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این هشت سال مظهری از برترین صفاتی 
است که یک جامعه می تواند به آنها ببالد 

و از جوانان خودش انتظار داشته باشد.

خون شهیدان اسالم و انقالب را 
بیمه کرده است و تا ابد درس 
مقاومت به جهانیان داده است
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رکود و گرانی، مشتریان  
بازار لوازم خانگی

اربعین
 چهلمین روز شهادت 

سید و ساالر شهیدان، 
سرور آزادگان جهان 

تسلیت باد. 

روز گردشگری
 روز گردشگری سالروز 

شناخت فرهنگ ها، 
آشتی با طبیعت، سفر 

بدون دلیل و فرصت های 
شاد زیستن گرامی باد. 

روز بزرگداشت 
شمس 

تبریزی
هفتم مهرماه روز 

بزرگداشت شمس 
تبریزی گرامی باد.

هفته نیروی 
انتظامی 
هفته ی نیروی 

انتظامی بر بزرگمردان 
سبزپوش کشورمان 

مبارک باد.

روز 
دامپزشکی

روز ملی دامپزشکی 
بر فعاالن این عرصه 

مبارک باد. 

روز جهانی 
استاندارد

استانداردها، شهرها 
را هوشمندتر می کند، 

روز جهانی استاندارد 
گرامی باد.

شهادت 
امام حسن 

عسگری )ع(
شهادت امام حسن 

عسگری )ع( بر عاشقان 
حضرتش تسلیت باد.

روز جهانی 
عصای سفید

 روز جهانی عصای 
سفید را به روشندالن 
عزیز کشورمان تبریک 

عرض می نماییم. 

روز صادرات
 ۲9 مهرماه روز ملی 
صادرات گرامی باد.

روز دانش آموز
روز دانش آموز و روز 
ملی مبارزه با استکبار 

جهانی گرامی باد. 

روز فرهنگ 
عمومی

فرهنگ یک ملت باری 
است که بردوش تمامی 

اعضاء آن ملت است، 
روز فرهنگ عمومی 
برهمگان مبارک باد.

والدت حضرت 
امام حسن 

عسگری )ع(
میالد یازدهمین حجت 

خداوند، پیام آور آیینه 
روشنی بر رهروان 

صدیقش مبارک باد. 

روز کتاب و 
کتابخوانی و 

کتابدار

۲4 آبانماه مصادف با 
هفته کتاب و کتابخوانی 

تهنیت باد.

وفات حضرت 
معصومه )س(
سالروز وفات حضرت 

معصومه )س( تسلیت 
باد.

آتشنشانی و ایمنی روز 
 روز آتشنشان بهانه ای است برای تجلیل از آنانی که در 

بین شعله های آتش پیام آور ایستادن و سرخ زیستن 
هستند، روز آتشنشانی گرامی باد.

رحلت رسول اکرم )ص(، شهادت 
امام حسن مجتبی )ع( و شهادت 

امام رضا )ع(
رحلت جانگداز پیامبر اکرم )ص(، شهادت امام حسن 

مجتبی )ع( و امام رضا )ع( بر عموم مسلمین جهان 
تسلیت باد. 

روز جهانی سالمندان 
یکی از بزرگترین الطاف خداوند در خانواده وجود افراد 
سالمند است زیرا آنها منبع سرشاری از خیر و برکتند. 

روز سالمند گرامی باد.

والدت رسول اکرم )ص(
میالد نبی اکرم بهانه  خلقت و قرآن ناطق، امام صادق )ع( بر شما تهنیت باد. 
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رکود و کمبود انرژی، ارمغان سرما 
برای سیمان
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اصناف  حوزه  که  زمانی  از 
کردیم  تالش  گرفت،  شکل 
در  حضور  و  صادرات  زمینه  در 
بازارهای جدید کشورهای دیگر  
در  زمینه  این  در  باشیم.  فعال 
تاجیکستان،  مانند  کشورهایی 
عراق  و  افغانستان  قزاقستان، 
کردیم  برگزار  نمایشگاه  چند 
تولیدات  صنفی  حوزه های  که 
خود را به نمایش گذاشته و افراد 
هیات های  قالب  در  بسیاری 

تجاری اعزام و یا پذیرش شدند.
ارز  نرخ  نوسانات  به  توجه  با 
می توان  گذشته  سالهای  طی 
موجب  جهتی  از  امر  این  گفت 
داخلی  تولیدات  رقابت پذیری 

برای  پایین  ارز  با  زیرا  شد.  خارجی  کاالهای  با 
حمل  هزینه های  و  آمد  و  رفت  تولیدی،  کاالی 
گاهی  می شود.  ایجاد  محدودیت هایی  نقل  و 
صورت  به  می شود  صادر  که  کاالهایی  از  بسیاری 
افزایش  ارسال  هزینه های  نتیجه  در  نیست  انبوه 
همه  با  ندارد.  اقتصادی  صرفه  صادرات  و  داشته 
مانند  صنفی  حوزه های  از  بعضی  مشکالت،  این 
مهندسی  فنی  خدمات  خواب،  کاالهای  مبلمان، 
و  می دهند  ادامه  خود  فعالیت  به   .. و.  برق،  مانند 
به کشورهای افغانستان، عراق و حتی کشورهای 
که  می کنند  ارسال  کاال  فارس  خلیج  حاشیه 

توانسته است بازار خوبی را ازآن خود نماید.
الزم به ذکر است که تضمین کیفیت برای صادرات و 
خریدار مهم است، ضمن اینکه برای ما نیز بازگشت 
شویم،  مطمئن  باید  زیرا  دارد  زیادی  اهمیت  پول 
بنابراین در  وجه صادرات به کشور ما برمی گردد. 
در  صنفی  شهرک های  ایجاد  سمت  به  راستا  این 
بتوانیم  تا  کرده ایم  حرکت  تولیدی  مجموعه های 
خدماتی را به صورت اشتراکی و در قالب شهرک 
به مجموعه های تولیدی ارائه کنیم. خدماتی مانند 
تحقیق وتوسعه، بسته بندی و صادرات، بیمه، تامین 
اجتماعی، مالیات و. .. از جمله این خدمات است 
که هزینه ها را برای تولیدکنندگان کاهش می دهد 
در همین راستا چند شهرک صنفی ایجاد شده که 

در آینده به این تعداد اضافه خواهد شد.
توسط  سالیانه  صورت  به  که  تسهیالتی  متاسفانه 

از  حمایت  عنوان  به  دولت 
از  جدای  می شود  ابالغ  تولید 
اقتصاد  و  است  عرضه  بخش 
معنا  بدین  است،  زنجیره  یک 
تولید  چرخه  را  اقتصاد  اگر  که 
نظر  در  کننده  عرضه  تا  کننده 
بگیریم، متوجه می شویم جدای 
از  بسیاری  و  نیستند  هم  از 
ارائه  مشکل  با  تولیدکنندگان 
روبرو هستند، بازاری برای کاال 
وجود ندارد و باید عرضه کننده 
داشته  وجود  تولیدات  برای 
حمایتی  که  اگر  بنابراین  باشد. 
هم صورت می گیرد، بهتر است 

از کل این چرخه باشد.
صادرات  از  بسیاری  واقعیت  در 
رسمی  غیر  عراق  و  افغانستان  کشورهای  به  ما 
دید  از  که  می   شود  انجام  ریالی  صورت  به  و  است 
افزایش  دالر  که  مقاطعی  در  دارد.  اشکال  دولت 
پیدا کرده صادارت برای تولید کننده ما توجیه پذیر 
شده است و در صورت باال رفتن نرخ ارز کاالی ما با 
کاالی خارج رقابتی و هزینه ها توجیه پذیر می شود. 
این اتفاق درآمد را دو برابر می کند و باعث توسعه 

داخلی می شود.
محدودیت هایی  و  ارز  نرخ  افزایش  موانع  از  یکی 
که به وجود آمد، از بخش نامه های خلق الساعه ای 
مسائل  و  صادرات  بحث  در  باره  یک  به  که  است 
دیگر اتفاق افتاد. اگر تصمیمات در حوزه صادرات 
از  بهتری  صادرات  می توانستیم  قطعا  بود  سهل تر 

این افزایش نرخ ارز داشته باشیم. قیمت دستوری 
مشکل ساز و مخالف رشد اقتصادی است که اگر در 

حالت رقابتی باشد خود را رشد می دهد.
توجه  باید  بازار  در  کاال  قاچاق  تاثیر  خصوص  در 
بیشتر  بلکه  نیست  بازار  از  قاچاق  اصل  که  داشت 
در مبادی ورودی و انتقال صورت گرفته و به انبارها 
قضایی  مراکز  توسط  باید  حتما  و  می شود  منتقل 
اصناف  حوزه  شود.  انجام  برخورد  مساله  این  با 
زیرا  می دانم  کاال  قاچاق  قربانی های  از  یکی  را 
تولیدکنندگان ما به واسطه  قاچاق از چرخه تولید 
خارج می شوند،برای مثال شهر مشهد در خصوص 
کفش دست دوز رتبه اول و ماشینی رتبه دوم را در 

کشور دارد.
درصد  باالی ۹۰  و  کفش  تولید  درصد  تا ۸۰   ۷۰
و  می شود  انجام  اصناف  حوزه  در  پوشاک  تولید 
است.  صنعت  و  کارخانجات  در  درصد   ۱۰ تنها 
واحدهای صنفی به دلیل محصوالت ارزان قیمت 
می شوند.  حذف  قاچاق  کاالی  پایین  کیفیت  و 
متاسفانه ما از لحاظ قانونی کاشف قاچاق نیستیم 
بلکه سازمان صمت و نیروی انتظامی مرجع کاشف 
قاچاق هستند و باید از همان ابتدا جلوی آن گرفته 

شود.
روی  ما  که  شوم  متذکر  را  نکته  این  باید  همچنین 
با  سال ها  برندها  از  بعضی  نکردیم.  کار  برندها 
و  می کنند  فعالیت  مطلوب  بسیار  کیفیت های 
تولیدات خوبی دارند اما حمایت نمی شوند. ما باید 
این برندها را به لحاظ مادی و معنوی حمایت کنیم 
اما متاسفانه برای پیشرفت در این امر در سیستم 

دولتی با درهای بسته  مواجه می شویم.

به  توجه  با  اخیر  سالهای  در 
که  ارز  نرخ  ناگهانی   افزایش  
اقتصاد  بر  شوک  یک  بصورت 
تغییرات  شد،  وارد  کشور 
و  صادرات  حوزه  در  اساسی 
واردات ایجاد و شرایط متفاوتی 

را رقم زد. 
اثرات افزایش نرخ ارز بر بازارها 
سیاستگذاری  عدم  لحاظ  به 
مرکزی  بانک  طرف  از  مناسب 
مختلف  بخش های  برای 
ثبات  ایجاد  عدم  و  اقتصادی 
مشکالت  ارز  نرخ  تعیین  در 
ودغدغه های زیادی را به دنبال 

داشت.
مهمی  اقتصادی  معضل  تورم 

است.  ایران  چون  توسعه  حال  در  كشورهای  در 
مردم به خوبی تاثیر منفی تورم را بر رفاه اقتصادی 
و  كنند  می  لمس  خود  خرید  قدرت  كاهش  و 
خود  واقعی  درآمد  ثبات  و  قیمتها  مهار  خواستار 
هستند. اگر نرخ ارز نوسان های شدیدی را ظاهر 
سازد، ارزش كاالهای صادراتی و هزینه كاالهای 
قرار  تاثیر  تحت  شدیدا"  داخلی،  پول  به  وارداتی 
می گیرد و بنابراین هر چه عوامل تجارت خارجی 
باشند و سهم تجارت خارجی  كشور خطر گریزتر 
های   نوسان  باشد،  بیشتر  ملی  ناخالص  تولید  در 
تولید  كاهش  جهت  در  بیشتری  تاثیر  ارز  نرخ 
داخلی، افزایش قیمت ها وتهدید تجارت خارجی 

خواهد داشت. )دادگر و كشاورز 4۹۱5( 
متغیرهای  اثرگذارترین  از  یکی  همچنین 
آن  نوسانات  که  است  ارز  نرخ  کالن  اقتصادی 
بطور گسترده بر رشد و تورم تاثیرگذار است، نرخ 
عدم  موجب  شود،  نوسان  و  اگردچارآشفتگی  ارز 
تعادل تراز پرداخت ها و اقتصاد می گردد، انحراف 
قابل  و  بلند مدت  تعادلی  از سطح  ارز واقعی  نرخ 
اقتصاد  در  شدید  تعادل های  عدم  معموال  دوام، 
گذشته  دهه  درچند  می گذارد،  بجای  کالن 
درباره  غالبا  گذاران  سیاست  و  دانان  اقتصاد 
عملکرد نرخ های واقعی ارز در کشورهای در حال 
بر  اعتقاد  اغلب  و  زیادی داشته اند  توسعه مطالعه 
نرخ  مناسب  نا  سیاستهای  اعمال  که  دارند  این 
ارز توسط برخی از کشورها موجب تشدید بحران 

بین المللی،  بدهکاری های 
تجاری،  ارز  تعادل  عدم 
سیاست های  موفقیت  عدم 
رفع  در  تعدیلی  و  اصالحی 
است،  شده  اقتصاد  مشکالت 
در بین اقتصاددانان بر روی این 
دارد  وجود  نظر  توافق  موضوع 
سطحی  در  ارز  نرخ  تثبیت  که 
نا مناسب و انحراف آن از مسیر 
چشمگیر  کاهش  سبب  تعادلی 
نا  تاثیر  طریق  از  ملی  رفاه  در 
اقتصادی  عملکرد  بر  مطلوب 

می گردد. ) کندیل 2۰۰۰(
ارز  نرخ  سیاست های  اتخاذ 
درحال  کشورهای  در  مناسب 
برانگیز  بحث  همواره  توسعه 
نرخ  نوسانهای  میزان  محور  بر  بحث ها  و  بوده اند 
ارز در رویایی با تکانه های داخلی و خارجی استوار 
عملکرد  بر  محتماًل  ارز  نرخ  نوسانهای  می باشد. 
برای  رو  این  از  دارند  اساسی  نقش  اقتصادی 
و  تولید  رشد  بر  ارز  نرخ  نوسانهای  تاثیر  بررسی 
این  تقاضای کشور قضاوت در مورد مقدار مطلوب 
با  تنزل ارزش  ناپذیر است.  نوسانها امری اجتناب 
به  نسبت  خارجی  کاالهای  قیمت  کشور  پول  رایج 
کاالهای داخلی گرانتر می شود و رقابت بین المللی 
فعالیت های  نهایی  بهبود  امر  این  و  می یابد  بهبود 
اقتصادی را به همراه دارد به بیان دیگردراثرکاهش 
ارزش پول داخلی مخارج از کاالی داخلی به کاالی 

خارجی تغییر جهت می دهد.
توازن  تحریک  در  پول  ارزشی  تنزل  توفیق  البته   
بازرگانی خارجی تا حد قابل توجهی به جابجایی 
تقاضا در سمت و سوی مناسب و ظرفیت اقتصاد 
بیشتر  عرضه  طریق  از  اضافی  تقاضای  تأمین  در 
 )۱۹۸۸ بوش،  )دورن  است.  وابسته  کاال 
)فصلنامه علمی، تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه 

ریزی(  
یكی دیگر ازمباحث عمده اقتصاد، اثر نوسان های 
درسطوح  تورم  و  قیمتها  شاخص  بر  ارز  مختلف 
چرخه   در  کرونایی  اقتصاد  ورود  است.  كالن 
فعالیت های تجاری واقتصادی شرایط متفاوتی را 
در بازارها، درآمد سرانه و جامعه بوجود آورد. نرخ 
ارز یک موضوع مهم در اقتصاد امروز است. با باال 

رفتن  دالرصادرکننده با صادرات و فروش کاالی 
صادراتی و تولیدی در بازارخارجی و امکان توان 
درآمد  به  می تواند  خارجی  بازارهای  در  رقابت 
زایی  اشتغال  بر  مستقیم  اثر  که  برسد  بیشتری 
رونق  تولید،  جهش  نهایت  در  و  بیکاری  کاهش  و 

سفره مردم را به دنبال داشته باشد. 
است.  متفاوت  موضوع  این  کننده  وارد  مورد  در 
چون با افزایش نرخ ارز قدرت خرید مردم کاهش 
از  کاال  ترخیص  با  ارز  نرخ  آمدن  پایین  با  و  یافته 
می تواند  واردکننده  خود  سود  تعیین  و  گمرک  
نااطمینانی  بفروشد.  را  وارداتی  کاالی  داخل  در 
واقعی  ارز  نرخ  های  نوسان  از  حاصل  تاثیرات 
سیاست  سوی  از  مهـم  مسئله  یک  عنوان  به  باید 
اعمال  با  و  گیرد  قرار  نظر  مد  اقتصادی  اران  گذ 
بـرای  مطمئن  فضای  مناسب  های  سیاست 
رشدتولید و كنترل تورم حاصل گردد. در دنیای 
كنونی نیز نظام تثبیت و میخكوب نرخ ارز منسـوخ 
شـده است و كارایی الزم را ندارد و اغلب كشورها 
انعطـاف  از  با درجاتی متفـاوت  از نظام شناور  نیز 

بهـره مـی  برند. 
نااطمینـانی  كاهش  برای  است  الزم  بنابراین 
هـای  سیاسـت  شـناور،  نظـام  در  واقعـی  ارز  نـرخ 
هماهنگ  صورت  به  ومالی  پولی  ارزی،  مناسـب 
با در نظر گرفتن تمامی جوانب طراحی شوند. و 
در  تورم  نرخ  صعودی  روند  به  توجـه  با  رو  این  از 
سال های اخیر و وجود نرخ تورم لجام گیسخته در 
ارزش  كاهش  سیاست  از  اسـتفاده  ایران  اقتصاد 
تواند  ارز رسمی می  افزایش نرخ  پول ملی همان 

مكمل سیاست هـای ضـد تـورمی باشد.  
بر صادرات  تواند  ارزی می  اگر چه سیاست های 
تعیین  اثر،  این  ولی  شود،  واقع  موثر  نفتی  غیر 
نمی  نفتی  غیر  صادرات  اهمیت  ودرخور  كننده 
شانس  خود  خودی  به  ارز  نرخ  تغییر  باشد. 
خارجی  بخش  در  تعادل  برقراری  در  موفقیت 
لذا  ندارد،  را  نفتی  غیر  صادرات  توسعه  و  اقتصاد 
از سیاست های  ضروری است كه ضمن استفاده 
ارزی جهت حمایت و تشویق صادرات غیر نفتی، 
دیگر سیاست های کالن اقتصادی و تغییر اصالح 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  كشور  تولیدی  ساختار 
همزمان با ایجاد شرایط مناسب و ثبات اقتصادی 
و  گذاری  سرمایه  تشویق  ریسک،  كاهش  موجب 
در نتیجه افزایش تولیدات و صادرات غیر نفتی را 
گردد.  فراهم  كشور  ذخایر  بهبود  تا  نموده  فراهم 
ازآنجا که عمده ارز کشور در دست دولت و بانک 
مرکزی است، سیاست های صحیح پولی، مالی و 
حوزه  در  مطلوبی  اثرات  می تواند  ارزی  نرخ  ثبات 

صادرات و واردات را شاهد بود.

قیمت دستوری نرخ ارز در صادرات کاال 
مشکل ساز و مخالف رشد اقتصادی است

یادداشت سردبیریادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر

توسعه و ثبات سیاسی عامل رشد 
اقتصادی است
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ارتباط  مشکالت  بروز  و  حفاظتی  سیستم های 
رعایت  همچنین  و  یکدیگر  با  سامانه  دو  این 
ثمر  به  در  موءثری  گام  امنیتی  دستورالعملهای 
الکترونیکی  صورت  به  اماکن  استعالم  نشاندن 
به  کنون  تا  پیش  دوماه  از  امر  این  که  برداشته 

مرحله ی اجرا رسیده است.
که  آنجایی  از  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
آموزش اصناف، استعالم های سازمانها و اماکن به 
صورت مجازی صادر می شوند، ما می توانیم ادعا 
اتحادیه ها  از  شماری  انگشت  تعداد  جز  به  کنیم 
که ثبت محور هستند و باید دستگاهها و سازمانها 
استعالم مربوطه را پاسخ بدهند، برای بسیاری از 
رسته های صنفی در کمتر از سه روز پروانه کسب 

صادر می کنیم.  
 بنانژاد بیان داشت: قبل از اینکه مجلس به بحث 
کند،  پیدا  ورود  مجوزها  صدور  تسهیل  قانون 
سامانه  و  الکترونیک  دولت  ی  سامانه  توسط  ما 
سوی   و  سمت  به  را  موءثری  گامهای  مجوزها  ی 
هوشمند کردن صدور پروانه های کسب برداشتیم 
روسای  همکاری  با  موضوع  این  خوشبختانه  که 
سازمان  مسئوالن  اجرایی،  مدیران  ها،  اتحادیه 

امور مالیاتی و نیروی انتظامی اجرایی شد. 
داد:  ادامه  ایران  اصناف  اتاق  عضو  و  دار  خزانه 
یا  و  خیابان  در  را  چراغی  صنفی  واحد  یک  اگر 
آن  در  که  نیست  شکی  می کند،  روشن  گذرگاهی 
خیابان امنیتی را ایجاد نموده و یا به عبارتی دیگر 
می توان گفت اصناف به معنی تامین کننده امنیت 
و نیروی انتظامی به عنوان حافظان امنیت در کنار 

یکدیگر می توانند یک کار برد- برد را رقم بزنند. 
وی تصریح کرد: در حوزه ی ساماندهی واحدهای 
هزار   ۷ بر  بالغ  گذشته  ی  ماهه  شش  در  صنفی 
مورد اخطار که توسط اتحادیه های صنفی به اتاق 
و  انتظامی  نیروی  همکاری  با  بود،  شده  ارجاع 

واحدهای  بین  در  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره 
صنفی مربوطه توزیع و اجرا گردید. 

بنانژاد اظهار داشت: بحث کرونا مسئله ای بود که 
اجتماعی  حاد  مشکالت  کشورها  از  بسیاری  در 
اتاق،  هماهنگی  و  همکاری  با  ما  ولی  کرد  ایجاد 
ضمن  توانستیم  ها،  اتحادیه  و  انتظامی  نیروی 
دستورالعملهای  اجرای  و  محدودیتها  اعمال 
در  مشکالت  و  تبعات  کمترین  با  کرونا  ملی  ستاد 
سطح اجتماعی مواجه شویم که این موضوع باعث 

افتخار اصناف است.
نودهی،  امید  سرهنگ  همایش  این  ی  درادامه 
خراسان  استان  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
و  انتظامی  نیروی  ی  هفته  تبریک  ضمن  رضوی 
گذشته  سال  از  گفت:  حضار  به  مقدم  خیر  عرض 
موضوعات  از  یکی  کرونا  بیماری  شیوع  کنون  تا 
اصلی بود که ماموریت مجموعه ی پلیس به ویژه 
را  عمومی  براماکن  نظارت  اداره  و  امنیت  پلیس 

تحت تاثیر قرار داد.
رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی افزود: 
در این راستا اگر تعامالت و هم پوشانی های اتاق 
اصناف و اتحادیه ها و صنوف مختلف درهمگامی 
جدی  چالش های  بروز  احتمال  نبود،  پلیس  با 
با همکاری مجموعه ی  بود و خوشبختانه  متصور 
اصناف پلیس خراسان رضوی این  ماموریت مهم 

را به خوبی مدیریت کرد.  
 رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی  ضمن 
و  استان  سطح  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره 
کشف چند انبار دارویی در حوزه ی سالمت افزود: 
حدود ۱۶۰ میلیار تومان کاالهای قاچاق و اقالم 
ضروری که با زندگی روزمره مردم سروکار داشته 
در تعامل مطلوبی که با تعزیرات حکومتی، مقامات 
قضایی، مجموعه ی اتاق اصناف و اتحادیه ها ایجاد 

شده،کشف و ضبط شد.

امنیت مهمترین 
بسترسازتوسعه  است

دراین  رضوی  خراسان  صمت  سازمان  سرپرست 
بسترساز  مهمترین  امنیت  کرد:  عنوان  همایش 
کشورمدیون  بسیارباالی  وامنیت  است  توسعه 

جانفشانی های مدافعان نظم وامنیت است.
برخالف  انتظامی  نیروی  افزود:   جوادخزاعی 
بخشی  بصورت  که  رسان  خدمت  سایرسازمانهای 
وامنیت  نظم  درخدمت  کامال  نیروی  میکنند،  عمل 
برای همه آحادجامعه است. سرپرست سازمان صمت 
مقتدر  هوشمندو  پلیس  درادامه  رضوی  خراسان 
رامایه آرامش جامعه عنوان داشته وگفت: باال بردن 
ماحصل  انتظامی  اقتداردرنیروی  و  هوشمندسازی 
هوش وزکاوت برنامه ریزان دراین نیرواست که نشان 
سایربخشهادرسطح  به  نسبت  نیرو  این  پیشتازی  از 
جامعه دارد. جوادخزاعی سپس زحمات و مقاومت 
جامعه بزرگ اصناف دردوسال شیوع بیماری کرونا 
ناشی  رنج  و  فشار  علیرغم  که  تقدیردانسته  راقابل 
جلوگیری  به  درکمک  ازآن  حاصل  ازمحدودیتهای 

ازفراگیری بیماری نقش مهمی را ایفا نمودند.

رئیس اتاق اصناف مشهد و خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:

نیروی انتظامی حافظان امنیت هستند
سارا محتشم

با  انتظامی  نیروی  ی  هفته  بزرگداشت  همایش 
پنجشنبه  روز  بهداشتی  دستورالعملهای  رعایت 
حضور  با  پردیسان   هتل  محل  در  مهرماه   22
رضوی،  خراسان  استان  انتظامی  ارشد  فرمانده 
خراسان  استان  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
عمومی  براماکن  نظارت  اداره  رئیس  رضوی، 
صنعت،  سازمان  رئیس  رضوی،  خراسان  استان 
معدن و تجارت، هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد 

و روسای اتحادیه های صنفی برگزار شد.
در این همایش رئیس اتاق اصناف مشهد و خزانه 
دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار 
داشت: در واقع هرروز و هر هفته، روز و هفته ی 

آرامش  و  آسایش  امروزه  و  است  انتظامی  نیروی 
کنونی ما مرهون  زحمات شبانه روزی و تالشهای 
که  است  امنیت  و  نظم  حافظان  این  ی  ارزنده 
خدمت  و  بودن ها  مردم  کنار  در  بیداری ها،  شب 
رسانیهای آن ها برای همه ی ما محسوس و قابل 

تقدیر است.
شعار  افزود:  ادامه  در  مشهدی  بنانژاد  محمود 
که  است  واقعیتی  پایدار  امنیت  هوشمند،  پلیس 
در ماهیت و حقیقت آن مطالب مهمی نهفته است 
گذرنامه  یک  گرفتن  برای  مثال  گذشته  در  زیرا 
مشکالت بسیاری پیش روی افراد قرار داشت و یا 
افراد در مباحث صنفی مانند تشکیل پرونده های 
مواجه  معنوی  و  مادی  هزینه های  با  و...  اماکن 
از  استفاده  با  حاضر  حال  در  که  می شدند 
تکنولوژی های نوین با کمترین زمان و هزینه این 

براین  عالوه  شده،  گذاشته  سر  پشت  مشکالت 
از  زندگی   امور  از  بسیاری  در  می توانند  مردم 

خدمات پلیس بهره مند شوند. 
در  گذشته  دوسال  از  تقریبا  کرد:  خاطرنشان  وی 
اتاق اصناف ایران تالش براین بود که استعالم ها و 
مراحل صدور پروانه ی کسب را بتوانیم به صورت 
الکترونیکی انجام بدهیم، ابتدا در سامانه ایرانیان 
اصناف سامانه ی امور مالیاتی درج شد، اگر چه با 
موانع  رفع  با  اما  شدیم،  مواجه  اولیه ای  مشکالت 
ممکن  زمان  کمترین  در  حاضر  حال  در  موجود، 

استعالم مالیاتی در این سامانه اخذ می گردد. 
وی افزود: در سال گذشته طی برگزاری جلسات 
انتظامی،  نیروی  مسئولین  با  کشوری  متعدد 
شدیم  موفق  زدایی  مقررات  هیئت  و  ناجا  اماکن 
امنیت  الزام  وجود  با  انتظامی  نیروی  همراهی  با 

گزارش همایش
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اصناف محور مدیریت امنیت و سالمت
در  تقوی،  کاظم  محمد  پاسدار  سرتیپ  سردار 
بزرگداشت  ی  هفته  مناسبت  به  که   همایشی 
نیروی انتظامی برگزار شد، گفت: نیروی انتظامی 
بیماری  شیوع  ی  دوره  در  مردم  خادم  عنوان  به 
خود  استعداد  و  توان  تمام  جدی  اهتمام  با  کرونا 
را در بستر خدماتی، عملیاتی، انتظامی و درمانی 
به کار گرفت  و همان گونه که مقام معظم رهبری 
ستون  انتظامی  نیروی  فرمودند  العالی(  )مدظله 
امنیت در کشور است، برای پایداری نظم و امنیت 

ایفای نقش کرد. 
اهداف  درتحقق  اصناف  افزود:   تقوی  سرتیپ 
همراه  اجتماعی،  انضباط  و  نظم  توسعه  عالی 
پلیس و محور برقراری امنیت و سالمت بوده است.

رضوی   خراسان  استان  انتظامی  ارشد  فرمانده 
به  کرونا  بیماری  شیوع  دوران  در  پلیس  افزود: 
از  تعددی  و  کرد  عمل  خود  تکالیف  و  وظایف 
و  مبتال  بیماری  این  به  انتظامی  خدوم  کارکنان 
بیش از ده شهید و جان باخته سبکبال تاکنون در 

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی داشته ایم.

شاید  ما  گفت:  استان  انتظامی  ارشد  فرمانده   
در  را  آسیب  بیشترین  که  باشیم  سازمانی  دومین 
شدیم  متحمل  انسانی  نیروی  باب  از  کرونا  بخش 
در کنار ابتالی تعداد زیادی از کارکنان به کرونا، 
این بیماری ماموریت های متعددی را به ما تحمیل 
کرد که با جنس دینی و خاص مذهبی و درونی ما 

تقارن و تضاد داشت. 
وی  مشهد  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
ممنوعیتهای  و  محدودیتها  بحث  داشت:  بیان 
سفر زائران به مشهد یکی از سخت ترین ماموریتها 

برای ما بود.
گفت:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
پلیس به پشتوانه سرمایه های اجتماعی و به ویژه 
صحنه  در  همچنان  مدار  قانون  و  متعهد  اصناف 
حضور مقتدرانه ای دارد و در راه مقدس برقرار ی 

نظم و امنیت ازدل و.جان مایه گذاشته است. 
ما  با  از اصناف عزیز که   تاکید کرد:  تقوی  سردار 
همراهی کرده اند، تشکر داریم، چرا که در هنگامه 
ماهها  و  روزها  کرونا،  بیماری  تشدید  و  شیوع 

واحدهای صنفی را تعطیل کردند تا سالمت خود، 
جامعه و عزیزانشان به خطر نیفتد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود  تصریح کرد: 
و  ادارات  همه  ماموریت  از  وسیعی  حجم  کنار  در 
سازمانها با کاهش توانشان در محل کار به سالمتی 
حضور  با  پلیس  و  کردند  کمک  جامعه  و  خود 

حداکثری خود به سالمت جامعه کمک کرد.
ی  فلسفه  داد:  ادامه  استان  انتظامی  فرمانده  
مشهد  شهر  است،  مردم  به  خدمت  ما  وجودی 
بالعکس  و  غرب  به  شرق  جنوب،  به  شمال  از 
گسترش داشته و گسترش خواهد داشت، عمدتا 
اصناف تمرکز بر یک نقطه پیدا کردند و به خاطر 
اتاق  از  کنیم،  کنترل  را  ترافیک  بتوانیم  ما  اینکه 
با  داریم  انتظار  صنفی  اتحادیه های  و  اصناف 
مدیریت مطلوبی که از آن ها سراغ داریم،در شهر 
توازن ایجاد نموده، سفرهای بیش از حد در سطح 
به  شهر نداشته و همچنین دسترسی آسان مردم 

خدمات اصناف مهیا شود.
صدور  بخش  در  که  همانطور  داشت:  بیان  وی 
پروانه های کسب  به مردم توجه شده است، انتظار 
ی  زمینه  در  مردم  به  خدمات  بخش  در  می رود 
در  ما  مجازی  فضای  زیرا  شود،  توجه  هم  اینترنتی 
اختیار برخی از تشکیالت ناآشنا و ناایمن قرار گرفته 
دست اندازی  و  کالهبرداریها  می دهد  نشان  که 
و  اتاق  که  می طلبد  و  شده  زیاد  مردم  اموال  به 
اتحادیه های صنفی همگام با دیگر سازمانها تحرکی 
مصرف  برای  را  بخش  اطمینان  فرصتی  و  داشته 
استفاده های  سوء  جای  به  تا  کنند  ایجاد  کننده 
باشند.  مردم  اصلی  ی  کننده  تامین  سوری، 
اصناف  و  پلیس  درهمایش  است،  ذکر  شایان 
انتظامی  ارشد  فرمانده  سردارتقوی  که 
نیرو، هیات  این  از پرسنل خدوم  نیزحضورداشت 
اتحادیه های صنفی  و روسای  اتاق اصناف  رئیسه 

منتخب تجلیل به عمل آمد.

گزارش همایش

 سارا محتشم

هفته دفاع مقدس بهانه ای برای بزرگداشت یاد و خاطره بزرگمردانی است که کعبه 
دل را زیارت کرده، بوی یاسو جبهه گرفتند و تا پای جان از خاک وطن و ناموس خود 

دفاع کردند. 
مقدس  دفاع  سال  هشت  گرانقدر  شهدای  بزرگداشت  پاس  به  مشهد  اصناف  اتاق 
برنامه های ویژه ای را در سالجاری اجرا کرد که از آن جمله می توان به غبار روبی مزار 
شهدا ی گمنام جبل النور)کوهسنگی( و قرائت زیارت عاشورا در اولین روز از هفته ی 

دفاع مقدس اشاره کرد.
و  اصناف  بسیج  مرکزی  پایگاه  همکاری  با  مقدس  دفاع  هفته  نمایشگاه  همچنین 
اتحادیه های صنفی تحت پوشش در عرصه میدان شهدا از 3۱ شهریورماه لغایت پایان 

هفته دفاع مقدس جهت ازائه خدمات به بازدیدکنندگان از نمایشگاه برپا  شد. 
آرایشگران  خیاطان،  کفاشان،  صنف  اتحادیه های  نمایشگاه  این  در  است  ذکر  شایان 

مردانه و نانوایان به فعالیت پرداختند.
دیدار با جانبازان دفاع مقدس با همکاری اداره کل حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس 
از  تجلیل  شد.   تقدیم  عزیزان  این  به  نیز  هدایایی  یادبود  رسم  به  که  گرفت  صورت 
خواهران بسیجی فعال در اصناف، دیدار با مادران شهدای اصناف، برگزاری مسابقات 
کتابخوانی، فضاسازی و آذین بندی اتاق اصناف، اتحادیه ها و واحدهای صنفی تحت 

پوشش از دیگر اقدامات انجام شده اتاق اصناف مشهد در این بازه زمانی بوده است. 

گزارش عملکرد اقدامات هفته 
دفاع مقدس اتاق اصناف مشهد

گزارش تصویری
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مینا خلیل زاده

سرانه  به  اشاره  با  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
صنفی  واحد  هر  سرانه  گفت:  صنفی  واحدهای 
متوسط  که  حالی  در  است؛  نفر   2۷ درکشور 
جهانی این رقم حدود ۱۱۰ تا ۱2۰ نفر را شامل 
می شود. در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز 

میزان این سرانه به حدود 2۰۰ نفر می رسد. 
محمود بنانژاد  اظهار کرد: در حقیقت به ازای هر 
واحد صنفی ۱۷۰ مشتری به صورت بالقوه وجود 
 2۷ صنفی  واحد  هر  سرانه  ما  کشور  در  اما  دارد 
نفر است که همین موضوع توجیه اقتصادی برای 
فعالیت واحد صنفی را به شدت کاهش می دهد.  

اصناف  فعالیت  بر  کرونا  اثرات  خصوص  در  وی 
نیروهای  کرونا  دلیل  به  اصناف  کرد:  عنوان 
درگیر  نیز  زیادی  عده  و  داده اند  دست  از  زیادی 

این بیماری شدند زیرا اصناف به شدت به صورت 
نزدیک با مردم در ارتباط است. براساس آمارهای 
به طور متوسط در هر  رسمی هر فرد در هر شهر 
تنوع  به  توجه  با  مختلف  اصناف  با  مرتبه  سه  روز 
مشهد  شهر  دارد.  سروکار  خدمات  گستردگی  و 
جمعیت  نفر  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  سه  حدود 
میلیون   ۱۰ حداقل  روزانه  ترتیب  این  به  دارد. 
مرتبه ارتباط با اصناف شکل می گیرد و از همین 
اتفاق  انتقال این بیماری سریع تر  طریق است که 

می افتد.
از اصناف با شروع بیماری  بنانژاد درباره حمایت 
اصناف  به  کمک  برای  ما  کرد:  اضافه  کرونا 
داده ایم  پیشنهاد  را  مختلفی  حمایتی  بسته های 
همان  در  نشد.  باز  و  ماند  بسته  متاسفانه  که 
در  که  شد  این  بر  تصمیم  کرونا  شیوع  ابتدای 
سطح کشور 4۰ هزار میلیارد تسهیالت کرونایی 
تسهیالت  اصناف  از  آسیب پذیر  دسته   ۱4 به 

انگیزه ای  هیچ  تسهیالت  این  اما  شود  پرداخت 
اعطای  چون  نکرد   ایجاد  صنفی  واحدهای  برای 
آن به صورت وام با سود ۱۸ درصد بود که تنها ۶ 
را دولت پرداخت می کرد و ۱2 درصد  درصد آن 
دیگر بر عهده اصناف بود. از طرف دیگر در سال 
۹۹ میزان مالیات بخشی از اصناف نسبت به سال 

۹۸ افزایش یافت.  

اعطای تسهیالت کرونایی تا پایان آذرماه 
1400 تمدید شده است

تعطیلی  اینکه  بیان  با  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
می تواند  افراد  شدن  بیکار  و  صنفی  واحدهای 
بار مالی بیشتری را بر دولت تحمیل کند، گفت: 
یا کشور  اگر به مبلغی که ماهانه در سطح استان 
پرداخت  اصناف  کارکنان  بیکاری  بیمه  عنوان  به 
آن،  شد  خواهیم  متوجه  شود،  توجه  می شود، 
عددی نجومی است. اگر این مبلغ صرف حمایت 
حفظ  را  اشتغال شان  تا  شود  صنفی  واحدهای  از 
بود.  خواهد  صرفه تر  به  دولت  برای  قطعا  کنند، 
تسهیالت  دریافت  برای  نام  ثبت   حاضر  حال  در 
شده  تمدید   ۱4۰۰ ماه  آذر  پایان  تا  کرونایی 
برای  کارا  سامانه  در  می توانند  متقاضیان  و 
کرد:  عنوان  بنانژاد  کنند.  نام  ثبت  منظور  این 
توجیه پذیری یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر این 
است که آن فعالیت از لحاظ اقتصادی باید دارای 
بتواند  تا فرد  باشد  برای کسب وکار  راه  یک نقشه 
و  بررسی  را  خود  سرمایه گذاری  اثرگذاری  میزان 
بداند  و  کند  شناسایی  را  خود  رقبای  آن  کنار  در 
که با این سرمایه گذاری تا چه حد می تواند کسب 
اینکه  بدون  افراد  از  بسیاری  باشد.  داشته  درآمد 
آن  به  باشند،  داشته  خود  کسب وکار  از  نمایی 
می شوند.  خارج  کار  از  بالفاصله  و  می کنند  ورود 

متاسفانه این اقدامات به بازار آسیب می زند.
بازرسی های  درباره  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
کرد:  اظهار  صنفی  واحدهای  از  شده  انجام 
سطح  در  که  بازرسی هایی  رسمی  آمار  براساس 
که  حالتی  در  می دهد  نشان  شده،  انجام  بازار 
قیمت ها ثابت است و بسیاری از کاالها به صورت 
جایزه، اقساطی و... فروخته می شود، دائما بعضی 
در  می شود.  مواجه  تقاضا  کاهش  با  کاالها  از 
مکان هایی که بازرسی انجام می شود، از هر ۱۰۰ 
بازرسی، ۶ یا هفت فرم تخلف صادر می شود. در 
واقع میزان تخلفات در یک حوزه صنفی بین ۶ تا 
هفت درصد بوده است. همچنین در حالت هایی 
که افزایش بی رویه قیمت ها اتفاق می افتد، درصد 
که  بازرسی هایی  به  نسبت  تخلف  و  فرم  تنظیم 

انجام می شود، زیر ۱۰ درصد است.

تسهیالت کرونایی به 
اصناف انگیزه نداد

رئیس اتاق اصناف مشهد:

اخبار

اخبار

رئیس اتاق اصناف مشهد در دیدار باشهردارشهر مشهد مطرح کرد:

 اصناف شریک اجتماعی 
در توسعه ی شهری 

سارا محتشم

صنفی  واحدهای  تعدد  بر  کوتاه  نگاهی  نیم  با   
اشتغال  از  بزرگی  حجم  ایجاد  و  شهر  سطح  در 
هایشان  خانواده  همراه  به  اصناف  مستقیم، 
قریب به یک سوم جمعیت شهر را در برگرفته اند، 
بنابراین به راحتی می توان گفت اصناف به نوعی 
شریک اجتماعی در توسعه ی شهری هستند که 
حمایتهای  و  گرفته  قرار  ای  ویژه  توجه  مورد  باید 

الزم در سطوح مختلف از آنها صورت پذیرد.
شهر  شهردار  با  مشهد  اصناف  اتاق  دیداررئیس 
محل  در  ماه  آبان   2۹ پنجشنبه  روز  در  مشهد 
دفتر شهردار برگزار شد، در این دیدار رئیس اتاق 
راستای  در  مشارکت  خصوص  در  مشهد  اصناف 
شهری  ی  توسعه  های  پروژه  و  ها  برنامه  اجرای 
حوزه  رعایت  راستای  در  برد  برد-  نگاه  یک  با 
اقتصادی اصناف و منافع شهر اعالم آمادگی نمود 
و در ادامه مهمترین مشکالت گریبانگیر اصناف را 

عنوان کرد.
موضوعات  خصوص  در  مشهدی  بنانژاد  محمود 
برخی  داشت:  بیان  نشست  این  در  بحث  مورد 
صنفی  مختلف  های  حوزه  در  مشکالت  و  مسائل 
های  مجتمع  و  شهرکها  ساخت  و  ایجاد  مانند 
اتحادیه  کاربری  موانع  رفع  اصناف،  برای  صنفی 
وعوارض  صنفی  واحدهای  برای  معبر  سد  ها، 

صنفی از جمله مواردی بود که در تبادل نظر با 
شهردار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خزانــه دار و عضــو اتــاق اصنــاف ایــران در ادامــه 
افــزود: عــوارض جمــع آوری زبالــه و پســماند 
چشــم  افزایــش  بــا  صنفــی  واحدهــای  بــرای 
گیــری مواجــه شــده اســت کــه معمــوال اعــداد 
و ارقــام زیــادی را بــه خــودش اختصــاص مــی 
ــی  ــت ط ــر داش ــد در نظ ــه بای ــن اینک ــد، ضم ده
دوســال گذشــته اصنــاف بــا آســیب هــای شــیوع 
صدمــات  موضــوع  ایــن  و  شــده  رودرو  کرونــا 
وارد  بدنــه ی اصنــاف  بــر  را  ناپذیــری  جبــران 
نمــوده اســت کــه تعطیلــی بســیاری از واحدهای 

صنفــی را بــه دنبــال داشــته اســت. 
نیازمند  اصناف  حوزه  بنابراین  افزود:  وی 
حمایتهای ویژه دولتمردان و مسئوالن سازمانها 
و ارگانهایی است که می توانند در بخش های 

مختلف مرهم زخمهای اقتصادی آنها باشند.
یکی  داشت:  بیان  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
شهردار  با  گفتگو  در  که  مشکالتی  از  دیگر 
دیوان  رأی  موضوع  بودیم  آن  رفع  خواستار 
مجوز  صدور  منع  خصوص  در  اداری  عدالت 
حاد  شرایط  این  در  که  است  موقت  تجاری 
اقتصادی باعث بروز مشکالت عدیده ای بر سر 
صنفی  واحدهای  برای  کسب  پروانه  صدور  راه 
همفکری  و  همکاری  با  امیدواریم  و  است  شده 

دو طرف این مشکل برطرف گردد.

شهردار مشهد الرضا )ع(:

کاسب حبیب 
خداست

یکی از اهداف ما بازگرداندن 
اصناف به جایگاه واقعی آنان است

شهردار مشهد الرضا علیه السالم گفت: یکی از 
اهداف ما بازگرداندن اصناف به جایگاه واقعی 
بوده  خدا  حبیب  کاسب  گذشته  در  است.  آنان 

اما امروز این مسائل کمرنگ شده است. 
شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
که  ای  جلسه  در  ارجائی  عبداهلل  سید  مشهد، 
برگزار  مشهد  اصناف  اتاق  اعضای  و  رئیس  با 
شد، اظهار کرد: از زمان انقالب و هنگام جنگ، 
اصناف و بازاری ها نقش کم نظیری داشته اند.

وی افزود: یکی از اهداف ما بازگرداندن اصناف 
کاسب  گذشته  در  است.  آنان  واقعی  جایگاه  به 
کمرنگ  مسائل  این  امروز  اما  بوده  خدا  حبیب 

شده است.
شهردار مشهد با اشاره به سبک زندگی خادم، 
در  هرکس  کرد:  بیان  مشهد  در  مجاور  و  زائر 
یا  زائر  یا  خادم  یا  کند  می  زندگی  مشهد  شهر 
این  و  هستید  خادم  اصناف  شما  مجاوراست. 

لباس باید بر ذهن و روح شما پوشیده شود.
مدیریت  دوره  در  ما  کرد:  خاطرنشان  ارجائی 
وضعیت  تا  داریم  را  آمادگی  این  ششم  شهری 
بازار و اصناف را به شرایط واقعی آن بازگردانیم.

در  گذاری  سرمایه  اکنون  هم  کرد:  اضافه  وی 
توزیع  پروسه  در  و  است  رونق  درحال  مشهد 
وجود  کسبه  از  تر  اولی  کسی  چه  ها  فرصت 
های  فرصت  شود  می  که  چراهنگامی  دارد؟ 
سرمایه گذاری در اختیار اصناف قرار بگیرد، از 

آن استفاده نکنیم؟
که  خوشحالم  بسیار  گفت:  مشهد  شهردار 
و  بلد  کار  فهیم،  مشهد  اصناف  اتاق  ترکیب 
خرده  از  حمایت  ما  وظیفه  هستند.  کار  دنبال 
در  که  دارد  وجود  آمادگی  واین  است  فروشی 
...با  و  ها  بازار  شب  بازارها،  محله  بازارها،  روز 
از رییس  ما  اصناف همکاری کنیم. درخواست 
اتاق اصناف تهیه برنامه مشترک است تا بر این 
اساس نقش اصناف در فرهنگ و اقتصاد شهر، 
سازی  ساده  و  اجتماعی  های  آسیب  با  مقابله 

فضای کسب و کارمشخص شود.
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در دیدار هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با وزیر دادگستری مطرح شد؛

 تشکیل کمیته مشترک اتاق اصناف ایران 
و وزارت دادگستری

اتاق  رئیسه  هیات  و  رئیس 
امین حسین  با  ایران  اصناف 
و  دادگستری  وزیر  رحیمی، 
دیدار  وزارتخانه  این  معاونان 
رئیس  کردند.  گو  و  گفت  و 
خصوص  در  ایران  اصناف  اتاق 
در  گذشته  روز  که  نشست  این 
برگزار  دادگستری  وزارت  محل 
پایگاه  با  گو  و  گفت  در  شد، 
اطالع رسانی اتاق اصناف ایران 
اظهار کرد: این دیدار در راستای 
چالش های  و  موانع  بررسی 
تنظیم  موضوع  پیرامون  اصناف 
ماموریت های  به  توجه  با  بازار 
و  ایران  اصناف  اتاق  مشترک 

تعزیرات حکومتی برگزار شد.
وزارت  افزود:  ممبینی  سعید 

دادگستری از طریق سازمان تعریزات حکومتی در حوزه تنظیم بازار 
و  نظارت  و  بازرسی  محور  حول  مشترکی  همکاری های  اصناف  با 

جلوگیری از تخلفات صنفی دارد.
وی تصریح کرد: علی رغم توفیق در اجرای طرح های بزرگ نظارتی 
به ویژه در دوره مبارزه با کرونا، دو طرف با احصاء برخی مشکالت 
آن،  الزمه  که  موضوعی  دارند.  تاکید  همکاری  افزایش  بر  موانع،  و 
تبادل نظر و گفت و گو بین این دو نهاد از بخش خصوصی و دولت 

طی جلسات منظم است.
ثبت  و  هوشمند  بازرسی  نرم افزار  راه اندازی  داد:  ادامه  ممبینی 
اتاق  تخلفات صنفی در محل واحدصنفی یکی از مواردی است که 
حکومتی  تعزیرات  سازمان  همکاری  با  دارد  نظر  در  ایران  اصناف 
اندازی  راه  از جمله مزایای  آورد.  به مرحله اجرا در  و وزارت صمت 
این نرم افزار، رصد اقدامات بازرسان و گزارش گیری سریع از روند 

بازرسی است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: متاسفانه دولت طی سال های اخیر، 
نظام  قانون   ۷2 ماده   ۷ تبصره  در  قانون  صریح  دستور  علی رغم 
حاصل  درآمدهای  از  اصناف  سومی  یک  سهم  پرداخت  از  صنفی 
بازرسان  از  از جرائم صنفی پرهیز کرده است و هیچ گونه حمایتی 
لحاظ  به  بازرسان  تخصصی ترین  که  اصناف  اتاق های  و  اتحادیه ها 
شناخت از کاال و خدمات هستند، نمی شود. پیگیری این موضوع را 
نیز  گذشته  روز  جلسه  در  و  شده ایم  خواستار  صمت  وزارت  از  بارها 
بر مشکالت ایجاد شده به موجب عدم تخصیص این بودجه به اتاق 

اصناف ایران را در وزارت دادگستری تشریح کردیم.
دسترسی  عدم  نشست،  این  در  مطروحه  موارد  دیگر  از  گفت:  وی 
صنفی  تخلفات  از  متشکله  پرونده های  نتیجه  به  صنفی  تشکل های 
محدودیت  وجود  با  اصناف  بازرسان  اگرچه  که  معنا  این  به  است. 
اما  با دولت همکاری می کند  شدید منابع مالی، در کشف تخلفات 

از نتیجه پرونده ها و میزان جرائم اختصاص یافته مطلع نمی شوند. 
از میزان دقیق سهم یک سومی خود  بهتر، اصناف حتی  به عبارت 
)مطابق تبصره ۷ ماده ۷2 قانون نظام صنفی( آگاه نیستند. این در 
حالی است که همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید 
دستگاه های  با  همکاری  مقابل  در  داریم  انتظار  ما  باشد.  طرفه  دو 
نظارتی که البته بر اساس تکلیف قانونی انجام می دهیم، به همان 

نسبت، دولت نیز با تشکل های صنفی همکاری کند.
به  رسیدگی  هیات های  تقویت  و  آموزش  کرد:  اظهار  ممبینی 
بود.  نشست  این  در  شده  ارائه  پیشنهادات  دیگر  از  صنفی  تخلفات 
قضا  قوانین  از  باید  هیات ها  این  در  اصناف  نمایندگان  واقع  در 
آگاهی بیشتری یابند و در مقابل نمایندگان دادگستری نیز باید از 
موضوعات صنفی بیش از پیش مطلع شوند تا پرونده ها با کیفیت و 

دقت باالتری بررسی شود.
قانون   ۱2 ماده  به  توجه  با  کرد:  تصریح  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
پروانه  صدور  برای  شهرداری ها  از  استعالم  اگرچه  صنفی،  نظام 
کسب الزام ندارد، اما همچنان شهرداری موانعی در این باره ایجاد 
از سوی  از مباحث مطرح شده  به برخی  ادامه  می کند. ممبینی در 
وزیر  استقبال  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  دادگستری  وزیر 
دادگستری از تشکیل چنین جلساتی، مقرر شد کمیته مشترک اتاق 
اصناف و وازرت دادگستری تشکیل و جلسات منظمی تا دستیابی به 
مطالبات اصناف و انتظارات دولت در نظارت و بازرسی از واحدهای 
اتاق  از  دادگستری  وزیر  همچنین  افزود:  وی  شود.  برگزار  صنفی 
مشترک  اقدام  کمیته  در  نمایندگانی  تا  کرد  دعوت  ایران  اصناف 

تعزیرات حکومتی داشته باشد.
برای  مشترک  تفاهم نامه  بر  توافق  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
دیگر  از  صنفی  تخلفات  به  رسیدگی  هیات های  اعضای  آموزش 

موضوعات این نشست بود.

اخبار

امیری محتشم

خراسان  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
رضوی گزارش عملکرد بازرسی و نظارت اصناف 
ی  نیمه  لغایت  ماه  فروردین  ابتدای  از  مشهد 
شهریور ماه سالجاری را اعالم کرد. امیر دلداری 
در این زمینه اظهار داشت: در بررسی های بعمل 
بازرسی و نظارت اصناف به طور  از عملکرد  آمده 
واحدهای  از  بازرسی  مورد  هزار   ۹۰ تعداد  کلی 

صنفی سطح شهرمشهد بعمل آمده است.
بعمل  بازرسی های  از  کرد:  تشریح  ادامه  در  وی 
آمده در این بازه زمانی تعداد 5 هزار و 4۹۰ فقره 
فرم گزارش بازرسی و ۶ هزار و 5۰۰ فقره فرم های 

گزارش نظارتی – ارشادی صادر شده است.
دلداری خاطرنشان کرد: مبلغ ریالی پرونده های 
 ۱۷۶ حکومتی  تعزیرات  به  شده  ارسال  و  تنظیم 
ریال  هزار   522 و  میلیون   ۹45 و  میلیارد 

می باشد.
خراسان  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
و  گرانفروشی  را  صنفی  تخلفات  بیشترین  رضوی 
عدم درج قیمت  عنوان نموده و افزود: کم فروشی، 
عدم  صنفی،  نظام  قوانین  رعایت  عدم  تقلب، 
رعایت دستورالعملهای بهداشتی، عرضه ی خارج 
از  احتکار  و  صورتحساب  صدور  عدم  شبکه،  از 
جمله دیگر موارد تخلفی بوده است که در فرم های 

بازرسی و نظارت ملحوظ نظر قرار گرفته است.
نانوایی ها  از  بازرسی  به  اشاره  با  دلداری  امیر 
واحد  مورد   ۷۰۰ و  هزار   ۸ تعداد  شد:  یادآور 
صنفی نانوایی مورد بازرسی قرار گرفت که از این 
تعداد بازرسی حدود یک هزار و ۶45 فقره پرونده 
تخلف به مبلغ ریالی 25 میلیارد و ۷۱۰ میلیون 
در  تخلفات  میزان  بیشترین  که  شد  صادر  ریال 
نصب  و  قیمت  درج  عدم  و  فروشی  کم  خصوص 
از  خارج  ی  عرضه  همچنین  اس،  بوده  نرخنامه 
رعایت  عدم  گرانفروشی،  و  فروشی  کم  شبکه، 

دیگر  از  نیز  تقلب  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
توجه  مورد  بازرسی ها  در  که  است  بوده  مواردی 
بازرسی های  به  اشاره  با  وی  است.   گرفته  قرار 
مرغ  فروشندگان  صنفی  واحدهای  از  شهر  سطح 
مورد   ۷5۰ و  هزار   4 گفت:  مرغ  تخم  و  ماهی  و 
ی  نیمه  تا  ماه  فروردین  زمانی  ء  بازه  در  بازرسی 
شهریورماه انجام شده است که جمعًا 435 فقره 
پرونده به ارزش ریالی ۱۹ میلیارد و ۷33 میلیون 

و 4۶5 هزار ریال صادر شد.
خراسان  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
ی  نیمه  تا  سال  ابتدای  از  داشت:  بیان  رضوی 
مرغ  گوشت  تن   443 و  هزار   ۱۹۷ ماه  شهریور 
مقدار  این  از  که  است  شده  گزارش  استحصالی 
و  ۱۹5 هزار و 3۰۰ تن گوشت مرغ بسته بندی 
به  بندی  قطعه  مرغ  گوشت  تن   ۹54 و  هزار   ۱۸
واحدهای صنفی برای عرضه در سطح شهر توزیع 

شده است.
این  از  شهر  سطح  بازرسی های  در  دلداری 
قیمت  درج  عدم  و  گزانفروشی  صنفی  واحدهای 
عنوان  صنفی  واحدهای  تخلفات  بارزترین  از  را 

با  مشترکی  گشت های  افزود:  ادامه  در  و  کرد 
اداره نظارت براماکن عمومی و اداره بهداشت در 
راه اندازی  بهداشتی  پروتکلهای  رعایت  خصوص 
شد که جمعا 4 هزار و 52۰ گشت مشترک انجام 
از این تعداد یک هزار و ۶3۰ واحد صنفی  شد و 
پلمپ و یک هزار و ۶۹4 واحد صنفی فرم جریمه 
 ۱5۸ و  هزار   2۱۷ همچنین  نمودند،  دریافت 
فقره تذکر شفاهی و 4 هزار و 225 مورد اخطار به 

واحدهای صنفی مورد نظر ابالغ شد. 
شکایات  واحد  عملکرد  خصوص  در  دلداری  امیر 
گفت:  کنون  تا  سال  ابتدای  از  نظارت  و  بازرسی 
تعداد ۱۰ هزار و 52۰ مورد گزارش به ستاد خبری 
این واحد واصل گردیده که از این تعداد 2 هزار و 
 ۷۷۰ شده،   دریافت  کتبی  شکایت  مورد   4۰5
مورد پرونده کتبی تنظیم و گزارش آن به تعزیرات 
حکومتی ارسال و مبلغ 5 میلیارد و 2۰۰ میلیون 
پذیرفته  صورت  شاکیان  به  وجه  استرداد  ریال 
است، همچنین زمان رسیدگی به شکایات کتبی 
و حضوری از میانگین ۱۱ روز نسبت به سال ۹۸ و 

۹۹ به ۷ روز کاهش یافته است. 

بازرسی 90 هزار واحد صنفی  
در سطح شهرمشهد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان خراسان رضوی:

اخبار
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نگار نقیبی

زمینه  در  تاکنون  گذشته  از  رضوی   خراسان 
شهره  و  سرآمد  همواره  باغی  و  زراعی  تولیدات 

در  کشور  استان های  مهمترین  از  ویکی  بوده 
مهمترین  از  یکی  می آید.  شمار  به  خصوص  این 
محصوالت ارزشمند صادراتی این استان زعفران 
در  زعفران  تولید  نظر  از  رضوی  خراسان  است. 
مزارع  درصد   ۷۶ و  داشته  را  اول  مقام  کشور 

زعفران کشور در خراسان رضوی قرار دارد. 
کشاورزان  برداشت  و  کار  فصل  می رسد  که  پاییز 
آغاز می شود.  هم  در جای جای  خراسان رضوی 

دیگری  وبوی  رنگ   جاری  سال  در  مساله  این  اما 
به خود گرفته است. به گفته مسئولین امر کاهش 
بارندگی ها و خشکسالی های اخیر موجب کاهش 
سال  در  استان  در  ارزشمند  محصول  این  تولید 
به گونه ای که پیش بینی ها می گوید  جاری شده، 
تولید  درصدی   5۰ کاهش  موجب  مساله  این 

زعفران در استان خواهد شد. 
کـه  مسـائلی  مهمتریـن  از  دیگـر  یکـی  همچنیـن 

انـد،  بـوده  رو بـه رو  آن  بـا  کشـاورزان  سـاله  هـر 
امـا در  بـوده اسـت.  پاییـن خریـد  زعفـران  قیمـت 
سـال جـاری دولـت اعـالم کـرده اسـت کـه حداقـل 
قیمـت خرید زعفـران افزایـش پیدا کرده اسـت.در 
همیـن خصـوص با معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی 
بـه  رضـوی  خراسـان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 

نشسـته  ایم. گفت وگـو 
تولید  میزان  خصوص  در  ساربان،  غالمحسین 
می گوید:  جاری  سال  در  زعفران  برداشت  و 
خراسان رضوی از نظر سطح زیر کشت محصوالت 
باغی مقام دوم و از نظر تولید مقام ششم در کشور 
از  بخشی  زیرا  است،  داده  اختصاص  خود  به  را 
محصوالت زراعی و  باغی واحد اندازه گیری آن ها 
کوچک  تولید  عدد  و  است  کیلوگرم  صورت  به  
می شود. یکی از محصوالت  شاخص استان گیاه 
خراسان  زعفران  زیرکشت  سطح  است.  زعفران 
از  هکتار   ۹۰۰ و  هزار   ۹۰  ،۹۹ سال  در  رضوی 
در  زعفران  کشت  زیر  سطح  هکتار  هزار   ۱2۱
کشور  است و ۷۶ درصد مزارع زعفران کشور در 

خراسان رضوی قرار دارد.
این  برداشت  حاضر  حال  در  می دهد:  ادامه  وی 
مناطق  از  جاری  سال  مهرماه  نیمه  از  محصول 
در  که  آنجای  از  است.  شروع  استان  سردسیر 
آماری،  دوره   به  نسبت  بارندگی ها  گذشته  سال 
کاهش  طرفی  از  و  کرده  پیدا  کاهش  درصد   ۶2
شاهد  را  زمستان  و  پاییز  در  هوا  دمای  چشمگیر 
بودیم این مساله تولید و فرآوری زعفران را خدشه 
دار کرد. بنابراین پیش بینی  می شود امسال تولید 
زعفران با کاهش 5۰ درصدی مواجه شود. سال 
قبل میزان تولید زعفران 3۰2 تن بود اما امسال 

کمتر از2۰۰ تن خواهد بود.

هر هکتار زعفران، برای ۲10 نفر 
اشتغالزایی ایجاد می کند

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
بیان می کند: زعفران  کشاورزی خراسان رضوی 
نفر   2۱۰ برای  هکتار،  هر  در  تولید  ازای  به 
می شود  پیش بینی  می کند.  ایجاد  اشتغالزایی 
که در خراسان رضوی ۱۱۷ هزار خانوار از تولید 

زعفران کسب درآمد می کنند.
ساربان با اشاره به بسته  حمایتی زعفران از جانب 
دولت عنوان کرد: در  سال جاری زعفران افزایش 
قیمت بسیار خوبی داشته است. به منظور حمایت  
جهاد  وزارت  زعفران،  فروش  و  تولید  از  دولت 
از  حمایت  راستای  در  تصویب نامه ای  کشاورزی 
شورای  از  زعفران  قیمت  افزایش  و  کشاورزان 
موضوع  این  پی  در  و  کرده  ابالغ  قیمت گذاری 
که  شده  مطرح  استان ها  سطح  در  نامه ای  تصویب 
هر  ازای  به  باید  صادراتی  نگین  زعفران  آن  طبق 
هزار   5۰۰ و  میلیون   2۰ پایه  قیمت  به  کیلوگرم 
حاضر  حال  در  شود.  خریداری  کشاورز  از  تومان 

فروش  و  خرید  مقدار  این  از  باالتر  زعفران  بازار  در 
استقبال  مورد  چندان  کف  قیمت  این  و  می شود. 
به  زعفران  گل  حاضر  درحال  است.  نگرفته  قرار 
قیمت هر کیلو 25۰ هزار تومان به فروش می رسد.
وی خاطر نشان می کند: بانک مرکزی موکلف به 
ارائه هزار میلیارد تومان تسهیالت با نرخ ۸ درصد 
فروش  مجری  که  تخصصی  مادر  شرکت های  به 
تسهیالت  این  البته  است.  شده  هستند،  زعفران 
پیش بینی  و  هستند  افزایش  قابل  برابر  پنج  تا 
در  تومانی  میلیارد  تسهیالت5۰۰۰  می شود 

اختیار مجریان فروش زعفران قرار بگیرد.
در  شده  تولید  زعفران  از  درصد   ۷۰ بر  بالغ 

خراسان رضوی به سایر کشورها صادر می شود
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
برداشت  می گوید:  رضوی  خراسان  کشاورزی 
معتقدم  کشاورزی  کارشناس  عنوان  به  بنده 
هرچقدر سخت گیری ها در زمینه تولید و فرآوری 
به  نیز  محصول  این  کیفیت  باشد،  بیشتر  زعفران 
 ۷۰ بر  بالغ  یافت.  خواهد  افزایش  اندازه  همان 
خراسان رضوی  در  شده  تولید  زعفران  از  درصد 
افزایش  با  و  می شود  صادر  کشورها  سایر  به 
وضع  نیز  آن  صادرات  بازار  محصول،  این  کیفیت 

مطلوب تری خواهد داشت.
ساربان عنوان می کند: هدف نهایی این است که 
زعفران در بازار بورس عرضه شود، بورس موجب  
دومین  می شود.  محصول  قیمت  شفاف سازی  
تاثیر فروش در  بازار  بورس این است که محصول 
حوزه  در  می کند.  حرکت  شدن  کیفی  سمت  به 
کشاورزی  بخش  ناخالص  تولیدات  درآمدهای 
تقریبا غالب محصوالت افزایش قیمت داشته اند و 
این عدد به 53 هزار میلیارد تومان رسیده است و 
چیزی حدود 3هزار تومان متعلق به زعفران سال 
جاری  باشد.یعنی حدود ۸ درصد درآمد ناخالص 

محصوالت باغی استان مربوط به  زعفران است.

ایران تولید کننده بیش از 9۲ درصد 
زعفران جهان است

وی ادامه می دهد: در  سال گذشته بالغ بر 2۰۰ 
تن زعفران از استان صادر شده است و  در  سال 
جاری نیز صادرات مشکلی نخواهد داشت. ایران 
جهان  زعفران  درصد   ۹2 از  بیش  کننده  تولید 
خراسان  در  مقدار  این  از  درصد   ۷۰ که  است 
استان  از  خاطر  همین  به  می شود.  تولید  رضوی 
از  می شود.  یاد  زعفران  تولید  مرکز  عنوان  به  ما 
است  صادراتی  محصول  یک  زعفران  که   آنجایی 
قاعدتا قیمت زعفران از افزایش یا کاهش  قیمت 
پررنگی  تاثیر  مساله  این  اما  بود  خواهد  متاثر  ارز 
زعفران  قیمت  حاضر  حال  در  داشت.  نخواهد 
میلیون   2۷ تا  میلیون   23 کیلویی  صارداتی  

تومان  در نوسان است.
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 

کشاورزی خراسان رضوی دررابطه به  موانع صادرات 
تصریح می کند: موانع صادرات تا حدودی در انتقال 
می  تاجران  نتیجه  در  دارد.  وجود  مشکالتی  پول 

گویند این مساله مشکالتی را ایجاد کرده است.

1۵00 نفر در زمینه فرآوری زعفران در 
استان مشغول به کار هستند

کننده  تولید  شرکت های  تعداد  بیان  با  ساربان 
و  کشور  سطح  در  آن ها  تولید  میزان  و  زعفران 
بالغ  کشور  در  زعفران  فرآوری  می گوید:  استان 
بر ۶2۰ تن در 2۰5 واحد است که از این مقدار 
تن   4۰۰ ظرفیت  با  تولیدکننده  واحد   ۱2۱
زعفران متعلق به خراسان  رضوی است و ۱5۰۰ 
کار  به  مشغول  زعفران  فرآوری  زمینه  در  نفر 

هستند.
مکانیزه  زمینه  در  که  اگرچه  داد:  ادامه  وی  
سرمایه گذاری های  زعفران  برداشت  شدن 
زعفران  کاشت  چون  اما  گرفته،  صورت  بسیاری 
استفاده  به  قادر  می شود  انجام  دستی  صورت  به 
در  اما  نیستیم.  آن  برداشت  برای  ماشین آالت  از 
پیشرفت  زعفران  کردن  خشک  و  پاکسازی  حوزه 
این  در  مطلوبی  عملکرد  و  گرفته  صورت  خوبی 

زمینه داشته ایم.
ملی  شورای  عضو   ، میری  غالمرضا  همچنین 
هم  می گوید:  خصوص  این  در  ایران   زعفران 
این  فروش  و  خرید  پیک  و  برداشت  فصل  اکنون 
در  است.    کشور  و  استان  در  ارزشمند  محصول 
زعفران  صاردات  بیشترین  گذشته  سال  آبان 
صورت گرفته است اما در سال جاری هنوز میران 
نشده  مشخص  زعفران  خرید  و  صادارت  دقیق 

است  این آمار تا پایان آبان اعالم خواهد شد.
خراسان  در  جاری  سال  در  می دهد:  ادامه  وی 
پایگاه  حمایتی خرید زعفران دایر شده  رضوی ۶ 
است  که خرید را از کشاورز به طور مستقیم انجام 
می دهند. قیمت پایه که برای خرید حمایتی نگین 
در  است،  شده  مشخص  جاری  سال  در  صادراتی 
به  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون   2۰ پایگاه ها  این 
ازای هر کیلوگرم زعفران است اما خرید در بازار 

تا کیلویی 25 میلیون تومان نیز انجام می شود. 
صادرات 325 تن زعفران به ۶۷ کشور جهان

خراسان  زعفران  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
عنوان  زعفران  صادرات  درخصوص  رضوی 
از  زعفران  تن   325 گذشته  سال  در  می کند: 
عمده  که  شد  صادر  جهان  کشور   ۶۷ به  کشور 
امارات،  چین،  مانند  کشورهایی  به  صادرات 

اسپانیا، افغانستان و ویتنام بوده است.
و  تولید  بر  ارز  نوسانات  تاثیر  درخصوص  میری 
عرضه زعفران بیان می کند: طبیعتا  این مورد بی 
تاثیر نیست. طبیعی است وقتی قیمت ارز افزایش 
پیدا می کند بر قیمت زعفران نیر تاثیر گذار است 

و قیمت زعفران افزایش می باید.

بالی قاچاق گریبانگیر طالی 
سرخ خراسان رضوی

چالش های پیش روی صادارت 
طالی سرخ خراسان رضوی

اخبار اخبار
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جلسه ی آموزشی ویژه مدیران کسب و کار برگزار شد:

 بهینه سازی 
عملکرد رهبران کسب وکار

امیری محتشم

سازی  بهینه  موضوع  با  آموزشی  ی  جلسه 
عملکرد رهبران کسب و کار روز پنج شنبه 2۹ 
حضور  با  مشهد  اصناف  اتاق  محل  در  مهرماه 
مدیران کسب و کار و جمعی از روسای اتحادیه 
اتاق  همایشهای  سالن  محل  در  صنفی  های 

اصناف مشهد برگزار شد.
هدف از برگزاری این کالسهای آموزشی توسعه 
مهارت ها، تجربه و دانش افراد است تا بتوانند 
نقش های خود را با شروع کسب و کارخود بطور 

مؤثر و کارآمد انجام داده و ارزیابی نیازها، برنامه 
نمودن  فراهم  و  دستورالعمل  طراحی  ریزی، 
کار  و  کسب  موفقیت  راه  در  را  نیاز  ابزارکارمورد 

خود مورد توجه قرار دهند.
موجب  آموزش  که  نیست  پوشیده  برکسی 
می  نهفته  استعدادهای  شکوفایی  و  پروراندن 
جوان  مدیران  مناسب  آموزشهای  بسا  چه  شود، 
واحدهای صنفی و یا آنها که به تازگی به کسب و 
موجب  تواند  می  اند،  آورده  روی  صنفی  کارهای 
آن  تأثیرات  که  شده  آنها  مدیریتی  وضعیت  بهبود 
صنفی  ی  جامعه  در  مفیدتر  بسیار  درازمدت  در 

ظهور خواهد کرد.

کاهش تولید زعفران در سال جاری به 
دلیل خشکسالی 

بر  آن  تاثیر  و  اخیر  خشکسالی  به  اشاره  با  وی 
تولید زعفران می گوید: پیش بینی بنده این است 
که تولید زعفران در سال جاری با کاهش مواجه 
خواهد بود اما تا زمان برداشت کامل آماری ارائه 
نمی شود. اما به طور کلی در سال گذشته در سه 
استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی 45۰ 
تن زعفران تولید شده است که ۷5 درصد از این 
مقدار مربوط به خراسان رضوی بوده است. عضو 
مشکالت  با  رابطه  در  ایران  زعفران  ملی  شورای 
محصول  این  صادراتی  موانع  و  فروش  تولید، 
بیان می کند: تولید مشکالت خاص خود را دارد، 
  .... و  نهاده  تهیه  کارگر،  زمینه  در  کشاورزان 
همواره مشکالت خاص خود دارند . همچنین در 
سال جاری تا قبل از برداشت محصول این فصل 
کشاورزان به شدت نگران قیمت محصول بودند 
کمرنگ تر  حدودی  تا  مساله  این  خوشبختانه  که 
شده است و قیمت زعفران رشد قابل توجهی در 
حدود بیش از 5۰ درصد داشته و این رشد ادامه 
خواهد داشت. همچنین در بخش تولید کیفیت و 
فرآوری چون به صورت سنتی انجام می شود، نیز  
کم و کاستی هایی  وجود دارد، اما ورود شرکتهای 
معتبر با استفاده از دستگاه های پیشرفته می تواند 

تا حدودی موجب افزایش کیفیت شود.

مشکالت پیش روی صادرات موجب بی 
رغبتی صادر کننده و افزایش قاچاق این 

محصول ارزشمند شده است
و  اشاره  صادرکنندگان  مشکالت  به  میری 
مشکالتی  صادارت  بخش  در  می کند:  تصریح  
ثبات  عدم  مشکالت  این  از  یکی  دارد،  وجود 
قیمت محصول در داخل و عدم ثبات ارز است . 
از طرفی با توجه به تحریم های حاکم برکشور  از 
طریق سیستم بانکی نمی توانیم با سایر کشورها  
ارتباط داشته و این مساله تبدیل به معضل شده 
صادرکنندگان  مرکزی  بانک  همچنین  است. 
به  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  به  مجبور  را 
کشور کرده است که این مساله هزینه بر بوده و 
ریسک باالیی دارد. مشکل عمده اینجا است که 
ارز باید به سامانه سنا یا نیما پرداخت شود که باز 
در اینجا صادر کننده باید هزینه ای را بپردازد. در 
هر مرحله صادرکننده باید هزینه هایی را متقبل 
شود این مسائل موجب شده تا مسیر قاچاق باز 
شود و قاچاقچیان زیر قیمت های صادرکننده در 
بازار جهانی زعفران را عرضه می کنند. بنابراین 
کارکرده اند  سال  چندین  که  صادرکنندگانی 
به دالیلی از چرخه فعالیت خارج می شوند زیرا 
برای قاچاقچی صادارت زعفران هزینه کمتری 
مطرح  بسیار  موضوع  این  که  این  با  دارد.  دربر 

شده است ولی گوش شنوایی وجود ندارد.

اخبار

کسب و کار

گرداورنده: خسرو برزشی

گرانی عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی 
قیمت ها در نظر گرفته می شود و روند فزاینده و نامنظم 
افزایش قیمت ها در بازار را در پی دارد. گرانی در اقالم 
بطور  که  است  پدیده هایی  جمله  از  مصرفی  و  اساسی 
معمول به ضرر اکثر طبقات جامعه به خصوص دهک های 
پایین و گروه های فقیر یا کم درآمد و حقوق بگیر است 
و به نفع سودجویان و دالالن این حوزه می باشد. افزایش 
در  اول سال 1400  ماه  در شش  اجناس مصرفی  قیمت 
شرایطی صورت گرفت که شیوع و همه گیری ویروس 
تعطیلی  ایران،  کشور  در  آن  تبع  به  و  جهان  در  کرونا 
بسیاری از کسب وکارها در بازار و بیکاری برخی از آحاد 
جامعه را در پی داشته که خود نیز مزید بر علت شد تا 

گرانی بیشتر از پیش محسوس گردد. 
اکثر اقالم و کاالهای مصرفی قیمت بر روی آن درج شده 
است و اصناف فقط واسطه هستند و بر اساس قیمت درج 
شده کاال را به مردم عرضه می کنند و بعنوان توزیع کننده 
فروشنده کاال می باشند، اگر قرار بر کاهش قیمت است باید 

از سوی واحد تولیدی و حلقه های پیشین تامین و توزیع 
کاال صورت گیرد نه اصناف. ضرایب سوده کاالها در نظام 
صنفی کامال مشخص شده است و هر فروشنده تا سقف 
مشخصی می تواند از مشتری سود بگیرد. مقوله قیمت اقالم 
اساسی و تغییرات آن همیشه به مثابه یکی از مسایل مهم 
اقتصادی، بوده است. تغییرات قیمت ها بخشی از واقعیت 
را  ایران  جمله  از  توسعه،  حال  در  کشور های  اقتصادی 
تشکیل میدهد اما روند افزایشی قیمت ها و تورم در چند 
با  این راستا  یافته است. در  افزایش  سال اخیر به شدت 
بندی  بخش  را  موضوعات  مطالب،  زیاد  به حجم  توجه 
کرده و در چند شماره ماهنامه به آن می پردازیم. به همین 
جهت ابتدا از 53 قلم خوراکی منتخب گزارش مرکز آمار 
ایران، به بررسی تغییرات قیمت 40 قلم منتخب خوراکی 
در شش ماه اول سال 1400 پرداخته و با مدت مشابه ماه 
سال قبل نیز مقایسه میکنیم تا چشم اندازی کامل از این 
تغییرات به خوبی احساس شود. سپس بصورت خالصه، 
تغییرات قیمت در بخش ساختمان را بررسی و در پایان 
ضمن برشماری علل این افزایش قیمت ها، راهکارهایی 

مبنی بر کنترل نسبی بازار و قیمت ها ارائه خواهیم نمود.

بررسی تغییرات متوسط قیمت کاالهای خوراکی 
منتخب در شش ماه اول سال 1400
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برنج و عمده مواد 
غذایی:

دوره  زمانی  بازه  در  نمودار،  مطابق  گروه  این  در 
با  فرنگی  گوجه  رب   ،۱4۰۰ سال  اول  ماه  شش 
و  درصد   2۱.۱۰ با  ایرانی  برنج  درصد،   22.4۱
افزایش  بیشترین  درصد   2۰.4۸ با  سفید  شکر 
 ،)۱4۰۰ دوره)فروردین  ابتدای  از  را  قیمت 
نسبت به انتهای دوره)شهریور ۱4۰۰( داشته اند 
درصدی   ۱۰.۱۸ کاهش  با  جامد  نباتی  روغن  و 

مواجه بوده است.
جامد  نباتی  کاالیی،روغن  گروه  این  در  همچنین 
با  یک  درجه  خارجی  برنج  درصد،   ۱5۱.۸2 با 
درصد   ۸۹.۱5 با  مایع  روغن  و  درصد   ۱3۷.43
دوره  ابتدای  در  را  قیمت  افزایش  بیشترین 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت   ،)۱4۰۰ )فروردین 
 ۹۰.2۶ با  جامد  نباتی  روغن  داشته اند.  قبل 
درصد، روغن مایع با ۷۸.۰5 درصد و شکر سفید 
را  قیمت  افزایش  بیشترین  نیز  درصد   ۷2.۷۱ با 
به مدت  انتهای دوره)شهریور ۱4۰۰( نسبت  در 

مشابه سال قبل داشته اند.
بررسی درصد تغییر متوسط میانگین قیمت شش 
به مدت مشابه سال  ماه اول سال ۱4۰۰ نسبت 
قبل در این گروه حاکی از آن است که روغن نباتی 
جامد با ۱25.۹2 درصد، روغن مایع با ۸۷.2۸ 
بیشترین  درصد   ۷۶.3۷ با  سفید  شکر  و  درصد 

افزایش قیمت را از آن خود کرده اند. 

کسب و کار

حبوبات و خشکبار:
دوره  زمانی  بازه  در  نمودار،  مطابق  گروه  این  در 
لوبیا  حبوبات،  در   ،۱4۰۰ سال  اول  ماه  شش 
درصد   2۰.3۸ با  نخود  25.۹2درصد،  با  چیتی 
با  پسته  خشکبار  در  و  درصد   2۰ با  قرمز  لوبیا  و 
از  را  قیمت  افزایش  بیشترین  درصد   ۱2.5۶
ابتدای دوره)فروردین ۱4۰۰(، نسبت به انتهای 

دوره)شهریور ۱4۰۰( داشته اند.
 همچنین در این گروه کاالیی، در بخش حبوبات 
  ۱۱3.2۷ با  عدس  درصد،   ۱2۶.3۰ با  نخود 
درصد و لپه با ۱۰۶.۷۷ درصد و در بخش خشکبار 
افزایش  بیشترین  درصد   ۸۰.۶۶ با  گردو  مغز 
 ،)۱4۰۰ )فروردین  دوره  ابتدای  در  را  قیمت 
نخود  داشته اند.  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
با ۱۱2.۱۰ درصد، لوبیا چیتی با ۶4.۰3 درصد 
با ۶2.4۸ درصد در بخش حبوبات و پسته  و لپه 
با 53.45 درصد در بخش خشکبار نیز بیشترین 
افزایش قیمت را در انتهای دوره)شهریور ۱4۰۰( 

نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند.
بررسی درصد تغییر متوسط میانگین قیمت شش 
به مدت مشابه سال  ماه اول سال ۱4۰۰ نسبت 
با  نخود  که  است  آن  از  حاکی  گروه  این  در  قبل 
عدس  درصد،   ۷۰.3۰ با  لپه  درصد،   ۱۱3.۷۸
با  پسته  و  حبوبات  بخش  در  درصد   ۶۱.۷۱ با 
افزایش  بیشترین  خشکبار   در  درصد   53.۷4

قیمت را از آن خود کرده اند.
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گوشت و مرغ و 
آن: فرآورده های 

دوره  زمانی  بازه  در  نمودار،  مطابق  گروه  این  در 
 45.2۸ با  قارچ   ،۱4۰۰ سال  اول  ماه  شش 
درصد، ماهی قزل آال با 2۱.۰5 درصد و گوشت 
گاو یا گوساله  با ۱۶.۹4 درصد بیشترین افزایش 
قیمت را از ابتدای دوره)فروردین ۱4۰۰(، نسبت 

به انتهای دوره)شهریور ۱4۰۰( داشته اند.
با  ماشینی  مرغ  کاالیی،  گروه  این  در  همچنین   
 ۹2.24 با  تن  ماهی  کنسرو  درصد،   ۱35.۰۶
درصد و قارچ با ۸5.۰۹ درصد بیشترین افزایش 
 ،)۱4۰۰ )فروردین  دوره  ابتدای  در  را  قیمت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند. قارچ با 
۱۰۸.۰5 درصد، ماهی قزل آال با ۹2.5۸ درصد 
بیشترین  نیز  درصد   ۶3.44 با  ماشینی  مرغ  و 
افزایش قیمت را در انتهای دوره)شهریور ۱4۰۰( 

نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند.
قیمت  میانگین  متوسط  تغییر  درصد  بررسی 
شش ماه اول سال ۱4۰۰ نسبت به مدت مشابه 
از آن است که مرغ  سال قبل در این گروه حاکی 
 ۸۷.۸۰ با  قارچ  درصد،   ۹۰.۶۸ با  ماشینی 
درصد و ماهی قزل آال با ۸۰.۷۷ درصد بیشترین 

افزایش قیمت را از آن خود کرده اند.

 درصد تغییر متوسط قیمت انتهای دوره )شهریور1400( نسبت به  ابتدای
دوره )فروردین 1400( در گروه گوشت و مرغ و فراورده های آن

قارچ ماهی قزل آال  گوشت گاو یا
گوساله

  کنسرو
ماهی تن

مرغ ماشینی  گوشت
گوسفندی

 درصد تغییر متوسط قیمت انتهای دوره )شهریور1400( نسبت به  ماه
مشابه سال قبل در گروه گوشت و مرغ و فراورده های آن

قارچ ماهی قزل آال  گوشت گاو یا
گوساله

  کنسرو
ماهی تن

مرغ ماشینی  گوشت
گوسفندی

 درصد تغییر متوسط قیمت ابتدای دوره )فروردین 1400( نسبت به  ماه
مشابه سال قبل در گروه گوشت و مرغ و فراورده های آن

قارچ ماهی قزل آال  گوشت گاو یا
گوساله

  کنسرو
ماهی تن

مرغ ماشینی  گوشت
گوسفندی

 درصد تغییر متوسط میانگین قیمت شش ماه اول سال 1400 نسبت به
مدت مشابه سال قبل در گروه گوشت و مرغ و فراورده های آن

قارچ ماهی قزل آال  گوشت گاو یا
گوساله

  کنسرو
ماهی تن

مرغ ماشینی  گوشت
گوسفندی

لبنیات و تخم مرغ:
دوره  زمانی  بازه  در  نمودار،  مطابق  گروه  این  در 
با  پاستوریزه  ماست   ،۱4۰۰ سال  اول  ماه  شش 
32.4۷ درصد، پنیر ایرانی پاستوریزه با 2۰.5۰ 
و  درصد   ۱۹.4۷ با  ماشینی   مرغ  تخم  درصد،  
شیرپاستوریزه با ۱۷.۹۶ درصد بیشترین افزایش 
قیمت را از ابتدای دوره)فروردین ۱4۰۰(، نسبت 

به انتهای دوره)شهریور ۱4۰۰( داشته اند.
 همچنیـن در ایـن گـروه کاالیـی، خامـه پاسـتوریزه 
بـا ۱25.۰۹درصـد، کـره پاسـتوریزه بـا ۱۱۹.۸۹ 
درصـد   ۸4.22 بـا  ماشـینی  مـرغ  تخـم  درصـد، 
بیشـترین  درصـد   ۸۰.3۱ بـا  پاسـتوریزه  شـیر  و 
)فروردیـن  دوره  ابتـدای  در  را  قیمـت  افزایـش 
قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت   ،)۱4۰۰
درصـد،   ۱۰۷.52 بـا  پاسـتوریزه  کـره  داشـته اند. 
خامـه  ۷5.۶۹درصـد،  بـا  پاسـتوریزه  ماسـت 
پاسـتوریزه بـا ۶۹.۶۸ درصـد و شـیر پاسـتوریزه بـا 
را  قیمـت  افزایـش  بیشـترین  نیـز  درصـد   ۶۹.2۱
در انتهـای دوره)شـهریور ۱4۰۰( نسـبت به مدت 

داشـته اند. قبـل  سـال  مشـابه 
قیمت  میانگین  متوسط  تغییر  درصد  بررسی 
شش ماه اول سال ۱4۰۰ نسبت به مدت مشابه 
از آن است که کره  این گروه حاکی  سال قبل در 
پاستوریزه  خامه  درصد،   ۱۱۸.34 با  پاستوریزه 
 ۷۶.۱۰ با  پاستوریزه  شیر  درصد،   ۱۰2.۶3 با 
خود  آن  از  را  قیمت  افزایش  بیشترین  درصد 

کرده اند.

 درصد تغییر متوسط قیمت انتهای دوره )شهریور1400( نسبت به  ابتدای
دوره )فروردین 1400( در گروه لبنیات و تخم مرغ

 درصد تغییر متوسط قیمت انتهای دوره )شهریور1400( نسبت به  ماه
مشابه سال قبل در گروه لبنیات و تخم مرغ

 درصد تغییر متوسط قیمت ابتدای دوره )فروردین 1400( نسبت به  ماه
مشابه سال قبل در گروه لبنیات و تخم مرغ

 درصد تغییر متوسط میانگین قیمت شش ماه اول سال 1400 نسبت به
مدت مشابه سال قبل در گروه لبنیات و تخم مرغ

 کره
پاستوریزه

 پنیر ایرانی
پاستوریزه

 ماست
پاستوریزه

 تخم مرغ
ماشینی

 دوغ
پاستوریزه

 خامه
پاستوریزه

شیر خشک  شیر
پاستوریزه

 کره
پاستوریزه

 پنیر ایرانی
پاستوریزه

 ماست
پاستوریزه

 تخم مرغ
ماشینی

 دوغ
پاستوریزه

 خامه
پاستوریزه

شیر خشک  شیر
پاستوریزه

 کره
پاستوریزه

 پنیر ایرانی
پاستوریزه

 ماست
پاستوریزه

 تخم مرغ
ماشینی

 دوغ
پاستوریزه

 خامه
پاستوریزه

شیر خشک  شیر
پاستوریزه

 کره
پاستوریزه

 پنیر ایرانی
پاستوریزه

 ماست
پاستوریزه

 تخم مرغ
ماشینی

 دوغ
پاستوریزه

 خامه
پاستوریزه

شیر خشک  شیر
پاستوریزه
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گزارش

انسیه سروش

آنچه که این روزها بیش از پیش درمورد بازار لوازم 
قیمت،  افزایش  می شود،  شنیده  و  دیده  خانگی 
خروج  و  مردم  خرید  توان  کاهش  دلیل  به  رکود 
است.  واردات  ممنوعیت  دلیل  به  خارجی  کاالی 
همه این موارد ناخودآگاه ما را به یاد بازار خودرو 
می اندازد.  است،  حاکم  آن  بر  که  سرنوشتی  و 
عرضه  تنها  رقبا،  وجود  عدم  دلیل  به  که  بازاری 
کننده انحصاری کاالیی می باشد که فاصله قیمت 

و کیفیت آن بسیار است.
به  باید  خانگی  لوازم  صنعت  در  سیاست گذاری 
داخلی  تولیدکنندگان  میان  که  باشد  گونه ای 
محقق  صورتی  در  امر  این  و  شود  ایجاد  رقابت 
متوسط  و  خرد  تولیدکننندگان  از  که  می شود 
در  بازار  تا  گیرد  صورت  مناسبی  حمایت های 

انحصار چند برند خاص نباشد.
روز  به  باید  خانگی  لوازم  تولید  این،  بر  عالوه 

کردن  فراهم  آن  الزمه  که  باشد  باکیفیت  و 
تا  است  کشور  داخل  به  تکنولوژی  انتقال  زمینه 

محصوالت تولیدی نظر مشتریان را جلب کند.
کاالی باکیفیت داخلی جایگزین کاالی خارجی

فروشندگان  اتحادیه  رئیس  رزقیان،  غالمرضا 
لوازم خانگی مشهد با اشاره به صحبت مقام معظم 
رهبری مبنی بر این که تولید داخلی، پاسخگوی 
نیاز مردم است، اگر تولیدات داخل، جوابگو نبود 
واردات  آن وقت  داشت،  وجود  واردات  امکان  و 
شرکت  دو  می گوید:  شود،  انجام  خانگی  لوازم 
بزرگ کره ای تولیدکننده لوازم خانگی در دو سال 
گذشته بازار ایران را ترک کرده و دیگر کاالی خود 
را به ما عرضه نکردند. در این مدت، شرکت های 
بزرگ داخلی، نیاز بازار را به خوبی رفع کردند و 
کاالی با کیفیت و ضمانت و خدمات پس از فروش 
مردم  به  است،  خارجی  کاالی  با  رقابت  قابل  که 

عرضه کردند.
ایرانی  خوب  کاالی  »ایرانی،  اینکه  بیان  با  وی 
می کند:  اظهار  است،  ما  شعارهای  از  یکی  بخر« 

کاالهای  شهر،  سطح  فروشگاه های  تمام 
به  معتبر  فاکتور  با  را  کاال  شناسایی  کد  دارای 

مصرف کنندگان ارائه می کنند.
خانگی  لوازم  قیمت  افزایش  با  رابطه  در  رزقیان 
گران  خانگی،  لوازم  فروشندگان  می کند:  ابراز 
فروشی ندارند؛ تولیدکنندگان درخواست افزایش 
قیمت خود را مطرح و بعد از تایید وزارت صمت و 
به  مصرف کنندگان،  حقوق  از  حمایت  سازمان 
بازار منعکس و برخی از اقالم بین ۶ تا ۱۰ درصد 

گران می شود.
گونه  هیچ  ما  فصل،  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کمبودی در تامین وسایل گرمایشی نداریم، بیان 
درصدی   ۶ قیمت  افزایش  درخواست  می کند: 
آن  با  که  داشت  وجود  گرمایشی  کاالهای  برای 
همان  با  اقالم  این  اکنون،  هم  و  نشد  موافقت 

قیمت سابق عرضه می شود.

توان خرید مردم کاهش یافته است
خانگی  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 

 رکود و گرانی، مشتریان 
بازار لوازم خانگی

خرید  توان  کاهش  را  اساسی  مشکالت  از  یکی 
فروشندگان  می دهد:  ادامه  و  می خواند  مردم 
لوازم خانگی، کاالی خود را گران نمی فروشند و 
حتی به جای سود ۷ درصد با سود 2 یا 3 درصد 

کاالی خود را می فروشند.
بازار در رکود به سر می برد و  وی اضافه می کند: 
خود  فروش  در  شدیدی  افت  با  فروشندگان  تمام 
مواجه شده اند. علت گرانی کاال، گرانی مواد اولیه 
اعم از پتروشیمی، فوالد، ورق و سایر هزینه ها مثل 
همه  که  است  و...  بیمه  و  نقل  و  حمل  هزینه های 

این موارد بر گرانی کاال اثر می گذارد.
تاکنون   ۱4۰۰ سال  ابتدای  از  رزقیان،  گفته  به 
تا ۱۰ درصد  بین 5  لوازم خانگی  اقالم  از  برخی 

افزایش قیمت داشته اند.
وی در خصوص باالتر بودن قیمت برخی از لوازم 
خارجی  نمونه  به  نسبت  داخلی  تولید  خانگی 
آن  از  که  خارجی  کاالی  این  می کند:  عنوان  آن، 
صحبت می شود، کاالی قاچاق است که در سایت 
حقوقات  و  حق  و  نمی شود  ثبت  گمرک  و  دارایی 
قانونی آن پرداخت نمی شود و به همین دلیل هم 

قیمت پایین تری دارد.
باال  کیفیت  دارای  را  داخلی  محصوالت  رزقیان 
مرزی،  شهرهای  در  می کند:  اظهار  و  می داند 
مارک لوازم خانگی داخلی را با یک مارک خارجی 
نشان دهنده  این  که  می فروشند  و  کرده  عوض 
مارک  از  که  است  محصوالت  این  باالی  کیفیت 

خارجی آن قابل تشخیص نیست.

ثابت ماندن قیمت ها، تعطیلی کارخانه ها را 
به دنبال دارد

خانگی  لوازم  فروشندگان  از  یکی  امیری،  حمید 
به  خانگی  لوازم  گرانی  با  رابطه  در  که  است 
با  که  ارتباطی  واسطه  به  می گوید:  ما  خبرنگار 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران داریم، همه یک نظر 
هستند که علی رغم ممنوعیت واردات، قطعات و 
مواد اولیه بسیار گران است که هر روز هم گران تر 
می شود، از طرفی با توجه به افزایش نرخ دستمزد 
قیمت  افزایش  به  ناچار  مشابه  موارد  سایر  و 
صورت  این  غیر  در  چراکه  هستیم  محصوالت 
گرانی  کنیم.  تعطیل  را  کارخانه  می شویم  مجبور 
فروشندگان  و  است  تولیدکننده  به  مربوط  کاال 

تنها واسطه هستند. 
وی ابراز می کند: از ابتدای سال جاری تا کنون در 
درصد   ۱۰ تا   4 بین  خانگی،  لوازم  مختلف  اقالم 
افزایش قیمت داشتیم که با توجه به نرخ ارز و مواد 
اولیه، تغییر چشم گیری نیست. بازار لوازم خانگی 
در رکود به سر می برد و افزایش بیشتر قیمت ها، 
رکود  این  می کند.  اضافه  فعلی  رکود  به  را  تورم 
هم  را  مجاز  قیمت  افزایش  برخی  تا  شده  سبب 
خود  کاالی  قبل،  قیمت  همان  به  و  نکنند  اعمال 

را عرضه کنند.

امیری بیشترین افزایش قیمت را متوجه اجاق 
این  بیشتر  حجم  می کند:  بیان  و  می خواند  گاز 
قیمت  افزایش  که  است  استیل  و  ورق  از  کاال 

ورق هم از سایر موارد بیشتر بوده است. 
نشان دهنده  بازار  وضعیت  می دهد:  ادامه  وی 
از  پیش  است.  مردم  خرید  قدرت  کاهش 
با  کاالی  می کرد  تالش  متوسط  قشر  این، 
داشته  بیشتری  ماندگاری  تا  بخرد  کیفیت تری 
با  نیاز  رفع  دنبال  به  تنها  اکنون  اما  باشد 
سال  چند  است.  کیفیت  و  قیمت  پایین ترین 
را  آن  مردم  میشد،  خراب  کاالیی  اگر  گذشته، 
تعویض می کردند اما االن به دلیل قیمت باالی 

جنس نو بیشتر به دنبال تعمیر آن هستند. 

افزایش سهم کاالی ایرانی در بازار
خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  عضو  این 
به  نسبت  بازار  در  ایرانی  کاالی  سهم  می افزاید: 
بتوان گفت حداقل  یافته و شاید  افزایش  گذشته 
کاالهای  می دهد.  تشکیل  را  باراز  از  درصد   ۸5
هستند  قاچاق  جنس  یا  بازار  در  موجود  خارجی 
صورت  به  که  گذشته  از  انبارها  باقیمانده  یا  و 
قطره چکانی وارد بازار شدند.  وی یادآور می شود: 
کاالی ایرانی موجود در بازار کیفیت خوبی دارد و 
می تواند  دولتی  حمایت های  دریافت  صورت  در 
افزایش یابد چراکه هم انگیزه و هم توانایی برای 

تولیدکنندگان داخلی وجود دارد.
لوازم  فروشندگان  از  دیگر  یکی  صامدی  وحید 
خانگی وضعیت فعلی بازار را راکد و قیمت ها را 
ثابت توصیف می کند و می گوید: چندی پیش، 
حدود 5 درصد افزایش قیمت مطرح شد اما با 
آن موافقت نشد و برخی از کارخانه ها قیمت ها 
را به شکل قبل برگرداندند و برخی دیگر با قرار 
را  درصد   5 اقالم،  روی  بر  ویژگی هایی  دادن 

جبران کردند. 
وی تصریح می کند: در گذشته، تنها در ابتدای 
افزایش  ماه  خرداد  یا  اردیبهشت  جدید،  سال 
اما  می شد  گرفته  نظر  در  کاالها  برای  قیمیت 
متاسفانه چند سالی است که در طی یک سال 
چند بار افزایش قیمت آن هم مصوب و به شکل 
ممنوعیت  با  متاسفانه  می افتد.  اتفاق  قانونی 
رقیب  بدون  را  بازار  تولیدکنندگان  واردات، 

دانسته و مدام قیمت ها را افزایش می دهند.

سخن پایانی
دولت  خانگی،  لوازم  بودن  مصرفی  به  توجه  با 
موقع  به  و  دقیق  سیاست گذاری  درصدد  باید 
قیمت  با  و  باکیفیت  خانگی  لوازم  تولید  برای 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  باشد  مناسب 
با  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  سازمان  و 
قیمت ها  بی رویه  افزایش  از  نظارت  ها،  تشدید 
توسط برخی از تولید کنندگان جلوگیری کنند.

بازار داغ تعمیرات 
در سایه گرانی ها

با افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی و 
کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا نسبت 

به تعمیرات، روند صعودی طی می کند

انسیه سروش

قیمت ها  افزایش  دلیل  به  اخیر،  سال های  در 
خرید  قدرت  کاهش  و  خانگی  لوازم  بازار  در 
خانگی  لوازم  تعمیرات  بازار  در  تقاضا  مردم، 
از طرفی عرضه  رشد چشم گیری داشته است. 
کاالهای بی کیفیت با قیمت های باال نیز موجب 
رشد تقاضای تعمیر یا تمایل به نگهداری لوازم 
لوازم  تعمیرات  اما  است.  شده  قدیمی  خانگی 
خانگی نیز با مشکالت خاص خود مثل کمبود 
نارکارآمدی  تقلبی،  قطعات  افزایش  قطعات، 
غیر  واحدهای  افزایش  و  تعمیرکاران  از  برخی 

مجاز مواجه است. 

آموزش تعمیرکاران در راستای پیشرفت 
تکنولوژی

مصنوعات  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  رئیس 
می کند:  اظهار  مشهد  الکترونیک  و  گاز  نفت، 
دستگاه هایی که در گذشته به کار گرفته می شد 
نسبت به دستگاه های دیجیتال امروزه، کیفیت 
و ماندگاری بیشتری داشت اما با گذشت زمان، 
لوازم خانگی به سرعت به سمت دیجیتال شدن 
پیش رفته و تمایل مردم به خرید و تعویض لوازم 

خانگی بیشتر شد. 
دستگاه های  می کند:  ابراز  سلطانی  مجید 
دیجیتال نسبت به دستگاه های قدیمی سریع تر 
خراب می شوند و مشکل آن ها تنها با تعمیر یک 
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ارسال  با  ایران  خانگی  لوازم  صنایع  انجمن 
نامه   ای به وزیر صمت به ارائه پیشنهادهایی برای 
لوازم  صنعت  روی  پیش  موانع  و  مشکالت  حل 
خانگی پرداخت. این نامه که به دو بخش تقسیم 
صنعت  مشکالت  خرد  بخش  در  نخست  می شود 
لوازم خانگی را در ۷ مورد عنوان کرده و سپس در 
تولیدکنندگان  مشکالت  از  مورد   5 کالن  بخش 

بیان شده است.
خرد  بخش  در  دارد  تاکید  انجمن  این  دبیر 
پیشنهادهای انجمن با تمرکز بر مطالبات بنگاهی 
معضل  »وجود  به  بخش  این  در  است.  شده  ارائه 
و  قطعات  و  کاال  واردات  امر  بر  حاکم  بوروکراسی 
انجام  برای  متعدد  سامانه های  در  ثبت نام  لزوم 
به  و  ماشین آالت  و  اولیه  مواد  قطعات،  واردات 
حاکم  بوروکراسی  در  تغییر  لزوم  کلی  صورت 
مشارکت  »ضرورت  و  کار«  و  کسب  فضای  بر 
شناسایی  جهت  خصوصی  بخش  تشکل های 
و  متناقض  بخشنامه   های  و  بازدارنده  قوانین 
و  تسهیل  ستاد  در  کار  و  کسب  محیط  مزاحم 
اشاره  ستاد«  این  مصوبات  اجرائی  ضمانت  وجود 
به  صمت  وزیر  ویژه  توجه  »ضرورت  است.  شده 
به  شدن  تبدیل  جهت  در  آنان  قابلیت  و  SMEها 
سازمان ها  این  نقش  و  دانش   بنیان  شرکت های 
توجه  و  کشور  به  مدرن  تکنولوژی   های  انتقال  در 
برنامه   های  اجرای  در  سرعت   بخشی  به  ویژه 
عملی  و  ویژه  »حمایت  SMEها«،  توانمندسازی 
مجدد  شروع  طریق  از  خانگی  لوازم  صادرات  از 
پرداخت جوایز صادراتی متناسب با میزان ارزش 
صادرات محور  به  »کمک  شده«،  ایجاد  افزوده 
هزینه های  حذف  و  شناسایی  با  واحدها  شدن 
و  بازنگری  »ضرورت  تولید«،  فرآیند  تحمیلی 
اصالح برخی از قوانین ناکارآمد تامین اجتماعی 
گرفتن  نظر  در  همچنین  کشور«،  مالیاتی  نظام  و 
پدیده  با  مقابله  زمینه  در  سیاستگذاری  »لزوم 
شوم قاچاق« و »ایجاد شرایط مناسب جهت تادیه 
بدهی   های بانکی بنگاه   های تولیدی لوازم خانگی 
و  لغو قوانین  و  نیز »لزوم رفع  و  و قطعات وابسته« 
بخشنامه  صدور  از  جلوگیری  و  ناکارآمد  مقررات 
این  پیشنهادهای  دیگر  از  نیز  متناقض«  و  موازی 

بخش است.
عباس هاشمی افزود: »ایجاد سیستم تعرفه   گذاری 
مشابه  کاالهای  و  قطعات  واردات  برای  منطقی 
ساخت داخل«، »تعیین تکلیف نرخ ارز محاسباتی 
صورت  در  و  مواد  واردات  تعرفه  جهت  گمرک  در 
محاسبات  در  نیما  ارز  از  استفاده  شدن  اجرایی 
مواد  واردات  آزادسازی  و  »تسهیل  گمرک«، 
موارد  کنترل  و  تولید  خطوط  تجهیزات  و  اولیه 
حل  »لزوم  و  تعرفه«  نرخ های  تنظیم  با  مزبور 
برات  سیستم  حذف  اثر  در  آمده  وجود  به  مشکل 
اسنادی بدون تعهد از سوی نظام بانکی کشور« و 
»استمرار تامین مواد اولیه خطوط تولید بخصوص 

تخصیص  و  تامین  شامل  که  وارداتی  اولیه  مواد 
غیرقابل  همچنین  و  مرکزی  بانک  توسط  ارز 
مواد  قیمت  گسترده  تغییرات  و  بودن  پیش بینی 
»تسهیل  کنار  در  می شود«  کشور  صنایع  اولیه 
ارائه  و  تولید  خطوط  تجهیزات  اولیه  مواد  تامین 
مزبور«  مشکالت  رفع  برای  عملیاتی  راهکارهای 
این  بهتر  تنظیم  برای  دیگر  پیشنهادهای  از  نیز 

صنعت است.
در  خانگی،  لوازم  صنایع  انجمن  دبیر  گفته  به 
اسناد  بر  تمرکز  با  پیشنهادها  کالن،  بخش 
در  نخست  پیشنهاد  است.  شده  ارائه  باالدستی 
این بخش مربوط به رشد و توسعه اقتصادی است 
که بر اساس آن بر »لزوم تعهد حاکمیت )دولت و 
سالیانه  اقتصادی  رشد  به  رسیدن  برای  مجلس( 
آن  الزامات  اجرای  به  پایبندی  و  5 درصد  حداقل 
و ارتقای رتبه شاخص   های اقتصادی، کاهش تورم 
موجود به زیر ۱۰ درصد، کاهش نوسانات نرخ ارز 
بانکی به  ارائه تسهیالت  ارز چند نرخی،  و حذف 
از  حمایت  و  موردنیاز  ارز  تخصیص  مولد،  صنایع 

شرکت های دانش بنیان« تاکید شده است.
ارتباطات  به  مربوط  کالن،  بخش  دوم  پیشنهاد 
 FATF بین المللی است و در آن به ضرورت تصویب
و ایجاد رابطه دوستی با دنیا و خصوصا کشورهای 
بخش  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و  منطقه 

صنعت اشاره شده است.
بهبود  عنوان  با  بخش  این  در  پیشنهاد  سومین 
حمایت  لزوم  و  شده  ارائه  اقتصادی  شاخص های 
از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در 
قوانین و مقررات همچنین ساماندهی بورس کاال 
بورس  عملکرد  با  تولیدکنندگان  مشکالت  رفع  و 
این  در  یافته  تخصیص  سهمیه های  تعدیل  و  کاال 

پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته است.
و  تشکل ها  مشارکت  اقتصاد  دنیای  گزارش  به 
است.  کالن  بخش  در  چهارم  پیشنهاد  بنگاه   ها، 
مشارکت  ضرورت  پیشنهاد،  این  توضیحات  در 
سیاست   ها  تدوین  در  خصوصی  بخش  حداکثری 
نقش  ایفای  و  کشور  صنعتی  توسعه  استراتژی  و 
مشورتی به اتاق های بازرگانی و تشکل ها، مدنظر 

قرار گرفته است.
به گفته هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران، رفع تحریم ها نیز پنجمین پیشنهاد ارائه شده 
در  »تالش  آن  اساس  بر  که  است  کالن  بخش  در 
جهت رفع تحریم های بین المللی و کاهش تاثیرات 
منفی آن ها بر محیط کسب و کار )انتقال تکنولوژی 
تولید،  خطوط  به   روزرسانی  فناوری،  شکاف  رفع 
واردات ماشین   آالت و تجهیزات موردنیاز صنایع و 
معادن کشور، لجستیک و ترانزیت، مراودات مالی 
صادراتی،  بازارهای  ندادن  دست  از  ارز،  انتقال  و 
حل  و  بین المللی  نمایشگاه های  در  حضور  امکان 
مشکالت شهرک   های صنعتی کشور(« مورد تاکید 

قرار گرفته است.

قطعه مشکل حل نمی شود و گاها باید یک قطعه یا 
پگ کامل تعویض شود. البته خوشبختانه مهارت 
توجه  قابل  تعمیرات  و  فنی  زمینه  در  ایرانی ها 
برگزاری  با  تا  تالشیم  در  ما  وجود  این  با  است، 
دوره های آموزشی، اطالعات تعمیرکاران را به روز 

و هم راستا با پیشرفت لوازم خانگی کنیم. 
در  می کند:  ابراز  قطعات  کمبود  با  رابطه  در  وی 
مواجه  قطعه  کمبود  با  دیجیتالی  قطعات  زمینه 
استفاده  مشابه  قطعه  از  مجبوریم  گاها  و  هستیم 
کنیم. از طرفی، قطعات موجود در بازار مرغوبیت 
واردکنندگان  آن،  اصلی  مقصر  که  ندارد  را  الزم 
که  ارزان تر  کاالی  که  هستند  خودمان  کشور 
البته  می کنند.  وارد  دارد،  کمتری  کیفیت 
شده  آگاه تر  گذشته  به  نسبت  مردم  خوشبختانه، 
و متقاضی قطعه ای با کیفیت باالتر هستند، حتی 
اگر قیمت آن بیشتر باشد. مواردی هم وجود دارد 
که مشتری می خواهد هزینه کمتری پرداخت کند 
کاهش  هم  کاال  کیفیت  نسبت  همان  به  قطعا  که 

پیدا می کند. 
صنفی  واحدهای  شناسایی  درخصوص  سلطانی 
را  برچسب هایی  اخیرا  می کند:  تصریح  مجاز 
شیشه  پشت  مجاز  واحدهای  که  کردیم  طراحی 
مغازه خود نصب کنند و مشتری می تواند از بیرون  

اطالعات آن را ببیند. 

تعمیرکاران غیرمجاز در روزنامه و سایت 
دیوار

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران مصنوعات نفت، 
مشکل  می کند:  تشریح  مشهد  الکترونیک  و  گاز 
اصلی ما با تعمیرگاه هایی است که درسایت دیوار 
موارد  بیشتر  در  که  می دهند،  آگهی  روزنامه ها  و 
دهد،  رخ  مشکلی  که  صورتی  در  و  ندارند  مجوز 

قابل پیگیری نیست. 
و  تخلفات  آمار  بیشترین  می دهد:  ادامه  وی 
که  است  غیرمجاز  واحدهای  به  مربوط  شکایات 
در  می کنند.  وارد  مردم  به  را  زیادی  خسارات 
بسیاری  تالش  آگهی ها،  این گونه  حذف  راستای 
کردیم اما متاسفانه تاکنون موفق به جلوگیری از 
آن نشدیم. ارگان های اجرایی قدرتمند مثل اتاق 
این  و  کرده  استفاده  خود  قدرت  از  باید  اصناف 

موضوع را حل کنند.
تعمیرات  سایت  می کند:  نشان  خاطر  سلطانی 
زودی  به  و  شده  طراحی  خانگی  لوازم  اتحادیه 
من  تقاضای  و  می شود  استفاده  قابل  عموم  برای 
از شهرداری و اتاق اصناف این است که وجود این 
سایت را اطالع رسانی کنند تا مردم برای مراجعه 
مراجعه  سایت  این  به  مجاز  نمایندگی های  به 
که  است  شده  طراحی  گونه ای  به  سایت  کنند. 
نزدیک  مجاز  نمایندگی های  می تواند  کس  هر 
را  آن  اطالعات  تمام  و  کرده  پیدا  را  خود  محل  به 

مشاهده کند.

مالی  توان  اتحادیه  متاسفانه  می کند:  تاکید  وی 
برای اجاره بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر را ندارد 
اما اگر شهرداری به ما و سایر مشاغلی که با مردم 
ارتباط زیادی داشته و نیاز به اطالع رسانی دارند، 
بازدید  پر  و  نقاط مهم  بنر در  همکاری کند و چند 
می توانیم  خوبی  به  دهد،  قرار  ما  اختیار  در  شهر 

این آگاهی را برای مردم به وجود بیاوریم.
سلطانی مطرح می کند: برای اطمینان بخشیدن 
منازل،  به  تعمیرکاران  ورود  درخصوص  مردم  به 
از  که  کسی  هر  به  که  شده  تهیه  فرم هایی  لباس 
همچنین  می شود.  داده  می گیرد،  مجوز  اتحادیه 
فرم،  لباس  این  از  می توانند  صنفی  واحدهای 
بر  عالوه  کنند.  تهیه  نیز  خود  پرسنل  برای 
اختیار  در  و  طراحی  شناسایی  کارت های  این، 
اتحادیه قرار داده  واحدهای صنفی تحت پوشش 
آینده  در  بتوانیم  که  امیدواریم  البته  است.  شده 
که  الکترونیکی  کارتی  اصناف،  اتاق  همکاری  با 

شکیل تر و متحدالشکل باشد، تهیه نماییم.

لزوم قرار دادن مجوز در معرض دید مشتریان
اتحادیه  اعضای  از  یکی  کارگر  حسینی  دانیال 
و  گاز  نفت،  مصنوعات  تعمیرکاران  صنف 

که  است  مشهد  الکترونیک 
تعمیرات  بازار  با  رابطه  در 
گرانی  می گوید:  خانگی  لوازم 
مردم  بازار  در  خانگی  لوازم 
با  هم  آن  تعمیرات  سمت  به  را 
حداقل قیمت سوق داده است، 
قطعات  از  برخی  طرفی،  از 
ساخته  کشور  در  که  اصلی 
و  دارد  باالیی  قیمت  نمی شود 
افزایش  سبب  موضوع  همین 
نارضایتی  و  تعمیرات  هزینه 

مشتریان می شود. 
وی یکی از معضالت موجود در 
را  خانگی  لوازم  تعمیرات  بازار 
تعمیرکاران  تعداد اندک  وجود 
می افزاید:  و  می داند  متخصص 
گذراندن  با  تنها  افراد  از  خیلی 
دوران کوتاهی در یک تعمیرگاه 
مجوز  گرفتن  بدون  بعضا  و 
اما  می کنند  کار  به  شروع 
ندارند،  را  الزم  مهارت  چون 

مشکالتی ایجاد می کنند.
می کند:  اضافه  کارگر  حسینی 
برگزاری  پیگیر  اتحادیه  البته 
همچنین  و  آموزشی  دوره های 
صنفی  واحدهای  با  برخورد 

بدون مجوز است.
وی با تاکید بر اینکه جواز کسب 
واحدهای صنفی باید مربوط به 

همین رشته و در معرض دید مشتریان قرار بگیرد، 
مورد  نشان دهنده  که  دیگری  راه  می کند:  عنوان 
در  آن  عضویت  و  صنفی  واحد  یک  بودن  اعتماد 
ابتکار  به  که  است  برچسب  هایی  است،  اتحادیه 
اتحادیه تهیه و پشت شیشه واحدهای مجاز نصب 

شده است. 
سواستفاده تعمیرکاران غیرمجاز از ناآگاهی مردم 
واحدهای  مشتریان  ناکافی  اطالعات  متاسفانه 
افزایش  اصلی  خانگی،عامل  لوازم  تعمیر 
نام  پوشش  با  غیرمجاز،  تعمیرکاران  سواستفاده 
فاقد  شرکت های  یا  افراد  است.  مشهور  برندهای 
ارائه فاکتورهای  با  لوازم خانگی  تعمیرکار  هویت 
معتبر  تلفن  شماره  و  آدرس  مهر،  سربرگ،  بدون 
گاها  و  کرده  مواجه  مشکل  با  را  آن ها  مردم،  به 
برخی  حتی  می کنند.  وارد  زیادی  خسارات 
تعمیرکاران تقلبی، موتور و قطعات اصلی یخچال 
و فریزرهای خارجی را با قطعات تقلبی جایگزین 
تحمیل  مشتری  به  را  زیادی  هزینه  و  کرده 
می کنند. الزمه جلوگیری از این امر، تنها مراجعه 
و استفاده از خدمات واحدهای صنفی مجاز است 
که در صورت بروز هر گونه مشکلی بتوان آن را از 

اتحادیه مربوطه پیگیری و رفع کرد.

 1۲ پیشنهاد
برای رفع 
معضالت صنعت 
لوازم خانگی

گزارشگزارش
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3میلیون  از  بیش  فعالیت  برای  تازه   ای  چارچوب 
است.  شده  دیده  تدارک  کشور  صنفی  واحد 
خبرهای رسیده به »دنیای اقتصاد« نشان می   دهد 
کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد است طی دو 
نظام  قانون  »اصالح  عنوان  با  طرحی  آینده  هفته 
صنفی« را به هیات رئیسه ارائه    کند که در صورت 
در  کشور  صنفی  واحدهای  فعالیت  هم  تصویب، 
تسهیل  فنی  و  توزیع  خدمات،  تولید،  بخش   های 
کشور  در  غیررسمی  اقتصاد  حجم  هم  و  شده 
کاهش می   یابد. یکی از اهداف این قانون، رقابتی 

کردن محیط اقتصاد ایران در سطح خرد است.
اصناف  شفافیت  »فقدان  طرح،  این  بانیان  نظر  از 
آشفتگی  و  »تکثر  تعداد«،  و  درآمد  نظر  از  کشور 
اتحادیه   های صنفی« در کنار اثر سوء تعدد اصناف 
مصرف   کننده«  و  تولیدکننده  قیمت  »شکاف  روی 
قانون  از مهمترین مسائلی است که طرح اصالح 
حال  عین  در  می   سازد.  ضروری  را  صنفی  نظام 
از قاچاق و توسعه   نیافتگی شبکه  مشکالت ناشی 
سیستم  تا  شده  موجب  کشور  در  تولید  و  توزیع 
فعلی فعالیت بخش صنفی کشور به کارآیی مدنظر 
از  پیشنهاداتی  راستا  این  در  نرسد.  سیاستگذار 
جانب نمایندگان مجلس ارائه شده که در قالب آن 
قرار است هزینه فعالیت صنفی در کشور کاهش 
یابد، فضا برای کار اصناف باز و شفاف شود ضمن 
اینکه با متخلفان از این قانون و افرادی که بدون 
برخورد  می   کنند،  فعالیت  به  اقدام  صنفی  پروانه 
»دنیای اقتصاد«  بررسی  گیرد.  صورت  الزم 
کل  از  ۱5درصد  حدود  هم   اینک  می   دهد  نشان 
از  بیش  آن ها  تعداد  که  کشور  صنفی  واحدهای 
45۰هزار واحد است، فاقد پروانه  کسب هستند. 
موضوعی که عمدتا به دلیل سختی دریافت مجوز 
و تمدید آن، انحصارهای نهفته در دل قانون فعلی 
و مفاسدی است که در نتیجه این انحصارها هزینه 
فعالیت صنفی شفاف را افزایش می   دهد و هزینه 

زیادی را به اقتصاد ایران وارد می   سازد.
واحد  میلیون  سه  از  بیش  هم   اینک  که  آنجا  از 
که  گفت  می   توان  هستند،  فعال  کشور  در  صنفی 
یکی از مهمترین قوانین کشور که روابط اقتصادی 
اصناف و مردم را در جامعه ایرانی سامان می   دهد، 

قانون نظام صنفی است.
و  وظایف  بیان  به  یکسو  از  صنفی  نظام  قانون 
تکالیف واحدهای صنفی برای فعالیت اقتصادی 
امکان  با  دیگر،  سوی  از  و  می   پردازد  کشور  در 
اتحادیه   های  جمله  از  صنفی  تشکل   های  ایجاد 

ایران  و  شهرستان  اصناف  اتاق   های  و  صنفی 
امور  اداره  در  خصوصی  بخش  مشارکت  امکان 
به  را  جامعه  بخش  این  صدای  ابالغ  نیز  و  خود 
در  صنفی  نظام  قانون  می   کند.  فراهم  حاکمیت 
کرده  طی  را  مختلفی  فرودهای  و  فراز  ما  کشور 
کشور  صنفی  نظام  قانون  اولین  هرچند  است. 
پیروزی  اما  است،  شده  نوشته   ۱35۰ سال  در 
بر  حاکم  خاص  شرایط  و   ۱35۷ سال  در  انقالب 
اقتصاد کشور در دوران جنگ تحمیلی موجب شد 
با  شود.  کم   رنگ   تر  صنفی  تشکل های  فعالیت  تا 
وجود این، تصویب قانون جدید نظام صنفی کشور 
در اواخر سال ۱3۸2 احیاگر مجدد این تشکل   ها 

و جایگاه آن ها در اقتصاد کشور بود.
مشکالت پیش آمده در اجرای قانون جدید موجب 
شد تا دولت در سال ۱3۸۹ الیحه اصالحی آن را 
 ۱3۹2 سال  در  نهایت  در  و  کند  مجلس  تقدیم 
قانون نظام صنفی اصالح شد. اکنون هشت سال 
طرح  که  می   گذرد  قانون  این  اصالح  آخرین  از 
مجددا  تا  شده  وصول  اعالم  مجلس  در  جدیدی 
نیز  این  از  پیش  البته  گیرد.  قرار  اصالح  مورد 
طرحی با عنوان »طرح اصالح قانون نظام صنفی 
به  ولی  شد  وصول  اعالم  دهم  مجلس  در  کشور« 
صحن  به  دهم  مجلس  آخر  سال  با  تقارن  دلیل 
کمیسیون  عضو  طغیانی،  مهدی  نرسید.  علنی 
مجلس   44 اصل  کمیسیون  عضو  و  اقتصادی 
یازدهم در گفت   و   گو با »دنیای اقتصاد« اعالم کرده 
در  صنفی«  نظام  قانون  اصالح  »طرح  بررسی  که 
دو  تا  و  خورده  کلید  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
خواهد  تقدیم  مجلس  رئیسه  هیات  به  دیگر  هفته 

شد.«
کل  تعداد  که  است  این  از  حاکی  ارزیابی   ها 
واحدهای صنفی اعم از دارای پروانه و فاقد پروانه 
از  4۹درصد  که  است  واحد  میلیون  سه  از  بیش 
و  خدماتی  32درصد  توزیعی،  صنفی  واحدهای 
تولیدی  واحدهای  نیز  ۱۹درصد  و  فنی  خدمات 
کوچک و متوسط هستند. تحلیل   های کارشناسی 
و  مشکالت  اصلی   ترین  که  می   دهد  نشان 
تعداد  باالی  تراکم  حوزه،  این  چالش   های 
واحدهای صنفی، عدم محاسبه و پرداخت دقیق 
و  تولیدکننده  قیمت  بهای  میان  فاصله  مالیات، 
مصرف   کننده، وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه 
کسب، روند رو به افزایش قاچاق محصوالت مشابه 
عدم  توزیع،  نظام  توسعه  عدم  اصناف،  تولیدات 
کوچک  شرکت   های  خوشه   سازی  و  شبکه   سازی 

این  به  توجه  با  است.  اصناف  حوزه  متوسط  و 
طرح،  این  براساس  طغیانی،  گفته  به  تحلیل   ها، 
صورت  مساله   شناسی  موضوع،  به  ورود  از  قبل 
مشکالتی  کشور  اصناف  حوزه  در  است.  گرفته 
صورت  بخواهد  اصالحی  اگر  قطعا  و  دارد  وجود 
به  اینکه  بدون  اگر  زمینه   هاست.  این  در  گیرد، 
مسائل و زمینه بروز مشکالت توجه کنیم بخواهیم 
یکی  است.  بیهوده   ای  کنیم،کار  اصالح  قانون 
است.  صنوف  همگن   سازی  بحث  مهم  مسائل  از 
گاهی اوقات در یک رسته فعالیت چند جور صنف 
وجود دارد، زیرا حد نصاب تشکیل اتحادیه   ها کم 
صنفی  واحد   5۰ با  گاهی  حتی  مثال  است؛  بوده 
در  ما  بنابراین  داد،  تشکیل  اتحادیه  یک  می   شود 
موضوع   های کامال به هم نزدیک مانند محصوالت 
حال  در  داریم.  اتحادیه  چندین  پروتئینی 
توزیع   کنندگان،  تولیدکنندگان،  اتحادیه  حاضر 
طور  به  ماهی  و  گوشت  مرغ،  لبنی،  محصوالت 
جداگانه فعالیت می   کنند، این همه پراکنده کاری 
پیوند صنوف همگن مدنظر  یا  ادغام  الزم نیست. 

مجلس است.
اتحادیه  ادامه داد: فقط در استان اصفهان ۷  وی 
اتحادیه   های  دارد.  وجود  نقل  و  حمل  بخش  در 
اتحادیه  درون   شهری،  کاالیی  نقل  و  حمل 
مینی   بوس   داران، اتحادیه حمل و نقل برون شهری، 
و  حمل  اتحادیه  مسافری،  نقل  و  حمل  اتحادیه 
فعالیت  جداگانه  طور  به  موارد  سایر  و  باری  نقل 
عمل  در  که  می   دهد  نشان  وضعیت  این  می   کنند. 
باید  اجاره   ای  یا  دارد  دفتری  یا  اتحادیه   ای  هر 
متعدد  حقوق های  که  دارد  کاری  نیروی  یا  بگیرد 
قانون  اصالح  از  هدف  بگیرد.  باید  جداگانه   ای  و 
نظام صنفی این است که فشار کمتری به صنوف 

که  است  اضافی  فشارهای  موارد  این  تمام  بیاید. 
باید از واحدهای صنفی گرفته شود.

طغیانی  مهدی  با  »دنیای اقتصاد«  گفت وگوی 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
نشان می   دهد: »حمایت متناسب از صنوف تولید 
مجلس  نمایندگان  مدنظر  که  است  مهمی  نکته 
صنوف  از  برخی  مجلس  نمایندگان  نظر  از  است. 
توزیعی- خدماتی در زمره واحدهایی هستند که 
باید از آن ها حمایت شود.« در عین حال، شواهد 
مجوزها  تمدید  بحث  در  می   دهد  نشان  موجود 
مجلس دنبال این است که هیچ وجهی از اصناف 
برای تمدید مجوز دریافت نشود. به گفته طغیانی، 
پروانه  تمدید  و  دریافت  متقاضی  از  هم اکنون 
این  کسب مبالغ جداگانه   ای دریافت می   شود که 

موضوع الزم است لغو شود.
با  یازدهم  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
عنوان  جدید،  قانون  تنبیهی  جنبه   های  به  اشاره 
این  نمایندگان  مدنظر  مهم  مباحث  »از  کرد: 
این هزینه   ها برای صدور و تمدید پروانه  است که 
کار  پروانه  کسی  اگر  اما  نشود،  گرفته  کسب   وکار 
داشت  تمدید  در  تاخیر  اگر  شود.  جریمه  نداشت 
دلیل  به  رسته   ها  از  برخی  در  زیرا  شود،  جریمه 
ضرورت  موارد  از  دیگر  برخی  و  بهداشتی  مسائل 

دارد پروانه به موقع تمدید شود.«
ساختار  بعدی  »مورد  افزود:  مجلس  نماینده  این 
نظارتی  کار  و  سازی  چابک  صنفی،  تشکل   های 
است که روی بازار باید انجام شود. همچنین مورد 
تشکیل  برای  صنفی  واحدهای  نصاب  حد  دیگر، 
اتحادیه است. این نصاب باید به نحوی تهیه شود 
تعیین  حال،  عین  در  دهد.  رخ  همگن   سازی  که 
بعدی  موضوع  اتحادیه   ها  مدیره  هیات  ترکیب 

از  متشکل  اتحادیه   ها  مدیره  هیات  است.  مجلس 
افزوده   ای  ارزش  هیچ  که  درحالی  است،  نفر   5
با قبل که 3 نفر بود ایجاد نکرده است. آن 3 نفر 
نیست  روشن  می   دادند.  انجام  را  نفر   5 این  کار 
نفر  دو  که  بود  مطرح  مواردی  چه  موقع  آن  که 
اضافه  بار  عمل  در  رویه  این  اما  کردند  اضافه  را 
و  مسوولیت  زمان  مدت  همچنین  می   کند.  ایجاد 
طول دوره اعضای هیات مدیره یکی از دیگر موارد 
مورد بحث است که در قانون جدید به آن پرداخته 

خواهد شد.«
و  مالی  منابع  »بحث  گفت:  ادامه  در  طغیانی 
طرح  بانیان  که  است  دیگری  موضوع  آن  افشای 
دغدغه آن را دارند. درحال حاضر یکی از مسائلی 
که  است  این  داریم  صنفی  اتحادیه های  در  که 
نیست.  شفاف  و  روشن  اتحادیه ها  مالی  مسائل 
قانون  در  و  می   کند  مشخص  دقیقا  دارد  مجلس 

می   آورد که این مسیر شفاف باشد.«
بحث  شده،  مطرح  طرح  این  در  که  موردی  دیگر 
و  پروانه  بدون  و  متخلف  واحدهای  با  برخورد 
به  باره  این  در  طغیانی  است.  آن ها  تکلیف  تعیین 
»دنیای اقتصاد« گفت: »اتحادیه   ها اعالم می   کنند 
که در حال حاضر ابزارهای الزم را برای برخورد با 
آن ها ندارند و عمال سازمان   های موازی - تعزیرات 
و سازمان حمایت - وجود دارند. درحالی که یکی 
متخلفان  با  برخورد  اتحادیه   ها  ذاتی  وظایف  از 

است. تاکید این است این   ها را باید کارآتر کرد.«
فک پلمب  و  پلمب  بازدید،  هزینه   های  ساماندهی 
که  است  دیگری  موضوع  صنفی  واحدهای 
به  داده   اند.  قرار  مدنظر  را  آن  مجلس  نمایندگان 
مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی  گفته 
پرداخت  به  موظف  پلمب  از  پس  صنفی  واحد 
هزینه است و برای فک پلمب نیز هزینه دیگری از 
واحد صنفی دریافت می   شود که محل نقد است و 

الزم است به آن پرداخته شود.
رسیدگی  نحوه  در  ساماندهی  ادامه  در  طغیانی 
مهمی  مسائل  از  دیگر  یکی  را  اصناف  تخلفات  به 
قرار  مدنظر  مجلس  جدید  طرح  در  که  دانست 
گرفته است. به گفته وی، بحث اختیارات و ترکیب 
اعضا هیات عالی نظارت یکی از موارد دیگر است 
تاثیر  اصناف  کار  روی  آن  مختلف  جنبه   های  که 
یک سوم  کرد:  تصریح  باره  این  در  وی  می   گذارد. 
این  اما  وزرا در هیات عالی نظارت عضو هستند، 
هیات یا دیر به دیر تشکیل می   شود یا اصال تشکیل 
ترکیب  اساسا  و  اختیار  تفویض  بحث  نمی   شود. 
موضوع های  از  یکی  نظارت  عالی  هیات  اعضای 

مجلس در بررسی قانون نظام صنفی است.
بحث  افزود:  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
بازدارندگی جرائم در تخلفات هم مساله دیگری 
است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه واحد 
صنفی تخلف    کند و قانون بخواهد او را جریمه کند 
باید  باشد.  داشته  شفافی  و  مشخص  مسیر  باید 

دقیقا مشخص شود جریمه چگونه به بازدارندگی 
ورود  موضوع  این  به  مجلس  در  ما  می   انجامد؟ 

کرده   ایم.
مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این  گفته  به 
تجارت  و  زنجیره   ای  فروشگاه   های  بحث 
تازه  طرح  در  که  است  دیگر  موضوع  الکترونیکی 
ساماندهی  خأل  تا  است  شده  توجه  آن  به  مجلس 
بحث  حال،  عین  در  دهد.  پوشش  را  بخش  این 
اصناف  کنونی  قانون  در  اساسا  که  روز  بازارهای 
به  توجه  با  که  است  دیگری  موضوع  ندارد،  وجود 
ورود  آن  به  دیدیم  الزم  کار،  این  صنفی  ساخت 
صنوف  به  البته  توجه  این  از  دیگری  بخش  کنیم. 
دیگر  مهم  بسیار  مساله  که  شده  معطوف  سیار 
ماست، چرا که در قانون اساسا به افراد دوره   گرد 

توجه نشده    است.
این  سرانجام  از  را  خود  خاص  تحلیل  که  طغیانی 
قانون دارد، به »دنیای اقتصاد« گفت: »موضوعات 
مربوط به مباحث قیمت گذاری یا برچسب قیمت 
مجلس  که  است  مهمی  بسیار  موضوع  دیگر  هم 
از  حمایت  قانون  در  کرد.  خواهد  ورود  آن ها  به 
باید  که  دارد  وجود  موضوع  این  مصرف   کننده 
و  شود  تکلیف  تعیین  هم  صنفی  نظام  قانون  در 
و  خرده   فروشی  بنکدار،  سود  به  مربوط  مباحث 
تمام  قیمت  در  می   تواند  چقدر  که  عمده   فروشی 

شده و برچسب قیمت دخیل باشد، مدنظر است.
که  عنوان  این  با  است  مطرح  مباحثی  اساسا 
شود  درج  محصول  روی  تولیدکننده  قیمت 
می   دهد  نشان  که  داده  رخ  اتفاقاتی  خیر؟  یا 
اجاره  را  تولید  خط  بزرگ  فروشگاه   های  برخی 
محصول  روی  قیمتی  چه  که  می   کنند  تعیین  و 
این مساله بسیار شایع شده است. در  درج شود. 
اصطالحا  که  غیراساسی  کاالهای  تولید  بحث 
اتفاق  این  می شود،  گفته  غیرتعزیراتی  کاالهای 
باشد  باید  قیمت  برچسب  جا  همه  است.  شایعی 
صنفی  نظام  قانون  اصالح  در  مجلس  موضوع  اما 
این است که آیا باید درج قیمت در کارخانه باشد 
یا فروشنده هم می   تواند درج کند که این موضوع 
مباحث  ابعاد  هنوز  البته  شد.«  خواهد  بررسی 
قیمت گذاری مشخص نیست که چه بسا با روشن 

شدن آن به رقابت منجر شود.
مباحث  حول  طرح  این  اهداف  از  بخش  آخرین 
مجلس  که  است  گرفته  شکل  آموزش  به  مربوط 
به آن ورود می   کند. برای صدور پروانه و تمدید آن 
این  اینکه  ببینند.  آموزش  باید  صنفی  واحدهای 
آموزشی چیست،  و منابع  آموزش چقدر کاراست 
باید بررسی شود.  به عقیده این نماینده مجلس، 
موضوع  صنفی  واحدهای  بر  پسینی  نظارت 
طغیانی  است.  مجلس  مدنظر  که  است  دیگری 
صدور  در  سخت   گیری  جای  به  باید  دارد  تاکید 
شکل  به  را  عملکرد  بر  نظارت  صنفی،  مجوزهای 

پسینی توسط اتحادیه   ها و... انجام دهیم

در گفت وگو با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد

اصالح دوباره قانون نظام صنفی

گزارشگزارش
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میترا عبداللهی

کوره های  توسط  مصرفی  گاز  بهای  افزایش 
آجرپزی مشهد، تهدیدی برای ادامه فعالیت آن ها 
به  کوره ها  این  از  تعدادی  که  آنجا  تا  است  شده 
دلیل عدم توازن بین دخل و خرج خود و افزایش 
عمده  یا  شده  تعطیلی  به  ناگزیر  تولید  هزینه های 

آن ها کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی 
امسال  می گوید:  باره  این  در  ما  خبرنگار  به  مشهد 
افزایش  بر  مبنی  قانونی  اسالمی  شورای  مجلس 
میان  و  باالدستی  صنایع  برای  مصرفی  گاز  بهای 
دستی بخصوص پتروشیمی ها مصوب کرد تا مبنای 

تعیین قیمت سوخت آن ها فوب خلیج فارس باشد.
کوره های  این  از  پیش  افزود:  سلطانی  غالمرضا 
دلیل  به  اما  می کردند  مصرف  مازوت  آجرپزی 
استفاده  دولت  هوا،  آلودگی  به  مربوط  مسائل 
کرد،  اجباری  آجرپزی  کوره های  برای  را  گاز  از 
امسال بهای گاز مصرفی برای کوره ها 3.5 برابر 
به شدت واحدهای کوره های  این موضوع  و  شده 

آجرپزی را متضرر کرده است.
وی به فعالیت ۱5۰ کوره آجرپزی در شهر مشهد 
گاز  بهای  افزایش  دلیل  به  کرد:  بیان  و  اشاره 
مصرفی و کاهش مشتری، 2۰ تا 3۰ درصد از این 
کوره ها تعطیل شده اند و باقی کوره ها نیز با کمتر 

از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند.
درصدی   4۰ افزایش  اصلی  دلیل  سلطانی 
را  مشهد  در  اخیر  ماه  دو  یکی  طی  آجر  قیمت 
گفت:  و  دانست  کوره ها  سوخت  گرانی  از  ناشی 
ندارند  را  باال  قیمت  با  آجر  خرید  بضاعت  مردم 

میزان  روی  موضوع  این  و 
تاثیر  آجرپزی  کوره های  فروش 
که  حالی  در  است،  گذاشته 
دولت شعار ساخت یک میلیون 
را  کشور  مردم  برای  مسکن 
قیمت  افزایش  با  اما  داده 
مصالح ساختمانی مانند آجر آیا 

این شعار تحقق یافتنی است؟
صنف  اتحادیه  رییس 
فروشندگان مصالح ساختمانی 
کاالی  یک  آجر  گفت:  مشهد 
کشور  داخل  برای  مصرفی 

قیمت  محاسبه  ندارد،  صادراتی  جنبه  و  است 
گاز مصرفی برای واحدهای تولید آجر براساس 
بهای  نباید  و  نیست  منطقی  فارس  خلیج  فوب 
واحدهای  مانند  دستی  پایین  صنایع  سوخت 
صادرات  باالدستی  صنایع  با  آجرپزی  کوچک 
موضوع  این  شود،  محاسبه  یکسان  محور 
کوره های  فعالیت  ادامه  برای  جدی  تهدیدی 

آجرپزی و از بین رفتن اشتغال آن ها است.
به گزارش خبرنگار ما، در بودجه سال ۱4۰۰ 
گاز  واقعی  هزینه  تا  شد  بینی  پیش  راهکاری 
صادرات  دستی  میان  و  باالدستی  صنایع  از 
محور اخذ شود تا بعضا مانع از سودهای کالن 
در  موضوع  این  گردد،  صنایع  این  نجومی  و 
کشور  کل  در  و  مصوب  مجلس  در  قانون  قالب 
اجرایی شد اما در این میان صنایع پایین دستی 
و خردی مانند کوره های آجرپزی متضرر شدند 
که باید برای جلوگیری از تعطیلی آن ها بویژه در 
ساختمانی  فعالیتهای  کاهش  و  زمستان  فصل 

چاره ای اندیشید.

تولید و تسهیالت

 افزایش قیمت گاز 
تهدیدی برای 

فعالیت کوره های 
آجرپزی

تولید نیز تاثیرگذار است.
مصالح  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
قیمت  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  مشهد  ساختمانی 
 35۰ را  بازار  در  سیمان  کیلویی   5۰ کیسه  هر 
هزار ریال ذکر می کند و می گوید: به دلیل شرایط 
رکود حاکم بر بازار مسکن و فصل زمستان، سیمان 

فروش چندانی ندارد.
سرما  فصل  در  عموما  افزود:  سلطانی  غالمرضا 
می شود  رکود  دچار  ساختمانی  پروژه های  اجرای 
صنعت  به  وابسته  بخشهای  همه  بر  را  آن  تاثیر  و 
تقریبا  سیمان  قیمت  هرچند  می گذارد،  ساختمان 
در  صورت  آن  به  فروشی  و  خرید  اما  است  متعادل 

بازار انجام نمی گیرد.
ایجاد  و  مسکن  ساخت  برای  دولت  طرحهای  وی 
فروش  و  خرید  در  رونق  برای  آن  بازار  در  رونق 
مطلوب  را  سیمان  جمله  از  ساختمانی  مصالح 
دانست و گفت: زمانی می توان اجرای این طرحها 
دانست  موثر  ساختمان  صنعت  رونق  برای  را 
مصالح  بازار  کف  در  را  آن  از  حاصل  تغییرات  که 

ساختمانی احساس کرد. 
مهمترین  از  یکی  انرژی  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
سیمان  تولید  زنجیره  بر  گذار  تاثیر  مولفه های 
است، سیمان جزو صنایع سنگینی به شمار می رود 
قطعی  اولویتهای  در  انرژی  کمبود  زمان  در  که 
با  زمستان  در  صنایع  این  همچنین  می گیرد،  قرار 
سوخت  از  و  می شوند  مواجه  گاز  تامین  محدودیت 

دوم استفاده می کنند.
شده  علت  بر  مزید  گذشته  سال  از  نیز  برق  قطعی 
است، تابستان امسال قطعی برق در صنایع سیمان 
بازخورد گسترده ای داشت و قیمت هر پاکت از آن 
به مرز ۹۰۰ هزار ریال رساند، زمستان  بازار  را در 

امسال نیز زمزمه قطعی برق صنایع بزرگ به گوش 
مهم  این  از  سیمان  صنایع  تردید  بی  و  می رسد 

مستثنی نخواهند بود.
رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: هم اینک 
هفت فقره پروانه بهره برداری سیمان در شهرستان 
جغتای، زاوه، مشهد، سبزوار و تربت جام با ظرفیت 
و  تن  هزار   25۰ و  میلیون   ۸ ساالنه  تولید  اسمی 
اشتغالزایی برای 2 هزار و 22۶ نفر در استان وجود 
دارد که سیمان سفید و خاکستری تولید می کنند.

 ۹.3 رضوی  خراسان  افزود:  افشین  محمدرضا 
سرمایه  کل  از  درصد   ۱۸.۶ تولید،  کل  از  درصد 
گذاری و ۶.۷ درصد از کل اشتغال در حوزه سیمان 

کل کشور را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: پارسال واحدهای تولیدی سیمان در 
تولید داشتند که  خراسان رضوی 4.5 میلیون تن 

معادل 54.5 درصد از ظرفیت اسمی آن ها است.
راه اندازی  برای  برداری  بهره  پروانه  صدور  افشین 
سیمان در خراسان رضوی را به دلیل اشباع شدن 
دانست  ممنوع  خصوص  این  در  تولیدی  واحدهای 
سرمایه  سیمان  تولیدی  واحد  راه اندازی  افزود:  و 

زیادی را به خود اختصاص می دهد.
قطعی  یا  برق  کمبود  از  ناشی  مشکالت  به  وی 
زمستان  از  سیمان  تولیدی  واحدهای  برای  گاز 
و  کرد  اشاره  امسال  تابستان  بویژه  گذشته  سال 
قیمت  روی  موضوع  این  به  مربوط  مشکالت  گفت: 
سیمان تاثیر گذاشت و آن را به یکباره افزایش داد، 
واحدهای تولیدی سیمان ناگزیر شدند برای تامین 
نیاز بازار به سیمان ذخایر کلینکر خود را نیز مصرف 

کنند.
افشین به تشریح دلیل اصلی افزایش قیمت سیمان 
اصلی  علت  کرد:  بیان  و  اشاره  امسال  تابستان  در 
این گرانی عدم همخوانی عرضه و تقاضای سیمان 
سیمان  تولید  بر  آن  تاثیر  و  برق  قطعی  از  که  بود 

نشات می گرفت. 
معدن  صنعت،  سازمان  معدنی  صنایع  اداره  رییس 
و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: طبق اعالم 
برای  برق  قطعی  مربوطه،  اجرایی  دستگاه های 
فوالد  و  سیمان  مانند  سنگین  صنایع  واحدهای 
استان از آذرماه امسال آغاز می شود و تا پایان سال 

ادامه دارد. 
وی خاطر نشان کرد: قطعی برق واحدهای صنایع 
برای  را  مشکالتی  فوالد،  و  سیمان  مانند  سنگینی 
بازار  در  آن ها  تولید  و  آالت  ماشین  و  تجهیزات 
سایر  و  استانداری  همکاری  با  لذا  می آورد،  بوجود 
تمهیداتی  درصدد اندیشیدن  اجرایی  دستگاه های 
برای این موضوع هستیم، هم اینک نیز نشستهایی 

با متولیان مزبور در حال برگزاری است تا واحدهای 
خصوص  این  در  کمتری  آسیب  شده،  یاد  تولیدی 

متحمل شوند.
رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی گفت: از آنجا که محدودیت 
مانند  سنگینی  صنایع  برای  را  گاز  تامین  در 
ریزی  برنامه  داشت،  خواهیم  زمستان  در  سیمان 
مورد  کوره(  )نفت  دوم  سوخت  تامین  برای  الزم 
پخش  توزیع  شرکت  همکاری  با  واحدها  این  نیاز 

فرآورده های نفتی استان انجام گرفته است. 
تامین  در  نیز  محدودیتهایی  داشت:  اظهار  وی 
لذا  دارد  وجود  سیمانی  واحدهای  دوم  سوخت 
و  نیست  تکمیل  آن ها  دوم  سوخت  ذخیره  منابع 
نفت  شرکت  صنایع،  این  گاز  مدت  طوالنی  قطعی 
مشکل  دچار  واحدها  این  دوم  سوخت  تامین  در  را 

می کند.
تولیدکنندگان  اینک  هم  اینکه  بیان  با  افشین 
سیمان، کل تولید خود را در بورس عرضه می کنند، 
کیلویی   5۰ پاکت  هر  قیمت  اکنون  هم  افزود: 
صورتی  در  است،  ریال   35۰ تا   34۰ بین  سیمان 
جامع  سامانه  در  سیمان  تولید  زنجیره  نام  ثبت  که 
تجارت تکمیل شود، مواردی از این دست و گرانی 

بیش از حد کاال اصالح می شود. 
عرضه  و  تولیدکنندگان  نام  ثبت  الزام  به  وی 
و  اشاره  تجارت"  جامع  "سامانه  در  کاال  کنندگان 
بیان کرد: این موضوع باعث تسهیل کسب و کارها 
و  شده  اقتصادی  فعاالن  و  گذاران  سرمایه  برای 
زمینه دسترسی مناسب مردم و مصرف کنندگان را 
به انواع کاال و محصوالت فراهم کرده که در نهایت 
بازار  تقاضا،  و  عرضه  نظام  در  تعادل  حفظ  باعث 
محصوالت و ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی 

و تسهیل در تجارت می شود.
جامع  سامانه  در  اصلی  هدف  کرد:  اضافه  افشین 
شفافیت  و  رونق  و  الکترونیک  دولت  ایجاد  تجارت 
باعث  مهم  این  تحقق  است،  کشور  اقتصاد  در 
کاهش فساد در کسب و کارها، یکپارچه سازی در 
نظارت  و  تجارت  سازی  شفاف  تجاری،  فرآیندهای 
و  قاچاق  از  و  می شود  کاال  واردات  و  صادرات  بر 

احتکار کاال جلوگیری می کند.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون تولیدکنندگان سیمان 
عمده  و  کرده اند  نام  ثبت  تجارت  جامع  سامانه  در 
فروشان و خرده فروشان نیز باید نسبت به ثبت نام 
همکاری  با  است  امید  کنند،  اقدام  سامانه  این  در 
بخش  تشکلهای  و  مربوطه  انجمنهای  و  اتحادیه ها 
خصوصی بتوان ثبت نام همه زنجیره کاال از جمله 
سیمان از تولید تا عرضه را در سامانه جامع تجارت 

انجام داد.

رکود و کمبود 
انرژی، 

ارمغان سرما 
برای سیمان

میترا عبداللهی

جدی  معضل  دو  سرما  آغاز  با  همزمان  ساله  هر 
سیمان  چون  سنگینی  صنایع  صاحبان  گریبان 
را گرفته و مشکالت و دغدغه های آن ها را بیشتر 
می کند، بویژه اینکه مسووالن از قطعی برق این 
صنایع در زمستان امسال خبر می دهند که خود 

درد دیگری بر دردهای آن ها می افزاید.
تامین  در  محدودیت  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
در  سیمان  مانند  سنگینی  صنایع  ساله  هر  گاز 
سوخت  از  استفاده  به  ناگزیر  را  رضوی  خراسان 
فراهم  هم  همیشه  سوخت  این  که  می نماید  دوم 
نیست و ممکن است برخی واحدها در تامین آن 

دچار چالش شوند.
فعالیتهای  کاهش  یا  توقف  دیگر  سوی  از 
ساختمانی به دلیل سرمای هوا خود به خود بازار 
مصالح ساختمانی مانند سیمان را کساد می کند 
و قیمت را کاهش می دهد، این موضوع بر بخش 
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شعاع توزیع دو وام تولید
تزریق منابع مالی به صنعت در ماه های ابتدایی 
است؟  داشته  وضعیتی  چه   ۱4۰۰ سال 
و  فروردین  در  تولید  وام های  وضعیت  بررسی 
به  بنگاه ها  نیاز  افزایش  از   ۱4۰۰ اردیبهشت 
حال  عین  در  می دهد.  خبر  تولید  وام  دو  اخذ 
به  است.  شده  گسترده  وام ها  این  تزریق  دامنه 
ابتدایی  ماه  دو  در  که  تورم  نرخ  می رسد  نظر 
اثر  داشته،  قرار  باالیی  سطح  در   ۱4۰۰ سال 
نقدینگی  به  بنگاه ها  نیاز  اوج گیری  بر  باالیی 
امسال  کرد  ادعا  می توان  زاویه  همین  از  دارد. 
بیشتر  تسهیالت  دریافت  برای  بنگاه ها  عطش 
از سوی  تزریق منابع  افزایش  البته  شده است. 
وزارت صمت به بنگاه های تعطیل یا واحدهای 
تکمیل  یا  بازسازی  و  توسعه  برای  نیمه تمام 
حجم  افزایش  در  که  است  موردی  کارخانه، 
نمونه  برای  است.  بوده  موثر  تولید  وام های 
شدت تزریق تسهیالت به بخش تولید از مجرای 
در  اشتغال(  و  تولید  )برنامه   ۱۸ تبصره  طرح 
مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نخست  ماهه  دو 

مقابل  در  که  طوری  به  بوده  صعودی  قبل  سال 
افراد دریافت کننده تسهیالت،  رشد ۹۸درصدی 
بیشتر  44۰درصد  آن ها  به  اعطایی  وام  مقدار 
بانک  به  افراد  معرفی  روند  اینکه  با  است.  شده 
رقمی  هم  تولید«  رونق  »تسهیالت  دریافت  برای 
قابل توجهی است اما نرخ های 35 و 33 درصدی 
حجم  و  تسهیالت  دریافت کننده  افراد  تعداد  در 
تزریق  گرفتن  شدت  خوبی  به  اعطایی  تسهیالت 
پول از مجرای »طرح تبصره۱۸« به بخش تولید را 

بازگو می کند.
کل  می دهد  نشان  »دنیای اقتصاد«  بررسی 
تسهیالت رونق تولید ۶2۸ فقره بوده که مجموعا 
بخش   حساب  به  را  تومان  میلیارد   352 و  2هزار 
با  است.  کرده   واریز  صنعتی  بنگاه های  و  تولید 
معرفی  افراد   ۱4۰۰ سال  اول  ماه  دو  در  اینکه 
 42۶ تولید  رونق  تسهیالت  دریافت  برای  شده 
مازاد  داده  توضیح  صمت  وزارت  بوده اند،  نفر 
پرداختی های این بخش ناشی از معرفی نامه های 
اردیبهشت  و  فروردین  در  که  بوده  گذشته  سال 

پرداخت 
1۲06 میلیارد ریال 

تسهیالت رونق 
تولید به صنایع 
خراسان رضوی

دور جدید تزریق پول به بنگاه های اقتصادی با 
آغاز   ۱4۰۰ سال   ابتدای  از  تولید  رونق  هدف 
اولویت اصلی پرداخت تسهیالت، برای  و  شده 
شده  تعیین  اقتصادی  بنگاه های  از  دسته  آن 
سریع،  بازسازی  و  راه اندازی  به  قادر  که  است 
اشتغال  و  تولید  افزایش  یا  تثبیت  همچنین 

هستند.
طرح  آغاز  سال  ششمین  به  ورود  با  همزمان 
به  نامه ای  در  صمت  وزارت  تولید«،  »رونق 
استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی 
تامین مالی بنگاه های اقتصادی را ابالغ نمود، 
به  پول  سریع  تزریق  برای  تالش  ترتیب  این  به 
در  تولید  بخش  تثبیت  یا  رونق  هدف  با  صنعت 

دستور کار قرار گرفته است.
بهین یاب  سامانه  صمت،  وزارت  اعالم  طبق   
تزریق  و  درخواست  رصد  نام،  ثبت   مبنای 
بود  خواهد  متقاضی  بنگاه های  به  تسهیالت 
مصرف  »کاهش  صرف  باید  نیز  مالی  منابع  و 
انرژی و آالیندگی«، »افزایش بازدهی«، »ارتقای 

کیفیت« و »تکمیل و راه  اندازی بنگاه« شود.
در این راستا معاون امور صنایع سازمان صنعت، 
ما  خبرنگار  به  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
 33 به  امسال  نخست  ماهه   ۶ در  است:  گفته 
 2۰۶ و  یکهزار  استانی  کارگروه  مصوب  مورد 
میلیارد و 55۰ میلیون ریال از محل تسهیالت 
پرداخت  اقتصادی  بنگاه های  به  تولید  رونق 
صاحبان  افزود:  ناصری  ابراهیم  است.  شده 
نام  ثبت  از  پس  می توانند  اقتصادی  بنگاه های 
را  تولید  رونق  تسهیالت  یاب  بهین  سایت  در 
دریافت کنند که مبنای پرداخت این تسهیالت 
سرمایه  یا  گردش  در  سرمایه  تامین  برای  نیز 
طرحهای  اجرای  اولیه،  مواد  تامین  ثابت، 

ایجادی یا توسعه ای است.
 ۱۰۷ تاکنون  امسال  ابتدای  از  کرد:  بیان  وی 
تولید  رونق  تسهیالت  دریافت  برای  تقاضا  مورد 
خراسان  در  مربوطه  استانی  کارگروه  تصویب  به 
تقاضاها ۱۱  این  مصوب  مبلغ  که  رسیده  رضوی 
هزار و 4۷2 میلیارد و 4۰5 میلیون ریال است. 
 33 به  تاکنون  میزان  این  از  کرد:  اضافه  وی 
تقاضای مصوب به میزان یکهزار و 2۰۶ میلیارد و 
55۰ میلیون ریال تسهیالت پرداخت شده است.

مختلف  استان های  بین  در  زمانی  دوره  این 
با  گیالن  درخواست،   ۱۰2 با  اصفهان  به  کشور 
و  درخواست   ۱۱2 با  گلستان  ۱۰۸درخواست، 
خراسان رضوی با ۱4۷درخواست مربوط است. 
ماه  دو  در  4۶5مورد  از  پرداخت ها  تعداد  کاهش 
نخست  ماه  دو  در  مورد   ۶2۸ به   ۱3۹۹ ابتدایی 
۱4۰۰ مورد جالبی است که باید بخشی از آن را 
بانکی  شبکه  از  تسهیالت  دریافت  در  گشایش  به 

مربوط دانست.
استان  چهار  هم   ۱۸ تبصره  تسهیالت  بخش  در 
اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان و کردستان 
نظر  از  کرده اند.  دریافت  را  وام  تعداد  بیشترین 
این  بخش  این  در  نیز  پرداختی  تسهیالت  حجم 
و  تهران  گلستان،  شرقی،  آذربایجان  اصفهان، 
محل  از  را  تسهیالت  بیشترین  که  هستند  کرمان 
کل  کرده اند.  دریافت  اشتغال  و  تولید  برنامه 
حدود   ۱۸ تبصره  قالب  در  پرداختی  تسهیالت 
هزار و 2۱۸ میلیارد تومان بوده ضمن اینکه ۱3۷ 
نفر این تسهیالت را در این مدت دریافت کرده اند. 
تومان  میلیارد   ۱2۱۸ واریز  احتساب  با  همچنین 
به ۱3۷ نفر، می توان حجم هر وام پرداختی در این 
بخش را به طور میانگین ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تومان اعالم کرد. این رقم در دو ماهه نخست سال 
فقره  هر  ازای  به  تومان  میلیارد   4 حدود   ۱3۹۹
می دهد  نشان  مقایسه  این  است.  بوده  تسهیالت 
متوسط تزریق پول به هر فرد بیش از ۱۰۰درصد 
این  در  درخواست ها  تعداد  است.  یافته  افزایش 
آن ها  از  ۱3۷مورد  با  که  بوده  مورد   ۱۸۱ طرح 
از  موافقت شده است. بیشترین تعداد درخواست 
لرستان  غربی،  آذربایجان  اصفهان،  استان  ناحیه 
هیچ  نیز  استان  چهار  اینکه  ضمن  بوده  یزد  و 
درخواستی برای دریافت تسهیالت تبصره ۱۸ به 

وزارت صمت ارائه نکرده اند.

 توزیع وام تولید در بهار 1400
بهار  در  تولید  وام  توزیع  جزئی  آمارهای  اینکه  با 
وام های  از  کلیاتی  اما  نشده  منتشر   ۱4۰۰
اعطایی در قالب تبصره۱۸ و تسهیالت رونق قابل 
رسمی  اسناد  در  که  شواهدی  است.  دسترس 
وزارت صمت منعکس شده نشان می دهد، عطش 
 ۱4۰۰ بهار  در  وام  دریافت  برای  تولید  بخش 
بیشتر شده است. در واقع در این دوره زمانی سهم 
تبصره ۱۸ از شارژ تولید ۱3۶۶ میلیارد تومان و 
تولید«  بنگاه های  مالی  »تامین  سیاست  سهم 
گزارش  است.  بوده  تومان  میلیارد   3۱۱۸ حدود 
وضعیت  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  جامع 
تامین تولید توسط شبکه بانکی نیز نشان می دهد 
حجم تزریق پول به صنعت با رشدی ۹۹درصدی 
و  هزار   ۸۶ به   ۱4۰۰ سال  نخست  ماهه  دو  در 
۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به رغم این رشد 
تسهیالت  کل  از  صنعت  بخش  سهم  چشمگیر، 

اقتصاد  مختلف  بخش های  به  بانک ها  اعطایی 
سهم  که  طوری  به  کرده  سقوط  پله  سه  از  بیش 
 ۹۹ اول  ماهه  دو  در  بخش  این  34درصدی   /۸
به ۷/ 3۱درصد در دوماهه نخست ۱4۰۰ عقب 
نشسته است. افزایش تزریق منابع مالی به بخش 
خدمات عامل اصلی این افت است هرچند برخی 
از تحلیل ها، گران شدن هزینه سرمایه گذاری در 
بانکی  منابع  جهت گیری  برای  عاملی  را  صنعت 
و  کلی  طور  به  می دانند.  خدمات  بخش  سمت  به 
از  صنعت  به  تزریقی  ارقام  دادن  قرار  هم  کنار  از 
طرح های  تکمیل  و   ۱۸ تبصره  بانکی،  بخش  سه 
ماه های  در  که  فهمید  می توان  صنعتی  نیمه تمام 
به  بنگاه  عطش  یا  نیاز   ۱4۰۰ سال  ابتدایی 
 ۹۷ سال  اواخر  است.   شده  بیشتر  وام  دریافت 
بود که در راستای افزایش اشتغال، شرایط جدید 
و  تولید  هدف  با  صنعتی  واحدهای  مالی  شارژ 
شد.  ابالغ  بخش  این  متولیان  سوی  از  اشتغال 
صنعتی  سیاستگذاران  آن  اساس  بر  که  طرحی 
 ۱۸ تبصره  »الف«  بند  موضوع  قالب  در  کشور 
متقاضیان  از  ثبت نام   ،۹۸ سال  بودجه  قانون 
تولید  برنامه  اجرای  جهت  در  تولیدی  بنگاه های 
را در دستور کار  و معدن  و اشتغال بخش صنعت 
قرار دادند. تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و 
معدنی و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از 
مهم ترین برنامه های تبصره ۱۸ به شمار می رفت و 
بر اساس جزئیات اعالم شده، برای ایجاد اشتغال 
میلیارد  2۰هزار  حدود  معدن  و  صنعت  بخش  در 
تومان تسهیالت در نظر گرفته شده که ۱۰ هزار 
میلیارد تومان آن از طریق منابع بانکی و ۱۰هزار 
منابع  طریق  از  نیز  مانده  باقی  تومان  میلیارد 
در  البته  شد.  خواهد  تامین  ملی  توسعه  صندوق 
یارانه  برای  هم  تومان  میلیارد  هزار  طرح  این 
شده  منظور  سیاستگذار  سوی  از  تسهیالت  سود 
یارانه  تخصیص  با  همچنین  برنامه  این  در  است. 
تسهیالت  سود  نهایی  نرخ  شده،  پیش بینی  سود 
تحقق  صورت  در  تولیدی  واحدهای  و  طرح ها 
 ۱4 به  برخوردار  مناطق  برای  مربوط،  اهداف 
۱2درصد  به  کم برخوردار  مناطق  برای  و  درصد 

کاهش می یابد.
مشوق های مالی و تسهیالت ساالنه در قالب های 
در  که  می شود  تزریق  کشور  صنایع  به  مختلفی 
باقی  از  بیش  بانکی  تسهیالت  سهم  بین  این 
دوره  به  صنعت  بخش  ورود  زمان  از  ابزارهاست. 
در  سعی  دیگری  قالب های  در  دولت  اما  رکود 
تحریک بخش تولید داشته است. در واقع وزارت 
قالب  در  کرده  تالش  گذشته  سالیان  در  صمت 
ابزارهایی نظیر تبصره۱۸ و تامین مالی طرح های 
نیمه تمام صنعتی حجم بیشتری از پول را به بخش 
از  می رسد  نظر  به  که  اهرمی  کند.  تزریق  تولید 
شدت  تبصره۱۸  طرح  طریق  از  امسال  ابتدای 

بیشتری داشته است.

واریز  درخواست کنندگان  حساب  به   ۱4۰۰
شده اند. مازندران، اصفهان، خراسان رضوی و قم 
چهار استانی هستند که بیشترین تعداد تسهیالت 
حجم  نظر  از  آنکه  حال  کرده اند  دریافت  را 
تسهیالت تزریق شده ناشی از برنامه رونق تولید، 
استان های البرز، اصفهان، خوزستان و مازندران 
بررسی های  بوده اند.   وام  دریافت  بازی  برنده 
و  هزار   2 واریز  احتساب  با  می دهد  نشان  بیشتر 
حجم  می توان  نفر،   ۶2۸ به  تومان  میلیارد   352
هر وام پرداختی در این بخش را به طور میانگین 
این  کرد.  اعالم  تومان  میلیون   ۷45 و  میلیارد   3
 3 حدود   ۱3۹۹ سال  نخست  ماه  دو  در  رقم 
فقره  هر  ازای  به  تومان  ۸۰۰میلیون  و  میلیارد 
می دهد  نشان  مقایسه  این  است.  بوده  تسهیالت 
باقی  ثابت  تقریبا  فرد  هر  به  پول  تزریق  متوسط 
درخواست های  به  پاسخگویی  نبود  است.  مانده 
وزارت  که  است  سندی  جالب  نکات  از  استان   ۹
منتشر  تولید  رونق  تسهیالت  خصوص  در  صمت 
در  درخواست ها  تعداد  بیشترین  است.  کرده 

تولید و تسهیالتتولید و تسهیالت
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 تبادل تکنولوژی 
در سایه برگزاری نمایشگاه ها

 وجود تقویم نمایشگاهی و زمان مشخص برای برگزاری نمایشگاه ها 
در میزان رشد استقبال از آن ها بسیار موثر است

رئیس اتحادیه صنف تولید 
پالستیک مطرح کرد:

انسیه سروش

به  با اشاره  تولید پالستیک مشهد  اتحادیه  رئیس 
الستیک  صنایع  تخصصی  نمایشگاه  سیزدهمین 
مهرماه   2۰ شنبه  سه  روز  از  که  پالستیک  و 
بین المللی  نمایشگاه  دائمی  محل  در   ۱۸ ساعت 
مشهد آغاز و در روز جمعه 23 مهرماه به کار خود 
نمایشگاه،  برگزاری  می کند:  بیان  داد،  پایان 
تولیدکنندگان  برای  خوبی  دستاوردهای 
پالستیک و الستیک داشته  زیرا تبادل تکنولوژی 
بین تولیدکنندگان ماشین آالت ساخت پالستیک 
تولیدکنندگانی که  این،  بر  انجام می شود. عالوه 
از استان های دیگر هم شرکت می کنند، تولیدات 
جدید خود را به نمایش می گذارند و این موضوع 
فروشندگان  و  تولیدکنندگان  گروه  دو  هر  برای 
و  ظروف  قالب ها،  با  و  است  خوب  پالستیک 

محصوالت جدید آشنا می شوند.
می کند:  تصریح  آبادی  فیض  اسالمی  قاسمعلی 
بار  سه  متاسفانه  اما  دیدم  خوب  را  نمایشگاه 
دلیل  به  اما  شد  تعیین  نمایشگاه  برگزاری  تاریخ 
سبب  امر  همین  که  نشد  برگزار  کرونایی  شرایط 
تولیدکنندگان  سوی  از  خوبی  استقبال  شد 
این  نگیرد.  صورت  ماشین آالت  سازندگان  و 
خراسان  استان  درخور  و  الزم  پتانسیل  نمایشگاه 
شد.  برگزار  نمادین  صورت  به  تقریبا  و  نداشت  را 
برگزاری  زمان  شدن  مصادف  دلیل  به  طرفی،  از 
و  بازدیدکنندگان  کرونا،  پیک  اواخر  با  نمایشگاه 
غرفه داران احتیاط بیشتری کرده و تعداد کمتری 

به نمایشگاه آمدند. 
وجود  و  شرایط  شدن  عادی  می دهد:  ادامه  وی 
از  استقبال  رشد  میزان  در  نمایشگاهی  تقویم 
که  می شود  باعث  و  است  موثر  بسیار  نمایشگا ها 
هرکس  و  باشند  داشته  اطالع  آن  زمان  از  همه 
برنامه  در  را  نمایشگاه  در  حضور  داشت،  توانایی 
برگزاری  در  زمان  تغییر  همین  دهد.  قرار  خود 
استان های  شرکت کنندگان  برای  نمایشگاه 

نبودند  مطمئن  چراکه  می کرد  ایجاد  تردید  دیگر 
نمایشگاه  به  و  داده  انجام  که  هزینه ای  وجود  با 
می آیند، نمایشگاه در زمان مقرر برگزار می شود یا 

نه و یا اصال بازدیدکننده ای خواهد داشت؟
اسالمی فیض آبادی می گوید: برگزاری نمایشگاه 
به هر صورتی چه به صورت فعلی و چه در سطحی 
به  توجه  با  خراسان  استان  در  بزرگ تر  و  کالن تر 
دارد  زیادی  دستاوردهای  آن،  صادراتی  موقعیت 
صادرات  هدف  بازارهای  تقویت  سبب  چراکه 
محصوالت  از  هم  خارجی  بازدیدکنندگان  و  شده 
ما دیدن می کنند. از طرفی تولیدکنندگان ما نیز 
با تکنولوژی روز دنیا و حتی ایران آشنا می شوند. 
اهمیت  از  نیز  نمایشگاه ها  برگزاری  در  استمرار 
توجه  آن  به  امیدواریم  که  است  برخوردار  باالیی 
شرکت کنندگان  استقبال  مورد  همچنین  و  شده 

نیز قرار بگیرد.
وی خاطر نشان می کند: اتحادیه تولید پالستیک 
تا  داشت  نمایشگاه  با  مطلوبی  بسیار  تعامل 
تولیدکنندگان  و  شده  برگزار  خوبی  به  نمایشگاه 

پالستیک از مزایای آن بهره مند شوند.

نمایشگاه

انسیه سروش

یدکی  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
تخصصی  نمایشگاه های  تداوم  گفت:  اتومبیل 
شرکت کنندگان  که  طوری  به  است  مهم  بسیار 
این  باشند،  رسته  همان  در  متخصص  افراد  آن 
صنفی  اعضای  به  آگاهی  برای  نمایشگاه ها  گونه 
لحاظ  از  می توانند  و  دارد  خوبی  بسیار  بازدهی 
قیمت، کیفیت و شناخت لوازم، کاالی بهتری را 

به دست مردم برسانند.
یکمین  و  بیست  به  اشاره  با  فرد  اردکانی  علیرضا 
صنایع  و  خودرو  قطعات  بین المللی  نمایشگاه 
محل  در  مهرماه   2۰ شنبه  سه  روز  از  که  وابسته 
روز  در  و  آغاز  مشهد  بین المللی  نمایشگاه  دائمی 
عنوان  داد،  پایان  خود  کار  به  مهرماه   23 جمعه 
بازارها  کووید-۱۹  بیماری  شیوع  زمان  از  کرد: 
نشد  برگزار  نمایشگاهی  دیگر  و  شده  رکود  دچار 
واین نمایشگاه، اولین نمایشگاه مهمی بود که بعد 
از این دوران برگزار شد، البته نمایشگاه دیگری در 
سال ۹۹ برگزار شد که تعداد غرفه ها اندک و قابل 
فعلی  شرایط  نسبت  به  نمایشگاه  این  نبود.  مطرح 
نمایشگاه هایی  به  نسبت  اما  بود  خوبی  نمایشگاه 
جایگاه  از  می شد،  برگزار  قبل  سال های  در  که 

پایین تری برخوردار بود.
به  غرفه   ۶۰ حدودا  نمایشگاه  این  در  افزود:  وی 
و  کارگاهی  ماشین آالت  اتومبیل،  یدکی  لوازم 

صنایع وابسته اختصاص داشت.
نمایشگاه  این  بودن  تخصصی  فرد  اردکانی 
کرد:  اظهار  و  ارزیابی  آن  مثبت  ویژگی  را 
بودند  افرادی  نمایشگاه،  این  بازدیدکنندگان 
سایر  مانند  و  داشتند  فعالیت  حوزه  همین  در  که 

از  نداشت.  عمومی  بازدیدکننده  نمایشگاه ها 
معتبر  برندهای  کننده،  شرکت  برندهای  طرفی 
غیر  متفرقه،  برندهای  از  خبری  و  بودند  بازار 
نبود.  قاچاق  کاالی  و  اصولی  غیر  استاندارد، 
نمایشگاه ها  گونه  این  تداوم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شرکت کنندگان  که  طوری  به  است  مهم  بسیار 
برای  و  باشند  رسته  همان  در  متخصص  افراد  آن 
خوبی  بسیار  بازدهی  صنفی  اعضای  به  آگاهی 
دارد و می توانند از لحاظ قیمت، کیفیت و شناخت 
برسانند.  مردم  دست  به  را  بهتری  کاالی  لوازم، 
نمایشگاه  که  بود  سالی  اولین  امسال  خوشبختانه 
بعد  با  غرفه  یک  در  هم  اتحادیه  و  بود  تخصصی تر 
نظارتی در نمایشگاه حضور داشت. رئیس اتحادیه 
تصریح  اتومبیل  یدکی  لوازم  فروشندگان  صنف 
وضعیت  بهبود  راستای  در  اتحادیه  پیشنهاد  کرد: 
بین المللی  نمایشگاه  که  است  این  نمایشگاه ها 
قرار  شرکتی  اختیار  در  را  غرفه ای  اینکه  از  پیش 
و  برند  کیفیت  استعالم  اتحادیه  از  ابتدا  دهد، 
برند  امسال  البته  بگیرد.   را  آن  بودن  استاندارد 
سال های  در  اما  نداشتیم  نمایشگاه  در  نامرغوبی 

گذشته چندین مورد کاالی غیر استاندارد و قاچاق 
مشکالت  که  بودند  کرده  شرکت  نمایشگاه  در  هم 
مورد  در  تنها  نه  است  بهتر  داشتند.  را  خود  خاص 
صنوف  تمام  در  بلکه  خودرو  یدکی  لوازم  صنف 
هم  را  اتحادیه  تخصصی  نظر  نمایشگاه  تخصصی، 
در این زمینه جویا شود. وی در رابطه با حضور سایر 
شهرستان ها در این نمایشگاه ابراز کرد: با توجه به 
و استان  برندها مشهد  از  تولیدکننده برخی  اینکه 
هم  دیگر  استان های  از  است،  رضوی  خراسان 
امیدواریم  داشتند.  حضور  کننده  شرکت  تعدادی 
و  به قطب بزرگ صنعتی  به زودی خراسان تبدیل 
کشور  برای  پیش  از  بیش  بتوانیم  و  شود  ماشینی 

تولیدات داشته باشیم.
رئیس اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل با اشاره به 
مسائل و مشکالت گریبانگیر اتحادیه مهمترین این 
مشکالت را تداخل صنفی با اعضاء اتحادیه های فنی 
واحدهای  افزود:  ادامه  در  و  کرد  اعالم  خدماتی  و 
فعالیت  خودرو  تعمیرات  درخصوص  که  صنفی 
می نمایند، بعضًا لوازم یدکی بی کیفیت و یا تعمیر 
فروش  به  خود  صنفی  واحد  در  را  دوم  دست  شده 
می رسانند که معموال فاقد استاندارد و کیفیت الزم 
اتحادیه  و  مردم  برای  را  عدیده ای  مشکالت  و  بوده 

لوازم یدکی اتومبیل ایجاد نموده است.
اتاق  رئیس  از  تشکر  ضمن  پایان  در  فرد  اردکانی 
اصناف مشهد برای حضور در نمایشگاه و بازدید از 
غرفه لوازم یدکی اتومبیل بیان کرد: حضور ایشان 
هم  گذشته  سال های  در  و  بود  قلب  قوت  ما  برای 

ایشان از نمایشگاه ها بازدید داشتند.

تداوم برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی در بهبود عملکرد 

صنوف موثر است

 رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم یدکی اتومبیل:

نمایشگاه
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 را به روشندالن عزیز کشورمان 

تبریک عرض می نماییم. 
عدم مطابقت برگزاری نمایشگاه های مبلمان با 

دستورالعمل های وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت
مبل سازان  و  درودگران  صنف  اتحادیه  رییس 
مبلمان  نمایشگاه های  برگزاری  گفت:  مشهد 
صمت  وزارت  دستورالعمل های  با  همخوانی  
غرفه داران  ندارد،  تجارت  توسعه  سازمان  و 
و  نیستند  کننده  تولید  عمدتا  نمایشگاه ها  این 
به  بدل  را  ها  نمایشگاه  که  هستند  واسطه گرانی 

بازار فروش خود کرده اند.
حسن ماجدی در خصوص برگزاری نمایشگاه های 
با  مخالفتی  هیچگونه  ما  کرد:  اظهار  مبلمان 
مبلمان  حوزه  در  مختلف  نمایشگاه های  برگزاری 
نداریم.  قانون  با  مطابق  و  صحیح  شیوه  به 
دستورالعمل هایی  خصوص  این  در  قانون گذار 
مشخص کرده که اگر مطابق با آن باشد ، برگزاری 

نمایشگاه هیچ منعی ندارد.
باید  نمایشگاه ها  برگزاری  از  هدف  افزود:  وی 
ارتقاء سطح تکنولوژی، مدل، برند و کسب و کار 
اما  باشد،  مبل سازان  و  درودگران  صنف  اعضای 
متاسفانه در اکثر نمایشگاه های برگزار شده فعلی 
و  بودیم  مقررات  و  ضوابط  گذاشتن  پا  زیر  شاهد 
دستورالعمل های  با  همخوانی   آنها  از  هیچکدام 
نداشته  تجارت  توسعه  سازمان  و  صمت  وزارت 

است.
اصناف  اتاق  اقتصادی  کمیسیون  مسئول 
برگزارکنندگان  که  زمانی  اینکه  بیان  با  مشهد 
را  قانون  و  ضوابط  مبلمان  و  مبل  نمایشگاه های 
رعایت نکنند، برگزاری این رویداد نه تنها سودی 
این صنف هم هست،  به زیان فعاالن  بلکه  ندارد، 
تالش  اخیر  سال های  طول  در  کرد:  خاطرنشان 
بسیاری در راستای برگزاری نمایشگاه ها مطابق 
اما متاسفانه زورمان  و قوانین داشتیم،  با ضوابط 
تا  نداشت  وجود  حامی ای  مسیر  این  در  و  نرسید 

تالش هایمان به نتیجه مطلوب برسد.
ماجدی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت برای 
تمامی  به  دستورالعملی  نمایشگاه ها  برگزاری 
صمت  وزارت  تایید  به  که  کرده  ارسال  استان ها 
هم رسیده است. در این دستورالعمل به برگزاری 
منطقه ای،  استانی،  داخلی،  نمایشگاه  نوع   5
صادراتی و تخصصی و شیوه های اجرای آن اشاره 
شده و در هیچکدام از آنها به فروش مکاره اشاره 
نمایشگاه  یک  وقتی  مثال  به طور  است،  نشده 
این  غرفه های  می شود  برگزار  مبلمان  تخصصی 
باشند،  داشته  مستقیم  فروش  نباید  نمایشگاه 
و  نمی شود  رعایت  موضوع  این  متاسفانه  اما 
غرفه داران هم ممیزی نمی شوند و مجوز آنها مورد 

بررسی قرار نمی گیرد.
به  نمایشگاه  برگزاری  معموالً  کرد:  اضافه  وی 

سراسر  از  فرد  آن  و  می شود  واگذار  پیمانکار  یک 
کسب  محل  که  را  خود  ثابت  غرفه داران  ایران 
این  و  می کند  حضور  به  دعوت  ندارند  تولید  و 
هستند  الزم  و  کافی  تخصص  فاقد  بعضًا  که  افراد 
با  و  بی کیفیت  اما  زیبا،  ظاهر  به  کار  تعدادی  با 
نمایشگاه  برگزاری  محل  در  پایین  بسیار  سطح 
حاضر می شوند، این افراد گاه فاقد برندی معتبر 
تهران،  مشهد،  نمایشگاه های  در  و  شناخته اند  و 
شهرها  دیگر  و  شیراز  تبریز،  کرمان،  اصفهان، 
هیچگاه  موضوع  این  متاسفانه  و  می یابند  حضور 
مورد پیگیری قرار نگرفته و همواره به ضرر صنف 

درودگران و مبل سازان تمام شده است.
مبل سازان  و  درودگران  صنف  اتحادیه  رییس 
مشهد ادامه داد: از جمله دالیلی که در اعتراضات 
ما بیان شده می توان به گران فروشی، عدم عرضه 
جنس مرغوب و باکیفیت، عدم عمل به وعده ها و 
پایبندی  بدون  و  بی برنامه  پیش فروش  تعهدات، 
محصول،  دیرهنگام  ارسال  شده،  داده  تعهد  به 
ارسال محصولی بر خالف تعهد داده شده و عدم 

دسترسی فرد متقاضی به فروشنده  اشاره کرد.
با ذکر این نکته که در سطح شهر مشهد  ماجدی 
و  داریم  فروشی  مبل  صنفی  واحد  هزار  از  بیش 
هیچگونه کمبودی به لحاظ میزان و کیفیت مبل 
تولیدی در این شهر نداریم، تاکید کرد: متاسفانه 
می شود  برگزار  که  نمایشگاه هایی  همین  در 
می بینیم افرادی را که از شهرهای دیگر به مشهد 
می آیند و محصول تولیدی خود را بهترین کیفیت 
و پایین ترین قیمت معرفی می کنند، اما وقتی که 
می کنیم  بررسی  کارشناسی  نگاه  با  را  کاال  این 

متوجه می شویم آنگونه که معرفی شده، نیست.
نمایشگاه های  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 

آسیب های  کرونا  بحران  ایام  در  فروش  و  عرضه 
زیادی به همراه دارد، ضمن اینکه از 5 سال قبل 
به  رکود  شرایط  در  نبود  کار  در  کرونایی  هنوز  که 
نمایشگاه  برگزاری  کرد:  تصریح  می بریم،  سر 
حتی  است،  اشتباه  کاماًل  شرایطی  چنین  در 
که  هم  سال  در  نمایشگاه  یک  از  بیش  برگزاری 
توسعه  سازمان  توصیه های  و  دستورات  خالف 
بازرگانی وزارت صمت که  امور  و معاونت  تجارت 
دیگر  اشکال  یک  بوده  اصناف  و  صنوف  متولی 

برگزارکنندگان این نمایشگاه ها است.
مشهد  اصناف  اتاق  اقتصادی  کمیسیون  مسئول 
برگزار  نمایشگاهی  می خواهد  که  کسی  افزود: 
کند اول باید با صنف مربوطه و متولی آن هماهنگ 
باشد، چیزی که در ضوابط و دستورالعمل ها هم 
به آن اشاره شده و اتحادیه مربوطه در بیش از5۰ 
متاسفانه  اما  دارد،  نقش  نمایشگاه  آن  درصد 
هیچگاه این همکاری وجود ندارد و تنها یک هفته 
اینکه  با عنوان  تلفنی  برگزاری یک تماس  از  قبل 
ما می خواهیم نمایشگاه برگزار کنیم و شما مطلع 
باشید انجام می شود،  با وجود آنکه نظر خودمان 
را اعالم می کنیم نه مکاتبه ای دارند، نه مشورتی 
دارند و نه اجازه ای می گیرند و در زمان برگزاری 
کامیون های  با  غرفه داران  حضور  شاهد  هم 
موضوع  این  بخواهیم  هم  اگر  و  هستیم  پربارشان 
را پیگیری کنیم یک جو علیه اتحادیه درودگران و 

مبل سازان ایجاد می کنند.
در  افراد  اینگونه  اینکه  بر  تاکید  با  ماجدی 
پیشرفت  مانع  و  تنگ  نظر  را  ما  مواقعی  چنین 
آن  واقعیت  گفت:  می خوانند،  تولیدکنندگان 
است که اگر بخواهند طبق قانون جلو بیایند ما نه 

تنها مشکلی نداریم، بلکه استقبال هم می  کنیم.

نمایشگاه
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