گفت و گوی «اقتصاد کرمان» با یوسف
جعفری ،رییس اتاق اصناف کرمان
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اقتصاد کرمان :در سال های اخیر 22،هزار واحد صنفی کرمان ،کسب و کارشان
درسایه رکود و تورم بوده و از تمام دوازده ماه سال ،تنها دلخوشی شان شب سالی
است که آن هم با دنیایی از امید به انتظار می نشینند که مگر گرهی از کارشان وا
شود و چند روزی همهمه و آمد و شد مشتری را تجربه کنند و به انتظار گشایش
دوباره در بازار بنشینند« .اقتصاد کرمان» در روزهای پایان سال  93که بازار ،اقبالی
دوباره می یابد با یوسف جعفری رییس اتاق اصناف به گفت و گو نشست تا به برنامه
نوروزی اصناف بپردازد و هم از سایر مسائل و مصائب اصناف کرمان،پرس و جویی
کند.با این توضیح که یوسف جعفری منتخب دو گروه اصناف تولیدی و توزیعی
کرمان برای تکیه زدن بر صندلی ریاست اتاق اصناف مرکز استان در انتخاباتی است
که در ابتدای سال 93برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف کرمان در ابتدا به گزارش نوروزی پرداخت و گفت :طرح فروش
فوق العاده نوروزی ،اصناف کرمان  ،مایحتاج م��ردم را با  5الی  20درصد تخفیف
عرضه می کنند .یوسف جعفری ،برگزاری جشنواره فروش فوق العاده نوروزی در
واحدهای صنفی با ارائه تخفیف ویژه به مشتریان ،اجرای طرح نظارتی نوروز 94
برای کنترل قیمت ها در واحدهای صنفی توسط واحد بازرسی و نظارت اصناف
و همچنین تعیین صنوف کش��یک برای ارائه خدمات به ش��هروندان و مسافران
نوروزی ،به ویژه در بخش خدمات خودرویی را از جمله مهمترین برنامه های اتاق
اصناف کرمان در ایام پایانی سال 93و تعطیالت نوروزی 94برشمرد.
رئیس اتاق اصناف کرمان با اشاره به اینکه در مقاطع مختلفی در طول سال ،مانند
فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان ،بازگشایی مدارس و آغاز س��ال جدید ،تقاضای
عمومی برای خرید اقالم و کاالهای مورد نی��از خانواده ها افزایش می یابد ،افزود:
همه ساله با نزدیک شدن به مناسبتهای مذکور ،اتاق اصناف بنا به وظیفه قانونی
خود و به منظور تنظیم بازار عرض��ه و تقاضا و جلوگیری از افزایش قیمتها اقدام
به برگزاری نمایشگاههای عرضه مس��تقیم کاال با هدف تعدیل و کنترل قیمتها
میکند.
وی در ادامه گفت :متأسفانه در حال حاضر مکان مناسبی برای برپایی نمایشگاه
بهاره که داخل شهر و به راحتی در دسترس شهروندان باشد و از طرفی گنجایش
راه اندازی حدود یکهزار غرفه برای پاس��خگویی به استقبال گسترده متصدیان
واحدهای صنفی متقاضی شرکت در نمایشگاه بهاره را دارا باشد ،در اختیار نداریم
و بر همین اساس،تصمیم بر این شد که به منظور پاسخگویی به افزایش تقاضا برای
خرید اقالم و مایحتاج مورد نیاز شهروندان در ایام پایان سال ،جشنواره فروش فوق
العاده نوروزی در واحدهای صنفی متقاضی در سرتاس��ر شهر برگزار شود و با این
حساب ،نمایشگاهی به وسعت شهر برای ایجاد رقابت سالم در خدمت رسانی به
شهروندان برپا می شود..
جعفری در ادامه گفت :با برنامه ریزی انجام شده ،واحدهای صنفی متقاضی شرکت
در این جشنواره که با تابلویی با همین عنوان مشخص و معرفی می شوند با ارائه
فاکتورهای خرید و لیست فروش اجناس خود به اتحادیه ،متعهد به ارائه تخفیف
پنج الی بیست درصدی به مشتریان خود خواهند شد.
رئیس اتاق اصناف کرمان در ادامه با تأکید بر اینکه زمان اجرای جشنواره فروش
فوق العاده در اسفند ماه و بسته به نوع فعالیت واحدهای صنفی ،متغیر خواهد بود،
افزود :با توجه به اینکه زمان مراجعه شهروندان برای خرید اقالم مرتبط با آغاز سال
نو ،یکسان و مشابه هم نیست ،لذا طبق درخواست شرکت کنندگان در جشنواره
فروش فوق العاده ،جدول زمانبندی برای اجرای طرح فروش فوق العاده در صنوف
مختلف به شرح زیر تعیین شده است:
1ـ واحدهای صنفی عرضه انواع پوش��اک ،پارچه و کیف و کف��ش ،از اول تا آخر
اسفند ماه

2ـ واحدهای آجیل و خشکبار ،قنادی ،گلفروشی و گیاهان تزئینی از بیستم لغایت
آخر اسفند ماه.
3ـ واحدهای صنفی عرضه لوازم خرازی ،پالسکو ،لوازم آشپزخانه ،مبلمان و لوازم
منزل ،آرایشی و بهداش��تی ،گوش��ت قرمز ،مرغ و ماهی ،...از دهم لغایت بیستم
اسفندماه.
رئیس اتاق اصناف کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ،اجرای طرح نظارتی
ویژه کنترل کمیت و کیفیت کاالها ،نصب برچسب قیمت و رعایت نرخنامه های
مصوب در کلیه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی را یکی از اقدامات مهم واحد
بازرسی و نظارت اتاق اصناف ،برای جلوگیری از هرگونه تخلف در ایام پایانی سال
و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانست و افزود :این طرح توسط
بازرس��ان مجرب و آموزش دیده اتاق اصناف از ابندای اس��فند ماه امسال لغایت
پانزدهم فروردین  1394و در واحدهای صنفی سراس��ر شهرها و بخشهای تابعه
شهرستان کرمان اجرا می ش��ود ،ضمن اینکه واحد رس��یدگی به شکایات اتاق
اصناف نیز ،گزارشهای رسیده در زمینه انواع تخلفات صنفی را در کمترین زمان،
رسیدگی می کند.
رییس اتاق اصناف کرمان در بخ��ش دیگری از این گفت و گ��و ،افزود:با اجرایی
شدن برنامه ادغام ،اتاق اصناف کرمان با تجمیع و هم افزایی مجموع  71اتحادیه
شامل  36اتحادیه تحت پوشش مجمع تولیدی و  35اتحادیه تحت پوشش مجمع
توزیعی ش��کل گرفت و در  19شهرستان دیگر اس��تان هم اتاق های اصناف آغاز
به کار کردند.وی در ادامه همگرایی مجامع تولیدی و توزیعی و یکپارچه ش��دن
واحدهای بازرسی و جلوگیری از موازی کاری در این مورد،انجام بازرسی های بهتر
و جلوگیری از هدر رفت وقت را از مزایای شکل گیری اتاق اصناف برشمرد.یوسف
جعفری افزود :در حال حاضر  25هزار واحد صنفی در س��طح شهرستان کرمان
فعالیت دارند که حدود  22هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و ده درصد فاقد
پروانه و مشمول فعالیت غیر مجاز هستند که بازرسی های اتاق اصناف با جدیت
موضوع واحدهای غیر مجاز را پیگیری می کند.
مطالبات اصناف کرمان
رییس اتاق اصناف کرمان گفت :با روی کار آمدن دولت دهم و اجرایی شدن طرح
هدفمندی یارانه ها ،قرار شد بس��ته حمایتی برای صنوف بخش تولیدی در نظر
گرفته شود که متاسفانه تاکنون عملی نشده است .وی افزود :از دیگر مطالباتی که
تاکنون اجرایی نشده ،جابجایی صنوف آالینده کرمان و انتقال آنها به خارج از شهر
است که برای اجرایی شدن آن پیگیری های زیادی ش��ده و در مقطعی از طرف
شهردای و شورای شهر کرمان نیز زمینی در ابتدای جاده زرند برای این کار در نظر
گرفته شد که در ادامه منتفی شد.

