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گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان 
کرمان، تقویت گلوگاه ها را در مبارزه با قاچاق 
گفت:  و  برشمرد  ضروری  بسیار  ارز  و  کاال 
با  مبارزه  برای  نوین  روش های  از  »استفاده 
قاچاق کاال و ارز و توسعۀ زیرساخت ها ضامن 

موفقیت در این حوزه است«.
ابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم 
حمیدی در دیدار معاون حقوقی و امور مقابله 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور، افزود: 
با  اثرگذار  و  دائمی  اساسی،  مبارزۀ  »تاکنون 
باید  و  است  نشده  محقق  ارز  و  کاال  قاچاق 
برای  درازمدت  در  که  دائمی  مدون  برنامۀ 
کشور نتیجه بخش باشد را در این حوزه اجرا 

کنیم«.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  در  وی  کرمان،  استان  دادگستری 
است  دهه  چند  ما  »کشور  کرد:  بیان  دیدار 
بخشی  و  می برد  رنج  قاچاق  موضوع  از  که 
عدم  از  ناشی  کشور  اقتصادی  مشکالت  از 

مدیریت موضوع قاچاق است«.
ورودی  »قاچاق های  کرد:  تاکید  حمیدی 
موضوع تولید و اشتغال را نشانه قرار گرفته 
بازار  آرامش  نیز  خروجی  قاچاق  و  است 
این  به  توجه  رو  این  از  و  می کند  تهدید  را 

موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است«.
برنامه ریزی  »باید  کرد:  خاطرنشان  وی 

داشته باشیم و بر مبنای واقعیت های موجود 
در مناطق مختلف نسبت به مدیریت موضوع 

قاچاق کاال و ارز اقدام کرد«.
با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
با  مبارزه  سنتی  روش های  اینکه  به  اشاره 
انتظار  مورد  نتیجه بخشی  ارز  و  کاال  قاچاق 
تشکیل  فلسفۀ  »متاسفانه  گفت:  ندارد،  را 

رعایت  کشور  در  تخصصی  کمیسیون های 
با  مختلفی  کمیسیون های  زیرا  نمی شود 
دستگاه ها  از  یک  هر  مسئولیت های  تعیین 
ایفای  به  سازمان  چند  تنها  اما  دارد  وجود 

نقش خود می پردازند«.
را  مسائل  باید  این که  به  اشاره  با  وی 
کرد،  پیگیری  همراه  و  هماهنگ  به صورت 
قاچاق  با  مبارزه  »زیرساخت های  داد:  ادامه 

کاال و ارز نیز باید متناسب توسعه یابد«.
باندهای  با  »باید  کرد:  اضافه  حمیدی 
برخورد  ارز  و  کاال  قاچاق  حوزۀ  در  بزرگ 

شود«.
مصطفی پورکاظم شایسته، معاون حقوقی 
و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال وارز 
به  نیاز  کرمان  اینکه  به  اشاره  با  نیز  کشور 
توجه جدی در پشتیبانی از مبارزه با قاچاق 
به  »اقداماتی  کرد:  تاکید  دارد،  ارز  و  کاال 
منظور بهبود مسیر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در کشور و استان کرمان اجرایی شده است«. 

پورابراهیمی با اشاره به دورۀ کرونا
 تاکید کرد

تعهدات دولت در حمایت از 
اصناف آسیب دیده عملیاتی شود

با  اقتصادی مجلس  اقتصاد: رئیس کمیسیون  گروه 
اشاره به مشکالت اصناف گفت: »با توجه به مشکالت 
زمان کرونا،  تعطیالت  از  ناشی  اصناف  برای  ایجادشده 
خصوص  در  کرونا  ستاد  در  دولت  تعهدات  تمام  باید 

حمایت از اصناف عملیاتی و اجرایی شود«.
اینکه  به  اشاره  با  پورابراهیمی همچنین  محمدرضا 
امسال با توافقات صورت گرفته، حدود یک میلیون واحد 
صنفی معاف از مالیات شدند، افزود: »در مباحث مرتبط 
اجحاف،  به  بخواهند  اگر  و  شده  توافق  این  مالیات  با 
آمادۀ همکاری  بدهند،  افزایش  را  واحد صنفی  مالیات 

و پیگیری مسائل اصناف هستیم«.
مردمی  ارتباطات  دفتر  عمومی  روابط  گزارش  به 
نماینده مردم کرمان و راور، وی در همایش روز اصناف 
از  مالیاتی  مباحث  حوزۀ  »در  کرد:  اظهار  کرمان  در 
به  مربوط  مسائل  کردیم  تالش  قبل  سال  چهار  سه 
این  زیرا  ممیزمحور،  نه  باشد  سامانه محور  مالیات  اخذ 

تشخیص فسادآور است و مشکل ایجاد می کند«.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: »قانون 
پایانۀ فروشگاهی سامانۀ مودیان طراحی شد. در قانون 
قبل، مرجع برای رسیدگی به دعاوی، سازمان مالیاتی 
را  باشد و موضوع  باید مرجع سومی  بود در حالی که 

رسیدگی کند که در قانون جدید اصالح شد«.
وی اضافه کرد: »درخواست ما این است هیات های 
سازمان  بین  واقع  در  و  بنشیند  داوری سر جای خود 
صنفی و مالیاتی نظر بدهد و باید این موضوع در استان 
کرمان عملیاتی شود«. پورابراهیمی ادامه داد: »در دولت 
مالیاتی  محاسبات  سامانۀ  کردیم  تالش  هرچه  قبل 
امسال  نشد،  عملیاتی  آن  از  بخشی  شود،  راه اندازی 
درخصوص میزان تشخیص مالیات ها اعالم شد براساس 
دیتاها انجام می شود«. وی با بیان این که همۀ بحث ما 
این است علی الراس حذف شود و عملکرد خریدوفروش 
و هزینه ها شفاف باشد، افزود: »سازمان امور مالیاتی در 
و  فروشگاهی  پایانۀ  مودیان،  قانون سامانۀ  مفاد  اجرای 
طرح نظام جامع مالیاتی عقب است و البته اعتراض به 
دولت کنونی نیست زیرا چند ماهی است مسئولیت را به 
عهده گرفته است«. وی با بیان این که واحدهای صنفی 
نماد اقتصاد خرد در کشور هستند، یادآور شد: »کاهش 
فعالیت های دولت در اقتصاد بر مبنای اقتصاد مقاومتی 
داد:  ادامه  پورابراهیمی  است«.  خصوصی سازی  اصل  و 
»تنها جایی که نماد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد 
کشور است، واحدهای صنفی هستند زیرا بخش عمده ای 
تبعیت  دولت  سیاست  از  اقتصادی  بزرگ  واحدهای  از 
می کنند«. وی گفت: »واحدهای کسب وکار بخش واقعی 
اقتصاد هستند و توسعۀ این بخش می تواند ظرفیت های 

زیادی ایجاد کند«. 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش 
دستباف کشور خبر داد

مهاجرت استادکاران قالی باف 
به کشورهای همسایه 

فرش  تعاونی های  اتحادیه  مدیرعامل  اقتصاد:  گروه 
دستباف کشور گفت: »متاسفانه به دلیل بی مهری هایی 
که در سال های اخیر نسبت به فرش دستباف صورت 
استادکاران  و  فرش  طراحی  اساتید  از  بسیاری  گرفته، 

ماهر قالیباف به کشورهای همسایه رفته اند«.
از  تنها  زمانی  رقبا  »اگر  افزود:  بهرامی  عبداهلل 
و  فن  اکنون صاحبان  می کردند،  استفاده  ما  طرح های 
طرح را در اختیار دارند و با رفتن استادکاران، فرهنگ و 
هنر چندین هزارسالۀ ایرانی به رقیبان هدیه می شود و 

جایگزینی برای آن ها وجود نخواهد داشت«.
وی ادامه داد: »طی سال های گذشته، عدم حمایت  
از فرش دستباف باعث شده تا کاهش تولید و بی میلی 
شاهد  را  صنعت   - هنر  این  در  ماندن  برای  بافندگان 
باشیم، از سوی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه، نوسان 
نرخ ارز، تورم و مصوبۀ تعهد ارزی بانک مرکزی موجب 

کاهش صادرات شده است«.
فرش  تولید  کارگاه های  »بیش تر  کرد:  اضافه  وی 
قرار  رکود  حالت  در  موجود  شرایط  دلیل  به  دستباف 
گرفته اند«. به گزارش ایسنا سراسری، وی سوم تیرماه 
با ارائۀ این توضیحات، از مسئوالن امر خواست تا برای 

حمایت از این کاالی فاخر چاره ای بیاندیشند. 

خبر رئیس کل دادگستری کرمان:

 مالیاتی که برای اصناف تعیین کردند سرسام آور است                  تعطیلی 2080 واحد صنفی پس از شیوع کرونا

توسعۀ زیرساخت های مبارزه با قاچاق ضروری است

رئیس سازمان مدیریت  اقتصاد:  گروه 
»بر  گفت:  کرمان  استان  برنامه ریزی  و 
در  نفر  میلیون   63 آمار،  آخرین  اساس 
کشور جمعیت باالی 15 سال یا در سن 
کار هستند که 2 میلیون و 410 هزار نفر 

مربوط به استان کرمان است«.
 3 جمعیت  به  اشاره  با  رودری  جعفر 
میلیون و 383 هزار نفری استان کرمان 
افزود: »از جمعیت باالی 15 سال یا در 
سن کار استان کرمان، 971 هزار و 251 
)قادر و  کار  نیروی  یا  فعال  نفر جمعیت 
مایل به انجام کار( هستند که 862 هزار 
تعداد  آخرین  و  آن ها شاغل هستند  نفر 
بیکاران استان 109 هزار نفر خواهد بود«.

وی ادامه داد: »عمدۀ جمعیت غیرفعال 
استان را خانم های خانه دار و جمعیت در 

حال تحصیل شامل می شوند«.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 

و  مدیریت  سازمان  رئیس  کرمان، 
برنامه ریزی استان کرمان پنجم تیرماه در 
استان  سرمایه گذاری  و  اشتغال  کارگروه 
اظهار کرد: »خالص ایجاد اشتغال استان 
در سال گذشته حدود 22 هزار نفر بوده 
ایجاد  خالص  که  است  حالی  در  این  و 

 99 و   98 سال های  طی  استان  اشتغال 
منفی بوده است«.

وی یادآور شد: »مثبت شدن اشتغال 
آثار  که  می دهد  نشان   1400 سال  در 
کرونا در اقتصاد تعدیل شده و در کنار آن 
سازگاری روی شرایط تحریم رخ داده و 
سیاست های ثبات زا از سوی دولت کمک 

می کند که این امر تداوم یابد«.
اشتغال  »مجموع  کرد:  بیان  رودری 
تقریبا   1400 سال  در  کشور  ایجادشدۀ 
 22 که  است  شغلی  فرصت  هزار   184
سهم  درصد   12 معادل  آن  مورد  هزار 
به  اشاره  با  وی  است«.  کرمان  استان 
این که نرخ بیکاری در استان کرمان 11.3 
حوزۀ  در  بیشتر  تقریباً  که  بوده  درصد 
بانوان است، افزود: »نرخ مشارکت استان 
40.3 درصد بوده که نسبت به جمعیت 
 41.8 کشور  کل  به  استان  روستایی 

درصد است«. رودری ادامه داد: »یکی از 
معضالت بازار کار در ایران نسبت به سایر 
کشورهای دنیا، پایین بودن نرخ مشارکت 
است، نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله 
در استان کرمان 23.4 درصد بوده که یک 

شاخص مهم است«.
از  درصد   36 اینکه  به  اشاره  با  وی 
کار  سن  در  که  کرمان  استان  جمعیت 
کرد:  بیان  هستند،  شاغل  دارند،  قرار 
جوانان  ویژه  به   جوانان  باالی  »بیکاری 
تحصیلکرده یک نکتۀ راهبردی در استان 
مدیریت  سازمان  رئیس  است«.  کرمان 
 60« گفت:  کرمان  استان  برنامه ریزی  و 
امسال  اشتغال  تعهد  نفر   374 و  هزار 
دستگاه های اجرایی است که 52 درصد 
در بخش صنعت، 18 درصد کشاورزی و 
30 درصد در بخش خدمات تعریف شده 

است«. 

با  فعلی  شرایط  در  صنفی  واحدهای 
مشکالت جدی مواجه هستند. از یک سو 
کاهش قدرت خرید مردم، سطح درآمد 
آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و از 
سوی دیگر افزایش نرخ مالیات و عوارض 
و باال رفتن دستمزد کارگران، چالش های 

زیادی را برای اصناف ایجاد کرده است.
از  یکی  کرمان  اصناف  اتاق  رئیس 
باال  را  فعلی  اصناف در شرایط  مشکالت 
رفتن اجاره بهای ملک بیان کرد و گفت: 
تا  سه  گذشته  سال  به  نسبت  »اجاره ها 
مغازه داران  و  داشته  افزایش  برابر  چهار 
تعطیل  باید  یا  قرارداد  سررسید  زمان 
را  تعیین شده  اجاره بهای  باید  یا  و  کنند 

بپذیرند«.
یوسف جعفری یادآور شد: »با توجه به 
تورم شاید مالک هم برای افزایش اجاره 
باید  هم  صنفی  واحد  باشد،  داشته  حق 
را  اجاره  که  کند  کسب  درآمدی  بتواند 

بپردازد اما با توجه به این که قدرت و توان 
خرید مردم کاهش یافته و از سوی دیگر 
افزایش  بیمه ها  حق  و  کارگر  دستمزد 
به  صنفی  واحد  نتیجه  در  است،  یافته 
تعطیلی  به  مجبور  درآمد،  کاهش  دلیل 

است«.
هزار  به 35  اشاره  با  تیرماه،  دوم  وی 
در  کسب  پروانۀ  با  فعال  صنفی  واحد 
کرمان، بیان کرد: »حدود 23 هزار واحد 
فعالیت  حال  در  پروانه  بدون  نیز  صنفی 

هستند«.
جعفری ادامه داد: »بعد از شیوع کرونا 
واحد   80 و  هزار  دو   ،1400 ماه  آذر  تا 
صنفی با مراجعه به اتحادیه، پروانۀ کسب 
خود را باطل کردند و قطعا معادل همین 
تعداد نیز بدون مراجعه به اتحادیه، مغازه 

را تعطیل کردند«.
وی در پاسخ به این سوال که بیشترین 
تعطیلی ها مربوط به کدام یک از اصناف 
بوده، گفت: »آماری در این زمینه نداریم 
سفره خانه ها،  به  مربوط  باید  بیشتر  اما 

قهوه خانه ها و صنف پوشاک باشد«.
با اشاره به  اتاق اصناف کرمان  رئیس 
کرمان،  در  صنفی  واحدهای  زیاد  تعداد 
به  پیشرفته  کشورهای  »در  کرد:  بیان 
ازای هر 250 نفر یک واحد کسب وجود 
دارد، در حالی که در کرمان به ازای هر 
18 نفر یک واحد صنفی فعالیت می کند«.

وی ادامه داد: »به طور کلی در کشور 
نیز تعداد واحدهای صنفی زیاد است و به 

ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی وجود 
دارد اما این آمار در کرمان بیشتر است«.

با اشاره به چالش های جدی  جعفری 
اصناف  برای  اصناف، گفت: »مالیاتی که 
است،  سرسام آور  بسیار  کردند  تعیین 
زیادی داشته  افزایش  نیز  عوارض کسب 
است، از سوی دیگر اجارۀ ملک و حقوق 
مشکالت  و  داشته  افزایش  هم  کارگر 

جدی برای اصناف ایجاد کرده است«. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان خبر داد

رئیس اتاق اصناف کرمان مطرح کرد

بیکاری ۱۰۹ هزار نفر در استان کرمان 

افزایش 4 برابری اجارۀ مغازه ها در کرمان 

پروین میرزاحسینی


