حقوق اقتصادی

پولش را نمی دهم،
تا ببینم چه می شود!...

خیلی سخت است که
از کس��ی طلب داش��ته
باشی و نتوانی پولت را از
شخص بدهکار بگیری...
س��خت اس��ت کار کرده
باش��ی و نتوان��ی مزدت
را ب��ه ع��دل از کارفرما
*
بگیری ...س��خت اس��ت
وحید قرایی
جنسی را فروخته باشی
و نتوان��ی چکی را که بابت ف��روش کاال دریافت کرده ای
از بان��ک وصول کنی ...این رویدادی اس��ت که هر روز در
همی��ن دور و بر ما گریبان خیلی ها را می گیرد و در این
اوض��اع اقتصادی که ذره ذره پول ها می تواند درجایی به
کار آید ،زندگی را به کام طلبکارها سخت می کند“ .علی”
قرار بوده بخش��ی از بنای یک ساختمان را تکمیل کند و
مزدش را بگیرد و حاال که یک فقره چک در قبال مزدش
دریافت کرده ،برای پاس کردنش بیش از یک س��ال است
که راه دادگاه را می رود“ .رامین” برای دو ش��رکت تعاونی
مس��کن مهر پیمانکاری کرده و حاال دو س��ال است که از
پول و تعهدات مالی قراردادهایش خبری نیست“ ...حسین”
بابت فسخ قرارداد خرید مسکن چکی دریافت کرده که بابت
پول پرداختی اش بوده اما حاال حس��اب طرف خالی است
و موردهای فراوان اینچنین که امنیت اقتصادی بسیاری را
تحت الشعاع خود قرارداده است .همه این طلبکارها بدون
ش��ک برای این پول محق هستند و بدهکار نیز شکی در
بدهی اش ندارد اما به نظر می رس��د این چرخه در جایی
لنگ می زند و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند
تا برخی افراد برای پرداخت بدهی خود به ضرر طلبکار این
پا و آن پا بکنند .کم نیستند افرادی که بدهی خود را نمی
دهن��د تا طلب��کار به تنگ آید و به مبلغی کمتر از طلبش
راضی ش��ود .می گویند راه دادگاه را برو تا خسته شوی و
بازگردی و مبلغی که من می گویم از طلبت دریافت کنی...
می گویند حکم هم که بگیری آخرش قسط بندی اش می
کنند و من بدهی ات را قسطی و چند ساله باز می گردانم.
(بماند که در این مس��یر در موارد زیادی اگر طلبکار صبر
و تحمل کافی داش��ته توانسته وضعیتی برای فرد بدهکار
ترسیم کند که از کرده پشیمان شود)...
قصدم در این مطلب ،بررسی راهکارهای حقوقی دریافت
طلب نیست .حرفم این است که بدهکاران زیادی را دیده
ام و می بینم که داشته اند و نداده اند و پا روی وجدان و
انس��انیت خود گذاشته و می گذارند .طلبکار دچار مشکل
می شود و در مواردی زندگی اش با مخاطره روبرو می شود
ام��ا کک این آدم ها نمی گزد .این آدم ها راهکار پیدا می
کنند تا پول بحق دیگری را ندهند! و یک چرخه اقتصادی
را دچار اختالل می کنند .کار اقتصادی همه اش حساب و
کتاب و علم و نهایت تالش برای کسب سود بیشتر نیست.
ظاهرا برای برخی ،چاشنی اخالق ،وجدان و شرافت کاری
یک حلقه گم شده است .وقتی که فرد حقیقی و یا حقوقی
پ��ول دارد و طلب طلبکارش را نمی دهد نه یک جای کار
ک��ه کل کارش می لنگ��د .هر چه هم در این مورد قوانین
سخت گیرانه باشد متاسفانه برای بیماری اخالق و وجدانی
این آدم ها عالج قطعی وجود ندارد...
* وکیل دادگستری
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کافه کتاب

سایه روشن

عنوان :چرا کشورها شکست میخورند؟
نویسنده :دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
ترجمه :پویا جبلعاملی و محمدرضا فرهادیپور
دارون عجماوغلو و جیمز رابینس��ون در این اثر
تصویری همهجانبه و گویا از تفاوتها و شکافهای
عظیمی که در استانداردهای زندگی و درآمدهای
مردم در چهار گوشه دنیا وجود دارد ،ارائه دادهاند.
اینکه در کش��ورهای ثروتمن��دی همچون ایاالت
متحده ،بریتانیا و آلمان مردم با چه استانداردهایی
زندگی میکنند و درآمدش��ان چگونه اس��ت و در
مقابل زندگی در کشورهای فقیری همچون صحرای
آفریقا و آسیای جنوبی چطور میگذرد.
کتاب حاضر نشان میدهد نحوه حکومت کردن
بر کشورها ،راههای کامیابی یا ناکامی را پیش روی
مردمان این کشورها قرار میدهد.
نویس��ندگان کت��اب تعریفی روش��ن ،بیابهام،
بینشافزا و تاملبرانگیز از نهادهای اقتصادی فراگیر
و بهرهکش ارائه میدهند و آن را برای تحلیل شرایط
اقتصادی در سراسر جهان در ادوار تاریخی مختلف
به کار میگیرند .نویسندگان معتقدند شکلگیری
نهادها را بای��د در بازههای زمانی دور و دراز مورد
توج��ه قرار داد .رون��د تاریخی حرکت یک جامعه
به سوی ساختدهی نهادهاست که مسیر توسعه
اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد و
آن را میسازد .کتاب حاضر میتواند راهنمایی باشد
برای پاس��خ به پرس��شهای متعددی از که زاویه
نهادگرایی پیشروی اقتصاددانان و اقتصادخوانان

ایرانی عالقهمند به نهاد و
نهادگرای��ی برای تحلیل
اقتصاد ایران قرار دارد.
این کت��اب را میتوان
کتابی میانرشتهای تلقی
کرد ک��ه رویکرد اقتصاد
سیاس��ی را برای تحلیل
به کار میگیرد.
مناس��بات مش��ترک ،رواب��ط متقاب��ل و
همبس��تگیهای میان اقتصاد و سیاست است که
نهادها و چگونگی س��اخت آنها را متاثر میسازند.
در این کتاب در ادوار تاریخی مختلف در کشورهای
مختل��ف جهان در قرنهای اخیر مورد بررس��ی و
کنکاش قرار گرفتهاند .نهادهای سیاسی فراگیر و
بهرهکش و تعامل آنها با نهادهای اقتصادی فراگیر
و بهرهکش یکی از موضوعات اصلی ،جاری و ساری
در کتاب است .این کتاب میتواند برای دانشجویان
رش��تههای اقتصاد و علوم سیاس��ی مفید باشد و
قابلیت تدریس در این دو رشته را دارد .این کتاب
همچنی��ن میتواند به عن��وان منبعی برای درس
اقتصاد توسعه مورد استفاده قرار گیرد .کتاب حاضر
نهتنها برای خواننده حرفهای و دانشگاهیان مفید
اس��ت ،بلکه حاوی نکات زیادی برای خوانندگان
عادی نیز هس��ت ک��ه عالقهمند به این پرس��ش
هستند که چرا بعضی کشورها ثروتمند هستند و
بعضی دیگر فقیر و میخواهند بدانند چه میشود
که مسیرهای توسعه اقتصادی کشورها گاهیاوقات
خیلی واگرا هستند.

رتبه ضعیف ایران در توسعه بازارهای مالی
در سال  2010امتیاز شاخص «توسعه بازار مالی»
در ایران از بین  1تا  ،7برابر با  3.3بوده است،به این
ترتیب ایران به لحاظ توسعه بازار مالی در میان 139
کشور جهان در رتبه  120قرار داشته که در سال های
بعد تا رتبه  130هم تنزل داشته است.

بازارهای مالی ،نقش��ی انکارناپذیری در رشد و
توسعه ملی ایفا می کنند؛ اما آیا بازارهای مالی در
اقتصاد ایران هم توانس��ته ان��د در این نقش ظاهر
ش��وند؟.بازار پول ،بازار سرمایه و بیمه از مهمترین
بازارهای مالی هستند که در صورت کارایی به طور
مشخص بر توس��عه ملی ،رشد اقتصادی و کارایی
نظ��ام اقتص��ادی اثرگذار خواهند ب��ود و بازارهای
ل بازار کار ،بازار تجارت و بازار کاال
اقتصادی از قبی 
ت بدون بازار مالی توس��عه یافته ،به هیچ
و خدم��ا 
وجه از رشد کافی برخوردار نخواهند بود .به نحوی
که رمز توسعه اقتصادهای پیشرو در امکانپذیری
ان��واع فعالیتهای اقتصادی و برخورداری اینگونه
ی مطلوب نهفته است.
فعالیتها از تأمین مال 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از ش��اخص توسعه
بازارهای مالی نشان می دهد که ما با آنچه که باید
باشیم ،فاصله ای معنا دار داریم .به عبارتی گزارش
مجمع جهانی اقتصاد ،به نوعی حاکی از ناکارآمدی
ای��ن بازار در اقتصاد ایران دارد .بر این اس��اس در
سال  2010امتیاز شاخص «توسعه بازار مالی» در
ایران از بین  1تا  ،7برابر با  3.3بوده است .به این

ترتی��ب ایران به لحاظ توس��عه بازار مالی در میان
 139کش��ور جهان در رتبه  120قرار داشته است.
اما برآوردهای س��االنه مجمع جهانی اقتصاد نشان
از آن دارد که وضعیت توسعه بازارهای مالی ما در
سالهای بعد بدتر ش��ده است .به این ترتیب ایران
در س��ال  2011امتیازش مقداری کاهش یافت و
در جای��گاه  123جهان ق��رار گرفت .این وضعیت
برای سال بعد از آن یعنی  2012هم ادامه داشت
تا ایران در این س��ال نیز همچنان در جایگاه 123
جهانی قرار داشته باشد .طبق گزارش مجمع جهانی
اقتصاد نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی در
ایران طی س��ال های اخیر تنزل بیشتری داشته و
در س��ال  2013به رتبه  130جهانی سقوط کرده
اس��ت.این برآوردها به خ��ودی خود یکی از دالیل
توس��عه نیافتگی بازار کار ،تجارت ،کاال و خدمات
ایران را به خوبی نشان می دهد.
رتبه ایران در شاخص توسعه
بازارهای مالی  /سال

رتبه

2010

120

2011

123

2012

123

2013

130

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

10

17

22

800

1540

سهم استان کرمان  10درصد
کل اعتبارات تملک دارایی
کشور را شامل می شود

سال گذشته حدود  17هزار
گردشگر خارجی از استان
کرمان دیدن کردهاند

 22هزار و  546خانوار عشایر
در استان ساکن هستند و
کرمان رتبه دوم کشور را در
این زمینه دارد

استان کرمان حدود  800هزار
هکتار سطح زیرکشت زراعی
و باغی دارد

یکهزار و  540واحد صنعتی
کوچک و بزرگ در استان
وجود دارد که همه صنایع
استان را شامل میشود

درصد

هزار

هزار

با حضور استاندار کرمان از محصوالت شرکت توسعه اقتصاد کویر رونمایی شد

تولید سکه های طال و نقره
با طرح بارگاه ائمه (ع)

هزار

واحد صنعتی

دوس��تان س�لام .مدت نس��بتاً زیادی اس��ت که به دلیل
مشغلههای بسیار و تعدد جلسات نتوانستهام در این صفحه
مطلبی بنویسم و با شما به اشتراک بگذارم .از این جهت باید
بر این دوست کمتر در دسترس خود ببخشید.
از هم��ان ماههای ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم و پس
از اس��تقرار نس��بی دولت ،به اس��تانها و شهرستانهای
بس��یاری در سراسر کشورمان سفر کرد ه ام .عموم سفرها
و برنامهریزیه��ای مربوط به آنها نیز متمرکز بر بازدید از
طرحهای عمرانی استانها و نیز جلسه با مدیران و بررسی
معضالت استانها بوده است .با این حال به دلیل فشردگی
برنامهها در استانها و تراکم کاری در مرکز ،سفرهای استانی
یکروزه برنامهریزی شده و به همین دلیل کمتر توانستهام
با اقشار مختلف مردم و به خصوص جوانان و نخبگان ،رو در
رو و همکالم شوم .از این جهت تصمیم گرفتم تا بعد از هر
سفر ،بخشی از مالحظاتی که به نظرم میآید تا با نخبگان
و جوانان هر استان در میان بگذارم را در این صفحه انعکاس
دهم تا در عین حال از دغدغهها و مالحظات هموطنانم و
نیز نتایج سفر بازخوردی عینی و مستقیم دریافت کنم .در
یک ماه اخیر توفیق داش��تهام تا به ایالم ،خراسان رضوی،
یزد و کردستان سفر کنم .سفرهایی که نقطه مشترک همه
آنها موضوع «آب» بوده است .موضوعی که اغراق نیست اگر
آن را معضل آتی نه تنها ایران بلکه جهان بدانیم .بحران آب
در کشورمان ،موضوعی جدی است .من نمیخواهم در اینجا
به تکرار توصیههای تکراری لزوم مصرف بهینه و جلوگیری
از اسراف بپردازم ولی الزم است از همه دوستداران این آب
و خاک بخواهم تا برای نگهداشت منابع آبی کشورمان از هر
آنچه در توان دارند دریغ نکنند حتی اگر به اندازه یک قطره
باشد .من و همکارانم در دولت به خصوص در دستگاههایی
چون وزارت نیرو و س��ازمان حفاظت از محیط زیست ،به
همراه مش��اوران و کارشناسان این حوزه برنامههای خوبی
برای مدیریت و استحصال آب تهیه کردهایم و امید داریم تا
بتوانیم با سرمایه گذاری دولتی و نیز حضور بخش خصوصی،
بحران آب که امروز به نوعی تهدید کننده استقالل کشورها
هم هست ،را از آتیه ایران عزیزمان دور کنیم .حقا و انصافا
باید از توجه ویژه رهبر معظم انقالب در این موضوع تشکر
کن��م که با توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت و نیز
با توجه به آگاهی ایشان از اهمیت موضوع ،اجازه برداشت
مبلغ قابل توجهی از صندوق توس��عه ملی برای استحصال
منابع آبی کشور را به دولت دادند .این اجازه باعث شد تا ما
با دست باز در حوزه مدیریت آب وارد شویم و طرح های آبی
کشور جهش خوبی در کسب منابع را شاهد باشند .نمیتوانم
افسوس خود را به جهت از دست رفتن سرمایهگذاریهای
ضروری در حوزه عمران و به ویژه مدیریت آب پنهان کنم.
اگر در طول س��الهای گذشته منابعی که به توزیع یارانه
اختص��اص دادیم را در حوزههایی چون ایجاد ش��بکههای
مدرن آبیاری و کمک به کش��اورزان برای کنار گذاش��تن
شیوههای سنتی و غرق آبی ،هزینه میکردیم ،امروز کمتر
نگران کاهش سفرههای زیرزمینی آب و تامین منابع آبی
شهرهایمان بودیم .راستی این خبر را دیده اید؟! « مجموع
یارانه نقدی پرداختی به مردم در بیش از چهار سال گذشته
به مرز ۱۸۰هزار میلیارد تومان رسید که معادل کل بودجه
عمرانی دولت از سال  ۸۵تا  ۹۳است ».خداوند این کشور را
از خشکسالی و دروغ و ریاکاری دور نگه دارد.

با استقبال گسترده کرمانی ها گشایش یافت

نخستین فروشگاه نسل جدید رفاه کشور
مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه :تقویت تولیدکنندگان از اهداف «رفاه» است

رضا معقول زاده ،مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد کویر :به دنبال ترویج فرهنگ شیعه هستیم
با حضور علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان از سکه های منقوش به بارگاه
ائمه اطهار تولید شرکت توسعه اقتصاد کویر رونمایی شد.
اس��تاندار کرمان در جریان بازدید ازس��کههای طال و نقره شرکت توسعه
اقتصاد کویر گفت :دولت آمادگی دارد که با اعطای وامهای خرد از صنایع
و تولیدات حمایت کند.
علیرضا رزمحسینی ،گفت :توجه و اهمیت به صنعت ضرب سکه از اموری
است که در توسعهی استان تاثیرگذار است.
وی افزود :ظرفیت تولید و پیش��رفت در بخشهایی مانند صنایع دستی
و تولیدات خانگی نیز در اس��تان به میزان قابل توجهی وجود دارد که باید
به آن پرداخته شود.
اس��تاندار کرمان با اشاره به اینکه فعالیت شرکت توسعه اقتصادکویر در
ضرب سکههای طال و نقره ،انحصاری بوده و مجوز خاص میخواهد ،افزود:
دولت آمادگی دارد که با اعطای وامهای خرد از صنایع و تولیدات حمایت کند.
رزمحس��ینی با تاکید بر اینکه کلید توس��عهیافتگی ،س��رمایهگذاری و
کارآفرینی است ،افزود :ما مطابق قانون و در حیطهی اختیارات خود موانع
را از پیش پای س��رمایهگذاران برمیداریم و اگر در مواردی نمیتوان کاری
انجام داد؛ یا در حوزهی اختیارات ما نیست و یا مقررات اجازه نمیدهد.
در مراسم رونمایی از سکه های طال و نقره منقش به بارگاه ملکوتی امام
رضا (ع) ،امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل (ع)  ،مدیرعامل شرکت اقتصاد
کویر نیز که  10سال مسوول ضرابخانه بانک مرکزی بوده است،گفت :این
شرکت  10سال پیش تشکیل شده و عمده فعالیت های آن در حوزه های
تجاری و خدماتی بوده است.
رضا معقول زاده اظهار کرد :بعد از بازنشستگی تصمیم گرفتیم با کسب

مجوز از بانک مرکزی در ضرب سکه های گرانبها از جمله طال و نقره فعالیت
کنیم و حدود چهار سال است که مقدمات آن انجام شده است.
وی ادامه داد :این س��که ها به دلیل طرح های ویژه ای که دارند بس��یار
ارزشی ،انقالبی و اسالمی بوده و برگرفته از فرهنگ شیعه هستند و گامی
کوچک برای کمک به پیشبرد اهداف شیعه خواهد بود.
معقول زاده اظهار کرد :در گام دوم فعالیت این شرکت ،سکه هایی منقش
به آثار باس��تانی و مش��اهیر مختلف تولید خواهد شد و عمده هدف ما این
است که سکه ها را در کشورهای عراق و سوریه در اختیار زائران بگذاریم تا
بتوانند این هدیه را به عنوان فرهنگ شیعه گسترش دهند.
وی افزود :وزن سکه های نقره  5گرم و وزن سکه های طال  8گرم است.
مدیرعامل ش��رکت اقتصاد کویر بیان کرد :این شرکت هم اینک  15نفر
پرسنل دارد و قرار است سرمایه شرکت از  150میلیارد ریال فعلی به هزار
و  500تا دو هزار میلیارد ریال در آینده افزایش یابد که در نتیجه  800نفر
مشغول به کار خواهند شد .در این آیین ،نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی استان کرمان نیز گفت :اقدام شرکت توسعه اقتصاد کویر
باعث احیای صنعت و هنر ضرب سکه شده و همچنین اشتغال ایجاد کرده
است .سیدمهدی طبیب زاده افزود :ضرابخانه در کرمان قبل و بعد از اسالم
فعال بوده و سکه های ضرب شده آنها مورد تحسین فعاالن و گردشگران این
بخش قرار گرفته است که نهایت دقت و ظرافت کرمانیان را نشان می دهد.
وی بی��ان ک��رد :در فضای کنونی که تکفیری ه��ا و متعصبان جاهل به
مقدسات شیعه اهانت می کنند ،انجام این کار بزرگ ،تاثیرات این تفکرات
نادرست را کاهش و پاسخی کوبنده به این جاهالن جدید تاریخ خواهد بود.
این گزارش می افزاید:شرکت اقتصاد کویر ساالنه یک میلیون و  500هزار
قطعه سکه طال و نقره تولید می کند.

نخستین فروشگاه نسل جدید رفاه کشور و نهمین فروشگاه رفاه در استان کرمان
که دو هزار و  500متر س��طح فروش دارد و زمینه اش��تغال  43نفر را فراهم کرده
است ،در برج اول کرمان کار خود را آغاز کرد .در مراسم آغاز به کار این فروشگاه که
با حضور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران
اجرایی استان و استقبال گسترده اقشار مختلف برگزار شد ،مدیرعامل شرکت فروشگاه
های زنجیره ای رفاه کشور گفت :تقویت تامین کنندگان و تولید کنندگان کاال از
اهداف این شرکت است که می تواند اقتصاد را رونق بخشد.
فرش��ید گل زاده در آیین افتتاح نخس��تین فروشگاه نسل جدید رفاه کشور در
ش��هر کرمان افزود :بخش فروش از معضالت کش��ور است و بخش تولید با مشکل
کمتری مواجه است.
وی خاطرنشان کرد :فروشگاه های زنجیره ای رفاه سال  1374به ابتکار ریاست
جمهوری وقت تاسیس شد و با مشارکت و سرمایه گذاری مردم کار خود را شروع کرد.
وی گفت :فروش��گاه های زنجیره ای رفاه در کل کشور و سال گذشته نزدیک به
 10هزار میلیارد ریال فروش داشته اند و ما این رقم را در سال جاری بیش از این
تصور می کنیم .مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه افزود :این شرکت
با حدود سه هزار شرکت تولیدی و تامین کننده محصوالت ،همکاری دارد و نزدیک
به سه هزار و  300نفر در فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشغول به کار هستند .وی
افزود :شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه اکنون حدود  215فروشگاه با  164هزار
متر مربع سطح فروش در کشور دارد.
گل زاده گفت :پنج بانک بزرگ کشور به عالوه موسسات مختلف و شهرداری ها
و همچنین  25هزار نفر از مردم از سهامداران این شرکت هستند.
وی با بیان اینکه شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه  20سال سابقه در صنعت
خرده فروشی دارد ،افزود :تحول راهبردی را در بیستمین سالگرد رفاه شروع کرده
ایم و در برنامه ای که برای این شرکت در افق  1404تهیه و تدوین شده ،شرکت
فروش��گاه های زنجیره ای رفاه ،اولین انتخاب مش��تری در بازار خرده فروشی ایران

خواهد بود .وی اظهار کرد :این شرکت علیرغم اینکه تحت فشارهای مختلف است
همچنان کسب و کار شفافی دارد و مصمم هستیم در اقتصاد کشور به صورت شفاف
عمل کنیم و فروش��گاه های خود را گس��ترش دهیم اگرچه در برخی شهرها سود
اقتصادی را برای تاسیس یک فروشگاه مبنا قرار نداده ایم .مدیرعامل شرکت فروشگاه
های زنجیره ای رفاه گفت :این شرکت چند نوبت توزیع سبد کاال را با بهترین کیفیت
توزیع داش��ته است و اگرچه مشکالتی را برای فروشگاه های رفاه به وجود آورد اما
نگاه ما کمک به دولت می باش��د .وی با اش��اره به این که نسل جدید فروشگاه رفاه
در کرمان تاسیس شده است ،افزود :پنج فروشگاه دیگر در آینده نزدیک و تا پایان
سال  94تعداد  10فروشگاه از این نوع در کشور تاسیس خواهد شد.فرشید گل زاده
بیان کرد :تا پایان برنامه درازمدت شرکت ،تعداد این فروشگاه های نسل جدید در
کش��ور به  50عدد می رسد .وی گفت :فراوانی و تنوع محصوالت و پوشش سالیق
مختلف و همچنین لذت بخش بودن خرید از زمان ورود به فروشگاه تا وقت خروج
از اهداف راه اندازی نسل جدید فروشگاه های زنجیره ای رفاه است.
حمایت از تولید ملی وظیفه همگانی است
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،حمایت از تولید ملی و تولید
داخلی را در راس��تای اجرای سیاس��ت های ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب در
حوزه اقتصاد مقاومتی مهم خواند و آن را یک وظیفه همگانی دانست .محمدرضا
پورابراهیمی در آیین افتتاح اولین فروشگاه نسل جدید رفاه کشور در شهر کرمان
افزود :از راهکارهای بس��یار مهم و موثر که به تولید ملی کمک کند ،ش��بکه بزرگ
بازاریابی ،عمده فروشی و خرده فروشی است که می بایست آن را در اختیار بستر
تولید قرار دهیم .وی خاطرنشان کرد :متاسفانه به دلیل نبود بسترهای مناسب در
این بخش ش��اهد هستیم که بخش زیادی از تولید ملی به دالیل مختلف نتوانسته
است مورد حمایت قرار گیرد .وی پیشنهاد کرد :در قالب کمک به تولیدکنندگان بین
شرکت های منتخب تولید کننده و فروشگاه های رفاه در کرمان با حضور استاندار
تفاهم نامه همکاری امضا شود.

