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همزمان تقویت اخالق حرفهای در جامعه صنفی به س��مت اصالح نظام
توزیع در کشور حرکت میکنیم .همچنین در این جلسه بر تدوین طرح
رتبهبندی ادارات اصناف سازمانها براساس شاخصهای مورد تاکید وزیر
صنعت ،معدن و تجارت تاکید و عنوان شد :در راستای اصالح نظام توزیع
باید ادارات صنعت ،معدن و تجارت اس��تانها هماهنگی ویژهتری با مرکز
انجام داده تا با همافزایی در اصالح این رویداد مهم ،بخش��ی از مشکالت
این حوزه رارفع کنیم.

روسیه میتواند الگویی برای گشایشهای تجاری ایران باشد؟

زیر و بم تجارت با نوادگان تزار
ت کارشناسان اقتصا د از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بهعنوان یکی از گزینههای مطلوب
سالهاس� 
برای مبادالت تجاری یاد میکنند .ظرفیتهای تجاری این کش�ورها و بهویژه روسیه که درحالحاضر نیز
بیشترین حجم تجارت با ایران را دارد میتواند مقصد مناسبو بهصرفهای برای کاالهای ایرانی باشد .در
س�الهای اخیر و با تش�دید تحریمها و کاهش امکان مبادالت تجاری با بس�یاری کشورها ،مزیت تجارت
با کش�ورهای اتحادیه اوراسیا بیش�تر از گذشته نیز شده و دس�تاندرکاران حوزه تجارت کشور حساب
ویژهای روی تجارت با کش�وری مثل روس�یه باز کردهاند .در این س�الها ارتباط مطلوب ایران با اتحادیه
اقتصادی اوراس�یا و کاهش تعرفهها ،قرابت جغرافیایی کاهش هزینههای حملونقل ،سابقه همکاریهای
مش�ترک اقتصادی ،امکان مبادالت غیردالری ،مزیتهای تجارت با روسیه را در شرایط تحریم دوچندان
میکند و امکان توس�عه اقتصادی را برای کش�ور فراهم میآورد اما فعاالن و کارشناس�ان حوزه تجارت
معتقدند همچنان از این امکان بالقوه اس�تفاده مطلوب نش�ده و در این مس�یر موانعی وجود دارد .از این
رو،
موض�وع تجارت با کش�ورهای عضو اتحادیه اوراس�یا و در رأس آنها روس�یه را در گفتوگو با
کارشناسان و فعاالن تجاری کشور مورد نقد و بررسی قرار داده که شرح آن را در ادامه میخوانید:

پیمان صفردوست
editor@smtnews.ir

عکس:

پیمان بدون زیرساخت چالشآفرین است
علیرض��ا پیمانپاک ،رئیس س��ازمان توس��عه تجارت
ای��ران چندی پیش درباره مقدمات مورد نیاز برای روابط
تجاری گفت :نکته مهم در پیمانهای اقتصادی و تجاری
این اس��ت که اگ��ر زیرس��اختها و پیشنیازهای اجرای
پیمان پیشبینی و فراهم نش��ود ،پیمان نهتنها فایدهای
ندارد بلکه چالشس��از نیز خواهد شد .این مقام مسئول
ب��ا بیان مثال��ی در این زمینه گفت :بهعن��وان نمونه ،در
ابتدای برقراری پیمان اوراس��یا ،تعرفه یک کانتینر سیب
 ۲ه��زار دالر بود که هزار دالر کم ش��د اما به دلیل نبود
تمهیدات زیرس��اختی از جمله لجستیک ،قیمت کانتینر
۲برابر ش��د؛ یعنی هزار دالر کاهش هزینه تعرفه داشتیم
اما از آن طرف به دلیل فراهم نکردن زیرساختها ۳ ،هزار
دالر افزایش هزینه حمل داش��تیم .بنابراین زیرساختها

باید به صورت جامع دیده شود تا پیمانهای
اقتصادی و تجاری به نتایج مورد نظر برسند.

 گشایش السی در راه است

پیمانپ��اک ب��ه اقدامات��ی که در مس��یر
تس��هیل تجارت با آس��یای میانه و روس��یه
انجام ش��ده یا در حال انجام است ،نیز اشاره
کرد و گفت :رایزنهای بازرگانی کشورمان را
مکلف کردهایم مس��یر دریایی ایران-روسیه را فعال کند.
در ضمن در حال فعالس��ازی مس��یر ارمنستان هستیم.
وی گف��ت :درحالحاضر سیس��تم بینبانکی دو کش��ور
بین ایران و روس��یه را نیز راهان��دازی کردهایم و یکی از
بانکهای روس��یه با بانک توسعه صادرات ایران سیستم
تس��ویه ارزی دوجانبه شبیه س��وئیفت راه انداختهاند که

کامال روبلی است و ارتباطی با تحریمها ندارد
و همه تاجران در حال اس��تفاده از آن هستند.
با این روند امکان گش��ایش السی بین ایران و
روس��یه برقرار خواهد ش��د .مقدمات کار برای
عضوی��ت دائمی در اتحادیه اقتصادی اوراس��یا
آغاز ش��ده اما این فرآیند بین یک تا یک و نیم
سال طول میکش��د .در این مدت موافقتنامه
فعلی تمدید میشود .رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
اظه��ار کرد :مهمترین فاکت��ور غیر از انتق��ال ارز ،بحث
گشایش السی است؛ وقتی تاجری قصد تجارت و انعقاد
قرارداد با طرف روس��ی را داش��ته باشد نیاز به تضامینی
دارد .وقتی الس��ی نباش��د این موضوع ش��دنی نیست.
درحالحاضر این زیرس��اخت فراهم شده و این دو بانک

توان لجستیک ما کافی نیست
البت��ه موضوع زیرس��اختها و بهویژه
لجس��تیک موض��وع جدیدی نیس��ت و
تجارت خارجی کش��ور در گذش��ته نیز
در تجارت با کش��ورهایی مانند روس��یه
ب��ا آن مواجه بوده اس��ت .حمید زادبوم،
رئیس سابق س��ازمان توسعه تجارت در
گفتوگو با
عنوان کرد :بخش��ی
از مش��کالت در تج��ارت با کش��ورهای
عضو اتحادیه اوراس��یا و بهویژه روس��یه س��اختاری
است .مش��کالتی در حوزه تولید ،نظام تامین مالی،
صادرات و همین طور حملونقل و لجستیک از این
جملهاند .وی با تاکید بر مشکالت لجستیک و تاثیر
آن بر میزان صادرات خاطرنشان کرد :باید بپذیریم
در این س��الها یکی از مشکالت تجارت خارجی ما
لجستیک ضعیف و حملونقل ناکارآمد بوده که این
ی میتواند از حوزه اعم��ال قیمتگذاری
ناکارآم��د 
خدمات حملونقل در سیستمهای داخلی تا فراهم
نبودن زیرساختها گستردگی داشته باشد .زادبوم با
اشاره به نقش روسیه در تجارت خارجی ایران تاکید
کرد :بدونشک یکی از مشکالت در گسترش آینده

ایرانی و روس��ی السی بازمیکنند ۹۰۰ .بانک در روسیه
وج��ود دارد که بخش عمده آنها با اتحادیه اروپا و امریکا
ارتباط��ی ندارند و آماده همکاری با ما هس��تند .اما این
کار نیازمن��د یک عزم جدی اس��ت که این ظرفیت فعال
ش��ود .همچنین از این نوع ظرفیتها در کشورهای دیگر
از جمله هند و پاکس��تان وجود دارد که باید آنها را فعال
کنیم .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پایان تاکید
کرد :اگر هدفگذاری کرده و براساس اهداف تبیینشده،
سیاستگذاری و حرکت کنیم ،میتوان گفت پیمانهای
اقتصادی به نتیجه میرس��ند .نکته مهم این است که در
صورت اس��تفاده صحیح ،از طریق پیمانهای اقتصادی و
تج��اری میتوان تحریمه��ا را خنثی کرد و تاثیر آن را بر
اقتصاد کشور کاهش داد.

ایجاد زیرساخت در کشور هدف

روابط تجاری ایران با این کش��ور و سایر
کش��ورهای اتحادیه اوراسیا که مراودات
خوبی ب��ا ای��ران دارند همی��ن موضوع
مش��کالت س��اختاری بهویژه در بخش
لجس��تیک اس��ت .اگر بخواهیم تجارت
خود را ب��ا کش��ورهایی مانند روس��یه،
قزاقستان ،ازبکستان و ارمنستان توسعه
دهیم ،باید مرزها ،سیس��تم حملونقل،
اس��تفاده از کانتینره��ای یخچالدار ،کش��تیها و
در کل هم��ه عوام��ل موثر در این ح��وزه را روزآمد
کنیم تا پاس��خگوی نیازهای ما باش��ند .وی تصریح
کرد :پایانههای مرزی کش��ور در بس��یاری از موارد
لجستیک پش��تیبانیکننده این حجم از صادرات را
ندارند و توان آنها برای توس��عه تجاری کافی نیست
و ب��ه همین دلیل حتی در صورت توانایی رس��یدن
ب��ه حداکثر قابلیتهای تجاری خ��ود،نمیتوانیم از
ای��ن امکان به نحو مطلوب بهره ببریم .درحالحاضر
کش��ورهای همس��ایه روی موض��وع حملونق��ل و
زیرساختهای لجستیکی خود کارهای جدی انجام
دادهاند و ما نیز نباید از این قافله جا بمانیم.

ولی کالجی ،پژوهش��گر اقتصاد حوزه اوراس��یا نیز
در این ب��اره در گفتوگو با
عن��وان کرد :ما
در هیچی��ک از کش��ورهای عض��و اتحادیه اوراس��یا
س��اختارهایی مانند بارانداز ،انبار و سردخانه تعریف
نکردهایم که این موضوع اختیار عمل را در بازارهای
این کش��ورها کاهش میدهد .وی افزود :وجود این
س��اختارها در کش��ورهای هدف ص��ادرات از جمله
روس��یه که ظرفیت تج��اری قابلمالحظ��های دارد
امکان دپو محصوالت صادراتی ایران در آن کشور را داده و با این
فرآیند بازار در دست بازرگانان خواهد ماند .همچنین اگر مشکلی
در مقصد برای بار پیش آمد ،صادرکننده اختیار بار خود را داشته
باش��د و بتواند به ش��کل مطلوب درباره آن تصمیمگیری و اقدام
کند .همچنین این ساختارها سبب میشود توزیع ،خردهفروشی
و برندس��ازی در اختیار صادرکنندگان ما باش��د و بتوانند س��هم
مطلوب��ی از بازارهای کش��ورهای هدف ب ه دس��ت آورند .وی در
این باره افزود :درحالحاضر کاالهای صادراتی کش��وربه ش��کل
مستقیم برای فروشگاهها و بازارهای هدف ارسال میشود که این
موضوع یک ضعف در این سیستم به شمار میرود.

 ابزارهای حملونقل

از موارد دیگری که کالجی برای تقویت س��اختارهای تجاری

ای��ران و اتحادیه اوراس��یا به آن توجه ک��رد ،ابزارهای
مناسب برای حملونقل کاالها بود.
وی در این باره تاکید کرد :وقتی  ۶۰درصد صادرات
به اوراسیا و مزیت ما برای ورود به این بازار ،محصوالت
کش��اورزی ،باغی و لبنی اس��ت باید امکانات مناسب
حمل این کاالها نیز مورد توجه بخش اقتصادی کشور
قرار گیرد زی��را انتقال اغلب این کااله��ا با کامیون و
کانتینرهای معمولی معمولی امکانپذیر نیست.
این کارش��ناس اقتصاد در ادامه تش��ریح کرد :برای صادرات
مطل��وب ،در س��ال  ۱۴۰۰باید تجهیز سیس��تم حملونقل به
کانتینره��ای یخچالدار را نیز از طری��ق تولید و واردات مدنظر
داش��ت زیرا تولید فعلی جوابگوی حجم تقاضای بازار نیس��ت و
این موضوع باعث گالیهمندی صادرکنندگان شده است.
کالج��ی در این ب��اره تاکید کرد :در این ب��اره نیز دولت باید
برای صدور مجوز واردات این کانتینرها انعطاف بیش��تری نشان
ده��د تا به م��وازات تولید داخل ،بتواند نیازهای کش��ور در این
ح��وزه را تامی��ن کند زیرا تا ابزار مناس��ب ص��ادرات در اختیار
صادرکننده نداش��ته باش��د ،حت��ی در صورت وج��ود متقاضی
و ب��ازار مص��رف و توانای��ی تولی��د ،نمیتوانی��مکاری از پیش
ببریم.

باید احتیاط کنیم
اگرچه کارشناس��ان اقتصاد و فعاالن حوزه
تجارت به اتفاق درباره گش��ایش الس��ی نظر
موافق دارند اما برخی از آنها معتقدند در مسیر
این کار موانع و مش��کالت فراوانی وجود دارد
و سیاس��تگذاران این بخش باید با احتیاط و
آگاهی در این مسیر گام بردارند.
در این باره علی مروی ،کارش��ناس اقتصاد
در گفتوگو با
عنوان کرد :ایجاد روابط
تجاری مطلوب با روسیه میتواند برای ایران دارای مزایای
زیادی باش��د زیرا هم خود این کش��ور بازار بزرگی است و
هم اینکه ظرفیتهای تجاری زیادی با کش��ورهای دیگر
دارد .وی از اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و روس��یه بهعنوان
مهمترین ش��ریک تجاری ایران در یک س��ال گذشته یاد
ک��رد و در عی��ن حال افزود :البته بای��د به این نکته توجه
کنیم که روسها در حوزه تجارت زیاد قابل اعتماد نیستند
و تجربههای گذش��ته نشان داده معموال موضعگیری آنها
در انتهای بازی مش��خص نیست .این موضوع در ماجرای
اخی��ر ای��ران و آذربایجان و ارمنس��تان نیز اتف��اق افتاد و
کریدوره��ای تجاری اصلی که امنیت آنها طبق توافقنامه
ارمنس��تان و آذربایجان برعهده روس��یه بود .اما میبینیم

روسها در ای��ن باره اقدام موثری انجام ندادهاند
و دود این موضوع به چشم تجارت ایران میرود.
مروی با بیان وضعیت کش��ور در ش��رایط تحریم
تاکید کرد :در هر حال در این ش��رایط مجبور به
تجارت با روس��یه هستیم و باید به شکل آگاهانه
از این موقعیت موجود استفاده کنیم .وی درباره
امکان گش��ایش الس��ی در مب��ادالت تجاری با
ش السی برای
روسیه نیز خاطرنشان کرد :گشای 
توس��عه تجارت و ایجاد شرایط بهتر در مبادالت بازرگانان
دو کش��ور نیز بس��یار مطلوب اس��ت اما باید توجه داشته
باش��یم انجام این کار بهسادگی صحبت کردن درباره آن
نخواه��د بود زیرا بانکهای این کش��ور الزاماتی را مطالبه
خواهند کرد که ش��رایط را دش��وار خواهد کرد .کما اینکه
برمبنای گفته بازرگانان ما ،در چند سال اخیر بانک معرفی
شده از سوی روس��یه (میلبیزینسبانک) بهعنوان بانک
عامل بین دو کش��ور ،خدمات مطلوبی را در حوزه تجارت
ارائه نداده است .بنابراین ،حرکت به سوی گشایش اعتبار
السی با روسیه ،باید به نحوی باشد که در مسیر مشکالت
گذش��ته نیفتد و منفعت عملیات��ی برای اقتصاد و تجارت
ما داش��ته باشد .این کارش��ناس اقتصاد در ادامه گفت :ما

یک کشور دچار تحریم هستیم و باید از هر روزنهای بخت
خود را برای ایجاد رابطه تجاری با سایر کشورها بیازماییم؛
روسه��ا هم بهخوبی ب��ه این موضوع واقف هس��تند و با
بهانههای مختلف از این نیاز ما به نفع خود بهرهمیبرند و
سود بیشتری را کسب میکنند .بنابراین باید آگاه باشیم
طرفه��ای خارجی ،از موقعیت تحریم��ی ما در مواردی
مثل گاز اروپا ،مس��ئله قفق��از و رژیم حقوقی دریای خزر
سوءاس��تفاده نکنند .مروی گش��ایش السی با واحد پول
غیردالری را یک راهکار مطلوب برای تقویب روابط تجاری
با کش��ورهای دیگر در زمان تحریم دانس��ت و خاطرنشان
کرد :درباره اینکه چرا تا امروز از چنین راهکاری استفاده
نشده باید گفت بانک مرکزی در دوره ریاست آقای همتی،

تمایلی به اجرای چنین راهکاری نداشت و به همین دلیل
این کار در دوره گذشته اجرا نشد .درحالحاضر نیز پیش
از اجرای پیمان پولی دوجانبه ،بانکهای مرکزی دو کشور
در این موارد به توافق برسند .این کارشناس اقتصاد درباره
امکان گش��ایش الس��ی غیردالری ایران با سایر کشورها
نیز بیان کرد :نکته مهم در این زمینه تمایل کش��ورهای
طرف معامله با این کار اس��ت .برای مثال ،ترکیه با چنین
اقدامی موافق بود اما به واسطه افت ارزش پول ملی در دو
کش��ور ،از این اقدام اجتناب کرد ،یا بهعنوان نمونه ،چین
با توجه به عالقه برای جهانش��مول شدن پول ملی خود
به این کار تمایل دارد اما عراق در همسایگی ما به چنین
توافقی رضایت نداد.

سخن پایانی

شرایط تجارت ایران در تحریم ،بسیار خاص است؛ یعنی باید تالش خود را برای ایجاد مناسبات تجاری افزایش دهد
اما در عین حال باید نوعی وارد این عرصه ش��ود که بهاصطالح «باج به ش��غال هم ندهد» .اینکه کدام کش��ورها گزینه
مناسبی برای توسعه تجاری و اقتصادی ایران در موقعیت فعلی هستند و کدام کشورها برای سوءاستفاده از این شرایط
کیسه دوختهاند ،مسلما از توانایی فعاالن اقتصا د در بخش خصوصی خارج و در تخصص سیاستگذاران اقتصادی کشور
است .بنابراین باید امیدوار بود دستاندرکاران برنامهریز تجارت ضمن مهیا کردن شرایط و زیرساختها برای شکلگیری
مطلوب تجارت خارجی ،از ابزارهای موجود برای کسب بیشترین سود تجاری برای اقتصاد کشور استفاده کنند.

یکی از مشکالت
تجارت خارجی ما
لجستیک ضعیف
و حملونقل
ناکارآمد است.
این ناکارآمدی
میتواند از حوزه
قیمتگذاری
خدمات
حملونقل در
سیستمهای
داخلی تا
فراهم نبودن
زیرساختها
گستردگی
داشته باشد

آینده
نوشتافزار
در کشور
سید حمیدرضا غضنفری /رئیس
کمیسیون نوشتافزار مجمع عالی واردات

در یک��ی دو س��ال اخی��ر سلس��له عواملی
دستبهدس��ت هم داده تا ش��رایط اقتصادی
فعاالن حوزه نوش��تافزار را تح��ت تاثیر قرار
دهد .یک��ی از مهمترین آنها ش��یوع ویروس
کرونا ،تعطیلی مدارس و رکود بازار در کشور
ب��ود که البته وقوع آن تحت کنترل هیچکس
نب��ود و میتوان گفت این مش��کل برای این
صنعت در کل دنیا ایجاد شد.
در کنار همهگیری وی��روس کرونا ،افزایش
ن��رخ ارز نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر رکود
بازار نوشتافزار در کشور بود .افزایش نرخ ارز
عامل تعیینکنندهای در بازار نوشتافزار بود
زیرا موجب ب��اال رفتن قیمت مواد اولیه برای
فعاالن ای��ن عرصه بود که قیمت تمامش��ده
نوشتافزار را افزایش داد و تقاضا را برای این
محصوالت کم کرد.
در دو سال گذشته حوزه نوشتافزار کشور
چه در بح��ث تولید و چ��ه در عرصه واردات
متحمل زیانهای مالی قابلتوجهی ش��د که
البت��ه حضور کاالهای قاچ��اق در بازار نیز به
این مس��ئله دام��ن زد .تولیدات بس��یاری از
تولیدکنندگان در این مدت در گوشه انبارها
ماند و به دلیل نداشتن گردش مالی بسیاری
از فع��االن این حوزه واحدهای خود را تعطیل
یا اقدام به تغییر کاربری آن کردند.
البته ب��ا توجه به اینکه زمزمههایی مبنیبر
آغ��از به کار دوباره مدارس و آموزش��گاهها به
صورت حضوری وجود دارد بازار نوش��تافزار
نس��بت به س��ال تحصیلی گذش��ته شرایط
بهتری را تجربه میکند .در هفتههای اخیر با
رشد تقاضا در بازار مواجه بودی م اما همچنان
بای��د گفت ش��رایط بازار به هی��چ وجه مانند
سالهای گذشته رونق ندارد و مطلوب نیست.
امروز بسیاری از خانوادهها به دلیل مشکالت
معیشتی مجبور به محدود کردن سبد خرید
خود ش��دهاند و تنها اقالم ضروری و اجباری
نوشتافزار را خریداری میکنند.
شاید برای بسیاری از مخاطبان این پرسش
مط��رح باش��د ک��ه در چنین ش��رایطی ،چه
آیندهای در انتظار بخش نوش��تافزار کش��ور
خواه��د بود .اما ب��رای بررس��ی و پیشبینی
آینده نوش��تافزار در کش��ور باید آن را به دو
بخش بلندمدت و کوتاهمدت تقسیم کرد؛ در
نگاه بلندمدت باید بپذیریم امکان دارد رش��د
تکنولوژی باعث ش��ود تا در س��الهای آینده
دانشآموزان نیازمند بسیاری از نوشتافزارها
مانن��د دفت��ر و قلم نباش��ند و با اس��تفاده از
تجهیزات روزآمد اقدام به تحصیل دانش کنند
و این چالش��ی اس��ت که خواهناخواه صنعت
نوشتافزار باید آماده رویارویی با آن باشد.
در دیدگاه کوتاهمدت بازار نوشتافزار کشور
نیز به نظر میرس��د با بازگش��ایی مدارس و
پیگیری آموزشها به صورت حضوری شرایط
برای تامین نوشتافزار کشور به گونه دیگری
رقم بخ��ور د زیرا با توجه ب��ه وضعیت بازار و
ش��رایط اقتصادی ،سرمایهگذاری مطلوبی در
حوزه تولید نوش��تافزار انجام نش��ده اس��ت
و واردکنن��دگان نی��ز در این م��دت فعالیت
چندانی نداش��تهاند ،با افزایش تقاضا در بازار
کشور با مش��کل تامین اقالم مواجه خواهند
ش��د زیرا با توجه ب��ه زمان مورد نی��از برای
تامین م��واد اولیه و قطع��ات ،تولید و توزیع
اقالم مختلف نوش��تافزار ،از زمان اقدام برای
تولی��د تا به نتیجه رس��یدن آن حدود  ۷تا ۸
ماه زمان الزم دارد.
در نهای��ت اینکه درحالحاض��ر در بازارها
کمبودی از نظر نوش��تافزار وج��ود ندارد اما
با بازگشت آموزش به شیوه معمول حضوری
شاید نتوانیم در زمان کوتاه تامینکننده نیاز
بازارها باش��یم و باید برنامهریزی بهتری برای
تامین نوش��تافزار م��ورد نی��از دانشآموزان
داشته باشیم.

یادداشت

واحدهای صنفی
رتبهبندی
میشوند

نخستین نشست تخصصی آموزشی مجازی ویژه رؤسای ادارات اصناف
س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها در دولت سیزدهم ،توسط
مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ،معدن و تجارت در محل معاونت
بازرگانی داخلی وزارت برگزار شد.
به گزارش ش��اتا ،سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در این نشست مجازی سراسری از اجرای طرح رتبهبندی
و اعتبارسنجی واحدهای صنفی در راستای بهبود ارتباط مردم با اصناف

خب��ر داد و افزود :اص�لاح نظام توزیع یک��ی از اولویتهای وزیر صنعت،
معدن و تجارت و معاونت بازرگانی وزارتخانه است .در این راستا مدیریت
بخش مهمی از چرخه نظام توزیع با واحدهای صنفی سراسر کشور است.
بیکزاده با اش��اره ب��ه پروژههای مصوب اجرایی در ح��وزه بازرگانی و
اصناف کش��ور از ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و اصالح
نظام قیمتگذاری خدمات صنف��ی خبر داد و گفت :با اجرای پروژههای
کارشناسیش��ده در معاونت بازرگانی و مرکز اصناف و بازرگانان کشور و
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شهرکها و نواحی
صنعتی خراسان رضوی
تخصصی میشود

