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اقتصاد کرمان :بازاری�ان کرمان و ایران همچن�ان حال و روز
خوش�ی ندارند .روزهای پایان سال  94هم رس�ید و این امید
وج�ود دارد که ب�ازار کمی تکان بخ�ورد .امیدها ام�ا به زمان
آشکار شدن نتایج رفع تحریم از تابستان س�ال  95است .از
مسائل مشترک بازار و اصناف کرمان با کل کشور که بگذریم
جامعه صنفی و کسبه کرمان ،مسائل خاص خود را هم دارند که
در گفتوگوی نوروزی اقتصاد کرمان با یوسف جعفری رئیس
اتاق اصناف کرمان به آنها پرداخته شده است.
نمایشگاه بهاره برگزار نمیشود
وی برگزاری نمایش��گاه بهاره را به منظور تامین اقالم و کاالهای اساسی اقشار
کمدرآمد را از سیاستهای دولت دانس��ت و گفت :در گذشته قیمتها تفاوت
داشتند اما اکنون با توجه به رکود موجود در بازار وتنوع شرکتهای تولید کننده
محصوالت این اتفاق نمیافتد و با کاهش قیمتها مواجه بودهایم و برای همین
برگزاری نمایشگاهها تاثیر زیادی نخواهد گذاشت.
وی افزود :با این حال واحدهای صنفی ،فروشفوق العاده خواهند داشت و فروش
بهاره بعضی واحدهای صنفی هم طبق روال هر سال در حدود نیمه دوم اسفند
 94خواهد بود.
وی بیان ک��رد :افرادی از اس��تانهای مختلف برای برپایی نمایش��گاه و فروش
محصوالت خود به کرمان سفر میکنند که میتوان گفت کارآنان کار داللی است
که هیچ گونه مالیات و هزینههای دیگری به آنان تحمیل نمیشود و جوابگوی
مردم هم نیستند و تعهدی ندارند.
وی با بیان اینکه کمیته نمایشگاهی در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کرمان به منظور واگذاری مجوز فعالیت ،مستقر است ،خاطرنشان کرد :هیچ گونه
نمایشگاهی بدون نظر کمیته نمایشگاهی حق فعالیت در استان کرمان ندارد و
این خالف قانون است.
تمامی رستههای صنفی ،اشباع هستند
وی اشباع ش��دن واحد های صنفی را مختص یک صنف نمیداند و در این باره
توضیح میدهد :در کشورهای پیش��رفته به ازای هر  150نفر ،یک واحد کسبی
وجود دارد و این رقم در ایران به ازای هر  30نفر و در کرمان به ازای هر  22نفر،
یک واحد است.
وی نبود کار دولتی را از موارد ازدحام واحدهای صنفی دانست و افزود بسیاری از
اقشار مختلف مردم از جمله بازنشستگان و جوانان و دانشآموزان به داشتن واحد
صنفی روی آوردهاند و متاسفانه بیشتر این افراد اطالعات کاملی ازاین نوع کسب
و کار ندارند که در نهایت منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحد صنفی آنان شده
است .وی با بیان اینکه در یک مقطعی ،حریم صنفی گذاشته شد و بعد از مدتی
این قانون لغو و سقف واحدهای صنفی از بین رفت ،ادامه داد :این کارها صورت
گرفت تا بخشی از مشکالت بیکاری حل شود اما از نظر ما این موضوع همچون
یک مسکن عمل میکند و شغل پایداری برای افراد ایجاد نمیکند و باعث نابودی
همصنفیهای آنها هم خواهد شد.

وی گفت :درست اس��ت که میبایست بازنشس��تگان و یا کارمندان دولت حق
دریافت پروانه کسب نداشته باش��ند اما به هرحال علتهایی همچون دریافت
حقوق دولتی پایین وجود دارد که باعث میش��ود افراد به تاس��یس یک واحد
صنفی سوق داده شوند.
جعفری یادآور ش��د :بیش از  22هزار واحد صنفی در شهرس��تان کرمان وجود
دارد و چیزی حدود  10درصد ،بدون پروانه فعالیت میکنند و همچنین در سال
گذشته نزدیک به دو هزار واحد صنفی ابطال پروانه کسب داشتهایم.
وی بیان کرد :باید به استاندار کرمان خسته نباشید گفت که در زمینه بهسازی
بازار .وقت گذاش��تند و پیگیری مستمر داشتند؛ کفس��ازی در کمترین زمان
ممکن به اتمام رسید و اکنون بدنهس��ازی بازار هم شروع شده است .قرار بر این
ش��د که واحدهای صنفی تنها برای خرید درب مغازههایشان اقدام کنند و بقیه
موارد از سوی ش��هرداری انجام میگیرد و در آیندهای نزدیک بازار کرمان رونق
دوبارهای خواهد گرفت.
وی به مشکالف اصنافی که در مجاورت پروژههای عمرانی در شهر کرمان قرار
دارند اش��اره کرد و گفت :رضایت کاملی از روند انجام پروژهه��ا نداریم و البته
وضعیت بهتر شده است که با پیگیریهای انجام شده به خصوص از سوی شورای
شهر شرکتهای زیرمجموعه قرارگاه خاتم االنبیا ملزم شدند که هر هفته روند
کار را مکتوب به شورای شهر ارایه دهند.
وی گزارشی از بازرسیهای اتاق اصناف کرمان ارایه کرد و اضافه کرد :دوگانگی
نرخ در بعضی واحدهای صنفی پیگیری میشود.
وی در بخش دیگری با اشاره به غیرقانونی بودن بعضی از نرخ های خدماتی که
در هتلها ،رستورانها و مکانهای دیگر از مش��تریان دریافت میشود ،گفت:
متاس��فانه در این زمینه دوگانگی بین اتاق اصناف و س��ازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری وجود دارد.
وی ادامه داد :کمیسیون نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان
باالترین مقام تصمیمگیری در تعیین نرخ میباش��د به این صورت که اتحادیه
مربوطه نرخ پیشنهادی را ارایه میدهد و پس از بررسی ،نرخی که در کمیسیون
نظارت تصویب میشود الزماالجراست و این نرخ مشمول خدمات اضافی نیست.
وی اظهار کرد :آنهایی که تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردش��گری هس��تند ،قانون خود را دارند که این موضوع به دوگانگی نرخ در
واحدهای صنفی در یک بخش ،دامن میزند.
جعفری افزود :جابه جایی صنوف آالینده شهر کرمان هم در حال پیگیری است
اما هنوز به جایی نرسیدهایم و قرار بر این بود زمین واگذار و تسهیالتی هم ارایه
شود اما این کار به علت مواردی همچون قیمت باالی زمین معطل مانده است.
وی اش��ارهای هم به احداث برج اصناف که کار بر زمین مانده اتاق اصناف است،
کرد و گفت :اگر مشکل زمین رفع شود ،کار احداث برج ،کلید میخورد تا بتوانیم
 70اتحادیه صنفی را در یک مکان برای رفاه ارباب رجوع مس��تقر کنیم .وی در
خصوص ساماندهی دستفروشان و برپایی جمعه بازار اظهار کرد :برپایی جمعه
بازار واقع��ی ،همکاری ش��هرداری را در خصوص واگذاری یک فضای مناس��ب
میطلبدکه از طریق شورای شهر پیگیر هستیم و امیدواریم در آیندهای نزدیک
برنامه آن اصالح شود.
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