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با  شیوع   از همراهی و تعامل اصناف در راستای مقابله  تقدیر و تشکر دکتر الریجانی 
ویروس کرونا

پیام تبریک رییس اتاق اصناف مرکز قم به مناسبت فرار رسیدن نوروز99

رییس مجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی با  حسن احمدلو 
رییس اتاق اصناف قم در جریان اخرین اقدامات و فعالیت های 
مجموعه اتاق اصناف قم در مقابله با ویروس کرونا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف قم ، دکتر علی الریجانی 
اتاق  با رییس  رییس مجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی 
اصناف قم ضمن استماع گزارش اقدامات مجموعه اتاق اصناف 
قم در مقابله با ویروس کرونا از تالش  مجموعه اتاق اصناف قم 
و اتحادیه های صنفی تحت پوشش و همچنین کسبه و بازاریان 
قم در این خصوص و همچنین تعامل اصناف و فعاالن اقتصادی 

با مجمع خیرین تقدیر و تشکرکرد.

این گزارش: همچنین دکتر الریجانی ضمن تشریح  بر اساس 
برخی از اقدامات مجلس و دولت برای صنوف و رونق کسب و 
و  مطالبات  پیگیری  جهت  مساعد  کنونی،قول  شرایط  در  کار 

خواسته های کسبه و بازاریان قم راداد.
نگراني  بیان داشت:  نیز  قم  اصناف  اتاق  احمدلو رییس  حسن 
کرونا  بحران  بروز  اقتصادي  تبعات  با  ارتباط  در  کنوني  جدي 
براي صنوف این است که فعاالن بازار که در هر شرایطي مجبور 
به صرف هزینه هاي ثابتي مانند حقوق کارگران، اجاره مغازه، 
کاهش  خاطر  به  الجرم  هستند  گاز  و  برق  آب،  بیمه،  هزینه 
و  برآیند  هزینههایي  چنین  پس  از  حتي  نباشند  قادر  درآمد 

بهاي آنها را پرداخت کنند.
اقدامات  از  گزارشی  ارائه  ضمن  قم  مرکز  اصناف  اتاق  رییس 
تصریح  کورونا   ویروس  با  مقابله  در خصوص  قم  اصناف  اتاق 
بهداشتي  بازار در مورد فروش کاالهاي  کرد: هرچند وضعیت 
و اقالمي همچون ماسک، مواد ضدعفوني و شویندههاي مورد 
نیاز براي اقدامات پیشگیرانه از بیماري، وضعیت بهتري نسبت 
به گذشته پیدا کرده اما سایر صنوف فعال در سطح کل بازار 
و  کاال  تجارت  و  فروش  امر  در  مناسبي  وضعیت  هماینک  قم 

خدمات ندارند.
احمدلو در پایان از تالش های دکتر الریجانی به جهت جذب 
برای  تومان  میلیارد  به خصوص جذب 160  استانی  اعتبارات 
مقابله  با ویروس کرونا به نمایندگی از اصناف و بازاریان تقدیر 

و تشکر نمود.

حسن احمدلو با صدور پیامی با تاکید بر اینکه کرونا را شکست 
میدهیم و این بزرگترین هدیه برای شهروندان است فرار رسیدن 
و  کسبه  خصوص  به  شهروندان  از  و  گفت  تبریک  را  نوروز99 

بازاریان خواست تا نوروز را فرصتی برای شکست کرونا بدانند.
شرح  بدین  پیام  متن  قم  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

است.
بهارکه طلیعه آن عید مبارک ، باستانی ودینی نوروز است ، فصل 
شکوه  فصل  زیبایی،  و  طبیعت  اعتدال  فصل   ، شادابی  و  رویش 
وجلوه الهی و نشانه ای پر فروغ از وجود خداوند متعال و دلیلی نو 

و بدیع ازمعاد و قیامت است.
نشانه  دیگر  رسید،بار  فرا  هایش  زیبایی  تمام  با  نوروز  دیگر  بار 
ای بدیع از آیات الهی در جهان متجلی گشته و زمین آیه های 

سرسبزی و حیات را به تالوت نشسته است.
نوروز 99 کمی متفاوت تر از نوروز سال های گذشته است،در ایام 
پایانی سال میهمان ناخوانده ای را داشتیم به نام کرونا و همین 
امر سبب شد در این ایام شهروندان به خصوص کسبه و بازاریان 
با مسایل و مشکالت جدیدی مواجه باشند که این مشکالت در 
تقریباً  کشورها،  از  بسیاری  و  ما  کشور  تاریخ  در  اخیر  دهه های 
بی سابقه بوده است، اما با تمام این تفاسیرنکته ای که باید بدان 
توجه کنیم این است که نوروز فرصتی برای پیروزی در برابر ویروس 
کروناست؛ و این فرضت نباید با رفت وآمدهای بدون مدیریت، به 
فرصتی برای شیوع بیشتر ویروس تبدیل شود.پس همین که کرونا 

را شکست دهیم، بزرگترین هدیه است برای شهروندان، 
تمامی  به   را   1۳99 سال  نوروز  رسیدن  فرا  اینجانب  لذا 
عرض  تبریک  گرامی  همکاران  و  بازاریان   و  شهروندان،کسبه 
نموده و همچنین بدینوسیله از تالش ، همدلی و همراهی یکایک 
همکاران ارجمند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم و از درگاه 
بهروزی و   ، ، موفقیت  از سالمتی  ، سالی سرشار  خداوند متعال 

شادمانی برای شما عزیزان و خانواده های محترمتان آرزومندم .
حسن احمدلو رییس اتاق اصناف قم

و  اسالمی   فجرانقالب  دهه  گرامیداشت  مراسم  
تبیین نقش اصناف با حضور حداکثری در انتخابات 

برگزار شد
صفحه 4

مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان استان قم
 راه اندازی شد

صفحه آحر

رئیس و اعضا جدید هیات رییسه
اتاق اصناف  قم مشخص شدند

صفحه آخر

مقام معظم رهبری:
اصناف باید این 

موقعیت  اسالمی و 
انقالبی را 

حفظ کنند.

حضرت امام خمینی )ره(:

اصناف بازوان ستبر 
انقالب هستند.

 خبر نامه داخلی اتاق اصناف مرکز استان قم  - شماره هشتم  -بهمن و اسفند1398

صفحه آخر

در نشست صمیمی استاندار با بازاریان قم عنوان شد:
 ساماندهي بازار بزرگ قم به عنوان نماد هویت شهري ضروري است
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حمایتي  اقدامات  به  قم  اصناف  جدي  نیاز 
دولت براي عبور از رکود تحمیلي کرونا

رییس اتاق اصناف مرکز قم گفت: سایه وضعیت ناشي از پدیده کرونا در چنین 
ایامي آنچنان بر بازار، به خصوص بازار و کسب کار قم سنگین شده که وضعیت 
فعالیت هاي اصناف را در آستانه سال نو دچار رکود و کسادي شدید کرده است و 

اصناف براي عبور از این شرایط تحمیلي نیاز به حمایت هاي ویژه دولت دارند. 
حسن احمدلو روز دوشنبه در گفت و گو باایرنا، بیان کرد: فعاالن صنفي در حوزه 
توزیع کاال و خدمات همه ساله به طور معمول چشم به روزهاي پایاني سال دارند 
تا موجودیهاي انباشته شده کاالیي و خدمات خود را به طور کامل عرضه نموده و 
به فروش برسانند اما امسال شیوع ویروس کرونا و پیامدهاي اقتصادي - اجتماعي 
نوظهور  و  بیماري مسري  به  افراد و ذهنیت عمومي نسبت  برداشتهاي  از  ناشي 
کرونا که برهیچ کس پوشیده نیست، این موضوع را با مشکل مواجه ساخته است.

وي با بیان اینکه مطرح شدن این پدیده آن هم در روزهاي پایان سال که اصناف 
امید به افزایش حجم فروش و تجارت را داشتند رکود حاکم بر بازار را در استان 
تشدید کردهاست، گفت: نگراني جدي کنوني در ارتباط با تبعات اقتصادي بروز 
مجبور  شرایطي  هر  در  که  بازار  فعاالن  که  است  این  صنوف  براي  کرونا  بحران 
بیمه، آب،  مغازه، هزینه  اجاره  مانند حقوق کارگران،  ثابتي  به صرف هزینههاي 
برق و گاز هستند الجرم به خاطر کاهش درآمد قادر نباشند حتي از پس چنین 

هزینههایي برآیند و بهاي آنها را پرداخت کنند.
اعالم  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  باتوجه  داد:  ادامه  قم  مرکز  اصناف  اتاق  رییس 
براساس  عمومیو  تجمعات  و  همایش  هرگونه  جلوگیریاز  مبنیبر  بهداشت  مرکز 
مصوبه بیست و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، تا اطالع ثانوي مجوز 
برگزاریعرضه مستقیم کاال لغو شد و این امر طیمکاتبه ایبه مسئوالن و مجریان 

ذیربط نیز اعالم شدهاست.
وي افزود: اعالم تعطیلي نمایشگاههاي عرضه مستقیم کاالي بهاره نیز که سبب 
مسري  بیماري  وجود  شرایط  در  و  میشود  آمد  و  رفت  پر  اجتماعات  شکلگیري 
فعالیت آنها به صالح سالمت عمومي نیست مزید بر علت شده زیرا فرصت کسب 
درآمد را از اصنافي که به فعالیت تجاري در چنین بازارهاي نمایشگاهي امید بسته 

بودند گرفتهاست.
احمدلو گفت: همچنین کلیه مراسمها و جشنها نیز در تاالرهایپذیراییو صنوف و 
رسته هایمرتبط از جمله عکاسان و فیلمبرداران،آرایشگران زنانه و مردانه، مزون 
داران و سفره عقد تا اطالع ثانویلغو شده و در صورتیکه وجهي در این خصوص 

اخذ گردیده بود اعالم شده تا مسترد گردد.
مورد  در  بازار  وضعیت  هرچند  کرد:  تصریح  قم  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رییس 
فروش کاالهاي بهداشتي و اقالمي همچون ماسک، مواد ضدعفوني و شویندههاي 
از بیماري، وضعیت بهتري نسبت به گذشته  اقدامات پیشگیرانه  مورد نیاز براي 
پیدا کرده اما سایر صنوف فعال در سطح کل بازار قم هماینک وضعیت مناسبي 

در امر فروش و تجارت کاال و خدمات ندارند.
احمدلو در راستاي حمایت از صنوف در شرایظ فعلي بیان داشت: رکود و مشکالت 
از طریق  دولتي  نهادهاي  باید  و  نیست  انکار  قابل  کرونا  ویروس  از شیوع  ناشي 
کاهش ضرایب مالیاتي و سایر شیوه هاي حمایتي به کمک اصناف سراسر کشور 

بیایند.
وي اضافه کرد: مدیریت صحیح این وضعیت تحمیلي بر بازار، تعامل و همکاري 
امور  گاز،  برق،  آب،  اجتماعي، شرکتهاي  تامین  همچون  سازمانهایي  همراهي  و 
این  در  اصناف  به  شایاني  کمک  میتواند  مالیاتي  امور  نیز  و  دارایي  و  اقتصادي 

شرایط نماید.
رییس اتاق اصناف قم بخشودگي یا اعمال تخفیف بیشتر مالیاتي صنوف، معافیت 
و  تسهیالت  تخصیص  صنوف،  پوشش  تحت  کارگران  و  خویش  بیمه  ازپرداخت 
اعتبارات بالعوض و کمبهره بانکي، معافیت از پرداخت هرگونه هزینههاي جانبي 
در حوزههاي شهرداري ها، بخشداریها و دهیاریها نظیر پسماند و غیرهاز عوامل 

موثري دانست که مي تواند در شرایط فعلي کمک شایاني به صنوف نماید.
*****

لغو انتخابات برخی از اتحادیه های صنفی تا 
اطالع ثانوی

به دلیل جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا و پیرو جلسه فوق العاده 
اتحادیه  انتخابات  صنفی،  های  اتحادیه  انتخابات  برگزاری  اجرایی  هیات 
شیرینی  و  98(،قنادان  اسفند  فلزکاران)7  و  سازان  کابینت  صنف  های 
فروشان)11 اسفند 98(،لبنیات فروشان)12 اسفند 98( و فروشندگان لوازم 
خانگی)14اسفند 98( لغو و زمان برگزاری مجدد از سوی هیات برگزاری 

انتخابات اتحادیه های صنفی اعالم می شود.
*****

برگزاری همایش پیشگیری از جرائم و حجاب و عفاف 
ویژه اعضاء اتحادیه صنف آرایشگران زنانه قم

اتحادیه صنف  اعضاء  ویژه  عفاف  و  و حجاب  از جرائم  پیشگیری  همایش 
حضور  با  افتاب  تاالرشهر  در   98 سال  ماه  بهمن  قم   زنانه  آرایشگران 
به  امر  انتظامی،ستاد  نیروی  براماکن  نظارت  دادگستری،اداره  مسئوالن 
معروف و نهی ازمنکر استان قم و جمعی از اعضاء اتحادیه صنف آرایشگران 

زنانه قم برگزار شد.
 در این همایش حجت االسالم والمسلمین تحریری ،دکتر کاویانی مدیر 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم و حسینی از مسئوالن ستاد 
امر به معروف و نهی ازمنکر استان قم پیرامون موصوعاتی همچون،حجاب 
و عفاف ،اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر،کاالق قاچاق سالمت 
محور، فضای مجازی و تبعات و مشکالت مرتبط با فضای مجازی توضیحاتی 

ارئه نمودند.
و شئونات  رعایت حجاب  با موضوع  بروشوری  این همایش همچنین  در   
اسالمی،اقامه نماز اول وقت،نصب پروانه و نرخ نامه در مکان صنفی،ممنوعیت 
برخی خدمات و همچنین کتابی با عنوان فقه و زندگی از طرف اتحادیه بین 

اعضائ توزیع شد.

مواد  تولید  توانایی  با  واحد   15 شناسایی 
بهداشتی و ضدعفونی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در استان حدود 
1۵ واحد را شناسایی کردیم که یا بالفعل در زمینه تولید مواد بهداشتی و 

ضدعفونی فعال بودند و یا توان این کار را داشتند.
محمود سیجانی در حاشیه بازدید از برخی واحدهای صنعتی تولیدکننده 
محصوالت بهداشتی در قم، اظهار کرد: به منظور تامین محصوالت موردنیاز 
شهروندان در مقابله با ویروس کرونا ،  خط تولید برخی واحدهای صنعتی 

این استان برای تهیه مواد ضدعفونی تغییر کرد.
مواد  تولید  خط  تغییر  سمت  به  آنان  تشویق  با  کردیم  تالش  افزود:  وی 
با  ضدعفونی دست و سطوح،  محصوالت موردنیاز مردم در این شرایط را 

سرعت بیشتری تولید کنیم.
مجوزهای  اخذ  برای  الزم  پیگیری های  رابطه  همین  در  داد:  ادامه  وی 
موردنیاز از نهادهای متولی به منظور عملیاتی ساختن این کار به سرعت در 

حال انجام است.
تامین  برای  همچنین  گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
با  الزم  رایزنی های  الکل  مانند  محصوالت  این  تولید  موردنیاز  اولیه  مواد 
اختیار  در  به سرعت  مواد  این  تا  است  انجام  در حال  آن  مبدأ  استان های 

واحدهای صنعتی هدف قرار گیرد.
سیجانی گفت: توان تولید استان در این زمینه محدود و تقاضا زیاد است ، 
با برنامه ریزی  صورت  لذا هرگونه تولیدی که در این رابطه انجام می شود 
گرفته در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می گیرد و براساس اولویت بندی 

دانشگاه علوم پزشکی میان بخش های مختلف توزیع می شود.
وی افزود: سطح تولید استان برای پاسخگویی به نیازهای ایجادشده، باوجود 
اضافه شدن نوبت های کاری و بهره گیری از حداکثر توان خطوط واحدهای 
برای  واردات  ازجمله  از ظرفیت های مختلف  باید  و  نیست  کافی  صنعتی، 

تامین نیاز قم به محصوالت بهداشتی و ضدعفونی استفاده شود.
وی ادامه داد: در همین رابطه آماده همکاری با بخش خصوصی و بازرگانان 
انجام  به سرعت  آنان  ثبت سفارش  و  این محصوالت هستیم  واردات  برای 

می شود.
استان و  تولیدات  تمام  تجارت قم گفت:  و  رییس سازمان صنعت،  معدن 
وارداتی که در زمینه تهیه مواد ضدعفونی و بهداشتی صورت می پذیرد، در 
اختیار سازمان غذا و دارو قرار می گیرد تا بر اساس اولویت بندی دانشگاه 

علوم پزشکی توزیع شود.
وی بیان کرد: نظارت براین کار توسط بازرسان سازمان صمت، تعزیرات و 

دانشگاه علوم پزشکی در قالب تیم های مشترک انجام می شود.
وی ادامه داد: حداکثر توان تولید واحدهای صنعتی استان در حوزه مواد 
تا  می شود  گرفته  کار  به  تعطیلی  هیچ گونه  بدون  بهداشتی  و  شیمیایی 

ظرفیت پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان بیشتر شود.
*****

برخی  از اقدامات اتاق اصناف قم در خصوص 
پیشگیری از کرونا

بر جلوگیري  به شیوع ویروس کرونا و اعالم مرکز بهداشت مبني  باتوجه 
از هرگونه همایش و تجمعات عمومي و براساس مصوبه بیست و هفتمین 
عرضه  برگزاري  مجوز  ثانوي  اطالع  تا  استان،  بازار  تنظیم  کارگروه  جلسه 
مستقیم کاال لغو شد و این امر طي مکاتبه ایبه مسئوالن و مجریان ذیربط 

نیز اعالم شده است.
همچنین کلیه مراسمها و جشنها نیز در تاالرهاي پذیرایي و صنوف و رسته 
هاي مرتبط از جمله عکاسان و فیلمبرداران،آرایشگران زنانه و مردانه، مزون 
داران و سفره عقد تا اطالع ثانوي لغو شده و در صورتیکه وجهي در این 

خصوص اخذ گردیده بود اعالم شده تا مسترد گردد.
به دلیل جلوگیري از شیوع و انتشار ویروس کرونا و پیرو جلسه فوق العاده 
اتحادیه  انتخابات  صنفي،  هاي  اتحادیه  انتخابات  برگزاري  اجرایي  هیات 
شیریني  و  98(،قنادان  اسفند  فلزکاران)7  و  سازان  کابینت  صنف  هاي 
فروشان)11 اسفند 98(،لبنیات فروشان)12 اسفند 98( و فروشندگان لوازم 
خانگي)14اسفند 98( لغو و زمان برگزاري مجدد از سوي هیات برگزاري 

انتخابات اتحادیه هاي صنفي اعالم مي شود.
آماده  در  قم  اصناف  اتاق  پوشش  تحت  صنفي  اتحادیه  بسیج  پایگاههاي 
بین شهروندان مشارکت  با کرونا در  مقابله  بهداشتي  توزیع پک  و  سازي 

دارند.
اعالم  خصوص  در  قم  پزشکي  علوم  دانشگاه  با  قم  اصناف  اتاق  -مکاتبه 
امادگي این مجموعه جهت تامین مواد شوینده و بهداشتي، در این مکاتبه 
به دانشگاه علوم پزشکي اعالم شده تا نیازمندي هاي غرفه هاي بهداشتي 
در داروخانه ها را احصاء و جهت تأمین مواد شوینده و بهداشتي با این اتاق 
خرازان(  و  غذایي  مواد  مرتبط)بنکداران  هاي  اتحادیه  طریق  از  تا  مکاتبه 

اقدام الزم صورت بگیرد.
کلیه  پزشکي  علوم  و  استان  مقامات  تاکیدات  و  دستورات  -برحسب 
لغو شده  ثانوي  اطالع  تا  آموزشي  مرکز  و  ها  اتحادیه  در  مراسما،جلسات 

است.
-ساعات کاری طبق اعالمی مدیریت بحران برنامه ریزی شده است.

-اطالع رسانی نکات و موارد مرتبط در راستای پیشگیری از بیماری کرونا 
فضای  طریق  از  مختلف  طرق  به  زمینه  این  در  بهداشتی  های  توصیه  و 

مجازی،سایت، و...
رعایت مساعل مرتبط با بهداشت فردی و عمومی مطابق با شرایط اعالمی 

از سوی وزارت بهداشت و مبادی رسمی
دستگاههای  و  بهداشت  وزارت  بازرسان  های  توصیه  به  نسبت  اهتمام 
مرتبطدر خصوص واحد های صنفی به خصوص واحد های صنفی حساس 

ازجمله نانوایی ها، اغذیه فروشان،ابمیوه و بستنی،خواربار فروشان و...
نظارت بیشتر بر واحد های صنفی از ظریق بازرسان اتاق اصناف و همکاری 

با دستگاههای مرتبط در این زمینه

استاندار قم به همراه جمعی از مدیران و مسئوالن 
استان از محله های قدیمی قم از جمله بازار کهنه، 
بازار نجارها، میدان کهنه و مسجد جامع و همچنین 
بازار بزرگ و مجموعه های تاریخی آن بازدید کرد.

بهرام  قم،  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرمست استاندار قم، معاونان وی، رییس سازمان 
صمت قم،رییس اتاق اصناف قم و  جمعی از مدیران 
کل و مسئوالن ارشد استان و مدیران شهرداری قم 
از مسجد جامع قم، میدان کهنه، بازار نجارها، بازار 
مجموعه های  و  بازارچه ها  و  حجت  پاساژ  بزرگ، 

قدیمی این مناطق بازدید کردند.
انتظامی  نیروی  فرمانده  آقاخانی  عبدالرضا  سردار 
امور  هماهنگی  معاون  غضنفری  مهرداد  استان، 
امور  معاون هماهنگی  بهشتی  و محسن  اقتصادی 
عمرانی استانداری،مدیر کل میراث فرهنگی قم  و 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  سیجانی  محمود 
تجارت استان قم،حسن احمدلو رییس اتاق اصناف 
علیرضا  شهردار،  مقام  قائم  معتمدی  ابراهیم  قم، 
شهردار،  معماری  و  شهرسازی  معاون  جانقربان 
و  هماهنگی  مدیرکل  میرهادی  محسن  سید 
نظارت بر خدمات شهری شهرداری و احمد ترکمن 
شهردار منطقه یک  ازجمله مسئوالن حاضر در این 

بازدیدها بودند.
همچنین، مسئوالن حاضر در این بازدید در پایان 
آمدند  گردهم  قم  بزرگ  بازار  در مسجد مالجعفر 
به  عشاء  و  مغرب  جماعت  و  نماز  اقامه  از  بعد  و 
سئواالت عموم مردم در حوزه های مرتبط با خود 

پاسخ گو بودند.
بهرام سرمست استاندار قم در دیدار مردمی خود 
در مسجد مالجعفر طی سخنانی به ارائه گزارشی 
فجر  دهه  در  مختلف  دستگاه های  پروژه های  از 
با  دستگاه ها  همراهی  و  همدلی  گفت:  و  پرداخت 

یکدیگر موجب شده است تا پروژه های مختلف در 
استان قم به شیوه مطلوب دنبال شود.

اتیکت1۵2  نصب  بازرسی177مورد  کل  1-تعداد 
پروانه  ،درخواست  صدورفاکتور1۳1مورد  مورد، 
کسب4۵مورد ، تمدید پروانه کسب۵2مورد ،تمدید 
 ، 1۵7مورد  لسانی  ،تذکر  مورد  عضویت80  کارت 

تعداد شکایات واصله 1مورد
گشت  محترم  فرماندار  دستور  به  اتحادیه   .2
مشترک عطاری را با حضور نمایندگان فرمانداری 
، معاونت غذا و دارو ، بازرسی و نظارت اتاق اصناف 
، نیروی انتظامی و اتحادیه برگزار نمود که این کار 
در سال آینده نیز به جهت افزایش آگاهی عطاری 
ها در خصوص برخی تخلفات و پیشگیری از آنها، 

صورت  به  عکسی  ادامه  در   . داشت  خواهد  ادامه 
نمونه می باشد.

۳. اطالع رسانی اتحادیه از طریق مختلف منجمله 
ارسال پیامک ، چاپ پوستر و اعالمیه در خصوص 

پیشگیری از بیماری کرونا ویروس .
ارائه  و  بنر  با چاپ  العاده  فوق  برگزاری فروش   .4
با  فروش  جهت  خوشنام  صنوف  برخی  به  آنها 

حداقل سود.
با  بازار   سطح  در  اساسی  کاالهای  بر  نظارت   .۵

افزایش بازرسی ها.
با همکاری سازمان صنعت،  و شکر  قند  توزیع   .6
معدن و تجارت جهت جلوگیری از افزایش قیمت 

کاالهای اساسی.
7. ترویج پویش بدون برچسب قیمت نخریم بین 
اعضا و الزام آنها به نصب اتیکت با اطالع رسانی از 
طریق ارسال پیامک و تذکر در حین بازرسی های 

اتحادیه.
ابتدای بهمن تا 20  از  8. صدور 84 پروانه کسب 
اسفند جهت اعضای جدید و تمدید پروانه کسب 

قدیمی.
بازرسی  کمیسیون  هفتگی  گزارش  ارسال   .9
اتحادیه به جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها و 

نظارت بر کاالهای اساسی.

همایش بصیرتی نقش اصناف در حضور حداکثری انتخابات به همت 
سازمان ببسیج اصناف و بازاریان قم  درسالن اقتصاد اتاق اصناف قم 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف قم ، در این همایش در ابتدا 
ضمن  قم  بازاریان  و  اصناف  بسیج  مسئول  روحی  عباس  سرهنگ 
اشاره به نقش اصناف در انقالب و همراهی با نظام از ابتدا تاکنون 
که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم بر رعایت انصاف توسط کسبه 

تاکید کرد.
در  خصوص  به  بسیج  سازمان  اقدامات  از  گزارشی  ادامه  در  وی 

گسترش پایگاهها ارائه کرد. 
ولی  نمایندگی  مسئول  عظیمی  سیدرضا  االسالم  ادامه حجت  در   
در  بازاریان  و  اصناف  نقش  از  نیز  قم  اقشار  بسیج  فقیه در سازمان 
در  به  اشاره  با  و  گفت  انقالب سخن  وپیروزی  مقدس  دفاع  دوران 
پیش بودن انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بر حضور حداکثری  

شهروندان در انتخابات تاکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین خواجوی از اساتید حوزه و دانشگاه 
نیز در این همایش با اشاره به وقایع مختلفی که در سال های 
اخیر دشمنان برای ضربه به اسالم و انقالب ان را به راه انداختند 
گفت: هوشیاری و بصیرت ملت ایران و رهبری حکیمانه مقام 
معظم رهبری سبب شد که دشمنان در این زمینه ناکام بمانند 

و به اهداف خود نرسند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقالب تاکنون شاهد انتخابات بسیاری  
در کشوربودیم افزود: در انتخاب افراد باید توجه داشته باشیم که فرد 
منتخب مومن،انقالبی،روحیه جهادی و پایبند به آرمان های امام و 

انقالب باشد.

اصناف  بسیج  روحانیون  مربی  تربیت  پنجم  دوره  اختتامیه  مراسم 
سراسر کشور با حضور دکتر حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف 
سراسر کشور، حجت االسالم و المسلمین ملکی معاون تهذیب حوزه 
علمیه و مدیر حوزه علمیه امام کاظم علیه السالم، حجت االسالم و 
المسلمین دکتر یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه 
و  السالم  حجت  قم،  اصناف  بسیج  رئیس  روحی  وسرهنگ  علمیه 

المسلمین عبادی مدیر موسسه طیبات  در برگزار شد.
دکتر حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف کشور نیز در این مراسم 
مختلف  درابعاد  کشور  اصناف  بسیج  سازمان  فعالیتهای  تشریح  به  
و  اصناف  میان  السالم در  علیهم  بیت  اهل  معارف  نشر  به خصوص 

بازاریان پرداخت. 
وی برگزاری دوره های فقه بازار را مورد توجه قرارداد و بیان داشت: 
دوره های مذکور که امروز شاهد اختتامیه ان هستیم حاصل همکاری 
اقتصادی  فقه  موسسه  و  اصناف  بسیج  سازمان  ارزشمند  و  مثبت 
طیبات در تربیت افراد پرتوان است که در احیای ارزشهای دینی و 

منویات مقام معظم رهبری بسیار موثر می باشد.
وی گفت: بنا به تفاهم نامه سازمان بسیج اصناف کشور با موسسه 
آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات، آموزش و تربیت مربی این 
اقتصادی طیبات صورت می گیرد که  فقه  توسط موسسه  ها  دوره 

دوره حاضر پنجمین دوره از این آموزشها می باشد.
رییس سازمان بسیج صناف و بازاریان کشور ادامه داد: در این دوره 
کشور  اصناف  بسیج  سازمان  مربی  روحانیون  از  نفر   ۵0 تعداد  که 

کالسهای  در  ساعت   ۳4 میزان  به  روز   4 مدت  در  داشتند  حضور 
موسسه طیبات شرکت نمودنده و با احکام قراردادهای جدید به ویژه 

معامالت بانکی، شیوه های آموزشی و مسائل نوظهور آشنا شدند.
وی همچنین در ادامه با اشاره به نوسانات بازار و مشکالت موجود 
در این زمینه به خصوص بعد از افزایش نرخ بنزین از تعامل بیش 
بازار  بازرسی در  بازرسان در راستای نظارت و  با  از پیش بسیجیان 

خبرداد.
حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی رئیس مرکز راهبردی 
اقتصاد مقاومتی حوزه با بیان اهمیت و لزوم برگزاری  این دوره ها 
از مهمترین وظایف کاربردی  بازار  اظهار داشت: تربیت مربیان فقه 
موسسه  با  کشور  اصناف  بسیج  همکاری  و  باشد  می  علمیه  حوزه 
طیبات که موسسه پیشران در این زمینه می باشد بسیار ارزشمند 

است.
وی  در ادامه با تاکید بر احیای اقتصاد مقاومتی در جامعه اسالمی 
بر اساس منویات مقام معظم رهبری به تشریح جوانب مختلف آن 

برای مربیان پرداخت.
نیز  تهذیب حوزه علمیه   المسلمین ملکی معاون  و  حجت االسالم 
مثبت  فعالیهای  ها،  دوره  این   برگزاری  اهمیت  بر  تاکید  ضمن 
این  گفت:  و  قرارداد  تاکید  مورد  را  طیبات  اقنصادی  فقه  موسسه 

موسسه یک موسسه کارآمد در زمینه فقه اقتصادی است.
 وی افزود: این موسسه مورد عنایت . پشتیبانی خاص حضرت آیت 

اهلل العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته می باشد.

در نشست ویدئو کنفرانس روسای اتاق اصناف مراکز استان 
ها صورت گرفت : 

با رئیسان  ایران  اتاق اصناف  نشست ویدئو کنفرانس رئیس 
به  مبتال  مسائل  موضوع  با  استان ها  مراکز  اصناف  اتاق های 

اصناف با توجه به شیوع بیماری کرونا برگزار شد.
اصناف قم، سعید ممبینی،  اتاق  روابط عمومی  به گزارش  
جمع بندی  با  نشست  این  در  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
با  نامه نگاری ها  نتیجه  از  آمده،  پیش  اقتصادی  مشکالت 
سازمان های دولتی و معاون اول رئیس جمهوری خبر داد و 
بر افزایش رعایت بهداشت های فردی و محیطی در تشکل ها 

و واحدهای صنفی تاکید کرد.
ممبینی گفت: با توجه به شرایط موجود، تصمیم به برگزاری 
حال  در  شد.  گرفته  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  جلسه  این 
حاضر کشور موضوع ویروس کرونا درگیر شده است و شاهد 
تاثیر این ویروس بر ابعاد مختلف فعالیت ها و زندگی مردم 

هستیم.
وی افزود: یکی از بخش هایی که تحت تاثیر این ویروس قرار 
و  است  بخش خدمات  ویژه  به طور  و  اقتصاد  است،  گرفته 

عمده فعالیت های خدماتی در حوزه اصناف قرار می گیرند.
 بر اساس این گزارش برخی دیگر از روسای اتاق های اصناف 
مراکز استان از جمله حسن احمدلو رئیس اتاق اصناف مرکز 
استان قم، جاللی رئیس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان، 
رئیس  جاللی  البرز،  استان  مرکز  اصناف  اتاق  حصاریرئیس 
اتاق اصناف مرکز  اتاق اصناف مرکز استان یزد، زند رئیس 
استان مرکزی، گراشی رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر، 

جعفری رئیس اتاق اصناف مرکز استان کرمان و میر حسینی 
رئیس اتاق اصناف مرکز استان سیستان و بلوچستان، به بیان 
موجود  شرایط  در  بازار  مدیریت  درباره  خود  نظرات  نقطه 
با دیگر  ایران در مذاکره  اتاق اصناف  پرداختند و مقرر شد 

نهادها مسائلی مبتالبه اصناف را پیگیر باشد.
با اشاره به  ابتدا  اتاق اصناف قم در این نشست  در  رییس 
برگزاری دوره های اموزشی برای صنوف توسط اتاق اصناف 
قم گفت: تا قبل از شروع ویروس کرونا کالس های اموزشی 
برای صنوف برگزار میشد ولی االن تا اطالع ثانوی این اقدام 
صورت نمی گیرد لذا جهت تسهیل در صدور و تمدید پروانه 
تمدید  و  صدور  فوریت  با  تا  شود  فراهم  شرایطس  باید  ها 

صورت پذیرد.
احمدلو در راستاي حمایت از صنوف در شرایظ فعلي بیان 
داشت: رکود و مشکالت ناشي از شیوع ویروس کرونا قابل 
انکار نیست و باید نهادهاي دولتي از طریق کاهش مالیاتي 
اصناف سراسر کشور  به کمک  هاي حمایتي  سایر شیوه  و 

بیایند.
بر  تحمیلي  وضعیت  این  صحیح  مدیریت  کرد:  اضافه  وي 
بازار، تعامل و همکاري و همراهي سازمانهایي همچون تامین 
اجتماعي، شرکتهاي آب، برق، گاز، امور اقتصادي و دارایي 
این  به اصناف در  امور مالیاتي میتواند کمک شایاني  نیز  و 

شرایط نماید.
مطلوب  )ماده  186(،تعامل  مالیاتی  گواهی  در  تسریع  وی 
سازمان امورمالیاتی و تامین اجتماعی با اصناف  را نیز جهت 
خروج از بحران ناشی از کرونا در شرایط فعلی موثر دانست. 

همایش بصیرتی نقش اصناف در حضور حداکثری انتخابات 
در اتاق اصناف قم برگزار شد

 با حضوررییس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور 

مراسم اختتامیه دوره آموزش مربیان فقه بازار سراسر کشور برگزار شد

امور  سازمان  بیشتر  تعامل  بر  مبنی  قم  اصناف  اتاق  رییس  درخواست  
مالیاتی و تامین اجتماعی با اصناف

خبر ....  استاندار قم از بازارهای نو و کهنه قم بازدید کرد  خبر .... 

 گزارش عملکرد کمیسیون بازرسی اتحادیه خواربارفروشان 
در بهمن و اسفند ماه 1398

اطالعیه ...
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هشتمین همایش صنعت چوب و مبلمان قم برگزار شد 

دهمین اجالس ادواری اتاق اصناف مرکز استان در سال 98برگزار شد

با حضور مسئوالن استانی

مراسم  گرامیداشت دهه فجرانقالب اسالمی  و تبیین نقش اصناف با حضور حداکثری در انتخابات برگزار شد

در راستای آشنایی با حقوق شهروندی صورت گرفت:

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نظام خرید کاال و خدمات و پیگیری از تخلفات صنفی برای دانش اموزان در اتاق اصناف قم

مسئوالن  حضور  با  قم  مبلمان  و  چوب  صنعت  همایش  هشتمین 
استانی در تاالر وتوس قم برگزار و در ان از تعدادی از پیشکسوتان 

صنعت چوپ تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف قم، دکتربهرام سرمست در این 
تکمیل شود  این صنعت درقم  تولید  زنجیره  بیان کرد:اگر  همایش 
فعاالن  به  ضربه ای  خارجی  تحریم های  و  سیاسی  حوادث  دیگردر 

چوب و مبلمان وارد نمی شود.
وی ادامه داد: اتصال و پیوند صنعت چوب و مبلمان و مراکز دانشگاهی 

و علوم فنی از پیش زمینه های توسعه این صنعت می باشد.
وی اضافه کرد: اگر این صنعت با مراکز علمی پیوند نخورد، نمی تواند 

دربازار رقابتی تولید انبوه در عرصه های بین المللی دوام بیاورد.
برای  قم  قنوات  درشهرک  دائمی  نمایشگاه  افزود:برپایی  سرمست 
این  صادراتی  بسترهای  ایجاد  و  چوبی  مصنوعات  عرضه  و  معرفی 

صنعت در استان  ضرورت دارد.
اعطای  قم  مبلمان  و  چوب  وضعیت  بهبود  برای  کرد:  ابراز  وی 

مشوق های بانکی درقم رسما آغاز شده است.
سنت های  حفظ  با  قم  مبلمان  و  چوب  صنعت  داشت:  اظهار  وی 
تنوع  بازاریابی و  به مسائل طراحی،  باید نسبت  این صنعت  دیرینه 

تولید برنامه ریزی کند.
فعاالن  با  دررابطه  تصمیم گیری  درمقام  کرد:  تاکید  سرمست 
مبنای  آنها  پیشنهادت  و  نظر  باید  مبلمان  و  چوب  صنعت  صنفی 

تصمیم گیری های کالن استان باشد.
وی گفت:  یکی از نیازهای اساسی چوب و مبلمان قم معرفی و هویت 

بخشی به این صنعت در ابعاد ملی و بین المللی است.
****دپارتمان طراحی مبلمان درقم راه اندازی شود

خام  تولید  در  قم  کرد:  بیان  همایش  این  در  نیز  سیجانی  محمود 
مصنوعات چوبی پیشرو است اما در ایجاد ارزش افزوده ازآن با ضعف 

و مشکل دچاراست.
وی اضافه کرد: سود و ارزش افزوده واقعی صنعت چوب و مبلمان قم 

نصیب فعاالن این صنعت دراستان تهران می شود.
باید  درقم  صنعت  این  افزوده  ارزش  کردن  روانه  برای  گفت:   وی 
دربخش طراحی، بسته بندی و رنگ کاری چوب و مبلمان برنامه ریزی 

شود.
وی اظهار داشت: اگر دپارتمان طراحی مصنوعات چوبی درقم ایجاد 
شود بستر الزم برای صادرات ،محصوالت متناسب با ذائقه مشتریان 

به وجود می آید.
درمسیر  این صنف  فعاالن  از  فقط 10 درصد   : داد:  ادامه  سیجانی 
صنعتی شدن قرار گرفته اند و  واحدهای تولیدی دیگر همچنان به 

صورت سنتی ادامه فعالیت می دهند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم ابراز کرد: بخش مهمی از 

واحدهای صنعت چوب و مبلمان قم مجوز و پروانه فعالیت ندارند.
در  پروانه  فاقد  واحدهای  کردن  مجوزدار  رویکرد  بر  تاکید  با  وی 
صنعت چوب و مبلمان قم بیان داشت: فعالیت واحدهای بدون پروانه 

سبب ایجاد رقابت نابرابر در بازار می شود.
تجهیزات  ونوسازی  بازسازی  برای  تسهیالت  ارائه  تاکیدکرد:  وی 
صنعت چوب و مبلمان و تامین نقدینگی از رویکردهای قم درحمایت 

از این خوشه صنفی است.
سیجانی گفت: ثبت سفارش مواد اولیه صنعت چوب در اولویت اول 
استان قرار دارد اما در تامین مواد اولیه این صنعت ارز 4200 هزار 

تومانی و ارز نیمایی به تعلق نمی گیرد.
****خوشه  های کوچک کسب و کار قم توسعه می یابد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم نیز دراین جلسه تصریح 
کرد: برای رونق و ایجاد اشتغال مولد در 12 خوشه کسب و کارهای 

کوچک درقم برنامه ریزی شده است.
دستباف،  فرش  سوهان،  دمپایی،  و  کفش  خوشه های  گفت:   وی 
سنگ، انگشتر و زیوآالت صنعتی و پوشاک از مهمترین این خوشه ها 

هستند.
صنفی  واحد  هزار  در4  مستقیم  اشتغال  هزار   20 کرد:  اظهار  وی 

صنعت چوب و مبلمان استان قم به وجود آمده است.
واگذاری در شهرک صنعتی  قرارداد  اظهار داشت: تاکنون 2۵7  وی 
قنوات انجام شده و بالغ بر 90 واحد مرتبط با صنعت چوب و مبلمان 

هم در این شهرک راه اندازی شده است.

تولیدکنندگان  کرد:  بیان  همایش  این  در  نیز  معماریان  حسین 
این  اولیه  مواد  صادرات،  از  حاصل  ارز  و  اشخاص  ارز  با  مجبورند 

صنعت را تامین کنند.
وی اضافه کرد: واردات چوب و مواد اولیه با ارز حاصل از صادرات 
این صنعت توجیه پذیر  برای فعاالن  به هیچ وجه  باال  به دلیل هزینه 

نیست.
وی ادامه داد: شکل و میزان دریافت ارزش افزوده و مالیات بر درآمد 

هم از دیگر مشکالت مهم صنعت چوب و مبلمان قم می باشد.
معماریان تصریح کرد: بالغ بر 4 هزار واحد تولیدی در بخش مختلف 
این صنعت در قم فعال بوده و 20 هزار اشتغال مستقیم را به وجود 

آورده است.

 100 امسال  ابتدای  از  داشت:  اظهار  قم  درودگران  اتحادیه  رییس 
ایجاد واحدهای تولید صنعت چوب و  مجوز جدید برای تاسیس و 

مبلمان در این استان صادرشده است.
استان های  از  یکی  مبلمان  و  چوب  صنعت  در  قم  کرد:  ابراز  وی 

برجسته و تاثیرگذار کشور می باشد.
معماریان خاطرنشان کرد: خام فروشی مصنوعات چوبی یکی دیگر 
از مشکالت اساسی این صنعت در استان بوده که باید برای حل آن 

واحدهای فرآوری دایر شود.
 140 بالغ بر  مساحتی  با  قم  قنوات  تخصصی  شهر  شد:  یادآور  وی 
هکتار ظرفیت تامین مواد اولیه تا ساخت و عرضه مصنوعات چوبی 

را در خود جای داده است.
رییس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران نیز بابیان سهم صنعت 
از اشتغال  از اشتغال کشور، تصریح کرد: 8 درصد  چوب و مبلمان 

کشور در صنعت چوب و مبلمان شکل گرفته است.
عبدالحسین عباسی اضافه کرد: این صنعت یکی از صنایع سبک و 
زودبازده می باشد اما هنوز مهندسی مورد انتظاری که از این صنعت 

برآورد می شد، شکل نگرفته است.
عباسی اظهار داشت: عدم حضور فعاالن صنعت چوب و مبلمان در 
مراکز تصمیم ساز و قانون گذار سبب شده تا تصمیمات گرفته شده در 

این صنعت با شکست روبه رو شود.
وی با انتقاد از روند کاهشی صادرات چوب و مبلمان اضافه کرد: در 
از  باالتر  ایران  این صنعت در  سالیانی نه چندان دور حجم صادرات 

کشور ترکیه بود.
وی با انتقاد از برپایی بی ضابطه نمایشگاه مبلمان ابراز کرد: سود این 

قبیل نمایشگاه ها به جیب دالالن می رود.
درود  اتحادیه  جدید  قانون گذاری  با  آینده  سال  از  کرد:  اضافه  وی 
باید در سطح هر  مبلمان  نمایشگاه  فقط یک  گران کشور، هرسال 

استان برگزار شود.
بهره وری  کرد:  تاکید  نیز  قم  درودگران  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
باکیفیت  محصوالت  تولید  و  کپی برداری  ناسالم،  رقابت های  پایین، 

پایین از مشکالت اصلی صنعت چوب و مبلمان قم است.
فعالیت  و  فنی  دانش  دلیل ضعف  به  کرد:  خاطرنشان  توسلی  تقی 
قم  مبلمان  صنعت  در  رقابت پذیری  امکان  غیرمجاز  واحدهای 

کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: فعالیت اتباع خارجی فاقد پروانه کسب از مشکالت 
و  چوب  صنعت  تولیدی  واحدهای  ساماندهی  و  است  صنف  این 

مبلمان را دشوار کرده است.
وی با اشاره به مشکالت صنعت چوب و مبلمان استان گفت: عدم 
وجود مسیر دسترسی ایمن و استاندارد به شهرک قنوات از معضالت 

اصلی صنف درودگران قم می باشد.
مشکالت  داشت:  اظهار  قم  درودگران  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
بیمه ای و مالیاتی در کنار ارزش افزوده مهم ترین مشکالت این صنعت 

می باشد.
وی افزود: برای الحاق حقوق فعاالن صنعت چوب و مبلمان باید از 
استفاده  کالن  های  سازی  تصمیم  در  افراد  این  پیشنهادی  نظرات 

شود.
کیفیت  اولیه،  مواد  تامین  در  مشکالت  با  کرد:  خاطرنشان  توسلی 
تولید  هزینه های  افزایش  دلیل  به  چوبی  مصنوعات  مرغوبیت  و 

کاهش یافته است.
در هشتمین همایش صنعت چوب و مبلمان از تعدادی از پیشکسوتان 

و فعاالن این صنعت با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.

دهمین اجالس ادواری اتاق اصناف مرکز استان در سال 98با 
بازرگانی  معاون  قم،پروان  اصناف  اتاق  هیئت رئیسه  حضور 
قم،حجت  استان  تجارت   و  معدن  صنعت،  سازمان  داخلی 
االسالم واالمسلمین نورالهی رییس اداره زکات استان قم،وفایی 
دبیر کمیسیون نظارت شهرستان قم، سرهنگ روحی مسئول 
رؤسای  و  )ع(  ابیطالب  ابن  علی  سپاه  اصناف  بسیج  سازمان 
اتحادیه های صنفی در محل سالن همایش فرهنگ اتاق اصناف 

برگزار گردید. 
حسن احمدلو رییس اتاق اصناف قم در این جلسه ضمن  تشکر 
از اعضای قبلی هیئت رئیسه و تبریک به اعضاء جدید، گزارشی 

از عملکرد هیئت رئیسه قبلی اتاق اصناف ارائه داد. 
ریاست  صنفی  نظام  قانون  طبق  داشت:  بیان  ادامه  در  وی   
داشته  حضور  اتحادیه  محل  در  ساعت   160 بایستی  اتحادیه 
باشد و درخواست مرخصی و ماموریت رئیس اتحادیه بایستی 
از طریق فرم تعریف شده صورت گیرد و پس از اعالم موافقت 
اتاق اصناف و حضور نواب رئیس اتحادیه به ترتیب سمت در 

محل اتحادیه اقدام گردد. 
عملکرد  آمار  بایستی  ها  اتحادیه  اظهارکرد:  همچنین  وی 
اصناف  اتاق  به  بصورت هفتگی  را  اتحادیه  بازرسی  کمیسیون 

ارسال نمایند. 
پروان معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان قم نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص 
نمایشگاه بهاره اظهار داشت: شایسته است اتحادیه ها در مورد 
ساماندهی فروشهای فوق العاده و ارسال آمار به سازمان صنعت، 

معدن و تجارت اقدامات الزم را انجام نمایند. 
های  اتحادیه  کمیسیونهای  شدن  برفعال  تاکید  ضمن  وی 
)بدون  پویش  به  عنایت  گفت:با  بازرسی  کمیسیون  باالخص 
اتحادیه ها در این خصوص به اعضای  بایستی  قیمت نخریم( 
تحت پوشش اطالع رسانی، و پیگیری الزم توسط کمیسیون 
بازرسی اتحادیه جهت نصب اتیکت قیمت در واحدهای صنفی 

تحت پوشش انجام گیرد.
وی در ادامه افزود: با عنایت به دستورالعملهای صادره و فعال 
سازمان  توسط  الزم  پیگیریهای  و  انبارها  جامع  سامانه  شدن 
اطالع  به  نسبت  مربوطه  اتحادیه  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رسانی به اعضای مشمول جهت ثبت نام در سامانه مذکور اقدام 
گردید که شهر قم از لحاظ ثبت نام و ثبت ورود و خروج کاال 
در سامانه موصوف رتبه یک کشوری را کسب نموده که بایستی 

این روند ادامه یابد.
نام  ثبت  مشمول  که  هایی  اتحادیه  اینکه  به  اشاره  با  پروان 
این  به  نسبت  بایستی  حتما  باشند  می  یاب  بهین  سامانه  در 
بیان  نمایند  ثبت  مذکور  سامانه  در  را  تولید  امار  و  اقدام  امر 
داشت: با عنایت به اینکه اعالم گردیده است برخی از کاالهای 

لوازم خانگی بایستی شناسه دار شوند بایستی از طریق اتحادیه 
مذکور پیگیری و اطالع رسانی به اعضای تحت پوشش صورت 

گیرد.
اقتصادی  نبض  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  روحی  سرهنگ 
کشور در دستان اصناف می باشد بیان داشتند جهت یکسان 
سازی و ساماندهی کمک های اصناف، مرکز نیکوکاری اصناف 

و بازاریان راه اندازی گردیده است.  
حجت االسالم و المسلمین نورالهی رییس اداره زکات استان قم 
نیز در این جلسه با بیان اهمیت انفاق و احسان از منظر اسالم، 
از اتحادیه ها درخواست نمود نسبت به همکاری با کمیته امداد 
جهت کمک رسانی به افراد بی بضاعت بخصوص از طریق مرکز 

نیکوکاری اصناف و بازاریان اقدام نمایند.

تبیین  و  اسالمی   فجرانقالب  دهه  گرامیداشت  مراسم  
حضور  با  انتخابات  در  حداکثری  حضور  با  اصناف  نقش 
حجت االسالم والمسلمین مظفری رییس کل دادگستری 
استان قم و معاونین وی،دکتر سلیمان پور معاون سیاسی 
قم،  فرماندار  حیدری  مهندس  قم،  استانداری  امنیتی  و 
وتجارت  معدن  صنعت  سازمان  رییس  سیجانی  مهندس 
استان قم،هیات رییسه اتاق اصناف قم و روسای اتحادیه 
های صنفی و جمعی از کسبه و بازاریان در سالن اقتصاد 

اتاق اصناف قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف قم در این همایش 
حجت االسالم والمسلمین مظفری رییس کل دادگستری 
انقالب  پیروزی  در  بازاریان  و  اصناف  نقش  به  قم  استان 
اسالمی و همراهی با نظام اشاره کرد و اظهارداشت:اصناف 
به  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  در  همیشه 
امروز  و  اند  بوده  پای صحنه  نظام  با  مختلف در همراهی 
اصناف  نقش  هستیم  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  که  نیز 

بسیار مهم است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اصناف با زندگی و اقتصاد 
مردم سروکار دارند گفت: با توجه به این خصوصیت و در 

شرایط امروز می طلبد که به این امرتوجه اساسی شود.
رییس کل دادگستری استان قم در ادامه به انتخابات در 
پیش رو اشاره و بیان داشت: امروز هم که مساله انتخابات 
را داریم، خیلی ها به اشتباه تالش می کنند که حضور مردم 
تاثیر  مردم  انتخاب  در  الاقل  یا  نباشد  چشمگیر  آن  در 

بگذارند تا انتخاب خوبی انجام نشود.

هدف گیری  همچون  ویژگی هایی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
صحیح، درخط نظام و اصول آن بودن و بر اساس قانون 
ادامه  مجلس،   نمایندگان  انتخاب  در  کردن  رفتار  اساسی 
داد: مجلس در همه امور مهم است، این که نماینده متوجه 
شود درچه موقعیتی باید چه موضعی را انتخاب کند بسیار 
اهمیت دارد، انتخاب یک نماینده خوب می تواند مجموعه 

حاکمیت را تقویت کند و عکس آن هم امکان پذیر است.
های  فعالیت  رصد  به  اشاره  با  پایان  در  همچنین  وی 
خصوص  این  در  قضایی  مراجع  اقدامات  و  انتخاباتی  
گفت:هر کسی در هرجایگاهی که باشد اگر از مسیر قانونی 

خارج شود دستگاه قضایی با ان برخورد خواهد کرد.
بیان  با  مراسم  این  در  نیز  قم  فرماندار  حیدری  مهندس 
انقالب اسالمی و دفاع  بازاریان در دوران  اینکه اصناف و 
مقدس نقش مهمی ایفا نموده اند اظهارداشت: اصناف به 
همراه سایر اقشار مختلف مردم در دوران جنگ تحمیلی 
انقالب  پیروزی  در  خود  معنوی  و  مادی  های  حمایت  با 

اسالمی ایران نقش افرینی نمودند.
وی بیان داشت:اصناف و بازاریان از همان اوائل  انقالب 
مورد خطاب امام خمینی ره بودند و اصناف با تعطیلی 
بازار و پشتیبانی های خود حمایت های الزم از  انقالب 
اصناف خود  هزاران شهید  تقدیم  و  داشتند  را  اسالمی 
موید این امر است که اصناف همیشه پای نظام و انقالب 

بوده و هستند.
فرماندار قم با اشاره به تحریم ها و جنگ اقتصادی دشمن 
علیه کشور مان گفت: االن هم که در شرایط جنگ اقتصادی 

هستیم اصناف به عنوان خظ مقدم جنگ اقتصادی هستند 
و می توانند در حفظ و ارامش جامعه و بازار موثر باشند.

وی در ادامه با اشاره به وجود مشکل اشتغال افزود اصناف 
در این زمینه نیز  نقش مهمی دارند و اصناف میتوانند با 

ایجاد نواوری و ابتکار اشتغال را تقویت کنند.
میلیونی  حضور  به  اشاره  با  همچنین  حیدری  مهندس 

زائران در قم بر بهره گیری از این ظرفیت تاکید کرد.
 22 اهلل  یوم  در  مردم  حداکثری  بر حضور  تاکید  با  ی  و 
بهمن و انتخابات در پیش رو بیان داشت:مقدمات و برنامه 
ریزی های الزم برای برگزاری مراسم باشکوه 22 بهمن و 

انتخابات مهیا شده است.
دکتر سلیمان پور معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم 
نیز در این مراسم در ابتدا  ضمن تسلیت شهادت سردار 
سردار  ورفتار  نگرش  بایست  داشت:می  اظهار  سلیمانی 

سلیمانی را در زندگی و جامعه جاری نماییم.
وی در ادامه به روند شکل گیری انقالب اسالمی و نقش 
اصناف در این زمینه اشاره و در این خصوص نکاتی بیان 

کرد.
مشکالت   و  ها  کاستی  از  برخی  به  پورهمچنین  سلیمان 
موجود در حوزه های اقتصادی اشاره و گفت: االن ما نه در 
شرایط جامعه سنتی و نه در شرایط جامعه مدرن هستیم 
و همین امر چالش هایی را در حوزه کسب و کار و اقتصاد 

ایجاد کرده است.
اقتدار  از  از سخنان خود  وی همچنین در بخش دیگری 
نظام جمهوری اسالمی در ابعاد بین المللی و جهان گفت 

و افزود:به برکت خون شهدا و  وجود رهبری فرزانه، امروزه 
جمهوری اسالمی ایران دارای عزت و اقتدار در صحنه های 
مختلف است، و دشمنان نیز به این اقتدار پی برده اند و لذا 

در پی ضربه به این انقالب و اسالم هستند.
ایران  اسالمی  اینکه جمهوری  بیان  با  قم  استاندار  معاون 
تمام  است تصریح کرد:  برخوردار  پشتوانه مردمی  از یک 
تالش دشمن بر این است که این پشتوانه مردمی را کم 
رنگ جلوه کند و میطلبد در این زمینه هوشیار باشیم و 
با حضور خود در انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن انها را 

نامید کنیم.
این  در  نیز  قم  صمت  سازمان  رییس  سیجانی  مهندس 
قم  استان  در  داخل  تولید  نمایشگاه  برگزاری  به  مراسم 

اشاره و انرا زمینه ساز رونق تولید دانست.
وی همچنین به شرایط امروز کشور و مشکالت اقتصادی 
موجود اشاره و نقش اصناف را در این زمینه بسیار مهم 

توصیف کرد.
ثبات در  ارامش و  ایجاد  به نقش اصناف در  اشاره  با  وی 
و  اقتصادی هستیم  بازر گفت:االن در یک شرایط سخت 
میطلبد با توجه به ایام پایانی سال اصناف و بازاریان ضمن 
توجه  انصاف  رعایت  با  بازار  در  ارامش  ایجاد  کاالو  تامین 
داشته  جامعه  پذیر  اسیب  و  درامد  کم  قشر  به  بیشتری 

باشند.
و  اصناف  و  بر حضور حداکثری کسبه  پایان  در  سیجانی 
بهمن   22 راهپیمایی  و  رای  صندوق  پای  در  صنعتگران 

تاکید کرد.

 در راستای آشنایی با حقوق شهروندی و پیگیری شکایت 
از یک واحد صنفی کارگاه آموزشی آشنایی با نظام خرید 
پیگیری  و  تخلفات صنفی  از  پیشگیری  و  و خدمات  کاال 
شکایات  برای دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان صهبا در 

اتاق اصناف قم برگزار شد.
کارگاه  این  در  قم  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازرسی  مدیر  اتابک  جعفری  عباس  ابتدا  در  اموزشی 
قم  اصناف  اتاق  مجموعه  معرفی  ضمن  قم  اصناف  اتاق 
اظهارداشت: بیش از 40 هزار واحد صنفی دارای مجوز در 
قم زیر نظر اتاق اصناف قم فعالیت میکنند که دارای ۵8 

اتحادیه میباشد.
وی در ادامه بازرسی و نظارت را یکی از بخش های اتاق 
برنامه  اجراي  جهت  در  داشت:  بیان  و  برشمرد  اصناف 
هاي ساماندهي اصناف، همچنین ضرورت نظارت جدي و 
سازمان دهي شده بر عملکرد متصدیان واحدهاي صنفي 
با هدف پاسخگویي به مطالبات و رسیدگي مردمي در این 
ارتباط، واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف تشکیل گردیده 

است.
جعفری  ضمن اشاره به نکاتی در خصوص حقوق مصرف 
کننده گفت:یکی از نکاتی که همیشه مورد تاکید بازرسان 
بوده است توجه به حقوق مصرف کننده بوده و در رسیدگی 

به شکایات نیز این امر بسیار مورد توجه قرار میگیرد.
و  تقلب  و  قیمت،گرانفروشی  درج  عدم  اینکه  بیان  با  وی 
.... از مواردی دانست که در قانون نظام صنفی به ان اشاره 
شده است گفت:  در بازرسی از واحدهای صنفی این موارد 
در دستور کار بازرسان قرار گرفته و با واحد های متخلف 

برخورد می شود.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم  ضمن توجیه دانش 
رعایت  و  صنفی  واحد  یک  از  خرید  خصوص  در  اموزان 
نخریم  قیمت  بی  پویش  به  زمینه  این  در  نکات  برخی 
اشاره کرد و توضیحاتی در این خصوص و همچنین نحوه 

رسیدگی به شکایات ارائه نمود.
قدرت اهلل مقیمی راد رییس اتحادیه کفاشاان قم و عضو 

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات اتاق اصناف قم 
نیز در این کارگاه در خصوص آشنایی با تخلفات صنفی و 

رعایت برخی مو در این رابطه توضیحاتی ارائه نمود.
در  اموزان  دانش  آموزشی  کارگاه   این  در  است  گفتنی 
با  کننده  مصرف  ،آشنایی  کننده  مصرف  حقوق  خصوص 
حقوق خود ، برخی از موراد مرتبط با قانون نظام صنفی، 
نحوه  ها،  بازرسی  و  قم  اصناف  اتاق  کاری  های  حوزه 
موجب  که  صنفی  تخلفات  با  آشنایی  شکایات،  پیگیری 

تضییع حقوق مصرف کنندگان می گردد  آشنا شدند .
 همچنین در پایان ضمن ارائه پاسخ های الزم به سواالت 
بازرسی  بخش  در  حضور  با  اموزان  دانش   ، شده  مظرح 
پیگیری  نحوه  با  صنفی  واحد  از  شکایات  فرم  تکمیل  و 

شکایات آشنا گردیدند.
از  تخلف  گزارش  یا  شکایات  افراد  چنانچه  است  گفتنی   
شماره  با  توانند  مي  باشند،  داشته  را  صنفي  واحدهاي 
نظارت  و  بازرسي  مدیریت   ۳77۵1212  -1۳ هاي  تلفن 
براصناف قم تماس حاصل نموده د و یا به صورت حضوري 

به بازرسي و نظارت اصناف قم مراجعه نمایند.



خبرنامه داخلی اتاق اصناف مزکزاستان قم
ویژه بهمن و اسفند ماه  1۳98

روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم
نشانی سایت اتاق اصناف قم:

WWW.otaghasnafqom.ir 
آدرس : قم ، میدان جهاد – ابتداي 4۵ متري 1۵ خرداد –

مجتمع اداری اصناف  
شماره تماس: ۳770۳666

به همت اتاق اصناف و سازمان بسیج اصناف  قم، مرکز 
نیکوکاری اصناف و بازاریان قم افتتاح شد .

حاشیه  در  قم،  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور  با  که  قم  اصناف  اتاق  ادواری  اجالس  دهمین 
صنفی،  اتحادیه  روسای  و  اصناف  اتاق  رییسه  هیات 
قم  استان  زکات   اداره  رئیس  نوراللهی  االسالم  حجه 
و نماینده مدیر کل کمیته امداد استان قم برگزار شد 

مرکز نیکوکاری اصناف نیز افتتاح گردید. .

بر اساس این گزارش: این مرکز باهدف جمع آوری،  
و هدایت کمک های خیرخواهانه صنوف  ساماندهی 
اندازی  راه  قم   استان  اقتصادی  فعاالن  و  بازاریان  و 
شده و کلیه صنوف استان قم و اتحادیه های صنفی 
طریق  از  را  خود  خیرخواهانه  های  کمک  میتوانند 
واریز به حساب این مرکز به دست نیازمندان واقعی 
قم و کمک به هموطنان حادثه دیده در سایر نقاط 

کشور برسانند.

ترکیب هیات رئیسه اتاق اصناف قم و رئیس این نهاد برای 
چهار سال آینده مشخص شدند.

به گزارش  روابط عمومی اتاق اصناف قم، براساس آیین 
نامه اجرایي ماده قانون نظام صنفي و مصوبه کمیسیون 
از  بعد  قم،  شهرستان  صنفي  هاي  سازمان  بر  نظارت 
از  ۵نفر  قم  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  انتخابات  برگزاري 
شرکت کنندگان راي آوردند که پس از طي مراحل قانوني 

و دریافت تاییدیه و اعتبارنامه، اسامي افراد اعالم شد.

سازمان  مسئوالن  حضور  با  جلسه ای  در  اساس  این  بر 
صنعت،معدن و تجارت استان قم و هیات رییسه جدید و 

قدیم اتاق ، اعتبار نامه افراد جدید به انان داده شد.
سید   ، اصناف  اتاق  رئیس  احمدلو  حسن  است  گفتنی 
اهلل  بیت  و  اول  رئیس  نایب  به عنوان  فاطمی مجد  مجید 
کریمی به عنوان نایب رئیس دوم، حمید خرمی به عنوان 
دبیر،  محمد رستمی به عنوان خزانه دار برای مدت چهار 

سال انتخاب شده اند

قم   بازار  کسبه  و  امنا  هیات  با  نشست صمیمی  در  قم  استاندار 
هویت  نماد  عنوان  به  تاریخي  مکان  این  ساماندهی  در  تسریع 

شهري را ضروري دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف قم، دکتر بهرام سرمست در 
دومین روز از دهه فجر انقالب اسالمی به همراه معاونین و برخی 
از مدیران استان ضمن بازدید دو ساعته از بافت فرسوده خیابان 
آذر ،میدان کهنه ، بازار کهنه، راسته بازار نو و بازار بزرگ قم در 
دیدار  و  بازار شرکت  مالجعفر  در مسجد  اسالمی  انقالب  جشن 

صمیمی نیز با هیات امنا و بازاریان قم برگزار کرد.
در این مراسم در ابتدا مجید تال از شاعران برجسته قمی به شعر 

خوانی در خصوص انقالب و اهل بیت )ع(پرداخت.
در ادامه حاج محمد جهانی و حاج محمد مومن از هیات امنای 
بازار قم ضمن تبیین نقش اصناف در دوران دفاع مقدس و پیروزی 

انقالب اسالمی و شرایط حاضر به برخی از مشکالت  موجود در 
بازار قم پرداخت و از عدم همکاری و بی توجهی مسئولین استانی 

و متولیان امر در جهت رسیدگی به این مشکالت گالیه کردند.
تامین برق، مباحث زیربنایی، امنیت و ایمنی محیط بازار از جمله 
و  امنا  هیات  سوي  از  شده  مطرح  هاي  درخواست  و  مشکالت 

کسبه بود.
 در ادامه استاندار قم در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت چهل 
و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: مردم ایران 
در طول این چهل و یک سال همواره حامی و پشتیبان انقالب 

اسالمی و در صحنه حاضر بوده اند.
پیکر  تشییع  در  قم  مردم  میلیونی  حضور  به  اشاره  با  سرمست 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان این شهید 
اهل  به  عشق  و  همدلی  همواره  قم  مردم  کرد:  اضافه  گرانقدر، 
و  کرده  ثابت  را  شهادت  و  ایثار  مکتب  دلدادگان  و  بیت)ع( 

نشان داده اند که با تأسي به آرمان های امام راحل و فرامین مقام 
معظم رهبری، پیوندي ناگسستني با نظام و دولت دارند.

از  و  مهم  پشتوانه  را  مردم  مشارکت  و  همراهي  قم  استاندار 
مشخصه هاي بارز انقالب اسالمي عنوان و خاطرنشان کرد: مردم 
و  نظام  درگرو  دل  همچنان  اقتصادی  مشکالت  برخی  وجود  با 
مختلف  هاي  مناسبت  و  ایام  در  را  مسأله  این  و  داشته  انقالب 

ثابت کرده اند.
وی در بخش دیگري از سخنان خود از بازار کهنه قم به عنوان 
سمبل و نماد هویت شهر قم یاد کرد و گفت: مشکالت این مکان 
تاریخي باید با مشارکت دستگاه های اجرایی، نهاد های خدمات 
رسان و با همراهی خود کسبه و هیات امنای بازار پیگیري و حل 

شود.
و  خواند  ضروري  را  کهنه  بازار  ساماندهی  همچنین  سرمست 
به  صنایع دستی  بازار  دید  با  باید  فرهنگی  میراث  کرد:  تصریح 

این محل نگریسته و با ارائه یک بسته پیشنهادی با کمک خود 
بازاریان نسبت به ساماندهي و احیاي آن اقدام نماید.

استاندار قم تامین برق، مباحث زیربنایی، امنیت و ایمنی محیط 
بازار را از جمله مشکالت و درخواست هاي مطرح شده از سوي 
و  موارد  کرد:  نشان  خاطر  و  عنوان  مکان  این  کسبه  و  بازاریان 
مشکالت مطرح شده به همراه راهکارهاي اجرایي باید در نشستی 
با محوریت معاونت عمرانی استانداری قم و با حضور دستگاه های 

ذیربط بررسي و اتخاذ تصمیم شود.
بازاریان  های  درخواست  و  مسائل  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
از جمله  مدیران  از  برخی  قم مطرح شد که  بازار  امناء  و هیات 
اداره برق،شهرداری و میراث فرهنگی توضیحاتی ارائه نمودند که  
برای  استاندار قم در مورد تمام مسائل مطروحه دستورات ویژه 
ارائه راه حل و تسریع در برطرف نمودن مشکالت از سوی دستگاه 

ذیربط را صادر نمود.

رئیس و اعضا جدید هیات رییسه اتاق اصناف  قممرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان استان قم راه اندازی شد
 مشخص شدند

در نشست صمیمی استاندار با بازاریان قم عنوان شد

 ساماندهي بازار بزرگ قم به عنوان نماد هویت شهري ضروري است


