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رضا حقیقت

عکس :آنا

دولـــت یازدهـــم توانســـت بـــا دو ابزار
سیاستهای پولی و مالی اقتصاد ملی
ایران را به سمت تعادل دوباره هدایت
کند که کلید واژه این تعادل انضباط بود.
از اواسط ســـال  1392که دولت یازدهم
زمـــام امـــور اجرایی کشـــور را بـــر عهده
گرفت ،با ســـاح انضباط و قانونمداری
به جنگ نابســـامانیها و عدم تعادلها
رفت و اکنـــون پس از ســـه و نیم ســـال
تـــاش نتیجـــه آن در شـــاخصهای
اقتصادی آشـــکار شـــده اســـت .دولت
ضمـــن اینکه نرخ رشـــد اقتصـــادی را از
منفـــی  6.8درصد بـــه  11.6درصـــد در 9
ماهه سال گذشته رساند و تورم را پس از
 26ســـال تک رقمی کرد ،در بخش مالی
یعنـــی بودجه نیز عملکرد درخشـــانی از
خود برجای گذاشت.

اقتصادی

iran-newspaper

تومان افزایش یافته اســـت ،یعنی دارای
 40درصـــد رشـــد و اعتبـــارات هزینـــهای
(جـــاری) از  172هزار میلیـــارد تومان در
ســـال  1394به رقـــم  208هـــزار میلیارد
تومان با  21درصد افزایش در سال 1395
رســـید .از ســـوی دیگر اعتبـــارات تملک
دارائیهـــای ســـرمایهای (عمرانـــی) که
در ســـال  1394بالغبر  25هـــزار میلیارد
تومان بود در سال  1395به رقم  42هزار
میلیـــارد تومـــان افزایش یافته و از رشـــد
 68درصـــد برخوردار شـــده اســـت و این
رشـــد اعتبارات عمرانی طی یکسال ،در
برنامههای گذشته بیسابقه بوده است.
براســـاس گفتههـــای محمدباقـــر
نوبخـــت معـــاون رئیـــس جمهـــوری و
رئیس ســـازمان برنامه و بودجه از ســـال
 92که دولت بر ســـر کار آمد تا آخر ســـال

«ایران» از تحقق شاخصهای بودجه سال گذشته گزارش میدهد

رکوردشکنیهای بودجه 95

 96درصد از بودجه سال گذشته محقق شد 28.6 /هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت تسویه شد /تحقق  97درصدی درآمدهای مالیات و گمرک

دولت از سال  1393که نخستین بودجه
ســـاالنه خود را تدوین و اجرا کرد بتدریج
در جهت بهبود نســـبتها و شاخصها
گام برداشـــت بطـــوری کـــه آمارهـــای
اولیـــه از عملکـــرد بودجـــه  1395گویای
رکوردشکنیهای پی در پی در مقایسه با
سالهای قبل است.
دراین ســـال بودجه بدون کســـری به
اتمام رســـید و هزینهها و درآمدها برابر
شد .ضمن اینکه  96درصد از کل بودجه
محقق شد .در تحقق درآمدهای مالیاتی
و گمرکی نیـــز رکورد دیگری با  97درصد
بـــه ثبت رســـید که تمـــام ایـــن رکوردها
برآیندی از نظم و انضباط و قانونمداری
دولت محسوب میشود.
 ëëچقدر از بودجه  95محقق شد
همانگونـــه کـــه اشـــاره شـــد در اکثـــر
بخشها ،بودجه ســـال گذشته با درصد
تحققهای باال روبهرو شـــد .در حالی که
منابـــع عمومـــی در قانون بودجه ســـال
 1395بالغبـــر  294هزار میلیـــارد تومان
بـــود  282هزار میلیـــارد تومان آن یعنی
 96درصد محقق شد.
از منابع عمومی در سال  ،1395مبلغ

 157هزار میلیارد تومان سهم درآمدها،
شامل درآمدهای مالیاتی ،گمرک و سایر
بود کـــه در عمل 148هزار میلیارد تومان
آن یعنی  94درصد محقق شد که درصد
تحقـــق درآمدهـــای مالیاتـــی و گمـــرک
 97درصد و درصد تحقق سایر درآمدها
 88درصد است.
سهم واگذاری داراییهای سرمایهای
از منابع عمومی در قانون بودجه ســـال
گذشته که عمدتاً به فروش نفت مربوط
میشـــود حدود  79هـــزار میلیارد تومان
بود کـــه  74هزار میلیارد تومان یعنی 94
درصد آن تحقق یافته است.
رقـــم واگـــذاری داراییهـــای مالـــی
(فروش اوراق مشارکت و غیره) در منابع
عمومـــی بودجه ســـال  1395بالغبر 58
هـــزار میلیـــارد تومان بود که بـــا توجه به
عملکرد  60هزار میلیارد تومانی آن 104
درصد تحقق یافته است.
 ëëبودجه بدون کسری
درحالـــی کـــه یکـــی از معضـــات
بودجههای سنواتی بخصوص در دولت
قبل کســـری بودجه شـــدید و تأثیر آن بر
بخشهای مختلف اقتصاد بود ،بودجه

مقایسه عملکرد بودجه  95نسبت به  – 94ارقام هزارمیلیارد تومان
عنوان

منابع عمومی

هزینههای جاری
بودجه عمرانی

بودجه 94

بودجه 95

درصد رشد

172

208

21

202
28

سال گذشته بدون کسری مدیریت شد.
مصارف و هزینههـــا در قانون بودجه
ســـال  1395معادل رقـــم منابع در حد
 294هزار میلیـــارد تومان بود که با توجه
به عملکـــرد  282هزار میلیـــارد تومانی
آن ،بودجـــه ســـال  1395بـــا  96درصـــد
تحقق بدون کســـری به صـــورت متوازن
مدیریت شده است.
همچنین ســـهم اعتبـــارات هزینهای
از مصـــارف قانـــون بودجه ســـال 1395
بالغ بر  214هزار میلیارد تومان بود که با
عملکرد  208هزار میلیارد تومان در حد
 97درصد تحقق یافته است.
اعتبـــارات تملـــک داراییهـــای
ســـرمایهای یا همان اعتبـــارات عمرانی
نیز در قانون بودجه ســـال  1395بالغ بر

282
42

40
68

 57هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد
 42هزار میلیارد تومان در حد  74درصد
محقق شده است.
رقـــم اعتبـــارات تملـــک داراییهای
مالی در قانون بودجه سال  1395بالغ بر
 23هزار میلیـــارد تومان بود که به علت
رعایـــت انضبـــاط مالی در خریـــد اوراق
سررســـید شـــده عمالً  42هـــزار میلیارد
تومـــان اوراق مالی تملک شـــد و تحقق
این اعتبارات در حد 181درصد است.
ëëمقایسه عملکرد بودجه  95با 94
مقایسه عملکرد بودجه سال گذشته
بـــا ســـال  1394نیـــز حکایت از جهشـــی
قابل توجـــه دارد .منابـــع عمومی که در
ســـال  1394معـــادل  202هـــزار میلیارد
تومان بـــود به رقـــم  282هـــزار میلیارد

 95پیشبینیهـــای دولـــت بـــه مقـــدار
بســـیار زیادی محقق شـــد البته این رقم
درصد بســـیار کوچکی تغییر داشـــت که
ایـــن به خاطـــر اضافـــه کـــردن رقمهای
جدید از طرف مجلس بـــه بودجه بود و
پیشبینیها با نیم درصد تغییر محقق
شد.
 ëëپرداخت  28.6هزار میلیارد تومان از
بدهیهایدولت
درکنـــار بخشهـــای اصلـــی بودجـــه
ســـال گذشـــته دولت به منظور مدیریت
بدهیهـــای خـــود کـــه از دورههـــای قبل
انباشـــته شـــده اســـت ،از ظرفیتهـــای
قانونـــی در بودجه اســـتفاده کرد و بخش
قابل توجهی از بدهیهای خود به شبکه
بانکی ،پیمانکاران و اشخاص حقیقی را
تسویه کرد.
برهمیـــن اســـاس در ســـال  1395به
منظـــور اصالح نظـــام بانکی کشـــور و در
جهت افزایـــش قدرت تســـهیالتدهی
بانکهـــای دولتـــی ،با اســـتفاده از مجوز
تبصره  35قانون اصـــاح قانون بودجه
سال  1395بالغبر  13هزار و  200میلیارد
تومـــان از بدهـــی دولت به نظـــام بانکی

میزان تحقق بخشهای مختلف بودجه  – 95ارقام هزار میلیارد تومان
عنوان
منابع بودجه
درآمدها
درآمدهای مالیاتی و گمرکی
سایر درآمدها
واگذاری داراییهای سرمایهای (نفت)
واگذاری داراییهای مالی (اوراق)
بودجه عمرانی
اعتبارات هزینه ای
تملک داراییهای مالی

کاســـته و مبلـــغ  24هـــزار و  250میلیارد
تومان به ســـرمایه دولت نزد بانکهای
دولتی افزوده شده است.
در این سال در راستای کاهش بدهی
دولت به اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی
بـــا اســـتفاده از مجوز تبصـــره  36قانون
اصالح قانون بودجه ســـال  1395مبلغ
 8هـــزار و  500میلیـــارد تومـــان بابـــت
مطالبـــات پیمانـــکاران ،مبلـــغ  2هزار و
 500میلیـــارد تومان صرف تأدیه بدهی
دولـــت به شـــهرداریها ،هـــزار میلیارد

بودجه 95
294

بودجه محقق شده
282

74
60
42
208
42

79
58
57
214
23

تومـــان بابـــت کمک بـــه مســـکن مهر،
هزار میلیـــارد تومان به بنیاد مســـکن و
بنیاد شـــهید و  400میلیارد تومان برای
آمـــوزش عالـــی و  2000میلیـــارد تومان
صرف پرداخـــت پاداش بازنشســـتگان
فرهنگی جمعاً  15هـــزار و  400میلیارد
تومـــان از بدهـــی دولـــت به طلبـــکاران
پرداخت شد.
عـــاوه برایـــن در ســـال  1395بـــا
اســـتفاده از مجـــوز تبصـــره  37قانـــون
اصالح قانون بودجه ســـال  1395مبلغ

درصد تحقق
96
91415784
97
88
94
104
74
97
181

 8هزار میلیـــارد تومان بـــرای پرداخت
بدهیهـــای ســـازمان بیمـــه ســـامت
پرداخت شد.
در الیحـــه بودجـــه ســـال 1395
پیشبینی شـــده بود که با اجرای آن در
کنار ســـایر فعالیتهای اقتصادی کشور
رشـــد اقتصادی با احتســـاب نفت به 5
درصـــد و نرخ تورم بـــه  9درصد کاهش
یابد ،اما براساس گزارش رسمی مراجع
آماری عملکرد دولـــت دراین بخشها
باالتر از اهداف و پیشبینیهاست.

بررسی نقش اصناف در اشتغال آفرینی

سهم  6/5میلیون شغلی کسبوکارهای خرد در اشتغال کشور

رئیس اتاق اصناف در گفتوگو با «ایران» :اصناف سال گذشته  200هزار شغل ایجاد کرد ،امسال میتوانیم  400هزار شغل ایجاد کنیم
مرجان اسالمیفر

بعداز تعطیالت نوروز  96بود که سخنگوی دولت از
حمایت اصناف و بنگاههای تولیدی کوچک صحبت
کرد .محمد باقر نوبخت گفته بود :سال گذشته بالغ
بر  ۱۶هـــزار میلیارد تومـــان برای هفت هـــزار و ۵۰۰
واحد تولیدی کوچک و متوســـط در نظر گرفته شـــده
بـــود که عمالً این میـــزان به  ۱۶هـــزار و  ۷۰۰میلیارد
تومان رســـید .تعداد واحدهایی هم که توانســـتند به
تسهیالت یک تا سه میلیارد تومانی دست پیدا کنند
بـــه  ۲۲هزار واحد افزایش یافت و مشـــخص شـــد با
توجه به اینکه ســـال گذشـــته دولت تجربه خوبی در
این زمینه کســـب کرد امسال هم این رقم پیشبینی
شده است تا فعالیتهای واحدهای تولیدی کوچک
رونق بگیرد.سال گذشته بنگاهها با پیشرفت فیزیکی
 ۶۰درصد مشمول دریافت تسهیالت بودند اما برای
امسال مقرر شد بنگاههایی که پیشرفت فیزیکی آنها
باالی  ۴۰درصد است بتوانند تسهیالت و کمکهای
یارانهای از دولت بگیرند .طبق آخرین آمارها حدود
 ۳میلیـــون واحد صنفی در کشـــور فعالیت میکنند
که حدود  ۸۰۰هزار واحد آن فاقد پروانه هســـتند .هر

نوسازی  ۱۰۰هزار واحد صنفی تولیدی در سال ۹۶

نیم نگاه

 ۱۰۰هزار واحد صنفی تولیدی در ســـال  ۱۳۹۶نوســـازی خواهند شد .به گزارش
ایســـنا ،پس از تمدید طرح رونق تولید در ســـال  ۱۳۹۶که در دســـتور کار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفته اســـت و منتظر ابالغ نهایی به منظور اجرا
توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی دو هفته آتی است ،نوسازی صنایع
از جمله واحدهای صنفی تولیدی از سیاستهای کالن این وزارتخانه به منظور
باالبردن ارتقای کمی و کیفی تولید در بخش اصناف است .بدین ترتیب تصمیم
بر این شـــده تا نوســـازی  ۱۰۰هزار واحـــد صنفی تولیدی همچـــون ریختهگران،
نجاران ،تراشکاران و سایر واحدهای صنفی تولیدی که تجهیزات آنها فرسوده یا
کهنه شده است و مصرف انرژی آنها باالست و نمیتوانند محصوالت با کیفیت
مورد نظر را تولید کنند در دستور کار قرار گرفته است .با توجه به مذاکرات انجام
شـــده بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی قرار بر این است
تا تســـهیالت مورد نیاز این  ۱۰۰هزار واحد صنفی تولیدی به آنها پرداخت شود
تا با اســـتفاده از این تسهیالت تولید هرچه بیشتر و بهتر محصوالت توسط آنها
مدنظر قرار گیرد .در کنار نوســـازی  ۱۰۰هزار واحد صنفی تولیدی در سالجاری
نوسازی و تجهیز معادن و نوسازی صنایع با رعایت مسائل زیست محیطی در
دســـتور کار وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سالجاری قرار گرفته است تا با
استفاده از پرداخت تسهیالت مورد نظر توسط نظام بانکی شاهد تغییر و تحول
در بخش میزان و کیفیت محصوالت تولید شده باشیم.

را برای تســـهیل امور اصناف بـــرای ارائه به مجلس
شورای اسالمی آماده کرده است.
فاضلی خاطرنشـــان کـــرد :با افزایش مشـــارکت
اصنـــاف در تصمیـــم گیریهای دولـــت و مجلس،
همکاری بیشـــتر سیســـتم بانکی و اعطای تسهیالت
ارزان قیمـــت ورفـــع موانع تولید زمینـــه برای ایجاد
مشـــاغل جدید در بخش اصناف فراهم خواهد شد.
وی با اشـــاره به کارا نبودن نظـــام بانکی در حمایت
از تولید ،گفـــت :هماکنون قوانین موجود کشـــور نیز
در جهـــت تســـهیل تولید قـــرار ندارد .ضمـــن اینکه
هماکنون  ۶۵۰هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوســـط
در کشـــور وجود دارد؛ اکنون یک میلیون و  ۳۰۰هزار
واحـــد صنفی در توزیـــع دخالت دارنـــد و  ۹۰درصد
توزیـــع کاالهای داخلی و  ۷۵درصـــد توزیع کاالهای
وارداتی برعهده اصناف اســـت .همچنین  ۶۰۰هزار
بنـــگاه تولیـــدی و  ۵۵۰هزار واحـــد صنفی در بخش
تعمیر و نگهداری ،خدمات میدهند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه اتـــاق اصنـــاف ایـــران تمام
توان خود را بـــرای تحقق هدفگـــذاری رهبر معظم

انقـــاب در ســـال  ۱۳۹۶بهکار خواهد بســـت ،گفت:
اتاق اصناف ایران برنامه راهبردی «توانمندســـازی
اصناف و اعتمادســـازی مردم» را در ســـالجاری بر
همین مبنـــا تنظیم کرده و تالش دارد تا از یک ســـو
با بازگرداندن بنگاههای کوچک اقتصادی به عرصه
تولید با کیفیت و از سوی دیگر جلب اعتماد عمومی
بـــه تولیـــدات ایرانی متناســـب با ذائقه مـــردم را در
حوزه بازار و بنگاههای کوچک مورد توجه قرار دهد.
بهطور میانگین به ازای هر کارگاه صنفی در کشور
 ۲/۲کارگر وجود دارد که این تعداد بدون احتســـاب
صاحب کارگاه اســـت و با در نظـــر گرفتن کارفرما هر
واحـــد صنفی به طور متوســـط  ۳/۲شـــاغل دارد .در
واحدهـــای صنفـــی موجود در کل کشـــور حدود ۶/۵
میلیون نفر شاغل هستند.
محمد شیرازی از کارشناســـان حوزه اصناف هم
درباره اشـــتغالزایی که این بخش در کشور میتواند
داشـــته باشـــد گفت :واحدهـــای صنفی هیـــچ زمان
از ســـوی دولتها جـــدی گرفته نشـــدهاند و همواره
بهعنـــوان توزیعکننـــده کاال شـــناخته شـــدند امـــا در

عکس :مهر

از خانه که بیرون میآیید با آن سـ ــروکار دارید تا
شـ ــب.هر کجا که میروید با آن درگیر هسـ ــتید.
موقـ ــع خریـ ــد ،جابهجـ ــا شـ ــدن و ...ایـ ــن گروه
واحدهای صنفی هسـ ــتند که دولـ ــت ،آنها را به
بازوهای اقتصادی خود تشـ ــبیه کرده است .در
تمام کشورها اصناف نقش اساسی ایفا میکنند
به نحوی کـ ــه ادارهکننـ ــده اقتصاد هسـ ــتند اما
در ایران ایـ ــن بخش هنوز جایگاه خـ ــود را پیدا
نکـ ــرده و همواره چندین پلـ ــه از دولت و بخش
خصوصی عقبتر است؛ البته دو سالی است
کـ ــه فعالیت اصناف جدی گرفته شـ ــده اسـ ــت
و مسـ ــئوالن به این جمعبندی رسـ ــیدهاند تنها
بخشـ ــی که میتواند بـ ــا کمترین هزینـ ــه ایجاد
اشـ ــتغال کند اصناف اسـ ــت .بر این اساس 25
درصد اشتغال در کشـ ــور را اصناف به خودشان
اختصاص دادنـ ــد .طبق نظر کارشناسـ ــان این
عدد میتواند به رقم  40درصد نزدیک شـ ــود اما
برای تحقـ ــق آن حمایت از بنگاههای زود بازده
باید در دستور کار قرار گیرد.

کدام این واحدها از ســـه نفر به باال جذب نیروی کار
کردند .حـــال اگر نقدینگی خوبی بـــه واحدها تزریق
شـــود میزان اشـــتغالزایی واحدهای صنفی چندین
برابر خواهد شد.
علـــی فاضلـــی رئیـــس اتـــاق اصنـــاف در مـــورد
اشـــتغالی که واحدهای صنفی میتوانند ایجاد کنند
میگویـــد :طبق آخریـــن برآوردهای صـــورت گرفته
واحدهای صنفی ســـال گذشته توانســـتند برای 200
هزار نفر شغل ایجاد کنند این در حالی است که سال
 94رقم اشتغالزایی اصناف  168هزار نفر بود .بر این
اساس اصناف آمادگی ایجاد بیش از  400هزار شغل
را برای ســـال جاری دارد ،اما این به شرطی است که
دولت بتوانـــد نقدینگی بنگاههای خـــرد و کوچک را
تأمیـــن کنـــد .وی در مـــورد ایجاد واحدهـــای صنفی
که سال گذشـــته توانســـت رکورد بزند به خبرنگار ما
توضیح داد :سال  95حدود  270هزار پروانه صنفی
صادر کردیم کـــه حدود 70هزار واحـــد برای تجدید
پروانه خود اقدام کردند .بدین جهت برای  200هزار
شغل جدید پروانه صادر شد 21 .درصد این پروانهها
مربوط به حوزه تولید است که به نظر میرسد سهم
اندکی اســـت .حـــدود  30درصد پروانههـــا در حوزه
خدمـــات فنی اســـت که خیلـــی از آنها جدید اســـت
و میتواند باعث اشـــتغال خوبی شـــود .متأســـفانه
بخشـــی از ایـــن پروانههـــا بـــه ســـمت فعالیتهای
غیرمولـــد یا واســـطه گری اســـت که معتقـــدم باید
تمام ســـعیمان صورت گیرد تا این ســـهم افزایش
پیدا نکند .واحدهای صنفی باید به ســـمت مشاغل
پایدار حرکـــت کنند تا بتوانیم در توســـعه اقتصادی
و اشـــتغال به کارنامـــه خوبی برســـیم .هزینه ایجاد
یک فرصت شـــغلی در اصناف  ۱۵۰میلیون تومان و
این کمترین ســـطح هزینه در این بخش اســـت؛ این
در حالی اســـت کـــه ظرفیت ایجاد شـــغل در بخش
کشاورزی و صنایع سنگین و باالدستی وجود ندارد و
حتی هزینه ایجاد شغل در صنایع باالدستی معادل
 ۱.۵میلیارد تومان است.
رئیـــس اتـــاق اصنـــاف ایران ،ســـهم اصنـــاف در
ایجاد اشـــتغال را  ۶میلیون و  ۵۰۰هزار شـــغل اعالم
کـــرد و افزود :بـــه منظور ارتقای ســـهم اشـــتغال در
بخش اصناف باید ضمن حـــذف قوانین و مقررات
غیرضـــروری زمینـــه بـــرای اصـــاحآییـــن نامهها و
دســـتورالعملهای ناکارآمد فراهم شود و در همین
جهت اتاق اصناف ایران اصالح قانون نظام صنفی

تمام کشـــورها واحدهای صنفی و بنگاههای کوچک
مورد توجه واقع شـــده اســـت و میدانند در صورت
کارکـــرد درســـت آنهـــا اقتصـــاد میتواند بـــه پویایی
برسد .وی اظهارداشت:ســـهم واحدهای صنفی در
تسهیالت بانکی بسیار ناچیز است و تنها برای ایجاد
کارخانجـــات منابـــع بانکـــی تزریق میشـــود این در
حالی اســـت که یک بنگاه کوچک قادر است حداقل
سه نیروی کار جذب کند.
چنین اشتغالی با کمترین هزینه مالی هم اتفاق
میافتـــد .وی گفت:برای ایجاد شـــغل در بنگاههای
کوچـــک میتـــوان حتی بـــا  50میلیون تومـــان کار را
شـــروع کرد ایـــن در حالی اســـت کـــه در کارگاههای
بزرگ هزینه ایجاد شـــغل باالی  400میلیون تومان
اســـت .در این میان تعداد نیـــروی کاری که میتوان
اســـتخدام کرد هم کمتر است .در بنگاههای کوچک
اشـــتغال بـــا فوریـــت و اعـــداد بیشـــتر اســـت اما در
فعالیتهـــای بـــزرگ بـــه دلیل وجود ماشـــینآالت
نیـــروی انســـانی زیـــادی نمیتـــوان بـــه کار گرفـــت.
ابراهیـــم رزاقـــی ،اقتصـــاددان که بـــه فعالیتهای

خـــرد اهمیت زیـــادی میدهـــد میگوید :اگـــر ما به
درآمدهای نفتی وابسته هستیم به علت بیتوجهی
بـــه فعالیت حوزههای خرد اســـت .تصـــور ما بر این
اســـت که یـــک بنـــگاه کوچـــک نمیتواند اشـــتغالزا
باشـــد اما در کشـــوری مانند انگلیس بنگاههای خرد
اهمیت بســـزایی دارند به گونهای که دولت هایشان
سعی میکنند در پرداخت تسهیالت و حمایتهای
مختلف با بنگاههای کوچک همراه شوند .وی ادامه
داد :تعـــداد واحدهای صنفی در کشـــور بســـیار زیاد
اســـت و این بخش بیجهت بزرگ شـــده اســـت اگر
بتـــوان واحدهای صنفی را به صورت فروشـــگاههای
زنجیـــرهای اداره کرد این حوزه فعالتر خواهد شـــد
و بنگاههای تولیـــدی کوچک بهتر میتوانند خوراک
این مجموعهها را فراهـــم کنند .یکی از چالش های
واحدهـــای صنفی گســـتردگی آنها اســـت و این امر
مانع توســـعه فعالیتهای اقتصادی است .اگر این
واحدها تجمیع شـــوند قدرت پیـــدا میکنند و دولت
میتوانـــد به این باور برســـد که اصنـــاف در اقتصاد
مهمترین نقش را دارند.

