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کرامت بر شما مبارک باد.

رحلت امام خمینی ) ره(
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معرفی سه کتاب مفید  برای 
شناخت دنیای استارتاپ

ملت بزرگ ایران، سالروز پانزده 
خرداد را که یوم اللّ است زنده 

نگه می دارد.

جامعه ی کارگری یک جامعه ی وفادار به انقالب 
و نظام است، که در همه ی حوادث مهم انقالب و 

بعد انقالب حضور داشته است.
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کارگران جایگاه ویژه ای در جامعه دارند و عامل 
می  هرجامعه  شکوفایی  و  رشد  در  اصلی  و  مهم 
باشند زیرا استقالل یک کشور وابسته به کار است 
نتیجه  شود،  حاصل  جامعه  در  که  پیشرفتی  هر  و 
ی رشد، پویایی فکر و گسترش اندیشه هاست،  بر 
همین اساس جوامعی که از توانایی و هنرکارگران 
در کنار فکر و اندیشه بهره می برند از پیشرفت و 

توسعه ی بیشتری برخوردار می شوند.
کارگربا  جهانی  روز  عنوان  به  اردیبهشت  یازدهم 
حمایت  راستای  در  کارگران  به  نهادن  ارج  هدف 
از قشر کارگر نام گذاری شده است که بسیاری از 
ایران   ، عزیزمان  کشور  ازجمله  جهان  کشورهای 
توسعه  در  کارگران  مؤثر  نقش  اهمیت  بر  تاکید  با 
از  و  نهاده  ارج  را  روز  این  جامعه،  هر  پیشرفت  و 
اخالص،  با  کارگران  ارزنده  تالش های  و  زحمات 

متعهد و پرتالش کشورمان تجلیل بعمل می آید.
عنوان  به  و  بوده  اجتماع  طبقه  مؤثرترین  و  شریف ترین  کارگران 
سرمایه های نظام اسالمی از اهمیت باالیی برخوردارندکه با زحمت 
امتداد  و  جامعه  اقتصاد  چرخه های  حرکت  باعث  فراوان  تالش  و 
اقتصاد  اعتالی  و  تولید  کالن  راهبرد  در  و  شده  زندگی  رگه های 

کشورتأثیر بسزایی دارند.

بر سر  اقتصادی که  با وجود تحریم ها و مشکالت  در سالهای اخیر 
راه تولید قرار گرفت، نقش آفرینی این قشر ارزشمند درتحقق تولید 
توان  تمام  با  آنها  زیرا  است،  ستایش  و  تقدیر  قابل  داخلی  باکیفیت 
در برابر سختی های موجود به تداوم رشد اقتصادی ایران اسالمی 

کمک نمودند.
اصالح  اشتغال،  ایجاد  افزایش  تولید،  رونق  و  توسعه  با  است  امید 
جبران  کشور،  اقتصادی  وضعیت  بهبود  و  بانکی  نظام  سیستم 
مورد  آنان  معیشت  بهبود  و  کارگران  جامعه  دغدغه  رفع  و  زحمات 
توجه خاص مسئوالن قرار گرفته تا کشور عزیزمان به سمت جامعه 

ای پویا برای ایجاد رونق تولید و افزایش اشتغال حرکت نماید.
تالشگران  ارزشمند  زحمات  به  نهادن  ارج  ضمن  اینجانب  بنابراین 
قشر  این  به  را  کارگر  روز  رسیدن  فرا  کشور،  اقتصادی  ی  عرصه 
شریف که با تالشهای شبانه روزی خود زمینه توسعه و آبادانی کشور 
در  دارم  امید  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  آورند،  می  فراهم  را 
سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« در راستای سیاست های 
با همکاری این عزیزان گام های موثری در  نظام جمهوری اسالمی 
اقتصادی  عظیم  دستاورد های  کسب  و  پیشرفت  رونق،  توسعه،  راه 

برداشته شود.

خداقوت کارگران زحمتکش، مردان غیور و بی ادعا 
روزتان مبارک

 کارگران عامل مهم و اصلی 
در رشد و شکوفایی جامعه

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد
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های  سرمایه  از  و  انسانی  نیروهای  کارگران 
را  کار  بازار  هستند،  خدمات  و  تولید  در  اصیل 
کار  نیروی  کنندگان  عرضه  و  تقاضاکنندگان 
تشکیل می دهند. تعیین سطح اشتغال و دستمزد 
از تعامل بین عرضه و تقاضا است با ترسیم نیروی 
همه  در  ماهر  و  تخصصی  نیروی  تربیت  و  انسانی 
ارتقاء  و  توسعه  تولید،  نظام  تولید،  های  حوزه 
به  کارگر  و  کار  نیروی  تخصص  کند.  می  پیدا 
و  تولیدی  فعالیتهای  و  تولید  اصلی  عامل  عنوان 
رفاه  افزایش  و  فقر  کاهش  و  اثر  منشاء  اقتصادی 
و  است  اقتصاد  علم  دغدغه  ترین  اصلی  از  یکی 
رفاه  افزایش  و  معاش  امرار  برای  درآمد  کسب 
انگیزه ها برای کار و تالش می  از مهمترین  یکی 
باشد. انسان با کار و تالش نیازهای مادی خود را 
همین  به  و  کند  می  تأمین  درآمد  کسب  طریق  از 
جهت موضوع دستمزد نیروی کار به دلیل رابطه 
سیاست  از  است.یکی  باالیی  اهمیت  دارای  افراد  معیشت  با  آن 
هایی که اکثر کشورها به منظورحمایت نیروی کار اعمال می شود 
قانون  براساس  دستمزد  حداقل  است.  دستمزد  حداقل  سیاست  و 
کار به نیروی کار در اقتصاد یا بخش هایی از اقتصاد تعلق می گیرد. 
نیازهای کارگران و خانواده آنان، سطح عمومی و دستمزدها، هزینه 

اقتصادی  عوامل  و  اجتماعی  تأمین  مزایای  آن،  وتغییرات  زندگی 
چون سطح بهره وری از جمله موارد توصیه شده توسط سازمان بین 

المللی کار جهت تعیین سطح حداقل دستمزد است.
دستمزد  حداقل  سطح  کار  قانون   41 ماده  به  توجه  با  ما  درکشور 
هرساله توسط شورای عالی کار به صورت ملی براساس سطح تورم 
تعیین  آنها  خانواده  معیشت  هزینه  یعنی  کارگران  نیازهای  تأمین  و 
سطح  تعیین  برای  باید  نیز  کار  نیروی  وری  بهره  سطح  که  شده 

حداقل دستمزد مالک قرار گیرد. 
است  تولیدی  واحدهای  همه  نیاز  مورد  فنی،  و  متخصص  نیروی 
می  خاصی  ارزش  دارای  تولید  ابعاد  تمامی  در  فنی  متخصصان  و 
و  کارآزموده  و  فنی  نیروی  اشتغال  های  شاخص  از  یکی  باشند. 
در  تولیدی  واحدهای  طرف  از  نیرو  جذب  در  که  است  متخصص 
های  مزیت  از  و  برخوردار  ویژگی  و  اولویت  از  ها  فعالیت  تمامی 

اشتغالزایی است. 
توان استقامت  تورم عمومی کشورهایی  و  اقتصادی  در بحران های 
و پایداری دارند که بیشتر متکی بر مزیت تولید داخلی و تکنوکرات 
و کارآمد  انسانی متخصص  نیروی  به  اتکا  با  و  هایی کارآفرین، ماهر 
رشد و توسعه را ممکن می سازند. بازارها در اقتصاد به هم پیوسته 
سایر  بر  تردید  بدون  کار  بازار  در  دستمزدها  حداقل  تغییر  و  هستند 
رفاه  و  فقر  ها  قیمت  سطح  اشتغال،  جمله  از  اقتصادی  متغیرهای 
خدمات  و  تولید  اقتصادی  های  بخش  و  بازارها  تمام  در  اجتماعی، 
اثرگذار است. کارگران در جستجوی یافتن کار و صاحبان مشاغل در 
پی بکارگیری کارگر هستند، توانایی کارفرمایان در جذب کارگران 
بستگی  کنند،  می  پرداخت  سایرین  با  درمقایسه  که  دستمزدی  به 
دارد، دولت ها در واقع می توانند در جهت پیشبرد اهداف اجتماعی 
مورد نظر ایشان و برای کاهش نابرابری با نگاهی به وضعیت سیاسی 
حداقل  و  کارگران  دستمزد  حداقل  زیستن  به  موجود  اقتصادی  و 
کشورها  تمام  در  امر  این  و  بپردازند  آنها  ی  ماهیانه  مزایای  و  حقوق 
اعمال  برای  ابزاری  دستمزد،  حداقل  اینکه  رویکرد  با  دارد،  وجود 
می  درآمد  عادالنه  توزیع  سریع  رشد  باعث  که  است  هایی  سیاست 

شود و در روند مسائل قانونی نظم و وحدت ایجاد می کند. 
 41 ماده  براساس  کار  عالی  شورای  شده  گرفته  نظر  در  معیارهای 
در  مرکزی  بانک  سوی  از  شده  اعالم  تورم  صد  در  که  کار  قانون 
تعیین حداقل مزد کارگران لحاظ شود ویژگیهای جسمی و روحی 
گیرد  قرار  توجه  مورد  کارمحوله  مشخصات  همچنین  و  کارگران 
یک  نیازهای  که  باشد  ای  گونه  به  شده  گرفته  نظر  در  مزد  میزان  و 
خانواده با جمعیت متوسط را برطرف کند، ولی کارشناسان صنفی 
معتقدند که آثار دستمزدها براساس مصوبه 57 درصدی در افزایش 
قیمت تولید و خدمات، تعدیل نیرو ی کار، جابجایی کارگر از بخش 
مشمول به بخش خارج از پوشش قانون کار، اشتغال زدایی و افزایش 

بیکاری می باشد.

 کارگران سرمایه های اصیل 
در تولید و خدمت هستند

یادداشت سردبیر

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر
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کسب و کار

برنامه های تحقق شعار سال مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

سال 1401: سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین
بخش دوم

محصول یک شرکت دانش محور باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد؟

محصــوالت یــک شــرکت مبتنــی بــر دانــش بایــد بــه 
نحــوی طراحــی و تولیــد شــده باشــد کــه به ســختی 
ــد  ــوالت بای ــن محص ــود. ای ــر داری ش ــی ب ــل کپ قاب
توســط تحقیــق و توســعه هــای قابــل توجهــی تولیــد 
و یــا مــورد آزمایــش قــرار بگیرنــد. روش و ایــده های 
شــرکت دانــش محــور بایــد منجــر بــه ایجــاد خــواص 
ــود. ــول ش ــده  ای در محص ــای پیچی ــرد ه ــا کارک ی

یا  و  باشد  تولید  مرحله  در  باید  یا  محصوالت 
بررسی  قابل  آزمایشگاهی  نمونه  یک  شیوه  به 
که  است  این  تولید  مرحله  از  باشند. منظور 
ذکر  به  الزم  باشد.  تولید  حال  در  باید  محصول 
است که تمامی خدمات باید دارای اسناد فروش 

باشند.
حوزه  در  دانش  بر  مبتنی  شرکت  که  صورتی  در 
دارد  فعالیت  توسعه  و  تحقیق  بر  مبتنی  طراحی 

باید دارای ویژگی  های زیر باشد.

شرکت  های مبتنی بر دانش باید مبتنی بر . 1
تحقیق و توسعه و طراحی های نوین داخلی 

باشد.
مبتنی . 2 باید  دانش  بر  مبتنی  شرکت  های 

روش  از  گیری  بهره  با  توسعه  و  تحقیق  بر 
مهندسی معکوس باشد.

توانایی . 3 باید  دانش  بر  مبتنی  شرکت  یک 
انتقال فناوری را از طریق خرید تجهیزات یا 

لیسانس داشته باشد.
مزایای  اساس  بر  محور  دانش  های  شرکت 
زیر  می  شوند  تقسیم  دسته  چهار  به  دریافتی 

تقسیم می  شوند.
موسسات و شرکت   های نوپا نوع یک ●
موسسات و شرکت   های نوپا نوع دو ●
موسسات و شرکت  های تولیدی نوع یک ●
موسسات و شرکت  های تولیدی نوع دو )صنعتی( ●

مورد  بیشتر  جزئیات  با  را  موارد  تمامی  ادامه  در 
بررسی قرار می دهیم. 

خسرو برزشی

در شماره قبلی ماهنامه، با توجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری 
مزین به سال تولید، دانش بنیان و اشغال آفرین نامیده شده، در خصوص 
شرکت های دانش بنیان، تاریخچه این نوع شرکت ها، ویژگی های آن ها 
و نحوه ثبت شرکت توضیح داده شد. اکنون در رابطه با سایر ویژگی ها و 
موانع و چالش های شرکت های دانش بنیان توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
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 ۱. نوپا نوع یک
شوند  می   گفته  هایی  شرکت  به  یک،  نوع  نوپا 
و  نبوده  مالیاتی  اظهارنامه  هیچگونه  دارای  که 
حداقل  باید  هایی  شرکت  چنین  ندارد.  درآمدی 
آزمایشگاهی  خدمات  یا  و  محصول  نمونه  یک 

داشته باشند.
۲. نوپا نوع دو

و  درآمد  هیچ  قبل،  ی  دسته  مانند  دوم  نوع  نوپا 
باعث  که  چیزی  اما  نیستند.  مالیاتی  اظهارنامه 
که  است  این  کند  می  ها  آن  شمردن  ارزشمند 
و  برای نمونه محصول  به کار گرفته  فناوری  های 
یا خدمات باید در سطح باالتری قرار گرفته باشد.

۳ تولیدی نوع یک
 تولیدی نوع یک به شرکت هایی گفته می  شود که 
حداقل 25 درصد از درآمد شان، ناشی از فروش 
محصوالت یا خدمات عرضه شده است. عالوه بر 
نیاز در محصوالت چنین  این سطح فناوری مورد 
گرفته  قرار  باالیی  سطح  در  باید  هایی  شرکت 

باشد.
۴. تولیدی نوع دو )صنعتی(

می  دوم  نوع  تولیدی  های   شرکت   آخر،  مورد 
باشند. این شرکت ها عالوه بر داشتن نمونه های 
باید دارای محصوالتی قابل عرضه،  آزمایشگاهی 
نسبتا  فناوری  سطح  از  باید  همچنین  باشند. 

باالیی برخوردار شده باشد. 

شاخص ها و فاکتور های مهم در اندازه گیری 
میزان  گیری  اندازه  جهت  مختلف  های  کشور  در 
خدمات  یا  و  کاال  طرح،  بودن  نوآورانه  و  توسعه 
متعددی  های  شاخص  محور،  دانش  شرکت  یک 

و  اقتصادی  محیط  جمله  از 
تجاری، سطح و میزان استفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات، 
و  انسانی  منابع  رشد  و  توسعه 
قرار  بررسی  مورد  نوآوری  نظام 

می  گیرد.

بررسی محیط اقتصادی و 
تجاری

از مهم  ترین شاخص های  یکی 
ها،  شرکت  این  گیری  اندازه 
می  تجاری  و  اقتصادی  محیط 
باشد. در واقع این فاکتور است 
که باعث تشویق سرمایه گذاری 

و رشد فعالیت های اقتصادی و تجاری می  شود. 
و  خدمات  صادرات  سهم  مانند  هایی  شاخص 
محصوالت  میزان سرمایه گذاری مستقیم شرکت 
های خارجی و... جهت اندازه گیری شرکت های 

مبتنی بر دانش مالک قرار می  گیرند.
دست  به  های  آمار  طبق  که  بدانید  است  جالب 
خدمات  عرضه  و  محصوالت  صادرات  آمده سهم 

در   2۰۰2 سال  در  فناورانه  اقتصادی  و  تجاری 
به  عدد  این  و  باشد  می   ۰٫7 حدود  ایران  کشور 
در  اقتصادی  و  تجاری  محیط  شاخص  عنوان 
کشور هایی همچون مالزی، کره، آلمان، فرانسه و 
آمریکا به ترتیب معادل 57٫2، ۸7، 1۰٫7، و2٫1 
درصد بوده است. متاسفانه فاصله کشور ایران با 
زمینه  این  در  توسعه  حال  در  های  کشور  سایر 
تا  شده  موجب  امر  این  که  باشد.  می  زیاد  بسیار 
بسیاری از پژوهشگران دچار موانع زیادی شوند و 
ایده های خود در کشورهای خارجی مطرح کنند.

بررسی شاخص توسعه منابع انسانی
یکی دیگر از شرط ها و شاخص های اندازه گیری 
این شرکت ها که در نظر گرفته می  شود؛ میزان 
توسعه منابع انسانی می باشد. در واقع مهم ترین 
شرایط چنین شرکت ها را می توان به امکان تعلیم 
و تربیت نیرو های انسانی، ارائه خدمات آموزشی 
آموزشی،  نظام  بهبود  شرکت،  کار  نیروی  به 
اشاره  انسانی  های  نیرو  روی  بر  گذاری  سرمایه 
است  این  دارد  اهمیت  که  ای  مسئله  البته  کرد. 
این شرط  ها این فناوری  ها، مهارت ها و توانایی 
ها از طریق آموزش  های رسمی برای عموم فراهم 

و امکان پذیر باشد.

بررسی شاخص زیر ساخت های فناوری 
اطالعات و ارتباطات

گیری  اندازه  خصوص  در  مهم  مباحث  دیگر  از 
فناوری  های  زیرساخت  سطح  ها،  شرکت  این 
که  صورتی  در  باشد.  می  ارتباطات  و  اطالعات 
یا  و  نشود  ایجاد  ایده  ارائه  برای  مناسبی  بستر 

امکان ایجاد آن با توجه به زیرساخت کشور ایران 
قرار  حمایت  مورد  شک  بی  نباشد؛  پذیر  امکان 

نمی  گیرد.
اصلی  شاخصه های  از  یکی  دانش محور  اقتصاد 
کشورهای پیشرفته برای تجاری سازی محصوالت 
حضور  شاهد  اساس  همین  بر  است.  نوبنیان 
شرکت هایی با عنوان شرکت دانش بنیان هستیم 

که ظهور و پیدایش آن ها نسبت به گذشته روز به 
روز در حال افزایش است.

انگلیسی  تــرجــمــه  در  ــان  ــی ــن ــش ب دان عـــبـــارت 
مــی شــود  مــعــنــی   Knowledge-based بــه 
ــان  ــی ــن ــش ب دان مــؤســســات  و  شــرکــت هــا  ــه  بـ و 
 Knowledge-based companies نــیــز 
آن هـــــا  خـــــدمـــــات  یـــــا  مــــحــــصــــوالت  بـــــه  و 
Knowledge-based products گفته می شود. 
پایه و اساس این دسته از شرکت ها و محصوالت و 

خدمات آن ها بر محور تکنولوژی است
برنامــه  در  دانش بنیــان  شــرکت های  ایــران  در 
علمــی-  معاونــت  ایجــاد  بــا  توســعه  پنجــم 
قانونــی  صــورت  بــه  ریاســت جمهوری  فنــاوری 
قانــون   1 مــاده  مطابــق  شــد.  گرفتــه  نظــر  در 
دانش بنیــان  مؤسســات  و  شــرکت ها  از  حمایــت 
اختراعــات،  و  نوآوری هــا  تجاری ســازی  و 
شــرکت  دانش بنیــان  مؤسســات  و  شــرکت ها 
یــا مؤسســه خصوصــی یــا تعاونــی اســت کــه بــه 
ــاد  ــعه اقتص ــروت، توس ــم و ث ــی عل ــور هم افزای منظ
دانش محــور، تحقــق اهــداف علمــی و اقتصــادی 
نــوآوری(  )شــامل گســترش و کاربــرد اختــراع و 
و تجاری ســازی نتایــج تحقیــق و توســعه )شــامل 
حــوزه  در  خدمــات(  و  کاال  تولیــد  و  طراحــی 
فــراوان  افــزوده  ارزش  بــا  و  برتــر  فناوری هــای 
به ویــژه در تولیــد نرم افزارهــای مربــوط تشــکیل 

. د می شــو
پیرامون  کاربردی  اصطالح  یک  دانش بنیان 
امر  این  که  است  گواهینامه  یا  مجوز  یک  اعطای 
صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  کارگروه  توسط 
شرکت های دانش بنیان تحت نظر معاونت علمی 
فرآیند  طی  جمهوری  ریاست 
یا  شرکت  یک  برای  ارزیابی 
محصوالت  اساس  بر  مؤسسه 
صادر  شرکت  آن  خدمات  و 

می گردد.
قانون،  در  داشت  توجه  باید 
شرکت  نام  به  جدیدی  قالب 
ثبت  برای  دانش بنیان 
شرکت ها به وجود نیامده است 
اصلی  قالب های  واقع  در  و 
همان  شرکت ها  ثبت  برای 
قانون   2۰ ماده  در  که  است 
شده  اشاره  آنها  به  تجارت 
آنها  معروف ترین  که  است، 
لذا  است.  محدود  مسئولیت  با  و  سهامی  شرکت 
گام  در  دانش بنیان،  شرکت  تأسیس  متقاضیان 
اول شرکت خود در هر قالبی که مدنظرشان است 
شرکت  نشان  می توانند  سپس  و  می کنند  ثبت 
فناوری  و  علمی  معاونت  طریق  از  را  دانش بنیان 
برای  الزم  فرآیندهای  طی  با  جمهوری  ریاست 

شرکت خود به ثبت برسانند.

طبق آمار های به دست آمده سهم صادرات »
محصوالت و عرضه خدمات تجاری و اقتصادی 

فناورانه در سال ۲۰۰۲ در کشور ایران حدود ۰٫۷ می 
باشد و این عدد به عنوان شاخص محیط تجاری و 

اقتصادی در کشور هایی همچون مالزی، کره، آلمان، 
و۲٫۱ درصد بوده است«فرانسه و آمریکا به ترتیب معادل ۵۷٫۲، ۸۷، ۱۰٫۷، 
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هدف از راه اندازی شرکت های دانش بنیان
و  ● محصول  به  ایده ها  کردن  تبدیل  و  جذب 

مشاغل پایدار
تجاری سازی علم و دانش ●
تجاری سازی یافته های تحقیقاتی و پژوهشی ●
به  ● برای ورود  توانمندسازی دانش آموختگان 

فضای کسب و کار
و  ● نوآوری ها  سمت دهی  و  هدایت  حمایت، 

تولید کردن فناوری های برتر
و  ● دانشگا ه ها  توانمندی های  به کارگیری 

واحدهای پژوهشی در جامعه
مخترعان،  ● نوآوران،  متخصصان،  ترغیب 

اعضای هیئت علمی دانشگا ه ها و واحدهای 
پژوهشی

فرهنگ  ● ترویج  و  جامعه  نیازهای  رفع 
تجاری سازی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

دستگاه های  ● و  اقتصادی  بنگاه های  تشویق 
پژوهشی  یافته های  از  بهره گیری  به  اجرایی 

و فناوری های شکل یافته در مراکز پژوهشی
ارتقاء فرهنگ کارآفرینی ●

خصوص  در  را  ذیل  موارد  توان  می  خالصه  بطور 
شرکت های دانش بنیان عنوان نمود.

مزایا و امتیازات شرکت های دانش بنیان
مطابق ماده 3 قانون مذکور شرکت هایی که موفق 
و  امکانات  کنند،  دریافت  را  نشان  این  می شوند 
کمک های دولتی خاصی را نیز دریافت می کنند 
توجه  باید  است.  آمده  اینجا  در  آنها  مهم ترین  که 
ارزیابی  کارگروه  ارزیابی  که  زمانی  تا  داشت 
صورت  به  شرکت ها  این  صالحیت  تشخیص  و 
یا مؤسسه حق دریافت  انجام نشود شرکت  کامل 
این  ماهیت  و  داشت  نخواهد  را  تسهیالتی  هیچ 
تغییر  نباید  تسهیالت  واگذاری  از  بعد  شرکت ها 

کند.
حقوق  ● عوارض،  مالیات،  پرداخت  از  معافیت 

گمرکی و سود بازرگانی به مدت 15 سال
از هزینه تولید و عرضه  ● یا بخشی  تأمین تمام 

بدون بهره  یا  کم بهره  تسهیالت  بکارگیری  با 
بلندمدت یا کوتاه مدت

و  ● علم  پارک های  محل  در  استقرار  اولویت 
فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و 

یا مناطق ویژه علم و فناوری
کاهش  ● برای  مناسب  بیمه ای  پوشش  ایجاد 

خطرپذیری محصوالت در تمام مراحل تولید، 
عرضه و بکارگیری

ارزیابی اولیه ●
ارزیابی اولیه غیرحضوری پس از تکمیل اطالعات 

در سامانه معاونت علمی ریاست جمهوری
ارزیابی حضوری ●

ارزیابی  و  کارگزار  به  متقاضی  پرونده  ارجاع 
حضوری توسط سرارزیاب و ارزیابان فنی و مالی

ممیزی فنی ●
به  استناد  با  علمی  معاونت  سردبیری  توسط 

گزارش تدوین شده و اظهارات کارگزاری
بررسی مستندات ●

بررسی از نظر آیین نامه و انطباق ارزیابی با قوانین 
توسط سرممیز و تأیید یا رد شرکت متقاضی

شرایط شرکت های متقاضی برای 
دانش بنیان شدن

شاخص های عمومی شرکت های دانش بنیان. 1
مدیره ی  ○ هیئت  اعضای  سوم  دو  حداقل 

شرکت، حداقل دو مورد از شرایط زیر را 
داشته باشند:

مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ○
فعالیت  ○ سابقه   سال   3 حداقل  داشتن 

کاری یا علمی در حوزه  مرتبط با فعالیت 
شرکت، یا داشتن سابقه  مدیریتی

ثبت شده ی  ○ اختراع  یک  حداقل  داشتن 
در  بین المللی  یا  داخلی  ارزیابی شده  

حوزه ی فعالیت شرکت
محصوالت . 2 فروش  از  ناشی  درآمد  از  نیمی 

قرارداد  طریق  از  دانش بنیان  خدمات  و 
مرحله   در  که  شرکت هایی  جز  )به  باشد. 
دانش بنیان  کاالی  اولین  تجاری سازی 

هستند(
از . 3 نفر   3 حداقل  برای  پرداختی  بیمه   سابقه  

کارکنان تمام وقت، به مدت حداقل ۶ ماه
صورت . 4 در  تخلف  عدم تکرار  و  عدم سوءسابقه 

وجود تعهد

شاخص های اختصاصی شرکت های 
دانش بنیان

دسـته  سـه  بـه  اختصاصـی  شـاخص های 
متقاضـی  شـرکت های  می شـوند؛  تقسـیم بندی 
را  دسـته بندی ها  ایـن  از  یکـی  شـرایط  کلیـه   بایـد 

باشـند. داشـته 

شرکت های تولیدی محصوالت دانش بنیان
تولیدکننده  کاالهای دانش بنیان  ●
از  ● فنی  دانش  بومی سازی  و  نهادینه سازی 

طریق تحقیق و توسعه
یا  ● استاندارد  انطباق  گواهی نامه ی  دارای 

تأییدیه  معتبر
دارای  ● تمام وقت  انسانی  نیروی  نسبت 

بخش های  در  باالتر  و  کارشناسی  مدرک 
تمام وقت،  کارمندان  کل  به  غیرپشتیبانی، 

حداقل 3۰% باشد
خرج  ● شرکت  سالیانه   فروش   %7 حداقل 

هزینه  تحقیق و توسعه شود
جدید  ● دانش بنیان  کاالی  یک بار  سال  دو  هر 

ارائه شود، یا نسبت به ارتقاء آنها اقدام شود

شرکت های تحقیق و توسعه و خدمات مهندسی
خدمات  ● و  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های 

کاالهای  از  یکی  با  ارتباط  در  مهندسی 
دانش بنیان انجام شود

دارای  ● تمام وقت  انسانی  نیروی  نسبت 
مدرک کارشناسی و باالتر در بخش های غیر 
پشتیبانی به کل کارمندان تمام وقت حداقل 

5۰% باشد
شرکت باید در یک سال گذشته حداقل یک  ●

کاال یا خدمت جدید یا بهبود یافته داشته باشد
نمونه   ● تولید  حد  در  حداکثر  شرکت  تولید 

آزمایشی یا پایلوت باشد

شرکت های خدمات تخصصی دانش بنیان
فهرست  ● با  باید  شرکت ها  این  خدمت  نوع 

مصوب مطابقت داشته باشد
دارای  ● تمام وقت  انسانی  نیروی  نسبت 

مدرک کارشناسی و باالتر در بخش های غیر 
پشتیبانی به کل کارمندان تمام وقت حداقل 

5۰% باشد
خرج  ● شرکت  سالیانه   فروش   %7 حداقل 

خدمات  با  مرتبط  توسعه ی  و  تحقیق  هزینه  
تخصصی دانش بنیان شود

شرکت  ● سالیانه ی  ثابت  درآمد  میزان  حداقل 
سال  ثابت  قیمت  به  ریال  میلیارد   1 با  برابر 

۹1 باشد
حال که با کلیات تعریف شرکت های دانش بنیان 
آشنا شدیم به ادامه بحث و تحلیل شعار سال می 

پردازیم.

مخاطب اصلی پیگیری تولید دانش بنیان 
کیست؟

 رهبرانقالب در بخشی از سخنرانی اول سال خود 
مطرح  بنده  آنچه  اقتصاد،  زمینه ی  در  فرمودند: 
میکنم، مطالباتی که مطرح میشود، عمدتًا خطاب 
مجریه،  قّوه ی  در  عمده  است؛  کشور  مسئوالن  به 
قضائّیه  قّوه ی  حتّی  و  مقّننه  قّوه ی  هم  مقداری 
به  خطاب  عمدتًا  وابسته؛  دستگاه های  بعضی  و 
اینها است. چرا این مسائلی را که مربوط به اینها 
است ما در فضای عمومی و در سخنرانِی مردمِی 
کشوری مطرح میکنیم؟ عّلت این است که خوب 
اقتصادی  مسائل  عمومی  فضای  در  مردم  است 
مطالبات  بگیرند،  قرار  اقتصادی  سیاستهای  و 
این  به  که  مسئولینی  از  و  بدانند  هم  را  حقیر  این 
حمایت  میکنند  فّعالّیت  و  میکنند  اقدام  مسائل 

کنند، پشتیبانی کنند.
توجه  با  که  است  این  امر  مسئولین  از  انتظار  پس 
خصوص  در  را  خود  دیدگاه  رهبری،  تاکیدات  به 
این  به  و  کرده  عوض  بنیان  دانش  های  شرکت 
ورود  اصولی  ریزی  برنامه  و  جدیت  با  موضوع، 

نمایند. 
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چالش ها و موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان:
مشکالت در روند ثبت شرکت وکاغذبازی و . 1

بروکراسی شدید اداری 
اجرای نادرست و کامل قوانین. 2
کمبود منابع مالی با سود متناسب . 3
بنیان . 4 دانش  محصوالت  به  اعتمادی  بی 

داخلی
محصوالت . 5 تجارت  و  بازاریابی  در  ناتوانی 

توسط شرکت های دانش بنیان
های . ۶ شهرک  در  استقرار  در  مشکالت 

صنعتی و کسب و کارهای خرد

مشکالت در روند ثبت شرکت وکاغذبازی و 
بروکراسی شدید اداری 

فناور  واحدهای  فعالیت  برای  مانع  نخستین 
برخورد  نحوه  و  اداری  )بوروکراسی(  کاغذبازی 
نامناسب  برخوردهای  است.  دولتی  های  اداره 
با شرکت  از دستگاه های اجرایی  از سوی برخی 
رفتن  بین  از  و  انگیزگی  بی  بنیان به  دانش  های 
نتیجه تالش های آنها منجر می شود، فرآیندهای 
سخت اخذ مجوزها و ثبت شرکت ها نیز یکی دیگر 
از موانع موجود است. بایستی تسهیل و تسریع در 
صدور مجوز ها در دستور کار جدی مسئولین قرار 

گیرد.
نبودن  آشنا  موانعی  چنین  وجود  عوامل  از  یکی 
فناوری  از  بسیاری  دولتی با  های  اداره  ساختار 
های جدید و مفاهیم دانش بنیان است. برخی از 
ضوابط  و  قوانین  با  هنوز  ها  اداره  در  کارشناسان 
شرکت های دانش بنیان آشنایی ندارند و همین 
امر مشکالت بسیاری را برای فعالیت این واحدها 

ایجاد می کند.

اجرای نادرست و کامل قوانین
واحدها  این  فعالیت  موانع  مهمترین  از  یکی 
با  قوانین  این  ها است.  مصوبه  و  قوانین  از  برخی 
شد اما  تدوین  کشور  به  کمک  هدف  با  وجودیکه 
اجرای نادرست آنها به ضرر تولیدکننده تمام می 
توسعه  برای  خوبی  قوانین  کشورمان  در  شود. 
اقتصاد دانش محور وجود دارد اما به درستی اجرا 
حداکثر استفاده   " قوانین  این  از  یکی  شود،  نمی 
از  حمایت  و  کشور  خدماتی  و  از توان تولیدی 
بالغی  و  مشخص  قانون  که  است  ایرانی "  کاالی 
زیادی  بنیان  دانش  های  شرکت  و  باشد  می 
مشمول آن می شوند اما رعایت کامل آن در بدنه 
نمی  اجرا  خوبی  به  و  است  مانده  مفغول  دولت 
در  بنیان  دانش  شرکتهای  های  خواسته  از  شود. 
قوانین  اصالح  با  آنها  برای  مزیتهایی  گرفتن  نظر 
بخش  این  مزیتهای  از  بتوانند  تا  است  مقررات  و 
و تسهیالت  بانک  بیمه،  به ویژه در حوزه مالیات، 

ارزان قیمت بهره بیشتری ببرند.

کمبود منابع مالی با سود متناسب 
دانش بنیان  شرکت های  معموال  که  آنجایی  از 
تحقیق  برای  را  خود  نیاز  مورد  سرمایه  از  بخشی 
و توسعه از طریق وام های بانکی تامین می کنند، 
بهره بانکی باال می تواند عامل کندی و کم بازدهی 

رشد شرکت های دانش بنیان بشود.
بنیان  دانش  های  شرکت  از  بسیاری  همچنین 
میزان وام های ارایه شده از سوی صندوق نوآوری 
تولید بسیار  به هزینه های  توجه  با  را  و شکوفایی 

اندک می دانند.

بی اعتمادی به محصوالت دانش بنیان 
داخلی

مشــکل دیگــر شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه البته 
بــرای ســایر تولیدکننــدگان نیــز بعضــا وجــود دارد، 
عــدم حمایــت از محصــوالت داخلــی و اســتفاده 
از محصــول خارجــی بــه ویــژه در دســتگاه هــای 
ــی  ــه برخ ــی روی ــاق ب ــت. واردات و قاچ ــی اس دولت
ــای  ــده ه ــه تولیدکنن ــیب ب ــب آس ــوالت موج محص
داخلــی شــده و بازار داخلــی را در اختیــار کاالهای 
خارجــی مشــابه تولیــد داخــل قــرار داده اســت. 
شــرکتهای دانــش بنیــان بــه اعتمــاد دســتگاههای 
بهــره  ضمــن  تــا  دارنــد  نیــاز  اجرایــی  نهادهــای 
گیــری از امکانــات آنهــا بتواننــد خالقیتهــای خــود 
را شــکوفا کننــد. بایــد شناســایی تمامــی کاالهــای 
وارداتــی مــورد نیــاز کشــور کــه ارزبــری باالیــی 
دارنــد و اکنــون امــکان تولیــد آن در داخــل کشــور 
نیســت و فراهــم کــردن بســتر تولیــد آن هــا توســط 
شــرکت هــای دانــش بنیــان در دســتور کار جــدی 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــئولین ام مس

ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصوالت 
توسط شرکت های دانش بنیان

های  شرکت  ی  حوزه  در  فعاالن  اینکه  رغم  علی 
و نخبگان  آموختگان  از جمله دانش  بنیان  دانش 
مسائل  با  آنها  از  بسیاری  اما  هستند،  کشور 
معرفی  مراحل  جمله  از  محصول  بازاریابی 
محصول، تبلیغات، مذاکرات جهت ثبت سفارش، 
و  صادرات  جهت  المللی  بین  بازارهای  با  ارتباط 
غیره آشنا نبوده و به همین دلیل در مرحله فروش 
مشکل  شوند.  می  مواجه  مشکل  با  محصول 
دانش  های  شرکت  در  محصول  برای  بازاریابی 
وجود  سابقه  با  های  شرکت  از  بیشتر  نوپا  بنیان 
بیشتر  نوپا  های  شرکت  دلیل  همین  به  که  دارد 

به حمایت از سوی دولت در این زمینه نیاز دارند.

مشکالت در استقرار در شهرک های صنعتی 
و کسب و کارهای خرد

با  بایستی  با توجه به کمبود زمین در شهرک ها، 
گونه  این  استقرار  ای،  توسعه  های  طرح  تصویب 
شرکت ها در شهرک های صنعتی اطراف شهرها 
شود.  تسهیل  مشهد  مثل  شهرها  کالن  بویژه 
های  کارگاه  در  بنیان  دانش  شرکتهای  استقرار 
خواسته  دیگر  از  خرد  کارهای  و  کسب  به  مربوط 
های آنها بویژه در خراسان رضوی است و اقدامات 
با  و  بوده  محور  دانش  بنیان،  دانش  شرکتهای 
به  زودتر  توانند  می  امکانات  داشتن  اختیار  در 
نتیجه برسند و کمک تولیدکنندگان در بخشهای 

مختلف به ویژه کسب و کارهای خرد باشند. 
منابع: وبسایت های فارس نیوز-افق پژوهش نیکان-

ایسنا-ایرنا-مهر-مسیر اقتصاد
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مالیات

فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی چگونه است؟ 
گله های  و  شکایات  پیرو  ایران  اصناف  اتاق 
متعدد واصله از اتحادیه ها و کارفرمایان صنفی 
در اکثر شهرهای کشور در خصوص بورکراسی 
شدید اداری در فرآیند رسیدگی به پرونده های 
مالیاتی و همچنین پاسخ استعالم ماده)1۸۶( 
ادله  از  اقتباس  با  مستقیم  مالیات های  قانون 
امور  سازمان  مالیاتی  درآمدهای  معاونت 

مالیاتی کشور به آگاهی می رساند:

1-ابالغ الکترونیک:
اوراق  چنانچه  الکترونیک  ابالغ  براساس 
در  بارگذاری  تاریخ  از  هفته  یک  ظرف  مالیاتی 
اوراق  نگردد،  رؤیت  وی  توسط  مؤدی  کارتابل 
مذکور از فرآیند الکترونیکی خارج و به صورت 
لذا  می گردد.  ابالغ  )قانونی/واقعی(  دستی 
تاریخ  عنوان  به  الکترونیکی  ابالغ  تاریخ  ثبت 
برگه  مشاهده  موارد  در  صرفًا  واقعی  ابالغ 
دیگر  بیان  به  می افتد،  اتفاق  مؤدی  توسط 
حساب  به  مؤدی  مراجعه  عدم  صورت  در 
وی  برای  الکترونیکی  ابالغ  خود،  کاربری 
میلیون  یک  از  بیش  تاکنون  شد.  نخواهد  ثبت 
اساس  بر  و  الکترونیکی  صورت  به  اوراق  از 
ذکر  به  الزم  است.  گردیده  ابالغ  رویه  همین 
الکترونیکی  ابالغ  اجرایی  دستورالعمل  است 
مورخ  2۰۰/۹355/د  شماره  بخشنامه  طی 
مالیاتی  امور  کل  ادارات  به   1۸/3/13۹۹
همچنین  است.  گردیده  ابالغ  کشور  سراسر 
در صورت ارسال مصادیق حسب مورد، امکان 

بررسی و پاسخگویی دقیق میسر خواهد بود.

۲-غیرقانونی بودن رسیدگی به تراکنش 
های بانکی قبل از سال 1۳۹۵:

 ،157  ،15۶  ،۹7 مواد  مفاد  مقررات  حسب 
مستقیم،  های  مالیات  قانون   237  ،22۹
و  اسناد  کلیه  مالیاتی  حسابرسی  و  بررسی 
حساب های  صورت  جمله  از  مؤدیان  مدارک 
امور  سازمان  به  واصله  اطالعات  سایر  و  بانکی 
مأموران  و  داشته  موضوعیت  کشور  مالیاتی 
در  آنها  حسابرسی  و  بررسی  به  مکلف  مالیاتی 

چارچوب مقررات قانونی میباشند.
مالیاتهای  قانون   227 ماده  موجب  به 
ترازنامه  و  اظهارنامه  که  مواردی  در  مستقیم 
شود  می  پذیرفته  مؤدی  زیان  و  سود  حساب  و 
الرأس)که  علی  تشخیص  از  پس  همچنین  و 

مالیات های  قانون  ۹7و237  ماده  با  مغایر 
می باشد(   31/4/13۹4 مصوب  مستقیم 
شود  ثابت  چنانچه  تشخیص،  برگه  صدور  و 
آن  درآمد  که  است  داشته  فعالیت هایی  مؤدی 
مالیاتی  امور  ادارۀ  یا  و  است  نموده  کتمان  را 
مطلع  آن  از  تشخیص  برگ  صدور  موقع  در 
ناشی  درآمد  محاسبه  با  باید  مالیات  نبوده اند، 
آن  مابه التفاوت  و  تعیین  مذکور  فعالیت های  از 
قانون  این   157 ماده  در  مقرر  مهلت  رعایت  با 
مالیات(  پرداخت  سررسید  تاریخ  از  سال   5(

مطالبه شود.
مالیات های  قانون   231 ماده  تبصره  وفق 
تاریخ  از  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مستقیم، 
به  رسیدگی  و  استعالم  اختیار   1/1/13۸1
محترم  وزیر  طریق  از  را  بانکی  های  تراکنش 
اساس  بر  و  داشته  دارایی  و  اقتصادی  امور 
نیز  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   3۰ ماده 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ 
های  تراکنش  استعالم  اختیار   1/7/13۸7
بانکی مؤدیان مالیاتی را دارا بوده و در بسیاری 
است  شده  استفاده  اختیار  این  از  نیز  موارد  از 
شماره5۰5/۹5/2۰۰  دستورالعمل های  و 
مورخ 4/2/13۹5، شماره 5۰5/۹۶/2۰۰ 
شماره  و   24/2/13۹۶ مورخ 
2/1۰/13۹۶و  مورخ   525/۹۶/2۰۰
مورخ   1۶/۹۹/2۰۰ شماره  بخشنامه  نیز 

جهت  صرفًا    31/1/13۹۹
اجرایی  رویه  وحدت  ایجاد 
رسیدگی  و  حسابرسی  برای 
مالیاتی صادر و به ادارات کل 
و  گردیده  ابالغ  مالیاتی  امور 
نمی  جدیدی  حکم  متضمن 

باشد.
 2 ماده  )و(  بند  استناد  به 
اطالعات  تبادل  دستورالعمل 
موضوع  مالیاتی،  مؤدیان 
برنامه  قانون   12۰ ماده 
جمهوری  توسعه  پنجم 
از ابتدای سال  اسالمی ایران 
13۹۰ به موقع اجرا گذاشته 
“تراکنش های  است  شده 
)بانک ها،  نقدینگی  جابجایی 
موسسه های پولی و اعتباری، 
و  قرض الحسنه  صندوق های 

عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیالت 
اعتبار  گشایش  ریالی،  ارزی  از  اعم  بانکی 
اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانت نامه ها 
درآمدی  اطالعات  اقالم  جمله  از  آن(  نظایر  و 
کلیه  که  آمده  شمار  به  مؤدیان  هزینه ای  و 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده 222 قانون 
پیش گفته موظف شدند در اختیار سازمان امور 

مالیاتی قرار دهند”.
اصناف  و  مالی  اقتصادی،  تخصصی  هیأت 
شماره  دادنامه  پی  در  اداری  عدالت  دیوان 
شماره  )به   ۹7۰۹۹7۰۹۰۶۰1۰131
ابطال  موضوع  با  ع/۹۶/75۰(  هـ  پرونده 
مورخ   5۰5/۹۶/2۰۰ شماره  دستورالعمل 
مورخ27/۶/13۹7  در   24/2/13۹۶
نموده  صادر  را  شکایت  رد  به  رأی 
شماره  دادنامه  مطابق  همچنین  است. 
 1521 الی   ۹۹۰۹۹7۰۹۰۶11511
تخصصی  هیأت  مورخ17/12/13۹۹ 
مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه 
 31/1/13۹۹ مورخ   1۶/۹۹/2۰۰ شماره 
سازمان امور مالیاتی کشور )در خصوص نحوه 
مالی  و  پولی  اطالعات  به  رسیدگی  و  بررسی 
جهت  در  بانکی(  تراکنش های  جمله  از  واصله 
اجرای قانون )اعم از سابق و اصالحی( و تبیین 
اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانونی بوده و 

موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است.
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خالصه دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م
کدام گروه از مشاغل می توانند مالیات 

سال1۴00 را توافق نمایند؟
هر سه گروه شغلی )اول، دوم و سوم( که مجموع 
فروش کاال و خدمات آنها در سال 14۰۰ کمتر 
از 14٫4۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است، می تواند 
فرم تبصره ماده 1۰۰ ق.م.م را تکمیل نمایند 

)جزء 1 بند الف دستورالعمل(.

مزایای انجام توافق چیست؟
معافیت از نگهداری اسناد و مدارک سال 14۰۰ ●
معافیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ●
قطعی شدن مالیات تعیین شده سال 14۰۰ ●

میزان افزایش مالیات نسبت به سال قبل 
درتوافق چقدراست؟

مالیات مقطوع سال 14۰۰ متفاوت با سنوات 
مشخص  درصدی  افزایش  با  لزوما  و  است  قبل 
بلکه  گــردد.  نمی  تعیین  قبل  سال  مالیات  به 
و  موجود  اطالعات  براساس  مقطوع  مالیات 
امور  پایگاه های اطالعاتی سازمان  از  دریافتی 
مالیاتی یا فروش ابرازی حسب مورد و براساس 

قوانین و مقررات تعیین می شود.

چه  از  توافق  جهت  را  مربوطه  فــرم  تکمیل 
https://ntr.tax.gov.ir سایتی انجام دهیم؟

چه مشاغلی نمی توانند مالیات سال1۴00 
را توافق کنند؟

ــه فــــــروش آنـــهـــا بــیــش . 1 ــ ــی ک ــ ــان ــ ــودی ــ م
از14,4۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

شده . 2 تعیین  قطعی  مالیات  که  مودیانی 
14۰۰، مورد پذیرش آنها نیست. 

های . 3 هزینه  کسر  متقاضی  که  مودیانی 
درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات 
ق.م.م(.  137 )مـــاده  باشند  مــی  خــود 

های . 4 کسرخسارت  متقاضی  که  مودیانی 
خود  مالیات  مشمول  درآمـــد  از  وارده 
از  نــاشــی  ــای  ه )نظیرخسارت  هستند 
حوادث، سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش 
سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و 

اتفاقات غیر مترقبه( )ماده 1۶5(.
های . 5 کسرکمک  متقاضی  که  مودیانی 

باشند  از درآمد مشمول مالیات می  خود 
ــه بـــازســـازی و احـــداث  )مــانــنــد کــمــک ب
بهداشتی  مراکز  ها،  دانشگاه  ــدارس،  م
و  تربیتی  هــای  اردوگــــاه  ــا  ی و  ــی  ــان درم
کمیته  بهزیستی،  مراکز  ها،  آسایشگاه 
و  احمر  هالل  )ره(،  خمینی  امــام  امــداد 

کتابخانه ها( )ماده 172(

جرایم تکمیل فرم مربوطه بدون داشتن 
شرایط توافق چیست؟

و نرخ صفر . 1 از کلیه معافیت ها  محرومیت 
از جمله معافیت ساالنه مشاغل )موضوع 

ماده 1۰1 ق.م.م( 
اظهارنامه . 2 تسلیم  عــدم  جریمه  تعلق 

مالیاتی، 3۰% غیرقابل بخشش )موضوع 
ماده 1۹2 ق.م.م(

)وفق . 3 رسیدگی  اساس  بر  مالیات  مطالبه 
مقررات ماده ۹7 ق.م.م(

آیا مالیات مقطوع توافق شده قابل تقسیط 
است

مالیات مقطوع توافق شده، حداکثر تا چهار ماه 
به صورت مساوی قابل تقسیط می باشد. عدم 
موجب  آن  سررسیدهای  در  مالیات  پرداخت 
موضوع  ماه  در    %2٫5( دیرکرد،  جریمه  تعلق 

ماده 1۹۰ ق.م.م( خواهد شد.

آیا بعد از تسلیم اظهارنامه نیز می توان فرم 
توافق را تکمیل نمود؟

بله، مالک، آخرین اقدام مودی ست. بنابراین، 
اگر بعد از تسلیم اظهارنامه و تا پایان خرداد ماه 
مورد  فرم  شود،  تکمیل   1۰۰ ماده  تبصره  فرم 
تلقی  یکن  لم  کان  اظهارنامه  و  است  پذیرش 
می گردد.  برعکس این نیز صادق است. یعنی 
شود،  تسلیم  اظهارنامه  فرم،  تکمیل  از  بعد  اگر 
و اظهارنامه مالک عمل قرار  توافق باطل بوده 

خواهد گرفت )بند 2(.

آیا صاحبان مشاغلی که مالیات سال قبل آنها 
قطعی نشده می توانند فرم توافق را تکمیل 

نمایند؟
بله، این کار با مبنا قرار دادن مالیات تشخیصی 
در  قبل  ســال  مالیات  اگــر  لیکن  اســت  میسر 
امر  این  یابد،  کاهش  مالیاتی  دادرسی  مراحل 
نخواهد  شده  توافق  مالیات  میزان  بر  تاثیری 

داشت )بند ۸(.

درصورت تکمیل و ارسال فرم توافق و 
متعاقب آن احراز درآمد کتمان شده، به چه 

صورت عمل می شود؟ 
از . 1 ــر  ــ ــت ــ ــم ــ ک ــل  ــ ــ کـ درآمـــــــــــــد  اگـــــــــر 

بــاشــد،  ــال  ریـ  14,4۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مطالبه  مورد  حسب  و  محاسبه  به  نسبت 
مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع 
بدون محاسبه جریمه کتمان درآمد )ماده 

1۹2( اقدام خواهد شد. 
اگر درآمد بیشتر از 14,4۰۰,۰۰۰,۰۰۰ . 2

بوده  خــارج  توافق  از  مــودی  باشد،  ریــال 
تعلق  بـــدون  جــرائــم،  کلیه  بــا  مالیات  و 
هیچگونه معافیتی وفق مقررات ماده ۹7 

ق.م.م مطالبه خواهد شد.

میزان مالیات مقطوع پزشکان به چه صورت 
محاسبه می گردد؟ 

دستور  این  طبق  شده  تعیین  مالیات  معادل 
باشد  بیشتر  هرکدام  مکسوره  مالیات  یا  العمل 

)بند ۹(.
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نوین  فناوری های  ظرفیت  از  موثر  بهره گیری 
ماهیت  با  متمرکز  نظام  یک  به  آمدن  نایل  و 
چارچوب  در  که  هوشمند  و  الکترونیک  کامال 
پایگاه اطالعاتی جامع، امکان نگهداشت،  یک 
اطالعات  و  ها  داده   از  بهره  برداری  و  پردازش 
را  فراملی  حتی  و  ملی  ابعاد  در  اقتصادی 
خیزش  این  اهداف  مهمترین  از  سازد،  فراهم 

اطالعاتی به شمار می  رود.
کشورهای  در  اقدامات  و  تجربیات  بررسی 
اقتصادی  فعاالن  که  می دهد  نشان  مختلف 
مالیاتی  نظام  رصد  معرض  در  را  خود  وقتی 
مالیاتی  نظام  کامل  اشراف  از  و  می بینند 
با  مرتبط  اطالعات  و  ها  داده   تمامی  به 
به  می  یابند،  اطمینان  اقتصادی  فعالیت های 
قوانین و مقررات مالیاتی تمکین نموده و میزان 
فرار مالیاتی در این کشورها به کمترین میزان 
کاهش می  یابد. همچنین شفاف شدن هرگونه 
فعالیت های  و  خدمات  ارایه  و  کاال  مبادالت 
مالیات  شده  باعث  کشورها،  این  در  اقتصادی 
افراد  سود  و  مصرف  درآمد،  ثروت،  با  متناسب 
و  مالیاتی  عدالت  وجود  احساس  و  شود  اخذ 
اقتصاد  جامعه،  در  نابرابری   و  تبعیض  کاهش 
هر  کارآمدی  و  پویایی  سمت  به  را  کشورها  این 

چه تمامتر سوق داده است.
نظام »پایانه  های فروشگاهی و سامانه مودیان« 
مدیریت  حوزه  در  قوانین  موثرترین  از  یکی 
نظام  شدن  هوشمند  به  که  است  اقتصادی 
شایان  کمک  اقتصادی  شفافیت  و  مالیاتی 
نظام،  این  کامل  اجرای  با  می  کند.  توجهی 
بستر  در  خدمت،  ارایه  و  کاال  فروش  هرگونه 
الکترونیک انجام گرفته و با صدور صورتحساب 
فعالیت های  مستندسازی  و  الکترونیکی 
جرم  و  تخلف  فرصت  عمال  اشخاص،  اقتصادی 
از متخلفان، قانون  گریزان، سوداگران و عامالن 
فعالیت های  سودجویان  و  زیرزمینی  اقتصاد 
مالیاتی  فرار  با  مبارزه  و  شده  سلب  غیررسمی 

از پرداخت مالیات، تسهیل  با اجتناب  و مقابله 
می  گردد.

اگر  می  دهد  نشان  پیشرو  کشورهای  تجربه 
ایجاد  نیز  مالیاتی  مقررات  و  قوانین  بهترین 
واقعیت  از  روشنی  و  دقیق  اطالعات  اما  گردد، 
و  و کار  کسب   فضای  و  اقتصادی  فعالیت های 
میزان درآمد افراد جامعه وجود نداشته باشد و 
به واسطه اطالعات  پیکره نظام مالیاتی  و  اجزا 
و  تعامل  در  یکدیگر  با  سیستماتیک  طور  به  و 
ارتباط مداوم نباشند، نظام مالیاتی در رسیدن 
ظرفیت  و  توان  ارتقای  ویژه  به  خود  اهداف  به 
و  مالیاتی  فرارهای  با  مبارزه  ستانی،  مالیات 
این  و  ماند  ناکام خواهد  مالیاتی  تحقق عدالت 
یکپارچه  نظام  یک  ایجاد  طریق  از  تنها  خال، 
وضعیت  از  گذار  با  البته  و  مودیان  اطالعات 
هوشمند  مالیات  سمت  به  الکترونیک  مالیات 

پر خواهد شد.
طور  به  مدرن  مالیاتی  های  نظام  موفقیت 
ها  داده  جریان  به  دسترسی  به  ای  فزاینده 
وابسته است. این امر تنها با توسعه شبکه  ای از 
دستگاه های متصل که دائما داده های مربوط 
می  انتقال  و  گیری  اندازه  را  مودیان  رفتار  به 
دهند، افزایش می یابد. از سوی دیگر، داشتن 
اهمیت  زیرزمینی،  اقتصاد  ابعاد  از  اطالعات 
اتخاذ  مالیاتی،  فرار  با  مبارزه  جنبه  از  فراوانی 
صادرات  گسترش  جهت  کارآمد  سیاست های 
و واردات، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، 
برقراری عدالت  و  توزیع ثروت  اقتصادی،  رشد 
اهمیت  به  توجه  با  اینرو،  از  دارد.  اجتماعی 
تحقق  اقتصادی،  مبادالت  سازی  شفاف  
شناسایی  سهولت  الکترونیک،  دولت   اهداف 
درآمد واقعی مودیان و رعایت عدالت مالیاتی، 
فعالیت  در  فروشگاهی  های  پایانه  از  استفاده 
امور  سازمان  کار  دستور  در  مشاغل  اقتصادی 

مالیاتی قرار دارد.
های  پایانه  نظام  اجرای  شد،  اشاره  که  همانگونه 

از پروژه های  فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی 
و  ملی  سطح  در  که  است  کشور  اقتصادی  مهم 
در دامنه  ای گسترده به اجرا در می  آید و این امر 
باعث نظم  بخشی به اقتصاد و شفافیت مبادالت 
اقتصادی فعاالن اقتصادی و حتی گردش کاال در 
کشور می  شود. بنابراین، با تجهیز و اتصال اصناف 
پایانه فروشگاهی، گام  به  اقتصادی  بنگاه  های  و 
الکترونیک، تحقق  بلندی در جهت تحقق دولت 
واقعی  درآمد  شناسایی  و  هوشمند  مالیاتی  نظام 
مودیان مالیاتی و در نهایت اجرای عدالت مالیاتی 

برداشته خواهد شد.
سالمت  متضمن  فروشگاهی،  های  پایانه  
اقتصادي و اجتماعي در جامعه است و اعتماد 
افزایش  را  مالیاتی  نظام  و  مردم  بین  متقابل 
اعتماد  افزایش  موجب  هم  زیرا  داد؛  خواهد 
هم  و  شد  خواهد  اداری  فرآیندهای  به  عمومی 
اعتماد نظام مالیاتی را به فعالیت های اقتصادی 
مؤدیان افزایش خواهد داد که این امر منجر به 
کاهش فرار مالیاتی خواهد شد. به بیان دیگر با 
استقرار و بهره گیری از پایانه  های فروشگاهی، 
جامعه،  سطح  در  اقتصادی  اطالعات  شفافیت 
مؤدیان  میان  همکاری  و  اعتماد  تفاهم،  فضای 
انضباط  و  ساماندهی  و  گشته  فراهم  دولت  و 

اقتصادی نیز تسهیل می گردد.
بی تردید نظام »پایانه   های فروشگاهی و سامانه 
به اهداف  مودیان« نقشی کلیدی در دستیابی 
در  کشور  اعتالی  و  رشد  درنتیجه  و  اقتصادی 
دیگر،  بیان  به  داشت.  خواهد  ها  زمینه  تمامی 
اجرای این قانون، دستاوردهای مهمی همچون 
شفاف  سازی فعالیت های اقتصادی در راستای 
هوشمند،  ستانی  مالیات  زیرساخت  ایجاد 
برقراری  الکترونیک،  دولت   اهداف  تحقق 
مشمول  درآمدهای  شناسایی  مالیاتی،  عدالت 
پایگاه  تشکیل  مالیاتی،  فرار  کاهش  و  مالیات 
داده معامالت اقتصادی در کشور، سهولت امور 

کسب و کارها و ... را به دنبال دارد.

 سالمت اقتصادی و عدالت اجتماعی
با اجرای نظام  پایانه های فروشگاهی 

و سامانه مودیان

 احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل 
امور مالیاتی خراسان رضوی

مالیات
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 گزارش عملکرد اتاق اصناف مشهد 
در ایام با فضلیت دهه ی کرامت

امیری محتشم

ده روز اول ماه ذی القعده که فاصله بین والدت حضرت معصومه 
)س( و والدت امام رضا )ع( است با عنوان دهه کرامت نامگذاری 
شده است. دهه کرامت سال 14۰1 از روز چهارشنبه 11 خرداد 
با سعادت  با والدت  و در روز شنبه 21 خردادماه هم زمان  آغاز 

حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا )ع( پایان پذیرفت.
مفاهیم  و  متعالی  نکته های  از  بسیاری  یادآور  مبارک  دهه   این 
ارزشمند در دین مبین اسالم است. فرصتی شایسته که لطیف ترین 
شامخ  مقام  به  نسبت  خواهر  یک  همتای  بی  وفای  و  مهر  عالیق، 
اتاق  مناسبت  همین  به  می دهد.   نشان  را  خویش  برادر  واالی  و 
اصناف مشهد و اتحادیه های صنفی تحت پوشش با توجه به افتخار 
هم جواری با مضجع شریف حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی 
رضا )ع( و برخورداری از این جایگاه ویژه برخود واجب می داند 
کریمه  والدت  میان  ی  فاصله  بزرگداشت  برگزاری  در  ساله  همه 
اهل بیت )س( تا والدت با سعادت امام هشتم )ع( این آموزگاران 
تقوا، احسان و كرامت فعالیت داشته باشد، تا ارزش وجودی این 

خوبان بیش از پیش برهمگان آشکار گردد.
در همین راستا اقدامات و فعالیتهای اتاق اصناف مشهد و اتحادیه 
های صنفی تحت پوشش در سال جاری به شرح ذیل اعالم می گردد:

گزارش

با 1  مرتبط  های  پیام  رسانی  اطالع 
دهه ی کرامت از طریق پنل ارسال 
فضای  و  اداری  اتوماسیون  پیامک، 

مجازی

درج احادیث و روایات در سربرگ 2 
نامه های اداری

ی 3  تهیه  امر  در  اصناف  مشارکت 
جهیزیه ی زوج های نیازمند

تهیه و توزیع بسته های معیشتی4 

توزیع کیک و شیرینی و غذای گرم 5  
در حاشیه ی شهر 

با ۶  دختران  ویژه  مراسم  برگزاری 
رعایت دستورالعملهای بهداشتی

نانوایی 7 چند  در  رایگان  نان  توزیع 
منتخب حاشیه ی شهر

آموزشی ۸ کارگاه  برگزاری 
دختران  برای  زندگی  مهارتهای 

شاغل در اتاق و اتحادیه ها 

تربیت ۹  آموزشی  کتابهای  ارائه 
فرزندان به پدران و مادران

آموزشی 1۰   های  کلیپ  ی  تهیه 
فضای  در  انتشار  و  تربیتی 

مجازی

بخشنامه نصب بنر و آذین بندی 11 
های  مجتمع  ها،  اتحادیه  به 
تجاری و بازارها و خیابانهای حریم نور

اتحادیه 12  همکاری  انتظار  اعالم 
برنامه  ارسال  و  صنفی  های 
برگزاری  در  اتاق  پیشنهادی  های 
باشکوه دهه کرامت به صورت بخشنامه

شورای 13  صورتجلسه  ارسال 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
برای اتحادیه های صنفی برای رعایت 
مفاد صورتجلسه در ایام دهه ی کرامت

زائران 14  نیازهای  و  غذا  تأمین 
الرضا  میقات  در  پیاده 
صنف  های  اتحادیه  همکاری  با 
آبنبات،  و  نبات  گیاهی،  داروهای 
زعفرانفروشان)  لوال،  و  میخ  و  رنگ 
و  ساز  ماشین  مصطفوی(،  زعفران 

فلزتراش،الکتریک و...
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نوپای ناب:
امروزی چگونه  نوپای ناب: کارآفرینان   « درکتاب 
از نوآوری برای  خلق کسب وکارهای بسیار موفق 

استفاده می کنند؟«
 The Lean تحت عنوان Eric Ries این کتاب توسط
 Startup: How Today’s Entrepreneurs
 Use Continuous Innovation to Create
نوشته    Radically Successful Businesses
برای  مدل  یک  خود  کتاب  در   Ries است.  شده 
کنترل  قابل  غیر  حدودی  تا  که  چیزی  مدیریت 
ارائه  استارتاپی،  کسب وکار  همان  یعنی   است، 
 ،Ries افکار  در   کلیدی  مفهوم  دو  می دهد. 
باور  این  بر  او  هستند.  کردن  تجربه  و  یادگیری 
است که یک کارآفرین بر اساس روش مطرح شده 
راه  موفق  کسب وکار  یک  می تواند  کتاب  این  در 
و مدیریت  تولید  ا ین کتاب، روش های  اندازد. در 
با  همراه  و  گام به گام  به  صورت  کسب وکار  یک 

مثال هایی از شرکت های بزرگ ارائه شده است.
سال  در  آمازون  کتاب  پرفروش ترین  کتاب،  این 
اصلی ترین  و  است  کارآفرینی  حوزه  در   2۰13
ناب،  نوپای  کتاب  گسترده  شدن  مطرح  دلیل 

کاربردی بودن آن در فضای کارآفرینی است.
کتاب نوپای ناب به شما یاد می دهد که به جای 
برنامه های پیچیده  برای ساخت  تلف کردن وقت 
برای کسب وکار به تست چشم انداز خود به صورت 

مستمر بپردازید و خود را با شرایط تطبیق دهید.
استارتاپ ها  زمینه  در  تجربه  با  فرد  یک  چه 
تمام  در  کارآفرین  هر  تازه کار،  یک  چه  و  باشید 

نیاز  خود  یادگیری  پروسه 
تمام  در  را  خود  دانش  تا  دارد 
مدیریتی  و  راهبری  سطوح 
بنابراین،  دهد.  افزایش 
شما  برای  کتاب  این  خواندن 
در  شما  اگر  حتی  است.  مفید 
اما  نیستید،  استارتاپی  محیط   
مشابه  ایده های  از  می خواهید 
جدید،  پروژه  مدیریت  برای 
خدمات  یا  محصول  راه اندازی 
جدید استفاده کنید، این کتاب 
 The( ناب،  نوپای  بخوانید.   را 
اریک ریس  را   )Lean Startup
نوشته است. این کتاب در حوزه 
راه اندازی  و  محصول  راهبرد 
وسیعی  دید  و  است  کسب وکار 
به   )agile( چابک  ساختار  از 
اریک  می دهد.  خوانندگانش 
مثال های  همچنین  ریس 

یک  کار  ادامه  برای  باید  که  اشتباهاتی  از  خوبی 
کسب وکار از آنها دوری کرد، ارائه می کند. سری 
ناب(  اجرای  یا  ناب  رشد  )مثل  ناب  کتاب های 
برای  جذابی  و  کاربردی  کتاب های  مجموعه 
خوانندگان هستند. این کتاب توسط محمدجواد 
در  فاطمی خوراسگانی  علی  سید  احمدپور، 
انتشارات ستکا در سال ۹4 به فارسی نیز ترجمه 

شده است. 

معرفی کتاب

 معرفی 4 کتاب مفید 
برای شناخت دنیای استارتاپ

یکی از راه های کسب تجربه و شناخت دنیای استارت آپی، مطالعه کتاب است. کتاب 
دریچه ای نوین به چیزهایی است که توسط دیگران تجربه شده و می توان با خواندن 
آن به راحتی به تجربیات دست یافت. کتاب های حوزه کارآفرینی و کسب وکار متنوع 
هستند و دامنه گسترده ای از موضوعات را شامل می شوند. بعضی از این کتاب ها به 
بیان تجربیات افراد موفق و کارآفرین می پردازند. بعضی دیگر درباره روش های انجام 
یا موفقیت های  اشتباهات  به دنبال تشریح  پروژه و کسب و کار است. گروهی دیگر 
کسب وکارهای دیگر است. خواندن هر کدام از این کتاب ها می تواند به حرکت بهتر 
که  کتاب ها  این  از  بعضی  به  ادامه  در  کند.  کمک  رشدشان  مسیر  در  کسب وکارها 

می توانند منابع خوبی برای مطالعه شما در روزهای تعطیل باشد، اشاره شده است:
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صفر به یک
است  تیل  پیتر  قلم  به  کتابی   )zero to one(
که نگرشی متفاوت به ایجاد استارت آپ دارد. 
او عقیده دارد ساختن چیزی که وجود ندارد و 
رسیدن به خواسته های پاسخ داده نشده برای 
خواندن  بود.  خواهد  ارزشمند  بسیار  کاربران 
این کتاب دید جدیدی از دنیای کسب وکار به 

شما خواهد داد.

سختی کارهای سخت
  )The Hard Thing About Hard Things(
اســت.  نگاشته  شهامت  بــا  هــاروویــتــز  بــن  را 
کسب وکارهای  سختی   دربـــاره  کــتــاب  ــن  ای
همچون  موضوعاتی  به  و  اســت  استارت آپی 
و  ســهــام  تقسیم  کـــار،  شـــروع  ــای  ــرهـ دردسـ
آنها  اخــراج  و  دوستان  با  کردن  کار  مشکالت 
سختی های  ــاره  درب خواندن  اســت.  پرداخته 
کار، قبل از شروع می تواند دید واقع گرایانه ای 

به شما بدهد.

خلق مدل کسب وکار
را    )Business Model Generation(
الکساندر استروالدر و ایو پینگنیور نگاشته اند. 
یادگیری  برای  خوبی  خیلی  نمونه  کتاب  این 
ویژگی های  شناخت  و  کسب وکار  مدل  ایجاد 
بوم  نگارش  چگونگی  کتاب  این  در  است.  آن 
شده  داده  آموزش  آن  جزئیات  و  کسب وکار 
از تصاویر جذاب و آموزش  است. این کتاب پر 

توام با لحنی شیرین است.

معرفی کتاب
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در دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی بررسی شد

موانع راه اندازی 40 شهرک صنفی- صنعتی مشهد

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
اکبر  علی  رضوی،  خراسان  کشاورزی  و  معادن 
لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه ابراز 
کرد: پیرو مکاتباتی که از سوی اتاق اصناف مشهد 
اندازی  راه  مسیر  در  موجود  موانع  خصوص  در 
با دبیرخانه شورای  شهرک های صنفی- صنعتی 
گفت وگوی استان صورت گرفت، بر آن شدیم تا در 
این نشست، موضوع را واکاوی نماییم. موضوعی 
مسئله ای  می شود،  بررسی  نشست  این  در  که 
است که راه اندازی 4۰ شهرک صنفی- صنعتی 

را تحت الشعاع قرار داده است.
لبافی با تاکید بر لزوم تعامل بین بخش خصوصی 
کرد:  اظهار  موجود  موانع  رفع  جهت  در  دولتی  و 
در  یکدیگر  با  همسویی  و  همرایی  به  موظف  ما 

شناسایی موانع و ارائه راهکارهای استانی و ملی 
نهایت  در  تا  هستیم  مشکالت  رفع  راستای  در 
استان  و  شهر  این  اقتصادی  توسعه  و  رشد  شاهد 

باشیم.
شهرکهای  اندازی  راه  مسیر  در  افزود:  وی 
مشکل   5 الی   4 مشهد،  در  صنعتی  صنفی- 
با تدبیراندیشی، تعامل  باید  عمده وجود دارد که 
و  حل  به  نسبت  قانون،  اصالح  جهت  پیگیری  و 
موضوع  نخست،  مسئله  نماییم.  اقدام  آنها  فصل 
دوم،  و  شهرکها  این  ایجاد  در  اراضی  کاربری 
 ۸۰ معادل   ( زمین  کاربری  تغییر  عوارض  مبحث 
از  بعد  زمین  ارزش  کارشناسی  قیمت  درصد 
تغییر کاربری( و نیز بحثهای کارشناسی مرتبط با 

فرایند تغییر کاربری و تعیین عوارض است.

وی از موضوع »رعایت شعاع 3۰ کیلومتر« و فاصله 
صنعتی  صنفی-  شهرکهای  ایجاد  در  شهر  از 
و  برد  نام  موجود  مباحث  از  دیگر  یکی  عنوان  به 
معیارهای  و  ضوابط   1۰ ماده  ذیل  تبصره  گفت: 
محیط زیستی استقرار واحدهای خدماتی، ایجاد 
شهرکها و نواحی صنعتی در محدوده شعاع معینه 
تهران،  از  اعم  کشور  کالنشهر  هفت  کیلومتر   3۰
را  اراک  و  شیراز  تبریز،  اهواز،  اصفهان،  مشهد، 

منوط به اخذ مجوز از هیئت وزیران میداند.
در  که  است  این  نکته  کرد:  خاطرنشان  لبافی 
صنایع  و  اصناف  آالیندگی  مباحث  قانون،  این 
 3۰ شعاع  فاصله  به  فقط  و  نشده  گرفته  درنظر 
کیلومتری از شهر در احداث شهرکها تاکید کرده 
است؛ درحالیکه می بایست بین صنایع آالینده و 

غیرآالینده تفاوتی قائل می گردید.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان اذعان 
بین  تناقض  عدم  درخصوص  دیگر  نکته  کرد: 
شهرکهای صنعتی غیردولتی و دولتی در موضوع 
قانون،  صراحت  و  قانون  طبق  که  است  کاربری 
متاسفانه  اما  باشد؛  داشته  وجود  تبعیضی  نباید 

یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
خراسان رضوی به بررسی موانع و مشکالت مربوط به ایجاد و فعال سازی 
شهرک های صنفی- صنعتی مشهد و ساماندهی اصناف این کالنشهر در 

قالب مجتمع های صنفی و شهرک های صنفی- صنعتی گذشت.

اخبار
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کاربری،  حوزه  در  نیستیم.  امر  این  تحقق  شاهد 
دولتی  شهرکهای  برای  که  قوانینی  است  الزم 
هم  ها  غیردولتی  برای  میشود،  گرفته  درنظر 

مدنظر باشد.

۵ شهرک صنفی- صنعتی مشهد، آماده آغاز 
به کارند

اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  مخملی،  هادی  سپس 
موجود،  مشکالت  و  مسائل  گفت:  مشهد  اصناف 
شده  صنفی  شهرک   4۰ این  اندازی  راه  مانع 
صنفی-  شهرک   5 اراضی  میان،  این  در  است. 
میلیارد  دوهزار  گذاری  سرمایه  با  صنعتی 
نفر  7هزار  بینی  پیش  و  خصوصی  بخش  تومانی 
مانع  موجود،  موانع  اما  شده؛  تملک  اشتغالزایی 
است  حالی  در  این  است.  گردیده  آن  کار  به  آغاز 
که کلیه اصناف و اتحادیه های ما انگیزه دارند تا 
بعد از راه اندازی این شهرکها به آنها ورود کنند. 
اتفاق، شاهد رونق چشمگیری در  این  در صورت 
حوزه اصناف خواهیم بود. وی افزود: این موضوع 
مشهد  شهر  و  استان  در  عظیمی  تحول  موجب 
خواهد بود و امیدواریم با رفع مشکالت، شاهد راه 

اندازی شهرکهای صنفی- صنعتی باشیم.

امکان ساماندهی ۲۵درصد اصناف مشهد 
در شهرکها و مجتمع ها

کارشـناس  فارابـی،  اختیـار  در  تریبـون  ادامـه،  در 
امـور شـهرکهای صنفـی اتـاق اصنـاف مشـهد قـرار 
گرفـت و او بـه ارائـه بررسـی های صـورت گرفته در 
صنفـی-  شـهرکهای  انـدازی  راه  موانـع  خصـوص 
اصنـاف  اتـاق  گفـت:  و  پرداخـت  مشـهد  صنعتـی 
مشـهد دارای حـدود ۹5 اتحادیـه اسـت کـه حدود 
سـاماندهی  قابلیـت  هـا  اتحادیـه  ایـن  درصـد   25
ایجـاد  دارنـد.  را  مجتمـع  یـا  شـهرک  قالـب  در 
مشـهد  کالنشـهر  در  صنفی-صنعتـی  شـهرکهای 
قبیـل:  از  باشـد  زیـادی  مزایـای  دارای  توانـد  مـی 
کمـک بـه پایـداری محیـط زیسـت، رفـع مشـکالت 
صنعتـی،  خوشـه های  ایجـاد  امـکان  ترافیکـی، 
ایجـاد  متوسـط،  و  کوچـک  صنایـع  توسـعه  امـکان 
اشـتغال بـا سـرمایه های نه چنـدان زیـاد، کمک به 
رفع معضالت حاشـیه نشـینی خصوصا در حاشـیه 
شهرکالنشـهر مشـهد و امکان ایجـاد تعامل با تجار 
تخصصـی.  صنفـی  شـهرکهای  در  کشـورها  سـایر 
شـهرک   ۶ حـدود  حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
اقـدام  حـال  در  زمیـن  تملـک  بـا  صنفی-صنعتـی 
و  هـا  اتحادیـه  توسـط  شـهرک   ۶ احـداث،  جهـت 
شـرکت تعاونـی ها در حـال برنامه ریـزی و پیگیری 
تخصصـی  صنفـی  شـهرک   2۰ و  زمیـن  تملـک 
دارای پتانسـیل ایجـاد در حوزه شهرسـتان مشـهد 

مـی باشـند.
شـهرکهای  ایجـاد  مشـکالت  تشـریح  در  فارابـی 
حـال  در  کـرد:  ابـراز  اصنـاف  صنعتـی  صنفـی- 

شـهرکهای  ایجـاد  مشـهد  اصنـاف  اتـاق  حاضـر 
صنفی-صنعتـی را در سـه قالـب ایجاد شـهرکهای 
صنـوف  اسـتقرار  دولتـی،  غیـر  صنفی-صنعتـی 
ایجـاد  و  موجـود  دولتـی  صنعتـی  شـهرکهای  در 
نمایـد کـه در  پیگیـری مـی  مجتمـع هـای صنفـی 

هسـتیم. مواجـه  مشـکالتی  بـا  راسـتا  ایـن 

نکات منفی محدوده شعاع معینه ۳0 
کیلومتر برای احداث شهرک ها

ممنوعـه  شـعاع  موضـوع  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دولتـی  از  )اعـم  صنعتـی  شـهرکهای  اسـتقرار 
موجـود  موانـع  از  یکـی  عنـوان  بـه  خصوصـی(  و 
چالـش  ایجـاد  باعـث  موضـوع  ایـن  گفـت: 
سـاماندهی  قصـد  کـه  تولیـدی  صنـوف  بـرای 
شـهرک  قالـب  در  خـود  پوشـش  تحـت  اعضـاء 
اسـت. گردیـده  دارنـد،  را  دولتـی  غیـر  صنعتـی 

بـا  تناقـض  در  موضـوع  ایـن  کـرد:  تصریـح  فارابـی 
دولتـی  غیـر  صنعتـی  شـهرکهای  ایجـاد  قانـون 
اسـالمی  شـورای  مجلـس   13۹2 سـال  مصـوب 
)کـه ایجـاد شـهرکها در حریـم شـهرها را مجـاز مـی 
سـال  مـاه  دی   4 اجرایـی  بخشـنامه  نیـز  و  دانـد( 
اسـتقرار  کـه  اسـت  پـاک  هـوای  قانـون   13۹۰
را  کالنشـهر  هفـت  حریـم  در  صنعتـی  واحدهـای 
از  دانـد.  مـی  مجـاز  صنعتـی  شـهرکهای  در  فقـط 
طرفـی، اداره کل محیـط زیسـت اسـتقرار واحدهـا 
 3۰ شـعاع  در  صنفـی  مجتمـع  عنـوان  تحـت 
همـان  اسـتقرار  لکـن  دانسـته  مجـاز  را  کیلومتـر 
واحدهـا بـا همـان ماهیـت زیسـت محیطـی تحـت 
را  دولتـی  غیـر  صنعتـی  صنفـی  شـهرک  عنـوان 
مشـمول شـعاع 3۰ کیلومتـر می داند. نکتـه اینکه 
تولیـدی  صنعتـی  صنفـی  واحدهـای  از  بسـیاری 
کـه مشـمول شـعاع ممنوعـه 3۰ کیلومتـر هسـتند 
در حـال حاضـر در داخـل شـهر مشـهد مشـغول بـه 
جـِزو  مشـاغل  ایـن  از  برخـی  کـه  هسـتند  فعالیـت 

هسـتند. ناایمـن  مشـاغل 
کارشناس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه بسیاری از این واحدها مانند تولید 
کنندگان پوشاک، کیف، کفش، چوب و الوار و... 
فعالیت  به  مشغول  شهر  داخل  در  حاضر  حال  در 
دارند،  کارگری  نیروی  به  شدید  اتکای  و  بوده 
کیلومتر   3۰ خارج  شعاع  در  استقرار  به  اصرار 
می  صنوف  این  ساماندهی  و  تشکیل  عدم  باعث 
ضوابط   1۰ ماده  ذیل  تبصره  افزود:  وی  گردد. 
واحدهای  استقرار  زیستی  محیط  معیارهای  و 
شعاع  در  واحدها  استقرار  موضوع  خدماتی، 
را  آن  و  ندانسته  ممنوع  بالکل  را  کیلومتری   3۰
مشروط به اخذ مصوبه هیات دولت میداند و الزم 
به یادآوری است هیات دولت در جلسه 11 خرداد 
کیلومتری   12۰ ممنوعه  شعاع  موضوع  امسال، 
بخشنامه  طی  و  حذف  شرایطی  بیان  با  را  تهران 

ای ابالغ نمود.

هزینه سنگین عوارض تغییر کاربری برای 
شهرکهای صنفی- صنعتی

یکی  زمین،  کاربری  تغییر  عوارض  پرداخت  لزوم 
دیگر از موضوعاتی بود که کارشناس اتاق اصناف 
اندازی  راه  مسیر  در  چالش  عنوان  به  مشهد 
گفت:  او  برد.  نام  آن  از  صنعتی  صنفی-  شهرک 
اراضی جهاد کشاورزی هزینه عوارض  امور  اداره 
تغییر کاربری زمین را ) معادل ۸۰ درصد قیمت 
کاربری(   تغییر  از  بعد  زمین  ارزش  کارشناسی 
اخذ می نماید. هزینه سنگین این عوارض یکی از 

مشکالت عمده فرا روی ایجاد شهرکها است.
افزود: تعرفه باالی قیمت زمین کارگاهی  فارابی 
از  دیگر  یکی  صنعتی،  نواحی  و  ها  شهرک  در 
مسائل و مشکالت موجود است. هم اکنون تعرفه 
مساحت  )با  کارگاهی  صورت  به  زمین  واگذاری 
کمتر از 5۰۰ متر که مورد تقاضای اکثر واحدهای 
صنفی می باشد( در شرکت شهرک های صنعتی 

دو برابر زمین های دیگر است.
پیش  شد:  یادآور  مشهد  اصناف  اتاق  کارشناس 
شهرکهای  طرح  در  صنفی  های  زون  بینی 
و  است  مسئله  این  حل  راه های  از  یکی  صنعتی، 
حذف قیمت دو برابری زمین برای تعرفه واگذاری 
 5۰۰ زیر  )زمینهای  کارگاهی  صورت  به  زمین 
درخصوص  است(  صنوف  اکثر  نیاز  مورد  که  متر 
با  و  اصناف  اتاقهای  پوشش  تحت  که  واحدهایی 
مشارکت اتحادیه ها تشکیل می شوند، می تواند 

در این خصوص راهگشا باشد.
وی از بخشی نگری و عدم هماهنگی و عزم جمعی 
صنفی-  شهرک های  ایجاد  جهت  ها  دستگاه 
ایجاد  مجوز  اخذ  کرد:  اظهار  و  انتقاد  صنعتی 
مجوز  اخذ  مستلزم  صنفی-صنعتی،  شهرکهای 
و  ریزی  برنامه  شورای  و  زیربنایی  امور  کارگروه 
توسعه استانها می باشد. الزمه این موضوع نیز اخذ 
نظر مثبت حدود 2۰ ارگان اجرایی و اداری است. 
ارگانهای ذیربط بعضا بدون نگاه به اهمیت و آورده 
موضوع، هر کدام نگاه بخشی و بعضا سختگیرانه 
با  را  ها  شهرک  ایجاد  مسئله  این  و  داشته  را  خود 
کارشناس  نماید.  می  مواجه  جدی  های  چالش 
متعدد  های  هزینه  به  اشاره  با  مشهد  اصناف  اتاق 
شهرداری  کرد:  اظهار  نیز  ها  شهرداری  سنگین  و 
ها عالوه بر هزینه های پروانه و پایانکار واحدهای 
های  هزینه  صنفی،  های  مجتمع  در  مستقر 
مختلفی جهت ورود به محدوده شهری معادل 43 
هزینه  زمین،  تفکیک  هزینه  زمین،  درصد   57 تا 
از مجتمع های صنفی  ... را  های تغییر کاربری و 
زمین  مربع  متر  هر  قیمت  عمال  که  کنند  می  اخذ 
کلیه  حذف  گفت:  وی  می دهد.  افزایش  بسیار  را 
هزینه های شهرداری به جز هزینه پروانه و پایانکار و 
نیز تسری کلیه موارد فوق به سایر صنوف )صنوفی 
می  نیستند(  شهری  مزاحم  صنوف  لیست  در  که 

تواند در این خصوص راهگشا باشد.
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ضرورت اخذ مصوبه هیئت وزیران در جهت 
حذف شعاع ممنوعه

زیبا  اختیار  در  تریبون  نشست،  این  ادامه  در 
انسانی  زیست  محیط  اداره  رئیس  معظمی، 
رضوی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
شعاع  محدوده  موضوع  در  گفت:  او  گرفت.  قرار 
 ، شهرک ها  احداث  برای  کیلومتر   3۰ معینه 
مهمترین بحث این است که آیین نامه ها و قوانین 
است.  بسته  مساعدت  در  را  ما  دست  باالدستی، 
 5 برای  حسینی  رزم  آقای  گری  تصدی  زمان  در 
از  فراتر  که  افتاد  اتفاقی  صنفی-صنعتی  شهرک 
برای  اما  گردید؛  عمل  باالدستی  های  نامه  آیین 

دیگر شهرکها این موضوع رقم نخورد.
جهت  در  وزیران  هیئت  مصوبه  اگر  افزود:  وی 
نهایت  نیز  ما  گردد،  اخذ  ممنوعه  شعاع  حذف 
این  در  داشت.  خواهیم  را  مساعدت  و  همکاری 
که  دادیم  استانداری  به  رونوشتی  حتی  راستا، 
این  پیگیر  مشهد،  به  جمهور  رئیس  سفر  زمان  در 
موضوع باشند. دید ما نسبت به شهرکهای صنفی 
اخذ  با  امیدواریم  و  است  مثبت  مشهد  اطراف 

مصوبه هیئت وزیران، شهرکها ایجاد شود.

لزوم تفکیک شهرکهای صنفی و صنعتی در 
اجرای قانون

اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  ماجدی،  حسن 
مشهد نیز ابراز کرد: اهم تاکید ما در اتاق اصناف 
بر این است که ماهیت فعالیت صنف را از صنعت 
جدا نماییم. تمام ضوابطی که در سازمان محیط 
و  دولتی  صنعتی  شهرکهای  به  راجع  زیست 
در  است،  صنعتی  فعالیتهای  پایه  بر  خصوصی، 
خصوص شهرکهای صنفی هم اعمال می گردد و 
تفاوت الزم بین شهرکهای صنفی و صنعتی قائل 

نمی شوند.
ضوابط  که  است  این  ما  تقاضای  افزود:  وی 

به  نسبت  صنفی  شهرکهای 
براساس  صنعتی،  شهرکهای 
تقلیل  دارند،  که  ویژگیهایی 
یابد. فعالیت بسیاری از صنوف 
است؛  بالمانع  شهر  داخل  در 
زیرا فاقد آالینده اند و لذا تجمع 
آنها در شهرک صنفی- صنعتی 
نخواهد  زیستی  محیط  مشکل 
محمودزاده،  مهدی  داشت. 
شهرک های  شرکت  کارشناس 
در  گفت:  نیز  استان  صنعتی 
بخشنامه  دلیل  به  کشور  کل 
شهرکهای  الزامات  موجود، 
صنفی و صنعتی یکسان است. 
که  صنعتی  صنفی-  شهرک   5
اند،  داده  انجام  را  زمین  تملک 
را  برداری  بهره  پروانه  هنوز 
اخذ نکرده اند و اگر از شرکت شهرکهای صنعتی 
صنعتی  شهرکهای  الزامات  بگیرند،  پروانه 
پرست،  وطن  مهدی  گردد.  می  آنها  حال  شامل 
رضوی  خراسان  استانداری  تولید  گروه  رئیس 
که  بوده  این  استانداری  هدفگذاری  گفت:  نیز 
در  لذا  برسد  برداری  بهره  به  شهرک  دو  ساالنه 
وجود  استانداری  سوی  از  مشکلی  زمینه  این 
ندارد و شهرکهایی که پیشرفت بیشتری دارند را 
نمود.  پیگیری  استاندار  دستور  قالب  در  میتوان 
قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت 
صنفی  واحدهای  برخی  امروز  گفت:  نیز  استان 
بسیاری  نیروهای  و  ترند  قوی  صنایع  برخی  از 
دارند. به نظر میرسد مجموعه ای قوانین در حوزه 
صنف و صنعت بایستی تعریف گردد. شاید حوزه 
وزارت صمت و شرکت شهرکها باید در درون خود 
اصناف را به عنوان معاونت یا بخش درنظر بگیرد. 
لحاظ  به  تا  بگیرد  شکل  بایستی  اصناف  معاونت 

کارشناسی اتفاقات الزم رقم بخورد.
حل  در  ها  دستگاه  ای  جزیره  عملکرد  افزود:  وی 

مشکل نتیجه الزم را به دنبال ندارد.

ضرورت نیازسنجی درباره شهرکهای 
صنفی- صنعتی مشهد

و  راه  کل  اداره  کارشناس  نجفی،  محدثه 
شهرسازی خراسان رضوی نیز گفت: اغلب مجوز 
شهرکهای صنفی از سوی شهرداری و تعدادی نیز 
میشود.  صادر  صنعتی  شهرکهای  شرکت  توسط 
ضروری است کارشناسی الزم از سوی شهرداری 
و  الگو  درخصوص  صنعتی  شهرکهای  شرکت  و 
طرحی بر مبنای نیازسنجی صورت گیرد تا بدانیم 

چند شهرک در مشهد و استان نیاز است.
اراضی  کاربری  حفظ  معاون  کبیریان،  حمیدرضا 
موضوع  خصوص  در  نیز  استان  کشاورزی  جهاد 
قانون  طبق  شهرکها  ایجاد  گفت:  کاربری  تغییر 

و  است  عوارض  پرداخت  و  کاربری  تغییر  به  ملزم 
دارد،  وجود  قانونی  صراحت  زمینه  این  در  چون 

تنها راهکار ممکن، اصالح قوانین می باشد.
درجه  اراضی  در  شهرکها  این  تشکیل  افزود:  وی 
3 و 4 و زمینهایی که فاقد امکان کشت هستند، 
کارشناس  امین،  سروش  علیرضا  است.  ممکن 
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  نیز  استان  دادگستری 
کل  رئیس  به  را  مبحث  این  میتوان  موضوع، 

دادگستری استان ارجاع نمود.

اختیارات شورای شهر در زمینه تخفیف 
عوارض است نه بخشودگی

اقتصادی  معاونت  کارشناس  جنگی،  حسین 
نشست  این  از  بخشی  در  نیز  مشهد  شهرداری 
محدوده  به  ورود  عوارض  های  هزینه  کرد:  ابراز 
براساس متراژ و... طبق قانون باید دریافت گردد؛ 
اما مصوباتی هم داریم که برای عوارض تخفیفات 
یا تسهیالتی درنظر گرفته است و اگر در این زمینه 
درخواستهایی وجود دارد که به دست شهرداری 
و  نماییم  پیگیری  را  موضوع  میتوانیم  برسد، 
دهیم.  کاهش  را  ها  هزینه  تعاملی،  صورت  به 
اختیارات شورای شهر در حوزه عوارض، تخفیف 

است و بخشودگی عوارض را شامل نمیشود.
محمد یوسفی، نماینده اداره کل امور شهرسازی 
خصوص  در  کرد:  ابراز  هم  مشهد  شهرداری 
شهر  شورای  در  ای  مصوبه  مزاحم،  مشاغل 
تصویب شد و به شهرداری تکلیف شد. ساماندهی 
مشاغل مزاحم از وظایف قانونی شهرداری است. 
ما شهرکهای مختلفی داریم که در حال اجراست 
در  آنها  به  مربوط  حقوقات  کلیه  و  بخشودگیها  و 
ساماندهی  آیا  که  بدانیم  باید  است.  انجام  حال 
مشاغل مزاحم هم در قالب این شهرکهای صنفی 
این صورت، شورای شهر  یا خیر. در  قرار میگیرد 

میتواند پیگیر حل مسئله باشد.
مطروحه  مباحث  بندی  جمع  و  پایانی  بخش  در 
شورای  دبیرخانه  رئیس  لبافی،  نشست،  این  در 
شد،  عنوان  آنچه  طبق  گفت:  استان  گفت وگوی 
در  زیستی  محیط  مباحث  گردد  می  پیشنهاد 
احدا  برای  شهر  کیلومتری   3۰ شعاع  موضوع 
شهرکها، با توجه به اسناد باالدستی و با پیگیری 
محیط زیست و شرکت شهرکها در جهت تعدیل، 

پیگیری گردد.
وی افزود: پیگیری در خصوص عوارض ۸۰درصد 
به  توجه  با  نیز  کاربری  تغییر  از  بعد  زمین  ارزش 
موضوع  این  درخصوص  قبل  جلسات  مصوبه 
برای شهرکهای صنعتی، میتوان پیگیری را برای 

شهرکهای صنفی نیز تسری داد.
ناایمن در حوزه  به پیگیری مبحث مشاغل  لبافی 
در  آنها  ساماندهی  و  شهر  شورای  و  شهرداری 
شهرکهای صنفی- صنعتی به عنوان یکی دیگر از 

پیشنهادهای این نشست اشاره کرد.

کارشناس اتاق اصناف مشهد: با توجه »
به اینکه بسیاری از واحدهایی مانند 
تولید کنندگان پوشاک، کیف، کفش، 

چوب و الوار و... در حال حاضر در داخل 
شهر مشغول به فعالیت بوده و اتکای 

شدید به نیروی کارگری دارند، اصرار به 
استقرار در شعاع خارج 3۰ کیلومتر 
باعث عدم تشکیل و ساماندهی این 

«صنوف می گردد
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رئیس جمهور در نشست با اصناف و اتحادیه ها تاکید کرد 

عدالت در پرداخت یارانه ها 

با  که  نشست  این  در  همچنین  رئیس جمهور 
مشارکت  برای  الزم  هماهنگی های  هدف 
بزرگ  طرح  اجرای  در  اتحادیه ها  و  اصناف 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  یارانه ها  عادالنه سازی 
پرداخت  محل  که  است  این  دولت  تصمیم 
به جای  و  یارانه کاالهای اساسی جابه جا شده 
پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تامین و 
توزیع کاال، به حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع، 

یعنی مصرف کننده پرداخت شود.
درازا  به  یکشنبه  بامداد  تا  که  دیدار  این  در 
از  استفاده  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  کشید، 
عنوان  به  مختلف  عرصه های  نخبگان  نظرات 
زمینه ساز  توانایی،  و  تجربه  دانش،  صاحبان 
صحیح،  تصمیم گیری های  و  تصمیم سازی 
اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: استفاده از 
مشورت اهالی فن در هر زمینه ای، ضریب خطا 
و اشتباه در تصمیم گیری ها را کاهش می دهد و 

از آن گذشته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، 
متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن 
صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم را 

نیز به همراه خواهد داشت.
مرز  تعیین  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  رئیسی 
از  حمایت  سازمان  گران فروشی،  و  گرانی 
و  نقش  مهم ترین  مصرف کننده  و  تولیدکننده 
جایگاه را دارد و باید به دقت به وظیفه خود در 
کند  عمل  قیمت ها  بر  نظارت  و  قیمت گذاری 
به  نه  و  شود  وارد  تولیدکننده  به  آسیبی  نه  تا 

مصرف کننده اجحافی شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
رئیس جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک 
در  موثری  و  مهم  بخش  لبنی  مواد  و  خواربار 
چرخه توزیع کاال در کشور هستند، خاطرنشان 
باعث  نباید  بزرگ  فروشگاه های  به  توجه  کرد: 
غفلت از فروشگاه های کوچک شود. این بخش 

با  عمیق  و  تنگاتنگ  ارتباطی  کشور  اصناف  از 
مردم دارند و حمایت از آنها - و البته نظارت بر 
عملکردشان- باعث تسهیل، تسریع و تامین به 

صرفه اقالم مورد نیاز مردم خواهد شد.
کسری  احتمال  به  توجه  ادامه  در  رئیسی 
سرمایه در گردش تولیدکنندگان پس از اصالح 
نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از سوی 
بود،  گرفته  قرار  اشاره  مورد  سخنرانان  از  یکی 
این  رفع  برای  افزود:  و  خواند  اهمیت  حائز 
که  شود  گرفته  نظر  در  تسهیالتی  باید  مشکل 
به سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان 
مواد غذایی قرار گیرد تا روند تامین نقدینگی و 

تولید آنان دچار وقفه نشود.
این  اجرای  در  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
پای  مردم  و  اتحادیه ها  اصناف،  اگر  اصالحات 
رسید،  نخواهیم  مطلوب  نتیجه  به  نباشند،  کار 
دقیق  و  صحیح  اجرای  زمینه های  کرد:  اظهار 
افکار  اقناع  و  تبیین  پایه  بر  اصالحات  این 
عمومی و نیز اصناف استوار است. ضمن اینکه 
از  اتخاذ کدام سازوکار، مانع  باید بررسی شود 
فاصله گرفتن از فضای رقابتی و حفظ و ارتقای 

کیفیت در تولید خواهد شد.

مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت ها 
باشند

بازار  در  قیمتی  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی 

کشور،  در  خوراکی  کاالهای  برخی  شدن  کمیاب  و  گرانی  دنبال  به 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با 
جمعی از اصناف و اتحادیه ها، با بیان اینکه دولت به دنبال حذف یارانه 
بلکه درصدد اصالح نحوه و محل تخصیص  کاالهای اساسی نیست، 
این یارانه ها است، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که با کمک اصناف 

و اتحادیه ها، مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند. 
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نباید  تغییر کند، تصریح کرد: مردم  خودسرانه 
هر روز شاهد تغییر در قیمت ها باشند. اگر هم 
قیمتی تغییر می کند باید دالیل و زمینه های آن 

برای مردم تبیین و تشریح شود.
عوامل  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
و  نحوه  در  مدنظر  اصالحات  موفقیت  اصلی 
و  همراهی  غذایی  مواد  یارانه  تخصیص  محل 
نظارت دقیق اتحادیه ها و اصناف بر حوزه کاری 
خودشان است. اصناف و اتحادیه ها کمک کنند 
سوداگری،  جلوی  بازار،  بر  جدی  نظارت  با  تا 
کم فروشی، احتکار و گران فروشی گرفته شود. 
در انتخاب مسووالن اتحادیه ها و بازرسان افراد 
و  اصول  اساس  بر  که  کنید  انتخاب  را  مناسب 
قانون عمل کرده و منافع ملی را همواره مد نظر 

قرار دهند.
نرخ های  وجود  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
همواره  واحد،  خدمات  و  کاالها  برای  متفاوت 
گفت:  است،  بوده  رانت  و  فساد  ایجاد  بستر 
رفع  فساد،  با  مبارزه  زمینه  در  اقدام  مهم ترین 

بسترها و اصالح زمینه های ایجاد فساد است.

اجرای عدالت در پرداخت یارانه ها
رئیسی با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصالح 
نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای 
عدالت در پرداخت یارانه ها است، افزود: هدف 
دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیه ها، 
در  را  عدالت  شیرین  مزه  مردم  تا  کند  کاری 
باید  موضوع  این  بچشند.  یارانه ها  پرداخت 
شود،  تبیین  مردم  برای  دقیق  و  شفاف  به طور 
باور  و  ندارد  محرمانه  اقتصادی  تصمیم  دولت 
این  جزئیات  جریان  در  مردم  اگر  که  داریم 
بود  خواهند  دولت  همراه  گیرند،  قرار  تصمیم 

چرا که ما به دنبال تامین منافع مردم هستیم.
تاکید بر اقناع  افکار عمومی

هماهنگی  عالی  شورای  حال  درهمین 
خود  شب  شنبه  جلسه  در  قوا  سران  اقتصادی 
تعزیرات  افزایش اختیارات سازمان  با پیشنهاد 
پدیده های  با  اثرگذار  مقابله  برای  حکومتی 
بی ثبات کننده بازار و پایمال کردن حقوق مردم 

موافقت کرد.
ــاه اطــــالع رســــانــــی  ــ ــگ ــ ــای ــ ــه گـــــــــزارش پ ــ بـ
ریاست  به  که  جلسه  این  در  ریاست جمهوری، 
ساعت  سه  از  بیش  مدت  به  و  رئیسی  ابراهیم 
سال  بودجه  قانون  اجرای  موضوع  شد،  برگزار 
و عادالنه  14۰1 در زمینه طرح مردمی سازی 
کردن یارانه های کاالهای اساسی مطرح شد و 
سران سه قوه با اتفاق نظر بر اجرای دقیق و با 
ظرافت این طرح تاکید کردند در مرحله اجرا، 
حقوق  تامین  ضمن  که  شــود  اتخاذ  تدابیری 
مردم به ویژه قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر، 
وفور  به  نیز  کاال  و  افزایش  جامعه  خرید  قدرت 

عرضه شود.
همه  که  شد  تاکید  همچنین  جلسه  این  در 
ارکان نظام باید به عنوان پشتوانه اجرای این 
قانون، کامال هماهنگ عمل کنند و مسووالن 
و  عمومی  افکار  اقناع سازی  با  نیز  رسانه ها  و 
و  مردمی سازی  طرح  اجرای  شیوه  توضیح 
اساسی  کاالهای  یارانه های  کردن  عادالنه 
هیچ گونه  مردم  تا  کنند  کمک  آن  اجرای  به 
کاال  تامین  زمینه  در  دغدغه ای  و  نگرانی 

نداشته باشند.
حاشیه  در  نیز  رئیسی  »ایسنا«،  گزارش  به 
و  دولت  تالش های  به  اشاره  با  جلسه  این 
دادن  سامان  برای  قوا  سایر  با  هماهنگی 
از  پس  گفت:  کشور  اقتصادی  وضعیت  به 
مشورت  و  متراکم  کارشناسی  کار  ماه  هفت 
ملی  اقتصاد  نفع  به  تصمیماتی  نخبگان،  با 
با  باره  این  در  زودی  به  که  است  شده  گرفته 
رئیس جمهور  کرد.  خواهم  صحبت  مردم 
»مردمی سازی«  طرح  اینکه  بر  تاکید  با 
کاالهای  به  پرداختی  ارزی  یارانه های 
بودجه  قانونی  الزام  به  توجه  با  اساسی، 
اقدام  یک  جهانی،  ویژه  شرایط  و   14۰1
مردم  کنار  در  دولت  گفت:  است،  ضروری 
است و حمایت از منافع و معیشت آنها را خط 

قرمز خود می داند.

توضیح رضایی درباره چگونگی پرداخت 
یارانه نقدی

معاون  رضایی،  محسن  حال،  درهمین 
درخصوص  نیز  رئیس جمهور  اقتصادی 
چگونگی اجرای یارانه ها گفت: دالر 42۰۰ 
داده  تجار  به  ارزان  صورت  به  که  تومانی 
می شد، همان پول االن در قالب کاالبرگ در 

اختیار مردم قرار می گیرد.
در  افزود:  وی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
نقد  صورت  به  کاالبرگ  ارزش  اول  ماه  دو 
تا  می شود  واریز  مردم  حساب  به  اعتباری  و 
ولی  یابد،  کاهش  گرانی ها  از  ناشی  فشار 
پس از دو ماه با توجه به قانون مجلس طرح به 

صورت کاالبرگ ادامه می یابد.
گفت:  رئــیــس جــمــهــور  اقــتــصــادی  ــاون  ــع م
ارز  یارانه  عادالنه  توزیع  ــرای  اج به منظور 
 4۰۰ ماهانه  شد  پیشنهاد  تومانی،   42۰۰
دهک  سه  از  نفر  هر  حساب  به  تومان  هزار 
پنج  حــســاب  بــه  تــومــان  هـــزار   3۰۰ و  اول 
این  دهک بعدی واریز شود. نکته قابل ذکر 
و  تومان  هزار   4۰۰ مبلغ  پرداخت  که  است 
بــرآورد  کــردم،  اعــالم  که  تومان  هــزار   3۰۰
به  و  نشده  قطعی  هنوز  و  است  کارشناسان 
اعالم  را  پرداختی  یارانه  قطعی  رقم  زودی 

خواهیم کرد

معاون اول رئیس جمهور در جریان 
بازدید از مرکز 1۲۴ و اداره کل 

تعزیرات:

از گران فروشان 
نمی گذریم

معاون اول رئیس   جمهوری به همراه وزیر 
صمت ضمن بازدید از مرکز پاسخگویی 
و   )۱۲۴( صمت  وزارت  یکپارچه 
این  مدیران  و  کارشناسان  با  گفت   وگو 
و  مسائل  مهم ترین  جریان  در  مرکز 
گرفت.  قرار  مردمی  درخواست   های 

 

مدیریت  به   منظور  »شاتا«،  گزارش  به 
و  ارتباطی  مسیرهای  سازمان   دهی  و 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پاسخگویی 
ذی نفعان،  نیازهای  و  درخواست   ها  به 
پشتیبانی  همچنین  و  تابعه  سازمان های 
با  متناسب  عملیاتی  برنامه   ریزی  و 
مختلف،  حوزه   های  در  وزارت  ماموریت   های 
مرکز پاسخگویی یکپارچه )124( راه   اندازی 
درخواست   ها،  به  پاسخگویی  حال  در  و  شده 
پرسش   ها و نیازهای مردم و ذی نفعان است. 
شب   22 تا  صبح   7:3۰ ساعت  از  مرکز  این 
سیستمی  و  تلفنی  ارتباطات  پاسخگوی 
مردم از سراسر کشور از طریق سامانه 124 
صورت   124 با  که  تماس   هایی  همه  است. 
حتی  و  درخواست   ها  شکایات،  می گیرد، 
یکپارچه  سامانه   ای  در  حضوری  مراجعات 
ضبط می شود و در یک سیستم نرم   افزاری به 
دستور  مربوطه  حوزه  مسوول  مقام  باالترین 
45 هزار  روزانه  متوسط  به   صورت  می   خورد. 
که  می شود  انجام  کشور  سراسر  از  تماس 
قرار  رسیدگی  مورد  کارشناسان  توسط 
حکم  صدور  به  نیاز  که  مواردی  و  می گیرد 
کشور  بازرسی  سازمان  نرم   افزار  به  دارد 
اجرای  به  توجه  با  می شود.  ارسال  )سیمبا( 
یارانه   ها،  پرداخت  نظام  اصالح  مهم  طرح 
با  اخیر  روزهای  در  که  تماس   هایی  مهم ترین 
124 صورت گرفته در خصوص قیمت اقالم 
کارشناسان  است.  بوده  اساسی  کاالهای 
درج  طرح  خصوص  در  همچنین  مرکز  این 
کاالهای  و  اقالم  روی  تولیدکننده  قیمت 
مشمول، پاسخ   های الزم را برای روشنگری و 
به تماس   گیرندگان و مخاطبان  شفاف   سازی 
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ارائه می دهند.
تعزیرات  کل  اداره  از  رئیس جمهور  اول  معاون 
از  و  کرد  بازدید  نیز  تهران  استان  حکومتی 
به  رسیدگی  و  ثبت  نحوه  جریان  در  نزدیک 
متخلف  صنفی  واحد   های  از  مردمی  شکایات 
توزیع  و  »مردمی سازی  طرح  اجرای  از  پس 
در  مخبر  محمد  گرفت.  قرار  یارانه ها«  عادالنه 
 »124« یکپارچه  پاسخگویی  مرکز  از  بازدید 
رضا  سید  همراهی  با  که  صمت  وزارت 
فاطمی امین انجام شد، با توضیحات مسووالن 
مربوطه از روند ثبت و پیگیری شکایات مردمی 
از واحد   های صنفی متخلف و همچنین سامانه 
یکپارچه مدیریت بازرسی )سیمبا (مطلع شد. او 
سپس با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی 
استان تهران و با همراهی امین حسین رحیمی 
این  در  مختلف  شعب  از  دادگستری  وزیر 
قضات  با  گفت وگو  در  و  کرد  بازدید  سازمان 
نحوه  جریان  در  سازمان  این  شعب  روسای  و 
قرار  صنفی  متخلفان  پرونده های  به  رسیدگی 
از این بازدیدها در جلسه ای  گرفت. مخبر پس 
با  حکومتی  تعزیرات  سازمان  شعب  روسای  با 
قدردانی از زحمات و تالش های صورت گرفته 
به ویژه  و  گذشته  روزهای  در  دستگاه ها  تمامی 
توزیع  و  مردمی سازی  طرح  اجرای  از  پس 
یک  طرح  این  اجرای  گفت:  یارانه ها  عادالنه 
اقتصاد  در  بزرگ  تحول  و  اقتصادی  ریل  تغییر 
بزرگ،  اقدام  این  است  ممکن  که  بود  کشور 
اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای 

برخی مردم شده باشد.
گذار  و  انتقال  دوره  این  اینکه  بر  تاکید  با  او 
همدلی  و  همراهی  همکاری،  با  اقتصادی 

دولت و مردم در حال انجام است، عنوان کرد: 
این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود 
بر اساس بودجه سال 14۰۰ در سال  باید  که 
معظم  مقام  مجوز  با  که  می شد  انجام  گذشته 
تاخیر  به  قبل  سال  پایان  تا  آن  اجرای  رهبری 
از  ارز ترجیحی  تا در سال جاری  بنا بود  و  افتاد 
بودجه دولت حذف شود و در ازای آن یارانه به 
طرح،  این  در  افزود:  او  یابد.  اختصاص  مردم 
اول  از  و  می شود  تبدیل  ریالی  به  ترجیحی  ارز 
انتهای  به  وارد کنندگان  به  پرداخت  و  زنجیره 
هستند،  مصرف کنندگان  و  مردم  که  زنجیره 
انتقال می یابد. مخبر با تاکید بر اینکه با اجرای 
این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می شود، 
روزهای  در  آمده  پیش  مشکالت  برخی  به 
توزیع  چگونگی  و  قیمت ها  افزایش  و  گذشته 
کاالهای اساسی در کشور اشاره و اظهار کرد: 
تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با 
جرمی  تخلف  یک  گاهی  و  کرد  برخورد  شدت 
جریان  در  که  چرا  می شود  محسوب  مضاعف 
یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به طور 
طبیعی اختالف قیمت در کاالها و نگرانی هایی 
شرایط  از  عده ای  می آید،  وجود  به  مردم  برای 
موجود سوءاستفاده می کنند که در این مقطع 
تحمل  قابل  عنوان  هیچ  به  تخلفات  حساس، 

نیست.
او با تاکید بر اینکه باید با متخلف طوری برخورد 
کرد که تخلف به صرفه نباشد، تصریح کرد: باید 
متخلفان  محکومیت  و  گزارش ها  به  رسیدگی 
جریمه ها  و  کنترل  نظارت،  و  باشد  بازدارنده 
جمهور  رئیس  اول  معاون  شود.   واقع  موثر 
تعزیرات  سازمان  شعب  روسای  به  خطاب 

تمام  با  آینده  روزهای  در  تا  خواست  حکومتی 
متخلفان  پرونده  به  جهادی  اقدام  یک  و  توان 
بازار  بر  انضباط  و  آرامش  تا  کنند  رسیدگی 
بازار  در  آشفتگی  داد:  ادامه  مخبر  شود.  حاکم 
معموال  و  می دهد  آزار  را  مردم  گرانی  از  بیشتر 
تخلفات به دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام 
به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون  می شود. 
و  متخلفان  با  برخورد  خصوص  در  قبلی  قانون 
میزان جرایم پیش بینی شده تاکید کرد: قانون 
به  نیاز  و  نبود  موجود  وضع  با  متناسب  گذشته 
باالتری  امکانات  تا  داشت  اساسی  تغییرات 
شعب  و  حکومتی  تعزیرات  سازمان  اختیار  در 
رسیدگی به پرونده ها در این سازمان قرار دهد 
جلسه  و  دولت  در  بررسی ها  انجام  از  پس  که 
افزایش  و  قانون  این  در  تغییراتی  قوا  سران 
مجازات  تشدید  و  شعب  روسای  اختیارات 
تصریح  پایان  در  وی  شد.  مصوب  متخلفان 
کرد: قضات و روسای شعب تعزیرات حکومتی 
با حداکثر تالش و کاری ایثارگرانه و جهادی و 
همچنین حداکثر اختیارات به پرونده متخلفان 

در سریع ترین زمان ممکن عمل کنند.
حاشیه  در  رئیس جمهور  اول  معاون  همچنین 
این بازدیدها در گفت وگو با خبرنگاران با تاکید 
مردمی سازی،  طرح  اجرای  از  هدف  اینکه  بر 
کرد:  تصریح  است،  یارانه  توزیع  در  عدالت 
که  هستیم  این  دنبال  به  طرح  این  اجرای  با 
کنند  دریافت  را  خودشان  حق  نیازمندان 
فقر  با  مقابله  طرح  این  آثار  مهم ترین  از  که 
و  برنامه  به  اشاره  با  مخبر  بود.  خواهد  مطلق 
جبرانی،  یارانه های  واریز  برای  دولت  اقدامات 
وضعیت  به  رئیس جمهور  دستور  طبق  افزود: 
می شود  رسیدگی  سرعت  به  جاماندگان 
قانونی  لحاظ  به  که  فردی  ماه  یک  ظرف  و 
و  جبرانی  مبالغ  است،  یارانه  دریافت  مستحق 
معوقات به حساب وی واریز می شود. وی ادامه 
تحول  و  طرح  چنین  در  طبیعی  طور  به  داد: 
بزرگی، کمبودها و اختالالتی ایجاد می شود و 
ما تاکید داریم با حداقل تبعات این کار صورت 
پذیرد. معاون اول رئیس جمهور افزود: در حال 
حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم مرغ 
پیش بینی شده و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ 
فراوانی  آن  علت  و  می شود  عرضه  تخم مرغ  و 
وضعیت  آینده  روزهای  تا  همچنین  و  است 
می کند.  پیدا  عادی  حالت  نیز  کشور  در  روغن 
مخبر با اشاره به برخی مشکالت و مسائل پیش 
تاکید  کشور  در  نان  وضعیت  خصوص  در  آمده 
عنوان  هیچ  به  نان  موضوع  در  تخلفات  کرد: 
تغییری  هیچ  دولت  که  چرا  نیست  تحمل  قابل 
در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است 
در  که  کند  تغییر  ریال  یک  نباید  نان  قیمت  و 

غیر این صورت تخلف انجام شده است.
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رئیس اتاق اصناف مشهد

وضعیت عمده کاالهای اساسی در بازار مشهد مطلوب است
مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  عبداللهی/  میترا 
کاالهای  عمده  وضعیت  شمردن  مطلوب  با 
چه  اگر  گفت:  شهر  این  بازار  در  اساسی 
ارز  با  کمبودهایی در عرضه روغن خوراکی که 
از  اما  است  محسوس  می شوند،  تولید  دولتی 
در  ماکارونی  برند  صاحبان  از  یکی  دیگر  سوی 
زیر  قیمتی  با  را  خود  محصوالت  استان،  داخل 

نرخ مصوب عرضه کرده است. 
حضور  با  هایی  نشست  افزود:  بنانژاد  محمود 
فرمانداری  در  بازار  تنظیم  ستاد  مسووالن 
رفع  برای  رضوی  خراسان  استانداری  و  مشهد 
برگزار  مشهد  بازار  در  خوراکی  روغن  کمبود 
جاری  هفته  پایان  تا  امیدواریم  و  است  شده 
در  تومانی   42۰۰ ارز  با  روغن  تامین  وضعیت 
این شهر به حد مطلوب برسد و به زودی مشکل 

حل شود.
در  روغن  کمبود  که  آنجا  از  داشت:  اظهار  وی 
متاسفانه  بود،  محسوس  ها  کارخانه  برخی 
وضعیت  این  از  پخش  شرکتهای  برخی 
اجباری  فروش  یا  یعنی  کردند  سوءاستفاده 
نرخ  از  باالتر  قیمتی  با  را  روغن  یا  دادند  انجام 
کم  باعث  نهایت  در  که  کردند  عرضه  مصوب 

شدن روغن در بازار شد.
جدید  قیمت  اعالم  از  بعد  کرد:  بیان  وی 
تا ماکارونی به حد کافی  ماکارونی، تالش شد 
عمده  و  مشهد  شهر  سطح  های  فروشگاه  در 
شود،  تامین  ها  فروشی  خرده  و  ها  فروشی 
عمده  و  ها  کارخانه  با  الزم  های  هماهنگی 
فروشان انجام گرفته است تا ماکارونی تامین و 
در سطح بازار توزیع شود که انجام این کار یکی 

دو روز زمان می برد.
اینک  هم  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
صاحبان چند برند ماکارونی در داخل و خارج 
تا  اند  کرده  آمادگی  اعالم  رضوی  خراسان  از 
عرضه  آن  مصوب  قیمت  زیر  را  ماکارونی  حتی 
کنند، به طور قطع اگر این اقالم با قیمت پایین 
و  آمده  وجود  به  رقابت  شود،  عرضه  بازار  در  تر 

قیمتها شکسته می شود.
ماکارونی،  خرید  افزایش  خصوص  در  بنانژاد 
و  نیست  مردم  خرید  در  مشکلی  داشت:  اظهار 
خود،  نیاز  از  بیش  آنان  که  کنیم  می  توصیه  ما 
خصوص  در  نگرانی  هیچ  اما  نخرند  ماکارونی 
اگر  ندارد،  وجود  بازار  در  کاال  این  کمبود 
بخرند،  اندازه  از  بیش  را  ماکارونی  مردم  هم 
ها  فروشگاه  در  کاال  این  خالی  جای  بالفاصله 
آن  تامین  در  محدودیتی  هیچ  و  شد  خواهد  پر 

نداریم.
از گرانفروشی  اینکه هنوز گزارشی  بیان  با  وی 
ماکارونی و یا عرضه آن در بازار با قیمتی باالتر 
روز  گفت:  ایم،  نکرده  دریافت  مصوب  نرخ  از 
در  ماکارونی  تولید  برند  یک  صاحب  گذشته 
کمتر  به  را  خود  تولیدی  کاالی  استان  داخل 
عرضه  فروشی  عمده  توسط  مصوب  قیمت  از 
تومان  هزار   17 بهای  با  آن  بسته  هر  که  کرد 
قیمت  زیر  تومان   5۰۰ و  هزار   2 که  شد  توزیع 
مصوب است و قیمت این کاال در خرده فروشی 
رسیده  تومان  هزار   22 به  آن  سود  احتساب  با 

است.
صورتی  در  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
که هر عمده فروش یا خرده فروش تقاضا برای 

داریم  آمادگی  باشد،  داشته  ماکارونی  تامین 
ماکارونی  تا  کنیم  هدایت  کارخانه  به  را  آنها 

مورد نیاز خود را مستقیم دریافت کنند.
بازار  در  فانتزی  نان  قیمت  خصوص  در  بنانژاد 
ها  نانوایی  این  از  پیش  داشت:  اظهار  مشهد 
برای تولید نان فانتزی از آرد یارانه ای برخوردار 
بودند و قیمت این نوع نان نیز معین بود اما هم 
اینک آرد به قیمت آزاد برای تولید نان فانتزی 
کاال  این  قیمت  باید  لذا  گیرد  می  تعلق  آنها  به 
نظارت  کمیسیون  تصویب  به  و  تعیین  دوباره 

استان برسد.
افزایش قیمت ماده خام  از  گرانی روغن ناشی 

آن در بازارهای جهانی است
گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رییسه  هیات  عضو 
خوراکی  روغن  چون  اقالمی  قیمت  افزایش 
ناشی از تاثیر جهانی قیمت ها است چرا که در 
بازارهای جهانی نیز بهای روغن خام، به عنوان 
شدت  به  محصول،  این  وارداتی  اولیه  ماده 

افزایش داشته است. 
چهار  تقریبا  افزایش  به  اشاره  با  بنانژاد  محمود 
برابری نرخ روغن در بازار مشهد، افزود: عالوه 
بر تاثیر حذف ارز ترجیحی از روغن خام، قیمت 
جهانی آن نیز افزایش یافته و این 2 علت، قیمت 

این کاال را بیش از اندازه گران کرده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص رفع مشکل 
الزم  تدابیر  گفت:  مشهد  بازار  در  روغن  کمبود 
شده  اتخاذ  بازار  در  کاال  این  مشکل  رفع  برای 
است و با اصالح قیمت آن، دیگر بهانه ای برای 
کاهش عرضه یا تولید توسط کارخانه ها نمانده 
عرضه  برای  کاملی  همکاری  باید  آنان  و  است 
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روغن به میزان نیاز مردم در بازار داشته باشند.
وی بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی از نهاده دامی، قیمت گروه 
یافته  افزایش  روغن  و  لبنیات  مرغ،  تخم  و  مرغ  کاالیی  های 
است و به قیمتهای جدید عرضه می شود که اتاق اصناف ایران 
اساسی  کاالی  قلم   ۹ فروش  حداکثری  نرخ  ای  اطالعیه  در 

برای مصرف کننده را در سراسر کشور اعالم کرده است.
نامبرده،  کاالهای  از  غیر  به  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
صورت  در  که  است  غیرقانونی  دیگر  کاالی  نوع  هر  افزایش 
مشاهده گران فروشی و گزارش مردمی در این زمینه، بازرسان 
بالفاصله در محل حضور یافته و با فرد متخلف برخورد قانونی 

می کنند.
بنانژاد اظهار داشت: گشتهای مشترک بازرسان اتاق اصناف 
با تعزیرات، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت 
برای  نیز  اصناف  بسیجیان  و  است  یافته  زیادی  افزایش 

رسیدگی بیشتر به محالت نقاط مختلف شهر حضور دارند.
وی بیان کرد: مردم کالنشهر مشهد در یکی دو روز گذشته با 
اطالع از افزایش قیمت برخی اقالم، نسبت به خرید مرغ و تخم 
مرغ اقدام کرده بودند و چون فروشگاه های معدودی هنوز مرغ 
زیادی  افرادی  کردند،  می  عرضه  قبل  قیمت  با  را  مرغ  تخم  و 
برای خرید باقیمانده کاالها به قیمت قبل از این فروشگاه ها 

اقدام کردند.
نائب رییس اتاق اصناف ایران، اصالح یارانه ها را برای اقتصاد 
کشور امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: اختصاص این ارز 
بازار  در  سالم  رقابت  و  توسعه  در  محدودیت  باعث  نقاطی  در 
یارانه  نظام  در  اصالح  این  قبل  سال  چند  از  باید  و  بود  شده 
به نفع  بازار  پلکانی قیمتها در  تا به صورت  افتاد  اتفاق می  ها 
مردم اصالح شده و قیمتها واقعی می شد، چرا که در شرایط 
کنونی از یک سو افزایش قیمت جهانی برخی اقالم و از سوی 
دیگر اصالح تخصیص ارز ترجیحی، بر بازار برخی کاالها تاثیر 

گذاشته است.
نظام  اصالح  که  داشت  تاکید  باید  حال  این  با  کرد:  بیان  وی 
اصل  از  اقدامی  کاال  به  یارانه  اختصاص  و  ضروری  ای  یارانه 
قیمتها  شدن  واقعی  از  پس  که  گذرد  نمی  زمانی  بود،  اشتباه 
و افزایش تقاضای مردم برای کاال، رقابت بین تولیدکنندگان 
روند  قیمتها  خود  به  خود  و  آمده  وجود  به  کنندگان  توزیع  و 

کاهشی به خود خواهد گرفت.
اولویت نظارت اصناف، نان و کاالهای اساسی

ایرنا  خبرنگار  به  نیز  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
و  نان  بر  بازار  در  بازرسی  اولویت  کنونی  شرایط  در  گفت: 
کاالهای اساسی به ویژه روغن است تا گرانفروشی و خودداری 

از عرضه در این زمینه انجام نگیرد.
معدن  صنعت،  سازمان  همکاری  با  امروز  افزود:  دلداری  امیر 
و تجارت خراسان رضوی مانوری برای کنترل وضعیت عرضه 
کاالها اعم از درج قیمت، ثبت در سامانه جامع تجارت، رعایت 

قیمت مصوب برای کلیه کاالها در بازار مشهد انجام گرفت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص کمبود روغن گفت: کمبود 
و  تومانی   42۰۰ ارز  با  روغن  به  مربوط  مشهد  بازار  در  روغن 
قیمت مصوب است اما شهروندان می توانند روغن های دیگر 
مانند روغن کنجد، آفتابگردان و زیتون یا مایع که ارز 42۰۰ 
تومانی به آن تعلق نمی گیرد و قیمتی باالتر از قیمت مصوب 

دارد را از فروشگاه های مختلف خریداری کنند.

نائب رئیس اتاق اصناف مشهد به مناسبت روز کار و کارگر:

لزوم توجه برکارآمد بودن 
اصناف در حل معضالت 

اقتصادی و اجتماعی
نگار نوائیان

کارگران همواره به عنوان بازوی جهش تولید و نیروی مولد، یکی از مهمترین 
هیچ  از  تنگناها  تمام  وجود  با  که  هستند  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  طبقات 
کوششی برای شکوفایی و پیشرفت کشوردریغ نمی کنند. در این میان کارگران 
آموزش  و  حمایت  نیازمند  کشور  در  کارگری  جامعه  از  بخشی  عنوان  به  صنفی 
هستند. بنابراین فعاالن اقتصادی از جمله فعاالن صنفی که اهمیت باالیی در 
توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند باید برای 
ایجاد انگیزش و تالش حداکثری این قشر زحمتکش، اموری چون کار، اشتغال 
و تامین معاش و آموزش را در صدر برنامه های خویش قرار دهند تا این گروه از 

جامعه با امنیت خاطر در مسیر پیشرفت اصنـاف گام بردارند.
در همین خصوص هادی مخملی، نائب رئیس اتاق اصناف مشهد درباره نقش 
اصناف  فعالیت  می کند:  بیان  اقتصادی  واحدهای  توسعه  در  صنفی  کارگران 
تقریبا از اواسط قرن چهاردهم میالدی تا کنون ادامه داشته است که برهمین 
اساس توجه برکارآمد بودن اصناف در حل معضالت اقتصادی و حتی اجتماعی 
در جامعه الزم و ضروری به نظر می رسد، زیرا اصناف نه تنها به منافع خود بلکه 
تولیدی  بخش های  در  سبب  همین  به  و  نموده  خدمت  هم  عمومی  منافع  به 
برخوردار  به سزایی  اهمیت  و  نقش  از  و...  فنی  خدمات  و  تولیدی  توزیعی،  و 

هستند.
وی ادامه می دهد: از آنجایی که مشارکت و همکاری کارگر و مدیر واحد صنفی 
کارها را تسهیل می نماید، طی سالیان اخیرآموزش نیروی کار به منظور تأمین 
استاد  عنوان  با  که  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  موقعیت  اعتالی  و 

شاگردی از آن یاد می شود، مورد توجه خاص مسئوالن قرار گرفته است.
به  ویژه  نگاهی  با  که  هنگامی  می کند:  تصریح  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
مشاغل خرد بنگریم متوجه حضور کارگران و تالش بی وقفه آنان برای گردش 
کار اقتصادی در کشور خواهیم شد. در یک بررسی اجمالی در بخش تولیدی 
قالب های  ساخت  و  تولیدات  و  تراشکاری  بخش های  همچون  فنی  وخدمات 
مکانیکی  بخش های  همچون  خودروها  به  مربوط  تعمیرات  انواع  مختلف، 
و  جلوبندی ها  و  صافکاری  ترمزها،  یابی  عیب  مختلف،  ماشین های  موتورهای 
غذاها،  انواع  پخت  و  توزیع  تاالرها،  و  رستوران ها  مثل  توزیعی  بخش های  در  یا 

مارکت ها و غیره همه و همه در خدمت مردم و اقتصاد کشور است.
مخملی افزود: بنابراین کارگران صنفی چه در بخش توزیع و چه در بخش تولید 
اهمیت  از  خرد  مشاغل  قطعًا  و  بوده  کشور  اقتصاد  پیشران  موتور  جد  طور  به 
بسزایی در زندگی روزمره مردم برخوردار بوده و نبود یک یا چند مورد از آ ن ها 
تأثیر نامطلوبی براقتصاد کشور داشته که چه بسا سایر مشاغل را نیز تحت تأثیر 

خود قرار خواهد داد.
اصناف  حوزه   در  استان  کارگری  جامعه  از  درصد  چند  اینکه  درباره  وی 
با  عمدتًا  آمار  شده  انجام  مطالعات  به  عنایت  با  می کند:  تصریح  دارند،  فعالیت 
قابل  به طور حتمی  و کار دارد که در آن ها وقوع یک پیشامد  وضعیت هایی سر 
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با  و  حتمی اند  غیر  غالبًا  آماری  استنتاج های  نیست.  پیش بینی 
ی  جامعه  خصوص  در  متأسفانه  گفت  باید  موضوع  این  دانستن 
آماری کارگری صنفی استان آمار دقیقی در دسترس نیست، اما 
همان طور که در واقعیت هم غیرقابل انکار است، به طور تقریبی 
جامعه  به  مربوط  کارگری  جامعه  بیشترین  کرد  ادعا  می توان 
صنفی است، تقریبا بازار و خیابان های شهرها مملو از واحدهای 
یک  فقط  دارابودن  احتساب  با  آنها  از  هریک  که  است  صنفی 
با  که  همانگونه  گرفت  دربرخواهند  را  چشم گیری  کارگرآمار 
احتساب حدود 12۰ هزار واحد صنفی در شهر مشهد می توان 

بر صحت این موضوع تاکید کرد.
باید  همچنین  می دهد:  ادامه  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
اذعان داشت که  قوانین دست و پا گیر مانع از بکار گیری نیروی 
کار در همه واحدهای صنفی با توجه به شرایط اقتصادی و بازار 
شود؛  تسهیل  قوانین  این  اگر  که  است  شده  مختلف  مشاغل  در 
در  کار  نیروی  اشتغال  آماری  ی  جامعه  افزایش  شاهد  می توان 

واحدهای صنفی بود.
اقدامات  و  انسانی  نیروی  بهره وری  افزایش   درباره  مخملی 
می کند:  خاطرنشان  صنفی  واحدهای   طریق   از   شده  انجام 
نیروی  بهره وری  افزایش  راستای  در  مختلف  کشورهای  امروزه 
این  کیفیت  مقیاس  که  دهند  می  انجام  را  مؤثری  کاراقدامات 
اقدامات با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی متفاوت می باشد. 
پیشرفت  باعث  انسانی  نیروی  بهره وری  افزایش  که  جایی  آن  از 
برای  کارفرمایی  هر  که  نیست  شکی  می شود،  صنعت  و  علم  در 
داشتن  به  تمایل  وری  بهره  افزایش  و  اقتصادی  رونق  داشتن 

نیروهایی دانا و موفق دارد زیرا توسعه کسب و 
کار ارتباط مستقیم با افزایش بهره وری نیروی 

انسانی دارد.
وی ادامه می دهد: حال این نیروی انسانی می 
باشد  مغازه  یک  در  کارگری  پایین  رده  از  تواند 
ارگان های  در  سازمانی  های  رده  باالترین  تا 
باید  که  هایی  نکته  مهمترین  از  یکی  مختلف، 
و  تمرکز  داد  قرار  توجه  مورد  خصوص  این  در 
نیروی  وری  بهره  افزایش  اولویت  شناسایی 
باید  و  نظراست  مورد  صنعت  و  درکار  انسانی 
بهترین  به  که  نماییم  جذب  را  افرادی  بتوانیم 
هدف  به  را  ما  ممکن  زمان  کمترین  در  و  نحو 
اینکه  ضمن  نماید،  نزدیک  نظر  مورد  نیاز  و 
زمینه  این  در  مولد  نیروهای  کارگیری  به 
وری  بهره  افزایش  در  و  داشته  بسزایی  اهمیت 
نکنیم  فراموش  هستند.  فایده  مفید  شدت  به 
کارکردهای  و  استعدادها  با  افرادمناسب،  که 
مناسب باید در جایگاه مناسب خود قرار گرفته 
هم  و  کارفرما  برای  هم  پیشرفت،  موجبات  تا 
بهره  افزایش  باعث  و  شده  فراهم  کارگر  برای 

وری در مجموعه ی مورد نظر شود.
می کند:  بیان  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  نائب 
انسانی  نیروی  وری  بهره  افزایش  در  همچنین 
باید هم خود و هم کارگران به این نکته ضروری 
و  عالقه  بین  اساسی  تفاوتی  که  شوند  ملزم 
کاری  وقتی  که  معنی  این  به  دارد  وجود  تعهد 
هر  می ورزید،  عالقه  آن  به  و  دارید  دوست  را 
به  نسبت  وقتی  اما  می دهید  انجام  را  آن  دارید،  تمایل  که  زمان 
کاری تعهد داشته باشید، بدون هیچ بهانه ای باید آن کار بدون 
چون و چرا انجام شود، بنابراین نیروهای کار باید کاری را که در 
زمان مناسبی به آنها واگذار شده است را انجام داده و مسئولیت 
ریسک بی تعهدی درآن کار را بپذیرند، پس باید شرح وظایف و 
فرآیند انجام کارها به صورت مکتوب کامال مشخص شده و برای 

اجرا در اختیار آنها قرار بگیرد.
چقدر  کارگران  آموزی  مهارت  و  آموزش  اینکه  درباره  مخملی 
خصوص  این  در  و  شده  اصناف  اقتصاد  ارتقای  موجب  می تواند 
چه اقداماتی صورت می گیرد، عنوان می کند: آموزش و مهارت 
آموزی خوب است، اما بسیاری از مدیران خود آموزش را جدی 
نمی گیرند. باید توجه داشت نیروی کار از رفتار کارفرمای خود 
الگوبرداری می نماید، مثال اگر کارفرما دوست دارد کارکنانش 
قرار  خود  کارهای  دراولویت  را  نظم  باید  ابتدا  باشند،  منظم 
داده سپس از کارگر توقع رعایت نظم و انضباط را داشته باشد، 
سوال  در  که  انسانی  نیروی  بهره وری  افزایش  برای  بنابراین 
قبل به آن اشاره شده بود کارفرما بیش از کارکنان باید آموزش 
دیده باشد و تأکید می کنم که تنها آموزش موارد تخصصی برای 
آنها  فردی  های  جنبه  ارتقاء  به  باید  بلکه  نبوده،  کافی  کارگران 
نیز توجه شده و آموزشهای تخصصی و عملی، به صورت مستمر 
و تأثیرگذار برای کارگران یک مجموعه در نظر گرفته شود، بهتر 
خودشان  و  ببینند  بشنوند،  را  مطالب  افراد  اگر  بدانیم  است 
کارکنند تا ۹۰ درصد در آموزش موفق خواهند بود پس باید در 

آموزش به یادگیری افراد با اهمیت ویژه ای نگاه کنیم.

مخملی: امروزه کشورهای مختلف در راستای افزایش 
بهره وری نیروی کاراقدامات مؤثری را انجام می دهند که 

مقیاس کیفیت این اقدامات با توجه به پیشرفت های 
«تکنولوژیکی متفاوت می باشد
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آغاز طرح 
 هوشمندسازی 

یارانه نان در مشهد
هوشمندسازی  گفت:طرح  مشهد  فرماندار 
شده  آغاز  امروز  از  مشهد  در  نان  و  آرد  یارانه 
است. پیش بینی می شود که تا 15 تیرماه سال 
جاری کل نانوایی های سطح شهرستان مشهد 

به این دستگاه ها مجهز شوند. 
در  خردادماه   31 امروز  عصر  داوری  محسن 
آرد  یارانه  هوشمندسازی  طرح  شروع  مراسم 
ویژه  کارتخوان  دستگاه  اولین  نصب  و  نان  و 
یک  در  نان  هوشمند  و  الکترونیک  عرضه 
نانوایی در مشهد، اظهار کرد: یکی از اقدامات 
ویژه دولت در هوشمندسازی یارانه ها در حوزه 
برخی  در  طرح  این  گرفت.  صورت  نان  و  آرد 
استان ها اکنون انجام شده است. در استان ما 
امروز  و  اجرا  طرح  این  که  است  روزی  چند  نیز 
طرح  این  در  شد.  آغاز  مشهد  شهرستان  در 
دستگاه های  اساس  بر  نانوایی ها  ارزیابی  تمام 
مدیریت  را  آن  سپه  بانک  که  است  کارتخوانی 

می کند. 
نان  خرید  برای  همشهریان  داد:  ادامه  وی 
دستگاه  این  از  فقط  نانوایی ها  به  مراجعه  با 
که  نانی  تعداد  هر  و  کرده  استفاده  کارتخوان 
هر  پایان  در  کنند.  تهیه  می توانند  بخواهند، 
فروش  به  نان  ازای  به  نانوایی  هر  به  نیز  شب 
رسانده، 15 درصد سود و یارانه تعلق می گیرد. 
اساس  بر  نیز  نانوایی  هر  آرد  سهمیه  همچنین 

میزان پخت واحد مربوطه خواهد بود.
نانوایی  هر  قبال  کرد:  بیان  مشهد  فرماندار 
بر  نانوایی  هر  به  اکنون  اما  داشت،  سهمیه ای 
آرد  سهمیه  مردم  به  نان  ارائه  و  پخت  اساس 
تعلق می گیرد. بنابراین تمام مردم از این حوزه 
انحرافی  اگر  و  شد  خواهند  بهره مند  فعالیت  و 
این  با  داشت  داشته  وجود  آرد  توزیع  شبکه  در 

طرح برطرف خواهد شد. 
داوری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره 
شهرستان  در  کاتخوان  دستگاه  چند  اینکه 
تا  طرح  این  اجرای  و  شد  خواهد  نصب  مشهد 
چه زمانی ادامه خواهد شد داشت، عنوان کرد: 
از  مشهد  در  نان  یارانه  هوشمندسازی  طرح 
امروز آغاز شده است. پیش بینی می شود که تا 

15 تیرماه سال جاری کل نانوایی های سطح 
مجهز  دستگاه ها  این  به  مشهد  شهرستان 
شهر  سطح  در  نانوایی   12۰ تاکنون  شوند. 

در این طرح پوشش داده شده اند. 
این است  وی خاطرنشان کرد: پیش بینی ما 
در  درصد   3۰ حدود  طرح  این  آغاز  با  که 
مصرف نان در شهرستان مشهد صرفه جویی 
شود. با توجه به اینکه زائرین زیادی به مشهد 
اتفاقی  چه  که  شود  مشخص  باید  می آیند، 

می افتد.
فرماندار مشهد در رابطه با شلوغی نانوایی ها 
در سطح شهر، توضیح داد: شلوغی نانوایی ها 
و صف موجود در نانوایی ها به علت کمبود آرد 
نیست. تا هر نانوایی پخت انجام داده و جواب 
به  ایجاد خواهد شد.  را دهد، صفی  مشتری 
پخت  که  سنگک  نانوایی های  در  خصوص 
با تاخیر انجام می شود، وجود هفت الی  نان 
محله ها  از  برخی  در  صف  یک  در  نفر  هشت 

امری طبیعی است.
هر  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  داوری 
می توانند  بخواهند  نان  تعداد  هر  به  خانوار 
حوزه ها  از  برخی  گفت:  کنند،  خرید  را  نان 
تجمیعی  بیمارستان ها  و  دانشگاه ها  مانند 
خرید  مسئول  طریق  از  نیز  آن ها  که  هستند 
خود و کارت بانکی که برای آن حوزه تعریف 

شده است خرید نان را انجام می دهند. 
دستگاه ها  این  سامانه  کرد:  اضافه  وی 
که  صورتی  در  و  دارد  ساعته   24 پشتیبانی 
مشکل  شود،  روبه رو  فنی  مشکل  با  یا  قطع 

حل خواهد شد. 
محترم  زائرین  کرد:  تصریح  مشهد  فرماندار 
را  نان  می توانند  خود  بانکی  کارت  با  نیز 
این  موضوع  این  فرق  تنها  کنند.  خریداری 
است که ما سهمیه اضافی را اختصاص نداده 
به  دهد،  انجام  پخت  نانوایی  که  تعداد  هر  و 

همان مقدار آرد تخصیص داده خواهد شد.

تشدید نظارتها بر 
عملکرد نانواییهای 

سطح شهر مشهد
امیری محتشم

اظهار  استان  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
صنفی  واحدهای  عملکرد  بر  نظارت  داشت: 
تیم   1۰ حضور  با  مشهد  شهرستان  نانوایی 
مشارکت  با  و  اصناف  بازرسان  از  تخصصی 
سازمان بسیج اصناف تشدید شده و با هرگونه 
امیر   . گیرد  می  صورت  جدی  برخورد  تخلف 
ها  نانوایی  ی  کلیه  افزود:  ادامه  در  دلداری 
موظفند از ساعت 5 صبح لغایت 24 به صورت 
یکسره نسبت به پخت و عرضه نان به مردم اقدام 
نمایند. وی خاطرنشان کرد: اتحادیه ی نانوایان 
خوانهای  کارت  مالی  های  تراکنش  براساس 
نانوایی ها می تواند میزان عرضه ی نان نانواییها 
مازاد  آرد  سهمیه  تأمین  به  نسبت  و  بررسی  را 
مورد نیاز آنها اقدام نماید. مدیر بازرسی و نظارت 
براساس  شد:  یادآور  همچنین  استان  اصناف 
تصمیمات کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان، 
نانوایی هایی که تکرار تخلف داشته اند، پروانه 
کسب آنها  در صورت عدم اصالح عملکرد و تغییر 
رویه، باطل خواهد شد. دلداری تأکید کرد: کلیه 
کارتخوان  پایانه  شماره  موظفند  ها  نانوایی  ی 
بانکی خود را در سامانه ی ایرانیان اصناف ثبت 
نموده و یا با کد دستوری #1۰*5۰۰* نسبت 
به ثبت اطالعات خود اقدام نمایند. شایان ذکر 
است فروش نان در فضای مجازی ممنوع بوده 
و در صورت مشاهده چنین مواردی به شدت با 

متخلفان برخورد خواهد شد. 
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سایه مهربانی اصناف مشهد بر حاشیه شهر
نگار نوائیان

کافه  فروشان،  شیرینی  شیرینی سازان،  صنف  اتحادیه  رئیس 
تاسیس  پیشنهاد  اصناف  اتاق  طرف  از  گفت:  مشهد  قنادی  و 
بیمارستان اصناف عنوان شده است. در حال حاضر12۰ هزار 
کار  پای  اینها  اگر  که  می کنند  فعالیت  مشهد  در  صنفی  واحد 
باشند می توانیم بزرگترین بیمارستان را در شرق کشور بنا کنیم. 
تعداد  بیکاری  و  کرونا  بیماری  از  بعد  خیریه  و  اتحادیه  همچنین 
همین  به  کرده  پیدا  ورود  معیشتی  حوزه  در  کارگران  از  زیادی 
منظور تا کنون 15 هزار بسته کمک معیشتی طی این چند سال 
بعد از بیماری کرونا در حاشیه شهر و در اختیار جامعه هدف قرار 

داده ایم.
و  صنعت  و  صنف  آرد  قیمت  افزایش  درخصوص  فرزانی  محمد 
تاثیر آن بر قیمت شیرینی اظهار کرد: آرد شیرینی پزی با آردهای 
دیگر تفاوت داشته و این آرد نول بوده و سبوس گیری آن بسیار 

باال است. 
قیمت  با  و  کیلویی   4۰ کیسه   مصوب  قیمت  اخرین  افزود:  وی 
2۶۰ هزاز تومان بوده است . اما بسیاری از همکاران ما این آرد 
را از  بازار آزاد و  با قیمت 5۰۰ هزار تومان خریداری می کنند، 
است.  رسیده  تومان  هزار   7۰۰ تا   ۶5۰ مرز  به  آرد  این  اکنون 
افزایش قیمت آرد موجب افزایش 3۰ درصدی  قیمت شیرینی 

خواهد شد. 
و  کافه  فروشان،  شیرینی  شیرینی سازان،  صنف  اتحادیه  رئیس 
قنادی مشهد با اشاره به افزایش قیمت شیرینی با افزایش  قیمت 
آرد بیان کرد: اگرچه قیمت آرد بر  قیمت شیرینی اثرگذار است 
اما مهمترین مشکل امروز ما قیمت روغن است. روغن شیرینی 
جهاد  سازمان  اگرچه  است.  رسیده  تومان  هزار   ۸۰۰ مرز  تا 
و  کرده  پیدا  ورود  مورد  این  در  بازرسی  و  نظارت  و  کشاورزی 
سهیمه هایی برای صنف ما تهیه شده اما باز هم ۸۰ درصد صنف 
ما روغن را از بازار آزاد تهیه می کنند. در حال حاضر روغن 24۰ 
تومان  هزار   ۸۰۰ تا   ۶۰۰ قیمت  با   پزی  شیرینی  هزارتومانی 
فروخته می شود . این روغن ها برای تهیه شیرینی خشک و زبان 

استفاده می شود.
نرخ  شیرینی  نرخ  بر  مولفه  مهمترین  امروز  کرد:  تصریح  فرزانی 
ازسال   ... و  کارگری  دستمزد  ،گاز،  برق  آب،  است.  خدمات 
وجود  میان  این  در  است.  داشته  افزایش  کنون  تا  گذشته 
اگر  برود  بین  از  رقابت  فضای  شده  موجب  دستوری  قیمتهای 
ایجاد  شرایط  این  شود،  گذاشته  کنار  دستوری  قیمت های  این 

نخواهد شد. 
وی افزود: افزایش قمیت ها موحب می شود قیمت محصول زیاد 
شود و ما مخالف گرانی هستیم. گرانی موجب می شود مشتری 
تمام  نگرانیم  متاسفانه  باشد.  نداشته  شیرینی  خرید  به  تمایلی 
ازای هر واحد صنفی  به  ما که  ایجاد شده در صنف  اشتغالزایی 
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مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد:

 ۲0 واحد صنفی 
در مشهد پلمب شد

گرانفروشی در صدر تخلفات اصناف مشهد

ماه  ابتدای  از  گفت:  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
مبارک رمضان تا کنون 7۰ گشت مشترک با سازمان تعزیرات 
نصب  به  منجر  بازرسی  تعداد  این  که  شده  انجام  حکومتی 
پرده تخلف برای پنج واحد نانوایی و پلمب 2۰ واحد به دلیل 

تخلفات صنفی شده است. 
بازرسی های  خصوص  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  دلداری  امیر 
صورت گرفته در ماه رمضان اظهار کرد: از ابتدای ماه رمضان 
تا کنون ۸1۰۰ فقره بازرسی در خصوص کاالهای اساسی در 
مشهد صورت گرفته که این میزان بازرسی در این مدت منجر 
به تنظیم ۶5۰ فقره فرم گزارش تخلف به ارزش 11 میلیارد 
حکومتی  تعزیرات  سازمان  به  پرونده ها  این  که  شده  ریال 
ارسال شده است. در این میان بیشترین پرونده تخلف مربوط 

به گرانفروشی بوده است.
وی افزود: در این مدت برای تخلف گرانفروشی 3۶7 و برای 
بیشترین  شد.  تشکیل  پرونده  فقره    2۸4 با  قیمت  درج  عدم 
بوده  نانوایی  واحدهای  گرانفروشی  به  مربوط  هم  تخلفات 

است.
در  کرد:  تصریح  مشهد  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
خصوص موضوع رعایت پروتکل های بهداشتی از ابتدای سال 
تا کنون 41۰۰ بازدید از واحدهای صنفی صورت گرفته که در 
مجموع به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، عدم 
تزریق واکسن و... 225 فقره فرم تخلف به ارزش یک میلیارد 
و 125 میلیون ریال برای واحدهای صنفی در مشهد صادر و 

به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

از  شیرینی  خرید  برای  مردم  تمایل  عدم  دلیل  به  است  نفر   12
واحدهای  صنفی اتحادیه از بین برود.

و  کافه  فروشان،  شیرینی  شیرینی سازان،  صنف  اتحادیه  رئیس 
تهیه  و  اتحادیه  اعضای  رسانی  کمک  با   رابطه  در  مشهد  قنادی 
بسته های کمک معیشتی در ماه رمضان سال جاری خاطرنشان 
دارند  دوست  مردم  عموم  مثل  اتحادیه  صنفی  واحدهای  کرد: 
ما  اتحادیه  خصوص  همین  در  کنند.  عرضه  جامعه  به  کمکی 
این  در  است.  کرده  پیدا  ورود  نیازمند  بیماران  درمان  حوزه  در 
به مددکاری  از طرف خیریه میزبانان خورشید طی هفته  زمینه 
شناسایی  بیماران  این  و  شده  مراجعه  دولتی  های  بیمارستان 

می شوند.
بیماری  از  بعد  خیریه  و  اتحادیه  همچنین  کرد:  تصریح  فرزانی 
معیشتی  حوزه  در  نیز  کارگران  از  زیادی  تعداد  بیکاری  و  کرونا 
کمک  بسته  هزار   15 کنون  تا  منظور  همین  به  کرده  پیدا  ورود 
معیشتی طی این چند سال بعد از بیماری کرونا در حاشیه شهر 
و در اختیار جامعه هدف قرار داده ایم. خدا را شاکر هستیم که 
این مساله را انجام داده ایم البته این کار در کمال رازداری حرفه 
 2۰۰۰ جاری  سال  رمضان  ماه  طی  همچنین  است.  بوده  ای 
ما  اتحادیه  اعضای  درصد   5۰ همکاری  با  معیشتی  کمک  بسته 
تهیه شد. سایر اعضای اتحادیه نیز با کمکه ای خود را در اخیتار 
قرار  اموز  دانش   12۰۰ با  مشهد  در  سازان  شیرینی  مدرسه 

می دهند.
و  معیشتی  کمک های  اصناف  سایر  طرف  از  اگرچه  افزود:  وی 
خیرخواهانه و تعامل با صنف ما صورت می گرد اما اتحادیه ما به 

توانسته  جامع  بسیار  صورت 
در این خصوص فعالیت کند. 

صنف  اتحادیه  رئیس 
شیرینی  شیرینی سازان، 
قنادی  و  کافه  فروشان، 
طرف  از   کرد:  بیان  مشهد 
پیشنهاد  اصناف  اتاق 
اصناف  بیمارستان  تاسیس 
در  است.  شده  عنوان  نیز 
واحد  هزار  حاضر12۰  حال 
فعالیت  مشهد  در  صنفی 
می کنند که اگر اینها پای کار 
بزرگترین  می توانیم  باشند 
کشور  شرق  در  را  بیمارستان 
همواره  اصناف  کنیم.  بنا 
انقالب  در  زمانها  همه  در 
و  زلزله  جنگ،  در  اسالمی، 
و  مترقبه  غیر  حوادث  کلیه 
همواره  خیریه ها  به  کمک 
کمک  البته  بوده اند.  کار  پای 
رسانی درست به جامعه هدف 
و شناسایی آن نیازمند وحدت 
ساماندهی  نیازمند  و  رویه 

است . امروز برخی از نیازمندان به خوبی شناسایی نمی شوند و 
برای کمک به دلیل آبروداری نیز دست دراز نمی کنند و ناشناس 
نهادهای  و  ها  خیریه  همکاری  با  است  امید  مانند.   می  باقی 

مختلف این مشکل مرتفع تا عدالت رعایت شود.

رئیس اتحادیه صنف »
شیرینی سازان، شیرینی 
فروشان، کافه و قنادی 

مشهد: از  طرف اتاق 
اصناف پیشنهاد تاسیس 

بیمارستان اصناف نیز 
عنوان شده است. در حال 

حاضر۱۲۰ هزار واحد صنفی 
در مشهد فعالیت می کنند 

که اگر اینها پای کار 
باشند می توانیم بزرگترین 

بیمارستان را در شرق کشور 
«بنا کنیم.

اخبار



ماهنامه اتاق اصناف مشهد
اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴٠۱ | شماره ٣۴ 28

رئیس اتاق اصناف مشهد در گردهمائی اعضاء اتحادیه صنف ساعت مطرح کرد:

اصناف آخرین حلقه توزیع و سرمایه کشور 
نگار نوائیان

رئیس اتاق اصناف مشهد درگردهمایی اعضاء 
ساعت  و  فروشان  ساعت  صنف  ی  اتحادیه 
سازان مشهد که در روز پنجشنبه 2۶ خردادماه 
گفت:  گردید،  برگزار  نور  سی  هتل  محل  در 
در  انقالب،  درپیروزی  انقالب،  قبل  اصناف 
بحران های  همه  و  سازندگی  جنگ،  دوران 
کشور موثر بوده اند. اصناف آخرین حلقه توزیع 

و سرمایه کشور هستند.
صنف  اتحادیه  کرد:  اظهار  بنانژاد  محمود 
ای  دنده  چرخ  های  ساعت  ازدوره  باید  ساعت 
در  کند  پیدا  تغییر  و  گرفته  فاصله  پاندولی  و 
خواهد  فراموش  همیشه  برای  صورت  این  غیر 
و  گرمابه  صنف  متولیان  اگر  مثال  برای  شد. 
حمام در زمان های گذشته بنای فکری درستی 
می گذاشتند امروز این صنف پابرجا بود و امروز 
نمی رسید  دست  یک  انگشتان  به  تعدادشان 
بروند.  مشابه  حوزه  سمت  به  می توانستند  و 
دهد  رخ  صنف  این  در  بود  نیاز  که  تغییراتی 
صنف  هر  نداد.  رخ  صنف  آن  مدیران  تدبیر  با 
هم  ساعت  صنف  است .  همینطور  نیز  دیگری 

امروز نیازمند تدبیر دقیق است. 
خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
ساعت  به  کسی  کمتر  امروز  کرد:  خاطرنشان 
حالت  بیشتر  ساعت  زیرا  می نگرد  خود  دست 
را  ساعت  جای  امکانات  خیلی  دارد.  تزئینی 
برای نمایش زمان گرفته است. قطعا در صنف 
ساعت در 15 سال گذشته تحول عظیمی اتفاق 
افتاده است. باید تالش کنید با شیب تکنولوژی 

نگه  محفوظ  را  خود  تجریبات  و  شده  هماهنگ 
دارید. پایه خیلی از رشد ها با تکنولوژی جدید 
است. زمانی که پیشنهاد رسته ساعت دیجیتال 
در اتحادیه ساعت مطرح شد،خیلی ها مخالفت 
دارد.  زیادی  کاربردهای  وسیله  این  که  کردند 
اعضای  فرد  به  منحصر  و  ویژه  کارهای  از  یکی 
که  بوده  آموزش  بحث  اتحادیه  مدیره  هیات 
با  و  شوند  روز  به  اتحادیه  اعضای  کرد  تالش 

تکنولوژی حرکت کنند.
از  دنیایی  با  صنفی  واحد  یک  افزود:  وی 
در  دارد.  را  پیشرفت  زمینه  تجربه،  و  اطالعات 
کاسب  یک  شناسی  مشتری  و  مداری  مشتری 
دیدگاه  این  به  هم  ما  دارد.   افتخاری  دکترای 

به همه اصناف می نگریم . اصناف قبل انقالب، 
سازندگی  جنگ  دوران  در   ، انقالب  درپیروزی 
و همه بحران های کشور موثر بوده اند. اصناف 
اخرین حلقه توزیع و سرمایه کشور هستند. در 
بارها  بودم  فعال  اصناف  اتاق  در  که  مدت  این 
کمک های مردمی اصناف را شاهد بوده ام. در 
آزادسازی  برای  جلسه ای  امسال  رمضان  ماه 
میلیارد  سه  جلسه  آن  در  که  داشتیم  زندانیان 

تومان از اعضای شرکت کننده جمع آوری شد.
بنانژاد تصریح کرد: امروزه اتحادیه صنف ساعت 
دوباره از زیر صفر به جایگاهی که الیق و مناسب 
اعضاء  همه  است  نیاز  و  رسیده  است،  اتحادیه 
افتخار  اتحادیه  این  به  تا  کنند  کمک  اتحادیه 
مساله  این  و  است  سخت  بسیار  شرایط  کنیم. 
ما  است.  تاثیرگذار  اصناف  مالیاتی  حوزه  بر 
همانقدر که به  پول حالل در کسب و کار اعتقاد 
داریم، به این نیز معتقدیم که اگر پول حالل  به 

خزانه دولت نرود خرج سیل و زلزله می شود.
مالیات  باید  کرده  کار  که  کسی  داد:  ادامه  وی 
دهد و شکی در این مورد نیست، اما اگر کسی 
کار  و  کسب  دلیلی  هر  به  یا  کند  کار  نتوانسته 
معاف  یا  بدهد  حقه  مالیات  باید  داشته  راکد 
کرده  آمادگی  اعالم  نیز  مالیات  اداره  شود. 
از  اینکه  ضمن  کند  می  همکاری  زمینه  این  در 
حقی  تا  شده  استفاده  هم  مقننه  قوه  ظرفیت 

ضایع نشود.
ما  شد:  یادآور  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
نفتی  اقتصاد  مشکالت  و  ها  تحریم  مشکالت 
که  برویم  سمتی  به  باید  بنابراین  می دانیم،  را 
ایجاد  پایدار  و  همیشگی  مستقل،  درآمدهای 
درآمدشان  پیشرفته  کشورهای  همه  شود. 

اخبار



ماهنامه اتاق اصناف مشهد
29اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴٠۱ | شماره ٣۴

مالیاتی است. در سه سال گذشته در توافقات 
مالیاتی سعی شده از اقشار ضعیف حمایت شود 
. و اتحادیه های صنفی طی همین سالها به جهت 
باال رفتن هزینه ها، با مشکالتی مواجه شدند. 
۹5 اتحادیه در مشهد فعالیت می کنند که تمام 

آن ها با این مشکالت دست به گریبانند.

تصویب آیین نامه ضوابط خاص و کارت 
ویزیتوری در رسته ساعت هوشمند

ساعت  و  سازان  ساعت  اتحادیه  رئیس 
به  که  همایشی  ی  امه  در  مشهد  فروشان 
منظورگردهمائی و هم اندیشی اعضاء اتحادیه 
برگزار شده بود، اظهارداشت: اتحادیه متعلق به 
تمام واحدهای صنفی است. اگر اتحادیه نباشد 
اتحادیه  واحدهای صنفی هویت صنفی ندارد. 
است. اتحادیه  عضو  هر  اول  خانه  صنف  هر 

صنف  وضعیت  خصوص  در  واحدی  کاظم 
بیان  مشهد  فروشان  ساعت  و  سازان  ساعت 
 4۹ سال  از  مشهد  ساعت  صنف  اتحادیه  کرد: 
است.  رسیده  ثبت  به  سال   52 برابر  قدمتی  با 
شروع  را  خود  فعالیت  عضو   2۰۰ با  اتحادیه 
کرده و امروز اتحادیه 4۰۰ نفر عضو دارد. حیف 
است که این اتحادیه با این قدمت ادغام شود.

اتحادیه  این  می گویم  تعارف  بدون  افزود:  وی 
اعضای  دارد.امروز  باالیی  بسیار  جایگاه 
خود  نیروی  دو  دستمزد  پراخت  از  اتحادیه 
بیماری  یکباره  به  گذشته  دوسال  است،  عاجز 
کرونا گریبان گیر تمامی اصناف از جمله صنف 
اصناف  به  را  شدیدی  خسارت های  و  شد  ما 
تحمیل کرد. در سال 14۰۰ نیز این مشکالت 
مهر  ابتدای  از  اتحادیه  وضعیت  داشت.  وجود 
بود.  کننده  نگران  واقعا  و  بحرانی  بسیار   ۹۸
میلیون   43 مبالغ  شامل  اتحادیه  بدهی های 
به  تومان  میلیون   15  ، دارایی  اداره  به  تومان 
به  تومان   میلیون   ۶4  ، اجتماعی  تامین  اداره 
میلیون   ۹5 و  درصدها   2۰ بابت  اصناف  اتاق 
تومان بدهی  به پرسنل اتحادیه به همراه زیان 
تومان  میلیون   22۰ مبلغ  به  اتحادیه  مالی 

که  درحالیست  این   ، بود 
شرایط  این  هم  کرونا  بیماری 
کس  هیچ  کرد.  تر  بحرانی  را 
که  نمی کرد  پیش بینی  چنین 
شوند.  تعطیل  اصناف  باید 
سخت  شرایط  همین  در  ولی 
هم  و  همفکری  با  شد  سعی 
اعضای  با  مشورت  و  اندیشی 
هیات مدیره و کمیسیون های 
کمسیون  جمله  از  گانه  سه 
فنی  کمسیون  بازرسی،  
حل  کمیسیون  و  وآموزش 
کمک  و  شکایات  و  اختالف 

پرسنل اتحادیه  سختی ها را پشت سر بگذاریم.
ساعت  و  سازان  ساعت  صنف  اتحادیه  رئیس 
مشکالت  رفع  برای  کرد:  بیان  مشهد  فروشان 
اموال  توقیف  رفع  اقدام  مهمترین  اتحادیه 
اجتماعی  تأمین  به  بدهی  جهت  به  که  اتحادیه 
توقیف شده و همچنین تغییر مکان اتحادیه بود 
زیرا مکان اتحادیه در شان اتحادیه ساعت نبود.  
آقایان  جمله  از  اتحادیه  ازاعضاء  مختلفی  افراد 
درک  با  ابتدا  همان  و...در  جواهریان  کفاش، 
و  گرفته  را  مدیره  هیات  دست  اتحادیه  شرایط 
اتحادیه  مردمی  کمک  کردند.با   کمک  ما  به 
حدی  تا  و  خارج  موقتا  حاد  شرایط  از  توانست  
دهد.  تغییر  را  اتحادیه  مکان  و  رفع  را  بدهی ها 
را  آنها  سنوات  و  اتحادیه  نیروهای  حقوق  اگر 
ولی  ماند،  می  سرپا  اتحادیه  کنیم،  پرداخت 
اتحادیه   عضو  نفر   4۰۰ ما  نکنیم  پرداخت  اگر 
اتاق  درصد   2۰ که  البته  و  هستیم  آنها  مدیون 
اصناف نیز دین است که باید آن را پرداخت کرد.
اتحادیه  نباشیم  ما  اگر  کرد:  تصریح  واحدی 

مفهوم و معنایی  ندارد. اتحادیه متعلق به تمام 
نباشد  اتحادیه  اگر  است.  صنفی  واحدهای 
اتحادیه  واحدهای صنفی هویت صنفی ندارد. 
است.  اتحادیه  عضو  هر  اول  خانه  صنف  هر 
این  اگر  ایم.  داشته  هم  ریزش  کرونا  دوره  در 
بزرگترین  شود،  ادغام  دیگر  اتحادیه  با  اتحادیه 
چون  داد.  خواهد  رخ  ما  صنف  برای  فاجعه 
اختالف  حل  و  شکایت  به  رسیدگی  کمیسیون 
در  نداشته  ما   کار  از  ای  سررشته  و  اطالعات 

نتیجه پرونده ها را به تعزیرات می فرستند.
زیادی  خدمات  کرونا  دوران  در  افزود:  وی 
دوران  این  در   . شد  انجام  اتحادیه  توسط 
حل  کمیسیون  در  شکایات  و  اختالفات 
شد.  می  رسیدگی  هفته  یک  از  کمتر  اختالف 
شخصی  وسیله  با  بازرسی  کمسیون  اعضای 
تمام  در  اخطار   ۶5۰ منت  بی  و  مزد  بی  خود 
دادند  متخلف  صنفی  واحدهای  به  شهر  سطح 
ساعت  صنفی  واحد   2۰۰ تعداد  این  از  که 
در  اعضا  البته  شدند.  ساماندهی  فروشی 
مندند.  گالیه  تداخلی  صنفی  واحدهای  مورد 
آمورشی  و  فنی  درکمیسیون  کرونا  دوران  در 
اتحادیه، تمام کالس ها لغو و آموزشها با تالش 
رییس کمیسیون فنی به صورت مجازی برگزار 
شد. همه می دانیم که آموزش مساله مهمی در 
باز  ها  محدودیت  رغم  علی  که  است.  ما  صنف 

هم آموزش ها برای افراد صنف برگزار شد.  
ساعت  و  سازان  ساعت  صنف  اتحادیه  رئیس 
نامه  آیین  تصویب  به  اشاره  با   مشهد  فروشان 
رسته  کردن  اضافه  و  اتحادیه  خاص  ضوابط 
اتحادیه  نامه  آیین  به  هوشمند  های  ساعت 
و  کشور  سطح  در  بار  اولین  برای  ساعت  صنف 
ویزیتوری  کارت  صدور  و  ویزیتورها  ساماندهی 
مشهد  شهر  در  بار  اولین  برای  کار  این  گفت: 
هوشمند  .ساعت های  شد  انجام  کشور  کل  در 
به  ساعت  اتحادیه  صنفی  نظام  نامه  درآیین 
رسید.  صمت  سازمان  و  اصناف  اتاق  تصویب 
در این مدت به روز رسانی نرخ نامه دو بارانجام 
توانستند  اتحادیه  اعضای  از  نفر   21 شد. 
دریافت  فنی  مهارت  کارت 
تعمیر  حوزه  در  اعضا  کنند. 
مهارت  کارت  باید  ساعت 
و  کنند  دریافت  حتما  فنی 
اتحادیه برچسب مربوطه را در 
اختیار واحد صنفی قرار دهد. 
بحث  بر  همچنین  واحدی 
مشکالت تداخل صنفی تأکید 
کرد و از آن به عنوان مهمترین 
دغدغه و معضل این صنف یاد 
کرد و خواستار رسیدگی اتاق 
این  به  اماکن  اداره  و  اصناف 

موضوع شد.

رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان و ساعت »
فروشان مشهد بیان کرد: برای رفع مشکالت 

اتحادیه مهمترین اقدام رفع توقیف اموال اتحادیه 
که به جهت بدهی به تأمین اجتماعی توقیف شده 

و همچنین تغییر مکان اتحادیه بود زیرا مکان 
«اتحادیه در شان اتحادیه ساعت نبود
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نماینده وزیر صمت در شورای عالی نظارت بر واحدهای صنفی:

وزارت صمت ساماندهی واحدهای صنفی 
بدون پروانه را با جدیت پیگیری می کند

معدن  صنعت،  وزیر  نماینده  عبداللهی/  میترا 
بر واحدهای  و تجارت در شورای عالی نظارت 
گفت:  تهران  اصناف  اتاق  رییس  و  صنفی 
در  پروانه  بدون  صنفی  واحدهای  ساماندهی 
و  می شود  دنبال  جدی  طور  به  امسال  کشور 
این واحدها  پروانه برای  همچنین مسیر صدور 

تسهیل خواهد شد. 
بازدید  در  چهارشنبه  روز  فراهانی  نوده  قاسم 
انتخابات اعضای هیات مدیره  از ستاد اجرایی 
سازمان  محل  در  مشهد  صنفی  اتحادیه های 
در  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دقیق  آمار  ارایه  ذکر  بدون  خبرنگاران  جمع 
هم اکنون  افزود:  صنفی  واحدهای  فعالیت  از 
فاقد  کشور  صنفی  واحدهای  سوم  یک  حدود 
آنها  کسب  پروانه  عدم  که  هستند  کسب  پروانه 
حلی  راه  می توان  که  است  مشکالتی  دلیل  به 

برای آن پیدا کرد.
صنفی  واحدهای  از  برخی  داشت:  اظهار  وی 
کشور درصدد دریافت پروانه کسب هستند اما 
با مشکالتی مواجه هستند، به عنوان مثال یک 
واحد صنفی سند ۶ دانگ باید داشته باشد که 
برای  مانعی  این  لذا  نیست،  آن  دانگ   2 مالک 
که  می شود  واحد  آن  برای  کسب  پروانه  صدور 
اتاق  رییس  برگزید.  آن  برای  راهکاری  باید 

خصوص  در  اصناف  مشکل  به  تهران  اصناف 
بیان کرد:  و  اشاره  قانون مالیات ها  ماده 1۸۶ 
که  خواسته ایم  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  از 
راهکاری برای این موضوع در نظر بگیرد، چرا 
فردی  هر  برای  کسب  پروانه  صدور  نباید  که 

زمان بر و معطلی زیادی داشته باشد.
و  معدن  صنعت،  وزیر  کرد:  بیان  فراهانی 
تجارت قول مساعد برای ساماندهی به وضعیت 
این  تا  داده اند،  پروانه  بدون  صنفی  واحدهای 
کمیسیون  طریق  از  نخست  مرحله  در  موضوع 
هیات  بعد  و  نظارت  عالی  هیات  بعد  نظارت، 
دولت پیگیری کنند تا اگر نیاز به اصالح قانون 
انجام و مشکل اصناف برطرف  این مهم  باشد، 
شود تا واحد صنفی بدون پروانه نداشته باشیم.
اتاق  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  نماینده 
را  موضوع  این  نمی توان  گفت:  ایران  اصناف 
واحدهای  توسط  که  تخلفاتی  که  کرد  انکار 
واحدهای  به  مربوط  می گیرد،  انجام  صنفی 

بدون پروانه کسب است.
دارای  واحدهای  داشت:  اظهار  فراهانی  نوده 
هیچ  هستند،  فعالیت  مشغول  سالها  پروانه 
دیگری  قانونی  مکان  یا  تعزیرات  در  پرونده ای 
ندارند، زیرا به حق خود قانع بوده و اجحافی در 
حق مردم نمی کنند اما زمانی که واحدی فاقد 

پروانه کسب باشد، هیچ مسوولیتی را در قبال 
مردم نمی پذیرد.

انتخابات اعضای  اندازی ستاد اجرایی  راه  وی 
را  مشهد  در  صنفی  اتحادیه های  مدیره  هیات 
همکاران  همه  گفت:  و  دانست  مطلوبی  ابتکار 
به  انتخابات  که  هستند  موضوع  این  پیگیر 
فعاالن  همه  از  لذا  شود،  برگزار  احسن  نحو 
پرشور  حضور  برای  صنفی  مختلف  رسته های 
انتخاب  با  تا  شود  می  دعوت  انتخابات  این  در 
خود  صنفی  حقوق  از  بتوانند  افراد،  بهترین 
دفاع کنند. شایان ذکر است در مجموع بیش از 
دو میلیون و 334 هزار واحد صنفی در کشور 
بیش  یعنی  آن ها،  نصف  تقریبا  که  است  فعال 
بخش  در  واحد،  هزار   1۰۰ و  میلیون  یک  از 
توزیعی کار می کنند. از نیمه باقی مانده، حدود 
درصد،   1۸.۸ یعنی  صنفی،  واحد  هزار   44۰
در بخش تولید، 3۸۸ هزار، یعنی 1۶.۶ درصد 
یعنی  هزار،   3۶۰ و  فنی  خدمات  بخش  در 

15.4 در بخش خدمات فعال هستند.
در میان استان ها، تهران میزبان بیشترین واحد 
صنفی است که 31۸ هزار و 5۸5 واحد را در 
خود جای داده است و کهگیلویه و بویر احمد با 
23 هزار و ۹43 واحد صنفی، کمترین واحد را 

به خود اختصاص داده است.
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ستاد اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 
آغاز به کارکرد

صنفی  اتحادیه های  انتخابات  اجرایی  ستاد 
مشهد با حضور نماینده ویژه وزیر صنعت معدن 
بر واحدهای  و تجارت در شورای عالی نظارت 
واحدهای  بر  نظارت  کمیسیون  رییس  صنفی، 
اصناف  اتاق  رییس  و  رضوی  خراسان  صنفی 

مشهد آغاز به کار کرد. 
صنفی  واحدهای  بر  نظارت  کمیسیون  رییس 
در  ستاد  این  تشکیل  محل  در  رضوی  خراسان 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  محل 
گفت: در این ستاد از همکاران سایر حوزه های 
سازمان و برخی شهرستانها دعوت شده است تا 

در آن حضور یابند.
که  است  مهم  که  این  بیان  با  رجبی  امیررضا 
گیرد  انجام  آنها  نمایندگان  توسط  اصناف  کار 
افزود:حضور پررنگ فعاالن صنفی در انتخابات 
باعث می شود که از آن ظرفیتی که قانون برای 
های  کارگروه  در  است،  کرده  بینی  پیش  آنها 
فعال  و  گرفته  بهره  دارند،  حضور  که  قانونی 
هم  تا  کنند  پیدا  حضور  بهتری  پشتوانه  با  و  تر 
شرایط  بهبود  به  هم  و  دفاع  اصناف  حقوق  از 
شرایط  این  در  مردم  همه  برای  که  اقتصادی 

ضروری است، کمک کنند.
صنفی  اتحادیه   ۹5 مشهد  داد:در  ادامه  وی 

 47 مدیره  هیات  فعالیت  پروانه  که  است  فعال 
اتحادیه   4۸ اعضای  و  اعتبار  دارای  اتحادیه 
مدیره  هیات  اعضای  انتخاب  برای  نیز  صنفی 
جدید فراخوان شده اند که مقرر است در نیمه 
اول امسال انتخابات برگزار و هیات مدیره این 

اتحادیه ها تعیین شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
هفته  از  متقاضیان  از  نام  گفت:ثبت  رضوی 
هیات  جدید  اعضای  است  شده  آغاز  گذشته 
هر  اعضای  توسط  صنفی  های  اتحادیه  مدیره 
رییسه  هیات  جدید  ترکیب  و  انتخاب  اتحادیه 
اتاق های اصناف نیز توسط روسای اتحادیه ها 

صنفی برگزیده می شود.
و  هزار   2۹ گذشته  سال  طی  افزود:  رجبی 
و  پروانه کسب در خراسان رضوی صادر   3۹۶

حدود ۶5 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
رییس اتاق اصناف مشهد نیز تشکیل این ستاد 
را ابتکار مناسبی برای هر چه بهتر برگزار شدن 
اصناف  حوزه  گفت:  و  دانست  انتخابات  این 
کشور  اقتصادی  خصوصی  بخش  ترین  مدنی 
با  اصناف  این  بدنه  از  ها  مدیره  هیات  و  است 
رای خود آنها تشکیل می شوند و سلسله مراتب 
را  کشور  اصناف  اتاق  و  اصناف  اتاق  اتحادیه، 

پشت سر می گذارند.
محمود بنانژاد افزود: بر اساس تبصره یک ماده 
در  نتوان  دیگر  شاید  صنفی  نظام  قانون   22
افراد  عده  یک  حضور  از  انتخابات  از  دوره  این 
حوزه  در  سالها  که  ای  باتجربه  و  پیشکسوت 
اصناف کار کرده بودند در ترکیب اعضای هیات 
مدیره اتحادیه ها بهره گرفت اما الزم است که 
مشارکت  جلب  در  تجربه  با  افراد  این  حضور  از 

افراد برای حضور در انتخابات استفاده کرد.
اعضای  انتخابات  از  بعد  داشت:  اظهار  وی 
هیات مدیره اتحادیه ها، انتخابات اتاق اصناف 
و  شود  می  برگزار  شهرستانها  اصناف  اتاق  و 
تشکیل  امروز  که  اجرایی  ستاد  همین  متناظر 

شده برای اتاق اصناف شکل می گیرد.
امیدواری  اظهار  مشهد  اصناف  اتاق  رییس 
پاسخ  قانونی  بازه  در  و  سریعتر  چه  هر  که  کرد 
و  شود  فرستاده  سریعتر  نامزدها  های  استعالم 
45 اتحادیه انتخابات خود را در 2 یا سه ماهه 

آینده برگزار کنند.
مراجع  از  یکی  هم  اصناف  اتاق  افزود:  بنانژاد 
واحدهای  به  باید  و  است   شونده  استعالم 
صنفی مراجعه و بازدید و فعالیت آنها را ارزیابی 

و پرونده های صنفی را بررسی کند.
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رئیس اتاق اصناف مشهد، عضو و خزانه دار اتاق اصناف ایران مطرح کرد:

واحدهای صنفی بدون مجوز مهمترین 
دغدغه ی حوزه ی صنفی

رئیس اتاق اصناف مشهد در این نشست اظهار 
حوزه  که  اساسی  های  دغدغه  از  یکی  داشت: 
است،  بوده  مواجه  آن  با  دیرباز  از  صنفی  ی 
که  بوده  پروانه  بدون  صنفی  واحدهای  بحث 
فعالیت بدون مجوز داشته و هزینه هایی را برای 

اتحادیه ایجاد نموده اند.
افزود:  ادامه  در  مشهدی  بنانژاد  محمود 
واحدهای بدون مجوز معموال دو دسته اند، یک 
دسته تمایلی برای گرفتن پروانه کسب ندارند 
حوزه  این  در  تخلفات  و  مشکالت  بیشترین  که 
اتفاق می افتد و عده ای دیگر هم برای دریافت 
مجوز اقدام نموده اما در این میان با مشکالتی 

با  تطبیق  یا  و  نیاز  مورد  های  استعالم  همچون 
پروانه  دریافت  و  شده  مواجه  اتحادیه  نامه  آئین 

کسب برای این افراد به تعویق می افتد.
عضو و خزانه دار اتاق اصناف ایران بیان داشت: 
جمله  از  بهداشتی  و  مالیاتی  ضوابط  و  قوانین 
افراد  یافتن  موارد دیگری است که مانع دست 
تأکید  البته  که  شود  می  کسب  پروانه  صدور  به 
مالیات  پرداخت  به  ملزم  صنفی  افراد  داریم 
شده  مصوب  بهداشتی  ضوابط  رعایت  و  معوقه 

در کمیسیون نظارت می باشند.
براساس  که  نکته  این  به  اشاره  ضمن  بنانژاد 
آمار بدست آمده از اتحادیه های صنفی در شهر 

مشهد ، حدود 1۰7 هزار واحدصنفی پروانه دار و 
33هزار واحد صنفی دردست اقدام وجود دارد، 
واحدهای  ساماندهی  طرح  کرد:  خاطرنشان 
صنفی سراسر کشور در راستای پروانه دار کردن 
واحدهای صنفی بدون مجوز موضوعی است که 
با پیگیریهای وزارتخانه در اولویت قرار داده شده 
های  اتحادیه  و  اصناف  اتاقهای  تأکید  مورد  و 
اصناف  اتاق  رئیس  است.  پوشش  تحت  صنفی 
مشهد ادامه داد: تا کنون قوانین مختلفی برای 
بحث ساماندهی صنوف بدون پروانه که همیشه 
شده  تدوین  بوده  صنفی  تشکلهای  ی  دغدغه 
برنامه  قانون   1۰1 ماده   ) )ب  بند   مانند  است، 
پنجم که اعالم شد اگرکسی بدون پروانه باشد، 
تا  این واحدهای صنفی  و گاز  و برق  مالیات آب 
چند برابر افزایش خواهد یافت که ابزاری برای 
راستای  در  صنفی  واحدهای  نمودن  مجاب 
مجاز  فعالیت  به  رسیدن  و  کسب  پروانه  دریافت 
بود، همچنین سامانه ی جامع تجارت و سامانه 
ی جامع انبارها برای واحدهای صنفی غیرمجاز 
از جمله سامانه های بازدارنده هستند، زیرا آنها 
به جهت نداشتن پروانه کسب امکان گرفتن کد 
این  مزایای  دریافت  از  نتیجه  در  و  نداشته  نقش 

سامانه ها جا می مانند.

سارا محتشم

با موضوعیت ساماندهی صنوف  روز چهارشنبه ۱8 خردادماه نشستی 
بدون پروانه و سامانه ی رسیدگی به شکایات با حضور نماینده وزیر 
مسئولین  از  ، جمعی  ایران  اصناف  اتاق  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  صمت،  کل  اداره  مدیرکل  استانی، 
اتاق  همایشهای  سالن  در محل  مشهد  های صنفی  اتحادیه  روسای  و 

اصناف مشهد برگزار شد.
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 نماینده وزیر صنعت، معدن »
و تجارت در هیات رئیسه اتاق 
اصناف کشور: ما از واحدهای 

صنفی چندین نوع بازرسی 
داریم، قرار است کد QR که 
روی پروانه کسب قرار دارد، 
روی شیشه های واحدهای 
 QR صنفی نصب شود، کد

نشاندهنده ی داشتن پروانه 
ی کسب واحد صنفی بوده، 

بدین ترتیب واحدهای صنفی 
بدون پروانه شناسایی 

خواهند شد و اگر شکایتی از 
واحد صنفی پروانه دار نشده 
باشد، بازرسین به سراغ آنها 

«نمی روند

شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون 
پروانه ی کسب توسط اتحادیه های صنفی

در ادامه نشست رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی ضمن تبریک ایام دهه 
ی کرامت در جمع روسای اتحادیه های صنفی 
برگزاری  امر  در  ها  اتحادیه  همکاری  خواستار 
حال  در  افزود:  ادامه  در  و   شد  انتخابات 
با  مواجهه  نوع  است  مطرح  که  حاضرسوالی 
واحدهای صنفی بدون پروانه است که اقدامی 
که  است  صنفی  نظام  قانون  و  مقررات  خالف 
و  قضایی  دستگاههای  موضوع  این  با  رابطه  در 
و  بازرگانی  ی  حوزه  که  خواهند  می  انتظامی 
برای  را  ای  برنامه  یکدیگر  همکاری  با  اصناف  
مقابله ی جدی با واحدهای صنفی بدون پروانه 

داشته باشند.
قانون،  در  کرد:  خاطرنشان  رجبی  امیررضا 
واحدهای  معرفی  و  شناسایی  موضوع  اصل 
اماکن  پلیس  به  کسب،  ی  پروانه  بدون  صنفی 
قانونی  برخورد  راستای  در  انتظامی،  نیروی  و 

مناسب با آنها یکی از وظایف  اتحادیه هاست.
موجود  مقررات  چارچوب  در  ما  داد:  ادامه  وی 
هر اقدامی که الزم باشد، انجام داده و ازحقوق 
اصناف دفاع می کنیم، پیشنهاداتی که مطرح 
وزارت  ی  مجموعه  جلسات  در  را  شود  می 
برخی  اینکه  ضمن  نماییم،  می  مطرح  صمت 
مقررات مشمول همه ی ماست که باید تا زمانی 
که تغییری در آن مقررات ایجاد نشده به رعایت 

ضوابط آن پایبند باشیم.

الزام نصب کد QR پروانه کسب بر روی 
شیشه های واحدهای صنفی 

در ادامه ی جلسه نماینده وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در هیات رئیسه اتاق اصناف کشورضمن 

تبریک و شادباش  ایام دهه ی کرامت، از وجود 
موسی  ابن  علی  الحجج  ثامن  حضرت  مبارک 
الرضا)ع( به عنوان سلطان طوس و ولی نعمت 
ما ایرانیها یاد کرد و در ادامه افزود: مشکلی که 
هستیم،  آن  گریبانگیر  اصناف  ی  حوزه  در  ما 
است  پروانه  بدون  صنفی  واحدهای  مشکل 
را  موضوع  این  توانیم  نمی  ما  از  یک  هیچ  که 
برای  پروانه  انکارکنیم. واحدهای صنفی بدون 
اتاقهای اصناف و اتحادیه های صنفی مشکالتی 
را ایجاد می کنند و زحمات تشکلهای صنفی را 
اذهان  در  شوند،  می  متحمل  سال  طول  در  که 

عمومی زیر سوال می برند. 
چند  کرد:  خاطرنشان  فراهانی  نوده  قاسم 
تخلفات  از  آماری  حمایت  سازمان  قبل  سال 
واحدهای صنفی منتشر کرد که ۹5 درصد این 
تخلفات مربوط به واحدهای صنفی بدون پروانه 
صنفی  واحدهای  به  مربوط  درصد   5 فقط  و 
درسالجاری  جهت  همین  به  بود،  دار  پروانه 
مرتبط  مسئوالن  دیگر  و  معاونین  صمت،  وزیر 
تصمیم گرفتند تا واحدهای صنفی بدون پروانه 

ساماندهی شوند. 
وی اظهار کرد: بحث اینجاست که برخی برای 
مشکالتی  با  اما  کنند  می  اقدام  گرفتن  مجوز 
کسب  پروانه  توانند  نمی  که  شوند  می  مواجه 

این  از سر راه  را  باید این مشکالت  و ما  بگیرند 
افراد برداریم، ما از طرفی می گوییم واحدهای 
از  کنیم،  ساماندهی  را  پروانه  بدون  صنفی 
طرفی می بینیم که ابزارهایی جلو کار ما را می 

گیرد که هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.
 نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات 
رئیسه اتاق اصناف کشورتأکید کرد: مشکالت 
همه ی ما تقریبا در سطح کشور یکسان است، 
خواهش من این است که در صورت شناسایی 
نگرفتن  علت  پروانه،  بدون  صنفی  واحدهای 
تا  نمایید  عنوان  هم  را  کار  و  کسب  مجوز 
موضوعات مورد نظر جمع بندی شده و به وزیر 

مربوطه جهت رسیدگی ارائه گردد.  
واحدهای  از  ما  گفت:  فراهانی  نوده  قاسم 
است  قرار  داریم،  بازرسی  نوع  چندین  صنفی 
روی  دارد،  قرار  کسب  پروانه  روی  که   QR کد 
کد  شود،  نصب  صنفی  واحدهای  های  شیشه 
کسب  ی  پروانه  داشتن  ی  نشاندهنده   QR
واحدهای  ترتیب  بدین  بوده،  صنفی  واحد 
صنفی بدون پروانه شناسایی خواهند شد و اگر 
شکایتی از واحد صنفی پروانه دار نشده باشد، 

بازرسین به سراغ آنها نمی روند.
ی  سامانه  مشکالت  رفع  به  اشاره  ضمن  وی 
اصناف ایرانیان افزود: با مکاتبات و پیگیریهایی 
اصناف  ایرانیان  ی  سامانه  در  شد  انجام  که 
مرتفع  تقریبا  مشکالت  شده،  ایجاد  رویه  تغییر 
شده و سامانه ی مورد نظر در حال به روز شدن 
آینده  روز  چند  طی  داد:  خبر  فراهانی  است. 
واحدهای  برای  نظارت  عالی  هیئت  مصوب  با 
صنفی بدون پروانه صدور کارت موقت یا پروانه 
در  پروانه  بدون  صنفی  واحدهای  برای  موقت 
تحت  واحدها  این  تا  شد  خواهد  گرفته  نظر 

پوشش اتحادیه های ذیربط قرار بگیرند.

اخبار
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 نرخ حداکثری فروش ۹ قلم کاالی اساسی برای مصرف کننده 
در سراسر کشور اعالم شد

ستاد   2 شماره  اطالعیه  پیرو  ایران   اصناف  اتاق 
درباره   21/۰2/14۰1 مورخ  بازار  تنظیم 
نرخ   , ها  یارانه  عادالنه  توزیع  و  سازی  مردمی 
و  مرغ  روغن،  لبنیات،  انواع  فروش  حداکثری 
کشور   سراسر  در  کننده  مصرف  برای  را  تخم مرغ 

اعالم میدارد.
بر اساس این اطالعیه نرخ حداکثری فروش ۹ قلم 

کاال اساسی به شرح ذیل می باشد:
شیر  ● کیلوگرم  هر  مصرف کننده  قیمت 

دامداری  درب  چربی  درصد   2/3 خام 
12۰۰۰۰ ریال 

قیمت مصرف کننده شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی  ●
کم چرب 15۰۰۰۰ ریال

قیمت مصرف کننده شیر پاستوریزه بطر یک  ●
لیتری کم چرب 1۸۰۰۰۰ ریال

●  5/2 دبه ای  ماست  مصرف کننده  قیمت 
کیلویی کم چرب 4۹۸۰۰۰ ریال

چرب  ● نسبتا   UF پنیر  مصرف کننده  قیمت 
4۰۰ گرمی 37۰۰۰۰ ریال

 قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب گردان  ●
ریال   ۶3۰۰۰۰ پز  و  پخت  گرمی   ۸1۰

 قیمت مصرف کننده روغن مایع ۸1۰گرمی  ●
سرخ کردنی۶2۰۰۰۰ ریال 

گرم  ● مرغ  کیلو گرم  هر  کننده  مصرف  قیمت 
5۹۸۰۰۰ ریال

تخم مرغ  ● کیلو گرم  هر  کننده  مصرف  قیمت 
3۹۸۰۰۰ ریال 

مورخ  امروز  از  مصوبه   این  استناد  به 
از  باالتر  قیمت  اعالم  هرگونه   22/۰2/14۰1
توزیع   هاي  شبکه  تمامي  در  مصوب  های  قیمت 
اعم از زنجیره اي ، صنفي و مجازي ، تخلف گران 

مشترک  های  گشت  و   شده  محسوب  فروشی 
صنفي  هاي  اتحادیه  و  اتاقها  بازرسی  و  نظارت 
احتمالي  خاطیان  اندك  با  تعزیرات  سازمان  و 

برخورد قانوني خواهند داشت.

 نرخ حداکثری فروش انواع  روغن خوراکی برای مصرف کننده 
در سراسر کشور اعالم شد

●  2 شماره  اطالعیه  پیرو  ایران   اصناف  اتاق 
 21/۰2/14۰1 مورخ  بازار  تنظیم  ستاد 
درباره مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
انواع روغن خوراکی  , نرخ حداکثری فروش 
کشور  سراسر  در  کننده  مصرف  برای  را 

مطابق با جدول پیوست اعالم میدارد.
مصرف  ● قیمت  اطالعیه  این  اساس  بر 

 ۸1۰ گردان  آفتاب  مایع  روغن  کننده 
قیمت  و  ریال   ۶3۰۰۰۰ پز  و  پخت  گرمی 
سرخ  ۸1۰گرمی  مایع  روغن  کننده  مصرف 

کردنی۶2۰۰۰۰ ریال می باشد.
مورخ  ● امروز  از  مصوبه   این  استناد  به 

22/۰2/14۰1 هرگونه اعالم قیمت باالتر 
هاي  شبکه  تمامي  در  مصوب  های  قیمت  از 
توزیع  اعم از زنجیره اي ، صنفي و مجازي ، 
گشت  و   شده  محسوب  فروشی  گران  تخلف 
و  اتاقها  بازرسی  و  نظارت  مشترک  های 
با  تعزیرات  سازمان  و  صنفي  هاي  اتحادیه 
قانوني  برخورد  احتمالي  خاطیان  اندك 

خواهند داشت.

اطالعیه
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