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 ثبت محور شدن مجوزهای صنفی 
 راهی به سوی حل مشکالت 

واحدهای صنفی بدون پروانه

شروط صنایع لبنی برای متعادل سازی بازار اعالم شد

 کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف لبنیات
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رحلت حضرت رسول 
اکرم)ص( و شهادت 

امام حسن مجتبی )ع(
رحلت پیامبر مهربانی و رحمت 

و شهادت کریم اهل بیت، امام 
حسن مجتبی )ع( تسلیت باد

شهادت حضرت 
امام رضا )ع(

دلم شکسته، دلم را نمی خری 
آقا؟

مرا به صحن بهشتت نمی بری 
آقا؟

گرچه غرق گناهم ولی خبر 
دارم؛

تو آبروی کسی را نمیبری آقا … 
شهادت امام رضا»علیه السالم« 

تسلیت باد

روز گردشگری
زمانی که در سفر هستید زمان 

پیرتر شدن می ایستد. روز جهانی 
جهانگردی بر شما مبارک باد.

آتشنشانی و  روز 
ایمنی

آتش نشانان، فرشتگان نجاتند 
روز آتشنشانی و ایمنی گرامی 

باد.

روزجهانی سالمندان
روز سالمندان، روز قدردانی 

و سپاسگزاری از عاطفه و 
احساس سالمندان است. 

روز جهانی سالمند را گرامی 
بداریم.

شهادت امام حسن 
عسگری )ع(

شهادت امام حسن عسکری )ع( 
تسلیت باد

آغاز امامت حضرت 
ولی عصر)عج(

سالروز آغاز امامت و والیت گل 
سرسبد عالم هستی، تبریک و 

تهنیت باد 

والدت حضرت 
رسول اکرم و امام 

جعفرصادق)ع(
میالد پیامبر اکرم صلی اهلل 

علیه وآله و امام صادق علیه 
السالم را تبریک و تهنیت 

عرض می نمائیم

روزجهانی استاندارد
روزجهانی استاندارد گرامی باد

روزجهانی نابینایان 
)عصای سفید(

روز عصای سفید را به همه 
روشندالن سبز چشم و نابینایان 
ایران زمین مبارک باد می گوییم

روز تربیت بدنی و 
ورزش

روز ورزش و تربیت بدنی بر 
ورزشکاران و ورزش دوستان 

میهن اسالمی تبریک و تهنیت باد.

روز صادرات
روز ملی صادرات بر ، سربازان 

خط مقدم جبهه اقتصادی کشور 
فرخنده باد.
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ایمان، نوری است الهی که 
قلب را مورد تجلیات حق 

تعالی قرار می دهد.

مشکالت اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی عالوه 
بر اینکه به اعتبار هر کشوری لطمه وارد می کند، به 

دلیل آنکه مردم و طبقات ضعیف تحت فشار قرار 
می گیرند، زمینه ساز طمع دشمن نیز می شود.
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کسب و کار مجازی؛ مهم ترین ابزار 
تنظیم گری

نقش دولت در رشد و توسعه بنگاههای 
اقتصادی کوچک و متوسط
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دانش  مؤسسات  و  شرکتها  از  حمایت  درقانون 
که  اختراعات  و  ها  نوآوری  سازی  تجاری  و  بنیان 
اساسی  قانون   123 اصل  اجرای  راستای  در 
از  رسید،  تصویب  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
عنوان  به  دانش بنیان  مؤسسات  و  ها  شرکت 
شرکت یا مؤسسه ای خصوصی یا تعاونی یاد شده 
که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد 
اقتصادی  و  علمی  اهداف  تحقق  دانش محور، 
)شامل  توسعه  و  تحقیق  نتایج  تجاری سازی  و 
فناوری  تولید کاال و خدمات( در حوزه  و  طراحی 
های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید 

نرم افزارهای مربوط ایجاد می شود.
در  که  میرسد  نظر  به  ضروری  نکته  این  به  توجه 
اکثرکشورهای مختلف، اقتصاد دانش بنیان باعث 
در  که  آنجایی  از  شود،  می  افزوده  ارزش  ایجاد 
سرزمین ما سرمایه های اقتصادی محدود به منابع 
کشورمان  اصلی  های  سرمایه  از  انسانی  نیروی  و  نبوده  زیرزمینی 
محسوب می شود، قواعد اصلی اقتصاد دانش بنیان بر نیروی انسانی 
نیروهای  داشتن  با  ما  کشور  و  است  شده  نهاده  خالق  و  متخصص 
جوان با پتانسیل های باال در زمینه های فناوری در راستای رسیدن 

به این مدل از اقتصاد، گام های مثبتی برداشته است.
بنیان در عصر  اقتصاد دانش  پراهمیت  به جایگاه  با توجه  همچنین 
سراسر  در  اطالعات  فناوری  چشمگیر  پیشرفت  با  کنونی،  پرشتاب 
و  بنیان کوچک  دنیا، ما شاهد شکل گیری کسب و کارهای دانش 
را  کشور  بازاراقتصادی  از  بسزایی  سهم  که  بود  خواهیم  متوسطی 
اندیشیدن تدابیر الزم زمینه  با  به خود اختصاص داده و امید است 
و کارها  این کسب  تا  نیز فراهم شده  بنیان  تولید محصوالت دانش 
را  الزم  های  توانایی  خارجی  و  داخلی  رقابتهای  دایره  در  بتوانند 

کسب نموده و به موفقیت دست یابند.
در این برهه از زمان صاحبان فکر و طراحان کسب و کار که از آنها 
و  برتر  های  فناوری  با  شود،  می  یاد  بنیان  دانش  های  شرکت  به 
ایجاد اشتغال پایدارسهم قابل توجهی در توسعه صنایع برای دانش 
توان  می  اساس  برهمین  نمایند،  می  فراهم  دانشگاهها  آموختگان 
اصلی  علت  بنیان  دانش  اقتصادی  بنگاههای  و  کارآفرینان  گفت 

رشد اقتصادی هستند.
که  می کند  ادعا  هاروارد،  بازرگانی  دانشکده  استاد  پورتر،  مایکل 
از مزیت  پویاتر است و مزیت مقایسه ای، کمتر  امروز بسیار  اقتصاد 
رقابتی است و به »استفاده بیشتر از ورودی ها، که به نوآوری مداوم 

نیاز دارد« متکی است. 

و  محور  دانش  توسعه  دادن  قرار  الگو  با  کشورها  از  بسیاری 
سرمایه گذاری در موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پایه و اساس 
تخصصی  کار  نیروی  بتوانند  تا  دهند  می  افزایش  را  خود  دانش 
ماهری را که به عنوان سواد رایانه ای شناخته می شود و در پردازش 
نوآوری  و  شده  شبیه سازی  مدل های  و  الگوریتم ها  توسعه  داده ها، 
در فرایندها و سیستم ها، به خوبی آموزش دیده اند را جذب نموده 
و شرکت خود را در رقابت های جهانی جای دهند، که از آن جمله 
می توان به نمونه هایی در سراسر جهان از جمله مهندسی هوافضا و 
خودرو در مونیخ، آلمان؛ بیوتکنولوژی در حیدرآباد، هند؛ الکترونیک 
پتروشیمی و  و رسانه های دیجیتال در سئول، کره جنوبی؛ صنعت 
از اقتصاد دانان،  انرژی در برزیل و ... اشاره نمود. به نظر بسیاری 
است،  بنیان  دانش  اقتصاد  بر  تکیه  توسعه،  به  رسیدن  بر  میان  راه 
بنابراین در جامعه ی کنونی ایران، رسیدن به این مهم بیش از پیش 
و  ابداع  برای  الزم  زیرساختهای  ایجاد  از  پس  که  شود  می  احساس 
تربیت  اقتصاد  این  به  یافتن  دست  موارد  مهمترین  از  یکی  نوآوری، 
سرمایه انسانی نیرومند و کارآمد است که با شناخت تواناییهای آنها 
جدید  محصوالت  تولید  به  منجر  ها  ایده  استعدادها  این  پرورش  و 

شده که راه رسیدن به اقتصاد دانش بنیان را هموارتر می نماید.

دستیابی به اقتصاد دانش بنیان 
و ایجاد اشتغال پایدار

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد
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سازو کارهای اقتصاد خالق در 
از  استفاده  براساس  کشورما 
شده  نهاده  سنتی  های  شیوه 
بررسیهای  و  مطالعات  با  است، 
مشکالت  مهمترین  شده  انجام 
صنایع  توسعه  عدم  اصلی 
عدم  حوزه،  این  در  خالق 
توسعه زیرساختها، نبود قوانین 
روشهای  بر  تاکید  و  حمایتی 

سنتی عنوان شده است.
چه  مشکالت  این  رفع  برای  اما 
نظر  در  باید  را  سازوکارهایی 
گرفت؟ مهمترین پاسخی را که 
این  داد  سوال  این  به  توان  می 
از  باید  کارها  و  کسب  که  است 
سمت و سوی سنتی به روشهای 
دانش بنیان سوق داده شود تا با خروج اقتصاد، از 
کارآفرینی،  نوین  های  مدل  به  سنتی  های  شیوه 

اقتصاد دانش بنیان دررأس مشاغل مختلف قرار 
گرفته و در ادامه اقتصاد خالق جایگاه خود رادر 
حیطه  دراین  و  بازیافته  توانا  و  افرادباهوش  میان 
شکوفایی و پیشرفت را برای کشور به ارمغان آورد.
بی شک برای رسیدن به این مهم برایجاد تغییرات 
تاکید  مربوطه  قوانین  و  زیرساختها  در  اساسی 
شده است، ضمن اینکه نباید از تدوین برنامه های 

ملی برای این رویداد غافل شد.
چند  بنیان  دانش  اقتصاد  ما  کشور  در  اگرچه 
شده  وارد  مختلفی  های  حوزه  در  است  سالی 
شود  می  یادآور  که  نموده  کسب  موفقیتهایی  و 
نمانده  بهره  بی  مهم  این  از  نیز  صنفی  مشاغل 
شود،  می  مطرح  دیگر  سوالی  اینجا  در  اما  است، 
نیازهای  موجود،  حاضرزیرساختهای  درحال  آیا 
این اقتصاد را فراهم نموده است؟ برخی معتقدند 
خالق  اقتصاد  به  یافتن  دست  برای  کشورما 
که  است  جدید  اندازی  چشم  طراحی  نیازمند 
دانش  اقتصاد  ظرفیتهای  دادن  قرار  کنارهم  با 
بنیان و چالشهای توسعه صنایع خالق ازظرفیت 
برای  موجود  قوانین  و  سازوکارها  زیرساختها، 

نوسازی اقتصاد خالق بهره ببرد.
ازمهمترین  یکی  فناوری  و  علم  پارک های  امروزه 
زیرساخت های نظام ملی نوآوری برای تحقق ایده 
ها به سمت و سوی محصوالت و تجاری سازی آنها 
در حوزه های مختلف مشاغل برای تحقق اقتصاد 

دانش بنیان هستند.
پتانسـیل  از  شـرکت هـای خـالق ضمـن اسـتفاده 
بـرای  بالندگـی،  بـرای  تـالش  و  موجـود  هـای 
حمایـت  از  بتواننـد  بایـد  خـود  هـای  ایـده  تحقـق 
هـای معینـی بـه منظـور رشـد و نمـو آنهـا در حـوزه 
خـود  کار  بتواننـد  تـا  برخوردارشـوند  شـان  کاری 
اثباتـی  حمایتهـا  ایـن  وجـود  دهنـد،  گسـترش  را 
نـگاه  از  شـرکتها  قبیـل  ایـن  بـاالی  براهمیـت 
مسـئولین بـرای ارتقـاء سـطح کاری آنهاسـت تـا بـا 
اسـتفاده ازایـن حمایـت هـا بتواننـد انـواع خدمـات 
بـا محوریـت ارتقـای محصـول بـرای جذب سـرمایه 
مشـتریان  و  گـذاران  سـرمایه  خـالق  شـرکت  در 
جدیـدی در بـازار هـدف را جذب نموده و به رشـد و 

دهنـد. شـتاب  خـود  کار  گسـترش 

نگاهی ویژه برجایگاه 
اقتصاد دانش بنیان 

یادداشت سردبیر

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر
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گزارش

که  می دهد  نشان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  آمار  جدیدترین 
تا پایان تیر امسال بیش از دو میلیون و ۴3۹ هزار واحد صنفی در 
کشور فعال بوده اند که تنها حدود 1۹ درصد آن ها تولیدی هستند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از بازار، بر 
تیر  پایان  تا  و تجارت  آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن  اساس 
از دو میلیون و ۴3۹ هزار واحد صنفی در  امسال در مجموع بیش 
کشور فعال است که تقریبا نصف آن ها، یعنی بیش از یک میلیون و 

1۹1 هزار واحد، در بخش توزیعی کار می کنند.
از نیمه باقی مانده، حدود ۴۶۰ هزار واحد، یعنی 1۸.۸ درصد، در 
بخش تولید، 3۹۰ هزار، یعنی 1۶ درصد در بخش خدمات فنی و 

3۹۶ هزار، یعنی 1۶.3 در بخش خدمات فعال هستند.
که  است  صنفی  واحد  بیشترین  میزبان  تهران  استان ها،  میان  در 
و  کهگیلویه  و  است  داده  جای  خود  در  را  واحد   ۷۶1 و  هزار   31۰

بویر احمد با 2۴ هزار و ۶۰۷ واحد صنفی، کمترین واحد را به خود 
اختصاص داده است.

همچنین تهران با داشتن بیش از ۶۶ هزار و کهگیلویه و بویر احمد 
صنف  کمترین  و  بیشترین  تولیدی،  صنفی  واحد   32۹۰ داشتن  با 

تولیدی را به خود اختصاص داده است.
طبق گفته های عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، شیوه کسب و کار 
در ایران و کشورهای توسعه یافته متفاوت و در نتیجه وضعیت سرانه 
واحدهای صنفی نیز متفاوت است؛ به طوری که در ایران به ازای هر 
واحد صنفی 2۷ تا 2۸ نفر مراجعه می کنند، اما این رقم در کشورهای 
توسعه یافته 1۷۰ تا 1۸۰ و متوسط در دنیا 1۰۰ نفر است. اما تعداد 
زیاد اصناف منجر به کاهش درآمد آن ها می شود و به نفع خودشان هم 
نیست و علت آن مشکالتی است که در حوزه سرمایه گذاری و ایجاد 

اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد.

۱۹ درصد از واحدهای صنفی 
تولیدی هستند
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با پیگیری   های ستاد تسهیل »
و رفع موانع تولید، شورای 
پول و اعتبار برای حمایت 

از واحدهای تولیدی کشور، 
تمهیداتی برای ارائه از طریق 
بانک ها و موسسات اعتباری 

«مصوب کرده است...

۷ درصد   /۵ حداکثر  دریافت  با  موظفند  بانک ها 
مانده بدهی معوق تولیدکنندگان و با تنفس ۶ماهه 
را  واحدها  این  بدهی  پنج ساله،  اقساط  حداکثر  و 
پیگیری   های  با  »ایسنا«،  گزارش  به  کنند.  امهال 
و  پول  شورای  تولید،  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
کشور،  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  برای  اعتبار 
تمهیداتی برای ارائه از طریق بانک ها و موسسات 
روزهای  ظرف  که  است  کرده  مصوب  اعتباری 
به  بانک مرکزی  طریق  از  آن  اجرایی  فرآیند  آینده 
بانک های عامل و موسسات اعتباری ابالغ خواهد 
ارائه  شهریور 1۴۰2  پایان  تا  ابالغ  از  پس  که  شد 
مالی  تسهیالت  تقسیط  و  امهال  شد.  خواهد 
دریافتی واحدهای تولیدی در سنوات گذشته که 

بنا به هر دلیلی امکان بازپرداخت آن فراهم نشده 
تولیدی  واحدهای  برای  متعددی  مشکالت  و 
به   واسطه آن ایجاد شده، با اجرای این مصوبه رفع 
بخشی  یا  تمام  که  تولیدکنندگانی  شد.  خواهد 
برای  است  شده  معوق  آنها  بانکی  بدهی   های  از 
استفاده از این تسهیالت می   توانند درخواست خود 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه   های  و  بانک ها  به  را 
تولید استان   ها بدهند. بانک ها موظفند با دریافت 
حداکثر ۵/ ۷ درصد مانده بدهی و با تنفس ۶ماهه 
را  واحدها  این  بدهی  پنج ساله  اقساط  حداکثر  و 
تا  تسهیالت  این  از  استفاده  مهلت  کنند.  امهال 

پایان شهریور 1۴۰2 است.

گزارش

 خبر خوب برای 
تولیدکنندگان بدهکار
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مصوبه هیات وزیران در مورد مشوق های حمایت از تولید و حفظ 
و ایجاد اشتغال ابالغ شد. تصویب نامه جلسه مورخ 2۷ شهریور 
1۴۰1 هیأت وزیران در خصوص »مشوق های حمایت از تولید 
نامه شماره 12۵۵22 مورخ 1۷  ایجاد اشتغال« طی  و  و حفظ 
این  در  شد.  ابالغ  جمهور  رئیس  اول  معاون  توسط   1۴۰1 مهر 
مصوبه، در راستای جبران اثرات افزایش هزینه های تولید، ارائه 
مشوق ها و حمایت های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی به بازار 
مورد  مالیاتی  مؤدیان  بیشتر  هرچه  رضایت  جلب  و  تکریم  و  کار 
تولید  از  حمایت  منظور  به  راستا  این  در  است.  گرفته  قرار  توجه 
و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسطی که عالوه بر حفظ 
کنند،  جدید  اشتغال  بکارگیری  به  اقدام  فعلی،  اشتغال  سطح 
سیاست ها و مشوق هایی ارائه می شود. به گزارش روابط عمومی 
اتاق اصناف مشهد به نقل از مهر، متن مصوبه دولت برای ارائه 

مشوق های حمایت از تولید و اشتغال به این شرح است: 
معاونت  پیشنهاد  به   2۷/۶/1۴۰1 جلسه  در  وزیران  هیئت 
اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم 
از  حمایت  مشوق های  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 

تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد.

مشوق های حمایت از تولید 
و حفظ و ایجاد اشتغال

بنگاه های  برای  اشتغال  و  تولید  از  حمایت  منظور  به   -1 ماده 
کوچک و متوسط موضوع بند )2( تصویب نامه شماره 1۸۵۴۹ 
سطح  حفظ  بر  عالوه  که   1۹/2/13۹۵ مورخ  ه   ۵3۰۹۷
اطالعات  و  می نمایند  جدید  اشتغال  به  اقدام  فعلی  اشتغال 
مربوط به حفظ اشتغال و افزایش س طح آن با تأیید کارگروه های 
سازمان  بیمه ای  اطالعات  و  استانی  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
مطابق  موجود  های  امانه  س  طریق  از  اجتماعی  تأمین 
دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی 
در  زیر  مشوق های  می دهند،  قرار  نامه  تصویب  این  موضوع 

حوزه های مرتبط ارائه می گردد:

 جزئیات مصوبه مشوق های 
حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

گزارش
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4- حوزه آموزش فنی و حرفه ای
سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
رعایت  با  است  مجاز  کشور 
مربوط  مقررات  و  قوانین 
)به  خود  آموزشی  فضاهای 
موجود،  نیروی  نفر  ده  هر  ازای 
1۰ متر مربع و به ازای هر یک 
مترمربع(  در  جدید.  نیروی  نفر 
و  تحقیق  به  کمک  جهت  در  را 
کارفرمایان  اختیار  در  توسعه 
حقیقی و حقوقی به شرط حفظ 

نیروی کار موجود، قرار دهد.
تبصره – در صورت کاهش رقم 
اشتغال متقاضی در پایان سال 
اشتغال  رقم  به  نسبت   1۴۰1
کلیه   ،1۴۰۰ سال  پایان  در 
ماده  این  موضوع  مشوق های 

کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
تسهیل  راستای  در   -2 ماده 
واحدهای  اولیه  مواد  تأمین 
و  صادرات  افزایش  تولیدی، 
پشتیبانی  هزینه های  کاهش 
ورود  امکان  )لجستیکی(، 
شرکت های  برای  موقت 
وزارت  سوی  از  شده  تعیین 
یا  تجارت  و  معدن  صنعت، 
حسب  کشاورزی  جهاد  وزارت 
بندی  رتبه  اساس  )بر  مورد 
تعریف  با  اعتبارسنجی(  و 
و  تسهیل  پسینی،  مقررات 
شرکت های  می گردد.  تسریع 
صورت  به  موظفند  مذکور 
تسویه  به  نسبت  دوره ای 
تعهدات خود متناسب با رتبه و 

اعتبار اقدام نمایند.
تولیدی  واحدهای   -3 ماده 
هزینه حقوق ورودی مربوط به 
اجزا  واسطه ای،  و  اولیه  مواد 
ماشین  و  تجهیزات  قطعات،  و 
ضمانت  ارائه  با  را  خود  آالت 
پرداخت  سال  طول  در  و 

می نمایند.
مرکزی  بانک   -۴ ماده 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقدام  تولید  از  حمایت  جهت 
تضمین  تغییر  منظور  به  الزم 
نقدی سی و پنج درصد )٪3۵( 
واردات  برای  بانکی  ضمانت 
قطعات  و  اجزا  اولیه،  مواد 
عمل  به  را  آالت  ماشین  و 

می آورد.

۳- حوزه مالیاتی
مربوط  مالیاتی  جرایم  الف- 
 1۴۰۰ سال  عملکرد  به 
حقوقی  و  حقیقی  کارفرمایان 
برداری  بهره  پروانه  دارای 
در  ذیربط  وزارتخانه های  از 
مشروط  تولیدی  فعالیت های 
سال  در  تولید  افزایش  به 
1۴۰۰ نسبت به سال 13۹۶ 
 )1۰۰( حداکثر  داشتن  و 
سال  پایان  تا  کار  نیروی  نفر 
1۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی 
با  توافقی  برنامه  اساس  بر 
کشور،  مالیاتی  امور  سازمان 
و   )1۶۷( مواد  چارچوب  در 
مالیات های  قانون   )1۹1(
و   –  13۶۶ مصوب   – مستقیم 
بخشوده  آن  بعدی  اصالحات 
می شود. دستورالعمل اجرایی 
وزارت  پیشنهاد  با  بند  این 
با  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مالیاتی  امور  سازمان  تأیید 

کشور ابالغ خواهد شد.
و  حقیقی  کارفرمایان  ب- 
بهره  پروانه  دارای  حقوقی 
وزارتخانه های  از  برداری 
ذیربط در فعالیت های تولیدی 
کار  نیروی  حفظ  شرط  به 
 1۴۰۰ سال  پایان  در  موجود 
سال  پایان  تا  آن  تداوم  و 
درخواست  می توانند   1۴۰1
مالیاتی  قطعی  بدهی  تقسیط 
 1۴۰۰ سال  به  مربوط  خود 
مالیاتی  امور  سازمان  به  را 
سازمان  و  نمایند  ارائه  کشور 
از  استعالم  ضمن  مذکور 
در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
فوق،  شرط  احراز  خصوص 
قانون   )1۶۷( ماده  رعایت  با 
مصوب   – مستقیم  مالیات های 
13۶۶- و اصالحات بعدی آن 
نسبت به تقسیط بدهی قطعی 
 )3۶( تا  حداکثر  مالیاتی 
صورت  توافق  اساس  بر  قسط 
در  و  می نماید  اقدام  گرفته 
موقع  به  پرداخت  عدم  صورت 
هریک از اقساط یاد شده طبق 
سوی  از  گرفته  صورت  توافق 
کارفرما، مابقی اقساط به دین 
پرداخت  یکجا  و  تبدیل  حال 

می شود.

۲- حوزه بانکی
– بانک ها و مؤسسات اعتباری 
پول  شورای  مصوبه  به  توجه  با 
بخشش  به  نسبت  اعتبار  و 
جرایم دیرکرد تسهیالت بانکی 
بانکی  تسهیالت  امهال  و 
اقدام  تولید  بخش  به  مربوط 

می نمایند.

۱- حوزه بیمه:
واحدهای  کارفرمایان  الف- 
معدنی،  صنعتی،  تولیدی، 
و اصناف  کشاورزی و خدماتی 
بنیان  دانش  شرکت های  و 
سال  یک  مدت  به  حداقل  که 
نسبت  بدهی  تقسیط  زمان  از 
اشتغال  افزایش  یا  حفظ  به 
خود  کارگاه  انسانی  نیروی 
ماه  اسفند  فهرست  مبنای  بر 
نموده  اقدام   1۴۰۰ سال 
کارکنان  بیمه  حق  لیست  و 
شاغل را در طول دوره تقسیط 
نمایند،  پرداخت  و  ارسال 
از  استفاده  عدم  صورت  در 
طول  در  جرایم  بخشودگی 
از  می توانند  گذشته  دوره 
این  شدن  االجرا  الزم  تاریخ 
ظرف  حداکثر  و  نامه  تصویب 
درخواست  به  نسبت  ماه  چهار 

بدهی های  تکلیف  تعیین 
مطابق  شده  قطعی 
بخشودگی  از  قوانین، 
برخوردار  متعلقه  جرایم 
که  مواردی  در  شوند. 
کارگاه های  کارفرمایان 
مذکور تا تاریخ الزم االجرا 
نامه  تصویب  این  شدن 
اسفند  فهرست  مبنای  بر 
نسبت   1۴۰۰ سال  ماه 
انسانی  نیروی  تعدیل  به 
خود اقدام نموده اند، پس 
کار  نیروی  بازگشت  از 
تعدیل شده و یا جایگزینی 
و  حفظ  رعایت  و  آنها 
مدت  به  حداقل  اشتغال 
و  تقسیط  زمان  از  یکسال 
اسفند  فهرست  مبنای  بر 
از   1۴۰۰ سال  ماه 
متعلقه  جرایم  بخشودگی 

برخوردار می شوند.
تأمین  سازمان  ب- 
رعایت  با  اجتماعی 
نسبت  مقررات  و  قوانین 
به تقسیط حق بیمه سهم 
و  خصوصی  کارفرمایان 
بیست  سقف  تا  تعاونی 
ر   ۰۰۰( میلیارد  هزار 
 ۰۰۰ ر   ۰۰۰ ر   ۰۰۰

 1۴۰1 سال  در  ریال   )2۰ ر 
اقدام می نماید.

گزارش

در مواردی که کارفرمایان »
تا تاریخ الزم االجرا شدن 

این تصویب نامه بر 
مبنای فهرست اسفند 

ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به 
تعدیل نیروی انسانی 
خود اقدام نموده اند، 

پس از بازگشت نیروی 
کار تعدیل شده و یا 

جایگزینی آنها و رعایت 
حفظ و اشتغال حداقل 
به مدت یکسال از زمان 

تقسیط و بر مبنای 
فهرست اسفند ماه 

سال ۱۴۰۰ از بخشودگی 
جرایم متعلقه برخوردار 

«می شوند
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همایش

فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

دشمن به دنبال بیکاری و ایجاد 
اختالل اقتصادی در کشور است

میترا عبداللهی

همایش بزرگداشت هفته نیروی انتظامی روز سه شنبه نوزدهم 
از  جمعی  و  استانی  مقامات  و  مسئوالن  حضور  با  مهرماه 
برگزار  انتظامی  نیروی  مسئوالن  فرماندهان 

شد.
خراسان  انتظامی  فرمانده  همایش  این  در 
عدم  و  بیکاری  دنبال  به  دشمن  گفت:  رضوی 
کاری  باید  و  است  کشور  در  اقتصادی  رونق 
جلو  به  رو  حرکت  کشورمان  اقتصاد  که  کنیم 

خود را ادامه دهد. 
همایش  در  تقوی  کاظم  محمد  سردار 
گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با اصناف در 
مشهد افزود: حرکت رو به جلو اقتصاد استان و 
است  آفرین  امنیت  و  شکن  دشمن  آن  استمرار 

مفهوم  داخلی  امنیت  دهد،  رخ  اقتصادی  شکوفایی  که  زمانی  و 
دیگری پیدا می کند.

وی اظهار داشت: دلیل دشمنی جدید دشمنان با نظام جمهوری 
همان  است،  کشور  اقتصاد  جلوی  به  رو  حرکت  همین  اسالمی 
طور که طی سالهای شیوع کرونا و توفیقات ایران در درمان این 
ای  نتیجه  چون  و  کردند  تبلیغ  کشورمان  علیه  بارها  بیماری، 

بدست نیاوردند، مسیر خود را تغییر دادند.
وی بیان کرد: کشورمان در حوزه نظامی و امنیتی خارجی حرف 
برای گفتن دارد و دشمن در این بخش کاری از دستش ساخته 
از مدیترانه  ایران  بازدارندگی حوزه نظامی  نیست، زیرا کمربند 
تا آسیای میانه کشیده شده تا جایی که دشمن مجبور به فرار از 

اطراف کشورمان شده است.
امنیت  عرصه  در  توانست  می  تنها  دشمن  داشت:  اظهار  وی 
داخلی و موضوعات فرهنگی عرض اندام کند که در حوزه امنیت 
داخلی، مرزها و مقابله با قاچاق و ابتذال فرهنگی، نوک پیکان 

فراجا بوده است.
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فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به تامین امنیت کامل 
این  امنیت  گفت:  استان  در  صفر  آخر  دهه  در  زائر  میلیون   ۶.۵
که  حالی  در  شد  تامین  دیدگاه  و  سلیقه  هزاران  با  زائر  تعداد 
دشمنان مشهد و خراسان رضوی را کانون توجه خود برای ایجاد 

ناامنی قرار داده بودند.
سردار تقوی اظهار داشت: در همین ناآرامی های اخیر ماموران 
فروشگاه  و  اصناف  حوزه  به  آمدن  وارد  خسارت  نگران  انتظامی 
و  بگردد  اقتصاد  چرخ  تا  کردند  را  خود  تالش  تمام  و  بودند  ها 
چرخه خدمات به مردم تعطیل نشود، افرادی که هم عرض اندام 
کردند و عنصر بیگانه شدند، عدد قابل توجهی نبودند اما تالش 
کردیم از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنیم. وی بیان کرد: 
تمام هم و غم نیروی انتظامی در ناآرامی های اخیر این بود که 
به کسی آسیبی وارد نشود، در حالی که تعدادی از نیروهای این 
اما  است  جدی  آنان  از  برخی  مصدومیت  و  دیدند  آسیب  بخش 
بررسی کنید که چه تعداد از طرف مقابل آسیب دیدند و چقدر در 
بیمارستانها هستند؟ البته دشمنان همواره به دنبال سیاه نمایی 

بوده اند و دیدند که در فضای مجازی چه کردند.

شناسایی و برخورد با ۲۶۰ مداخله گر موضوعات پزشکی
رییس پلیس اطالعات و امنیت نیروی انتظامی خراسان رضوی 
سالهای  در  اصناف  صاحبان  از  قدردانی  با  مراسم  این  در  نیز 
وجود  با  مشکل  و  چالش  کمترین  با  استان  گفت:  کرونا  شیوع 
همکاری  و  تعامل  مرهون  که  شد  مواجه  زائران  باالی  حجم 

اصناف است.
 ۹۵ پلیس  گذشته  سال  طول  در  افزود:  نودهی  امید  سرهنگ 
در  اماکان  و  اصناف  با  مرتبط  های  مجموعه  با  تعاملی  جلسه 
استان برگزار کرده و 2۶۰ مداخله گر در موضوعات پزشکی را 

شناسایی و با آنان برخورد قانونی کرده است.
وی پنج هزار بازدید از واحدهای صنفی، صدور سه هزار و 3۰۰ 
اخطار به متخلفان صنفی و پلمب هزار و ۷۰۰ واحد صنفی بدون 
از  عمومی  ارزاق  تومان  میلیارد   ۵3۰ شناسایی  کسب،  پروانه 
محتکران و بازگشت آنها به چرخه عرضه را از توفیقات استان در 

سال گذشته برشمرد.
رییس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: ناآرامی های 
دو هفته اخیر ضربه جدی به حوزه اقتصادی وارد کرده و نشان 
نمی  کسبه  شود،  اختالل  دچار  جامعه  امنیت  اگر  که  دهد  می 

توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
محمود بنانژاد افزود: اصناف به عنوان پیشانی بخش اقتصادی 
که با مردم در ارتباط مستقیم هستند، همواره همکاری الزم را 
با پلیس چه در زمانی که مجبور به تعطیلی بودند و چه در زمانی 
که باید کاالها را تامین می کردند، داشته اند و می دانستند که 
باید حامی پلیس باشند و در مقابل هم پلیس تامین کننده امنیت 

جامعه بوده است.
وی با اشاره به طرحهای بازرسی که با همکاری پلیس در سطح 
سال  یک  در  گفت:  است،  گرفته  انجام  صنفی  بخش  از  مشهد 
کسب  پروانه  بدون  واحدهای  به  اخطار  هزار   3۰ حدود  گذشته 

داده شده و ۹ هزار مورد از این تعداد پلمب شده است.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: طی یک سال گذشته چهار هزار 
و ۵۰۰ پروانه کسب و در ۶ ماهه اول امسال هزار و ۷۰۰ پروانه 
کسب جدید در مشهد صادر شده که طی چند ماه اخیر انتخابات 
اتحادیه صنفی در مشهد برگزار شد و اعضای  هیات مدیره 2۷ 

جدید هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد نیز معرفی شده اند.
روند صادرات به افغانستان بهبود یافته است

در  نیز  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
رو  استان  و  کشور  اقتصادی  های  مولفه  همه  گفت:  مراسم  این 
به رشد بوده که مرهون تامین امنیت توسط نیروهای انتظامی و 

نظامی است.
با  افزود:  رجبی  امیررضا 
در  جدید  حاکمیت  به  توجه 
صادرات  روند  افغانستان، 
افت  کمی  کشور  آن  به  کاال 
است  ماه  دو  که  بود  کرده 
شده،  صعودی  روند  این 
در  استان  وضعیت  همچنین 
داخلی  گذاری  سرمایه  جذب 
در  و  بوده  مطلوب  خارجی  و 
گذاری  سرمایه  جذب  حوزه 
را  کشور  نخست  رتبه  خارجی 

دارد.
ماهه  پنج  در  کرد:  بیان  وی 
واحد   2۰۰ امسال  نخست 
درصد   2۰ استان  صنعتی 
رشد  و  داشتند  تولید  رشد 
به  استان  معادن  عمده  تولید 
رسد،  می  درصد   ۵۰ از  بیش 
وجود  با  نیز  اصناف  حوزه  در 
حجم باالی زائران روند توزیع 
مطلوب  آن  موجودی  و  کاال 

بوده است.
ماهه   ۶ در  کرد:  اضافه  وی 
کاال  صادرات  امسال  نخست 
 1۰ به  رضوی  خراسان  از 
کشور با رشد 2 برابری همراه 

بوده است.
و  اجتماعی  امور  معاون 
پیشگیری از جرم دادگستری 
این  در  نیز  رضوی  خراسان 

و  است  انتظامی  نیروی  برعهده  زیادی  تکالیف  گفت:  مراسم 
حجم انتظارات مردم نیز از این بخش بسیار باال است.

سید امیر مرتضوی افزود: در کشورهای دیگر سهم انتظارات از 
سازمانهای متولی فرهنگی و اجتماعی ۷۰ درصد، سازمانهای 
امنیتی و انتظامی 2۰ درصد و سهم دستگاه قضایی 1۰ درصد 
است اما در کشور ما برعکس شده و انتظارات از بخشهای امنیتی 
و انتظامی در بیش از ۷۰ درصد است، لذا نیروی انتظامی شب 

و روز ندارد.
در  صنفی  واحد  هزار   2۰۰ از  بیش  بر  نظارت  کرد:  بیان  وی 
نیروی  برعهده  سنگینی  تکلیف  تنهایی  به  رضوی  خراسان 
انتظامی است و در صورت بروز هر مشکلی اولین جایی که مردم 
به سراغش می آیند نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است. این 
مسئول در دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: در ۶ ماه اول 
امسال از تعطیلی بیش از 3۰۰ واحد تولیدی جلوگیری شد که 

بخشی از آن مرهون تامین امنیت توسط نیروی انتظامی است.

محمود بنانژاد: اصناف 
به عنوان پیشانی بخش 

اقتصادی که با مردم در ارتباط 
مستقیم هستند، همواره 

همکاری الزم را با پلیس چه در 
زمانی که مجبور به تعطیلی 
بودند و چه در زمانی که باید 

کاالها را تامین می کردند، 
داشته اند و می دانستند که 

باید حامی پلیس باشند و در 
مقابل هم پلیس تامین کننده 

«امنیت جامعه بوده است



ماهنامه اتاق اصناف مشهد
شهریور و مهر ۱۴٠۱ | شماره ٣۷ 12

نقش دولت در رشد و توسعه 
بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط 

نقش  متوسط،  و  کوچک  اقتصادی  بنگاه های 
موثر و اساسی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها 
بخش  که  داشت  توجه  باید  دارند.  عهده  بر 
اقتصادی  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  اعظم 
می باشند  صنفی)اصناف(  واحدهای  ایران  در 
که بیش از نیمی از آنها در زمینه عمده فروشی 
واسط  حلقه  بعنوان  کاالها  خرده فروشی  و 
و  واردکنندگان(  تولیدکنندگان)یا  بین 
مصرف کنندگان فعالیت می نمایند. در شرایط 
از  کاالها  انتقال  با  عرضه کنندگان  ایده آل 
و  داخلی  تامین کنندگان )تولیدکنندگان 
و  هزینه  کمترین  صرف  با  واردکنندگان( 
مختلف  استانداردهای  رعایت  با  البته  زمان، 
بهداشت  و  سالمت  با  مرتبط  خصوص  به 
تحمیل  با  مصرف کنندگان  به  محصوالت، 
در  می نمایند.  عرضه  دسترسی  هزینه  کمترین 
محصوالت  اطالعات  و  نقدینگی  منابع  مقابل، 
و بازار را از مصرف کنندگان به تامین کنندگان 
انتقال داده و در نهایت چرخه اقتصاد کشور را 

تکمیل می دارد.  
بنگاه های  عملکرد  و  ساختار  است  ذکر  قابل 
خرده فروشی  و  عمده فروشی  بازرگانی 
محصوالت در کشورهای مختلف با توجه عوامل 
برنامه ریزی  آنها  مهم ترین  جمله  از  متعددی 
و  تدوین  اقتصادی،  کالن  سیاست  گذاری  و 

دستورالعمل های  و  مقررات  قوانین،  ابالغ 
فرهنگ  و  کارها  و  کسب  فعالیت  و  شکل گیری 
بطور  می گیرند.  شکل  کشورها،  سنن  و 
و  توزیعی  بنگاه های  کارایی  در  آن چه  خالصه 
متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب  سایر  حتی 
شکل گیری  است،  موثر  کشور  هر  اقتصاد  در 
کشور  اقتصادی  چرخه  بستر  و  فضا  در  رقابت 
و  تولید  با  بنگاه ها  رقابت  موجب  که  است 
قیمت  و  باالتر  کیفیت  با  محصوالت  عرضه 
همه  در  مختلف  استانداردهای  رعایت  و  کمتر 
فرآیندهای انتقال، نگهداری و عرضه کاالها به 

مصرف کنندگان است.
جمله  از  اقتصادی  فعاالن  وظایف  ترتیب  بدین 
اصناف در همه کشورها با توجه به کارکرد آنان 
یکسان است، اما در هر کشوری، ایجاد، فعالیت 
آنها،  عملکرد  و  بنگاه ها  کار  و  کسب  توسعه  و 
فرهنگی  اقتصادی،  سیاست های  تاثیر  تحت 
حاکم  مقررات  و  قوانین  همچنین  اجتماعی،  و 
توسط   ،... بازارها   تقاضای  و  عرضه  سمت  بر 

دولت ملی و محلی می باشد.
صنفی  نظام  قانون  براساس  حاضر  حال  در 
مصوب سال 1322 ، ساختار حاکم بر اصناف 
کشور متشکل از واحدهای صنفی، اتحادیه ها، 
اصناف  اتاق   ، شهرستان ها  اصناف  اتاق های 
نظارت  عالی  هیأت  و  نظارت  کمیسیون  ایران، 

وظایف  و  اختیارات  حوزه  تعاریف،  که  می باشد 
هر یک در قانون نظام صنفی  آمده است.

برنامه ریزی  با  دولت ها  است  بذکر  الزم 
برای  اصولی  و  مناسب  سیاست گذاری  و 
بلندمدت،  و  میان مدت  کوتاه مدت،  دوره های 
بهینه  کارآ،  رقابتی  فضای  شکل گیری  موجب 
محصوالت  عرضه  و  تامین  زنجیره  در  مطلوب  و 
مختلف از جمله کاالها و خدمات تامین و عرضه 
در  بطوری که  می گردند.   اصناف  توسط  شده 
هم  و  تولیدکنندگان  حقوق  و  منافع  از  هم  آن 
هم  و  گردد  حمایت  همزمان  مصرف کنندگان 
واحدهای صنفی بتوانند در یک فضای رقابتی 
ابزارها  از  بهتر  و  بیشتر  به دنبال استفاده  سالم 
و روش های نوین فعالیت مختلف تولید و توزیع 
انواع محصوالت شامل کاالها وخدمات درجهت 
کسب سود بیشتر باهم رقابت نمایند. در چنین 
امکانات  از  اقتصادی  واحدهای  اقتصادی 
ارایه  برای  سخت افزاری  و  نرم افزاری  مختلف 
انتقال  و  مصرف کنندگان  به  بهتر  خدمات 
تامین  به  مصرف کنندگان  پس انداز  و  نقدینگی 
واردکنندگان(  و  کنندگان)تولیدکنندگان 
استفاده می نماید. بخشی از این خدمات از طرف 
دولت  )ملی و محلی( همچنین در ایران باتوجه 
به قانون نظام صنفی تشکل های صنفی شامل 
اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان ها و اتاق 

کسب و کار
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کسب  پروانه  و  مجوز  ارائه  برای  ایران  اصناف 
بازار  بر  بازرسی  و  نظارت  کنترل،  همچنین  و 
و  می گردد  اعمال  و  پایه ریزی  خدمات  و  کاالها 
برای  صنفی  واحدهای  سوی  از  دیگری  بخش 
سود  کسب  همچنین  و  فعاالن  سایر  با  رقابت 
مقررات  قوانین،  می گردد.  ارایه  بازار  در  بیشتر 
و  شکل گیری  با  مرتبط  دستورالعمل های  و 
فعالیت بنگاه ها از جمله استانداردهای مختلف 
شود  رعایت  باید  که  سخت افزاری  و  نرم افزاری 
کنترل  و  نظارت  بازرسی،  فعالیت  کنار  در 
از  استفاده  و  دولت  طرف  از  صنفی  واحدهای 
واحدهای  سوی  از  تجاری  نوین  ابزار  و  روش ها 

صنفی شکل می گیرد.
ابزارهای  به  توجه  با  دولت ها  حال  هر  در 
اقتصادی )سیاست های پولی، مالی و تجاری( 
و  فرهنگی  ابزارهای سیاسی،  همچنین  و 
کشورها  بخش های  اقتصادی  بر  اجتماعی 
مطالعه،  با  دولت ها  می باشند.  تاثیرگذار 
اقتصادی  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی 
مناسب و عملیاتی کردن آن، می توانند موجب 
رشد  از  مانع  یا  اقتصاد  از  بخشی  گسترش 
وضعیت  است  مسلم  آنچه  شوند.  دیگر  بخش 
ناشی  اقتصادی  هر  مختلف  بخش های  فعلی 
از سیاست گذاری و عملکرد دولت آن کشور در 
گذشته است و واحدهای صنفی در ایران خارج 
از این قاعده نیست. به لحاظ تاریخی دولت ها 
توسعه  برنامه های  در  متعددی  نقش های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها دارند. 
توسعه  تا  سیاست گذاری  از  دولت ها  نقش 
زیرساخت ها و از یک ارائه کننده خدمات تا یک 
»برنامه های  مالی  منابع  که  مالی  کمک کننده 
توسعه کسب و کار کوچک و متوسط« را تأمین 
نقش  در  گاهی  و  است  نوسان  در  می کند 
براساس  می نمایند.  عمل  تسهیل کننده  یک 
شرایط کشورها و وضعیت بنگاه ها و نوع اهداف 

برنامه ها، نقش دولت ها متفاوت است.
دولت ها  مناسب  نقش  تبیین  داشت  توجه  باید 
کشوری  هر  در  مختلف  زمانی  دوره های  در 
تحلیل  در  است.  تحول  و  تغییر  خوش  دست 
اقدام  توسعه  حال  در  کشورهای  مشکالت 
دولت های این کشورها به پیگیری فعالیت های 
بنگاه های  مدیریت  و  مالکیت  جمله  از  مختلف 
بزرگ  موجب  بزرگ،  و  متوسط  اقتصادی 
امر،  این  و  شده  کشورها  این  در  دولت  شدن 
خصوص  به  دولت  از  زیادی  انرژی  و  زمان 
را  کشور  کلیدی  و  تولیدی  های  وزارتخانه 
و  سیاست ها  تغییر  همه  از  بدتر  است.  گرفته 
برنامه های اقتصادی مختلف دولت برای کمک 
زیرمجموعه  ناکارآمد  شرکت های  مدیریت  به 
تغییر  به  می توان  ارتباط  این  در  است.  دولت 
ایران  خودرو  بازار  سیاست های  و  برنامه 

ناکارآمد  مدیریت  تبع  به  که  داشت  اشاره 
منافع  مختلف  دوره های  در  شرکت ها،  این 
از  غیراصولی  حمایت  برای  مصرف کنندگان 
در  است.  شده  گرفته  نادیده  شرکت ها  این 
فعالیت های بسیاری، مالکیت و مدیریت دولت 
بر بخش های گسترده ای،  موجب عدم فعالیت 
فراوان  سختی  و  دشواری  یا  و  خصوصی  بخش 
فعالیت بخش خصوصی به صورت کارآ در این 
مشکالت،  گونه  این  است.  شده  بازارها  گونه 
بخش  فعالیت  و  شکل گیری  عدم  موجب 
خصوصی مقتدر و فعال از جمله اصناف در این 
بدین  است.  شده  کشور  اقتصادی  بخش های 
از کشورهای درحال توسعه  ترتیب در بسیاری 
همچون ایران، برای شکل گیری دولت مقتدر، 
بیشتری  بسیار  تالش  باید  دولت  مجموعه 
باشد  یافته، داشته  توسعه  به کشورهای  نسبت 
همچون  دولت  اصلی  وظایف  انجام  کنار  در  تا 
کنترل،  نظارت،  سیاست گذاری ،  برنامه ریزی، 
بازرسی و...، اقدامات الزم برای بهبود و اصالح 
مسائل و مشکالت ساختاری همچون مالکیت 
آماده  را  متعدد  اقتصادی  بنگاه های  مدیریت  و 
کارا«  »دولت  اکنون  عمل  در  بنابراین  نمایند. 
و  است  مطرح  بهینه  دولت  الگوی  عنوان  به 
به  داشت.  پیگیری  را  دولتی  چنین  تحقق  باید 
و  رشد  در  را  مؤثری  نقش  دولت  که  ترتیب  این 
توسعه اقتصادی کشور در جهت رشد فراگیر و 
مثبت تولیدناخالص داخلی  و به تبع آن اشتغال 
طرف  از  و  طرف  یک  از  بیشتر  مولد  کار  نیروی 
بهبود  برای  گسترده  اقدامات  پیگیری  دیگر 
قرار  مدنظر  را  ثروت  و  عادالنه تردرآمد  توزیع 
دهد. در این ارتباط دولت باید مجموعه وسیعی 
اقتصادی،  قلمرو  در  خصوص  به  فعالیت ها  از 
فرهنگی و اجتماعی را انجام دهد، البته دولت 
باید باتوجه به دانش و علوم مختلف به خصوص 
علم اقتصاد و علوم اجتماعی و تجربه کشورهای 
که  نماید  فعالیت  حوزه هایی  در  یافته،  توسعه 
بنابراین  است.  آنها  انجام  به  قادر  دولت  تنها 
اگرچه »اندازه« دولت ممکن است اساسًا تغییر 
تغییر  دولت  نقش  یا  طبیعت  لکن  باشد  نکرده 
از  آن  رفتار  که  طوری  به  است.  داشته  بنیادی 
غیرمستقیم  مداخله  سمت  به  مستقیم  مداخله 
شده  متمرکز  حوزه  دو  در  و  است  یافته  تغییر 

است.
آموزش  ● بهداشت،  تأمین  نظیر  فعالیت های 

و  قانونی  سیستم  ایجاد  امنیت،  پرورش،  و 
بنا  و  کالن  اقتصادی  مدیریت  قوی،  قضایی 
نهادن پایه های توسعه اجتماعی و اقتصادی.

فعالیت ها و ایجاد نهادهایی که بازار را تقویت  ●
استاندارد،  و  قانون گذاری  نظیر  می کند 
در  رقابت  افزایش  و  مصرف کننده  از  حمایت 

تولید کاالها و خدمات.

بخش  با  ارتباط  در  دولت  نقش  بنابراین 
خصوصی، توسعه چارچوب و قواعدبازی است 
و بهبود  را برای رشد  که فضا و فرصت مناسب 
را  اصناف  جمله  از  خصوصی  بخش  عملکرد 
فراهم آورد؛ نظیر ایجاد ظرفیت، توزیع خدمات 
رعایت  به  تشویق  و  ضروری  و  اصلی  عمومی 
استاندارد و گسترش رقابت در زنجیره تامین و 

عرضه محصوالت گوناگون.
در هر حال وجود دولت متعهد و نقش غیرقابل 
پذیرفته  اقتصادی  نظام های  تمام  در  آن  انکار 
و  دولت  دخالت  شیوه های  اما  است.  شده 
نظارت دولت ها بر اقتصاد، همواره محل چالش 
درخصوص  شده  انجام  مطالعات  است.  بوده 
آسیا  شرق  شده  صنعتی  تازه  کشورهای  تجربه 
موفقیت  کلیدی  عوامل  از  یکی  می دهد  نشان 
است.  فعال  دولت  کشورها،  این  اقتصادی 
دولت های این گروه کشورها به وسیله رهبری 
فن  قوی،  اقتصادی  وزارتخانه های  بصیرت،  با 
سرمایه گذاری  و  آورده  دست  به  را  الزم  آوری 
پیگیری  را  کار  نیروی  مهارت  ارتقاء  در  زیادی 

نموده اند.
در این کشورها، سیاست های توسعه اقتصادی 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  توسعه  مبنای  بر 
نهادهای  ایجاد  با  کشورها  این  دولت  است، 
فعالیت  و  گیری  شکل  هزینه  مکمل،   و  قوی 
عرضه  و  تامین  زنجیره  در  مختلف  بنگاههای 
و  رسانده اند  حداقل  به  را  مختلف  محصوالت 
به این وسیله نقش بنگاه های کوچک)همچون 
کشور  توسعه  فرایند  در  را  ایران(  در  اصناف 
تثبیت نموده اند. در بعضی از این کشورها بیش 
ارائه  جهت  دولتی  شبه  و  دولتی  نهاد   ۴۰ از 
کوچک  بنگاه های  به  غیرمالی  و  مالی  خدمات 
و  نهاده ها  ایجاد  است.  شده  ایجاد  متوسط  و 
در  غیرمالی  خدمات  ارائه  دهنده  تشکل های 
توسعه  در  عوامل  مؤثرترین  از  موفق  الگوهای 

اقتصادی این کشورها بوده است.
دولتی  نهادهای  نقش  بررسی  اساس  این  بر 
بنگاههای  فعالیت های  توسعه  از  حمایت  در 
ایران  )در  اصناف  همچون  متوسط  و  کوچک 
در  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  اعظم  بخش 
اهمیت  از  می نمایند(  فعالیت  اصناف  قالب 

زیادی برخوردار است.
غنی  منابع  عنوان  به  اصناف  کلی  به طور 
و  سیاست گذاران  توجه  مورد  باید  اقتصادی 
و  تدوین  گیرند.  قرار  اقتصادی  برنامه ریزان 
فعالیت  توسعه  جهت  در  سیاست هایی  اجرای 
کسب و کارهای شناخته شده تحت نام صنوف، 
گسترش  بر  مبتنی  توسعه  چون  اهدافی  با 
و  منطقه ای  توازن  خصوصی،  بخش  فعالیت 
آمایش سرزمین، کاهش فقر و توسعه مبتنی بر 

منابع بومی صورت پذیرد. 

کسب و کار
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لزوم بررسی طرح تنظیم بازار کاالهای 
بورسی در کمیسیون اقتصادی

گفت:  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
الزام  مشمول  کاالهای  بازار  تنظیم  طرح 
عرضه در بورس کاال نیاز به بررسی همه جانبه 
بررسی  اقتصادی  کمیسیون  در  باید  و  دارد 
فتح اله  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  شود. 
تنظیم  طرح  درباره  گفت وگویی  در  توسلی، 
بازار کاالهای بورسی گفت: اعتماد مردم به 
و  شده  کم  سهام  بازار  گذشته  عملکرد  دلیل 
باید همه تالش   ها در راستای  در دوره فعلی 

بازگشت این اعتماد به بازار سرمایه باشد. 
اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس  نامه  به 
به رئیس مجلس در مورد خروج طرح تنظیم 
در  عرضه  به  الزام  مشمول  کاالهای  بازار 
و  مجلس  کار  دستور  از  کاالیی  بورس   های 
و  اقتصادی  کمیسیون  به  طرح  این  ارجاع 
اوراق  بازار  قانون  اصالح  طرح  به  آن  الحاق 
بهادار، گفت: بورس کاال با مباحث اقتصادی 
اقتصاد  وزارت  ساختار  در  و  دارد  سروکار 
تعریف شده است و انتقال آن به وزارت صمت 
درست نیست و تاکید می   کنم بورس   ها و بازار 

سرمایه مباحث کالن اقتصادی هستند و ربطی 
به وزارت صمت ندارند.

بازار کاالهای  توسلی تصریح کرد: طرح تنظیم 
باید  الزام عرضه در بورس   های کاالیی  مشمول 
کمیسیون  عنوان  به  اقتصادی  کمیسیون  در 
تخصصی این طرح مورد بررسی قرار می   گرفت 
که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و در حال حاضر 
کمیسیون  در  کارشناسی  صورت  به  است  الزم 
مورد  بهادار  اوراق  قانون  اصالح  طرح  ذیل  و 
کبودرآهنگ  مردم  نماینده  گیرد.  قرار  بررسی 
اهداف  جمله  از  اینکه  کرد:  تاکید  مجلس  در 
مشمول  کاالهای  بازار  مداوم  تنظیم  طرح،  این 
جمله  از  کاالیی  بورس   های  در  عرضه  به  الزام 
زنجیره فوالد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، 
و  گازی  میعانات  و  هیدروکربنی  مواد  و  نفت 
محصول   های پتروشیمی و پاالیشی عنوان شده 
است، نیاز به بررسی دقیق    با حضور کارشناسان 
و صاحب نظران داشته و نمی شود موضوع به این 
مهمی را که ممکن است بازار سرمایه را به سمت 
سراشیبی ببرد، بدون دقت و بررسی همه جانبه 

تصویب کرد.

در  که  هدفی  شاخص ترین  و  مهم ترین 
و  ظرفیت  شود  توجه  آن  به  باید  برنامه  این 
شغلی  فرصت های  ایجاد  در  اصناف  توان 
کشورها  اکثر  در  می باشد.  اشتغال زایی  یا 
عمومًا دولت ها برای رشد و توسط بنگاه های 

کوچک و متوسط )اصناف( به کار گرفته اند.
اصالح فضای کسب و کار در جهت کاهش  ●

و  بنگاه ها  فعالیت  و  شکل گیری  هزینه 
گونه  این  بین  رقابت  گسترش  همچنین 

کسب و کارها با اصالح قوانین و مقررات
ارائه خدمات مالی و تامین مالی بنگاههای  ●

کوچک و متوسط
اطالعاتی،  ● فنی،  کمکی،  خدمات  ارائه 

بازاریابی و مواردی این چنین
در گذشته تصور می شد، تنها مشکل کسب و 
است  مالی  منابع  متوسط  و  کوچک  کارهای 
کردن  فراهم  جهت  مناسب  راه کارهای   و 
مالی  منابع  به  واحدها  این  دسترسی  امکان 
مشخص  حاضر  حال  در  اما  می شد،  دنبال 
فوق  سیاست  سه  هر  هم زمان  باید  که  شده 

هم زمان با هم دنبال شود.
درخصوص  باید  دولت  اقدامات  از  بخشی 
و  شکل گیری  مقررات  و  قوانین  اصالح 
متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب  فعالیت  
از  بخشی  معافیت  نظیر  اصناف  همچون 
اصناف از شمول قانون کار، تخفیف های حق 
یا  معافیت  بنگاه ها،  به  یارانه  پرداخت  بیمه، 
حداقل  قوانین  تعدیل  مالیاتی،  تخفیف های 
واحدهای  از  بخشی  درخصوص  دستمزد 
قوانین،  مجموعه  این  باشد.   .... و  صنفی 
بنگاه های  که  قوانین  از  وسیعی  طیف 
اقتصادی هنگام شروع فعالیت یا حین انجام 
فعالیت با آن روبرو هستند را دربر می گیرد. 
امکان  آن  موجب  به  که  مالی  خدمات  ارائه 
دسترسی اصناف به منابع مالی ارزان فراهم 
می شود. بخش دیگر از سیاست های حمایتی 
این  در  می باشد.  صنفی  واحدهای  از  دولت 
زمینه منابع مالی از طریق تسهیالت مصوب 
همچنین  گیرد.  قرار  اصناف  اختیار  در 
اقدامات الزم برای ایجاد بانک های تخصصی 
اصناف  به  خاص  اعتبارات  پرداخت  برای 

ایجاد شود.
ارائه  قابل  غیرمالی  خدمات  با  ارتباط  در 
فعالیت  توسعه  و  گسترش  برای  اصناف  به 
به  واحدها  این  امکان دسترسی  باید  اصناف 
خدمات توسعه کسب و کاری که برای اصالح 
برون  روابط  توسعه  و  بنگاهی  درون  روابط 
بنگاهی الزم است، فراهم  شود. این اقدامات 
فعالیت های  سایر  و  رسانی  اطالع  آموزش، 

زیربنایی را در برمی گیرد.
پایگاه خبری کاروکارآفرینی

اخبار
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استاندار خراسان رضوی: 

جداکردن مردم از انقالب 
هدف دشمن است

کردن  جدا  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
بر همین  و  انقالب هدف دشمن است  از  مردم 
جداسازی  و  آگاهی بخشی  تبیین،  باید  اساس 

مردم از صف دشمنان صورت گیرد. 
به گزارش ایرنا، یعقوبعلی نظری روز دوشنبه و 
در مراسم تجلیل از تالش فرماندهان انتظامی 
استان خراسان رضوی افزود: انقالب اسالمی 
یک نظام معنوی و فکری است و درک آن برای 
که  است  حالی  در  این  نیست،  میسر  دشمن 
نظام اسالمی، محیط زیست معنوی ما است و 
حفظ آن همچون اکسیژن برای ما یک ضرورت 

جدی و غیر قابل چشم پوشی است.
اینکه مرزبندی بین مردم و دشمن  بیان  با  وی 
باید  بالفاصله  داد:  ادامه  است،  اهمیت  دارای 
عناصر دشمن از میان مردم کشف شوند و نیاز 
است تا دیدگاه مردم از لحاظ فکری و اندیشه، 
بارورتر  انقالبی  بضاعت  دارای  افراد  کمک  با 

شوند.
رضوی  خراسان  استان  تامین  شورای  رییس 
بیان کرد: ما باید جهاد تبیین را در مقابل تهاجم 

گسترده دشمن انجام دهیم و از رسانه های استان و صاحب قلم  
مقدس  نظام  اعتقادی  و  دینی  تبیین  موضوع  در  که  داریم  توقع 

اسالمی فعال تر باشند.
نظری با بیان اینکه امام راحل، حفظ نظام را از واجبات دانستند 
حرم  را  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  نیز  سلیمانی  شهید  و 
دانستند، افزود: اگر این حرم آسیب ببیند، از دیگر حرم ها چیزی 

باقی نخواهد ماند.
نظری گفت: اعتقاد داریم در فضای همدلی مبتنی بر اعتقادات 
های  میدان  و  ها  عرصه  و  دارد  ادامه  ما  مستحکم  راه  دینی، 
این در حالی  و  این اکسیر قابل حل است  از  با استفاده  مختلف 
منور  بارگاه  وجود  از  رضوی  خراسان  استان  فضای  که  است 

رضوی برکت یافته است.
جمله  از  متعدد  تاثیرگزار  عناصر  و  ها  مولفه  رغم  به   افزود:  وی 
جمعیت بسیار و سیال، وسعت پهناور و هم مرزی خراسان رضوی 
قرار  معاندان  از  بسیاری  هدف  مورد  که  همسایه،  کشورهای  با 
دارد، شاهد شرایط آرام و  همراه با امنیت در این استان هستیم.

اجتماعی،  عرصه های  در  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  استاندار 
اقتصادی و بنیادی نیز اگر ما بخواهیم به اهداف خود برسیم نیاز 
به ایجاد امنیت کامل و جامع داریم و نشانه آن این است که، مردم 
جایی می روند که احساس امنیت کنند، به عنوان نمونه در حوزه 
فرهنگی و زیارت امسال شاهد حضور ۶ میلیون زائر در دهه آخر 
صفر بودیم و بر همین اساس یکی از توفیقات فراجا، ایجاد امنیت 

مردم در این دوران بوده است.
نشانه های  بهبود  و  کرونایی  شرایط  گذشت  با  گفت:  نظری 
و  اقتصاد  این استان،  زائران در  سالمت در میان مردم و حضور 
عمرانی  اقدامات  و  دارد  بهتری  شرایط  امنیت  سایه  در  اشتغال 
فراهم  روستاها  و  شهرها  در  امنیت  سایه  در  نیز  ساختی  زیر  و 
می شود و متولی اصلی امنیت در جامعه نیز بر عهده فراجا است.

وی افزود: مردم هم در تامین امنیت شریک هستند و در شرایط 
از این ظرفیت بزرگ برای  باید  از نظام دفاع می کنند و  مختلف 
تشکلهای  وجود  خصوص  این  در  کرد.  استفاده  مشکالت  حل 
دنیا  نقاط  سایر  در  که  است  ظرفیتی  مذهبی،  ها  هیات  و  دینی 

وجود ندارد و این از برکات نظام مقدس اسالمی است.
دشمن  علیه  ما  تکلیف  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  استاندار 
و  به خوبی می شناسیم  نیز  را  آنها  ایادی  و  آنها  و  مشخص است 
این در حالی است که هر چه قدر هدف متعالی تر باشد، توطئه 

دشمنان نیز بزرگتر و پیچیده تر می شود.
نظری اضافه کرد: وجه مشترک ما و دشمن مردم هستند و آنها 
عملیات  با  اسالمی  مقدس  نظام  با  را  مردم  رابطه  می خواهند 
که  جایی  اساس  همین  بر  کنند،  خراب  ای  رسانه  کار  و  فریب 
ندارد  پیروزی  امکان  کند  همراه  خود  با  را  مردم  نتواند  دشمن 
بصیرت  اساس  بر  نظام  با  مردم  همراهی   ، ما  موفقیت  علت  و 
خراسان  استاندار  حضور  با  مراسم  این  پایان  در  است.  اعتقاد  و 
رضوی از فرماندهان انتظامی استان خراسان رضوی تقدیر کرد.

اخبار
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برداشتی کوتاه از نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

استقبال از قیمت یا کیفیت؟
جاری  سال  ماه  شهریور   2۷ در  مشهد  پاییزه  فروش  نمایشگاه 
سرانجام بعد از دو سال از همه گیری بیماری کرونا و گذر از پیک 
شیوع  از  قبل  تا  پاییزه  فروش  نمایشگاه  کرد.  کار  به  آغاز  هفتم 
کرونا هر سال در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شد 
و ویژگی شاخص آن عرضه محصوالت با قیمتی پایین تر از قیمت 
بازار بود. اگرچه نمایشگاه امسال از کمیت نسبی برخوردار بود، 

اما برخی از محصوالت از نظر کیفیت چندان قابل توجه نبود. 
در نمایشگاه پاییزه امسال در بدو ورود چیزی که بیش از همه به 
چشم می آید اختصاص فضای نه چندان بزرگ در سالن فردوسی 
خالف  بر  است.  بازدیدکنندگان  پذیرای  که  بوده  داران  غرفه  به 
اجناس  و  اقالم  فروش  برای  سالن  یک  تنها  گذشته  سال های 
از  تعدادی  حتی  که  شده  داده  اختصاص  شرکت کنندگان  به 

غرفه های همان سالن نیز خالی است.  

نارضایتی غرفه داران از قیمت گذاری اجناس 
ابراز نارضایتی از وضعیت قیمت گذاری  با  یک فروشنده پوشاک 
می کند:  بیان  مردم  استقبال  وضعیت  درباره  نمایشگاه  در 
غرفه  نصیب  کمی  خیلی  سود  و  نیست  منصفانه  قیمت گذاری ها 
برای  بیشتری  سود  مغازه  در  اجناس  این  فروش  می شود.  داران 

غرفه داران دارد.
وی با بیان اینکه »تمام انواع تولیدات خودم را در نمایشگاه عرضه 
ندارد«  سودی  دراینجا  هم  تعداد  همین  فروش  چون  نمی کنم، 
پرداخت  را  غرفه  کامل  اجاره  ابتدا  همان  از  اگر  می دهد:  ادامه 
در  که  امیدوارم  نمی آوردم.  اینجا  به  را  خود  اجناس  نمی کردم، 
و  گرفته  صورت  نمایشگاه  از  خوبی  استقبال  باقی مانده  روزهای 
فروش مناسبی داشته باشم.در حال حاضر غرفه داران اجناس را 

1۵ الی 3۰ درصد زیر  قیمت بازار عرضه می کنند. 

اخبار
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مدیرتوسعه امورتولیدی »
و بازرگانی اتاق اصناف: 

با عنایت به قیمت باالی 
واگذاری غرفه های نمایشگاه، 

مراتب اعتراض به قیمت 
غرفه ها از سوی اتاق اصناف 

مشهد اعالم شد که با توجه 
به ضیق وقت مبلغ واگذاری 

غرفه ها اندکی کاهش یافت، 
که درنهایت با پیگیریهای 

صورت گرفته توافق بر 
«سرقیمتها انجام شد

من  اجناس  تمام  می کند:  تصریح  نیز  غرفه داران  از  دیگر  یکی 
شده  تعیین  ما  برای  که  قیمت هایی  این  با  و  است  تهران  تولید 
ندارد.  ما  برای  سودی  و  صرفه  هیچ  نمایشگاه  در  حضور  است 
می رسانیم.  فروش  به  را  لباس ها  خرید  قیمت  با  حاضر  حال  در 
به مشهد ضرر نصیب  از تهران  بار  و نقل  به هزینه حمل  با توجه 

ما خواهد شد.
یک فروشنده لوازم تحریر هم با اشاره به اینکه تمام اجناس عرضه 
شده در نمایشگاه پاییزه تولید داخل است، بیان می کند: با توجه 
التحریر  لوازم  خرید  از  مردم  استقبال  تحصیلی  سال  آغاز  به 
مطلوب بوده و در این نمایشگاه لوازم التحریر 1۵ درصد از سطح 

بازار در نمایشگاه ارزان تر عرضه می شود. 

 کیفیت برخی اجناس در نمایشگاه پایین است
زن جوانی که همراه با فرزند خردسالش از نمایشگاه خرید کرده 
خاطرنشان  نمایشگاه  محصوالت  قیمت  و  کیفیت  درباره  هم 
و  خشکبار  و  موادغذایی  قیمت  پاییزه  نمایشگاه  در  می کند: 
لوازم التحریر نسبت به جاهای دیگر مناسب تر است، اما کیفیت 
باال  قیمت ها  و  پایین  درنمایشگاه  موجود  کفش های  و  پوشاک 

است.
به  طور کلی در نمایشگاه پاییزه امسال کیفیت برخی از اجناس 
تعداد  نیست.  مناسب  چندان  پوشاک  جمله  از  شده  عرضه 
کمتر  نیز  امسال  نمایشگاه  در  کفش  و  کیف  فروش  غرفه های 
زیادی  استقبال  از  نیز  اندک  تعداد  همان  اما  است،  گذشته  از 
برخوردار نبودند و اجناس موجوددر آن ها تنوع و کیفیت زیادی 
خود  بازرسان  سوی  از  قیمت گذاری  و  تخفیف  وجود  با  ندارند. 
نمایشگاه همچنان قیمت کیف و کفش باال به نظر می آمد و این 
غرفه ها نیز از استقبال گسترده مشتری ها بی نصیب مانده است. 
در حوزه لوازم التحریر نیز اجناس و کاالها از قیمت مناسب تری 
از  گسترده تری  استقبال  و  بوده  برخوردار  شهر  سطح  به  نسبت 

غرفه های فروش لوازم التحریر صورت گرفته است. 
از طرفی تعداد غرفه های فروش مواد غذایی و کاالهای اساسی 
نیز بسیار انگشت شمار بوده، اما قیمت مناسب  این اقالم نسبت 
است.  شده  مردم  استقبال  موجب  شهر  سطح  فروشگاه های  به 
همچنین در این نمایشگاه حضور برندهای قوی مواد غذایی نیز 

به چشم نمی خورد.

عرضه کاالهای نمایشگاه با ۱۵ درصد تخفیف براساس 
مصوبه تنظیم بازار

درهمین زمینه مدیرتوسعه امورتولیدی و بازرگانی اتاق اصناف 
های  غرفه  واگذاری  باالی  قیمت  به  عنایت  با  داشت:  اظهار 

به  اعتراض  مراتب  نمایشگاه، 
اتاق  سوی  از  ها  غرفه  قیمت 
که  شد  اعالم  مشهد  اصناف 
مبلغ  وقت  ضیق  به  توجه  با 
اندکی  ها  غرفه  واگذاری 
درنهایت  که  یافت،  کاهش 
گرفته  صورت  پیگیریهای  با 
توافق بر سرقیمتها انجام شد. 
ادامه  در  زمانیان  کاظم 
قیمت  خصوص  در  افزود: 
عرضه  جهت  کاالها  گذاری 
مصوبه  براساس  نمایشگاه  در 
 1۵ کاالها  باید  بازار  تنظیم 
عرضه  سطح  از  کمتر  درصد 
کارشناسان  شهرتوسط  در 
مربوطه قیمت گذاری و پلمب 

می شد.
بخش  در  یادآورشد:  وی 
باید  کفش  و  پوشاک  عرضه 
که  داشت  توجه  نکته  این  به 
کرونا  بیماری  بروز  مشکالت 
اجناس  ماندگاری  باعث 

قدیمی تر در واحدهای صنفی شده بود و فروشندگان درراستای 
ی  عرضه  طریق  از  خود  اندک  هرچند  نقدینگی  به  دستیابی 
مستقیم در نمایشگاه اقدام به عرضه ی این کاالها نموده ضمن 
اینکه گرانی قیمت پوشاک به جهت افزایش قیمت درتهیه مواد 
اولیه برای تولیدکنندگان پوشاک بوده است که منجر به افزایش 
قیمت تمام شده ی کاال شده است، اما در هرصورت قیمت های 

نمایشگاه از بازار 1۵ درصد کمتربوده است.

اخبار
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پاساژها  بر  عالوه  مدت هاست  که  خرجی  و  دخل 
و بازارها پایش به شبکه های اجتماعی باز شده و 
زیادی  تعداد  درآمد  کسب  برای  محلی  به  تبدیل 
از جوانان و به خصوص زنان شده بود، این روزها 
حالی رو به وخامت دارد و فیلترینگ آن را از نفس 
انداخته است، به طوری که آمارهای رسمی نشان 
می دهد تا 1۷ مهرماه، بیش از ۴1 درصد کسب و 
کارهای اینترنتی 2۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را 
در این مدت از دست داده اند و حدود ۴۷ درصد 

هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته اند.
فروشنده ای که به واسطه یک صفحه اجتماعی در 
اینستاگرام یا یک کانال تلگرامی با مشتریان خود 

وسیع  صورت  به  سفارش  ثبت  بوده،  ارتباط  در 
سفارشاتی  اساس  بر  می داده،  انجام  اندک  یا 
معضل  یک  با  حاال  می کرده  خرید  داشته  که 
شدن  متضرر  مساله  این  و  شده  مواجه  بزرگ 
در  خریداران  حقوق  شدن  ضایع  فروشندگان، 
رفتن  بین  از  و  کاال  دریافت  برای  انتظار  صف 
کارهای  و  کسب  به  وابسته  و  حاشیه  مشاغل 

مجازی را در پی داشته است.
در همین زمینه یکی از صاحبان کسب و کارهای 
از کاهش شدید فروش  با گالیه  اینترنتی  کوچک 
می کند:  عنوان  اخیر  ماه  یک  در  محصوالتش 
فیلترینگ و قطعی اینترنت موجب شده تا نتوانیم 

بخشی از سفارشات مان را ثبت نهایی کنیم، چرا 
دریافت  یا  ارسال  نیازمند  کار  این  انجام  برای  که 
بودن  کند  دلیل  به  و  هستیم  محصوالت  عکس 
یا  دریافت  را  عکسی  نمی توانیم  اینترنت  سرعت 

بارگزاری کنیم.

پیام رسان های ایرانی زیرساخت مناسبی 
برای کارهای تجاری ندارند

وی با بیان اینکه قطع شدن اینترنت موجب شده 
تا سطح تبلیغات ما به صفر برسد، ادامه می دهد: 
است.  کرده  ریزش  شدت  به  مشتری هایمان 
از  را  به طور کلی کسب و کارمان  اینترنت  قطعی 
گرام  اینستا  در  مشتری ها  اکثر  است.  برده  بین 
را  کمتری  سفارش های  امروز  اما  می دادند  پیام 
کسب  تنها  روزها  این  واقع  در  می کنیم.  دریافت 
و کارها نیست که ازبین رفته بلکه کال زندگیمان 
به  هم  داخلی  افزارهای  نرم  است.  شده  مختل 
فضای  اینکه  جز  به  ندارد  کاربردی  عنوان  هیچ 

گوشی رامختل کنند.
بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت  فروشنده  این 

کسب وکارهای از نفس افتاده را نجات دهید
نگار نوائیان

از  پس  خارجی  رسان های  پیام  برای  محدودیت  ایجاد 
گذشت بیش از یک ماه، دیگر از مرز ایجاد خسارت و 
ضرر برای کسب و کارهای مجازی فراتر رفته و حاال هم 

فروشندگان و هم خریداران را کالفه کرده است. 
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فروش  اخیر  روز  چند  طی  می کند:  خاطرنشان 
مشتری های  است.  رسیده  صفر  به  ما  اینترنتی  
و  یافته اند  کاهش  شدت  به  نیز  حضوری مان 
و  سفارش  ثبت  را  جدیدی  بار  اینکه  وجود  با 
تعداد  حاضر  حال  در  اما  کردیم،  خریداری 
مشکل  کرده اند،  ریزش  مشتری هایمان  از  زیادی 
می رسانیم  فروش  به  ما  که  محصوالتی  اینجاست 
دارای تاریخ انقضا هستند و اگر وضعیت به همین 
منوال ادامه پیدا کند دچار ورشکستگی خواهیم 

شد.
نیز  پوشاک  آنالین  فروشگاه  یک  مدیر  ادامه  در 
صورت  به  کامال  ما  فروشگاه  می کند:  عنوان 
ما  و  می رساند  فروش  به  را  محصوالتش  آنالین 
محصوالتمان  حضوری  فروش  برای  فروشگاهی 
در  که  شدیدی  افت  با  اخیر  روزهای  در  نداریم، 
پرسنلی  حقوق  نمیتوانیم  حتی  داشتیم  فروش 
که در کارگاه کوچک مان کار می کنند را پرداخت 
کنیم. ما برای راه اندازی این کسب و کار تعدادی 
خیاط استخدام کردیم، یک کارگاه اجاره کردیم 
کردیم  خریداری  پارچه  زیادی  بسیار  متراژ  در  و 
داریم  که  فروشی  با  باید  را  هزینه ها  این  همه  که 
به  چیز  همه  شبه  یک  اما  کنیم  تامین  یا  جبران 
هم ریخته و حاال عالوه بر ضرر، باید هزینه اجاره 
خودمان  جیب  از  هم  را  خیاط  حقوق  و  کارگاه 

پرداخت کنیم.

ادامه  بچه گانه  و  زنانه  پوشاک  تولیدکننده  این 
اینترنتی  کارهای  و  کسب  فضای  در  می دهد: 
تبلیغات برای افزایش فروش حرف اول را می زند، 
برای  را دارد،  در واقع حکم نوعی سرمایه گذاری 
شبکه های  اینکه  از  قبل  روز  ده  حدود  ما  همین 
قراردادی  شوند  مواجه  فیلترینگ  با  اجتماعی 
برای تبلیغات به مبلغ ۶۰ میلیون بستیم، درست 
در زمانی که تبلیغات ما قرار بود توسط یک صفحه 
فیلترینگ  شود  انجام  اینستاگرام  در  فالوور  پر 
تا االن نه تبلیغی برای ما صورت  صورت گرفت و 
بگیریم،  پس  را  خود  پول  شدیم  موفق  نه  و  گرفته 

چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان ماست؟
گاهی  که  است  اینجا  جالب  می دهد:  ادامه  وی 
از  نیز  ایرانی  پلتفرم های  اینترنت  قطعی  زمان  در 
رسان  پیام  افزارهای  نرم  متاسفانه  می افتند،  کار 
تجاری  کارهای  برای  مناسبی  زیرساخت  ایرانی 
نداشته و مشکالت زیادی دارند. کاهش مشتری 
یعنی از بین رفتن کسب و کاری که چندین سال 
رفتن  بین  از  با  امروز  است.  شده  تالش  آن  برای 
دست  از  را  خود  کار  زیادی  افراد  سرمایه ها  این 
اجتماعی  مشکالت  موضوع  این  که  می دهند 

زیادی را به همراه دارد.
کل  دبیر  انبیائی،  محمدرضا  اعالم  اساس  بر 
انجمن مدیریت کسب و کار ایران، کسب و کارها 
اول  مدل  دارند.  رابطه  اینترنت  با  صورت  دو  به 
آن ها  اصلی  هسته  که  هستند  کارهایی  و  کسب 
اینترنت بوده و مدل دوم کسب و کارهایی هستند 
کنند  می  استفاده  ابزار  عنوان  به  اینترنت  از  که 
که هر کدام در سه سطح کسب و کارهای بزرگ، 
طور  به  می شوند.  بندی  تقسیم  خرد  و  متوسط 
شرکت های  و  کسب وکارها  گفت،  می شود  ساده 
مخاطب  ذهن  در  صفحه شان  آدرس  چون  بزرگ 
باقی است، اگر اینترنت بین المللی هم قطع شود 
به دلیل شناخته بودن از طرف مخاطب فراموش 
کار  و  کسب  روی  بر  خیلی  اینترنت  قطع  و  نشده 
کارهای  و  کسب  در  اما  نیست،  گذار  تاثیر  آنها 
کسب  این  آدرس  اینکه  دلیل  به  خرد  و  متوسط 
خیلی  یا  و  نمانده  باقی  مخاطب  یاد  در  کارها  و 
دست  از  عمال  کار  و  کسب  نیست  شده  شناخته 

رفته یا به شدت محدود می شوند.

جبران هزینه های وارد شده به کسب و 
کارها را چه کسی تقبل می کند؟ 

رویکرد  ما  کشور  در  که  است  اعتقاد  این  بر  او 
تصور  آن  اساس  بر  که  دارد  وجود  اشتباهی 
از  اهمیت شان  بزرگ  کارهای  و  کسب  می شود 
کسب و کارهای کوچک بیشتر بوده که باید گفت 
این دیدگاه غلط است. در اصل 2۸ قانون اساسی 
همه  برای  است  موظف  دولت  که  می شود  عنوان 
افراد امکان اشتغال در شرایط برابر ایجاد کند، از 
کارشناسان،  اطالعات  و  آمارها  اساس  بر  طرفی 

ایجاد هر شغل یک تا 2 میلیارد تومان هزینه دارد. 
کار  و  کسب  فردی  که  زمانی  فرضی،  چنین  با 
را  بزرگ  عدد  این  بار  می کند  اندازی  راه  کوچک 
از روی شانه دولت برمی دارد و هزینه های دولت 
کسب  بردن  بین  از  بنابراین  می دهد.  کاهش  را 
خسارت های  و  هزینه های  ایجاد  موجب  کارها  و 

زیادی برای کشور می شود.
ایران  کار  و  کسب  مدیریت  انجمن  دبیرکل 
مدام  دادن  کوچ  هم چنین  می کند:  خاطرنشان 
افزار  به نرم  افزارهای مختلف  از نرم  کسب وکارها 
زمانی  می کند.  ضعیف  را  کسب وکارها  این  دیگر 
یک  هزینه  صرف  با  کوچک  کار  و  کسب  یک  که 
کانال  یا صفحه ایجاد می کند و ناگهان برای مثال 
اینستاگرام یا تلگرام بسته می شود سرمایه گذاری 
صورت گرفته از بین می رود و عماًل نیاز به سرمایه 
که  هزینه هایی  این  می شود.  ایجاد  مجدد  گذاری 
به کسب و کارها تحمیل می شود را چه کسی تقبل 
می کند؟ نباید بستر کسب و کار را از بین برد، بلکه 
باید برای این مساله راهکار ارائه دهیم. بر اساس 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید روز به 
روز فضا برای کسب و کارها بهتر شود نه اینکه به هر 

بهانه ای این موضوع دچار رکود بیشتر شود.

تاب آوری مجموعه های اقتصادی در سطح و 
اندازه متفاوت است

اصناف  اتاق  رئیس  بنانژاد،  محمود  همچنین 
کسب  بر  اینترنت  قطع  تبعات  درخصوص  مشهد 
که  افرادی  می کند:  عنوان  مجازی  کارهای  و 
هستند،  مشغول  مجازی  کارهای  درکسب  
چه  و  دارند  کاربزرگتری  و  کسب  که  آنهایی  چه 
افرادی که ازکسب و کارهای به نسبت کوچکتری 
قطعی  مشکل  با  که  هنگامی  هستند،  برخوردار 
اینترنت مواجه می شوند، قطعا دچار آسیب جدی 

می شوند.
اما  افزود:  ادامه  در  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
کسب  اغلب  که  است  این  در  دو  این  تفاوت 
و  ازپلتفرم  که  جهت  این  به  بزرگ  کارهای  و 
ممکن  کنند،  می  استفاده  مجازی  فروشگاههای 
کسب  مثل  بمانند  امان  در  جدی  آسیب  از  است 
پلتفرم  که  ای  شده  شناخته  مجازی  کارهای  و 

مخصوص خود را داشته وآسیب نمی بینند.
محمود بنانژاد مشهدی گفت: اما در این موضوع 
در  که  بینند  می  آسیب  کارهایی  و  کسب  اغلب 
و  بوده  فعالیت  مشغول  اجتماعی  های  شبکه 
برخوردار  کوچکتری  کار  و  ازکسب  نوعی  به 
صورت  به  که  هستند  افرادی  عمدتا  آنها  هستند، 
مثال  برای  هستند،  کار  به  مشغول  هم  فیزیکی 
مشغول  فیزیکی  فضای  در  که  کسبه  از  بسیاری 
کاالها  هم  مجازی  صفحات  در  هستند  فعالیت 
سراسر  حتی  و  خود  شهر  در  را  محصوالتشان  و 
در  مشاغل  این  معموال  کنند،  می  عرضه  کشور 
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 ثبت محور شدن مجوزهای صنفی 
 راهی به سوی حل مشکالت 

واحدهای صنفی بدون پروانه

در  آسیب  گزند  از  اینترنت  شدن  قطع  صورت 
بخش  در  اگرچه  آورند،  نمی  تاب  و  نبوده  امان 
پاشیدگی  هم  از  و  آسیب  دچار  خیلی  فیزیکی 
از رونق کسب و  اما بخش عظیمی  نمی شوند، 
کار خودرا از دست داده و درنهایت دچارآسیب 
ماههای  طی  شد:  یادآور  وی  شد.   خواهند 
گذشته که فضای اینترنت و فضای مجازی آرام 
بود، مردم بی دغدغه در این فضا مشغول کار و 
سرمایه گذاری وکسب درآمد بودند که ناگهان 
هر  آوری  تاب  شدند،  مواجه  مشکل  این  با 
اندازه ای دارد  و  اقتصادی یک سطح  مجموعه 
که اگرتاب آوری آنها پایین باشد، نمی توانند به 

بقاء خود ادامه داده و از بین می روند. 
دنیا  جای  همه  در  کرد:  خاطرنشان  بنانژاد 
بسیاری از مشاغل در این فضا در حال فعالیت 
هستند، کسب و کارهای کوچک مخصوصا در 
و  کسب  دراین  که  محدودیتهایی  و  کرونا  بحث 
کارها برایشان ایجاد شده، باعث شد تا بسیاری 
از آنها به سمت و سوی کسب و کارهای مجازی 

گرایش یافته و به رونق دست یابند.
در  داشت:  بیان  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
فضای  در  کارها  و  کسب  این  حضور  خصوص 
مجازی آماردقیقی در دست نیست و نیاز است 
تا مراجع اصلی مانند بانک مرکزی در خصوص 
تقریبی  صورت  به  اما  بدهد،  آمار  موضوع  این 
کسب  درصد   ۴۰ تا   3۰ حدود  گفت  توان  می 
پیدا  ورود  مجازی  فضای  به  کوچک  کارهای  و 
کسب  درصد   ۶۰ اینترنت  قطع  با  که  اند  کرده 
و کارشان آسیب دیده که در مجموع حدود 1۵ 
رقم  برایشان  را  فروش  کاهش  درصد   2۰ الی 
کسب  صاحبان  کرد:  تصریح  وی  زد.  خواهد 
های  رسانه  تمام  از  نمی توانند  مردم  و  کار  و 
اجتماعی مجازی ایرانی استفاده کنند، تکلیف 
چندین  حاضر  حال  در  نیست.  مشخص  مردم 
میان  در  که  دارد  وجود  متفاوت  داخلی  پلتفرم 
پلتفرمی را پیدا کرد که  نیز نمیتوان  این تعداد 
اجتماعی  های  شبکه  برای   الزم  امکانات  تمام 
خصوص   این  در  باید  بنابراین  باشد.  داشته  را 
اعتماد سازی برای صاحبان کسب و کار انجام 
از  مردم  مناسب،  مورد  یک  معرفی  با  تا  شود 
در  را  خود  نیازهای  پاسخ  و  نموده  استفاده  آن 

استفاده از آن بیایند.
بنانژاد افزود: همچنین توجه به این امر ضروری 
که  هستند  هایی  شبکه  دنبال  افراد  که  است 
تعداد افراد بیشتری در آنها عضو شده باشند، تا 
بتوانند کسب و کارخود را رونق داده و به هدف 
مورد نظر خود نائل گردند، بنابراین در کسب و 
یک  و  کلی  سیاستگذاری  یک  باید  مجازی  کار 
واحد،  ی  شبکه  یک  براساس  مشخص  سند 
افراد در استفاده  پایدار و مطمئن برای ترغیب 

از آن، درنظر گرفته شود.

نگار نوائیان

به تازگی در 20 مهرماه  سال جاری دبیر هیات نظارت بر سازمان های 
برای  اصناف  بر  نظارت  عالی  هیات  برگزاری جلسه  از  کشور  صنفی 
بررسی ثبت محور شدن ۹0 درصد مجوز های صنفی خبر داده و گفت: 
اول  در  زدایی  مقررات  هیات  جلسه  وهفتمین  رای شصت  اساس  بر 
شهریورماه امسال، برای اولین بار موضوع مجوز های صنفی با همکاری 
فراجا و اتاق اصناف مطرح و ۸۳ عنوان مجوز و پروانه صنفی که نزدیک 
به سه هزار رسته مختلف شغلی را متاثر می کند، به طور کامل احصا شد. 
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رئیس اتاق اصناف مشهد: »
در صورت ثبت محور شدن 

مجوزهای صنفی صدور 
پروانه کسب  تسهیل شده 

و پروانه کسب به زودی 
برای این واحدها صادر و 

واحدهایی که شناسایی شده 
«مشکلشان حل می شود

به منظور بررسی اثرات ثبت محور شدن مجوزهای صنفی بر حل 
مشکالت اصناف محمود بنانژاد ، رئیس اتاق اصناف در خصوص 
اجرای این مورد و سهولت صدرو پروانه کسب و کار اظهار کرد: 
بر اساس ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  
دستگاه های  تمامی  کار  و  کسب  مجوزهای  صدور  در  سهولت  و 
صورت  به  را  خود  استعالمات  تمامی  که  هستند  موظف  اجرایی 
الکترونیکی دریافت کرده و درگیر دریافت استعالمات نباشند. 
بارها مطرح  این مساله در هیات مقررات زدایی  به همین دلیل 

شد.
تقسیم  محور  تایید  و  محور  ثبت  گروه  دو  به  مجوزها  افزود:  وی   
به  نیاز  که  هستند  مجوزهایی  مجوز  تایید  مجوزهای  می شوند. 
استعالم های خاص برای آن ها بوده و پس از صدور تاییدیه، فرد 
پروانه خود را دریافت می کند. برای مثال مجوزهایی که با بحث 

بهداشتی درارتباطند جز این موارد هستند، اما مجوزهای ثبت 
محور نیازی به تاییدات و استعالمات خاص ندارند و فرد پس از 

ثبت اطالعات در درگاه ملی مجوزش صادر می شود.
به  نیاز  صنوف  از  بسیاری  کرد:  بیان  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
استعالم خاصی دارند  و در این میان حدود حداقل 3۰ درصد 
در  کلی  طور  به  دارند.  محور  تایید  مجوزهای  به  نیاز  اصناف  از 
مانند  خدماتی  رسته  شامل  اصناف  در  کلی  رسته  کشورچهار 
مانند  توزیعی  رسته   ، رستوران ها  و  تلفنی  تاکسی  آژانس های 
رسته  و  تعمیرگاه ها  مانند  فتی  خدمات  رسته   ، ها  فروشگاه 
کد  هزار   1۰ و  و..  کفش  و  کیف  تولید  واحدهای  مانند  تولیدی 
آیسیک وجود دارد. همچنین در مشهد ۹۵ اتحادیه وجود دارد 

که از 3 یا ۴ رسته تا ۴۰ رسته در آنها  فعال است. 
بنانژاد در خصوص رفع مشکالت واحدهای صنفی بدون پروانه 
واحدهای  از  بسیاری  کرد:  بیان  مجوزها  شدن  محور  ثبت  با 
صنفی به دلیل استعالمات در صدور پروانه مشکالت دارند و این 
با دستگاه ها شده است.  زیادی  باعث وجود چالش های  مساله 
در صورت ثبت محور شدن مجوزهای صنفی صدور پروانه کسب  
و  صادر  واحدها  این  برای  زودی  به  کسب  پروانه  و  شده  تسهیل 

واحدهایی که شناسایی شده مشکلشان حل می شود. 
درصد   2۵ تا   1۰ بین  معموال  مشهد  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 11۰ مشهد  در  افزود:  هستند  پروانه  بدون  صنفی  واحدهای 
هزار پروانه صنفی وجود دارد و حدود 1۰ هزار تا 1۵ هزار واحد 
مجوزهای  شدن  محور  ثبت  که  دارد  وجود  پروانه  بدون  صنفی 

صنفی مشکل آن ها را حل خواهد کرد.
محور  ثبت  از   بعد  اینکه  به  اشاره  با  مشهد   اصناف  اتاق  رئیس 
اطالعات  بارگزاری  از  بعد  بالفاصله  صنفی  مجوزهای  شدن 
پروانه صادر خواهد شد، گفت: در این میان مشکالت و موانعی 
در کار بوده  که هنوز هم موجود است.بعضی از دستگاه ها شرایط 
و دالیل خاصی دارند و بعضی از دستگاه ها با ثبت شدن مجوزها 
خیلی موافق نبوده و عنوان می کنند با انجام این کار صدور این 

بوده  رویه  بی  مجوزها  نوع 
میزان  به  کنترل  و  نظارت  و 
گرفت  نخواهد  صورت  کافی 
معتقدیم   ما  تفاسیر  این  با  اما 
مجوز  ازدریافت  بعد  باید 
صورت  تر  دقیق  نظارت ها 

گیرد.
کرد:  نشان  خاطر  بنانژاد 
اتحادیه ها  از  همچنین برخی 
شدن  محور  ثبت  نگرانندکه 
جایگاه  صنفی  مجوزهای 
می کند  متزلزل  را  اتحادیه 
نباید  اتحادیه  اما  به نظر بنده 
درگیر استعالم های مربوط به 
پروانه باشد. بلکه باید تسهیل 
مجوز  و  پروانه  صدور  در 

صورت  پسینه  نظارت  بر  را  خود  انرژی  تمام  اتحادیه  و  داده  رخ 
به  را  خود  واقعی  و  اصلی  کارکرد  اتحادیه  اینگونه  کند.  متمرکز 
نقش  ها  اتحادیه  و  سندیکاها  دنیا  تمام  در  آورد.  خواهد  دست 
را  اقتصادی  توسعه  و  اعضاء  بر  نظارت  اعضاء،  حقوق  از  دفاع 

دنبال می کنند در حالیکه در کشور ما اینگونه نیست.

 ثبت محور شدن مجوزهای صنفی 
 راهی به سوی حل مشکالت 

واحدهای صنفی بدون پروانه
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دلیل بازگشت دوباره صف های 
طوالنی نان در مشهد چیست؟ 

نگار نوائیان

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: هر سال در شهریور ماه زائران 
می کنند.  سفر  مشهد  خصوص  به  و  رضوی  خراسان  به  زیادی 
عمومی  ارزاق  گرانی  و  مشهد  در  اتباع  حضور  افزایش  همچنین 
احمدرضا  یابد.   افزایش  مشهد  در  نان  مصرف  تا  شده  موجب 
نانوایی  صف های  مجدد  شلوغی های  دالیل  خصوص  در  کشت گر 
اظهار کرد: گاهی مشکل دستگاه های کارتخوان 
هوشمند نصب شده در نانوایی های مشهد و بی 
صف ها  این  موجب  نانوایی ها  از  تعدادی  نظمی 
نان  نرخ  بودن  ارزان  به  اشاره  با  وی  می شود. 
افزود: اگر قیمت نان واقعی شود موجب می شود 
نانوایی ها  از  برخی  یابد.  کاهش  نان  اسراف  تا 
نیزبه دالیل مختلف نان پخت نمی کنند. افزایش 
دستمزد  دلیل  به  فنی  کارگر  کمبود  و  هزینه ها 
کم، عدم تعیین قیمت مصوب جدید برای نان و 
ارزان بودن نان و ... موجب شده تا نانوایی ها نان 
با  مشهد  نانوایان  اتحادیه   رئیس  نکنند.    تولید 
هوشمند  کارتخوان  دستگاه های  نصب  به  اشاره 
بحث  کرد:  بیان  تخلف  از  جلوگیری  برای  مشهد  در  نانوایی ها  در 
شهر  سطح  نانوایی های  رصد  حال  در  و  یافته  افزایش  نظارت ها 
امام  مجاوران  و  زائران  اختیار  در  کیفیت  با  نان  اینگونه  تا  هستیم 
رضا )ع( قرار گیرد. این دستگاه ها موجب کاهش تخلفات خواهد 
جرم  شبکه  از  خارج  آرد  فروش  و  گرانفروشی   ، فروشی  کم  شد. 

محسوب شده و با این تخلفات برخورد می شود.

نصب دستگاه های کارتخوان هوشمند در ۹۵ درصد 
نانوایی های مشهد

 برخی نانوایی ها متوسط روزانه ۷ کیسه آرد دارند 

وی افـزود: در حـال حاضـر دسـتگاه های کارتخـوان هوشـمند در 
۹۵ درصد نانوایی های سـطح شـهر مشـهد نصب شـده اسـت و در 
۵ درصـد باقـی مانـده یعنـی 1۶۰ نانوایـی دیگـر ایـن دسـتگاه ها 
نصب نشـده اسـت که این مسـاله به دالیلی همچون مشـکل ورثه، 
کـد شناسـایی نانوایـی و .. اسـت. از 23۵۰ نانوایـی دارای پروانه 
کارتخوان هـای  ایـن  نانوایـی  در22۴۴  بایـد  مشـهد  در  کسـب 
هوشـمند نصـب شـود و بقیـه آزاد پـز و نانوایـی فانتـزی هسـتند. 
بـرای کل جمعیـت مشـهد روزانـه بـه بیـش از ۷میلیـون قـرص نان 
نیـاز اسـت کـه ایـن مسـاله موجـب می شـود کـه هـر نانوایـی روزانه 
بـه 1۴.2 کسـیه آرد احتیـاج داشـته باشـد اما بعضـی از نانوایی ها 
متوسـط روزانـه ۷ کیسـه آرد دارنـد کـه ایـن میـزان بایـد بازنگـری 

شود. 
نصـب  وجـود  بـا  تخلفاتـی  گاهـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کشـت گر 
دارد،  وجـود  نانوایی هـا  در  هوشـمند  کارتخـوان  دسـتگاه های 
صـورت  شـهر  سـطح  در  بازرسـی ها  و  رصدهـا  اگرچـه  افـزود: 
می گیـرد، امـا مـردم بایـد ایـن تخلفـات را نیـز گـزارش دهنـد تـا بـا 

شـود.  برخـورد  متخلـف 
رئیـس اتحادیـه نانوایان مشـهد بیان کرد: بـرای اینکه این صف ها 
کاهـش یابـد پیشـنهاد دادیـم تـا بـرای نانوایی های منتخب سـطح 
اسـتان  غلـه  اداره  طریـق  از  بیشـتری  آرد  سـهیمه  مشـهد  شـهر 
دسـتگاه های  زیـرا  شـود  تولیـد  بیشـتری  نـان  تـا  یابـد  اختصـاص 
کارتخـوان هوشـمند  قابـل رصد اسـت، ولـی این مسـاله رخ نداد.
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نگار نوائیان

 رییــس اتحادیــه طــال، جواهــر و نقــره مشــهد از کاهــش 1۵ درصــدی 
ــک  ــال از ی ــاری ط ــال ج ــدای س ــت: ازابت ــر داد و گف ــال خب ــت ط قیم
میلیــون و ۵3۴ هــزار تومــان امــروز بــه یــک میلیــون و 3۵3 هــزار 
ــا یــک کاهــش 1۵ درصــدی  تومــان رســیده اســت کــه قیمــت طــال ب

ــت.  ــوده اس ــه رو ب روب
یوســف تقــی زادگان در خصــوص قیمــت طــال و 
ســکه در بــازار اظهــار کــرد: در حــال حاضــر قیمــت 
هــر گــرم طــال از یــک  میلیــون و 3۶۹ هــزار تومــان 
رســیده  تومــان  هــزار   3۵3 و  میلیــون  یــک  بــه 
اســت. بــر ایــن اســاس هــر گــرم طــال 1۶ هــزار 

تومــان کاهــش داشــته اســت.
بــه  جهانــی  طــال  انــس  هــر  نــرخ  افــزود:  وی 
1۶۶۴ دالر رســیده کــه بــا یــک رونــد کاهشــی 
ــیاری  ــر بس ــوع تاثی ــن موض ــت و ای ــوده اس ــه ب مواج

اســت. داشــته  طــال  قیمــت  درکاهــش 
مشــهد  نقــره  و  جواهــر  طــال،  اتحادیــه  رییــس 
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر فــروش قیمــت ســکه 
ــرح  ــکه ط ــت س ــان و قیم ــزار توم ــون و 1۰۰ ه ــم 1۴ میلی ــرح قدی ط
جدیــد 1۴ میلیــون و ۹۰۰ تومــان اســت. همچنیــن نیــم ســکه ســال 
ــن  ــخ پایی ــکه تاری ــم س ــان و نی ــزار توم ــون و 2۰۰ ه ــت میلی ۸۶، هش

ــت. ــان اس ــزار توم ــون و ۴۰۰ ه ــت میلی هف
تقــی زادگان بیــان کــرد: بــر ایــن اســاس ربــع ســکه طــرح جدیــد پنــج 
میلیــون و 2۰۰ هــزار تومــان و طــرح قدیــم ســه میلیــون و ۶۰۰ هــزار 

ــاوت  ــان تف ــزار توم ــون و ۶۰۰ ه ــک میلی ــزان ی ــن می ــه از ای ــان ک توم
قیمــت بیــن طــرح قدیــم و جدیــد ربــع ســکه وجــود دارد.

رییــس اتحادیــه طــال، جواهــر و نقــره مشــهد  از کاهــش 1۵ درصــدی 
قیمــت طــال خبــر داد و عنــوان کــرد: از ابتــدای ســال جــاری طــال از 
یــک میلیــون و ۵3۴ هــزار تومــان امــروز بــه یــک میلیــون و 3۵3 هــزار 
ــا یــک کاهــش 1۵ درصــدی  تومــان رســیده اســت کــه قیمــت طــال ب
روبــه رو بــوده اســت. وی در خصــوص وضعیــت بــازار طــال و ســکه  
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر وضعیــت بــازار طــال و ســکه راکــد اســت. 
ــرای  ــردم ب ــیاری از م ــع االول بس ــاه ربی ــته در م ــال های گذش ــی س ط
خریــد عروســی بــه بــازار طــال و ســکه مراجعــه می کردنــد، امــا اکنــون 

تــورم تاثیــر زیــادی بــر بــازار ســکه و طــال گذاشــته اســت.
ــادی  ــرمایه زی ــان س ــه جوان ــه اینک ــه ب ــرد: باتوج ــی زادگان تاکیدک تق
ندارنــد و اولیــن مرحلــه بــرای ازدواج تامیــن مســکن مــورد نیــاز اســت 
و بــا توجــه بــه افزایــش اجــاره مســکن کــه حداقــل بــه ۶ تــا ۸ میلیــون 
تومــان رســیده اســت، جوانــان دیگــر توانایــی خریــد طــال را ندارنــد. 
ــه  ــازی ب ــه نی ــوده ک ــره ب ــرویس نق ــد س ــون خری ــان اکن ــح جوان ترجی
پرداخــت اجــرت هــم نــدارد. بنابرایــن واحدهــای صنفــی طــال و ســکه 

ــده اند. ــرر ش ــیار متض بس
ــا  ــرد: ب ــان ک ــهد خاطرنش ــره مش ــر و نق ــال، جواه ــه ط ــس اتحادی ریی
توجــه بــه اینکــه رونــد مذاکــرات هســته ای طــی چنــد مــاه اخیــر ســبب 
آزادی افــراد دو تابعیتــی و قــرار بــر آزادســازی ۷ میلیــارد دالر از 
پول هــای بلوکه شــده ایــران شــده اســت پیــش بینــی می شــود کــه 
ــن  ــه ب ــرات ب ــر مذاک ــا اگ ــود، ام ــر ش ــکه بهت ــال و س ــازار ط ــت ب وضعی
بســت برســد افزایــش قیمــت دالر و طــال را شــاهد خواهیــم بــود. 
پیش بینــی بنــده ایــن اســت کــه توافقــات بــه نتیجــه خواهــد رســید و 

ــت. ــد گرف ــق خواه ــکه رون ــال و س ــازار ط ب

رییس اتحادیه طال، جواهر و نقره مشهد:

کاهش ۱۵ درصدی قیمت طال
بازار راکد است
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رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد پاسخ داد

افزایش قیمت خیار؛ صادارت 
یا پایان فصل برداشت؟

نگار نوائیان

گفت:  مشهد  بارفروشان  صنف  اتحادیه  رئیس   
سطح  در  زمینی  خیار  قیمت  حاضر  حال  در 
و  تومان  هزار   1۶ تا  هزار   1۰ فروشی  عمده 
تومان  هزار   1۸ تا   12 قیمت  با  گلخانه ای  خیار 
موجود است. بنابراین با کم تر شدن عرضه خیار 
دلیل   به  گلخانه ای  خیار  بودن  گران   و  بوته ای 
هزینه های حمل و نقل و عوامل دیگر قیمت این 
دلیل  به  همچنین  است.  یافته  افزایش  محصول 
زیادی  مقادیر  پاکستان،  در  اخیر  سیالب های 
گوجه، پیاز و خیار صادر شده و افزایش قیمتی در 
این اقالم به خصوص در پیاز به وجود آمده است. 
حیدر ساکن برجی در خصوص افزایش قیمت خیار در بازار اظهار 
کاهش  موجب  بازار  در  مشهد  جالیزی  و  زمینی  خیار  عرضه  کرد: 
این  برداشت  فصل  که  زمانی  اما  می شود،  محصول  این  قیمت 
قیمت  که  شده  بازار  وارد  گلخانه ای  خیار  می شود  تمام  محصول 

پایان فصل برداشت خیار زمینی  به دلیل  بنابراین  بیشتری دارد. 
افزایش قیمت طبیعی است.

عمده  سطح  در  زمینی  خیار  قیمت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
فروشی 1۰ هزار تا 1۶ هزار تومان و خیار گلخانه ای با قیمت 12 
تا 1۸ هزار تومان موجود است. بنابراین با کم تر شدن عرضه خیار 
و  حمل  هزینه های  دلیل   به  گلخانه ای  خیار  بودن  گران   و  بوته ای 
نقل و عوامل دیگر قیمت این محصول افزایش یافته است.  رئیس 
اتحادیه بارفروشان مشهد با بیان اینکه در حال حاضر قیمت خیار 
تابستان،  فصل  یافتن  پایان  به  توجه  با  کرد:  عنوان  نیست،  گران 
خیار  دلیل  همین  به  می کند  پیدا  کاهش  بوته ای  میوه های  عرضه 
قیمت  طبیعتا  و  می شود  تامین  گلخانه ها  از  یا  شهرستان ها  از  یا 
افزایش  علت  وی  است.   زمینی  از  گران تر  گلخانه ای  محصول 
برخی از اقالم را صادرات به پاکستان دانست و ادامه داد: به دلیل 
خیار  و  پیاز  گوجه،  زیادی  مقادیر  پاکستان،  در  اخیر  سیالب های 
به  پیاز  در  خصوص  به  اقالم  این  در  قیمتی  افزایش  و  شده  صادر 
وجود آمده است. قیمت سیب زمینی تغییر اساسی نداشته است و 
علت باال و پایین شدن قیمت آن به دلیل هزینه حمل و نقل است  و 

در دو ماه اخیر قیمت سیب زمینی تغییر زیادی نکرده است.
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نگار نوائیان

مــواد  فروشــان  عمــده  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
ــا توجــه بــه فصــل برداشــت  غذایــی مشــهد گفت:ب
ــی  ــج ایران ــت برن ــته قیم ــاه گذش ــک م ــی ی ــج ط برن

حــدود 1۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
بــا  گفت وگــو  در  زاده،  شــرف   حســینعلی  ســید 
ــازار  ــن در ب ــج و روغ ــت برن ــوص قیم ــنا در خص ایس
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه فصــل برداشــت برنــج 
طــی یــک مــاه گذشــته قیمــت برنــج ایرانــی حــدود 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــه اس ــش یافت ــد کاه 1۵ درص
ــا  ــی 12۰ ت ــاز کیلوی ــک ممت ــه ی ــج درج ــت برن قیم

122 هــزار تومــان اســت.
پاکســتانی  برنــج  قیمــت  همچنیــن  افــزود:  وی 
ممتــاز کیلویــی ۴2 تــا ۴3 هــزار تومــان اســت. 
اگرچــه موجــودی برنــج در بــازار زیــاد اســت امــا 
عرضــه از تقاضــا پیشــی گرفتــه و بــازار فــروش راکــد 

اســت.قیمت برنــج هنــدی در بــازار کیلویــی 3۸ 
ــر  ــال حاض ــی در ح ــه طورکل ــت. ب ــان اس ــزار توم ه
مــواد  عرضــه  و  راکــد  غذایــی  مــواد  بــازار  اکثــرا 

غذایــی بیشــتر اســت.
مــواد  فروشــان  عمــده  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
غذایــی مشــهد دربــاره کاهــش قیمــت روغــن بیــان 
کــرد: پــس از اصــالح نظــام یارانه هــا کــه دولــت 
قیمــت جدیــد روغــن را اعــالم کــرد تــا کنــون قیمت 
روغــن حــدود 1۵ تــا 2۰ درصــد در برخــی از انــواع 
قیمــت  کاهــش  دلیــل  اســت.  داشــته  کاهــش 
روغــن غیــر کارشناســی بــودن قیمــت اولیــه اســت. 
کیلویــی   ۵ روغــن  یــک  قیمــت  حاضــر  حــال  در 
تومــان در  بــه 3۴۰ هــزار  تومــان  از ۴۰۵ هــزار 
عمــده فروشــی ها رســیده اســت، البتــه بــاز هــم 
بــه نــوع کاال و برنــد روغــن بســتگی دارد. در حــال 
حاضــر روغــن بــه حــد کافــی در بــازار موجــود بــوده 
و خــرده فــروش و عمــده فــروش براســاس ســود 

قانونــی روغــن را بــه فــروش می رســانند.

رئیس اتحادیه صنف عمده فروشان مواد غذایی مشهد خبر داد

 کاهش ۱۵ درصدی 
قیمت برنج در بازار
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رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد خبر داد

تعطیلی ۳۰ درصد واحدهای صنفی 
پوشاک مشهد طی سال جاری

نگار نوائیان

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد گفت: طی سال 
از واحدهای صنفی پوشاک در مشهد تعطیل  جاری 3۰ درصد 
شده اند و بخش دیگری از واحدهای صنفی نیز 
به دلیل دریافت و افزایش قیمت مالیات توسط 
به  تمایلی  دیگر  مالیاتی  امور  دستگاه  سازمان 

ادامه تولید ندارند. 
وضعیت  درخصوص  طوسی  لسان  مهدی  سید 
اظهار  زمستانه  پوشاک  ویژه  به  پوشاک  بازار 
حقوق  افزایش  وجود  با  جاری  سال  طی  کرد: 
نشده  ایجاد  پوشاک  بازار  در  توازنی  کارمندان 
میزان  با  تورم  میزان  بین  تناسبی  هیچ  و  است 

افزایش حقوق کارمندان وجود ندارد. 
بازار  با اشاره به افزایش هزینه های تولید   وی 
پوشاک افزود: در سال جاری قیمت مواداولیه 
هزینه های  افزایش  با  و  است  داشته  افزایش  درصد   ۴۰ تا   3۰
به افزایش قیمت پوشاک شده است.  تولید، تولیدکننده مجبور 
بازار  گذشته  فصل  جنس های  فروش  عدم  دلیل  به  همچنین 

پوشاک، روال طبیعی خود را از دست داده و توازن بین عرضه و 
تقاضا از بین رفته است.

ممنوعیت  با  اخیر  سال  چند  طی  کرد:  بیان  طوسی  لسان 
با  تولیدکنندگان  از  دولت  حمایت  ضرورت  پوشاک  واردات 
احساس  داخل  تولید  ارتقای  درراستای  تسهیالت  پرداخت 
پوشاک  ازتولیدکنندگان  دولت  حمایت  عدم  می شود،چراکه 

باعث واردات و قاچاق پوشاک دسته دوم می شود.

کاهش قدرت خرید سبب تمایل مردم به خرید پوشاک 
دسته دوم شده است

داد:  ادامه  مشهد  پوشاک  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
فروش کاالی دست دوم ضمن سود فراوان برای واردکنندگان با 
کاهش قدرت خرید مردم برای پوشاک جدید، سبب تمایل مردم 
تمهیداتی  باید  دولت  و  است  شده  دوم  دست  پوشاک  خرید  به 
برای جلوگیری از آسیب شدید به تولیدکنندگان پوشاک به دلیل 
خروج روال طبیعی بازار پوشاک در نظر گیرد. با توجه به افزایش 
به  مردم  و  کرده  پیدا  کاهش  مردم  خرید  قدرت  پوشاک،  قیمت 
سمت خرید پوشاک دست دوم روی آورده اند. این موضوع عالوه 
برای  مانعی  می گذارد،  جامعه  سالمت  بر  زیادی  تاثیر  اینکه  بر 

تولید است. 
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تولید  مابقی  و  وارداتی  اولیه  مواد  درصد   ۵۰ اظهارکرد:  وی 
داخل است و تنها راه برون رفت از این وضعیت ارتقای جایگاه 
تولید داخل است. با توسعه و ارتقای تولید داخل دیگر نیازی 
هم به رفع واردات پوشاک نیست. با وجود دارا بودن ظرفیت 
تولید پوشاک در کشور اگر به تولید اهمیت بیشتری داده شود 
به شرایط آرمانی خواهیم رسید. با فروش مواد اولیه با قیمت 
مناسب به تولیدکننده وضعیت تولید و عرضه پوشاک به ویژه 
خواهد  مطلوبی  شرایط  کننده  مصرف  برای  پوشاک  تامین 

داشت.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد با بیان اینکه 
باید با حمایت دولت از تولیدکنندگان پوشاک از ورود آنها به 
طی  کرد:  عنوان  شود،  جلوگیری  واسطه گری  و  داللی  سوی 
چند سال اخیر به دلیل نبود شرایط الزم برای تولید پوشاک، 
به  و  کرده  خود  سرمایه  جمع آوری  به  مبادرت  تولیدکنندگان 
راستای  در  مجددا  آوردند.  روی  واسطه گری  و  داللی  سمت 
باید اقدامات الزم  برگشت امکانات و سرمایه های خارج شده 

صورت گیرد.
هزار   12 تعداد  مشهد  در  کرد:  خاطرنشان  طوسی  لسان 
نفر  هزار   1۰ رقم  این  از  که  هستند  پوشاک  اتحادیه  عضو  نفر 
اقدام  دست  در  نفر   2۰۰۰ عضویت  و  ثابت  عضو  صورت   به 
عدم  دلیل  به  پوشاک   اتحادیه  عضو  نفر   2۰۰۰ یعنی  است. 
توان تامین اجاره بها مغازه اقدام به جمع آوری مغازه می کنند 
می دهند.  مکان  تغییر  و  شده  تمام  مغازه شان  اجاره  موعد  یا 
صنفی  واحدهای  از  درصد   3۰ جاری  سال  طی  همچنین 
پوشاک در مشهد تعطیل شده اند و بخش دیگری از واحدهای 
توسط  مالیات  قیمت  افزایش  و  دریافت  دلیل  به  نیز  صنفی 
تولید  ادامه  به  تمایلی  دیگر  مالیاتی  امور  دستگاه  سازمان 

ندارند.

حواشی ممنوعیت 
صادرات دام زنده

رئیس شورای تامین دام کشور در گفت وگو با یک برنامه رادیویی گفت، به علت 
صادر  و  خارج  دامدار  حیطه  از  را  دام  از  بخشی  باید  گرما  و  کم آبی  مراتع،  فقر 
خواهیم  1۰۰رأس  تولید  رونق  سبب  اساسا  دام  رأس  یک  صادرات  با  کنیم. 
شد. منصور پوریان افزود: وزارت جهاد کشاورزی، صادرات دام زنده را ممنوع 
کرده است. وی تصریح کرد: بعضی نگاه   ها و تصمیم   ها در کشور به شکلی است 
به  می شود؛  نصیبشان  منفعت  صادرات،  از  به خصوصی  عده  می کنند  فکر  که 
همین علت سعی کرده اند ممنوعیت   های مختلفی وضع کنند، به رغم اینکه ما 
در بعضی از فصول با شرایط خاص و افزایش دام روبه رویم که باید بخشی از این 

دام صادر شود.
 این مسوول تصریح کرد: در عید قربان تقریبا عرضه دام 3۰ به یک بوده است، 
داشت.  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  دام  عرضه  افزایش  3۰برابر  یعنی 
گرفتار  ما  دامدار  بلکه  نبود،  دام  بودن  زیاد  از  ناشی  دام  عرضه  این  متاسفانه 
بنابراین  است؛  دامش  خروج  برای  راهی  دنبال  به  که  است  مشکالتی  یکسری 
هنوز  تصمیم گیرندگان  اما  شده،  روبه رو  دام  مازاد  افزایش  با  داخلی  بازار  االن 
صادر  مجوزی  االن  تا  و  نگرفته اند  دام  صادرات  و  دام  خروج  درباره  تصمیمی 
صادرات  برای  زیرساخت   ها  نبودن  مهیا  علت  درخصوص  پوریان  است.   نشده 
دام زنده، گفت: در سال ۹۷ به صورت محدود صادرات داشتیم و در 1۴۰۰ هم 
صادرات خیلی کمی انجام شد؛ اما دخالت   های بعضی از سیستم های موجود 
باید  صادرات  به  نگاه  شود.  تعطیل  صادرات  این  دوباره  تا  شد  سبب  دولت  در 
نگاهی اقتصادی به تولید باشد یعنی با صادرات یک رأس، فضا برای صد رأس 
دیگر را ایجاد می   کنیم. نگاه به صادرات به این معنا که فقط یک عده سود ببرند 

و دامدار منتفع نشود، کامال اشتباه است. 
فقط  رأس  ۴۰۰ هزار  و  یک میلیون   ۹۵  ،۹۴ سال های  در  افزود:  ادامه  در  وی 
دام سبک و 12۸ هزار رأس گوساله کشتاری صادر کردیم؛ اما بازار داخل دچار 
مشکلی نشد. برای آنکه سرمایه حاصل از صادرات، سبب توسعه و افزایش تولید 
شد. اکنون به علت خشکسالی، فقر مراتع، کم آبی و گرما باید بخشی از دام را از 

حیطه دامدار خارج و آن را تبدیل به سرمایه کنیم.
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رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشهد خبر داد

رشد ۲ درصدی قیمت خودرو
بازار همچنان در رکود به سر می برد

نگار نوائیان

اتومبیل  فروشندگان  و  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رئیس 
مشهد گفت: در حال  حاضر افزایش قیمت دالر و عدم تحویل به 
قیمت  درصدی   2 افزایش  سبب  هم زمان،  طور  به  خودرو  موقع 

خودرو در بازار شده است. 
حمیدرضا حیدری در خصوص تاثیرات افزایش 
عدم  اظهارکرد:  خودرو  بازار  در  دالر  قیمت 
ثبت نام های  عدم  خودرو،  موقع  به  تحویل 
جمله  از  دالر  قیمت  افزایش  و  خودرو  فوری 
دالیل افزایش قیمت خودرو در بازار است و به 
سبب  تنهایی  به  دالر  قیمت  افزایش  کلی  طور 

افزایش قیمت خودرو در بازار نمی شود.
دالر  قیمت  افزایش  حاضر  حال   در  افزود:  وی 
و عدم تحویل به موقع خودرو به طور هم زمان، 
سبب افزایش 2 درصدی قیمت خودرو در بازار 

شده است.

بازار خودرو هیچ رونقی ندارد و همچنان در رکود به سر می برد
مشهد  اتومبیل  فروشندگان  و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
بر  خودرو  واردات  بر  مبنی  اخبار  انتشار  اندک  تاثیر  به  اشاره  با 
قیمت خودرو در بازار تصریح کرد: درحال حاضر بازار خودرو هیچ 
رونقی ندارد و همچنان در رکود به سر می برد. در بازار خریدار 
بسیار کم است و فروشندگان خودرو نیز با توجه به وضعیت بازار، 
خودروهای خود را به فروش می رسانند، زیرا نگران افزایش مکرر 
قیمت خودرو در بازار هستند و معتقدند اگر خودروهای خود را 

افزایش  خودرو  قیمت  دوباره  است  ممکن  برسانند  فروش  به 
پیداکند.

امتناع فروش خودرو به دلیل عدم ثبات قیمت در بازار 
حیدری تاکید کرد: اکنون فروشندگان به دلیل عدم ثبات قیمت 
جز  به  کرده  امتناع  خود  خودروهای  فروش  از  بازار  در  خودرو 
موارد ضروری که مجبور به فروش می شوند. به طور کلی فروش 
خودرو در بازار در حالت کما و رکود باقی مانده تا بازار به ثبات 

برسد.
کاهش قیمت خودرور با اجرای طرح واردات خودروهای خارجی
مشهد  اتومبیل  فروشندگان  و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
در  را  تاثیراتی  چه  خودرو  واردات  ممنوعیت  رفع  اینکه  درباره 
قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهد گذاشت، افزود: بدون 
هزار   22 قیمت  تا  خارجی  خودروهای  واردات  طرح  اگر  شک 
دالر اجرایی شود هم در قیمت بازار خودروهای خارجی و هم در 
قیمت بازار داخلی تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و سبب کاهش 

قیمت خودرو در بازار خواهد شد.
چگونگی  و  خارجی  خودروهای  واردات  تعداد  باید  افزود:  وی 
ورود این خودروها را برای رسیدن بازار خودرو به ثبات واقعی در 

نظر گرفت و این مساله از اهمیت برخوردار است.
کاالی  صورت  به  خودرو  حاضر  حال  در  عنوان کرد:  حیدری 
بازار  تدریج  به  خودرو  واردات  افزایش  با  است.  شده  سرمایه ای 
تبدیل  بازار مصرفی  به  و  از حالت سرمایه ای خارج شده  خودرو 
خواهد شد و در نهایت قیمت خودرو نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
مشهد  اتومبیل  فروشندگان  و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
به  خودرو  بازار  پیش بینی  دالر  قیمت  نوسانات  وجود  با  گفت: 
پیش بینی  قابل  خودرو  بازار  اگر  نیست،  امکان پذیر  عنوان  هیچ 

بود قطعا این بازار تاکنون به ثبات رسیده بود.
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تودیع و معارفه هیات رئیسه دور 
هفتم اتاق اصناف ایران

اتاق  هفتم  دور  رئیسه  هیات  جدید  ترکیب 
از  فراهانی  نوده  قاسم  ریاست  به  ایران  اصناف 

امروز 2۵ مهر 1۴۰1 آغاز به کار کرد.
اصناف  اتاق  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ایران، مراسم تودیع و معارفه هیات رئیسه دور 
شاه  علیرضا  حضور  با  ایران  اصناف  اتاق  هفتم 
میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، 
نظارت  عالی  هیات  دبیر  مهدوی  غالمعلی 
و  تجارت  عالی  مشاور  فرجی  حسین  سید  و 

اصناف وزارت صمت برگزار شد.
در این آیین از سعید ممبینی رئیس پیشین اتاق 
اصناف ایران و اتاق اصناف اهواز، جالل الدین 

اتاق  پیشین  اول  رئیس  نائب  شکریه  محمد 
اصناف ایران و رئیس پیشین اتاق اصناف رشت 
اصناف  اتاق  پیشین  خزانه دار  بنانژاد  محمود  و 
ایران و رئیس پیشین اتاق اصناف مشهد تقدیر 
جدید  اعضای  اعتبارنامه های  و  آمده  عمل  به 

هیات رئیسه اهدا شد.
قانون  بنابر  گذشته  هفته  گزارش،  این  بنابر 
هیات  انتخابات  برگزاری  پی  در  و  صنفی  نظام 
مشهد،  و  رشت  اهواز،  اصناف  اتاق های  رئیسه 
دور  رئیسه  هیات  در  که  اتاق ها  این  روسای 
با  داشتند  عضویت  ایران  اصناف  اتاق  هفتم 
قاسم  و  شده  جایگزین  علی البدل  منتخبان 

عنوان  به  داخلی  انتخابات  با  نوده فراهانی 
نماینده وزیر صمت، ریاست اتاق اصناف ایران 

را بر عهده گرفت.
عنوان  به  نوده فرهانی  قاسم  ترتیب،  بدین 
رئیس  نائب  عنوان  به  صفایی  مجتبی  رئیس، 
اول، علیرضا حسنی به عنوان نائب رئیس دوم، 
مجید  دبیر،  عنوان  به  محمدی  طاهر  حسین 
جهانگیری  رسول  و  خزانه دار  عنوان  به  شجاع 
ترکیب  نامه  اعتبار  دریافت  با  عضو،  عنوان  به 
جدید هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران 

را تشکیل دادند.
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صادرات ۳۰ درصد از تولیدات کفش 
خراسان رضوی در نیمه نخست امسال ۲۰ مهر ۱4۰۱

نگار نوائیان

 3۰ تا   2۰ صادرات  از  مشهد  کفاشان  صنف  اتحادیه  رئیس   
در  رضوی  خراسان  کفش  تولیدات  درصدی 
در  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  نخست  نیمه 
به  کفش  تولیدات  صادرات  عمده  حاضر  حال 
می گیرد  صورت  افغانستان  و  عراق  کشورهای 
و کشورهای ارمنستان، عشق آباد و ترکمنستان 
به عنوان بازارهای هدف در دستورکار تیم های 

اجرایی نمایشگاهی استان قرار گرفته است. 
صنعت  وضعیت  خصوص  در  محمدی  محمد 
تولید کفش در خراسان رضوی، اظهار کرد: به 
دلیل بهبود شرایط کرونایی از ابتدای امسال، 
اکثر تولیدکنندگان کفش مجددا فعالیت خود 

گذشته  سال  به  نسبت  تولید  صنعت  اکنون  و  کرده  شروع  را 
وضعیت بهتری دارد.

کفش،  تولیدات  بر  دالر  قیمت  نوسانات  تاثیر  بر  تاکید  با  وی 
افزود: ۶۰ درصد مواد اولیه ای که برای تولید کفش به کار برده 
اخیر  سال  یک  طی  است.  وارداتی  مابقی  و  داخلی  می شود، 
چرم  ویژه  به  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  سبب  دالر  نرخ  نوسانات 
شده و این موضوع و همچنین افزایش هزینه دستمزد کارگران، 
جاری  سال  در  کفش  قیمت  درصدی   3۰ تا   2۰ افزایش  سبب 

شده است.
رئیس اتحادیه صنف کفاشان مشهد عنوان  کرد: در حال حاضر 
۵۰۰ واحد تولیدی کفش دارای پروانه  کسب و 1۰۰۰ واحد نیز 
به صورت زیرپله ای در سطح استان فعال هستند. این تعداد واحد 
تولیدی به طور میانگین زمینه اشتغال ۵ تا 1۰ نیرو را در سطح 
استان فراهم کرده اند. همچنین از ابتدای سال جاری تعداد 2۰ 

تا ۴۰ واحد تولیدی کفش در سطح استان تعطیل شده است.
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خراسان رضوی به عنوان قطب کفش زنانه در کشور شناخته 
می شود 

محمدی بیان  کرد: در سال گذشته یک تیم نمایشگاهی را در 
باعث  که  کردیم  راه اندازی  همدان  و  کرمان  تبریز،  شهرهای 
شد خراسان رضوی برخی غرفه های کفش را درسطح کشور 
کل  در  استان  کفش  تولیدات  یعنی  دهد،  اختصاص  خود  به 
عنوان  به  نیز  خود  تبریز  اینکه  وجود  با  می شود.  عرضه  کشور 
خراسان  حاضر  حال  در  اما  است،  شده  شناخته  کفش  قطب 
به  ما  استان  اکنون  دارد.  تبریز  در  را  فروش  بیشترین  رضوی 
شناخته  زنانه  کفش های  در  ویژه  به  کفش  قطب  یک  عنوان 

می شود.
خراسان  کفش  تولیدات  درصدی   3۰ تا   2۰ صادرات  از  وی 
کرد:  اضافه  و  داد  خبر  جاری  سال  نخست  نیمه  در  رضوی 
کشورهای  به  استان  کفش  صادرات  عمده  حاضر  حال  در 
عراق و افغانستان است و کشورهای ارمنستان و ترکمنستان 
اجرایی  تیم های  دستورکار  در  هدف  بازارهای  عنوان  به  نیز 
نیاز  به  توجه  با  و  اند  گرفته  قرار  رضوی  خراسان  نمایشگاهی 
به  واحد  کانال  یک  ایجاد  استان،  محصوالت  به  کشورها  این 

بازارهای هدف در دست اقدام است.
رئیس اتحادیه صنف کفاشان مشهد با بیان اینکه از ابتدای سال 
جاری در ۴ نمایشگاه شرکت کرده ایم، ادامه داد: برای آذر ماه 
دستور  در  مشهد  در  نمایشگاه  یک  راه اندازی  نیز  جاری  سال 
بازار هدف در بخش  از راه اندازی  کار قرار گرفته است. هدف 
تولیدکنندگان  بین  مستقیم  ارتباط  شکل گیری  کفش  صنعت 
و خریداران است تا خط تولیدشان افزایش پیدا کند. محمدی 
در خصوص مشکالت پیش روی صنعت تولید کفش در استان 
تامین  کفش  صنعت  بخش  در  معضالت  جمله  از  کرد:  عنوان 
نیرو و فقدان فضای قانونی و ایمن برای تولیدکنندگان است که 
می توان در قالب ایجاد یک شهرک کفش در استان مشکالت 
بسیاری از تولیدکنندگان را برطرف کرد. همچنین نقدینگی از 
دیگر مشکالت صنعت کفش است که تولیدکنندگان دیگر توان 

تامین چنین هزینه هایی را ندارند. 
وی همچنیـن درخصـوص ایجاد شـهرک های صنفی در اسـتان 
تـا  اینکـه فاصلـه 3۰ کیلومتـری شـهرک های صنفـی  بیـان  بـا 
افـزود:  اسـت،  تولیدکننـدگان  بـرای  دیگـر  مشـکلی  نیـز  شـهر 
عـالوه بـر کمبـود نیـرو، طـی کـردن چنیـن مسـافت زیـادی نیـز 
بـرای تولیدکننـدگان امکان پذیـر نیسـت. اکنون در مرکز شـهر 
تمـام تولیدکننـدگان کفـش فعالیـت دارنـد. بـا توجـه بـه اینکـه 
صنعـت کفـش آالیندگی زیادی نـدارد، فعالیـت تولیدکنندگان 
بنابرایـن  داشـت.  نخواهـد  مشـکلی  اسـتان  مرکـز  در  کفـش 
راه انـدازی شـهرک های صنفی با مسـافت های طوالنی نسـبت 
در  صنعـت  ایـن  تولیدکننـدگان  بـرای  را  مشـکالتی  شـهر،  بـه 
پـی دارد. رئیـس اتحادیـه صنـف کفاشـان مشـهد بـا تاکیـد بـر 
ضـرورت واردات دسـتگاه های نویـن بـرای صنعـت تولید کفش 
در اسـتان، خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر مـا بـرای تولیـد 
امیدواریـم  می کنیـم.  اسـتفاده  سـنتی  دسـتگاه های  از  کفـش 
صنعـت  نویـن  دسـتگاه های  واردات  بـرای  ذیربـط  مسـئولین 
تولیـد کفـش اقدامـات الزم را انجـام دهنـد تـا شـاهد افزایـش 
صـادرات ایـن محصـول باشـیم. عمـال مـا صـادرات نمی کنیـم و 
آن هـا واردات می کننـد. صنعـت تولید کفش از پتانسـیل خوبی 

بـرای صـادرات بیشـتر برخـوردار اسـت.

اجرای  به  اشاره  با  مشهد  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
از  گفت:  مشهد  در  صفر  پایانی  ایام  ویژه  نظارتی  طرح 
بازرسی  هزار   8 حدود  جاری  سال  ماه  شهریور   ۳۱ تا   ۱۵
که  شده  انجام  مشهد  شهر  سطح  در  صنفی  واحدهای  از 
 ۱۶ ارزش  به  تخلف  پرونده  فقره   ۵۳۰ تشکیل  به  منجر 
صورت  بازرسی های  اساس  بر  است.  شده  ریال  میلیارد 
گرفته بیشترین تخلفات در زمینه گران فروشی بوده است. 
اقدامات  خصوص  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  دلداری  امیر   
زائران  به  خدمت رسانی  برای  صنفی  واحدهای  از  نظارتی 
حرم مطهر رضوی در ایام پایانی صفر در مشهد اظهارکرد: 
در این طرح ۵ واحد صنفی متخلف پلمب شده و حدود  8۰ 

میلیون تومان پول به شاکیان برگشت داده شده است.
فعالیت  کرد:  بیان  مشهد  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
تیم های نظارتی تا ساعت ۱ بامداد است و در صورت لزوم 
نیز فعالیت تیم های نظارتی به صورت شبانه روزی خواهد 

بود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع نان به صورت ویژه زیر ذره بین 
تیم های نظارتی قرارگرفته است، افزود: در حال حاضر ۲۰ 
نانوایی سیار به فعالیت مشغول هستند و ۱۰ نانوایی دیگر 
نیز تا آخرشب فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. نانوایی ها 
با حداکثر ظرفیت در اطراف حرم مستقر شده و آرد مورد 
برای  تامین می  شود و سهمیه ویژه  به طور کامل  آنان  نیاز 

آنان در نظر گرفته خواهد شد.
کرد:  خاطرنشان  مشهد  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر   
به  خدمت رسانی  برای  نظارتی  تیم های  ظرفیت  حداکثر 
به  این طرح در سه شنبه شب  و  به کار گرفته شده  زائران 

پایان خواهد رسید.

 عودت
 8۰ میلیون تومان

 به شاکیان 
در ایام پایانی صفر
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 کسب و کار مجازی؛
مهم ترین ابزار تنظیم گری

لزوم  بر  صمت  وزارت  خدمات  و  تجارت  معاون 
هماهنگی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیک، 
دبیرخانه  همچنین  و  عمومی  خدمات  دفتر 
حوزه  در  اصناف  بر  نظارت  عالی  هیات 
کسب وکارهای مجازی تاکید کرد و گفت: قبال 
پروانه  و  اینماد  مجوز  بین  که  می شد  مشاهده 
ولی  دارد؛  وجود  رقابت  مجازی،  صنفی  کسب 
با تدبیر وزیر صمت، تمامی واحدهای مدیریتی 
عمل  هماهنگی  باید  مجازی  کسب وکارهای 

کنید.
از  کسب وکارها  صنفی  مسائل  تفکیک  با  وی 
صنفی  امور  گفت:  حاکمیتی،  وظایف  سایر 
اتاق ها،  و  اتحادیه ها  انتخابات  برگزاری  نظیر 

دبیرخانه  برعهده  صنفی  نظام  قانون  مطابق 
دیگر  وظایف  ولی  است؛  نظارت  عالی  هیات 
حاکمیتی توسط سایر دفاتر اعمال می شوند.
و  تجارت  معاون  اقتصاد  دنیای  گزارش  به 
اصلی  وظیفه  افزود:  صمت  وزارت  خدمات 
توسعه  الکترونیک،  تجارت  توسعه  مرکز 
کشور  در  الکترونیک  تجارت  کسب وکارهای 
مهم  بخش  این  تنظیم گری  بعد،  مرحله  در  و 
خدماتی بر عهده این مرکز است؛ اما اجرای 
پروژه های دولت الکترونیک مربوط به وزارت 
وزارتخانه  اطالعات  فناوری  دفتر  به  صمت، 
دیگر  زمینه  این  در  مرکز  این  و  شده  سپرده 

وظیفه ای ندارد

خدمات 
پس از فروش 
لوازم خانگی 

اجباری می شود
ملی  سازمان  استاندارد  ترویج  و  تدوین  معاون 
استاندارد گفت:خدمات پس از فروش برای همه 
لوازم خانگی اعم از الکتریکی و گاز سوز تولید 
به بعد اجباری می شود. از سال 1۴۰2  شده 
درویش  پرویز  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
اعم  خانگی  لوازم  استاندارد  اینکه  بیان  با 
 2۰ از  بیش  قریب  سوز  گاز  و  الکتریکی  از 
سازمان  کنترل  تحت  و  است  اجباری  سال 
ملی استاندارد هم قرار دارد، افزود: تا پایان 
در  زیاد  احتمال  به  ماه  آبان  اوایل  یا  و  مهر 
شورای ملی استاندارد این موضوع را اجرایی 

خواهیم کرد.
اولیه  های  کمیسیون  در  واقع  در  افزود:  وی 
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شروط صنایع لبنی برای متعادل سازی بازار اعالم شد

کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی 
مصرف لبنیات

پس از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی ازتولید مواد 
لبنی، این محصوالت با افزایش قیمت باالیی 
مواجه شدند.دولت لبنیات را به همراه 3گروه 
به  نقدی  یارانه  پرداخت  شامل  دیگر  کاالیی 
اتفاق  این  حتی  اما  کرد  محسوب  خانواده ها 
نیز باعث نشد که سرانه مصرف لبنیات بهبود 
آمارهای  جدیدترین  طبق  چراکه  کند،  پیدا 
طی   کشور  در  لبنیات  مصرف  ارائه شده 
ماه های اخیر کاهش محسوسی داشته است.
صنایع  انجمن  عضو  حال  همین  در 
از  آماری  ارائه  با  کشور  لبنی  فرآورده های 
داد.  خبر  لبنیات  مصرف  سرانه  کاهش 
مصرف  کاهش  تایید  با  خاتمی  اسماعیل 

اصالح  از  بعد  لبنیات  قیمت  گفت:»  لبنیات، 
را  درصدی    1۰۰ افزایش  یارانه       ای  نظام 
با  داشت  انتظار  می توان  چگونه  کرد.  تجربه 
ریزش  مصرف  سرانه  قیمت ها،  صعودی شدن 

نکند؟«
گروه  در  خرید  افت  کمترین  اینکه  بیان  با  وی 
ما  فرهنگ  »در  کرد:  تصریح  افتاد،  اتفاق  پنیر 
کرده  پیدا  را  خود  جای  پنیر  خوراک  مصرف 
و  ناهار  صبحانه،  غذایی  وعده       های  در  و  است 
پنیر  خرید  کاهش  دارد.  زیادی  کاربرد  شام 
کمتر از 1۰ درصد بوده است، این در حالیست 
که در سایر گروه های لبنی کاهش مصرف 1۵ 

تا 2۰ درصدی بوده است./دنیای اقتصاد

ماهی  چند  و  شده  تصویب  موضوع  این 
تولید  تا  بگیرد  صورت  روزنامه  آگهی  باید 
را  خودشان  استاندارد  شرایط  با  کنندگان 
از  که  است  این  ما  بینی  پیش  دهند.  تطبیق 
اجباری  استاندارد  این   1۴۰2 سال  ابتدای 
و  الکتریکی  خانگی  لوازم  کل  و  شود  عملی 

گاز سوز را شامل می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی 
خدمات  استاندارد  البته  گفت:  استاندارد، 
برخی  توسط  خانگی  لوازم  فروش  از  پس 
می  اجرایی  محدود  بسیار  کنندگان  تولید 
شد و حتی پروانه تشویقی این خدمات را نیز 

دریافت کرده اند .
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اقتصاد بنگاه های صنفی ضربه بدی از اعتراض 
و اغتشاش توام با آن متحمل شده است

صنفی  بنگاه های  اقتصاد  ایران:  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نائب 
ضربه بدی از اعتراض و اغتشاش توام با آن متحمل شده است.

گفت:  ایران  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نائب  صفایی،  مجتبی 
کشور  اصناف  به  زیادی  آسیب  اخیر  ناآرامی های  و  اعتراض 
و  ناآرامی ها  با  اعتراضات  توام شدن  که  دلیل  این  به  کرد  وارد 
اغتشاشات آن هم در زمان بازگشایی مدارس تاثیری نامطلوبی 

بر میزان فروش آن ها داشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از نبض 
بازار وی با بیان اینکه اصناف به دلیل اغتشاشات امکان استفاده 
به  افزود:  نکردند،  پیدا  را  مدارس  بازگشایی  پرفروش  بازار  از 
پایانی شهریور  طور معمول و طی رسمی هر ساله در هفته های 
مدارس  خرید های  و  می شود  انجام  تابستان  پایان  سفر های 
شامل لوازم التحریر، پوشاک و کیف و کفش نیز به طور معمول 
در این ماه انجام می شود که اعتراضات و به دنبال آن نارآرامی ها 
از  عادی  صورت  به  نتوانند  اصناف  تا  شد  موجب  اغتشاشات  و 
این بازار پرفروش استفاده کنند.صنوف مرتبط با گردشگری از 

ناآرامی ها زیان سنگینی را متحمل شد
پایانی  هفته  مقارن شدن  دلیل  به  کرد:  خاطرنشان  صفایی 
که  داشت  وجود  امکان  این  صفر  ماه  پایان  تعطیالت  با  شهریور 
گردشگران  وجود  از  کشور  توریستی  و  سفرپذیر  استان های 
با رونق مناسبی همراه باشند که به  نیز  بهره مند شده و اصناف 

دلیل شرایط پیش آمده این فرصت نیز برای آن ها از دست رفت.
گردشگری،  اماکن  هتل،  شامل  گردشگری  صنوف  افزود:  وی 
رستوران ها و تاالر ها و اصناف مرتبط با حوزه سوغات نتوانستند 
از فرصت تعطیالت در آستانه بازگشایی مدارس استفاده کنند و 
می توان گفت اقتصاد بنگاه های صنفی ضربه بدی از اعتراض و 

اغتشاش توام با آن متحمل شده است.
به  اعتراض  کرد:  عنوان  ایران  اصناف  اتاق  اول  رئیس  نائب 
جای خود محفوظ بود و باید صدای اعتراض به گوش مسئوالن 
با  و  کرده  سوءاستفاده  اعتراض  این  از  عده ای  اما  می رسید، 
بنگاه های  به  خسارت  زمینه  اغتشاشات  مسیر  به  آن  هدایت 

اقتصادی را فراهم کرد.
برآورد دقیقی از میزان خسارت اصناف در یک ماه اخیر نداریم

وی درباره برآورد مالی از میزان خسارت اصناف در مدت یک ماه 
اخیر، خاطرنشان کرد: هنوز برآورد دقیقی از این خسارت انجام 
نشده، اما واردآمدن خسارت مشهود است، چون برای برخی از 
صنوف دو دوره کوتاه ده روزه در نوروز و پایان شهریور دوره پیک 
کاری داشته و بیشترین برنامه ریزی آن ها نیز برای این ایام است.

صفایی خاطرنشان کرد: صنوف در روز های بحران تشویق به آن 
می شدند که واحد های صنفی خود را تعطیل کنند، اما به دلیل 
قطعی اینترنت امکان فروش محصوالت خود بر بستر انالین را نیز 

نداشته و امکان فروش اجناس خود را نیز پیدا نکردند.
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