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خبرروز
رئیس اتحادیه پیتزا و ساندویچ اصفهان

پیتزافروشیهایپنج
هزارتومانیمشکل
بزرگ این صنف است
رئیس اتحادیه پیتزا و ساندویچ اصفهان مشكل بزرگ اين
صنف را فروش پيتزاهاي  5هزار توماني اعالم کرد و گفت:
ما به شدت مخالف فروش پيتزاهاي 5هزار توماني هستيم.
سیدمصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص
گران فروشــي و ارزان فروشــي برخي از واحدهاي صنفي
ساندویچ و پیتزا ،اظهار داشت :متاسفانه مشكل بزرگ اين
صنف فروش پيتزاهاي  5هزار توماني است.
وي همچنین درباره تنوع فاحش قیمت واحدهاي صنفي اين
اتحاديه از حدود  5هزار تا  60هزار تومان ،گفت :ما به شدت
مخالف فروش پيتزاهاي  5هزار توماني هستيم چرا كه مواد
مورد استفاده آنها به تبع مناسب و با كيفيت نيست.
وي تاكيد كرد :در اين خصوص چندين بار با اداره بهداشت
و واحدهاي صنفی فروش پيتزاي  5هزار توماني در اصفهان
مكاتبه كرده ايم اما متاســفانه هنوز از هيچ كدام پاسخي
دريافت نكرده ايم.
وي تصريح كرد :بازرسان اداره بهداشت بايد با بازديد از اين
واحدها بر كيفيت و نوع و درجه مواد پيتزاهاي  5هزارتوماني
نظارت كنند و در اين صورت مي تــوان براي آنها تصميم
مشخصيگرفت.

ر ئیس
اتحادیه پیتزا
و ساندویچ اصفهان
در پاســخ به اين ســوال
كه آيا مديريت بازرسي اصناف
نمي تواند بر اين واحدها نظارتي داشته
باشد ،گفت :بازرسی اصناف مسئولیت بررسی
كيفيت مواد غذایی را نداشته و این موارد باید حتما از

سوي بهداشت انجام شود.
وي همچنين در خصوص فروش پيتزاهاي  50تا  60هزار
توماني دربرخي از واحدهاي فروش ،بيان داشــت :به طور
معمول قيمت مورد تاييد پيتزا حدود  20هزار تومان است و
پيتزاهايي با قيمت بيشتر معموال دو نفره و با حجم باالتر و يا
به اصطالح خانواده است.
وي با اعتقاد بر اينكه پيتزا فروشي هاي 5هزار توماني ،بيشتر
از بقيه واحدهاي صنفي گران فروشي دارند ،گفت :به طور
قطع فروش و سود اين واحدها بيشتر از پیتزافروشی های20
هزار توماني با كيفيت است و مي توان گفت به نوعي با كيفيت
بسيار پايين ،گران فروشي دارند.
به گفته موسوی ،در مجموع حدود  20واحد صنفي فروش
پيتزاي  5هزار توماني در اصفهان وجود دارد و اميدواريم طي
يك ماه آينده تكليف آنها مشخص شود.
وي با اشاره به اينكه اين اتحاديه حدود  500پروانه كسب
دارد ،اظهار داشت :حدود 200پروانه نيز در دست اقدام است.
وي همچنين در خصوص وضعيت پرداخت ماليات واحدهاي
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کشف سیگار قاچاق از دو واحد صنفی
مدیریت بازرســی و نظارت اصناف مرکز اســتان اصفهان از
کشف سیگار قاچاق خبر داد .بر اســاس گزارش واصله در ۹
اردیبهشت ماه ســال جاری در جریان بازرسی ها از دو واحد
صنفی مجموعا چهار هزار و  ۳۸۰نخ انواع
سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شده
است .ارزش ریالی این کشفیات حدود
 ۱۴میلیون ریال براورد شده است.
بر اســاس منویات مقــام معظم رهبــری مبارزه بــا کاالهای
قاچاق یکی از ضروریات سیســتم اقتصادی است .قاچاق کاال
باعث بیــکاری جوانان و خروج ســرمایه های ملی از کشــور
میشود.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی قاچاق و پولشویی به عنوان

فروش پيتزا ،اظهار داشت :این اتحادیه از پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده معاف است.
رئیس اتحادیه پیتزا و ساندویچ اصفهان با اشاره به اینکه حدود
 700واحدهای صنفی ساندویچ و پیتزا در اصفهان به صورت
نزدیک به هم فعالیت می کنند ،تاکید کرد :همجواری این
واحدها به یکدیگر موجب شده که فروش هر کدام کاهش
یابد این درحالیست که اداره كل ماليات ،ميزان ماليات ها
را همانند گذشته كه تعداد واحدهاكمتر اما فروش بيشتر
داشت ،اعمال مي كند و حاضر نيست كه میزان ماليات را از
سال هاي گذشته كمتر کند.

کمیسیون اقتصادی به دنبال راهکارهای عملی برای خروج اصناف از رکود

کشتیتولیداصناف
در بنادر آزاد لنگر می اندازد

کمیســیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در
جلســه این هفته خود چندین موضوع مهم را دردستورکار
خود قرار داده بود .این جلسه با حضور روح اهلل چلونگر رییس
کمیسیون اقتصادی ،اکبر عشوریون نائب رئیس،باقر اوستا
عضو کمیسیون و همچنین دو تن از مشاوران این کمیسیون
محمد مهدی صدرهاشــمی و احمد تقی زاده برگزار شــد.
خالصه آنچه در این جلسه گذشت در ادامه آورده شده است.
گره کور بانک ها و اصناف باز می شود؟
یکی از مهمترین مباحثی که در دستور کار این هفته
کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان قرار
داشــت بحث خروج اصناف از رکود با تکیه بر سیاست های
اقتصاد مقاومتی بود.
براساس گزارش ارائه شده ازسوی کارگروه اقتصاد مقاومتی،
بانک ها یکی از رئوس مشکالت اصناف به ویژه اصناف تولیدی
به شمار می آیند .متناسب با نیازی که در این میان احساس
می شد ،کمیسیون اقتصادی میزبان نماینده تعدادی از بانک
های استان اصفهان شد .در این جلسه سیاست برد-برد برای
اصناف و بانک مورد تاکید طرفین قرار گرفت.
ماحصل این جلسه ارائه برنامه تعدادی از این بانک ها باتوجه
به نیازمندی های اصناف و توانمندی بانک ها برای پاسخ به
این نیازها و بررسی و برگزاری جلسات مجدد برای رسیدن

به نتیجه بود.
رایزنی برای نرخ تســیهالت حداقل چهار درصد و حداکثر
 18درصد برای واحدهای تولیدی ،خدماتی ،فنی و توزیعی،
تسهیالت ســرمایه گذاریف کاهش بروکراسی های اداری
و ارائه بســته کامل خدمات بانکی به اصناف از دیگر مسائل
مطرح شده در این کمیسیون بود.
بحث دوم کمیسیون اقتصادی بعد از تنفس  15دقیقه ای با
شنیدن گزارش نماینده کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف از
منطقه آزاد اروند رود آغاز شد.
محمد مهدی صدرهاشمی با اشاره به بستر مناسب سرمایه
گذاری و همچنین بــازار خوب فروش محصــوالت تولید
شده اصناف در اصفهان در کشورهای حاشیه خلیح فارس
اظهار کرد :بر اســاس مذاکرات و رایزنی های انجام شــده
مســئوالن منطقه آزاد اروند رود آمادگی دارند تا جلسات
و پنل های تخصصی در این راســتا برای تاجران اصفهانی
با همتایــان خود در کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس
برگزار کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از محصوالت از تولیدکننده
اصفهانی با قیمت حداقل توسط واسطه ها خریداری شده و
در بســته بندی و با برند جدید در کشورهای حاشیه خلیج
فارس با قیمت بسیار باالتر به فروش می رسانند ،اضافه کرد:

مالیات،رکودوانباشتبدهیدستگاههامشکالتاصلی
صنفالکتریکوالکترونیک

عماد افهام رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و
فروشندگان لوازم الکتریک و الکترونیک است .به
گفته وی بیش از 48سال است که در در این حوزه
فعالیت می کند وی ازسال 72به عنوان رئیس وارد
این اتحادیه شده است و هر دوره با رای حداکثری
اعضا به ریاست این اتحادیه رسیده است.
وی همچنین سابقه چندین دوره فعالیت در
کمیسیون مالی اتاق اصناف را در کارنامه دارد .نسل
فردا شما را به خواندن این گفت وگو دعوت می کند.

ما با کوتاه کرده دست واسطه ها و شناسایی خریداران برون
مرزی می توانیم محصول را با برند اصلی ،با سود بیشتر برای
تولید کننده و با قیمت کمتر به دست مصرف کننده برسانیم.
در ادامه اعضای کمیســیون اقتصادی با موافقت با کلیات
طرح خواستار بررسی جزئیات بیشتری از شرایط تجارت و
همچنین امکانات منطقه آزاد اروند رود به اصناف اصفهان
شدند.
در این جلسه همچنین مقرر شــد که روسا و هیات رئیسه
اتحادیه هایی که ظرفیت تجارت در این منطقه را داشــته
باشند پس از تکمیل فاز مطالعات بازار به این منطقه سفر و
جلسات متعددی با روسای اتاق اصناف خرمشهر ،خوزستان
و مقامات مسئول در کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته
باشند.
برگزاری نمایشگاه های بین المللی مشــترک نیز از دیگر
مسائلی بود که مورد تایید قرار گرفت.
روح اهلل چلونگر رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز
استان اصفهان نیز در پایان این جلسه گفت :مبحث صادرات
اصناف به کشور عمان نیز که در دستور کار کمیسیون بود
در مرحله نهایی خود قرار دارد و به زودی همایشــی در این
رابطه برگزار و فرصت های سرمایه گذاری در بازار عمان برای
اصناف معرفی خواهد شد.

یکی از پرسودترین جرائم سازمانیافته اقتصادی همواره یکی از
خطرناکترین جرائمی است که به دلیل ویژگیهای متعدد و
مخرب سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی امنیت اقتصادی کشورها
را تهدید میکند و یکی از مهمترین معضالت جامعه جهانی به
حساب میآیند.

تعــداد اعضا تحــت پوشــش اتحادیه صنف
تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک و
الکترونیکاصفهانچندنفراستواینافراددرچندرسته
فعالیتمیکنند؟
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشــندگان لوازم الکتریک و
الکترونیک پیش از قبل انقالب تاسیس شد و تا امروز به فعالیت
خود ادامه داده است.اعضا تحت پوشــش این اتحادیه بالغ بر دو
هزار نفر هستند که در  26رسته مختلف فعالیت می کنند .رسته
هایی مانند رسته سیستم های حفاظتی؛ رسته سیم کش های
ساختمان،فروشندگان لوازم الکترونیک و  ...از جمله این رسته ها
به شمار می آید.
مهمترین مشکالت صنف شما در سال های اخیر
چه بوده است؟
اغلب مشکالت اصناف مشترک هســتند ،در واقع درد مشترک
اصناف مباحث مربوط به مالیات و دارایی است که سال های سال
است که مطرح می شود اما به نتیجه ای نمی رسیم.
اخذ مالیات های ناعادالنه از اصناف ،بخش بزرگی از تولیدکنندگان
را به مرز ورشکستگی کشانده است .از سوی دیگر مشکالت مربوط
به اداره کار و بیمه نیز مزید بر علت می شود .یکی دیگر از مشکالت
مرتبط با صنف ما که در میان اغلب واحدهای صنفی عمومیت دارد
مساله نقدینگی و سرمایه در گردش است ،بخش زیادی از افراد
صنف ما مطالباتی از شــرکت های دولتی ،انبوه سازان و

پیمانکاران ســاختمان دارند
که به دالیل مختلف از جمله
رکود صنعت ساختمان به آنان
پرداخت نشده است.
یکی دیگر از مشــکالت ما در
صنف الزامی بودن اخذ پروانه
برای مجریان برق ســاختمان
هاســت ،این افراد می توانند
عماد افهام
از بیمه کارگران ســاختمانی
استفاده کنند اما به محض دریافت پروانه کسب بیمه آنها قطع
می شود.
این موضوع در حالی اســت که اتحادیه مکررا نامه نگاری های
فراوانی با مقامات مسئول انجام داده اما به نتیجه نرسیده است.
لطفا به بخشی از فعالیت هایی که برای اتحادیه در
این سالها انجام شده اشاره کنید.
مکان ابتدایی اتحادیه استیجاری و در محل چهار راه وفایی قرار
داشت ،در ســال های گذشــته با پس انداز درآمدهای اتحادیه
واحدی در خیابان طیب به متــراژ 150متر برای ارائه خدمت به
صنف خریداری شد و به لطف خداوند و با کمک هیات رئیسه و
صنف واحد روبرویی اتحادیه نیز خریداری شد
برگزاری نمایشگاه دوساالنه صنعت برق که با حضور شرکت های
معتبرداخلیو خارجیبرگزار می شودوهمچنیننمایشگاه ساالنه
سیستم های حفاظتی از دیگر اقدامات انجام شده در کنار اقداماتی
همچون صدور پروانه کسب و رسیدگی به شکایات است.
از دیگر اقدامات اتحادیه تشکیل پنج کمیسیون تخصصی برای
رسیدگی به مشکالت هر رسته است این کمیسیون ها مواردی که
موجبات اختالف میان افراد شده را بررسی و نظر کارشناسی خود
را درباره مساله مربوطه اعالم می کند وافراد نیز باید نسبت به این
موارد تمکین کنند.
سخن آخر
در تمام این ســالها که فرصت خدمت گذاری به صنف
شریف و زحمتکش صنف تولیدکنندگان و فروشندگان
لوازم الکتریک و الکترونیک را داشــته
ام شــکرگذار حمایت هیات رئیسه و
همدلی میان صنف و هیات رئیسه بوده
ام .همدلی میان هیات رئیســه و اعضا
همواره افرادی که بعضا سعی در اختالف
افکنی داشته اند را ناکام گذاشته است
و امیدوارم همچون گذشته ادامه یابد.

