جعفری ادامه داد :اخیرا هم زمینی حدود  150هکتار در شهرک خضرا
از سوی شرکت ش��هرک های صنعتی برای جابجایی صنوف آالینده در
نظر گرفته شده و جانمایی و س��ایر کارهای آن انجام شده اما متاسفانه
با مش��کالت و محدودیت های مالی روبرو هس��تیم و ب��ا وجود مذاکره
برای اختصاص زمی��ن متعلق به صن��وف آالینده همراه با تس��هیالت
بیشتر،تاکنون این مسئله اتفاق نیفتاده است.
صنوف اشباع شده؛ چالش فعالیت صنفی در کرمان
رییس اتاق اصناف کرمان،تاکید کرد:در حالی که در کشورهای پیشرفته
به ازای هر  150نفر یک واحد کسب وجود دارد و در ایران تقریبا به ازای
هر  30نفر یک واحد فعالیت می کند  ،در شرایطی کامال متفاوت از ایران
و جهان،متاس��فانه در کرمان به ازای هر  20تا  22نفر ،یک واحد کسب
داریم که این برای اصناف فاجعه است و می توان گفت تمام صنوف در
کرمان ،اشباع شده اند .وی تصریح کرد  :یکی از دالیل اشباع شدن صنوف
و به وجود آمدن شرایط فعلی  ،برداشتن سقف و حریم صنفی با تصمیم
دبیرخانه هیات عالی نظارت است که بس��تر و زمینه اصلی رقم خوردن
این شرایط را فراهم آورد.
وی همچنین گفت :در سال های گذشته ،ایجاد اشتغال جدید در بخش
اصناف به کمترین میزان خود رسیده و به واسطه شرایط حاکم بر فضای
کسب و کار و تداوم رکود و تورم در یک سال گذشته،حدود دو هزار مجوز
فعالیت صنفی باطل شده است.
بازنگری قانون نظام صنفی؛ یک ضرورت
رییس اتاق اصناف کرمان ب��ا بیان اینکه بازنگ��ری و اصالح قانون نظام
صنفی یک ضرورت است،افزود :قانون نظام صنفی که مصوب سال 82
است ،در سال  92مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت و اخیرا هم این قانون
در دست بررسی مجدد اس��ت .رییس اتاق اصناف کرمان ادامه داد :در
قانون نظام صنفی ،عنوان« صنوف خاص» ذکر شده که به دلیل عدم ارایه
تعریف دقیق و روش��نی از آن باید مورد بازبینی قرار گیرد ،همچنین در
حالی که تا اوایل انقالب حدود  90رسته صنفی ،مشمول کمک دولت در
برنامه سازمان تامین اجتماعی می شدند اما با آیین نامه ها و بخش نامه
های بعدی ،تنها حدود  32رسته آن هم رسته هایی شبیه نمد مالی،یخ
سازی و ...که عمدتا در حال حاضر وجود ندارد،مشمول این حمایت می
شوند .و ی در ادامه تاکید کرد:مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی،مبنی
بر اینکه هیات مدیره های اتحادیه های صنفی بیش��تر از دو دوره نمی
توانند در هیات مدیره آن اتحادیه عضویت داشته باشند هم باید در آن
بازنگری شود چرا که این مصوبه اصناف را متضرر می کند و نمایندگان
واقعی اصناف را از راهیابی به اتحادیه های صنفی خود باز می دارد.
جعفری در ادامه به موانع و محدودیت های دیگر پیش روی اصناف اشاره
کرد و افزود  :در نظر گرفتن ضرایب مالیاتی مشابه با تهران برای استان ها
،اقدام سنجیده ای نیست چرا که گردش مالی تهران با گردش مالی استان
هایی نظیر کرمان قابل مقایسه نیس��ت و خواهان تعیین ضرایب مالی
متناسب با شرایط هر استان هستیم .رییس اتاق اصناف کرمان به سفر
رییس امور مالیاتی کشور به کرمان اش��اره کرد و گفت :درسال گذشته
مالیات کرمان  70درصد افزایش داشت که با پیگیری های اصناف ،اتاق
بازرگانی و نمایندگان مجلس،قرار شد این رقم به  30درصد کاهش یابد
که در نهایت همان  70درصد در ضرایت مالیاتی اعمال شد.
ساخت برج اصناف در دستور کار
یوس��ف جعفری در بخش دیگری از این گفتگو،افزود :با توجه به اینکه
اتحادیه های صنفی ش��هر کرمان در گوشه و کنار شهر پراکنده هستند
و برقراری ارتباط میان اتحادیه ها با یکدیگر و با دس��تگاه های اجرایی
و واحدهای بازرسی و نظارت را دش��وار می سازد،متمرکز بودن اتحادیه
ها در یک مکان و س��اخت برج اصناف ،می تواند از رفت و آمدهای زیاد
در سطح ش��هر بکاهد و ارتباط بخش های مختلف با نمایندگان جامعه
اصناف را تسهیل کند.

پرداخت یارانه تولید ،نکته مهم ولی مغفول مانده هدفمندی یارانه ها

کارگاه های تولیدی استان،
زمین گیر می شوند
تشکیل شورای استانی گفتگوی بخش خصوصی و دولت در
استانهای کشور ،یکی از اقدامات مهم و ارزنده ای است که
به منظور بررسی و چاره جویی مسایل و مشکالت فعاالن
اقتصادی بخش خصوصی و انع��کاس آنها به هیأت دولت،
صورت گرفته است که با مشارکت پررنگ بخش خصوصی
استان و نمایندگان دولت ،در یک س��ال اخیر با جدیت و
*
نظم بیشتری دنبال و پیگیری شده است و در آخرین آن،
محسن اشرف
موضوع برق مصرفی بنگاه های اقتصادی به عنوان یکی از
محورهای توسعه اقتصادی در استان کرمان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت.برق
مصرفی کارخانه ها ،شرکتها و بنگاه های اقتصادی تولیدی و خدمات فنی ،همواره به
عنوان یکی از حاملهای انرژی پرمصرف در استان کویری کرمان ،محل بحث و ایجاد
چالش بوده اس��ت .به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش چندین
برابری هزینه برق مصرفی در مراکز تولیدی و خدماتی که انرژی برق ،ش��اکله اصلی
فعالیت آنهاس��ت ،افزایش سرس��ام آور هزینه برق مصرفی ،به معضل جدی و تعیین
کننده ای برای کارگاه هایی نظیر فلزتراشی ،تولید مصالح ساختمانی و سردخانه ها و
غیره تبدیل شده ،به طوری که ادامه فعالیت را برای این دسته از کارگاه های تولیدی
و مراکز خدمات رسانی ،غیرممکن ساخته و طبق آمار موجود ،از ابتدای اجرای قانون
هدفمندی یارانه ها تا پایان ش��ش ماهه اول امسال ،بیش از دو هزار کارگاه تولیدی و
خدماتی فقط در بخش اصناف و تنها در استان کرمان به ورطه تعطیلی کشانده شده
و پروانه کسب خود را باطل کرده اند که بیکاری صدها نفر کارگر و تبعات اقتصادی و
اجتماعی آن ،از جمله کمترین و بدیهی ترین پیامدهای این رخداد اقتصادی است.
 ...آنچه اما در این زمینه مورد غفلت واقع ش��ده ،عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات
مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها است .در قانون هدفمندسازی یارانه ها ،به صراحت
پیش بینی و اعالم شده که برای جبران خسارات ناشی از واقعی شدن قیمت حاملهای
انرژی از جمله برق ،مبالغی تحت عنوان«یارانه تولید» از محل منابع حاصله از حذف
یارانه ها به بنگاه های اقتصادی و ش��رکتهای تولیدی پرداخت شود؛ رقمی که فقط
در بودجه  ،93بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان است ،ولی متأسفانه از ابتدای اجرای
قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون حتی یک ریال به واحدهای تولیدی پرداخت نشده
است .عدم پرداخت یارانه تولید ،منجر به افزایش قیمت محصوالت تولیدی در بخش
های صنفی و صنعت��ی نظیر محصوالت کارخانه ها و ک��وره پزخانه های تولید آجر و
سایر مصالح ساختمانی شده است که با مصرف گاز و یا نفت کوره فعالیت می کنند..
وجود این مش��کل ،همچنین در بخش تولید و ارائه خدمات که انرژی برق ،اس��اس
فعالیت آنهاست نیز باعث افزایش بهای تولیدات و خدمات آنها شده و مشاغلی مانند
کارگاه های سنگبری ،تراشکاری و ماشین سازی ،جوشکاری فلزات و از همه مهمتر
سردخانه ها و دیگر فعالیتهای صنفی و صنعتی که ادامه حیات آنها ارتباط مستقیم
با مصرف برق دارد ،با مشکالت متعددی مواجه هس��تند و در این میان ،آنها که توان
مقابله با این مشکل را نداشته اند و یا مجوز و امکان افزایش قیمت محصول و خدمات
خود را ندارند و یا به دلیل ضعف بنیه مالی و سرمایه در گردش و ناتوانی برای دریافت
تسهیالت بانکی قادر به رقابت با همکاران خود نیستند ،از گردونه فعالیت حذف شده
اند .مانند کوره پز خانه های تولید آجر و مصالح ساختمانی در شمال و جنوب کرمان.
کارگاه های تولید و پخت آجر و سایر مصالح ساختمانی در شمال کرمان(جاده زرند
ـ دشت زحمتکشان) امکان استفاده از گاز لوله کشی ش��هری را داشته اند و به دلیل
تولید ارزانتر در حال ادامه کار و فعالیت هستند ،ولی کارگاههای مشابه آنها در جنوب
کرمان(دشت جوپاری) به دلیل در دس��ترس نبودن گاز لوله کشی و قیمت سرسام
آور نفت کوره(مازوت) محکوم به تعطیلی ،ورشکس��تگی و اخراج کارگران شده و به
مشاغل دیگری رو آورده اند .با طرح موارد مصداقی فوق ،اهمیت چاره اندیشی و سرعت
بخشیدن به تأمین زیرساختهای مورد نیاز ،برای توس��عه اقتصادی و اجتماعی و در
نهایت ،دستیابی به عدالت فراگیر در عرصه خدمت رسانی به مردم ،را یادآور شدم که
امید است مورد توجه قرار گیرد.
*مدیر روابط عمومی اتاق اصناف کرمان
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