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رو  پیش  در  کــه  هایی  آفرینی  حماسه  از  یکی 
از  همواره  هم  گذشته  سال   43 طی  و  داشتیم 
افتخارات جمهوری اسالمی به شمار رفته است، 
مقاطع  در  که  بوده  پرشوری  و  باشکوه  انتخابات 
مختلف با حمایتها و پشتیبانی های مردمی همراه 
بوده است، در برهه ی زمانی کنونی که دشمنان 
ما  ی  جامعه  در  ناامیدی  و  یــاس  به  چشم  نظام 
دوخته اند، حضور حداکثری ملت شریف ایران در 
انتخابات بیشتر احساس شد و نیاز بود تا مردم از 
آگاهی بیشتری برخوردار شده، با حضور پرشکوه 
مشت  داده،  انقالب  رگهای  به  ای  تازه  جان  خود 
محکمی بر دهان یاوه گویان زده و بالعکس یاس و 
ناامیدی را برای دشمنان انقالب به ارمغان آورند. 
به  مــردم  حضورحداکثری  زمانی  مقطع  این  در 
ایران  آگــاه  و  غیرتمند  ملت  داد  نشان  جهانیان 
همچنان در مقابل فرافکنی ها و تبلیغات ضد نظام دشمنان ایستاد 
حضور  با  اصناف  بزرگ  ی  جامعه  ویژه  به  ایران  شریف  ملت  آحاد  و 
پرشور و باشکوه خود در میعادگاه ۲۸  خرداد دستاورد عظیمی دیگر 
باری  و  داده  اسالمی  نظام  دشمنان  به  ای  کوبنده  پاسخ  و  آفرید  را 
دیگر با حضوری سبز، پیروزی دیگری را در عرصه ی سیاسی برای 

کشورمان به ارمغان آورد.
مقدس  نظام  پویایی  و  ــودن  ب ــده  زن موفقیت،  و  عــزت  شک  ــدون  ب
نظامی،  علمی،  مختلف  های  عرصه  در  ایــران  اسالمی  جمهوری 
در  غیور  مردم  جانبهء  همه  حضور  مرهون   ... و  اجتماعی  سیاسی، 
صحنه های مختلف انقالب بوده است که  حمایتها و پشتیبانی های 
ایرانی  و  نداشته  دریغ  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  از  را  خود 

سربلند را ساخته اند.
بنابراین با ظهور این حماسه، ملت سربلند ایران وظیفه ی خود را در 
قبال مسئولیت بزرگ خود انجام داد و حال وقت آن است تا رئیس 
جمهور منتخب درد مردم را دوا نموده، مطالباتشان را ارج نهاده و تا 

آنجا که در توان دارد برای احقاق وعده های خود به مردم بکوشد. 
در این میان نباید فراموش کرد که اصناف در تمامی مقاطع قبل و 
سازندگی،  دوران  مقدس،  دفاع  سال  هشت  دوران  انقالب،  از  بعد 
کرونا  بیماری  ظهور  و  کنونی  مقطع  در  حتی  و  اقتصادی   جنگ 
بسیار  زیانهای  و  ضرر  پذیرفتن  و  خود  کار  و  کسب  کردن  تعطیل  با 
و  همکاری  کرونا  ملی  ستاد  و  دولــت  با  کرونا  بیماری  کنترل  در 
همراهی الزم را داشته و همواره حامی و پشتیبان نظام بوده و هرگز 
حمایتهای خود را از میهن اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران دریغ ننموده اند.
کرونایی  مشکالت  تمام  پذیرفتن  با  اصناف  اندی،  و  سال  یک  طی 
مظلوم واقع شده وآن طور که به نظر می آمد ، حمایتهای دولتی به 
مرحله ی اجرا درنیامد و جبران خسارات زیانبار کرونا انجام نشد، در 
همین راستا اصناف از رئیس جمهور آینده انتظار بازنگری و اصالح 

امور واگذاری تسهیالت در حوزه ی اصناف را دارند.

خواهان  که  دولتهایی  مطلوبست  پیشنهاد  یک  عنوان  به  همچنین 
را  خــود  اولــویــت  اولین  که  باشند  داشته  توجه  هستند  موفقیت 
اتاقهای  با تشکلهای بخش خصوصی همچون  همکاری و همراهی 
اتاق تعاون،  اتاق بازرگانی، صنایع  و معادن،  سه گانه کشور شامل 
مشورت  با  تا  قرارداده  آنها  ی  زیرمجموعه  تشکلهای  و  اصناف  اتاق 
دست  بسیاری  های  موفقیت  به  اقتصادی  امور  در  آنها  مشارکت  و 

یابند. 
و اما از آنجایی که یکم تیرماه و روز اصناف را پیش رو داریم، فرصت را 
غنیمت شمرده و این روز را به همه ی تالشگران حوزه ی صنفی در 
بخش های مختلف اعم از تولیدی ، توزیعی و خدماتی، خدمات فنی 
و همچنین به  تمامی روسا ، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه 

ها تبریک و تهنیت عرض می نمایم. 
باید توجه داشت که آنها تالش مضاعفی را سال گذشته در راستای 
از  و  شده   متحمل  کرونا  ملی  ستاد  مصوبات  اجرای  و  بازار  کنترل 
طرفی هم پیگیری حمایتهای مادی و معنوی برای اصناف مختلف را 

در دستور کار خود داشته و زحمات بسیاری را متحمل شدند.
امید داریم اصناف با توجه به نقشی که در تولید ملی و اشتغالزایی 
دارند، همچنان پایدار و پابرجا بوده و بتوانند به نحو مطلوبی نقش 

خود را در جامعه ایفاء نمایند. 
برای همه ی اصناف کشور که میدان داران نبرد اقتصادی هستند، 

از خداوند متعال آرزوی توفیق روز افزون را دارم.

حضور پرشور مردم بار دیگر حماسه آفرید / تبریک روز ملی اصناف

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد
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ملت ایران در اثبات حضور همیشگی خود در صحنه 
برگ  خدا  لطف  به  خرداد   ۲۸ در  انقالب   های 
دیگری از دفتر زرین انقالب  با حضور مردم در پای 
صندوق های رأی  را رقم زده و با حضور همیشگی 
خود در صحنه های انقالب  نقطه عطفی را براین 

دفتر جاودانه ساختند. 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالهای  نشیب  و  فراز  در 
،جنگ تحمیلی، انتخابات و... همیشه مردم آگاهانه 
انقالب،  دشمنان  و  جهانیان  به  گسترده  عمل  با  و 
استقالل و آزادگی را در ایران ثابت کرده اند. اینکه  
مردم ایران بر سرنوشت خود حاکم هستند به پیروی 
انقالب  آرمانهای  از  دفاع  به  همیشه  رهبرشان  از 
داد  نخواهند  اجازه  کامل  بصیرت  با  و  ایستاده 
دشمنان انقالب به خواسته ضدانسانی  و شوم خود 

رسیده و مسیر پیشرفت و توسعه  را از آنان بگیرد.
به برکت مجاهدت های مردان بزرگ انقالب و شهدای انقالب اسالمی 
باشدکه  می  قوی  و  کارآمد  نظام  یک  اسالمی  جمهوری  نظام  امروز 
دستاوردهای معنوی بسیاری داشته است، ایستادگی مردم در مقابل 
نقشه های خائنانه دشمن مو فقیت های ارزشمند تمام سالهای انقالب 
تا کنون، دستاوردهای هسته ای، ایستادگی و پیروزی در برجام همه از 
نشانه های تحقق اهداف معنوی انقالب اسالمی و مردم انقالبی ایران 

است که عزتمندی و استقالل ملت ایران را  که شعار ملت در  مبارزات 
انقالبی بر علیه رژیم طاغوت بود، با حفظ تمامیت ارضی و آزادی در 

همه شئونات نظام و تحقق اهداف را به دنبال  داشته است.
 اگر امروز در سطح  جامعه به دلیل کم کاری دولت های قبل در اجرا و 
ضعف مدیریتی نارضایتی وجود دارد این مشکل به اجرا  و ناکارآمدی 
دولت های قبل بر می گردد، اما نظام اسالمی ایران به برکت زحمات و 
مجاهدت های مردم انقالبی و شهیدان انقالب  اسالمی ایران هدفمند 
باشد  می  قوی  و  کارآمد   نظام  یک  سرافرازی  و  توسعه  انداز  چشم  با 
که دستاوردهای معنوی بسیاری داشته است و این امر مبین جایگاه 

کشورمان دربین جهانیان است.
کردن  دار  خدشه  پی  در  مختلف  انحاء  به  که  دشمن  روانی  عملیات 
انتخابات  در  مردم  حضور  با  همه  است  مردم  بین  در  نظام  موقعیت 
تمام  به  بر آب شد.حضور مردم در بدرقه سردار شهید  ۱4۰۰ نقش 
جهانیان و دشمنان انقالب  مهر اثبات وتاییدی بر پیوند ناگسستنی 

اعتقاد مردم بر اسالم و آرمان های انقالب اسالمی بود.
از  استفاده  با  و  رفته  نشانه  مردم  معیشتی  مشکالت  بر  دشمن  امروز 
اعالم  و  بزرگنمایی  برای  را  همیشگی اش  شوم   اهداف  فرصت  این 
مشارکت  و  نموده  گذاری  هدف  اسالمی  انقالب  از  مردم  نارضایتی 

حداکثری مردم در انتخابات را هدف قرار داده است.
نقش اصناف از مبارزات انقالب تا کنون در همه عرصه ها بی بدیل و 
با دعوت  انتخابات۱4۰۰ اصناف هم سرافرازانه  ارزشمند است. در 
به مشارکت حداکثری همه ی اقشار، بازاریان و کسبه در انتخابات به 
عنوان یک امرخیر و امر به معروف پای صندوق های رأی، بار دیگر به 
جهانیان استقالل و آزادگی و وحدت ملت ایران را به نمایش گذاشتند. 
برابر  در  ایستادگی  عمر  یک  خودحاصل  یکپارچه  حضور  با  اصناف 
فشارهای اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمن  را با التزام به نظام 
در رسیدن به اهداف معنوی انقالب وعزتمندی ملت ایران به رخ دنیا 

کشیدند.
به فرموده رهبر معظم انقالب اولویت ما حضور حداکثری بود و سپس 
انتخاب اصلح، انتخابات نماد مردم ساالری دینی است و ما هر دو سال 
با حضور پای صندوق رای دراین رفراندوم شرکت می  حداقل یکبار 

کنیم.
ریل  برای  و  انقالب  دوم  گام  در  انتخابات  اولین   ۱4۰۰ انتخابات   

گذاری گام دوم بود، گامی که بسیار حیاتی از تمام منظرهاست.
نسل اول انقالب قرار است با این انتخاب کم کم جای خود را به نسل 
بعدی مدیریت درانقالب اسالمی بدهد و به فرموده حضرت آقا دولت 
تا  شود  ایجاد  مردم  رای  از  برخواسته  و  اللهی  حزب  مومن،  جوان، 

گلوگاه های مدیریتی و اقتصادی و... را بازگشایی نماید.
وظیفه شرعی و ایرانی وانقالبی همه ما شرکت و تشویق آحاد مردم 
غفلت  از  دشمنان  تا  بود  بیدار  باید  بود،  حداکثری  حضور  برای 
احتمالی، سود حداکثری نکنند، تحریم انتخابات می توانست عمال 
یک خود تحریمی از طرف خودمان باشد ،انتخابات یک افتخار است 
کمک  کشور  آینده  به  یقینا  است،که  وذخیره  امکان،فرصت  یک   ،

خواهد کرد.

یادداشت سردبیر

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر

انتخابات ۱۴۰۰ افتخاری دیگر از مردم ساالری دینی
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نیمه خرداد

ویژگی های قیام ۱5 خرداد
تیر   3۰ قیام  و  نفت  صنعت  شدن  ملی  مانند  گذشته  قیام های  در 
سال 3۱، عالوه بر نیروهای مذهبی، ملی گراها و چپ ها نیز حضور 
فعال داشتند و خواسته ها كامال دینی نبود، در حالی كه در قیام ۱۵ 
مردمی  اعتماد  یا  و  شده  سركوب  یا  سیاسی  نیروهای  كه  خرداد، 
را از دست داده بودند، مردم با شعارهای دینی و از شهر قم، مركز 

حكومت  علیه  قیام  به  تقلیدشان  مرجع  از  حمایت  براساس  تشیع، 
زور و استبداد دست زدند. اگر در قیام های گذشته رهبران دینی و 
سیاسی جدا بودند، در این قیام رهبری دینی و سیاسی در یک فرد 
مصمم، شجاع و شایسته جمع شده بود و همه گروه ها و شخصیت ها 

نیز او را به عنوان رهبر اعالم كرده بودند.
قدرت های  برخی  منافع  با  ادامه  در  یا  و  ابتدا  از  پیشین  قیام های 
تامین  به  آن  تبدیل  و  قیام  انحراف  موجب  و  می خورد  گره  خارجی 
حركتی  خردادماه،   ۱۵ قیام  اما  می شد،  قدرت ها  خواسته  كننده 
از  الهام  با  و  دینی  آموزه های  براساس  كه  بود  مردمی  و  مستقل 
كه  بود  دینی  مایه ای  درون  دارای  و  شروع  اسالمی  ارزش های 
برای  بلكه  نمی كردند  حمایت  آن  از  تنها  نه  خارجی  قدرت های 
اولین بار در عصر تنش زدایی، شرق و غرب موضع گیری واحدی در 

حمایت از شاه در سركوبی قیام داشتند .
محدود  بزرگ  شهرهای  برخی  یا  تهران  به  گذشته  قیام های  اگر 
می شد، در این قیام مردم اكثر شهرهای ایران به طور خودجوش به 
عرصه مبارزه علیه حكومت وارد شدند و ادامه این حضور در بهمن 

۵۷ بساط ظلم را برچید .
قیام ۱۵ خرداد اولین قیام گسترده علیه استبداد بود كه با حضور 
زنان مسلمان با پوشش اسالمی و شعارهای دیني همراه شد. طلیعه 
این كار در شهر مقدس قم انجام گرفت و بسیاری از زنان مؤمن در 

سارا محتشم

بی تردید هیچ دگرگونی و انقالبی بی ریشه و علت پدید نمی آید و بسترها و عواملی در شکل 
گیری آن مؤثر است.

قیام 15 خرداد نیز جنبشی ماندگار و اثر گذار است و نقطه عطفی در کارنامه انقالب اسالمی 
ایران به شمار می رود. این قیام، سر آغاز تحّوالت و دگرگونیهای شگفت آوری شد که به حق 

می توان از آن به عنوان »یوم الّل« نام برد.
قیام 15 خرداد که بیش از 5۰ سال پیش با حضور گسترده مردم ایران به وقوع پیوست، گرچه به 
ظاهر سرکوب شده و هزاران نفر جان خود را از دست دادند. اما بدلیل ویژگي هایی که داشت 

توانست طلیعه ای برای برچیدن بساط قرن ها ظلم و جور باشد.
قیامی که واکنش های متفاوت داخلی و خارجی را برانگیخت، بسیاري از مخفي کاري ها را افشاء 
کرد و مسیر زندگی نه تنها ایران بلکه بسیاری از آزادی خواهان و عدالت جویان را مشخص نمود.

انقالب اسالمی و قیام بزرگ ۱5 خرداد
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این قیام به شهادت رسیدند.

درس هایی از قیام ۱5 خرداد
علمای  رهبری  به  مردم  گسترده  حضور  با  كه  خرداد   ۱۵ قیام 
دینی به وقوع پیوست، به ظاهر سركوب شد، اما به سبب ویژگي ها 
و شاخصه هایی كه داشت، در واقع استمرار یافت و نظام ۲۵۰۰ 
قیام  این  به  عمیق  نگاهی  كرد.  سرنگون  را  شاهنشاهی  ساله 

می تواند درسهای خوبی برای امروز ما نیز داشته باشد.
اول اینكه به نقش دین، مذهب و علمای دینی در تحوالت سیاسی 
را  قیام  این  در  مردم  گسترده  حضور  و  كنیم  توجه  اجتماعی   -
به طوري  بدانیم.  مردم  دین گرایی  و  معنویت خواهی  مرهون 
امام  قیام  از  گرفته  الهام  و   4۲ سال  محرم  در  قیام  این  مبدا  كه 
حسین)ع( بوده و مهم ترین نقطه استمرار خود را در همین ماه و 

ماه رمضان توسط مبلغان دینی و حضور مردم داشته است.
اگر رژیم های دیكتاتوری توان از پای در آوردن گروه های سیاسی، 
اما  را دارند،  چه داخلي و چه منتسب به خارج نظیر حزب توده، 
توان مقابله با نیروهای مذهبی را كه از بطن ملت جوشیده و رشد 
نخواهند  می كنند،  رفتار  ارزش ها  و  عقاید  براساس  و  كرده اند 
ایران،  نظیر  اسالمی  كشورهای  در  حكومت  پایایی  لذا  داشت. 
آن  از  پاسداری  و  ترویج  مردم،  دینی  اعتقادات  گرفتن  نظر  در  به 

بستگی دارد.
لذا تئوری مردم ساالری دینی كه به معنای استفاده از حضور مردم 
براساس مكتب اسالمی و دینی در عرصه های اجتماعی و سیاسی 

است، بهترین راه حل برای پیشرفت و آباداني كشور می باشد.
رسانه های  و  دولت ها  به  اعتماد  عدم  قیام،  این  درس  دومین 
و  دمكراسی  شعار  كه  دولت هایی  قیام  این  در  است.  خارجی 
حمایت  ایرانیان  مردمی  قیام  از  تنها  نه  می دادند  مردم ساالری 
نكردند، بلكه چون محمدرضا شاه در پی تامین اهداف آنان بود، 
به طرفداری از دیكتاتوری وی پرداختند و در رسانه های خود قیام 
سراسری مردم را به شكل اعتراض عده ای مرتجع، محدود نشان 

دادند.
دنبال  به  هیچگاه  دمكرات  اصطالح  به  دولت های  نیز  امروزه 
مردم ساالری، آزادی و یا تامین حقوق بشر و ملت ها نبوده و هر جا 

منافعشان اقتضا كند، به همان جا می روند.
و  كشورها  سكوت  و  فلسطین  در  صهیونیستی  رژیم  جنایات 
همچنین جنایات آمریكا در عراق و اشغال این كشور بدون مجوز 
بین المللی و عدم واكنش جدی دولت ها بیانگر عمق دروغگویی 

آن ها در شعارهای آزادیخواهانه است.
این  جهان  آزادیخواه  ملت های  همه  به  قیام  این  درس  سومین 
است كه اگر در مقابل دیكتاتورها ایستادگی كنند و حاضر به فدا 
چه  اگر  می شوند.  پیروز  باشند،  ارزش ها  راه  در  خود  جان  كردن 

قدرت های خارجی نیز از آن دیكتاتورها حمایت كنند.
هر ملتی با تالش و فداكاری می تواند سرنوشت خود را تغییر دهد 
و از زیر یوغ ستمكاران رهایی یابد. مردم فلسطین، عراق و دیگر 
كشورهاي تحت ظلم باید تنها راه نجات خود را مقاومت در برابر 

ظالمان قرار دهند و تا رسیدن به مقصود از پای ننشینند.
دانشگاهیان  و  حوزویان  متوجه  كه  قیام  این  درس  چهارمین 
ارتباط  می باشد، این است كه دو نهاد مقدس حوزه و دانشگاه و 

عملي این دو مدنظر قرار گیرد و مستحکم شود.
در  داشتند،  نقش  انقالب  پیروزی  در  نهاد  دو  این  كه  همانقدر 

شكوفایي، پیشرفت و تعالی آن نیز مؤثر خواهند بود. 

نیمه خرداد

به بهانه ی سالگرد رحلت بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران حضرت امام 

خمینی )ره(: 

 روح خدا 
به خدا پیوست

سارا محتشم

سیر بیماری امام خمینی )ره(  از روز اول خرداد ماه سال 1368 
ه. ش. به طور جدی آغاز شد و تیم پزشکان تصمیم به جراحی 
دستگاه گوارش ایشان گرفتند. پس از عمل جراحی بیماری درمان 
امام خمینی )ره(   در ساعت 22:20 روز شنبه  نشد و سرانجام 
سیزدهم خرداد ماه سال 1368 به ملکوت اعال پیوست. امام خمینی 

در زمان فوت 87 سال داشتند. 
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آن  از  حاکی  امام  معالج  پزشکان  خاطرات 
است که هر روز نزدیک به 16 پزشک مشاور 
درباره نحوه کنترل بیماری ایشان جلساتی با 
مسئوالن  برخی  و  خمینی  سیداحمد  حضور 
به  توجه  با  نهایت  در  می دادند.  تشکیل 
می توانست  شدید  خونریزی  که  نکته  این 
پزشکی  تیم  باشد،  تهدیدکننده  و  خطرناک 
دانستند.  ناپذیر  اجتناب  را   جراحی  عمل 
امام خمینی )ره(  با تشخیص پزشکان موافق 
بودند و به انجام عمل جراحی رضایت دادند. 
پس از انجام عمل جراحی امام به هوش آمدند 
خوب  ایشان  عمومی  حال  می رسید  نظر  به  و 
حال  روز   11 تا  امام  پزشکان  گفته  به  است. 
مساعدی داشتند، اما در بعدازظهر شنبه 13 
خرداد امام دچار سکته قلبی شدند. پزشکان 
و  قلبی  احیای  دستگاه های  به  را  امام  سریعا 
ریوی متصل کردند اما اوضاع جسمانی ایشان 
لحظه به لحظه وخیم تر می شد. سرانجام امام 
را  حق  دعوت  روز  همان  شامگاه  در  خمینی 

لبیک گفتند. 

رحلت امام خمینی 
با ارتحال امام خمینی، گویی زلزله  ای عظیم 
رخ داده است، بغضها ترکید و سرتاسر ایران 
پیام  و  نام  با  جهان  در  که  هایی  کانون  همه  و 
امام خمینی آشنا بودند، یکپارچه گریستند و 

بر سر و سینه زدند.
و  حادثه  ابعاد  نیست  قادر  بیانی  و  قلم  هیچ 
را  مردم  کنترل  غیرقابل  احساسات  امواج 
امام  با  در آن روزها توصیف کند. وداع مردم 
خمینی در روز و شب پانزدهم خرداد 1368، 
و  تهران  مردم  از  نفر  ها  میلیون  حضور  با 
سوگوارانی که از شهرها و روستاهای سراسر 
امام  مصالی  محل  در  بودند،  آمده  ایران 
خمینی برگزار شد. هیچ اثری از تشریفات بی  
روح مرسوم در مراسم رسمی نبود. همه چیز 
سرتاسر  بود.  عاشقانه  و  مردمی  و  بسیجی 
از  مملو  مصلی  به  منتهی  راههای  و  اتوبان 
جمعیت سیاه پوش بود. پرچمهای عزا بر در و 
دیوار شهر آویخته و آوای قرآن از تمام مساجد 

و مراکز و ادارات و منازل به  گوش می رسید.
خرداد،  شانزده  بامداِد  ساعت  نخستین  در 
العظمی  اهلل   آیت   امامت  به  تن  میلیونها 
پیکر  بر  اشکبار  چشمانی  با  )ره(  گلپایگانی 
امام نماز گزاردند. مراسم تشییع امام خمینی 
از مصلی تا مرقد امام خمینی در جنب بهشت 
به  که  اسالمی_  انقالب  شهیدان  _مزار  زهرا 
حرم امام خمینی مشهور است، با احساسات 
پیکر  و  شد  برگزار  مردم  کنترل  قابل  غیر 

مطهر امام خمینی به خاک سپرده شد.

خبر رحلت امام خمینی )ره(   
خبر رحلت امام خمینی صبح روز 14 خرداد 
ایران  مردم  عموم  اطالع  به   1368 سال 
صفحه  تمام  که  روز  آن  های  روزنامه  رسید. 
اصلی خود را به رحلت امام خمینی اختصاص 
و  هفته  پایان  تا  کشور  تعطیلی  از  بود،  داده 
اعالم 40 روز عزای عمومی توسط سران سه 
قوه خبر  دادند. مراسم تشییع پیکر بنیانگذار 
در  و  16خرداد  روز  در  اسالمی  جمهوری 
بهشت زهرای تهران برگزار شد و بیش از 10 
پیکر  بدرقه  برای  ایران  مردم  از  نفر  میلیون 
به  بودند.  آمده  تهران  به  )س(  خمینی  امام 
گواهی رسانه ها جمعیت عزاداران بر سر مزار 
چرخبال  که  بود  زیاد  قدری  به  خمینی  امام 
برای  تالش  بار  شش  از  پس  امام  پیکر  حامل 
بر  بالخره  دفن  محل  نزدیکی  در  آمدن  فرود 
زمین نشست و پیکر ایشان پس از ده ساعت 

به خاک سپرده شد. 
بـه مناسـبت سـالگرد ارتحـال امـام  هـر سـاله 
خمینـی، مراسـمی در مرقـد ایشـان بـا حضـور 
برگـزار  ایشـان  عاشـقان  از  وسـیعی  جمعیـت 

می گـردد. 

واکنش ها به رحلت امام خمینی)ره(  
شـخصیت های  خمینـی  امـام  رحلـت  از  پـس 
ایـران  مـردم  بـه  پیامهایـی  طـی  بین المللـی 
تسـلیت گفتند. از آن جمله مسئوالن سازمان 
دبیـرکل  دکوئیـار  پـرز  خاویـر  و  متحـد  ملـل 
سـازمان ملـل متحـد در دفتـر نمایندگی ایران 
در نیویـورک حضـور یافتنـد و مراتب تأسـف و 

تسـلیت خـود را بیـان کردنـد.
امـام  رحلـت  خبـر  بـه  رسـانه ها  نیـز  آلمـان  در 
خمینـی واکنـش نشـان دادنـد. از همـه جالـب 
تـر امـا  واکنـش مجله اشـپیگل بود که نوشـت: 
»فقـط امـام خمینـی بـود کـه بـه اعتـراف حتـی 
دشـمنانش در تمـام عمـر یـک زندگـی همـراه 
بـا تواضـع و محقـر و دور از هرگونـه تمایـالت 
و تجمـالت دنیـوی داشـت و کوچکتریـن لکـه 
نمی شـود.«  دیـده  زندگانـی اش  در  سـیاهی 
اریـش هونکـر رئیس شـورای دولتـی جمهوری 
بـه  تسـلیتی  پیـام  هـم  آلمـان  دموکراتیـک 

ارسـال کـرد.   آیـت اهلل خامنـه ای 
هـم  سـابق  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  در   
مسـکو  رادیـو  بـود.  توجـه  قابـل  واکنش هـا 
دربـاره رحلـت امـام خمینـی نوشـت: »انسـانی 
ایـران  مـردم  کـه  بسـت  فـرو  جهـان  از  چشـم 
سـلطنتی  حکومـت  علیـه  پیـکار  بـرای  را 
پانصـد  و  هـزار  دو  سـلطنت  بـه  و  برانگیخـت 
سـاله ایـران خاتمـه داد.« میخائیـل گورباچـف 
مناسـبت  بـه  تسـلیت  ضمـن  پیامـی  در  هـم 

درگذشـت امـام خمینـی اظهـار کـرد: »اتحـاد 
جماهیر شـوروی بر تعمیق مناسـبات و حسـن 

می کنـد.« حسـاب  کشـور  دو  همجـواری 

خاطرات بستگان و نزدیکان از بیماری و 
رحلت امام خمینی)ره(  

و  امـام  بیمـاری  دربـاره  بسـیاری  خاطـرات 
نـگارش  بـه   1368 سـال  در  ایشـان  رحلـت 
زهـرا  خانـم  امـام،  دختـر  درآمده اسـت. 
مصطفـوی در مصاحبـه ای کـه مجلـه حضـور بـا 
ایشـان انجـام داد، رونـد بیمـاری امـام خمینی 
کـه  روزی  اسـت  گفتـه  و  داده  شـرح  را  )س( 
پزشـکان متوجـه حـال نامسـاعد امـام خمینی 
جسـمانی  شـدید  ضعـف  دچـار  امـام  شـدند، 
بودنـد، تـا حـدی کـه نمی توانسـتند قاشـق را 

بردارنـد.
بعـد  تـا  مصطفـوی  زهـرا  خانـم  خاطـرات  بنابـر 
از  انجـام عمـل جراحـی فقـط حـاج احمدآقـا  از 
ابتالی امام خمینی به سـرطان اطالع داشـتند. 
کـه  اسـت  آمـده  ایشـان  خاطـرات  در  همچنیـن 
امـام در زمـان حضـور در بیمارسـتان و پیـش از 
رحلـت هیـچ موقع شـکایتی نمی کردنـد. دختر 

امـام در مصاحبـه بـا مجلـه حضـور گفتنـد:
هیـچ اظهـار ناراحتی و درد نمـی کردند، البته 
بسـتگی داشـت چگونه از ایشان سـؤال کنیم. 
اسـت؟  چطـور  حالتـان  می پرسـیدیم:    اگـر 
نیسـتم«  بـد  »خوبـه،  می گفتنـد:  جـواب  در 
اگـر  ولـی  دیگـری  مناسـب  جـواب  یـک  یـا 
می پرسـیدیم: »درد داریـد؟« چـون اهل دروغ 
می دادنـد:  جـواب  همیشـه  نبودنـد  گفتـن 
»درد دارم« مـن هـر وقـت پرسـیدم کـه آیا درد 
بدنـم  »تمـام  فرمودنـد:  ایشـان  نـه.  یـا  دارنـد 

می کنـد« درد 

خاطرات حاج سید احمد خمینی از بیماری 
امام خمینی)ره(  

احمـد  حـاج  مرحـوم  خاطـرات  از  بخشـی  در 
دنیـوی  حیـات  سـاعات  آخریـن  دربـاره  آقـا 
امـام آمـده اسـت: آقـا هیـچ کار دیگـری انجـام 
نمی دادنـد، فقـط نمـاز می خواندنـد. مـن     رفتم 
می خواننـد.  نمـاز  دارنـد  دیـدم  اتـاق،  داخـل 
بـا     آن فشـار  همـان طـور کـه خوابیـده بودنـد، 
سرشـان را بـاال می آوردنـد بـه عنـوان رکـوع و 
بعـد دوبـاره بـرای سـجود.     من هـر چه کـردم با 
آقـا حـرف بزنـم، دلـم نیامـد آن فضـای معنـوی 
را بـه هـم بزنـم.     بعـد فقـط یـک کمـی به ایشـان 
نـگاه کـردم و از اتـاق آمـدم بیرون. سـاعت سـه   
دسـتگاهها  کـه  شـد  بـد  حالشـان    بعدازظهـر 
هـم    شـب  ده  سـاعت  و  کار  بـه  کـرد  شـروع 

منبع/جمـاران کردنـد.  فـوت    ایشـان 
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مردم و انقالب

شمقدری  آقای  علی  حاج  پدرم 
متولد  اصغر،  کربالیی  فرزند 
به  کاسبین  از  مشهد  در   ۱3۱3
نام  و اهل خیر بوده که موقوفاتی  
در    پیش  مدتی  اند،  داشته  هم  
اعلم  اهلل  آیت  که  بزرگداشتی 
از  داشتند،   حضور  هم  الهدی 
کربالیی   ( بزرگ  پدر  خاطرات 

اصغر ( می گفتند.
به  نزدیک  منزلمان  گفتند:  می   
منزل حاج علی اصغر شمقدری 

بود ، ایشان همیشه امین ، معتمد ، خیر محله و پشت 
و پناه مردم بودند، روزی سیلی شهر مشهد را ویران 
کرد و اکثر خانه ها تخریب شده، مردم بی خانمان 
ماهم  آوردند،  پناه  علی اصغر   حاج  منزل  به  آواره  و 
آنجا بودیم ، حاج علی اصغر به خوبی از بی پناهان 

حمایت می کرد.
 پدر بزرگ با علما و روحانیون ارتباط خوبی داشته 
همچنین  دادند،  می  اهمیت  سیاسی  مسائل  به  و 
بزرگ  پدر  شغل  بودند،  نیز  خواهان  آزادی  طرفدار 
شغلی  تنوع  زمان  بود،آن  چوب  ی  عمده  خرید 
چندانی وجود نداشت و این شغل به فرزندان منتقل 
پدر هم مغازه ی فروش چوب داشت که  بود،  شده 
و فروش مصالح روی  به آهن فروشی  از مدتی  پس 

لوازم  فروش  به  سپس  و  آورد 
بهداشتی تغییر شغل داد.

سال  از  آقا(  علی  )حاج  پدرم 
)ره(   خمینی  امام  که   ۱34۱
رژیم  برعلیه  را  مبارزات  پرچم 
وارد    ، برافراشتند  شاهی  ستم 

جریان مبارزات انقالبی شدند.
شدن  ملی  نهضت  زمان  در    
آزادی  طرفدار  نفت  صنعت 
فعالیت  البته  بودند،  خواهی 
شروع  امام  نهضت  با  پدر  جدی 
در  شرکت  ی  زمینه  در  او  های  فعالیت  اهم  شدکه 
محافل و جلسات، مبارزه با رژیم شاه، تکثیر وتوزیع 
سال  شش  من  زمان  آن  بود.  امام  های  اعالمیه 
داشتم، به یاد دارم در یکی از اتاق های خانه ی ما در 
خیابان امام رضای مشهد دستگاه پلوکپی داشتیم 
پدربا  کرد،  می  چاپ  را  امام  های  اعالمیه  پدرم  که 

انقالبیون ارتباط نزدیکی داشت.
دکتر  مرحوم  های  وکتاب  بود  مطالعه  اهل  بسیار 
مرحوم  مطهری،کتابهای  شهید  شریعتی،  علی 
مانند  المسلمین  اخوان  های  هاشمی،کتاب  آقای 
سید قطب و کتابهای انقالبهای بزرگ جهان مانند 
انقالب کبیر فرانسه، انقالب الجزایر و... همچنین 
و  ستارخان  چون  انقالبی  بزرگان  سرگذشت 

را  تاریخی   کتابهای  طور  همین  و  دیگر  انقالبیون 
مطالعه می کرد.  پدربا قرآن و نهج البالغه و ادعیه 
یاد دارم وقتی کودک  های مختلف مانوس بود، به 
بودیم هرشب با او سوار بر  دوچرخه به حرم امام رضا 
می رفتیم و پشت سر مرحوم آیت اهلل نجف آبادی، 
پدر  خواندیم،  می  نماز  رهبری،  معظم  مقام  دایی 
درس  پای  را  تفسیر  دوره  دو  کرد  می  نقل  خودش 
ایشان بودند و یک دوره تفسیر هم از محضر بزرگان 
دیگر استفاده کردند، ایشان عالقه ی زیادی به این 
جلسات داشتند، به طوری که ساعت ۹ صبح مغازه 
و  تفسیر  پرشور  و  داغ  درس  جلسات  در  و  بسته  را 
سخنرانی و جلساتی که مربوط به انقالبیون بود  و در 

زیرزمینی برگزار می شد، شرکت  می کردند.
پدرم قبل از بحث انقالب و مبارزات علیه رژیم شاه 
می  تالش  بهائیت  علیه  مبارزه  در  جدی  صورت  به 
کرد و در این زمینه مطالعات و مقایسه هایی داشت 
طاغوت  نظام  انحرافات،  تمام  علت  بود  معتقد  و 

شاهنشاهی است.
 پدر به نماز اول وقت اهمیت زیادی می داد و دیگران 
سعی  او  کرد.  می  وقت  اول   نماز   به  ترغیب  هم  را 
داشت همه را به سمت مسائل اسالمی و قرآنی سوق 
دهد، حتی رفتگری که با او به تازه گی آشنا  شده بود 
را به یکی از انقالبیون تبدیل کرد، منزل پدرتقریبا 
محل رفت وآمد، جلسات و کانون انقالبیون بود در 

به یاد بزرگمردان افتخارآفرین انقالبی
سارا محتشم

سال  هشت  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  شک  بدون 
جنگ تحمیلی ، زنان و مردان همیشه در صحنه، با ایثار 
و دالوری های خود حماسه ها آفریدند و از جان ومال 
خود گذشتند تا آرامش و امنیت امروزمان را مدیون این 
عزیزان باشیم و نام و یادشان راتا همیشه گرامی  بداریم.
انقالب  هرچه  فرمودند:  )ره(  خمینی  امام  که  همانطور 
ایثارگران  و  شهدا  مجاهدت  برکت  از  دارد،  اسالمی  
است، بنابراین برماست تا با معرفی این عزیزان به مردم 
و به ویژه جوانان این مرز و بوم دین خود را ادا نماییم.

این  از  یکی  فرزند  شمقدری  محسن  سخن  پای  اینک 
ها،  رشادت  از  که  نشینیم  می  انقالبی  مردان  بزرگ 
مقاومت ها و سختی های پدر در این راه پرفراز و نشیب 

تا به ثمر رسیدن انقالب اسالمی می گوید.
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آن زمان حضرت آیت ا... خامنه ای هم به منزل ما 
رفت و آمد داشتند.  همینطورپدر در جلسات تفسیر 
و سخنرانی های آقا  که درمسجد کرامت و مسجد 
آقا  خود  منزل  در  وگاهی  مجتبی)ع(  حسن  امام 

برگزار می شد، شرکت می کردند.
 به یاد دارم  شبی جلسه ای با خود آقا داشتند که من 
با پدر به منزل آقا رفتیم ، آن زمان ها امام خمینی 
)ره( در تبعید بودند، اما جلسات و سخنرانی ها به 

طور مرتب وبرنامه ریزی شده برگزار می شد.
در سال ۱3۵۲ پدر توسط ساواک دستگیر شد، به 
یاد دارم آن شب ما همه سر سفره ی شام بودیم، پدر 
وارد  ساواک  دارد  احتمال  بود،  کرده  احساس  که 
زیر  در  را  کتابها  و  نوارها  از  تعدادی  شود،  ما  منزل 

شیروانی مخفی کرده بود.
بودکه حاوی مطالب  پدر   آن شب دفتری دردست 
ساواک  ورود  با  زمان  هم  بود،  انقالبیون  اسامی  و 
پدر  بودیم،  شام  خوردن  حال  در  ما  مان  خانه  به 
وقتی  تا  و  کرد  پنهان  سفره  زیر  را  دفتر  بالفاصله 
که پدر  را می بردند به لطف خدای بزرگ اصال به 
ذهنشان نرسید، زیر سفره را هم جستجو کنند، اگر 
آن دفتر پیدا می شد تعدادی از انقالبیون همراه با 
وکتابهای  کیف  حتی   شدند،آنها  می  دستگیر  پدر 
مدرسه ی ما را گشتند. الی تمام دفترهایمان را ورق 
اتفاقا  که  بود،  آنجا  هم  کمدی  کردند،  نگاه  ورق  به 
کلیدش گم شده بود و حاوی کتاب و تعداد 4۰ عدد 
نوارهای امام بود، به لطف خداوند نمی دانم چه شد 
که حواسشان کال از زیر سفره و آن کمد پرت شد و 
آنجا را بررسی نکردند، پدر می گفت اگر آن تعداد 
نوار وکتاب به دست ساواک می افتاد، حتما اعدام 
زندان  در  مدتی  را  پدر  ماجرا  آن  از  پس  شدم.  می 
اطالعات ساواک مشهد نگه داشته و سپس او را به 
تهران کمیته مشترک ضد خرابکاری که هم اکنون 
به موزه ی عبرت تبدیل شده، منتقل نمودند و پس 
از مدتی در زندان اوین و بعد او را به زندان غزل قلعه 
منتقل کردند. در این ماجرا پدر به مدت یک سال در 
زندان بود، که پس از آزادی از زندان باز هم دست 
اما  برنداشت.  شاه  رژیم  علیه  سیاسی  مبارزات  از 
مغازه ی پدر،خود یک کانون انقالبی بود، یک رادیو 
بودند  کرده  وصل  بام  پشت  به  را  سیمی  که  داشت 
و بعد از ظهر ها برنامه های مختلف رادیویی مثل، 
میهن پرستان، روحانیت مبارز که از عراق پخش می 
انقالبی  از دوستان و همسایگان  با تعدادی  را   شد 
اخبار  بررسی  و  تحلیل  به  آنها  با  و  دادند  می  گوش 

می پرداختند. 
مصطفی  آقا  حاج  شهادت  با  که  بود   ۱3۵۶ سال 
خمینی فرزند امام )ره(  و در نتیجه ی مقاله ای که 

رژیم برعلیه امام نوشت، در ۱۹ دی ماه همان سال 
مردم قم تظاهرات گسترده ای کرده که تعداد زیادی 
از آنها شهید شدند و تعدادی هم از جمله بازاریان و 
کسبه  دستگیر، سپس  از قم به نقاط مختلف کشور 

از جمله تربت جام تبعید شدند.
من به همراه پدر و چند تن از دوستان او مثل مرحوم 
حاج حسن رجب زاده و حاج آقا ضیافتی که در قید 
که  سلیمانی  آقای  با  دیدار  برای  هستند،  حیات 
محض  به  رفتیم،  جام  تربت  به  بود،  تبعیدی  هم  او 
دید و بازدید ماموران ساواک ما را دستگیرکردند و 
با ما کرده و سوار بر ماشینی مارا به  برخورد تندی 

مشهد منتقل کردند.
پیروزی   به  بازداشت شد، نزدیک  باز هم پدر مدتی 
انقالب اسالمی بودیم که دیگر رژیم در مقابل مردم 
و امام توان مقابله نداشت و پدر آزاد شد، اما باز هم 
مرحوم  دیدار  به  هم  باز  برنداشت،  مبارزه  از  دست 
آقای ربانی شیرازی که در کاشمر به تبعید به سر می 
برد، رفت، آن زمان رهبر معظم انقالب در ایران شهر 
در تبعید بودند ، که پدر به دیدارشان رفته بود، حتی 
آقا در مصاحبه ای فرموده بودند اولین کسی که  در 

تبعید به دیدارمان آمد، حاج علی شمقدری بود.
 مبارزات پدر ادامه داشت تا اینکه انقالب به پیروزی 
کانون  پدر  ی  مغازه  هم  هنوز  درحالیکه  رسید 
پدر   ۱3۶۰ سال  بود،  انقالبی  جهادگر  نیروهای 
امام  با  مالقات  و  حزب  اعضاء  با  ای  جلسه  برای 
علت  به  مالقات  این  که   ، رفتند  تهران  به  خمینی 
کسالت امام میسر نشد. پدردر تماس تلفنی با آیت 
جمعی  تا  بود  کرده  تقاضا  ایشان  از  ای  خامنه  ا... 
حضور  به  را  اسالمی  جمهوری  حزب  فعاالن  از 
دعوت  پدر  از  آقا  ها  صحبت  اتمام  از  پس  بپذیرند، 
کرده بودند تا به تهران نزد ایشان بیایند زیرا ایشان 
کردن  رها  با  هم  پدر  و  دانستند  می  خود  امین  را 
در  سال   ۸ مدت  دیگر  های  فعالیت  و  کار  و  کسب 
خدمت آقا در ریاست جمهوری بود. مادرمان نیز با 
از خودگذشتگی با ماندن در مشهد پدرمان را یاری 
کرد. پدر، اجناس مغازه را فروختند و برای خدمت 
به آقا راهی تهران شد. به یاد دارم من و برادر بزرگم 
در جبهه و پدر در تهران بودند، فرزندان با مادر در 
وجود  زیادی  مشکالت  کردند،  می  زندگی  مشهد 
تنهایی  به  مادر  و  نبود  مردی  خانه  در  زیرا  داشت، 
برعهده  را  کوچکم  برادران  و  خواهر  مسئولیت 
داشت، پدر گاهی به مشهد می آمد و از خانواده سر 

می زد و چند روز بعد دوباره به تهران برمی گشت. 
گروه  و  مجاهدین  سازمان  دانید  می  که  همانطور 
و  داده  نشان  را  خودشان  زود  دیگرخیلی  های 
مقابل  کردندو  جدا  انقالب  و  امام  از  را  خطشان 

چندین  راستا  همین  در  ایستادند،  انقالب  و  نظام 
با بررسی هایی که انجام داده بودند،  بار منافقین  
که  بوده  او  ترور  و  پدر  رساندن  شهادت  به  صدد  در 
موفق نشدند،در سال ۱3۶3 منافقین مغازه ی عمو 
را آتش زده  و عموی ما را که او هم از انقالبیون فعال 

بود ،ترور و به شهادت رساندند.
 من و برادر۱۷ ساله ام در جنگ تحمیلی در جبهه 
ی  فاصله  با  مهران  ی  منطقه  در  برادرم  که   ، بودیم 
شهادت  به  سال  درهمان  عمو  شهادت  از  کوتاهی 
رسید . در این اثنی پدرحتی حاضر نشد از خدمت 
به مقام معظم رهبری دست بکشد و بعد از شهادت 
برادرم به فاصله ی ۱۰ روز تا فوت عمو، بعد از مراسم 

بالفاصله به تهران برگشت.
 باتوجه به سن باالی پدر و مسئولیتی که بر عهده ی 
پدر بود، دوری از خانواده هم بر مشکالت می افزود 
تا اینکه به دستورآقا تصمیم گرفته شد، پدر از مشهد 
کارها را پیگیری کند، به همین دلیل ایشان پس از 

اتمام ریاست جمهوری به مشهد آمد. 
از مدتی پدرم خانه ی  پدرمرحوم رهبر معظم  پس 
انقالب را با تعدادی از دوستان  که همگی از یاران 
آقا  که  کردند  خریداری  بودند،  انقالب  معظم  رهبر 
سهم شان را بخشیدند، خانه و زمین کنار آن با تالش 
پدرم و همین دوستان به حسینیه تبدیل شد که از 
آن زمان تا کنون در این محل مناسبت های مختلف، 

مراسم  سخنرانی و نماز جماعت برگزار می شود .
پدربیش از ۵۰ سال با آقا در ارتباط بوده و یکی از 
در  ارتباطات  این  از  هرگز  اما  بود،  ایشان  دوستان 
صدد ایجاد جایگاهی برای خود و خانواده نبود و به 
شدت از این مسائل دوری می کرد.  از خصوصیات 
ویژه پدر این بود که ورزش را ترک نمی کرد،حتی 
یافتند،  حضور  ژیمناستیک   کشوری  مسابقات  در 
همچنین بسیار اهل پیاده روی و فعالیت بود،تا اینکه 
در تاریخ ۲۷ شهریور سال ۹۹ در سن ۸۶ سالگی 

براثرابتال به ویروس کرونا به رحمت خدا رفت.
خیرخواهانه  های  فعالیت  ایشان  فوت  از  بعد  اما 
و  هستم  سپاه  ی  بازنشسته  من   ، نشد  قطع  وی 
کارهای  از  حاالبخشی  و  بودم  پدر  کنار  در  همیشه 
خیرخواهانه ی پدر برعهده ی من است، نامه هایی 
که از محرومین به دفتر مقام معظم رهبری می رسد، 
به ما ارجاع داده می شود،تحقیقات الزم انجام شده 

وتا جایی که بتوانیم کمک می کنیم.
ما  به  بزرگ  خداوند  امیدوارم  آخر  سخن  عنوان  به   
هم توان خدمت بدهد تا بتوانیم به نحو احسنت این 
امر مهم را انجام دهیم. به گفته ی شهید بهشتی که 
یک  اسالمی  ی  جامعه  در  مسئولیت  فرمایند:  می 
مسئولیت متقابل است، در زندگی به دنبال کسانی 
تر  خصوصی  های  جنبه  به  هرچه  که  کنید  حرکت 
زندگی ایشان نزدیک شوید، تجلی ایمان را بیشتر 
ببینید.  می توان گفت مرحوم حاج علی شمقدری 
از مردان نیک روزگار بود که نام ویادشان تا همیشه 

زنده خواهد ماند و راه شان ادامه خواهد داشت.
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اصناف  اتاق  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
تحول  مدت،  بلند  برنامه های  راستای  در  ایران 
در نحوه ارائه خدمات کسب و کارها و نوین سازی 
در فعالیت های صنفی را در دستور کار خود قرار 

داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران سعید 
کرد:  بیان  اصناف  ملی  روز  مناسبت  به  ممبینی 
نام  به  تقویم ملی  تعیین یک روز در  و  تیر ماه  اول 
ویژه  به  کشور  اصناف  خانواده  خدمت  را  اصناف 
اتاق های  رئیسه  هیات  و  اتحادیه ها  مدیره  هیات 
کشور  زحمت کش  بازرسان  و  کارکنان  اصناف، 
تایید  روز،  این  می کنم.  عرض  تهنیت  و  تبریک 
کننده جایگاه و اهمیتی است که اصناف از منظر 

اجتماعی، اقتصادی و تاریخی در کشور داشتند.
کشور  تمام  در  اصناف  عملکرد  کرد:  بیان  وی 
و  جامعه  خدمت  در  ایثار  جان فشانی،  موید  ایران 
تامین نیازمندی های جامعه بوده است. در حدود 
به  پدیده ای  با  جهان  که  گذشته  سال  نیم  و  یک 
هم  ما  کشور  در  بوده  درگیر  کرونا  بیماری  نام 

سالمت  حوزه  خدمت گذاران  کنار  در  اصناف 
رعایت  با  جامعه  نیازمندی های  تامین  بر  عالوه 
دستورالعمل های بهداشتی توانسته اند نقش مهم 

و موثری را از خود به جای بگذارند.
رویکرد  منظر  از  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
در  خدمات  ارائه  نحوه  در  تحول  و  کار  و  کسب 
نوین  فناوری های  از  استفاده  و  مدت  این  طول 
نیز  بهداشتی  دستورالعمل های  با  انطباق  برای 
شاهد تحول های جدی و چشم گیری در بسیاری 
از  این نشان  و  ایم  بوده  و کارهای کشور  از کسب 
نوین سازی  برای  اصناف  توانایی  و  توجه  تمایل، 

کسب و کار خود دارد.
با اشاره به مشخص شدن رئیس جمهور  ممبینی 
برای چهار سال آینده، تاکید کرد: از دولت آینده 
با  و  اصناف  جایگاه  به  ویژه  توجه  با  داریم  انتظار 
واحد  هزار   ۶۰۰ از  بیش  ظرفیت  گرفتن  نظر  در 
تولیدی صنفی در سطح خرد و متوسط در کشور 
و طبق تئوری های اقتصادی، اهمیت بیشتری در 
قشر  این  به  نسبت  کشور  مدت  بلند  برنامه ریزی 

تشکل های  از  مشورتی  نظر  کسب  با  و  شود  قائل 
اصناف  حوزه  در  تولیدات  تقویت  زمینه  صنفی، 
این  رشد  و  محور  صادرات  تولیدات  ویژه  به  و 

زحمت کشان اقتصادی را فراهم کنند.
تامین  بیمه  حوزه های  در  مطالباتی  افزود:  وی 
تامین  نحوه  و  مالیات  کار،  قرارداد  اجتماعی، 
دولت  از  ما  انتظار  مورد  صنفی  بنگاه های  مالی 
نزدیک  آینده  در  امیدواریم  که  است  منتخب 
از نقطه نظرات کارشناسی  شاهد استفاده دولت 

تشکل های صنفی در این حوزه ها باشیم.
خصوص  در  همچنین  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
گفت:  ایران  اصناف  اتاق  مدت  بلند  برنامه های 
بلند  برنامه های  راستای  در  ایران  اصناف  اتاق 
مدت، تحول در نحوه ارائه خدمات کسب و کارها و 
نوین سازی در فعالیت های صنفی را در دستور کار 
خود قرار داده است و قصد دارد با تسهیل فرایند 
صدور مجوز، زمینه توسعه کسب و کارها و با تقویت 
جایگاه اصناف و اصالح قانون نظام صنفی مسیر 

رشد و تعالی هرچه بیشتر اصناف را فراهم کند.

رئیس اتاق اصناف ایران به مناسبت روز ملی اصناف:

تحول در نحوه ارائه خدمات کسب وکارها و 
نوین سازی فعالیت های صنفی در دستور کار است

روز ملی اصناف
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سبب شناخت آداب کسب
می دانیم که از یک سو بسیاری از اصناف، با کسب 
هر  دیگر،  سوی  از  دارند  سروکار  کردن  تجارت  و 
کسبی، آدابی دارد که شناخت آنها، موجب برکت 
محمد  امام  می شود.  کاسب  و  تاجر  مال  فزونی  و 
شناخت  لزوم  درباره  سعادت،  کیمیای  در  غزالی 

آداب کسب می نویسد:
نکته: » چون دنیا منزلگاه زاِد آخرت است و آدمی 
بی کسب  آن  و  ـ  است  حاجت  ِکسَوت  و  قوت  به  را 
که  بشناسد؛  کسب  آداِب  که  باید  ـ  نیست  ممکن 
هر که همگی خویش به کسب دنیا دهد، بدبخت 

و  دهد  آخرت  به  خویش  همگی  که  هر  و  است 
توکل کند، نیک بخت است، ولکن معتدل ترین آن 
است که هم به معاش مشغول باشد و هم به معاد، 
برای  معاش  و  باشد  معاد  مقصود،  که  باید  ولیکن 

فراغِت اسباِب معاد باشد.«

فضیلت پی روزی حالل بودن
کاسب و تاجر اگر بخواهند به حرام نیفتند و مال 
باید  ناگریز  نیابد،  راه  زندگی شان  به  شبهه ناک 
روزی  پی  و  بشناسد  را  کسب ها  در  حرام  و  حالل 

حالل باشند.

را  خود  عیال  و  را  خویشتن  که  »بدان  حکایت: 
از  ایشان  کفایِت  و  داشتن  بی نیاز  خلق،  روی  از 
راه  در  است  جهاد  جمله  از  کردن،  کسب  حالل 
که  است؛  فاضل تر  عبادت،  بسیاری  از  و  دین، 
بُرنایی  بود.  نشسته  اصحاب  با  رسول)ص(  روزی 
بازار  به  و  ایشان بگذشت  بر  پگاه،  بامداِد  با قّوت، 
اگر  »دریغا!  گفتند:  صحابه  دکّان.  به  شد  همی 
این پگاه خاستِن وی در راه خدای تعالی بودی!« 
رسول)ص( گفت: »چنین مگویید که اگر برای آن 
می شود که خود را از روی خلق بی نیاز دارد یا پدر 
بی نیاز  را  خویش  فرزند  و  زن  یا  را  خویش  مادر  و 
برای  اگر  و  است،  تعالی  خدای  راِه  در  وی  دارد، 
راِه  در  شود،  همی  توانگری  و  الف  و  دنیا  تفاخر 
شیطان است« .... و گفت: »بازرگاِن راست گوی، 

روز قیامت با صّدیقان و شهیدان به هم خیزد.«

تجارت دین و تجارت دنیا
تقسیم  درباره  العباد،  مرصاد  در  رازی  نجم الدین 

تجارت می نویسد:

روز ملی اصناف

سارا محتشم

اول تیرماه هر سال، روز اصناف نام گذاری شده است که البته دایره گسترده ای دارد و شامل انواع 
شغل ها و حرفه ها می شود. در نوشته پیش  رو، با مراجعه به متون کهن فارسی، این موضوع 
)یعنی اخالق اصناف و آداب کسب( را واکاویده ایم و برخی مطالب مرتبط راـ   چنان که خواهید 

دید ـ ارائه کرده ایم.

 به بهانه 
 روز اصناف

 اخالق اصناف 
 و آداب 

کسب و کار
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و  دنیا  تجارت  است:  نوع  دو  تجارت  که  بدان   «
تجارت آخرت، و تجارت دنیا هم بر دو نوع است: 
دوم  و  بس،  و  است  دنیایی  نفع  بهر  از  آنکه  یکی 
خود  دنیایی،  نفع  و  است  آخرتی  نفع  بهر  از  آنکه  

َتَبع بَُود.«
اما آن تجارت که از برای نفع دنیایی است و بس، 
به غایت مذموم است و حاصلش بی حاصلی و و َزر 
و وبال و حساب و تبعت آخرت، رنج آن خسران و 

زیادتش همه ُنقصان و سودش همه زیان.
و اما آن تجارت که برای نفع آخرتی است آن است 
ِتَجاَرٌة  الُتْلِهیِهْم  »رَِجاٌل  می فرماید:  تعالی  حق  که 
دو  مفسران  را  آیت  این  و  اهللَِّ«،  ِذْکِر  َعن  بَْیٌع  َوالَ 
تعلق  آخرتی  تجارت  به  آن که  یکی  گفته اند:  معنا 
دارد؛ یعنی مردانی اند که به صورت تجارت و بیع 
دنیایی مشغول نشوند تا از خدای و ذکر خدای باز 

نمانند... .
تعلق  دنیایی  تجارت  به  که  است  آن  دوم  معنی 
است؛  آخرتی  نفع  برای  که  تجارتی  ولیکن  دارد، 
صورت  بر  ِشرا  و  ِبیع  صورت  که  مردانی اند  یعنی 
ایشان اگرچه رود، ولیکن دل ایشان از ذکر خدای 

باز نماند.«
امام محمد غزالی نیز در این باره می نویسد:

از  دنیا  تجارت  را  وی  که  هر  که  »بدان  تمثیل: 
و  است،  بدبخت  وی  کند،  مشغول  دین  تجارت 
چگونه بَُود حال کسی که وی کوزه زرین به کوزه 
سفالین بدل کند، و کوزه سفالین َمَثل دنیاست و 
َمَثل آخرت، کوزه زّرین است که هم نیکوست و هم 

بسیار بماند.«

آداب تجارت
تجارت، آداب و شرایطی دارد که بازاریان، تاجران 
رعایت  را  آنها  باید  معامله  اهل  کلی  طور  به  و 
کنند. در اینجا، این آداب را از قول مرصاد العباد 

برمی شماریم:
رنج  برای  تجارت  آن که  شرایط  »پس  توصیه: 
که  است  آن  رسل،  و  انبیا  صحبت  و  کند  آخرت 
مال  را،  مال  و  سازد،  ِدثارخویش  و  شعار  را  تقوا 
خدای  مال  در  که  کند  آن  نیت  و  داند  خدای 
برای بندگان خدای به امر خدای و رضای خدای 
آید، آن  بر آن، ربح پدید  تا آن چه  تصرف می کنم، 
و عیال  را  بر بندگان خدای صرف کنم، و خود  را 

خود، یکی از آن جمله شمارد.
در  و  نگذارد  فرو  دقیقه  هیچ  دیانت،  و  امانت  از  و 
ُمساِهله  به  دارد.  نگاه  انصاف  فروخت،  و  خرید 

َخَرد و فروشد... .
دروغ  و  راست  به  سوگند  ِشرا،  و  ِبیع  در  البته  و 
باِیع َحالّف را دشمن دارد،  تعالی  نخورد که حق 
قرین  برکت،  که  کند  قناعت  ربحی  اندک  بر  و 
قناعت است و ُحرمان،قرین حرص که: »الَحریُص 

الَمحروم...« 
و َمتاع را در آن وقت که َخَرد، نکوهش نکند و در 

آن وقت که فروشد، مدح نگوید و عیب آن پنهان 
نکند«

یاد خداوند و سفر آخرت
همه ما انسان ها، اگر چه در ظاهر، اقرار داریم 
با کمال تأّسف،  که روزی رسان خداست، ولی 
است  نشده  تبدیل  قلبی مان  باور  به  مطلب  این 
و دنبال زیاده خواهی و سودبری بیشتر هستیم. 
آورده  خود  گلستان  در  شیرین سخن  سعدی 

است:
که  مربّی  پیران  از  شنیدم  را  »یکی  روایت: 
خاطر  تعّلق  که  چندان  گفت:  همی  را  مریدی 
آدمی زاد است به روزی، اگر به روزی ده بودی، 

به مقام مالیکه درگذشتی.
فراموشت نکرد ایزد در آن حال
که بودی نطفه مدفون مدهوش

روانت داد و عقل و طبع و ادراک
جمال و نطق و رای و حکمت و هوش

ده انگشت مرّتب کرد بر کف
دو بازویت مرکب ساخت بر دوش

کنون پنداری ای ناچیز هّمت
که خواهد کردنت روزی فراموش«

به  راجع  العباد،  مرصاد  در  نیز  رازی  نجم الدین 
یاد آخرت بودن اهل تجارت، سخن زیبایی دارد:

چون  که  کند  چنان  زندگانی  که  »باید  توصیه: 
سرمایه  و  سود  جمله  درآید،  آخرت  سفر  وقت 
مال  پس  از  تا  باشد،  فرستاده  پیش  از  خویش 
به  که  بازرگانی  همچون  رفتن.  تواند  خویش 
بفرستد،  پیش  از  را  مال  رفت،  خواهد  سفری 
او را در شهر قرار و آرام نماند و در آن کوشد که 
تا چگونه از پس مال برود، و آن ساعت که وقت 
خوش تر  وقت،  آن  از  را  او  باشد،  کاروان  رحیل 

نبود«

در مذمت محتکران
برخی از طایفه اصناِف بی انصاف، وقتی نایابی 
از آن را در  بازار می بینند، هر چه  کاالیی را در 
اختیار دارند و هر چه می توانند با لطایف الحیل 
به  مدتی،  از  پس  تا  می برند  انبار  به  آورند،  گرد 

چند برابر قیمت به مردمان بفروشند.
آن  محتکر  و  است،  ملعون  حکمت:»ُمحَتکر، 
تا گران شود، آن گاه  بَُود که طعام بخرد و بنهد 
چهل  که  »هر  گفت:  رسول)ص(  و  بفروشد. 
روز طعام نگاه دارد تا گران شود و آن گاه همه 
و  نباشد«.  آن  کّفارِت  هنوز  دهد،  صدقه  به 
رسول)ص( گفت: »هر که چهل روز طعام نگاه 
وی  از  تعالی  خدای  شدن،  گران  نیت  به  دارد 
بیزار است و وی از خدای تعالی بیزار است.  « 
طعام  روز  چهل  که  هر    « می گوید:  علی)ع(  و 

بنهد، دل وی سیاه گردد.«
منبع : اداره کل پژوهشهای اسالمی رسانه

یادداشت

روز ملی اصناف

ضرورت شناخت 
کارزار موانع و 

پشتیبانی از تولید

عبدا... افشاری صالح 

دبیر اتاق اصناف مشهد

نام گذاری یکم تیرماه به عنوان روز ملی اصناف 
بیانگر  عمومی،  فرهنگ  عالی  شورای  توسط 
همچنین  و  اصناف  واالی  جایگاه  و  اهمیت 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  خاص  دیدگاه 
اقتصاد  حوزه  در  که  است  بزرگ  جامعه  این  به 
و  فرهنگی  اجتماعی،  حوزه های  سایر  و  کشور 
این  سیاسی جایگاه ویژه ای دارند. جا دارد که 
روز را به همه تالشگران جامعه صنفی تبریک و 
تهنیت گفته و برای یکایک افراد این قشر خدوم 
از درگاه احدیت آرزوی صحت و سالمتی نمایم.
آن  داریم  منتخب  جمهور  رئیس  با  سخنی  اما 
از  پشتیبانی  و  موانع  کارزار  شناخت  که  است 
تولید نیازمند ضروریات و الزاماتی است که در 

حد بضاعت در اینجا به آن می پردازم. 
برای تحقق شعار سال باید سخن فعاالن بخش 
خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را 
با تقویت آموزش و پژوهش  از سر راه برداشت. 
در واحدهای تولیدی، گسترش مراکز تحقیق و 
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انسیه سروش

گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بازوی  و  کشور  هر  اقتصاد  تپنده  قلب  اصناف 
مردم  همه  برای  پایدار  معیشت  تامین  کارآمد 

است.
وجود  برکت  به  افزود:  حیدری  محمدرضا 
رونق  به  می تواند  جامعه  پویا،  و  فعال  اصناف 
و  نقش پذیری  مالی،  گردش  اقتصادی، 
باشد  امیدوار  اقتصاد  در  اقشار  همه  اثرگذاری 
نشاط  جامعه،  پویایی  تضمین  اتفاق  این  و 
و  شهروندان  روان  و  جسم  سالمت  اجتماعی، 
قلمداد  جامعه  افراد  یکایک  مشارکت  تقویت 

می شود.
اقتصاد  پایه های  عنوان  به  اصناف  داد:  ادامه  وی 
را  کالن  اقتصاد  زنجیره  در  حلقه  اولین  خرد، 
برسند  شکوفایی  و  توانایی  به  اگر  و  داده  تشکیل 
خودکفایی  و  تولید  چرخ های  شدن  روان  سبب 

اقتصادی کشور خواهد شد.
را  مردم  اعتماد  اصناف،  اگر  کرد:  ابراز  حیدری 
اعتماد  تقویت  در  می توانند  باشند،  داشته  همراه 
پیشرفت  نتیجه  در  و  داخل  تولید  به  عمومی 
واقعی به سمت باور به توان کشور، نگاه به داخل، 
کشورها  سایر  از  بی نیازی  و  اقتصادی  استقالل 

تاثیر بسزایی داشته باشند.
با توجه  رئیس شورای اسالمی شهر تصریح کرد: 
و  حکومت  بین  واسط  حلقه  اصناف،  اینکه  به 

توسعه و حمایت بیشتر از نوآوران و شرکت های 
کشور  در  تولید  زیرساختی  موانع  دانش بنیان، 
مدیریت  برای  برنامه ریزی  می شود.  حل 
مدیریت  و  برنامه ریزی  تولید،  زنجیره  کنترل 
مردم  نیاز  مورد  کاالهای  توزیع  و  تامین  بازار، 
و  بازاریان  تولیدکنندگان،  اصناف،  همکاری  با 

بازرگانان نباید مقطعی و کوتاه مدت باشد.
به  آن  از  بعضا  که  بهانه هایی  عمده  از  یکی 
تحریم های  می کنند،  تعبیر  تولید  مانع  عنوان 
توجه  با  است.  ایران  علیه  سلطه  نظام  ظالمانه 
اقتصادی  قابلیت های  داخلی،  ظرفیت های  به 
از  و  ایران  همسایه  کشور   ۱۵ بازارهای  کشور، 
دولت  که  خصوصی  بخش  ظرفیت  مهم تر  همه 
موضوعی  نباید  می شود،  غافل  آن  از  معموال 
بنابراین  باشد.  داشته  وجود  تولید  مانع  نام  به 
فکر  زاییده  توسعه،  منع  توهم  این  اعظم  بخش 
صحیحی  درک  که  است  نارکارآمد  مدیران 
را  کشور  اقتصادی  ظرفیت های  و  شرایط  از 
عمومی  وضعیت  از  شناختی  اصوال  و  نداشته 
از  یکی  گفت  می توان  واقع  به  ندارند.  کشور 
کشور  ذاتی  ظرفیت های  شناخت  عدم  موانع 
است که توان برنامه ریزی پیشران را از مدیران 

سلب نموده است.
مانع دیگر، دوری مدیران اجرایی و بعضا بیگانه 
بازار  و  اشتغال  تولید،  فرهنگ  با  آن ها  بودن 
که  است  عنصری  همان  تولید،  فرهنگ  است. 
را  جنوبی  کره  و  اندونزی  چین،  ژاپن،  توانست 
بزرگان  ردیف  در  ممکن  سطح  پایین ترین  از 

اقتصادی دنیا قرار دهد.
رفع  و  تولید  اقتصاد،  کشور،  فعلی  شرایط  در 
نه  است  رهبری  و  فرماندهی  نیازمند  موانع 
کنترل  و  قدرت  اعمال  یعنی  مدیریت  مدیریت. 
یعنی  فرماندهی  و  رهبری  که  حالی  در  افراد، 
پیشرفت  و  اراده  اشتیاق،  شوق،  برانگیختگن 
روبه جلوی رهبران از درون بحران و برون رفت 
مدیران  که  است  درحالی  این  بن بست ها.  از 
می کنند.  بسنده  موجود  وضعیت  اداره  به  تنها 
همگان،  اذعان  به  اگر  که  داشت  نظر  در  باید 
جنگ  وارد  پیش  سال ها  از  کشور  اقتصاد 
رفاه طلب  مدیران  با  شده،  تحمیلی  ناخواسته 
شد.  وارد  اقتصادی  نابرابر  جنگ  به  نمی توان 
دغدغه  سرمایه گذاران  از  بیش  باید  ما  رهبران 

تولید داشته باشند.
مانع زدایی از چرخ تولید، ایجاد فضای همدلی 
و  بانک ها  در  زاید  قوانین  رفع  ابتکارات،  در 
مجوزات  صدور  در  مختلف  رانت های  حذف 

تولید باید نهادینه شود. 
تولید  پای  از  را  سیاسی  زنجیرهای  و  غل  باید 
باز کرد و یک »نگاه ملی« را جایگزین آن نمود. 
عرصه  وارد  و  خارج  بنگاه داری  از  باید  بانک ها 

پشتیبانی از تولید شوند.

رئیس شورای اسالمی شهر 
مشهد:

اصناف قلب تپنده 
اقتصاد هر کشوری است

روز ملی اصناف
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با  کالن  اقتصاد  و  جامعه  و  تولیدکنندگان  مردم، 
باید  می شوند،  محسوب  خرد  کنندگان  مصرف 
مورد حمایت بی دریغ حاکمان، مدیران و دولت ها 
پیشرفت،  سمت  به  را  جامعه  بتوانند  تا  باشند 
اهداف  به  دست یابی  و  عمومی  اعتالی  توسعه، 

عالی نظام رهنمون کنند.
وی در خصوص تاثیر فضای انتخاباتی بر اقتصاد، 
و  کشور  خرد  اقتصاد  فضای  قاعدتا  کرد:  ابراز 
و  جامعه  سطح  در  مالی  گردش  بر  حاکم  فضای 
به تبع آن رونق و رکود در اصناف متاثر از اقتصاد 
این  که  است  بوده  آن  بر  اثرگذار  مسائل  و  کالن 
مسائل در ید اختیار دولت به عنوان نماد و نماینده 

عالی حاکمیت است.
مسائل  اساسی ترین  از  کرد:  اضافه  حیدری 
و  برخورد  نوع  نگاه،  کالن،  اقتصاد  بر  اثرگذار 
جنس حمایت دولت از صنایع، خدمات و بازیگران 
در  مستقیما  آن  آثار  که  است  اقتصادی  بزرگ 
آشکار  اصناف  در  طبیعتا  و  جامعه  پایین  سطوح 
تعامل  و  ارتباط  نحوه  این،  بر  افزون  شد.  خواهد 
و  دور  کشورهای  و  جهان  با  حاکمیت  و  دولت 
بر  فراوانی  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرات  نزدیک 
بر  سرعت  به  آن  تبعات  که  داشته  کالن  اقتصاد 

اقتصاد خرد و اصناف اثر می گذارد.
نمونه های  اخیر  دهه  یک  در  کرد:  تبیین  وی 
بودیم  شاهد  کشور  در  را  واقعیت  این  از  بسیاری 
و امروز به تجربه دریافته ایم اگر به دنبال تضمین 

معیشت مردم و آسودگی خاطر آن ها برای زندگی 
باید به تقویت و حمایت بی دریغ  در رفاه هستیم، 
و این حمایت در گرو انضباط  از اصناف بپردازیم 
از  تابعی  خرد  اقتصاد  است.  خرد  اقتصاد  رونق  و 
تحوالت کشور و روند اقتصاد کالن است و اقتصاد 
می رسد  آرامش  ساحل  به  صورتی  در  تنها  کالن 
که تعامالت ما با جهان به شرایط پایدار و به دور از 

تنش رسیده باشد.
و  دولت ها  نقش  تعریف  اینکه  بیان  با  حیدری 
اشخاص در رونق و یا رکود تولید و اقتصاد بسیار 
و  وضوح  به  گفت:  است،  کتمان  غیرقابل  و  مهم 
بارها شاهد بوده ایم که حتی مطرح شدن نام افراد 
چه تاثیرات ناگهانی بر صدر تا ذیل اقتصاد داشته 
دوره  در  چه  و  انتخابات  برهه  در  چه  رو  این  از  و 
به  نسبت  دولتمردان  باید  دولت،   هر  زمامداری 
اثرات سخنان، موضعگیری ها، اقدامات و عملکرد 
خود بر همه ابعاد اقتصاد کشور حساس و مراقب 

باشند.
وی تاکید کرد: شورای شهر مشهد در دوره پنجم 
وظیفه  شهر  اقتصاد  رونق  برای  آنکه  وجود  با 
اثرگذار  نقش  به  توجه  با  اما  نداشته  مستقیم 
عهده  بر  که  اجتماعی  رسالت  و  شهری  مدیریت 
کار  به  را  خود  تالش  همه  می کرد  احساس  خود 
چرخه  بر  مناسبی  اثر  بتواند  خود  نوبه  به  تا  بست 
داشته  اصناف  وکار  کسب  رونق  و  شهر  اقتصادی 

باشد.
اقتصادی،  معاونت  کردن  فعال  با  افزود:  حیدری 
مشهد  شهرداری  مشارکت های  و  سرمایه گذاری 
در  همنام  کمیسیون  با  تنگاتنگ  ارتباط  ایجاد  و 
تمام  از  استفاده  و  پردازی  ایده  دنبال  به  شورا 
این  در  و  بودیم  شهری  و  قانونی  ظرفیت های 
راستا موفق شدیم حوزه اقتصادی شهرداری را از 
استفاده صرف در پروژه های عمرانی و ساختمانی 
اقتصادی،  بهره  بر  عالوه  که  موضوعات  سایر  به 
شود  می  جامعه  در  پویایی  شرایط  ایجاد  سبب 

معطوف کنیم.
گام  اولین  در  ما  داد:  ادامه  وی 
و  شهر  در  نشاط  ایجاد  هدف  با 
امکانات  از  اصناف  بهره گیری 
اماکن  استفاده  ضوابط  موجود 
و  شهری  فضاهای  از  تجاری 
پیاده روها را تصویب کردیم که 
اصناف  زیاد  بسیار  استقبال  با 
و  شهر  در  نشاط  با  جو  ایجاد  و 
روانی  امنیت  افزایش  درنتیجه 
همچنین  شد.  منجر  معابر  در 
تصویب مجوز استقرار و فعالیت 
مواد  فروش  سیار  واحدهای 
نیز  کارفودها  به  معروف  غذایی 
فضاهای  بسیاری  شد  سبب 
تحت  شهر  رفاهی  و  تفریحی 

پوشش خدمات اصناف سیار قرار بگیرد.
کرد:  تشریح  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
دوره  این  در  محالت  شب بازارهای  و  روزبازارها 
شهید  بازار  مجموعه  و  رسید  تثبیت  و  انضباط  به 
همچنین  شد.  تکمیل  و  بهسازی  نیز  شوشتری 
بازار  این  به  شهروندان  آسان  دسترسی  برای 
یک  نصب  جمله  از  دسترسی  تسهیل  پروژه  چند 
به اجرا درآمد. برخی  پل هوایی به طول ۷۵ متر 
بازارهای سنتی و قدیمی شهر مشهد از جمله بازار 
سرشور، بازار تعبدی، شلوغ بازار، بازار فرش و... 
با هدف ترغیب شهروندان به حضور و گردش در 
از  و بسیاری  زیباسازی شد  و  اماکن بهسازی  این 
معابر دارای تمرکز باالی اصناف از جمله خیابان 
و...   شیرازی  خیابان  ابوطالب،  بلوار  کوهسنگی، 
پیاده  زیباسازی  و  بهسازی  پروژه  پوشش  تحت 
بازارهای  موضوع  ادامه  در  گرفت.  قرار  روها 
تخصصی و تفریحی در دستور کار شهرداری قرار 
گرفت و از جمله خیابان غذا در چند محله مشهد 
سرفصل  این  با  مرتبط  مختلف  اصناف  حضور  با 
مشهد  المللی  بین  نمایشگاه  در  شد.  اندازی  راه 
تخصصی  نمایشگاه های  برگزاری  با  همزمان  نیز 
غذایی،  اصناف  حضور  برای  را  فضایی  همواره  

خوراکی و سرگرمی مهیا کردیم.
بر  دقیق  نظارت  و  توسعه  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازارهای  روز  و  ما«  »شهر  محلی  های  فروشگاه 
با هدف دسترسی  بار،  تره  و  عرضه مستقیم میوه 
زمان  هم  و  مناسب  قیمت  با  ارزاق  به  مردم  آسان 
مناسبی  نحو  به  فضاها  این  از  اصناف  استفاده 
انجام شد و در باب مشاغل آالینده و مزاحم شهری 
پاالیش  جهت  مردم  دغدغه  به  آنکه  بر  عالوه  نیز 
به  داشتیم  اهتمام  مشاغل  گونه  این  از  محالت 
دنبال تامین شرایط مناسب تداوم کسب و کار این 

اصناف هم بودیم.
مشارکت  جلب  با  همچنین  داد:  ادامه  حیدری 
آموزش  موضوع  المنفعه،  عام  و  آموزشی  مراکز 
ساکن  افراد  فنی  و  ای  حرفه 
اعتیاد  ترک  حمایتی  مراکز  در 
تامین  زمینه  و  مطرح  شهر 
نیروی انسانی متخصص و برای 
در  شد.  فراهم  صنعتی  اصناف 
های  حمایت  نیز  کرونا  دوره 
شورا از اصناف مشهد همچنان 
و  تخفیف  جمله  از  یافت  ادامه 
و  کسب  عوارض  بخشودگی 
اجاره  تجاری،  اماکن  و  پیشه 
و  شهرداری  به  متعلق  اماکن 
در  مربوطه  های  عضویت  حق 
رسید.  تصویب  به  مرحله  سه 
رانندگان تاکسی نیز از پرداخت 
سازمان  به  خود  عضویت  حق 

تاکسیرانی معاف شدند.

حیدری: به وضوح »
و بارها شاهد 

بوده ایم که حتی 
مطرح شدن نام 
افراد چه تاثیرات 
ناگهانی بر صدر 

تا ذیل اقتصاد 
«داشته

روز ملی اصناف
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گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر  کل  مدیر 
کل  صنوف  همراهی  رضوی  خراسان  استانداری 

مشهد  و  استان  این  بویژه  کشور 
وجود  با  کرونا  شیوع  ایام  در  را 
شرایط  از  هنگفت  ضررهای 
حال  عین  در  و  آمده  بوجود 
نیاز  مورد  اقالم  تولید  به  کمک 
پیشگیری و مقابله با کرونا مثال 

زدنی و ستودنی دانست.
در  ما  خبرنگار  به  تقوایی  مهدی 
شیوع  شرایط  در  گفت:  باره  این 
کرونا، اصناف کشور بویژه اصناف 
بیشترین  اینکه  با  استان  این 

خسارت را از شرایط مزبور متحمل شدند، همراهی 
زیادی با دولت داشتند و کمکهای قابل توجهی در 
شرایط  داشت:  اظهار  وی  دادند.  ارایه  زمینه  این 
اصناف خراسان رضوی بویژه مشهد متفاوت از سایر 
استانهای کشور است به طوری که عمده آنها تولیدی 
در  صنوف  عمده  دیگر  سوی  از  هستند،  توزیعی  و 
مشهد نیز به دلیل گردشگر محور بودن این کالنشهر 
و وجود مضجع شریف ثامن الحجج علی ابن موسی 
الرضا)ع( وابسته به خدمات بویژه حوزه گردشگری و 
زیارتی می باشند.  وی بیان کرد: با شیوع کرونا و به 
حداقل رسیدن حضور زائر و گردشگر در مشهد و سایر 
شهرستانهای خراسان رضوی، اصناف خدماتی بویژه 
صنف هتلداران و مسافرخانه ها و صنوف اطراف حرم 
مالی  ضرر  بر  عالوه  و  شدند  متضرر  شدت  به  مطهر 
هنگفت که حدود 3۰ هزار میلیارد تومان برآورد می 
کارگران،  بیکاری  جمله  از  معنوی  ضررهای  شود، 
جان  به  نیز  را  غیره  و  جانبی  های  هزینه  افزایش 
خریدند.  وی با اشاره به حمایتهای دولت از صنوف 
متضرر از شیوع کرونا اظهار داشت: تا ۱۹ خرداد ماه 
امسال از مجموع ۸34 میلیارد و 3۸۵ میلیون تومان 
تسهیالت درخواستی صنوف واجد شرایط دریافت 
استان،  در  کرونا  از  متضرر  مشاغل  ویژه  تسهیالت 
به  تسهیالت  تومان  میلیون   ۲4۹ و  میلیارد   ۷۰۲
3۲ هزار و 3۹۵ پرونده مربوط به اصناف با اشتغال 
۶4 هزار و 33۸ نفر از سوی بانکهای استان پرداخت 
شده است. مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه 
گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: با این حال 
اصناف تولیدی استان در شرایط شیوع کرونا و کمبود 
ماسک و برخی اقالم بهداشتی و پیشگیرانه با دولت 
همراهی بسیاری کرده و با تولید این اقالم استان را 
آنها نمودند.  تقوایی اضافه کرد:  از واردات  بی نیاز 
اصناف افراد منصف و باایمانی هستند که چه قبل 
حمایت  همواره  آن  از  بعد  چه  و  اسالمی  انقالب  از 
نمونه  که  اند  بوده  جامعه  دلسوز  و  دولت  کننده 

توان تعدیل نکردن  این همدلی اصناف را می  بارز 
نیروی انسانی توسط هتلها و مسافرخانه های مشهد 
رسیدن  حداقل  به  و  کرونایی  شرایط  بدترین  در 

گردشگر و زائر در این شهر نام برد.
ساماندهی  مساله  به  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
کرد:  بیان  و  اشاره  آالینده  و  مزاحم  صنوف 
و  شهر  از  آالینده  صنوف  آوری  جمع  دولت  برنامه 
اطراف  در  صنفی  شهرک  قالب  در  آنها  ساماندهی 
است که تاکنون پنج صنف تولیدی و در رده مشاغل 
آالینده در قالب شهرکهای صنفی در اطراف مشهد 
جانمایی و مجوز محیط زیستی آنها اخذ شده است.  
صنفی  شهرکهای  اندازی  راه  داد:  ادامه  تقوایی 
برخی  وجود  نظیر  مشکالتی  با  مشهد  اطراف  در 
مانند  پاگیر  و  دست  ضوابط  و  دستورالعملها  از 
و  ممنوعه  شعاع  بر  مبنی  زیستی  محیط  "بخشنامه 
فاصله 3۰ کیلومتری شهرکهای صنعتی غیردولتی 
با شهر " مواجه است که مربوط به کالن کشور می 
در  مشهد  مردم  نمایندگان  همکاری  با  اما  باشد 
مجلس شورای اسالمی در حال پیگیری برای حل 

این مشکل هستیم.
گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر  کل  مدیر 
محوریت  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
آالینده در قالب شهرک صنفی  ساماندهی صنوف 
باید با اتاق اصناف باشد زیرا بعضا برخی از صنوف 
پس از دریافت زمین نسبت به تغییر کاربری آن اقدام 
می کنند لذا اتاق اصناف می تواند با پاالیش مناسب 
صنوف متقاضی برای ساماندهی در قالب شهرک 
نیت  از  که  کند  واگذار  صنوفی  به  را  زمین  صنفی، 

آنها برای کار تولیدی اطمینان دارد.

خراسان  مالی"  "تامین  برنامه  به  ادامه  در  تقوایی 
و مانع زدایی  "تولید، پشتیبانی ها  رضوی در سال 
ها" در این استان اشاره و بیان کرد: نسبت مصارف 
استانهای  با  مقایسه  در  استان  در  بانکی  منابع  به 
از  بانکها  مالی  منابع  بعضا  و  است  پایین  دیگر 
خراسان رضوی به استانهای دیگر یا به مرکز کشور 
تاکید  طبق  شود،  نمی  هزینه  استان  در  و  رود  می 
 ۸۵ به  باید  نسبت  این  رضوی  خراسان  استاندار 
درصد برسد.  وی ادامه داد: از سوی دیگر 4۹ تا ۵۰ 
حوزه  به  مربوط  رضوی  خراسان  مشاغل  از  درصد 
خدمات می شود لذا در قالب برنامه "تامین مالی" 
سال ۱4۰۰ این استان، بانکها مکلف شدند تا سهم 
مشاغل  جمله  از  مختلف  های  حوزه  مالی  تامین 
بزودی  که  کنند  مشخص  را  اصناف  بویژه  خدماتی 

این سهم مشخص و اعالم می شود. 
گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر  کل  مدیر 
از  استفاده  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
تولیدی  اصناف  حوزه  در  خارجی  گذاری  سرمایه 
مهم  موارد  از  افغانستانی،  گذاران  سرمایه  بویژه 
این  از  گیری  بهره  با  توان  می  که  است  دیگری 
فرصت، کاالهای صادرات محور را در قالب همکاری 
مشترک با این سرمایه گذاران تولید و به کشورهای 

آسیای میانه صادر کرد.
بزرگ  و  شده  شناخته  برندهای  به  اشاره  با  تقوایی 
حوزه صنفی خراسان رضوی در بخش مواد غذایی، 
چوب و مبل سازی، نبات و آب نبات افزود: برندینگ 
مهمی  موارد  دیگر  از  صنوف  حوزه  در  برندسازی  و 
است که باید مورد توجه اصناف قرار گرفته و در این 

زمینه فعالیت ویژه داشته باشند.

همراهی بی نظیر صنوف در ایام کرونا، ستودنی است

روز ملی اصناف
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یادداشت

جواد خزائی 

سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 

خراسان رضوی

برقراری   و  ثبات  و  نظم  ایجاد  در  اصناف  مطلوب  و  مثبت  عملکرد 
امنیت اقتصادی و جلب اعتماد اجتماعی  در دوران بعد از انقالب و 
جنگ تحمیلی نه بر کسی پوشیده مانده و نه از یاد کسی رفته است.

آنچه که امروزه در خصوص  نقش اصناف باید در نظر آورد، الزامات 
گسترده ای است که  جامعه ایران با آن مواجه شده است. فشارهای 
برای  غربی  مستکبر  دول  که  اقتصادی  تحریمهای  و  المللی  بین 
شکست گفتمان انقالبی مردم ایران و زایل کردن حقوق هسته ای 
آن به جامعه تحمیل می کنند، این الزام را ایجاد می کند که بیش از 
از این  با نتایج حاصله  پیش به این سرمایه های اجتماعی در مقابله 

نیرنگها توجه کنیم. 
خراسان  اقتصادی  فعالیتهای  مجموعه  در  باالیی  سهم  اصناف 
رضوی بویژه در مشهد دارد، بازار مشهد به عنوان دومین کالنشهر 
کشور که ساالنه پذیرای حدود 3۰ تا 3۵ میلیون زائر است، یکی از 
بازارهای فعال و موثر کشور در بخشهای مختلف تولیدی، توزیعی و 

خدماتی است.
وضعیت اصناف در خراسان رضوی متمایز از سایر نقاط کشور است، 
اصناف این استان در حوزه تجارت فعالیت مطلوبی داشته اند، اتاق 
تجارت  به  مربوط  رویدادهای  در  آن  متناظر  های  اتحادیه  و  اصناف 
صادراتی  میزهای  اند،  بوده  برخوردار  پررنگی  حضور  از  خارجی 
به  که  است  برگزاری  حال  در  یا  شده  برگزار  مشهد  در  متعددی 
مشارکت بیشتر تجارت خارجی و افزایش صادرات خواهد انجامید.

دار  پروانه  صنفی  واحد  هزار   ۲۲۶ حدود  دارای  رضوی  خراسان 
مشهد  در  صنفی  واحد  هزار   ۱۲۱ حدود  تعداد  این  از  که  است 
مستقر هستند که به چهار دسته صنوف تولیدی، توزیعی، خدماتی و 

خدمات فنی تقسیم می شوند.
از ۱۲۱ هزار واحد صنفی در مشهد، ۱۹ هزار و ۸۰۰ واحد معادل 
۱۶ درصد از کل واحدها در رسته تولیدی، بیش از ۱۶ هزار واحد 
معادل ۱3 درصد در رسته خدمات فنی، ۶۲ هزار واحد معادل ۵۱ 
درصد در رسته توزیعی و ۲3 هزار واحد معادل ۱۹ درصد در رسته 

خدماتی فعالیت دارند.

در  خدماتی  و  توزیعی  صنوف  مشهد،  زائرپذیری  ماهیت  به  توجه  با 
الزم  اما  دارند،  صنوف  سایر  به  نسبت  تری  پررنگ  چهره  شهر  این 
یابد  افزایش  شهر  این  صنوف  کل  از  تولیدی  صنوف  سهم  که  است 
زیرا هم صنوف تولیدی جایگاه ویژه و تاثیر زیادی در اشتغال دارند 
و هم برای سایر کاالها ارزش افزوده ایجاد می کنند، حتی صنوف 
تولیدی می توانند تولید کننده کاالهای صادرات محور باشند و از 

صادرات صاحب سهم شوند. 
و تجارت خراسان رضوی آن است  سیاست سازمان صنعت، معدن 
که اتاق اصناف و اتحادیه های زیرمجموعه آنها به نحوی رفتار کنند 
که سهم صنوف تولیدی از مجموعه فعالیتهای صنوف افزایش یابد، 
با این حال نمی توان از سهم قابل توجه صنوف در حوزه خدمات فنی 
و توزیعی و کیفیت فعالیتها و خدمات آنها و قابلیت هایشان گذشت.

واحدهای صنفی- توزیعی خراسان رضوی بویژه مشهد بیشتر مورد 
تقاضای مردم هستند و چهره موفقی در سطح کشور از خود نشان 
داده اند، در حوزه صنوف خدماتی، مراکز اقامتی و پذیرایی مشهد 
سهم باالیی در این مراکز در کشور دارند و به تناسب تعداد باالیشان، 

کیفیت خدمات خود را نیز افزایش داده اند.
در ارتباط با شیوع ویروس کرونا که بسیاری از صنوف شریف استان 
مشهد  بویژه  رضوی  خراسان  صنوف  نمود،  متضرر  و  گیر  زمین  را 
اجباری  های  تعطیلی  و  بهداشتی  پروتکلهای  رعایت  در  دولت  با 
اصناف  آن  کنار  در  البته  که  اند  کرده  خوبی  همراهی  و  همکاری 
جبران  و  آنها  از  دولتها  حمایت  خصوص  در  نیز  حقی  به  انتظارات 

خسارتهای ناشی از شیوع کرونا داشته اند. 
به منظور حمایت از صنوف متضرر از شیوع کرونا، بسته حمایتی از 
سوی دولت تدوین و اجرا شد که متعاقب آن تسهیالت بانکی با نرخ 
سود مناسب در اختیار صنوف قرار گرفت که بر این اساس از هفت 
هزار و ۵3۹ مورد پرونده مربوط به صنوف متضرر از شیوع کرونا با 
۱۸ هزار و ۸۶3 اشتغال به بانکهای استان ارسال شد که از ۲۱۶ 
میلیارد تومان درخواست تسهیالت آنها تاکنون ۱۹۱ میلیارد تومان 

پرداخت شده و پرداخت باقی آنها در حال پیگیری است.
پوشاک،  کفش،  و  کیف  فروشندگان  تاالرها،  پذیرایی،  واحدهای 
که  بودند  صنفی  جمله  از  صنفی  نقل  و  حمل  خشکبار،  و  آجیل 
در  را  کرونا  از  متضرر  مشاغل  ویژه  تسهیالت  تقاضای  بیشترین 
خراسان رضوی داشته اند. با این حال می توان همراهی صنوف در 
ایام شیوع کرونا را به عنوان نقطه قوت این حوزه اقتصادی در رعایت 

پروتکلها و اجرای کامل مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.

بازارمشهد یکی از بازارهای 
فعال و موثر کشور است
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دکتر مرتضی اشرفی

معاون هماهنگی امور 

اقتصادی خراسان رضوی

از  یکی  جهان  در  اصناف 
های  پیشران  مهمترین 
روند  می  شمار  به  اقتصادی 
اقتصادهای  در  که  ای  گونه  به 
توسعه یافته سهم 4۵ درصدی 
از  نشان  مالی  گردش  در  آن 

قدرت این حوزه در بدنه اقتصادی دارد. در ایران 
در  اصناف  باالی  سهم  رضوی  خراسان  استان  و 
می دهد  نشان  داخلی  ناخالص  تولید  و  اشتغال 
تنها  اقتصادی  توسعه  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
یابد.  می  تحقق  اصناف  کارکرد  به  ویژه  توجه  با 
تولید  از  اصناف  سهم  کشور  در  است  ذکر  شایان 
و  درصد   ۱۷ به  نزدیک  کشور  داخلی  ناخالص 

سهم آن در اشتغال نزدیک به ۲4 درصد است.
با این اوصاف برای دستیابی به اقتصادی پویا چه 
بازرگانی داخلی و چه در حوزه تجارات  در حوزه 
را  خود  نقش  دولت  بایست  می  همواره  خارجی 
در اقتصاد به تدریج کاهش داده و به سمت سوق 
نقش  که  مردم  به  اقتصادی  مختلف  های  بخش 

پررنگ  بسیار  آن  در  اصناف 
است، حرکت کند. 

این مهم پیاده سازی اصل 44 و 
همچنین چابک سازی اقتصاد و 
مشارکت فعال بخش خصوصی 
نظر  این  از  آورد.  می  فراهم  را 
از  یکی  رضوی  خراسان  استان 
حساب  به  رو  پیش  های  استان 
می آید که فعالیت بخش دولتی 
نگاه  با  هم  کنار  در  خصوصی  و 
اصناف  کارکردهای  به  ویژه 
خراسان  استان  اکنون  هم  تا  است  شده  سبب 
رضوی با سهم نزدیک به ۸ درصد از اقتصاد کشور 
به عنوان پنجمین اقتصاد قدرتمند کشور شناخته 

شود.
تولید،  سال  به  سال ۱4۰۰  نامگذاری  به  توجه  با 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، در استان با تشکیل 
ستادی راهبردی در این زمینه تالش شده است از 
ظرفیت های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی 
سایر  و  اصناف  از  جانبه  همه  حمایت  نیز  و  استان 
پیشران های اقتصادی استان با نگاه ویژه به فعالیت 

بخش خصوصی به نحو مناسبی بهره گرفته شود.
و  کشور  در  اکنون  هم  که  هایی  چالش  از  یکی 
استان وجود دارد، بحث توزیع کاال و نظارت ویژه 

یادداشت

خراسان رضوی پنجمین اقتصاد 
قدرتمند کشور

مکان  و  زمان  در  نهایی  محصول  تا  است  آن  بر 
مصرف  دست  به  منصفانه  قیمت  با  نیز  و  مناسب 
حلقه  و  اصناف  نقش  میان  این  در  برسد.  کننده 
می رسد،  نظر  به  اهمیت  حائز  و  مهم  بسیار  توزیع 
میان  ارتباطی  پل  مثابه  به  صنوف،  نوعی  به  زیرا 
ایفای  تولیدکننده  و  )متقاضی(  کننده  مصرف 
در  اصناف   آنچه  هر  تعبیری  به  می کنند،  نقش 
حوزه فعالیتی خود مثبت و سازنده  تر ایفای نقش 
وگره  سال  شعار  تحقق  میزان،  همان  به  کند، 
افزون  سهولت  با  اقتصادی  مشکالت  از  گشایی 

تری انجام می پذیرد.
از سوی دیگر بروز بیماری کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد 
انکار  قابل  غیر  سهم  دنیا  کشورهای  همه  و  ایران 
اصناف در اقتصادها را بیش از پیش نمایان کرد. 
غیر  و  مستقیم  تاثیرات  کرونا  شیوع  دنیا  در 
مستقیمی بر اقتصادهای کشورهای درحال توسعه 
نرخ  که   طوری  به  گذاشت  جای  بر  یافته  توسعه  و 
رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ به پایین ترین حد خود 

در طول 3۵ سال گذشته ) ۰.۶ درصد( رسید.
خدمات  بخش  بر  اقتصادی  های  زیان  باالترین   
در جهان بود که در این بخش نقش ۶۸ درصدی 

اصناف پررنگ تر از سایر حوزه هاست.
و  اقتصادی  همکاری  سازمان  اعالم  اساس  بر 
ایران جز ۱۰  توسعه)OECD  ( در سال ۲۰۲۰  
کشور برتر دنیا در کمک های اقتصادی به کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا بوده است، بر این 
اصناف  به  کمک  در  دنیا  ام   ۷ رتبه  ایران  اساس 
آنها،  تعویق  و  تسهیالت  پرداخت  در  دیده  آسیب 
رتبه ۸ دنیا در بخشودگی مالیاتی اصناف و رتبه 
۹ ام در کمک های فردی در این زمینه بوده است.
کرونا با تاثیر پذیری ۶۵ درصدی بر بخش خدمات 
را  اجتماعی  و  اقتصادی  زیان  بیشترین  کشور  در 
خراسان  استان  در  خصوص  به  مهم  حوزه  این  بر 
آخرین  اساس  بر  است.  گذاشته  جای  به  رضوی 
استان  در  اقتصادی  بنگاه  هزار   ۶۷ از  بیش  آمار 
متاثر از شیوع کرونا بوده اند که بین ۱۵ تا ۱۰۰ 

درصد آسیب دیده اند.
براساس مصوبات ستاد ملی کرونا مقرر  درکشور 
گروه   ۱4 در  دیده  آسیب  وکارهای  کسب  به  شد 
نیروی  و  اند  دیده  را  آسیب  بیشترین  که  فعالیتی 
کار تعدیل نکرده اند، تسهیالتی با نرخ ۱۲ درصد 
تاکنون۷۰۱  است  ذکر  شایان  گردد.  پرداخت 
آسیب  متقاضیان  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
است.این  شده  پرداخت  استان  در  کرونا  از  دیده 
تسهیالت شامل 3۲ هزار فقره پرونده می باشد. 
میزان  درصد   ۵۰ از  بیش  پرداختی  مبلغ  این 

اختصاص یافته را در بر می گیرد.

روز ملی اصناف
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فارابی

دانیم  مي  که  همانطور 
در  کوچک  صنایع  امروزه 
به  جهان  کشورهاي  اغلب 
حال  در  کشورهاي  در  ویژه 
جایگاه  و  اهمیت  از  توسعه 
هستند.  برخوردار  خاصي 
اقتصادي  توسعه  صاحبنظران 
و  منابع  محدودیت  به  توجه  با 
به  توجه  با  نیز  و  انساني  نیروي 

قابلیتها  همچنین  و  امروز  جهان  صنعتي  ساختار 
کشور  صنعتي  جامعه  از  قشر  این  که  مزیتهایي  و 
و  کوچک  صنایع  توسعه  را  الگو  بهترین  دارند،  

متوسط اعالم مي کنند.
جهان  در  امروزه  نیز  کوچک  صنایع  توسعه  در 

متفاوتي  و  مختلف  الگوهاي 
از  که  است  شده  مطرح 
الگوها،مدل  این  مهمترین 
هاي  خوشه  مبناي  بر  توسعه 
دهه  دو  از  بیش  است.  صنعتي 
های  خوشه  توسعه  ایده  از 

کسب و کار در دنیا می گذرد و 
نقطه  را   ۱3۸۲ سال  توان  می 
در  الگو  این  به  توجه  آغازین 

ایران دانست.
به  تولیدی  صنعتی  خوشه 
هاي  بنگاه  از  اي  مجموعه 
در  که  خدمت(  و  )کاال  تولیدي 
خاص  جغرافیایي  محدوده  یک 
از  مشخصي  گرایش  یک  در 
فعال  خدمت(  و  )کاال  تولید 
مي باشند و امکان همکاري در 
تولیدي  هاي  فعالیت  تکمیل 

)کاال و خدمت( همدیگر را دارندگفته می شود.
واحدهاي  شامل  فقط  نه   ، صنعتي  خوشه  یک 
مشخص  خدمات  یا  و  تولیدات  که  کار  و  کسب 
عالوه  به  ،بلکه  کنند  مي  ارائه  و  تولید  را  خوشه 
فرعي  ،پیمانکاران  اولیه  مواد  کنندگان  تامین 

کنندگان  ،خریداران،صادرکنندگان،تامین 
،مشاوران  پشتیبان  آالت،نهادهاي  ماشین 
،خدمات عمومي و سایر واحدهاي مرتبط با خوشه 
غیر  و  مستقیم  صورت  به  را  خوشه  در  تولید  که 
گیرد.  مي  بر  در  نیز  را  کنند  مي  تسهیل  مستقیم 
همچنین گروه هاي دیگري همچون اتحادیه هاکه 
دارند  را  خوشه  کارهاي  و  کسب  پشتیبان  نقش 

عضوي از خوشه محسوب مي شوند.
به  توان  را می  ایجاد یک خوشه صنعتی   گامهای 

صورت خالصه شامل موارد زیر دانست :
بندي  ● اولویت  و  شناسایي   پروژه  انجام 

خوشه هاي کسب و کار و انتخاب خوشه  
انجام پروژه امکان سنجي  ●
نتیجه  ● که  هایي  خوشه  یا  خوشه  پروژه  انجام 

مطالعه امکان سنجي آنها مثبت است. 
تداوم برنامه هاي حمایتي از خوشه یا خوشه  ●

هایي که پروژه خوشه اي آنها خاتمه یافته است.

شناسایی و اولویت 
بندی خوشه ها

امکانسنجی خوشه 
های اولویت دار

 مطالعات شناختی 
و اجرای برنامه های 

عملیاتی
خروج عامل توسعه

ادامه حمایت ها 
از به واسطه 

شبکه های خوشه

نمودار شماتیک فرایند ایجاد یک خوشه کسب و کار

خوشه های صنعتی 
 بستر توسعه 

صنوف تولیدی و 
صنایع کوچک

روز ملی اصناف
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پروژة توسعه ی خوشه :
قالب  در  صنعتی  خوشه  یک  توسعه ی  فرآیند 

فازهاي كلي زیر به اجرا در مي  آید:
۱- مطالعه شناختي 

۲- اعتماد سازي
3- تدوین سند برنامه عمل

4- پیاده سازي
۵- خروج،

این فازها غیر قابل تفكیك بوده و به عنوان بخش  هاي 
اصلي پروژه توسعه ی خوشه ای محسوب مي-شوند.

شرح هر یک از مراحل فوق در زیر آمده است:

۱ - مطالعه شناختي
ملي  فضاي  و  خوشه  موجود  وضعیت  تحلیل  بمنظور 
مطالعه  اي  مربوطه،  كسب  وكار  بر  حاكم  جهاني  و 
كتابخانه  اي و میداني بر اساس متدولوژي برگرفته از 
یونیدو به اجرا در مي  آید.این مطالعه صرفًا یك مطالعه 
تئوریك نبوده و مي  بایست دقیقًا معطوف به مختصات 
خوشه و مبتني بر سرفصل  هاي تدوین شده جهت ارائه 
روش  ها و راهكارهاي رفع مشكالت و ارتقای خوشه به 
سطح مناسبي از توسعه یافتگي تهیه و ارائه شود. مدت 

زمان انجام مطالعه شناختي 3 تا 4 ماه مي  باشد.

2 - اعتمادسازي
نظر به اینكه فرآیند توسعه نیازمند سطح مناسبي از 
سرمایه اجتماعي و تعامل مثبت بین اعضاي خوشه 
و همینطور اعضاي خوشه و سایر مراكز دولتي و غیر 
دولتي )مثل نهادهاي پشتیبان( مي باشد، ضروري 
است از طرق مختلف علمي و عملی از جمله انجام 
مانند"حمایت  كوتاه  مدت  و  اعتمادساز  پروژه  هاي 
مشترک  بازدیدهای  انجام  و  نمایشگاه  در  ازشرکت 
و ..." ، نسبت به ارتقاء سطح اعتماد ذینفعان خوشه 
پروژه  آغاز  زمان  از  اعتمادسازي  فرایند  شود.  اقدام 

شروع و تا پایان آن ادامه خواهد داشت.

3 –تدوین سند برنامه ی عمل خوشه
برنامه  هاي  و  استراتژي  ها  خوشه،   عمل  برنامه ی 
عملیاتي كوتاه  مدت خوشه بوده كه در پایان مطالعه 
بعدي  یكساله ی  حداكثر  مقاطع  وسپس  شناختي 

تدوین و ارائه می شود. 

۴-  پیاده سازي
مطالعه  از  پس   ، خوشه  توسعه  فرآیند  از  فاز  این 
به  را  توسعه  پروژه ی  زمان  بیشترین  و  آغاز  شناختي 
اجراي  شامل  سازی   مي  دهد.پیاده  اختصاص  خود 
عملیاتي همه ی ریزپروژه  هاي تعریف شده در برنامه ی 
عمل خوشه مي باشد.از جمله این ریز پروژه  ها مي  توان 
به انجام پروژه  هاي معطوف به توسعه ی  بازار، ارتقای 
منابع  توسعه ی  كیفیت،  بهبود  تكنولوژیك،  سطح 
شبكه  هاي  قالب  در   ،... و  اولیه  مواد  تأمین  انساني، 

ثبت شده و نشده اشاره نمود. 

5 - خروج
توسعه  از  مناسبي  سطح  به  حصول  صورت  در 
یافتگي و خود اتكایي اعضاي خوشه در تعریف و 
راهبري پروژه  هاي مورد نیاز خوشه، CDA )عامل 
توسعه خوشه ( به تدریج و طي 4 تا ۶ ماه پس از 

اعالم آن،  از خوشه خارج مي  شود.
استان خراسان رضوی دارای ۶ خوشه خاتمه یافته 
شامل خوشه مبلمان و مصنوعات چوبی ، زعفران 
می  خودرو  قطعات  و  فرش   ، جواهرات   ، کفش   ،
باشد. الزم به ذکر است تا کنون ۲۰ خوشه دیگر 
و  است  شده  بندی  اولویت  و  شناسایی  استان  در 
از این تعداد امکان سنجی مدل توسعه خوشه ای 
انجام رسیده است.  در سال  به  برای ۱۷ خوشه 
گذشته خوشه پوشاک به عنوان خوشه اولویت دار 
شناسایی شده که در صورت تایید نتایج مطالعات 
امکانسنجی در شرکت شهرکهای صنعتی استان، 
فرایند توسعه خوشه ای برای این کسب و کار آغاز 

خواهد شد.
و  قوانین  طبق  صنعتي  شهرکهاي  شرکت 
متولي  عنوان  به  شده،   وضع  دستورالعملهاي 
شده  معرفي  صنعتی  های  خوشه  توسعه  و  ایجاد 
و  دولتي  نهادهاي  سایر  که  صورتي  در  اما  است 
هاي  برنامه  از  حمایت  در  ها  شبکه  و  خصوصي 
توسعه خوشه اي به صورت منسجم گام بر ندارند 
خوشه ها وضعیت ایده آل خود را حتي در صورت 

اجراي فرایند توسعه بدست نخواهند آورد.
اتاق اصناف مشهد مشتمل بر حدود ۱۰۰ اتحادیه 
بوده که حدود ۲۵ اتحادیه آن در برگیرنده صنوف 
بسیار  بستر  صنوف  این  باشند،  می  تولیدی 
صنعتی  های  خوشه  توسعه  و  ایجاد  برای  مهمی 
و  مشهد  اصناف  اتاق  متقابل  هستند.همکاری 
در  )خصوصا  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت 
شهرکهاکه  شرکت  کوچک  صنایع  معاونت  حوزه 
می  صنعتی  های  خوشه  بحث  پیگیری  متولی 
باشد( می تواند باعث پیشرفت قابل مالحظه ای 
در توسعه خوشه های صنعتی استان و در پی آن 
توسعه صنوف تولیدی و صنایع کوچک در استان 

خراسان رضوی گردد.

منابع: 
 ۱3۸۹ پذیر  رقابت  ای  منطقه  های  خوشه 

انتشارات جهاد دانشگاهی
امین بیدختی،علی اکبر ۱3۸۸ نقش بنگاههای 
فرصتهای  خلق  در  صنعتی  متوسط  و  کوچک 

کارآفرینی ، کاوشهای مدیریت بازرگانی
 ۱3۹4 لو  محمد  عزیز  غالمرضا  سلیمانی 
خوشه های کسب و کار شناسایی شده در ایران 

انتشارات آیین محمود
منصوری ،عیسی ۱3۸۷ آشنایی با خوشه های 
و  کوچک  صنایع  سازمان  انتشارات  صنعتی 

شهرکهای صنعتی ایران

بنگاه های 
کوچک و 

  )SME(متوسط
ستون فقرات 
اقتصاد کشور 

علیرضا محفوظی 

متوسط  و  کوچک  بنگاه های  امروز،  دنیای  در 
کمک  کشورها  اقتصادی  و  اجتماعی  ثبات  به 
می کنند. این بنگاه ها با کمک به تولید ناخالص 
فقر،  کاهش  مشاغل،  ایجاد   ،)GDP( داخلی 
توسعه  به  مردم،  ثروت  تسهیل  و  درآمد  تولید 
کشور ها یاری می رسانند و به عنوان ابزار مهمی 
در رشد اقتصادی هر کشوری شناخته می شوند. 
ستون  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  واقع  در 
و  کسب  این  هستند؛  شهری  اقتصاد  فقرات 
جهان  اقتصادهای  تمام  برای  تقریبا  کارها 
حال  در  کشورهای  برای  به ویژه  هستند؛  مهم 
توسعه ای مانند ایران که با اختالف عمده درآمد 
نقش  بنگاه ها  این  هستند.   روبه رو  بیکاری  و 
محلی  ساکنان  برای  مشاغل  ایجاد  در  مهمی 
بازی می کنند با این حال، اغلب مدیران شهری 
اختصاص  هنگام  اقتصادی،  توسعه دهندگان  و 
کسب  به  را  اولویت  اقتصادی،  رشد  برای  منابع 
جذب  و  حفظ  تا  می دهند  بزرگ  کارهای  و 
و  »کسب  تعریف  متوسط.  و  کوچک  بنگاه های 
کارهای کوچک و متوسط« با توجه به هر کشور 
و صنعت متفاوت است. عالوه بر تعداد کارکنان، 
شرکت های  طبقه بندی  برای  که  روش هایی 
از:  عبارتند  می برند،  به کار  متوسط  و  کوچک 
دارایی ها  ارزش  مالی(،  )گردش  ساالنه  فروش 
به عنوان  یا  تنهایی  به  )ترازنامه(،  خالص  سود  و 

ترکیبی از این عوامل است.
بنگاه های  از  جهانی  بانک  که  تعریفی  طبق 
وکارها  کسب  این  داده،  ارائه  متوسط  و  کوچک 
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حداکثر  دارای  که  می شود  اطالق  بنگاه هایی  به 
از ۱۵  آن  ساالنه  فروش کل  و  بوده  نیرو  نفر   3۰۰
میلیون دالر تجاوز نکند.  در ایران نیز تعریف کسب 
وکارهای کوچک و متوسط از سازمانی به سازمان 
در  مشترکی  و  واحد  تعریف  و  است  متفاوت  دیگر 
این خصوص وجود ندارد. ارگان ها و سازمان های 
خود،  کاری  مقتضیات  به  بنا  یک  هر  مختلف 
ارائه داده اند.  و تقسیم بندی های متفاوتی  تعاریف 
وزارتخانه های ذی ربط اعم از وزارت صنعت، معدن 
دارند  وکارها  کسب  این  از  تعریف  یک  تجارت  و 
تعاریف  یک  هر  نیز  آمار  مرکز  و  مرکزی  بانک  و 
متفاوتی از این بنگاه ها ارائه کرده اند. شاخص های 
مختلفی برای تعریف این کسب وکارها وجود دارد، 
است،  مشترک  تعاریف  این  در  که  شاخصی  اما 
به عنوان  است.  کسب وکارها  این  کارکنان  تعداد 
مرکزی  بانک  آمار  اداره  طبقه بندی  در  نمونه 
واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن »خرد«، ۱۰ تا 4۹ 
و  »متوسط«  کارکن   ۹۹ تا   ۵۰ »کوچک«،  کارکن 

باالتر از ۱۰۰ کارکن »بزرگ« نامیده می شوند.
کار،  و  کسب  یا  سازمان  یک  برای  حال  این  با 
که  دارد  محیطی  به  بستگی  شکست  یا  موفقیت 
داخلی  و  خارجی  عوامل  می کند.  عمل  آن  در 
قرار  تاثیر  تحت  را  SMEها  عملکرد  که  دارد  وجود 
اثرگذار  اقتصادی  رشد  بر  نتیجه  در  و  می دهد 
متعلق  که  هستند  آنهایی  بیرونی  عوامل  هستند. 
اقتصادی،  سیاسی،  هستند؛  کالن  محیط  به 
قانونی  و  زیست محیطی  تکنولوژیک،  اجتماعی، 
این  از  برخی  کرد.  کنترل  را  آنها  نمی توان  و  است 
اقتصادی، رفتار  از: رقابت، بحران  عوامل عبارتند 
به  دسترسی  دولتی،  سیاست های  مصرف کننده، 

منابع مالی، موقعیت جغرافیایی و فساد.

می توانند  که  هستند  آنهایی  داخلی  عوامل 
تصمیم گیری  سازمان  داخل  در  و  شوند  کنترل 
از:  عبارتند  عوامل  این  از  برخی  می شود.  انجام 
ماهر،  کار  نیروی  فقدان  مدیریت،  شایستگی 
حمایت  )در  توسعه  و  تحقیق  فناوری،  بازاریابی، 
 .)CSR( و مسوولیت اجتماعی شرکتی )از نوآوری
باید توسط نهادهای دولتی به خصوص  این موارد 
خود  نوبه  به  که  گیرند  قرار  بررسی  مورد  مالی 
هستند.  کشورها  اقتصادی  رشد  برای  انگیزه ای 
اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه   روی پویایی، شدت عمل و خطرپذیری 
تا  می کنند  تاکید  متوسط  و  کوچک  بنگاه  های 
از  برخی  کنند.  حفظ  را  اقتصادی  رشد  روند 
باعث  SMEها  گسترش  که  معتقدند  محققان 
رشد اشتغال بیش از شرکت های بزرگ می شود؛ 
چرا که کارآفرینی در SMEها بسیار موثرتر بوده و 
ابزاری برای کاهش فقر به حساب می آید، بنابراین 
اهمیت  ما  کشور  اقتصاد  در  کارآفرینی  توسعه 
نفت،  به  سنگین  وابستگی  با  که  حالی  در  دارد؛ 
باال،  بیکاری  کشاورزی،  محصوالت  پایین  تولید 
و  باال  تورم  نرخ  صنعتی،  ظرفیت  از  کم  استفاده 
کمبود زیرساخت های صنعتی روبه رو هستیم، این 
محدودیت ها میزان رشد فعالیت های کارآفرینی را 
در کشور ما محدود می کند. با این حال شایع ترین 
محدودیت هایی که مانع رشد اقتصادی بنگاه های 
از:  عبارتند  هستند،  ایران  در  متوسط  و  کوچک 
فساد،  ضعیف،  مدیریت  مالی،  حمایت  فقدان 
سود  ضعیف،  زیرساخت  تجربه،  و  آموزش  عدم 
ناکافی و تقاضای کم برای محصول و خدمات.  به 
متحد  ملل  سازمان  صنعتی  توسعه  سازمان  گفته 
)UNIDO( برای کشورهای در حال توسعه مانند 

ایران، ادغام در اقتصاد جهانی از طریق آزاد سازی 
اقتصادی و رفع محدودیت به عنوان راه اصلی برای 
از بین بردن فقر و نابرابری در نظر گرفته می شود. 
در  که  خصوصی  بخش  توسعه  در  اینکه،  مهم تر 
آن SMEها می توانند نقش فعالی ایفا کنند.  این 
تولید،  فرآیندهای  به کارگیری  به  تمایل  بنگاه ها 
بیشتر از شرکت های بزرگ دارند. در نتیجه، آنها 
شغلی  فرصت های  ارائه  به  توجهی  قابل  به طور 
کمک  فقر  کاهش  نهایت  در  و  درآمد  تولید  مولد، 
کار  و  کسب  سازمان  توسط  مطالعه ای  می کنند. 
که  می دهد  نشان  که  شده  انجام  آمریکا  کوچک 
کسب و کارهای کوچک ۱۶ برابر اختراع بیشتری 
در مقایسه با بنگاه های بزرگ به ازای هر کارمند به 
ثبت می رسانند. نمونه دیگری که در اینجا می توان 
عبارتی  به  اروپاست.  اتحادیه  مورد  در  کرد  ذکر 
بنگاه های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد و 
۹۹ درصد از تمام مشاغل در اتحادیه اروپا را شکل 
می دهند. در پنج سال گذشته، حدود ۸۵ درصد 
همچنین  و  کرده اند  ایجاد  را  جدید  شغل های  از 
بر  در  را  خصوصی  بخش  اشتغال  کل  سوم  دو 
کارآفرینی  و  SMEها  اروپا،  کمیسیون  می گیرند. 
را به عنوان کلید تضمین رشد اقتصادی، نوآوری، 
اروپا  اتحادیه  در  اجتماعی  ادغام  و  شغل  ایجاد 
بنگاه های  توسعه  کلی  به طور  می گیرد.  نظر  در 
اقتصاد  عوامل  به  بستگی  متوسط  و  کوچک 
و  رشد  فرصت های  کار،  و  کسب  محیط  کالن، 
جغرافیایی،  )مکان  تاریخی  تعیین کننده های 
سیستم  قومی،  تقسیم بندی های  مرگ ومیر،  نرخ 
امروز  اقتصاد  در  اینکه،  نتیجه  دارد.   حقوقی...( 
ابزاری  به عنوان  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
محسوب  کشور  یک  اقتصادی  رشد  برای  واقعی 
بنگاه های  حیاتی  اهمیت  به  توجه  با  و  می شوند 
کوچک و متوسط در سهم تولید ناخالص داخلی، 
SME تقویت  و  توسعه  بر  باید  کشورها  تمام 
سال های  در  شرکت ها  این  ورزند.  اهتمام  ها 
توجه  توسعه  حال  در  کشورهای  در  به ویژه  اخیر، 
بیشتر  استفاده  کرده اند.   جلب  خود  به  بیشتری 
از مواد خام محلی، ایجاد اشتغال، تشویق توسعه 
روستایی، توسعه کارآفرینی، بسیج پس انداز های 
با  تعادل منطقه ای  با صنایع بزرگ،  پیوند  محلی، 
راهکار  ارائه  بیشتر،  سرمایه گذاری های  گسترش 
آموزش  برای  شغلی  فرصت های  و  اشتغال  برای 
مدیران و کارگران نیمه ماهر همه این موارد ناشی 
است.    متوسط  و  کوچک  بنگاه های  فعالیت  از 
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند 
تکنولوژی  فقدان  اما  است،  فراوانی  منابع  دارای 
اقتصاد  به  سوءمدیریت  به ویژه  و  نوآوری  مدرن، 
برای  بنابراین،  کرد.  خواهد  وارد  صدمه  کشور 
ویژه  توجه  نیازمند  اقتصادی،  قدرت  بازگرداندن 
دولت به توسعه بنگاه های های کوچک و متوسط 

است.
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احمدی شریف

به  نسبت  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
ازجمله  دارند؛  بسیاری  مزایای  بزرگ  صنایع 
و  اشتغال آفرینی  نوآوری،  ارزش افزوده، 
و  کوچک  بنگاه های  بیش تر.  انعطاف پذیری 
می شود،  یاد   SME تحت عنوان  آن  از  که  متوسط 
و  رشد  اصلی  مسیرهای  از  یکی  به عنوان  امروزه 
توسعه پایدار مبتنی  بر دانش در کشورها شناخته 
تاحدی  بنگاه ها  این  جایگاه  اهمیت  می شوند. 
که  را  اقتصاددانان  از  بسیاری  فرضیه  که  است 
پیش از این بهره وری باال را تنها در صنایع بزرگ 
جست وجو می کردند، نقض کرده است.  برخی از 
هرچه  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  صاحب نظران 
آن ها  بهره وری  میزان  می شوند،  بزرگ تر  بنگاه ها 
کوچک تر  بنگاه ها  اندازه  هرچه  و  می یابد  کاهش 

می شود، قدرت رقابتشان افزایش پیدا می کند.
  Micro ،Small بنگاه های به  اس ام ای ها 
این  می شوند.  تقسیم بندی   Medium و 
دارای  خود،  خاص  ویژگی های  به علت  بنگاه ها 
ازجمله  هستند؛  فردی  منحصربه  کارکردهای 
اشغال زایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق 
و  کشورها  نیاز  مورد  تولیدات  تأمین  حاشیه ای، 
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه های 

بزرگ.
ازجمله  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  که  آن جا  از 
سیستم های  توسعه  و  رشد  در  عوامل  مؤثرترین 
محسوب  کشوری  هر  اجتماعی  و  اقتصادی 

می شوند، بسیار مورد توجه مسئوالن و دولتمردان 
کشورها قرار گرفته اند.

بنگاه های کوچک و متوسط، محرک اصلی تحقق 
باالیی  انگیزه  از  کارکنانشان  هستند،  کارآفرینی 
در  افراد  عمل  ابتکار  و  فعالیت ها  و  برخوردارند 
بنگاه های  می رسد.  نتیجه  به  سریعًا  بنگاه ها  این 
کوچک و متوسط سهم به سزایی در تبدیل اقتصاد 
نیز  و  دانش  بر  مبتنی  پویا،  رقابتی،  اقتصادی  به 
توانایی رشد مداوم، ایجاد شغل و تحکیم انسجام 

اجتماعی دارند.
 ،۲۰۱۵ سال  در  جهانی  بانک  آمار  براساس 
و  هفت هزار  داخلی  ناخالص  تولید  با  هند  کشور 
خرید،  قدرت  برابری  براساس  دالر  ۵۱۲میلیارد 
و  بوده  آمریکا  و  چین  از  پس  دنیا  اقتصاد  سومین 
توانسته به رغم وجود چالش های اقتصاد جهانی، 
رشد مثبت خود را حفظ کند و پارامترهای اقتصاد 
حساب  تراز  و  مالی  کسری  تورم،  ازجمله  کالن 

جاری خود را بهبود ببخشد.
بخش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به عنوان 
در  کشور  این  اقتصاد  در  فعال  و  پویا  بخش  یک 
گزارش  طبق  است.  بوده  مطرح  گذشته  پنج دهه 
خرد،  بنگاه های  وزارتخانه   ۲۰۱۵-۲۰۱4 سال 
این  ساالنه  رشد  نرخ  هند،  متوسط  و  کوچک 
 ،۲۰۱4-۲۰۰۷ سال های  فاصله  در  بنگاه ها 

به طور متوسط 4/4درصد برآورد شده است.
کوچک  بنگاه های  مالی  تأمین  منبع  مهم ترین   
این،  وجود  با  هستند.  بانک ها  هند  در  متوسط  و 
کل  از  4۰درصد  حداقل  تأمین  هدف  با  دولت 
منابع مالی در دسترس برای بنگاه های کوچک و 

متوسط از طریق منابع بانکی، درپی تسهیل اعطاء 
و افزایش میزان تسهیالت ویژه برای بخش صنایع 
از  کوچک تری  قسمت  است.  متوسط  و  کوچک 
از  نیز  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  مالی  تأمین 
طریق بخش غیربانکی و مؤسسات متنوعی انجام 

می شود که در این بخش فعالیت دارند.
درحقیقت صنایع کوچک و متوسط خالقان بزرگ 
اشتغال و تجارت هستند که حدود نیمی از تولید 
را  باال  درآمد  با  کشورهای  در  داخلی  ناخالص 
تولید  با  صنایع  این  به عالوه،  می دهند.  تشکیل 
افزایش  در  مهمی  نقش  متنوع،  و  جدید  کاالهای 

رقابت پذیری در بازارهای جهانی دارند.

توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه 
اقتصادی است

توسعه  رمز  متوسط،  و  کوچک  صنایع  توسعه 
نظریه  در  پن روز  است.  آینده  دهه  اقتصادی 
اقتصادهای حاشیه ای خود، نظریه اکس و آدرش 
الگوی  در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریه 
صنایع  برتری  به نوعی  همه  خوشه ای،  توسعه 
بیان  کشورها  اقتصادی  توسعه  راه  در  را  کوچک 
صنایع  که  است  داده  نشان  بررسی ها  کرده اند. 
کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، 
نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت 
بر  درآمد  افزایش  و  شغلی  فرصت های  ایجاد 
شدت  به عالوه  هستند.  تأثیرگذار  جهانی  اقتصاد 
و  بی اطمینانی  افزایش  جهانی،  رقابت  یافتن 
باعث  متنوع  محصوالت  برای  فزاینده  تقاضای 

شده است که اقبال به این صنایع بیش تر شود.

نقش مؤثر بنگاههای 
 کوچک و متوسط 
در توسعه اقتصادی
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هرچند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت های 
اثر  تولید،  دامنه  اثر  انبوه،  مقیاس  اثر  از  ناشی 
توجه  مورد  هم  هنوز  سازماندهی،  اثر  و  تجربه 
سیاست گذاران اقتصادی هستند، اما مزیت های 
صنایع کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل 
بودن  مؤثر  تنظیم،  بازار،  اثر  اندازه  اثر  ونقل، 
انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب 

کاالها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
و  کوچک  صنایع  سمت  به  حرکت  گفت  باید 
بلکه  سودآور،  و  بهینه  امری  نه تنها  متوسط 
ضروری  و  الزم  امری  کشور  فعلی  شرایط  در 
اقتصاددانان  نگاه  گذشته  سالهای  طی  است. 
به صنایع بزرگ به عنوان موتور رشد اقتصادی، 
بود.  جهانی  رقابت  و  نوآوری  اشتغال،  ایجاد 
بزرگ،  صنایع  روی  تمرکز  افزایش  به  رو  روند 
موجب  توسعه یافته ای  کشور  هر  در  تقریبًا 
نگرانی  اعالم  که  شد  اقتصاددانان  نگرانی 
را  مردم ساالری  رفتن  دست  از  خطر  درمورد 
درپی داشت؛ بنابراین درک این واقعیت توسط 
بر  مبنی  صاحب نظر،  اقتصاددانان  بعضی 
این که تحولی اساسی در فعالیت های اقتصادی 
شدن  فعال  و  بزرگ  صنایع  از  گرفتن  فاصله  با 
است،  وقوع  درحال  متوسط  و  کوچک  صنایع 
همه توجه ها را به خود جلب کرد؛ به خصوص در 
جایگزین  نه تنها  کوچک  صنایع  متحده،  ایاالت 
شغل  ۱۸میلیون  ایجاد  در  بزرگ  صنایع 
بلکه  بودند،  شده  میالدی  دهه۸۰  در  جدید 
و  نوآوری  فعالیت های  اکثر  در  را  سبقت  گوی 

رقابت های بین المللی از صنایع بزرگ ربودند.
در انقالب اخیر فناوری که موجب شکل گیری 
رایانه،  و  نرم افزار  چون  جدیدی  صنایع 
عمومًا  اروپا  شد،  رباتیک  و  بیوتکنولوژی 
صنایع  این  زیرا  است،  بوده  منفعل  و  نظاره گر 
احتیاج به بنگاه هایی دارند که ساختار منعطف 
و  کنند  تولید  جدید  محصوالت  باشند،  داشته 
روش های تولید جدید را به کار گیرند. احتماالً 
راه حل بیکاری و مشکل رقابت اروپا را نیز باید 

در صنایع کوچک و منعطف جست وجو کرد.
توسعه،  درحال  کشورهای  درمورد  طرفی،  از 
به طور خالصه می توان نتیجه گرفت که توسعه 
متوسط،  تکنولوژی های  و  کوچک  صنایع 
برای  مناسب  استراتژی  به عنوان  می تواند 
فقر،  رفع  طریق  از  و  باشد  مطرح  کشورها  این 
برای  شغلی  فرصت های  ایجاد  درآمد،  افزایش 
از  سرمایه  انباشت  غیرماهر،  انسانی  نیروی 
در  بهره وری  بهبود  بازدهی،  افزایش  طریق 
از طریق جلوگیری  بخش روستایی و همچنین 
مهاجرت های  و  شهرنشینی  گسترش  از 
بی رویه، به فرآیند توسعه کشورهای جهان سوم 
از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمک کند و رشد 

اقتصادی این کشورها را تسریع بخشد. 

اطالعیه های صنفی

اطالعیه اتاق اصناف ایران در راستای حمایت 
های بیمه ای، صدور مجوزها و حاملهای انرژی 
بسته  تمدید   ” عنوان  تحت  ها  حمایت  سایر  و 
حمایت از کسب وکارها و مشاغل بشدت آسیب 
ستاد  جلسه  یکمین  و  هفتاد  در  کرونا”  از  دیده 
ملی مدیریت کرونا مورخ  ۱4۰۰/۰3/۰۸ که 
به تایید مراجع ذی ربط نیز رسیده است بدین 

شرح منتشر شد:
شدت  به  کسب و کارهای  و  مشاغل  برای 
کارفرمایی  سهم  بیمه  حق  کرونا  از  آسیب دیده 
اردیبهشت و خردادماه ۱4۰۰ به مدت دو ماه 

امهال می شود.
شدت  به  کارهای  و  کسب  و  مشاغل  برای 
آسیب دیده از کرونا، شمول بند )ث( تبصره )۵( 
موکول  کشور،  کل   ۱4۰۰ سال  بودجه  قانون 
اشتغال  سطح  افزایش  یا  حفظ  شرط  رعایت  به 

نیروی انسانی نخواهد بود.
و  دستگاه ها  توسط  صادره  مجوزهای  کلیه 
برای  درکشور  مجوز  صدور  متولی  نهادهای 

تاریخ  تا  مشاغل  و  کسب و کارها  و  فعالیت ها  کلیه 
تمامی  می گردد.  تمدید    ۱4۰۰/۰3/3۱
اقدامات  مکلف اند  کشور  در  مجوز  صدور  مراجع 

و اطالع رسانی الزم به ذینفعان را به عمل آورند.
شرکت های مرتبط با خدمات عمومی )برق و گاز( 
و  مشاغل  به  خدمات  قطع  از  شهریورماه  پایان  تا 
کسب و کارهای به شدت آسیب دیده به علت وجود 

بدهی، خودداری نمایند.
موجرین اماکن موقوفه، مذهبی، آستان های متبرکه 
نهادهای عمومی غیردولتی مجازند  و  و مؤسسات 
حق االجاره خود برای مشاغل و کسب و کارهای به 
شدت آسیب دیده از کرونا را در سال ۱4۰۰ معادل 

اجاره سال ۱3۹۹ تعیین نمایند.
اعتبار احکام هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
سراسر  اصناف  اتاق های  رئیسه  هیئت  و  صنفی 
کشور که مهلت تصدی آنان به موجب قانون نظام 
پایان  تا  می یابد،  خاتمه  یا  یافته  خاتمه  صنفی 
شهریور ۱4۰۰ تمدید می شود و برگزاری انتخابات 

اتحادیه ها تا این تاریخ به تعویق خواهد افتاد.

حمایتهای بیمه ای 
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حمایتهای 
بانکی 

اطالعیه اتاق اصناف ایران در 
راستای حمایت های بانکی در بسته 

حمایت از کسب وکارها و مشاغل 
بشدت آسیب دیده از کرونا

حمایت  راستای  در  ایران  اصناف  اتاق  اطالعیه 
بسته  تمدید   ” عنوان  تحت  دولت  بانکی  های 
آسیب  بشدت  مشاغل  و  وکارها  کسب  از  حمایت 
دیده از کرونا” که در هفتاد و یکمین جلسه ستاد 
ملی مدیریت کرونا مورخ ۱4۰۰/۰3/۰۸ که به 
تایید مراجع ذی ربط نیز رسیده است بدین شرح 

منتشر شد:

حمایت های بانکی
به . 1 کسب وکار های  و  مشاغل  صاحبان  برای 

تسهیالت  از  غیر  )به  کرونا  از  آسیب دیده  شدت 
تسهیالت  اقساط  بازپرداخت  الحسنه(،  قرض 
دریافتی که موعد پرداخت  آن ها در چهار ماهه اول 
پرداخت  زمانی  بازه  این  در  و  بوده   ۱4۰۰ سال 
به  آن ها  بدهی   که  آن  به  منوط  است،  نشده 
طبقه  در   ۱3۹۹/۱۱/۰۱ تاریخ  تا  بانکی  شبکه 
تقسیط  دوره  انتهای  به  باشد،  داشته  قرار  جاری 
آخرین  از  پس  قسط  چهار  طی  تا  می شود  منتقل 
محل  از  پرداختی  تسهیالت  گردد.  وصول  قسط 
صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب وکارهای 
نیز  است  شده  پرداخت  آسیب دیده  شدت  به 
پرداخت  موعد  می شود.  بند  این  امهال  مشمول 
برای  دفعی  صورت  به  بازپرداخت  با  تسهیالت 
مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در 
تیرماه  پایان  به  باشد،   ۱4۰۰ سال  اول  ماهه  سه 
این  موارد  استمهال  می شود.  منتقل  جاری  سال 
تادیه  تأخیر  التزام  وجه  اخذ  و  احتساب  از  بند 
مشمولین  است.  مستثنی  اضافی  کارمزد  و  دین 
اقساط  بازپرداخت  برای  مقرر  موعد  تا  بند  این 
دارای سررسید طی چهار ماهه اول سال ۱4۰۰، 
مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های بانکی ناظر 

بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شود.
ماده . 2 در  مقرر  محدودیت های  و  ممنوعیت ها 

)۵( مکرر الحاقی به قانون چک )صرفًا برای اخذ 
تسهیالت( برای چک های صادره توسط صاحبان 
از  آسیب دیده  شدت  به  کسب و کارهای  و  مشاغل 

اول  ماهه  سه  در  چک  در  مندرج  تاریخ  که  کرونا 
سال ۱4۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور 
گواهی نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه 
سوی  از  تقاضا  تسلیم  صورت  در  گردد،   ۱4۰۰
اعتباری  مؤسسه  یا  بانک  به  چک  صادرکننده 
برگشت،  تاریخ  از  پس  ماه  یک  طی  علیه،  محال 

اعمال نخواهند شد.
کرونا . 3 مدیریت  ملی  ستاد   ۶۷ جلسه  مصوبه 

عدم  صورت  در  می شود:  اصالح  ذیل  مطابق 
صادره،  چک های  برای  اشخاص  کافی  موجودی 
با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱4۰۰، 
گواهینامه  صدور  از  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها 
که  صورتی  در  چک،  برگشت  و  پرداخت  عدم 
بانک  به  جاری  سال  خردادماه   ۲۰ تا  حداکثر 
ضابطین  و  محاکم  نمایند.  اجتناب  شوند،  ارائه 
قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد، در بازه 
زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک هایی 
ماه  اردیبهشت  بیستم  تا  اول  آن ها  سررسید  که 
کافی  موجودی  عدم  دلیل  به  و  بوده   ۱4۰۰
شده اند  پرداخت  عدم  گواهینامه  صدور  به  منجر 
و  ممنوعیت ها  مشمول  خردادماه   ۲۰ تا  نیز 
محدودیت های مقرر در قانون چک نخواهند شد.

به . 4 کسب وکارهای  و  مشاغل  ثبت نام  مهلت 
شدت آسیب دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیالت 
با شرایط  پایان شهریور ماه ۱4۰۰ و  تا  کرونایی، 
کارگروه  توسط  قبلی  شده  ابالغ  دستورالعمل 
اقتصادی مقابله با کرونا تمدید می شود. بانک ها 
و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیالت 
تسهیالت  یا  جدید  تسهیالت  از  اعم  کرونایی 

مراحل قبلی تا پایان آبان ماه ۱4۰۰ هستند.
به . 5 کسب و کارهای  و  مشاغل  ثبت نام  مهلت 

شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیالت 
مصوب ستاد ملی کرونا در بخش های گردشگری 
 ۱3۹۹/۰۷/۱۲ مورخ   3۹ جلسه  )مصوبه 
مورخ   4۷ جلسه  )مصوبه  جوانان  و  ورزش   ،)
)مصوبه  هنر  و  فرهنگ   ،)۱۵/۰۹/۱3۹۹

حمل  و   )  ۱3۹۹/۰۹/۲۲ مورخ   4۸ جلسه 
مورخ   3۷ جلسه  )مصوبه  هوایی  و  ریلی  نقل  و 
 ۱4۰۰ شهریور  پایان  تا   )   ۱3۹۹/۰۶/۲۹
ابالغی  شرایط  و  دستورالعمل   همان  مطابق 
مؤسسات  و  بانک ها  می شود.  تمدید  قبلی 
کرونایی  تسهیالت  پرداخت  به  موظف  اعتباری 
مراحل  تسهیالت  یا  جدید  تسهیالت  از  اعم 
و  مشاغل  هستند.   ۱4۰۰ آبان  پایان  تا  قبلی 
مهد  نظیر  آسیب دیده  شدت  به  کارهای  و  کسب 
شهربازی ها  و  آبی  پارک های  تاالرها،  کودک ها، 
تسهیالت  از  برخورداری  مشمول  این  از  پیش  که 
از  که  دستورالعملی  مطابق  نبوده اند  کرونایی 
مشمول  شد،  خواهد  ابالغ  فوق  کارگروه  سوی 

برخورداری از تسهیالت خواهند شد.
اخذ . 6 کرونایی  تسهیالت  اقساط  بازپرداخت 

بند )۵(  بنگاه های موضوع  و  شده توسط مشاغل 
تسهیالت  یا  و  قبلی  کرونایی  تسهیالت  از  اعم 
سال  شهریور  پایان  تا   ،)۵( بند  موضوع  جدید 

۱4۰۰ امهال می شود.
تومانی . 7 میلیارد   ۵۰۰۰ تسهیالت  تمامی 

پرداخت  دستورالعمل   )۲( ماده  تبصره  مصوب 
شدت  به  کسب و کار  واحدهای  به  تسهیالت 
هماهنگی  ستاد  مصوب  کرونا  از  آسیب دیده 
ابالغیه شماره ۲۷۵۸- اقتصادی دولت موضوع 
حمل  بخش  به   ۱3۹۹/۰۲/۰3 مورخ  ۹۹/م 
عالوه  تا  می یابد  اختصاص  هوایی  و  ریلی  نقل  و 
معادل  قبل،  مصوب  تومان  میلیارد   3۵۰۰ بر 
۱۰۲۰ میلیارد تومان صرف بنگاه های بخش یاد 
شده شود و 4۸۰ میلیارد تومان مابقی نیز مطابق 
پیامدهای  با  مقابله  کارگروه   3۷ جلسه  مصوبات 
برای   ۱3۹۹/۱۱/۰۶ مورخ  کرونا  اقتصادی 
کالن  مترو  بهره بردار  شرکت های  به  پرداخت 

شهرها اختصاص یابد.
این . 8 ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 

به  اجرا  برای  ساعت   4۸ مدت  ظرف  را  مصوبات 
شبکه بانکی کشور ابالغ نماید.

اطالعیه های صنفی
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حمایتهای مالیاتی 
اطالعیه حمایت های مالیاتی در تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا

دستورالعمل  پیرو  ایران  اصناف  اتاق  اطالعیه 
های سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نصاب 
 ۱۰۰ ماده  تبصره  موضوع  خدمات  و  کاال  فروش 
مصوبه  به  عنایت  با   ۱3۹۹ سال  عملکرد  برای 
ملی  ستاد  جلسه  یکمین  و  هفتاد   )۲( شماره 
مدیریت کرونا مورخ ۱4۰۰/۰3/۰۸  ابالغ شد 

به شرح ذیل است :
شماره  دستورالعمل های  پیرو 
۵۰4/۱4۰۰/۲۰۰ مورخ ۱4۰۰/۰۲/۰۸  و 
 ،  ۱4۰۰/۰3/۱۷ مورخ   ۵۱۱/۱4۰۰/۲۰۰
با عنایت به مفاد جزء )۲( بند )الف( مصوبه شماره 
مدیریت  ملی  ستاد  جلسه  یکمین  و  هفتاد   )۲(
حکم  برابری  نیم  و  یک  افزایش  بر  مبنی  کرونا، 
سال  بودجه  قانون   )۶( تبصره  )ع(  بند  در  مقرر 

۱4۰۰ کل کشور، موارد ذیل مقرر گردید:
 )۱( بند  در  مندرج  برابر  سی  عبارت   ۱.
عبارت  به   ۵۱۱/۱4۰۰/۲۰۰ دستورالعمل 
تعیین  سقف  لذا  یافته،  افزایش  برابر  پنج  و  چهل 
خدمات  و  کاال  فروش  حداکثر  عنوان  به  شده 
اصالحی   ،۱۰۰ ماده  تبصره  موضوع  مؤدیان 
مالیات های  قانون   3۱/4/۱3۹4 مصوب 
 )۶( و   )۵(  ،)۲(  ،)۱( بندهای  در  مستقیم 
و  میلیارد  ده  مبلغ  از  شده،  یاد  دستورالعمل 
و  میلیارد  شانزده  مبلغ  به  ریال  میلیون  هشتصد 

دویست میلیون ریال افزایش می یابد.

.۲ تعداد یکصد و پنج )۱۰۵( قطعه سکه درج شده 
در بندهای )۱(، )4-۲(، )3( دستورالعمل شماره 
به   ۸/۰۲/۱4۰۰ مورخ   ۵۰4/۱4۰۰/۲۰۰
افزایش  سکه  قطعه   )۱۵۵( پنج  و  پنجاه  و  یکصد 

می یابد.
سال  در  که  حقیقی  اشخاص  از  دسته  آن  ضمنًا 
قطعه   ۱۵۵ از  بیش  دریافت  به  نسبت   ۱3۹۹
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  از  سکه 
دستورالعمل  مفاد  مشمول  نموده اند،  اقدام 
 ۸/۰۲/۱4۰۰ مورخ   ۵۰4/۱4۰۰/۲۰۰
و  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  به  مکلف  و  نبوده 
حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر 

می باشند.
��حمایت های مالیاتی و تمدید بسته حمایت از 
کسب وکارهای و مشاغل آسیب دیده از کرونا در 

سال ۱4۰۰
مستقیم  مالیات های  قانون  در  مقرر  موارد   ۱.
اشخاص  برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  و 
حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق 
تاریخ  تا   ۱4۰۰/۰۱/۱۵ تاریخ  از  آنان  مالیاتی 
۱4۰۰/۰3/3۱  باشد و نیز احکام اجرای ماده 
  )۲۹( ماده  و  مستقیم  مالیات های  قانون   )۲3۸(
قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، 

به مدت دو ماه تمدید می شود.
.۲ حکم مقرر در بند )ع( تبصره )۶( قانون بودجه 

 )۱۰۰( ماده  تبصره  موضوع  کشور  کل   ۱4۰۰
سال  عملکرد  برای  مستقیم،  مالیات های  قانون 

۱3۹۹ به میزان یک و نیم برابر افزایش می یابد.
شدت  به  کسب وکار های  و  مشاغل  برای   3.
قطعی  مالیاتی  بدهی های  کرونا،  از  آسیب دیده 
شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ 
سررسید پرداخت آن ها تا پایان سال ۱3۹۹ بوده 
است تا  ۱4۰۰/۰۶/3۱   بدون محاسبه جریمه 

دیرکرد برای مدت مذکور امهال می گردد.
شدت  به  کسب وکار های  و  مشاغل  برای   4.
آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع 
فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم 
 3۱/۰۶/۱4۰۰ تاریخ  تا  مالیات(  )وصول 

موقوف االجرا می شود.
تمام  است  مجاز  کشور  مالیاتی  امور  سازمان   ۵.
مالیات های  قوانین  در  مقرر  جرائم  از  قسمتی  یا 
مالیاتی  مؤدیان  برای  ارزش افزوده  و  مستقیم 
امور  وزیر  تأیید  به  که  دستورالعملی  مطابق  را 
اقتصادی و دارایی می رسد، در سال ۱4۰۰ مورد 

بخشودگی قرار دهد.
بدهی  نشده  پرداخت  جرایم  بخشودگی   ۶.
مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض 
اصل  پرداخت  شرط  به  مالیاتی،  مؤدیان  برای 
 3۱/۰۶/۱4۰۰ تاریخ  تا  عوارض  و  مالیات 

تمدید می شود./ع/

اطالعیه های صنفی
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 مالیات مقطوع 
عملکرد سال ۱399

از  برخی   ۱3۹۹ سال  عملکرد  مقطوع  مالیات  تعیین  نحوه 
صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده )۱۰۰( مشخص شد.

از جمله مفاد دستورالعمل مورخ ۱۷/ 3/ ۱4۰۰ تعیین مالیات 
مبنای  بر  مشاغل  صاحبان  برخی   ۱3۹۹ سال  عملکرد  مقزوع 
به   ) از. اصلی و متمم  ) اعم  مالیات قطعی عملکرد سال ۱3۹۸ 

شرح زیر به صورت مقطوع تعیین میشود:
 )۲( ماده  موضوع  وسوم  دوم  های  گروه  مشاغل  صاحبان   _
اصالحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع 
برابر  سی  حداکثر   ۹۹ سال  در  ها  آن  خدمات  ارائه  و  کاال  فروش 
مبلغ  )به  مستقیم  های  مالیات  قانون   )۸4( ماده  موضوع  معافیت 
۱۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( بوده؛ مشمول این دستورالعمل هستند.
 )۱۰۰( ماده  تبصره  حکم  شرایط  واجد  که  مشاغلی  صاحبان   _
محل  استقرار  یا  و  فعالیت  موضوع  مبنای  بر  و  بوده  مذکور  قانون 
فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صالح در عملکرد 
صفر  نرخ  با  مالیاتی  معافیت  از  برخورداری  مشمول   ۹۸ سال 
صفر  نرخ  یا  معافیت  ضوابط  حفظ  به  مشروط  اند،  شده  مالیاتی 
دستورالعمل  این  مزایای  از  توانند  می   ۹۹ سال  طی  در  مالیاتی 
استفاده نموده عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب 

لغو معافیت آنها نخواهد شد.
ب_ نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

 3۰.۰۰۰.۰۰۰ تا  قطعی  مالیات  میزان  با  مشاغل  صاحبان   *
ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱3۹۸

 3۰.۰۰۰.۰۰۱ از  قطعی  مالیات  میزان  با  مشاغل  صاحبان   *
به  نسبت  افزایش  درصد   4 با  ریال   ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا  ریال 

عملکرد سال ۱3۹۸
 ۶۰.۰۰۰.۰۰۱ از  قطعی  مالیات  میزان  با  مشاغل  صاحبان   *
به  نسبت  افزایش  درصد   ۸ با  ریال   ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا  ریال 

عملکرد سال ۱3۹۸
از  بیشتر  قطعی  مالیات  میزان  با  مشاغل  صاحبان   *
عملکرد  به  نسبت  افزایش  درصد   ۱۲ با  ریال   ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سال ۱3۹۸
این  شرایط  از  استفاده  به  تمایل  که  مشاغلی  صاحبان   _3
الکترونیکی  سیستم  طریق  از  بایست  می  دارند،  را  دستورالعمل 
https://ntr.tax. اینترنتی  پایگاه  طریق  از  مربوطه  فرم  )طبق 

gov.ir مراتب را به سازمان امورمالیاتی کشور اعالم نمایند.
مالیات  پرداخت  امکان  که  مشاغلی  صاحبان  خصوص  4_در 
پایان  تا  جا  یک  صورت  به  را  دستورالعمل  این  موضوع  مقطوع 
فوق  مقطوع  مالیات  باشند،  نداشته   ۱4۰۰ سال  ماه  خرداد 
عدم  شود،  می  تقسیط  مساوی  صورت  به  ماه  پنج  تا  حداکثر 
 ( ماده  موضوع  جریمه  مشمول  مقرر  موعد  در  مالیات  پرداخت 

۱۹۰ ( قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

*اصالح حد آستانه مودیان برخوردار از مفاد تبصره 
برابر   4۵ به  مستقیم  مالیاتهای  قانون   100 ماده 

)یعنی تا مبلغ یک میلیارد و 6۲0 میلیون تومان(

 اعالم فهرست 
مشاغل و کسب وکارهای 

بشدت آسیب دیده
فهرست مشاغل و کسب و کارهای بشدت آسیب دیده مشمول حمایت اقتصادی سال  ●

۱4۰۰ اعالم شد
مصوبه  ●  ۱3/۰3/۱4۰۰ مورخ   ۲۸۰۵3 شماره  ابالغیه  پیرو  ایران  اصناف  اتاق   

شماره )۲( هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۸/۰3/۱4۰۰ 
در خصوص *)تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل بشدت آسیب دیده در 
سال ۱4۰۰(* مشاغل و کسب و کارها که عناوین آن متناسب با گروه های شغلی 
تعطیل یا محدود شده در طرح جامع محدودیت تردد و تجمع عمومی مصوب ستاد 
ملی مدیریت کرونا تنظیم و در جلسات کارگروه مقابله با پیامد های اقتصادی کرونا به 

تصویب رسیده است، به شرح ذیل اعالم می دارد؛
 فهرست مشاغل و کسب و کارهای بشدت آسیب دیده مشمول حمایت اقتصادی سال  ●

۱4۰۰ ،مصوب کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا
مجتمع  ● ها،  آپارتمان  هتل   ، ها  هتل  شامل  گردشگری  به  مربوط  مراکز 

ها،  مسافرخانه  مهمانسراها،  پذیرها،  مهمان   ، گردشی  و  جهانگردی  های 
سراها،  زائر  راهی،  بین  خدمات  پذیرایی،  اقامتی،  مراکز  گردی،  بوم  مراکز 
مسافرتی. های  آژانس  و  زیارتی  گردشگری،  مسافرتی،  خدمات   دفاتر 
پذیرایی،  تاالرهای  پذیرایی،  مراکز  شهری.  برون  مسافر  نقل  و  حمل  های   شرکت 
رستوران ها ، چایخانه ها، قهوه خانه ها، مراکز طبخ غذا. قنادی ، شیرینی پزی، آبمیوه 
آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی آرایشگاه های مردانه،   و بستنی فروشی.  
کادویی،  فروش  مراکز   ، خیاطی  خرازی،  کفش،   ، پوشاک  انواع  فروش   مراکز 
صنایع  توزیع  مراکز  التحریر،  لوازم   ، بازی  اسباب  بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم 
و  مبلمان  پرده،  پارچه،  خانگی،  لوازم  موکت،  و  فرش  فروش  مراکز  دستی، 
و  زینتی  گیاهان  و  گل  عرضه  عکاسی.  مراکز  و  آتلیه  ساختمان،  داخلی  تزئینات 
مدارس  از  غیر  به   ( ها  مهدکودک  و  ها  آموزشگاه  آموزشی،  زینتی.  مراکز  ماهیان 
)غیر  ای  رسانه  و  هنری   ، فرهنگی  مراکز  عالی(  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه   ،
باغ وحش ها، شهربازی   ، تفریحی  .  مراکز  تئاترها  و  دیجیتال(، موزه ها، سینماها 
استخرها و  آبی  های  ،پارک  آبی  ورزشی  مراکز  و  ها  باشگاه   ، ورزشی  مراکز   ها. 

 نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین المللی
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گفتگوی صنفی

لطفا از بیوگرافی خودتان برایمان بگویید و اینکه چگونه وارد این     ●
حرفه شده اید  و چرا این شغل را انتخاب کرده اید ؟ 

سال  در  هستم.  مشهد  از  صادره    ۱34۹ متولد  صداقت،  جالل 
است.  دختر  فرزند  دو  ازدواج  این  حاصل  و  کرده  ازدواج   ۱3۷۶
لیسانس حسابداری خود را از دانشگاه کرج دریافت کرده ام. ابتدا از 
سال ۱3۷4 به صورت حسابدار در شرکت تولیدی قطعات صنعتی 
پالستیک مشغول به کار شده و کم کم با توجه به پیشرفتهای چشم 
سابقه  به  توجه  با  شدم.  انتخاب  کارخانه  مدیر  سمت  به  کار  در  گیر 
تنهایی  به  که  می توانم  نتیجه رسیدم  این  به  حوزه  این  در  فعالیت  و 
 ۱3۸۲ سال  در  پس  نمایم.  اداره  را  تولیدی  صنعتی  واحد  یک 
بعد  دلیل  به  مکان  تغییر  با  بعد  و  کاویان  صنعتی  شهرک  در  ابتدا 
مسافت درخیابان آزادی جاده قوچان در زمینه تولید و چاپ نایلون 
تولید  و  چاپ  حوزه  این  در  بنده  کردم.  فعالیت  به  شروع  نایلکس  و 
نایلون و نایلکس ۲۲ سال سابقه کار دارم. کارخانه بنده به وسعت 
۵۱۰ متر در سه طبقه است. در این کارخانه ۱۵ کارگر تخصصی و 

غیر تخصصی مشغول به کار هستند.
نایلکس در خراسان رضوی     ● نایلون و  در خصوص وضعیت تولید 

توضیح داده و در حال حاضر شرایط تولید چگونه است؟ 
در گذشـته بـه دلیل پاییـن بودن نرخ مـواد اولیه،  قیمت پایین ماشـین 
واحـد  زیـادی  تعـداد  سـربار  هزینه هـای  بـودن  ارزان  و  تولیـد  آالت 
بـه  مشـغول  رضـوی  خراسـان  سـطح  در   نایلکـس  و  نایلـون  تولیـدی 
کار بودنـد. امـا بـه علـت بـاال رفتـن هزینه هـای تولیـد و مـواد اولیـه و... 
بسـیاری ازتولیـد کننـدگان در این حـوزه از گردونه کار خارج شـده اند 
و افـرادی کـه در ایـن کار باقـی مانده انـد در حال جنگیدن با شـرایط و 
بحرانهـای موجـود بـوده و بـه امیـد آینـده بهتر مشـغول به کار هسـتند.

هزینه های تولید و مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان را 
از گردونه ی کار خارج کرد

نگار نوائیان

شاید بسیاری از شما با تاریخچه ی اختراع نایلون آشنا باشید یا حتی از 
جایی آن را شنیده باشید، اما هستند بسیاری از مخاطبان ما که در این 
زمینه اطالعات چندانی در اختیار ندارند، به همین منظور به مقدمه ای 

کوتاه در خصوص اختراع و تولید نایلون می پردازیم.
 تاریخچه اختراع نایلون به سال 1938 میالدی بر می گردد که انقالبی 
در صنعت نساجی برای مصرف کنندگان و ارتش ایجاد کرد و در نهایت 

به پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم کمک بسیار بزرگی کرد. 
به  اختراع شد و   ،  DuPont ، شرکت  آن  کننده  تولید  نایلون توسط 
استفاده  قابل  اقتصادی  نظر  از  که  تجاری  مصنوعی  فیبر  اولین  عنوان 
بر راحتی، سهولت و یکبار مصرف را آغاز کرد  مبتنی  انقالبی  است، 
و در واقع با ساخت پالستیک انقالبی در تولید کاال و بسته بندی ها 
ایجاد شد، اختراع نایلون با اثبات اینکه می توان ترکیب پلیمرها را مانند 
بسیاری از محصوالت شیمیایی دیگر پیش بینی و مهندسی کرد ، صنایع 
، رشته  ها  – در مسواک  نایلون  امروزه  را دگرگون ساخت.  شیمیایی 
های فرش ، راکت و گیتار ، بخیه های جراحی ، قطعات خودرو و البته 

جوراب بافی و ... همیشه و در هر لحظه کنار ماست.
در گفتگوی صنفی این شماره از ماهنامه، با آقای صداقت که در زمینه 
چاپ و تولید نایلون و نایلکس فعالیت دارند، گفتگویی انجام داده ایم 

که توجه شما را به آن جلب می نماییم.
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برای تهیه ی مواد اولیه تولید نایلون و نایلکس     ●
در کشور با مشکلی مواجه هستید ؟ 

در این حوزه چند درصد وابستگی به خارج وجود 
تمامًا  نایلکس  و  نایلون  تولید  اولیه  مواد  دارد؟ 
مواد  از  نیاز  بی  و  شده  تولید  ایران  پتروشیمی  در 
محدودیت  دلیل  به  اما  هستیم،  خارجی  اولیه 
از  خاصی  تعداد  به  اولیه  مواد  این  موجود  های 
واحدهای بزرگ تولیدی تعلق گرفته و مابقی که 
ی  اولیه  مواد  باید  هستند  کوچکتری  واحدهای 
خریداری  بیشتری  قیمت  با  آزاد  بازار  از  را  خود 

می کنند.
به طور کلی چه مشکالت در حوزه تولید نایلون و     ●

نایلکس در کشور وجود د ارد؟ 
در حوزه تولید و فروش نایلکس و نایلون مهمترین 
اصلی  سود  است.  واسطه ها  وجود  ما  مشکالت 
دغدعه  می رود.  ها  واسطه  جیب  به  کار  دراین 
کارگری،  مشکالت   ، اولیه  مواد  کردن  فراهم 
دستمزد باالی کارگری و به دنبال آن بیمه سنگین 
مورد  در  کتاب  و  حساب  بی  مشکالت  پرسنل، 
تولید  و...کمر  افزوده  ارزش  و  دارایی  سازمان 
این مسائل در  بنابراین  کننده را خم کرده است. 
بحث بازاریابی و فروش توان تولید کننده را گرفته 
و به دلیل محدودیت نقدینگی موجب تکیه کردن  
به واسطه ها نموده و در واقع سود اصلی به جیب 

آنها می رود.
تولید  زنجیره  روی  کرونا  مشکالت  طرفی  از 
دلیل  به  همچنین  است،  گذاشته  بسیاری  تاثیر 
بی رویه  افزایش  و  ارز  نرخ  باالرفتن  و  تحریم ها 
باال  نیز  و  نیاز  مورد  قطعات  و  یدکی  لوازم  قیمت 
تولید، رمقی  تعرفه های  و  رفتن هزینه های سربار 

برای تولید کنندگان  باقی نمانده است.
حال     ● در  نایلکس  و  نایلون  صادرات  وضعیت 

مقصد  کشورهای  عمده  و  است  چگونه  حاضر 
صادراتی کدام کشورها هستند؟

ندارم،اما همکارانم صادرات  بنده خود صادرات   

که  می دانم  را  موضوع  این  می دهند.تنها  انجام 
نایلکس  و  نایلون  صادرات  گذشته  سال های  در 
به کشورهای آسیای میانه از جمله به ترکمنستان 
عدم  دلیل  به  متاسفانه  اما  بود،  یافته  رونق  بسیار 
مدیریت و سوء استفاده برخی از واحدهای تولید 
در کاهش کیفیت محصول موجب از دست رفتن 
کشورهای  توسط  بازارها  این  و  شد  بازارها  این 
تنها  حاضر  حال  در  شدند.  تسخیر  ترکیه  و  چین 
افغانستان  هرات  به  پالستیک  صادراتی  مقصد 

است.
بر     ● رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  توجه  با 

این  در  زدایی ها،  مانع  و  پشتیبانی ها  تولید، 
خصوص چه اقداماتی  برای رونق تولید درحوزه 

کار شما انجام شده است؟
دغدغه  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  توجه  با   
ایشان در بحث تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
متاسفانه هیچ اقدام مناسبی برای کاهش مشکالت 
روزهای  در  است.  نگرفته  صورت  کنندگان  تولید 
واحدهای  اجبار  و  برق  مکرر  های  قطعی  با  اخیر 
عدم  بار،  مصرف  درصدی   ۵۰ رعایت  به  تولیدی 
اعطای هیچ تسهیالت مناسب به تولید کنندگان، 
تولید   ..... و  بیمه  و  دارایی  اداره  همکاری  عدم 
و  اند  شده  کشیده  نابودی  ی  ورطه  به  کنندگان 
کسی نیست شرایط تولید کنندگان را درک نماید.  

بانکی     ● تسهیالت  دریافت  به  موفق  امروز  تا  آیا 
شده اید ؟ در این خصوص چه مشکالتی پیش 

روی تولیدکنندگان است؟
تسهیالت  از  امروز  تا  متاسفانه  یا  خوشبختانه 
این  در  بار  چندین  البته  نکرده ام.  استفاده  بانکی 
سختی  شرایط  به  توجه  با  اما  کرده ام  اقدام  مورد 
تولیدکنندگان  برابر  در  حوزه  این  در  بانک ها  که 
و  نامه  باال، وجود ضمانت  ازجمله گردش حساب 
.... جهت دریافت تسهیالت، پیش روی افراد قرار 
و  شده  منصرف  تسهیالت  دریافت  از  می دهند، 

خودداری کرده ام.

و     ● نایلون  تولید  دستگاه های  مورد  در  اطالعاتی 
ایران  در  دستگاه ها  این  آیا  و  بدهید  نایلکس 
لوازم  قطعات  تولید   امکان  ؟   می شوند  تولید 

یدکی این دستگاهها در کشور وجود دارد؟ 
در  هم  نایلکس  و  نایلون  تولید  دستگاههای    
و  چین  کشورهای  در  هم  و  شده  تولید  ایران 
ایران  به  از چین  این دستگاهها بیشتر  البته  کره، 
بسیار  ها  دستگاه  این  کیفیت  که  می شوند  وارد 
از  نیز  دستگاه ها  این  قطعات  است.  قبول  قابل 
حسنه  روابط  دلیل  به  و  می شود  ایران  وارد  چین 
این  قطعات  تهیه  زمینه  در  مشکلی  چین  با  ایران 
گفته  که  همانطور  اما  ندارد،  وجود  ها  دستگاه 
افزایش بی رویه قیمت  و  با باالرفتن نرخ دالر  شد 
رفتن  باال  نیز  و  نیاز  مورد  قطعات  و  یدکی  لوازم 
برای  رمقی  تولید،  تعرفه های  و  سربار  هزینه های 

تولید کنندگان  باقی نمانده است.
چه سخنی برای مخاطبان و همکاران خود دارید؟     ●

بنده این واحد تولیدی را از زیر صفر با تالش شبانه 
تسهیالت  دریافت  بدون  پشتوانه،   بدون  و  روزی 
بانکی ساخته و ماشین آالت آن را خریداری کرده 
رسید.  ثمر  به  اما  بود  سخت  بسیار  کار  این  ام، 
زیادی  بسیار  مشکالت  با  هم  هنوز  وجود  این  با 
مواجه هستم. باید بگویم ما تولید کنندگان عمال 
تنها به امید رسیدن آینده روشن فعالیت می کنیم 
از  داخلی  کاالی  خرید  با  می توانند  مردم  تنها  و 

تولیدکنندگان حمایت کنند. 
ی     ● زمینه  در  هایی  موفقیت  به  کنون  تا  آیا 

کارآفرینی دست یافته اید؟ 
خیر، البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 
سال گذشته از اتحادیه برای انتخاب تولید کننده  
برتر، با من تماس گرفته شد، اما از آنجایی که من 
تمام تمرکز خود را بر روی بحث تولید، رفع موانع 
قرار  آالت  ماشین  کردن  بهینه  و  تولید،کارگری 
داده بودم، به سراغ این موضوع نرفته و تمایلی به 

انتخاب نشان ندادم.

گفتگوی صنفی
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گردآورنده : خسرو برزشی

نقش اصناف در اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت می باشد. 
اقتصاد هر کشور و بدنه آن از دو قسمت خرد و کالن 
تشکیل می شود و می توان گفت، اصناف که  بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط را در خود جای داده است، در 
قالب اقتصاد خرد قرار خواهد گرفت. لذا جایگاه و نقش 
اصناف بعنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور، اعم از 
افراد صنفی و یا تشکل ها و اتحادیه هلی صنفی از اهمیت 
بزرگ ترین  قشر،  این  است.  برخوردار  ای  ویژه  بسیار 
با سهمی حدود یک پنجم  را  اقتصاد  غیردولتی،  ساختار 
تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور تشکیل 
می دهند و به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی کشور بعد 
از نفت شناخته می شوند. اصناف بخش اعظمی از نظام 
تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص داده است. 
گیری  تصمیم  در  بایستی  های صنفی  تشکل  و  اصناف 
های مرتبط با آنان دخیل بوده و از نظرات و پیشنهادات 

تخصصیشان استفاده گردد.
به بهانه یکم تیر که در تقویم بنام روز اصناف نامگذاری 
شده است، می خواهیم نگاهی به وضعیت آماری اصناف 
و داده های عددی آن در بخش های مختلف، در سال 
جاری پرداخته و مقایسه آماری نیز با سال قبل انجام دهیم 
تا ببینیم وضعیت اصناف کشور، استان و شهرمان در چه 
های  بخش  آماری  وضعیت  که  ببینیم  باشد.  می  حالی 

مختلف از تولید و توزیع گرفته تا خدماتی و خدمات 
یک  طی  در  را  روندی  چه  و  است  حالی  چه  در  فنی 
سال تجربه کرده اند. آماری که بخوبی وضعیت افزایش 
را  یا کاهش واحدههای صنفی در بخش های مختلف 
ترسیم می کند. اصنافی که فراز و نشیب های فراوانی را 
از قبل از انقالب و تا به امروز سپری کرده اند و نقش 
های بسیار پرنگی را در طول دوره های مختلف و در 
مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تجربه کرده اند. از 
انقالب شکوهمند اسالمی و هشت سال دفاع مقدس و 
و  مهم  رویداد  دو  این  در  بازاریان  پرنگ  و  ویژه  نقش 
مختلف  حوادث  و  سازندگی  دوران  تا  گرفته  تاریخی 
سیاسی طی این چند سال. شاید به جرات بتوان اذعان 
کرد که مهمترین مساله ای که بطور جدی اصناف را وارد 
این قشر  برای  را  ای  نموده و مشکالت عدیده  چالش 
بوجود آورده، ویروس کرونا است. ویروسی که تبعات 
آن بسیاری از بازاریان را ورشکسته، تعطیل و دچار ضرر 
وارد  آنان  پیکره  بر  را  مهلکی  ضربات  و  نمود  زیان  و 
کرد. اما با این همه فراز و نشیب، اصناف همیشه خود را 
سرپا نگه داشته و محکم تر و استوارتر از همیشه به کار 
خود ادامه می دهد که نشان از صالبت آن دارد. شاید 
با نگاهی به وضعیت صنوف مختلف و تعداد واحدهای 
بتوان  مشهد  کالنشهر  و  استان  کشور،  در سطح  صنفی 
چشم انداز مناسبی را جهت وضعیت اقشار مختلف بازار 

به دست آورد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

 نگاهی به 
وضعیت آماری اصناف

تحلیل
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وضعیت آماری اصناف در کل کشور:
در  نیز  اتاق   3۹۸ تعداد  و  اتحادیه   ۷3۶۱ تعداد 
ایران  اصناف  باشند.  می  موجود  کشور  سطح 
و  فنی  خدمات  توزیعی،  تولیدی،  گروه  چهار  به 
خدماتی تقسیم می شود که هر یک به نوبه خود حائز 
اهمیت می باشد، ولی از نگاه اقتصادانان و فعالین 
تری  ویژه  اهمیت  از  تولیدی  واحدهای  اقتصادی، 
آماری در  به گزارش های  بنا  برخوردار هستند که 
سایت ایرانیان اصناف در خرداد ماه سال ۱4۰۰، 
ایران  در  صنفی  واحد   ۲۹۰۸۹۱۸ تعداد  به 
در  درصد)۵4۹۹۷۷(   ۱۹ که  کارند  به  مشغول 
بخش تولیدی، 4۹ درصد)۱4۲۱۵۲۹( در بخش 
توزیعی، ۱۵ درصد)44۹۹۶4( در بخش خدماتی 

فنی  خدمات  بخش  در  درصد)4۸۷44۸(   ۱۷ و 
مشغول به کار می باشند. از این تعداد ۲33۹۲۲۲ 
زن  نفر  تعداد ۵۶۹۶۹۶  و  مرد  پروانه  صاحب  نفر 
هستند. از کل واحدهای صنفی، تعداد ۵۷3۱43 
پروانه کسب  الباقی صاحب  و  پروانه منقضی شده 
هستند. نگاهی به این آمار در خرداد ماه سال ۹۹ و 
مقایسه با مدت مشابه در سال جاری، نشان دهنده 
آن است که در بخش های مختلف افزایش ۵/۵3 
در  ایم.  بوده  شاهد  را  صنفی  واحدهای  درصدی 
افزایش 4/3۷ درصد، در بخش  با  تولیدی  بخش 
خدماتی  بخش  در  درصد،  افزایش ۵/۷۰  توزیعی 
با  فنی  خدمات  بخش  در  و  درصد   ۷/۸۹ افزایش 
این  اما  ایم.  شده  روبرو  درصدی   3/4۸ افزایش 

سهولت  چون  مختلفی  دالیل  به  بنا  شاید  افزایش 
صدور  در  تاسیس  بدو  در  متعدد  مجوزهای  اخذ 
به  دولت  توسط  مقطعی  بصورت  که  کسب  پروانه 
وضع  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  مشکالت  علت 
شد و سایر موارد، باشد، اما این نکته را باید اذعان 
داشت که در این عدد و ارقام ها در سایت ایرانیان 
یا  و  کرده  جمع  که  صنفی  واحدهای  اصناف، 
ورشکسته شده و یا ...، هنوز بطور دقیق کسر نشده 
کاهش  افتاد،  می  اتفاق  این  اگر  که  نشده،  دیده  و 
می  سال  زمانی  های  بازه  در  را  صنفی  واحدهای 
آمارهای  از  که  صادره  های  پروانه  کاهش  دیدیم. 
میدانی اتحادیه ها می توان به آن پی برد، خود به 

روشنی صحت این ادعا می باشد.

تحلیل
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وضعیت آماری اصناف در خراسان رضوی:
 بررسی وضعیت آماری اصناف در استان خراسان 
گزارش  بر  بنا  نیست.  لطف  از  خالی  نیز  رضوی 
های آماری تعداد ۲3۵۲۷4 واحد صنفی در کل 
استان  این  سهم  باشند.  می  بکار  مشغول  استان 
در   ،)43۱۲۰ درصد)  تولیدی،۱۸  بخش  در 
بخش  4۹درصد)۱۱4۰4۰(،در  توزیعی  بخش 
خدماتی ۱۶درصد)3۸۱۹۲( و در بخش خدمات 
فنی ۱۷ درصد)3۹۹۲۲( می باشد. از این تعداد 
و تعداد  پروانه مرد  ۱۹۲۱۰۹ نفر دارای صاحب 
های  پروانه  تعداد  هستند.  زن  نفر   43۱۶۵
منقضی شده 4۸۲۱۵ پروانه بوده و الباقی دارای 
پروانه اند. آمار مقایسه ای با مدت مشابه در سال 

واحدهای  تعداد  که  است  آن  دهنده  نشان   ۹۹
کرده  پیدا  افزایش  درصد   ۶/44 کل  در  صنفی 
در  درصد،   ۵/۵۱ تولیدی  بخش  در  که  است. 
خدماتی  بخش  در  درصد،   ۶/۲۲ توزیعی  بخش 
 3/۹۲ فنی  خدمات  بخش  در  و  درصد   ۱۱/۰۷
درصد افزایش واحدهای صنفی را مشاهده کرده 
ایم. استان از نظر تعداد اتاق اصناف، ۲۶ اتاق که 
از نظر  و  بوده  رتبه دوم در کل استان های کشور 
تعداد اتحادیه 4۷۲ اتحادیه که رتبه چهارم را در 
نظر  از  است.  داده  اختصاص  خود  به  کشور  کل 
نیز  را  دوم  رتبه  استان  صنفی،  واحدهای  تعداد 

کسب کرده است.
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وضعیت آماری اصناف در مشهد:
بنا بر آمار، در شهر مقدس مشهد تعداد ۱۲۰۹۷۰ 
که  باشند  می  فعالیت  به  مشغول  صنفی  واحد 
درصد)۱۹۸۶۷(،   ۱۷ تولیدی  واحدهای  سهم 
درصد)۶۲۰4۷(،   ۵۱ توزیعی  واحدهای 
از  باشد.  می  درصد)۲۲۸43(   ۱۹ خدماتی 
و  زن  نفر   ۱۷۹4۵ معادل  درصد   ۱۵ تعداد  این 
هستند.  مرد  نفر   ۱۰3۰۲۵ تعداد  به  درصد   ۸۵
مقایسه آمار با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده 
افزایش  درصد   ۶/۷۷ مجموع  در  که  است  آن 
بخش  در  که  ایم  بوده  شاهد  را  صنفی  واحدهای 
درصد،   ۵/۲۱ توزیعی  درصد،   ۶/۰3 تولیدی 

 ۷/۲3 فنی  خدمات  و  درصد   ۱۱/۵۸ خدماتی 
اند.  کرده  پیدا  افزایش  صنفی  واحدهای  درصد 
که  کرد  یادآوری  را  نکته  این  توان  می  هم  باز 
همانگونه که در آمارهای کشوری اشاره شد، این 
بنا به دالیل مختلفی چون سهولت  افزایش شاید 
صدور  در  تاسیس  بدو  در  متعدد  مجوزهای  اخذ 
و  مقطعی  بصورت  دولت  توسط  که  کسب  پروانه 
بعلت مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا وضع 
این  تاکید می گردد که در  باز هم  اما  باشد،  شد، 
عدد و ارقام ها و آمارها در سایت ایرانیان اصناف، 
جمع  اند،  داده  مکان  تغییر  که  صنفی  واحدهای 
کرده و یا ورشکسته شده و یا ...، هنوز بطور دقیق 

می  اتفاق  این  اگر  که  نشده،  دیده  و  نشده  کسر 
در  را  مشهد  در  صنفی  واحدهای  کاهش  افتاد، 
پروانه  کاهش  دیدیم.  می  سال  زمانی  های  بازه 
های صادره که از آمارهای میدانی اتحادیه ها در 
سطح شهر مشهد می توان به آن پی برد، خود به 
روشنی گواهی صحت این ادعا می باشد. همین 
نیز  آمارهای استان خراسان رضوی  برای  شرایط 

صدق می کند.
موجود  مشهد  در  اتحادیه   ۹۷ تعداد  همچنین 
بوده که رتبه دوم را در کل شهرهای ایران به خود 
اختصاص داده است. از نظر تعداد واحدهای صنفی 
نیز رتبه دوم را دربین شهرهای کشور دارا می باشد.

%۱3
%5۱

%۱۷
%۱9

در مشهد

98۱55

9۷

228۱5

در مشهد

۱2۰9۷۰

۱2۰۰۰۰

۱2۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰ 8۰۰۰۰

8۰۰۰۰

6۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

2۰۰۰۰

62۰۴۷

228۴3

۱62۱3

۱986۷

%8۱

%۱9

در مشهد

تعداد اتحادیه های صنفی در مشهددر مشهد

%۱5

%85

در مشهد

در مشهد

6.۷۷

5.2۱

۷.23

6.۰3

۱۱.58

تحلیل
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اتحادیه های مشهد:
به  مشغول  مختلف  های  بخش  در  که  ای  اتحادیه   ۹۷ تعداد  بین  از 
فعالیت هستند تعداد ۱۰ اتحادیه اول از لحاظ بیشترین تعداد واحد 
فروشندگان  امالک،  های  اتحادیه  باشد.  می  ذیل  شرح  به  صنفی 
خیاطان  غذایی،خرازی،  مواد  عمده  و  فروشان  برنج  پوشاک،  
نانوایان،  تولیدکنندگان پوشاک، خدمات فنی خودرویی،  و  مردانه 
و  بازی  فرهنگی،  محصوالت  و  اتومبیل  یدکی  لوازم  کفاشان، 

سرگرمی می باشد.

رتبه در بین 
اتحادیه ها

تعداد نام اتحادیه
)واحد(

۱2۱99امالک۱

۱۱22۴فروشندگان پوشاک2

۱۰85۴برنج فروشان و عمده مواد غذایی3

3668خرازی۴

28۱۷خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک5

2388خدمات فنی خودرویی6

229۴نانوایان۷

2۰9۷کفاشان8

2۰36لوازم یدکی اتومبیل9

۱969محصوالت فرهنگی، بازی و سرگرمی۱۰

نسبت جمعیت به تعداد واحدهای صنفی:
 ۹۵ سال  در  کشور  جمعیت  ایران،  آمار  مرکز  گزارشات  به  توجه  با 
حدود ۸۰ میلیون نفر بوده که طبق برآوردها در سال ۹۹ حدود ۸4 
میلیون نفر تخمین زده می شود. طبق آمار واحدهای صنفی که در 
در  کشور  در  صنفی  واحدهای  کل  جمعیت  شد،  اشاره  باال  مطالب 
خرداد ماه سال جاری ۲۹۰۸۹۱۸ واحد بوده است که با توجه به 
جمعیت کل کشور به ازای هر ۲۹ شهروند یک واحد صنفی وجود 
دارد که جای بسی تامل است، چرا که این آمار با کشورهای پیشرفته 
شهروند  هر  ازای  به  صنفی  واحد  تا۲۵۰   ۱۰۰ حدود  که  جهان 
که  است  موضوع  این  بیانگر  آمار  این  دارد.  فاحشی  تفاوت  است، 

به ازای هر شهروند ایرانی ۱۵۲/۷ واحد تولیدی، ۵۹/۰۱ واحد 
فنی  خدمات  واحد   ۱۷۲/3 و  خدماتی  واحد  توزیعی،۱۸۶/۶ 

وجود دارد.
جمعیت کل استان خراسان رضوی طبق سرشماری سال ۹۵ حدود 
در  شده  اشاره  آمار  طبق  است.  شده  زده  تخمین  نفر   ۶434۵۰۱
ماه،  خرداد  در  استان  در  صنفی  واحدهای  تعداد  قبل  مطالب 
۲3۵۲۷4 واحد بوده است که با توجه به جمعیت استان به ازای هر 
۲۷ شهروند یک واحد صنفی وجود دارد. یعنی به ازای هر شهروند 
استان، ۱4۹/۲ واحد تولیدی، ۵۶/4۲ واحد توزیعی، ۱۶۸/4۷ 

واحد خدماتی و ۱۶۱/۱۷ واحد خدمات فنی وجود دارد.
حدود   ۹۵ سال  سرشماری  به  توجه  با  مشهد  شهر  کل  جمعیت 
در  صنفی  واحدهای  تعداد  آمار  طبق  است.  بوده  نفر   3۰۰۱۱۸4
به  شهر  جمعیت  به  توجه  با  که  است  بوده  واحد   ۱۲۰۹۷۰ مشهد 
ازای  به  یعنی  دارد.  وجود  صنفی  واحد  یک  شهروند   ۲۵ هر  ازای 
واحد   4۸/3۶ تولیدی،  واحد   ۱۵۱/۰۶ مشهدی،  شهروند  هر 
توزیعی، ۱3۱/3۸ واحد خدماتی و ۱۸۵/۱۰ واحد خدمات فنی 

موجود است.
کل  در  صنفی  واحد  به  شهروندان  نسبت  افزایش  و  آمار  این  طبق 
کشور و کالن شهر مشهد، زنگ خطر جدی برای بازار و فعالین آن به 
صدا در آمده است که پیامدهای عدیده ای را به دنبال خواهد داشت 
که بیان آن در این مقوله نمی گنجد که بایستی چاره جویی اساسی 

نسبت به این موضوع انجام داد.

جمعیت 
)نفر(

نسبت جمعیت کل به تعداد واحدهای صنفی
)تعداد شهروندان به ازای هر واحد صنفی(

کل 
واحدها

خدماتیتوزیعیتولیدی
خدمات 

فنی

8۴۰۰۰۰۰۰29۱52/۷59/۰۱۱86/6۱۷2/3ایران

خراسان 
رضوی

6۴3۴5۰۱2۷۱۴9/256/۴2۱6۱/۱۷۱68/۴۷

3۰۰۱۱8۴25۱5۱/۰6۴8/36۱85/۱۰۱3۱/38مشهد

منبع: سایت ایرانیان اصناف

تحلیل
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به  ایران  بزرگوار  ملت  از  تشکر  ضمن  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
انتخابات  در  حداکثری  شرکت  جهت  کشور  خدوم  اصناف  ویژه 
مهم  اتفاقات  از  یکی  داشت:  اظهار   ۱4۰۰ سال  جمهوری  ریاست 
از  ماهم  کشور  که  است  انتخابات  بشری  جوامع  در  کننده  تعیین  و 
صحنه  با  مختلف  مناسبتهای  و  مقاطع  در  و  نبوده  مستثنی  امر  این 
انتخابات  ی  صحنه  در  مردم  است.حضور  بوده  مواجه  انتخابات  ی 
در  که  است  مسائلی  به  نسبت  مردم  آگاهی  و  پویایی  ء  نشاندهنده 
انتخابات  افزود:  ادامه  در  ممبینی  سعید   . افتد  می  اتفاق  جامعه 
هر  ما  و  است  کننده  تعیین  و  مهم  انتخابات  یک  جمهوری،  ریاست 
چهار سال یکبار شاهد این اتفاق مهم هستیم، تأثیر این اتفاق مهم 
شکل گیری دولتهاست، دولتهایی که ضمن اعالم برنامه های خود، 
های  حوزه  در  دولت  دستورکار  در  بناست  که  موضوعاتی  به  نسبت 

مختلف قرار بگیرد، به مردم آگاهی می دهند.
که  جوامعی  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  اهواز  اصناف  اتاق  رئیس 
ی  حوزه  است،  شاهد  مختلف  انتخاباتهای  در  را  تأثیر  بیشترین 
در  که  کثرتی  به  توجه  با  اصناف  است،  اصناف  و  اقتصادی  فعالین 

تأثیر  و به جهت   جامعه دارند، جمعیت قابل توجهی را شامل شده 
ریاست  انتخابات  گیرند،  می  اقتصادی  سیاستهای  از  که  ای  ویژه 
جمهوری برایشان حائز اهمیت است، بنابراین ما نه تنها به اصناف 
بلکه به همه ی مردم توصیه کردیم در انتخابات شرکت فعال داشته 
و با بررسی برنامه های کاندیداهای مختلف به بهترین انتخاب مورد 
نظر خود رأی داده و مشارکت پرشور داشته باشند که بحمدهلل این 

امر محقق گردید. 
برهه  در  اصناف  همیشگی  حضور  به  توجه  با  افزود:  ممبینی  سعید 
های حساس باز هم اصناف علیرغم فشارهای اقتصادی بسیاری که 
متحمل شدند، با بررسی برنامه های کاندیداها با حضوری پرشور و 

جدی در امر انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. 
ممبینی با اشاره به انتظار اصناف از رئیس جمهور منتخب گفت: با 
شرایط  و  مردم  معیشت  وضعیت  ویژه  به  اقتصادی  مباحث  به  توجه 
ما  که  داریم  انتظار  کارها،  و  کسب  اقتصادی  وضعیت  به  کمک 
و  رونق  ویژه   به  ها،  زمینه  ی  همه  در  شکوفائی  شاهد  شاءا...  ان 

شکوفائی در اقتصاد کشور باشیم.  

تقدیر و تشکر  رئیس اتاق اصناف ایران از 
مشارکت حداکثری مردم و اصناف در انتخابات

اصناف و انتخابات
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ابوالقاسم کاشفی وحدتی

نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد

ماه  اول  کرامت،دهه  دهه  است،  انسانی  جمال  و  خوبی ها  تمام  یادآور  کرامت  دهه 
ذی العقده است که با والدت حضرت معصومه)علیهالسالم( آغاز و با والدت حضرت 

ابوالحسن علی بن موسی الرضا)علیه السالم( پایان می یابد.
این دهه یادآور بسیاری از مطالب عالی، مفاهیم بلند، سازنده و ارزشمند است. دهه 
کرامت یادآور لطیف ترین عالئق و مهر و وفاهای کم نظیر یک خواهر نسبت به مقام 

شامخ و معنوی برادر است.
مهر و وفایی که خواهر مهربان و دلداده را به هجرت وادار نموده و غربت و بیماری و 
مرگ در فصل جوانی را برای او آسان کرده است. دهه کرامت تداعی کننده عزم و 

قاطعیت و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان و االمقام و گرانقدر جهان می باشد.
به همین مناسبت اتاق اصناف مشهد و اتحادیه های صنفی تحت پوشش همه ساله با 
اجرای برنامه هایی نسبت به بزرگداشت دهه ی کرامت اقدام نموده که امسال هم از 

این امر مستثنی نبوده است. 
بانوان  با فرا رسیدن دهه ی کرامت ضمن برگزاری مراسم ویژه  اتاق اصناف مشهد 
ویژه  زندگی  مهارتهای  آموزشی  ایجادکارگاههای  و  صنفی  های  اتحادیه  دختران  و 

بانوان با رعایت پروتکلهای بهداشتی اجرای برنامه های خود را آغاز کرد. 
همچنین در این دهه  مشارکت برخی از اتحادیه های صنفی در امر تهیه ی جهیزیه ی 
زوج های نیازمند محقق گردید و توزیع کیک و شیرینی، غذای گرم و نان رایگان در 

حاشیه ی شهر توسط خیرین اصناف همچون سالهای گذشته انجام شد.
شایان ذکر است اتحادیه ی صنف فروشندگان فرآورده های گوشتی، اغذیه، پیتزا و 
غذاهای فانتزی با همکاری اعضاء تحت پوشش خود نسبت به برگزاری جشن دهه 
بین  توزیع  و  معیشتی  های  بسته  تهیه  و  بهداشتی  پروتکلهای  رعایت  با  کرامت  ی 

نیازمندان اقدام شایسته ای را در راستای بزرگداشت این دهه انجام داد. 
کتابهای  ارائه  صنفی،  های  اتحادیه  و  اتاق  در  شاغل  دختران  به  هدیه  اهداءکارت 
آموزشی تربیت فرزندان به پدران و مادران و تهیه ی کلیپ های آموزشی تربیتی و انتشار 

در فضای مجازی از دیگر مواردی بود که در بزرگداشت دهه ی کرامت انجام شد. 

اصناف و انتخابات

نائب رئیس اول اتاق 
اصناف مشهد گفت:

نقش مؤثر بازاریان 
در ایجاد شور و 

نشاط انتخابات
سارا محتشم

به  اشاره  با  مشهد  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نائب   
انتخابات  در  اصناف  ویژه  به  و  مردم  پرشور  حضور 
ریاست جمهوری سال ۱4۰۰ اظهار داشت: اصناف 
و بازاریان همیشه در تمامی صحنه های انقالب یار و 
یاور نظام بوده اند. ابوالقاسم کاشفی در ادامه افزود: 
انقالب  پیروزی  مراحل  تمام  در  اصناف  و  بازاریان 
شکوهمند اسالمی و قبل از آن همراه مردم بودند و 
سختی های مسیر انقالب با حضور این قشر هموارتر 
شده است،  وی اضافه کرد: تداوم این حضور پس از 
انقالب نیز موجب موفقیت های بی شماری در کشور 
شده است. نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد بر 
، پیشرفت وآبادانی جامعه  نقش اصناف در توسعه 
تاکید  اجتماعی  نشاط   روحیه  داشتن  نگه  زنده  و 
کرد و گفت: در برهه کنونی انتظار از اصناف کمک 
در  شرکت  برای  جامعه  در  شوق  و  شور  ایجاد  به 
انتخابات ریاست جمهوری بود که به نحو مطلوبی 
طول  در  کرد:  اظهار  وی  نمودند.  ادا  را  خود  حق 
تاریخ کشورعزیزمان جامعه ی بزرگ اصناف خدوم 
و زحمتکش با تکیه بر روحیه ی مذهبی و پایبندی به 
اصول و ارزش های دینی کارنامه ی درخشان خود 
را که همراه با امانت، انصاف و عدالت بوده است را 
به نمایش گذاشته اند. کاشفی به نقش مؤثر بازاریان 
در ایجاد شور و نشاط انتخابات اشاره کرد و گفت: 
بازاریان در ایجاد شور و نشاط اجتماعی  اصناف و 
برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نقش بی 

بدیل و مؤثری را ایفا نمودند.
در  شرکت  مشهد  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نائب 
اجتماعی  مهم  مسئولیتهای  جمله  از  را  انتخابات 
در  شرکت  داشت:  بیان  و  برشمرده  آیندگان  برای 
در  اسالمی  نظام  اهداف  کننده  تضمین  انتخابات 
تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی بوده و ما همه وظیفه داشتیم که در این 
را  نظام  دشمنان  و  داشته  مؤثری  حضور  انتخابات 
مأیوس نماییم که بحمدهلل این امر با حضور پرشور 
مردم و اصناف محقق گردید.   وی یادآور شد: انتظار 
ما از رئیس جمهور منتخب بهبود وضعیت اقتصادی 
و رفع مشکالت معیشتی مردم است که امیدواریم با 

تدابیر مؤثر دولت آینده برآورده گردد. 

 اقدامات دهه ی کرامت 
اتاق اصناف مشهد

اصناف و دهه ی کرامت
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گزارش تصویری

دیدار اعضاء شورای شهر با هیئت رئیسه روز اصناف 2 تیر

دیدار بانک آینده به مناسبت روز اصناف ۷ تیر

دیدار رئیس پلیس  امنیت اخالقی 2 خرداد با هیئت رئیسه روز اصناف

دیدار رئیس بانک ملی سازمان آب روز اصناف 5 تیر

دیدار رئیس سازمان صمت به مناسبت روز اصناف
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دیدار کفشداران حرم مطهر رضوی )کشیک اول روز ( با هیئت رئیسه و پرسنل اتاق اصناف مشهد
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 یکم تیرماه 
وز ملی اصناف   ر

گرامی باد

 اتاق اصناف در سال 
تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

کنار شماست...
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