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راهنمای اصناف
بعضا مشاهده می
شــود متقاضیان
دریافــت پروانه
کسب به علت عدم
اطــاع وآگاهی
جهــت دریافت
پروانــه کســب
و قانونمنــدی
حسینناظمی
محــل صنفــی
خود به اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان
مراجعه می کنند این در حالی اســت که
طبق نظــر قانونگذار وظیفــه قانونمندی
واحدهای صنفی بــه اتحادیه های صنفی
محول شــده اســت .اغلب اوقات فرد به
دلیل عدم اطالع از مکان و شــماره تلفن
اتحادیه های مربوطه حضورا در اتاق اصناف
حاضر می شوند که این اقدام باعث افزایش
سفرهای درون شهری؛ اتالف زمان و هزینه
می شــود .بنابرین متقاضیــان محترم در
صورت عدم اطالع از آدرس و مشــخصات
اتحادیه های صنفــی به منظور جلوگیری
از اتالف زمان مــی توانند با تماس با واحد
مخابرات اتاق اصناف مرکز استان اصفهان
به شــماره تلفن های  03132362515و
 03132367013و03132334001
اطالعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

اصناف

naslefardanews

باتوجه بــه اینکه مدیــران اجرایی محترم
اتحادیه هــا ارتباط تنگاتنــگ و لحظه به
لحظه با ارباب رجوع و اعضا تحت پوشــش
صنف و مشــکالت آنها دارند لذا داشــتن
روابط اجتماعی قوی ،رویی گشــاده ،سطح
تحصیالت و تسلط به قانون نظام صنفی از
ضروریات این شــغل محسوب می شود که
به لطف پروردگار مدیران اجرایی ســعی و
تالش خود را درزمينــه تکریم ارباب رجوع
و دلگرمی اعضا و انجام امــور اجرایی برای
انجام کار به نحو احســن به کار بســته اند.
مطابق با ماده  24قانون نظــام صنفی این
مدیران منتخب از طرف هییت مدیره محترم
اتحادیه انتخاب شــده و در جهت خدمت
و اجــرای مصوبات هییت مدیــره در طول
مدت مدیریت آنها فعالیت می کنند .یکی
از مشــکالت مدیران اجرایی اتحادیه های
صنفی احســاس عدم امنیت شــغلی را در
این قشر است که باعث دل نگرانی این افراد
می شود.
به لطف ایزد منان و تالش مســتمر وبهینه
ریاست و هییت رییسه کنونی اتاق اصناف
اصفهان تحــوالت عظیمــی در روند امور
اصناف صورت گرفته اســت ،امید که مثل
همیشه با پیگیری این بزرگواران و استعانت
کمیســیون های محترم اتاق اصناف ارایه
پیشنهاد اصالحیه این ماده قانونی در جهت
ارتقاء جایگاه مدیران اجرائی و رفع نگرانی
ها صورت پذیرد و این عزیزان هرچه مسلط
تر با طیب خاطر به رونــد اجرایی اتحادیه
رسیدگی کنند.
مهری راهروان :دیراجرایی اتحادیه
فروشندگان مواد غذایی و مدیر داخلی
اتحادیه فروشندگان اتومبیل

گزارش تصویری

اجالس ماهانه اتاق
اصناف مرکز استان
اصفهان
عکس:

فاطمه نجم

Abacus
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در اولین اجالس ماهانه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در سال جاری مطرح شد

تقویتوظیفهخودنظارتیاصناف
رسول جهانگیری حرکت پرانرژی کمیسیون های ششگانه و تخصصی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در سال جاری را ســتود و افزود :خوشبختانه در ماه های ابتدایی سال جدید
حرکت های خوبی از سوی کمیسیون های تخصصی اتاق آغاز شده که مسیری روشن را پیش روی اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی می نمایاند.

مدیر داخلی اتاق اصناف مرکز استان
اصفهان

مدیران اجرایی بازوی
توانمند اتحادیه ها

چرتکه

فاطمه نوری| گروه اصناف

fnori 68 @gmail.com

اولین اجالس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان
در سال جاری پنج شنبه هفته گذشته در سالن
اجتماعات شهدای اصناف با حضور حداکثر اعضا
برگزار شد .اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در
این جلسه میزبان ســرهنگ قادری رئیس اداره
امنیت اداره نظارت بر اماکن عمومی و رئیس امور
اصناف ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
اصفهان بود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در ابتدای
این اجالس از روسای اتحادیه های صنفی درگیر
در ستاد تسهیالت ســفر به جهت هماهنگی و
پذیرایی خوب از میهمانان نوروزی تقدیر و تشکر
کردند.
رســول جهانگیری حرکت پرانرژی کمیسیون
های ششــگانه و تخصصی اتــاق اصناف مرکز
استان اصفهان در ســال جاری را ستود و افزود:
خوشــبختانه در ماه های ابتدایی ســال جدید
حرکت های خوبی از ســوی کمیســیون های
تخصصی اتاق آغاز شده که مســیری روشن را
پیش روی اتاق اصنــاف و اتحادیه های صنفی
می نمایاند.
وی همچنین بــه برگزاری جلســات توجیهی
آموزشــی با کمک مرکز آموزش اتــاق اصناف
و همچنیــن اداره امــور اصنــاف ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان اصفهان اشاره
و خاطرنشــان کرد :آموزش بازرســان اتحادیه
های صنفی و آموزش دبیــران اجرایی اتحادیه

هــا در مباحث مالــی از جمله اقدامــات انجام
شده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان از روسای
اتحادیه های صنفی خواست تا با بازرسان منتخب
اتحادیه همکاری کنند .وی با بیان اینکه قانونگذار
بحــث خودنظارتی را برای اصنــاف پیش بینی
کرده اســت و اتاق اصنــاف وظیفــه نظارت بر
اتحادیه ها را بر عهــده دارد ،گفت :مباحث امور
مالی اتحادیه هــای صنفی بایــد در چارچوب
قانون باشد.
جهانگیری با تشریح مســائل مالی اتحادیه های
صنفی خاطرنشــان کرد :کمیســیون بازرسی
اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهــان نیز در کنار
بازرســان منتخب در حال رصــد اتحادیه های
صنفی هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که هیچ کدام از اتحادیه
های صنفی نیازمند تذکر از ســوی کمیسیون
بازرسی نباشند .
اصناف یار قدیم انقالب و ضرورت
نقش آفرینی اصناف در سرنوشت
کشور
رئیــس اتاق اصنــاف مرکــز اســتان اصفهان
با اشــاره بــه پیــش رو بــودن ســه انتخابات
مهم در اردیبهشــت ماه ســال جــاری از تمام
روســای اتحادیه هــا و زیرمجموعه هایشــان
خواســت تا فارغ از مــرز بندی های سیاســی
و برای ایــران و اصفهان به پــای صندوق های
رای بیایند.
جهانگیــری همچنیــن متذکرشــد :اتحادیه
های صنفــی حق اســتفاده از امــوال عمومی

اتحادیه ها را به نفع گروه و فرد سیاســی خاص
ندارند.
ســرهنگ قادری نیز به عنوان یکی از مدعوین
این جلسه به بیان نکات خاص برای اتحادیه های
صنفی پرداخت و از افزایش تعامل اتحادیه های
صنفی با اداره نظارت بر اماکن عمومی برای حل
مشکالت مردم استقبال کرد.
خزانه دار اتاق اصناف مرکز استان اصفهان نیز در
این جلسه با اشــاره به برگزاری پرشور انتخابات
اتحادیه های صنفی در سال گذشته از بسترسازی
برای برگــزاری انتخابات اتحادیــه های صنفی
جدید خبر داد  .ناصر اطرج ادامه داد :برای افزایش
ســواد مالیاتی و برای جلوگیری از مشــکالت
احتمالی اتحادیه های صنفی در مبحث دارایی و
مالیات سلسله جلسات تخصصی برای اتحادیه ها
و کارمندان ذی ربط مالی پیش بینی شده است.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف مرکز استان اصفهان
نیز در این جلســه با تاکید بر آمــوزش به ویژه
آموزش تجــارت الکترونیک در اصناف گفت :در
دی ماه سال گذشته نامه ای به تمام اتحادیه های
صنفی تحت عنوان تجارت الکترونیک ارسال شد
که همه اتحادیه های صنفی به راحتی از آن عبور
کردند .محمد انصاری پور افزود :این نامه درواقع
اطالع رسانی سامانه "ستاد" بود که برای خرید
دستگاه های دولتی تعریف شده است .وی با بیان
اینکه سامانه ســتاد در واقع برای خرید دولتی
ها از بخش خصوصی تعریف شــده خاطر نشان
کرد :دیگر زمان پاکت های پیشنهادی دربسته
و برگزاری مناقصه ها به ســر رسیده است  .عضو
هیات رئیســه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان

از روســای اتحادیه ها خواست مباحث مرتبط با
تجارت الکترونیک را بیش از پیش جدی بگیرند.
همدلی اصناف در اصفهان
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان
اصفهــان نیز بــا تبریک ویــژه اعیــاد پیش رو
اظهار کــرد :در ایــن اجالس بایــد از همراهی،
حمایــت و همدلی رئیس و هیات رئیســه اتاق،
روســا و هیئت رئیســه اتحادیه هــای صنفی
در ســال گذشــته با بازرســی اصناف تقدیر و
تشکر کنیم.
جواد محمدی فشارکی با بیان اینکه افتخار رتبه
اول مدیریت بازرســی و نظارت اصناف اســتان
اصفهان به عنوان برترین بازرسی کشور در دوسال
پیاپی گفت :این افتخار متعلق به خانواده بزرگ
اصناف استان اصفهان است.
وی ادامه داد :طرح های ویژه مدیریت بازرســی
و نظارت اصناف اســتان اصفهان در سال  94و
 95موجب کاهش  63درصدی خطاها و تخلفات
اصناف شده است.
محمدی تصریح کرد :این موضوع نشــان دهنده
ضعف آموزش و اثــر گذاری آمــوزش چهره به
چهره بازرســان ما با متصدیان واحدهای صنفی
بوده است.
مدیربازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان
همچنین از شناســایی  30هــزار و  244واحد
صنفی بدون پروانه کســب در اصفهان خبر داد

و گفت :متصدیان این واحدهــا برای اخذ پروانه
کسب و طی روال قانونی به اتحادیه های صنفی
معرفی شدند.
وی همچنین پیشــنهاد داد :در راســتای بهبود
و تاثیرگذاری بازرســی ها و به منظور تشــریک
مساعی بازرسان اتحادیه های صنفی و بازرسان
مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
همایشی برگزار شود.
بررسی مصوبات کمیسیونها
بر اساس رویه های معمول بخش از جلسه
به ارائه مصوبات کمیسیونهای مختلف در صحن
اجالس اختصاص داشت و مصوبات کمیسیونها
در معرض رای و نظر روسای اتحادیه های صنفی
قرار گرفت.
لیســت مصوبات اجالس ماهانه اتــاق اصناف
مرکز استان اصفهان به شــرح زیر است .یکی از
حاشــیه های اولین اجالس اتــاق اصناف مرکز
اســتان اصفهان در ســال جدید اعتــراض رضا
منتظری رئیــس اتحادیه عطار و ســقط فروش
اصفهان به رای کمیســیون تشخیص در رابطه
با واگذاری تعدادی از رســته های آجیل و خوار
و بارفروش اصفهــان به اتحادیه لبنیات ســاز و
لبنیات فروش سابق و اتحادیه فروشندگان غذایی
کنونی بود.
اگرچه در این اجالس اصال ایــن موضوع مطرح
نشد اما رئیس اســبق اتاق نسبت به بی توجهی
کمیسیون تشخیص و عدم توجه به استدالالت
اتحادیه ها به کرات اعتراض خود را نشــان داد.
محمد هدایت یکی دیگر از معترضین این جلسه
بود.وی به تصویب اساسنامه و رسته های محمود
توکلی اتحادیه ابزارفروشان اعتراض داشت که
به دستور رئیس اتاق اصناف مقرر شد اعتراضات
خود را به صورت مکتوب به کمیسیون تشخیص
برای بررسی ارائه دهد.
رئیــس اتاق اصنــاف مرکــز اســتان اصفهان
نیز با شــنیدن نقطه نظرات این افراد دســتور
بررســی بیشــتر تذکرات مرتبط در کمیسیون
را خواستار شد.
در ایــن جلســه همچنیــن تصویــب بودجه،
تــراز و متمــم پنج اتحادیــه هــای صنفی به
تصویب رسید.

نام اتحادیه

موضوع درخواست

توضیحات

اتحادیه آرایشگران
مردانه

تایید نرخ اتحادیه

تصویب شد

اتحدیه تولید و فروش
گز و شیرینی

تایید نرخ رسته خدمات نظافتی
اتحادیه

تصویب شد

اتحادیه نانوایان

تایید نرخ زولبیا و بامیه

تصویب شد

اتحادیه تعمیرکنندگان
و فروشندگان لوازم
خانگی

تایید رسته و ضوابط اتحادیه

تصویب شد

اتحادیه ابزار فروشان

تایید رسته و ضوابط اتحادیه

بررسی بیشتر

اتحادیه های نان های
حجیم و نیم حجیم

تخصیص رسته نان روغنی ماشینی
و متراژ

تصویب شد

اتحادیه خدمات فنی و
تولیدکنندگان قطعات
وسائط نقلیه سنگین و
ماشین آالت صنعتی

تخصیص رسته تولید و تعمیر
باسکول و متراژ

تصویب شد

اتحادیه داربست های
فلزی و سازندگان
مسکن و ساختمان

ادغام دو اتحادیه داربست فلزی و
سازندگان مسکن و ساختمان

تصویب شد

اتحادیه فروشگاه های
عرضه محصوالت
فرهنگی

منفککردنرستهبازیهای
تصویریورایانهایازاتحادیه
خدماترایانهوالحاقبهاتحادیه
صنفعرضهکنندگانمحصوالت
فرهنگی

تصویب شد

دانستنی های مالیاتی

اطالعیه مهم تازه های مالیاتی

کلیه صاحبان مشاغل ( صاحبان فعالیت شغلی تحت قالب
شخص حقیقی ) توجه داشته باشند آخرین مهلت جهت تسلیم
اظهارنامه مالیاتی عملکرد  ، ۱۳۹۵تا پایان خرداد ماه سالجاری
(  ) ۱۳۹۶ /۰۳ /۳۱می باشد .
در این خصوص الزم اســت با توجه به نوع و حجم فعالیت
کسبی  ،خودشان را با یکی از گروه های شغلی سه گانه تطبیق
داده و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه  ،اقدام نمایند .
به این نکته هم توجه داشــته باشــیم  ،با توجه به تفاوت
تکالیف هر یک از مودیان مشــمول هر گروه شــغلی  ،قالب و
نمونه اظهارنامه مالیاتی مربوط به هر یک از گروه های شغلی

متفاوت بوده و الزم است برابر آیین نامه اجرایی ماده  ۹۵قانون
مالیاتهای مستقیم نسبت به مطالعه نکات برجسته در این رابطه
اقدام گردد .
همچنین با توجه به آخرین اعالن ســازمان امور مالیاتی ،
چنانچه مودی بیش از یک محل فعالیت برای یک مجوز داشته
و به ازای هر یک ثبت نام جداگانه ای انجــام داده اید ،باید با
مراجعه به سامانه ثبت نام و یا اداره مالیاتی یکی را نگه داشته و
مابقی را به عنوان شعبه در سیستم اضافه نماید و ثبت نام های
اضافی را نیز حذف نماید.
رفع مشکل مغایرت ثبت اطالعات در سامانه خرید و فروش
معامالت فصلی با ایجاد دسترســی ویژه برای کلیه مودیان
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اطالع مودیان

مالیاتی از وضعیــت خرید وفروش های ثبت شــده صورت
معامالت فصلی اقدام به ایجاد دسترسی مشاهده اطالعات وارد
شده مودیان دیگر نموده است .لذا می توان اطالعات مربوط
به خرید یا فروش ثبت شده توسط دیگران را برای خودتان را
از سال  ۱۳۹۴در این سامانه مشاهده کنید .
بدیهــی اســت در صــورت وجــود هرگونــه مغایــرت
و اشــتباه در اطالعــات ثبــت شــده مــی تــوان از
طــرف مقابــل درخواســت اصــاح اطالعــات ثبــت
شده را نمایید.
این امکان بسیاری از مشــکالت مودیان را رفع و انتظار می
رورد باعث کاهش قابل توجهی در اختالفات مالیاتی مودیان
با این سازمان خواهد شد.

