنار درس خواندن کار هم می کردم. از سن ۱۶ 
و  شدم  کار  بازار  وارد  جدی  طور  به  سالگی   ۱۷  –
پیش از آن در کارگاه پدرم مشغول بودم. در دوران 
در  و  بود  صنعتی  برق  تحصیلی ام  رشته  هنرستان 
کنار آن در کارگاه پدرم هم کار می کردم و کارهای 
گذراندن  از  بعد  می دادم.  انجام  ساختمان  برق 
دوران هنرستان، سربازی رفتم و پس از اتمام دوره 
سربازی کار ساخت تابلو برق را آغاز کردم. در ابتدا، 
خود  کار  بودم،  شاگرد  آن  در  قبا  که  کارگاهی  در 
را شروع کردم و بعد از آن، به کمک پدر و برادرانم 
در قسمتی از کارگاه درب و پنجره سازی پدرم، کار 
تولید تابلو برق را آغاز کردیم. در ابتدای کار، ما فقط 
بر   عاوه  اکنون  و  داشتیم  اختیار  در  متر  متراژ ۹۰ 
تخصصی  دستگاه آالت  انواع  از  سوله،  متر   ۵۰۰۰
ساخت تابلو برق از جمله چندین دستگاه برش لیزر، 
پانچ سی ان سی، خم برک سی ان سی، خط رنگ 
از  که  نماند  ناگفته  برخورداریم.  نیز  کانوایر  پودری 
حقوقی  جنبه  و  شد  تاسیس  شرکت   ۱۳۹۵ سال 
کار  شخصی  صورت  به  آن  از  پیش  تا  و  کرد  پیدا 

می کردیم.

چطور شد که وارد رشته برق صنعتی و تولید تابلو     ●
برق شدید؟

وقتی وارد رشته برق صنعتی شدم، به خاطر عاقه ای 
در  کار  به  هم  آن  پیشینه  که  داشتم  فلزکاری  به  که 
وارد  برمی گردد،  پدرم  پنجره سازی  و  درب  کارگاه 
از  بعد  دادم.  ادامه  را  آن  و  شدم  فلزکاری  بخش 
برادرانم  و  پدر  با  سربازی  خدمت  دوران  گذراندن 
همکاران  برای  ابتدا  در  کردیم.  راه اندازی  را  کارگاه 
نتیجه  به این  مدتی  از  پس  اما  می زدیم  برق  تابلو 
رسیدیم که سیاست کاری خود را باید به  گونه ای قرار 
دهیم که تابلو برق های ما جایگزین محصوالت چین 
چین  تولید  سیاست  از  کار  برای این  شود.  بازار  در 
هزینه  سرشکن کردن  با  که  گونه ای  به  گرفتیم  بهره 
محصول  نهایی  قیمت  آن،  افزایش  واسطه  به  تولید 
را کاهش دادیم. به این ترتیب بعد از مدتی توانستیم 
ابتدا بازار مشهد، استان خراسان رضوی و بعد از آن 
هم کل ایران را در دست بگیریم. به گونه ای که تقریبا 

از همه شهرها، مشتری داریم. 
کاربرد تابلو برق ها چیست؟    ●

برق  که  جایی  هر  دارد،  زیادی  گستردگی  کار  این 
باشد از باکس های فلزی ما هم بسته به نوع مصرف،  
در  زیادی  مصارف  برق  تابلو  می شود.  استفاده 
حوزه های خانگی و صنعتی دارد که البته کار ما بیشتر 
در حوزه تابلو برق های صنعتی است. در حوزه مصارف 
کنتور  تابلو  فیوز،  جعبه  مانند  مواردی  هم  خانگی 
کابل،  سینی  می کنیم.  تولید  را  تلفن  باکس های  و 
تابلوهای سلولی، تابلوهای روکار، توکار و بارانی هم از 
تولیدات ما در حوزه صنعتی برای تاسیس کارخانجات 
و یا افزایش ظرفیت برق آن ها است. مشتری های ما در 
بخش صنعت، شرکت برق، کارخانجات، مجتمع ها، 
پاساژها و مراکر خرید هستند. بخشی دیگر از تولیدات 
ما رک های مخابراتی و دی وی آر است که کاربرد آن در 

شبکه  است.
وضعیت تولید تابلو برق در استان به چه صورت     ●

است؟
تولید کنندگان زیادی وجود دارند که اغلب به صورت 
کارگاه های زیرزمینی و غیر رسمی فعالیت می کنند 
تولید آن در این  و  تابلو برق  اما در خصوص صادرات 
را  اول  حرف  کشور  در  ما  که  گفت  می توان  حجم، 

می زنیم. 
کشورهای     ● به  برق  تابلو  صادرات  با  رابطه  در 

همسایه توضیح دهید.
بعد از اشباع بازارهای داخلی، صادرات به کشور عراق 
را هم آغاز کردیم و به امید خدا در آینده، قصد توسعه و 
صادرات به دیگر کشورهای منطقه را داریم. در حال 
حاضر ما در کشور عراق در ردیف اول قرار گرفته ایم 
و کشورهای چین و ترکیه که پیش از این بازار آنجا را 

قبضه کرده بودند، در رده های بعد از ما قرار دارند.
هستید،     ● مواجه  آن  با  که  مشکالتی  بیشترین 

چیست؟
صادرات،  بخش  در  مشکات  اساسی ترین  از  یکی 

رفع تعهد ارزی است که براساس فرمول اعام شده 
ارز در داخل  و  انجام شود  باید  بانک مرکزی  توسط 
سامانه نیما فروخته شود که  گاها تا ۴ هزار تومان با 
بازار آزاد اختاف دارد. یعنی ما باید با نرخ بازار آزاد 
با نرخ  اما فروش آن را  اولیه خود را تهیه کنیم  مواد 

پایین تری انجام دهیم.   
یکی دیگر از مسائل ما، بحث نقدینگی است که باید 
مواد اولیه را با پول نقد خریداری کنیم اما این حجم 
از نقدینگی در دست تولید کننده نیست. جلساتی 
اعطای  جهت  مختلف  بانک های  و  بسیج  سپاه،  با 
شد  برگزار  تولیدکنندگان  به  کم  سود  با  تسهیات 
به نتیجه مشخصی  اما  تا مشکات آن ها رفع شود، 
پررنگ  آن جا  نقدینگی  بحث  اهمیت  نرسیدند. 
می شود که تولیدکننده می تواند مواد اولیه بیشتری 
تهیه کند تا شامل افزایش قیمت نشود که این موضوع، 

خود گام موثری در بحث تولید است.
تاثیر سیاست های دولت بر روند کار شما چگونه     ●

بوده است؟ آیا در این حوزه سیاست های حمایتی 
و تشویقی هم وجود دارد؟

که  است  گونه ای  به  معموال  دولت  سیاست های 
حمایت  تا  می شود  تولیدکنندگان  کار  مانع  بیشتر 
و تشویق آن ها. اکنون نیز در همین شرایط تحریم، 
اگر سیاست های داخلی مانع نشود ما می توانیم به 

راحتی جای ترکیه و چین را در بازار منطقه بگیریم.
در حال حاضر ۷۰ نفر به طور مستقیم در مجموعه 
ما فعالیت می کنند که تعداد قابل توجهی برای یک 
واحد صنعتی در استان است و اگر دولت و ارگان های 
را  صادراتی  بسترهای  و  کنند  حمایت  ما  از  ذیربط 
تسهیل کنند، ما گنجایش به کار گیری سه برابر این 
خود  مجموعه  در  را   نفر  تقریبا ۲۰۰  یعنی  ظرفیت 
داریم و می توانیم ظرفیت تولید استان در این حوزه را 

باال برده و میزان صادرات خود را افزایش دهیم.
شده اید،     ● متصور  خود  برای  که  چشم اندازی 

چیست؟
در  خود  صادرات  بخش  گسترش  ما،  بعدی  هدف 
پوشش  دنبال  به  بیشتر  و  است  خاورمیانه  منطقه 
تا  هستیم  روسیه  و  عمان  سوریه،  کشورهای  بازار 
البته  بگیریم.  دست  در  را  همسایه  کشورهای  بازار 
با سیاست  گذاری های فعلی دولت، صادرات بسیار 
کار  به  ما  هم  باز  وضعیت  همین  با  اما  است  دشوار 
آمدن  کار  روی  با  امیدواریم  می دهیم.  ادامه  خود 
مانند  حمایتی  اگر  شود.  بهتر  شرایط  جدید،  دولت 
تولیدکنندگان  از  ترکیه  ما،  آنچه که کشور همسایه 
خود می کند، در کشور ما از تولیدکنندگان می شد، 
بازارهای  تمام  برق  تابلو  می توانستیم  راحتی  به  ما 

خاورمیانه را تامین کنیم.
تعیین شعار سال در راستای حمایت از تولید را     ●

چقدر موثر می دانید؟
چند سالی است که شعارهایی که رهبر معظم انقاب 
بسیار  تولید،  هدف  راستای  در  می کنند،  انتخاب 
هوشمندانه و خوب است اما متاسفانه دولت در این 

راستا هیچ گونه حمایتی از تولیدکنندگان نمی کند. 
آنچه که ما به عنوان تولیدکننده با آن مواجه هستیم 
تولید  مانع  و  دست انداز  شعارها،  برخاف  دقیقا 
است در واقع مشکاتی که به وجود می آید برعکس 
از  یکی  است.  کشور  کان  سیاست گذاری های 
بحث  به  بی توجهی  ما،  کشور  در  اساسی  مشکات 
ارزش افزوده ایجاد  و  اشتغال  تولید،  است.  تولید 
موجود،  منابع  از  استفاده  با  می توانیم  ما  و  می کند 
دانش فنی و نیروی انسانی که داریم، کاالی مورد نیاز 
تمام منطقه را تامین کنیم؛ حداقل در مورد تابلو برق 
که به این صورت است.  کشور ما در هیچ کدام از این 

موارد، کمبودی ندارد.
تولیدکننده،     ● یک  عنوان  به  شما  نظر  به 

به  می تواند  سیاست هایی  چه  اعمال  با  دولت 
تولیدکنندگان به ویژه در صنف شما، کمک کند؟

ما کار خود را حدودا ۲۰ سال پیش در بخشی از یک 
کارگاه کوچک نود متری که آن هم مربوط به کار پدرم 
دولت  از  حمایتی  هیچ  تاکنون  و  کردیم  شروع  بود، 
نداشتیم. هم اکنون برای افزایش برق که بتوانیم به 
نه  دهیم،  افزایش  را  خود  تولید  آن،  افزایش  واسطه 
تنها حمایتی از ما نشد بلکه هزینه های گزاف آن را هم 
به طور کامل، خود پرداخت کردیم؛ درصورتی که در 
سایر کشورها از تولیدکننده در جهت افزایش تولید و 

اشتغال زایی، حمایت زیادی می شود.
وضعیت تولیدی شما در شرایط فعلی که قطعی     ●

مکرر برق اتفاق می افتد، چگونه است؟
تعطیلی  سبب  عما  برق  طوالنی  قطعی های 
واحدهای صنعتی است که خود خسارات سنگینی را 
به آن ها اعمال می کند. هر کدام از دستگاه های ما که 
به خاطر نوسان برق، دچار شوک شود به راحتی یک 
ماه برای انجام تعمیرات از رده خارج می شود و این به 
معنای خسارت سنگینی بر واحد تولیدی ما است. 
بی برنامگی در قطعی های برق بدتر است، اگر واقعا 
بر  چاره ای جز قطع کردن برق وجود ندارد حداقل 
طبق برنامه ای که اعام کردند، قطعی برق را اعمال 

کنند.
و سخن پایانی؟    ●

ما  دارد  وجود  تولید  حوزه  در  که  مشکاتی  تمام  با   
هرساله  و  می کنیم  فعالیت  حوزه  در این  همچنان 
را  خود  پرسنل  تعداد  و  برداشته  جلو  به  رو  گامی 
مانع  مشکات  که  نگذاشتیم  و  داده ایم  افزایش 
تنها  عاقه مندیم.  آن  به  چراکه  شود  ما  پیشرفت 
مناسب،  بسترهای  شدن  فراهم  با  که  امیدوارم 
دیگران هم بتوانند به این عرصه وارد شوند. کشور ما 
از لحاظ نیروی انسانی، منابع اولیه و تجربه، کمبودی 
ندارد و می تواند کشور اول در منطقه و حتی فراتر از 

منطقه باشد.
معدنی  آقای  و  صنعتی  برق  اتحادیه  از  که  دارد  جا 
در  ما  حضور  عامل  که  کنم  تشکر  اتحادیه  رئیس 
نمایشگاه بصره بودند و همان نمایشگاه آغازگر رایزنی 

و صادرات ما به کشور عراق شد.

کار خود را از صفر و بدون 
هیچ حمایتی شروع کردم

 ناصر تفکرنیا، تولیدکننده تابلو برق 
از فراز و نشیب های کار خود می گوید:
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ماهنامه اتاق اصناف مشهد
فروردین ماه ۱۴٠٠ | شماره ۲۳

ماهنامه اتاق اصناف مشهد
فروردین ماه ۱۴٠٠ | شماره ۲۳ 1213

میرپور

بیش  اصناف  برق،  قطع  افزایش  با  و  روزها  این 
برق  قطعی  که  جایی  تا  شده   متضرر  گذشته  از 
منفی  تاثیر  محتلف   صنوف  در  کرونا  از  بیش 
داشته است. علیرضا قمری رحمتی یکی از تولید 
از  را  خود  دل  سفره  مشهد  در  تریکو  کنندگان 
مشکات عدیده باز و به خبرنگار ما نکات جالبی 

را گوشزد کرد.
چنین  شغل  در این  خود  پیشینه  از  ابتدا  در  وی   
خیابان  پایین  محله ی  در  مشهد  شهر  در  گفت: 
متولد شده ام، پیش از پیروزی انقاب در خیاطی 
واقع در اطراف حرم کار می کردم، اولین استادم 
به جبهه  انقاب مدتی  از  بعد  بود.  شهید امجدی 
رفته و در سال ۱۳۶۴ در جوار بازار رضا در پاساژ 
جامع تریکو، مغازه تولیدی داشتم، در ابتدا کار را 
با تعدادی شاگرد آغاز کردم و سپس برادرانم نیز 
به مجموعه من اضافه شدند. تا دو، سه سال پیش 
کارگاه خیاطی داشته و شب و روز کار می کردم، 

دو  یکی،  سالی  و  بودم  راضی  شرایط  از  الحمدهلل 
اما  می کردم،  اضافه  تولید  خط  به  خیاطی  چرخ 

امروز دیگر آن رونق گذشته را نداریم.
چند  پیش  سال   ۲۰ حدود  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مشهد  کارخانه  مدیران  از  که  نساجی  مهندس  تا 
خواستند  و  نموده  مراجعه  من  به  بودند،  نخ 
ضمن  دهم.  انجام  را  تریکو  پارچه  بافندگی  تا 
چند  با  را  کوچک  مجموعه ای  امر  با این  موافقت 
چرخ راه اندازی کرده وکاررا شروع کردم، در این 
به  مرغوب  پارچه  تا  داشتم  تاش  و  سعی  مدت 

مردم داده و رضایت آنان را جلب نمایم. 

مشکالت تریکودوزان روز بروز بیشتر می شود  
پارچه  کنندگان  تولید  از  متاسفانه  افزود:  قمری 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  ۹درصد  حدود  تریکو  و 
دریافت می شود. این در حالیست که سود ما از این 
کاال حدود ۵ درصد است که با اخذ این مالیات این 
جز این  به  نیست،  صرفه  به  مقرون  ما  برای  شغل 
بر  مربوطه  موارد  سایر  و  بیمه  حق  پرداخت  مورد 

هزینه های ما افزوده است که 

 این امر باعث شده تا حدود ۸۰ درصد اعضاء ما به 
صورت غیررسمی و زیرزمینی کارکنند، زیرا توان 

پرداخت هزینه های دارایی و ... را ندارند.
موضوع  افزود: این  ادامه  در  اقتصادی  فعال  این 
باعث شده اکثر تولیدی ها درمانده شده و قیمت 
تمام شده کاالی تولیدی افزایش یافته و با قیمت 
خیلی گران به بازار عرضه شود که به دلیل کاهش 
استقبال  با  تولیدی  مردم،کاالی  خرید  قدرت 

مواجه نشده و به راحتی به فروش نمی رسد.  

نخ خارجی ارزان تر از نخ داخلی
برای  شد:  یادآور  گفتگو  ادامه  در  قمری  علیرضا 
چینی،  خارجی،  ازنخ  نیاز  مورد  پارچه  تولید 
نخ  که  چرا  می کنیم  استفاده  ازبکی  هندی، 
خارجی ارزش افزوده نداشته و ارزانتر در می آید. 
با یک محاسبه ساده باید دید چه بایی سر تولید 
ما آمده که همه رغبت به خرید نخ خارجی دارند. 
به این مسائل ماههاست که ترمز تولید در  باتوجه 

کشورکشیده شده است. 
کشور  از  که  اسپان  نخ  کرد:  خاطرنشان  قمری 

چین وارد شده، از سال گذشته تاکنون صد درصد 
است  حالی  در  است.  این  داشته  قیمت  افزایش 
کارخانه  چند  فردوس  و  کاشمر  شهرستان  در  که 
تولید  تفاسیر  با این  که  دارند  فعالیت  نخ  تولید 
داخل به بهترین نحو انجام می شود، اما باز هم نخ 

خارجی از نخ داخلی ارزان تر است. 
وی افزود: هر سال حقوق کارگران مبلغی افزایش 
برنامه  یک  اساس  بر  موضوع  باید این  که  یافته 
ریزی دقیق انجام شود. هنگامی که حقوق کارگر 
اضافه شود، قیمت اجناس باال رفته و خود کارگر 
بیشتری  مبلغ  باید  نیاز  مورد  اجناس  خرید  برای 
بپردازد. هزینه بیمه برای واحد های تولیدی کمتر 
از پنج کارگر، به ازاء هر کارگر ۱۰ درصد بوده اما 
پروانه  متقاضی  تولیدی  واحدهای  برای  اکنون 
است.   شده  کارگر  حقوق  از  درصد   ۲۷ جدید 
کارگر  هر  بابت  تومان  میلیون  یک  ماهی  تقریبا 
هزینه  موضوع  که این  می شود  پرداخت  بیمه  حق 

تولید را بسیار باال می برد. 
ما انتظار یاری و حمایت از دولت نداریم، اما اجازه 
به  را  ما  اجناس  صادرات  مجوز  کارکنیم،  بدهد، 
کشور افغانستان، عراق، ازبکستان و تاجیکستان 
ما  شده ی  تولید  خوب  کاالی  حتما  کند.  صادر 
صادرات خوبی در بر داشته و برای کشور ارزآوری 

به ارمغان می آورد. 
یکی دیگر از مشکات عمده ما باال و پایین شدن 
اولیه  تا مواد  ارز است. این مطلب باعث شده  نرخ 
مثال  عنوان  به  برسد.  ما  دست  به  گران  بسیار 
الکرا نوعی نخ کشی است و در وسط پارچه ها زده 
می شود تا انعطاف خوبی داشته باشد، قیمت هر 
بوده  تومان  هزار  صد  گذشته  سال  در  آن  کیلوی 
است که در سالجاری به ۷۵۰ هزار تومان رسیده 

است.
دیگری  مهم  مورد  برق  قطع  شد:  یادآور  وی 
زانو  به  را  وآنها  شکسته  را  اصناف  کمر  که  است 
درآورده است. حدود ۱۰ روز پیش برق واحدهای 

شهرک  در  شد،  قطع  صنعتی 
صبح  از  روز  دو  کات  صنعتی 
است.  بوده  قطع  برق ها  شب  تا 
کرده  بیچاره  را  ما  برق  قطع 
رنگرزی،  در  نمونه  عنوان  به 
ریخته  دیگ  داخل  پارچه ها 
کامپکت  دستگاه  سپس  و  شده 
می دهد.  انجام  را  آمیزی  رنگ 
آمده  کامپکت  داخل  پارچه ها 
که  داشته  خاصی  نمد های  و 
پرس می کنند. قطع برق باعث 
کامپکت ها  نمد های  تا  شده 
کارگاههای  و  رفته  بین  از 
 ۲۵ حدود  ضرری  تولیدی 
میلیون تومان را متحمل شوند . 
همچنین چند روز کارخانه باید 

مجددًا  و  آمده  تهران  از  نمدها  تا  شود  تعطیل 
وصل شود. ما هم به این برق متصل هستیم، به 
مشتریان قول می دهیم والبته به دلیل نیامدن 

سفارشات در موعد مقرر بدقول می شویم.

فرار از شهرک صنعتی به سوی روستا  
معظم  مقام  سوی  از  امسال  که  آن  علیرغم 
موانع  و  تولید  از  پشتیبانی  سال  رهبری 
واحدهای  قدر  آن  ولی  شده  نامیده  زدایی ها 
از  تعدادی  که  گرفته   قرار  فشار  تحت  تولیدی 
شمالی  خراسان  روستاهای  به  تولیدکنندگان 
شما  به  کسی  روستا  در  که  چرا  اند،  برده  پناه 

کاری نداشته و به راحتی کار می کنید.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل همین مشکات 
خارجی  اتباع  که  تولیدکنندگان  از  بسیاری 
هستند.  کار  مشغول  زمین ها  زیر  در   ، بوده 
افزایش حق بیمه بیش ازپنج کارگر باعث شده 
که واحدهای تولیدی به واحدهای خرد تبدیل 
شده و هر کدام سه چهار نفری در زیر پله ها کار 

کنند. 
یکی دیگر از مشکات ما این بوده که همکاران 
و  نشناخته  خوبی  به  را  پارچه ها  ما  صنف 
تولیدی  کار  هستند.  کاال  ارزانی  دنبال  به 
مشهدی ها در مقایسه با کل کشورخوب است. 
تا زندگی مان  از دولت می خواهیم اجازه داده 
را بکنیم. دخالت دولت باعث شده مشکات ما 
چند برابر شده و این مشکات در صنف ما باعث 
ورشکستگی شده است. قبًا تولیدکنندگان از 
ما طاقه ، طاقه،  پارچه می خریدند ولی االن از 

خریده  پارچه  متری  ما 
دهنده  نشان  و این 
دشوار  و  بد  شرایط 

صنف ماست. 

قطعی برق اصناف را به زانو درآورده است

باال و پایین »
شدن نرخ 
ارز  باعث 

شده تا 
مواد اولیه 

بسیار گران 
به دست 
«ما برسد.

خبر

1707 مصوبه 
ستاد تسهیل برای 
رفع موانع تولید 
خراسان رضوی

میترا عبداللهی

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد 
در  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  قانون  الحاقی 
آن  از  پس  شد.  تاسیس  کشور  در   ۱۳۹۴ سال 
سراسر  در  نیز  ستاد  استانی این  شعب  شد  بنا 
و  شده  تشکیل  استانداران  ریاست  به  کشور 

مشکات تولید کنندگان را بررسی کنند.
بررسی  با  می تواند  ستاد  قانون، این  طبق 
درخواست  با  تولیدی  مجموعه های  وضعیت 
تقسیط و امهال وام های دریافتی آنان موافقت 
کرده و دستور الزم را در این خصوص به بانک ها 
بدهد، ضمن اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید و شعب استانی آن الزم االجراست.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  گفته  به 
ستاد  کارگروه  رضوی،  خراسان  استانداری 
شامل  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
سرمایه  و  طرحها  "زیربنایی،  کاری  گروه های 
تامین  و  گمرک  مالیات،  "امور  گذاری"، 
تسهیات"،  و  بانکی  مالی،  "تامین  اجتماعی"، 
دارند  خود  ذیل  اجتماعی"  تامین  و  "انرژی 
بررسی  برای  مجاز  صورت  به  را  جلساتی  که 
می کنند  برگزار  تولیدی  واحدهای  مشکات 
اصلی  نشست  در  نشستها  نتایج این  سپس  و 
کارگروه بررسی و مورد تصویب نهایی قرار 

می گیرد.
ستاد  کارگروه  گفت:  اشرفی  مرتضی 
خراسان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
 ۵۶ تعداد  به   ۱۳۹۹ سال  در  رضوی 
به  آن  ذیل  کاری  گروه های  و  جلسه 
بررسی  برای  جلسه   ۱۴۳ تعداد 
اند  کرده  برگزار  تولید  بخش  مشکات 
که در مجموع تعداد نشستهای کارگروه 
به  گذشته  سال  در  استان  تسهیل  ستاد 

۱۹۹ جلسه می رسد.
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کرده،     ● معرفی  را  خودتان 
چطور  را  نوجوانی  و  کودکی 
گذراندید،و چگونه وارد این 

حرفه شدید!؟
متولد   ، هستم  لوحی  مهدی 
از   ۱۳۵۴ فروردین  ششم 
، تا ۱۴ سالگی  روستای پیوژن 
وخوش  ییاقی  روستای  در این 
پدرم  کردم،  زندگی  هوا  و  آب 
باغ دار و کشاورز هستند ، طا 
شغل  وجواهرسازی  سازی 
است،  پیوژن  روستای  سنتی 

بزرگترم  برادر  نزد  سال   دو  مدت  به   ۶۸ سال  از 
طا  کار  نیز  برادرم  که  کردم،ضمن این  شاگردی 
و  نام  به  تولیدکنندگان  از  یکی  پیش  را  سازی 
یاد  صغیر  سعید  آقای  طا   صنعت  پیشکسوت 

گرفته بود.
 پس از مدتی برای خودم مشغول بکار شدم ، ادامه 
تحصیل داده و دیپلم را در رشته ی کامپیوتر گرفتم 
ساخت  کار  در  زیادی  کمک  من  به  رشته  که این 
طا به خصوص کارهای جدیدکرد، در حال حاضر 
صنعت  تولیدکنندگان  تخصصی  کمیسیون  رئیس 
طا،جواهرونقره در مشهد هستم، کارگاه کوچکی 
دارم که تقریبا ۹نفر کارگر به صورت مستقیم ، ۵ نیرو 
به شکل غیر مستقیم در آن مشغول به کار هستند.

در مورد تاریخچه ی صنعت طال در ایران توضیح     ●
دهید؟!

آثار هنری مختلف طا وجواهر ایرانی که  مجموعه 
امروزه در موزه های معتبر داخلی و معروف خارجی 
در دنیا وجود دارد،نشانه ی این است که طا سازان 
بعد  وچه  اسام  از  قبل  چه  سازان ایرانی  وجواهر 
طاوجواهرات  زیورآالت   ، اشیاء  ساخت  در  آن،  از 
پیشگام  مادها  اند،  داشته  زیادی  تسلط   و  مهارت 
در عرصه ی ساخت طا بودند که بعد از آن این هنر 
زیادی  وپیشرفت  رشد  به  هخامنشیان  دوره ی  در 

رسید.
در دوره ی داریوش هخامنشی سکه های طا ضرب 
در  طا  جنس  از  سکه  با  بار  اولین  جهان  که  می شد 
آن دوره آشنا شد،پیش از این سکه های ساخته شده 
به دست بشر از جنس مفرغ فلز ونقره بوده است، در 
آالت  زیور  وساخت  طا  مصرف  ساسانیان  دوره ی 
بسیار زیاد بود  وطبقه ی اشراف از آن حتی در لوازم 

زندگی بسیار استفاده می کردند.
جواهر  و  طا  صنعت  بیستم  قرن  شروع  با 
سازی ایران وارد عصر جدیدی شد؛ زیرا به تدریج 
و  شده  خارج  سنتی  حالت  از  لباس های ایرانیان 
اروپا  با  مردم ایران  آمد های  و  رفت  افزایش  اثر  در 
تاحدود زیادی صنعت طا وجواهر سازی هم تحت 
تولید  در  جدیدی  سبک های  گرفت،  قرار  تأثیر 
جورجیایی،  مانند  شد،  گرفته  کار  به  مصنوعات 
از  پس  تاریخ ایران  ادواردی،در  و  ویکتوریایی 

نیز  پهلوی  سلسله  استقرار 
زیادی  و  جدید  شاهی  تزئینات 
حاضر  حال  در  که   شد  ساخته 
بانک  جواهرات  موزه ی  در 

مرکزی نگهداری می شود.
صنعت     ● در  که  ابزارهایی 

چه  می شود  استفاده  طال  ساخت 
ابزارهایی است!؟ 

ابزارهای  داریم  ابزار  دونوع  ما 
از  که  دستگاه هایی  مثل  کاری 
خارج آمده و مهندسی معکوس 
دستگاه های  یعنی  است،  شده 
اصلی را برگردانده و کپی کرده ایم، مانند دستگاه 
برش،  و  حک  لیزر  دستگاه  بعدی،  سه  پرینتر 
دستگاه ریخته گری، کوره های ذوب در خاء که 
اغلب دستگاه ها تولید داخل است و ابزار مصرفی 
مته  یکسری  رادیوم،  آب  موم،  گچ،  شامل  که 
جات است که در ساخت طا مورد استفاده قرار 

می گیرند.
صنعت     ● تولیدکنندگان  راه  برسر  مشکالتی  چه 

طال در ایران است!؟ 
دنیا  برتر  کشور  پنج  جزء   ۱۳۷۰ سالهای  در  ما 
بودیم. نقره  و  ،جواهر  طا  ساخت  و  درتولید 

در  صادرکنندگان ایرانی  حضور  که  جایی  تا 
آن  اعتبار  موجب  دنیا  سراسر  نمایشگاه های 
نمایشگاه میشدمتاسفانه عدم حمایت و مشکات 
به این  زیادی  فشار  ارزی،  نوسانات  اقتصادی 
طی این  در  که  درحالی  است،  کرده  وارد  صنف 
خود  توسط  تنها  شده  حاصل  اگرپیشرفتی  مدت 
مراجع  سوی  از  و  گرفته  صورت  تولیدکنندگان 
تهیه ی  در  همچنین  نشده ایم،  حمایتی  ذیربط 

ابزارکاری با مشکات زیادی مواجه هستیم.
تولید  داخل ایران  در  مصرفی  ابزار  از  بخشی   
حمایت  قابل  چهار،  ازگروههای  و  نمی شود 
تعلق  آن  به  نیمایی  ارز  حتی  و  شده  برداشته 
صورت  به  ابزارها  اوصاف این  با این  نمی گیرد، 
مستقیم حتی با ارز آزاد وارد بازار ایران نمی شود 
با  ابزار  نتیجه این  در  میشود.  محسوب  قاچاق  و 
تقاضای زیادی که وجود دارد به صورت قاچاق با 
هزینه ی چند برابری به دست تولید کننده  داخلی 
می رسد، بعضی از این ابزارها که به صورت قاچاق  
وارد شده، مانند آب رادیوم یا گچ و موم  اورجینال 
و اصلی نیستند و با قیمت چند برابری و جنس بی 
در  را  ما  کار  وکیفیت  رسیده  ما  دست  به  کیفیت 
تولید ساخت طا ،جواهر و نقره تحت تاثیر  منفی 

قرار میدهد.
در  هستیم،خصوصا  مشکل  دچار  صادرات  در  ما 
در  نقره  تولید  اصلی  قطب  مشهد  نقره،  صنعت 
به  خاور میانه است، مکاتبات وپیشنهادات زیادی 
سازمان صنعت و معدن استان، بانک مرکزی و سایر 
ارگانهای ذیربط دادیم که صادرات چمدانی توسط 

و  شود  داده  معتبر  فاکتور  کنیم،  آزاد  را  مسافرین 
نظارت های کافی از جانب ما  اجراء و صورت گیرد 
حتی کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال هم در این امر 
تا صادرات درست وقانونی  مارا همراهی مینماید 
تنها  نه  نگرفت،  صورت  موافقتی  شود،اما  انجام 
نمی گیرد!!  صورت  امر  برای این  اقدامی  و  تاش 
بلکه راه تولید کنندگان داخلی را به علت مشکات 

و موانع مختلف، بیشتر سد می کنند.
در  نیز  پایدار  اشتغال  شود،  بیشتر  صادرات  اگر   
یافته و افراد زیادی مشغول  داخل کشور افزایش 
مانند  ما  جوار  هم  کشور های  می شوند،  کار  به 
مند  عاقه  عربی  افعانستان،عراق،کشورهای 
از  قیمتی ایرانی  وسنگهای  نقره  و  طا،جواهر  به 
می توانیم  ما  و  ...هستند  و  فیروزه  و  عقیق  جمله 
آنها را بازار هدف قرار داده و صادرات بسیاری را 
به این کشورها انجام دهیم که با گسترش صادرات 
و دستیابی به بازار فروش بهتر، به راحتی تبدیل به 

قطب اصلی صادرات خاورمیانه شویم. 
بدست     ● چگونه  را  طال  ساخت  برای  اولیه  مواد 

می آورید؟!
داخلی  چرخش  یک  نقره  و  طا  فلز  از   بخشی   
است ، یعنی ما ۹۰ درصد طای مستعمل را پس 
ساخت  تولید  چرخه ی  وارد  عیار  تعیین  و  ذوب  از 
به  مشتریان  توسط  فروش  با  که  می کنیم  طا 
دست ما می رسد، مابقی، ۱۰ درصد طای خام 

است که از معادن وارد چرخه ی تولید می شود.
در مورد نقره ۲۰ درصد نقره مستعمل پس از ذوب 
شده  وساخت  تولید  چرخه ی  وارد  عیار  تعیین  و 
معدن  از  که  است  نقره ی  باقیمانده  درصد   ۸۰ و 
معدنی  نقره  ضمن اینکه  می شود  چرخه  وارد این 
نقره  وکیفیت  شده  بازار  وارد  ساچمه  صورت  به 
می سازد،  را  ساچمه  که  شرکتی  برند  اساس  بر 
متفاوت است البته نقره تولیدی هرچقدر خلوص 
دارد  بهتری  کیفیت  باشد،  برخوردار  بیشتری 
باالیی  کیفیت  که  ))صمدی((  ساچمه ی  مانند 

داشته و همه آن را قبول دارند.
افزوده     ● ارزش  بر  مالیات  و  طال  ساخت  اجرت 

گاهی  می شود؟!  محاسبه  طال  قیمت  در  چطور 
در  و  می شوند  سردرگم  محاسبه  برای  مردم 

واقع سر درنمی آورند چه شد؟
مثال  می شود،برای  انجام  صورت  به این  محاسبه 
در  را  تومان  میلیون  یک  مبنای  بر  طا  گرم  یک 
 ۲۵ ۵تا  بین  طا  ساخت  ،اجرت  می گیریم  نظر 
درصد است، حال یک میلیون هر یک گرم طا  × 
۵ درصد اجرت ساخت × ۷درصد سود طافروش 
که  افزوده  ارزش  درصد   ۹  × بعد  تمام اینها  و 

طافروش باید به حساب دارایی بریزد.
افزوده     ● ارزش  بر  مالیات  و  طال  ساخت  اجرت 

گاهی  می شود؟!  محاسبه  طال  قیمت  در  چطور 
در  و  می شوند  سردرگم  محاسبه  برای  مردم 

واقع سر درنمی آورند چه شد؟

 در راستای رشد 
تولیدات طال و نقره و اشتغالزایی 

صادرات چمدانی آزاد شود

وی بیان کرد: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع 
یکهزار  گذشته  سال  در  رضوی  خراسان  تولید 
واحدهای  مشکات  به  مربوط  پرونده   ۴۳۸ و 
تولیدی استان را مورد بررسی قرار داده است که 
بررسی این پرونده ها یکهزار و ۷۰۷ مصوبه در پی 

داشته که به اجرا رسیده است. 
ستاد  کارگروه  مصوبات  کرد:  اضافه  اشرفی 
تسهیل خراسان رضوی در سال گذشته براساس 
ارگانهایی  به  مربوط  ترتیب  به  آن  حجم  میزان 
سازمان  مالیاتی،  امور  سازمان  بانکها،  جمله  از 
و  فرماندای  یا  استانداری  اجتماعی،  تامین 
شهرکهای  شرکت  صمت،  سازمان  شهرداری، 
برق،  توزیع  شرکت  منطقه ای،  آب  صنعتی، 
سازمان  گاز،  شرکت  کشاورزی،  جهاد  سازمان 
حفاظت محیط زیست، اداره کل راه و شهرسازی 

و سایر نهاده ها بوده است.
و  معادن  کاری  گروه  تشکیل  داشت:  اظهار  وی 
منابع طبیعی ذیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید از رویدادهای امسال برای کارگروه 
ستاد تسهیل است که این گروه کاری به منظور 
بررسی مشکات بنگاه های اقتصادی معدنی و 
حل و فصل مشکات این بنگاه ها و موانع فراروی 
آنها به ریاست خانه معدن استان و دبیری رییس 
اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسان رضوی تشکیل شده است
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  تسهیل  باهدف  گفت:  رضوی  خراسان 
تقاضاهای  همه  پس  از این  تولید  روان سازی 
فعاالن اقتصادی در سامانه ستاد تسهیل و رفع 
http://tashil.stsm. نشانی  به  تولید  موانع 
و  مطرح  مربوطه  استانی  کارگروه  در  و  ثبت   ir

بررسی می شود.
در این  ثبت  قابل  تقاضاهای  افزود:  اشرفی 
تسهیاتی  با  مرتبط  تقاضاهای  از  غیر  سامانه، 
سامانه  در  را  خود  اختصاصی  فرآیند  که  است 

بهین یاب ثبت کرده اند.
وی اظهار داشت: به استناد تبصره ماده ۸ آیین 
تولید  موانع  رفع  قانون   ۶۱ ماده  اجرایی  نامه 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور 
جلوگیری از باتکلیفی و سردرگمی متقاضیان 
رفع  و  سامانه  در  خود  درخواست  ثبت  برای 
موانع احتمالی، مرکز شبانه روزی فوریت های 
بررسی مشکات واحدهای تولیدی و طرحهای 
مسوولیت  رضوی  خراسان  گذاری  سرمایه 

راهنمایی متقاضیان را عهده دار شده است.
وی بیان کرد: این مرکز در استان موظف است 
نسبت به راهنمایی و ثبت درخواست متقاضیان 
درخواستی  هیچ  تا  کند  اقدام  مزبور  سامانه  در 
بدون ثبت در سامانه در کارگروه تسهیل و رفع 
آن  خصوص  در  و  مطرح  استان  تولید  موانع 

تصمیم گیری نشود.

سارا محتشم

آنچه از تاریخ کهن در دسترس است مردم  ایران از گذشته های دور، در 
دوره های مختلف وحتی پیش از آن ، عصر هخامنشیان و مادها با فلز طال 
آشنایی کامل داشته اند، وجود معادن متعدد فلز طال، نقره، سنگهای قیمتی  
در شهر های مختلف ایران باعث می شده ، که زیور آالت زیادی به دست 
مردم آن زمان ساخته شود و مورد استفاده قرار گیرد،آنچه امروزه به نام 
صنعت طال وجواهر می شناسیم ساخته و پرداخته ی هنر دست کسانی 
است که از عصر کهن نسل به نسل این میراث گرانبها را به ما ارزانی داشته 
اند.  در حال حاضر آمار های مختلف جایگاه ایران در صنعت تولید و 
مصرف طال حاکی از آن است که ایران در بین  بیش از یکصد کشور جهان 
رتبه ی چهل وششم را دارد، و در بین کشورهای آسیا جایگاه دوازدهم را 
از آن خود ساخته است.  گفتگوی مفیدی با یکی از تالشگران و فعاالن 
عرصه ی صنعت وتولید طال داریم که به سمع ونظر شما خوانندگان عزیز 

می رسانیم. 

بنگاه های اقتصادی خردبنگاه های اقتصادی خرد
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قیمتی  سنگ های  از  جواهرات  ساخت  در  ما 
استفاده می کنیم، مثل بلریان ویا زمرد.

بلریان و زمرد، رنگ ،درجه و کاس های مختلفی 
یا  اصلی  بخش  در  سنگ  آنقدرتنوع  دارد،امروزه 
بدلی زیاد است که در تشخیص این دو از هم حتی 
می شوند،در اینجا  خطا  دچار  هم  کارشناسان 
از بدل سنگ های قیمتی  تنها راه تشخیص اصل 
به  من  توصیه ی  است،اما  بلریان  تستر  دستگاه 
خوانندگان عزیز این است که ،خرید طا وجواهر 
نظر  زیر  که  معتبری  مرجع  از  معتبر  فاکتور  با 
با  تا  اتحادیه صنف طافروشان است، انجام شود 

مشکلی مواجه نشوند.
مانند  را  فاکتورخرید  وجواهر  طا  ازخرید  پس 
اسناد مهم دیگرتان نگهداری کنید، زیرا جزئیات 
،جنس  شده  خریداری  جواهر  نگین های   ، عیار 
فاکتور  در  ساخت  اجرت  طا،  ،گرم  نگین  نوع  و 
برای  فاکتور  یا  شناسنامه  و این  شده  محاسبه 
فروش  به  را  خود  طای  می خواهید  که  بعد ها 

برسانید، بسیار الزم وضروری است.
شما به عنوان یک تولید کننده زیورآالت طال     ●

عیاری  چه  از  زیورآالت  انواع این  ساخت  در 
چگونه  شما  تولیدات  می کنید!؟و  استفاده 

عرضه می شود!؟
 ۱۰۰۰ ۷۵۰در  برمبنای  در ایران  تولیدات  عیار 

است یا به قول مردم طای ۱۸ عیار.

بازار  سفارش  به  بستگی  طا  زیورآالت  انواع  تولید   
است،در  گوشواره  بیشتر  ما  کارگاه  تولیدات  دارد، 
سفارشی  نداریم،  صادرات  علت اینکه  به  ما  کشور 
انجام نمی شود، تولید کننده هرچه الزم می داند تولید 
چین،مالزی،  مثل  دیگر  کشور های  در  اما  می کند، 
انبوه  صادرات  و  تولید  بیشترین  که  و ایتالیا   ترکیه 

دارند، تولیدات سفارشی انجام می شود.
ما برای عرضه ی تولیداتمان واحد فروش نداریم، 
فروشان  عمده  به  را  شده  ساخته  تولیدات  بلکه 
می دهیم، و فروشندگان طا محصوالت مورد نیاز 
نموده  خریداری  آنها  از  جزئی  صورت  به  را  خود 
بنابراین  می رسد،  مشتریان  دست  به  سپس  و 
اجناس مستقیم به دست مصرف کننده نمی رسد.

سازی     ● جواهر  و  طال  صنعت  به  عالقمندان 
چگونه می توانند وارد این حرفه شوند؟

تولید  برای  وخاقیت  ابتکار  یادگیری،  سن   
می توان  است،  سال   ۲۲ تا   ۱۶ بین  طا  ساخت 
برای  طا  ساخت  کارگاه های  در  را  فرزندان 
اشتیاق  سن  در این  زیرا  گمارد،  کار  به  کارآموزی 
طرح  در  نوآوری  و  ابزارها، ایجادخاقیت  با  کار 
نمود  عاقمند  جدیددرجوانان  ومدل های 

بیشتری دارد.
اجراء  مدارس  در  برنامه ای     ۱۳۸۰ سال  از  قبل   
می شد، به نام طرح کاد که دانش آموز اجبار می شد 
هفته ای یک بار با شغلی آشنا شده و جزئیات آن را 

مختلف  شغل های  با  شکل  به این  نماید،  بررسی 
آشنا شده و کم کم استعداد خود را شناسایی نموده 
وگرایش خود را به شغل مورد نظر پیدا می کرد و یا 
تابستان ها فرزندان در شغلی موقتی مشغول شده 
در ایجاد  موضوع  که این  می گرفتند  یاد  وکاری 
آینده  در  مناسب  شغل  انتخاب  و  نفس  به  اعتماد 
حاضر  درحال  متاسفانه  اما  بود،  شایانی  کمک 
خانواده ها  شده  حذف  مذکور  طرح  براینکه  عاوه 
هم  طرفی  از  و  نگرفته  سخت  خود  فرزندان  به  نیز 
به  نوجوانی  دوره ی  در  را  آنها  تا  نمی کنند  اعتماد 
آینده  زندگی  برای  و  نموده  مشغول  موقتی  کاری 
آماده نمایند که بی شک این امر به ضرر فرزندان در  
آینده  انتخاب شغل مناسب و مسئولیت پذیری در 

است.
صحبتی     ● و  توصیه  چه  آخر  سخن  عنوان  به 

دارید!؟
معظم  مقام  توسط  جدید  سال  در  که  شعاری   
و  ،پشتیبانی ها  تولید  سال  شد،  اعام  رهبری 
مانع زدایی ها،نام گرفت  که بسیار پسندیده است 
و باید تأمل زیادی در آن داشت، اما متاسفانه در 
بخش تصمیم گیری توسط مراجع ذیصاح هنگام 
یک  عنوان  به  من  هستیم،  مشکل  دچار  اجراء 
به اینجا روی پای خود ایستاده  تا  تولید کننده که 
قوانین  که  می کنم  درخواست  مسئولین  از  ام 
با این  برگردانند   ۸۴ سال  همان  به  را  تجارت 
تغییر قوانین یقینا ۹۰ درصد مشکات صادرات و 
واردات ما حل می شود ، ارز آوری و اشتغال زایی 
در داخل از کشور افزایش می یابد، ما باید بتوانیم 
در   . باشیم  داشته  پیشرفت  و  رشد  دنیا  پای  به  پا 
جمعیت  نیم  و  میلیارد  یک  با  هند  حاصر  حال 
سنگ های  دالر  میلیارد   ۲۵۰ بر  بالغ  آماری 
ما  از  روزی  که  ترکیه  یا  و  می کند  صادر  قیمتی 
طا، حواهرونقره ی مستعمل ما را می خرید حال 
جزء پنج کشور برتر دنیا در صادرات طا، جواهر 
با داشتن ذخائر، معادن طا  و نقره است،چرا ما 
،نقره و وجود سنگ های قیمتی ، نتوانیم در بازار 
بین المللی خود را نشان دهیم و جزء کشورهای 
و  مدیریتی  مشکات  !! اینها  باشیم  دنیا  برتر 
اجرایی است،که باید هرچه زودتر حل شود، زیرا 
اقتصادی  مشکات  دچار  هم  را  کنندگان  تولید 

زیادی کرده است .
کارگاه تولیدی نقره ای که ۳۰۰ نیرو داشت اینک 
است،  شده  آن  دچار  که  بداقتصادی  وضعیت  با 
با تعدیل  نیرو  به ۳۰ نفر مواجه شده است!! زیرا 
نمی تواند  کننده  تولید  و  نیست  کار  در  صادراتی 
بیش از این مقدار تولید داشته باشد. چون سفارش 
برای  تقاضا  !!مگر  ندارد  مختلف  کشورهای  از 
داخل چه میزان است!! من از مسئولین درخواست 
عرصه ی  در  بتوانیم  تا  دارم  همکاری  و  همراهی 
بین الملل زیبا بدرخشیم، دست یکدیگر را به مهر 

بفشاریم و ایرانمان را آبادتر از گذشته بسازیم.

پای سخن دو تن از صنعتکاران موفق صنفی

تعطیلی تولیدات داخلی با ورود اجناس چینی
حمایتی از جانب مسئوالن برای واحد های تولیدی صورت نمی گیرد

سارا محتشم

است،  بشری  دستاورد  بزرگترین  صنعت 
نقش  امروز  ،تابه  دور  گذشته های  از  که 
بسزایی در پیشرفت جوامع مختلف داشته 
کنونی  یپچیده ی  دنیا ی  در  آنچه  است، 
پرداخته ی  و  ساخته  هستیم  مواجه  آن  با 
اشکال مختلف صنعتی همراه با تکنولوژی 

به صورت بسیار گسترده می باشد.
چرخه ی  در  مهم  بسیار  قطب  صنعت، 
اقتصاد جهانی است که تفسیرهای متعددی 
را شامل می شود، به زبان ساده تر صنعت 
اقتصادی  بنگاه های  از  مجموعه ای  شامل 
را  مشخص  بازار  یک  نیازهای  که  است 

تأمین می کنند.
اجزای  از  یکی  تراشکاری  و  قالب سازی 
که  است  جهانی  صنعت  در  مهم  بسیار 
کاربرد های بسیار متنوع و پیچیده ای دارد، 
حال گفتگوی ارزنده ای داریم با دونفر از 
صنعت  عرصه ی  در  فعاالن  و  تالشگران 
دغدغه ها،  از  که  وتراشکاری  قالبسازی 
در این  خود  پیشرفت های  و  تالش ها 

حرفه ی کاری  می گویند .

- در ابتدا از این دو عزیز خواستیم خودشان     ●
به این  ورود  چگونگی  و  نموده  معرفی  را 

حیطه ی کاری را توضیح دهند؟
دارم،  سن  سال   ۵۲ هستم  عسگری  مهدی 
جمال  سید  هنرستان  در  را  سازی  قالب  دیپلم 
سال  مهارتی  مسابقات  وارد  مشهدگذراندم، 
رشته  به این  که  عاقه ای  علت  به  و  شدم  چهارم 
در  را  دیپلم  فوق  سپس  شدم،  اول  نفر  داشتم، 
اسامی  انقاب  دانشکده ی  در  و  گرفته  مشهد 

تهران موفق به اخذ دوره ی لیسانس شدم.
اقتصادی  شرایط  علت  به  تحصیل  با  همزمان 
مدتی  می کردم،  بازارکار  بیشتردر  تجربه  وکسب 
بعد با مهندسین یوگساو که برای پروژه های نفت 
دربرخی  شدم،  بودند،آشنا  شده  تهران  وارد  وگاز 
شرکت های تهران کار می کردم تا اینکه تحصیات 
آمده و  به مشهد  و دوباره  پایان رسید  به  لیسانس 
پراید  بخاری  سازنده ی  که  بحر ایران  شرکت  در 
علت  به  مدتی  از  بعد  شدم،  کار  به  مشغول  بود 
به  داشتم،  که  شغلی  ثبات  عدم  و  مالی  نوسانات 
در  همزمان  درآمدم،  وپروش  آموزش  استخدام 
دانشکده فنی ثامن تدریس نموده و پس از مدتی 
دوستان،  از  یکی  همکاری  با  کوچکی  کارگاه 
از  جمعی  با  حاضر  حال  در  و  کردم  اندازی  راه 
قالب  ازکارهای  متنوعی  مجموعه ی  دانشجویان؛ 
سازی را راه اندازی کردیم که در زمینه ی ساخت 
خاص، هایتک  بازی های  اسباب  پزشکی،  قطعات 

و قطعات خودرو را قالب سازی وتولید می کنیم.

اسباب  تولید  زمینه ی  در  بتوانیم  که  امیدوارم 
بازی های خاص وخاقانه، طراحی ساخت وتولید 
صنعت  در  کاری  پیچیدگی  و  باشیم،تنوع  داشته 
از  یکی  با  مدتی  باالست،  بسیار  سازی  قالب 
اساتید در زمینه ی تولید موتور هواپیما کار کردیم 
علت  به  اما  شد،  اندازی  راه  و  تست   ، ساخت  که 
عدم حمایت از سوی دولت و موسسات این پروژه 

متوقف شد.
شهر  در   ۱۳۴۰ سال  هستم،  زاده  عصار  ناصر 
در  را  سازی  قالب  ،حرفه ی  شدم  متولد  مشهد 
انقاب  از  کردم،پیش  ازسال۱۳۵۸آغاز  مشهد 
ترک  سپس  خواندم،  درس  نظری  اول  سال  تا 
قبل  تا  زیادی  متفرقه ی  وکارهای  کرده  تحصیل 
،گچ  کاری  سنگ  مثل   ، دادم  انجام  انقاب  از 
وارد  تاسیسات،تا اینکه  وکار  کاری،تراشکاری 
سال  شدم،در  سازی  وقالب  تراشکاری  حرفه ی 
دو  جنگ  اوایل  رفتم،  سربازی  خدمت  به   ۱۳۶۰
خدمت  از  پس  رسید،  پایان  به  من  سربازی  سال 
سربازی ازدواج کردم، سال ۱۳۶۴ مجوز موافقت 
عدم  علت  به  اما  گرفتم  صنایع  سازمان  از  اصولی 
مجوز  سرمایه  نداشتن  و  کافی  امکانات  و  حمایت 

مورد نظر باطل شد.
کـردن  فراهـم  بـا  کوتاهـی  زمـان  مـدت  از  پـس 
امکانـات اولیـه مثـل تختـه کار، میـز سـنگ تـراش 
۳۰۰۰تومـان  ماهـی  بـا  مغـازه ای  اجـاره ی  و 
مشـغول  بـه کار شـدم، پـس از گذشـت حـدود یـک 
سـال دسـتگاه تراشـی خریـده و مدتـی بعـد تعـداد 

بنگاه های اقتصادی خردبنگاه های اقتصادی خرد
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سـازی  قالـب  دادم،دانـش  افزایـش  را  دسـتگاه ها 
در آن زمـان بسـیار ضعیـف و جـوان بـود و زمینـه ی 
و  حمایـت   امـا  داشـت،  گسـترده ای  بسـیار  کاری 

نداشـت. وجـود  الزم  توجـه 
سـازی  قالـب  حیطـه ی  در   مـن  وتجربـه ی  کار  از 
بـا  بـه ۴۲سـال میگذرد،کـه  و تراشـکاری نزدیـک 
و  ،سـختی ها  پیشـرفت ها  بـزرگ   خداونـد  یـاری 
تجربیـات زیـادی را پشـت سرگذاشـته اما توانسـته 

نگـه دارم. را سـرپا  ام ایـن مـدت کارگاه 
سـربازی  خدمـت  اتمـام  از  پـس  هـم  بـرادرم  امـا 
زمـان  آن  از  شـد  کار  بـه  مشـغول  خـودم  کنـار  در 
تـا کنـون کـه تقریبـا مـدت ۳۰ سـال اسـت بـا هـم 

هسـتیم. حرفـه  در ایـن  فعالیـت  مشـغول 
در انجـام فعالیـت و سـاخت قطعـات در صنعـت     ●

وامکاناتـی  دسـتگاه ها  چـه  از  سـازی  قالـب 
می شـود؟! اسـتفاده 

اسـتفاده  صنعـت  در ایـن  کـه  دسـتگاه هایی  اکثـر 
 CNC ، می شـود دسـتگاه های سـی ان سـی اسـت
 Computer عبـارت  از  انگلیسـی  مخفـف  یـک 
بـه  عبـارت  اسـت. این   Numerical Control
معنـای کنتـرل رقمـی رایانـه ای بـه معنـی راهبـری 
و کنتـرل ماشـین آالت صنعتی با اسـتفاده از رایانه 
کـه  اسـت  ابـزاری  سـی  ان  سـی  دسـتگاه  اسـت، 
می توانـد بـا اسـتفاده از رایانـه بـر روی فلـز یـا چوب 
تغییراتـی را ایجـاد کند، ایـن دسـتگاه در واقـع یـک 
فـرز صنعتی اسـت کـه با اسـتفاده از نـرم افزارهای 

می شـود.  هدایـت  و  کنتـرل  کامپیوتـری 
تولیـد قطعـات ظریـف و ریـز و همیـن طـور قطعاتی 
کـه در سـاخت آن نیاز بـه دقت و انـدازه گیری های 
دسـتگاه ها  از ایـن  دارد،  وجـود  باالیـی  بسـیار 
اسـتفاده می شـود کـه با نـرم افزارهـای کامپیوتری 
بـا کمتریـن خطـای ممکـن آن قطعـات را بـه خوبی 

می سـازند.
طراحـی و ارائـه ی سـاخت قطعـات در  دسـتگاه     ●

سـی ان سـی چطـور صـورت می گیـرد؟! 
مـورد  طـرح  بایـد  ابتـدا  دسـتگاه  با ایـن  کار  بـرای 
گرافیکـی  افزارهـای  نـرم  از  اسـتفاده  بـا  را  نظـر 
کـرد.  آمـاده  مکـس  دی  تـری  یـا  اتوکـد  ماننـد 
برنامـه  زبـان  مبنـای  بـر  را  شـده  آمـاده  طراحـی 

نویسـی G-Code آمـاده کـرده 
و در اختیـار نـرم افـزار دسـتگاه 
می دهیـم،  قـرار  سـی  ان  سـی 
صفحـه  از  اسـتفاده  بـا  سـپس 
وارد  الزم   مشـخصات  کنتـرل، 
روشـن  را  دسـتگاه  و  می شـود 
شـدن  روشـن  بـا  می کنیـم  
دسـتگاه، اسـپیندل بـه حرکـت 
بـا  در می آیـد ،طـرح مـورد نظـر 
اسـتفاده از آن و ابـزار برشـی بـر 
روی چـوب یـا فلـز حـک خواهـد 

شـد.

آیا در در تولید قطعات در  صنعت قالب سازی     ●
وتراشکاری دستگاه های دیگری هم دارید که 

مورد استفاده قرار می گیرد!؟
عسگری: دستگاه  تراش منو آل که  دستگاه های 
تراش در انواع مختلفی طراحی و ساخته می شوند  
موتور  و  دنده  جعبه  نوع  ابعاد،  استحکام،  نظر  از 
آنها  تمامی  عملکرد  شیوه  اما  هستند،  متفاوت 
یکسان است، دستگاه دریل رادیال، ماشین های 
می باشند  دریل  نوع  از  ماشین هایی  رادیال  دریل 
حرکت  منظور  به   ) گیربکس   ( کاالسکه  ،که 
خود  ستون  حول  که  بازویی  روی  بر  شعاعی 
مکانیزم  نوع  .  این  می کند  حرکت  می چرخد، 
نقطه  به  نقطه  کاری  سوراخ  منظور  به   ، حرکتی 
با  کاری  سوراخ  امکان  که  بزرگی  قطعات  روی  بر 
نیست  پرتابل  مگنت  دریل های  یا  و  ستونی  دریل 

، بکار می رود.
از  یکی  سی،  ان  سی  پانتوگراف  دستگاه 
انواع  ترین  صرفه  به  مقرون  و  پرکاربردترین 

دستگاه های مشابه موجود می باشد .
این دستگاه با بهره گیری از بستر یکپارچه چدنی 

 ۳۰۰*۴۰۰( A۳( شیار دار خود و اندازه یک ورق
براده  عملیات  می دهد  اجازه  شما  به   ،  mm
برداری و حکاکی را بر روی گستره وسیعی از مواد 
انجام دهید و دیگر ماشین آالت فرز سی ان سی 
هستند، همینطور دستگاه ایرو کاست سی ان سی 
الکتریکی  تخلیه ی  آن  به  که   ، اسپارک  دستگاه   ،
و  ابزار  آن  در  که  است  روشی  می شود،  گفته  هم 
سپس  می دهند.  قرار  هم  از  فاصله   در  را  قطعه 
را ایجاد  جرقه  و  می یابد  جریان  آن ها  میان  گازی 

می کند،این جرقه عمل تراش را انجام میدهد.
دستگاه هایی     ● نوع  چه  تزریق  دستگاه های 

هستند؟!
ترین  مصرف  پر  و  ترین  راحت  از  یکی  عصارزاده: 
به  دادن  شکل  برای  رایج  روش های  ترین  مهم  و 
تزریق  دستگاه  از  استفاده  )بسپارها(  پلیمر ها 

پاستیک )Injection Machine(  است.
قسمت های مختلف ماشین تزریق شامل:

و  ● ذوب  عمل  واحد  در این  تزریق:  قسمت 
به این  می شود.  انجام  مواد  تزریق  و  اختاط 
قیف  داخل  پاستیک  مواد  ابتدا  که  ترتیب 
بتدریج  قیف  از   ، شده  ریخته 
 ، می یابد  راه  سیلندر  داخل  به 
رانده  جلو  به  مارپیچ   گردش  با 

می شود.
بوسیله  سیلندر  پوسته   
طول  در  که  برقی  گرمکن های 
قرار  سیلندر  خارجی  جدار 
به  شده  گرم  کامًا  اند  گرفته 
به  و  می آیند  در  سیال  صورت 
جلوی سیلندر می رسند،مارپیچ 
عمل  خود  دور  به  چرخش  با 
می دهد،   انجام  را  گیری  مواد 

همین  در  دارد.  جلو  به  رو  نیز  افقی  حرکت  یک 
حال  موادی که قبًا در سر سیلندر و پشت سوپاپ 
اثر فشار مارپیچ به داخل قالب   اند در  جمع شده 
توسط  که  معینی  مدت  از  بعد  می شوند.  تزریق 
کاربر دستگاه تعیین شده است با قطع فشار پشت 
مارپیچ و تجدید عمل مواد گیری، سیلندر تزریق 

به عقب برگشت می کند.
گیر  ● قالب  قسمت  گیری:  قالب  قسمت 

محفظه بزرگی است که قالب با اجزایش روی 
آن نصب می شوند.

است:  اصلی  قسمت  دو  دارای  گیر  قالب  واحد   
ماشین های  در  متحرک،  قسمت  و  ثابت  قسمت 
تزریق جهت ایجاد فشار پشت قالب از دو سیستم 
سیستم  و  مکانیکی  سیستم  می شود:  استفاده 
قسمت  مرکز  به  طرف  یک  از  قالب  هیدرولیکی. 
متحرک  قسمت  مرکز  به  دیگر  طرف  از  و  ثابت 
متصل می شود و چون قالب برای به بیرون پراندن 
در  می شود  باز  وسط  از  همیشه  شده  تولید  قطعه 
از  نیمی  می شود  باز  مذکور  صفحه  وقتی  نتیجه 
قطعه  کار  با این  می برد  عقب  به  خود  با  را  قالب 
متحرک  صفحه  سپس  می پرد.  بیرون  به  تولیدی 
بسته  قالب  و  گشته  باز  خود  جای  به  دوباره 

می شود،تا عمل تزریق مجدد انجام گیرد.
 پس از بسته شدن قالب و مستقیم گشتن بازو ها 
با ایجاد فشار ،مواد مذاب را در داخل قالب تزریق 

حفظ می کند.
صنعت تولید پاستیک با استفاده از دستگاه های 
تزریق پاستیک کاربرد و نقش مهمی در چرخه ی 
لوازم  در   صنعت  از این  دارند  اقتصادی  و  زندگی 
بهداشتی ، لوازم یدکی ماشین،لوازم طبی ،لوازم 
بر  روز  وهر  می شود  زیادی  استفاده   ... خانگی 

پیشرفت این صنعت افزوده می شود .

شما با چه نرم افزارهایی برای تولید قطعات     ●
کار می کنید!؟

عسگری:  Computer Aided Design مخفف 
است.  رایانه  کمک  به  طراحی  معنای  به   CAD
واژه CAD یعنی ابتدایی ترین مرحله برای ساخت 
است. این  رایانه  توسط  سازی  مدل  و  قطعه  یک 
طراحی  با  که  می گیرد  صورت  کاربر  توسط  کار 
انجام  خود  خاص  نرم افزاری  توسط  بعدی  سه 

می شود.
صورت  اجسام  بعدی  سه  اسکن  توسط  یاحتی 
آن  قسمت  باشد،هر  پیچیده  قطعه  می گیرد.اگر 
را جداگانه طراحی کرده ،سپس اسمبل)مونتاژ( 

می کنند.
معروف ترین این نرم افزارها شامل:

می باشد   ، ،مسترکم  آرتکم  سالیدورکس،کتیا، 
انواع  می توانید  افزارها  نرم  از این  استفاده  با  که 
به  برنامه  صورت  به  را  شده  طراحی  مدل های 

دستگاه های CNCبدهید.
تولید     ● و  کارآفرینی  مدت  طول این  در  آیا 

محصوالت خاص هم  داشته اید ؟!
تولید  زمانی  دوره ی  یک  در  ما  بله  عسگری: 
بود  شده  تحریم  در ایران  که  را  پزشکی  قطعات 
ساخت  همچنین  داشتیم،  کوتاهی  مدتی  برای 
متاسفانه  ،اما  کرده ایم  تجربه  را  رباط ها  یکسری 
چینی  اجناس  ورود  و  کافی  حمایت  عدم  علت  به 

مجبور به توقف پروژه شدیم.
داشته  صنعت  جامعه ی  به  خدمتی  بتوانیم  اینکه 
باشیم برای ما افتخار بزرگی است، ما با همکاری 
جناب نظامی، مدیر عامل کانون قالب سازان ایران 
ما  مستقرشدیم،  مشهد  فناوری  و  علم  پارک  در   ،
جوانان  مشکات  تا  می کنیم  تاش  گروه  در این 
سازماندهی  و  شناسایی  کاری  حرفه ی  در این  را 

قرار  آنان  اختیار  در  را  خود  تجربیات  و  نموده 
دهیم.

یدکـی  لـوازم  تولیـد  زمینـه ی  در  زاده:  عصـار 
داشـته ایم،که  تولیداتـی  پرایـد  قطعـات  و  خـودرو 
تقریبـا سـال ۷۸  با اینکـه کیفیـت محصـوالت ارائه 
بـاال  سـایپا  و  خـودرو  شـرکت های ایران  بـه  شـده 
صـورت  مـا  از  کافـی  حمایـت  متاسـفانه  امـا  بـود، 
شـرکت ها  با ایـن  همـکاری  بعـد  مدتـی  و  نگرفـت 

شـد. متوقـف 
ساخت قالب قلک های پاستیکی بادی به سبک 
امداد که در مدارس پخش  آرم کمیته ی  با  بادی  
توسط اینجانب  در ایران  بار  اولین  برای  می شد، 
ساخته شد که تولید آن را شخص دیگری برعهده 
شش  نوشابه های  جعبه  قالب  همچنین  گرفت. 
خاطرتان  حتما  که  کردم،  طراحی  را  حفره ای 
راحت  حمل  برای  کوچک  جعبه های  هست این 
و  سوپرمحل  به  خانوارها  نوشابه  شیشه های  تر 
می شد  استفاده  پر  به  خالی  شیشه های  تعویض 
که تولید این مورد را هم شخص دیگری انجام داد.

یکی  طب ایران  شرکت  برای  سرم  ست  قالبهای 
و  شد  ساخته  من  توسط  که  بود  مواردی  از  دیگر 
تا مدتها در محل شرکت طب ایران تولید و مونتاژ 

می شد. 
استفاده     ● دولتی  تسهیالت  از  حال  به  تا  آیا 

کرده اید؟!
بر  که  مشکاتی  و  چالش ها  با  خیر  عسگری: 
کمتر  دارد  وجود  بانکی  تسهیات  گرفتن  راه  سر 
ضامن  ،داشتن  رفت  وام ها  سراغ این  به  می شود 
گیرنده  وام  از  که  باالیی  بانکی  سودهای  و  معتبر 
دریافت می شود با دیرکردهایی که می تواند واقعا 
و  رفت  جلو  می توان  چطور  باشد،  سوز  مان  خانه 

وام گرفت!!

در حال حاضر با جمعی از دانشجویان؛ مجموعه ی »
متنوعی ازکارهای قالب سازی را راه اندازی کردیم 

که در زمینه ی ساخت قطعات پزشکی، اسباب 
بازی های خاص، هایتک و قطعات خودرو را قالب 

«سازی وتولید می کنیم

بنگاه های اقتصادی خردبنگاه های اقتصادی خرد
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کسب و کار می گویند  که  بانکی  سود 
کارمزد ۳تا۴ درصدی است که 
حقوق پرسنل بانک از آن تامین 
 ۳۰ را  سود  نه اینکه  شود!! 
اند  داده  افزایش  درصد  تا۴۰ 
شرکت های  نابودی  باعث  که 
و  ارتقاء  شود، این  تولیدی 
ضرر  به  بلکه  نیست  پیشرفت 
و  کننده  تولید  شخص  وزیان 

شرکت های وام گیرنده است.
مدت  متأسفانه این  زاده:  عصار 
تامین  برای  متعددی  مشکات 
مالی شرکت پیش آمد که ما همه 
با  و  شخصی  داشته های  از  را 

مشکات فراوان تأمین کردیم.
مختلفی  دستگاه های 

با  و  کنم  خریداری  نتوانستم  که  می خواستم 
کردم،  نرم  وپنجه  دست  مالی  زیاد  مشکات 
برای  مسئوالن  جانب  از  حمایتی  متاسفانه 
با  بانکها   ، نمی گیرد  صورت  تولیدی  واحد های 
مشکات  و  درصدی   ۴۰ تا   ۳۰ کان  سودهای 
اداری اجازه ی گرفتن وام را به ما نمی دهند، وما 
مجبوریم که به تنهایی از پس مشکاتمان برآییم. 

افراد چگونه میتوانند به     ●
موفقیت های اینچنین دست یابند،شما برای 

خانواده ها و جوانان چه توصیه ای دارید؟!
نمی آید  دست  به  آسانی  به  موفقیت   : عسگری 
تاش های  نتیجه ی  است  موفقیت  حاصل  ،آنچه 
،هیچ  است  راه  مشکات  و  ،سختی ها  افزون  روز 
برایش  ،باید  نمی آید  بدست  زحمت  بدون  چیز 
وقت گذاشت تاش کرد و در آخر به نتیجه رسید.

مـن شـش  سـاله بـودم کـه مـادرم را براثـر بیمـاری 
سـرطان از دسـت دادم،پـدرم مشـکات زیـادی را 
متحمـل شـد،او از مـن وخواهـرم به خوبـی حمایت 
و مراقبـت کـرد کـه راه درسـت را انتخـاب کنیم، به 
یاد می آورم همیشـه قبل ازسـاعت نه شـب در خانه 
برایـم رکـن اصلـی  بـودم، در همـه حـال خانـواده 
بـوده اسـت، در حـال حاضـر بـا تمـام موفقیت هایی 
کـه در زمینـه ی کاری و تحصیـات داشـته ام  در 
المللـی  بیـن  مربـی  دو  گریـد  ورزشـی  رشـته ی 
بـه دنبـال موفقیـت هسـتید  هسـتم، معتقـدم اگـر 
وکاربـردی  عملـی  کار  انجـام  بـا  را  یادگیـری  اول 
داشـتن  بـدون  تحصیـات  زیـرا  کنیـد،  همـراه 
مهـارت دردی را دوا نمی کنـد، بلکـه خوانـدن در 
وموثـر  عالـی  بسـیار  می توانـد  عملـی  تـاش  کنـار 
باشـد، بایـد بـه فرزندانمـان بیاموزیم در هـر حرفه، 
شـغل وسـمتی که هسـتند، اول انسان باشـند و در 

خدمـت کـردن بـه هـم نـوع خـود بکوشـند.
در این دنیا هر آنچه بکاریم همان را درو می کنیم، 
اگر کاری را در راه خدا انجام دهیم ، خدا دری را 
می کند  باز  برایمان  نمی دانیم  که  دیگر  جایی  در 

و این واقعیت ماجراست.
راه  به  برای رسیدن  از جوانان  حمایت خانواده ها 
در  انسان  خواست  و  اراده  اما  است،  مهم  درست 
اولویت قرار دارد،به نظر من حرکتی که گره از کار 
خلق بگشاید موفقیت کامل است،چرا که رضایت 
و  اخاقی  معیارهای  است،ما  نهفته  آن  در  قلبی 
انسانی را باید فرهنگ سازی کنیم تا به اوج کمال 

انسانی و موفقیت دست یابیم.
عصارزاده: در راه موفقیت مشکات وسختی های 
از  و  بود  محکم  باید  اما   ، دارد  وجود  زیادی 
و  داشت  پشتکار  نهراسید،باید  راه  سختی های 
راحت طلب نبود،کسی به موفقیت دست می یابد 
تحلیل  و  بررسی   ، ریزی  برنامه  به  شب ها  که 
کند،  اجرا  نحو  بهترین  به  را  آن  صبح  بپردازدو 
را  خود  فیزیکی  فعالیت های  و  باشد  شناس  وقت 
شغل  وتراشکاری  سازی  قالب  حرفه ی   ، ببرد  باال 
پر زحمتی است،کسی که وارد این حیطه می شود 
با  متناسب  و  سنجیده  باید  را  کاری  جوانب  تمام 
روحیه و توان خویش حرفه ای را انتخاب کند تا در 
آن به موفقیت برسد، وقتی که ما در هر زمینه ای 
که  یابیم،کاری  دست  کافی  تسلط  و  مهارت  به 
و  شده  اجرا  احسنت  نحو  به  می شود  محول  ما  به 
رضایت افراد به عنوان مشتری یا ارباب رجوع در 
هر شغل می تواند باعث موفقیت بیشتر شما شود، 
برای  را  خود  تاش  تمام  بتوانید  که  شرطی  به 

رسیدن به این جایگاه به کار ببرید.
جوانان امروز متاسفانه به دنبال کار آسان و درآمد 
زیاد هستند، اما باید این واقعیت را بدانیم که هیچ 
کاری بدون داشتن هدف و تاش بی وقفه، دقت و 

برنامه ریزی صحیح بدست نمی آید،
برای  که  بوده  من این  موفقیت  علت های  از  یکی 
افراد  معتقدم  من  ام،  بوده  قائل  ارزش  اشخاص 
مسیر  در  و  شوند  هدایت  و  تربیت  اگرصحیح 
درست قرار بگیرند، می توانند متخصصین خوبی 
نقش  متخصص  افراد  تربیت  در  مدیران  شوند، 

اما  ساده  کارگر  یک  تبدیل  که  چرا  دارند،  بزرگی 
آموزش  نیازمند  تنها  متخصص  یک  به  پرتاش 

است که زمان زیادی هم نمی برد.
 مهمترین مشکالت وموانعی که بر سر راه     ●

تولید در حرفه ی شما  قرار دارد چیست !؟
در ایران  صنعتی  تولیدی  واحد  یک   : عسگری 
مشکات  مسئوالن  سوی  از  حمایت  بدون 
اقتصادی زیادی را در پیش دارد، خرید مواد اولیه 
با اینکه تولیدات داخلی است ، اما با قیمت باالیی 
مواد  خرید  در  قیمتی  نوسانات  می شود،  عرضه 
می کند، این  زیادی  چالش های  دچار  مارا  اولیه 
که یک قیمت برای محصول مورد نظر به مشتری 
ارائه می شود، اما با باال رفتن ناگهانی قیمت مواد 
اولیه نرخ محصول تمام شده بیشتر از قیمت گفته 
تولید  از  راه  ادامه ی  توان  است،  مشتری  به  شده 

کننده گرفته می شود.
کار  روند  در  کاری  و  مالی  انضباط  که  می بینیم   
تولید وجود ندارد، بنابراین یک واحد تولیدی باید 

تاش کند تا به تنهایی خود را سراپا نگه دارد.
چه سالی ازدواج کردید و چند فرزند دارید؟!    ●

عسگری : در سال ۱۳۷۶ ازدواج کردم ،حاصل 
در  بزرگترم  دختر  است،  دختر  دو  ازدواجمان 
دختر  و  نموده  تحصیل  بیوتکنولوژی  رشته ی 
است،  تحصیل  مشغول  ششم  کاس  در  کوچکم 
هستم،  راضی  بسیار  خود  مشترک  زندگی  از 
ضمن تشکر و قدردانی از همسرم باید بگویم که او 
همواره همراه همیشگی من در رفع مشکات در 

کار و زندگی بوده است. 
حاصل  کردم،  ازدواج   ۱۳۶۳ سال  عصارزاده: 
،پسرم  می باشد  پسر  ویک  دختر  دو  ما   ازدواج 
بعد از گرفتن مدرک فوق دیپلم  کار قالب سازی 
حال  در  که  کرد  دنبال  ما  کنار  در  را  وتراشکاری 
با دستگاه های سی  حاضر  مهارت الزم برای کار 
ان سی را دارد، همسرم با تمام فراز ونشیب های 
من  دهنده  یاری  همیشه  و  کرد  صبر  من  کاری 
از  که  دارد  جا  است،  بوده  مشترکمان  زندگی  در 
فرصت استفاده نموده و از زحمات و فداکاریهای 

او تشکر و قدردانی نمایم.
 سخن آخر آنچه مد نظر دارید برای     ●

خوانندگان ما بگویید!!
صنعت قالب سازی وتراشکاری با تمام پیشینه ی 
مسئوالن  جانب  از  حمایت  نیازمند  خود  کاری 
تنوع  به  توجه  با  سالها  از  بعد  که  صنعتی  است، 
نشان  را  خود  نتوانسته  هنوز  کاری  وگستردگی 
جمهوری  ریاست  جدید  دوره  در  امیدواریم  دهد، 
و  صنعت  دلسوز  که  شود  انتخاب  الیق  شخصی 
با همت و تاش خود  بتوانیم  تا  تولید ملی باشد، 
خاء  آینده  سال  چهار  ظرف  مسئوالن  حمایت   و 
کنیم،  جبران  را  گذشته  سال   ۴۰ کمبودها ی  و 
ملی   تولیدات  افتخار  با  و  بیشتر  توان  با  همچنین 

را  در عرصه های بزرگ جهانی عرضه نماییم.

با چالش ها و مشکالتی که بر سر راه »
گرفتن تسهیالت بانکی وجود دارد کمتر 

می شود به سراغ این وام ها رفت ،داشتن 
ضامن معتبر و سودهای بانکی باالیی 

که از وام گیرنده دریافت می شود با 
دیرکردهایی که می تواند واقعا خانه مان 

سوز باشد، چطور می توان جلو رفت و 
«وام گرفت!!

گرداورنده: خسرو برزشی

که  هستند  باور  بر این  همواره  کارشناسان 
اگر  چراکه  است،  تولید  بخش  اقتصاد،  اساس 
اقتصاد  باشد  قدرتمند  و  پویا  کشور  یک  تولید 
می رسد.  شکوفایی  به  و  یافته  ثبات  نیز  کشور  آن 
ثروتمند  جوامع  راهبردی  و  استراتژیک  دستاورد 
قدرت  و  ثروت  برای ایجاد  گذشته  دهه  چند  در 
چه  قدرتمند،  تولیدی  بخش  یک  داشتن  ملی، 
بطور  و  بوده  کیفی  لحاظ  از  چه  و  کمی  لحاظ  از 
بوده  تولید  فعالیت،  و  ثروت  کسب  کلید  خاصه 
یافتن  سامان  و  گیری  شکل  صورت  در  است. 
و  ملی  اقتصاد  در  مثبتی  تحوالت  داخلی  تولید 
حل  در  همچنین  و  مردم  معیشت  در  نتیجه  در 
روزمره  زندگی  اقتصادی  مشکات  و  مسائل 
افزایش  به  داخل  تولید  افزایش  داد.  خواهد  رخ 
خود  نوبه  به  نیز  آن  و  کرد  خواهد  کمک  صادرات 
تولید  افزایش  به  کشور  درآمدهای  افزایش  ضمن 

و  گذاری  سرمایه  تولید  رونق  شد.  خواهد  منجر 
را  خارجی  و  داخلی  سرمایه های  جذب  مشکل 
را  سرگردان  سرمایه های  و  کرد  خواهد  برطرف 
قابل مدیریت می کند. چندین سال است که مقام 
و  اقتصاد  سال ها،  گذاری  نام  در  رهبری  معظم 
تولید را محور این نام گذاری ها قرار داده اند و بر 
تاکید  کشور  اقتصاد  بنیادی  تحول  و  تولید  رونق 
کلیدواژه  هم  باز   ۱۴۰۰ سال  اکنون  می کنند. 
عنوان  با  و  دارد  خود  پیشانی  بر  را  »تولید« 
شده  مزّین  زدایی ها«  مانع  پشتیبانی ها،  »تولید، 
تولید،  با  مرتبط  مسائل  ِاصاح  شود  مشخص  تا 
و  نمی شود  خاصه  محدود  مدت  و  زمان  یک  در 
باید  داشت.  بلندمدت  نگاهی  زمینه،  در این  باید 
زدایی ها«  مانع  پشتیبانی ها،  »تولید،  شعار  گفت 
از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است، نخست 
آن که کلیدواژه »تولید« را نباید صرفا یک موضوع 
پیشرفت های  همه  باید  بلکه  دانست،  اقتصادی 
فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی را در 
تحقق عینی تولید به مثابه یک راهبرد تلقی کرد، 

به بیان دیگر باید توجه داشت که تولید به عنوان 
یک کلیدواژه در همه عرصه ها - و نه فقط عرصه 
»تولید،  عبارت  اما  .و  است  مطرح    - اقتصادی 
بیانگر این  کاما  زدایی ها«  مانع  پشتیبانی ها، 
در  زدایی«  »مانع  و  »پشتیبانی«  که  است  نکته 
عرصه  گوناگون  مشکات  می توانند  هم  کنار 
پشتیبانی  بسا  چه  یعنی  سازند،  مرتفع  را  تولید 
برخی  وجود  دلیل  به  تولید  عرصه  از  حمایت ها  و 
موانع تأثیر الزم را نداشته باشد، ضمن آن که رفع 
مدیریت  و  مستمر  پشتیبانی های  بدون  نیز  موانع 
تولید، کارا نخواهد بود، اگرچه خود رفع  از  شده 
در  است.  حمایت  و  پشتیبانی  از  نوعی  موانع، 
نقش  نیازمند  شعار  عینی این  تحقق  حال  عین 
آفرینی آحاد مسؤوالن و مردم است تا نه فقط یک 
پشتیبانی و مانع زدایی محدود، بلکه مجموعه ای 
مبارزه  مانند  زدایی ها«  »مانع  و  »پشتیبانی ها«  از 
با فساد بویژه قاچاق کاال، واردات بی رویه  جدی 
و واسطه گری ، اصاح نظام بانکی و ُگمرکی، رفع 
مقررات زائد و برورکراسی های اداری و همچنین 

برنامه های تحقق شعار سال مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

سال 1400: سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
بخش اول: تولید؛ پشتیبانی ها

بنگاه های اقتصادی خرد
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تاش عینی برای افزایش قدرت خرید مردم بتواند 
مؤثر واقع شود و پیشرفتی همه جانبه را در عرصه 
زنده ای،  موجود  هر  باشد.  داشته  دنبال  به  تولید 
زنده بودنش مشروط به تحرک و پویایی آن است 
و جامعه هم به عنوان مجموعه ای که از موجودات 
پویایی  و  تحرک  به  نیاز  است  شده  تشکیل  زنده 
آن  بالندگی  به  جامعه  یک  تحرک  و  پویایی  دارد. 
بستگی دارد و بالندگی آن کلیدواژه تولید است. 
و  باشد  کننده  مصرف  فقط  جامعه  یک  وقتی 
کاالهای مورد نیاز آن از بیرون مرزها تامین شود 
چنین جامعه ای از رشد و بالندگی باز می ماند و به 
یک جامعه مصرف کننده تبدیل می شود. در یک 
که  ندارد،  وجود  خاقیت  کننده،  مصرف  جامعه 
در این صورت منافع یک کشور دچار تهدید دائمی 
کشورهایی  جهان  در  موفق  کشورهای  می شود. 
هستند که در حوزه تولید موفق بوده اند و ارزش 
ارزش  پولشان  و  بوده  باال  آنان  ملی  ناخالص 
خمینی)ره(  امام  اقتصادی  دکترین  در  دارد. 
زیادی  اهمیت  از  داخلی  تولید  و  اقتصاد  به  توجه 
ابتدا معتقد بودند  از همان  و ایشان  برخوردار بود 
باشید،  نداشته  اقتصادی  استقال  شما  اگر  که 
استقال سیاسی و فرهنگی هم نخواهید داشت. 
کاما  نیز  رهبری  معظم  مقام  اقتصادی  دکترین 
داشتند  زیادی  تاکیدات  و ایشان  است  مشخص 
نباشد. این  نفت  به  وابسته  کشور  اقتصاد  که 
جامعه  رهبری  و  زعامت  که  می دهد  نشان  موارد 
رونق  از  داخلی  تولید  کشور  در  که  می خواهد 
تردید  بدون  باشد.  برخوردار  خاصی  پویایی  و 
اقتصادی که متکی بر ظرفیت ها و توانمندی های 
داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن 
معیشتی  مشکات  رفع  و  رفاه  آوردن  ارمغان  به 
آفرینی های  خسارت  از  جلوگیری  باعث  مردم، 
ملی  اقتصاد  پیکره ی  بر  شان  ضربات  و  دشمنان 
در  موجود  واقعیت های  دیگر،  ازسوی  می شود. 
و  جدی  حمایت  زمینه های  در  کشورمان  اقتصاد 
ویژه از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می دهد 
نرسیده  آل  به ایده  هنوز  جهت  از این  کشور  که 
سال،  شعار  متعدد  نامگذاری های  از  که  است 
از  برد.  پی  مهم  به این  می توان  موضوع،  حول این 
طرفی همگان به این موضوع پی بردند که همواره 
تولید و واحدهای تولیدی  در کشور با چالش ها و 
موانع  بطوریکه  است؛  بوده  روبه رو  بسیاری  موانع 
کلی  بطور  و  اداری  رویه های  و  قوانین  در  فراوان 
تولید  تا  شده  باعث  آن،  سخت  بروکراسی های 
بسیاری  و  کرده  روبه رو  زیادی  ریسک های  با  را 
یا  و  خسران  دچار  را  تولیدی  واحدهای  از این 
ورشکستگی نماید. بدین منظور در سال ۱۴۰۰، 
سال،  نامگذاری  اهداف  تحقق  مسیر  در  حرکت 
همچنین  و  کارشناسی  و  دقیق  تحلیل  با  بایستی 
عبرت از کاستی های پیش آمده در راستای عمل 
پویایی  و  سرعت  تولید،  جهش  سال  اهداف  به 

و  جامعه  آحاد  همه  برای  را  بیشتری  جدیت  و 
در این  حرکت  برای  بگیرد.  خود  به  مسئولین 
شوند.  شناسایی  موانع  ابتدا این  باید  مسیر،   
و  موانع  شناخت این  و  موجود  وضع  تبیین  لذا 
به  کسب وکار،  محیط  منظر  از  در ایران  تولید 
و  میدانی  قابلیت  با  راهکارهایی  ارائه  همراه 
اجرایی، مقدمات ایجاد انگیزه و اشتیاق به منظور 
بایستی  که  است  داخلی  تولید  در  سرمایه گذاری 
و  حمایت  و  موانع  رفع  بر  تاکید  با  جدید  سال  در 
پشتیبانی از تولیدات داخلی، به همراه عزم جدی 
همه مرتبطین امر روی این مهم، در مسیر درست و 

صحیح گام برداشت.                
به  کوتاه  گذری  باید  ابتدا  منظور  همین  به 
توسط  سالها  آن  گذاری های  نام  و  قبل  سال های 
کشورمان  در  تولید  کلی  وضعیت  و  رهبری،کرده 
 ۱۳۹۹ و   ۱۳۹۸ سال  شعار  نماییم.  بررسی  را 
که به ترتیب سال رونق تولید و سال جهش تولید 
و  موانع  چه  که  دید  و  کرده  بررسی  باید  را  بود 
است  شده  انجام  مسیر  در این  کارشکنی هایی 
قبولی  قابل  و  مثبتی  اقدامات  چه  همچنین  و 
است.  گرفته  شکل  امر  تحقق این  راستای  در 
بودند  کرده  جزم  را  عزمشان  ارگان ها  اکثر  قطعا 
اجرایی  را  تولید  جهش  و  رونق  شعار  تحقق  که 
موانع  یا  و  اندازی ها  سنگ  برخی  اما  کنند، 
گریبانگیر  بخشنامه ها،  و  دستورالعمل ها  قانونی، 
واحدهای تولیدی شد که در ادامه در بخش مانع 

زدایی ها به آن می پردازیم. 
به  نیز  کشور  در  تولید  کلی  وضعیت  شک  بدون 
حد مطلوب و ایده آل نرسیده، چرا که اگر این طور 
دانسته  شده  تمام  را  موضوع  رهبری این  بوده، 
می فرمودند.آمارها،  معین  را  دیگری  موضوع  و 
کارگاه های  و  کارخانه ها  تعداد  ارقام،  و  اعداد 
تاکیدی  نیز  ورشکسته  و  شده  تعطیل  تولیدی 
توجه  برای  دلیلی  می باشدکه این  موضوع  بر این 
عالی  مقام های  توسط  تولید  امر  به  تر  ویژه  بسیار 
با وجود  نظام و مسئولین مرتبط می باشد. گرچه 
کشور  اقتصاد  سخت  سال های  جهت  دالیل  تمام 
ناشی  مشکات  ظالمانه،  تحریم های  جمله  از 
مسئولین،  برخی  سوءمدیریت  کرونا،  ویروس  از 
که  امثالهم  و  دولت  مالی  منابع  شدید  کسری 
نباید  واالنصاف  الحق  نمی گنجند،  مقوله  در این 
تاش های دولت و سایر قوا و نهادها را با توجه به 
وسعشان، جهت حمایت از اقتصاد و تولید نادیده 
گرفت. حال می خواهیم مختصرا به کلیدواژه های 
رونق تولید و جهش تولید نیز نگاهی بیاندازیم تا 
یعنی  مان،  اصلی  بحث  به  ورود  برای  را  مقدمات 
و  پشتیبانی ها  تولید،  سال  ۱۴۰۰؛  سال  شعار 

مانع زدایی ها مهیا کنیم.

رونق تولید و جهش تولید:
جهش تولید در زمانی است که با چند اقدام اساسی 

چندین  را  تولید  ظرفیت  بتوان  اصلی  تغییر  چند  و 
اصاح  با  یعنی  تولید  جهش  داد.  افزایش  برابر 
برخی روش ها، کار فوق العاده و تغییر در نوع نگاه 
از  گیری  بهره  و  تولید  مقوله  به  مسئولین  و  مردم 
تاش  و  کار  فرهنگ  و ایجاد  هوشمندانه  مدیریت 
که در نهایت منجر به افزایش قابل توجه  و معنادار 
نیاز  لذا  شود  تولید  در  وری  بهره  و  بازدهی  میزان 
به یک برنامه کوتاه مدت و در سایه آن برنامه میان 
پیش  را  آن  دستگاه ها  که  است  مدت  بلند  و  مدت 
بینی کنند تا امکان نظارت و راستی آزمایی وجود 
اقدامات در راستای  و  برنامه ریزی ها  داشته باشد. 
جهش تولید باید منجر به بازگشت برخی از صنوف 
افزایش  تعطیل،  یا  راکد  تولیدی  واحد های  و 
آمدن  میدان  به  واحدها،  از  بعضی  تولید  ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان و برداشتن گام های جدی 
تولید،  سرچشمه  به عنوان  تحقیق  و  پژوهش  در 
تولید  مقوله  به  توجه  عین  در  تولید  جهش  شود. 
کاال های مصرفی، تمرکز بیشتر بر تولید و فعالیت 
در عرصه کاال های سرمایه ای و خارج کردن کشور 
از دایره وابستگی به واردات کاال ها و تکنولوژی از 
و  مهم  تفاوت های  دیگر  از  است.  دیگر  کشور های 
بنیادین جهش تولید و رونق تولید می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود.
بخواهیم  ● که  است  زمانی  برای  تولید  رونق 

تولید از رکود خارج شود اما جهش تولید در 
چند  و  اساسی  اقدام  چند  با  که  است  زمانی 
چندین  را  تولید  ظرفیت  بتوان  اصلی  تغییر 

برابر افزایش داد.
شناسایی  ● برای  حرکت  نوعی  تولید  رونق 

برای  الزم  بررسی های  و  قوت  و  ضعف  نقاط 
تولید  جهش  اما  است،  مسیر  بهتر  شناخت 
مبنای  بر  جدی تر  مشارکت  و  هم افزایی 
تاش های انجام گرفته برای رونق اقتصادی 

است.
سطح  ● در  فعالیت ها  بیشتر  تولید،  رونق  در 

جهش  در  اما  است،  عملیاتی  و  برنامه ای 
عملیاتی،  و  برنامه ای  سطح  بر  عاوه  تولید، 
باید سهم سیاستگذاری درست، برنامه ریزی 
راهبردی و آینده نگرانه برچرخه قبل افزوده 

شود.
ریزان  ● برنامه  بیشتر  شاید  تولید  رونق  در 

تولید  معطوف  را  خویش  نگاه  تولید  عرصه 
در  اما  کنند،  بازده  زود  و  مصرفی  کاال های 
تولید  مقوله  به  توجه  عین  در  تولید  جهش 
و  تولید  بر  بیشتر  تمرکز  مصرفی،  کاال های 
فعالیت در عرصه کاال های سرمایه ای و خارج 
واردات  به  وابستگی  دایره  از  کشور  کردن 

کاال ها و تکنولوژی از کشور های دیگر است.
و  تولید  رونق  مولفه  دو  تفاوت های  که  اکنون 
آیا  که  ببینیم  می خواهیم  یافتیم،  را  تولید  جهش 
مقام  که  چیزی  آن  و  آرمانی  حد  در  تولید  جهش 

معظم رهبری بیان نمودند در کشور اتفاق افتاد یا 
خیر؛ البته نمی شود اذعان نمود که جهش تولید 
گام های  اما  خورد،  رقم  مطلوبی  بسیار  حد  در 
اولیه در این حوزه برداشته شد. از طرف دیگر هم 
موانعی  دلسوز  مسئوالن  برای  هم  و  مردم  برای 
و  شد  مشخص  بهتر  است  تولید  روی  پیش  در  که 
داشته  وجود  باید  پشتیبانی هایی  دیگر  سوی  از 
در  را  بالندگی  و  شود  موفق  بتواند  تولید  تا  باشد 
به همین دالیل بود که رهبری  جامعه ایجاد کند. 
دادند  قرار  تولید  هم  باز  را  امسال  شعار  محوریت 
کردند.  تاکید  آن  از  پشتیبانی  و  زدایی  مانع  بر  و 
و  تولید  جهش  به  مختصر  و  کوتاه  گذری  که  حال 
اهمیت ویژه آن کردیم، می خواهیم گام های موثر 
در راستای تحقق مانع زدایی ها و پشتیبانی ها در 

تولید را شناسایی و تحلیل نماییم.

گام های تحقق شعار سال"تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها":

در شعار امسال کلمه تولید مقدم بر دیگر موارد قرار 
داده شود که بعبارتی می تواند کلیات اقتصاد کشور 
مختلفی  مولفه های  شامل  تولید  بربگیرد.  در  را 
به  تحقق  در  را  کلیدی  نقش  کدام  هر  که  می باشد 
گردش در آوردن اقتصاد و تولید و به تبع آن رونق 
کلیدواژه  دو  می کنند.  آن ایفا  از  حمایت  و  تولید 
سال،  شعار  در  تولید  با  ارتباط  در  تاثیرگذار  و  مهم 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می باشد که با شناخت 
مولفه ها و شاخص های هر کدام از این وارد، میتوان 
نقشه راهی را برای رسیدن به تحقق این شعار ترسیم 
نمود که می توان نقش و وظایف هریک از آحاد جامعه 

و مسئولین در این نقشه، مشخص شود. 
دو  به  را  مطالب  موضوع،  اهمیت این  به  باتوجه 
"تولید،  یعنی  اول  بخش  که  نموده  تقسیم  بخش 
بخش  و  ماهنامه  شماره  در این  را  پشتیبانی ها" 
شماره  در  را  زدایی ها"  مانع  تولید،  یعنی"  دوم 
بعدی ماهنامه مفصا بررسی و تحلیل نموده و در 
داد.  خواهیم  انجام  کلی  گیری  نتیجه  یک  پایان 

و  پشتیبانی ها  که  اول  بخش  موضوع  ابتدا  پس 
حمایت ها در امر تولید است را بررسی می کنیم. 

و  مسئولین  بایستی  پشتیبانی ها  بحث  در 
ارگان های ذیربط، بسترهای الزم را برای حمایت 
فراهم  تولیدکنندگان  و  تولید  از  جدی  و  عملی 
کرده، پشتیبانی های الزم را انجام دهند و در این 
راستا موانع را مرتفع سازند. در این خصوص الزم 
بخش  همراهی  به  دولتی  دستگاههای  که  است 
راسخ  عزم  با  و  داشته  را  الزم  انسجام  خصوصی 
تولیدی  واحدهای  مشکات  کردن  برطرف  برای 
و  شاخص ها  که  است  الزم  بنابراین  بردارند.  گام 
و  شناسایی  را  پشتیبانی ها  تحقق این  برنامه های 

بررسی نماییم که در ادامه به آن می پردازیم.

تولید؛ پشتیبانی ها:
در  تردید  بدون   ، کاری  هر  توسعه  و  پیشرفت  در 
که  است  پشتیبانی ها  و  حمایت ها  اول، این  وهله 
اقتصاد  بحث  در  موضوع  میزند. این  را  اول  حرف 
اهمیت  حائز  و  تر  پررنگ  بسیار  تولید  بویژه  و 
در  تولید  و  اقتصاد  موفقیت  رمز  می باشد.  تر 
عالی  مقامات  که  است  آن  پیشرفته،  کشورهای 
خود  امور  سرلوحه  را  تولید  امر  حکومت ها،  آن 
و  هدفمند  منطقی،  جدی،  بطور  و  داده  قرار 
سنگ  هرگونه  از  و  نموده  حمایت  آن  از  میدانی 
اندازی خودداری و با عامان و خاطیان، قاطعانه 
سالیان  طی  ما،  کشور  در  می نمایند.  برخورد 
مطلوب  زیاد  آن  از  حمایت  و  تولید  وضعیت  اخیر 
است  رسیده  آن  وقت  پس  است.  نبوده  آرمانی  و 
و  تولید  موضوع  در  دیدگاه ها  و  سیاست ها  در  که 
همه  و  شده  بنیادین ایجاد  تغییراتی  پویا،  اقتصاد 
بسیار  نکته  بدانند.  پیگیر  و  مسئول  را  خود  آحاد 
که  است  آن  شود  توجه  آن  به  باید  که  دیگر  مهم 
هدفمند  باید  تولید  از  پشتیبانی ها  و  حمایت ها 
حمایتها  طوریکه این  باشند،  شده  ریزی  برنامه  و 
منجر به رشد واحدهای تولیدی شود و در نهایت 
از  پشتیبانی ها  در  بایستد.  خود  پای  روی  بتواند 

از  هستند،  تاثیرگذار  مهمی  مولفه های  تولید، 
تشکیل  حمایتی،  و  تشویقی  سیاست های  جمله، 
با  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ویژه  ستادهای 
و  صنفی  سازی های  خوشه  عملیاتی،  قابلیت 
شناخت دقیق، پشتیبانی و توسعه تولید و بازار که 
همگی دست به دست هم داده و کلیدواژه "تولید؛ 
به  ادامه  در  می دهند.  تشکیل  را  پشتیبانی ها" 
شناخت و بررسی موارد مذکور خواهیم پرداخت. 

1-سیاست های تشویقی و حمایتی
و  تولید  از  حمایتی  و  تشویقی  سیاست های  در 
تولیدکنندگان، کشور ما نسبت به سایر کشورهای 
نشان  است. این  عقب  پیشرفته  و  یافته  توسعه 
دهنده آن است که بایستی در تدوین و اجرای این 
مهم، اصاحاتی صورت پذیرد تا تولیدکننده راغب 
گردد در بخش تولید ورود کرده و سرمایه گذاری 
کند و این اطمینان خاطر را کسب کند که در تمام 
از  که  است  موجود  سیاست هایی  تولید،  مراحل 
و  دولتی  دستگاه های  حمایت  کند.  حمایت  وی 
دادن  اطمینان  همچنین  و  مناسب  سازی  بستر 
از این امر است به طوری که  به واحدهای تولیدی 
از میان برداشتن موانع اداری، مالی و امثالهم در 
بخش تولید بیش از موارد دیگر به چشم می خورد. 
بنابراین الزم است مسئولین و مدیران، فارق از هر 
و  آموزشی  کارهای  درکنار  هستند،  مقامی  و  رده 
منظور  به  الزم  بسترهای  تولید،  برای  فرهنگی 
برطرف نمودن مشکات و موانع کسب و کارهای 
صنوف تولیدی را مهیا نموده و پشتیبانی و حمایت 
صددرصدی و اجرایی از این امر را نیز انجام بدهند 
تا تولیدکنندگان برای رونق تولید و به گردش در 
آوردن سریعتر چرخ اقتصاد، بدون هیچ مشکل و 
و   ... و  مالیاتی  و  مالی  اداری،  امورات  در  دغدغه 
در  خود  ارزشمند  زمان  گذراندن  بدون  همچنین 
بهتر  مسئله  سمت این  به  ادارات،  خم های  و  پیچ 
سیاست های  که  نماند  ناگفته  شوند.  داده  سوق 
اقتصادی  فعاالن  نظر  با  باید  حمایتی  و  تشویقی 

شناسایی واحدهای تولیدی

شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل تولید

شناسایی موانع تولید

 

سیاست های تشویقی و حمایتی

ستادهای ویژه حامی، تسهیل و رفع موانع تولید

خوشه سازی صنفی

شناخت دقیق،پشتیبانی و توسعه تولید و بازار

تولید

مانع زدایی ها

پشتیبانی ها

با  مشورت  و  کارها  و  کسب  و 
آنان در نظر گرفته شود. چرا که 
تجربه های قبلی نشان می دهد 
سیاست ها  از این  برخی  که 
را  گره ای  عما  و  بوده  ناکارآمد 
باز  تولیدکننده  و  تولید  کار  از 
نظر  کسب  پس  است.  نکرده 
تولیدی  و  اقتصادی  نخبگان  از 
حمایت های  تدوین  الزمه 
ادامه  در  می باشد.  تشویقی 
می توان به برخی از برنامه های 
و  تشویقی  سیاست های 
و  تولید  راستای  در  حمایتی 
نام  ذیل  شرح  به  پشتیبانی ها 

برد.
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 2- ستادهای ویژه حامی، تسهیل و رفع 
موانع تولید

در کشور ما کارگروه ها و ستادهای مختلفی جهت 
است.  شده  اندازی  راه  صنعت  و  تولید  از  حمایت 
اما با توجه به تجربیات سال های اخیر بهتر است 
از  حمایت  جهت  ستاد  چندین  تشکیل  بجای  که 
تولید که منجر به تعدد ارگان ها و موازی کاری و 
مسئولین  خود  و  تولیدی  واحدهای  سردرگمی 

مهم  ستادهای  روی  تمرکز  بیشتر  می شود،  نیز 
حمایت  و  شود  داده  قرار  بخش  تاثیرگذارتر این  و 
داده  سوق  ستادها  به این  نیز  ارگان ها  تمامی 
موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  مثال  بعنوان  شود. 
تشکیل  است  سالی  چند  استان،  هر  در  که  تولید 
شده، یکی از ستادهای مهم و تاثیر گذار در بخش 
اکثر  که  می باشد  موانع  رفع  و  تولید  از  حمایت 
که  دارند  حضور  آن  در  استان ها  باال  رده  مدیران 

جمله  از  می باشد.  مختلفی  کارگروه های  شامل 
گروه کاری تامین مالی، بانکی و تسهیات، گروه 
کاری امور زیربنایی و... و یکی از گروه کاری های 
حدود  تولید  از  حمایت  بخش  در  که  استان  مهم 
کاری  گروه  شده،  تشکیل  که  است  سال  یک 
امور  مختص  ویژه  بطور  که  می باشد  اصناف  امور 

واحدهای تولیدی و اصناف است.
از این  مدیران  تمامی  می شود  پیشنهاد  بنابراین   

ایجاد سهولت و اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی دریافت مجوز برای کسب وکارهای تولیدی

کوتاه کردن زمان اخذ مجوز شروع فعالیت واحدهای تولید بعنوان یکی از شاخصهای بهبود فضای کسب و کار

اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی و معافیتی در امور مالیاتی،بیمه ای، تسهیالت بانکی، شهرداری، گمرک و امثالهم

جلوگیری از واردات کاالها و مواد مشابه تولید داخل و همچنین جلوگیری از عرضه کاالهای غیراستاندارد و تقلبی

ایجاد ثبات در شاخص های اقتصادی و محیط کسب و کار

ثبات در قوانین و جلوگیری از اعمال سلیقه ای قانون بویژه در موارد مرتبط با امور تولیدی توسط ارگان های دخیل و وضع قوانین تسهیل 
گرانه و حمایتگرانه

تسهیل در دسترسی مواد اولیه ارزان و باکیفیت به واحدهای تولیدی

ایجاد فضای رقابتی و غیر رانتی توسط نهادهای مرتبط

تامین سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی جهت واحدهای تولیدی بویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط

برگزاری نمایشگاههای مجازی و غیرمجازی تولید داخل در طول سال و تسهیل مجوزهای برگزاری آن

ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب در چرخه تولید

 انعقاد توافقنامه های گمرکی و تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای منطقه

ضرورت جمع آوری اطالعات جامع و تشکیل بانک اطالعاتی قوی صنوف تولیدی توسط ارگان های دخیل

حمایت الزم و کافی از قوانین و دستورالعمل های مرتبط با حمایت از تولیدات داخلی استان ها

برندسازی محصوالت تولیدی و تبلیغ کاالها و خدمات با هدف افزایش رقابت پذیری کاالها و ترویج فرهنگ مصرف کاالهی داخلی و تشویق 
صادرکنندگان و نشان های برتر

کسب نظر از نخبگان و فعاالن اقتصادی در تدوین سیاست های تشویقی و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های دستگاه های اجرایی

اجرای کامل قوانین مهم حمایت از تولید مانند قانون رفع موانع تولید مخصوصا مواد مهمی چون ماده 8،ماده 21، ماده ۳1، و... و همچنین 
قانون بهبود فضای کسب و کار

تسهیل و تسریع فرایند ثبت سفارش  و کاهش حق ورودی از کاالها توسط گمرک و سایر نهادهای مرتبط بمنظور حمایت از تولیدات 
استان ها و بهبود فضای کسب و کار

پیشگیری و مبارزه جدی و هدفمند توسط دستگاه های دخیل بجهت جلوگیری از قاچاق کاال و ارز

حمایت موثر و جدی از ایجاد واحدهای تولیدی جدید بر اساس نیاز استانی و کشورهای همسایه و تامین نیازهای داخلی

تشویق به سرمایه گذاری از طریق حذف بروکراسی اداری

دادن اختیارات بیشتر در حوزه اقتصادی به استان ها و شکل گیری خوشه های اقتصادی بصورت استانی جهت اعمال سیاستهای حمایتی و 
اجرای قوانین و تصمیم گیری های مرتبط با تولید

ستاد پشتیبانی و حمایت الزم و اجرایی را داشته 
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به  توجه  با  و  باشند 
اخیر،  سالیان  طی  آن  از  حمایت  و  تولید  امر  در 
مدیران خاطی را که در امر کوتاهی در اجرای این 
مصوبات، قصور دارند به مراجع ذیربط ازجمله قوه 
صورت  نیز  قانونی  برخورد  و  کرده  معرفی  قضاییه 
نیز  بایستی اختیار عمل بیشتری  گیرد. همچنین 
استان  خود  در  ستادها  و  کارگروه ها  امثال این  به 
داده شوند تا روند رسیدگی به برخی پرونده ها، به 
پایتخت کشیده نشود که این خود منجر به طوالنی 
نتیجه  بی  حتی  یا  و  پرونده ها  به  رسیدگی  شدن 
عملیاتی  برنامه های  از  می شود.  مصوبات  ماندن 
و برخی ویژگی ها و شاخص های این گونه ستادها 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

بررسی برای حل و فصل مشکالت فراروی واحدهای صنفی و تولیدی

بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل

بررسی موارد مربوط به اشتغال صنوف و حفظ اشتغال در واحدهای موجود

برگزاری منظم، بررسی و تشکیل جلسات جهت حل اختالف با دستگاه های اجرایی

حمایت و کمک به توسعه صادرات محصوالت تولیدی 

بررسی درخواست های صنوف در حوزه های تامین مالی، مالیاتی،بیمه ای و.....

کمک به تسریع،تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تولیدی

صیانت از اشتغال و جلوگیری از بیکاری کارگران

شناسایی کسب وکارهایی که امکان ادغام عمودی و افقی آنها بواسطه ویژگی خط تولید آنها وجود داشته باشد

تعیین پتانسیل جغرافیایی و زیربنایی به منظور ایجاد خوشه صنفی

شناسایی نقشه توسعه ای خوشه صنفی به منظور شناسایی مشکالت و مسائل احتمالی 

شناسایی کسب وکار هایی که قابلیت تخصصی شدن را دارند تا به واسطه آن خوشه تخصص باالتری یافته و مزیت نسبی آن تقویت شود

تمرکز بر روی داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات یدکی

حذف واسطه ها و دالل ها در امر چرخه تولید

لینک کردن و ارتباط منسجم صنوف تولیدی با یکدیگر در زمینه صادرات و واردات و ارائه خدمات بهتر

 امکان تسهیل در دریافت مشوق ها و معافیت ها

۳-خوشه  سازی صنفی
صنوف  از  تجمعی  می توان  را  صنفی  خوشه های 
آن  به  مربوط  خدمات  و  مرتبط  کارهای  و  کسب  و 
منطقه  یک  در  معین  و  مشخص  فعالیت  یک  در 
می  تواند  که  کرد  تعریف  شده  متمرکز  جغرافیایی 
با کارآفرینی، اشتغال و مزایای قابل توجه دیگری 
همراه باشد و همچنین افزایش فرصت های شغلی 
مجدد  توزیع  به  کار  با این  و  باشد  داشته  پی  در  را 
درآمد در آن محل و شهر و منطقه و درنتیجه افزایش 
عدالت اجتماعی منجر شود. این خوشه ها اغلب از 
تشکیل  متوسط  و  کوچک  خرد،  کارهای  و  کسب 
شده است که تشکیل و ایجاد آن می تواند منجر به 
رشد اقتصاد محلی و تشویق سرمایه گذاری بویژه 
در امر تولید و ارتقای مصرف تولید داخلی شود. با 
گرد هم آمدن گروهی از کسب وکارها در مجاورت 
تشکیل  و  مشخص  محدوده  یک  در  و  یکدیگر 
فرصتهای  و  همکاری ها  از  نوعی  صنفی  خوشه 
مشترک مانند تسهیل در خرید مواد اولیه، آموزش 
تغییرات  یا  و  خرید  برندسازی،  بازاریابی،  صنوف، 
که  تولید  فرایند های  و  بازار  در  خاص  و  مشخص 
پی  در  آنها  مجموع  برای  را  گسترده ای  مزایای 

خواهد داشت و از چالش ها و فرصت های مشترک 
برخوردار خواهند بود. در واقع کنار هم قرارگیری 
به  صنفی  خوشه  دهنده  تشکیل  وکارهای  کسب 
لحاظ جغرافیایی و منطقه ای از یک سو و ارتباطات 
از  فعالیتی  لحاظ  به  آنها  میان  افقی  و  عمودی 
اجتماعی  ارتباطات  تا  می گردد  باعث  دیگر  سوی 
و اقتصادی وسیعی در منطقه تحت پوشش خوشه 
صنفی در جریان باشد که این امر خود به گسترش 
گیری  شکل  و  طرف  یک  از  اشتغال  و  کار  فرهنگ 
دیگر  طرف  از  گروهی  و  جمعی  یادگیری  ارتقا  و 
کمک می کند. از طرفی کاهش فاصله بین اجزای 
تولید باعث می شود زنجیره تولید در بهترین حالت 

و با کمترین هزینه شکل بگیرد.
از  یکی  نیز  صنعتی  و  صنفی  شهرک های  تشکیل   
طریق  از  می باشد.  صنفی  سازی  خوشه  مصادیق 
بهبود  راستای  در  می توان  صنفی  شهرک های 
گام  شهری  یکپارچه  مدیریت  و  زندگی  کیفیت 
برداشت. درواقع شهرک های صنفی می تواند یکی 
حمایت  منظور  به  اقتصادی  مهم  راهبردهای  از 
واحدهای  که  باشد  استان ها  و  شهرها  در  تولید  از 
معافیت های  و  حمایت ها  از  آن ها  در  مستقر 

قانونی خوبی بهره مند هستند. همچنین استقرار 
عاوه  شهرک ها  گونه  در این  تولیدی  واحدهای 
بر ایجاد زیرساخت های مناسب نظیر آب، فاضاب، 
اجرایی  هزینه های  با  و...  آسفالت  انرژی،  تامین 
پایین تر، امکان حضور صنوف مرتبط و همگون در 
کنار هم را نیز میسر می کند که این خود نیز مزایای 

گسترده ای دارد.
هزینه های  و  واسطه ها  حذف  دیگر  مهم  نکته   
رقابت  قدرت  درنتیجه  که  می باشد  مبادله ای 
واحدهای  تولید  و  داده  افزایش  را  آن ها  پذیری 
را  بعبارتی این  را توسعه می دهد.  تولیدی  و  صنفی 
نیز می توان بیان نمود که شهرک های صنفی بستر 
سیستم  در  صنفی  خوشه های  برای ایجاد  مناسب 
بنابراین  می کند.  تولید ایجاد  و  کشور  اقتصادی 
از  موانع  رفع  و  شده  مدیریت  و  جدی  پشتیبانی  با 
خوشه  همچون  پیشرفته ای  و  مترقی  طرح های 
توسط  صنفی  شهرک های  تشکیل  و  صنفی  سازی 
بطور  را  تولید  می توان  دخیل،  و  مرتبط  نهادهای 
عملیاتی حمایت کرده و به آن رونق داد. از برنامه ها، 
و  سازی  خوشه  اجرای  شاخص های  و  مصادیق 
نمود. اشاره  ذیل  موارد  به  می توان  سازی  شهرک 
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4- شناخت دقیق، پشتیبانی و توسعه تولید 
و بازار 

از موضوعات  بازار یکی  و توسعه  موضوع شناخت 
که  بطوریکه  میباشد،  تولید  امر  در  مهم  و  کلیدی 
انجام  میتوان  ارتباط  در این  را  مفصلی  بحث های 
و  مقوله  پیچیدگی این  دلیل  به  بنابراین  داد، 
عنوان  موضوع  به  خاصه  بطور  آن،  گستردگی 

شده می پردازیم.
بدون شک پیشرفت تولید و رونق آن بدون شناخت 
دقیق و اصولی از بازار امکان پذیر نمی باشد. پس 
بایستی  مقدماتی،  سازی های  بستر  و  شناخت  از 
و  بازار  وارد فاز عملیاتی شد و جهت تولید بیشتر، 
به نحو احسن پشتیبانی نمود و همچنین  را  تولید 
از  یکی  تولید  آن  تبع  به  و  بازار  توسعه  داد.  توسعه 
که  است  وکارهایی  کسب  رشد  استراتژی های 
خدمات  و  محصوالت  برای  را  جدیدی  بازارهای 
فعلی شناسایی کرده و توسعه می دهد. استراتژی 
توسعه بازار، مشتریان بالقوه  جدید را در بازارهای 
جدید و غیرمشتریان را در بازار هدف کنونی، هدف 
بازار  توسعه  استراتژی  واقع  در  می دهد.  قرار  خود 

شامل گسترش بازار بالقوه در میان کاربران جدید 
می شود این کاربران جدید می توانند در بخش های 
جدید  اجتماعی  گروه های  در  جدید،  جغرافیایی 
و در بخش های صنفی جدید در نظر گرفته شوند. 
جهت شناخت بازار بایستی بازارهای هدف داخلی 
ظرفیت  و  کرده  ارزیابی  دقیق  بطور  را  خارجی  و 
را  استان  و  منطقه  آن  و  تولیدی  واحدهای  سنجی 
نیز سنجید. از آن جهت که اکنون مشاهده می کنیم 
ظرفیت  گرفتن  نظر  در  بدون  مناطق  برخی  در  که 
می شود  انبوه  تولید  محصولی  محل،  آن  سنجی 
ضرر  دچار  تولیدکننده  تقاضا،  نبودن  دلیل  به  و 
تقاضای  منطقه ای  بالعکس،  یا  و  می گردد  زیان  و 
توسط  آن  عرضه  ولی  دارد،  را  محصولی  گسترده 
آن  تولیدی  واحدهای  یا  و  بوده  کم  تولیدکننده 
نیستند.  نیاز  جوابگوی  و  می باشند  اندک  منطقه 
موضوع  تقاضا  و  عرضه  کردن  متعادل  بنابراین 
محسوب  بازار  توسعه  و  شناخت  در  اهمیتی  حائز 
تولیدی،  واحدهای  و  بازار  توسعه  جهت  می شود. 
نمود.  استفاده  مختلفی  ابزارهای  از  می توان 
ابزارهایی همچون تسهیل گران و شتاب دهندگان 

توسعه  و  بعبارتی ایجاد  یا  صادراتی  و  توسعه ای 
مراکز خدمات مشاوره تخصصی مرتبط با مشکات 
صنوف تولیدی جهت کمک به توسعه آن ها. این دو 
می توانند با توسعه نوآوری در بازار، فرهنگ سازی و 
اعتماد سازی برای انجام تحقیق و توسعه شبکه ای 
و انجام امور مشاوره ای در زمینه های مختلف موانع 
تولید، تعیین حوزه های بهره برداری از تکنولوژی ها 
و  تولیدی  واحدهای  رقابتی  توان  ارتقاء  برای 
شناسایی و معرفی بازارهای صادراتی هدف منطقه 

و جهان به توسعه بازار کمک شایانی بنمایند. 
البته ناگفته نماند که چون بیشتر ماهیت این نهادها 
و تشکلها خصوصی بوده و غالبا نوپا و از نظر تعداد 
محدود می باشند، بایستی دولت و ارگان های دخیل 
و مرتبط پشتیبانی جدی، عملیاتی و مدیریت شده 
شرکت های  هم  تا  داده  انجام  نهادها  از اینگونه  را 
هم  و  شده  قدرتمندتر  خدمات  امر  در  موجود 
شرکت های جدید، نیز تمایل به ورود به این عرصه را 
داشته باشند. از برنامه ها، مصداق ها و شاخص های 
آن  زیرمجموعه های  و  بازار  توسعه  و  پشتیبانی 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

شناسایی بازار در دسترس )داخلی ( و بازار هدف احتمالی )صادراتی(

ارزیابی وسعت و اندازه بازار و توجه ویژه به ظرفیت سنجی مناطق هدف

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

تعیین کانال های توزیع به منظور درک بهتر از پتانسیل های موجود در بازار

تقویت زنجیره تامین صنفی به وسیله برقراری ارتباط با مدیران شرکت های تامین کننده  کاال و خدمات مورد نیاز کسب وکارهای صنفی

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

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

تشکیل بانک اطالعاتی مشاوران توانمند و متخصص در استان و در سطح کشور

تدوین و برگزاری دوره آموزشی ارتقای مشاوران استان با بهره گیری از مدل واسطه ای و شبکه ای

ایجاد ارتباط بهتر با شرکای داخلی و خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه ای

ساماندهی نمایشگاه های تجاری و بین المللی جهت به نمایش گذاشتن محصوالت و فناوری ها

ایجاد بازارهای باز جهت رسیدن به تجاری سازی موفق و نفوذ نوآوری های تکنولوژی

 ضرورت جمع آوری)تدوین و انتشار( اطالعات جامع و تشکیل بانک اطالعات قوی صنوف تولیدی

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

 پایان بخش اول: تولید؛ پشتیبانی ها               ادامه دارد...
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کسب و کار

رمضان مهمان صنوف تعطیل

رستوران ها در سراشیبی تعطیلی
چلوکباب،  رستوران داران،  صنف  اتحادیه  رئیس 
وضعیت  خصوص  در  مشهد  حلیم پزان  و  آشپزخانه 
دلیل  به  گفت:  خود  زیرمجموعه  صنفی  واحدهای 
محدودیت های کرونایی، چند روز پیش از شروع ماه 
مبارک رمضان رستوران ها تعطیل و تنها به صورت 
بیرون بر، غذا در اختیار مشتریان خود می گذاشتند. 
از طرفی در سال های گذشته، تعدادی از واحدهای 
صنفی با رعایت کامل شئونات ماه مبارک؛ غذا در 
اختیار مسافران و بیماران می گذاشتند اما حدودا ۶ 

سالی است که این روال نیز منتفی شده است. 
 ۵ از  ما  صنف  کاری  ساعت  افزود:  امیریان  حسن 
بعداز ظهر است و اگر قبل از آن باز باشند و یا توزیع 

غذا داشته باشند، به مدت ۱۵ روز پلمپ می شوند.
وی در رابطه با قیمت حلیم و شله ابراز کرد: حدود 

تا  کردیم  تاش  اصناف  اتاق  همراهی  با  سال  یک 
اکنون  و  کنیم  تعیین  را  شله  و  حلیم  قیمت  بتوانیم 
قیمت هر کیلو حلیم ۲۸ هزار تومان و هر کیلو شله 
باید  نرخ ها  تعیین این  البته  است.  تومان  هزار   ۳۲
توسط واحدهای صنفی بسته به تغییر قیمت مواد 
اولیه مورد استفاده خود باشد و اتاق اصناف و اتحادیه 
بر نرخ آن ها نظارت داشته باشند، نه اینکه نرخ توسط 
تعیین  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  انجمن 
بند  جزو  را  رستوران داران  صنف  متاسفانه  شود. 
ب قرار داده و نرخ را خود انجمن حمایت از حقوق 
برای  معموال  و  می کند  تعیین  مصرف کنندگان 
جدید  نرخ  تا  می برد  زمان  ماه  سه  الی  دو  تغییر  هر 
اعام شود. این موضوع در نهایت سبب ضرر و زیان 
واحدهای صنفی و بعضا حتی تعطیلی آن ها می شود 

و متاسفانه گاها هم موجب کم فروشی می شود.  

درصد   ۵۰ حدودا  در این ایام،  بیان اینکه  با  امیریان 
درصد   ۲۵ الی   ۲۰ و  متضرر  صنفی  واحدهای  از 
که  هم  مواردی  کرد:  ابراز  شده اند،  تعطیل  آن ها 
تعطیل نشده اند، ملک یا سرمایه ای داشته که صرف 
خرج کارگران و سرپا نگه داشتن واحد صنفی خود 
نکرده  زمینه  در این  کمکی  هیچ  دولت  و  کرده اند 

است.
یکی  هستیم،  مواجه  معظل  دو  با  ما  داد:  ادامه  وی 
بایای طبیعی مثل کروناست که خداوند ما را مورد 
آزمایش قرار می دهد. این مشکل بیش از یک سال 
تعطیلی  سبب  ماه  سه  حدودا  و  شده  آغاز  که  است 
واحدهای صنف ما شد. دوم عدم حمایت دولت که 
نیافت.  تحقق  اما  داد  وعده هایی  خصوص  در این 
به  کارگر  هر  ازای  در  و  نیرو  تعدیل  عدم  با  بود  قرار 
به  اما  شود  داده  وام  تومان  میلیون   ۱۶ تا  کارفرما 
گفته  وام های  دریافت  برای  سختی  شرایط  قدری 
ناچار  به  کارفرمایان  اکثر  که  گرفتند  نظر  در  شده، 
از دریافت وام صرف نظر کردند. همچنین قرار بود 
وجود  به  مشکات  علت  به  دارایی  و  مالیات  اداره  
آمده برای کسبه، میزان مالیات آن ها را کاهش دهد 
که این امر نیز محقق نشد. از طرفی، سازمان تامین 
اجتماعی نیز به جای کاهش حق بیمه، در پایان سال 
طی اطاعیه ای اعام کرد که در صورت عدم تسویه 

حساب باید جریمه دیرکرد نیز پرداخت شود. 
سخنانی  در  مشهد  رستوران داران  اتحادیه  رئیس 
افطار  مراسمات  کرونا،  شیوع  از  پیش  کرد:  تصریح 
می شد  برگزار  سالن  دارای  صنفی  واحدهای  در 
اما متاسفانه سال گذشته که به طور کامل تعطیل و 
امسال هم هیچ کدام از سالن ها به دستور ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اجازه پذیرایی ندارند و این کار را هم 
سامتی  به  نیستیم  حاضر  نیز  ما  چراکه  نمی کنند 

انسیه سروش

شرایط  در  ویژه  به  زیادی  تغییرات  می آید،  که  رمضان  مبارک  ماه 
اجتماعی ایجاد می کند، از تغییر ساعات کاری برخی از اصناف گرفته تا 
ارائه خدماتی خاص این ماه. برخی از اصناف رونق گرفته و البته تعداد 
محدودی هم دچار رکود می شوند. محبوبیت برخی از غذاها، پهن شدن 
سفره های افطار و گسترش مهمانی ها  بیشتر شدن نذورات و کمک های 
دومین  امسال  اما  است  مبارک  ماه  برکات این  از  دولتی،  گاها  و  مردمی 
سالی است که شرایط کشور حتی در این ماه تغییر کرده و هیچ چیز مانند 
گذشته نیست. به ویژه اینکه امسال و در این روزها بسیاری از اصناف در 
تعطیلی کامل به سر می برند و جز مشاغل گروه یک، سایرین اجازه فعالیت 
ندارند. اینکه صنف های مختلف تاکجا این شرایط را تاب می آورند سوالی 

است که هیچ کدام از آن ها نمی توانند به آن پاسخ دهند. 

اصناف در رمضان
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مردم آسیبی وارد شود. این امر خسارت زیادی برای 
واحدهای صنفی دارد اما چاره ای نیست و کسی هم 
مقصر آن نیست اما دولت می توانست کمک کند تا 
حداقل جلوی ورشکستگی واحدهای صنفی حداقل 
در این صنف گرفته شود. اگر شرایط به همین نحو 
پیش رود، متاسفانه تا چند روز دیگر مجبور به تعدیل 
سالن ها  چراکه  هستیم  کارگر   ۲۰۰۰ تا   ۱۵۰۰

تعطیل شده و نمی توان مخارج را تامین کرد.
بیان  غذا  طریق  از  بیماری  انتقال  خصوص  در  وی 
اثر  بر  که  نبوده  موردی  تاکنون  خوشبختانه  کرد: 

استفاده از غذا به کرونا مبتا شده باشد.
در ادامه، امیریان دسته بندی واحدهای صنفی برای 
پخت حلیم و شله را این گونه معرفی کرد: واحدهای 
آشپزخانه ها  شده اند؛  تقسیم  دسته  سه  به  صنفی 
می توانند سوپ و شله، کبابی ها حلیم و رستوران ها 
می توانند انواع سوپ را در اختیار مردم قرار دهند. 
بازرسین ما به کمک بازرسان صمت، اتاق اصناف، 
اماکن و اداره بهداشت بر این موضوع، کنترل دارند 
واحدهای  از  تعدادی  ساله  همه  متاسفانه  چراکه 
صنفی غیرمجاز مانند اغذیه فروشی ها و سفره خانه ها 
اقدام به فروش حلیم و شله می کنند که این حلیم و 
اخطار  البته این  ندارد.  را  ما  نظر  مورد  کیفیت  شله 
واحد  اخطار،  از  بعد  روز  ده  زیرا  ندارد  زیادی  فایده 
از  روز  ده  ترتیب  همین  به  و  می شود  پلمپ  صنفی 
ماه مبارک رمضان هم می گذرد. بهتر است با اداره 
اماکن و نماینده دادستان هماهنگی صورت گیرد تا 
اخطار ۲۴ ساعته پلمپ به واحدهای غیرمجازی که 

مبادرت به فروش حلیم و شله می کنند، داده شود.
از  که  خواهشمندم  مردم  از  کرد:  اضافه  وی 
پروانه  که  آشپرخانه هایی  و  کبابی ها  رستوران ها، 
قرار  مشتری  دید  معرض  در  را  آن  و  دارند  کسب 
خصوص  در این  کنند.  تهیه  شله  و  حلیم  می دهند، 
یک نکته بهداشتی وجود دارد که غذا باید در محل 
توزیع، تهیه شود چراکه بر اساس نظر کارشناسان 
کمتر  دمای  در  باکتری  تولید  احتمال  بهداشتی، 
مبنا،  همین  بر  دارد،  وجود  غذاها  در  درجه   ۶۵ از 
و  اغذیه فروشی ها  در  سوپ  یا  و  شله  حلیم،  فروش 
در  چون  است  ممنوع  واحدها  دیگر  و  سفره خانه ها 
مواد  بر  نمی توان  همچنین  و  نمی شود  تهیه  محل 

اولیه و پخت آن نظارت داشت.

تسهیالت ناچیز درمقابل ضررهای هنگفت
کرایه  ظروف  و  پذیرایی  تاالرهای  اتحادیه  رئیس 
تعطیلی  و  محدودیت ها  مجدد  اعمال  درخصوص 
بسیاری از مشاغل، گفت: با شیوع موج جدید کرونا 
و  نارنجی  به  زرد  حالت  از  مشهد  وضعیت  تغییر  و 
 ۷۳۱۹/۱۴۰۰ شماره  بخشنامه  طبق  قرمز،  
معاونت محترم امور بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز 
بهداشت استان ، تمامی رسته های تحت پوشش این 
اتحادیه شامل: تاالرهای پذیرایی،  باغ تاالر ها،  دفاتر 
سفره  کرایه  )تشریفات(،   مراسم  برگزاری  خدمات 

تعطیل  چی(  )کرایه  ظروف  کرایه  و  )مزون(  عقد 
در  متاسفانه  افزود:  حقیق  کاردیده  ابراهیم  شدند. 
پوشش این  تحت  صنفی  واحدهای  تعطیلی  مقابل 
اتحادیه و ضرر و زیان هنگفت و وغیرقابل جبرانی که 
به این صنف وارد شده  مبالغ تسهیات بسیار ناچیز 

بوده که با استقبال روبه رو نشد.
وی درخصوص شرایط کاری تاالرها در ماه مبارک 
محترم  معاونت  بخشنامه  طی  کرد:  عنوان  رمضان 
امور بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان 
با توجه به وضعیت قرمز شهر مشهد کلیه واحدهای 
و  تاالر ها  باغ   ، )تاالر ها  اتحادیه  پوشش این  تحت 
حقیقی  می باشند.  فعالیت  بدون  و  تعطیل   )  ...
خاطرنشان کرد: متاسفانه تاالرهای پذیرایی یکی از 
مشاغل خدماتی می باشند که اگر برای همان روز یا 
شب مشتری نداشته باشند و سالن خالی بماند باید 
هزینه های جانبی مانند) کارگر، عوارضات ، مالیات 
و دیگر مخارج ( را پرداخت نمایند، برخاف بعضی 
از مشاغل دیگر که اگر اجناس و لوازم به فروش نرود 

روزهای بعد می توانند آن را به فروش برساند.
 وی بهترین راهکار برای کمک به تاالرهای پذیرایی 
دانست  دولت  طرف  از  کم  بهره  با  وام هایی  ارائه  را 
جانی  صنف  به این  می تواند  وام ها  کرد: این  بیان  و 
و  پیش  از  بیش  ورشکستگی  از  و  بخشیده  دوباره 

تعطیلی تاالرها و باغ تاالر ها جلوگیری کند.
 حقیقی در رابطه با استفاده از ظرفیت آشپزخانه های 
فعالیت  مورد  در  کرد:  مطرح  پذیرایی  تاالرهای 
کباب   ، داران  رستوران  اتحادیه   ، تاالرها  آشپزخانه 
بخواهند  همکاران  اگر  که  می باشد  جدا  حلیم   و 
از  کسب  پروانه  دریافت  شرایط  باید  نمایند  فعالیت 
که  باشند  داشته  را  داران  رستوران  محترم  اتحادیه 
با ازیاد آشپزخانه ها، کترینگ ها و محل های فروش 
توجیه  و  نبوده  صرفه  به  مقرون  کار  آماده این  غذای 

اقتصادی ندارد .

افزایش قیمت گوشت قرمز در راه است
دامی  گوشت  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
افزایش  و  مشهد گفت: علی رغم شروع ماه رمضان 

نیاز مردم، قیمت گوشت قرمز رو به افزایش است. 
را  قرمز  گوشت  قیمت  افزایش  علت  باقری  مهدی 
ماده  کشتاردام  از  دادستانی  معاونت  جلوگیری 
دانست و ادامه داد: از طرف دیگر، قیمت نهاده های 
دامی بسیار باالست و سازمان جهاد کشاورزی نیز 
در این خصوص پاسخگوی دامداران نیست. همین 
برای  را  بدی  بسیار  روزهای  که  می شود  سبب  امر 

صنعت دام استان پیش بینی کنیم.
وی افزود: متاسفانه سازمان جهاد کشاورزی نهاده 
دامی در اختیار دامداران قرار نمی دهد و با توجه به 
برای  دام  پروراندن  دامی،  نهاده های  باالی  قیمت 
دامداران صرفه اقتصادی ندارد و دامداران از پرورش 
می شود  باعث  موضوع  می کنند؛ این  خودداری  دام 
که در آینده ای نه چندان دور با مشکات جدی در 

تهیه گوشت قرمز روبرو شویم.
از  دیگر  یکی  را  قرمز  گوشت  واردات  عدم  باقری 
عوامل موثر در افزایش قیمت آن خواند و افزود: به 
صرفه  قرمز  گوشت  واردات  ارز،  باالی  قیمت  دلیل 

اقتصادی نداشته و انجام نمی شود. 
دامی  گوشت  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
مشهد درخصوص ورود گوشت برزیلی در بازار برای 
تنظیم و کنترل قیمت ها، ابراز کرد: در ذخایر ستاد 
و  است  موجود  برزیلی  گوشت  کشور،  بازار  تنظیم 
با  بازار  کنترل  برای  گوشت ها  که این  است  مقرر 
قیمت کیلیویی ۸۰ هزار تومان به بازار عرضه شود 
اما از زمان دقیق آن اطاعی ندارم. اما هر زمان که 
به  تصمیم  بازار،  تنظیم  ستاد  در  استانی  مسئوالن 
توزیع این گوشت ها بگیرند، در کنار آن ها برای رفاه 
مردم بوده و نحوه توزیع و شرایط آن را اطاع رسانی 

خواهیم کرد.
با  چرخ کرده  گوشت های  وجود  با  رابطه  در  وی 
قرمز  گوشت  اصلی  قیمت  از  پایین تر  بسیار  قیمت 
در برخی از مغازه ها، در سخنانی تصریح کرد: طبق 
قوانین و ضوابط اداره بهداشت و دامپزشکی، فروش 
گوشت چرخ کرده که از قبل آماده شده باشد، ممنوع 
است و حتما باید این کار در حضور مشتری صورت 
صنف  اعضای  از  که  متخلف  افراد  از  برخی  گیرد. 
هم  کسب  پروانه  و  نبوده  قرمز  گوشت  فروشندگان 
ندارند تخلف کرده و سنگدان و آالیش مرغ را چرخ 
به جای گوشت چرخ کرده در اختیار مردم  و  کرده 

قرار می دهند. 
باقری اضافه کرد: گشت های بازرسی اتحادیه شامل 
سه تیم است که با بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
فعال  شهر  سطح  در  اصناف  اتاق  بازرسی  و  تجارت 
بوده و هرجا که با چنین مواردی برخورد کنند، فرم 
تخلف تنظیم و به سازمان تعزیرات معرفی می کنند 
و چه بسا که طبق بند ه ماده ۲۸ واحد صنفی آن ها 
پلمپ شود. هر کدام از همشهریان عزیز که شکایتی 
قرمز  گوشت  فروش  صنفی  واحدهای  خصوص  در 
و   ۳۳۴۱۷۶۳۶ شماره های  با  می توانند  داشتند 
گزارش  را  تخلف  و  بگیرند  تماس   ۳۱۷۳۰۱۲۶

کنند.
وی خاطر نشان کرد: دامداران شرایط خوبی ندارند 
مسئولین  از  من  خواهش  شدند،  متضرر  واقعا  و 
دامی  نهاده های  وضعیت  به  که  است  استانی این 
دامی  نهاده های  کشاورزی  جهاد  و  کرده  رسیدگی 
را با ارز دولتی در اختیار دامداران قرار دهد چراکه 
در نهایت باز هم مردم به مشکل برخورده و وضعیت 
مواجه  سخت تری  شرایط  با  روز  هر  آن ها  معیشتی 
از  حمایت  انجمن  می شود  گفته  همیشه  می شود. 
انجمن  باید  ابتدا  در  من  نظر  به  اما  کننده  مصرف 
اگر  چراکه  باشیم  داشته  تولیدکننده  از  حمایت 
تولیدکننده شرایط تولید بهتری داشته باشد، مصرف 
مناسب تری  قیمت  و  آرامش خاطر  با  هم  کننده 

می تواند نیاز خود را از بازار تهیه کند.

اصناف در رمضان اصناف در رمضان

 طعم تلخ رمضان 
برای نبات ریزان مشهدی

بازار نبات و آب نبات در ماه رمضان به دلیل شیوع کرونا و کاهش مسافر و زائر در 
مشهد به شدت کساد شده و صنوف تولیدی این بخش فروش گذشته را ندارند و به 

جز فعالیت نیم بند خود در روزهای رمضان، نگران تامین شکر خود نیز هستند.
رئیس اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد به خبرنگار ما در این باره می گوید: 
به طور معمول ماه رمضان هر سال به دلیل روزه داری مردم و شرایط رخوت در بازار، 
تولید واحدهای نبات در این شهر ۵۰ درصد کاهش می یابد اما امسال شیوع کرونا 
و کاهش ورود زائر به مشهد، افت تولید و فروش نبات و آب نبات را نسبت به رمضان 
سالهای قبل چندین برابر کرده است. جواد رنگی طهرانی افزود: بیشتر واحدهای 
تولیدی نبات و آب نبات مشهد در ماه رمضان یا تعطیل هستند یا با نیمی از ظرفیت 
انسانی و حجم تولید خود فعالیت می کنند، صنوف تولیدی نبات و آب نبات فعال 

در مشهد از ساعت هشت صبح تا ۱۳ دایر هستند و بعد از افطار فعالیتی ندارند.
و  بوده  نبات جزو سوغات مشهد  و آب  نبات  وی خاطر نشان کرد: بسته بندی های 
شیوع  با  اما  است  داشته  )ع(  رضا  امام  حرم  زائران  بین  در  زیادی  مشتری  همواره 
توسط  نبات  آب  و  نبات  بندیهای  بسته  فروش  دیگر  زائران،  حضور  کاهش  و  کرونا 
و آب  نبات  اتحادیه صنف  صنوف اطراف حرم مثل سالهای گذشته نیست.  رئیس 
نبات ریزان مشهد گفت: بیش از ۷۰۰ واحد صنفی تولیدی و فروش نبات و آب نبات 
زیر پوشش این اتحادیه پروانه کسب دارند که از این تعداد هم اینک ۴۰۰ واحد فعال 
اولیه تولید نبات و آب نبات گفت:  تامین مواد  هستند. رنگی طهرانی در خصوص 
ماده اولیه اصلی مورد نیاز این صنف شکر است که تاکنون سازمان صنعت معدن و 
تجارت خراسان رضوی شکر طرح تنظیم بازار با قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار ریال 
و  نبات  تولیدی  صنف  شکر  ماهانه  مصرف  وی  می داد.  قرار  صنف  اختیار این  در  را 
آب نبات را سه تا چهار هزار تن ذکر کرد و افزود: شنیده ها حاکی از آن است که در 
آب  و  نبات  تولیدی  صنوف  به  بازار  تنظیم  شکر  سهمیه  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
نبات  و آب  نبات  تولیدی  نبات مشهد اختصاص نمی یابد، در این صورت واحدهای 

ناگزیر به خرید شکر آزاد به قیمت هر کیلوگرم ۱۲۳ هزار ریال خواهند بود.
به گفته طهرانی، خرید آزاد شکر منوط به معامله با دالل بدون دریافت فاکتور خرید 
است و این موضوع برای صنوف تولیدی نبات و آب نبات که جزو شرکتهای دولتی به 

شمار می آیند، مشکاتی را به همراه دارد. 
زیر  پزان  سوهان  گفت:  مشهد  ریزان  نبات  آب  و  نبات  صنف  اتحادیه  رییس 
تنظیم  طرح  روغن  محل  از  را  خود  روغن  نیاز  از  درصد   ۵۰ نیز  صنف  مجموعه این 
بازار تامین می کنند که تاکنون مشکلی در تامین این روغن از طریق سازمان صنعت، 

معدن و تجارت خراسان رضوی نداشته اند.

 رمضان و بازار داغ 
مرغ و تخم مرغ در مشهد

سفره  کاالیی  اقام  ترین  ضروری  جزو  مرغ  تخم  و  مرغ  گوشت 
دو  اقتصادی این  توان  هر  با  مردم  که  است  مشهد  مردم  رمضان 
عرضه  کنار  در  موضوع  نمی کنند، این  حذف  خود  سفره  از  را  قلم 
اقام طرح تنظیم بازار، بازار مرغ و تخم مرغ را در رمضان به تعادل 

رسانیده است.
رییـس اتحادیـه صنـف فروشـندگان مرغ و ماهی و تخم مرغ مشـهد 
بـه خبرنـگار مـا می گویـد: مـرغ و تخـم مـرغ و ماهـی بـه انـدازه نیـاز 
مـردم در بـازار وجـود دارد و هیـچ کمبـودی در ایـن زمینـه نیسـت، 
را  پروتئینـی  مـواد  به ایـن  خـود  نیـاز  راحتـی   بـه  می تواننـد  مـردم 

کنند. تامیـن 
وی بیان کرد: در ماه رمضان امسال بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت 
به میزان هر کیلوگرم ۲۴۹  بازار  به قیمت طرح تنظیم  مرغ گرم 
هزار ریال توسط صنف فروشندگان مرغ و تخم مرغ و ماهی مشهد 

در بازار عرضه شده است.
جاجرمی اضافه کرد: تخم مرغ نیز افت شدید قیمتی داشته و به 
قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار ریال رسیده است و کمتر از قیمت 

طرح تنظیم بازار عرضه می شود.
مشهد  ماهی  و  مرغ  تخم  مرغ،  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
بازار  تنظیم  طرح  مرغ  تخم  و  مرغ  گوشت  فقط  صنف  گفت: این 
سفره  ضروریات  جزو  کاال  قلم  دو  که این  آنجا  و  می کند  عرضه  را 
رمضان مردم است، آنان نیز به حد نیاز خود این مواد پروتئینی را 

خریداری می نمایند. 
از  مشهد  بازار  در  شده  عرضه  ماهی  کرد:  اضافه  جاجرمی 
خراسان  تولید  آال  قزل  نوع  فقط  و  می شود  تامین  بندرعباس 
مرغ  گوشت  به  معطوف  بیشتر  مردم  خرید  هرچند  است،  رضوی 
نیاز  حد  در  اعا  و  خوب  کیفیت  با  ماهی  گوشت  اما  می شود 

مردم این شهر در معرض فروش قرار دارد. 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان مرغ و تخم مرغ و ماهی مشهد 
را  اتحادیه  پوشش این  زیر  کسب  پروانه  دارای  واحدهای  تعداد 
ماه  در  صنف  کاری این  ساعات  کرد:  بیان  و  ذکر  واحد   ۵۵۰
ظهر  از  بعد   ۱۵ ساعت  تا  صبح  دقیقه   ۳۰ و   ۷ ساعت  از  رمضان 

است و بعد از این ساعت هیچ فعالیتی ندارد.

●    

جاجرمی 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان 

مرغ و ماهی و تخم مرغ مشهد

●    

جواد رنگی طهرانی 
 رئیس اتحادیه صنف 

نبات و آبنبات ریزان مشهد
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رمضان و اشتیاق مردم برای 
خرید میوه های جالیزی

خرید  و  است  داغ  رمضان  در  مشهدی  فروشان  خرده  میوه  بازار 
مردم برای رفع تشنگی پس از افطار معطوف به میوه های جالیزی 
مانند هندوانه و ملون شده و این میوه ها طرفداران زیادی در سطح 

خرده فروشان این شهر دارد.
باره به خبرنگار  بار مشهد در این  رئیس اتحادیه صنف میوه و تره 
بازار  در  جالیزی  میوه های  و  نوبرانه ها  بویژه  میوه  می گوید:  ما 
کاهش  باعث  مردم  ذائقه  تغییر  و  میوه ها  ورود این  و  است  فراوان 
می گذرد  که  روز  هر  مصدق،  حسین  گفته  به  است.  شده  قیمتها 
قیمت نوبرانه ها و میوه های بهاری کاهش بیشتری پیدا می کند، 
ریال،  هزار   ۴۵ تا   ۲۰ بین  هندوانه  کیلوگرم  هر  قیمت  هم اینک 
ملون بین ۳۰ تا ۱۲ هزار ریال، گوجه سبز بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار 

ریال، توت فرنگی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار ریال است.
وی بیان کرد: قیمت پرتقال و سیب درختی که در سردخانه مانده 
بود و به طور کامل جذب بازار عید نوروز نشد، به شدت افت کرده 

است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و تره بار مشهد گفت: در مجموع خرید 
کاهش  قبل  ماه های  به  نسبت  رمضان  ماه  در  مردم  توسط  میوه 
میوه های  و  جات  صیفی  خرید  به  نسبت  آنان  اشتیاق  اما  می یابد 
جالیزی افزایش یافته و می توانند در رمضان امسال آن را با قیمت 
واحد   ۵۰۰ و  هزار   ۲ بیان اینکه  با  مصدق  کنند.  تهیه  مناسب 
صنفی زیر پوشش اتحادیه صنف میوه و تره بار مشهد پروانه کسب 
دارند، افزود: در ماه رمضان واحدهای صنفی از صبح تا پاسی از 

شب فعال و آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

 کاهش ورودی میوه
به میدان بار مشهد

بازار میوه و تره بار مشهد در رمضان مملو از کاال اما فاقد خریدار الزم است، روزانه حجمی 
مردم  خرید  کاهش  دلیل  به  که  می شود  توزیع  شهر  سطح  در  و  وارد  میادین  در  میوه  از 
هم قیمت میوه و هم ورودی آن به میادین نسبت به رمضان سال قبل افت داشته است. 
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد در این باره به خبرنگار ما می گوید: رمضان امسال 
قیمتهای انواع میوه و سبزی در بازار مشهد به کف رسیده و بازار رو به کاهش و رسیدن 
به حد تعادل قیمتی است. حیدر ساکن برجی افزود: در ماه مبارک رمضان از قبل سحر 
بارفروشان بویژه کسانی که برای شهرستانها میوه حمل می کنند، در میادین میوه و تره 
بار مشهد حضور یافته و تا ۱۰ صبح میوه ها از میدان حمل و در سطح شهر توزیع شده و یا 
به شهرستانها ارسال می گردد. به گفته وی، حجم عمده ورود بار میوه به میدان مربوط به 
ساعت پنج صبح است، بعد از ساعت ۱۰ و توزیع شدن کامل میوه ها، میادین میوه و تره 
بار به صورت پراکنده تا ۱۵ بعد از ظهر فعال هستند. وی بیان کرد: رمضان امسال قیمت 
عمده میوه ها روند کاهشی یافته است بویژه میوه های پاییزی مانند سیب درختی و پرتقال 
که ذخیره سازی آنها در عید نوروز به طور کامل جذب بازار نشد و اکنون نیز خریدار زیادی 
ندارد و ضایعات آن نیز بسیار است. رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد گفت: متاثر از 
کاهش قیمت میوه های پاییزی در بازار، قیمت میوه های دیگر از جمله نوبرانه ها کاهش 
یافته است، نرخ موز از کیلویی ۴۵۰ هزار ریال به ۱۹۰ هزار ریال، گوجه سبز از کیلویی 
یک میلیون ریال به حداقل ۴۵۰ هزار ریال و توت فرنگی نیز به کیلویی حداقل ۱۰۰هزار 
ریال رسیده است.  ساکن برجی اظهار داشت: قیمت ملون، لیمو شیرین، خیار، سیب 
زمینی، فلفل ریز و فلفل شیرین، پرتقال و کیوی کاهش قابل توجهی در بازار داشته است. 
وی اضافه کرد: حتی میوه های خاص و ویژه خارج از فصل که وارداتی است نیز در بازار 
مشهد کاهش قیمت داشته است.  او افت قیمتی میوه های فصل بهار در رمضان امسال را 
ناشی از روی دست ماندن میوه های پاییزی و کاهش خرید مردم دانست و گفت: هرچند 
در فصل بهار به دلیل فراوانی میوه، قیمتها کاهش می یابد اما باید پذیرفت که سفره مردم 
نیز کوچک شده و بضاعت اقتصادی آنان جوابگوی خرید میوه با حجم باال نیست. به گفته 
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد، ذخیره سازی سیب و پرتقال در زمستان از سوی 
دولت زیاد از حد بود و این موضوع باعث عدم جذب کامل آن در بازار عید نوروز و ماندن 
آنها روی دست فروشندگان شد که افت قیمتی میوه ها را رقم زد. وی خاطر نشان کرد: 
بهار سال گذشته روزانه هزار تا هزار و ۲۰۰ تن میوه وارد میادین میوه و تره بار مشهد 
بازار  بهار امسال این میزان به ۸۰۰ تن رسیده است زیرا میوه زیادی جذب  اما  می شد 
هزینه  را  سبزی  و  میوه  شده  تمام  قیمت  از  بخشی  کرد:  اضافه  برجی  ساکن  نمی شود. 
حمل و نقل تشکیل می دهد که نرخ آن به شدت افزایش یافته است، این موضوع در کنار 
کاهش خرید مردم باعث افت حجم ورودی میوه و تره بار به میادین مشهد نیز شده است.

●    

حسین مصدق 
 رئیس اتحادیه صنف 
میوه و تره بار مشهد

●    

حیدر ساکن برجی 
رئیس اتحادیه صنف 

بارفروشان مشهد

خبرنگار: میترا عبداللهی
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