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نرخ آرایشگاههای مردانه
 ۱۵تا ۲۵هزار تومان

رئیس اتحادیه آرایش��گران مردانه تهران نرخ
خدمات ارائه ش��ده در این واحدهای صنفی را
بین  ۱۵تا  ۲۵هزار تومان اعالم کرد .مصطفی
گواه��ی در گفتوگو با ایس��نا ،درب��اره فعالیت
واحدهای آرایش��ی س��طح ته��ران اظهارکرد:
قیمتگ��ذاری فعالیت واحدهای آرایش��گری از
 ۱۵ت��ا ۲۵هزار تومان ب��وده و تصمیمی درباره
نرخنام��ه جدید گرفته نش��ده اس��ت .رئیس
اتحادیه آرایش��گران مردانه ته��ران تصریحکرد:
برخی واحده��ای صنفی بنابر ش��رایط منطقه
اجارهبه��ا ،مالیات و ارائه خدم��ات ،هزینههای
بیش��تری نس��بت ب��ه نرخنام��ه تعیین ش��ده
دریاف��ت میکنن��د ک��ه ای��ن موض��وع خالف
قانون نیس��ت ،اما اگر فردی نس��بت به هزینه
آرایش��گران اعتراض دارد میتوان��د به اتحادیه
مراجع��ه کن��د .وی در واکن��ش به پرسش��ی
مبنی بر اینکه وزارت بهداش��ت نسبت به انجام
خالکوب��ی موضعگیریهای خاص��ی دارد و در
برخی واحدهای صنفی ای��ن اتحادیه خالکوبی
انجام میش��ود ،اظهارکرد :انج��ام خالکوبی در
واحدهای آرایش��ی ب��ا توجه به تاکی��د وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی مبنی بر
غیربهداش��تی بودن این عمل ،غیرمجاز است و
در صورت مشاهده برخورد خواهد شد .گواهی
ادامه داد :فعالیتهایی که ارتباط مس��تقیمی با
پوست دارد نباید در واحدهای آرایشگری انجام
ش��ود ،زیرا این فعالیتها نیاز به تخصص دارد
و تنها پزش��کان اجازه انجام اینگونه فعالیتها
همچ��ون برنزه کردن پوس��ت را دارند .رئیس
اتحادی��ه آرایش��گران مردان��ه ته��ران گف��ت:
آرایشگران مردانه میتوانند در واحدهای صنفی
فعالیتهایی در زمینه حذف موهای زائد صورت
انجام دهند و در این زمینه نرخ رس��می تعیین
نشده و بهطور توافقی نرخ اعالم میشود.
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مدت��ی پی��ش در برنام��ه تلویزیونی«پای��ش» ،چند
نفر از تولیدکنن��دگان خوشآوازه ایران دعوت ش��ده،
بهطور مس��تقیم و بیواس��طه با مردم صحبت کرده و
از آنه��ا کمک خواس��تند .آنها از م��ردم دعوت کردند
بهجای س��لبریتیهای تلویزیونی و چهرههای دولتی با
تولیدکنندگانی که برای چند هزار نفر اش��تغال ایجاد
کردهان��د ،عکس ی��ادگاری بگیرند و مق��ام آنها را ارج
نهند .این س��لبریتیهای تولیدگر بناب��ر اطالعاتی که
داش��تند ،معتقد بود گوش��تهای واردات��ی باید با نرخ
بسیار پایینتری بهدست مصرفکننده برسد و در ادامه
از واگ��ذاری برخی مجوزهای واردات ب��ه افراد خاصی
ک��ه آنچنان خاص هس��تند که گاهی ق��درت مقابله با
تخلفهایش��ان وجود ندارد و از برخی فروش��گاههای
زنجی��رهای که گاهی کاالهای تقلبی خارجی را بهتر از
کاالهای با کیفیت داخلی در طبقاتش��ان میچینند،
انتقاد کردند و از مردم خواس��تند که مطالبهگر باشند.
یک��ی از آنها که ب��ه نظر کمتر دچ��ار هیجان صحبت
مس��تقیم با مردم ش��ده بود ،گفت که مردم نمیتوانند
ب��رای جزء به جزء حقوق خود به خیابانها بیایند و آن
را مطالبه کنند و به این جهت ،حاال وقت آن اس��ت که
انجمنهای مردم نهاد خودی نشان دهند.
به گزارش
 ،گفتهه��ای این تولیدکنندگان به
دل مینشیند اما واقعا جایگاه انجمنهای مردمنهاد در
مدیریت بازار کجاست؟
اگرچ��ه س��ازمانی ب��ا عن��وان حمای��ت از حق��وق
مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان وجود دارد اما منابع
و اختیارات این س��ازمان برای حمایت از این دو طیف
گس��ترده کافی نیس��ت .نشان به آن نش��ان که حقوق
پایمال ش��ده زیادی در هر دو ح��وزه تولیدکنندگان و
مصرفکنن��دگان وجود دارد .در ح��وزه مصرفکننده،
گاهی ای��ن حقوق آنچنان پایمال ش��ده ک��ه نگرانیم
ایس��تادن در صفهای طول و دراز ب��رای خرید ارزاق،
پ��س از دهها س��ال ،دوباره به ع��ادات روزمره مردمان
تبدیلشود.
پس باید ب��رای احیای حقوق آنها چه کرد؟ بزرگتر
ک��ردن س��ازمان حمای��ت از حق��وق مصرفکننده و
تولیدکننده نه سیاست دولت است و نه پیشنهاد ما؛ اما
بزرگ و قدرتمند ک��ردن انجمنهای حمایت از حقوق
مصرفکننده الزم اس��ت .اتاقهای اصناف و بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی بیشتر حول محور مشکالت
تولیدکنن��دگان ،واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان،
توزیعکنندگان ،فروش��ندگان و ارائهدهندگان خدمات
کار میکنن��د اما حقوق مصرفکننده در ایران بیش��تر
از طریق رسانهها دنبال میشود.
حال اینکه رس��انهها که خود ق��درت اجرایی ندارند،
تنها میتوانند با گزارشهای میدانی از بازار ،مش��کالت
را به هم��ان مقامات دولتی یا اتاقه��ا انتقال دهند .از
وظایف دولت که بگذریم ،بیانصافی اس��ت اگر بگوییم
تشکلهای بخشخصوصی از منفعت مصرفکننده در
نشس��تهای تصمیمگی��ری دفاع نمیکنن��د اما به هر
حال ،اصلیتری��ن وظیفه آنها ش��نیدن صدای فعاالن
اقتص��ادی اس��ت و در این بی��ن ،مصرفکنندگان هم
نیاز به نمایندگانی اختصاصی دارند تا حرفهایش��ان
را شنیده ،به تصمیمگیران انتقال داده و تا محقق شدن
آن اصرار ورزند.
در این راس��تا ،اگرچه انجمن ملی حمایت از حقوق
مصرفکنندگان کشور برگرفته از انتخابات انجمنهای
شهرستانی شکل گرفته اس��ت اما چه کسی از آنها در
نشستهای تصمیمگیری نظری میپرسد؟ در ماههای
پر التهاب بازار این انجمن چه کاری توانست انجام دهد
و از این پس چه کاری از دستش ساخته است؟

 تصمیمگیری بدون رای نماینده مردمی

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان
کشور در اینباره گفت :نمایندگان انجمن ملی حمایت
از حق��وق مصرفکنن��دگان کش��ور در نشس��تهای
تصمیمس��ازی ش��رکت داده نمیش��وند .با این حال،
رئیس جدید سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان نامهای به س��تاد تنظی��م بازار زدهاند
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چندین س��ال اس��ت که در نشس��تهای
رسمی و غیررسمی و در گفتوگو با رسانهها
تاکید میکنی��م که روش مدیری��ت بازار در
جهان تغییر کرده اس��ت .چین که به اندیشه
کمونیستی گرایش داش��ته اگر از اسامایها
بهره نمیبرد به سرنوش��ت ش��وروی س��ابق
دچار میش��د .با وجود این ،چین که در ابتدا
پافشاریهای زیادی بر س��ر آرمانهای خود
داش��ت ،در س��اختار اقتصادی خود تغییراتی
داد و اقتصاد و سیاست را از هم جدا کرد .این
کشور در تصمیمگیریها کارگاههای کوچک
تولی��دی و اصناف را مش��ارکت داد و نتیجه
این ش��د که امروز به قدرت نخست اقتصادی
جهان تبدیل شده است.
ما در ایران هم س��الها اس��ت که هش��دار
میدهیم که مردم و تولیدکنندگان و اصناف
را که در دورانهای س��خت یاور این مملکت
بودند و با وجود نداریها در زمان سیل ،زلزله،
جنگ و ...کارهای بزرگی انجام دادند.
مشکالت اصناف و مصرفکنندگان همواره
ب��ا ن��گاه دولت��ی حل میش��ود اما ای��ن کار
ممکن نیس��ت .کارمند دولت ،وظایف خاص
خ��ود را دارد و در این راس��تا نمیتواند امور
مصرفکننده و اصناف را حل کند .کارمندان
س��ازمانهای دولت��ی و وزارتخانهها بیش��تر
بهدنبال وقتگذرانی هس��تند و از آنجایی که
به امور مصرفکننده و اصناف واقف نیس��تند
در عمل به مدیریتی ضعیف در بازار میرسیم.
اگ��ر مدیریت دولتی جواب میداد در این ۴۰
س��ال گذش��ته نتیجه خوب��ی میگرفتیم اما
شاهدیم که مشارکت ندادن مردم و تشکلها
در تصمیمگیریها منجر به مدیریتی ضعیف
در اقتصاد شده است.
مش��کالت موجود در اقتصاد حل ش��دنی
است و میتوان صدها مثال در اینباره زد .این
کار ممکن است اگر از انجمنهای مردم نهاد
و تشکلها در تصمیمگیریها مشارکت دهیم
و نمایندگان آنها نیز در نشست تصمیمگیری
حضور داشته و حق نظر و رای داشته باشند.
در س��الهای گذشته بارها ش��اهد بودهایم
که با ن��گاه دولتی و کلیش��های تصمیمهایی
ش��د و کار از قب��ل هم بدترش��د .ما ش��عار
خصوصیس��ازی دادی��م ام��ا آنچه ت��ا امروز
در ای��ن راس��تا انجام ش��ده ،بس��یار ضعیف
اس��ت .حاال وقت آن اس��ت که تغییراتی در
تصمیمگیریه��ای اقتصادی دهیم و من افق
روشنی برای اقتصاد ایران متصور هستم.
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حق��وق پایمال ش��ده زی��ادی در ه��ر دو ح��وزه تولیدکنن��دگان و
مصرفکنندگان وجود دارد .در حوزه مصرفکننده ،گاهی این حقوق
آنچنان پایمال ش��ده که نگرانیم ایستادن در صفهای طوالنی برای
خری��د ارزاق ،پ��س از دهها س��ال ،دوباره به ع��ادت روزمره مردم
تبدیلشود
ک��ه نماینده این انجم��ن در نشس��تهای آنها حضور
یاب��د اما هنوز دعوت نش��دهایم .احتم��ال میدهم که
تغییر آییننامه در حال اجرا باش��د .همچنین به تازگی
بر اس��اس ابالغیه رضا رحمانی وزی��ر صنعت ،معدن و
تجارت مقرر شده تا در کمیسیون نمایشگاههای عرضه
مستقیم کاال (مثل نمایشگاه بهاره) و فروش فوقالعاده
حضور داشته باشیم که این امر هم هنوز اجرایی نشده
اس��ت .تنهای جایی که ما در نشس��تهای اس��تانها
شرکت میکنیم ،کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی
است که آنجا دارای حق رای هستیم.
حسین ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار
ادامه
داد :انجم��ن تقاضا دارد در راس��تای حمایت از حقوق
مصرفکننده از این نمایندگان مردمی در نشستهای
تصمیمگیری دعوت به عمل آید.
وی به این پرس��ش که اگر در این نشس��تها حضور
مییافتید چه کاری انجام میش��د ،اینگونه پاسخ داد:
اگر نماین��دگان انجمن در نشس��تهای تصمیمگیری
حض��ور نداش��ته باش��ند ،از نظ��ر اطالعات��یروزآمد
نمیش��وند .اگ��ر موضوع��ی پیشآید و م��ا در جریان
منش��ا آن قرار نگیریم ،بهعنوان نماینده مصرفکننده
نمیتوانیم آن امر را دنبال کنیم .اگر قرار است مجوزی
به کسی داده شود ،یا اختیاراتی واگذار شود ،نمیتوانیم
رزومهه��ا را بررس��ی کنیم و به واگذاریه��ا به آنها که
شایس��تگی ندارند ،اعتراض و از آنه��ا که باید ،حمایت
کنیم .اگر در نشستها حضور یابیم میتوانیم بهعنوان
رایدهنده در آن نشست اظهارنظر کنیم و اگر مشکلی
وجود داشت ،آن را در قالب مصاحبه با رسانهها مطرح
کنیم .ابراهیمی گف��ت :انجمن ملی حمایت از حقوق
مصرفکنن��دگان بای��د در کمیس��یونهای تخصصی
مجلس ش��ورای اس�لامی ،کارگروههای کارشناس��ی
یا کمیس��یونهای دولتی باید حضور داش��ته باش��د تا
بهعنوان نماینده مصرف کنن��ده ،آنجا اظهارنظر کنیم
ی��ا حداقل در جریان مصوب��ات و فرآیند تصمیمگیری
باشیم تا قضاوت نادرستی نکنیم.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان
کش��ور در ادامه به یکی از اقدامهای روزهای گذش��ته
ای��ن انجمن اش��اره ک��رد و گفت :در جری��ان افزایش
نرخ خودروها ما نخس��تین گروه��ی بودیم که پیش از
ای��ن اقدام مخالفت جدی انجم��ن را اعالم کردیم .این

برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره در نیمه نخست اسفند
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت :نمایشگاههای
بهاره با تخفیف ویژه در نیمه نخس��ت اسفند در
سراسر کشور برپا میشود.
به گزارش صدا و س��یما ،علی عوضپور افزود:
نمایش��گاههای ویژه بهاره قرار است در نیمه اول
اس��فند در استانهای گوناگون کش��ور برپا شود
البته تصمیمگیری نهایی در استانها با صالحدید
مدیران کل صنعت و معدن هر اس��تان و س��تاد
تنظیم بازار خواهد بود.
عوضپور افزود :در تهران سه محل برای برپایی
این نمایش��گاهها تعیین ش��ده که شامل مصالی
تهران ،بوس��تان والیت و خاوران است .وی گفت:
جانمایی این محلها در س��تاد اس��تانی و با کار
کارشناسی تعیین شده است.
عوضپور در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه

چرا در غرب پایتخت نمایش��گاهی در نظر گرفته
نشده اس��ت ،افزود :براساس تصمیم ستاد تنظیم
بازار اس��تان تهران فقط در  ۳منطقهای که اعالم
شده نمایشگاه برگزارمیشود.
وی گف��ت :در ای��ن نمایش��گاهها اکیپه��ای
بازرس��ی ویژه مستقر هس��تند و هرگونه تخلف و
گرانفروشی را رصد و برخورد میکنند.
عوضپ��ور درباره درج برچس��ب قیمت بر روی
کاالها نیز افزود :بیش��تر تولیدیها مکلف شدهاند
تا قیمت را روی محصول درج کنند.
دبیرکل اتاق اصناف ای��ران گفت :پس از نیمه
نخس��ت اسفند فروشهایفوقالعاده را در اصناف
ش��اهد خواهیم بود بهطوریکه تم��ام مغازهها و
فروش��گاههای دارای جواز کسب میتوانند بهطور
ویژه فروش داشته باشند.

مخالفته��ا را با انتش��ار اطالعیه و نی��ز در مصاحبه با
رسانهها اعالم کردیم .وی درباره راهکارهای پیشبینی
شده در قانون برای قدرتمند کردن ساختارهای انجمن
مل��ی حمایت از حق��وق مصرفکنندگان کش��ور بیان
کرد :در اساس��نامه این انجمن آمده که کمیس��یونها
و کارگروههای تخصصی دیده ش��ود که این کار موجب
قدرتمند ش��دن انجمن خواهد ش��د ام��ا نقطه ضعفی
که وجود دارد این اس��ت که ای��ن انجمن ،منابع مالی
پای��داری در اختیار ندارد .از س��وی دیگر ،گاهی دولت
س��ختگیریهایی در جذب منابع مال��ی انجمن انجام
میده��د و کارهایی که میخواهی��م انجام دهیم مورد
تایید قرار نمیگی��رد .اگر بخواهیم بهدنبال درآمدزایی
برویم همچون غیر تجاری هس��تیم باز هم نمیتوانیم
باز هم مخالفت میشود .بر اساس قانون باید ۵درصد از
محل اجرتالمثل شکایتهای منجر به نتیجه شده به
انجمن برسد اما در عمل به شکایاتی که از سوی انجمن
ثبت و ارجاع میشود اهمیتی داده نشده است و از اینرو
در  ۷س��ال گذش��ته درآمدی در این زمینه نداشتهایم.
ما بهدنبال حقوق گرفتن نیس��تیم اما هر نشس��تی که
بخواهی��م برگزار کنیم و هر کاری ک��ه بخواهیم انجام
دهی��م ،هزینههایی دارد .رئیس انجمن ملی حمایت از
حقوق مصرفکنندگان کشور همچنین درباره ساختار
این انجمن توضیح داد :در هر شهرستانی ،افراد حقیقی
انتخابات��ی برگزار و هیات مدی��ره را انتخاب میکنند.
س��پس در هر اس��تان ،انتخابات انجام میشود و بعد،
نمایندگان اس��تانها ،هیات مدیره انجمن کش��وری را
انتخاب میکنند.

 احتمال لغو یک همایش

در حال��ی ک��ه نارضایتیه��ای مصرفکنن��دگان از
نحوه مدیریت بازار بر کس��ی پوشیده نیست ،به لحاظ
تقویمی ،به روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان
(9اسفند) نزدیک میشویم .در چنین شرایطی به نظر
میرس��د دولت در برگزاری همایش��ی ب��ا این عنوان،
با تردید روبهرو ش��ده اس��ت .مجی��د ارغندهپور ،دبیر
همای��ش ملی حمای��ت از حق��وق مصرفکنندگان در
گفتوگو با تس��نیم ،با بیان اینکه همایش ملی رعایت
حق��وق مصرفکنندگان در روز  ۹اس��فند ،فعال برگزار
نمیش��ود ،اظهارکرد :برگزاری ای��ن همایش بهمنظور
معرفی و تش��ویق بنگاهها و شرکتهایی است که برای

رعایت حقوق مصرفکنندگان تالش کردهاند ولی شاید
با توجه به ش��رایط موج��ود و وضعیت اقتصادی مردم،
برگزاری همایش یادش��ده ،نتیج��های عکس در افکار
عمومی داشته باشد .وی با بیان اینکه سازمان حمایت
برای انتخاب بنگاهها و شرکتهای برتر در حوزه رعایت
حقوق مصرفکننده ،نظارت مس��تمری بر فعالیت این
شرکتها در بازه زمانی مرداد تا پایان سال دارد ،گفت:
ای��ن فرآیند بهنوعی فرآیندی نظارتی اس��ت که نتایج
آن بهمنزله تش��ویق این بنگاهه��ا در حمایت از حقوق
مصرفکنن��دگان اس��ت .ارغندهپور در پاس��خ به این
پرسش که در شرایط فعلی که هر روز مردم با مشکالت
گران��ی و اقتص��ادی روبهرو هس��تند ،چ��را برخوردی
از س��وی این س��ازمان انجام نمیش��ود ،گف��ت :ما در
ارزیابیهای خود عالوه بر تشویق بنگاهها و شرکتهای
حام��ی حقوق مصرفکننده ،با هرگونه رعایت نش��دن
حقوق مردم نیز برخورد میکنی��م و اخطارهایی برای
ش��رکتهایی ک��ه حق��وق مصرفکنن��دگان را نادیده
میگیرن��د صادر میکنیم ،بهعنوان نمونه ،امس��ال نیز
بارها به ش��رکتهای گوناگونی از جمله تولیدکنندگان
لبنی��ات اخط��ار دادهایم .دبیر همای��ش ملی حمایت
از حق��وق مصرفکنندگان با اش��اره به بررس��ی ۳۰۰
ش��اخص ب��رای انتخاب ش��رکتهای برت��ر در رعایت
حقوق مصرفکننده ،افزود :عالوه بر این ،ش��رکتهایی
که برند برتر را دریافت میکنند ،متعهد میش��وند که
در طول س��ال آینده نیز این رون��د را ادامه دهند و در
غیر اینصورت ،گواهینامه صادرشده برای این شرکتها
از آنها پس گرفته خواهد ش��د و در س��الهای گذشته
نیز مواردی از این دس��ت داش��تهایم .وی در پاسخ به
این پرس��ش که در ش��رایط امروز که مردم بهش��دت
از گران��ی در حوزههایی مانند گران��ی خودرو ،لبنیات،
گوشت و ...گالیهمندند ،چگونه میتوان گواهی رعایت
حق��وق مصرفکننده به این بنگاهها داد ،تاکید کرد :نه
امسال و نه در سالهای گذشته ،هیچگاه خودروسازان
در این همایش برگزیده نش��دهاند و به س��طح رعایت
حقوق مصرفکننده نرسیدهاند .ارغندهپور خاطرنشان
کرد :متاس��فانه قوانین نظارتی ما در رویارویی با حقوق
مصرفکنن��ده ،پای��داری و بازدارندگ��ی الزم را ندارد
چراکه بهعنوان نمونه ،جریمه ثبت نش��دن نرخ بهروی
ی��ک کاال ،جریمهای ۸۰هزار تومانی اعمال میش��ود و
این جرایم نمیتواند بازدارندگی الزم را داشته باشد.

 سخن پایانی

این درس��ت است که در چنین ش��رایطی ،قدردانی
و تش��کر و م��دال دادن ب��ه برندهای��ی که ب��ه حقوق
مصرفکنن��ده احت��رام گذاش��تهاند دور از انتظار ملت
اس��ت با این ح��ال ،کاش به این بهانه دس��تکم در 9
اسفند سلسله نشستهایی با نتایج عملی برای افزایش
قدرت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و
تاثیرگذاری آنها در مدیریت بازار برگزار شود.

طرح تسهیم وجوه بهطور موقت متوقف شد
رئی��س اتاق اصناف ای��ران گفت :در
آخرین نشس��ت ب��ا مس��ئوالن وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت مقرر ش��د به
منظور تسهیل امور طرح تسهیم وجوه
به طور موقت متوقف شود.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی اتاق
اصناف ایران ،س��عید ممبینی ،با اشاره
به مش��کالتی که در همایش رئیس��ان اتاقهای
اصناف مراکز اس��تانها درباره نحوه اجرای طرح
تس��هیم وجوه مطرح شده بود ،افزود :با توجه به
اینکه بس��یاری از اتاقهای اصناف و اتحادیههای
صنفی نسبت به نحوه اجرا و فرآیندهای موجود
در ای��ن طرح ،انتقادهای فراوانی داش��تند؛ پس
از گفتوگو و نشس��تهای گوناگون با مسئوالن
ذیربط سرانجام موفق شدیم از اجرای آن بهطور

موقت ممانعت به عمل آوریم.
وی درب��اره زمان اج��رای این طرح
بیان کرد :با توجه به ش��رایط موجود
مقرر ش��ده این طرح از تاریخ دوشنبه
 ۶اس��فند س��ال جاری تا پایان س��ال
 ۱۳۹۷متوقف ش��ود؛ البته در صورت
نی��از این زم��ان بهطور مح��دود قابل
افزای��ش اس��ت .از جمل��ه مش��کالتی این طرح
برای اتاقه��ای اصناف ایجاد ک��رده بود ،تاخیر
در پرداخ��ت حس��ابها بود؛ ای��ن تاخیرها روند
کاری و مال��ی اتاقه��ا را دچ��ار مش��کل کرده
بود.
رئی��س اتاق اصن��اف ایران درب��اره اقدامهایی
ک��ه در زمان توق��ف این طرح ب��ه انجام خواهد
رس��ید ،تصریح کرد :با توجه به حجم و گس��تره

انتقادها و دستهبندیهای غیردقیق پیرامون این
انتقادها ،مقرر است تا در این زمان همه انتقادها
از ناحی��ه فعاالن صنفی احصاء و دس��تهبندی و
حداکثر تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۰به اتاق منعکس شود تا
در اختیار مسئوالن امر قرار گرفته و زمینه برای
رفع مش��کالت نهادی و اجرایی این طرح آماده
شود.
ممبینی این اقدام را یک مسئله ضروری برای
اصناف دانس��ته و گفت :برای رفع مش��کالتی از
این دس��ت باید با برنامهریزی دقیق و منس��جم
عمل کرد و مش��اورههای کارشناسی ،تخصصی
و کارآم��دی را در اختیار س��ازمانها و نهادهای
مرب��وط ق��رار داد .افزون بر این ،باید مس��ئله را
بهطور روش��ن تبیین و با تمام امکانات از حقوق
اصناف دفاع کرد.

