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گازرسانی مرحله به مرحله در سرپل ذهاب
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از گازرسانی مرحله به مرحله به سرپل ذهاب خبر داد و با اشاره به قطعی گاز  ۸۰مشترک به دلیل رانش زمین در منطقه چوار ایالم ،اظهار کرد :گازرسانی به
مشترکین باید از مسیر دیگر صورت بگیرد و ایالمیها حداکثر تا فردا گازدار خواهند شد .سعید مومنی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این که گاز شهرهای قصرشیرین و جوانرود وصل شده است ،اظهار
کرد :شبکههای گازرسانی در منطقه سرپل ذهاب از امنیت کامل برخوردار بودند و مشکلی در شبکه گازرسانی و خطوط انتقال وجود نداشت .مومنی با اشاره به با اشاره به وقوع رانش در منطقه چوار
ایالم گفت :به دلیل این که زمین شب گذشته در عمق  ۴۰تا  ۵۰متری در استان ایالم فرونشست گاز  ۸۰مشترک قطع شد و از آنجایی که مسیر گازرسانی به این مشترکین تخریب شده است باید از
مسیر دیگری گازدار شوند .وی ادامه داد :گازرسانی به این مشترکین حداقل به چهار ساعت زمان نیاز دارد و گاز آنها احتماال ا تا فردا وصل خواهد شد.

«ابتکار» از هیأت نمایندگان اتاق اصناف گزارش میدهد

اخبار
بانک قرض الحسنه مهرایران اعالم کرد

اعطای سه هزار وام قرض الحسنه
به آسیب دیدگان زلزله استان کرمانشاه
بانک قرض الحسنه مهرایران در راستای حمایت از آسیبدیدگان
زلزله استان کرمانشاه و کمک به رفع نیازهای ضروری آنها ،تسهیالت
قرض الحسنه ویژهای را برای هریک از سرپرستان خانوارهای آسیبدیده
پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران ،در زلزله اخیر مناطق غربی
کشور بانک قرض الحسنه مهرایران در کنار کمک رسانی و توزیع اقالم امدادی خود به
آسیب دیدگان شهرستان های سرپل ذهاب ،قصر شيرين و ثالث باباجاني ،در راستای
اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،برای بازسازی مناطق زلزله زده و محل مسکونی هموطنان ،بیش از
سه هزار تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می کند.

مشارکت بانک قرض الحسنه مهرایران در بازسازی
مدارس روستایی مناطق زلزله زده کرمانشاه
بانک قرض الحسنه مهر ایران با رویکرد حمایت از تحصیل دانش آموزان
مناطق آسیب دیده از زلزله استان کرمانشاه و در راستای تاکید بر منویات
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر کمک نهادها به زلزلهزدگان غرب
کشور ،در ساخت و بازسازی سه مدرسه در روستاهای مناطق زلزله زده
مشارکت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران ،مدرسه سازی و مشارکت در
امور خیر یکی از مصادیق بارز جهاد مالی در راه خدا به شمار می رود که عملی بسیار
مقدس ،الهی و معنوی است.

موکب های بانک قرض الحسنه مهرایران در اربعین حسینی
راهی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
اداره کل روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهرایران به منظور
خدمات رسانی به زلزله زدگان ،از اعزام و استقرار موکبهای آماده شده برای
زوار اربعین حسینی (ع) به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران ،با توجه به نیاز مردم مناطق
زلزله زده استان کرمانشاه به آب ،نان ،غذای گرم و  ...بانک قرض الحسنه مهرایران
در اقدامی دیگر تجهیزات موکب های استقبال از زائران و عزاداران حضرت اباعبداله
الحسین (ع) در ایام اربعین را به شهرستان هاي سرپل ذهاب و قصر شيرين انتقال داد
تا با استقرار این امکانات ،کمک های امدادی خود را میان آسیب دیدگان توزیع کند.

روز گذشته دهمین اجالسیه نمایندگان اتاق اصناف ایران
با حضور معاون وزیر صنعت در حالی برگزار شد که قصه
ناتمام گل
کسب و کار مجددا مطرح شد.
به گزارش «ابتکار» حسن سینکی صبح دیروز در جمع
نمایندگان اصناف اظهار کرد :میتوان برای عرضه کاال در چرخه
توزیع رفتاری حرفهای دید که طبق آن کاالی قاچاق قدرت ورود
به شبکه توزیع را نداشته باشد.
وی گفت :نکته دیگر به بحث سود تسهیالت بانکی مربوط
میشود که این رقم برای تولید و توزیع مشکالت متعددی ایجاد
کردهاست ،اما باید توجه داشت که حمایت از واحدها تنها از طریق
نرخ سود تسهیالت نمیتواند عملیاتی شود و باید راهکارهای
جایگزین نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار کرد :طبق پژوهشهای
صورت گرفته برای حمایت از تولید  ۷۰ایستگاه وجود دارد که در
کشورهای توسعه یافته بانکها ایستگاه دوم محسوب میشوند اما
در کشور ما در رده  ۳۷قرار دارد که این موضوع گویای آن است
که برای تولید صادراتی در فشار هستیم .سینکی با بیان اینکه در
حال حاضر سه میلیون واحد صنفی فعال هستند ،گفت :از این
تعداد  ۲.۵میلیون واحد پروانه و جواز دارند و  ۵۰۰هزار نفر هم
بدون مجوز فعالیت میکنند .حال سوال اینجاست که با توجه به
بحث مدرنیته ،این واحدها برای بقای خود چه کردهاند؟
وی ادامه داد :ما زمانی بحث راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای
را مطرح کرده و بر این نکته تاکید داشتیم که باید این فروشگاهها
با سرمایه صنوف خود ایجاد شوند .اکنون دنیا به این سمت پیش
میرود و واحدهای سنتی صنفی در معرض خطر هستند .باید
واحدهای صنفی به فکر خود باشند و در این زمینه نگاهشان اصال
به دولت نباشد .البته دولت هم در این زمینه فعالیت دارد اما باید
توجه کرد که تاکنون برای مدرن شدن جامعه سنتی اصناف چه
اقداماتی صورت گرفته است .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
ادامه داد :در حال حاضر  ۱۷.۵درصد از تولید ناخالص ملی در
دست اصناف است .به عبارت دیگر ساالنه چند صد هزار میلیارد
تومان تولید در این بخش صورت میگیرد.
سینکی ادامه داد :اکنون بحثهایی درباره تامین بودجه نظارت
بر اصناف و بازرسان صنفی مطرح میشود که این موضوع اگرچه
صحیح است اما باید توجه داشت که در بحث اصناف الزم است
بازرسانی انتخاب شوند که به معنای واقعی کارشناس و حرفهای
هستند .ما باید برای اصناف به دنبال بازرسان حرفهای باشیم البته

اجالس گالیهها

در تخصیص بودجه نیز دولت در بخشهای مختلف با کاستیهایی
همراه بود و این موضوع به بحث بازرسی اصناف محدود نمیشود.
در ادامه این مراسم وی در پاسخ به نقطهنظرات مختلفی که از
سوی نمایندگان اصناف اعالم شده بود ،به پاسخگویی پرداخت و
در پاسخ به افرادی که درباره وضعیت نانواییها گالیه کرده بودند،
توضیح داد :اکنون بیش از  ۶۷تا  ۶۸هزار نانوایی در کشور وجود
دارد که ما هم قبول داریم تراکنش آنها اقتصادی نیست اما اینکه
در دوره وزیر قبلی جلوی این موضوع گرفته شده ،موضوعی است
که باید به نظر دیوان عدالت توجه کرد ،چرا که در آن دوره نانواها
نسبت به این موضوع گالیه کردند و دیوان عدالت رای به نفع آنها
صادر کرد .بر همین اساس در دوره وزارت فعلی ،نحوه برخورد با
نانواییها تغییر کرده و به شکل سابق برگشت.
بار اشتغال به دوش اصناف
علی فاضلی در سخنرانی آغازین دهمین اجالسیه دوره

ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت :اصناف از کیک نفت
در توسعه خود استفاده نکرده اند و هیچ بهره ای از سفره
نفت نبرده اند؛ بنابراین خودکفا در اقتصاد کشور هستند و
توانسته اند بدون منت و بار مالی ،اشتغالزایی باالیی داشته
باشند .رئیس اتاق اصناف ایران افزود :هیچ بسته حمایتی
در طول سنوات گذشته برای اصناف دیده نشده و فقط سال
گذشته بسته ده هزار میلیارد تومانی در قالب بسته دیده شده
است و تا به حال ،هنوز ابالغ نشده است و البته رییس کل
بانک مرکزی نیز وعده مساعد داد ولی تا این لحظه ابالغ نشده
است .وی تصریح کرد :به اصناف ایراد گرفته می شود که در
تصمیم گیری مشارکت فعال نداریم ،این در حالی است که
در گذشته حتی یک آیین نامه هم نداشته ایم ولی کم کم
این کار انجام شد .به گفته فاضلی ،اگر به دنبال ایجاد اشتغال
هستیم باید به اصناف توجه شود؛ البته بسته حمایتی برای کوچ

بنگاه های آالینده اختصاص داده نشده و به همین دلیل اجازه
کوچ بنگاههای االینده را دیگر نمی دهیم.
وی افزود :بنگاه های تولیدی بین  ١٩تا  ٢٠درصد اصناف را
اکنون تشکیل می دهند در حالی که پیش از این سهم تولیدی
ها حدود  ٤٠درصد بود .فاضلی گفت :برخی مسئوالن تصمیمات
یک شبه می گیرند و ما را به همین تصمیمات مشغول می سازند؛
این در حالی است که سازمان امور مالیاتی به  ٢٥٠٠حساب
اصناف به صورت نمونه سرکشی کرده است که ما به شدت با
آن مخالفیم.
وی اظهار داشت :اصناف آنقدر مشغول برخی تصمیمات
شبانه دولت است که فرصت ورود به اقتصاد مقاومتی را
ندارد.
افزایش  15درصدی قیمت نان
رئیس اتاق اصناف ایران ،درباره آخرین وضعیت قیمت نان
گفت :در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار یکی از چهار بحث
مورد نظر ،بحث افزایش نرخ نان بود .سیاستگذاری کالن در
خصوص آرد و نان به جلسه آتی موکول شد .اما درباره افزایش
نرخ نان که مورد تاکید بنگاهها و اتحادیههای صنفی در کشور
بود ،در سه سال گذشته اتحادیههای صنفی تقاضای حداقل
افزایش  ۳۰درصدی داشتند .اما ستاد تنظیم بازار با افزایش
 ۱۵درصدی موافقت کرده است و این افزایش نرخ به شرط آن
است که چانه نان در مجموعه صنعت تولید نان کشور اصالح
شود .اتاق اصناف هم مکلف شده است با هماهنگی اتحادیه
صنفی ،وزن نان را به نوعی بازتعریف کند .اگر این اتفاق رخ
دهد کیفیت نان در تولید اصالح شده و مقداری بهبود پیدا
خواهد کرد .او درباره نانواییهای آزادپز و تغییر در کیفیت نان
تولید شده در این واحدهای صنفی افزود :در این میان بحث نان
مطرح است .این واحدها هم مورد سوال قرار گرفتهاند ،وزن نان
و چانههای ارائه شده توسط آنها هم کمی سبک است .تمام این
موارد اصالح خواهند شد .رئیس اتاق اصناف ایران ضمن بیان
مخالفت خود با دو نرخی بودن نان ،در این مورد گفت :من با
اصل افزایش قیمت نان مخالفم ،بارها گفتهام ،امروز هم میگویم
صد در صد مخالف دو نرخی بودن نرخ نان هستم .دورریز نان
در ایران بسیار زیاد است .در بحث نان رانتهای زیادی وجود
دارد که باید حذف شود .به نظر من به عنوان یک کارشناس
صنفی ،قیمت نان باید تک نرخی شود و اگر قرار است یارانهای
در بحث نان به افراد بیبضاعت داده شود ،بهتر است این یارانه
در قالب های دیگری اختصاص داده شود نه اینکه همه اقشار با
هر درآمدی بتوانند از نان به این صورت استفاده کند.

