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برگزاری مراسم گرامیداشت یادوخاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط مجموعه اتاق اصناف قم
مراسم سوگواری ایام فاطمیه وسالروز شهادت حضرت زهرای 
اسالم  رشید  سردار  خاطره  یادو  گرامیداشت  و  )س(  مرضیه 
بسیج  قم،سازمان  اصناف  اتاق  همت  به  سلیمانی  قاسم  حاج 
خانگی  لوازم  جمله  از  ها  اتحادیه  برخی  و  بازاریان  و  اصناف 

،درودگران،فروشندگان پوشاک و میوه و تره بار برگزار شد
این  اتاق اصناف مرکزاستان قم، در  به گزارش روابط عمومی 
از جمله غضنفری  استان  از مسئولین  مراسم معنوی  جمعی 

معاونین  و  قم  صمت  سازمان  رییس  قم،  استاندار  معاون 
اماکن  بر  نظارت  اداره  قم،رییس  اصناف  بسیج  ایشان،مسئول 
انتظامی قم ،مدیر کل استاندارد قم و روسای اتحادیه  نیروی 

های صنفی حضور داشتند.
در این مراسم ها بعد از قرائت ایاتی از قرآن، عزاداری در رثای 
سلیمانی  سپهبد  شهید  سردار  و  )س(  اطهر  زهرای  حضرت 

صورت گرفت. 
 

همچنین مراسم گرامیداشت شهادت سردار بزرگ و پرافتخار 
دیگر  و  المهندس  ابومهدی  سلیمانی،  قاسم  سردار  اسالم 
شهدای این جنایت آمریکایی به همت بسیج اصناف و بازاریان 
خانگی  لوازم  )ع(،اتحادیه  امام حسین  بسیج  قم،پایگاه  استان 
،پارچه فروشان و اصناف و بازاریان قم در مسجد مالجعفر بازار 

قم برگزار شد.
با  طی  ماندگاری  والمسلمین  االسالم  حجت  مراسم  این  در   

اشاره به ایات و روایاتی  در خصوص مقام و منزلت شهدا نکاتی 
بیان نمود.

اتحادیه های  نیز توسط  الزم به ذکر است مراسمات مشابهی 
درودگران ،میوه و بارفروشان و فروشندگان پوشاک برگزارشد. 
و  اتاق  مجموعه  فضاسازی  گرفته  صورت  ازاقامات  دیگر  یکی 
واحد های صنفی با نصب نبر و چاپ پوستر توسط اتحادیه ها 

و واحد های صنفی بود.

مقام معظم رهبری:
اصناف باید این 

موقعیت  اسالمی و 
انقالبی را 

حفظ کنند.

حضرت امام خمینی )ره(:

اصناف بازوان ستبر 
انقالب هستند.
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از  استان قم  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
بازرسی 64894 واحدهای صنفی، تولیدی، توزیعی و 

خدماتی استان در 8 ماهه امسال خبر داد. 
محمود سیجانی افزود: از ابتدای سال تا پایان آبان 64 
هزار و 894 مورد بازرسی توسط این سازمان صورت 
ارزش  با  پرونده   5273 تشکیل  به  منجر  که  گرفته 

386 میلیارد ریال شده است. 
سیجانی با اشاره به افزایش بازرسی های سال جاری 
نسبت به سال قبل تصریح کرد: آمارها نشان می دهد 
که تعداد بازرسی ها 23 درصد و تعداد پرونده های 
متشکله 29 درصد، نسبت به زمان مشابه سال قبل 

افزایش یافته است.
قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   
سازمان  این  به  واصله  مردمی  های  شکایت  میزان 
کرد  اعالم  7187مورد  را  امسال  نخست  ماه   8 در 
 177 تلفنی،  شکایت   5492 مدت  این  در  افزود:  و 
و  پیامگیر  طریق  از  شکایت   242 حضوری،  شکایت 
شکایت   1245 و   124 سامانه  طریق  از  28شکایت 
کتبی به معاونت بازرسی این سازمان واصل شده است 
که در بخش خدمات بیشترین میزان شکایات مربوط 

به شرکت های خودرویی، فروشگاه های مبل، تعمیرات 
خودرو، رستوران ها، مشاورین امالک و کابینت سازها 

بوده است.
حجم  بیشترین  کاالیی  بخش  در  وی  گفته  به  بنا   
مارکتی،  سوپر  اقالم  میوه،  نان،  به  مربوط  شکایات 
پوشاک و لوازم التحریر بوده که پرونده کلیه تخلفات 
جهت صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال 

شده است. 
پس  قم  سازمان صمت  اقدامات  تشریح  در  سیجانی 
قابل  تشدید  کرد:  بیان  بنزین  جدید  نرخ  اعالم  از 
در  بازرسی  اکیپ های  افزایش  ها،  بازرسی  مالحظه 
ساعات غیر اداری، افزایش ساعت کاری ستاد خبری 
تلفنی سامانه 124  افزایش خطوط  بازرسی،  معاونت 
تعزیرات  ادارات  با  مشترک  گشت های  برگزاری  و 
جهاد  و  نفت  شرکت  اصناف،  تاکسیرانی،  حکومتی، 
کشاورزی از جمله اقدامات این سازمان پس از اجرای 

نرخ جدید بنزین در استان قم بوده است.
 وی گفت: شهروندان استان قم در صورت هر گونه 
و  توزیعی  تولیدی،  صنفی،  واحدهای  از  شکایت 

خدماتی می توانند با سامانه 124 تماس بگیرند.

مراجعه  و  شلوغی  و  نوروز  ایام  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با 
اموزشی  جلسه  شهروندان  فرشهای  شستشو  جهت  مشتریان 
ویژه اعضاء قالیشویی اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی 
موکت و تزیینات استان قم روز سه شنبه  نوزدهم اذرماه در 

سالن دانش اتاق اصناف قم برگزارشد.
صنف  اتحادیه  رییس  شده  هدایت  محمد  جلسه  این  در 
با  قم  استان  تزیینات  و  موکت  ماشینی  فرش  فروشندگان 
و  اقدامات  درخصوص  نکاتی  اتحادیه  این  تاریخچه  به  اشاره 
برنامه های صورت گرفته برای اعضاء صنف به خصوص صنف 

قالیشویان مطرح کرد.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکالت در پیش روی صنف 

قالیشویان از جمله نرخنامه انها بر آمادگی و همکاری بیش از 
پیش این اتحادیه در جهت رفع مشکالت گردید.

اماکن  بر  نظارت  اداره  رییس  بخش  فرح  سرهنگ  ادامه  در 
به  مربوط  به حساسیت های  اشاره  با  نیز  قم  انتظامی  نیروی 
انتظامی در راستای  صنف قالیشویان به بیان نکات امنیتی و 

پیشگیری از آسیب ها و سرقت و ... پرداخت.
نصب دوربین در محل،معرفی کاگران به اداره اماکن از مواردی 

بود که وی  در این جلسه ان را مورد تاکید قرارداد. 
رییس  شده  هدایت  محمد  و  بخش  فرح  سرهنگ  ادامه  در 
حاضرین،  های  خواسته  و  ها  دغدغه  استماع   اتحادیه ضمن 

پاسخ الزم به سواالت مطرح شده را ارائه دادند.

ازانجام حدود 5 هزار  اتاق اصناف قم  بازرسی  مدیر نظارت و 
و200بازرسی از واحدهای صنفی در اذرماه خبرداد.

جعفري  عباس  قم،  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  یکي  عنوان  به  اصناف  اینکه  بیان  با  گفتگویي  طي  اتابک 
باشد  مي  اقتصادي  فعالیتهاي  در  گذار  تاثیر  و  بزرگ  اقشار 
اصناف،  ساماندهي  هاي  برنامه  اجراي  جهت  در  اظهارداشت: 
همچنین ضرورت نظارت جدي و سازمان دهي شده بر عملکرد 
متصدیان واحدهاي صنفي با هدف پاسخگویي به مطالبات و 
نظارت  و  بازرسي  واحدهاي  ارتباط،  این  در  مردمي  رسیدگي 

اصناف تشکیل گردیده است.

وي با بیان اینکه بازرسي از واحدهاي صنفي به 
از  بعد  انجام است گفت:  طور مستمر در حال 
گرانی بنزین تاکنون حدود 5 هزار و200بازرسی 

از واحد های صنفی صورت گرفته است.
جعفري با بیان اینکه طي این بازرسي ها 333 
است  پروانه شناسایي شده  بدون  واحد صنفي 
افزود:تعداد شکایات دریافت شده طی این مدت 
427 مورد بوده است که رسیدگي الزم به آن 

صورت گرفته است.
تعداد  قم  اصناف  اتاق  بازرسی  و  نظارت  مدیر 
مدت  این  در  شده  شناسایی  صنفی  تخلفات 
مدت  در  داد:  ادامه  و  کرد  ذکر  333مورد  را 
مذکور251فقره گزارش صنفی به تعزیرات ارسال 
انها2360670980ریال  ریالی  ارزش  که  شده 

میباشد.
وي از تشدید نظارت ها بعد از گرانی بنزین،به 
خبرداد  سال  پایانی  ایام  و  یلدا  شب  خصوص 
و بیان داشت: طی این مدت مدیریت بازرسی 
اتاق اصناف با اجرای طرح تشدیدنظارت و بازرسی از واحدهای 
صنفی و همچنین تیم های گشت مشترک با اتحادیه ها مرتبط 
و سازمان های تعزیرات حکومتی،معاونت غذا و دارو نظارت بر 
را در دستور کار  توزیعی  و  تولیدی  از  اعم  واحد های صنفی 
خود قرارداده و هر روز گزارش ان را به مسئولین مرتبط منتقل 

نموده اشست.
گفتنی است، شهروندان مي توانند در صورت مشاهده تخلف 
واحدهاي صنفي، مراتب را به شماره تلفن هاي 37751212 و 

37751213 گزارش نمایند

ازگروه  کشور  جهادی  مدیریت  ملی  همایش  درششمین 
امدادرسان سیل و زلزله پایگاه بسیج تعمیرکاران لوازم خانگی 
قم)تحت عنوان گروه جهادی دوستان مهربان استان قم(تقدیر 

و مدال افتخار به.آنان اهداء گردید. 
همایش  ششمین  قم،  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
ملی مدیریت جهادی با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس قوه قضاییه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، رضا 

رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، شامگاه چهارشنبه 27 
آذر 1398 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 

شد. 
در این همایش از گروه امدادرسان سیل و زلزله پایگاه بسیج 
تعمیرکاران لوازم خانگی قم)تحت عنوان گروه جهادی دوستان 

مهربان استان قم(تقدیر و مدال افتخار به.آنان اهداء گردید.

فرشته  حضور  با  قم  دستباف  فرش  نمایشگاه  شانزدهمین 
دست پاک رئیس مرکز ملی فرش ایران گشایش یافت و در این 
نمایشگاه قالیبافان استان تولیدات و محصوالت فرش ابریشم و 

کرک خود را ارائه کردند.
فرشته دست پاک رئیس مرکز ملی فرش ایران در این مراسم 
با اشاره به اینکه فرش دست باف دومین کاالی صادراتی کشور 
ایران  به شمار می رود، بیان کرد: 20 درصد از صادرات فرش 
فرش  از  حمایت  باهدف  دارد،  اختصاص  دست باف  فرش  به 
دست باف مجموعه دستگاه قضایی و اجرایی اقدامات مناسبی 
انجام  ایرانی  این هنر  با مشابهت سازی  را در خصوص برخورد 

داده اند.
امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس در این مراسم با اشاره به 
مشکل بیمه قالی بافان قمی گفت: برای تحت پوشش قرارگرفته 

قالی بافان قمی در مرحله نخست مجوزهای الزم  از  تن   250
دریافت شده است.

از  حمایت  به   اشاره  با  نیز  قم  استاندار  سرمست  بهرام 
مهم ترین  از  را  دست باف  فرش  تولیدکنندگان  و  هنرمندان 
و  گسترش  برای  کرد:  بیان  و  برشمرد  استان  اولویت های 
تقویت این هنر اصل که نقش بسزایی در ارزآوری و اشتغال 
با  باید مقوله برند سازی و حل مشکل بیمه قالیبافان  دارد 

جدیت پیگیری شود.
در حاشیه گشایش این نمایشگاه اعضای اتحادیه فرش دستباف 
قم در دیدار با مسئوالن استان و رئیس مرکز ملی فرش ایران به 
بیان مشکالت خود درزمینهٔ تولید و صادرات فرش پرداختند.

تا 21 در محل  از ساعت 15  تا 16 آذر هرروز  نمایشگاه  این 
دائمی نمایشگاه های استان برای بازدید عموم دائربود..

بازرسی از 64هزار و894 واحد اقتصادی در استان قم 
از ابتدای امسال 

صنف  اتحادیه  قالیشویی  اعضاء  ویژه  اموزشی  جلسه  برگزاری 
فروشندگان فرش ماشینی موکت و تزیینات استان قم

مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف قم خبرداد
انجام بیش از 5 هزار بازرسی طی یک ماه اخیر

درششمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور صورت گرفت

 تقدیر ازگروه جهادی پایگاه بسیج تعمیرکاران لوازم خانگی قم 

شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم برگزار شد

حسن  امام  شهادت  )ص(،  اکرم  رسول  حضرت  رحلت  عزاداری  مراسم  برگزاری 
مجتبی)ع(، امام رضا )ع(و امام حسن عسگری)ع( به همت هیات فرهنگی و مذهبی 

اصناف،اتاق اصناف و بسیج اصناف و بازاریان در اتاق اصناف قم به روایت تصویر
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و  استانی  مسئوالن  با حضور  قم   چاپ  هشتمین جشنواره صنعت 
فعالن عرصه چاپ درتاالر مرکزی شهربرگزار شد.

مهرداد غضنفری در این همایش اضافه کرد: حمایت از سرمایه گذاران 
با اهلیت بخش خصوصی پیش زمینه توسعه و رونق استان قم است.

وی اظهار داشت: مسئوالن استان نسبت به جذب کامل بسته های 
حمایتی اقتصادی دولت اهتمام به خرج داده و تسهیالت آن را به 

صورت کامل جذب کنند.
وی در ادامه اهمیت صنعت چاپ را مورد توجه قرار داد و گفت: این 

صنعت در استان قم دارای مزیت نسبی و ارزش افزوده است.
صنعت  کرد:  اضافه  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
به  آن  دیگر  صنعت  چندین  که  بوده  استان  اصلی  صنایع  از  چاپ 

صورت مستقیم به آن مرتبط هستند.
وی گفت: برای رونق هر چه بیشتر صنعت چاپ استان قم باید نسبت 

به تامین اولیه این صنعت توجه بیشتری انجام بگیرد.
وی اضافه کرد: نوسازی تکنولوژی و مدرن کردن ماشین آالت این 

صنعت برای حرکت در مسیر رونق و توسعه اجتناب ناپذیر است.
جدا  یکدیگر  از  نباید  نشر  و  چاپ  صنعت  داشت:  اظهار  غضنفری 
صورت  به  باید  فرهنگی  محصوالت  و  کتاب  پدیدآورندگان  گردد، 

مشترک سنجیده شوند.
وی گفت:  با توجه به ویژگی های جغرافیایی قم، این استان می تواند 

به جایگاه نخست صنعت چاپ و نشر کشور تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد: صنعت چاپ 

استان بدون اینکه استفاده ویژه ای از تسهیالت دولتی داشته باشد به 
بالندگی و پیشرفت های قابل توجه دست پیدا کرده است.

استفاده و جذب  به  نسبت  استان  وی  گفت: اتحادیه چاپخانه داران 
تسهیالت بانکی برنامه های اقتصادی خود را ارائه دهند.

پیشرفت  درصد   30 تا  قم  نشر  و  چاپ  شهرک  کرد:  تصریح  وی 
فیزیکی داشته و روند واگذاری اراضی آن نیز تا 70 درصد صورت 

گرفته است که می تواند در رونق صنعت چاپ موثر باشد.
استان  چاپخانه داران  اتحادیه  و  اقتصادی  گفت: مسئوالن  غضنفری 

نسبت به عملیاتی شدن خوشه صنعت چاپ اقدام کنند.
محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز در 
این همایش با اشاره به ظرفیت های صنعت چاپ استان بیان کرد: 
450 واحد صنفی مرتبط با صنعت چاپ در استان قم فعال می باشد.

وی اظهار داشت:  حجم سرمایه گذاری انجام گرفته درصنعت چاپ قم 
بیش از یک هزار میلیارد تومان است.

رونق  برای  کرد:  اضافه  قم  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
صنعت چاپ استان باید در مسیر نوسازی تکنولوژی، ماشین آالت و 

بسته بندی و طراحی نوین صنعت چاپ حرکت کرد.
وی ادامه داد: بسته بندی مطلوب پیش زمینه جذب مشتری و ورود 
به بازارهای ملی و بین المللی است، بسته بندی مطلوب سبب ایجاد 

هویت به کاالی نهایی می شود.
وی تاکید کرد: توسعه و حمایت از صنعت بسته بندی به دلیل اینکه 
یکی از صنایع پاک و کم آب بر است در اولویت های سرمایه گذاری و 

حمایت قرار دارد.
فرهنگ  و  صنعت  بین  پیوندی  چاپ،  گفت: صنعت  سیجانی 
استان  در  مهم  منظر یک«هنر صنعت«  این  از  و  ایجاد کرده 

قم است.
جایگاه  می باشدو  کشور  چاپ  صنعت  قطب  قم  داشت:  اظهار  وی 
ویژه ای در این عرصه دارد، بر همین مبنا نیز اولین شهرک تخصصی 
چاپ و نشر با وجود تمام کمبودها در این استان شکل گرفته است.

در  استفاده  نشربرای  و  از شهرک چاپ  کرد: 50 درصد  اضافه  وی 
اختیار بخش صنعت چاپ استان قرار دارد و بخش دیگر این شهرک 
قرار خواهد  با صنعت چاپ  مرتبط  و  وابسته  اختیار صنایع  در  نیز 

گرفت.
ایجاد  و  نقدینگی  تامین  نوسازی،  داشت: بازسازی،  اظهار  سیجانی 
زیرساخت برای توسعه واحدهای مرتبط با صنعت چاپ از رویکردهای 
اصلی سازمان صنعت ، معدن و تجارت در رابطه با صنعت چاپ است.

وی ادامه داد: ایجاد خوشه های صنعت چاپ و صنایع پایین دست 
این صنعت برای ایجاد ارزش افزوده قابل اعتنا درسطح استان دنبال 
قم شکل خواهند  در  مرور  به  می شود، صنایع مکمل صنعت چاپ 

گرفت.
اولویت های  از  و مرکب صنعت چاپ  تامین جوهر  سیجانی گفت:  

سرمایه گذاری قم برای تکمیل زنجیره تولید صنعت چاپ است.
وی خاطرنشان کرد: تامین مواد اولیه و ثبت سفارش صنعت چاپ قم 

نسبت به استان های دیگر وضعیت مطلوب تری دارد.

کتاب های  چاپ  در  قم  ظرفیت  نیز   کاشانی  حسینی  موسی  سید 
از  از 50 درصد  تاکید کرد: بیش  را مورد توجه قرار داد و  مذهبی 

کتب مذهبی دراستان قم چاپ می شود.
کاشانی تصریح کرد: صنعت چاپ قم ظرفیت بزرگی برای حرکت در 

مسیر ترقی و پیشرفت های مورد انتظار را دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که از این صنعت درقم حمایت الزم صورت 
گیرد، آورده و ارزش افزوده قابل توجهی را برای استان به بار خواهد 

آورد.
وی بیان کرد: قم جایگاه ویژه ای در صنعت چاپ دارد اما استان های 

دیگر برای گرفتن جایگاه قم تالش های مجدانه ای آغاز کرده اند.
در  همچنان  چاپ،  صنعت  از  درحمایت  استان  این  گفت:   حسینی 

رتبه های برتر کشوری قرار دارد.
وی ادامه داد: برای تثبیت جایگاه قم درصنعت چاپ باید حمایت های 

بیشتری از این صنعت صورت گیرد.
حسینی کاشانی عنوان کرد: در مسیر حمایت از بخش چاپ بخشی 
قرار  قم  داران  چاپخانه  اتحادیه  دراختیار  استان  صنعتی  اراضی  از 

خواهد گرفت.
و  پوستر  بندی،  بسته  حوزه  در  برگزیدگان  آیین  این  پایان  در 

منشورات و کارتن سازی و نوآوری لوح تقدیر دریافت کردند.
برای بررسی مشکالت و  برند«چاره جو«  همچنین دراین جشنواره 
افت وخیزهای صنعت چاپ استان در حوزه نشر، بسته بندی و چاپ 

توسط جهاد دانشگاهی قم معرفی شد.

افزایش  بازار،  تنظیم  جهت  قند  حواله  توزیع 
پروانه  دارای  صنفی  واحدهای  از  ها  بازرسی 
کسب به منظور کنترل قیمت ها پس از گران 
شدن بنزین در خصوص کاالهای اساسی)برنج 
، شکر، تخم مرغ و ...(، گشت مشترک اتحادیه 
با سازمان غذا و دارو  ، بازرسی و نظارت اصناف 
عطاری  واحدهای صنفی  از  انتظامی  نیروی  و 
از  از تخلفات احتمالی برخی  جهت جلوگیری 
صنف،  این  جهت  بیشتر  نظارت  و  ها  عطاری 
صنفی  واحد  متصدی  تعهدات  بنر   توزیع 
نصب  به  الزام  و  واحدها  این  بین  در  عطاری 
برخورد  کمیته  جلسه  دستور  به  توجه  با  آن 
ساعت  های  پیامک  ارسال  قاچاق،  کاالی  با 
کاری واحدهای صنفی تا ساعت 24 و برخورد 
ساعت  این  از  بیشتر  که  صنفی  واحدهای  با 
نصب  الزام  پیامک   ، کنند  می  فعالیت  کاری 
انبار  ثبت  پیامک   ، صنفی  واحد  در  دوربین 
مواد غذایی در صورت وجود در سامانه جامع 
کاالی  فروش  و  خرید  عدم  پیامک   ، انبارها 
قاچاق(  )کاالی  قانونی  مجوز  فاقد  خارجی 
راهپیمایی  در  حضور  جهت  دعوت  پیامک   ،

 ، کشور  امنیت  از  حمایت  ـ  رهبری  با  لبیک 
پیامک ممنوعیت افزایش قیمت به دلیل گرانی 
آموزشی  دوره  هفتمین  برگزاری   ،.. و  بنزین 
سازمان  همکاری  با  عطاری  صنفی  واحدهای 
نظام مهندسی و منابع طبیعی،افزایش بازرسی 
منظور  به  شهر  سطح  در  صنفی  واحدهای  از 
شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه، برگزاری 
جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر در 
محل اتحادیه همزمان با جلسات هیات مدیره 
. )مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی،حضور در 
شهر  قم  مصوبه  منظور  به  هماهنگی  جلسات 
قبیل  از  مصوبات  اجرای  و  دخانیات  بدون 
عدم صدور مجوز دخانیات در محدوده حرم و 
جمکران ، 100متری اماکن فرهنگی ، مذهبی 

، ورزشی و آموزشی.
گزارش عملکرد کمیسیون بازرسی اتحادیه در 
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تعداد کل بازرسی 181 مورد، درخواست پروانه 
40مورد،  کسب  پروانه  92مورد،تمدید  کسب 
لسانی  تذکر  61مورد،  عضویت  کارت  تمدید 
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جهت کنترل قیمت خدمات واحد صنفی تحت پوشش 
در پی افزایش قیمت بنزین  
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از  به جهت جلوگیری  و  بنزین   قیمت  افزایش  پی  در 
هرگونه  از  جلوگیری  بخصوص  خدمات   نرخ  افزایش 
و  مدیره  هیئت  صنفی  های  واحد  احتمالی  تخلف 
کمیسیون بازرسی اتحادیه صنف کبابی جگری کله پزی 
تشکیل  به  نسبت  دانست   الزم  خود  بر  قم  شهرستان 
و  مدیره  هیئت  نماینده  از  متشکل  ویژه  بازرسی  تیم 
گزارش  مورد   50 و  نموده   اقدام  بازرسی  کمیسیون 

جهت رسیدگی به هیئت مدیره تحویل گردید  .
بجز 1  تحویلی خوشبختانه  های  گزارش  در   .1
فروش   قیمت  رعایت  به  نسبت   ها  واحد  تمامی  مورد 
اقدام  عموم   دید  معرض  در  نامه  نرخ  نصب  همچنین 

نموده بودند 
نکات  رعایت  عدم  و  مشکالت  عمده   .2
صنفی  نظام  قوانین  رعایت  عدم  بعضا   ، بهداشتی 
، نصب نرخ نامه در واحد های بدون پروانه کسب 
مشاهده و گزارش شده است  که اتحادیه جهت این 
مهم یک بازرس فقط جهت اخطار ماده 27 ق  ن 
ص را  مامور نمودند و 3 لیست به تعداد 20 واحد 
جهت اعمال اخطار و پلمب به اتاق محترم اصناف 

معرفی شدند . 
بازرسی  از  رسیده  های  شکایت  بخش  در   .3
اتاق اصناف قم  نیز2 شکایت دریافت شد که  ونظارت 
طی بازرسی کمیسیون بازرسی اتحادیه و تشکیل جلسه 
رضایت  به  1مورد  شکایت  به  رسیدگی  و  اختالف  حل 
نامه   بودند که طی  تخلف  بدون  نیز   مورد  و 1  شاکی 

ابالغ گردید. 

در پایان  اشعار میداریم هیئت مدیره اتحادیه  نظارت  
مصرف  حقوق  از  حمایت  همچنین  و  فعالیت  بر  دقیق 
کننده را از وظایف ذاتی دانسته و در تمامی ایام سال  و 
بخصوص در زمان های الزم   نسبت به تشکیل تیم های 
بازرسی ویژه  و رعایت و پیگیری آن اهتمام می ورزد . 

همزمان با هفته وحدت و در آستانه میالد پیامبرگرامی 
اسالم حضرت محمدمصطفی)ص( خوشه کسب و کار 
شورای  احکام  صدور  و  توسعه  عامل  انتخاب  با  قم 

راهبردی کارخود را در استان رسما آغاز کرد.
اسرافیل شعاعی در نشست مشترک رئیس اتحادیه، 
عامل توسعه خوشه  و اعضاء شورای راهبردی خوشه 
و  قم  استان  در  پوشاک  کرد: صنعت  اظهار  پوشاک 
ویژه ای  جایگاه  از  استان  روستایی  مناطق  بخصوص 

برخوردار است.
با  با همدلی و  باید  توانمندی  این  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه ریزی و حمایت راهبردی به برندسازی، رونق 

به  خانگی  مشاغل  از  تولید  واحدهای  توسعه  تولید، 
گفت:  برسد  خارجی  بازارهای  در  حضور  و  صنعتی 
شرکت شهرک های صنعتی قم نیز با استفاده از تمام 
ظرفیت قانونی خود پشتیبان و حامی فعاالن خوشه 

پوشاک استان است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم با اشاره به 
وجود خوشه های کسب و کار متعدد در حوزه صنایع 
مشاوران  و  خوشه  توسعه  عامل  افزود:  قم  کوچک 
راهبردی  شورای  و  اتحادیه  مسؤوالن  کنار  در  آن 
خوشه های  ضعف  نقاط  شناسایی  و  موفق  تجربیات 
قبلی را در دست دارد بنابر این انتظار است با قدرت 
و قوت بیشتری برای جهش موفقیت در این صنعت 

استان برنامه ریزی کرده و گام بردارند.
زائران  وجود  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
فرصتی  را  قم  در  ایران  خارج  و  داخل  از  میلیونی 
خاطرنشان  و  برشمرد  اقتصادی  فعاالن  برای  مغتنم 
کرد: یکی از محصوالت مهم در سبد سوغات زائران 
پوشاک است و این فرصت در اختیار تولیدکنندگان 
در  پررنگتر  و حضور  برند سازی  برای  تا  است  قمی 
خارجی  بازارهای  در  حضور  و  استان  سوغات  سبد 

تالش کنند.

کارگاه اموزشی با موضوع رعایت مسائل مرتبط امنیتی و انتظامی 
و مائل بهداشتی ویژه اعضاء اتحادیه صنف طال و جواهر استان قم 

در سالن همایش اتاق اصناف قم برگزار شد
این  در  قم،  استان  مرکز  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه در ابتدا نائب رییس اتحادیه از همکاری و تعامل اعضاء در 

ابعاد مختلف با اتحادیه  تقدیر و تشکر نمود.
در ادامه سرهنگ فرح بخش رییس اداره نظارت بر اماکن نیروی 
انتظامی برر عایت  ضوابط و مقررات اداره اماکن توسط واحد های 
این واحد  صنفی مذکور تاکید و پیرامون گرفتن جشن تولد در 

های صنفی نکاتی مطرح نمود.
وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از همراهی اتحادیه ها و اعضاء 
در ابعاد مختلف با مجموعه اماکن از اتحادیه و اعضائ خواست تا 

در معرفی کارگران خود به اداره اماکن همراهی نمایند. 
اداره بهداشت قم نیز ضمن اشاره به  ادامه فروغی کارشناس  در 
شرح وظائف اداره بهداشت، در خصوص رعایت مسائل بهداشتی 

در واحد های صنفی نکاتی بیان نمود.

جلسه بررسی جشنواره های تخصصی نمانام)برند(روز شنبه 18ابان 
ماه با حضور نمایندگان اتاق اصناف، سازمان صنعت،معدن و تجارت 
استان قم،اتحادیه های صنف سوهان،فرش دستباف و درودگران در 

سالن جلسات اتاق اصناف قم برگزارشد.
در این جلسه در ابتدا حاضرین به بیان نقطه نظرات،مسائل و ابهامات 

و پیشنهادات خود در خصوص موضوع مربوطه پرداختند 
بهره گیری از اساتید مجرب  جهت ارائه اموزش های الزم به اعضائ 
تحت پوشش در خصوص برند و برندسازی از نکاتی بود که در این 

جلسه مطرح شد.

هشتمین جشنواره صنعت چاپ استان قم برگزار شد

پایان  تا  آبان  ابتدای  از  قم  اتحادیه خواربارفروشان  اقدامات 
آذر ماه 1398

کمیسیون  عملکرد  گزارش 
کبابی  صنف  اتحادیه  بازرسی 

جگری کله پزی شهرستان قم

خوشه کسب و کار پوشاک قم رسما آغاز به کار کرد

برگزاری همایش اموزشی ویژه اعضاء اتحادیه صنف آبمیوه ،بستنی و کافی شاپ استان قم 

جلسه بررسی جشنواره های تخصصی 
نمانام برگزار شد
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برگزاری کارگاه اموزشی با موضوع پیشگیری از سرقت و رعایت مسائل مرتبط امنیتی و انتظامی و قوانین مالیاتی

 ویژه اعضاء اتحادیه صنف طال و جواهر استان قم 

عطاری  ویژه صنف  زندگی  گر  یاری  یک  عطار  هر  همایش 
شورای  دبیرخانه  و  قم  خواربارفروشان  اتحادیه  همت  به  ها 
اتاق  های  همایش  سالن  مخدردر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 

اصناف قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف قم، سرهنگ مراد حسین 
با  این همایش  در  قم  انتظامی شهرستان  فرمانده  جعفریان 
تاکید بر لزوم آشنایی صنوف گوناگون با قانون افزود: وظیفه 
ما در نیروی انتظامی، تحقق تامین امنیت پایدار برای تک تک 

افراد جامعه است.
وی با اشاره به لزوم بازرسی، رعایت ساعت کاری و اخذ مجوز 
قانونی توسط صنوف ، بر برخورد مجموعه انتظامی و نظامی 

با هنجارشکنان و واحد های متخلف تاکید کرد.
این  نیز در  با مواد مخدر قم  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
به  آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی  مساله  بر  تاکید  با  همایش، 

صنوف مختلف در این زمینه گفت: در اجرای طرح »یاریگران 
زندگی« ما را یاری کنید و در این طرح ملی همکاری های 

الزم را با مسئوالن داشته باشید.
ابوالفضل شریفی با تاکید بر رعایت حریم قانون و اخذ مجوز 
برای فعالیت صنفی تصریح کرد: برای حفظ امنیت در جامعه 
باید هر کس سهم خود را در »مسئولیت  و پاک بودن آن، 

اجتماعی« ادا کند.
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: در این همایش قصد 
داریم از تمام ظرفیت ها برای کنترل و کاهش آسیب اعتیاد 
استفاده کنیم و یکی از صنف هایی که در این زمینه می توانند 

یاریگر ما باشد، صنف عطاری است. 
شریفی با تاکید بر ضرورت آموزش و اطالع رسانی در زمینه 
پیشگیری از اعتیاد، بر برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی 
برای قشرهای گوناگون جامعه ازجمله صنوف مختلف تاکید 

کرد.
وی گفت: طرح »یاریگران زندگی« طرح محوری ستاد مبارزه 
زمینه ها  تمام  در  که  است  جمهوری  ریاست  مخدر  مواد  با 
دنبال  به  غیردولتی  و  دولتی  امکانات  همه  از  بهره گیری  با 
کنترل و کاهش آسیب های ناشی از مواد مخدر در مدرسه ها، 

دانشگاه ها و محیط های کار است.
وی بابیان اینکه این طرح در جوامع هدف در حال اجراست، 
افزود: کل راهکارها و اقدام هایی که دستگاه های استانی برای 
کنترل و کاهش آسیب اعتیاد انجام می دهند در قالب طرح 

»یاریگران زندگی« انجام می شود. 
از  مومنی  محمد  سید  حجت االسالم والمسلمین  همچنین 
قضات دادگستری قم در این همایش، توضیحاتی در رابطه 
گفت:  و  داد  ارائه  آن  با  مرتبط  قوانین  و  عطاری  صنف  با 
دارد،  عطاری  که  عطاری  هر  که  بگوییم  الزاما  نمی توانیم 

حکیم است؛ چون تخصص و علم عطاری، علم خاص است.

وی بابیان اینکه بر اساس قانون بحث حکیم از صنف عطاری 
که  گفته می شود  مکانی  به  عطاری  افزود:  است،  خارج شده 
گیاهان خشک را که جنبه دارویی دارد را در معرض فروش 

قرار می دهد.
قم  خواربارفروشان  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو  الجوردی 
خصوص  در  توضیحاتی  ارائه  ضمن  همایش  این  در  نیز 
عطاری،پیرامون فعالیت تعداد صنف عطاری دارای پروانه و 
اقدامات اتحادیه در خصوص ساماندهی این واحد ها نکاتی 

بیان نمود.
برگزاری  بر  همایش  این  در  شرکت کنندگان  همچنین 
دوره های آموزشی و اطالع رسانی و بیان موارد قانونی در این 

زمینه تاکید کردند.

رعایت  و  سرقت  از  پیشگیری  موضوع  با  اموزشی  کارگاه 
ویژه  مالیاتی  قوانین  و  انتظامی  و  امنیتی  مرتبط  مسائل 
سالن  در  قم  استان  جواهر  و  طال  صنف  اتحادیه  اعضاء 

همایش اتاق اصناف قم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم، در 
از  پیشگیری  رییس  جعفری  ابتداسرهنگ  در  جلسه  این 

سرقت پلیس قم ضمن اشاره به نظریه های مختلفی که 
در خصوص جرم وجود دارد گفت:جرم یک موضوعی است 
که از گذشته های دور به اشکال مختلف بوده و محدود به 

زمان و مکان خاصی نیست.
جرم  مختلف  ابعاد  به  هایی  مثال  ذکر  با  همچنین  وی 
پرداخت و نکاتی نیز در راستایی پیشگیری از وقوع جرم به 

خصوص سرقت بیان نمود.
در ادامه سرهنگ فرح بخش رییس اداره نظارت بر اماکن 
و  امنیتی  مسائل  رعایت  بر  تاکید  ضمن  انتظامی  نیروی 
خصوص  در  مذکور،  صنفی  های  واحد  توسط  انتظامی 
ضوابط و مقررات اداره اماکن جهت تایید واحد های صنفی 
مواردی مطرح و بر تالش و تعامل اتحادیه و اعضاء جهت 

پیشگیری از سرقت ها و .. نکاتی بیان نمود.
نیز  قم  مالیات  اداره  معاون  رضایی  این جلسه  در  همچنین 
ضمن تاکید بر تعامل این اداره با صنف طال فروشان در ابعاد 
مختلف درخصوص ارزش افزوده مواردی بیان و به سواالت 

اعضا نیز پاسخ الزم را ارئه نمودند.
و  جواهر  و  طال  صنف  ازپیشکسوتان  تعدادی  از  پایان  در 

همچنین روسای سابق اتحادیه و کمیسیون ها تقدیر شد.

به همت اتحادیه خواربارفروشان قم و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر: 

همایش هر عطار یک یاری گر زندگی ویژه صنف عطاری ها برگزارشد



5
های  کاروان  از  قم  اصناف  اتاق  پذیرایی 

دیدار با مقام معظم رهبری

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

ارائه اموزش برای حدود 4 هزار کسبه  توسط اتاق اصناف قمچهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم برگزار شد

 دومین جلسه کمیته اصناف کنگره شهداي استان قم برگزارشد

مجموعه اتاق اصناف قم با برپایی ایستگاهی در ابتدای اتوبان قم _ تهران از 
کاروان هایی که به مناسبت 19 دی عازم دیدار با رهبری بودند پذیرایی نمود.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف قم، هرساله به مناسبت 19 دیماه سالروز 
قیام خونین مردم قم جمعی از شهروندان قمی به دیدار رهبری میروند.

بر اساس این گزارش: امسال نیز هزاران نفر از شهروندان قمی به دیدار رهبری 
شتافتند که  اتاق اصناف قم  پذیرایی از این کاروان ها را عهده دار بود.

شایان ذکر است از ایستگاه پذیرایی اتاق اصناف قم تعدادی از مسئولین بازدید 
نمودند.

نهمین اجالس ادواری اتاق اصناف قم روز دو شنبه  30دیماه 
حضور  با  اصناف  اتاق  فرهنگ  همایش  سالن  محل  98در 
هیئت رئیسه اتاق اصناف و رؤسای محترم اتحادیه های صنفی  

برگزارشد. 
در این جلسه حسن احمدلو رییس اتاق اصناف قم ضمن عرض 
تسلیت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و با اشاره به نزدکی 
دهه فجراظهار داشت: با توجه به تاکیدات معاونت استانداری 
در خصوص برپایی مراسمات ایام دهه فجر، از اتحادیه ها انتظار 

میرود به این امر توجه نمایند.
بازرسی  کمیسیون  بودن  فعال  بر  تاکید  ضمن  ادامه  در  وی 
اتحادیه گفت: اتحادیه ها بایستی نسبت به اجرای طرح رعایت 
اهتمام  پوشش  تحت  صنفی  واحدهای  در  حجاب  و  عفاف 
واحدهای  شامل  فقط  مذکور  طرح  و  باشند  داشته  بیشتری 
صنفی که دارای کارکنان خانم می باشند نیست و شامل ظاهر 
می  نیز  غیره  و  تابلو  واحد صنفی،  دکوراسیون  مرد،  کارکنان 

شود.

قیمت  ))بدون  عمومی  پویش  به  عنایت  با  افزود:  احمدلو 
نخریم(( اتحادیه ها بایستی نسبت به اطالع رسانی به اعضای 
تحت پوشش جهت درج قیمت، الصاق برچسب یا اتیکت روی 

کاال و یا نصب تابلو و نرخنامه در محل کسب اقدام نمایند. 
جعفری مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم نیز در این 
جلسه  ضمن ارائه گزارش از عملکرد واحد بازرسی و نظارت 
اصناف و همچنین وضعیت بازار از اتحادیه ها درخواست نمودند 
و  قانونی  مهلت  در  اتحادیه  کارشناسی  نظر  ارسال  به  نسبت 

بصورت شفاف اقدام نمایند. 
استفاده  بر  مبنی  رسیده  ابالغیه  به  توجه  با  داشت:  بیان  وی 
بیش از پیش از ظرفیت کمیسیون بازرسی اتحادیه ها و ارائه 
امر  این  در  ها  اتحادیه  است  اصناف، شایسته  اتاق  به  گزارش 
اقدامات الزم را انجام و بر اساس فرم پیشنهادی گزارش مذکور 

را بصورت هفتگی ارسال نمایند. 
نیز  قم  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  گلفشان  دکتر 
با  بود  کرده  پیدا  این جلسه حضور  در  میهمان  عنوان  به  که 
اعالم گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ارسال کمک های 
مردمی و هالل احمر به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان، 
اظهار داشت: با توجه به ابالغیه سازمان مدیریت بحران کشور 
مبنی بر اینکه ارسال و توزیع تمامی کمک های مردمی بایستی 
درخواست  ها  اتحادیه  از  گیرد  صورت  احمر  هالل  طریق  از 
نمودند نسبت به این امر با هالل احمر همکاری الزم را داشته 

باشند.
عابدینماینده بیمه ما  در قم نیز در این جلسه گفت: با عنایت 
به تشکیل گروه خودجوشی که از حدود چهار سال پیش فعال 
مناسبی  که شغل  اشخاصی  کاریابی جهت  برنامه  است،  شده 
پیدا نکردند بوجود امده است که اتحادیه ها می توانند اینگونه 
جهت  چنانچه  یا  و  نمایند  معرفی  مذکور  مرکز  به  را  افراد 
از  باشند  مناسب می  دنبال شخص  به  واحدهای صنفی خود 
آن طریق اقدام نمایند و اینگونه خدمات بدون هزینه می باشد.

وی همچنین اعالم داشت: بیمه ما در خصوص  بیمه حوادث 
و پرداخت سنوات پایان سال به کارمندان خدماتی را ارائه می 
نمایند که در صورت نیاز در آینده توضیحات بیشتری را ارائه 

می نمایند. 
ارائه گزارش از بودجه سال 98 و توضیحات در خصوص بودجه 
از  کلیپی  نمایش  و  واحد حسابداری  مسئول  توسط  اتاق   99
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از دیگر برنامه های این جلسه 

بود.

مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم و سومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان این استان، پنجشنبه 
)12 دی ماه( با حضور علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی و برخی مسئوالن استانی  در محل دائمی نمایشگاه های قم 

افتتاح شد
در این نمایشگاه580 ناشر برای حضور از سراسر کشور ثبت نام کرده اند که به دلیل کمبود زیرساخت های موجود برای برگزاری 

نمایشگاه، 341 ناشر آثار خود را در 240 غرفه به نمایش گذاشتند.
کتب  حقوق،  پزشکی،  هنر،  فلسفه،  و  تاریخ  ادبیات،  جمله  از  مختلف  موضوع های  در  نمایشگاه  دراین  شده  عرضه  کتاب های 

دانشگاهی، زبان، کمک آموزشی، کودک و نوجوان، روانشناسی و حوزوی بود
برگزاری نشست های تخصصی از جمله برنامه های پیش بینی شده در نمایشگاه بود و این نمایشگاه از 13 تا 20 دی ماه مورد 

بازدید عموم مردم  بود

به همت اتاق اصناف قم، از ابتدای امسال تا پایان اذرماه حدود 4 هزار نفر دوره های اموزشی کسب و کار و قوانین نظام صنفی را 
اموزش دیدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف قم، مرکز آموزش اصناف از سال 91 فعالیت آموزشی تخصصی خود را در حوزه توانمندسازی 
و مهارت افزایی فعالین صنفی در استان قم آغاز نموده است.

نظام  اجتماعی،قوانین  تامین  و  کار  قانون  شامل  شده  تعیین  های  سرفصل  در  تخصصی  های  آموزش  گزارش:  این  اساس  بر 
صنفی،اقتصادمقاومتی،فقه و بازار،اماکن،مالیات، مشتری مداری و بازاریابی با بهره گیری از اساتید برجسته انجام می شود.

در این دوره های اموزشی که 24 ساعت می باشد از ابتدای سال تاکنون حدود 4 هزار نفر)حدود ده هزارنفر ساعت(شرکت کردند.
الزم به ذکر است، مرکز آموزش بازرگانی ذیل سازمان صنعت، معدن، تجارت و با  نظارت کمیسیون نظارت استان قم به فعالیت 
مشغول بوده و با تجربه 10 ساله خود درصدد ارائه خدمات تخصصی،آموزشی، پژوهشی و مشاوره به فعالین اقتصادی و صنفی می 

باشد.

با  قم  استان  شهداي  کنگره  اصناف  کمیته  جلسه  دومین 
حضورنمایندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم،اتاق 
اصناف قم،فرمانداري قم،ستادکنگره شهداي استان قم،سازمان 
زیباسازی  7،سازمان  منطقه  قم،شهرداری  اصناف  بسیج 
اتحادیه چاپخانه داران در سالن جلسات سازمان  شهرداری و 

صمت قم برگزارشد.
اصناف  بسیج  روحي مسئول  ابتدا سرهنگ  در  این جلسه  در 
کمیته  و  ستاد  این  از  گزارشي  ارائه  به  قم  استان  بازاریان  و 
هاي پیش بیني شده آن پرداخت و گفت: ستادکنگره شهدای 
اصناف قم دارای 17 کمیته میباشد که کمیته اصناف یکی از 

ان هاست.
اتاق  رییس  عهده  بر  کمیته  این  ریاست  تاینکه  بیان  با  وی 
اصناف و دبیری ان نیز سازمان بسیج اصناف و بازاریان میباشد 
گفت:از ابتدای تشکیل این کمیته برنامه ریزی های الزم انجام 

ودر ابتدا شناسایی شهدای اصناف در دستور کار قرار گرفت.
پوشش  تحت  اتحادیه   58 از  اینکه  بیان  با  روحی  سرهنگ 
بیان  است  شده  شناسایی  صنفی  شهید  47اتحادیه  در 
شهدا،تشکیل  خانواده  از  سرکشی  و  اسناد  آوری  داشت:جمع 
خود  توسط  شهدا  یادواره  شهدا،برگزاری  آثار  ثبت  و  پرونده 
از  اعم  فرهنگي،هنري  محصوالت  تولید  صنفی،  های  اتحادیه 
کتاب،فیلم،نماهنگ،البوم تصاویر ،نامگذاری خیابان ها و برخی 
مجتمع ها به نام شهدای اصناف از برنامه های قابل اجرا و پیش 

بینی شده است.

سیجانی رییس سازمان صمت قم نیز در 
این جلسه ضمن مقایسه شرایط امروز با 
دوران دفاع مقدس بیان داشت:امروز در 
حنگ  در  که  بریم  می  سر  به  شرایطی 
اقتصادی هستیم و در این راستا دشمنان 
تمام تالش خود را در این خصوص به کار 

بسته اند.
فعالیت  و  شهدا  سیره  از  الگوگیری  وی 
معرفی شهدا خصوصا شهدای  زمینه  در 
را  استان   صنفی  ی  جامعه  به  اصناف 
کامل  آمادگی  و  قرارداد  تاکید  مورد 
مدیران سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
راستای  در  موثر  فعالیت  جهت  استان 
کنگره ی شهدا و کمیته اصناف را اعالم 

نمودند.
نیز  قم  استان  شهدای  کنگره  برگزاری  مسئول  زاده  حاجی 
توجه  مورد  را  شهادت  فرهنگ  ترویج  و  شهدا  سیره  تبیین 
قرارداد و گفت:با نگاهی به وصیت نامه شهدا پی می بریم که 
تبعیت از والیت فقیه،دفاع از ارمان های نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و توجه به حجاب و عفاف در این وصیت نامه ها بسیار 

مشهود است.
حاجی زاده ضمن جمع بندی گزارشات و موارد طرح شده در 
جلسه ، کمیته اصناف را یکی از بهترین کمیته های فعال در 
کنگره شهدای استان عنوان و فعالیت در این عرصه را توفیقی 

بزرگ دانست.
.وی  ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گردهمایی 
و  جهاد  پیشکسوتان  گردهمایی  همچنین  و  شهدا  فرزندان 

شهادت را در دستور کار ستاد کنگره شهدا اعالم نمودند.
محمودیان رییس اتحادیه چاپخانه داران قم نیز در این جلسه 
آمادگی کامل اتحادیه را جهت فعالیت در کنگره شهدا اعالم.و 
ساخت المان های شهری در پیاده راه های مناطق مرکزی شهر 

را پیشنهاد نمودند.
اتاق  آمادگی  این جلسه  در  نیز  قم  اصناف  اتاق  رییس  حسن 

اصناف را در برگزاری هرچه مطلوبتر این کنگره اعالم نمود..
صنوف،  شهدای  »شهرک  نام  به  صنوف  شهرک  نامگذاری 
ساخت المان ها و نمادهای شهری ، ارائه تصویر شهید صنفی 

از مواردی بود که در این جلسه مطرح گردید.



خبرنامه داخلی اتاق اصناف مزکزاستان قم
ویژه آبان،آذر و دی ماه  1398

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

WWW.otaghasnafqom.ir 
آدرس : قم ، میدان جهاد – ابتداي 45 متري 15 خرداد –

مجتمع اداری اصناف  
شماره تماس: 37703666

حضورمهرداد  با  یلدا  شب  نظارتی  ویژه  طرح 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  غضنفری 
اتاق  و  صمت  سازمان  مسئوالن  و  قم  استاندار 

اصناف قم انجام شد.
شب  نظارتی  ویژه  طرح  اجرای  راستای  در 
استان  بازار  تنظیم  گروه  کار  عضو  مدیران  یلدا 
هماهنگی  معاون  غضنفری  مهرداد  حضور  با 
سازمان  مسئوالن  و  قم  استاندار  اقتصادی  امور 
صنعت،معدن و تجارت استان قم و اتاق اصناف 

قم  در بازار حضور یافتند 
اقالم  قیمت  و  عرضه  نحوه  بازدیدها  این  در 
به  نسبت  و  گرفت  کقرار  بررسی  مورد  ضروری 
برخورد با واحدهای متخلف و تقدیر از واحد های 

متعهد به قانون اقدام شد.

در راستای ارائه خدمات مطلوب و تکریم ارباب رجوع میز خدمت اتاق اصناف قم در مصلی نماز جمعه قم برپا شد.
روسای  و  اصناف  اتاق  ریسه  هیات  اعضائ  از  که چمعی  برنامه  این  در  قم  استان  مرکز  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

کمیسیون های این مجموعه حضور داشتند به سواالت و مطالبات مردم پاسخ داده شد.
بر اساس این گزارش: هدف از برپایی میز خدمت بررسی مشکالت و پاسخگویی به نیازهای مردم، سرعت بخشی در خدمات رسانی 

و ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات به مردم و دیدار بدون واسطه و به صورت مستقیم مردم با مسئوال بود.

هشتمین اجالس ادواری اتاق اصناف مرکز استان قم در سال 
98 روز پنج شنبه 28 اذرماه در محل سالن همایش فرهنگ 
اتاق اصناف با حضور هیئت رئیسه اتاق اصناف، سرهنگ روحی، 
مسئول سازمان بسیج اصناف سپاه علی ابن ابیطالب )ع(؛ وفایی 
اتحادیه های  رؤسای  و  قم  شهرستان  نظارت  کمیسیون  دبیر 

صنفی برگزارشد. 
در این جلسه در ابتدا حسن احمدلورییس اتاق اصناف ضمن 

عرض خیر مقدم ،توضیحاتی در خصوص اجالس ارائه کرد.
در ادامه سرهنگ روحی، مسئول سازمان بسیج اصناف سپاه 
علی ابن ابیطالب )ع( در این جلسه ضمن اعالم آمار عملکرد 
افراد بسیجی  اعزام  از قبیل  بسیج اصناف در چند وقت اخیر 
به میدان تیر و پیگیری و دریافت شماره ثبت مرکز نیکوکاری 
ذخیره  صندوق  افتتاح  به   عنایت  با  داشت:  بیان  اصناف، 
صندوق  تسهیالت  و  مزایا  از  توانند  می  اشخاص  بسیجیان، 

مذکور استفاده نمایند.
وی  سپس از اصناف قم بعلت بصیرت و همکاری الزم در زمان 

اعالم طرح مدیریت سوخت کشور قدردانی نمودند.
سرهنگ روحی در ادامه گفت: بسیج اصناف قم آمادگی برپایی 
کالس اموزشی فقه تخصصی را دارد و اتحادیه ها می توانند از 
این امر جهت اموزش افراد تحت پوشش خود  استفاده نمایند. 
نیز  قم  بازرگانی  اموزش  مرکز  نماینده  مبارز  محمدی  حسن 
و حرفه  فنی  آموزش  کل  اداره  نامه  قرائت  با  این جلسه   در 
اتحادیه  کلیه  اموزشی  نیازهای  اعالم  بر  مبنی  قم  استان  ای 
ها و کلیه رسته های تحت پوشش به تفکیک هر اتحادیه و به 
تفکیک زن و مرد به همراه تعیین اولویت جهت برنامه ریزی 

و استفادهف از اتحادیه ها درخواست نمودند نسبت به ارسال 
اطالعات مذکور اقدام نمایند.

وفایی دبیر کمیسیون نظارت شهرستان قم نیز در این جلسه 
بیان داشت: با عنایت به بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 
98 بیست درصد اعتبارات به بخش واحدهای تولیدی اصناف 
تعلق گرفته است که اصناف تولیدی می توانند از این تسهیالت 

استفاده نمایند. 
درخواستی  اطالعات  فرمت  ارسال  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
در خصوص  استان  تجارت  و  معدن  از سوی سازمان صنعت، 
دارند،  به سوخت  نیاز  گرمایش  و  تولید  که جهت  واحدهایی 
مقتضی است اتحادیه ها در این زمینه همکاری الزم را داشته 

باشند.
وی همچنین ضمن درخواست از اتحادیه ها جهت توجه بیشتر 
به بحث رعایت عفاف و حجاب در واحدهای صنفی، توضیحاتی 

را در این خصوص ارائه نمودند.
بر  مبنی  نظارت  عالی  هیئت  دبیرخانه  ابالغیه  اعالم  با  وفایی 
با  داشت:  بیان  غیرمجاز  خارجی  اتباع  بکارگیری  ممنوعیت 
عنایت به ابالغیه مذکور در صورت بکارگیری این افراد توسط 
که  شد  خواهد  برخورد  ایشان  با  قانون  مطابق  کارفرمایان 

بایستی در این خصوص اطالع رسانی الزم صورت گیرد. 
سعید خانی پور مسئول واحد حسابداری اتاق اصناف قم نیز در 
این جلسه گزارشی از عملکرد اتحادیه ها در خصوص معرفی 
واحدهای صنفی تحت پوشش جهت پرداخت عوارض کسب و 
پیشه در سالهای 96، 97 و 98 ارائه و توضیحاتی نیز در این 

خصوص بیان نمود.

اتاق  و  تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان  مسئوالن  دیدار  در 
اصناف قم با دکتر الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی بر 

تشدید بازرسی ها و نظارت ها در بازار تاکید شد.
اتاق اصناف قم، دکترعلی الریجانی  به گزارش روابط عمومی 
در این دیدار اضافه کرد: هدف از اصالح قیمت سوخت کمک 
به مردم بود اما در شیوه اجرا مشکالتی به وجود آمد، اصل در 
اجرای این طرح ایجاد یک نظم مشخص برای کمک به طبقات 

پایین و افراد فاقد اتومبیل بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی بیان داشت: قاچاق حجم بزرگ 
بنزین یکی از وجوه اصلی در اصالح قیمت مصرف سوخت بود، 

خسارت واقعی قاچاق بنزین به جیب مردم روانه می شود.
الریجانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تبعات اجتماعی بعد 
از اصالح قیمت سوخت، تبعات روانی بوده و واقعیت خارجی 

ندارد، گفت: کشور در زمینه اصالح قیمت سوخت در میانه راه 
قرار داشته و در آینده مشکالت این عرصه حل خواهد شد.

وی بیان کرد: در وضعیتی که فشار شدیدی روی مردم است 
باید مسئوالن و بازرسان سازمان های نظارتی دقت نظر بیشتری 

به خرج دهند.
تعزیرات  و  بازار  تنظیم  های  کارگروه  نظارت  گفت:  الریجانی 
حکومتی برای عرضه منصفانه کاال و خدمات باید افزایش پیدا 
کند تا  راه دسترسی بخش های نظارتی برای ارتباط با مردم 

ساده تر شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: کاستی های موجود 
در سامانه های پیگیری شکایات مردمی در سازمان های صنعت 

، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی برطرف شود.
محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم  نیز 

در این دیدارافزود: در 4 نقطه پرتراکم نیروگاه، جمکران، حرم 
بازرسان سازمان های  پردیسان  مطهر حضرت معصومه )س(و 
استقرار  تخلفات  به  رسیدگی  برای  ثابت  صورت  به  نظارتی 

یافته اند.
مردمی  شکایات  به  رسیدگی   124 سامانه  کرد:  عنوان  وی 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، به صورت شبانه روزی فعال 
برابر   2 جاری  سال  ابتدای  از  مردمی  شکایات  حجم  است، 

شده است.
داد: کمبود  ادامه  قم  تجارت  و  معدن  رئیس سازمان صنعت، 
نیروی بازرسی و عدم پیش بینی اعتبارات الزم برای افزایش 
بازرسی ها از مشکالت تازه پیش آمده سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان قم بعد از اصالح قیمت سوخت است.
دو  تالطم  برغم  سال جاری  ابتدای  از  کرد:  بیان  درادامه  وی 
نسبی  آرامش  مرغ  و  قرمز  گذاری گوشت  درقیمت  ماهه  سه 

دربازارهای استان حاکم بوده است.
وی گفت: بعد از اصالح قیمت بنزین هیچ گونه افزایش قیمتی 

در استان رخ نداده است.
کرد:  خاطرنشان  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
نقش مخرب دالل ها، از عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز در 

ابتدای سالجاری بود که این معضل ساماندهی شده است.
تر  پایین  استان  در  مرغ  گوشت  قیمت  داد:  ادامه  سیجانی 
به  جوجه ریزی  قیمت  می شود،  عرضه  بازار  تنظیم  قیمت  از 
پیدا  نسبی  افزایش  تولیدکنندگان  بین  در  ایجاد رغبت  دلیل 

کرده است.
از  بعد  افزایش مراکز نصب مخازن »سی ان جی«  وی گفت:  
اصالح قیمت سوخت در استان قم ضرورت بیشتری پیدا کرده، 
فعال  درقم  ان جی  مخازن سی  نصب  مرکز  درحال حاضر 2 

است.
وی ادامه داد: با افزایش تقاضای نصب مخازن سی ان جی در 
خودروهای سواری، واحدهای تولیدی این کپسول ها با مشکل 

مواجه شده اند.

سیجانی گفت:  با توجه به سهمیه اندک وانت بارهای شخصی 
در اصالح قیمت سوخت، قیمت برخی از کاالهای اساسی در 

معرض افزایش نسبی قرار گرفته است.
تامین میوه، گوشت  با  رابطه  نگرانی در  وی گفت:  هیچ گونه 
مرغ، آرد، گندم و شکر با پیش بینی های انجام شده احساس 

نمی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اظهار داشت: درکنار 
مباشران دولتی تامین اقالم مصرفی ازظرفیت مباشران بخش 

خصوصی نیز استفاده می شود.
وی افزود:: بسیاری از اقالم پرمصرف به ویژه در بخش بنکداران 

توسط مباشران بخش خصوصی تامین خواهد شد.
وی گفت: افزایش قیمت برخی از میوه ها در استان به به خاطر 

شرایط فصول سال بوده و به زودی برطرف می شود
وی تصریح کرد: افزایش قیمت تحم مرغ در روزهای قبل 
از اصالح قیمت مصرف سوخت یکی از چالش های استان 
بوده که برای تعدیل آن نیز پیش بینی های الزم صورت 

گرفته است
حسن احمدلو رئیس اتاق اصناف قم نیز دراین جلسه با تاکید 
بر عدم بازدارندگی جرایم تخلفات در استان عنوان کرد: جرایم 

تخلفات باید به شدت سنگین و بازدارنده پیش بینی شود.
حسن احمدلو عنوان کرد: بعد از اصالح قیمت نان و سوخت، 
شده است،  برابر  دو  بازار  در سطح  استان  اصناف  اتاق  نظارت 
برخی از گرانی های موجود فصلی بوده و ربطی به مساله اصالح 

قیمت سوخت ندارد.
وی گفت: بعد از اصالح قیمت مصرف سوخت، یکهزار و 614 
پرونده تخلف قم در رابطه با موضوعات گرانی، عرضه خارج از 

شبکه، عدم درج قیمت و حراج غیرقانونی تشکیل شده است.
احمدلو تاکید کرد: 10 بازرس جدید برای اضافه شدن بر توان 

بازرسی های اتاق اصناف درحال آموزش هستند
قم  استان  اصناف  بخش  در  تن  هزار   40 از  بیش  گفت:  .وی 

مشغول فعالیت می باشند.

اجرای طرح ویژه نظارتی شب یلدا با حضور معاون استاندار قم 
و مسئوالن سازمان صمت و اتاق اصناف قم

برپایی میز خدمت اتاق اصناف قم در مصلی نماز جمعه

هشتمین اجالس ادواری اتاق اصناف مرکز استان قم در سال 98برگزار شد

دیدار مسئوالن سازمان صنعت،معدن و تجارت و اتاق اصناف قم با دکتر الریجانی


