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روز اصناف
روز اصناف را به همه 

تالشگران عرصه تولید، توزیع 
و اقتصاد ایران اسالمی تبریک 

و تهنیت عرض نموده و از 
تالش ها و خدمات ارزشمند این 
قشر فهیم و زحمت کش تقدیر 

می نماییم.

روز جهانی مبارزه با 
مواد مخدر 

اعتیاد انسان را بی اندیشه می 
کند، روز جهانی مبارزه با مواد 

مخدر گرامی باد.

روز قوه قضائیه 
مسئولیت در جامعه اسالمی 

مسئولیت متقابل است، روز 
قوه قضائیه گرامی باد.

شهادت امام 
محمد تقی )ع(

شهادت حضرت امام محمد 
تقی )ع( برعاشقان درگاهش 

تسلیت باد.

روز صنعت و معدن 
10 تیرماه روز صنعت و معدن 

را به کلیه صنعتگران، مهندسان 
صنعتی و کارگران زحمتکش 

کشور تبریک می گوییم.

روز قلم 
روز قلم، روز خلقت معرفت، و 
روز زیبای آفرینش مبارک باد.

شهادت امام 
محمدباقر )ع(

شهادت امام محمد باقر)ع( بر 
شیعیان جهان تسلیت باد.

عید سعید قربان 
عید قربان یاد بود بی  همتای سر 

سپاری محض ابراهیم و اسماعیل 
در برابر پروردگارو معجزه بی 

بدیل سخاوت و مهربانی ذات حق 
تعالی مبارک باد.

امام  حضرت  والدت 
علی النقی الهادی )ع(

والدت با سعادت حضرت امام 
علی النقی الهادی )ع( بر شیعیان 

جهان تبریک و تهنیت باد

روز بهزیستی و 
تأمین اجتماعی

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی 
را به همه تالشگران صبور و 

مهربان این عرصه تبریک و 
تهنیت عرض می نماییم .

عید سعید غدیر خم
فرا رسیدن عید غدیر خم، عید 

والیت امیرالمومنین )ع( بر 
تمام شیعیان جهان مبارک باد.

والدت امام موسی 
کاظم )ع(

خجسته میالد هفتمین پیشوای 
خیر و خوبی، هفتمین قافله 

ساالر کاروان صبر و شکیبایی، 
امام موسی کاظم علیه السالم 

مبارک باد
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هیچ گاه از کارها مأیوس نشوید، چون همه 
چیز یکدفعه درست نمی شود، کارهای 

بزرگ باید به تدریج صورت گیرد.

در جمهوری اسالمی هرجا که قرار گرفته 
اید، همانجا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید 

که همه کارها به شما متوجه است.
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کوچک  بنگاههای  بگوییم  بهتر  یا  و  اصناف 
خود  خاص  ویژگیهای  دلیل  به  متوسط  و 
هستند،  فردی  به  منحصر  کارکردهای  دارای 
توسعه  جامعه،  در  ثروت  توزیع  اشتغال زایی، 
مناطق حاشیه ای، تأمین تولیدات مورد نیاز کشور 
صنایع  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تربیت  حتی  و 
کارکردها  این  ی  جمله  از  بزرگ  بنگاه های  و 
اشتغال آفرینی  نوآوری،  ارزش افزوده،  و  بوده 
مزایای  مهمترین  جمله  از  انعطاف پذیری  و 

بنگاههای خرد نسبت به صنایع بزرگ است.
امروزه اقتصاد دانان که پیش از این بهره وری باال 
می کردند،  جست وجو  بزرگ  صنایع  در  تنها  را 
دریافته اند  بنگاههای کوچک و خرد که امروزه از 
آنها تحت عنوان SME  یاد می شود، به عنوان یکی 
از مسیرهای اصلی رشد و توسعه پایدار مبتنی  بر 
هرچه  اقتصادی  بنگاههای  زیرا  هستند،  دانش 
کوچک تر می شوند قدرت رقابتشان افزایش یافته و به عنوان یکی 
از مؤثرترین عوامل در رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی شناخته 

شده اند.
بر همین اساس روز ملی اصناف فرصت مغتنمی است تا این روز را 
به همه ی تالشگران عرصه ی تولید، توزیع و اقتصاد ایران اسالمی، 
»جامعه ی بزرگ اصناف« تبریک و تهنیت عرض نموده و تالش ها و 

خدمات ارزشمند این قشر فهیم و زحمتکش را ارج  بنهیم.
ی  عرصه  تالشگران  این  اقتصادی  و  اجتماعی  معنوی،  های  ارزش 

در  بزرگ  قشر  این  جایگاه  و  اهمیت  گویای  اقتصادی،  شکوفایی 
رشد و بالندگی کشور است، در همین راستا انتظار می رود تالشها 
و خدمات خالقان بزرگ اشتغال و تجارت، در این برهه از زمان مورد 
توجه مسئوالن و دولتمردان قرار گرفته تا با توسعه صنایع کوچک و 

متوسط سطح رقابت پذیری در بازارهای جهانی افزایش یابد.
صورت  در  که  دارد  وجود  تجارت  و  کاسبی  برای  اصولی  اسالم  در 
مناسب  سود  آوردن  بدست  برای  محلی  بازاربه  آداب  این  رعایت 
عالوه  کاسب  که  شد  خواهد  تبدیل  مردم  حوائج  رفع  همچنین  و 
را  آخرت  و  دنیا  خیر  نیز  معنوی  نظر  از  مادی  سود  آوردن  بدست  بر 

بدست خواهد آورد. 
همان گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند ما از همه ی اصناف توقع 
انصاف داریم، در کسب و کار صنفی یکی از بهترین راههای بدست 
آوردن کسب روزی حالل که در اخبار و احادیث به این موضوع تأکید 
فراوان شده است، رعایت اخالق کاسبی و تجارت است که انصاف 
که  شده  مردم  امور  انداختن  راه  به   منجر  و  گرفته  قرار  آن  رأس  در 

رسیدن به رضایت الهی را به دنبال دارد.
امید است در برهه ی اقتصادی کنونی اصناف همچون گذشتگان 
که کسب روزی حالل و رعایت انصاف را حالل بسیاری از مشکالت 
با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری دریابند  می دانستند، 
بیش  را  خدمتی  یا  جنس  قحطی،  حتی  ای  بهانه  هیچ  به  نباید  که 
باطن کاال و خدماتشان یکی  و  بفروشند، ظاهر  از بهای واقعی اش 
باشد و فراتر از بخش مادی به کارشان بنگرند، اصناف احتکار و کم 
اعتقاداتشان  مثل  ترازوهایشان  و  نداشته  معنایی  برایشان  فروشی 

دقیق و استاندارد است.  

توسعه صنایع کوچک و متوسط رقابت پذیری 
در بازار جهانی را افزایش می دهد

یادداشت مدیرمسئول

●    

مهندس محمود بنانژاد
رئیس  اتاق اصناف مشهد
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تاریخ   تحوالت  در  گذار  اثر  نقش  اصناف 
معاصرایران و انقالب اسالمی داشتند ودر جنبش 
های سیاسی و اجتماعی پیشران و با مبارزان ضد 
دادند.  نشان  همگامی  استبداد  ضد  و  استعمار 
و  اقتصادی  قلمرو  در  بازاریان  و  اصناف  نقش 
و  ثبت  ایران  ملت  تاریخی  حافظه  در  اجتماعی 

ضبط است. 
مختلف  محافل  در  بارها  ما  ی  همه  همانطورکه 
ایم، صنف  یا در متون و مجالت خوانده  و  شنیده 
وجه  که  افراد  از  گروهی  توسط  که  است  تشکلی 
یا  شغل  آنهایک  شده،  تشکیل  داشته،  اشتراک 
طبعا  امر  این  که  داشتند  کار  نوع  یک  یا  و  حرفه 
موجب نزدیکی اصناف به یکدیگر شده و احساس 
همدردی و هم فکری را درآنها برانگیخته تا از این 
کیفی  سطح  بردن  باال  و  کیفیت  بهبود  برای  راه 
این مشاغل اقدام نموده و برای مقابله با تخلفات 
اتفاقات مربوط  یا اطالع رسانی درخصوص  و  به مردم  وپاسخگویی 

به اعضاء صنف با تدابیر اندیشیده شده اقدامات الزم میسر گردد.
بازاریان،  های  تشکل  بازارها،  اساسی  ویژگیهای  از  یکی  بنابراین 

یعنی اصناف می باشد که دارای وظایف اجتماعی وسیعی هستند.
می  باز  سلجوقی  ی  دوره  به  ایران  در  اصناف  گیری  شکل  قدمت 
گردد که فلسفه ی تشکیل صنوف در این دوره به علت وجود پدیده 
عنوان  به  صنعتگران  و  است  بوده  مختلف  اشکال  در  بیکاری  ی 
منافع  از  حمایت  جهت  به  شغلی  های  رسته  از  هریک  در    ور  پیشه 
خود متحد شده و اتحادیه های خاص خود را تشکیل داده و یکی از 
پیشکسوتان به عناوین مختلف در طول تاریخ  ودر نهایت به عنوان 

رئیس اتحادیه انتخاب می شدند.
به  توان  می  جمله   آن  از  که  دارند  مختلفی  کارکردهای  اصناف 
آنها  کرد،  اشاره  آنان  مذهبی  و  واجتماعی  اقتصادی  کارکردهای 
به لحاظ اقتصادی عالوه بر رفع نیاز جامعه با دادن مالیات و ایجاد 
اشتغال در رفع وکاهش بیکاری افراد جامعه چرخ اقتصاد کشور را 
را  بسزایی  کشورنقش  اقتصادی  درحیات  و  آورند  می  در  گردش  به 

ایفا می نمایند.
توزیع کاالها از جمله اصلی ترین و مهمترین مسئولیت هایی است 
شکل  بهترین  به  کنون  تا  که  هست  و  بوده  اصناف  ی  برعهده  که 
ممکن این وظیفه ی خطیرتوسط اصناف در تولید و خدمات و توزیع 

به نحو مطلوبی اجرا شده است.
امروزه  ایران،  آمار  مرکز  و  مرکزی  بانک  رسمی  آمارهای  به  توجه  با 
سهم اصناف در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد و سهم آنها در ایجاد 
 ۳ حدود  کشور  سطح  در  نیز  و  است  درصد   ۴۷ از  بیش  اشتغال 
میلیون واحد صنفی فعالیت می کنند که واحدهای صنفی کوچک 

دارند.  عهده  بر  را  کشور  در  کاال  توزیع  درصد   ۹۵ به  نزدیک  تقریبًا 
تصمیم گیری های  با  توانسته اند  اصناف  که  است  مفهوم  بدان  این 
و  موانع  کردن  برطرف  ساماندهی،  به  الزم  برنامه ریزی  و  مناسب 

مشکالت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار بپردازند. 
هدفمندی  قانون  اجرای  خصوصًا  اقتصادی  تحول  طرح  مبحث  در 
ثبات  به  کمک  جمله  از  مختلف  ابعاد  در  اصناف  نقش  یارانه ها، 
ایجاد  در  همراهی   ، قانونی  سود  کاهش  طریق  از  بازار  در  قیمت ها 
بازار  تنظیم  و  بازرسی  مسئولیت های  پذیرش  و  بازار  روانی  آرامش 
توسط تشکل های صنفی و نظارت بر مجموعه های تابعه، مهم و بارها 

مورد اشاره و تقدیر مسئوالن کشور قرار گرفته است.
اتحادیه  در  جدید  اعضای  پذیرش  و  صنفی  کارهای  و  کسب  رشد 
در  آن  تثبیت  و  قیمت  تعیین  در  مسئوالن  به  مشورت دهی  ها، 
خدمات  و  تولیدی  کاالی  کیفیت  بر  نظارت  بازار،  تنظیم  راستای 
اصناف،حمایت از تولیدات تاریخی ایجاد شهرک های صنفی، خروج 
صنوف آالینده از مناطق مسکونی، اجرای امور و سیاست های دولت، 
کمک در تشخیص میزان مالیات و تعیین مالیات هر صنف و مذاکره 
از حقوق صنفی  با دستگاههای اجرایی در موارد اختالف در دفاع 
اعضا و زمینه های همکاری و تعامل  از جمله کارکردها و وظایف مهم 
تشکل های صنفی است که نمی توان از این مهم چشم پوشی کرد.

گفت  توان  نیزمی  مذهبی  و  اجتماعی  کارکردهای  ی  جنبه  از  اما 
اصناف در بازار، مساجد و محله ها با توجه به اعتقادات خود به ایفای 
نقش اجتماعی و مذهبی خود می پردازند، آن ها در اعیاد و مراسم 
مذهبی شرکت می کنند. زیرا، فضای بازار تنها به دادوستد و بازرگانی 
اختصاص نداشته ودر عرصه ی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی به 
گردد. می  محسوب  کشور  اجتماعی  حیات  در  مهم  محوری  عنوان 
مراسم  در  آن ها  شرکت  با  اصناف،  اجتماعی  فعالیت  شک  بی   
اجتماعی پدیدارمی شود، همانطور که در مراسمات شادی و والدت 
ها با آذین بندی بازارها به مردم شهرها شادی و نشاط می بخشند، 
برپایی  با  نیز  مذهبی  ازشعائر  صیانت  و  سوگواری،حفظ  مراسم  در 
صلواتی  ایستگاههای  وبرپایی  نذورات  توزیع  و  مختلف  مراسمات 
با اقشار مختلف جامعه به عزاداری  نوا  در نقاط مختلف شهرها هم 
پرداخته و در رفع مسائل و مشکالت پیش آمده همچون خسارات سیل 
و زلزله و... برای هم نوعان خود از هیچ کوششی فروگذار نیستند.
هیات رئیسه اتاق اصناف در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و به عنوان 
تمامی  به  را  اصناف  روز  تیرماه،  یکم  ملت  خادم  و  صنفی  خادمان 
زحمتکشان، بازاریان وکسبه عرصه ی صنفی تبریک و تهنیت عرض 
نموده وبا مسئلت از خداوند منان موفقیت همه فعاالن و تالشگران 
وحس  همبستگی  ایجاد  در  را  اسالمی  نظام  به  وخادمان  صنوف 
تعاون و حمایت از یکدیگر در دفاع از حقوق صنفی و ارائه خدمات 
و پاسخگویی بهتر به مردم و دغدغه مند برای بهبود محیط کسب و 

کار را آرزومند است.

تأثیرکارکردهای اقتصادی، اجتماعی 
و مذهبی اصناف برجامعه

یادداشت سردبیر

●    

دکتر هادی مخملی
سردبیر
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روز ملی اصناف

 پیام رئیس اتاق اصناف ایران
به مناسبت روز ملی اصناف

اتاق  رئیس  ممبینی،  سعید  ایران،  اصناف  اتاق  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اصناف ایران به مناسبت روز ملی اصناف پیامی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:
کوچکی  فرصت  تا  است  شده  نام گذاری  اصناف  ملی  روز  عنوان  به  تیرماه  اول 
تقویت  بمنظور  تالشگر  و  شریف  کارآمد،  کارافرین،  قشر  این  از  تقدیر  جهت  باشد 
در  اقتصادی  بزرگ  حرکت های  برای  صنفی  فعاالن  عظیم  پتانسیل  بیشتر  چه  هر 
ارزشهای  پیشبرد  در  اصناف  سهم  افزایش  در  باشد  دیگر  جهشی  کشوروفرصت 
فعاالن  سرمایه  ترین  گرانمایه  بعنوان  مردم  به  خدمت رسانی  و  عزیز  اسالمی  ایران 

اقتصادی.
که  سنگ  گران  لوحی  مثابه  به  سرزمین  این  تاریخ  جای  جای  در  اصناف  نقش 
ارزشهای بی بدیل فرهنگ ایرانی- اسالمی را نمایان می سازد، همچون نگینی به 

عظمت میهن عزیمان می درخشد.
قشر عظیم جامعه صنفی که هسته مرکزی زنجیره ارزش تامین و توزیع در اقتصاد 
همچون  نیز  کرونا  بیماری  گیری  همه  در  گذشته  سال  دو  در  هستند  کشور  مولد 
بزنگاه های دوران انقالب شکوهمند اسالمی و هشت سال دفاع مقدس ، ترجمان 

تازه ای از ایثار و جوانمردی و انصاف و مسولیت پذیری اجتماعی را ارائه نمودند.
مواجه  توامان  اقتصادی  جنگ  و  گذار  ای  مرحله  با  کشورمان  که  امروز  شک،  بی 
است، با رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه بیانیه گام دوم انقالب، با همت واال، 
خالقیت و نوآوری و دیگر ظرفیت های شگفت انگیز اصناف ، با صالبت و سربلندی 
پرافتخار  کارنامه  به  دیگری  زرین  برگ  و  رسید  خواهند  خود  واالی  اهداف  به 

بزرگترین نهاد مردمی میهن مان افزون خواهد شد.
روز ملی اصناف را به خانواده بزرگ اصناف کشور، فعاالن صنفی تولیدی، خدمات 
فنی ، توزیعی ) عمده و خرده فروشان( و خدماتی ، بازاریان، کسب و کارهای مجازی 
در  اقتصادی  های  عرصه  همسنگران  و  همکاران  نیز  و  ای  زنجیره  فروشگاههای   ،
بخشهای صنعتی ، واردکنندگان، صادر کنندگان، شرکتهای پخش، شبکه حمل و 
نقل و لجستیک و همچنین کلیه تشکلهای حرفه ای و تخصصی، بویژه بیش از چهل 
هزار نفر از مدیران خبره در هیئت رئیسه اتاق های اصناف و هیئت مدیره اتحادیه 
های صنفی سراسر کشور تبریک می گویم، دست شان را به گرمی می فشارم و از 

خداوند متعال سربلندی و سالمتی و توفیق بیش از پیش برای آنان را خواستارم.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی 

اصناف به عنوان مؤثرترین 
و تأثیرگذارترین بخش 
اقتصادی کشور همواره 
نقشی کلیدی در تحقق 

اهداف عالیه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی داشته اند

به  را  اصناف  روز  ؛  رضوی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
انقالبی  و  متعهد  بازاریان  عموم  و  اقتصاد  عرصه  زحمتکشان 

تبریک گفت.
در پیام احمدرضا مدبرنیا؛ به مناسبت اول تیرماه مصادف با روز 

ملی اصناف آمده است:
اقتصادی  بخش  تأثیرگذارترین  و  مؤثرترین  به عنوان  اصناف 
کشور همواره نقشی کلیدی در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس 
حضور  و  داشته  قوی  ایران  مردمی،  دولت  و  اسالمی  جمهوری 
اجتماعی  و  اقتصادی  مختلف  عرصه های  در  آنها  قوی  و  منسجم 

کشور ضرورتی انکارناپذیر است.
جایگاه  کشیدن  تصویر  به  برای  خوبی  فرصت  اصناف  ملی  روز 
واقعی فعاالن و زحمتکشان عرصه اقتصاد کشور و ارج نهادن به 

ارزشهای معنوی، اجتماعی و اقتصادی آنها است.
ضمن قدردانی از اصناف عزیز بابت همراهی و همدلی با اداره کل 
امور مالیاتی استان و تسلیم اظهارنامه های مالیاتی؛ آرزومندم در 
گشته  مزین  آفرین  اشتغال  بنیان،  دانش  تولید؛  نام  به  که  سالی 
است، با همکاری و تعامل بیشتر با اصناف عزیز و فعاالن اقتصادی 
بتوانیم گام های اساسی و مثمر ثمری در راستای رفع مشکالت 

اصناف عزیز و تالشگر این خطه از میهن اسالمی برداریم.
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 خزانه دار وعضو 
هیات رییسه اتاق اصناف ایران:

اصناف خصوصی ترین 
بخش اقتصادی 

کشور هستند
محمود بنانژاد عضو هیات رییسه و خزانه دار 
اتاق اصناف ایران با تبریک روز ملی اصناف 
به جامعه بازار و اصناف کشور گفت: اصناف 
کشور  اقتصادی  بخش  ترین  خصوصی 
هستند و دیگر بخش های اقتصادی کشور از 
اشتغال  ایجاد  برای  دولتی  امکانات  و  منابع 
کمترین  اصناف  اما  کنند،  می  استفاده 
دارند  را  دولتی  منابع  و  امکانات  از  استفاده 
سرمایه  با  حوزه  این  در  اشتغال  بیشترین  و 

اصناف صورت می گیرد.
اقداماتی  بارزترین  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
اصناف  اتاق  رییسه  هیات  هفتم  دوره  در  که 
پژوهشی  کارهای  ایجاد  گرفت،  انجام  ایران 
ایران  اصناف  اتاق  در  که  بود  تحقیقاتی  و 
شروع شد و امیدوار هستیم که این اقدامات 
باعث ایجاد آینده بهتری برای اصناف شود و 
خروجی بر اساس تحقیق، پژوهش و بررسی 

بازار و اشتغال و تولیدهای خرد رقم بخورد.
بنانژاد اظهار کرد: در این دوره مواجه بودیم 
از  ها  یارانه  سازی  مردمی  طرح  اجرای  با 
این  اجرای  در  اصناف  نقش  که  دولت  سوی 
طرح بسیار برجسته است و رقابت را جدی تر 

خواهد کرد.

 عضو هیات رئیسه 
اتاق اصناف ایران:

اصناف کارنامه مثبتی 
در تنظیم بازار و توزیع 
کاالهای اساسی دارند

اتاق  رئیسه  هیات  عضو  جهانگیری  رسول 
ملی  روز  تیرماه  یکم  تبریک  با  ایران  اصناف 
کشور  نهاد  مردم  تشکل  بزرگترین  به  اصناف 
خط  در  که  است  سال  چندین  اصناف  گفت: 
قرار  اقتصادی  نابرابر  جنگ  و  تحریم ها  مقدم 
دارند اما با وجود همه مشکالت اصناف کارنامه 
درخشانی در عرضه و توزیع کاال درسطح بازار 
داشتند.  رسول جهانگیری در گفتگو با پایگاه 
کرد:  اظهار  ایران  اصناف  اتاق  رسانی  اطالع 
و  کار  و  کسب  دشواری های  وجود  با  اصناف 
تحریم و به ویژه در دو سالی که بیماری کرونا 
تحمیل شد، در کنار دولت بودند. عضو هیات 
رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: در این دوره 
تمامی  در  ایران  اصناف  اتاق  رئیسه  هیات  از 
زمینه های مالی و اداری، شفاف سازی داشتیم 
و کمیسیون ها و نشست های کارشناسی برگزار 
شد. البته با وجود همه این پیگیری ها، برخی از 
مطالبات صنفی محقق نشد و در برخی از موارد 
اتحادیه ها  مدیره  هیات  حذف  مصوبه  جمله  از 
متناوب  دوره  چهار  و  متوالی  دوره  دو  از  پس 
با  که   ، شد  اجحاف  اصناف  حق  در  خدمت؛ 
اجرای این مصوبه حوزه اصناف و بازار خالی از 

مدیران با تجربه و با سابقه می شود.
جهانگیری تاکید کرد: مدیران اصناف مدیرانی 
کسب  تجربه  دربازار  سال ها  که  هستند 
کرده اند و به اصطالح از ریش سفیدان صنفی 
بوده اند، آنها مدیرانی هستند که همواره دولت 
در کنترل بحران های اقتصادی و تحریم ها به 
داشت.  خواهد  و  داشته  مبرم  نیاز  وجودشان 
پیگیر  خدمت رسانی،  لحظه  آخرین  تا  ما  لذا 

مطالبات اصناف خواهیم بود.

 نائب رئیس 
اتاق اصناف  ایران: 

 اصناف 
دوره سختی در 

ایام کرونا داشتند
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با تبریک روز 
را  سختی  ایام  اصناف   : گفت  اصناف  ملی 
در دو سال اخیر همراه با  دوره کرونا، تورم 
نرخ ارز و فشار مضاعف تحریم ها پشت سر 
همه  مشکالت  همه  وجود  با  و  گذاشتند 
زرین  برگ  نیز  این  و  بودند  کار  پای  جوره 
را  کشور  صنفی  مجموعه  برای  دیگری 
و  کارآمد  مدیریت  از  نشان  که  کرد  اثبات 

کابردی اصناف دارد.
تولید؛  نام  به  نیز  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
نامگذاری  آفرین  اشتغال  بنیان،  دانش 
مسیر  این  در  نیز  اصناف  که  است  شده 
نیز  وری  بهره  به  یقینا  و  هستند  پیشرو 

خواهند رسید. 
اجرای  راستای  در  اصناف  افزود:  شکریه 
طرح اصالح یارانه ها و قیمت ها در قیاس 
خط  در  اقتصادی  های  مجموعه  دیگر  با 
مقدم اجرای طرح بودند و همکاری موثری 
به  نیاز  اصناف  امروز  و  داشتند  دولت  با 

معاضدت و همراهی دارند.
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معرفی کتاب

تکنیک های بازاریابی در بازار ایران
 ، ایران  بازار  در  بازاریابی  های  تکنیک  کتاب 
بازاریابی  کتابهای  سایر  کنار  در  کتابی  نباید 
ارزیابی شود. کتابهای بازاریابی در بازار، بسیار 
توصیه  دانشجویان  به  معموال  که  هستند  زیاد 
زمینه  این  در  کتاب  سه  دو-  اگر  که  شود  می 
به  باید  آن  از  بعد  و  کند  می  کفایت  بخوانند، 
سراغ مطالعه مسائل ریزتر و جزئی تر بازاریابی 
خوبی  اثرات   ، بازار  کتابهای  اغلب  بروند، 
هستند، اما کتابهای روان خوان و راحت خوان 
محسوب نمی شوند. این کتاب طوری نگاشته 
شده که مخاطب، حین خواندن آن راحت جلو 
دوباره  به  نیازی  همچنین  ندارد،  مکث  و  رفته 
تا  ندارد،  گذشته  سطرهای  و  صفحات  خوانی 

بفهمد چه خوانده است.
در فصول کتاب تکنیک های بازاریابی در بازار 
ایران سعی شده مفاهیم بازاریابی به ساده ترین 
قرار  مندان  عالقه  دسترس  در  ممکن  شکل 
گیرد. در آینده اگر بپرسند که یک کتاب ساده و 
قابل فهم برای بازاریابی معرفی کنید می توان 
همین کتاب را معرفی کرد که از خالل نوشته 
های اصول بازاریابی مجالت و مطالب مختلف 
شکل گرفته است. توصیه می شود همه افرادی 
که به نوعی با بازارسر و کار دارند، این کتاب را 
و  سواالت  به  ساده  و  ممکن  حد  تا  که  بخوانند 

مسائل بازاریابی و بازار پاسخ داده است.

فهرست کتاب تکنیک های بازاریابی در بازار ایران :

فصل یکم : تاریخ یک تعامل ●
فصل دوم : مرز بازاریابی تا کجاست؟ ●
برای  ● تحقیقات  انواع  معرفی   : سوم  فصل 

درک نیاز مشتری
با  ● مغز  سیاه  جعبه  به  نفوذ   : چهارم  فصل 

تحقیقات روی ناخودآگاه
قدر  ● این  بازار  بندی  بخش  چرا   : پنجم  فصل 

مهم است؟
فصل ششم : بیانیه جایگاه چه تاثیری بر کار  ●

شما دارد؟
فصل هفتم : بازاریاب میکسر است؛ یعنی چه؟ ●

بازار  ● در  کاالها  از  خیلی  چرا   : هشتم  فصل 
ایران شکست می خورند؟

های  ● استراتژی  انواع  معرفی   : نهم  فصل 
قیمت گذاری

فصل دهم : معرفی تاکتیک های موثر قیمت گذاری ●
تا  ● بوتیکی  پیراهن  از  توزیع؛   : یازدهم  فصل 

اصطالح از تولید به مصرف
و  ● مالکیتی  انحصاری  توزیع   : دوازدهم  فصل 

فرانچایزی یعنی چه؟
فصل سیزدهم : تاثیر ترویج بر رشد چشمگیر  ●

کسب و کار شما

با الگوی ۸M  در تبلیغات  ●  : فصل چهاردهم 
آشنا هستید؟

در  ● فروش  های  چاشنی   : پانزدهم  فصل 
بازاریابی چیست؟

فصل شانزدهم : روابط عمومی در بازاریابی ●
در  ● نقشی  چه  فروشندگان   : هفدهم  فصل 

موفقیت کسب و کار ما دارند؟
فصل هجدهم : اثرگذاری بازاریابی مستقیم  ●

چقدر است؟
در  ● که  غلطی  ذهنیت  درباره   : نوزدهم  فصل 

مورد بازاریابی وجود دارد
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در بزرگداشت 
هفته قوه قضائیه

مقام معظم رهبری:
قوه قضائیه ضامن صحت عمل مسئوالن و آحاد مردم و تأمین 

حقوق آنها در نظام اسالمی است.
حق  برپاداشتن  اسالمی،  حکومت  شئون  ترین  مهم  از  یکی 
وجود  مستلزم  که  باشد  می  حق  صاحبان  حقوِق  احقاق  و 
بر  است.  محور  عدالت  و  مقتدر  مستقل،  قضایی  دستگاه 
حساس  را  قضائیه  قوه  اهلل  رحمه  خمینی  امام  اساس،  همین 
می  ستمدیدگان  پناهگاه  را  آن  دانسته،  نظام  مکان  ترین 
دانند و تضعیف آن را برخالف موازین اسالمی برشمرده اند. 
با موازین  ایشان، مطابقت عملی احکام قوه قضائیه  از منظر 
اسالمی، می تواند نجات بخش و حاّلل بسیاری از مشکالت 

کشور باشد. 
خداوند  رضایت  نتیجه  در  و  مردم  رضایت  آوردن  دست  به 
بود که قوه قضائیه در دادخواهی ها  آن زمان عملی خواهد 
و اجرای عدالت و حدود اسالمی، پیاده کردن حقوق اسالم 

را مدنظرداشته باشد.
و  قضاء  واالی  مقام  به  نهادن  ارج  جهت  راستا  همین  در 
دکتر  آیةاهلل  مظلوم  شهید  شامخ  مقام  از  تکریم  و  قضاوت 
بهشتی اّولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسالمی که 
اثر انفجار بمب در محل دفتر  در هفتم تیرماه 1360 بر 
رسید،  شهادت  به  اسالمی  جمهوری  حزب  مرکزی 
نامگذاری  بر  مبنی   ، قضائیه  قوه  پیشنهاد  به  بنا 
قضائیه،  قوه  هفته  عنوان  به  تیرماه  اّول  هفته 
در   1373/4/27 تاریخ  در  پیشنهاد  این 
شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به 

تصویب رسید.
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موانع رشد کسب و کار چیست؟
را  خود  تجارت  که  دارند  آرزو  کار  و  کسب  صاحبان  از  بسیاری 
خود  آرزوی  به  آنها  از  کمی  درصد  متاسفانه  اما  دهند،  توسعه 
به  و  یابند. موانع رشد کسب و کار زیادی وجود دارد  دست می 
همین دلیل است که صاحبان کسب و کار برای دستیابی به رشد 
و بهبود تجارتشان تالش زیادی می کنند. ممکن است شما نیز 
عملی  برای  وقتی  اما  دهید  گسترش  را  خود  تجارت  بخواهید 
شدن این خواسته گام بردارید، واقعیت امر را بسیار متفاوت می 
بابید. هر کسب و کاری منحصر به فرد است اما برای آنکه بدانید 
موانع رشد کسب و کارتان چیست، در ادامه برخی از موانع رشد 

را برایتان خالصه کرده ایم.

ذهنیت
آیا طرز فکرتان از موانع رشد کسب و کارتان می باشد؟ فکر می 
کنید چه چیزی مانع رشد کسب و کارتان می شود؟ شاید شما از 
موفقیت می ترسید و یا مواردی از جمله داشتن اعتماد به نفس 
شغل  رشد  چگونگی  ی  درباره  کافی  اطالعات  نداشتن   ، پایین 
نگرانی  مسائل،  به  نسبت  منفی  نگاه  شکست،  از  ترس   ، خود 
ممکن  اینکه  از  ترس  یا  و  اقداماتتان  از  حاصل  نتایج  به  نسبت 
است نتوانید کسب و کارتان را رشد دهید، مانع رسیدن شما به 
عنوان  به  تفکرتان  عملکرد  نحوه  از  باشد.  شده  پیشرفت  و  رشد 
مانعی در جهت رشد شغل خود آگاه باشید و به این بیاندیشید که 
چگونه با تغییر طرز فکرتان میتوانید سبب رشد شغل خود شوید.

کرده  تان  روزانه  کارهای  مشغول  حد  از  بیش  را  خود  شما  آیا 
استرتژی  بررسی  و  عقب  به  برگشتن  برای  فرصتی  حتی  که  اید 
و تمرگز برای رشد کارتان ندارید؟ این تغییر، یعنی رفتن از کار 

های روزمره به سمت برنامه ریزی و استراتژی های رشد ممکن 
بتوانید  اینکه  برای  باشد.  برانگیز  چالش  برایتان  ابتدا  در  است 
شغل خود را به رشد و شکوفایی برسانید، باید وقت خود را صرف 
کار کردن بر روی تجارتتان نمایید نه فقط کار کردن در شغلتان.

عدم برنامه ریزی استراتژیک
مدت،  کوتاه  در  شغلتان  خواهید  می  که  اید  گرفته  نظر  در  آیا 
استراتژیک  برنامه  یک  باشد؟  چگونه  مدت  بلند  و  مدت  میان 
برای تجارت، یک نقطه شروع اساسی برای رشد و پیشرفت کار 

شماست.
برنامه  یک  به   ، خود  رشد  پتانسیل  رساندن  حداکثر  به  برای 
باید  برنامه  این  دارید.  نیاز  مناسب  و  شده  تعریف  استراتژیک 
شامل اهداف واضحی در مورد چگونگی رشد و توسعه کسب و کار 
باشد، اما به همین میزان شما باید بتوانید پولتان را نیز مدیریت 
کنید. هنگامی که برنامه مشخصی وجود ندارد، کارکنانتان نیز 
ارائه  را  استراتژیکی  برنامه  خود  رهبر  یک  شوند.  می  ناکارآمد 
خواهد کرد که به روشنی در سراسر تجارت ابالغ شود و متناسب 
با بازار ودر راستای تحقق اهداف باشد و در صورت نیاز بتوان آن 

را ویرایش کرد.

دانش، تجربه ومهارت
آیا شما یا تیم تان نیاز دارید که دانش، تجربه و مهارت های خود 
را افزایش دهید تا بتوانید تجارت خود را رشد دهید؟ شما و تیم 
و  مدیریتی  مهارتهای  چه  به  خود  کار  پیشرفت  برای  مدیریتی 
رهبری دیگری نیاز دارید؟ برای سرمایه گذاری در کار، دانش، 

کسب وکار
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شاهد  تا  بگیرید  نظر  در  را  تان  تیم  و  خود  های  مهارت  و  تجربه 
رشد کسب و کارتان باشید. همچنین ممکن است به پشتیبانی 
متخصصان این حرفه برای شناسایی دقیق تر موانع رشد کسب 

و کار خود و راه های پیشرفت نیاز داشته باشید.

ترس از تغییر و متفاوت بودن
چه  دادید  انجام  خود  تجارت  در  متفاوتی  کار  که  باری  آخرین 
که  اولی  روز  همچون  را  کارتان  و  کسب  آیا  است؟  بوده  زمانی 
شروع به کار کردید، اداره می کنید؟ برای رشد کسب و کارتان 
آزادانه  تغییرات  راستای  در  باشید،  پذیر  انعطاف  تا  دارید  نیاز 
را  متفاوت  کار  انجام  آمادگی  و  خالقیت  ابتکار،  و  کنید  عمل 
داشته باشید. برای رشد بیاندیشید که چه چیزی باید در شغلتان 
متفاوت باشد. یکی از موانع رشد کسب و کار؛ چسبیدن به روش 

ها و عادت های قدیمی می باشد.

سیستم ها، فرایند ها و رویه های ناکارآمد
تاثیر  بی  و  ناکارآمد  شما  های  رویه  و  فرایندها  ها،  سیستم  آیا 
شناسایی  ها  سیستم  در  را  کارتان  و  کسب  رشد  موانع  هستند؟ 
نمایید. برای رشد کسب و کار ممکن است نیاز باشد تا سیستم 
ها، فرآیند ها و رویه های قبلی را بازبینی کنید و در صورت نیاز 

تغییراتی ایجاد نمایید. 

مدیریت صحیح
می  انجام  چگونه  شما  کار  و  کسب  که  بدانید  خواهید  می  آیا 
کسب  رشد  برای  دارید؟  مناسبی  مدیریتی  رویکرد  آیا  شود؟ 
و درست مدیریت کنید که  به طور فعال  تا  نیاز دارید  و کار شما 
شامل مواردی از جمله تمرکز بر روی استراتژی کسب و کارتان، 
اقدام  اینکه  از  یافتن  اطمینان  آن،  به  رسیدن  برای  ریزی  برنامه 
و  خود  عملکرد  نحوه  بر  مرور  است،  بوده  مفید  گرفته  صورت 
با  ها  اولویت  و  ها  برنامه  رسانی  روز  به  بندی،  اولویت  تیمتان، 
تغییر شرایط، می باشد. شما همچنین الزم است تا با نظارت بر 
با  جلسه  نظرات،  منظم،  ارتباط  عملکرد،  کلیدی  های  شاخص 
کارمندان و ذی نفعان و گوش دادن به نظرات مشتریان، بدانید 

که چه اتفاقی در تمام زمینه های کسب و کارتان رخ می دهد.

ریسک کردن
آیا از ریسک کردن در کارتان می ترسید؟ برای ریسک کردن در 
تجارت نیز تعادل باید وجود داشته باشد تا این ریسک را مدیران و 
سهامداران بپذیرند. ریسک کردن بیش از حد یکی از موانع رشد 
از  بیش  ریسک  انجام  صورت  در  و  رود  می  شمار  به  کار  و  کسب 
حد ممکن است با شکست مواجه شوید. ریسک کردن به اندازه و 
متناسب با نوع تجارت شما می تواند سبب رشد کسب و کار شود.

فقدان منابع 
آیا شرکت شما به دلیل فقدان منابعی از جمله کارکنان، تامین 
دچار  غیره  و  گذار  سرمایه  مالی،  امور  تجهیزات،  کنندگان، 
کار  و  کسب  توسعه  و  رشد  برای  است؟  شده  رشد  در  کاهش 
به  نیاز  تامین منابع کافی دارید. ممکن است شما  به  نیاز  خود، 
امور،سرمایه  برخی  سپاری  برون  بیشتر،  نیروهای  استخدام 
بیشتر و سرمایه گذار جدید دیگری داشته باشید. بررسی نمایید 

که آیا این موارد مانع رشدتان شده است یا خیر.

فعالیت فروش و بازاریابی نامناسب و ناکافی
بررسی  و  مرور  را  خود  بازاریابی  های  فعالیت  که  باری  آخرین 
کردید، چه زمانی بوده است؟ چه نوع فعالیت فروش و بازاریابی 
ای انجام می دهید؟ بسیاری از کسب و کار ها تصور می کنند که 
بدون بازاریابی یا بدون هیچ گونه بررسی و تغییر در برنامه فروش 
خود  تولید  و  باشند  داشته  خوبی  فروش  توانند  می  بازاریابی،  و 
را ادمه دهند. فعالیت مناسب در زمینه فروش و بازاریابی برای 
امروز  که  چیزی  هرچند  است.  مهم  بسیار  اقتصادی  رشد  ایجاد 
انعطاف  بنابراین  نباشد  درست  فردا  است  ممکن  است،  درست 

پذیری و خالقیت در فروش و بازاریابی ضروری می باشد.

خدمات مشتری ضعیف
نظر  دارد؟  تاثیر  شما  کار  روی  ضعیف  مشتری  خدمات  آیا 
در  است  ممکن  چیست؟  شما  خدمات  درباره  مشتریانتان 
که  چرا  کند  نمی  رشد  کارتان  و  کسب  که  شوید  متوجه  اینجا 
مشتریانتان از خدماتی که دریافت می کنند خوشحال و راضی 
نیستند. ارائه خدمات عالی برای مشتری، پیش نیاز رشد پایدار 
تجارت می باشد. به این بیاندیشید که در نحوه ی سرویس دهی 

به مشتریان خود چه تغییراتی را باید در نظر بگیرید. 

کارمندان شما )یا کمبود آنها(
اندازه"  از  بیش  است  ممکن  وکار،  کسب  مؤسس  یک  عنوان  به 
در" شغل خود کار کنید به جای آنکه" بر روی" شغلتان کار کنید. 
اغلب مدیران و مؤسسان زمان زیادی را صرف انجام کارهایی از 
قبیل پرداخت صورت حساب ها، جمع آوری اطالعات مشتریان 
انجام  کنند.  می  آنالین  های  سیستم  در  ها  داده  کردن  وارد  و 
این کارها توسط خودشان اغلب به این دلیل است که از سپردن 
کارها به دیگران واهمه دارند و نگران اند که کارمندان کارها را 
به خوبی خودشان انجام ندهند. اولویت یندی کردن بسیار مهم 
است. تکمیل وظایف اداری برای سازماندهی و کارآیی بهتر یک 
تجارت مهم است، اما نباید به ضرر برنامه ریزی استراتژیک باشد. 
برای رشد و توسعه کسب و کار خود، می بایست از کارمندانی که 
دارای تجربه و تخصص هستند بهره ببرید و بار انجام برخی از این 
قبیل کارها را از روی دوش خود بردارید تا زمان بیشتری برای 

رسیدگی به کارهای مهم تر در اختیار داشته باشید. 
استخدام افراد خوب و مناسب می تواند باعث افزایش چشمگیر 
کارایی شما شود و موانع رشد کسب و کار را کنار بزند. در ضمن به 
شما این فرصت را می دهد تا بر روی استراتژی های خود کار کنید.

مقاومت در برابر تغییر
بسیاری از مشاغل به دلیل عدم تمایل به تغییر جهت یا حرکت 
دهند.  می  دست  از  را  رکود  حتی  یا  رشد  های  فرصت  زمان،  با 
بوستر  بالک  و  نوکیا  مانند  هایی  شرکت  از  هایی  نمونه  با  تاریخ 
ویدئو که نتوانسته اند نوآوری کنند ، سر و کار دارد. عدم تمایل به 
سازگاری با تغییر روند مصرف کننده یا متنوع سازی در بازارهای 
رو به رشد، می تواند تجارت شما را عقب نگه دارد و از موانع رشد 

کسب و کار به حساب آید.
عدم تمایل به ریسک کردن نیز یکی دیگر از موانع رشد کسب و کار 
به حساب می آید. فرایند ها و کنترل ها می توانند برای مدیریت 
را  نوآوری  که  است  درحالی  این  و  روند  کار  به  ها  ریسک  کردن 
شوند. نمی  بازار  در  فرصت  ایجاد  از  مانع  و  دهند  نمی  کاهش 

کسب وکار
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افزایش عملکرد با مشارکت بخش خصوصی
اتاق  رئیس  نایب  شکریه،  محمد  جالل الدین 
همکاری  صمت،  با  گفت وگو  در  ایران  اصناف 
نهادهای مختلف دولتی و قانونی برای تسهیل 
الزامات  از  یکی  را  صنفی  فعالیت های  روند 
به  ابتدا  رابطه  این  در  او  کرد.  معرفی  امروزه 
باثبات  متولی  نبود  پی  در  ایجادشده  مشکالت 
کرد  اشاره  اصناف  عملکرد  و  بازار  تنظیم  برای 
و  معدن  صنعت،  وزارت  گفت:  این باره  در  و 
تنظیم  بحث  در  اصلی  مهره  می توان  را  تجارت 
مهم  سیاست های  که  چرا  کرد،  معرفی  بازار 
کاال  توزیع  و  تولید  نظام  روند  جمله  از  صنفی 
توسط این وزارتخانه تدوین و اجرایی می شود. 
حال  حاضر  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  آنکه  باوجود  این رو  از 
نظارتی  و  اجرایی  دستگاه های  اما  است،  بازار  تنظیم  مسئول 
مهمی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده در بحث نظام تولید 

و توزیع نقش دارند. 
توجه  آن  به  باید  که  اساسی  نکته  کرد:  خاطرنشان  شکریه 
بخش های  کنترل  و  مدیریت  در  همواره  که  است  این  داشت، 
اقتصادی، نظرات بخش خصوصی می تواند مکمل و یاری رسان 

سیاست های دولتی باشد.
در بحث تنظیم بازار نیز اصناف از مهم ترین بخش های خصوصی 
فعال در این حوزه شناخته می شوند، چرا که تنها در این شرایط 

افزایش عملکرد نظرات و تصمیمات حاصل خواهد شد.

کشوری،  هر  در  مدنی  نهادهای  بزرگ ترین  از  یکی 
)اتاق های  اصناف  به  مربوط  نهادهای  هستند.  اصناف 
اصناف( توسط جمعی برخاسته از مردم اداره شده و در 
وضعیت بازار و قیمت گذاری کاالها نقش بسیار موثری 
خصوصی  بخش  گفت  می توان  دیگر  به عبارتی  دارند. 
می تواند  بخش  این  تصمیم  و  بوده  بازار  پایه  مهم ترین 
تورم آفرینی کرده یا باعث کاهش التهابات اقتصادی شود.
اصناف، صنف، بازار و بازاریان همگی لغاتی هستند که 
اصناف  می شود.  اطالق  مذکور  این بخش خصوصی  به 
در طول دوران حیات هر کشوری در مباحث اقتصادی 
و حتی در مسائل سیاسی همواره نقش موثری ایفا کرده 
و خواهند کرد. مجلس شورای اسالمی، یکم تیر هر سال 
را برای گرامیداشت فعالیت بازاریان، روز اصناف نامید 
اتاق های اصناف سراسر کشور،  و هرساله در این روز 
مسئوالن اتحادیه ها و مدیران وزارت بازرگانی و... گرد هم 
می آیند تا درباره مشکالت اصناف به بحث و گفت وگو 
بپردازند.  همواره یکی از چالش های مهمی که فعالیت 
اصناف، کسب وکارها و همچنین بخش مصرف کننده را 

تحت تاثیر قرار می دهد، بحث تنظیم بازار است. 
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نایب رئیس اتاق اصناف »
ایران: در مثال طرح درج 
نرخ تولید روی کاالها که 

پیش تر توضیح آن عنوان 
شد، پس از گذشت چند ماه 
دولت متوجه نادرست بودن 
این طرح شده و عنوان کرد 

نرخ مصرف کننده نیز باید 
همراه با نرخ تولید روی 

کاالها درج شود. باید تاکید 
کرد اگر نهادهای دولتی 
به ویژه سازمان حمایت 

از مصرف کننده برنامه و 
سیاست جدید برای بازار در 

نظر دارد، پیش از اجرا باید از 
نظر فعاالن صنفی و بخش 

خصوصی درباره آن مطلع 
«شود

در  مشارکت  به  صنفی  فعاالن  تاکید  ادامه  در  شکریه 
تصمیم سازی های دولتی برای بازار را یکی از لوازم مهم دستیابی 
به ثبات اقتصادی عنوان کرد. او عقیده دارد دولت اگر توجه خود 
بازار بیشتر  را نسبت به نظرات بخش خصوصی و فعاالن صنفی 
کند، به نتایج مطلوب تری دست خواهد یافت. شکریه در این باره 
بر اهمیت  تشریح کرد: همواره فعاالن صنفی و بخش خصوصی 
تاکید  دولتی  سیاست گذاری های  در  خود  نظرات  اثرگذاری 
دارند. نظرات اعضای اتاق اصناف همواره ثبات و بهبود اقتصادی 
از این رو مشارکت بخش خصوصی برای  و  جامعه را دنبال کرده 
اصناف  اتاق  به  بیشتری  توجه  اگر  دولت  است.  راهگشا  دولت 
تمام  برای  سازنده تری  تصمیمات  می تواند  باشد،  داشته 

چرخه های اقتصادی، از بخش تولید گرفته تا بازار، تدوین کند.
از نظر  ایران افزود: نمونه های مختلفی  اتاق اصناف  نایب رئیس 
دارد؛  وجود  کشور  اقتصادی  مسائل  به  نسبت  اصناف  مناسب 
به عنوان مثال زمانی که درج نرخ تولید روی کاالها توسط سازمان 
حمایت از مصرف کننده عنوان شد، اتاق اصناف ایران با این طرح 
مخالفت کرده و آن را دارای پیامدهای منفی نامید. از آنجایی که 
هرگونه تغییر یا اعمال فشار بر تولید، حلقه های مربوط به بازار را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد، اتاق اصناف نسبت به نظر دولت مبنی 

بر درج نرخ تولید روی کاالها واکنش نشان داد.
شکریه در ادامه به اهمیت تاثیرگذاری نظر اصناف بر تصمیمات 
مصرف کننده  جایگاه  در  مردم  از  حمایت  او  کرد.  اشاره  دولتی 
این باره  در  و  کرد  معرفی  اصناف  اتاق  فعالیت  مهم  اهداف  از  را 
توضیح داد: مهم ترین دلیل مخالفت اتاق اصناف با اجرای طرح 
بود.  مصرف کننده  از  حمایت  کاال،  روی  تولیدکننده  نرخ  درج 
ارزش افزوده،  جمله  از  هزینه هایی  نیست  مصرف کننده  وظیفه 
کاال  روی  که  تولید  نرخ  بر  را  موارد  دیگر  و  حمل  هزینه  مالیات، 

خرید  برای  را  اجناس  تمام شده  بهای  و  کرده  اضافه  شده  درج 
انجام گرفته  اعتراضات  به  دولت  هرچند  کند.  محاسبه  کاالها 
در  و  دید  را  آن  معایب  طرح،  این  اجرای  از  پس  و  بود  بی توجه 

نهایت پس از آزمون و خطا، تصمیم خود را عوض کرد. 
ایجاد  اصناف،  به نظر  دولت  بی توجهی  نتیجه  داد:  ادامه  وی 
مشاغل  صاحبان  همچنین  و  مردم  سردرگمی  و  بازار  در  نوسان 
استان ها  اصناف  اتاق  اعضای  نظر  گفت  می توان  نتیجه  در  بود، 
که نمایندگانی از بخش خصوصی مشاغل هستند، همواره رکنی 

تاثیرگذار در ثبات بازار و بهبود شرایط اقتصادی است.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران توجه به نظر فعاالن صنفی و بخش 
اقتصادی  بازارهای  ثبات  مایه  را  تصمیم گیری ها  در  خصوصی 
عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در مثال طرح درج نرخ تولید 
روی کاالها که پیش تر توضیح آن عنوان شد، پس از گذشت چند 
کرد  عنوان  و  شده  طرح  این  بودن  نادرست  متوجه  دولت  ماه 
درج  کاالها  روی  تولید  نرخ  با  همراه  باید  نیز  مصرف کننده  نرخ 
شود. باید تاکید کرد اگر نهادهای دولتی به ویژه سازمان حمایت 

و  برنامه  مصرف کننده  از 
در  بازار  برای  جدید  سیاست 
باید  اجرا  از  پیش  دارد،  نظر 
بخش  و  صنفی  فعاالن  نظر  از 
مطلع  آن  درباره  خصوصی 
شرایط  این  در  تنها  شود. 
و  موثر  تصمیماتی  می توان 
و  تدوین  بازار  برای  را  مثبت 

عملیاتی کرد. 
محمدشکریه بخش خصوصی 
بازار  بخش  فعال ترین  را 
کرد:  تصریح  و  دانست 
 ۹۲ بر  بالغ  آمار،  براساس 
بازار  فعالیت های  از  درصد 
توزیع(،  و  تولید  )نظام  ایران 
اقتصادی  بنگاه های  توسط 
از  می شود،  انجام  کوچک 
و  صنفی  فعاالن  نظر  این رو 
اتاق  در  که  آنها  نمایندگان 
اصناف حضور دارند، می تواند 
و  باشد  تعیین کننده  بسیار 
کالن  سیاست های  مسیر 
کند.  اصالح  را  اقتصادی 
دولتی  نهادهای  بدین جهت 
اقتصادی  شرایط  بهبود  برای 
فعلی و کاهش التهابات بازار، 
فعاالن  به  را  توجه  نهایت  باید 
اصناف  و  خصوصی  بخش 

داشته باشند. 
اصناف  اتاق  رئیس  نایب 

پیچیده  بروکراسی های  وجود  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ایران 
اداری برای صدور مجوزات فعالیت های صنفی از دیگر مشکالت 
فعلی صاحبان مشاغل است. زمانبر بودن این دست مقررات بر 
باید  مربوطه  نهادهای  و  داشته  مستقیم  تاثیر  مشاغل  بازدهی 

نهایت توجه را به این مسئله داشته باشند.
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نائب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران:

اصناف نیازمند حمایت واقعی هستند
ایران  اصناف  اتاق  رئیس  نایب  صفایی،  مجتبی 
درگفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه بازار کرمانشاه 
رخوت  دچار  کرونا  شیوع  با  گذشته  سال  دو  در 
چالش  این  داشت:  اظهار  بود  شده  تعطیلی  و 
استان  برای  کشور  و  دنیا  سراسر  از  تبعیت  به 
کرمانشاه ایجاد شد اما در شرایطی که کسب و کار 
رونقی نداشت و وضعیت عامه مردم دچار مشکل 
و  خیران  کردند  امر  رهبری  معظم  مقام  بود  شده 
بزرگان بازار در قالب کمک های مؤمنانه به میدان 

بیایند.
وی با اشاره به اینکه در آن زمان بازار کرمانشاه که 
به دلیل شیوع کرونا و عدم پذیرش توریسم نیمه تعطیل بود در زمینه 
کشور  نخست  استان های  جزو  رهبری  معظم  مقام  فرمان  به  لبیک 
بود عنوان کرد: حدود ۵۰۰ میلیون تومان از ۳۵ هزار واحد صنفی 
شهر کرمانشاه جمع آوری شد و این واحدها نقش بی بدیل خود را به 

منصه ظهور گذاشتند.
نشان  کشور  حساس  بزنگاه های  در  اصناف  اینکه  بیان  با  صفایی 
انقالب  از  بعد  گفت:  بوده اند  انقالب  برای  دینی  پایگاه  که  دادند 

از  نشان  اصناف،  ملی  نام روز  به  تیرماه  یکم  نامگذاری 
جایگاه رفیع قدیمی ترین تشکل مدنی و اقتصادی ایران 
در پویایی فکری و سیاسی جامعه دارد و این تشکل بزرگ 
و  سیاسی  حیات  در  تأثیرگذاری  و  درخشان  پیشینه  از 
اقتصادی جامعه ایران به ویژه در پیروزی انقالب اسالمی 
بازار و  و دفاع مقدس برخوردار است. اصناف، صنف، 
لغاتی هستند که در طول دوران حیات  بازاریان همگی 
هر کشوری برای امرار معاش و هم در مسائل سیاسی با 
آن برخورد داشته است و بازاریان همواره نقش مؤثری 
در اقتصاد کشور و همچنین به تبع آن در مسائل سیاسی 
ایفا کرده اند و خواهند کرد اما گاهی مورد بی مهری هایی 
نیز قرار می گیرند. یکی از مشکالت اصناف و بازاریان که 
امسال بسیار مورد انتقاد قرار گرفته نحوه محاسبه مالیات 
تمهیداتی  البته  که  است  بانکی  تراکنش های  براساس  و 

برای آن اندیشیده شده است.
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مقید  بسیار  بازاریان  که  کردیم  درک  موقعیت ها  حساس ترین  در 
هیچ  تحت  و  دادند  شهید  کشور  این  امنیت  برای  و  هستند  نظام  به 
شرایطی نخواهیم پذیرفت عده ای با کم کاری و بی تجربگی بخواهند 

خدشه ای به اعتبار این خانواده بزرگ اصناف وارد کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه صالبت ایجاد شده 
مسئوالن  و  اصناف  جمله  از  همه  و  شود  کمرنگ  نباید  اصناف  بین 
اقتصادی  سنگر  در  اصناف  امروز  افزود:  کنند  تالش  باید  دولتی 
فعالیت می کنند و وظیفه مسئوالن است که هر آنچه در توان دارند 
از اصناف حمایت کنند و قوانین مزاحم باید توسط مجلس برطرف 
شود. صفایی گفت: با توجه به گرانی های اخیر که به واسطه جراحی 
نیازمند  و  صحیح  بسیار  اقدامی  که  یارانه ها  آزادسازی  و  اقتصادی 
کنند  مخابره  دنیا  به  که  هستند  این  دنبال  به  بسیاری  است،  صبر 

مردم در تعارض با نظام و حاکمیت هستند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه همانطور که مقام معظم 
خواسته  کند  ناامید  آینده  از  را  مردم  که  کسی  هر  فرمودند  رهبری 
بودجه  قانون  در  کرد:  عنوان  می کند  کار  دشمن  برای  ناخواسته  یا 
موضوع مالیات به یک موضوع چالشی تبدیل شده و ما با این موضوع 
مشکل  شود،  داده  ارجاع  مالی  تراکنش های  به  اصناف  مالیات  که 
داریم. وی گفت: در این زمینه از قبل اطالع رسانی نشده که هر آنچه 
از طریق دستگاه کارتخوان تراکنش انجام شود براساس آن مالیات 
تعیین می شود و ارتباطی با اصول فقهی مدنظر روحانیت ندارد و ما 
به این موضوع معترض هستیم و به ریاست جمهور انتقال داده شده 
و ایشان به تمام میزان و سازمان های امور مالیاتی دستور رسیدگی 
دادند. صفایی افزود: وقتی اصناف از نحوه تعیین مالیات براساس 

تراکنش ها اطالعی نداشته اند مشکالت بسیاری ایجاد می شود چه 
بسا سنت حسنه داد و ستد و قرض الحسنه نیز با این اقدام برچیده 
فرد  و  باشد  داده  قرض  پولی  کسی  به  فردی  است  ممکن  زیرا   شود 
مقروض بدهی خود را از طریق کارتخوان واحد صنفی پرداخت کند 

اما واحد صنفی نمی تواند این موضوع را ثابت کند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: بارها یک ممیزی مالیاتی 
را براساس داده های بانکی خود و به صورت علی الرأس برای واحد 
صنفی تعیین کرده و واحد صنفی باید یک سال زمان و انرژی برای 
صرف  شده  تعیین  مالیات  بودن  اشتباه  بر  دال  اسنادی  جمع آوری 

کند و در نهایت ممیزی می پذیرد که اشتباه کرده است.
صفایی افزود: از دستگاه قضایی درخواست می شود با این ممیزی ها 
به شدت برخورد کند زیرا گاهی رفتار و عملکرد یک کارمند می تواند 
به  مقید  ما  اینکه  بیان  با  وی  شود.  زیادی  عده  نارضایتی  سبب 
گفت:  هستیم  مخالف  گریزی  مالیات  با  و  هستیم  مالیات  پرداخت 
محسوب  فروش  خرده  که  صنفی  واحد  میلیون  یک  مالیاتی  سهم 
 ۳۰ اخیرا  اما  است  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ به  نزدیک  می شوند 
مالیاتی  فرار  تومان  میلیارد  هزار   ۱۲ که  شده  شناسایی  شرکت 

داشته اند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: این در حالی است که ما یک 
میلیون واحد صنفی را ناراضی می کنیم اما از آن طرف تنها از ۳۰ 
شرکت ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات گریزی کشف شده است در 
نه واحد صنفی که  این شرکت ها باشد  باید روی  صورتی که تمرکز 
اظهارنامه خود را به موقع ارائه می دهد و مالیات را به موقع پرداخت 

می کند و در بزنگاه ها حضور داشته است.
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رئیــس اتحادیــه صنــف تاالرهــای پذیرایــی مشــهد 
در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص وضعیــت فعالیــت 
ــر  ــا فراگی ــت: ب ــار داش ــهد اظه ــا در مش ــاغ تاالره ب
فعالیــت  عــدم  دســتور  و  کرونــا  بیمــاری  شــدن 
تاالرهــا ، بــاغ تاالرهــا  از اســفند مــاه ســال ۹۸ 
کــه حــدود ۲ ســال ادامــه داشــت ، ضــرر و زیــان 
و  روال  و  وارد  صنــف  ایــن  بــه  ناپذیــری  جبــران 
روش ســنتی برگــزاری مراســم  را کامــال  نابــود 
ــت  ــد. وضعی ــی باش ــه دار م ــوز ادام ــه هن ــاخت ک س
فعلــی عــدم ثبــات قیمتهــا ، وضعیــت اقتصــادی 
ــا و  ــاری کرون ــاس ، بیم ــی اجن ــم ، گران ــد ک و درآم
دیگــر عوامــل موجــود، باعــث شــده مجالــس در 
ــاغ تاالرهــا  تاالرهــا بــه ۱۰درصــد تقلیــل یافتــه و ب
در مبحــث اقتصــادی از وضعیــت خوبــی برخــوردار 

ــند. ــی باش نم

اخبار

چگونگی فعالیت تاالرها پس از فرونشست کرونا

نگار نوائیان

 طی دو سال گذشته و پس از فراگیر شدن بیماری کرونا 
فعالیت   و  تعطیل  تاالرها  باغ  ها  محدودیت  اعمال  و 
روند  بهبود  از  پس  اکنون  شد.  مختل  انها  از  بسیاری 
حوزه  این  در  کار  و  کسب  مبتالیان  کاهش  و  بیماری 
در حال حاضر  اما  گرفته  کمی  رونق  به گذشته  نسبت 
با افزایش قیمتها به دلیل تورم موجب شده تا  هزینه ها 
این مساله  بر فعالیت تمام بخشهای  سرسام آور شود. 
تاالرها  باغ  و  تاالرها  فعالیت  ازجمله  جامعه  اقتصادی 

تاثیر گذار بوده است.
صنف  اتحادیه  رئیس  با  گفتگویی  راستا  همین  در 

تاالرهای پذیرایی مشهد داریم.
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ــار  ــه آم ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــای  ــا و تاالره ــاغ تاالره ــداد ب تع
افــزود:  مشــهد  در  فعــال 
متاســفانه بــا پیدایــش کرونــا و 
 ۲۰ حــدود  ســاله   ۲ تعطیلــی 
بــاغ تــاالر و تــاالر پذیرایــی جمــع 
آوری یــا تغییــر شــغل داده انــد و 
درحــال حاضــر حــدود ۷۰ تــاالر 
و  ۳۷ بــاغ تــاالر دارای پروانــه 

کســب بــوده و مشــغول فعالیــت مــی باشــند. 
ــال  ــی س ــه داد: ط ــی ادام ــده حقیق ــم کاردی ابراهی
ــه  ــا مواج ــه ه ــش هزین ــا افزای ــا ب ــاغ تاالره ــاری ب ج
ــج ،  ــه برن ــی از جمل ــواد مصرف ــه  م ــد، هزین ــده ان ش
روغــن، گوشــت ، مــرغ و .... مــواد شــوینده ، نایلون 
، پرداخــت آب ، بــرق ، گاز، تلفــن و در حالــت کلــی 

ــا  ــد ت ــبی ۵۰درص ــورت نس ــه ص ــا ب ــه ه ــام هزین تم
6۰ درصــد و حقــوق و دســتمزد پرســنل از ابتــدای 
ــته  ــش داش ــد افزای ــدود ۵۵ درص ــال ۱۴۰۱ ح س

اســت.
حقیقــی ضمــن اعــالم کاهــش اســتقبال مشــتریان 
در برگــزاری مراســمات درتاالرهــا و بــاغ تاالرهــا 
افزایــش  و  بــازار  اقتصــادی  وضعیــت  بــا  گفــت: 
رســتوران  و  تاالرهــا  در  مجالــس  هــا،  هزینــه 
مراســمات  و  داشــته  چشــمگیری  کاهــش  هــا 
خاکســپاری، هفتــم ، چهلــم و ســالگرد صــرف امــور 
خیریــه مــی گــردد و بــه نــدرت مجالــس برگــزار مــی 
شــود، ایــن در حالیســت کــه بیشــتر مراســمات در 
بــا پذیرایــی  مســاجد از طریــق دفاتــر تشــریفات 

ــود. ــی ش ــزار م ــر برگ مختص
رئیــس اتحادیــه صنــف تاالرهــای پذیرایــی مشــهد 
بــاغ  و  تاالرهــا  در  هــا  هزینــه  کــرد:  خاطرنشــان 
تاالرهــا بســتگی بــه انتخــاب، ســلیقه و ســفارش 
در  خوشــبختانه  و  داشــته   مجالــس  صاحبــان 
وضعیــت فعلــی در ســطح شــهر و حومــه، دارای 
تــاالر و بــاغ تــاالر از درجــه یــک تــا ســه مــی باشــیم 
کــه بــا هرنــوع ســلیقه ای مــی تواننــد مراســم خــود 

را بــه خوبــی برگــزار نماینــد.
مــواد  قیمــت  متاســفانه  یادآورشــد:  حقیقــی 
خوراکــی و اجنــاس در دراز مــدت ثباتــی نــدارد، 
اکثــر مجالــس از حــدود ۲ الــی ۳ مــاه قبــل رزرو 
تــا مقدمــات آن شــامل  تهیــه لبــاس، آرایشــگاه ، 
فیلمبــردار و .... هماهنــگ گــردد کــه در ایــن مدت 
قیمتهــا افزایــش داشــته و هــم تــاالر و هــم مشــتری 
دچــار مشــکل مــی شــوند و بــا افزایــش هزینــه هــای 

ــد. ــی گردن ــه م ــده مواج ــرآورد ش ب
مجلــس  یــک  بــرای  ورودی  داشــت:  بیــان  وی 
بــه  بســتگی  تاالرهــا  بــاغ  و  درتاالرهــا  عروســی 
انتخــاب  ســفارش عــروس خانــم و آقــای دامــاد 
ــا  ــم ب ــزاری مراس ــکان برگ ــا دارد.  ام ــواده ه و خان
کمتریــن هزینــه و آبرومنــد  وجــوددارد، همچنیــن 
مــی تــوان بــا سفارشــات گوناگــون هزینــه هــا را 
ــاب  ــان و انتخ ــداد میهمان ــه تع ــه ب ــا توج ــرد ب ــاال ب ب
غــذا،  میــوه،  شــیرینی،  گل آرایــی ،  آرایشــگاه ،  
ــم  ــزاری مراس ــه برگ ــد هزین ــفره عق ــردار،  س فیلمب

متغیــر خواهــد بــود.
محتــرم  همشــهریان  از  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
درخواســت و تقاضــا مــی گــردد در مجالســی کــه به 
عنــوان میهمــان دعــوت خواهنــد شــد، باتوجــه بــه 
زمــان توزیــع کارتهــای دعــوت چنانچــه نمیتواننــد 
بــه  قبــل  از  باشــند  داشــته  شــرکت  مراســم  در 
صاحبــان مجالــس اطــالع داده تــا تــدارکات غــذا، 
ــه  ــور ک ــود. همانط ــده نش ــیرینی و ... دی ــوه ، ش می
همشــهریان اســتحضار دارنــد بــا وضعیــت کــم آبــی 
و گرانــی اجنــاس و تهیــه و آمــاده ســازی در صــورت 
عــدم شــرکت در مراســم ضــرر و زیــان بســیاری 

ــردد. ــی گ ــم م ــان مراس ــه صاحب متوج

ابراهیم کاردیده حقیقی: »
طی سال جاری باغ تاالرها 

با افزایش هزینه ها مواجه 
شده اند، هزینه  مواد 

مصرفی از جمله برنج 
، روغن، گوشت ، مرغ و 

.... مواد شوینده ، نایلون 
، پرداخت آب ، برق ، گاز، 

تلفن و در حالت کلی تمام 
هزینه ها به صورت نسبی 

50درصد تا 60 درصد و حقوق 
و دستمزد پرسنل از ابتدای 
سال 1401 حدود 55 درصد 

«افزایش داشته است
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هوشمند سازی فرآیندهای نظارتی بر بازار
 

ایجاد رضایت در مردم با رسیدگی فوری به شکایات
 

امکان تولید آمار و تحلیل  های هوشمند و پیش بینی وضعیت بازار 
 

افزایش سرعت و دقت در عملکرد بازرسان 
 

کاهش هزینه ها 
 

تبادل الکترونیکی داده ها با سایر سازمان های صنفی و نظارتی کشور 

ایران  اتاق اصناف   به گزارش 
در مراسم روز ملی اصناف که 
رییس  حضور  با  گذشته  روز 
و  اسالمی  شورای  مجلس 
فعاالن  جمع  در  صمت  وزیر 
شورای  مجلس  در  اقتصادی 
سامانه  از  شد  برگزار  اسالمی 
و  بازرسی  مدیریت  هوشمند 
ایران«)مبنا(  اصناف  نظارت 
اصناف  ملی  روز  مناسبت  به 

رونمایی شد.

اهداف  با  سامانه  این 
فرآیندهای  "هوشمند سازی 
"ایجاد  بازار"،  بر  نظارتی 
رسیدگی  با  مردمی  رضایت 
"امکان  شکایات"،  به  فوری 
های  تحلیل  و  آمار  تولید 
هوشمند و پیش بینی وضعیت 
و  سرعت  "افزایش  بازار"، 
بازرسان"،   عملکرد  در  وقت 
"تبادل  و  ها"  هزینه  "کاهش 
سایر  با  ها  داده  الکترونیکی 
سازمان های صنفی و نظارتی 

کشور" راه اندازی شد.

رونمایی از »سامانه هوشمند مدیریت بازرسی و 
نظارت اصناف ایران«)مبنا( به مناسبت روز ملی اصناف

اخبار
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ایران  اصناف  اتاق  گزارش  به 
در مراسم روز ملی اصناف که 
رئیس  حضور  با  گذشته  روز 
و  اسالمی  شورای  مجلس 
فعاالن  جمع  در  صمت  وزیر 
شورای  مجلس  در  اقتصادی 
منشور  از  شد  برگزار  اسالمی 
مصرف  حقوق  از  حمایت 

کننده رونمایی شد.

از  مورد   ۱۵ بر  منشور  این  در 
کاال  کنندگان  عرضه  وظایف 
به  نسبت  صنفی  خدمات  و 
شده  تاکید  کنندگان  مصرف 

است.

رونمایی از منشور حمایت از حقوق 
مصرف کننده از سوی اتاق اصناف ایران

اخبار
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وصول ۴۰۰۰ میلیارد تومان 
مالیات توافقی از اصناف

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، حدود ۱.۷ میلیون واحد 
صنفی از طریق سازوکار تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم 

اقدام به پرداخت مالیات توافقی کرده اند.
درآمد مالیاتی دولت در دوماهه نخست سال جاری بیش از 6۱ 
هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم، حدود ۲۲ هزار میلیارد 
حقوقی  اشخاص  مالیات  به  مربوط  آن  درصد   ۳۵ معادل  تومان 
درصد   ۲۰ معادل  تومان  میلیارد  هزار   ۱۲ شرکت ها،  همان  یا 
و  مستغالت  و  دستمزد  و  )حقوق  درآمد  بر  مالیات  به  مربوط 
مشاغل(، حدود ۲ هزار میلیارد تومان معادل ۵/۳ درصد مربوط 
به مالیات بر ثروت و ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات 

بر کاال و خدمات )ارزش افزوده و ...( بوده است.
مالیات  وصول  مالیاتی  امور  سازمان  مهم  اقدامات  از  یکی  اما 
 ۱۰۰ تبصره  احکام  همچنان  نیز  جاری  سال  در  است،   اصناف 
میدهد،  نشان  بررسیها  است.  برقرار  مستقیم  مالیاتهای  قانون 
تا پایان خرداد ماه حدود ۴ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق 
به  اقدام  توافقی  مالیات  یا  قانون   ۱۰۰ ماده  تبصره  سازوکار 
ارائه  به  نیازی  سازوکار،  این  در  اند.  کرده  مالیات  پرداخت 
اظهارنامه مالیاتی و اسناد هزینه درامدی واحدهای صنفی نبوده 
و مودیان تنها از طریق تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ اقدام به پرداخت 
استفاده  سقف  است  ذکر  به  الزم  نمودند.   ۱۴۰۰ سال  مالیات 
تا  از تسهیالت تبصره ۱۰۰ قانون واریز به دستگاه کارت خوان 
سقف ۴٫۸ میلیارد تومان بوده است. گفتنی است، چندی قبل 
شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور 
تعاملی  رویکرد  بر  تاکید  با  تسنیم،  با  گفتگو  در  کشور  مالیاتی 
مالیاتی  امور  سازمان  گفت:  مالیاتی  مؤدیان  با  مالیاتی  نظام 

دامنه  افزایش  و  مالیاتی  مؤدیان  تکریم  و  تعامل  هدف  با  کشور 
شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذی ربط، 
سقف فروش کاال و خدمت مشمول این تبصره را به ۱۰۰ برابر 
یعنی  مستقیم  مالیات   های  قانون   ۸۴ ماده  موضوع  معافیت 
۴۸میلیارد ریال افزایش داد. مطابق حکم مقرر در تبصره ماده 
)۱۰۰( قانون مالیات   های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور 
می تواند برخی از مشاغل یا گروه   هایی را که میزان فروش کاال و 
خدمات ساالنه آنها بر اساس معافیت مندرج در ماده )۸۴( این 
قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و 
مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و 
مالیات مؤدیان مذکور را به    صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

هزار   ۹۵۰ می دهد،  نشان  مالیاتی  سازمان  گزارش  تازه ترین 
مودی از پرداخت مالیات معاف شده و بیش از ۵۰۰ هزار مودی 
سال  عملکرد  برای  تومان  میلیون   ۵ تا  صفر  بین  مالیاتی  نیز 
۱۴۰۰ پرداخت کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۱۰ هزار مودی 
 ۱۰۰۰ حدود  مجموع  ودر  تومان  میلیون   ۱۰ تا   ۵ بین  مالیاتی 
میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. این درحالی است که ۵۰ 
هزار مودی از سراسر کشور بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان مالیات 
)خزانه  کشور  مالیاتی  سازمان  به  تومان  میلیارد   ۷6۰ معادل  و 

داری کل( پرداخته کرده اند.
همچنین ۱6 هزار مودی از سراسر ایران نیز بیش از ۳۰ میلیون 
گروه  این  پرداختی  مجموع  که  کرده اند  پرداخت  مالیات  تومان 
که  همانطور  است.  رسیده  تومان  میلیارد   ۱۰۰۰ حدود  به  نیز 
حدود  مودی  میلیون   ۱٫۷ حدود  ماه  خرداد  پایان  تا  شد  اشاره 

۳٫۹ هزار میلیارد تومان مالیات توافقی پرداخت کرده اند.

اخبار
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لزوم توجه به اصناف در نظام اقتصادی کشور
سیده مینا دیوبند

اصناف  روز  سال،  هر  ماه  تیر  اول  حالی  در 
از  یکی  اصناف  که  است  شده  نامگذاری 
های  بخش  تاثیرگذارترین  و  ترین  مستحکم 
بزرگترین  عنوان  به  و  است  کشور  اقتصادی 
در  مهم  اهرمی  اقتصاد  دولتی  غیر  ساختار 
ابداع و جریان یابی اندیشه های ناب اقتصادی 
همه  در  اصناف  مردمی  های  تشکل  ست. 
اقتصادی  بخش  ترین  وسیع  عنوان  به  ادوار 
و بی  تاثیرگذاری در توسعه کشور  و  نقش موثر 
مقدس  نظام  عالیه  اهداف  تحقق  برای  شک 
در  اینرو  از  داشت.  خواهد  اسالمی  جمهوری 
یاری  بازوان  از  یکی  اصناف  کشورها،  تمام 
به  رساندن  یاری  با  و  بوده  اقتصاد  ی  کننده 
و  کوچک  کارهای  و  کسب  از  حمایت  و  دولت 
غیر دولتی در ثبات اقتصاد نقش ایفا می کنند. 
جایگاه اصناف به عنوان متولیان بازار در نظام 
تشکل  یا  و  صنفی  فرد  از  کشوراعمم  اقتصادی 
های صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
چرا که در ایجاد واحدهای اشتغال زا و اشتغال 
صنعتی  تجارب  و  کرده  عمل  موثر  بسیار  زایی 
کوچک  صنفی  واحدهای  از  عموما  خدماتی  و 
نشات گرفته و توانسته پایه های خود را قوی تر 
کرده و سینه به سینه به نسل امروز منتقل شود. 
شرایطی  در  هم  آن  بوده،  پایدار  که  اشتغالی 
کشور  در  کار  جویای  توجهی  قابل  تعداد  که 
از  بیش  سهمی  با  اصناف  واقع  در  دارد.  وجود 
نیمی  حدود  و  ملی  ناخالص  تولید  چهارم  یک 

اقتصادی  بخش  بزرگترین  کشور،  اشتغال  از 
کشور بعد از نفت را عهده دارند.

اهمیت  و  سازی  خصوصی  شعار  روزگاری  در 
رسد،  می  گوش  به  جا  هر  در  اقتصاد  در  آن 
دولت  اقتصادی  وظایف  از  بسیاری  توان  می 
واحدهای  سپرد.  اصناف  و  ها  اتحادیه  به  را 
صنفی از جمله تشکل هایی هستند که ارتباط 
افزایش  با  و  با مردم داشته  تنگاتنگی  و  نزدیک 
کیفیت و بهره وری می توانند تاثیر بسزایی در 
زندگی  رفاه  سطح  و  معیشت  وضعیت  بهبود 
میلیون  سه  از  بیش  باشند.  داشته  شهروندان 
تولیدی،  مختلف  های  زمینه  در  صنفی  واحد 
طیف  در  فنی  خدمات  و  خدماتی  توزیعی، 
وسیعی از فعالیت ها در زنجیره ی تامین عرضه 
فعالیت  بدون  که  دارند  حضور  محصوالت  ی 
حرکت  توان  کشور  اقتصادی  ی  چرخه  ها  آن 
نداشته و باید با رویکرد بهتری به فعالیت آن ها 

توجه شود.
باید به این مهم باور داشت که توانمند سازی هر 
چه بیشتر اصناف کشور و اعتماد سازی مردم، 
تولید  تقویت  با  تاثیرگذار  و  عمیق  ای  رابطه 
داخلی دارد و حمایت از اصناف در حوزه ی بازار 
و بنگاه های کوچک و زود بازده و باز گرداندن 
با  متناسب  کیفیت  با  تولید  ی  عرصه  به  ها  آن 
در  تواند  می  و  بوده  مهم  بسیار  مردم  ی  ذائقه 
محسوب  مهمی  گام  کشور  اقتصادی  شکوفایی 
با  کوچک  صنفی  محصوالت  تطبیق  گردد.  
بزرگ،  صنایع  به  ورود  برای  الزم  استاندارهای 
از  بسیاری  ی  رویه  بی  واردات  از  را  کشور 
کاالهای مشابه بی نیاز کرده و در تحقق اقتصاد 

باشد.   رسان  یاری  ایرانی  وتولید  مقاومتی 
و  توزیع  تولید،  بین  ی  واسطه  عنوان  به  اصناف 
مصرف می توانند از پایه های حفظ ثبات کسب 
و کار در بازار به حساب آیند و در تسهیل شرایط 
ورود نیروی جوان و خبره به بازار کار مصمر ثمر 
باشند. شرایط موجود، رکود حاکم بر اقتصاد و 
متعددی  مشکالت  بروز  موجب  ارزی  نواسانات 
شده،  اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  برای 
به  اقتصادی  فعاالن  از  بسیاری  که  جایی  آن  تا 
تحمیلی  بار  باالخص  و  تقاضا  و  بازار  نبود  دلیل 
واحدهای  تعطیلی  به  کرونا،  شیوع  از  ناشی 
متاسفانه  اند.  نموده  اقدام  خود  صنفی  و  تولید 
با اینکه اصناف سهم و اهمیت زیادی در زنجیره 
توجه  مورد  کمتر  اما  دارند،  عرضه  و  تامین  ی 
دولتمردان در برنامه های مختلف کوتاه مدت و 

بلند مدت قرار گرفته اند.
مهار  صنفی،  نظام  قوانین  اصالح  ضرورت 
تسهیالت  اعطای  تورم،  مهار  قاچاق،  معضل 
بانکی کم بهره به بنگاه های صنفی  و معافیت 
مالیاتی برای کم درآمدها تنها بخشی از دغدغه 
های و مطالبات بحق نظام اصناف کشور است. 
خالها و ضعف های قانونی بسیاری در حوزه ی 
فعالیت اصناف وجود دارد و باید دستورالعمل 
ها  آن  رفع  جهت  در  کاربردی  مقررات  و  ها  
پیش  از  بیش  پیگیری  و  احیا  گردد.  مصوب 
مشکالت  به  رسیدگی  تخصصی  های  کمیته 
در  تواند  می  صنفی  های  تشکل  و  اصناف 
و  اصناف  مشخصه  اهداف  تبیین  و  دستیابی 
بسزایی  نقش  کشور،  اقتصادی  ی  بنیه  تقویت 

داشته باشد.
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باحضور مسئوالن صورت گرفت:

 گشایش اتاق همکاریهای علمی دانشگاه آزاد
و اتاق اصناف مشهد

مینا خلیل زاده

اتاق  اتاق همکاری های علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و 
اصناف این شهر با حضور مسئوالن گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری آنا از مشهد، نشست مشترک هیئت رئیسه و 
اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد با مسئوالن 
ظرفیت های  و  توانمندی ها  معرفی  با  و  برگزار  مشهد  اصناف  اتاق 

دانشگاه بر لزوم گسترش همکاری ها تأکید شد.
با  اصناف  اتاق  و  مشهد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  همکاری های  اتاق 
حضور محسن مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی، 
اصناف  اتاق  رئیس  بنانژاد،  محمود  و  دانشکده ها  رؤسای  معاونان، 

مشهد در دانشکده مهندسی این دانشگاه راه اندازی شد.
این نشست  آزاد اسالمی استان خراسان رضوی در  رئیس دانشگاه 
بر ضرورت گسترش همکاری های علمی و آموزشی دانشگاه با اتاق 
اصناف تأکید کرد. مرادی با اشاره به سند تحول و رسالت دانشگاه 
آزاد اسالمی در جامعه  آینده نزدیک نقش دانشگاه  عنوان کرد: در 
 ۹۷ اکنون  اینکه  بیان  با  وی  بود.  خواهد  ملموس  و  مشاهده  قابل 

اتاق  از  نفر   ۷۰۰ فقط  افزود:  می کنند،  فعالیت  مشهد  در  صنف 
ادامه  درباره  باید  که  هستند  فعال  مدیره  هیئت  بخش  در  اصناف 
تحصیل تشویق و ترغیب شوند و ارتباط نزدیک تری با دانشگاه ایجاد 
بیان  با  خراسان رضوی  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  کنند. 
اینکه ۷۰ درصد از اعضای هیئت علمی واحد مشهد در کنار تدریس 
درخارج از دانشگاه فعالیت می کنند، این ظرفیت را بی نظیر خواند 
و متذکر شد: اصناف می توانند از این ظرفیت برای حضور مؤثر در 
بازار بهره مند شوند. جواد بهارآرا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
تفاهم نامه  اینکه سال گذشته  بیان  با  آزاد اسالمی واحد مشهد هم 
همکاری دانشگاه با اتاق اصناف منعقد شده است، ابراز امیدواری 
اتاق  با راه اندازی این دفتر ارتباط قوی تری بین دانشگاه و  کرد که 

اصناف شکل گرفته و خدمات متقابل بیشتری داشته باشیم.
حجت االسالم جواد مهدوی نسب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
آزاد اسالمی استان خراسان رضوی هم در این  رهبری در دانشگاه 
مراسم ارتباط دانشگاه با صنعت و اصناف را از مطالبات مقام معظم 
رهبری برشمرد و با ضروری خواندن پیوند دانشگاه و اصناف گفت: 
علمی که منجر به تولید نشود و مایه  توسعه و پیشرفت کشور نباشد 

بی فایده است.

اخبار
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خزانه دار اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد: 
اصناف باید خود را با شیوه های دانش بنیانی سازگار کنند

 رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: اصناف با این شرایط اقتصادی و 
کسب و کار باید خود را با شیوه های دانش بنیانی سازگار کنند و به 
نوعی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان چه در بخش تولید و خدمات 
و چه در بخش فنی، تولیدی و خدماتی برای توسعه استفاده کنند.

محمود بنانژاد در خصوص جزئیات تفاهم نامه همکاری بین اتاق 
اظهار  رضوی،  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  با  مشهد  اصناف 
مجموعه  و  بازار  و  اصناف  حوزه  بین  همکاری  تفاهم نامه  کرد: 
علمی مانند دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به این دلیل منعقد شد 
که اکنون با توجه به تغییراتی که در کسب و کارها اتفاق می افتد، 
نیاز به آموزش و به روزرسانی هر روز احساس می شود که باید به 

آن جامه عمل پوشاند.
وی افزود: بنابراین، این احساس در سطوح مختلف مانند صنوف 
حوزه های  و  حوزه  این  در  خصوص  به  فنی  خدمات  و  تولیدی 
است  الزم  که  دارد  وجود  خدماتی  و  تولیدی  مانند  هم  دیگر 
آموزش هایی را به صورت فنی، بازاریابی و حتی شیوه های نوین 
جدید  آموزش های  به  نیاز  امر  این  باشیم.  داشته  کار  و  کسب 
مستمر دارد و به واسطه این مهم، تفاهم نامه ای را با دانشگاه آزاد 
پیشبرد  برای  آن ها  ظرفیت  از  که  کردیم  منعقد  مشهد  اسالمی 

اهداف خود استفاده کنیم.

یا  دانشجویان  همچنین  کرد:  بیان  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
افرادی که از دانشگاه آزاد اسالمی مشهد فارغ التحصیل شدند 
و نیاز به فعالیت در یک فضای فیزیکی بازار دارند؛ ما این شرایط 
را در حوزه اصناف در اختیار آن ها قرار می دهیم تا از این ظرفیت 
استفاده کنند و به عنوان کارآموزی یا کارورزی به خصوص برای 

شغل های فنی فعالیت های خود را داشته باشند.
در  مشترک  دبیرخانه  افتتاح  با  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
اتاق  و  این مجموعه  از  آزاد اسالمی مشهد، دو نماینده  دانشگاه 
مشاوره  دانشجویان  به  تا  دارند  حضور  دبیرخانه  این  در  اصناف 
دهند. همچنین اتحادیه هایی که می خواهند در زمینه آموزشی، 
وجود  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  که  آموزشی  کارگاه های  و  فنی 
آن ها  به  تا  کنند  مراجعه  دبیرخانه  این  به  کنند  استفاده  دارد، 

مشورت داده شده و در کسب و کار خود راهنمایی شوند.
در  اساسی  تغییرات  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  بنانژاد 
شیوه های کسب و کار رخ داده و اینکه بازار و مدیریت آن به شیوه 
سنتی گذشته امکان پذیر نیست، اصناف با این شرایط اقتصادی 
و کسب و کار باید خود را با شیوه های دانش بنیانی سازگار کنند 
و به نوعی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان چه در بخش تولید 
توسعه  برای  خدماتی  و  تولیدی  فنی،  بخش  در  چه  و  خدمات  و 
تا  بپردازند  قدیمی  سنتی  شیوه های  اصالح  به  و  کنند  استفاده 

بهره وری بیشتری از این شرایط اقتصادی داشته باشند.
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مستاجرانی که حاشیه نشین می شوند
نگارنوائیان

هستند،  کتاب  و  حساب  حال  در  مدام  روزها  این  مستاجران 
به  را  دستمزدهایشان  و  حقوق  کف  تا  می گردند  فرمولی  دنبال 
سقفی برسانند که خانه ای مناسب گرفته و در آن زندگی کنند. 
اما مشکل اینجاست که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه داران و 

صاحب خانه ها از هیچ قاعده و قانونی تمکین نمی کند. 
میلیون   ۱۰۰ با  را  خانه ای  گذشته  سال  اگر  مستاجر  یک 
حاال  کرده،  اجاره  تومان  میلیون  یک  ماهیانه  و  رهن  تومان  
بودن  منصف  درصورت  بماند  خانه  همان  در  امسال  اینکه  برای 
اجاره  میلیون   ۴ ماهی  رهن  پول  همان  با  باید  صاحبخانه اش، 
یک  برای  اجاره بها  نرخ  برابری   ۴۰۰ افزایش  یعنی  بدهد، 
خانواده آن هم در کنار تمامی هزینه هایی که به صورت معمول 

از ابتدای سال دچار جهش قیمت شده اند.
مستاجران  برای  اجاره نشینی  و  مسکن  بازار  معضل  روزها  این 
تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی پیروی نمی کند 
و حتی در روزهای گذشته دست به دست شدن این خبر که اشک 
نکرد،  دوا  مستاجران  از  دردی  درآمده  مستاجران  برای  علما 
درست مثل مصوبه ای که قرار بود به صاحب خانه ها اجازه ندهد 
بیشتر از ۲۰ درصد نرخ اجاره بها را افزایش دهند اما ۲۰ درصد 

کجا و در خوشبینانه ترین حالت ۴۰۰ درصد کجا.
اجاره بها  و  مسکن  بازار  در  قیمت  ثبات  نبود  و  تورم  نرخ  افزایش 
باعث شده آرزوی خانه دار شدن مستاجران به اینکه تنها بتوانند 
با  و  بمانند  کرده اند  کرایه  که  خانه ای  همان  در  دیگر  سال  یک 
شده  تبدیل  نشوند  جابه جا  جامعه  در  باال  هزینه های  به  توجه 
است. افزایش اجاره بها طی سال های اخیر، به خصوص در سال 
خانوارهای  تا  شده  باعث  مشهد  همچون  کالنشهری  در  جاری 
زیادی نتوانند در خانه ای با متراژ و محله ای مدنظرشان زندگی 
کنند. این مساله موجب عقب نشینی مردم از مرکز و باالی شهر 
شهرهای  به  خانوارها  مهاجرت  حتی  و  شهر  حاشیه  و  پایین  به 

کوچک اطراف کالن شهرها شده است. 
قانونی  و  شد  کار  به  دست  دولت  اوضاع  این  کنترل  برای  حاال 
درصد   ۲۰ از  بیشتر  ندارند  حق  صاحب خانه ها  اینکه  بر  مبنی 
بر نرخ اجاره بها بیافزایند تصویب کرد، مصوبه ای که به تصویب 
سران قوا هم رسید، اما مشاهدات عینی از بازار مسکن و اجاره 
نشان می دهد این قانون تنها روی کاغذ قدرت بازدارنگی دارد و 

نرخ ها همچنان از یک منطق ماورایی پیروی می کند.
خانه ای  ترین  حاضرارزان  حال  در  میدانی  مشاهدات  اساس  بر 
که در پایین شهر مشهد می توان اجاره کرد با متراژ ۲۰ متر است 
یک  ماهیانه  اجاره  با  رهن  پول  تومان  میلیون   ۱۰ آن  برای  که 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. 

اخبار
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رهن  وضعیت  با  رابطه  در  امالک  مشاور  یک  زمینه  همین  در 
و  خرید  بازار  می کند:  بیان  ایسنا  با  گفت وگو  در  مسکن  اجاره  و 
بازار اجاره داغ.  اما  فروش مسکن بسیار سنگین و کساد است، 
 ۱۰۰ افزایش  حداقل  شاهد  ما  کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از 

درصدی تا ۴۰۰ درصدی اجاره ها بوده ایم.
افزایش  سقف  صاحب خانه ها  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
پاسخ  خیر،  یا  می کنند  رعایت  را  درصدی   ۲۰ بهای  اجاره 
می دهد: صاحب خانه ها اجباری به اجرای این قانون نداشته و 

بنگاه داران در این زمین تصمیم گیرنده نیستند.

با این اوضاع قیمت ها مرکزنشینان و حاشیه نشینان 
چادرنشین می شوند

این مشاور امالک با تاکید بر عقب نشینی مردم از مرکز و باالی 
سال  طی  می کند:  بیان  شهر  حاشیه  و  پایین  سمت  به  شهر 
به  و  را نداشتند  توان تمدید اجاره خانه  مستاجران زیادی دیگر 
مشاهده  مواردی  شهر  پایین  در  حتی  آمدند.  شهر  پایین  سمت 
شاید  ما  بنگاه  در  آورده اند.  روی  چادرنشینی  به  افراد  که  شده 
۱۰ مورد یا بیشتر بوده که مراجعه کرده اند، اما پول پیش برای 

کرایه خانه نداشتند. 
امالک  مشاور  عنوان  به  شما  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
ادامه  نمی کنید،  مخالفت  صاحب خانه ها  نجومی  قیمت های  با 
می دهد: اگر ما با مبلغ پیشنهادی صاحب خانه مخالفت کنیم یا 
بخواهیم که کمی با مستاجر راه بیایند، خانه را به مشاوره امالک 
دیگری می سپارد. به صورت کلی نظارتی بر اینکه صاحبخانه رهن 
نمی گیرد.  صورت  می دهند،  افزایش  حد  چه  تا  را  خانه  اجاره  و 
در همین رابطه به سراغ مستاجری می رویم که به دلیل افزایش 
حاشیه  به  و  تخلیه  را  خود  خانه  شده  مجبور  اجاره بها  بی سابقه 

شهر اسباب کشی کند. 
زندگی  تنها  خود  ساله   ۱۰ پسر  با  که  میانسالی  زن  مرضیه 
می کند، از خیابان هفده شهریور به  خیابان پورسینا آمده است. 
وی در رابطه با مشکالت اجاره نشینی اش  بیان می کند: در این 
سال  از  بدتر  سال  هر  وضعیتم  بوده ام،  مستقل  که  سالی  چند 
گذشته شده است. سال گذشته در منطقه هفده شهریور در یک 
با  آپارتمان بدون آسانسور  واحد ۵۰ متری در طبقه چهارم یک 
زندگی  اجاره  تومان  هزار   ۴۵۰ و  رهن  پول  تومان  میلیون   ۴۵
تومان  میلیون   ۹۰ را  خانه  همان  صاحب خانه  امسال  می کردم. 
رهن تمام یا 6۰ میلیون تومان رهن  با ۲ونیم میلیون کرایه اجاره 
حقوق  با  کنم.  پرداخت  را  مبلغ  این  نمی توانستم  من  و  می داد 
ماهیانه ۳ و نیم میلیون تومان نمی توانستم کرایه ۲ و نیم میلیون 
تومانی را بپردازم. صاحب خانه نیز راضی نشد کرایه خانه را کم 

کند تا بتوانم یک سال دیگر آن جا زندگی کنم. 

جرات نمی کنم پسرم را به تنهایی برای خرید به بیرون 
بفرستم

پایین تری  به منطقه  ناچار  به  ادامه می دهد: به همین دلیل  وی 
آمدم. خانه ای که در حال حاضر در آن سکونت دارم ۵۰ متر با 
اجاره  تومان  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۱ و  رهن  میلیون   ۵۰ قیمت 
نمی کنم  جرات  حتی  که  آمده ام  زندگی  برای  جایی  به  است. 
پسرم را به تنهایی برای خرید به بیرون بفرستم. همچنین خودم 
نیز بعد از ساعت ۷ شب به بعد جرات اینکه بیرون از خانه رفت و 

آمد داشته باشم ندارم. 

اجاره خانه ۳50 درصد، اما حقوق ما 25 درصد افزایش 
پیدا کرده است

اجاره نشین دیگری در منطقه مجیدیه در همین رابطه می گوید: 
است.  کرده  برابر  نیم  و  سه  را  خانه  کرایه  صاحب خانه   امسال 
صاحبخانه به ما گفت اگر می خواهید  خانه را خالی کنید؛ اما ما 

نتوانستیم پایین تر از این قیمت خانه دیگری پیدا کنیم.  
آمده  پیش  شرایط  به  توجه  با  کلی  طور  به  می دهد:  ادامه  وی 
مستاجران خیلی امکان انتخاب ندارند و باید با همان چیزی که 
در  من  همسر  حقوق  بسازند.  و  بسوزند  می گوید  صاحب خانه ها 
امسال تنها ۲۵ درصد اضافه شده؛ اما کرایه خانه ما ۳۵۰ درصد 
افزایش پیدا کرده است.حاال مسئولین باید به ما یاد بدهند که با 

چه فرمولی کار کنیم تا این کمبود جبران شود.
بولوار  مشهد،  شهر  محالت  بین  از  ایسنا  پیگیری های  براساس 
و  میلیون    ۲ ماهیانه  اجاره  متوسط  با  شمالی  طبرسی  و  توس 
میلیون   ۷۰ تا   ۴۰ رهن  میانگین  با  آن هم  تومانی  ۵۰۰هزار 
از مناطق ارزان قیمت برای اجاره مسکن است. محالت  تومان، 
تا   ۸۰ متراژ  در  وکیل آباد  و  هاشمیه  شیرازی،  صیاد  آزادشهر، 
۱۱۰ متری با متوسط نرخ اجاره 6 میلیون و رهن ۱۰۰ میلیون 

تومانی به باال از جمله محالت متوسط برای اجاره خانه هستند.
مشاورین  صنف  اتحادیه  رئیس  عیدی،  محمد  راستا  همین  در 
امالک مشهد در خصوص تاثیر افزایش نرخ اجاره بها در مشهد، 
عنوان می کند: طی سال های اخیر، افزایش نرخ اجاره بها باعث 
قیمت های  با  و  رفته  شهر  حاشیه های  به  شهر  متن  از  مردم  شد 
مستقر  حاشیه شهر  در  موجود  سکونتگاه های  در  مناسب تری 
شوند. پس از مدتی با به وجود آمدن چالش های اقتصادی و تاثیر 
آن  بر قیمت های داخلی، هزینه اجاره بها در حاشیه شهر نیز روند 

صعودی را در پیش گرفت و افزایش یافت.
مناطق  در  اجاره بها  هزینه   افزایش  از  پس  می دهد:  ادامه  وی 
کم درآمد  اقشار  خصوصا  شهروندان  از  تعدادی  حاشیه شهر، 
صنعتی  شهرک های  در  کارشان  نوع  با  متناسب  که  کارگر  و 
به  پایین  دستمزد  و  حقوق  در  مدیریت  دلیل  به  بودند،  مشغول 
شهر جدید گلبهار که تعداد زیادی واحد مسکونی خالی داشته 
فاحشی  بسیار  تفاوت  مشهد  با  مقایسه  در  اجاره بهایش  هزینه  و 

دارد، کوچ کرده اند.
می کند:  تصریح  مشهد  امالک  مشاورین  صنف  اتحادیه  رئیس 
معین  درصد   ۲۰ حداکثر  مشهد  در  اجاره بها  افزایش  مصوبه 
تمدید  بر  مبنی  مستاجرین   اطالع رسانی   به  باتوجه  و  شده 
نظارت  همچنین  و  شده  اعالم  درصد  نمودن  لحاظ  با  قرارداد 
است،  شده  آغاز  گذشته  روز  چند  از  که  ذی ربط  دستگاه های 
امیدواریم هم واحدهای صنفی امالک و هم مستاجران از مصوبه 
مذکور تمکین نمایند. وی ادامه می دهد: بازرسی و نظارت ها بر 
واحدهای صنفی به طور مستمر ادامه داشته و در صورت تخلف 
قانونی صورت خواهد  و گزارشات مردمی برخورد  واحد صنفی 
بر  مبنی  موثری  شکایت  اخیر  روز  چند  طی  خوشبختانه  گرفت. 

تخلیه اجباری منزل از طرف موجرین نداشته ایم.
کرده  خم  را  اجاره نشینان  کمر  اجاره بها  افسارگسیخته  افزایش 
قوانین  تصویب  هستند.  رو  به  رو  زیادی  مشکالت  با  قشر  این  و 
مختلف در حوزه مسکن و اجاره مسکن نیز از جمله مصوبه اخیر 
به  توجه  با  همچنین  است.  قوی  اجرایی  ضمانت  نیازمند  دولت 
توانایی  مستاجران  از  بسیاری  جامعه  در  تورم  و  موجود  شرایط 

استفاده از بسته حمایتی و ساماندهی مسکن را ندارند. 

اخبار
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طرح مجلس برای بنگاه های امالک
کنترل  برای  مجلس  فوریتی  دو  طرح  کلیات 
مسکونی  امالک  اجاره   بهای  ساماندهی  و 
گزارش  به  رسید.  تصویب  به  گذشته  روز 
و  دولت  مشترک  دغدغه  »دنیای اقتصاد«، 
و  مسکن  اجاره  بازار  ساماندهی  برای  مجلس 
کالن شهرها  ساکنان  به   ویژه  مستاجران  خروج 
بازار  از بحران فعلی سبب شده موضوع تنظیم 
در  قوا  سران  دغدغه  عنوان  به  تنها  نه  اجاره 
شود،  چاره   جویی  آن  برای  و  مطرح  جلسه  این 
دو  قید  با  را  طرحی  نیز  مجلس  همزمان  بلکه 
فوریت مورد بررسی قرار داد که به موجب آن، 
مسکن  اجاره  تورم  مهار  منظور  به  راهکارهایی 
کشور  مصوب  قوانین  در  دائمی  صورت  به 

گنجانده شود. 
جاری  هفته  جلسه شنبه  در  قوا  سران  هرچند 
قراردادهای  در  اجاره   بها  رشد  میزان  برای 
کردند  مقرر  و  تعیین  »سقف«  تمدیدی 
قراردادهای اجاره سررسید شده در سال جاری، 
با  آینده  سال  یک  برای  خودکار  صورت  به 
شده  پیش بینی  سقف  حداکثر  معادل  رشدی 
)۲۵ درصد برای کالن شهرها و ۲۰ درصد برای 
سایر شهرها( تمدید شود، اما در طرح دو فوریتی 
مجلس نیز مساله تعیین میزان رشد اجاره   بها به 
صورت قانونی و برای سال های آینده پیش بینی 

شده است؛ طوری که قرار است مبنای تغییرات 
از  دولت  رسمی  گزارش های  امالک،  اجاره 

میزان رشد شاخص اجاره   بهای ساالنه باشد.
به  شده  پیش بینی  طرح  دل  در  دیگر  سوی  از 
درباره  دولت  مسکن،  اجاره  بازار  کنترل  منظور 
نیز  اجاره  بازار  در  فعال  امالک  بنگاه   های 
تصمیمات  این  است.  کرده  اتخاذ  تصمیماتی 
کرد.  دسته   بندی  کلی  عنوان  سه  در  می توان  را 
کمیسیون  تعیین  محاسبه  فرمول  اول  وهله  در 
واسطه   های ملکی فعال در بازار اجاره به نحوی 
کامل  تصویب  از  پس  که  شده  تغییر  دستخوش 
و ابالغ طرح مذکور، عمال وابستگی بین میزان 
کلی  به  واسطه   ها  حق   الزحمه  نرخ  و  کمیسیون 
قطع می شود. بر اساس محتوای این طرح، معیار 
ملکی  واسطه         های  دستمزد  تعیین  برای  اصلی 
تعرفه  مسکن،          تعیین  اجاره  قراردادهای  در 
امالک  معامالتی  ارزش  از  ضریبی  اساس  بر 
مستقیم  مالیات   های  قانون   6۴ ماده  موضوع 
است؛ چیزی که در بازار مسکن به عنوان »قیمت 
منطقه   ای« شهرت دارد و معموال رقمی بین ۵/ 

۱ تا ۲ درصد ارزش روز امالک است.
میزان  تعیین  در  اجاره   بها  میزان  هرحال  در 
بود  نخواهد  اثرگذار  ملکی  واسطه   های  تعرفه 
طرفین  توافق  با  حتی   - مبلغی  هر  دریافت  و 

حق         التحریر  همچون  عنوان  هر  تحت   - معامله 
ممنوع  قرارداد  پیش   نویس  درج  حق         الزحمه  یا 
با حکم شعب سازمان تعزیرات  است و متخلف 
برابر  سه  معادل  نقدی  جزای  به  حکومتی 
شدن  اجرایی  می شود.  محکوم  دریافتی  مبلغ 
از  انتفاعی  واسطه   ها  اینکه  بابت  از  بند  این 
افزایش اجاره   بها نخواهند داشت، می تواند نفع 

مستاجران را به دنبال داشته باشد.
الزام  ملکی،  بنگاه   های  با  مرتبط  دوم  تصمیم 
ثبت  الکترونیک  سامانه  در  قرارداد  ثبت 
معامالت امالک و ارائه کد رهگیری به طرفین 
این  از  تخطی  است.  رایگان  صورت  به  معامله 
امالک  مشاوران  و  واسطه   ها  برای  نیز  موضوع 
برخورد تعزیراتی به دنبال دارد؛ کما اینکه عالوه 
حق   الزحمه  سه   برابر  معادل  نقدی  جریمه  بر 
مدت  به  محرومیت  به  اول  مرتبه  در  دریافتی، 
از  دائم  محرومیت  به  دوم  مرتبه  در  و  سال  یک 

اشتغال به شغل مذکور محکوم می   شوند.
ثبت  سامانه  انتقال  مساله  این،  بر  افزون 
صمت  وزارت  از  مستغالت  و  امالک  معامالت 
به صراحت  راه و شهرسازی، هرچند  به وزارت 
جمله  از  اما  نشده،  قید  مذکور  طرح  متن  در 
قابلیت  ایجاد  راستای  در  که  است  تصمیماتی 
وزارت  توسط  و  اتخاذ  مجلس  طرح  برای  اجرا 
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تنفس یک ساله مالیاتی 
برای اصناف؟ 

و  مجلس  دولت،  هم           اندیشی  نشست  در 
مشاغل  درآمد  بر  مالیات  درخصوص  اصناف 
ساله  یک  تنفس  طرح  تا  شد  مقرر  صنفی 
اسالمی  شورای  مجلس  به  اصناف  مالیاتی 
اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به  ارسال شود. 
مشترک  نشست  حاشیه  در  ایران،  اصناف 
درآمد  بر  مالیات  درخصوص  هم           اندیشی 
خاندوزی  سید احسان  صنفی،  مشاغل 
توجه  با  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
اتاق  نمایندگان  از  برخی  که  انتقاداتی  به 
اصناف ایران در شهرستان های کشور نسبت 
امور  سازمان  عهده  بر  قانونا  که  رویه           هایی  به 
مالیاتی گذاشته شده است و موارد موردنظر 

طرفین به طور شفاف و روشن مطرح شود. 
سال های  در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
گذشته به           ویژه ایام ابتالی بیماری کرونا شاهد 
بودیم،  کشور  مالیاتی  درآمدهای  کاهش 
اظهارنامه           ها  ارائه  مدت           زمان  اوال  شد،  مقرر 
تا تیرماه تمدید  و  از مهلت قانونی بوده  فراتر 
مقرر  همچنین  داد:  ادامه  خاندوزی  شود. 
استان ها  سراسر  در  نفره  سه  کمیته           ای  شد 
یا  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس  حضور  با 
نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره 

مالیات شکل گیرد تا به شکایت فعاالن صنفی 
به  شود.  احصا  پیشنهادات  و  شده  رسیدگی 
و  اشکاالت  به  به سرعت  امیدواریم  ترتیب  این 
ابهامات رسیدگی کنیم و نه تنها نارضایتی           هایی 
که از سوی اصناف مطرح می شود را رفع کنیم 
ضرایب  و  جداول  برای  پایداری  توافق  به  بلکه 
امور  وزیر  برسیم.  آینده  سال های  در  مالیاتی 
از  نمی توانیم  اگرچه  گفت:  دارایی  و  اقتصادی 
قانون تخطی کنیم اما تالش هایی از سوی این 
مشموالن  سقف  تا  است  انجام شده  وزارتخانه 

تبصره ۱۰۰ افزایش یابد.
وزارت  سوی  از  این باره  در  نامه           نگاری           هایی 
یک           ساله  تنفس  اما  است،  انجام شده  اقتصاد 
مالیاتی مستلزم مصوبه مجلس شورای اسالمی 
مجری  نیز  دولت  تصویب  صورت  در  و  است 

قانون خواهد بود. 
سلیقه           ای  مداخالت  از  ما  گفت:  خاندوزی 
رویکرد  سمت  به  و  کنیم  عبور  باید  ممیز محور 
قانون  اجرای  لذا  کنیم؛  حرکت  سامانه محور 
کمک  مودیان  سامانه  و  فروشگاهی  پایانه           های 
اقتصادی  شفافیت  حداکثر  که  کرد  خواهد 
ایجاد شود و بسیاری از اختالفات و ابهاماتی که 

امروز مطرح می شود رفع خواهد شد.

آنجا  از  است.  شده  اعالم  شهرسازی  و  راه 
همه  برای  رهگیری  کد  صدور  مساله  که 
قراردادهای اجاره به عنوان یک الزام قانونی 
انتقال  در طرح مجلس گنجانده شده است، 
به  شهرسازی  و  راه  وزارت  به  آن  مسوولیت 
نیز  مسکن  بخش  ارشد  سیاستگذار  عنوان 
هرچند  است.  کرده  پیدا  دوچندان  اهمیتی 
و  پیش  سال ها  به  موضوع  این  طرح  سابقه 
الکترونیک  سامانه  راه   اندازی  با  همزمان 
به  توجه  با  اخیرا  اما  بازمی گردد،  مذکور 
اطالعات  از  سیاستگذار  برخورداری  اهمیت 
اجاره  و  فروش  بازار  از  واقعیت  به  نزدیک 
به  و  شده  مطرح  دیگر  بار  موضوع  مسکن، 
مصوبه  اجرای  پیش   شرط  عنوان  به  نوعی 

مجلس دنبال می شود.
تصویب  از  پس  طرح  این  جزئیات  بررسی 
قرار  کار  دستور  در   ، جلسه  در  کلیات 
اعالم  اساس  بر  اینکه  ضمن  گرفت،  خواهد 
وزارت  مجلس،  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
قانون  تصویب  پیشنهاد  شهرسازی  و  راه 
ارائه  ماده  دو  قالب  در  نیز  را  اجاره   داری 
کامل  طور  به  طرح  این  اینکه  از  پس  و  کرده 
قانون  زمستان  از  قبل  انشااهلل  شد،  پخته 

اجاره داری نیز تصویب شود.
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 اطالعیه 
سازمان امور مالیاتي 

پیرو سخنان رئیس جمهور در سفر به اصفهان در باب اعتماد به 
اصناف، سازمان امور مالیاتي کشور اطالعیه اي را صادر کرد

در اطالعیه سازمان امور مالیاتي آمده است:
در اجراي فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوري اسالمي 
اصناف  به  کشور  سراسر  مالیاتي  ماموران  اعتماد  باب  در  ایران 
یادآور مي شود  به ادارات امور مالیاتي  بار دیگر موکدا  و کسبه، 
به  اعتماد کامل  تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن  در 
واریزي  وجوه  جمله  از  بانکي  هاي  تراکنش  به  رسیدگي  در  آنها 
به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل بر صحت ادعاي آن 
بگذارند و مالیات ایشان را با رعایت کامل مقررات قانوني تعیین 
مثبته  قرائن  و  شواهد  مدارک،  اسناد،  طبق  آنکه  مگر  نمایند؛ 

خالف ادعاي آنها ثابت شود.«
درآمدهاي  داشتن  رغم  علي  که  مودیاني  درخصوص  امر  این 
نمي  را  خود  واقعي  مالیات  و  کرده  مالیاتي  فرار  به  اقدام  کالن 
ضمن  موظفند  مالیاتي  امور  ادارات  و  نداشته  مصداق  پردازند، 
شناسایي این گروه از مودیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات 

متعلقه اقدام نمایند.«
سازمان امور مالیاتي کشور

تصمیم نهایی هیات عالی نظارت؛ 
انتخابات اتحادیه کسب و کارهای 

اینترنتی برگزار می شود

انتخابات  برگزاری  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  ممبینی،  سعید 
اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را تصمیم نهایی جلسه هیات 

عالی نظارت مرکز امور اصناف و بازرگانان اعالم کرد.
برگزاری  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  ممبینی  سعید 
نشست ویژه هیات نظارت، به بازار گفت: بر اساس تصمیم هیات 
عالی، مقرر شد انتخابات این اتحادیه نیز بر اساس روال قانونی 

در فرصت مناسب برگزار شود.
وی در پاسخ به این که زمان و دیگر شرایط برگزاری این انتخابات 
چه خواهد بود، گفت: این را دبیرخانه هیأت عالی نظارت مطابق 
و  قانونی  روال  اساس  بر  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  دستور 
برگزاری  شرایط  آن  اساس  بر  و  کند  می  اعالم  هماهنگی  با 

انتخابات معین خواهد شد.
اقتصاد  و  دادگستری  بهداشت،  کشور،  ارشاد،  صمت،  وزرای 
همچنین فرمانده نیروی انتظامی، رئیس شورای عالی استان ها، 
صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس  ایران،  اصناف  اتاق  رئیسه  هیأت 
نماینده  ایران،  تعاون  اتاق  دبیرکل  ایران،  کشاورزی  و  معادن  و 
کمیسیون  عضو  نمایندگان  از  نفر  دو  و  کشور  اصناف  بسیج 

اقتصاد مجلس عضو هیات عالی نظارت هستند.

اخبار
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رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو :

 عرضه بیشتر خودرو 
بازار را از رکود خارج می کند

میترا عبداللهی

گفت:  مشهد  در  خودرو  داران  نمایشگاه  صنف  اتحادیه  رییس 
نوسان قیمت دالر طی هفته های اخیر، رکود در بازار خودرو را 
بیشتر  عرضه  شرایط  این  از  خروج  الزمه  که  است  کرده  تشدید 

خودرو در بازار است. 
در  خودرو  قیمتهای  حاضر  حال  در  افزود:  حیدری  حمیدرضا 
انجام  هنوز  نیز  خودرو  واردات  و  نداشته  کاهشی  مشهد  بازار 
بر  رکود  لذا  است،  بوده  کاغذ  روی  شده  مطرح  موارد  و  نگرفته 

بازار حاکم است.
وی با بیان اینکه اکنون خودرو به یک کاالی سرمایه ای در کشور 
تبدیل شده است، بیان کرد: در شرایط کنونی خریدار و فروشنده 
و  خرید  از  دست  دو  هر  لذا  پذیرند،  نمی  را  ضرر  خطر  خودرو 

فروش بر می دارند و این شرایط هم خودروهای نو و هم مستعمل 
را شامل می شود.

کنونی  رکود  شرایط  از  خروج  راهکار  تنها  داشت:  اظهار  وی 
عرضه بیشتر خودرو توسط دولت در بازار است، واردات خودرو 
باید هر چه سریعتر آزاد شود و خودروی بیشتری در بازار عرضه 

گردد تا بتوان رکود را شکست و بازار را تنظیم کرد.
به  پاسخ  اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو مشهد در  رییس 
خودروهای  بر  مالیات  وضع  شدن  اجرایی  خصوص  در  سوالی 
خودروهای  برای  مالیات  تعیین  گفت:  بازار  در  آن  تاثیر  و  گران 
خرید  به  مردم  بیشتر  تمایل  افزایش  بر  تاثیری  قیمت،  گران 

خودروهای ایرانی نخواهد داشت.
شکست  و  خرید  رونق  به  می توان  زمانی  کرد:  اضافه  حیدری 
رکود در بازار خودرو امید داشت که عرضه خودرو اعم از ایرانی و 

خارجی در بازار بیشتر شود.
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با مصوبات کارگروه تسهیل ورفع موانع تولیدانجام گرفت:

حفظ و نگهداشت 55۰۰ میلیاردتومان سرمایه 
در227 واحد تولیدی خراسان رضوی

خراسان  وتجارت  صنعت،معدن  سازمان  رییس 
نگهداشت۵۵۰۰  و  حفظ  خبراز  رضوی 
میلیاردتومان سرمایه گذاری و ۴۸۰۰نفراشتغال 
سه  طی  رضوی  خراسان  تولیدی  واحد   ۲۲۷ در 
بنیان  تولید،دانش  )سال  سالجاری  اول  ماهه 
موانع  ورفع  تسهیل  درکارگروه   ) آفرین  ،اشتغال 

تولید استان داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت خراسان 
افزود: طی )۳( ماهه اول  امیررضا رجبی  رضوی 
و  تسهیل  کارگروه  )۴۲(جلسه  در   ۱۴۰۱ سال 
پرونده   )۲۲۷( رضوی  خراسان  تولید  موانع  رفع 
بررسی  استان  تولیدی  واحدهای  به  مربوط 
گردیده که منجر به صدور )۲6۷(مصوبه برای حل مشکالت بخش 

تولید استان شده است .
درادامه  رضوی  خراسان  تولید  موانع  ورفع  تسهیل  دبیرکارگروه 
تولید  موانع  رفع  با  همزمان  شده  تالش  اینکه  به  توجه  با   : گفت 
.اصالح زیرساخت ها و بهبود فرایند حمایت و توسعه بخش صنعت 
های  پرونده  تعداد  مذکور  ماهه  سه  طی  در  باشد  کار  دستور  در 
ورودی به گروههای کاری ذیل کارگروه تسهیل ۱۰% کاهش داشته 
به موضوع دستگاه محوری در پیگیری حل مسائل  بیانگر توجه  که 

تولید بوده است .
در  شده  مصوب  موضوعات  مهمترین  از   : افزود  رجبی  امیررضا 

جلسات تسهیل میتوان به تخصیص زمین،اعطای 
بدهی  بانکی،تقسیط  خدمات  از  استفاده  مهلت 
بانکی،  تسهیالت   ، ومالیات  اجتماعی  تامین 
وبازنگری  زیرساخت،توسعه  انشعابات  برقراری 
تاسیس،  جواز  ،اصالح  معدنی  های  محدوده 
 ، بیمه  حق  معافیت   ، ارزی  تعهدات  رفع  پیگیری 
تامین مواد اولیه اشاره نمود که 6۲% از مصوبات 
در  مصوبات   %۱۲ همچنین   است  شده  شامل  را 
قانونی  فرایندهای  اعمال  و  سیاستگذاری  حوزه 
رییس   . است  سایر  مصوبات   %۲6 و  مصرح 
اساس  بر   : گفت  همچنین  استان  صمت  سازمان 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ملی  ستاد  گزارش 
کشور ،با توجه به حجم مصوبات کارگروه تسهیل 
یکی  رضوی  خراسان  استان،  تولید  موانع  رفع  و 
کمترین  حاضر  حال  در  که  است  )۵(استانی  از 
وی   . دارد  کشور  سطح  در  را  راکد  تولید  واحد 
صمت  عملیاتی  ریزی  برنامه  به  بااشاره  درخاتمه 
درسال ۱۴۰۱ گفت : حفظ ونگهداشت ، احیای 
دانش  تولید  بویژه  تولید  توسعه  راکد،  واحدهای 
بنیان ، اشتغال آفرین وصادرات محوررویکردهای 

اصلی استان درحوزه صمت است.

طی سه ماهه اول 1۴01 رخ داد: 
تصویب ۸٫۹ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی درصنعت ومعدن 

خراسان رضوی 
دالر  میلیون   ۸٫۹ خبرداد:  رضوی  خراسان  صمت  سازمان  رییس 
بخش  برای  امسال  نخست  ماه  سه  طی  خارجی  سرمایه گذاری 

صنعت ومعدن استان تصویب شده است.
خراسان  وتجارت  ،معدن  صنعت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
)یکم  وتجارت  تولید  دهه  گرامیداشت  با  رجبی  امیررضا   ، رضوی 
تادهم تیرماه (افزود: پیش بینی این میزان سرمایه گذاری متعلق به 

۷ طرح صنعتی ومعدنی سرمایه گذاری خارجی است .
خارجی  گذاران  سرمایه  های  طرح  صنعتی  گروه  کرد:  اضافه  وی 
شامل : صنایع کانی غیرفلزی، فلزی، شیمیایی ومعدن می باشدکه 
تایبادوسبزوارمجوزسرمایه  مشهد،  اجرادرشهرستانهای  برای 

گذاری خارجی صادرشده است.
بخشهای  در  مصوب  خارجی  سرمایه گذاری  میزان  به  اشاره  با  وی 
مختلف بنقل ازمرکز خدمات سرمایه گذاری استان گفت: بیشترین 
به  و  صنعت  بخش  در  مبلغ  نظر  از  مصوب  سرمایه گذاری  میزان 
حوزه   در  سرمایه گذاری  و  گرفته  صورت  دالر  میلیون   ۷.۵ میزان 
ترتیب  به  دالر  میلیون  یک  با  وخدمات  دالر  میلیون   ۱.۴ با  معدن 
گفت  درخاتمه  رجبی  امیررضا  گرفته اند.  قرار  بعد  جایگاه های  در 
های  درطرح  خارجی  گذاران  سرمایه  گذاری  سرمایه  میانگین   :

صنعتی ومعدنی ذکرشده بیش از۷۵درصد می باشد.

اخبار
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رئیس اتحادیه صنف نوشت افزار مشهد:

تولیدکنندگان، نرخ برخی 
اقالم را افزایش دادند

و  نوشت افزار  کتاب،  صنف  اتحادیه  رییس 
کاالهای  برخی  قیمت  گفت:  مشهد  صحاف 
پرمصرف  اقالم  مانند  حوزه  این  عرضه  مورد 
که  یافته  افزایش  بازار  سطح  در  کاغذ  و  مداد 

سرشته آن در مبدا تولید و تامین این نوع کاالها است. 
سیدجواد سیدعباسیان به عنوان نمونه به افزایش ۴۰ درصدی 
نوشت افزار  این  تولیدی  واحدهای  سوی  از  سیاه"  "مداد  نرخ 
در  را  آن  نرخ  مداد  تولیدکنندگان  اقدام  این  کرد:  بیان  و  اشاره 
سطح بازار عرضه به مصرف کننده تا حد زیادی گران کرده است.

تا  شده  سبب  مبادله ای"  "ارز  نرخ  افزایش  همچنین  افزود:  وی 
قیمت  با  را  نوشت افزار  از  مهم  قلم  این  نیز  کاغذ  واردکنندگان 

باالتر از پیش تامین و وارد کشور کنند. 
ادامه  مشهد  صحاف  و  نوشت افزار  کتاب،  صنف  اتحادیه  رییس 
بازار  در  را  کاال  این  نرخ  کاغذ،  واردکنندگان  اقدام  همین  داد:  

نوشت افزار به میزان ۱۰ درصد افزایش داده است. 
تغییر  نوشت افزار  بازار  کاالهای  دیگر  قیمت  گرچه  گفت:  وی 
نداشته اما بطور کلی هم اینک بازار کتاب و لوازم تحریر به شدت 
کساد بوده و حجم خرید و فروش در این بازار در سطح قابل قبول 
نیست. سیدعباسیان افزود: فعالیت واحدهای صنفی زیرپوشش 
اتحادیه کتاب، نوشت افزار و صحاف مشهد از ابتدای اسفند ماه 
پارسال که مدارس و دانشگاهها بخاطر بحران بیماری ویروسی 
تعطیلی  که  یافت  کاهش  شدت  به  شدند  تعطیل  کرونا  همه گیر 

اجباری واحدهای صنفی هم بر آن مضاعف شد.
دانشگاهها،  و  مدارس  تعطیلی  تداوم  با  هم اینک  داد:  ادامه  وی 
فعالیت واحدهای صنفی فروش کتاب و نوشت افزار نیز به محاق 

رفته و بطور عملی هیچ داد و ستدی ندارند.
گفت:  مشهد  صحاف  و  نوشت افزار  کتاب،  صنف  اتحادیه  رییس 
برخالف گمان برخی که فعالیت در صنف فروش نوشت افزار را 
فاقد هزینه های سربار می دانند، این واحدها مانند دیگر صنوف 
هزینه  و  کارفرما  سهم  بیمه  حق  مالیات،  پرداخت  به  ناگزیر 
مصرف آب، برق، تلفن و گاز هستند اما تعطیلی اجباری و توقف 
عملی فعالیتهای آنها مانع درآمدزایی و تامین چنین هزینه هایی 

شده است. 
دریافت  مشموالن  جزو  نوشت افزار  فروشندگان  افزود:  وی 
اما  نیستند  کرونا  بحران  از  آسیب دیدگان  مالی  تسهیالت 
دریافت  و  درخواست  مشمول  ناشران  و  کتابفروشی  واحدهای 

این نوع تسهیالت شناخته شده اند. 
خرید  در  را  مدارس  مدیران  اقدام  همچنین  سیدعباسیان 
توزیع  و  عمده فروش  بنکداران  از  نوشت افزار  و  درسی  کتابهای 
کتاب،  صنف  فعاالن  گریبانگیر  معضل  دیگر  والدین،  بین  آن 
نیاز  تامین  از  شیوه  این  کرد:  بیان  و  ذکر  صحاف  و  نوشت افزار 
گرفته  پیش  در  مدارس  سوی  از  که  نوشت افزار  به  دانش آموزان 
شده، تاثیر منفی قابل توجهی بر فروشندگان صنف نوشت افزار 

و کتاب گذاشته و رکود بازار کسب آنها را مضاعف کرده است.
۹۰۰ واحد تجاری زیر پوشش اتحادیه صنف کتاب، نوشت افزار 
و صحاف مشهد در این کالنشهر سه و نیم میلیون نفری فعالیت 

دارند.
شش  استان  در  دانش آموز  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  یک  بر  افزون 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان تحصیل می کنند. افزون بر 
نیمی از این جمعیت دانش آموزی، در مشهد به مدرسه می روند. 
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رییس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر مشهد: 

 آموزش 5۰۰ طراح حرفه ای 
طال و جواهر در مشهد

جواهر  و  نقره  طال،  صنف  اتحادیه  رییس 
کمیسیون  طریق  از  اتحادیه  این  گفت:  مشهد 
سازندگان طال و زیرمجموعه خود و بهره گیری 
تاکنون  پیش  سال   6 از  کارآزموده  مربیان  از 
۵۰۰ طراح حرفه ای در این زمینه تربیت کرده که وارد بازار کار 
شده اند و طرحها و ایده های آنان در کل ویترینهای کشور پخش 

شده است. 
مشهد  شدن  شناخته  وجود  با  افزود:  نژاد  معبودی  محمدباقر 
شهر  این  صادراتی  سوغات  گوهرسنگها  جهانی  شهر  عنوان  به 
در  مشابه  کاالهای  با  رقابت  توان  جواهر  و  طال  زیورآالت  شامل 
کشورهای دیگر را با توجه به ضعف در حوزه طراحی نداشت از  
این رو از 6 سال قبل این اتحادیه برگزاری دوره های آموزشی در 

خصوص طراحی این بخش را در دستور کار قرار داد.
وی اضافه کرد: هرچند مشهد در حوزه طال و جواهر و سنگهای 
قیمتی صاحب نام است اما با پیشرفت فناوری و ورود پرینترهای 
در  ای  کارآزموده  و  زبده  انسانی  نیروی  که  بود  الزم  بعدی  سه 
کمیسیونی  اتحادیه  در  لذا  باشد  داشته  وجود  طراحی  حوزه 
های  حلقه  از  یکی  اش  اولیه  های  بررسی  در  که  شد  تشکیل 
شرکت  همکاری  با  و  داد  تشخیص  را  صنعت  این  در  گمشده 
شهرکهای صنعتی و اداره کل میراث فرهنگی به یک هم افزایی 

در برگزاری کالسهای مربوطه دست یافت.
دوره  گفت:  مشهد  جواهر  و  نقره  طال،  صنف  اتحادیه  رییس 
های آموزشی مربوط به طراحی طال و جواهر کامال داخلی بود 
و از بهترین مربیان ایران در این زمینه بهره گرفته شد و نه تنها 
یا  دست  با  طراحی  بلکه  شد  داده  آموزش  افزار  نرم  با  طراحی 
اتدزنی به کسانی که در رشته نقاشی و گرافیک فعالیت داشتند، 

های  دوره  اتمام  از  پس  افزود:  نژاد  معبودی  شد.  داده  آموزش 
آموزشی، از طریق اتحادیه طال و جواهر و نقره مشهد کد آیسیک 
این  در  که  شوند  می  دار  شناسنامه  آنان  و  اخذ  طراحان  برای 
و  طال  طراحی  پروانه  عنوان  به  کسب  پروانه   ۱۰ تاکنون  زمینه 

جواهر برای متقاضیان این حوزه در مشهد صادر شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا اتحادیه صنف طال و نقره و جواهر 
مشهد  مسابقه بزرگ طراحی طال و جواهر با هدف محک زدن 
طراحان طال و جواهر این شهر و کشف استعدادهای جوان این 
صنعت در سراسر کشور  را در تیرماه امسال برگزار می کند که 
ایده  و  "طراحی  بخش  دو  در  طراحان  و  پردازان  ایده  نام  ثبت 
پردازی" و "طراحی نرم افزاری" از طریق وبگاه javaher.ir آغاز 

شده است.
اختتامیه  گفت:  مشهد  جواهر  و  طال،نقره  صنف  اتحادیه  رییس 
بسیار  جوایز  و  شود  می  برگزار  تیرماه   ۳۱ ملی  مسابقه  این 
این مسابقه در نظر گرفته شده است که شامل  برای  ارزنده ای 
6۰ میلیون تومان به اضافه یک سفر رایگان به هنگ کنگ برای 
نفر برگزیده اول، ۳۰ میلیون تومان برای نفر برگزیده دوم و ۱۵ 
میلیون تومان برای نفر برگزیده سوم می شود و از نفر چهارم تا 

دهم نفری چهار میلیون تومان جایزه می گیرند.
به گزارش ایرنا، ۲۹ معدن ویژه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 
صنعتی،  های  جاذبه  از  یکی  و  دارد  وجود  رضوی  خراسان  در 
ساخته  مصنوعات  و  زیورآالت  وجود  مشهد  هنری  و  گردشگری 
شده از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی است که جایگاه این شهر 
را در این حوزه ارتقا داده است تا آنجا که یونسکو این کالنشهر 
جهانی  شهر  عنوان  به  میالدی(   ۲۰۱۷(  ۱۳۹6 سال  در  را 

گوهرسنگها برگزید.
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رییس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور و تعویض روغن خودرو مشهد:

 تقاضا از عرضه در بازار 
روغن موتور مشهد پیشی گرفت

رییـس اتحادیـه صنف فروشـندگان روغـن موتور 
و تعویـض روغـن خـودرو مشـهد گفـت: هم اینک 
موتـور  روغـن  چکانـی  قطـره  عرضـه  دلیـل  بـه 
بیـن  تعـادل  تولیدکننـدگان،  سـوی  از  بـازار  در 
عرضـه و تقاضـای ایـن کاال در بـازار مشـهد برهـم خـورده و تقاضـا 

بـرای خریـد آن افزایـش یافتـه اسـت. 
روغـن  از  درصـد   ۸۰ پاالیشـگاه  چهـار  افـزود:  یـزدی زاده  حامـد 
موتورهـای صنعتـی و موتـوری مورد نیاز کشـور را تامیـن می کنند 
کـه خصولتـی هسـتند، نـرخ روغـن موتـور عرضه شـده توسـط این 
چهـار برنـد کاالیـی توسـط دولـت نظـارت مـی شـود و نـرخ مصوب 

دارند.
در  مزبـور  موتـور  روغـن  برنـد  چهـار  صاحبـان  کـرد:  بیـان  وی 
افزایـش  بـرای  درصـدی   ۸۵ افزایـش  تقاضـای  مـاه  اردیبهشـت 
پیشـنهادی  نـرخ  آنهـا  دیـدگاه  از  کـه  داشـتند  موتـور  روغـن  نـرخ 
از  حمایـت  سـازمان  امـا  اسـت،  بـوده  شـده  کارشناسـی  کامـال 
مصرف کننـدگان تنهـا بـا افزایـش ۲۵ درصـد نـرخ روغـن موتـور 

کـرد. موافقـت 
وی اظهـار داشـت: پـس از عدم موافقت سـازمان حمایت از حقوق 
مصـرف کننـدگان بـا نـرخ پیشـنهادی پاالیشـگاهها بـرای روغـن 
موتـور، آنهـا محصـول کامـل روغـن موتـور که بـه صورت یک بسـته 
کاالیـی اسـت را بـه بـازار عرضـه نکـرده و کاال را بـه صـورت قطـره 

چکانـی توزیـع کردند.

روغن  تعویض  و  موتور  روغن  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
خودروی مشهد، گفت: ۱۵ درصد باقیمانده مربوط به تولیدات 
روغن موتور در بازار کشور به ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی تعلق 

دارد که از سهم زیادی در بازار این محصول برخوردار نیستند.
یزدی زاده با بیان اینکه گاها اصناف متهم به احتکار یا امتناع از 
عرضه روغن موتور در بازار می شوند، افزود: در حالیکه در سامانه 
اختصاصی  صورت  به  مزبور  پاالیشگاه  چهار  برای  تجارت  جامع 
ها  پاالیشگاه  این  از  که  باری  هر  و  است  شده  تعریف  نقش  کد 
اینکه  و  عرضه  تا  تولید  چرخه  سامانه  طریق  از  شود،  می  خارج 
بار مزبور به کدام تاجر عمده یا خرده فروش تحویل شده، به طور 

کامل قابل رصد است.
خراسان  سهم  موجود،  آمار  طبق  کرد:  بیان  ایرناوی  گزارش  به 
رضوی از برند چهار پاالیشگاه مزبور در روغن موتور از یک برند 
نزدیک به دو درصد یا از برند دیگر نزدیک به هشت درصد بوده و 
سهم کمتری از بازار این محصول در کشور داشته است، در واقع 

سهم این استان از روغن موتور چندان مطلوب نیست.
موتور  روغن  عرضه  کنونی  شرایط  در  داشت:  اظهار  یزدی زاده 
کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای آن رو به افزایش است و این 
موضوع تعادل بازار را برهم زده است، در واقع مالک بازار، عرضه 
این تعادل را برهم می  و تقاضا است و تعیین قیمهای دستوری 
زند، روغن موتوری هم که قیمت مصوب دارد، آنچنان که باید به 

دست مردم نمی رسد. 
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رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد:

کاهش عرضه علت افزایش قیمت 
سیب زمینی و پیاز در مشهد است

میترا عبداللهی

رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد گفت: با توجه به روزهای 
پایانی فصل برداشت پیاز و سیب زمینی در مناطق زیر کشت این 
۲ محصول، عرضه آن در بازار مشهد کاهش یافته و این موضوع 

باعث روند افزایشی قیمت آنها شده است. 
حیدر ساکن برجی افزود: عمده پیاز و سیب زمینی مشهد از سایر 
نقاط کشور مانند شیراز و دزفول و برخی مناطق شمالی کشور 

تامین می شود.
سیب  و  پیاز  قیمت  افزایش  باعث  عرضه  کاهش  کرد:  بیان  وی 
تا  که  است  شده  تومان  هزار   6 تا  چهار  بین  کیلو  هر  در  زمینی 
پلکانی  روند  همچنان  بازار،  در  محصوالت  این  بیشتر  عرضه 

افزایش نرخ آنها ادامه دارد.

پیاز  که  زمانی  تا  گفت:  مشهد  فروشان  بار  صنف  اتحادیه  رییس 
نرسد،  بازار  در  آن  عرضه  و  برداشت  زمان  به  مشهد  و  اصفهان 

همچنان قیمت رو به افزایش خواهد بود.
ساکن اضافه کرد: سیب زمینی مناطق شمالی کشور تمام شده 
را پر  بازار  تا خال  از همدان و اصفهان بود  باید منتظر ورود آن  و 
کند، اما در مجموع سطح زیر کشت سیب زمینی به دلیل کم آبی 
و عدم کافی بودن توجیه اقتصادی تولید آن، کاهش یافته است و 

انتظارات برای عرضه انبوه این محصول برآورده نمی شود.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط تولید و عرضه سیب زمینی 
داشت،  محصول  این  در  زیادی  قیمت  کاهش  انتظار  توان  نمی 
بلکه با رسیدن بارهای سیب زمینی جدید به بازار مشهد، کاهش 

قیمتی آن جزیی خواهد بود.
بارفروشان مشهد  اتحادیه  حدود ۸۰۰ واحد صنفی زیر پوشش 

قرار دارند.
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